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1. İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletme, mal ve hizmet üreten işletmeler, girişimci, üretim faktörleri,
rekabet ve türleri, özelleştirme, ekonomik sistemler, arz, talep kavramları ve ekonomik
performansın ölçülmesinde kullanılan ekonomik göstergeler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Girişimci ve yönetici kavramlarını yorumlayınız.
2) Arz ve talep dengesi nedir?
3) GSMH ve milli gelir kavramları arasında farklılık var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
İşletme ile
kavramlar

ilgili

temel Daha sonraki haftalarda
öğrenilecek konulara temel
oluşturacak
kavramların
öğretilmesi
amaçlanmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve günlük hayattan
örneklerle konuların daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

• İşletme
• Mal üreten işletme
• Hizmet üreten işletme
• Girişimci
• Üretim faktörleri
• Rekabet
• Özelleştirme
• Arz, talep
• GSMH, milli gelir
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Giriş
İşletmeler, günlük yaşamımızın her aşamasında karşımıza çıkan, yaşamımızı sağlayan,
yaşamı kolaylaştıran, yaşamımızın kalitesini kararlaştıran örgütlerdir. İşletmelerin ne
olduğunu, nasıl yönetildiğini, yapıları ve işleyişini, toplum ve ekonomi içindeki yerini bilmek,
yaşamımızı şekillendirmemize yardımcı olur. Nasıl bir işte çalışmak istediğimize karar vermek;
kendi işimizi kurmaya karar vermek; tüketici olarak gereksinimimiz olan mal ve hizmetlerle
ilgili kararları oluşturmak; içinde yaşadığımız toplumun sorunlarını anlamak ve çözmek için
işletmecilik bilgisi şarttır.
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1.1. İşletme Nedir?
İşletmeler, ülke ekonomisindeki kaynakları tüketicilerin mal ve hizmet gereksinimlerini
karşılamak amacıyla üretimde kullanan kuruluşlardır. İşletmelerin üretiminin rasyonel
olabilmesi için her zaman bir fayda yaratması, gereksinimleri karşılaması ve kıt olması
gereklidir. Üretilen mal veya hizmetin para karşılığı satılabilmesi gerekir. Piyasada bol bulunan
bir mal veya hizmeti üretmek ekonomik değildir ve israf olarak nitelendirilir. Toplumda her
zaman kıt kaynaklar, tüketicinin çok sayıdaki gereksinimi ve talebini karşılamak için
önceliklere göre ayrılır.
Yazı yazmak için kullandığımız kalem, cep telefonu veya yiyecekler mal olarak
nitelendirilir. Bankaların, berberlerin veya lokantaların faaliyetleri ise, hizmet olarak
nitelendirilir.

Kaynak: V..A. Musselman ve J.H. Jackson, Introduction to Modern Business, Ninth
Edition, Prentice-Hall, N.J., 1984, s. 5.
Şekil: 1.1 İşletme Sistemi: Kaynaklar ve Gereksinimler

Toplum içinde herkes yaşamını sürdürmek için gereken tüm faaliyetlerinde işletmelerle
karşılaşır. İşletmeler kâr amacı güden, tüketicilerin gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri
üreten, örgütlü yapılardır. Mahallemizdeki bakkal, okula veya işe gitmek için bindiğimiz toplu
taşıma araçlarının yönetimi, sinema, tiyatro ve konserlerin organizasyonu birer işletme
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kâr, bir işletmenin elde ettiği gelirlerin, sattığı mal ve hizmetlerin üretilmesi için
gereken maliyetlerin çıkarılmasından sonra arta kalan tutardır.
İşletmeler özel kişiler tarafından kurulduğu gibi kamu tarafından da kurulmakta ve
yönetilmektedir. Özel işletmelerin amacı her zaman için faaliyetlerinin sonucunda bir kâr elde
etmektir. Kamu işletmeleri de günümüzde kâr amacını gütmekle birlikte, öncelikli amaçları
topluma sosyal bir hizmet sağlamaktır. Belediyelerin sağladığı toplu taşıma hizmetleri belirli
bir kâr elde etmeyi amaçlamakla birlikte ilgili belde veya şehirdeki insanlara ulaştırma hizmeti
sağlamak öncelikli amaçlarıdır.
19

Kâr amacı güden özel ve kamu işletmelerinin dışında kâr amacı gütmeyen işletmeler
de vardır. Okullar, üniversiteler, müzeler, sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve dermekler
kâr amacı gütmeyen işletme örnekleri olarak sayılabilir. Bu işletmeler elde ettikleri gelirleri
kuruluş amaçları doğrultusunda kullanırlar; ve, fazla gelirlerini faaliyetlerini büyütmek ve
genişletmek amacıyla ayırırlar.

1.2. Mal Üreten ve Hizmet Üreten İşletmeler
İşletmeleri üretim sonucunda elde edilen çıktılara göre sınıflandırılır. Mal üreten
işletmeler, somut, elle tutulabilen, görünür mamulleri üreten işletmelerdir. Bu işletmeler,
imalat sanayinin ürettiği özel ve iş yaşamımızda kullandığımız malları üretirler. Örneğin,
buzdolabı, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, deterjan, yiyecek maddeleri üreten işletmeler
mal üreten işletmelerin bazı örneklerini oluşturur. Arçelik, Beko, Vestel, Halk Ekmek, Uno,
DYO Türkiye’deki mal üreten işletmelerden bazılarıdır.
Hizmet üreten işletmeler ise, özel ve iş yaşamımızı kolaylaştıracak, çoğu görünmez ve
elle tutulamayan, soyut hizmetleri üreten işletmelerdir. Banka, sigorta, sağlık, eğitim, servis,
ulaştırma, haberleşme, posta ve internet servis sağlayıcılarının ürettikleri hizmetler birer örnek
olarak gösterilebilir. Ziraat Bankası, Başak Sigorta, İstanbul Üniversitesi, Üniversite
Hastaneleri, İDO, İETT, Arçelik Tamir ve Bakım Servisi, Turkcell, TTNET, Superonline, PTT
Türkiye’deki özel ve kamuya ait hizmet üreticileri arasında sayılabilecek bazı örnek
işletmelerdir.
Bir ülkenin ekonomik yapısını incelerken o ülkedeki mal üreten ve hizmet üreten
işletmelerin oransal dağılımını incelemek gerekmektedir.
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Kaynak: TÜİK, 2008.
Şekil: 1.2 Gayrı Safi Milli Hasılanın Yapısı

1.3. Girişimci
Girişimci, kar amacı güden, piyasada gördüğü talep ile mamul ve hizmet üretimini bir
araya getirmek için kendisine veya başkalarına ait sermayeyi kullanmak üzere plan ve
organizasyon yapan kişidir. Girişimci kar elde etmek için risk alır, sermaye sağlayan
taraflardan bağımsız olarak çalışır, tüm faaliyetleri bizzat yönetir ve elde ettiği kardan pay alır.
Girişimcinin karı yönetim becerileri ve yetenekleri yanında aldığı riskin bir karşılığıdır.

1.4. Üretim Faktörleri
İşletmelerin mal ve hizmet üretimini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için
kullanmaları gereken girdilere üretim faktörleri denir. Üretim faktörleri doğal kaynaklar,
insan kaynakları, sermaye, girişimcilik ve know-how’dan oluşur.
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Doğal kaynaklar içerisinde bir işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için
kullanacağı arazi, bina, madenler gibi kaynaklar yer alır.
İnsan kaynakları, bir işletmede faaliyetleri yürütecek olan her düzeydeki insanları
ifade eder. Tepe yönetici olan genel müdür, kapıdaki güvenlik görevlisi, kayan bant üzerinde
üretim yapan işçi, piyasada satış yapan satış elemanı, muhasebedeki kayıt operatörü de iş
gücünün işletmenin farklı düzeylerinde yer alan örnekleridir.
Sermaye, işletmenin faaliyete başlaması ve faaliyetlerini sürdürmesi için işletme
sahiplerinin yatırdığı paradan ve borç alınan paralardan oluşur. Bu parayla arazi, bina,
makineler alınarak fabrika kurulur, hammadde ve enerji satın alınır, işgücüne ücret ödenir.
Girişimcilik, bir kişinin yetenek ve becerileri ile piyasada kârlı olacak faaliyetleri
belirlemesi, risk alarak işletmeyi kurması veya yönetmesidir.
Bilgi, know-how veya teknoloji, bir işletmenin sermayesinin nitelikleri,
faaliyetlerinden edindiği deneyimleri, çalışanlarının nitelikleri ve deneyimleri ile birlikte sahip
olduğu toplam öğrenmesini kapsar.
Bu üretim faktörleri, faaliyetlerin sonunda girişimciye bir getiri sağlar. Bu getiriler her
bir üretim faktörünü sağlayan taraflara kâr, kâr payı, kira, ücret, faiz şeklinde geri ödenir. İşgücü
çalışmasının karşılığında ücret alırken, sermaye sahipleri yatırdıkları sermayenin karşılığında
faiz veya kâr payı alırlar.

Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press, N.Y.
1988, s.11.
Şekil: 1.3 Üretim Faktörleri ve Ödemeleri
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1.5. Rekabet
Rekabet, firmaların tüketicinin taleplerini karşılamada tercih edilmek için
yarışmalarıdır. Rekabette başarıyı ölçmede kullanılan kriterler, satışlar ve kârlardır.
Rakiplerine göre en çok satışı gerçekleştiren ve en çok kâr eden işletmeler başarılı sayılırlar.
Rekabet, tüketicilerin daha iyi mamul ve hizmetlere daha ucuz bir fiyatla erişebilmelerini
sağlayan bir sistemdir.
Özel işletmelerin ve kamu işletmelerinin rakipleri olduğu gibi her tip işletme
birbirleriyle de rekabet eder. DYO Boyaları ile Marshall Boyaları; Ziraat Bankası ile Halk
Bankası; farklı devlet üniversiteleri birbirleriyle; Yurtiçi Kargo Servisi ile PTT Kargo Servisi;
Superonline ile TTNET birbirleriyle rekabet ederek tüketicilere daha ucuza, daha iyi hizmet
götürmek için rekabet halindedirler.
Piyasada rekabet edebilen işletmeler varlıklarını korur. Rekabete dayanamayan
işletmeler ise, zaman içerisinde kapanır veya şekil değiştirmek zorunda kalır. A.B.D.’deki
otomobil üreticisi General Motors, rekabet gücünü kaybederek yeniden yapılanmak zorunda
kalan işletmelerin en yakın zamandaki örneğidir.

1.6. Rekabet Türleri
Ekonomik yaşamda, birkaç farklı rekabet şekli bulunmaktadır. Birçok alıcı ve satıcının
bulunduğu, aynı mamulün veya hizmetin birbirine benzeyen rakiplerinin olduğu, fiyatların arz
ve talep ile belirlendiği ve piyasaya yeni rakiplerin girmesinin serbest olduğu piyasalardaki
rekabet tam rekabet olarak adlandırılır. Bu tür piyasalarda firmalar çok büyük boyutlara
erişemezler.
Diğer taraftan, bir piyasada bir mamulün tek bir üreticisi varsa ve bu üretici mamulünün
fiyatını saptamakta özgürse (yasa ve yönetmelikler çerçevesinde), bu piyasa bir monopol
piyasasıdır. Türkiye’de Türk Telekom, sabit telefon ve ADSL ile haberleşmede uzun yıllar
monopol özelliğini korumuştur.
Eğer bir piyasada belirli bir mamulün veya hizmetin üretimi birkaç büyük işletmenin
elinde ise, ve bu piyasaya yeni işletmelerin girişi, piyasaya giriş için gerekli yatırımların
büyüklüğü nedeniyle kısıtlı ise, bu piyasa bir oligopol piyasasıdır. Oligopol piyasalarında
benzer mamul ve hizmet fiyatları birbirlerine yakındır. Bu piyasalarda işletmeler çoğunlukla
fiyat savaşlarına girmezler çünkü fiyat kırmak kârların azalmasına yol açar.

1.7. Rekabetçi Üstünlük
Piyasadaki belirli bir malın üreticisi olan farklı işletmeler birbirleriyle rekabet etmek
için, kendilerinin rakiplerinden farklı oldukları ve en iyi oldukları konuları vurgularlar. Örneğin
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Apple firması piyasadaki diğer birçok markalı cep telefonunun yanında i-phone’ların
yenilikçiliği, kullanım kolaylığı üzerinde durmaktadır. Arçelik de “Arçelik demek yenilik
demek” sloganını bir süre reklamlarında kullandı. Bir işletmenin ürettiği mamulün kalitesi,
fiyatı ve diğer belli özellikleri rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağladığı sürece vurgulanır
ve rekabet silahı olarak kullanılır. Başka bir örnek olarak, Pegasus Hava Yolları ve dolmuş
gibi çalışan Easy-jet diğer hava yollarına göre daha az hizmet vermekle birlikte, daha ucuza
hizmet vererek rekabetçi üstünlük elde etmektedirler.

1.8. Özel Mülkiyet ve Kamu Mülkiyeti
Serbest piyasa ekonomilerinin temelini oluşturan özel mülkiyet, özel işletmelerin
varlığının temelini oluşturmaktadır. Özel mülkiyet hakkı, üretim faktörlerine sahip olma hakkı
ve serbest seçim yapma hakkını tanır. Özel kişiler veya yatırımcılara faaliyet gösterecekleri
alanı, yatırım alanını seçme, satın alma ve sahip olma özgürlüğünü sağlar. Bu özgürlükler ancak
ülkenin yasa ve diğer mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
Kamu mülkiyeti ise, bir ülkede devletin elinde bulunan üretim faktörleri ve
yatırımlardır.

1.9. Özelleştirme
Son yirmi yıl boyunca dünyada ve Türkiye’de küreselleşme akımları ile devletin
elindeki mülkleri özelleştirmesi eğilimi güçlü idi. Bu bağlamda Türkiye’de en büyük sanayi
kuruluşları özelleştirildi, kamu elindeki arazilerin bir kısmı satıldı veya uzun vadeli olarak
kiraya verildi. Son ekonomik krizle birlikte bu politikaların zararları yaşanmaya başlayınca,
devletin piyasaya daha çok müdahalesi ve topluma yararlı olan yatırımların devletin eliyle
yapılması eğilimi dünyada güçlenmeye başlamıştır. Özel girişimin sadece kar etmeye
yönelmesinin, devletin de temel üretim araçlarını özelleştirmesinin toplumlarda refahın
dağılımı üzerindeki olumsuz etkisinin açıkça görülmeye başlanması, sosyal devlet anlayışını ve
sosyal ekonomi kavramını tekrar gündeme getirmiştir.

1.10. Ekonomik Sistemler
Bir ülkenin ekonomisinin yönetildiği sistem, ülkenin kaynaklarının nasıl kullanıldığını
da kararlaştırır. 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar üretim faktörleri arazi, işgücü ve sermaye
olarak tanımlanıyordu. Girişimcilik de bunların arasına eklenen bir faktördü. “Eski ekonomi”
diye adlandırılan bu ekonomik yapının geleneksel üretim faktörleri 20. Yüzyılın sonunda
küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla eski önemlerini kaybetti. “Eski ekonomi”nin üretim
faktörleri, hızlı teknolojik gelişmeler ve özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte
ön sıralardaki yerlerini “Yeni Ekonomi”nin itici gücü olan “entellektüel sermaye”ye
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kaptırdılar. Günümüz dünyasında insan kaynakları, sermaye, girişimciler ve bilgi, kendilerine
yeterli teşvik sağlayan herhangi bir yerde yerleşip faaliyet gösterebilmektedir. (Bkz.Tablo: 1.1
Eski ve Yeni Ekonominin Karşılaştırılması)
Ekonomik sistemler işletme mülkiyeti, kâr hakları, yönetim şekli, işçi hakları ve
işçilerin yan yararları açısından birbirlerinden ayrılırlar.
Kapitalizm, özel mülkiyetin egemen olduğu, devletin piyasaya en az düzeyde karıştığı,
piyasada serbestçe oluşan arz ve talebin fiyatları oluşturarak hangi mal ve hizmetlerin
üretileceğine karar verdiği bir ekonomik sistemdir. Kapitalist sistemde, girişimci ve yatırımcılar
işletmelerin faaliyetleri sonunda elde edilen kârın sahibidirler. İşletmeler kurucu girişimciler
veya profesyonel yöneticiler tarafından yönetilirler. Profesyonel yöneticiler sermaye
sahiplerinin vekili olarak hareket eder.
Komünizm, tüm üretim faktörlerinin mülkiyetinin devlete ait olduğu ve ekonomik
yaşam ve faaliyetler üzerinde devletin mutlak egemenliği olan bir ekonomik sistemdir.
Komünist sistemde faaliyetler sonucu elde edilen tüm getiri de kamuya aittir. Çalışanlar
çalışmalarının karşılığında eşit ücret alırlar. Devlet merkezi bir planlama sonucu kaynakların
hangi alanlara tahsis edileceğini, ne üretileceğini, nasıl pazarlanacağını kararlaştırır. Bu
sistemde çalışanların istedikleri alanda ve işte çalışmayı seçme hakları ve tüketicilerin
istedikleri ürünü satın almada seçim hakları yoktur.
Sosyalizm, kapitalist ve komünist sistemlerin arasında kalan, her ikisinin bazı
özelliklerini barındıran daha insancıl olarak adlandırılabilecek bir ekonomik sistemdir.
Sosyalist sistemde temel üretim araçları devlete ait olmakla birlikte küçük işletmelerde özel
mülkiyete de izin verilir. Ekonomik faaliyetler yine bir merkezi planlama sistemi tarafından
planlanır ve denetlenir. Kâr, sadece özel sektörde vardır. Devlet işletmelerinin geliri devlete
aittir. Çalışanların bir dereceye kadar hangi işte ve alanda çalışacaklarını seçme hakkı vardır.
Karma Ekonomi, özel sektör ile devlet sektörünün eşit ağırlıklı olarak ekonomik
yaşamda yer aldığı bir sistemdir. 1950 yılından başlayarak 2000’li yılların başına kadar
Türkiye’nin uyguladığı ekonomik sistem karma ekonomi olarak adlandırılır. Bu sistemde
girişimciler ve yatırımcılar elde ettiklerin karın sahibidirler. Devletin sahip olduğu ve işlettiği
işletmelerin de faaliyetlerinde kâr elde etmeleri beklenir.
Sosyal Ekonomi ise, Avrupa Topluluğu ülkelerinde “dengeli ve sürdürülebilir sosyal
ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, hizmetlerin ihtiyaçlara göre üretilmesini esas alan,
sosyal gereksinimleri karşılayan ekonomik faaliyetlerin değerini arttıran, daha adil gelir ve
refah dağılımını sağlamak, işgücü piyasalarındaki dengesizlikleri düzeltmek ve ekonomik
demokrasiyi derinleştirmek ve güçlendirmek amacını gütmektedir”. Sosyal ekonominin özel
işletmeler, kooperatifler, çalışanların mülkiyetine sahip olduğu işletmeler ve sosyal ekonominin
temsilcisi olan örgütler gibi çoklu ilgili taraflardan oluşmakta ve ekonomik kararların
alınmasında sosyal bir inisiyatifin kullanılmasını öngörmektedir. Özel işletmelerin yönetim
kurullarının daha katılımcı bir yapıya kavuşması; ekonomik alanda kooperatif niteliğinde
işletmelerin ağırlık kazanması; işçilerin üretim faktörlerinin mülkiyetine ortak olması İspanya,
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Portekiz, Fransa ve birçok diğer Avrupa Topluluğu ülkelerinin yasal sistemlerine
yerleştirilmeye başlanmıştır. Sosyal ekonomi, işletmenin amaçları açısından hem işletme olarak
çıkarların korunması, hem de çalışanlar ve toplumla birliktelik sağlanması; örgütlenme
açısından ekonomik çıkarların korunmasında tüm tarafların sorumlu davranması ile
katılımcılığın desteklenmesi gibi çoklu varış noktalarını içermektedir. Sosyal ekonomi, tüm
işletmecilik faaliyetlerinden kâr elde edilmesini öngörür. Yalnız, elde edilen bu kârlar ve elde
edilen sonuç ortak bir refah için kullanılmak üzere ayrılır. Bu kâr elde edici çalışmaya herkes
kendi en iyi performansı ile katkı yapmakla birlikte, elde edilen kardan, ortaya koyduğu çaba
veya sermaye ile aynı oranda bir pay alması söz konusu değildir. Örneğin, kârların işsizliğin
yoğun olduğu yerlerde yeni iş alanları yaratmak üzere yatırım yapmaya tahsis edilmesi gibi.

Tablo: 1.1 Eski ve Yeni Ekonominin Karşılaştırılması
Genel Özellikler

Eski Ekonomi

Yeni Ekonomi

Fiziksel varlıklara
rekabetçi üstünlük

dayalı Entellektüel varlıklara dayalı
rekabetçi üstünlük

Maliyet kontrolü ile kârların Mamul ve hizmetlere değer
“en çok”laştırılması
katarak
kârların
“en
çok”laştırılması
Teknoloji

Ekonomik büyüme mekanik Ekonomik büyüme bilgi
teknoloji ile gerçekleşir
teknolojileri ile gerçekleşir

İşgücü

İşe özel beceriler

Coğrafya

İşletmeler
azaltmak için
yakın kurulur

Sermaye

Borç ile finansman sağlanır

Transfer edilebilir beceriler
ve yaşam boyu öğrenme
maliyetleri İşletmeler işbirliği yaptıkları
kaynaklara işletmeler
ve
yeniliği
desteklemek için rakiplerinin
yanına kurulur
Girişim sermayesi

Kaynak: C.L. Bovée, J.V. Thill ve M.H. Mescon, Excellence in Business, Third Edition,
Pearson-Prentice Hall, N.J., 2007, s.32.

1.11. Ekonomik Kavramlar
Bir işletmenin faaliyetlerini anlayabilmek için ekonomik yaşamla ilgili kavramların
farkında olmak gerekmektedir. Aşağıda işletmelerin günlük faaliyetlerini ve kararlarını
şekillendiren ülke ekonomisi ile ilgili makroekonomik kavramları ve, piyasada tüketicilerin
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ve işletmelerin davranışlarını ve kararlarını tanımlayan mikroekonomik kavramları
tanımlayacağız.
Arz, üreticilerin belirli bir tarihte üreterek piyasaya farklı fiyatlardan sundukları mal ve
hizmetlerin toplamıdır. Arz üretici davranışlarını temsil eder.
Talep, tüketicilerin belirli bir tarihte gereksinimlerini karşılamak üzere farklı
fiyatlardan satın alacakları mamul ve hizmetlerin toplamıdır. Talep tüketici davranışlarını
temsil eder.
Arz ile talebin bir araya geldiği nokta ise, denge fiyatıdır.

Kaynak: V..A. Musselman ve J.H. Jackson, Introduction to Modern Business, Ninth
Edition, Prentice-Hall, N.J., 1984, s. 19.
Şekil: 1.4 Arz ve Talep Eğrileri

1.12. Ekonomik Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Ekonomik
Göstergeler
Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH), bir ülkenin sınırları içerisinde yerli ve yabancı
işletmeler tarafından üretilen, dağıtılan ve kullanılan mal ve hizmetlerin toplamıdır.
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Milli Gelir, ülke içerisinde yabancı işletmelerin ürettiği mamul ve hizmetleri içermez,
fakat firmaların yurt dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kapsar.
Enflasyon, piyasada satılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki belirli bir süredeki
artışlardır.
Deflasyon, piyasada satılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki belirli bir süredeki
düşüşlerdir.
Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE), üreticilerin bir ay boyunca satış yaptığı toptan
fiyatlardaki değişiklikleri ölçen aylık istatistikler.
Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE), tüketicilerin bir ay boyunca satın aldıkları
belirlenmiş mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçen aylık istatistikler.
Prime rate, bankaların tercihli müşterilerine uyguladıkları kısa vadeli kredi faiz oranı.
Verilen inşaat izinleri, belediyeler tarafından inşaat yapılması için verilen izinlerin
toplam adedi.
Dayanıklı tüketim malı siparişleri, üç yıldan daha fazla kullanılabilen mamuller için
yeni siparişler.
İşgücü verimliliği, işçi başına ortalama üretilen çıktıların artış veya azalış hızı.
Dış ticaret dengesi, belli bir süre içerisinde ülkenin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark.

1.13. Devletin Piyasadaki Rolü
Devlet, toplumun refahını artırmak için ülke ekonomisinin işleyişini düzenlemek,
yönlendirmek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Devlet, bu yükümlülüğünü saptadığı ekonomik
politikaları yasalar ve yönetmelikler aracılığıyla düzenlemek, ekonomiyi yönlendirmek ve
kontrol ederek yerine getirir.
Ekonomik ortamda ülkenin ekonomik sisteminin sınırları çerçevesinde rekabet
desteklenir ve denetlenir. Devlet anti-tröst yasalarla işletmelerin rekabeti önleyici faaliyetlerde
bulunmasını yasaklar. İşletmelerin birleşmeleri ve bir işletmenin diğerini satın alması da
yasalarla belirlenen kurallara bağlıdır. Bu düzenlemeler işletmelerin verdikleri kararların
toplumun, diğer işletmelerin ve ülkenin refahına zarar verici nitelikte olmamasını sağlamaya
yöneliktir.
Devlet uyguladığı para politikaları ile piyasadaki para arzını denetlemek, faiz oranlarını
para arzını yönetmek için kullanmak, kredi verme ve alma koşullarını düzenlemek; seçtiği ve
uyguladığı vergi politikaları ile toplumdaki gelir dağılımının adil olmasını sağlamakla
yükümlüdür.
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1.14. Küreselleşme
20. Yüzyılın son çeyreğinden başlayarak, geliştirilen yeni iletişim teknolojilerinin
sağladığı olanaklarla ulusal pazarların sınırları ortadan kalkmış ve uluslararası pazarların
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Küreselleşme olarak adlandırılan bu olgu, mamullerin o
mamulü en etkin şekilde üretilen yerlerde üretilerek tüketiciye daha ucuza sunulmasını
sağlamak amacını gütmüştür. İşletmeler ulusal sınırlarından çıkarak küreselleşme ile üretim
faktörlerinin daha ucuz ve verimli olduğu yerlerde yerleşmeye ve üretim yapmaya
başlamışlardır. Sermayenin ülkeler arası dolaşımı kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
Küreselleşmenin yararları arasında işletmelerin uluslar arası rekabete açılarak daha
kaliteli malla ve hizmetler üretmesi, sürekli yeniliklere açık olması, ülkelerarası teknoloji
transferinin gerçekleşmesi, farklı kültürel ortamlarda çalışma becerilerinin geliştirilmesi,
elektronik ticaret ve yeni iletişim teknolojileriyle zaman ve mekân kısıtlamalarından kurtulmayı
başarmaları sayılabilir. Diğer taraftan küreselleşme, ekonomik ortama belirsizliğin egemen
olmasına, kıt olan enerji fiyatlarının aşırı yükselmesine, büyük ve güçlü firmaların rekabeti
karşısında dayanamayan yerel ve küçük firmaların ortadan kalkmasına, ileri teknolojilerin
yaygınlaşmasıyla işsizliğe ve gelir dağılımının gelişmiş ülkeler lehine daha fazla çarpılmasına
da neden olmuştur. 21.yüzyıl küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı ekonomik değişimin artı ve
eksilerinin bağdaştırılması için geliştirilecek yeni politikaların doğrultusunda şekillenecektir.
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Uygulamalar

1) İşletme nedir? Türleri nelerdir?
2) Üretim faktörleri ve özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3) Eski ve yeni ekonomiyi karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler, ülke ekonomisinde var olan kaynakları, tüketicilerin gereksinimlerini
karşılamak üzere üretimde kullanan kuruluşlardır. İşletmeler ülkenin kıt kaynaklarını sınırsız
tüketici istekleri ve gereksinimleri arasında bölüştürmeye aracılık yapar. İşletmeler mal veya
hizmet üretirler. Yiyecek maddeleri mal üretimine örnek olarak gösterilirken; bankalar, okullar,
hastaneler de tüketicilerin yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayan hizmetleri sunan
kuruluşların bazı örnekleridir. İşletmeler, mülkiyet ilişkileri açısından özel veya kamu
işletmeleri veya karma işletmeler olarak örgütlenebilirler.
Girişimciler ülkedeki üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üretirler. İşletmelerin
piyasada aynı ve benzer mal ve hizmetleri üreten rakipleri bulunur. Her işletme, elindeki
kaynaklarla rekabetçi üstünlük sağladığı alanlarda faaliyet gösterdiği zaman karlıdır.
Piyasadaki talebe göre üretilen mal ve hizmetler, arz edilen malın özellikleri ve miktarına göre
fiyatlandırılır.
İşletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri farklı ekonomik sistemler vardır. İşletmenin
içinde faaliyet gösterdiği ekonomideki koşulların değerlendirmesinde kullanılan bazı ölçütler
bulunmaktadır. İşletme açısından devletin ekonomi içindeki rolü, piyasaların düzenleyicisi
olarak önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir?
a) Doğal kaynaklar
b) Insan kaynakları
c) Krediler
d) Bilgi
e) Borçlar

2) Aşağıdakilerden hangisi belli bir zamanda tüketicilerin değişik fiyatlardan satın
alacakları mal ve hizmetlere verilen addır?
a) Arz
b) Talep
c) Miktar
d) Satın alma
e) Piyasa

3) Müşterilerin satın alacakları mamullerin miktarları ile mamulün farklı fiyatları
arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arz eğrisi
b) Getiri eğrisi
c) S-eğrisi
d) Talep eğrisi
e) Kar eğrisi

4) Aşağıdakilerden hangisi saf rekabetin örneği değildir?
a) Tek satıcı
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b) Çoklu alıcılar
c) Birbirine çok benzeyen mamuller
d) Piyasaya girişe düşük engeller
e) Piyasa hakkında tam bilgi

5) Bir ülkenin belirli bir dönemde piyasada kullanılmak üzere üretilen tüm mal ve
hizmetlerin çıktılarının toplamı aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
a) Brüt üretim
b) Gayrısafi milli hasıla
c) Tüketici fiyat endeksi
d) Üretici fiyat endeksi

6) Milli gelir kavramını tanımlayınız.
7) Enflasyon nedir?
8) Girişimci ve yönetici arasındaki fark nedir?
9) Mal üreten işletme kavramını tanımlayınız.
10) Hizmet üreten üreten işletme nedir?

Cevaplar
1) C
2) B
3) D
4) A
5) B
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2. İŞLETME VE ÇEVRESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletme çevresini oluşturan politik çevre, ekonomik çevre, toplumsal
çevre, iş çevresi, çevresel faktörlerin etkileşimi, işletmenin tarafları ve işletmelerin sosyal
sorumlulukları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletmenin taraflarını hangi kavramlar oluşturabilir?
2) İşletmelerin kimlere karşı sosyal sorumlulukları vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletme ve çevresi

İşletmenin
çevresini Metinler, vaka analizleri ile
oluşturan
faktörleri
ve konuların
daha
kolay
işletmenin sorumluluklarını anlaşılması sağlanacaktır.
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

• Politik çevre
• Ekonomik çevre
• Toplumsal çevre
• İş çevresi
• İşletmenin tarafları
• İşletmelerin sosyal sorumlulukları
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Giriş
Bu bölümde işletmenin çevresinde yer alan politik ve yasal çevre, ekonomik çevre,
toplumsal çevre ve iş çevresi ele alınmaktadır. Söz konusu faktörlerin etkileşimine yer
verilmektedir.
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2.1. İşletmenin Çevresi
İşletmeler ulusal veya uluslar arası bir çevrenin içerisinde ve koşullarında faaliyet
gösterirler. Dolayısıyla, işletmenin tüm kararları ve hareketleri, içinde bulunulan toplumun
yapısı, kültürü, ekonomik koşulları, iş ortamı ile ekonomik yaşamı düzenleyen yasaları ve
yönetmelikleri çerçevesinde şekillenir. Bu temel dört çevre faktörü birbiriyle doğrudan ilişkili
olup birbirlerinden de etkilenirler.

Şekil: 2.1 İşletme ve Çevresi

2.1.1. Toplumsal Çevre
İşletmeler bulundukları ülkenin toplumsal çevresindeki koşulların şekillendirdiği bir
ortamda varlıklarını sürdürürler. Toplumsal çevre, ülkedeki nüfusun büyüklüğü, eğitim düzeyi,
demografik yapısı, kültürü ve dünya görüşünden oluşur. Toplumsal çevre bir işletmeye her
düzeydeki çalışanını sağlar. Tepe yöneticiden işçisine kadar, işletmenin çalışanları yakın
çevredeki toplumsal yapının özelliklerini yansıtırlar. Yeniliklere açık, yeni teknolojileri
kullanmaya yatkın, farklı kültürlerle kaynaşabilen yeteneklere sahip, iyi eğitim görmüş, yabancı
dil bilen çalışanlara sahip işletmelerin küresel piyasalarda rekabet etmeleri daha kolay olacaktır.
Yetişmiş ve eğitimli bir nüfusun yaşadığı ülkelerde yeni teknolojilerin kullanımı verimlilik ve
rekabet açısından üstünlük sağlayacak faktörlerdir.

2.1.2. Politik / Yasal Çevre
İşletmenin içinde faaliyetini sürdürdüğü ülkenin politik yapısı, yasaları ve
yönetmelikleri, işletmenin yapısının şeklini kararlaştırdığı gibi faaliyetlerinin düzenini de
kararlaştırır. Politik çevre işletmeye fırsatlar yarattığı gibi, faaliyetlerine ve düzenine her alanda
kısıtlamalar getirebilir. Politik ve yasal çevre, bir işletmenin kuruluş yeri, faaliyetinin kapsamı,
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en az ne kadar sermaye ile kurulabileceği, yöneticilerinin özellikleri, üretim teknolojisi,
çalışanlara ödenecek asgari ücretler, çalışma gün ve saatlerinin koşulları, çalışma alanı ile ilgili
minimum sağlık standartları, sosyal güvenlikle ilgili zorunluluklar, üretilen mamul ve
hizmetlerle ilgili minimum standartlar gibi birçok konuda kısıtlama ve düzenlemeler yapar.
Diğer taraftan politik ve yasal yapı, tüketici olarak büyük alımlar yaptığı gibi yeni
faaliyet alanları yaratarak, teşvikler vererek veya yeni kaynak tahsisleri ile işletmelere fırsatlar
da yaratır.

2.1.3. İş Çevresi
İşletmeler gerek ulusal çevrede gerekse uluslararası çevrede aynı veya benzer mamul ve
hizmetleri üreten rakipleri; kendilerine kredi veren kuruluşlar; sigorta şirketleri; hammadde, ara
malı ve enerji satan satıcılar gibi faaliyetlerini sürdürürken ilişkide bulundukları tüm diğer
işletme ve kuruluşların koşulları ve faaliyetlerinden etkilenirler. Rakiplerin yeni teknoloji
yatırımı yapmaları, yeni mamul ve modeller üretmeleri, fiyat politikaları, işletmeyi bu
konularda karşı harekete geçmeye zorlayan faaliyetlerdir. Bankaların kredi koşullarında
uyguladıkları teşvikler, ödeme kolaylıkları veya kısıtlamalar; satıcıların satış politikalarındaki
değişiklikler işletmenin uygulayacağı stratejileri de şekillendirir.

2.1.4. Ekonomik Çevre
Ekonomik çevre, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü ülkenin ekonomisi ile ilgili tüm
olguları kapsar. Ülkenin Gayrı Safi Milli Hasılası, egemen olan ekonomik sistem, kişi başına
düşen gelir, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı, işsizlik oranı, dış borçlar ve benzeri gibi ekonomik
göstergeler işletmeye fırsat yaratabilir veya kısıtlamalar getirebilir. Ekonominin gelişmişliği
veya geri kalmışlığı doğrudan işletmenin faaliyetlerini etkileyecektir. Bir ülkenin GSMH ve
kişi başına düşen geliri ile kısmen tanımlanan refah düzeyi, işletmenin mal ve hizmetlerini
üretirken kullandığı teknolojilerin düzeyini de tanımlayacaktır. AR-GE yatırımlarına
GSMH’dan ayrılan payın yüksek olduğu ülkelerde teknoloji geliştirmenin yaygın olması,
işletmelerin kullandığı teknolojilerin de ileri düzeyde olmasını sağlayacaktır. GSMH’larından
AR-GE’ye yüksek pay ayıramayan ve kullandıkları teknolojileri ithal etmek zorunda olan daha
fakir ülkelerin işletmelerinin kullandıkları teknolojiler de daha geri olacaktır. Bu iki farklı
durumdaki ülkelerden gelen işletmelerin küresel piyasalarda rekabet etmesi durumunda zengin
ülke işletmelerinin belli bir üstünlüğe sahip olması kaçınılmaz bir olgudur.

2.2. Çevresel Faktörlerin Etkileşimi
Politik ve yasal çevre, yasa ve yönetmeliklerle bir bakkal dükkânı veya bir bankanın
yapı şekline, sermayesine düzenlemeler getirdiğinde, bu yapılarda çalışacak insanların
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özelliklerini de tanımlamaktadır. Örneğin, bir bankanın yönetiminde yer alabilmek için kişinin
mutlaka yüksek öğrenim görmesi gereklidir. Bankaların tepe yönetim veya yönetim
kurullarında yer alabilmek için ise, mutlaka işletme, iktisat alanlarında en az Yüksek Lisans
düzeyinde eğitim görmüş olmak koşulu aranmaktadır. Daha gelişmiş özelliklere sahip
insanların daha büyük ve düzenli işletmelerde çalışmayı tercih edecekleri açıktır.
Diğer taraftan, örneğin, iyi eğitimli, yabancı dil bilen, farklı kültürlerle çalışabilecek
özellikleri olmayan çalışanlarla bir işletmenin ihracat yapmaya çalışması da mümkün değildir.
Ayrıca, bu tür çalışanları olmayan bir işletme ne kadar istese de dış dünyaya açılmasını
sağlayacak stratejileri geliştiremez. İşletmelerin stratejilerini, işletmenin çalışanları iş
çevresinin koşullarından yararlanmak üzere geliştirirler. Dış çevredeki değişime uyum
sağlayacak yetenekleri olmayan çalışanlardan bu tür stratejilerin kaynaklanması beklenemez.
İşletmenin sahip olduğu kaynaklarla yüksek teknolojilere yatırım yapıldığında, bu
teknolojileri kullanacak eğitimi almış çalışanlara gereksinim olacaktır. Mevcut çalışanların iş
başında eğitimi ile ileri teknolojileri kullanabilmeleri sağlandığında, bu kişilerin
davranışlarındaki değişiklik, toplumdaki davranışlardaki değişikliği de beraberinde
getirecektir.
İşletmenin rakiplerine özenerek yaşayabilirliğini sağlayarak dışarı açılması ile dış
dünyadan elde edeceği artı gelirler veya dış ortaklıkların getireceği sermaye ülkenin sınırlı
GSMH’nın yarattığı kısıtlardan kurtulmasını sağlayacaktır.
Politik ve yasal çevre, gecikmeli de olsa, işletmelerin teknolojileri, stratejileri ve
çalıştırdıkları insanların eğitim düzeylerindeki artışa paralel olarak işletmelerin yapıları ve
birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasa ve yönetmelikleri de koşullara uygun hale
getireceklerdir.
Sonuç olarak bir işletmenin dış yapısında başlayan bir değişim (toplumsal, iş, ekonomik,
politik ve yasal çevreler) mutlaka iç yapıdaki (çalışanlar, yapı, teknoloji, strateji) bir değişimi
de tetikleyecektir. Diğer taraftan iç yapıda gerçekleşecek herhangi bir değişim sonunda dış
çevrelerdeki tarafları da etkileyecek ve değişimi tetikleyecektir. Değişimin hangi tarafta önce
başladığı veya başlayacağı ve hangi faktörü önce etkileyeceği sonucu değiştirmeyecek bir
konudur. İşletmenin iç ve dış çevreleri birbirinden ayrılmaz bir bütün olup birbirini karşılıklı
olarak sürekli etkilemektedir. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini ve yapısını
değerlendirirken içinde bulunduğu çevreyi de dikkate almak gerekmektedir.

2.3. İşletmenin Tarafları
İşletmelerin toplumda ekonomik faaliyetlerinden etkilenen ve işletmenin
faaliyetlerinden çıkarları veya beklentileri olan tüketiciler, çalışanlar, hissedarlar, kredi
verenler, satıcılar, devlet, yakın çevre ve sendikalar, işletmenin toplumdaki tarafları veya
paydaşları olarak sıralanabilir.
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Tüketiciler veya müşteriler, gereksinimleri olan mal ve hizmetleri talep eden
taraflardır. Bu gereksinimleri karşılamak için satın aldıkları mal ve hizmetlerin zamanında
teslim edilmesini, fiyatlarının satın alma gücüne uygun ve adil olmasını, mal ve hizmetlerin
kullanımının kendilerine herhangi bir şekilde zarar vermeyecek nitelikte olmasını beklerler.
İşletmenin hissedarları işletmenin sürekliliğini ve kar etmesini, işletmeye yatırdıkları
sermayenin getirisinin kendilerine artı bir değer kazandırmasını, kâr paylarının kendilerine
zamanında ödenmesini, işletmenin yönetiminin sosyal sorumluluklarına vakıf ve etik kurallara
uygun hareket etmesini beklerler.
İşletmede çalışanlar da, işletmenin varlığını sürdürmesini, istihdamın sürekliliğinin
sağlanmasını, kâr elde etmesini ve kendilerine emeklerinin karşılığında adil ücret ödemesinin
zamanında yapılmasını, tüm yasal haklarına uygun davranılmasını ve işletmenin yönetiminin
sosyal sorumluluklarına vakıf ve etik kurallara uygun hareket etmesini beklerler.
Sendikalar, işletmenin çalışanlarının işletme dışında yer alan temsilcileridir. İşçi
sendikaları ve işveren sendikalarının çıkarları birbiriyle uyumludur. Sendikalar işletmenin
varlığını sürdürmesini, işletme yönetiminin çalışanların ve hissedarların yasal haklarına saygı
göstermesini, çalışma koşullarını iyileştirmesini bekler.
Kredi verenler, verdikleri kredinin geri ödenebilmesi için işletmenin faaliyetlerini karlı
olarak devam ettirmesini beklerler.
Satıcılar, işletmenin üretimini yapabilmesi için hammadde, ara malı, malzeme, enerji
satan işletmeler olarak, işletmenin varlığını devam ettirmesini, sürekli ve istikrarlı olarak
kendilerinden gerekenleri satın alarak karşılığını ödemesini bekler.
Devlet, işletmenin kâr etmesini ve kârlardan vergi ödemesini, varlığını sürdürmesini,
yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmesini bekler.
İşletmenin yakın çevresi sosyal ve fiziksel çevre olarak ikiye ayrılır. Sosyal yakın
çevre, işletmenin en yakınındaki beldede yaşayan ve çalışan toplumdan ve yerel yönetimlerden
oluşur. Bu çevrenin işletmeden beklediği katkılar, sosyal çevrede gereksinim duyulan ve başka
yollarla düzenlenemeyen sosyal sorumluluklarla ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.
Bunların gerçekleştirilmesi yine işletmenin varlığını sürdürmesine ve faaliyetlerinden kâr elde
etmesi ile de yakından ilişkilidir.
Fiziksel yakın çevre, işletmenin ekonomik faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde doğal
çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi ve doğal çevreyi koruyacak faaliyetlerin
sosyal sorumluluk faaliyeti olarak yapılması ile ilgilidir. Bu konuda işletmeden talepler yerel
yönetimler, çevrede yaşayan insanlar ve çevre ile ilgili resmi kurumlardan gelir.
Bu tarafların hepsinin birleştiği nokta işletmenin faaliyetlerini sürdürecek şekilde
yönetilmesi ve kar etmesinin sağlanmasıdır. İşletmedeki profesyonel yöneticiler, hem çalışanlar
arasında yer alır, hem de sadece hissedarların değil, bu farklı talepleri olan tarafların hepsinin
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çıkarlarını gözeterek faaliyet göstermek ve taraflar arasında uzlaştırıcı rolü oynamakla
yükümlüdürler.
Devlet de, işletmenin kar ederek kendisine gelir sağlamasının yanında, işletmenin
faaliyetlerinin toplumun diğer öğelerine olumsuz etkileri olmasını önlemek ve işletmenin bu
paydaşlarının hepsinin ve genel olarak da toplumun çıkarlarını korumak ve gözetmekle
görevlidir.

Şekil: 2.2 İşletmenin Tarafları

2.4. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu
Özel işletmelerin temel amacı kâr etmek olmakla birlikte günümüzde işletmelerin uzun
vadede yaşayabilirliklerini sağlamak için toplumsal çevrelerinin refahını arttırıcı katkılar
yapmaları beklenmektedir. İşletmelerin dış çevrelerindeki faktörlerden etkilenmeleri, dış
çevreye katkı yapmalarının gerekliliğini ortaya çıkaran nedendir. İşletmenin ve çevresinin
birbirinin içine geçmiş bağımlılığı, işletmenin bir değişim aracı olması, çevreye katkıları
işletmenin kendi çıkarları açısından da zorunlu kılmaktadır.
İşletmelerin birinci derecedeki sorumluluğu ekonomiktir. Tüketicilerin gereksinimi olan
mal ve hizmetleri en düşük maliyetlerle üreterek, kendisinin faaliyetlerini sürdürecek ve
gerektiğinde büyümesini sağlayacak karları elde edecek şekilde fiyatlandırmak ve tüketicinin
talep ettiği zamanda kullanımına sunmak işletmenin temel varlık nedenidir. Bu ekonomik
işlevini yerine getirirken de faaliyetlerinin iç ve dış çevredeki taraflara zarar vermemesi için
önlem almak sosyal sorumluluk sahibi bir davranıştır.
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İşletmelerin ikinci derecedeki sorumluluğu ise, ekonomik işlevini yerine getirirken
faaliyetlerini tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerin çerçevesinde yerine getirmeleridir.
Etik sorumluluklar, işletmelerin yasalar ve yönetmeliklerle düzenlenmemiş konularda
taraflarına karşı adil, tarafsız, eşitlikçi ve hakkaniyet kuralları içerisinde davranmalarını ile
ilgilidir.
İşletmeler ancak temel ekonomik işlevlerini yerine getirdikten sonra, elinde kalan kâr
fazlası ile çevresindeki toplumun refahını ve yaşam kalitesini arttırıcı, isteğe bağlı ve kendisine
herhangi bir ekonomik getiri sağlamayan faaliyetlere yönelmesi rasyonel bir davranıştır.
İsteğe bağlı sorumluluklar ise, işletmeye maddi hiçbir katkı yapmayacak olan fakat
çevrede yer alan taraflara belirli bir katkısı olacak olan faaliyetlerin üstlenilmesi ve
desteklenmesini içerir. Bu faaliyetler işletmeye finansal bir yük de getirir. Örneğin, Eczacıbaşı
Holding’in 30 yıl önce başlattığı ve son yıllarda Borusan Holding tarafından da desteklenen
İstanbul Klasik Müzik Festivali; Sabancı Holding’in kurduğu kütüphaneler ve öğrenci yurtları;
işletmelerin kurdukları vakıflarla her düzeydeki öğrenciye öğrenim bursu vermeleri bu tür
sosyal sorumlulukla ilgili faaliyetler arasında sayılabilir.

Kaynak: R.L. Daft ve D. Marcic, Management: The New Workplace, Thomson, SouthWestern, Oh., 2007, s.138.
Şekil: 2.3 İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Kapsamı

İşletmenin sosyal sorumluluklarını irdelerken, bu sorumlulukları işletmenin taraflarına
karşı olan sorumluluklar şeklinde de sınıflandırılabilir ve tarif edilebilir. Örneğin yasal gerekler
olmasa da, yakın fiziksel çevreye zarar veren, çevreyi kirletecek olan teknolojilerden kaçınmak
veya üretim süreçlerinin fiziksel çevreyi kirletmemesi için önlem almak sosyal sorumluluklar
içinde yer alır. Yine yasal zorunluluk olmasa da, tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak için
üretilen malların içeriğinde sağlığa zararlı maddelerin olmaması ve bu malların reklamlarının
tüketicileri aldatacak bilgilerle donatılmaması, malın kullanımı ile ilgili gerekecek tüm bilgilere
tüketicilerin erişimini sağlamak sosyal sorumluluk sahibi davranışlar arasında sayılabilir.
Yasaların öngördüğünün de ötesinde, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek üretim
süreçlerine karşı önlem alınması ve işyerinin kazaları önleyecek önlemlerle donatılması,
çalışanlara adil davranılması sosyal sorumluluklar arasında sayılabilir.
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Kaynak: C.L. Bovée, J.V. Thill ve M.H. Mescon, Excellence in Business, Third Edition,
Pearson- Prentice Hall, N.J., 2007, s.74.
Şekil: 2.4 İşletme ile Paydaşlar Arasında Denge Kurmak

2.5. Teknolojik Gelişmenin İşletmelere Etkileri
Son elli yılda gerçekleşen bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin
üretim sistemlerinin yanında haberleşme, dış dünyayla ilişkiler, diğer işletmelerle ilişkiler,
işletme içindeki organizasyon yapısı, işletmenin hukuki yapısı ve varlığı, yapılan işlerin
niteliği, işin yapıldığı yer ve zaman, çalışanlarda bulunması beklenen beceri ve yetenekler,
yöneticilerin yetenekleri ve yönetim stilleri üzerinde devrim niteliğinde değişikliklere yol
açmıştır. Bilgisayarlar ve yazılımlar hem haberleşmede hem de üretimde denetimi
kolaylaştırmış, fakat çok karmaşık bir hale de getirmiştir. Hız, her şeyin önüne geçmiş
durumdadır. Bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmış, bunun yanında fazla bilgi yüklemesi, bilgi
kirliliği ve yanıltıcı bilgiyi de çok yaygınlaştırmıştır. İnternet üzerinden haberleşme ve iş yapma
olanağı, bu alanda güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmış ve gizliliği de zorlaştırmıştır.
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İşletmenin fonksiyonları ile ilgili bölümlerde her bir fonksiyonun teknolojik gelişmeden
etkilendiği alanlar daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) İşletmenin çevresel faktörlerinin etkileşimini örnekle açıklayınız.
2) İşletmelerin sosyal sorumluluğu olan taraflar hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler, ulusal ve uluslar arası bir çevrenin koşulları içerisinde faaliyet gösterirler.
İşletmenin çevresinde yer alan politik ve yasal çevre, işletmenin yapısını; ekonomik çevre,
işletmenin kullandığı teknolojiyi; toplumsal çevre, işletmenin çalışanlarının özelliklerini; ve, iş
çevresi de işletmenin stratejisinin kararlaştırılmasında önemli rol oynar.
Toplumda ve iş çevresinde işletmenin faaliyetlerinden olumlu ve olumsuz etkilenen
paydaşları yer alır. İşletme yöneticisinin temel görevlerinden biri de bu paydaşların işletmeden
talepleri arasında bir dengeyi oluşturmaktır. İşletmeler piyasada varlıklarını sürekli kılabilmek
için çevreleri ile olumlu bir ilişki içinde olmak zorundadırlar. Bu bağlamda, işletmenin topluma
karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, uzun dönemde yaşamını sürdürmesine yardımcı
olacak etmenlerden birisidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmelerin kar elde etmenin dışında topluma
fayda sağlama zorunlulukları olduğu düşüncesini yansıtır?
a) İşletmelerin sosyal sorumluluğu
b) Yönetsel etik
c) İşletmenin yardımseverliği
d) İş etiği
e) İşletmelerin ekonomik sorumluluğu

2) Etik, aşağıdaki cümlelerden hangisi ile en iyi şekilde tanımlanır?
a) Bir örgütte karar alıcıların kabul ettiği moral davranış kuralları
b) Toplumun neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna dair kabul ettiği moral davranış ilke
ve standartları
c) Sosyal düzenin korunması için bireylerin uygulaması gereken moral davranış
normları
d) İşletmede karşılaşılan olaylara uygulanan moral standartlar
e) Örgütte çalışanların belirlediği davranış kuralları

3) Bir işletmenin etik olması için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi
gerekir?
a) Kar elde etmeye çalışmalı ve iyi bir vatandaş olmalıdır
b) Başkalarına zarar vermemeli ve kar elde etmeye çalışmalıdır
c) Adil ve dürüstçe rekabet etmeli, doğru bilgi vermeli ve başkalarına zarar
vermemelidir
d) Tüm yasa ve yönetmeliklere uymalıdır
e) İyi bir örgüt olmalıdır.

52

4) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin taraflarından değildir?
a) Hissedarlar
b) Kredi verenler
c) Müşteriler
d) Çalışanlar
e) Siyasiler

5) Sosyal sorumluluk sahibi işletmelerin uzun soluklu ve geniş kapsamlı
zorluklarla karşılaşma nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Hissedarlarınınkinden önce devletin çıkarlarını korumak zorundadırlar.
b) Her bir tarafa (paydaş) eşit öncelik tanımak zorundadırlar
c) Diğer tarafların beklentilerinden önce hissedarların beklentilerine cevap vermek
zorundadırlar
d) Tüm tarafların (paydaşların) çatışan çıkarlarını öncelikle ele almak ve uyumlaştırmak
zorundadırlar
e) Müşterilerden önce kendi çıkarlarını korumak zorundadırlar

6) İşletme hangi çevresel unsurlara sahiptir?
7) Ekonomik çevrenin işletme için önemi nedir?
8) İşletmenin tarafları hakkında bilgi veriniz.
9) İşletmelerin sosyal sorumlulukları nelerdir?
10) Etik nedir?

Cevaplar
1) A
2) B

53

3) C
4) E
5) D
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3. İŞLETME KURULUŞ ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce işletme kurma nedenleri ele alınacaktır. Ardından kuruluş
çalışmalarını oluşturan aşamalar ve kuruluş yerinin seçiminde etkili olan faktörler
öğrenilecektir. Bölüm sonunda işletmelerin yer değiştirme ve yeniden yerleşme nedenleri
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletme kurmaya karar vermeden önce araştırma yapmak gerekli midir?
2) İşletmenin kuruluş yeri önemli midir? Neden?

57

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletme kuruluş çalışmaları

İşletme
kuruluş Metinler ve günlük hayata ait
çalışmalarının ve kuruluş örneklerle
konuların
yerinin seçimine ilişkin anlaşılması sağlanacaktır.
analizlerin
yapılması
amaçlanmaktadır.
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Anahtar Kavramlar

• Kuruluş çalışmaları
• Ekonomik etüd
• Teknik etüd
• Finansal etüd
• Hukuksal etüd
• Ön proje
• Kuruluş yeri
• Kümelenme
• Dağılma
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Giriş
Girişimciler, piyasada yeterli bir talep gördükleri ve sahip oldukları sermaye ile
rekabetçi bir üstünlük sağlayabileceklerini düşündükleri zaman, tek başlarına veya ortakları ile
bir işletme kurmayı seçerler. İşletme kurmak ve işletmenin kuruluş yerini seçmek için bir dizi
çalışma yapmak gerekir.
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3.1. İşletme Kurma Nedenleri
İşletme kurmadaki birinci etmen bir gelir elde etmektir. Girişimciler kâr etmek için
işletme kurarlar. Gerek yaşam için gerekli olan geliri elde etmek, gerekse kâr ederek daha büyük
işletmeler kurmak ve anlamlı bir uğraş sahibi olmak bir işletmenin ortaya çıkmasının başlangıç
noktasını oluşturur.
Girişimcinin başka bir işletme kurma nedeni, kendisine kalmış olan bir mirasın
değerlendirilmesi olmaktadır. Nakit, mal veya gayrimenkul olarak elde edilen bir mirası
değerlendirmek için bir işletme kurulur.
Kişi, başka bir kişinin yönettiği bir kuruluşta çalışmayı tercih etmeyebilir. Çalışma
yaşamında kişinin bağımsızlığının önemli bir koşul olması kendi yöneteceği bir işletmeyi
oluşturmasına neden olur.
Bir işletmeyi yönetmek kişiye toplumda saygınlık sağlayan bir mevkidir. Dolayısıyla,
insanlar bu nedenle de kendi yönettikleri bir işletmede çalışmayı tercih ederler.
Bir işletme kurmak için kişinin sahip olduğu bir fikir, beceri veya yeteneğin
kullanılması da önemli bir faktördür. Örneğin, eczacılık diplomasına sahip bir kişinin önünde
eczane açmak gibi bir seçenek bulunmaktadır.
Piyasada çalışma konusunda başka bir fırsat bulunmaması da İşletme kurmak için bir
neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ekonominin durgun olduğu ve iş bulmanın
güçleştiği dönemlerde kendi işini kurmak krizden bir çıkış yolu olarak gözükmektedir.
Başkasının yanında çalışmak yerine kendi yönettiği bir işletmede çalışmak, kişilerin kriz
dönemlerinde yaşayabilirliklerini sağlayan bir yöntemdir.

3.2. Kuruluş Çalışmaları
Bir işletmenin faaliyet alanını seçmede dikkat edilmesi gereken konular arasında,
üretilecek mal veya hizmet için piyasada talep olması; piyasada mevcut olan ve aynı mal veya
hizmeti üreten rakiplerle rekabet edebilecek olanaklara sahip olması; ve, üretilecek mal veya
hizmet için üretim koşulları, pazarlama olanakları, üretimde kullanılacak malzeme ve
hammaddelerin rahatça ve uygun fiyatla bulunabilirliği ve üretim maliyetlerinin rekabet
edebilir düzeyde olması gerekmektedir. Ancak tüm bu faktörler açısından bir uygunluk olduğu
takdirde belli bir mal veya hizmetin üretilmesi için harekete geçilmesi gerekir.
Tüm bu faktörler açısından başlangıçta olumlu koşullar olmadığı hallerde, örneğin yeni
bir teknoloji veya yeni bir teknolojiye bağlı bir yeni ürünün piyasaya çıkarılması için kurulacak
işletmeler için ileriye yönelik ayrıntılı analiz ve araştırmalar yapılması ve elde güçlü bir
finansman kaynağının var olması gereklidir.
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3.3. Yapılabilirlik Araştırması
Bir işletmenin kuruluşunda yapılması gereken çalışmalar, yapılacak yatırımın
ekonomik, finansal, teknik ve hukuksal yönlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini içerir. Bu
inceleme bir “yapılabilirlik araştırması” veya fizibilite çalışması (feasibility study) olarak
adlandırılır. Yapılabilirlik araştırması, bir işletmenin kuruluşu ile ilgili tüm konuların analizini
içerdiği gibi, kurulu ve çalışan bir işletmeye daha sonraki yıllarda yapılacak ekler ve geliştirme
çalışmaları için de hazırlanır. Kuruluşta hazırlanacak bir yapılabilirlik araştırmasının, gelecek
zamanda ortaya çıkabilmesi olası olanak ve kısıtlamaları da öngörecek ve onlar için de önlemler
alacak şekilde hazırlanması ideal bir yaklaşımdır.
Yapılabilirlik araştırması çalışmaları, işletme kurma nedenlerinin bir veya birkaç
tanesinden kaynaklanan bir proje düşüncesi ile ortaya çıkar. Şekil 3.1’de bir yapılabilirlik
etüdünün aşamaları verilmektedir. Ekonomik, teknik, finansal ve hukuksal yapı konusundaki
çalışmalar eşzamanlı ve birbiriyle ilintili olarak yürütülür.

3.3.1. Ekonomik Etüt
Ekonomik etüd, yapılabilirlik araştırmasının işletme kuruluşunun ekonomik açıdan tüm
yönlerinin incelendiği bir bölümüdür. Ekonomik etüd bir piyasa araştırmasını içerir. Üretilmesi
düşünülen mal veya hizmet için piyasadaki toplam talep ve bu talebin ne kadarının
karşılanacağı; fiyatlandırma; piyasa büyüme oranı; işletmenin kuruluş yeri ve ne kadar kapasite
ile kurulması gerektiği gibi soruların cevapları bu çalışmayla elde edilir. Ekonomik etüd,
üretilmesi düşünülen mal ve hizmetin uzun vadede piyasa talebinde oluşabilecek artış ve
azalışları da tahmin etmesi ve bu gelişmelere karşı alınacak tedbirleri de içermesi gerekir.

3.3.2. Teknik Etüd
Teknik etüd, kurulacak üretim tesisinin hangi üretim yöntemini ve teknolojiyi
kullanacağı; bu yönteme göre gerekli olan makine ve teçhizatın özellikleri; üretim tesisi ve
büroların yer alacağı binaların özelliklerinin ne olması gerektiği; üretim ve bürolar için
kurulacak binalar için gerekli arsa büyüklükleri; uzun vadede kapasite artırımı gereksinimi
ortaya çıktığı takdirde kullanılabilecek arsa büyüklüklerinin de hesaplanması ve arsa seçimine
yön vermesi gerekir. Teknik etüd, makine ve teçhizata göre iş sırasını da belirler.

3.3.3. Finansal Etüd
Finansal etüd, öncelikle ekonomik ve teknik etüdün belirlediği kuruluş koşulları ve
alternatifleri için gereken sabit yatırım tutarını hesaplar. Bu sabit yatırım maliyeti, gereken arsa,
arazi ve bina maliyeti ile makine ve teçhizatın maliyetini içerir. Sonraki adımda kullanılacak
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teknolojiyle ilişkili olarak farklı kapasite kullanımları ile ortaya çıkacak üretim maliyetleri
hesaplanır. Bu hesaplar işletmenin karlılık hesaplarının yapılmasının temelini oluşturur. Bu
aşamada sabit yatırım tutarlarının yanında, işletmenin işletme sermayesi gereksiniminin de
hesaplanması gerekmektedir. İşletme sermayesi, işletmenin üretim için gereken girdilerin temin
edilmesi ve satış gelirleri tahsil edilinceye kadar işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için
gerekecek sermaye tutarıdır. Finansal etüdün son aşaması gereken sabit ve işletme sermayesinin
hangi kaynaklardan sağlanacağının saptanmasıdır. İşletme sermayesini sermayedarları ve
kurucularından alabileceği gibi dış finansal kuruluşlardan kredi olarak da temin edebilir.

3.3.4. Hukuksal Etüd
Hukuksal etüd, yapılabilirlik etüdünün tüm diğer bölümlerinin önerdiği kuruluşla ilgili
özellikler çerçevesinde işletmenin yapısının kurulmasında yasal gereklerinin incelenmesini
içerir. Hukuksal etüd, işletmenin şirket yapısını (Anonim, Limited, Kollektif vs.), belirlenen
yapı için gereken minimum sermaye tutarını ve kurucu sermayedar sayısını; yasalar tarafından
belirlenen işletmenin kurucu ve yöneticilerinde bulunması gereken özellikleri; kullanılacak
üretim yöntemi ile ilgili ülkedeki yasa ve yönetmeliklerin getirdiği uygulama koşullarını;
alınması gereken yasal izinleri; kuruluş, ortaklık, üretim, pazarlama, rekabet, fiyatlandırma,
kredilendirme, işbirliği gibi konularda uyulması gereken kuralları saptar ve bu konularda
alternatif stratejiler geliştirir.

3.4. Ön Proje, Değerlendirme ve Yatırım Kararı
Ekonomik, teknik, finansal ve hukuksal etüdlerin sonucunda ortaya çıkan rapora “ön
proje” adı verilir. Ön projede geliştirilen alternatif öneriler değerlendirilir ve yatırımın yapılıp
yapılmayacağına dair kurucu veya kurucular tarafından bir son karar verilir. Yatırımın
gerçekleştirilmesi kararı, ön projede önerilmiş seçeneklerden hangisinin de seçileceğini de
belirtir. Bu aşamada kesin yapılabilirlik araştırmasının hazırlanmasına başlanır.

3.5. Kesin Yapılabilirlik Araştırması
Kesin yapılabilirlik araştırması, yapılacak yatırımın tanımını verir. İşletmenin yapısı, ne
üreteceği ve nerede üreteceği ve nasıl üreteceği sorularının cevabı bu tanımın içerisinde yer alır.
Bu tanım çerçevesinde de gerekecek olan sabit ve işletme sermayesinin tutarı, kaynakları ve
sermayenin belirli bölümlerinin gerekeceği zaman dilimleri de hesaplanır. Ayrıca, bu yatırımın
kullanacağı teknolojik özellikler; üretim kapasitesi ile üretilecek mal ve hizmetlerin çeşitleri;
kullanılacak girdiler ve yine belirli zaman ve sürelerde kullanılacak kapasite oranları kesin
yapılabilirlik araştırmasının ana başlıkları arasında yer alır.
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Şekil: 3.1 Yapılabilirlik Araştırmasının Aşamaları
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3.6. Kuruluş Yerinin Seçiminde Etkili Olan Faktörler
Klasik imalat türü üretim süreçlerinin kullanıldığı yatırım projelerinde, faaliyetlerin
yürütüleceği kuruluş yerinin seçimi, tüm maliyetleri ve pazarlama olanaklarını etkileyeceği için
kârlar açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca, bir işletmenin üretim tesisi yeri seçiminde, farklı
sanayilerde farklı teknik ve ekonomik koşullar etkili olmaktadır. Örneğin, nükleer savaşta
kullanılacak maddeleri üretecek tesisler, tenha, nüfusun oturmadığı bölgelerde ve ulaşılması
zor ve görünmeyen yerlerde yerleşir. Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle,
özellikle sanal ortamda faaliyet gösteren ve sanal hizmetler üreten işletmeler için fiziki
mekânların önemi göreceli olarak azalmıştır. Klasik üretim süreçlerini kullanarak mal ve
hizmet üreten işletmeler için kuruluş yerinin seçiminde aşağıdaki faktörler etkili olmaktadır:
Büyük Piyasaya Yakınlık: Büyük tüketici piyasalarının olduğu yerler, işletmenin
tüketicilere yakın olması açısından cazip kuruluş yeridir. Türkiye’de Marmara Bölgesi, yüksek
alım gücü olan ve kalabalık bir tüketici kitlesinin yaşadığı bölge olması açısından; uluslararası
alanda faaliyet gösteren işletmeler için de kalabalık bir nüfusa sahip olan Çin, bu tür piyasaların
en çarpıcı örnekleridir.
İşgücüne Yakınlık: İşletmeler üretim süreçlerinde çalışabilecek nitelikteki nüfusun
yoğunlaştığı bölgelerde kurulmayı tercih ederler. Bu nedenle, son bin yılda Beykoz ve Haliç
gemi üretimi ve tamir ve bakımında tecrübeli işçilerin bulunduğu ve tersanelerin yerleştiği
yerler olmuştur.
Hammadde Kaynaklarına Yakınlık: İşletmenin üretiminde kullandığı
hammaddelerin yetiştiği veya çıkarıldığı bölgeler, hammaddenin bozulmaması, ulaştırma
maliyetleri ve kolaylığı açısından tercih edilecek kuruluş yerleridir. Örneğin, Dardanel’in balık
ve domatesle ilgili konserveleri, Çanakkale’de domates yetişen bölgeye ve balık avlanan denize
yakındır. Şeker fabrikaları Anadolu’da şeker pancarının yetiştiği bölgelere (Adapazarı veya
Turhal gibi) kurulmuştur. Bu şekilde üretim maliyetleri en az düzeye indirilebilir. Ağır ve masif
hammadde kullanan işletmeler de (demir cevheri gibi) hammadde kaynaklarına yakın
konumlandıkları zaman ulaştırma masraflarından tasarruf ederler.
Üretimlerinde birden fazla hammadde kullanan işletmeler bu hammaddelere erişimin en
kolay olacağı optimum uzaklıktaki yerleri kuruluş yeri olarak seçerler. Aynı hammaddeden
birkaç mamul üreten işletmeler, farklı piyasalara yakın olacak optimum bir yerde kurulmayı
tercih ederler.
İlişkili Sanayilere Yakınlık: İşletmenin üretiminde kullandığı ara mallar ve veya
enerjinin önemli bir girdi kalemini oluşturması halinde bu ara malları veya enerji kaynaklarına
yakınlık kuruluş seçiminde önemli bir rol oynar. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası üretim
fırınlarında kullanılan kömür rezervlerinin yanına kuruludur. Türkiye’deki tüm otomobil
üreticisi firmalar, üretimde kullandıkları ara malların üretildiği Marmara Bölgesinde veya
yakınında kurulmuşlardır.
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İklim ve Doğal Yapı: İşletmeler, faaliyetlerini sürdürecekleri yerler olarak genellikle
ulaştırma ve taşımanın kolay olacağı düz alanlarda ve iklimin yolların kapanmasına neden
olacak kadar sert veya sıcak olmadığı iklim koşullarının hüküm sürdüğü coğrafyaları tercih
ederler.
Suya Yakınlık: Özellikle çok ağır mamuller üreten işletmeler deniz yolu
taşımacılığının kolaylığından yararlanmak için deniz veya nehir kenarlarında kurulurlar. Ereğli
ve İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları bu tür kuruluş yerlerinin örnekleri olarak
gösterilebilir.
Sosyal ve Kültürel Olanaklar: İşgücünün taşınarak üretim tesislerine götürüldüğü
durumlarda, kuruluş yerinin seçimini yakındaki yerleşimlerin sunduğu sosyal ve kültürel
olanaklar önemli rol oynar. Herhangi bir üretim tesisinde nitelikli işgücü çalıştırabilmek,
yakında bu olanakların bulunmasına da bağlıdır.
Vergi Teşvikleri: Devlet, işletmeleri belli bölgelerde yerleşmeye teşvik etmek amacıyla
genellikle vergi teşvikleri ve benzeri teşvikler uygularlar. Türkiye’de şu sırada yatırım yapacak
firmalara belirli öncelikli bölgelerde kurulmaları halinde önemli teşvikler uygulanmaktadır.
Organize sanayi bölgeleri de kuruluş yerinin seçiminde etkili olan teşviklerden bir tanesidir.
Stratejik Nedenler: İşletmeler uzun yıllar stratejik nedenlerle herhangi bir savaş
durumunda yatırımlarını kaybedebilecekleri için ülkelerin sınır bölgelerinde yatırım
yapmadılar. Günümüzde, savaş teknolojilerinde uzaklık kavramının değişmesi ve her alana
kolayca ulaşılabilmesi bu kaygıyı bir dereceye ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Son on yılların
deneyimi, sürekli terör saldırılarının bulunduğu bölgelere, teşvik verilse de, işletmelerin
yerleşmeyi seçmediklerini açıkça göstermektedir. Başka bir anlatımla, işletmeler, belirli bir
düzenin yanında ekonomik ve siyasal istikrarın bulunduğu yerlerde yerleşmeyi tercih
etmektedirler.

3.7. Yer Değiştirme ve Yeniden Yerleşme Nedenleri
İşletmeler çeşitli nedenlerle bir müddet sonra üretim yerlerini kendi istekleriyle veya
resmi kararlar sonucunda değiştirmek zorunda kalabilmektedirler. Günümüzde işletmeler,
özellikle çevre koruma nedeniyle alınan tedbirlerle kuruluş yerini değiştirmeyi seçmektedirler.
Örneğin SEKA İzmit kağıt fabrikası, İzmit Körfezindeki kirliliğin çok büyük boyutlara
ulaşmasıyla Dalaman’a taşınmıştır. İstanbul Zeytinburnu’ndaki deri üreticileri Tuzla da
kendilerine tahsis edilen yeni organize sanayi alanına taşınmış; Beykoz tersaneleri de yine
Tuzla’ya taşınmıştır. İskandinav ülkelerindeki kağıt fabrikaları da çevre koruma tedbirleri
nedeniyle, çevre kısıtlamaları olmayan üçüncü dünya ülkelerine taşınmıştır.
Türkiye’de üretim maliyetlerinin çok artması ve bu ülkelerde nitelikli işgücü arzının
fazla olması nedeniyle birçok deri ve tekstil mamulleri üreticisi, Balkan ülkelerinde veya Doğu
Bloku ülkelerine taşınarak faaliyetlerini bu ülkelerde devam ettirmektedirler.
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Yukarıda sayılan çevre ve ekonomik nedenler dışında, bir fabrikanın yangın ve benzeri
doğal afetler sonucu yıkılması; yeni bir mamul üretimine geçiş; üretilen mamullerin ekonomik
ömürlerini tamamlayarak piyasadan çekilmesi; ulaştırma maliyetlerindeki artışlar, işletmelerin
daha uygun mekanlarda faaliyetlerini sürdürmek için yer değiştirmelerine neden olabilir.

3.8. Kümelenme
İşletmeler çeşitli nedenlerle belirli bölgelerde toplanırlar. Aynı veya benzer faaliyet
kolundaki işletmelerin ve bu işletmeleri destekleyen diğer işletmelerin birbirlerine coğrafi
olarak yakın yerlerde toplanmasına kümelenme adı verilmektedir. İşletmeler hammadde
kaynaklarına yakınlık, işgücüne yakınlık, enerji kaynaklarına yakınlık veya ulaşım sistemlerine
yakınlık gibi nedenlerle belirli bölgelerde yerleşir. Bu kümelenmenin işletmelerin birbirleriyle
iletişim, mal ve hizmet satışı ve dayanışmasını da sağladığı için yararlıdır. Türkiye’de Denizli
bölgesinde pamuklu üretim ve özellikle havlu üretimiyle ilgili işletmeler, Eskişehir’de yazılım,
toprak sanayi ve makine sanayi ile ilgili firmalar, Marmara Bölgesinde otomotiv sanayi
firmaları, İstanbul Laleli’de bavul ticaretine yönelik tekstil firmalarının kümelendiği
görülmektedir. Otomotiv yan sanayii, tamamen otomobil üretim fabrikalarının yakınında
yerleşmiştir.

3.9. Dağılma
Kümelenmenin ortaya çıkardığı, tüm ekonomik faaliyetlerin belirli bir bölgede
toplanarak diğer bölgelerden aşırı bir göçü başlatmasının sakıncalarını ortadan kaldırmak için
devlet ülkenin planlı olarak kalkındırılması istenilen bölgelerine dağılmasını teşvik edici
önlemler alır. Marmara Bölgesindeki yığılmaların getirdiği aşırı nüfus yoğunluğu ve yaşam
kalitesindeki düşüşlerin önlenmesi ve Anadolu’nun bazı şehirlerindeki aşırı nüfus
eksilmelerinin önüne geçmek için devlet bu bölgelerde yerleşecek işletmelere çeşitli teşvikler
verir.

3.10. Organize Sanayi Bölgeleri
Devlet, Sanayi Odaları ile işbirliği içerisinde şehirlerin dışında organize sanayi bölgeleri
için alanlar ayırmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri, bölgede egemen olan sanayiin
gereksinimlerine cevap veren, altyapısı devlet tarafından kurulan, sanayiin uygun ve planlanan
alanlarda yapılanmasını sağlayan, kentleşmeyi yönlendirerek sanayi üretiminden
kaynaklanabilecek çevre sorunlarını önleyici, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanan,
imalat sanayiinin planlı olarak yerleşmesini sağlayan ve gelişmesine destek veren ve sanayi
odaları tarafından işletilen düzenli bir kuruluş yerini oluşturmaktadır. Bu bölgeler,
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gereksinimlere göre sosyal tesisler ve teknoparklarla donatılmış mal ve hizmet üretim
bölgeleridir. Bu bölgeler işletmenin kuruluş maliyetlerini en aza indiren bir uygulamadır.

3.11. Serbest Bölgeler
Serbest bölgeler, özellikle ihracat ile ilgilenen işletmeler için 1987 yılından beri devlet
tarafından kurulmuş, ülkenin hukuki ve idari düzenlemelerinin uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı, sanayi ve ticaret faaliyetleri için yaygın teşviklerin verildiği alanlardır. Düzeni ve
altyapısı devlet tarafından kurularak, işletmelerin kullanımına tahsis edilen bu bölgelerde temel
amaç ihracata yönelik faaliyetleri teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımların ve teknolojinin
ülkeye girişini hızlandırmak ve dış ticareti teşvik etmektir. Bir lojistik merkez olarak örgütlenen
ve gelişmiş bir yapılandırmaya sahip olan bu bölgeleri kuruluş yeri olarak seçmek, kuruluş
maliyetlerini azaltmakta ve teşviklerden yararlanmayı da beraberinde getirmektedir. Türkiye’de
şu sırada ülke çapında kurulmuş 19 serbest bölge bulunmaktadır

Kaynak: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
Şekil 3.2 Türkiye’deki Serbest Bölgeler

3.12. Fabrika Binası Yapısı ve Tipinin Seçimi
Fabrika binasının tek katlı veya çok katlı olmasında, üretilen mamuller ve kullanılan
üretim teknolojisi ile arsa maliyetleri kararlaştırıcı rol oynar. Ağır makine ve vinçler kullanan
veya büyük fırınların kullanıldığı üretim süreçlerinin bulunduğu yerlerde tesisler, tek katlı ve
geniş mekâna yayılmış niteliktedir. Bu tür ağır sanayi için inşa edilecek binaların yüksek
tavanlı, sütunsuz, çoğu zaman çelik yapılar olması, büyüme veya taşınma durumunda kolaylık
yaratacaktır. Bu tür büyük arazi veya arsanın satın alınmasının gerekli olduğu durumlarda, arsa
birim maliyetleri yerleşilecek bölgeyi de kararlaştırır. Arsa maliyetinin düşük olduğu yerlerde
tek katlı binaların seçilmesi daha rasyoneldir.
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İlaç üretimi gibi daha hafif alet ve makinelerin kullanıldığı sanayi dallarında çok katlı
binalar kullanılabilir.
Fabrika binalarının tasarımı ayrı bir mimari alandır. Fabrika binasının tipine göre çelik,
beton veya tuğla yapı olması mümkündür
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Uygulamalar

1) İşletme kuruluş çalışmalarının aşamaları nelerdir?
2) Kuruluş yerinin seçiminde etkili olan faktörler nelerdir?
3) Organize sanayi bölgelerinin özellikleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir işletme kurmaya karar vermeden önce yapılacak işin ne olacağını, üretilecek mal
veya hizmete olan talebin miktarını, yatırılacak sermayenin miktarını, üretilecek malın fiyatını
belirlemek ve üretim yöntemi ve yerini tespit için bir yapılabilirlik araştırması yapılır.
İşletme kuruluşunda önemli olan kuruluş yerinin seçimi ile ilgili olarak benzer
mamulleri üreten işletmelerin kümelenme alanları, dağılma nedenleri ile ülkedeki organize
sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerin de incelenmesi gerekir.
İşletme kuruluş çalışmaları arasında önemli bir karar konusu da üretim yapılacak fabrika
binasının yapı ve tipinin seçimidir. İşletmenin faaliyet alanı da üretim tesisinin yapısı ve tipini
kararlaştırır.
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Bölüm Soruları
1) Ağır makine kullanan işletmeler için en uygun fabrika binasının yapısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek katlı, yaygın
b) Çok katlı ve çelik
c) Açık planlı çok katlı
d) Şehir içinde ve çok katlı
e) Şehir içinde ve açık planlı

2) Bireyin işletme kurma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) Saygınlık elde etme
b) Yetersiz sermaye
c) Eldeki bir diplomanın kullanılması
d) Bağımsızlık isteği
e) Bir düşüncenin hayata geçirilmesi

3) Bir işletmenin kuruluş çalışmalarının temelini aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?
a) Başabaş noktası analizi
b) Piyasa araştırması
c) Yapılabilirlik araştırması
d) Ekonomik etüd
e) Değerlendirme aşaması

4) Bir proje düşüncesinden “ön proje” aşamasına gelinebilmesi için aşağıdaki
adımlardan hangisinin takip edilmesi gereklidir?
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a) Ekonomik, teknik, finansal ve hukuksal etüdün tamamlanması
b) Yatırım kararının alınması
c) Piyasa araştırması sonuçlarının gelmesi
d) Sermayenin nasıl sağlanacağına karar verilmesi
e) Projenin uygulanması

5) Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürürken yer değiştirmesine neden ne olabilir?
a) İşletme sahibinin evine yakın bir yere taşınmak istemesi
b) Faaliyet gösterilen bölgede çevre koruma ile ilgili önlemlerin arttırılması veya
faaliyetin yasaklanması
c) Hammadde kaynaklarının daha yakınına gitme isteği
d) Sendikaların örgütlü olduğu bölgelerden uzaklaşma isteği
e) İş gücüne yakın olma isteği

6) Ekonomik etüd hakkında bilgi veriniz.
7) Yapılabilirlik etüdünün bölümleri nelerdir?
8) Bir işletmenin kuruluş yerinin seçiminde etkili olan en önemli faktörler
hangileridir?
9) Serbest Bölgelerde faaliyet göstermenin amaçları nelerdir?
10) İşletmelerin organize sanayi
sürdürmelerinin üstünlükleri nelerdir?

bölgelerine

yerleşerek

faaliyetlerini

Cevaplar
1) A
2) B
3) C
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4) A
5) B
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4. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce işletme işletme büyüklüğünü belirleyen niceliksel ve niteliksel
ölçütler,ardından küçük ve büyük işletmelerin üstünlükleri ve zayıf yönleri ele
alınacaktır. Ayrıca küçük işletmelerde finansman olanaklarına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Büyük ölçekli işletme mi, yoksa küçük ölçekli işletme mi kurmak avantajlıdır?
2) İşletmeler hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletme büyüklüğü

İşletme
büyüklüğünün Yazılı metin ve vaka
saptanmasında
kullanılan çalışmaları ile konuların
kriterlere
göre
işletme anlaşılması sağlanacaktır.
büyüklüğünün belirlenmesi.
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Anahtar Kavramlar

• İşletme büyüklüğü
• Niceliksel ölçüt
• Niteliksel ölçüt
• Girişim sermayesi
• Melek yatırımcı
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Giriş
İşletmeler büyük, orta ve küçük işletmeler olarak sınıflandırılırlar. İçinde bulundukları
ekonominin şartları işletmelerin büyüklüklerinin ölçütlerini kararlaştırır. Bir işletmenin
uğraştığı konu, işletmenin sermayesi, işletmenin mal ve hizmet sattığı hedef piyasasının
büyüklüğü, işletmenin büyüklüğünü de kararlaştırdığı gibi büyüklüğü saptamada kullanılan
ölçütleri de değiştirebilir. Örneğin, bir dokuma fabrikasında iğ sayısı, bir turizm işletmesinde
otelin toplam yatak sayısı veya golf sahasındaki delik sayısı büyüklük ölçütü olarak
kullanılabilir. İşletmelerin büyüklüğünün saptanmasında niceliksel veya niteliksel ölçütler
kullanılır.
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4.1. Niceliksel Ölçütler
İşletmenin büyüklüğünü saptamada kullanılan kantitatif ölçütler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:










Satışlar toplamı
Sermaye
Çalışanların sayısı
Makine, tezgah sayısı ve gücü
İşlenen toprak genişliği
Kullanılan alan veya hacim
Kullanılan hammadde miktarı
Kullanılan veya üretilen enerji miktarı
Ödenen ücretler

4.2. Niteliksel Ölçütler
İşletmenin büyüklüğünü saptamada kullanılan kalitatif ölçütler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:







Yönetimde görev alanların aile bireyleri mi yoksa profesyonel yöneticiler mi olduğu
Sermayenin kaynağının bir kişi, aile, birçok kişi veya kurumlar olması
Yöneticiler ve çalışanların çevresel yakınlıkları
Kullanılan teknoloji
Faaliyet alanının büyüklüğü
Karşılaştırmalı büyüklükler: iş kolu içinde, yerel çevrede, uluslararası alanda

4.3. Küçük İşletmeler
Türkiye’de genel olarak 50 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler küçük işletme olarak
sınıflandırılırlar. Küçük işletmeler daha bağımsız olarak yönetilirler ve sermayeleri de kısıtlıdır.
Küçük işletmeler daha çok tarım, perakende, hizmet ve ileri teknoloji alanında faaliyet
gösterirler. Küçük işletmeler ekonomik kriz dönemlerinde büyük işletmelere göre daha uzun
süre varlıklarını koruyabilirler. Bazı üretim kollarında mamulün niteliği veya yapılan işin
niteliği işletmenin küçük olmasını zorunlu kılar. Hızla gelişen bilgi teknolojileri küçük
işletmelerin sayısını ve faaliyet alanını genişletmeye başlamıştır. 50 ile 250 kişi arasında
çalışanı olan işletmeler, orta büyüklükte işletme sınıfına girer. 10 kişiye kadar işçi çalıştıranlar
ise, mikro işletme olarak adlandırılırlar. Uluslararası kuruluşların yaygınlaşan özel programları
ve mikro krediler gibi uygulamalarla, tüm dünyada küçük işletmelerin kurucusu ve yöneticisi
olarak kadınlar öne çıkmaya başlamıştır.
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4.4. Küçük İşletmelerin Üstünlükleri
Küçük işletmeler daha esnek oldukları için talepteki değişime göre üretim miktarlarını,
ürettikleri malın özelliklerini daha hızla değiştirebilirler.
Küçük işletmeler daha dinamik ve yaratıcıdır. Daha az kişi ile çalıştıkları için kararlar
daha hızlı alınabilir ve hızla harekete geçebilirler. İşletmenin yapısı küçük ve esnek olduğu için
yaratıcılığı engelleyici kurallar ve bürokratik yapı yoktur.
Küçük işletmeler el işçiliği ile üretime daha yatkındır ve işletme sahibi işle ve
müşterilerle bizzat ilgilenir.
İşlenen hammaddenin veya üretilen mamulün çabuk bozulabilir olması, işletmenin
de küçük olmasını zorunlu kılan etmenlerden bir tanesidir.
Özel mallar küçük işletmeler tarafından üretilir. Piyasadaki açık kalmış bir talep alanı
bulduğu zaman başarılı olur.
Küçük işletmeler maliyetlerini daha kolay denetleyebilir ve sermaye sahibi tarafından
yönetildiği için ekonomik kriz dönemlerinde yaşayabilirliğini koruyacak önlemleri daha kolay
uygular.
Mamulün veya hizmetin hedef pazarının sınırlı ve küçük olması işletmenin de küçük
olmasına yol açar.

4.5. Küçük İşletmelerin Zayıf Yönleri
Küçük işletmelerin bazı olumsuzlukları da vardır. Örneğin, işletme sahibinin bilgili ve
yetenekli olmaması halinde kötü yönetilir ve çevredeki değişime uyamaması sonucunda
başarısız olur.
Eğitim eksikliği, üretilen mal ve hizmetin standart dışı olması ve düşük kaliteli
olmasına yol açabilir.
Küçük işletmelerde tek veya birkaç sermayedar bulunduğu için sermaye miktarı
kısıtlıdır ve sermaye bulma olanakları da daha azdır.
Küçük işletmelerde insan faktörü önemlidir ve deneyimsiz çalışanlar sorun yaratır.
Küçük işletmeler genellikle sınırlı kaynaklarla yerel piyasada faaliyet gösterir.
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4.6. Küçük İşletme Tipleri
Bir girişimci tarafından kurulan küçük işletmeler genellikle bir ailenin geçimini
sağlamak ve ailenin gereksinimlerini karşılamak için aile bireylerinin yetenek ve becerilerini
kullanabilecek alanlarda faaliyet göstermeyi seçerler. Bu tür işletmeler, ancak ailenin
yetenekleri çerçevesinde büyüyebilir ve çoğu zaman küçüklüğünü korur.
İleri teknoloji alanında faaliyet göstermek için veya ileri teknoloji kullanabilecek
yetenekleri olan girişimci veya girişimciler tarafından küçük boyutta kurulan işletmeler,
sermaye bulabildikleri takdirde büyüyerek büyük piyasalara erişebilirler. Bu tür girişimcilerin
kişisel özellikleri daha büyük piyasalarda varlıklarını sürdürmeye yetecek düzeydedir.
Franchise işletmeleri küçük işletmelerin yaygın bir örneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Büyük işletmeler markalı mamul ve hizmetlerini büyük bir piyasaya yaymak için
sermaye sahibi küçük işletmelere kendi marka, mamul, hizmet ve işlerini, üretimi ve yönetim
şeklini bir plan dahilinde bir bedel karşılığında verirler. Tüm yatırımı franchise alan yapar.
Franchise veren, kullanma hakkının devredilmesi karşılığında toplu bir para aldığı gibi ek
olarak her yıl gelirden pay alır ve sürekli olarak uygulamaları denetler.
Mamul franchise’ları franchise sahibinin ürettiği malların satış hakkının alınmasıdır.
Çoğu konfeksiyon markası, mamullerini bu şekilde satmaktadır. Örneğin, Faik Sönmez ve
Benetton mağazaları birer mamul franchise’ı örneğidir.
Üretim franchise’ı, üreticinin mallarını üretmek ve satmak hakkı ile ilgilidir. Coca
Cola bir üretim franchise’ıdır.
İşletme franchise’ı ise bir işin ismini ve yöntemlerini kullanarak faaliyet göstermekle
ilgilidir. Örneğin, Sultanahmet Köftecisi ve McDonald’s bir işletme yönetimi franchise’ıdır.
İstanbul’un çeşitli semtlerinde açılan köfteci dükkanları orijinal işletmenin tarif ve işletme
yöntemlerini kullanarak standart kalitede ürünler, servis ve fiyatlarla satış yaparlar.
Franchise’lar, sermaye sahibi olup, bu sermaye ile kendilerine orijinal bir işletme
kuracak beceri, yetenek ve bilgiye sahip olmayan kişilere, talebi olan, tanınmış bir marka ile
standart mal ve hizmet üretme yeteneğini hazır olarak sunar. Franchise alanların, girişimciliğin
yaratıcılığına sahip olmaması ve bağımsız hareket etme olanaklarının olmaması en büyük
sorundur. Ayrıca, bu alanda çok büyük kârlar elde etmek olanaksızdır.

4.7. Küçük İşletmelerde Finansman Olanakları
Uluslararası piyasalarda küçük ve yeni kurulan işletmeleri saptayarak, onlara sermaye
ve danışmanlık veren özel yatırımcılar bulunmaktadır. Bu tür özel yatırımcılar, girişim
sermayesi (venture capitalists) veya melek yatırımcılar (angel investors) olarak
adlandırılmaktadır.
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Girişim sermayesi, gelecekte hızla büyüme, başarı ve karlılık potansiyeli olan küçük
işletmelere sermaye ve yönetim yardımı yapan bir tür sermaye sağlayıcı kuruluştur. Girişim
sermayesi firmaları başkalarının elindeki atıl fonları, gereksinimi olan yeni kurulan işletmelere
yönlendirirler. Verdikleri nakit sermaye ve yönetim bilgisi karşılığında yeni kurulmuş olan
şirkete ortak olurlar. Girişim sermayesinin yatırım yapmayı seçtiği firmalar henüz emekleme
aşamasında olan, bankalar ve diğer finansman sağlayıcılardan kredi alabilecek özelliklere sahip
olmayan firmalardır. Girişim sermayesinin yatırım yaptığı firmalar çoğunlukla yenilikçi
teknolojiler, biyoteknoloji ve diğer ileri teknoloji alanlarında yatırım yaparlar. A.B.D.’de TL
Ventures adlı girişim sermayesi firması, kaynaklarını yeni kurulmuş ileri teknolojik yazılım,
bilgi teknolojisi alt yapısı ve hizmetleri, iletişim ve biyoteknoloji firmalarına yönlendirdiğini
belirtmektedir. Türkiye’de Turkven bu konuda ilk bağımsız fon yöneticisidir. TurkVCA da
Türkiyede Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi Derneği olarak girişim sermayesinin gelişmesi
için çalışmalar yapan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. (en.wikipedia.org; www.turkven.com;
www.turkvca.org; www.vfinance.com)
Melek yatırımcı (angel investors) olarak adlandırılan bireysel sermaye sahipleri, yeni
kurulmuş ve hızla büyümeye aday yeni özel işletmelere yatırım yapar; şirketin başarılı olması
halinde hisselerini büyük kârlarla satarak ayrılırlar. Yatırımlar bir borç olarak verilir veya hisse
satın alınarak yapılır. Melek yatırımcılar çoğunlukla piyasada uzun yıllar deneyim kazanmış
başarılı yöneticiler oldukları için, yatırım yaptıkları işletmelere mentorluk ve danışmanlık da
yaparlar. A.B.D.’de başlangıçta bireysel fon kaynakları ile piyasaya çıkan melek yatırımcılar,
zaman içinde birleşerek ellerindeki sermayeyi ve kaynakları organize ederek yönlendiren
kuruluşlar oluşturdular. Türkiye’de Sabancı Üniversitesinde kurulan Inovent bu alanda bir fon
kurma hazırlığı yapmaktadır. Yine Türkiye’de Ziya Boyacıgiller, A.B.D.’de Maxim Integrated
Products, Inc. ile benzer yatırımlar yaptıktan sonra Türkiye’de Airties, Artesis, Kodalife, Vistek
gibi firmalara kuruluş aşamalarında çekirdek sermaye sağlamış bir melek yatırımcıdır.
İstatistikler, A.B.D.’de 2007 yılında 258 000 aktif melek yatırımcı olduğunu göstermektedir.
(en.wikipedia.org;
www.vfinance.com;
www.angelcapitalassociation.org;
www.angelcapitalnetwork.com)
Kredi kartları da, küçük işletmelerin kısa vadeli fon gereksinimlerini karşılamak için
kullandıkları bir kredi aracıdır. Türkiye’de KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta boy
işletmelere destek veren birçok kuruluş ve özel krediler veren bankalar bulunmaktadır. Küçük
işletmelerin finansman bulabilmek için sermaye sahiplerine sunacakları bir iş planı olmalıdır.
Tablo 4.1’de örnek bir iş planı verilmektedir.

4.8. Büyük İşletmeler
Türkiye’de 100’den fazla işçi çalıştıran işletmeler büyük işletme olarak
nitelendirilmektedir. Büyük işletmeler, büyük miktarlarda üretim yaparak büyük piyasalara ve
uluslararası piyasalara mal satabilen işletmelerdir. Büyük işletmelerin kontrol edici hisseleri bir
ailenin bireylerine ait olabileceği gibi menkul kıymetler borsasına kayıt edilerek halka arz
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edilmiş de olabilir. Bu işletmeler aile bireylerinin yanında profesyonel yöneticiler tarafından
yönetilirler.

4.9. Büyük İşletmelerin Üstünlükleri
Büyük işletmeler sermaye şirketi olarak kurulmuş oldukları için birçok kaynaktan
sermaye sağlayabilirler.
Büyük işletmelerin formal bir organizasyon yapısı içerisinde mevkiler, yetkiler ve
sorumluluklar açıkça tanımlanmıştır.
Büyük işletmeler, büyük ve özel makinelerle, büyük miktarlarda, standart
mamuller üretirler.
Büyük işletmeler çeşitli mamuller üretebilirler.
Büyük miktarlarda üretim, birim başına maliyetleri düşürerek ucuz fiyatla büyük
miktarlarda mamul satılmasını ve kâr elde edilmesini sağlar.
Büyük işletmeler teknik konularda ve yönetimde uzmanlarla çalışırlar.
Büyük işletmelerin yüksek kârları, araştırma ve geliştirme yatırımı yapmalarına
olanak sağlar.

4.10. Büyük İşletmelerin Zayıf Yönleri
Büyük işletmeler, piyasadaki talepte oluşacak nitelik ve niceliksel değişiklikler
karşısında üretim planlarında hızla değişiklik yapamazlar. Üretimi kısamazlar veya üretilen
mamul üzerinde model ve tip olarak hızla değişiklik uygulayamazlar.
İşletmeler talep azalması karşısında hızla üretimi azaltamayacağı için genellikle
gereğinden fazla üretir ve stoklarında mal birikimi gerçekleşir.
İşletme büyüklüğü işletme yapısı içinde bilgi akışı, iletişim kurma ve denetim
açısından sorunlar yaratabilir.
Büyük işletmelerde karar alma ve kararları uygulamaya koymada bürokrasinin
yarattığı bir yavaşlama görülür.
Büyük işletmelerde çoğunlukla çok sayıda insan çalışır. Bu çalışanların kitle üretimiyle
büyük miktarlarda üretim yapmak için kullanılan teknolojinin insan ilişkilerinin yoğun olarak
yaşanmasını engellemesi nedeniyle bazı kültürel ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilir. Bu
sorunlar arasında kişinin, insanlardan çok makinelerle çalışarak zaman geçirmesi ve çalışma
koşullarının insan ilişkilerini kısıtlaması nedeniyle nedeniyle yabancılaşma; çok fazla sayıda
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insan arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesinin zor olması: işletme içindeki bölümler
arasında gereksiz rekabetin ortaya çıkması veya çok yavaş işleyen bir karar mekanizmasının
getirdiği sorunlar olarak özetlenebilir.

İŞ PLANI


KİŞİSEL BİLGİLER
o İŞ REFERANSLARI
o İŞ DENEYİMİNİ İÇEREN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞ
o KİŞİSEL REFERANSLAR



İŞ BİLGİLERİ
o İŞİN AMACI VE GEÇMİŞİ
o PİYASA VE RAKİPLERİN ANALİZİ
o REKABETÇİ STRATEJİLER VE İŞLETME PLANLARI
o KÂR PLANI VE KAR TAHMİNİ
o NAKİT AKIŞI PLANI
o BAŞABAŞ ANALİZİ



KREDİ BİLGİLERİ
o TALEP EDİLEN TUTAR
o KREDİ TİPİ
o GEREKÇELER
o GERİ ÖDEME KOŞULLARI
o GERİ ÖDEME PLANI
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) İşletme büyüklüğünü belirlemek için kullanılan ölçütler nelerdir?
2) Küçük işletmelerin avantajları nelerdir?
3) Büyük işletme olmanın sakıncaları neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin yapısı incelenirken işletme büyüklüğü, işletmenin kullanacağı teknoloji ve
stratejinin kararlaştırıcısı olarak karşımıza çıkar. Bu bölümde, işletmelerin niceliksel ve
niteliksel büyüklük ölçüleri sıralanmakta ve Türkiye’nin ve dünyanın en büyük on işletmesinin
özellikleri incelenmektedir. Büyük ve küçük işletmelerin üstün ve zayıf yönlerinin ortaya
konulması, işletme büyüklüğünün incelenmesinde başlıca konulardan birisidir.
Bu bölümde küçük bir işletmenin kuruluşunda hazırlanacak örnek bir iş planı verilmekte
ve küçük işletmelerle ilgili piyasada var olan finansman olanakları ve örnekleri üzerinde
durulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğü ile ilgili niceliksel ölçütler arasında
yer almaz?
a) Satışlar toplamı
b) Kullanılan hammadde miktarı
c) Çalışanların sayısı
d) Kullanılan teknoloji
e) Kullanılan enerji miktarı

2) Aşağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğü ile ilgili niteliksel ölçütlerden
biridir?
a) Sermaye
b) Ücretler
c) Faaliyet alanının büyüklüğü
d) Kullanılan enerji miktarı
e) Çalışan sayısı

3) 50 ile 250 kişi arasında işçi çalıştıran işletmeler, aşağıdaki sınıflandırmalardan
hangisine girer?
a) Küçük işletme
b) Orta büyüklükte işletme
c) Mikro işletme
d) Çok uluslu işletme
e) Büyük işletme

4) Aşağıdakilerden hangisi küçük işletmelerin üstünlüklerinden birisidir?
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a) Özel mallar üretmek
b) Yerel piyasada faaliyet göstermek
c) Sermaye şirketi olarak kurulmak
d) Formal bir örgüt yapısına sahip olmak
e) Büyük miktarda üretim

5) Aşağıdakilerden hangisi bir girişim sermayesi şirketidir?
a) Garanti Bankasının yatırım fonları
b) Halk Bankasının KOBİ fonları
c) Turkven Firması
d) Inovent
e) Garanti Bankası’nın KOBİ fonları

6) İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niceliksel kriterler nelerdir?
7) İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niteliksel kriterler nelerdir?
8) Büyük işletmelerin avantajları nelerdir?
9) Küçük işletmelerin avantajları nelerdir?
10) Küçük işletmelerin dezavantajları nelerdir?

Cevaplar
1) D
2) C
3) B
4) A
5) C
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5. İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletmelerin hukuki yapıları incelenecektir. Ayrıca yönetim biçimleri
ve faaliyet alanlarının büyüklüğüne göre işletmelerin sınıflandırması yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Neden tüm işletmeler hukuki olarak aynı yapıda kurulmazlar?
2) İşletmeler faaliyet alanına göre sınıflandırılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmelerin hukuki yapısı

İşletmelerin
hukuksal, Yazılı metin ve vaka
yönetim biçimi ve faaliyet çalışmaları ile konuların
alanlarının büyüklüğüne göre anlaşılması sağlanacaktır.
sınıflandırılması
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Anahtar Kavramlar

• Özel işletmeler
• Kamu işletmeleri
• Yabancı sermayeli işletmeler
• Tek kişi işletmeleri
• Aile işletmeleri
• Kurullarla yönetilen işletmeler
• Ulusal İşletmeler
• Uluslar arası işletmeler
• Çok uluslu işletmeler
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Giriş
İşletmeler hukuki açıdan özel ve kamu işletmeleri olarak sınıflandırılır. Kamu
işletmeleri özel kanunlarla kurulan ve sermayelerinin tümü veya büyük bir oranı kamuya ait
olan işletmelerdir. Özel işletmeler ise, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve sermayelerinin
tümü veya çoğunluğu özel girişime ait olan işletmelerdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari
işletmeler, ticaret veya imalat işleriyle uğraşan, faaliyetleri belirli bir boyutun üzerinde olan,
faaliyetleri mevsimlik de olsa süreklilik arz eden, faaliyet göstermek için ticaret siciline
kaydolan işletmeler olarak nitelendirilirler.
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5.1. Özel İşletmeler
Özel İşletmeler, kişi işletmeleri, sermaye işletmeleri, kooperatifler ve dernek ve
vakıfların kurduğu işletmeler olarak dört temel grup içinde bulunan alt gruplar kapsamında
incelenebilir.

5.1.1. Kişi İşletmeleri
Kişi işletmeleri bir veya birkaç kişi tarafından kurulan, şirketin borçlarına karşı
ortakların tüm mal varlıkları ile sorumlu oldukları ve tüzel kişiliği olmayan işletme türüdür.
Kişi işletmeleri tek bir kişi tarafından kurulabileceği gibi ortaklıklar şeklinde de kurulabilirler.
Ortaklıklar, adi ortaklık, kollektif şirket ve adi komandit şirket şeklinde kurulabilir.
Tek kişi işletmeleri, tek kişi tarafından kurulan ve tüm faaliyetleri tek bir kişi tarafından
sürdürülen işletmelerdir. Bu işletmeleri kuran girişimciler, faaliyet sonucu elde edilen karın da
tek sahibidir. Tek kişi işletmeleri, küçük bir işletme olduğu için ürettiği mal ve hizmetler
konusunda esnek hareket edebilir. İşletmenin sahibi tek karar alıcı olduğu için bağımsız ve özel
olarak kalır. Tek bir kişinin yürütebileceği faaliyetlerin sınırlı olması bu işletmelerin fazla
büyümesine olanak tanımaz. Türk Ticaret Kanunu’na göre tek kişi işletmelerinde işletme sahibi
şirketin borçlarına karşı tüm mal varlığı ile sorumludur. Bankalar veya finans kuruluşlarından
alınan krediler işletmenin sahibine verilen şahsi kredilerdir. Tek kişi işletmelerinin tüzel kişiliği
yoktur ve faaliyet süresi şirket sahibinin yaşam süresi ile sınırlıdır.
Adi ortaklıklar, birden fazla kişinin eşit düzeydeki sermayelerini, emeklerini ve
yeteneklerini belli bir amaca ulaşmak için birleştirerek kurdukları şirketlerdir. Adi ortaklıkların
kuruluş ve işleyiş koşulları Borçlar Kanunu’nda düzenlenir. Adi ortaklıkların faaliyetlerinin
yürütülmesinde ortakların her birinin yetkisi ve sorumluluğu vardır. Şirketin faaliyetlerinin
yürütülmesinde gereken kararlar şirket ortakları arasındaki anlaşmaya göre alınır. İşletmenin
yazılı sözleşmesinin oluşturulması zorunlu değildir. Ortaklar, yönetim yetkisini ortaklardan bir
veya birkaçına vekâleten devredebilirler. Şirketin borçlarına karşı tüm ortaklar müteselsilen ve
tüm mal varlıkları ile sorumludur. Ortaklar faaliyet sonucu elde edilen karı, aralarındaki
sözleşme çerçevesinde paylaşırlar. Eğer bir kar paylaşım sözleşmesi yoksa kar ortaklar arasında
eşit olarak paylaşılır. Adi ortaklık kurmak kolaydır. Adi ortaklıklar sözleşmede belirtildiği
sürece varlığını sürdürür. Bu konuda bir sözleşme hükmü olmadığı durumlarda, bir ortağın
ölümü veya iflası, şirketin sona ermesine neden olur. Tüm ortakların yönetim yetkisi olduğu
zaman kişilerarası anlaşmazlıkların ortaya çıkma olasılığı vardır.
Kollektif Şirketler, kişi şirketi olup Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az iki
kişi ile kurulur ve yönetilir. Kollektif şirketlerde ortak sayısı çok fazla değildir. Bu nedenle
ortaklardan bir tanesinin ölümü veya iflası ile ortaklık sona erebilir. Kollektif şirket
kurucularının gerçek kişiler olması ve şirketin kuruluşunun yazılı bir sözleşme ile yapılması
gereklidir. Kollektif şirket sözleşmesi, şirketin konusunu açıkça belirtir; ortakların kimler
olduğunu, şirketi temsile yetkili olan kişileri, şirketin yönetim şeklini, sermaye türlerini ve
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paylarını ve karın nasıl pay edileceğini tanımlar. Kollektif şirketlerde bazı ortaklar emeklerini
sermaye olarak koyabilirler. Kollektif şirket ortakları da şirketin borçlarına karşı müteselsilen
tüm kişisel mal varlıklarıyla sorumludurlar. Kollektif şirketlerin ortaklarından ayrı olarak tüzel
kişiliği vardır. Kollektif şirket ortaklarının şirket konusunda başka bir işletmede ortak olmaları
ve faaliyet göstermeleri yasaktır. Kollektif şirket ortaklarından birisinin ölümü halinde hissesi
varislerine geçmez ve diğer ortaklar şirketin feshini talep edebilirler.
Adi Komandit Şirketler, kişisel mal varlıklarıyla şirketin alacaklılarına karşı sınırsız
sorumlu (komandite ortak) ve ancak şirkete koydukları sermaye kadar sorumlu ortaklar
(komanditer ortak) tarafından bir yazılı sözleşme ile kurulan şirketlerdir. Komandite
ortakların gerçek kişi olmaları zorunludur. Komanditer ortaklar arasında başka şirketler de
olabilir. Komanditer ortaklar emeklerini sermaye olarak gösteremezler, şirketi temsil edemezler
ve yönetime katılamazlar. Komanditer ortaklar, şirketin konusunda başka bir şirkete ortak
olabilir ve o alanda ayrıca faaliyet gösterebilirler. Şirketin yazılı sözleşmesi tüm ortakların ad
ve soyadlarını, sermaye paylarını, kar dağıtım kurallarını açıkça belirtmek zorundadır. Adi
komandit şirketler birçok konuda kolektif şirketlerin yasal kurallarına tabidirler. Komanditer
ortaklar, diğer ortakların iznini almadan ortaklığını başkasına devredemez.

5.1.2. Sermaye Şirketleri
İkinci grup işletmeler, sermaye şirketleri olarak nitelendirilen, sermayesi yasalarla
belirtilmiş belirli bir tutarın üzerinde olup, paylara bölünmüş olan, ortakları arasında gerçek
şahıslar ve başka şirketlerin yer alabildiği tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Sermaye şirketleri ile
kişi şirketleri arasında bir ara geçiş şirketi olan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler,
limited şirketler ve anonim şirketler bu grup içinde yer alır.
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, en az beş ortakla kurulan,
ortaklarının bazılarının şirket borçları karşısında tüm mal varlıkları ile sorumlu olduğu; diğer
ortaklarının hisselerinin paylara bölünmüş ve şirket borçlarına karşı şirketteki sermayeleri
kadar sorumlu olduğu bir tür sermaye şirketidir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler, kolektif şirket ile anonim şirket arasında kalmış özelliklere sahiptir. Bu tür şirketler
yazılı sözleşme yaparak kurulurlar. Şirket sözleşmesinde ortakların ortaklık özellikleri, sermaye
tutarları, payları, şirketi temsil edeceklerin isimleri veya ne şekilde görevlendirilecekleri, elde
edilecek karın paylaşımı ile ilgili koşullar açıkça belirtilir. Sınırlı sorumlu ortaklar paylarını
anonim şirketlerdeki gibi başkalarına devredebilirler. Bu tür şirketler piyasada çok yaygın
değildir.
Limited Şirketler, en az bir en çok 50 ortakla kurulan ve en az sermayesi 10 000TL
olan sermaye şirketleridir. Limited şirket ortaklarının şirket borçları karşısındaki sorumlulukları
şirkete koydukları sermaye ile sınırlıdır. Limited şirketler de yazılı bir sözleşme ile kurulur.
Ortaklar şirkete ayni sermaye ile katılabilirler. Ortaklardan bir tanesinin ölümü halinde payı
mirasçılarına devredilir. Limited şirketlerin yönetiminde ortakların her birinin bizzat şirketi
temsile ve yönetime katılmaya hakkı olmakla birlikte, bu yetkiler bir müdüre devredilerek de
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kullanılabilir. Limited şirket ortaklarından oluşan genel kurulu şirketin yönetimi ile ilgili
kanunda belirtilen görevleri yapar. Ortaklardan hiç biri şirketin konusunda faaliyet gösteren
başka bir şirkete ortak olamaz veya ilgili bir iş göremez.
Anonim Şirketler, en az 1 kişi ve en az 50 000TL sermaye ile ve yazılı bir ana sözleşme
kurulan, tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. En çok ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Ortaklar
arasında başka şirketler de yer alabilir. Anonim şirketler ticari bir işletme olarak faaliyet
göstermek, taşınır ve taşınmazların alım ve satımı, kredi alma, dava açma ve dava edilme
haklarına sahip kurumlardır. Anonim şirketler küçük kişisel birikimlerin bir araya getirilerek
büyük sermaye oluşumunda etkin olan bir şirket türüdür. Hissedarların şirket borçlarına karşı
sorumlulukları şirketteki hisse tutarları ile sınırlıdır. Şirkete sermaye olarak kişisel emek
sermaye olarak konulamaz. Sermaye payları karşılığında hisse senedi çıkarılır. Taşıyana ait
hisse senetleri serbestçe devredilir. Anonim şirketler özel veya halka açık olarak faaliyet
gösterebilirler. Menkul Kıymetler Borsalarında kayıtlı olan hisse senetleri, piyasada işlem
görerek değer kazanır. Halka açık anonim şirketler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
çıkarılan yönetmelik ve kurallara uymak zorunda olup SPK tarafından denetlenir. Bankacılık,
sigortacılık ve aracılık hizmetleri ile uğraşan işletmelerin anonim şirket olarak yapılanmaları
zorunlu olup, bu alanlarda minimum gerekli sermaye tutarları da yasa koyucu tarafından
düzenlenmektedir. Anonim Şirketler, Yönetim Kurulları aracılığıyla yönetilir. Anonim
şirketlerin yönetiminde CEO olarak adlandırılan icra yetkisine sahip yöneticiler görevlendirilir.
Hissedarlar Genel Kurulu, şirket yöneticisini ve yönetim kurulunu seçer, şirketin yıllık
faaliyetlerini denetler, dağıtılacak kar payları, yeni yatırımlar ve büyüme kararları gibi kararları
alır. Anonim Şirketler piyasadan borç almak için tahvil de çıkarabilir.
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Şekil 5.1 Türkiye’de Şirket Yapılarının Dağılımı

5.1.3. Kooperatifler
Kooperatifler, Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan, “ortaklarının ekonomik
çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinimlerini korumak amacını güden”,
tüzel kişiliğe sahip değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlardır. Bu tanım kooperatifleri
ticaret şirketlerinden ayırmaktadır. Kooperatifler en az yedi ortak tarafından yazılı bir ana
sözleşme yapılarak kurulur. Kooperatifler bağımsız kişiler tarafından kurulabildiği gibi, “özel
idare, belediye ve köyler gibi kamu tüzel kişileri ile cemiyetler, dernekler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, ve diğer kooperatifler amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin
kuruluşuna yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler.” Kooperatif ortaklarından birinin
ölümü halinde hissesi mirasçılarına devredilebilir. Ortaklar kooperatifin kuruluşunda paylarına
düşen sermaye tutarını yatırırlar. Bir ortağın birden fazla paya sahip olması mümkündür.
Kooperatif ana sözleşmesi, ortakların kooperatifin borçları karşısındaki sorumluluklarını
belirtir. Kooperatifin faaliyetlerinin sonucunda elde ettiği kar ana sözleşmede belirtilen
ekonomik çıkar amacına uygun şekilde kullanılır.
Kooperatifler günümüzde sosyal ekonominin bir aracı olarak, ortaklarının yanında
topluma karşı sorumlulukları olan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası
Kooperatifler Birliği ve Avrupa Birliği raporları kooperatiflerin temel özelliklerini aşağıdaki
gibi tanımlamaktadırlar:










Kooperatifler özerk ve bağımsız kuruluşlardır.
Ortaklarının ekonomik çıkarlarını korumak, ortaklarına yardım etmek, desteklemek,
eğitim vermek amacını güder
Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır
Üyeler yönetim kurullarını seçmek, denetlemek ve faaliyetlerini düzenlemede
bağımsızdırlar
Kooperatif üyeliği isteğe bağlıdır ve herkese açıktır
Üyeler kooperatifin sermayesine adil olarak katkıda bulunurlar. Bu sermayelerine
karşılık kendilerine bir faiz ödenir.
Kooperatifler kar amacı gütmez. Kooperatifin faaliyetlerinin sonucunda elde ettiği gelir
fazlalarının dağıtımı yatırılan sermaye ile orantılı değildir. Bu gelir fazlasının tümü
ortaklara geri dağıtılamaz. Gelir fazlası yedek akçe olarak ayrılır. Ancak bundan sonra
ortaklara risturn adı altında bir dağıtım yapılabilir. Risturn, kooperatifin elde ettiği gelir
fazlasının bir bölümünün her ortağın hesap döneminde kooperatifle yaptığı alış veriş
oranına göre ortaklara dağıtılmasıdır. Kooperatifin ana sözleşmesi bu gelir fazlası
dağıtımının esaslarını da belirleyici hükümleri içerir.
Kooperatifler demokratik organizasyonlardır. Her üyenin genel kurulda tek bir oyu
vardır. Kooperatifte daha çok hisse veya pay sahibi olmak daha fazla oy hakkını
sağlamaz.
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Kooperatifler içinde bulundukları toplumun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere
çaba gösterme sosyal sorumlukları vardır.

Türkiye’de kurulan kooperatifler daha çok tarım, konut, satış amacıyla kurulmuş olup
bu alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu kooperatiflerin üye oldukları üst birlikler de
örgütlenmenin daha formal bir hale gelmesini sağlamaktadır. Tarım kooperatifleri 1988 yılında
dört ana başlık altında toplanmıştır:





Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Sulama Kooperatifi
Su Ürünleri Kooperatifi
Pancar Ekicileri Kooperatifi

Şekil 5.2 Türkiye’de Kooperatiflerin Konularına Göre Dağılımı

5.1.4. Dernek ve Vakıfların Kurdukları İşletmeler
Dernekler ve vakıflar kendilerine özgü kanunlarla kurulan, kar amacı gütmeyen ve belli
bir amaca yönelik faaliyet göstermek üzere bir araya gelen taraflardan oluşan kuruluşlardır.
Dernekler ve vakıflar kuruluş amaçlarına katkı yapmak üzere ve faaliyetlerini finanse etmek
üzere gelir getirici iktisadi işletmeler kurabilirler. Bu iktisadi işletmelerin elde ettiği gelir
fazlalarını kuruluş amaçları doğrultusunda kullanmak zorundadırlar. İktisadi işletmeler Ticaret
Kanunu’na tabi işletmeler olarak faaliyet gösterirler.
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5.2. Kamu İşletmeleri
Devlet, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde özel girişim sermayesinin kısıtlı olması
nedeniyle halkın temel gereksinimlerini karşılamak ve bazı kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla çeşitli kuruluşların örgütlenmesinde öncü rol üstlenmiştir. Bu işletmelerin
öncelikle gerekli üretimi yaparak kamu hizmetlerini gerçekleştirmeleri; kuruluş sermayelerinin
devletçe sağlanmasının yanında faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli işletme sermayesinin
devlet bütçesinden karşılanması ilkesinden hareket edilmişti. Bu işletmeler farklı yapılarda ve
farklı yöntemlerle faaliyetlerinin finansmanını sağlamışlardır. Aşağıda bu kamu işletmeleri
tiplerinin devletin katkısı ile şekillenen tiplerinin bir dökümü yer almaktadır.

5.2.1. Genel Bütçeye Bağlı İşletmeler
Genel bütçeye bağlı işletmeler’in tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu işletmeler
döner sermayesi olanlar ve döner sermayesi bulunmayan işletmeler olarak ikiye ayrılırlar.
Döner sermayesi olmayan işletmelerin faaliyetleri, genel bütçeden aldıkları para ile
döndürülür. Döner sermayesi olmayan işletmelerin bir örneği Devlet Matbaası’dır. Döner
sermayeli işletmeler ise, faaliyetlerinden gelir elde ederler ve bu gelirler ile işlerini sürüdürler.
Ancak döner sermaye gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda devlet bütçesinden bir katkı
alırlar. Döner sermayeli işletmelere örnek olarak Darphane ve Damga Matbaası, Haralar,
Eskişehir ve Kayseri Uçak Fabrikaları ile Deniz Kuvvetleri Fabrikaları gösterilebilir.

5.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler
Katma bütçeli işletmeler, tüzel kişiliği bulunmayan, 1050 No.lu Muhasebe-i Umumiye
Kanunu’na göre kurulmuş olan, bağlı bulundukları devlet kuruluşundan fon sağlayarak
faaliyetlerini sürdüren işletmelerdir. Devlet Üretme Çiftlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Devlet Kitapları Basımevi ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, Karayolları, Devlet Su İşleri
ve Orman Genel Müdürlüğü bu grup işletmeler arasında sayılır.

5.2.3. Özel Bütçeli Devlet Kuruluşları
Özel bütçeli devlet kuruluşları, kendi özel kanunları ile kurulan, kendi özel bütçeleri
olan ve tüzel kişiliği bulunan kuruluşlardır. Bu kuruluşların hesapları Devlet Denetleme Kurulu
tarafından denetlenir. Bu işletmeler arasında Maden Tetkik ve Arama (MTA), İller Bankası,
Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) ve Milli Piyango İdaresi sayılabilir.

105

5.2.4. Yerel Yönetim İşletmeleri
Yerel yönetimlerin kurduğu işletmeler, il özel idaresi, belediyeler ve köylere bağlı
olarak kurulan genellikle kamu hizmetlerinin görülmesi amacını güden, tüzel kişiliği olmayan
işletmelerdir. Su, gaz, elektrik, kentiçi ulaşım veya ekmek üretimi ile uğraşan bu işletmelere
örnek olarak İstanbul’da İ.E.T.T., İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, Halk Ekmek Fabrikası gösterilebilir.

(İDT)

5.2.5. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ve İktisadi Devlet Teşekkülleri

3460 saylı Kanuna göre kurulmuş olan ve tüm sermayesi devlet tarafından sağlanmış
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri, daha sonraki yıllarda çıkarılan 440 Sayılı Kanun ve diğer
kanun ve kararnamelerle Kamu İktisadi Kuruluşu adını almıştır. Bu işletmeler sermayelerinin
% 50’sinden fazlası devlete ait olan işletmelerdir. İDT’ler, “sermayesinin tamamı devlete ait
olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak üzere
kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsleridir. Daha sonraki
değişikliklerle yaratılan KİK’lerde ise, kamu hizmetinin yerine getirilişinde ekonomik ve sosyal
gereklere uygun olarak verimlilik ilkesinin önde tutulması yer almaktadır. 1980’li yılların
sonlarında, özel teşebbüs işletmelerinin belirli bir sermaye birikimini gerçekleştirmiş olmaları
ve KİT’lerin siyasi otorite tarafından verimli işletilememesi nedeniyle özelleştirilmelerinin yolu
açılmıştır. Bu yıllarda özelleştirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla KİK’lerin anonim
şirket statüsünü kazanmaları için çalışmalar yapılmış ve ticari bir şirket olarak piyasada yer
almaları için çalışmalar hızlandırılmıştır. Son on yıl içerisinde, Türkiye ekonomisinde ağırlıklı
rol oynayan birçok kamu işletmesi özelleştirilmiş bulunmaktadır. Halen kamu elinde bulunan
bu niteliği haiz işletmelere örnek olarak THY, Halk Bankası ve Ziraat Bankası gösterilebilir.
Tekel ve bağlı kuruluşları, Sümerbank ve bağlı kuruluşları, Etibank ve bağlı kuruluşları, Türkiye
Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Türk Telekom özelleştirilmiş olan KİT
örneklerinin bazılarıdır.

5.3. Yabancı Sermayeli İşletmeler
Yabancı sermaye, tek başına veya Türk ortakları ile farklı kanunlar çerçevesinde
Türkiye’de yatırım yapabilmektedir. Günümüzde yabancı sermaye beş farklı kanunun
maddelerine göre Türkiye’de faaliyet göstermektedirler.

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’na Göre Kurulmuş Olan İşletmeler
1954 ile 2005 yılları arasında geçerli olan 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu’na göre kurulmuş olan yabancı sermayeli işletmeler, belirli koşullara uyarak ve izin
alma kaydıyla Türkiye’de yatırım yapabilmekte ve işletme kurmaktaydılar. Bu kanuna göre
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kurulmuş olan şirketler bugün, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla 2005 yılında kabul
edilmiş olan 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabidirler.

6326 Sayılı Petrol Kanunu’na Göre Kurulmuş İşletmeler
6326 Sayılı Petrol Kanununa göre kurulmuş işletmeler, Türkiye’de petrol arama,
çıkarma ve işlemek için şirket kurma hakkına sahip olmaktadırlar. Bu işletmelerin de
Türkiye’de elde ettikleri karları yurt dışına transfer etmeleri serbesttir.

1567 Sayılı Türk Parasını Koruma Kanunu’na Göre Kurulmuş İşletmeler
Şu anda kaldırılmış olan 1567 Sayılı Türk Parasını Koruma Kanunu’na göre kurulmuş
işletmeler, devletin çıkardığı kararname veya yönetmelikler çerçevesinde kurulmuş olan
yatırım şirketleridir.

Uluslararası Anlaşmalarla Kurulmuş İşletmeler
Uluslararası anlaşmalarla kurulmuş işletmeler, Türkiye’nin başka ülkelerle yapmış
olduğu ekonomik veya kültürel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde faaliyet göstermek üzere
kurulan işletmeler bu grupta yer alır.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na Göre Kurulan İşletmeler
Mart 2005 tarihinde kabul edilen 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na
göre yabancıların Türkiye’de işletme kurmaları, izin ve onay sisteminden bilgilendirme
sistemine dönüştürülmesi felsefesiyle serbest bırakılmıştır. Bu yatırımlarla ilgili istatistikler
Hazine Müsteşarlığı tarafından tutulmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve özel kanunlar
tarafından aksi öngörülmedikçe Türkiye’de yabancıların şirket kurması yerli yatırımcılarla eşit
haklara sahip düzeye getirilmiş ve serbest bırakılmıştır. Yabancıların kuracağı şirketler Türk
Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda öngörülen şirketlerdir. Bu kanuna göre yabancı
yatırımcıların Türkiye’de elde edecekleri tüm karlar yurt dışına serbestçe transfer
edilebilmektedir.

5.4. Yönetim Biçimlerine Göre İşletmelerin Sınıflaması
İşletmelerin sınıflandırılmasında işletme büyüklüğünü, faaliyetlerinin yaygınlığı ile
birlikte türünü de kararlaştıran faktörlerden bir tanesi de işletmelerin yönetim biçimleridir.
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İşletmelerin yönetim biçimleri ile hukuki yapıları arasında da bir ilişki görülmektedir. Bu
sınıflamaya göre işletmeler tek kişi işletmeleri, aile işletmeleri ve kurullarla yönetilen işletmeler
olarak üç temel sınıfa ayrılmaktadır.

Tek Kişi İşletmeleri
Tek girişimci tarafından kurulan ve yönetilen işletmeler ticaret hukuku açısından da en
basit ve kolay kurulan ve yönetilen işletme türüdür. İşletmenin başarısı ve faaliyetlerinin
yaygınlığı girişimcinin yetenek ve becerileri ile sınırlıdır.

Aile İşletmeleri
Aile işletmeleri, tek kişi tarafından kurulduktan sonra veya aile bireylerinin bir araya
gelerek kurdukları işletmeler olup, tek kişinin sermaye birikiminin aile fertlerine de iş ve kariyer
yaratması ile işletmenin büyümesi ile ortaya çıkar. Aile işletmeleri, tek bir ailenin fertleri
tarafından çalıştırılan, ticaret hukukuna göre daha gelişmiş kişi işletmeleri ile sermaye şirketi
olarak yapılanan, daha büyük ve daha geniş aile fertlerini de istihdam edebilen bir skalada yer
alırlar. Aile şirketlerinin yönetimi ile ilgili araştırmalar işletme yazınında önemli bir yer
kaplamaktadır.

Kurullarla Yönetilen İşletmeler
Anonim şirketler kurullarla yönetilen şirketlerdir. Halka açık anonim şirketlerin
kurumsal yönetimi gerçekleştirmek üzere uygulaması gereken kurallar Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından geliştirilmekte ve uygulaması denetlenmektedir. Kurullarla yönetilen
işletmelerde aile fertlerinin yönetimdeki ağırlığı azalarak, işler konularında uzman profesyonel
yöneticilere bırakılmaktadır. Kurumsallaşma işletmenin yapısı, işleyişi, faaliyetlerinin yönetim
ve denetiminde belirli formal kuralların uygulanmasını da beraberinde getirmektedir.

5.5. Faaliyet Alanları Açısından İşletmeler
İşletmelerin

faaliyetlerini

sürdürdükleri

alanın

sınırları

büyüklüğü

ile

de

kararlaştırılmaktadır.
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5.5.1. Ulusal İşletmeler
Küçük ve orta boyuttaki işletmeler genellikle yerel düzeyde faaliyete geçerler. Başarılı
oldukları takdirde faaliyetler ulusal düzeye yaygınlaştırılır. Türkiye sınırları içerisinde üretim
ve pazarlamasını sürdüren işletmeler, ulusal işletmeler olarak nitelendirilirler. Yerel işletmeler
büyüyerek ulusal işletme ve dışa açılarak uluslararası işletme haline gelebilir.

5.5.2. Uluslararası İşletmeler
İşletmenin ürettiği mal ve hizmetleri yurt dışına ihraç etmeye başlaması ve bazen de
yurt dışında da üretim yapmaya başlaması, uluslararası işletme sınıflandırmasına girmesi
anlamına gelir. Bu işletmelerin yurt dışındaki sermaye yatırımları sınırlı, yönetimin ana ülke
vatandaşları tarafından yürütüldüğü işletmelerdir. 2. Dünya Savaşına kadar çoğunlukla Avrupa
ülkeleri içinde ve bu ülkelerin sömürgelerinde faaliyet gösteren uluslararası işletmeler daha
sonraki tarihlerde giderek başka ülke ve bölgelere de yayıldılar. Türki Cumhuriyetlerinde, Doğu
Avrupa ülkelerinde ve Ortadoğu ülkelerinde kurulmuş ve faaliyet gösteren Türk şirketleri bu
işletmelerin örnekleridir.

5.5.3. Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ)
Çok Uluslu şirketler ise, 2. Dünya Savaşından sonra büyüyen piyasalarla ortaya çıkan,
sermayeleri birkaç ülkeden kaynaklanan, faaliyetlerinin çoğunu ana ülke dışında gerçekleştiren,
çalışanlarının çoğunluğu faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan, karlarının çoğunluğunu ana ülke
dışında elde eden, yöneticilerinin çoğunluğu da çok uluslu olan işletmelerdir. Bu işletmelerin
çok büyük boyutlara erişenlerini “uluslar üstü” işletmeler olarak da nitelendirmek olasıdır.
ÇUŞ’lar ekonomik, politik ve sosyal yaşamın dengeli olduğu bölgelerde yatırım
yaparlar. Büyük piyasalar, vergi teşvikleri, ucuz ve nitelikli işgücü ve doğal kaynakların varlığı
ÇUŞ’ların yatırımlarının tercih ettiği bölgelerde bulunan özelliklerdir. ÇUŞ’lar gelişmiş
ülkelerden gelen sermayelerle kurulduğu gibi üçüncü dünya ülkelerinden kaynaklanan ÇUŞ’lar
da bulunmaktadır. Genellikle doğal kaynakları zengin gelişen ülkeler (OPEC ülkeleri), işgücü
zengin hızla sanayileşen ülkeler (Hong Kong, Singapur, Tayvan) ve piyasası büyük ve hızla
sanayileşen ülkelerden (Brezilya, Meksika, Filipinler, Arjantin) ÇUŞ’ların kurucuları arasında
yer almaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) İşletmeler hukuksal olarak kaç bölümde incelenebilir?
2) Yönetim biçimine göre işletmeleri sınıflandırınız.
3) Faaliyet alanı açısından işletmeler nasıl ele alınabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletme yapılarının hukuki açıdan incelenmesi, yasalara göre kurulabilecek özel
işletmeler için gerekli koşulların sıralanmasını içermektedir. Ayrıca, Türkiye’deki egemen olan
işletme türlerinin bir dağılımı da verilmekte ve ülke ekonomisi açısından önemi
irdelenmektedir. Özel işletmelerin yanında Türkiye’deki kamu işletmelerinin özellikleri ve
işlevleri incelenmekte ve yabancı sermayeli işletmelerin kuruluşuna da değinilmektedir.
Aynı zamanda işletmeler yönetim biçimleri ve faaliyet alanlarının büyüklüğüne göre de
sınıflandırılabilmektedirler. Bu sınıflandırmaların büyüklüğe etkisi ve işletmenin faaliyetlerinin
yapısını şekillendirmesi açısından da değerlendirilmesi yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerin hangisi en kolay ve en ucuza kurulan işletme türüdür?
a) Anonim şirket
b) Ortaklık
c) Limited şirket
d) Kişi şirketi
e) Kollektif şirket

2) Çoğu çiftlik, perakendeci dükkanları, küçük hizmet işletmeleri ve evden
yönetilen işletmeler hangi işletme türüne örnektir?
a) Anonim şirket
b) Ortaklık
c) Kişi şirketi
d) Limited şirket
e) Komandit şirket

3) Tüm ortakların hak ve yükümlülüklerini sıralayan ve işin yürütülme kurallarını
düzenleyen bir yazılı evrakın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortaklık sözleşmesi
b) Kullanıcı sözleşmesi
c) Lisanslama sözleşmesi
d) Kira sözleşmesi
e) Komandit sözleşme

4) Bir anonim şirketin sahipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışanları
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b) Yönetim Kurulu
c) Hissedarları
d) Kredi verenler
e) Tedarikçiler

5) Bireylerden ayrı olarak, mülk edinme ve iş yürütme hakkı olan, ortak sayısında
sınırlamanın olmadığı şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortaklık
b) Anonim Şirket
c) Limited Ortaklık
d) Kişi şirketi
e) Komandit şirket

6) Kooperatiflerin özellikleri nelerdir?
7) Yerel yönetim işletmelerine örnek veriniz.
8) Kişi işletmelerini sınıflandırınız.
9) Kooperatiflerin özellikleri nelerdir?
10) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre kurulan işletmeler hakkında
bilgi veriniz.

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) C
5) B
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6. İŞLETMELERARASI ANLAŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işletmelerin birbirleriyle yaptıkları işbirliği anlaşmaları, birleşmeleri
ve nedenleri öğrenilecektir. Bu anlaşmalar, işletmelerin hukuki bağımsızlığını
etkilemeyen ve işletmelerin hukuksal bağımsızlıklarını etkileyen anlaşmalar şeklinde
açıklanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletmeler neden aralarında anlaşırlar ya da birleşirler?
2) Birbirleriyle anlaşan işletmelerin hukuksal yapıları etkilenir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmelerarası anlaşmalar

İşletmelerin
aralarında Yazılı metin ve örneklerle
yaptıkları
anlaşmaların konuların
anlaşılması
çeşitlerinin ve özelliklerinin sağlanacaktır.
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar

• Centilmen anlaşması
• Konsorsiyum
• Kartel anlaşması
• Ortak girişim
• Stratejik işbirliği
• Tröst
• Holding
• Birleşme

120

Giriş
İşletmeler büyük kapasiteden yararlanmak, yeni ve uluslararası piyasalara girmek,
varlık sürdürebilmek için ekonomik güç kazanmak, rekabeti önlemek, ekonomik
dalgalanmalardan daha az etkilenmek gibi amaçlarla diğer işletmelerle gizli veya açık
anlaşmalar yaparlar veya birleşirler. Anlaşmalar ve birleşmelerin bazıları işletmelerin hukuki
yapılarını etkilemezken diğer bazı anlaşmalar işletmelerin bağımsızlıklarından vazgeçmeleri
anlamına gelir.
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6.1. İşletmelerin Hukuki Bağımsızlıklarını Etkilemeyen Anlaşmalar
İşletmelerin hukuki bağımsızlıklarını kaybetmesine neden olmayan anlaşmalar
centilmen anlaşmaları, konsorsiyumlar, karteller, ortak girişimler ve stratejik işbirlikleri olarak
sıralanabilir.

6.1.1. Centilmen Anlaşmaları
İki işletme arasında yazılı veya sözlü olarak yapılan, belirli konularda birlikte hareket
etmek veya belirli şeklilerde hareket etmek üzere tarafların anlaştığı anlaşmalardır. Bu
anlaşmaların bağlayıcılığı veya bir yaptırımı yoktur.

6.1.2. Konsorsiyumlar
Birkaç işletmenin tek bir işletmenin başaramayacağı bir projenin gerçekleştirilmesi için
bir araya gelmesidir. Konsorsiyumların amacı proje ile ilgili riskin paylaşılması her bir
işletmenin uzmanlığından yararlanmak, finansman sağlamak veya rekabeti sınırlamak olabilir.
Projenin tamamlanmasıyla konsorsiyum anlaşması son bulur. İstanbul 1. Boğaz Köprüsünün
yapımı Türk, İngiliz, Amerikan, İtalyan, Japon ve Alman şirketlerinin oluşturduğu bir
konsorsiyum, Keban barajının yapımı bir İtalyan-Alman konsorsiyumu, Tunçbilek Termik
Santralı dört Alman firması tarafından kurulan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

6.1.3. Kartel Anlaşmaları
Aynı dalda faaliyet gösteren işletmelerin bir mal veya mal grubunun üretimi veya satışı
ile ilgili olarak tekelci veya sınırlayıcı etki yapmak veya belirli bir amaç için sermaye güçlerini
birleştirmek için anlaşmalarıdır. Karteller gelişmiş ülkelerde yasal olarak yasaklanmıştır. Kartel
anlaşmaları gizlidir. Anlaşmaya uymamanın yaptırımı vardır. Kartellerin egemen olduğu
piyasalarda fiyatların yüksek ve birbirine yakın, karların yüksek ve bölgelerin paylaşılmış
olduğu görülür. Dört tip kartel vardır:
Fiyat kartelleri, anlaşmayı yapan işletmelerin satış mamul veya hizmet için ortak fiyat
saptamalarıdır.
Üretim kartelleri, işletmelerin mal arzını kontrol ederek fiyatları kontrol etmek amacını
güder.
Satış kartelleri, aynı mamulü üreten firmaların satış bölgelerini paylaşmalarıdır.
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Kota kartelleri, mal arzının, önceden saptanan kotalarla paylaşılmasıdır. Sendika adı
verilen bir merkezi örgüt kurularak, kotaların dağıtımı gerçekleştirilir. Faaliyetler sonucunda
elde edilen kar, sendika tarafından toplanır ve paylaştırılır. Bu tür karteller en çok demir ve
çelik sanayinde görülür.
OPEC, bu karteller için en iyi örnek olarak gösterilebilir.

6.1.4. Ortak Girişimler
İki veya daha fazla işletmenin hukuki bağımsızlıklarını kaybetmeden bir projeyi
yürütmek üzere bir ortak şirket kurmalarıdır. Yeni kurulan işletmede genellikle tarafların
hissesi eşit dağılır ve taraflar proje için ellerindeki kaynaklarını ortaklarının da kullanımına
sunmakla yükümlüdürler. İşletmenin kuruluş sözleşmesinde net olarak tarafların hangi
kaynakları sağlayacakları, yönetim, karar alma rapor verme mekanizmalarının nasıl işleyeceği
ve işletmenin tasfiyesinde varlıkların ve karın nasıl dağıtılacağı belirtilir. Kurulan işletmenin
varlığı projenin bittiği tarihte sona erer. Birleşme ve satın alma girişimlerinden önce ortak
girişimler, taraflara işletmelerinin birlikte hareket edip edemeyeceğini sınama fırsatı tanır.

6.1.5. Stratejik İşbirlikleri
Küreselleşen dünyada aynı konuda veya birbiriyle bağlantılı sektörlerde iş yapan
işletmelerin büyük piyasalarda birlikte hareket ederek sağlayabilecekleri üstünlüklerden
yararlanma olanağı verir. Renault ile Nissan arasında, A.B.D. ve Kanada’da Microsoft ve
internet servis sağlayıcıları arasındaki stratejik işbirlikleri teknoloji paylaşımı ve ortak
hareketin piyasada pay edinme yararlarını elde etmeye yardımcı olur. Lisans anlaşmaları ve
üretim sözleşmeleri de stratejik işbirliklerinin türleri arasında yer alır.

6.2. İşletmelerin Hukuki Bağımsızlıklarını Etkileyen Anlaşmalar
İşbirliği yapan tarafların hukuki bağımsızlıklarını etkileyen anlaşmalar arasında
tröstler, holdingler ve birleşmeler yer alır.

6.2.1. Tröstler
İki veya daha fazla işletmenin fiili tekel kurmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını
yitirmeleri, sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleridir. Tröstler daha çok aynı malı üreten
işletmeler arasında yapılır. Tröstler gelişmiş ülkelerde yasaklanma birlikte, gizli olarak varlığını
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sürdüren tröstler de bulunmaktadır. Fiili tröst olarak adlandırılan tanıma uygun olan tröstlerin
farklı türleri arasında oylama tröstleri, tekelleşme amacı gütmeyen yatırım tröstleri de vardır.
Fiili tröstler, özellikle imalat sanayi, madencilik (aluminyum, boraks, kalay, bakır), ilaç
ve petrol sektörlerindeki işletmelerin tekel amaçlı faaliyetlerini kapsar. Tröstler kartellerden
daha uzun ömürlüdür. Tröstler, karteller ve centilmen anlaşmalarını birbirinden ayırt etmek
zordur.
Oylama tröstleri de yasalara aykırı olup, bir işletmenin yönetimini ele geçirmek için
hisse senetlerinin temsil ettiği oy haklarının elde etmek anlamına gelmektedir. Burada hisse
senedi mülkiyetine sahip olanlar mülkiyeti ellerinde tutarlar, fakat genel kurulda oy kullanma
haklarını bir gruba para karşılığında satarlar. Bu işlemin hukuki olarak engellenmesi zor
olmakla birlikte, çoğu ülkelerin sermaye piyasalarının denetleyici kurumları azınlık
hissedarların haklarını korumak için düzenlemeler yapma yoluna gitmektedir. Türkiye’de
Çukurova ve Kepez Elektrik işletmelerinde uygulanan yöntem oylama tröstüne bir örnek olarak
gösterilebilir.
Yatırım tröstleri, yasalara ve rekabet kurallarına aykırı olmayan bir sermaye
kaynaklarının birleştirilmesi uygulamasıdır. Küçük sermaye sahiplerinden hisse senedi karşılığı
toplanan sermaye ile kurulan yatırım şirketi, uzman yöneticiler tarafından piyasada yüksek gelir
getirecek yatırımlara yatırılmaktadır. Böylece yatırım tröstünün hissedarları elde edilen kardan
pay almaktadırlar. Sermaye piyasalarının geliştiği ülkelerde daha çok görülen bu yatırım
tröstleri küçük yatırımcıların sermayelerinin en etkin bir şekilde değerlendirilmesi, başka
finansal kuruluşlardan fon sağlayamayan yeni kurulan ve başarılı olabilecek işletmelere kaynak
sağlanması, sermayenin ulusal ve uluslar arası dolaşımının sağlanması ve riskin dağıtılması
işlevini üstlenir.

6.2.2. Holdingler
Birçok işletmenin hisse senetlerinin ortaya konularak holding şirketin sermayesinin
oluşturulması ile kurulan şirketlerdir. Yasal bir örgütlenme şekli olup holdinge bağlı olan
şirketlerin yönetim, finansman, pazarlama ve denetimi holding merkezi tarafından
gerçekleştirilir. Holding şirketlerin yararlandıkları vergi avantajları da yaygınlaşmalarını
sağlamış ve sermaye birikiminin arttırılması için bir yöntem olarak kullanılmıştır.

6.2.3. Birleşmeler
Bir işletmenin diğer işletmeyi satın alarak o işletmenin varlığına son vermesi,
işletmelerin birleşerek ayrı bir şirket kurmaları veya bir işletmenin diğerine katılması şeklinde
gerçekleşir. Satın alma şeklindeki birleşmelerde satın alan ve satın alınan işletmelerin aynı
dalda faaliyet göstermeleri şart değildir. Birleşerek ayrı bir şirket kurma ve katılma şeklindeki
birleşmelerde ise her iki işletmenin aynı faaliyet dalında olmaları gerekmektedir. Birleşmeler,
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büyüklüğün avantajlarından yaralanmak için yapılan bir uygulamadır. Son ekonomik krizde
A.B.D.’de varlığını koruyamayan birçok banka diğer bir banka tarafından satın alınmış veya
birleşme yoluyla kurtarılmıştır. Avrupa’daki birçok ilaç fabrikası birleşerek farklı isim altında
örgütlenmiştir. Türkiye’deki hemen hemen tüm büyük ilaç işletmeleri ise, yabancı ilaç şirketleri
tarafından satın alınmıştır. Birleşmelerin piyasada tekel yaratmaması için çoğu gelişmiş ülkede
ancak izinle gerçekleştirilmeleri mümkündür. Türkiye’de, Avrupa Birliği’nde ve A.B.D.’de
birleşmeler rekabetin korunması açısından izne tabidir.
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Uygulamalar

126

Uygulama Soruları

1) İşletmelerin aralarında birleşmeleri ya da anlaşmalarının nedenleri nelerdir?
2) Kartel ve tröst kavramları arasındaki fark nedir?
3) Stratejik işbirliği kavramını tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler, büyük piyasaların yarattığı faydalardan yararlanabilmek için birbirleriyle
çeşitli işbirliği anlaşmaları yapabilmektedirler. Bu anlaşmaların bazıları centilmen anlaşması
şeklinde olmakta, diğerleri yasalara da aykırı olarak rekabeti engellemeyi amaçlayabilmekte,
yine diğerleri varlık sürdürebilmek için ortak bir hareket zeminini oluşturmayı
amaçlayabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) İşletmelerin başka işletmeleri satın alma veya birleşmelerinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük ölçekten yararlanmak
b) Etkinlik
c) Sinerji
d) Verimlilik
e) Hepsi

2) Stratejik ortaklar tarafından oluşturulan farklı bir yasal kimlik şeklinde
tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortak girişim
b) Stratejik ortaklık
c) Birleşme
d) Satış
e) Tröst

3) Yatırım amacıyla başka işletmelerin hisse senetlerine sahip olan ve bu firmaları
kontrol eden bir işletme türü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yavru şirket
b) Holding
c) Yabancı şirket
d) Yabancı sermayeli şirket
e) Stratejik şirket

4) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hukuksal bağımsızlığını etkileyen anlaşma
türüdür?
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a) Centilmen anlaşması
b) Stratejik işbirliği
c) Kartel
d) Tröst
e) Üretim karteli

5) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hukuksal bağımsızlığını etkilemeyen
anlaşma türüdür?
a) Holding
b) Tröst
c) Kartel
d) Birleşme
e) Çok uluslu şirketler

6) Konsorsiyum nedir? Tanımlayınız.
7) Kartel anlaşmalarının çeşitleri nelerdir?
8) Tröst ve kartel arasındaki farklılık nedir?
9) İşletmeler hangi şekilde birleşebilir? Açıklayınız.
10) Ortak girişim kavramını tanımlayınız.

Cevaplar
1) E
2) A
3) B
4) D
5) C
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7. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: FİNANSMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu bölümde önce işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan finansman
fonksiyonu ele alınacaktır. Temel muhasebe kavramlarının tanımlanması ve finansal
analizde kullanımının ardından temel finansal oranlar üzerinde durulacaktır.
7.2.
7.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Finansman işletmeler için neden önemlidir?
2) İşletmelerin finansman kaynakları neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İşletme
finansman

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

fonksiyonları: İşletmenin
temel Yazılı metin ve örneklerle
fonksiyonlarından biri olan konuların
anlaşılması
finansman ile ilgili temel sağlanacaktır.
bilgiler.
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Anahtar Kavramlar

• Finansman
• Muhasebe
• Bilanço
• Finansal analiz
• Karlılık oranları
• Likidite oranları
• Faaliyet oranları
• Kaldıraç oranları
• Kısa vadeli finansman
• Uzun vadeli finansman
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Giriş
İşletmelerin temel fonksiyonları, fon kaynakları ve kullanımı ile ilgilenen finansman;
işletmenin mal ve hizmet üretimi ile ilgilenen üretim; üretilen mal ve hizmetlerin satışı ile ilgili
tüm faaliyetlerle ilgilenen pazarlama; tüm fonksiyonların işlerinin planlanması, örgütlenmesi
ve yürütülmesi ile ilgilenen ve koordinasyonu sağlayan yönetim; tüm fonksiyonların işlerini
yapması için gereken insan kaynakları ve işletmenin faaliyetlerini sürdürmesinde tüm
fonksiyonlarla ilgili olarak çalışan araştırma ve geliştirme fonksiyonlarıdır.

137

7.1. Finansman Fonksiyonu
İşletmenin kurulması ve kuruluştan sonra faaliyete geçmesi ve faaliyetlerini devam
ettirebilmesi için gerekli fonların sağlanması işiyle uğraşan fonksiyon finansman
fonksiyonudur.
Finansman fonksiyonu temelde para ve nakit işleri ile uğraşır. Para işleri işletmenin
sermaye, kredi ve diğer fon kaynaklarının tedariki, yönetimi ve dağıtımı; bu paraların
kayıtlarının tutulması ve paranın maliyetinin hesaplanması ile ilgilidir. Para her zaman nakit
halinde değildir. Nakit işleri ise, işletmenin sabit varlıkları ile üretim ve satış faaliyetleri için
gerekli nakdin tedariki, tahsil edilmesi, saklanması ve ödenmesi ve bu işlemlerle ilgili
maliyetlerin hesaplanması ile ilgilidir. Para olarak addedilen alacaklar ve borçlar ile alacak ve
borç senetleri nakde dönüştükleri zaman nakit işleri içine girerler.

7.2. Finansman Bölümünün İşletme Yapısı İçindeki Konumu
Finansman fonksiyonu işletmede doğrudan tepe yönetime bağlı olan Finansman
Bölümü tarafından yürütülür. Finansman bölümünün organizasyon yapısı Şekil 7.1.’de
görülmektedir. Finansman bölümü yöneticisi işletmenin tüm finansman faaliyetlerini planlar,
örgütler ve denetler. Bu işlerin yapılmasında işletmenin tüm fonksiyonlarının yöneticileri ile
işbirliği yapmak ve sürekli iletişim halinde olması zorunludur.

Şekil 7.1 Finansman Bölümü Organizasyon Yapısı
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7.3. Muhasebe
İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için alması gereken kararlara temel oluşturacak
somut verilere gereksinim duyulur. Finansman bölümünün işlerinin yapılabilmesi için
işletmenin ekonomik faaliyetleri ile ilgili tüm para ve nakit işlemlerinin kayıtlarının tutulması
gereklidir. Bu kayıtları tutan alt fonksiyon muhasebe fonksiyonudur. Bu veriler, işletme içinde
işletme yöneticilerinin karar almasında gerekli ve yardımcı olduğu kadar, işletme dışındaki
kredi verenler, hissedarlar, devlet, borsadaki yatırımcılar gibi tarafların kararları ve denetimleri
için de gereklidir. Muhasebe, işletmenin faaliyetleri ve işletme içi ve dışındaki paydaşlarının
bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde kayıt bilgilerini düzenler.
Finansal Muhasebe, muhasebe kayıtlarına dayanarak işletme dışındaki işletmeyle ilgili
tarafların gereksinimi olan finansal bilgilerin hazırlanması ile uğraşan bir muhasebe dalıdır.
Yönetim Muhasebesi, işletme yöneticilerinin işletmeyi yönetmede gerek duydukları
finansal verilerin hazırlanmasını sağlayan muhasebe dalıdır.
Maliyet Muhasebesi, işletmenin ürettiği mamullerin üretim ve depolama maliyetlerinin
hesaplanması ile uğraşan muhasebe dalıdır.
Vergi Muhasebesi, devlete verilecek finansal raporlardaki vergi hesaplamaları ve
vergilerin ödenmesi ile ilgili muhasebe dalıdır.
Muhasebe mesleği; Türkiye’de muhasebecilik mesleği, Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmektedir.
Kanunun adından da anlaşıldığı gibi muhasebe mesleği, farklı eğitim, sınav ve deneyime göre,
üç farklı unvan altında icra edilebilmektedir. İşletmelerin cirolarının büyüklüğü, faaliyet
alanları ve faaliyet alanlarının özelliklerine göre hangi unvana sahip muhasebeciler tarafından
hesaplarının yönetileceği ve denetleneceği yasada tanımlanmaktadır.

7.4. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, finansal tabloların gerçek durumu yansıtmasını
sağlamak için evrensel olarak işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulmasında dikkat
edecekleri ilkelerdir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, ulusal muhasebe standartlarının
oluşturulması ve uygulamaların iyileştirilmesi için çalışmalar yapan bağımsız bir kuruldur.
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7.5. Temel Muhasebe Kavramları
Temel muhasebe kavramları bir işletmenin muhasebe kayıtlarının tutulmasında
yararlanılan temel ilkeler ile bilançosu ve gelir tablosunda yer alan hesaplar aşağıda
sıralanmıştır:
İşletmenin varlıkları, bilançonun aktifinde yer alan, işletmenin sahip olduğu makine,
arsa, bina, nakit, stoklar ve işletmenin yatırımlarına verilen addır.
Yukarıda sıralanan varlıklar karşısındaki talepler veya haklar ise, borçlar olarak
adlandırılır. Borçlar, bankalar ve diğer kuruluşlardan alınan krediler veya satıcılara olan
borçlardır.
Sermaye, işletmeye hissedarların yatırmış olduğu paradır. Sermayedarın yatırımı
üzerinden kazandığı gelire yatırımın getirisi denir.
Muhasebe Denklemi, tüm muhasebe kayıtlarının tutulmasında temel alınan denklemdir.
Tüm muhasebe işlemleri bu denklemin bir yansımasıdır ve her zaman denklemin iki tarafının
birbirine eşit olması gerekir. Bu denklem işletmenin varlıklarının sermaye sahipleri ve borç
verenler tarafından sağlandığını; sermaye sahipleri ve borç verenlerin işletmenin varlıkları
üzerinde hak sahibi olduğunu ifade eder. Tüm borçlar ödendikten sonra elde kalan sermaye
hissedarlara ait olan sermayedir.
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
İşletmenin her bir faaliyetinin muhasebe kaydının tutulmasında her bir kayıt bir varlık,
bir borç ve/veya bir sermaye hesabının en az iki tanesini etkiler. Bu ilkeye Çift Kayıt İlkesi
denir.
Tahakkuk Usulü, işletmenin her hangi bir gelir elde edecek veya bir gider ortaya
çıkaracak bir işlem yapması durumunda, gelirin tahsil edilmesinden ve giderin ödenmesinden
önce gerçekleşen işlemin hesaplarda tahakkuk etmiş olarak gösterilmesidir. İşlemin tahakkuku
ile o işlemle ilgili ödemeler muhasebede birbirinden ayrı olarak kayda girer. Arçelik bayii bir
buzdolabı sattığı zaman, eğer bedeli taksitle veya ileri bir tarihte tahsil etse bile, muhasebe
hesaplarına buzdolabı satışını kaydeder.
Nakit Usulü, yapılan işlemin muhasebe kayıtlarına ancak karşılığı tahsil edildiğinde
veya bedeli ödendiği zaman kaydedilmesi usulüdür.
İşletmenin sahip olduğu varlıkları kullanım nedeniyle veya zamanla eskidiğinde
kaybettiği değer amortisman değeridir.
Bilanço, belirli bir tarihte bir işletmenin finansal durumunu gösteren bir tablodur.
Bilançolar genellikle bir Mali Yıl’ın hesaplarının sonucunu gösterirler. Klasik bir bilanço
tablosunda aktifte yer alan muhasebe kalemleri varlıklar; pasifte yer alan varlıklar ise,
borçlardır.
Bir işletmenin elindeki bir yıl içerisinde kullanılacak veya elden çıkarılabilecek
varlıklara cari varlıklar denir.
Sabit Varlıklar ise, işletmenin elinde bulunan uzun süre içinde kullanılacak ve elden
çıkarılmayacak makine, bina arsa gibi varlıkları içerir.
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Cari Borçlar, işletmenin kısa vadeli, satıcılara ve finans kuruluşlarına olan borçları ile
tahakkuk eden fakat karşılığı ödenmemiş giderlerini içerir.
Uzun Vadeli Borçlar, genellikle bankalar ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlardır.
Dağıtılmamış Karlar, bilançonun pasif tarafında yer alır çünkü işletmenin hissedarlarına
temettü (kar payı) olarak ödenmemiş olan karları, başka bir deyişle hissedarlara olan borçları
içerir.
Gelir Tablosu, işletmenin bir mali yıl süresince elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde
etmek için yapmış olduğu giderleri gösteren bir tablodur.
Gelirler, gelir tablosunda yer alan satış gelirleri, komisyon gelirleri veya faiz gelirleri
gibi işletmenin faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirlerdir.
Giderler, işletmenin bir yıl boyunca faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı ücret gideri,
faiz gideri, kira gideri, vergi gideri veya komisyon gideri gibi giderlerdir.
Net Gelir, Gelir Tablosu’ndaki gelir ile giderler arasındaki farktır.
Satılan Malların Maliyeti, işletmenin ekonomik faaliyeti kapsamında sattığı malların
maliyetini gösterir. Aşağıdaki gibi hesaplanır:
Satılan Malların Maliyeti (SMM) = yıl başındaki stoklar + satın alınan mallar – yıl
sonu stoklar
İşletmenin yıl boyu yaptığı satışlardan elde ettiği gelirin toplamından, satılan malın
maliyetinin çıkarılması ile Brüt Kar hesaplanır.
Brüt Kar = Satış Gelirleri - Satılan Malın Maliyeti
İşletme Giderleri işletmenin faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı tüm giderlerin
toplamıdır. İşletmenin sattığı mamul ve hizmetlerin pazarlaması ve dağıtımı için gerekli olan
tüm giderleri satış giderleri olarak sınıflandırılır. Genel Giderler ise, yönetimle ilgili giderleri
kapsar
İşletme Giderleri = Satış Giderleri + Genel Giderler
Nakit Akışı Tablosu, işletmenin faaliyetleri sırasında kasasına giren nakit tutarı, kaynağı,
kasasından çıkan nakit ve nakdin ödendiği yerleri gösteren, bilanço ve gelir tablosuna ek bir
finansal tablodur.

7.6. Finansal Analiz
Bir işletmenin tüm faaliyetlerin maliyet ve getirilerini analiz etmek ve performansını
değerlendirmek için yapılan çalışmalar, finansal analiz olarak adlandırılır. Finansal analizde
kullanılan kavramlar muhasebenin temel kavramları ile bilanço ve gelir tablosunda yer alan
kalemlerdir. Finansal analizde kullanılan verilerle işletmenin sağlıklı olup olmadığı ve zaman
içerisinde piyasadaki durumunun hangi yönde geliştiği takip edilir.
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Finansal analiz araçları trend analizi ve oran analizidir. Trend analizi, işletmenin
faaliyetlerinin gelişme yönünü yıllar itibariyle takip ederek karşılaştırmalı olarak analiz eder.
Trend analizinde özellikle muhasebedeki önemli hesap kalemlerindeki değişmeler takip edilir.

7.7. Finansal Analizde Kullanılan Oranlar
Finansal analizde belli başlı dört oran grubu, kârlılık, likidite, faaliyet ve kaldıraç
oranları incelenir.
Kârlılık oranları, satışların karlılığı, öz sermaye karlılığı ve hisse başına kar olmak
üzere üç tanedir. Karlılık oranları sermayenin kullanımının ne kadar karlı olduğunu ölçmek için
kullanılır.

Likidite oranları, cari oran ve asit-test oranı (likidite oranı) olmak üzere iki adettir.
İşletmenin borçlarını ödeyebilme kapasitesini ölçer.

Faaliyet oranları, işletmenin stok ile kredi ve tahsilat politikalarının değerlendirilmesi
için kullanılır.
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Kaldıraç oranları, işletmenin finansmanında borçlar ve öz sermaye arasındaki
dengenin denetlenmesi ve toplam fonların ne kadarının dış kaynaklardan sağlandığını takip
etmek için kullanılır.

7.8. Kısa Vadeli Finansman
Kısa vadeli finansman, bir yıl içinde geri ödenecek olan fonları kapsar. Kısa vadeli
finansman, işletmenin kısa vadede gereksinimi olan fonların bulunarak likit kalmasını ve
ödemelerini zamanında yapmasını sağlamak amacını güder.

7.9. Uzun Vadeli Finansman
Uzun vadeli finansman ise, bir yıldan uzun bir sürede geri ödenecek olan fonlarla
ilgilidir. Sermaye yatırımları için kullanılan fonlar uzun vadeli fonlardır. İşletme uzun vadeli
fon gereksinimini karşılamak üzere kendi iç yapısındaki birikmiş fonlara veya dış kaynaklara
başvurabilir. İç kaynaklar arasında dağıtılmamış karlar veya işletmenin birikmiş amortismanları
yer alır. Başka bir iç kaynak ise, işletmenin elindeki varlıkların satışıdır. Bu konuda örnek
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olarak, 2008 yılında Koç Holding’i başka bir alandaki fon gereksinimini karşılamak için
Migros’un hisselerini satışı gösterilebilir.
İşletmenin fon sağlayabileceği dış kaynaklar finans kuruluşlarından alınacak borç veya
hissedarlardan alınacak ek sermayedir. Finans kuruluşlarından alınacak borçlar uzun vadeli
krediler, finansal kiralama veya finans kuruluşlarının garantörlüğünde halka arz edilecek
tahviller şeklinde olabilir. Hissedarlardan alınacak ve mülkiyet ilişkisini de içeren iki tür borç
bulunmaktadır. Hissedarlara imtiyazlı veya tercihli hisse senedi veya adi hisse senedi sunarak
borç almak öz sermayeyi arttırarak borçlanmak şeklinde gerçekleşir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Muhasebe denklemi nedir?
2) Finansal analizde kullanılan oranlar nelerdir?
3) İşletmenin uzun vadeli finansman kaynakları neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletmenin temel fonksiyonlarının incelenmesine başlanmakta ve
finansman fonksiyonu ilk olarak ele alınmaktadır. Finansman fonksiyonu işletmenin kuruluşu
için gerekli sermayenin sağlanması, işletmenin kuruluşundan sonra da faaliyetlerini devam
ettirebilmesi için gerekli işletme sermayesinin sağlanması ve yönetilmesi ile ilgili faaliyetleri
kapsamaktadır.
Öncelikle finansman fonksiyonunun temelini oluşturan temel muhasebe kavramları
tanımlanmakta ve bu kavramların finansal analizde kullanımı üzerinde durulmaktadır. Son
olarak finansal analiz konusu olan temel finansal oranların tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca, kısa
ve uzun vadeli finansman, fon kaynaklarının kullanımı ile bazı temel finansman kavramlarının
tanımlaması yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Eğer Ali işletmenin mamul fiyatlandırma, ücretlendirme ve satın alma gibi
stratejik kararlarının finansal etkilerini değerlendirmekle görevli ise, ilgileneceği en
önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet muhasebesi
b) Stok denetimi
c) Finansal analiz
d) Vergi muhasebesi
e) Satış muhasebesi

2) Muhasebecilerin finansal tabloları hazırlarken kullandıkları standart ve
uygulamalara aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a) Muhasebe uygulama standartları
b) Maliyet standartları
c) Uluslar arası muhasebe standartları
d) Finansal muhasebe standartları
e) Genel kabul görmüş muhasebe standartları

3) Tüm muhasebe sürecinin temelini ve çerçevesini oluşturan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sayısal denklem
b) Maliyet muhasebesi denklemi
c) Muhasebe denklemi
d) Parametrik denklem
e) Standart denklem

4) Varlıklar arasında aşağıdaki kalemlerden hangisi yer alır?
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a) Nakit
b) Stoklar
c) Teçhizat
d) Makine
e) Hepsi

5) Ayşe bir çiçekçi dükkanı açmak istemektedir. Bu dükkan için teçhizat ve
mefruşat da almayı planlamaktadır. Bu yatırımı yapmak için ihtiyaç duyulan finansman
hangisidir?
a) Uzun vadeli
b) Borç
c) Kısa vadeli
d) Hibe

6) Muhasebe nedir?
7) Uzun vadeli finansman nedir?
8) Bilanço nedir?
9) Genel kabul görmüş muhasebe standartları nelerdir?
10) Faaliyet oranları hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) C
2) E
3) C
4) E
5) A
149

150

8. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: ÜRETİM VE FAALİYETLERİN
YÖNETİMİ (I)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde üretimin tanımı yapılarak, imalat türleri ele alınacaktır. Optimal
büyüklük, büyüme, kapasite ve kapasite kavramlarına yer verilecektir.

152

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Farklı üretim türleri olabilir mi?
2) Kapasite kavramı ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
fonksiyonları: İşletmenin
temel Yazılı metin ve günlük
üretim
ve
faaliyetlerin fonksiyonlarından biri olan hayattan örneklerle konuların
yönetimi
üretim fonksiyonuna ilişkin anlaşılması sağlanacaktır.
temel kavramlar ve imalat
türleri.
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Anahtar Kavramlar

• Fayda
• Dönüştürme süreci
• İmalat türleri
• Optimal büyüklük
• Büyüme
• Kapasite

155

Giriş
İşletmenin temel fonksiyonlarından ikincisi, işletmenin mal ve hizmet üretimi ile
ilgilenen üretim fonksiyonudur. Mal veya hizmet üretiminde temel iş, eldeki kaynakların bir
dönüştürme sürecinden geçirilerek mal veya hizmete dönüştürülmesidir. Üretimin temel amacı
tüketicilerin kullanabileceği bir faydanın yaratılmasıdır. İşletme ürettiği mal ve hizmetlerle bir
fayda yaratmak ve bu sağladığı faydanın karşılığında sonuçta kar elde etmeyi amaçlamaktadır.
Mal ve hizmet üretiminde dikkat edilmesi gereken başlıca konu verimliliktir. Verimlilik,
girdiler ile çıktılar arasındaki oranın her zaman en düşük düzeyde olmasıdır. Başka bir deyişle
dönüştürme sürecine giren girdilerden en çok çıktının elde edilmesidir.
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8.1. Üretim ve Faaliyetlerin Yönetimi
Günümüzde üretim fonksiyonunun kapsamına giren tüm faaliyetlerini de kapsayan
üretim ve faaliyetlerin yönetimi, bu dönüştürme fonksiyonu için daha yaygın olarak kullanılan
bir terimdir.

8.2. Dönüştürme Süreci
Üretim fonksiyonunun temsil ettiği dönüştürme sürecinin tanımı Tablo 8.1’de
görülmektedir. Üretim sürecinde girdi olarak kullanılacak olan kaynaklar, üretim faktörleri
olarak tanımlanan arazi, işgücü, sermaye ve enformasyonun, malzeme, zaman ve enerji olarak
sıralanmaktadır.
İşletmenin elindeki girdilerin dönüştürme sürecinde kullanılan yöntem, işlem, ilişkiler
ve bilgilerin kullanılmasıyla çıktı olarak mal ve hizmetlere dönüştürülmesi süreci bu
fonksiyonun içeriğini oluşturur. Malların ve hizmetlerin üretiminde farklı nitelikte yöntemler,
işlemler ve bilgiler kullanılır ve farklı yetenekler gereklidir. Üretim sürecinde veya dönüştürme
sürecinde kullanılan bu farklı nitelikte yöntemler, işlemler ve bilgiler girdilere bir değer katarak
çıktı haline dönüştürür. Tablo 8.2’de mal ve hizmet üreten farklı sistemlerde yer alan farklı
girdiler, dönüştürme sürecinde yer alan öğeler, dönüştürme fonksiyonu ve üretilen çıktılara
örnekler verilmiştir.

Kaynak: Courtland BOWéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice, N. J., 2007, s. 292.
Tablo 8.1. Dönüştürme Süreci
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Tablo 8.2 Tipik Sistemlerde Girdi-Dönüşüm - Çıktı İlişkileri
Kaynak: C.L. Bovée, J.V. Thill ve M.H. Mescon, Excellence in Business, Third Edition,
Pearson- Prentice Hall, N.J., 2007, s.293.

8.3. İmalat Türleri
Üretim ve imalat birbirlerinin yerine kullanılan terimler olup, imalat daha çok üretimin
fiziksel süreci ile ilgili olarak kullanılmaktadır. İmalat üç ana başlık altında sınıflandırılmakta
ve her ana başlık altında ayrıca alt başlıklarda daha ayrıntılı imalat türleri bulunmaktadır.
Birinci sınıflama, aynı zamanda imal edilen mamul miktarları açısından
sınıflandırmadır; tek imal, seri imal ve kitle imalatı olarak adlandırılır.
Tek imal, bir mamulden yalnızca bir adet imal edilmesidir. Ay veya Mars gezegenine
giden veya dünya etrafında dönerek araştırma yapan Apollo, Explorer veya Gemini gibi isimleri
olan ve her birinin sayısal bir sırası da olan uzay araçları tek olarak üretilirler. Dolayısıyla, bir
tanesinin harekete geçtiğinde bir kaza ile harab olması yeni bir aracın üretilmesine kadar
programların durdurulmasına neden olur. Çok büyük petrol taşıyan tankerler ile Titanic veya
Queen Elizabeth gibi transatlantik yolcu gemileri, Boğaziçi Köprüsü de tek imalattır.
Seri imal, bir mamulün bir serisinin imalatıdır. Örneğin, Renault otomobillerinin Clio
markası bir seridir. Aynı şekilde Tofaş otomobillerinin Şahin, Doğan, Serçe, Kartal markaları
kuşlar serisi olarak adlandırılır.
Kitle imalatı ise, bir mamulün standart olarak büyük miktarlarda üretilmesidir.
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İkinci sınıflama, imalat sırasında izlenen yol bakımından imalatı sınıflandırır; inşa
yerinde imalat, hareket halinde imalat.
İnşa yerinde imalat, bir mamulün kullanılacağı yerde imal edilmesidir. Örneğin
otoyollardaki viyadükler, dikilecekleri yerde kalıplara dökülerek imal edilirler.
Hareket halinde imalatın üç alt başlığı bulunmaktadır. Bir mamul bir atölye içinde
birkaç farklı işlem görecekse, bu işlemleri yapacak ekipler arasında sırayla yer değiştirir ve
üzerinde işlem yapışır. İkinci tür hareket halinde imalat akıcı imalat olarak adlandırılır ve kayan
bant üzerinde mamulün akarak işlem yapacak kişilerin önüne gelmesidir. Grup imalat ise, bir
grup malın aynı yerde üretilmesidir. Örneğin, motorlarda kullanılan bilyalar grup halinde imal
edilirler.
Üçüncü imalat sınıflandırması ise, takip edilen süreç bakımından imalatın
sınıflandırılmasıdır. Mamuller iki tür süreçten geçerek imal edilirler: analitik süreç ve sentetik
süreç.
Analitik süreç, bir imalat sürecine bütün olarak giren girdinin parçalara ayrılarak
süreçten çıkmasıdır. Üretilen her parça farklı mamulleri oluşturur. Bir entegre kesim tesisine
giren bir sığır, imalat sürecinin sonunda, derisi, etleri (bonfile, but, kıyma, ciğer, kalp, beyin,
sosis, salam vs.), kemikleri, jelatini farklı mamuller olarak çıkar.
Sentetik süreçte ise, farklı parçalar imalat sürecinde işlem gördükten sonra tek bir
mamul olarak çıkar. Örneğin, saç, akü, camlar, lastikler, akü, motor vs. bir araya getirilerek bir
otomobil imal edilir.

8.4. Kitle Üretiminin Özellikleri
Kitle üretimi büyük miktarlarda üretim yapmaktır. Kitle üretiminde, büyük miktarlarda
üretim, birim başına düşen üretim maliyetlerini en az düzeye indirdiği için mamul fiyatlarının
da düşük olmasını ve işletmenin büyük miktarlarda satışlardan kar etmesini sağlar. Talebin
yüksek olduğu dönemlerde kitle üretimi tüketicilere ucuz fiyatla standart mal sunulması
olanağını sağlayan bir üretim tarzıdır. Kitle üretimi yapabilecek işletmeler büyük boyuttaki ve
ileri teknolojileri kullanan işletmelerdir. Kitle üretiminin bazı temel özellikleri bulunmaktadır.
Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır.


Kitle üretimi, büyük miktarlarda üretim yapan işletmelerin üretimde uzmanlaşmasını
sağlar.



Kitle üretimi yapan işletmeler büyük miktarlarda üretim yaptıkları için ürettikleri mallar
standart özelliklere sahiptir.
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Kitle üretiminde çoğu zaman kullanılan üretim yöntemi montaj yapmaktır. Başka
üreticiler tarafından üretilen parçalar bir araya getirilir.



Talepteki artışı karşılamak için işletmenin kitle üretimine geçiş için genişlemede
kullanabileceği birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Talep artışının ilk dönemlerinde
uygulanacak yöntem işçilerin fazla mesai ile talep artışına yetecek mal ve hizmet
üretmesini sağlamaktır. Bu yöntemin yeterli olamadığı zamanda ise, işçilerin çalıştığı
vardiya sayısının arttırılmasıdır. Üç vardiya çalışılarak talep karşılanamadığı zaman,
işletmenin başka işletmelere fason üretim yaptırmasıdır. Bu yöntemin de talebi
karşılamaya yetmediği durumlarda yatırım yaparak kapasite artırımına gitmek
gerekmektedir.



Talebin daraldığı dönemlerde kitle üretimi yapan işletmelerin başvuracağı yöntemler
ise, öncelikle üretilen miktarın azaltılmasıdır. Bu uygulama çalışma sürelerinin
kısaltılması ile de devam ettirilir. Her gün çalışılan saat ve haftada çalışılan gün
sayısının azaltılması üretimin azaltılmasında alınacak ikinci adımı oluşturur.
Günümüzde bu yöntemlerin de talep daralmasına çare olmaması durumlarında üretim
durdurularak öncelikle işçilere ücretli izin, daha sonra ücretsiz izin verilmektedir. En
son başvurulacak yöntem ise, işçilerin işten çıkarılmasıdır.

8.5. Optimal Büyüklük
Bir işletmenin en uygun büyüklüğünün kararlaştırılmasında işletmenin ürettiği
mamullerin birim başına gelirinden birim başına maliyetinin çıkarıldığında en yüksek farkın
gerçekleştiği üretim miktarı optimal büyüklüğü verir. Başka bir anlatımla, üretim faktörlerinin
en iyi gelirin elde edilmesi için en uygun şekilde birleştirilmesidir.

8.6. Büyüme
İşletmeler iki farklı yönde büyüyebilirler. Büyüme dikey veya yatay olarak
gerçekleşebilir.
Dikey büyüme, işletmenin tedarik zincirinde geriye doğru hammadde tedarikçileri veya
ileriye doğru satış işletmeleri ile birleşmesi sonucu büyümesidir.
Yatay büyüme ise, işletmenin ürettiği mamul ve hizmetin aynısını üreten başka rakip
işletmeleri satın alması ile piyasanın daha büyük bir kısmını ele geçirmesidir. Son ekonomik
krizde zor durumda kalan bankaların güçlü bankalar tarafından satın alınması bu tür yatay
büyümedir. Yatay büyüme ayrıca işletmenin faaliyet alanının dışında üretim yapan işletmeleri
satın alarak da gerçekleştirilebilir.
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8.7. Kapasite
Kapasite bir işletmenin üretim yaptığı miktarla ilgili bir kavramdır.


Tam kapasite, bir işletmenin teorik olarak tüm makine ve teçhizatı ile hiçbir duraklama
veya arıza olmaksızın, usta işçiler elinde üretebileceği en yüksek miktarı tanımlar.



Pratik kapasite, onarım, bekleme, duraklama ve ayarlama nedeniyle tam kapasitenin
altında üretilen miktarıdır. Pratik kapasite bir işletmenin gerçek kapasitesidir.



Fiili kapasite, talebin düştüğü dönemlerde, ancak düşük talebi karşılamak üzere pratik
kapasitenin bir kısmının kullanılmasıdır.



Boş kapasite, Pratik kapasitenin kullanılmayan bölümüdür.



Optimum kapasite, birim başına değişmez ve değişir giderlerin toplamının en az olduğu
kapasitedir.



Çalışma derecesi veya kullanılan kapasite, fiili kapasitenin pratik kapasiteye
bölünmesi ile hesaplanan işletmenin kapasitesinin ne kadarını kullandığını gösteren
rakamdır.

8.8. Teknoloji Kullanımı
Kitle üretiminin gerçekleşmesi işletmelerin ileri teknolojileri kullanmasıyla
mümkündür. Teknolojinin iyileştirilmesi, işletmenin daha büyük miktarlarda, daha kaliteli ve
daha düşük maliyetle üretim yapmasını sağlar. Üretimin iyileştirilmesinde kullanılan yeni
teknolojilerin bazıları aşağıda sıralanmaktadır:
Bilgisayar destekli tasarım (CAD), imalatta mamul geliştirmede bilgisayarla tasarım ve
matematiksel modelleme yapılmasını sağlar.
Bilgisayar destekli mühendislik (CAE), bir prototip üretmeden tasarlanan mamullerin
test edilmesini sağlar.
Bilgisayar destekli imalat (CAM), üretimde makine ve teçhizatın bilgisayarlarla
kontrolünü sağlar.
Bilgisayarlı imalat (CIM), hem tasarım hem de üretimin bilgisayar temelli sistemlerle
eşgüdümlenmesi ve kontrol edilmesidir.
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Esnek imalat sistemleri (FMS), farklı üretim modelleri ve makine ve teçhizat arasında
değişimi sağlayabilen bilgisayarlı üretim ve kontrol sistemleridir.
Elektronik veri değişimi (EDI), fatura ve siparişler gibi evrakın bilgisayarlar arasında
transfer edilmesini sağlayan, sipariş maliyetleri ve kâğıtlı işlemleri azaltan enformasyon
sistemleridir. Ev ve apartmanlarda su, elektrik ve doğalgaz saat okuyucuları bu tür teçhizatın
örneklerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Kitle üretimi nedir?
2) Pratik ve fiili kapasite kavramları arasındaki farklılık nedir?
3) İşletmeler kaç türlü büyüyebilirler?

164

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin mal ve hizmet üretimi faaliyetleri, finansman fonksiyonundan sonra gelen
temel fonksiyonudur. Üretim işleri hammadde ve malzemelerin mamul maddeye dönüştürülme
süreci ile uğraşır. Hizmet üretimi ise, bilgi ve yeteneklerin tüketicilerin yaşamına katkı yapacak
şekilde dönüştürülmesidir. Bu bölüm, işletmelerin kullandıkları imalat türlerini kısaca
açıklamakta, mal ve hizmet üretiminde kullanılan girdiler ile kullanılan süreç sonrasında elde
edilen çıktıları tanımlamaktadır.
Bu bölümde optimal büyüklük ölçüsünün hesaplanması, büyüme tipleri, kapasite
kavramı ve teknoloji kullanımı üzerinde de durulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Kaynakların, müşterilerin ihtiyaç veya isteklerini karşılayan mal ve hizmetlere
dönüşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
a) Dönüştürme
b) Değer zinciri
c) Tedarik zinciri
d) Üretim
e) Kapasite

2) Üretim ve faaliyetler yöneticisinin başlıca sorumluluklarından biri de,
aşağıdakilerden hangisini verimli bir şekilde tasarlamak ve denetlemektir?
a) Dönüştürme süreci
b) Değer zinciri
c) Envanter sistemi
d) Lojistik sistemi
e) Değerlendirme zinciri

3) Üretimin sürekli olduğu, birbirinin aynı mamullerin üretildiği, imalat öncesi
hazırlığın fazlan olduğu üretim türü hangisidir?
a) Atölye sistemi
b) Hizmet üretimi
c) Hareket halinde üretim
d) Seri üretim
e) Kitle üretimi
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4) Bir içecek şişeleme fabrikasında bulunan tek taşıma bandı ve tek depo, firmanın
içecek üretimini kısıtlamaktadır. Şişeleme fabrikasının gerçekleştirebileceği üretim
düzeyine ne denir?
a) Üretim tahmini
b) Darboğaz
c) Kapasite
d) Üretici tahmini
e) Talep tahmini

5) Tedarik zinciri içindeki bilgisayarlar arasında veri transferini kolaylaştıran, bir
elektronik iletişim metodu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgisayar destekli tasarım
b) Esnek üretim sistemi
c) Elektronik veri değişimi
d) Bilgisayarla bütünleşik üretim
e) Bilgisayar destekli mühendislik

6) Tek imalat hakkında bilgi veriniz.
7) Kitle üretiminin özellikleri nelerdir?
8) Kapasite nedir?
9) Hareket halinde imalat nedir?
10) Teknoloji kullanımı işletme faaliyetlerini nasıl etkilemektedir?

Cevaplar

1) D
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2) A
3) E
4) C
5) C
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9. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: ÜRETİM VE FAALİYETLERİN
YÖNETİMİ (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde üretim sürecinin tasarım aşamaları, işin programlanması, üretim
sürecinin yönetimi ve denetimi konularına yer verilecektir. Ardından kalite ve kalite
kontrolü kavramları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletmeler her türlü mal ve hizmet üretimini kendileri mi gerçekleştirir?
2) Kalite kontrolü kavramı size neyi çağrıştırır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Üretim
ve
yönetimi (II)

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

faaliyetlerin Üretim sürecinin tasarımı, Yazılı metin ve örneklerle
yönetimi ve denetimi.
konuların
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

• Tedarik zinciri
• GANTT şeması
• PERT şeması
• Stok kontrolü
• Kalite kontrolü
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Giriş
Üretim sürecinin tasarımı, yönetimi ve denetimi, işletmenin üretim maliyetlerini,
pazarlara erişimini ve üretilen mamulün kalitesini etkileyen bir süreçtir. Dış çevresel koşulların
incelenmesi kadar, işletmenin kuruluş yerinin seçimi ve üretim tesisinin iç tasarımı da
verimliliği, maliyetleri ve kaliteyi etkileyen etmenler arasında yer alır.
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9.1. Üretim Sürecinin Tasarım Aşamaları
İşletmenin bir mamul veya hizmeti üretmeye başlamasından önce üretimle ilgili olarak
planlama yaparken dikkate alması gereken öğeler ve takip etmesi gereken bir süreç
bulunmaktadır.
Tedarik zincirinin kurulması, bir işletmenin üretim yaparken kullanacağı materyal,
hammadde, işgücü, enerji ve bürolarda kullanılacak her türlü program gerektiği zamanda
işletmeye teslim edilmesini sağlayacak ve üretilen mamulün yine gerektiğinde tüketiciye
ulaştırılmasını sağlayacak bir tedarik zincirini kurması gereklidir.
İşletmenin, her dönemde ne kadar mamul veya hizmet üreteceğini piyasa koşulları
belirlemektedir. İşletme yöneticilerinin bu talep tahminlerini yaparken, piyasa araştırmaları
yapmaları, talepteki değişimi takip etmeleri, geçmiş dönemlerdeki koşullarla satış rakamlarını
incelemeleri, rakiplerin ve ekonomide beklenen gelişmelerin işletmenin mamul ve hizmetlerine
olan talebi nasıl etkileyeceğini öngörmeleri gerekmektedir. Talep tahminleri, işletmenin
kuruluşunda kapasite planlaması yapılmasında kullanılır.
İşletmenin tedarik zincirini belirlemesi ve talep tahminleri işletmenin kuruluş yeri
seçimi için de yol göstericidir. Kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörlerin hesaba
katılmasında işletmenin üretiminin maliyetlerinin en aza indirilmesi, mamul kalitesinin
yükseltilmesi ve işletmenin verimliliği göz önünde tutulur.
Tesisin iç yerleşiminin tasarımı, üretim merkezlerinin ve bu merkezlere destek veren
bölümlerle, hammadde, ara malı ve malzemenin depo ve üretim hatlarına erişimi ile makine ve
teçhizatın konumlandırılması ile ilgili bir konudur. İç yerleşim planı, üretilecek mamul ve
hizmetin niteliği, kullanılan teknoloji, çalışacak işçi sayısı, üretim sürecinin kaç aşamadan
oluştuğu, kullanılacak makine ve teçhizat ile her bir aşamanın hangi sırada yer aldığına bağlı
olarak kararlaştırılır. İç yerleşim planının oluşturulmasında, çalışanların birbirleriyle iletişim
kurmalarını kolaylaştırıcı, çalışanların iş güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını, eldeki
alanın en iyi kullanımını sağlayacak yerleştirmenin yapılması dikkate alınır. İç yerleşim planını
oluşturmada dikkate alınabilecek dört tip yerleşim bulunmaktadır:
 Sürece göre veya fonksiyona göre yerleşim, farklı mamuller için üretim sürecinin bir
aşamasının tek bir yerde gerçekleştirilmesini sağlayacak yerleşimdir. Bu tür yerleşim, hizmet
işletmeleri tarafından da kullanılır. Örneğin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tüm laboratuar
tetkikleri Fikret Biyal Merkez Laboratuarında yapılmaktadır.
 Mamule göre yerleşim veya montaj hattı yerleşimi, bir kayan bant üzerinde montaj
yapılarak üretilen mamuller, üzerlerinde yapılan işlem bittikçe sürekli olarak bir çalışma
biriminden diğerine otomatik olarak geçer. Genellikle, otomobil üretimi veya beyaz eşya
üretimi bu şekilde tasarlanır.
 Hücresel yerleşim veya atölye tipi yerleşim, iş merkezlerine birbirine benzemeyen
makine ve teçhizatın yerleştirilerek bir bütün işlemler dizisinin aynı yerde yapılması planlanır.
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İşçiler bu merkezlerde farklı makineler arasında dolaşarak işlem yaparlar. Bir iş yerinde bir
bütün mamulün üretimi gerçekleştirilebildiği için çalışanların motivasyonunu yükselten,
iletişimi arttıran bir yerleşim düzenidir.
 Sabit konumlu yerleşim, materyal, işgücü ve teçhizatın iş yapılacak yere veya müşteriye
servis yapılacak yere getirilmesidir. Her türlü inşaat işi veya kahvehane gibi hizmet işletmeleri
bu tür yerleşimin örnekleri olarak verilebilir. Şekil 9.1’de dört farklı tesis yerleşim örneği
görülmektedir.

9.2. İşin Programlanması
Üretim işinin planlanmasından sonra her bir işin ne kadar sürede yapılacağının
programlanması gelmektedir. İş programlanmasında işin başlangıç tarihi ve saati ile bitiş saati
ve tarihi de belirtilir. Üretimin programlanmasında kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır.
Bunlar GANTT ve PERT şemalarıdır.

9.2.1. GANTT Şeması
20. Yüzyılın başında yaşayan Henry L. Gantt, az sayıda işlem gerektiren üretim işlerinin
programlanması ve takip edilmesinde kullanılan bir şema geliştirmiştir. Şekil 9.2’de tipik bir
GANTT Şeması yer almaktadır. GANTT şeması her bir işlemin başlayacağı ve sona ereceği
zamanı ve işlerin hangi sırada yapılacağını gösterir.

9.2.2. PERT Şeması (Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme
Tekniği)
PERT şeması, daha karmaşık ve büyük işlerin programlanması ve denetlenmesinde
kullanılan bir şemadır. PERT şeması, işlemin başladığı zamanı, her bir işlemin süresini,
işlemlerin hangi sırayı takip edeceğini, işlerin takip edeceği yolu belirten bir çizimdir. PERT
şeması, aynı zamanda tüm işin tamamlanması için gereken en uzun yolu da çizer. Bu en uzun
yol işin tamamlanacağı en kısa süreyi tanımlar ve kritik yol olarak adlandırılır. Bir üretim işinin
başlatılabilmesi için bölüm gözetmenlerine işe başlama emrinin verilmesi gereklidir. İşe
başlama emri verilmeden işçiler çalışmaya başlayamaz. Şekil 9.3’te bir PERT Şeması
görülmektedir.
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Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s.300.
Şekil 9.1 Tesis Yerleşim Tipleri
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Şekil 9.2. GANTT Şeması
Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s. 301.

Şekil 9.3. PERT Şeması
Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s. 302.

9.3. Üretim Sürecinin Yönetimi ve Denetimi
Üretim sürecinin yönetimi ve denetiminde satın alma ve stokların yönetimi ve kontrolü,
üretilecek mamul ve hizmetin kalitesinin oluşmasında ve maliyetlerin kontrol edilmesinde
önemli rol oynar. İşletmenin üretimde kullanılan elemanların ve üretilmiş mamullerin stokta
tutulmasını da yönetmesi gerekmektedir. Stokta bulunan her birim mamul, hammadde ve
malzemenin elde tutulmasının işletmeye getireceği bir maliyet bulunmaktadır.
Satın alma, mamul ve hizmet üretiminde kullanılacak olan hammadde, ara mallar,
malzemelerin seçilmesi ve satın alınması ile ilgilidir. İşletmenin üretim fonksiyonunun kuruluş
aşamasında oluşturulan tedarik zinciri, üretim için gerekli elemanların gerektiği zaman ve yerde
bulunmasını ve en düşük maliyetle elde edilmesini sağlayacak olan sistemdir. Satın almada her
zaman sipariş ile teslimat arasındaki zaman farkının hesaba katılması gereklidir.
Stok kontrolü, üretim için gerekli malzeme, hammadde gibi elemanlar ile üretilmiş
mamullerin, nerede ne miktarda bulunduğunun kontrolü ve depoda bozulmadan ve çalınmadan
korunmasının sağlanmasıdır. Stok kontrolü ile ilgili farklı kavramlar ve yöntemler
bulunmaktadır.
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Just-in-time sistemi (JIT), üretimde kullanılacak elemanların gerektiği miktarda ve
gerektiği zamanda üretime sunulmasını sağlayan sürekli bir süreçtir. JIT, işletmenin minimum
ve hatta sıfır stokla çalışmasını, teslim edilen malzemelerin istenilen kalitede olmasını ve
böylece firelerin en az düzeyde olmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir.
Malzeme gerekleri planlaması (MRP), üretim için gerekli elemanların hangi
miktarlarda, ne zaman ve nerede gerektiğinin bilgisayar programlarının kullanımıyla önceden
hesaplanmasıdır. Bu programlarla stokların sipariş zamanları ve ne zaman teslim edileceği de
belirlenerek depolama maliyetlerinin en aza indirilmesi amaçlanır. Otomatik olarak stoklar
belirli bir düzeye indiğinde sipariş veren bilgisayar programları sürekli stok kontrolü sistemi
olarak adlandırılır. Örneğin, Migros mağazalarında satılan her mal, kasadaki okuma sistemi ile
otomatik olarak stoktan düşülmektedir.
İmalat kaynak planlaması (MRP II), malzeme gerekleri planlamasına eklenen başka
modüllerle birlikte, işletmenin tüm ilgililerinin eldeki aynı verilerle hangi kaynakların hangi
zamanda ve nerede gerekli olacağını takip edecekleri bir bütün sistemi temsil etmektedir. Şekil
9.4’te imalat kaynak planlamasının kapsadığı alanlar ve akış şeması verilmiştir.
İşletme kaynak planlaması, imalat kaynak planlamasının işletmenin diğer
fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde düzenlenmesidir.

9.4. Kalite ve Kalite Kontrolü
İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygun
olarak üretilmesini sağlayacak önlemlerin alınmasına kalite güvencesi sistemi denilmektedir.
Geleneksel anlamda kalite kontrolü, işletmenin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin üretimden
sonra rutin bir işlem olarak kalite kontrolünün yapılması ve standartlara uymayan üretilmiş
malların ayrılması işlemidir. Günümüzde geçerli olan toplam kalite yönetimi anlayışı ise,
işletmenin tüm faaliyetlerinin belirli kalite standartlarına uyacak şekilde düzenlenerek mal ve
hizmetlerin kalitesinin güvenceye alınmasını öngörmektedir. Toplam kalite yönetimi
anlayışının 14 ilkesi Tablo 9.1’de verilmektedir. İstatistik Kalite Kontrolü, üretim sürecinin
tüm aşamalarının kaliteyi kontrol amacıyla izlenmesidir. İstatistik kalite kontrolünü yapabilmek
için işletme yöneticilerinin, süreçten belirli aralıklarla örnekler alarak örnekleri kalite açısından
test etme ve sonuçları bir tablo halinde yayınlamaları işlemine İstatistik Süreç Kontrolü adı
verilmektedir.
Küreselleşen dünyada işletmeler uluslar arası alanda rekabet edebilmek için Küresel
Kalite Standartları’na uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Uluslar arası kalite örgütleri
tarafından geliştirilen bazı kalite standartları arasında ISO 9000, ISO 14000, TÜV veya
HACCP sayılabilir.
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Şekil 9.4. İmalat Kaynakları Planı (MRP II)
Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s. 309.

9.5. Tedarik Zinciri Yönetimi
Mal ve hizmet üretiminin tedarikçilerden müşterilere kadar giden zinciri içinde yer alan
tüm fonksiyonları, süreçleri ve tesisleri birbirine bağlayarak yönetme işine tedarik zinciri
yönetimi adı verilmektedir. Tedarik zinciri yönetimi en uygun fiyata, en uygun tedarikçiden
hammadde, malzeme, parça gibi üretime giren elemanların, gerektiği zaman, yer ve miktarlarda
sağlama işiyle uğraşır.

9.6. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
İşletmeler, bazı mal ve hizmetleri daha ucuza ve daha kaliteli olarak üretebilen daha
küçük işletmelere yaptırmayı seçebilirler. Uluslararası piyasalarda özellikle bilgisayar parçaları
ve dizüstü bilgisayarlar gibi mamuller belirli küçük üreticiler tarafından daha etkin bir süreçle
daha büyük üreticiler için üretilmektedir.
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1. Mal ve hizmetlerin iyileştirilmesini bir sürekli amaç olarak yerleştirin.
2. Hatalar ve olumsuzlukların reddedilmesi için yeni bir felsefe geliştirin.
3. Toplu gözetime güvenmeyin.
4. Yalnız fiyata dayalı iş yapmaktan vazgeçin.
5. Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak ve sonsuza dek iyileştirin.
6. Eğitim ve yetiştirme hizmetleri başlatın.
7. Liderlik yapın.
8. Korkuyu uzaklaştırın.
9. Birimler arasındaki engelleri kaldırın.
10. İşgücünün üzerinden sloganları, zorlamaları ve hedefleri kaldırın.
11. Rakamsal kotaları kaldırın.
12. Yapılan işten gurur duymayı engelleyen sınırları kaldırın.
13. Eğitim ve yeniden yetiştirme için güçlü bir program başlatın.
14. Dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçin.

Tablo 9.1. Toplam Kalite Yönetimi
Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s. 312.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Üretim sürecinin tasarım aşaması neden önemlidir?
2) GANTT şeması nedir?
3) Tedarik zinciri yönetimi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim ve faaliyetlerin yönetimi fonksiyonu, üretim sürecinin tasarımı ile ilgili kararları,
iş programlarının yapılmasında kullanılan PERT ve GANTT tekniklerini, üretim sürecinin
yönetim ve denetimi ile ilgili işlemleri de içermektedir. Bu bölümde üretimde kalite kavramı
ve kalite yönetiminin aşamalarına, tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili sorunlara değinilmekte
ve işletmenin dış kaynaklardan yararlanması ile ilgili konular da incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir otomobil fabrikasında, ana üretim süreci, araçların bir iş istasyonundan
diğerine hareket edebildiği bir hat üzerinde gerçekleşmektedir. Bu fabrika neye göre
düzenleme yapmaktadır?
a) Hücresel
b) Sabit
c) Süreç
d) Mamul
e) Grup halinde

2) Ali, her ürünün, önceden belirlenmiş kalite standartlarına uygunluğunu
amaçlayan politikalardan, uygulamalardan ve prosedürlerden oluşan bir sistemin
geliştirilmesinden sorumlu ekipte yer almaktadır. Ali’nin ekibi aşağıdakilerden hangi
programı geliştirmektedir?
a) Kalite güvence
b) Kalite kontrol
c) İstatistiksel süreç kontrol
d) İstatistiksel kalite kontrol
e) İstatistiksel kalite standardı

3) Bir keman üreticisi, gelirlerindeki azalmalar sonucu, çalışanların sadakati,
müşteri beklentileri ve sürekli gelişim üzerinde yoğunlaşarak kalite kontrole yönelmiştir.
Keman üreticisi, kaliteye nasıl bir anlayış uyarlamıştır?
a) Sürekli gelişim
b) Kalite güvencesi
c) Kalite kontrol
d) Toplam kalite yönetimi
e) Müşteri memnuniyeti
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4) Aşağıdakilerden hangisi, firmanın dönüşüm sürecini destekleyen iş
fonksiyonları ile birlikte girdilerin çıktılara dönüşümünde gerekli olan tüm
fonksiyonlarını oluşturmaktadır?
a) Değer zinciri
b) Verimlilik
c) Tedarik zinciri
d) Kritik yol
e) Etkinlik

5) Bir mamulün oluşması için tüm malzemeleri sağlayan tedarikçiler ile sistemlerin
bir araya gelmesine ne ad verilir?
a) Değer zinciri
b) Analitik üretim
c) Sentetik üretim
d) Tedarik zinciri
e) Hücresel üretim

6) GANTT şeması hakkında bilgi veriniz.
7) Mamule göre yerleşim nedir?
8) Malzeme gerekleri planlaması nedir?
9) İstatistik kalite kontrolü nasıl yapılır?
10) Tedarik zincirinin görevi nedir?

Cevaplar
1) D
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2) A
3) D
4) A
5) D
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10. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: PAZARLAMA (I)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde pazarlamanın makro ve mikro fonksiyonları, temel pazarlama
kavramları, pazarlamanın sağladığı kolaylıklar ve piyasa araştırması teknikleri ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Satın alma kararını nasıl verirsiniz?
2) Pazarlama kavramının içeriği neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
fonksiyonları: Pazarlama
Pazarlama (I)
kapsamı.

fonksiyonunun Yazılı metin ve güncel
örneklerle
konuların
anlaşılması sağlanacaktır.

Konu
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Anahtar Kavramlar

• Pazarlama
• Tüketici
• Endüstriyel tüketici
• İhtiyaç
• Mal
• Hizmet
• Piyasa araştırması

192

Giriş
Tüketicilerin gereksinimlerine ve isteklerine cevap veren mal ve hizmetlerin üreticiden
tüketiciye, istedikleri yer, zaman ve fiyatla yönlendiren tüm faaliyetler pazarlama
fonksiyonunun kapsamına girer. İşletmenin pazarlama çabalarının yönü, piyasadaki var olan
talep büyüklüğünün korunması, işletmenin var olan piyasasının korunması, piyasadaki
potansiyel talebin efektif talep haline dönüştürülmesi ve yeni piyasalar yaratılarak satışların
arttırılması doğrultusundadır.
Geleneksel yaklaşımda satış kavramının tüm pazarlama faaliyetlerini karşıladığı
düşünülüyordu. Satış ile pazarlama kavramları arasındaki başlıca fark, satış kavramının
işletmenin üretmiş olduğu var olan mal ve hizmetlerin satış ve tutundurma teknikleri
kullanılarak tüketiciye ulaştırılması ve fazla satışla kar etmekti. Pazarlama kavramının
yaklaşımı ise, tüketicilerin talepleri ile başlayan bir faaliyetler dizisi olması ve işletmenin kar
etmek için piyasada talep edilen mal ve hizmetleri üreterek tüketiciye ulaştırmak için yaptığı
tüm depolama, nakliye, paketleme, reklam, fiyatlandırma ve tutundurma faaliyetlerini kapsayan
ve karı tüketicilerin memnuniyetine bağlayan bütüncül bir yaklaşımdır. Satış ve pazarlama
yaklaşımlarının temel farklılıkları Şekil 10.1’de görülmektedir.
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10.1. Pazarlamanın Makro Fonksiyonları
Pazarlamanın üç makro fonksiyonu bulunmaktadır. Pazarlama faaliyetleri satış ve satın
alma işlemleri ile bir değişim fonksiyonunu gerçekleştirir. Pazarlama fonksiyonu, işletmenin
ürettiği mal ve hizmetleri tüketicilere sunulacağı yere taşıyarak ve tüketicilerin satın alacağı
zamana kadar depolayarak fiziksel arz fonksiyonunu yerine getirir. Pazarlama, kredi ile satış
yaparak finansman, risk üstlenme, standartlaştırma ve derecelendirme, iletişim ve servis
hizmeti vererek kolaylaştırıcı bir fonksiyonu gerçekleştirir.

10.2. Pazarlamanın Mikro Fonksiyonları
Pazarlama fonksiyonunun işletme içindeki faaliyetleri arasında dört farklı mikro
fonksiyonu bulunmaktadır. Pazarlama piyasalardaki talebin yönünü takip ettiği için, mamul
planlaması ve geliştirilmesi, dağıtım kanallarının seçimi ve fiziksel dağıtım, fiyatlandırma ve
tutundurma çabalarından oluşan mikro fonksiyonların yerine getirilmesinden de sorumludur.

Şekil 10.1. Satış ve Pazarlama Kavramları
Kaynak: Courtland BOVéE, John V. THILL, Michael H. MESCON, Excellence in
Business, Third Edition, Pearson-Prentice-Hall, N.J., 2007, s. 400.
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10.3. Temel Pazarlama Kavramları
Tüketiciler, piyasadaki gereksinimleri ve istekleri olan ve bunları karşılamak için
yeterli satın alma gücüne sahip insanlar topluluğudur. Pazarlamacılar, işletmenin ürettiği mal
ve hizmetleri satmak üzere seçtikleri hedef piyasadaki tüketicileri sosyal, kültürel ve ekonomik
açıdan sınıflandırırlar. Tüketiciler talep ettikleri malların ve hizmetlerin kullanım yerlerine göre
son tüketiciler ve endüstriyel tüketiciler olarak sınıflandırılırlar.
Son tüketiciler, talep ettikleri mal ve hizmetleri kendileri kullanan ve tüketen
bireylerdir. Son tüketiciler mal ve hizmet satın almada hissi güdülerle de hareket edebilirler.
Endüstriyel tüketiciler, talep ettikleri mal ve hizmetleri kendi üretim süreçlerinde
işlerini yapmak üzere kullanan işletmelerden oluşur. Endüstriyel tüketiciler, mal ve hizmet satın
almada rasyonel güdülerle de hareket ederler.
İhtiyaçlar, insanların daha iyi bir durumda olmaları için sahip olmaları gerekenler.
Gereksinimler, satın alma kararlarında temel motivasyonu sağlar.
İstekler, insanların sahip oldukları kültürel değerleri, deneyimleri ve kişilikleri
çerçevesinde sahip olmayı arzu ettikleri şeyleri kapsar.
Talep, piyasayı oluşturan tüketicilerin gereksinim ve isteklerini karşılamak üzere
almayı talep ettikleri toplam mal ve hizmetler tutarıdır.
Mal ve hizmetler, işletmelerin yatırım yaparak ürettikleri piyasada talebi olan mal ve
hizmetlerdir. İşletmelerin piyasada talep edilmeyen mal ve hizmetleri üretmeleri israf olarak
nitelendirilir ve rasyonel bir davranış değildir
Pazarlama faaliyetleri bir malın üreticiden tüketiciye ulaşması için geçtiği yolda
sağladığı kolaylıklarla mamule bir değer katar. Pazarlamanın makro ve mikro fonksiyonları
içinde yer alan nakliye, paketleme, zaman, yer, fiyatlandırma ve tutundurma faaliyetleri,
tüketicilerin gereksinim duydukları mal ve hizmetlere kolayca ulaşmalarını sağlar. Bu
kolaylıklar karşılığında da mamulün üretim maliyetinin üzerinde bir değer kazanmasını sağlar.
Pazarlama faaliyetlerinin başarısı tüketicilerin memnuniyeti ile ölçülür. Günümüzde
işletmeler karlılıklarını arttırmak için, tüketicilerin memnuniyetinin de üzerinde müşterinin
mamul ve hizmete sadık kalmasını da hedeflemektedirler.
Pazarlanan mal ve hizmetlerin kalitesi, müşterilerin beklentisi ve talepleri ile
şekillenmektedir.
Değişim süreci, talep edilen mal ve hizmetin karşılığında bir değer vererek mülkiyetini
almak.
İşlem, bir mal veya hizmete sahip olmak için taraflar arasında yapılan değiş tokuş.
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Piyasa veya pazarlar, alıcı ve satıcıların yeterli bir haberleşme yoluyla, aynı mallar ve
hizmetler için denge fiyatlarıyla alım ve satım yaptıkları dar veya geniş, açık veya kapalı
yerlerdir. Piyasalar satın alma gücü ve isteği olan insanlardan oluşur. Piyasaları sınıflandırırken,
piyasaların kapsadıkları coğrafi alana göre, piyasayı oluşturan tüketicilerin demografik
özelliklerine göre veya sosyal ve psikolojik yapılarına göre gruplandırmalar yapılır.
Satıcı piyasası, talebin arzdan daha fazla olduğu, satıcıların egemen olduğu ve fiyatların
yüksek olduğu piyasaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Finans piyasalarında satıcı
piyasaları boğa pazarı olarak da adlandırılır.
Alıcı piyasası, piyasaya sürülen mal fazlası olan, alıcıların egemen olduğu ve fiyatların
düşük olduğu piyasalardır. Finans piyasalarında alıcı piyasaları da ayı pazarı olarak
adlandırılmaktadır.

10.4. Pazarlamanın Sağladığı Kolaylıklar
Pazarlama fonksiyonu tüketicilerin gereksinim ve isteklerini karşılamak üzere piyasaya
sunulan mal ve hizmetlerin tüketici tarafından satın alınabilmesi için şekil, zaman, yer ve sahip
olma kolaylıklarını sağlaması gereklidir.
Şekil kolaylığı, işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin insanların bir gereksinimlerini
karşılarken şekil açısından kullanımın kolay olmasını sağlayıcı tasarımın geliştirilmesidir.
Zaman kolaylığı, işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin insanların bir gereksinimlerini
karşılarken tüketicilerin gereksinim duyduğu zamanda mal veya hizmete ulaşabilme
kolaylığıdır.
Yer kolaylığı, pazarlama fonksiyonunun işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin
insanların gereksinim duyduğu yerde mal ve hizmeti satın alabilmelerini sağlayan, dağıtım
kanalları aracılığıyla sağladığı bir kolaylıktır.
Sahip olma kolaylığı, insanların gereksinimlerini karşılarken, mal ve hizmetleri bir
bedel karşılığı satın alabilmeleri ve mal ve hizmetin mülkiyetinin devredilmesi için
fiyatlandırarak sağlanan kolaylıktır.

10.5. Tüketicilerin Karar Süreci
Tüketicilerin satın alma kararını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Tüketiciler,
ekonomik durumları, kişisel imajları doğrultusunda, sahip oldukları kültür, ait oldukları veya
kendilerine örnek olarak seçtikleri gruplar veya durumsal faktörlere dayanarak bir mamulü satın
almaya karar verirler. Bireylerin karar alma sürecinde ekonomik faktörler kadar hissi faktörler
de rol oynayabilir. Endüstriyel satın almada ise, satın alma yetkilileri tamamen rasyonel ve
196

ekonomik faktörlere dayanarak satın almayı gerçekleştirirler. Satın alma karar süreci her hangi
bir karar alma sürecinde olduğu gibi birkaç aşamalıdır. Şekil 10.2’de satın alma karar sürecinin
aşamaları görülmektedir.

10.6. Piyasa Araştırması
İşletmeler, mamul ve hizmetlerini üretmeye başlamadan ve üretime başladıktan ve
piyasaya girdikten sonra da piyasa araştırmaları ile mamul ve hizmetlerinin piyasadaki
durumunu ve piyasa talebindeki değişmeleri takip etmelidirler. Piyasa araştırması, mamul ve
hizmetlerin sunulacağı piyasa ile ilgili olarak tüketiciler, talep, rakipler ve sanayin genel
durumu hakkında bilgi toplamak için uygulanan bir süreçtir. Piyasa araştırması, piyasaya
girmeden önce yapılarak piyasanın genel durumu hakkında bilgi toplanarak, üretilecek mal ve
hizmetlerle ilgili kararlara yol gösterecek verilerin toplanması amacını güder. Kuruluş
aşamasında yapılabilirlik araştırmasının bir bölümü olarak yapılan piyasa araştırması, var olan
piyasada talebin ne kadarının karşılandığını, talepte açık kalan yerleri, tüketicilerin beğenileri
ile ödeme potansiyellerini saptar. Mal ve hizmetlerin piyasaya girişinden sonra periyodik olarak
yapılan piyasa araştırmaları ise, satılan mallarda değişiklik gerekip gerekmediğini, piyasa
talebinin hangi yönde değiştiğini ve rakiplerin uygulamalarını saptamaya yöneliktir.

10.7. Piyasa Araştırması Teknikleri
Piyasa araştırmasında kullanılan basit yöntemlerin yanında daha gelişmiş istatistik
yöntemleriyle yapılanlar da vardır. En basit piyasa araştırması gözlem yoluyla yapılan
araştırmadır. Bir örnek kitle seçilerek anket formu doldurulması yoluyla yapılan piyasa
araştırmalarının daha büyük kitleler üzerinde bilgi sağlaması amaçlanır. Anket araştırmaları
tüketicilerle yüz yüze, telefonla, e-posta veya başka aracılar kullanarak yapılan araştırmalardır.
Piyasa araştırmalarının daha gelişmiş yöntemleri olan mamulün tüketicilere denetilmesi ve
düşüncelerinin saptanması, kullanıcılarla mülakatlar ve focus grubu adı verilen küçük temsili
gruplarla tartışmalar şeklindedir. İşletmenin sahadaki satışçıları da piyasa araştırması için
gerekli değerli bilgiyi tüketicilerden alan ve işletmeye ileten aracılardır.
Piyasa araştırması, işletmenin piyasaya girişinde kullanacağı en uygun piyasa karmasını
oluşturmasına yardım edecek bilgilerin toplanmasını sağlar. Pazarlama karmasının dört
elemanı, mamul, fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma faaliyetleridir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Piyasa araştırması teknikleri nelerdir?
2) Pazarlamanın sağladığı kolaylıklar nelerdir?
3) Pazarlamanın mikro fonksiyonları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama fonksiyonu işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin üretimden tüketiciye
ulaşmasına kadar kat edilen yolda gerçekleştirilen tüm faaliyetleri içerir. Bu bölümde
pazarlama ile ilgili kavramlar ve pazarlamanın makro ve mikro fonksiyonları incelenmektedir.
Ek olarak, pazarlama fonksiyonunun tüketiciye sağladığı faydalar ile mamul ve
hizmetin ilk şekillendirilmesi ve daha sonra gereken değişikliklerin yapılmasını yönlendiren
piyasa araştırmasının içeriği ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

200

Bölüm Soruları
1) Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek
üzere fikirlerin malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması
ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetim
b) Ekonomi
c) Finans
d) Pazarlama
e) Planlama

2) Mal ve hizmetlerin, insan gereksinimlerini giderme gücünü ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Memnuniyet
b) Arzu
c) Fayda
d) İhtiyaç
e) Motivasyon

3) A Bankası, ev alabilmeleri için insanlara borç vermektedir. Aksi halde bu parayı
karşılayamayacaklardır. A Bankası hangi faydayı yaratmaktadır?
a) Mülkiyet
b) Zaman
c) Şekil
d) Yer
e) Planlama
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4) İşletmelerin, uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için, uzun dönemde karlılık ve
kendi pazarlama çabalarının koordinasyonu ile uğraşırken müşteri gereksinim ve
isteklerine cevap verdiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ürün anlayışı
b) Üretim anlayışı
c) Pazarlama anlayışı
d) Satış anlayışı
e) Pazarlama kontrolü

5) Pazarlama kararları almak için, bilgi toplama ve toplanan bilgiyi analiz etmek
şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pazarlama araştırması
b) Pazarlama zekası
c) Pazarlama planlaması
d) Pazarlama karması
e) Pazarlama bileşimi

6) Pazarlamanın makro fonksiyonları nelerdir?
7) Pazarlamanın mikro fonksiyonları nelerdir?
8) Satış ve pazarlama dönemlerini karşılaştırınız.
9) Endüstriyel tüketici kavramını açıklayınız.
10) Piyasa araştırması nedir?

Cevaplar
1) D
2) C
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3) A
4) C
5) A
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11. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: PAZARLAMA (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde pazarlama karmasının dört elemanı olan mamul, fiyat, dağıtım kanalı
ve tutundurma faaliyetlerinin pazarlama faaliyetlerindeki önemi anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletme,ürettiği mal ya da hizmetin fiyatını nasıl belirleyebilir?
2) İşletmeler ürünlerini pazara hangi yollarla sunar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
fonksiyonları: Pazarlama
karmasının Yazılı metin ve örneklerle
Pazarlama (II)
işletme
stratejisinin konuların
anlaşılması
oluşturulmasındaki önemi.
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

• Pazarlama karması
• Mamul
• Fiyat
• Dağıtım kanalı
• Tutundurma
• Mamul yaşam seyri
• Marka
• Ambalaj
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Giriş
Pazarlama karmasının dört elemanı olan mamul, fiyat, dağıtım kanalları ve
tutundurmanın pazarlama faaliyetlerinde kullanımı, işletmenin genel pazarlama stratejisinin
temelini oluşturur.
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11.1. Mamul
İşletmelerin ürettiği mamul olarak nitelendirilen mallar veya hizmetler, son tüketiciye
veya endüstriyel tüketicilere satılır. Mallar genellikle fiziksel bir yapısı olan görünür
mamullerdir. Hizmetler ise, genellikle fiziksel ve görünür özellikleri olmayan, tüketicilerin
gereksinimlerini karşılayan özelliklere sahiptir. Mallara örnek olarak giysiler veya yiyecekler
gösterilebilir. Hizmetlerin örnekleri ise, kuru temizleme, sigorta hizmetleri veya bilgisayar
yazılımları gösterilebilir. Son tüketicilerin gereksinimi olan ve satın aldıkları tüketim malları
olarak adlandırılan mallar temelde üç ayrı gruba ayrılır:

11.1.1. Tüketim Malları
 Kolayda mallar, tüketicilerin genellikle araştırma yapmadan, seçici olmadan ilk
buldukları yerde satın aldıkları mallar veya hizmetlerdir. Ekmek, kahve, çay, tuz, sigara, şeker
gibi günlük gereksinimler ile fotokopi çektirmek veya elbiseleri kuru temizlemeye vermek gibi
mal ve hizmetler bu grupta yer alır.
 Beğenmeli mallar ise, tüketicilerin marka, model, fiyat ve satıcı konusunda araştırma
yaptıktan sonra satın aldıkları daha uzun süre kullanılan mal ve hizmetlerdir. Bilgisayarlar, cep
telefonları, buzdolabı, ekmek kızartma makinesi, berberler ve terziler bu tür mallar ve hizmetler
arasında yer alır.
 Özellikli mallar, tüketicilerin nadiren satın aldıkları, uzun süre kullandıkları, markası,
fiyatı, modeli, konusunda çok seçici oldukları mal ve hizmetlerdir. Örneğin piyano, keman gibi
müzik aletleri, otomobiller, belirli marka saatleri, tatil beldelerinde tatil yapmak bu tür mal ve
hizmetler arasında yer alır.
 Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin dışında tüketicilerin zorunlu olmadıkça talep
etmedikleri, ancak belirli durumlarda satın aldıkları aranmayan mallar grubu da vardır.
Örneğin, hayat sigortası, mezarlıklarda yer veya ansiklopediler aranmayan fakat belirli
koşullarda zorunlu olarak alınan mallar ve hizmetler arasında yer almaktadır.

11.1.2. Endüstriyel Mallar
Endüstriyel tüketicilerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları endüstriyel mallar
ve hizmetler ise, temelde iki gruba ayrılmaktadır:
 Masraf kalemleri, işletmelerin işlerini yapmak için zorunlu olarak tükettikleri ve
hesapları arasında sarf malzemesi olarak gözüken mallar bu grupta yer alan mallardır. Kalemler,
yazıcı tonerleri, bilgisayar malzemeleri, kâğıt, ataş gibi kırtasiye bu grupta yer alır.
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 Sermaye malları, işletmelerin faaliyetlerini yapmak için satın aldıkları temel yatırımları
olan makine ve teçhizat ve ilişkili mallardır. Sermaye malların uzun ekonomik ömürleri olup
yüksek fiyatlarla satılan yatırım mallarıdır. Bilgisayarlar, üretimde kullanılan makine ve
teçhizat, bürolarda kullanılan fotokopi ve benzeri makineler, tesisler, hammaddeler, parçalar,
servis ve bakım hizmetleri de sermaye malları arasında sayılır. Bu malların yapısı karmaşık ve
teknik olup alıcılarının da bilgili olması ve rasyonel güdülerle satın almaları gerekmektedir. Bu
malların talebi dolaylı talep olup, bazı mallar tamamlayıcı niteliktedir. Şekil 11.1’de Malların
farklı sınıflamalarına göre örnekler görülmektedir.
Piyasa araştırmalarında malların kümelenmesinde farklı kavramlar kullanılmaktadır.
Piyasa araştırmaları piyasada mallara olan talebi araştırırken Tüketim mallarını dayanıklı ve
dayanıksız tüketim malları olarak sınıflamaktadır.
 Dayanıklı tüketim malları bir yıldan fazla bir süre kullanılan, sık sık alınmayan,
fiyatları nispeten yüksek mallardır. Buzdolapları, televizyonlar dayanıklı tüketim malı sınıfına
girer. Dayanaksız tüketim malları ise, son tüketiciler tarafından alınarak hemen tüketilen veya
bir yıl içerisinde tüketilen mallardır. Yiyecek maddeleri, t-shirt, çorap gibi giyecekler
dayanıksız tüketim malları arasında yer alır.
 Piyasa araştırmaları, endüstriyel malları ara mallar ve sermaye malları olarak
sınıflandırmaktadır. Ara malları, üretimde kullanılan başka mamulleri tamamlayıcı nitelikteki
mallardır. Sermaye malı tanımlaması da üretim aracı olarak kullanılan malları kapsamaktadır.

11.1.3. Mamul Geliştirme ve Yeni Mamul
İşletmeler piyasada varlıklarını sürdürebilmek ve tüketicilerin ilgisini çekebilmek için
belirli aralıklarla piyasaya sundukları mamullerde geliştirmeler ve bazı değişiklikler yapmak
zorundadırlar. Bir mamul piyasaya sürüldükten ve tüketildiği sürece tüketicilerden mamulün
daha iyileştirilmesi için alınan önerilerle, rakiplerden daha iyi bir mamul piyasaya sürmek için
yenilikler yapılır. Bazen de tamamen yeni bir mamul piyasaya sürülür. Yeni teknolojik
gelişmeler de yeni mamullerin ortaya çıkmasına neden olur. Aşağıda sıralanan tüm uygulamalar
yeni mamul olarak nitelendirilir:







Bir mamule yeni bir görünüş vermek
Mamulle ilgili yeni hizmetler sunmak
Bir mamulü yeni bir pazara sunmak
Yeni dağıtım kanalları kullanmak
Mamulü daha kullanışlı hale getirmek
Mamulün fiyatında değişiklik yapmak
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Şekil 11.1. Malların Sınıflandırılması
Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fith Edition, N.Y., 1987, s. 361.

11.1.4. Mamul Yaşam Seyri
Yeni mamulün piyasaya sürülmesinde zamanlamanın kararlaştırılması, eski mamulün
yaşam seyri ile ilgili bir konudur. Mamuller piyasaya ilk girişten sonra gelişme, olgunlaşma,
gerileme ve yok olma dönemlerinden geçerler. Şekil 11.2’de mamul yaşam seyrinin aşamaları
verilmektedir.
Mamul yaşam seyrinin ilk aşamasında yeni mamul piyasaya girer. Giriş aşamasında
mamul piyasada tanınmaya yeni başladığı için satışlar yavaştır ve işletme bu aşamada kar
etmez. Bu dönemde piyasada reklamlara ağırlık verilir. Reklam giderlerinin yüksekliği de
işletmenin kara geçmesini önleyen faktörlerden biridir.
İlk aşamada yapılan reklamlar ve diğer tanıtım faaliyetleri mamulün satışlarını
arttırmaya başlar. Büyüme döneminde mamul piyasada tanınmaya başlar ve işletme kar etmeye
başlar. Mamulün büyüyen piyasası rakiplerin de aynı piyasaya girmesine neden olur. Bu
dönemde reklamların kapsamı daha daralır ve odak noktası rakiplerden farklı olan yönleri
vurgulamaya yönelir.
Olgunluk döneminin ilk aşamalarında satışlar yükselir. İkinci bölümünde ise, piyasanın
doyuma ulaşmasıyla azalmaya başlar. Bu dönemde rekabet yoğundur ve reklamlar mamulü
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hatırlatmaya yönelik kısa kopyalar haline gelir. Bu dönemde zayıf firmalar piyasadan çıkmak
zorunda kalabilirler.
Gerileme döneminde piyasaya çıkan yeni teknolojiler ve yeni mamuller karşısında
satışlar giderek azalır ve mamul piyasadan çekilir.
Büyüme döneminin sonuna doğru işletmenin eski mamulün yerini alacak yeni bir
mamulü piyasaya sürmesi işletmenin karlılığını devam ettirir.

11.1.5. Marka
İşletmenin piyasaya sürdüğü mamulü rakiplerinden ayırmaya yarayan araç markadır.
Kolay söylenen, kolay hatırda kalan, ilgi çeken bir marka mamulün satışını arttırır. Markanın
yanındaki bir amblem veya şekil ve rengi markanın daha çok dikkat çekmesine yarar. Markanın
tescil ettirilmesi, rakiplerin aynı ve benzer markaları kullanmalarını engelleyici bir önlemdir.
Türkiye’de işletmelerin tescil ettirdikleri markalar yasayla koruma altına alınmaktadır. Tescil
edilen markanın mamul ambalajı ve mamulün üzerinde görünür bir yerde sergilenmesi
zorunludur. İşletmeler mamulleri için marka kullandıkları gibi perakendeciler kendi ticari
isimlerini de üretici olmadıkları halde sattıkları mamuller üzerinde marka olarak
kullanabilmektedirler. Örneğin, Migros ve Dia süpermarketlerinde satılan şekerlerin bir kısmı
Migros ve Dia markası altında satılmaktadır. Şekil 11.3’te mamul kavramının kapsamı
görülmektedir. İşletmeler, tüketicilerin kendi markalarına olan bağlılıklarını test ederler. Marka
bağımlılığı mamulün yaşam seyrini uzatan bir faktördür.

213

Şekil 11.2. Mamul Yaşam Seyri
Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fith Edition, N.Y., 1987, s. 361.

11.1.6. Ambalaj
İçindeki mamulü fiziksel ve kimyasal etkilerle bozulmasını ve çalınmasını önlemeye
yönelik olan ambalajın rengi, şekli ve niteliği satışı arttıran bir faktördür. Pazarlama
maliyetlerinin büyük bir kısmı ambalajla ilgilidir. Mamulün özelliğine uygun, içindekileri
gösteren ve mamul hakkındaki bilgilerin üzerine yazılı olduğu ambalajlar, mamul satışını
olumlu yönde etkiler. Mamul ambalajı ve etiketindeki bilgiler satışın gerçekleştiği kasalarda
optik okuyucularla okunarak stok ve satışların kontrolünü kolaylaştırır. Yiyecek maddelerinin
üzerinde mamulün üretim tarihi ile son kullanma tarihinin bulunması yasal olarak zorunludur.

Şekil 11.3. Mamul Kavramı

11.2. Fiyat
Fiyat, arz ile talebin kesiştiği noktada ortaya çıkar. Pazarlama karmasının ikinci önemli
öğesi fiyatların saptanmasıdır. Bir mamulün geliştirilmesi, markalanması ve
ambalajlanmasından sonra satılabilmesi için fiyatlandırılması gereklidir. Mamulün
mülkiyetinin satıcıdan tüketiciye devredilmesinde fiyat önemli rol oynar. Tüketici, elindeki
sınırlı finansal olanakları birçok gereksinim ve istek arasında paylaştırmak zorundadır.
Mamulün fiyatı ve fiyatlamanın zamanlaması kaynakların belirli mamullere tahsisini
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sağlayacak kadar cazip olmalıdır. Dolayısıyla, işletmeler fiyat kararlarını alırken, satışlarını en
çoklaştırma, karlılıklarını arttırma ve rekabetle ilgili diğer faktörleri göz önüne almak
zorundadırlar. Aşağıdaki denklemler karlar ile gelirler ve satışlar arsındaki ilişkileri
açıklamaktadır:
Kâr = Gelirler - Maliyetler

Toplam gelirler = Fiyat x Satılan miktar
Satışların arttırılması ve satışların en çoklaştırılması, işletmenin piyasa payını arttırması
anlamına gelir.

11.2.1. Fiyatlandırma Yöntemleri
Üç tip fiyatlandırma yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, maliyet esasına göre, talep esasına
göre ve rekabet esasına göre fiyatlandırma olarak sıralanabilir.
 Maliyet esasına göre fiyatlandırmada iki ayrı yöntem kullanılmaktadır. Birincisinde
alış veya maliyet fiyatına belli bir yüzde kar eklenerek fiyat oluşturulur.
Fiyat = Alış fiyatı veya maliyet + % kâr
İkinci yöntemde ise, işletme ne kadar kar elde etmeyi amaçladığına karar verir ve bu
tutara göre fiyatlandırma yapar. Aşağıdaki denklem bu fiyatlamanın hesaplamasını
vermektedir:

Maliyet esasına göre fiyatlandırmanın temelinde başabaş noktası analizi veya kara
geçiş noktası analizi bulunmaktadır. Şekil 11.4’te yer alan Başabaş noktası, işletmenin satış
gelirlerinin toplam giderlerini karşıladığı noktadır. Bu noktadaki mamul miktarını aşan tüm
satışlar işletmenin karını oluşturur. Mamulün satış fiyatının saptanmasında, işletmenin üreterek
satmayı planladığı miktar ve işletmenin toplam maliyetleri hesaba katılır. Başabaş noktası
analizinde farklı fiyatlar ve satış miktarlarıyla hangi noktadan itibaren kara geçileceği
hesaplanabilir. Aşağıda başa baş noktası hesaplanmasında kullanılan denklemler verilmiştir.
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Şekil 11.4. Başabaş Analizi

 Talep esasına göre fiyatlandırmanın mantığı, talebin yüksek olduğu durumlarda
fiyatların arttırılması, talebin düştüğü dönemlerde de fiyatların düşürülmesidir.
 Rekabet esasına göre fiyatlandırma, rakiplerin fiyatlarına göre fiyatlandırma
yapmaktır.
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11.2.2. Fiyatlandırma Stratejileri
İşletmeler, yeni mamulle piyasaya girerken, olgunluk dönemindeki mamullerinin
satışını arttırmak için veya bir imaj yaratmak için fiyatlandırma stratejileri uygularlar.
 İşletmelerin uyguladığı düşük fiyat stratejileri iki amaç için kullanılır. Birinci örnekte,
yeni bir piyasaya girerken piyasaya girişi hızlandırmak amacıyla rakiplerden daha düşük
fiyatlarla giriş yapılır. Piyasada tanındıktan sonra fiyatlar belli bir düzeye kadar arttırılır. İkinci
uygulama ise, satışları arttırmak için, kaliteli bir malı ucuz fiyatla cazip kılmak üzere bir imaj
yaratmaya çalışılır.
 Yüksek fiyat stratejilerinin üç farklı uygulaması bulunmaktadır. Bunlar, prim fiyatlar,
kaymak fiyatlar veya en yüksek fiyat stratejileridir.
Prim fiyatlar, yüksek kaliteli mamullere en yüksek fiyatları vererek imajı geliştirmek
için uygulanan fiyat stratejileridir. Vakko’nun uyguladığı fiyatlar prim fiyatlardır.
Kaymak fiyatlar, yeni bir mamulle piyasaya ilk girişte yüksek fiyatlarla girilir, daha
sonra belli bir piyasa payına ulaşılınca fiyatlar düşürülür. Özellikle yeni teknolojilerin piyasaya
sunulduğu durumlarda uygulanan bu strateji, araştırma ve geliştirmeye yatırılan paranın hızlı
geri dönüşünü sağlamak için kullanılır. İ-Pod’ların ve cep telefonlarının ilk piyasaya
çıkışlarındaki yüksek fiyatlar bu stratejinin örnekleridir.
En yüksek fiyat uygulaması, hedef olarak seçilen tüketici kitlesinin satın alma gücüne
göre yüksek fiyat uygulamasıdır. Genellikle turistlere uygulanan fiyatlar bu tür bir stratejiyi
yansıtır.
 Psikolojik fiyatlandırma, fiyatın bir üst skalaya yakın fakat sanki ucuzmuş gibi
gözükmesini sağlayacak şekilde saptanmasıdır. Bir karpuzu 4.99TL’ye satmak sanki 4TL’ye
satılıyormuş izlenimini vermektedir.

11.3. Dağıtım Kanalları
Pazarlama fonksiyonu içerisinde dağıtım kanalları pazarlamanın sağladığı yer faydası
ile ilgilidir. Dağıtım kanalları mamullerin üreticiden tüketiciye erişinceye kadar gittiği yolda,
depolama, nakliye, paketleme işlerini yapar. Zaman faydasını da tüketiciye gereksinim
duyduğu zamanda mamulün erişmesini sağlamakla ilgilidir. Üretici ile tüketici arasındaki
aracıların sayısı, pazarlanan mamulün özelliklerine, tüketicilerin özelliklerine, piyasanın
koşullarına bağlı olarak kararlaştırılır. Dağıtım kanalları içerisinde toptancılar, perakendeciler
ve diğer aracıların işlevleri birbirinden farklı olup örgütlenmeleri de farklıdır. Dağıtım
kanalların bulundukları yerler dağıtım zincirinde bir sonraki halkaya en kolay erişmeyi Şekil
11.5’te tüketim malları ve endüstriyel malların üretici ile tüketici arasındaki geçtiği yolda
dağıtım kanallarını oluşturan aracı kuruluşlar görülmektedir.
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Dağıtım kanallarında karar konusu olan önemli bir konu da mamullerin nakliyesinde
kullanılacak yollardır. Ulaştırma araçları kara, deniz, hava, demir yolu veya boru hatları
olabilir. Şekil 11.6’da farklı ulaştırma araçları ile her birinin kullanılmasında rol oynayan en
önemli faktör görülmektedir.

Şekil 11.5. Dağıtım Kanalları
Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fith Edition, N.Y., 1987, s. 361.
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Şekil 11.6. Ulşatırma Kanalları

11.4. Tutundurma
Pazarlama karmasının dördüncü öğesi olan tutundurma faaliyetleri, pazarlanan mamul
ve hizmetlerin piyasada konumlandırılması, piyasada reklamların hazırlanması, reklamların
yayınlanacağı medyanın seçimi, satış yönteminin belirlenmesi ve satış arttırma faaliyetlerinin
türü ve yeri konusunda kararları kapsar.
Mamulün konumlandırılması, mamul veya hizmetin hedef piyasasının belirlenmesi ile
ilgilidir.
Reklamlar, mamul reklamları, kurumsal reklamlar, ilk talep yaratıcı reklamlar şeklinde
olabileceği gibi ülke düzeyinde, bölgesel veya yerel alanı kapsayacak şekilde de olabilir.
Reklam araçlarının seçiminde hedef pazara en yaygın şekilde ve en az maliyetle erişecek
kanallar seçilir. Reklam araçları arasında televizyon, radyo, gazeteler, dergiler, posta, açık hava
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reklamları gibi farklı araçlar kullanılabilir. Reklamların kapsamı, mamul veya hizmetin yaşam
seyrinde bulunduğu aşamaya göre değişir.
Satış arttırma yöntemleri arasında satış noktası reklamları, logoların küçük hediyelerin
üzerine işlenmesi, fuarlara katılım, numunelerin dağıtılması, satış kuponları, müşteriler
arasında kura çekilerek hediyeler verilmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır.

5

Uygulamalar

6

Uygulama Soruları

1) Tüketim malları hakkında bilgi veriniz.
2) İşletmelerin hangi uygulamaları yeni mamul olarak nitelendirilebilir?
3) Tutundurma faaliyetlerinin kapsamı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama fonksiyonunun temelini oluşturan pazarlama karmasının dört elemanı olan
mamul, fiyat, yer ve tutundurma faaliyetlerinin anlamı ve içeriği bu bölümde incelenmektedir.
Üretilen mamullerle ilgili olarak mamul tipleri, hitap ettiği tüketici tipleri, marka ve ambalajın
önemi ile mamul yaşam seyrinin aşamaları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Mamulün veya
hizmetin fiyatlandırılmasında ve üretim miktarının kararlaştırılmasında kullanılan başa baş
analizi, çeşitli fiyatlandırma stratejileri sıralanmaktadır. Bu bölümde, mamulün ve hizmetin
pazarlanmasında yer faydası sağlayan dağıtım kanalları ve özellikleri ile kullanılan ulaştırma
araçlarına değinilmekte ve tutundurma faaliyetlerinin içeriği irdelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Ali satın alabileceği bir araba için alışverişe çıkmıştır. Sayılamayacak kadar çok
saati, fiyat karşılaştırmalarına ve istediği değişkenlere uygun araç değerlemesine
harcamıştır. Bu durumda, Ali bir hangi tür malın alımını yapmaktadır?
a) Kolayda mal
b) Beğenmeli mal
c) Aranmayan mal
d) Özellikli mal
e) Endüstriyel mal

2) Genelde şirketler tarafından, daha ileriki süreçler için veya bir işin yürütülmesi
için büyük miktarlarda satın alınan mal aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endüstriyel ürünler
b) Aranan ürünler
c) Mağaza ürünleri
d) Tüketim malları
e) Aranmayan ürün

3) Hangi tür fiyatlandırmada, şirketler bir malın veya hizmetin üretim maliyeti ile
başlar, daha sonra kâr oluşturmak için ürünün maliyetine belli bir tutar eklerler?
a) Gözden geçirilmiş fiyatlandırma
b) Maliyet temelli fiyatlandırma
c) Nüfuz eden fiyatlandırma
d) Dinamik fiyatlandırma
e) Psikolojik fiyatlandırma
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4) Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin kullandığı, tüm üretim ve satış maliyetlerini
karşılayacak bir fiyata satmaları gereken bir ürünün birtakım öğelerini belirlemede
kullanılan araçtır?
a) Maliyet temelli fiyatlandırma
b) Fiyat temelli fiyatlandırma
c) Başabaş analizi
d) Dinamik fiyatlandırma
e) Psikolojik fiyatlandırma

5) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyrinin doğru dizimini temsil etmektedir?
a) Giriş, olgunluk, yaşlılık, kullanılmazlık
b) Giriş, büyüme, olgunluk, gerileme
c) Gelişme, nüfuz, olgunluk, gerileme
d) Gelişme, büyüme, hasat, gerileme
e) Giriş, olgunluk, büyüme, gerileme

6) Mamul yaşam seyri kavramı hakkında bilgi veriniz.
7) Ambalaj neden önemlidir?
8) Dağıtım kanalı nedir?
9) Tüketim mallarının türleri nelerdir?
10) Tutundurma faaliyetleri nelerdir?

Cevaplar
1) D
2) A
3) B
10

4) C
5) B
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12. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: YÖNETİM (I)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce yönetim piramidi, yöneticinin yetenekleri, yönetim ilkeleri,
ardından yönetimin fonksiyonlarından biri olan planlama fonksiyonu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yöneticinin hangi özelliklere sahip olması beklenir?
2) Ast- üst ilişkisi nasıl olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İşletmenin
Yönetim (I)

Kazanım
fonksiyonları: Temel
yönetim
organizasyon ilkeleri
planlama fonksiyonu.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Yazılı metin ve güncel
ve örneklerle
konuların
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

• Yönetim piramidi
• Teknik yetenek
• İnsan ilişkileri yetenekleri
• Kavramsal yetenek
• Planlama
• Hat ve kurmay ilişkiler
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Giriş
Yönetim, işletmenin amaçlarına erişmesi için insanlar ve diğer kaynakların eşgüdümlü
olarak çalışmalarıdır. Yönetici, işletmenin amaçlarına erişmesi için tüm çalışanlarla işletmeyi
yönetir. Yönetici insan kaynakları, fiziksel kaynaklar ve finansal kaynakların yöneticisidir. Bu
kaynaklar, insanlar dışında işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü binaları, üretimde kullandığı
makineleri, malzemeleri ve finansal araçları da kapsar.
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12.1. Yönetim Piramidi
Yönetim, ast ve üst ilişkilerini içerir. İşletme içinde mevkiler, yetkiler, roller ve
görevlerin sıralandığı yönetim piramidi adı verilen bir hiyerarşik ilişki vardır. Yönetim
piramidinin en üstünde yer alan tepe yönetimde yer alan mevkiler ve yöneticiler, işletmenin
yönetim kurulu başkanı, icra kurulu başkanı (CEO), başkan yardımcılarıdır. Tepe yönetim,
işletmenin uzun vadeli planlarını yapar ve işletmenin temel stratejilerine karar verir. Tepe
Yöneticiler, işletmeyi dış çevrede temsil ederler. Orta kademe yönetim, tesis müdürleri ve
fonksiyonların müdürlerini içerir. Orta kademe yönetim, tepe yönetimin belirlediği temel
stratejiler çerçevesinde bölümlerin stratejilerini oluşturur ve uygular; ilk kademe yönetimin
çalışmalarını eşgüdümler. İlk kademe yönetim ise, gözetmenler ve örgütün en alt kademesinde
yer alan alt bölümlerden oluşur. İlk kademe yöneticiler, işletmenin mal veya hizmet
üretiminden sorumludurlar. İlk kademe yöneticiler, çalışanların işlerde görevlendirilmeleri ve
performanslarının denetlenmesi işini yaparlar. Şekil 12.1’de yönetim piramidinde yer alan
yönetim kademeleri verilmektedir.

12.2. Yöneticinin Yetenekleri
Her kademede yer alan yöneticilerin, teknik ve idari, insan ilişkileri ve kavramsal
yetenekleri bulunması gerekmektedir. Bu yetenekler yöneticinin disiplinler arası bir bilgi
birikimine sahip olması gerekliliğini de gösterir. Bu yeteneklerin her biri organizasyonun farklı
kademelerinde farklı önemlere sahiptir. Teknik yetenekler, yöneticinin bulunduğu alanla ilgili
olan bilgisi, teknikleri ve araçları kullanabilme yeteneği ile ilgilidir. Teknik yetenekler, ilk
kademe yöneticilerde daha önemli olmakla birlikte, tepe yöneticilerin de yönettikleri işlerin
nasıl yapıldığını bilmeleri gereklidir. Bu bilgi tepe yönetici tarafından ilk kademe yöneticiler
gibi kullanılmaz, başkaları aracılığıyla kullanılır. Yöneticilerin teknik yetenekleri arasında,
bilgi toplama, analiz etme, planlama, örgütleme ile ilgili idare etme ile ilgili yetenekler de yer
alır. İnsan ilişkileri yetenekleri, işlerin yapılması için çalışanlarla ve her kademe ile iletişim
kurabilme, çalışanları motive edebilme ve liderlik yapabilmeleri ile ilgilidir. Kavramsal
yetenekler, yöneticinin örgütü bir bütün olarak görebilmesi ve ilişkileri görebilmesi ile ilgilidir.
Kavramsal yetenekler işletmenin uzun dönemli stratejilerinin geliştirilmesi ile daha fazla
ilişkilidir. Tepe yöneticilerin kavramsal yeteneklere daha fazla gereksinimi vardır. Şekil
12.2’de her kademe yönetimde hangi yetenekleri daha ağırlıklı olarak kullanıldığı
görülmektedir.
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Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fith Edition, N.Y., 1987, s. 361.

12.3. Yönetim Rolleri
Yöneticiler işletmede bulundukları mevki ve kademeye göre belli davranış rollerine
sahiptirler. Bu roller, insanlar arası ilişkiler, bilgi dağıtımı ve karar almayla ilgilidir. İnsanlar
arası ilişkiler rolü, yöneltme fonksiyonu ile ilgili olup, çalışanlara liderlik yapmak; üst, paralel
v alt kademelerle ilişkiler kurmak ve işletmenin iç ve dış tarafları arasında bir iletişim ağı
oluşturmakla ilgilidir. Bilgi dağıtımı rolü, işletmenin dışı ve içinde bilgi toplamak ve bu bilgiyi
ilgili yerlere dağıtmakla ilgilidir. Özellikle tepe yönetim işletme ile ilgili tüm bilginin toplandığı
bir bilgi merkezi konumundadır. Karar alma rolü, yöneticinin işletmenin bütünü, bölümler ve
kişilerle ilgili olarak sorun çözme ve kararlar alma sorumlulukları ile ilgilidir.
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12.4. Amaçlar
Amaçlar, işletmenin faaliyetleri sonucunda varmayı düşündükleri noktaları tanımlar.
Amaçlar yöneticilere yol gösterir, standartları oluşturur ve motive edici etkileri vardır.
İşletmelerin çoklu amaçları olabilir. Kar etmek, karlılık, büyüme, uluslar arası pazarlara girme,
kalite, etkinlik veya sosyal sorumluluk işletmelerin birçok diğer amaçları arasında sayılabilir.
İşletmelerin amaçları paralelinde işletme bölümlerinin de amaçları, amaçlar hiyerarşisi
oluşturur.

12.5. Yönetim İlkeleri
Bir işletmede yönetim, Henri FAYOL’un geliştirdiği evrensel yönetim ilkeleri
çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu ilkeler aşağıda sıralanmaktadır:
İş bölümü, bir işletmede yapılacak işlerin birimlere dağıtılmasıdır. İş bölümü, işlerin
yetkin birimler tarafından yapılmasını ve kontrol edilmesini kolaylaştırır.
Uzmanlaşma, iş bölümünün uzmanlık alanlarına göre dağıtılması ile ilgilidir. Pazarlama
işlerini pazarlama bölümü, üretim işini üretim bölümü yapar.
Bölümlere ayrılma, bir işletmedeki faaliyetlerin ilgili oldukları fonksiyon, mamul,
süreç, coğrafya veya müşterilere göre birimlere ayrılmasıdır.
Hiyerarşik yapı, evrensel olarak tüm organizasyonlarda bulunmaktadır. İşletmede
amaçlar, işler, mevkiler, yetkiler ve sorumluluklar tepe yönetimden en alt kademede ki
yöneticilere doğru sıralanır. Tepe yöneticiler işletmenin genel karlılığı, verimliliği ile ilgiliyken,
bölüm yöneticileri kendi fonksiyonel bölümlerinin karlılığı ve verimliliğinden; ilk kademe
yöneticiler de kendi birimlerinin özgün verimliliğinden sorumludurlar.
Emirlerin birliği, her astın tek bir üst’ten emir alması ilkesidir. Her çalışanın tek bir
üst’ten emir alması ve onun tarafından denetlenmesi, emir karışıklığı ve anlaşmazlıkları en aza
indirir.
Kontrol alanı, bir yöneticinin etkin olarak gözetebileceği optimum ast sayısı ile ilgilidir.
Genel olarak bir yöneticinin dört ila altı astı etkin olarak kontrol edebileceği kabul edilmekle
birlikte, yapılan iş, çalışanların yetenek, beceri ve deneyimleri, gerekli bürokratik işlemler,
iletişimin etkinliği ve yöneticinin yeteneklerine bağlı olarak bu sayı değişebilir. Rutin işlerin
yapıldığı yerlerde bu sayı daha yüksek olabilir.
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Şekil 12.2. Her Yönetim Düzeyinde Gerekli Yetenekler
Kaynak: L.E. Boone ve D.L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fifth Edition, N.Y., 1987, s.147.

Yetki ve sorumlulukların karşılıklı olması, bir mevkide toplanmış olan sorumlulukların
o mevkideki yetkilerle eşit düzeyde veya dengeli olması gerekliliğini belirtir. Yetki, belirli
işlerin yapılması ve görevlerin yerine getirilmesinde harekete geçme ve karar alma gücüdür.
Yetkiler, işletmedeki mevkilerde yer alan kişilere hiyerarşide bulundukları kademeye göre
verilir. Sorumluluk, bir mevkide görevli bulunan kişinin kendisine verilen görevleri yerine
getirme zorunluluğudur.
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Amaçların birliği, işletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için işletmede çalışanların
amaçlarının da işletme amaçla ile uyumlu ve aynı doğrultuda olmasını gerektirir. Farklı amaçlar
için çalışan birim ve kişiler, uyumsuzluk yaratır ve işletmenin başarısız olmasına yol açar.
Yetki devri, yöneticilerin yönetim faaliyetlerini yerine getirebilmek için, sahip oldukları
yetkilerin bazılarını astlarına devretmeleridir. Yöneticiler, yetkilerini devredebilirler, fakat
sorumluluklarını devredemezler. Yöneticiler, astlarının devredilen yetkileri kullandıkları sırada
yaptıkları faaliyetlerden dolayı astlar kadar sorumludurlar.
Hesap verme, astların kendilerine ilen görevleri nasıl yerine getirdiklerine dair üstlerine
hesap verme yükümlülükleri ile ilgili bir ilkedir. Bir işletmede, tepe yönetimden en alt
kademede çalışana kadar her kademede yer alan kişilerin hepsi bir üstüne hesap vermekle
yükümlüdür.
Merkezi ve merkezkaç yönetim, işletmede yetki ve sorumlulukların toplandığı yer ile
ilgilidir. Merkezi yönetimlerde tüm yetkiler merkezde toplanır. Merkezkaç yönetimde ise,
yetkiler, alt birimlere devredilir. Merkezi yönetim işletmenin faaliyetlerinin denetimini
kolaylaştırır. Büyük boyutlara erişen işletmelerde ise, yetkilerin birimlere devredilmesi,
etkinliği ve karar alma işlerinde hızı arttırır.

12.6. Yönetimin Fonksiyonları
İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için yönetimin bu amaçlar doğrultusunda dört temel
fonksiyonu gerçekleştirmesi gerekir. Bu dört fonksiyon planlama, örgütleme, yöneltme ve
denetlemedir. Bu fonksiyonlar birbirleriyle doğrudan ilişkili olup, bu fonksiyonların bir
eşgüdüm içinde gerçekleştirilmesi, işletmenin başarısını ve amaçlarına ulaşmasını sağlar.

12.6.1. Planlama
Planlama bir işletmenin ne, ne zaman, kiminle, nerede ve nasıl sorularına cevaplarının
oluşturulması ile ilgili bir fonksiyondur. Bu soruların cevapları işletmenin ne üreteceği; ne
zaman üreteceği; kimlerle ortak olarak veya birlikte çalışarak veya istihdam ederek üreteceği;
üretimini nerede yapacağı ve, hangi teknolojiyi kullanarak ve hangi niteliklerde bir üretim
yapacağının kararlaştırılması için yapılacak tüm faaliyetler ve kararları kapsar. Planlamanın
temelinde karar alma yer alır. Yukarıda sıralanan soruların cevaplarının bulunması karar alma
konularıdır. Karar alma sürecinde, bir karar konusunun tanımlanmasından sonra, sorunun analiz
edilmesi gereklidir. Bu analizden sonra takip edilecek yollar veya seçeneklerin
değerlendirilmesi yapılır. Seçeneklerden bir tanesinin tercih edilmesi bir karar işidir. Karar
alma sürecinin son aşamalarında, seçilen alternatif uygulamaya konulur ve uygulamanın
sonuçları değerlendirilir.
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12.6.2. Planlama ile İlgili Temel Kavramlar
Vizyon, işletmenin gelecekte evrendeki konumu ve tanımı ile ilgili olarak geliştirdiği,
kendini betimleyen görüntüsü.
Misyon, işletmenin çevresi içinde temel amaçları ve görevlerini tanımlayan var olma
nedeni.
Amaç, işletmenin uzun vadede erişmeyi planladığı, genel olarak tanımlanmış nokta. Bu
noktaya varılacak zaman dilimi veya rakam belirtilmez.
Hedef, işletmenin amaçları doğrultusunda çalışırken kısa vadede erişmeyi planladığı ara
aşama. Hedefler zaman ve miktar olarak tanımlanır.
Politika, işletmenin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken kararlarına çerçeve
oluşturan davranış özellikleridir.
Strateji, işletmenin amaçları doğrultusunda ve belirli politikalar uygulayarak gitmeyi
planladığı noktaya varmak için kullanacağı yoldur.
Taktik, işletmenin politikaları ve stratejileri çerçevesinde yapacağı hareketleri ve
kaynak tahsislerini tanımlayan planlardır.
Bütçeler, planların rakamlaştırılmış şeklidir.

12.6.3. Planlama Süreci
Planlama süreci bir karar alma sürecidir. Yöneticilerin planlama süreci ile ilgili olarak
ne, nerede, nasıl ve kiminle sorularına verdikleri yanıtlar birer karardır. Karar almak, kişinin
önündeki seçeneklerden bir tanesini seçmesidir. Kişinin kendisi ile ilgili ve tek başına aldığı
kararlar ve grup olarak alınan kararlar olabilir. Grup kararlarının yararı, karar almaya katılan
kişilerin uygulamayı benimsemeleridir.
Karar alma süreci’nin aşamaları: sorunlar ve fırsatların saptanması, çözüm
seçeneklerinin belirlenmesi, seçeneklerin değerlendirilmesi ve seçimi, uygulama ve
uygulamanın denetlenmesini içerir. Yöneticilerin uyguladıkları karar alma stilleri otokratik
veya demokratik olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Yönetimin fonksiyonları nelerdir?
2) Yöneticide olması gereken yetenekler nelerdir?
3) Yönetim piramidi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin tüm fonksiyonlarının planlandığı şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini
sağlayan ve fonksiyonlar arasındaki eşgüdümleme aracı, yönetim fonksiyonudur. Yönetici,
ayrıca işletmenin paydaşları arasında da dengeyi sağlayan bir konumdadır.
Yönetimdeki ast ve üst ilişkileri işletmenin organizasyon şemasında belirtilen
mevkilerin hiyerarşik yapısından incelenebilir. Her kademedeki yönetici konumundaki
mevkilerde gerekli olan yetenekler ve yeteneklerin ağırlıkları bir yönetim piramidinde
görülebilir. Yöneticinin farklı rolleri, insan ilişkileri, bilgi toplama ve bilgi dağıtma, ve karar
alma konularına odaklanmaktadır.
Henri FAYOL’un geliştirdiği yönetim ve organizasyon ilkeleri günümüzde de
yönetimde yol gösterici temel ilkeler olarak kullanılmaktadır. Yönetimin fonksiyonlarından
birincisi olan planlama ile ilgili temel kavramlar bu bölümde işlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden
nitelendirilmemektedir?

hangisi

temel

bir

yönetim

fonksiyonu

olarak

a) Kontrol
b) Yöneltme
c) Liderlik
d) Planlama
e) Değerleme

2) Aşağıdakilerden hangisi yönetimi tanımlamaktadır?
a) Örgütsel hedeflere ulaşmak için kaynakları eşgüdümleme sürecidir.
b) Yöneticilerin, firmanın örgütsel yapısını belirlediği süreç
c) Boş pozisyonlar için kalifiye bireylerin arandığı ve seçildiği süreç
d) Uzun dönemli, planlamada kullanmak için stratejik hedeflerin sistematik analizinin
yapılması sürecidir.
e) Yöneticilerin firmanın yönetici kademesini belirlediği süreç

3) Belirli pozisyonların beklentisi veya davranışsal kalıplarıyla ilgili olan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sorumluluk
b) Yönetim stilleri
c) Roller
d) Yetki dağılımı
e) Otorite

4) Bir vizyonu gerçeğe dönüştürmek için yöneticilerin, aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaları gerekmektedir?
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a) Amaçları
b) Hedefleri
c) Felsefeleri
d) Misyonu
e) Hepsi

5) Ayşe bir ilaç şirketinde proje müdürüdür. Yeni ilaçların gelişimini denetlemekte
ve biyokimyacılardan oluşan küçük bir ekiple çalışmaktadır. Ayşe AR-GE müdürüne
rapor vermektedir. Öyleyse, Ayşe büyük ihtimalle hangi kademe yöneticidir?
a) Danışman
b) Orta kademe
c) Üst kademe
d) Denetçi

6) Yönetim piramidini tanımlayınız.
7) Yöneticinin sahip olması gereken yetenekler nelerdir?
8) Uzmanlaşma nedir?
9) İş bölümü nedir? Neden önemlidir?
10) Amaç birliği nedir?

Cevaplar
1) E
2) A
3) C
4) E
5) B
28
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13. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: YÖNETİM (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yönetimin fonksiyonları olan örgütleme, yöneltme ve denetleme
konuları ele alınacaktır. Ayrıca liderlik ve motivasyon konularına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İşletmeler mamul ya da hizmet üretimlerini nasıl kontrol edebilirler?
2) İşletmeler, çalışanlarını nasıl organize ederler?
3) Motivasyon kavramı size neyi çağrıştırmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
fonksiyonları: Örgütleme, yöneltme ve Yazılı metinle konunun
Yönetim (II)
denetleme fonksiyonları.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

• Örgütleme
• Resmi ve resmi olmayan örgüt yapısı
• Bölümlere ayırma
• Yöneltme
• Liderlik
• Denetleme
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Giriş
Bu bölümde yönetimi oluşturan örgütleme, yöneltme ve denetleme fonksiyonları ele
alınmaktadır. Yöneltme kavramıyla ilgili olarak motivasyon ve liderlik kavramlarına yer
verilmektedir.
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13.1. Örgütleme
Planlama fonksiyonu ile işletmenin ne, ne zaman, kiminle, nerede ve nasıl faaliyet
göstereceği sorularına verilen cevaplardan sonra alınan kararlara uygun örgüt yapısının
oluşturulması aşaması gelir. Örgütleme fonksiyonu, planlara uygun olarak işletmenin
insanların, mevkilerin, işlerin, makinelerin ve yerlerin yerleşimi ve ilişkileri ile ilgili kararların
alınması ile ilgilidir.

13.1.1. Hat ve Kurmay İlişkiler
İşletme içindeki hat ilişkiler, işletmedeki mevkilerin hiyerarşik yapıdaki sıralaması,
yetki ve sorumluluklarının düzenidir ve işletmenin örgüt şemasında düz çizgilerle gösterilir.
Örgüt şemasında hat ilişkiler içerisinde ast ve üstler, hangi astların hangi üstten emir alacağı
görülür. Hat mevkiler astlarına emir verir, karar alma ve icra yetkisine sahiptir. Hat yöneticiler
üretim, finansman ve pazarlama gibi temel işletme fonksiyonlarını yürütmekle görevlidirler.
Kurmay ilişkiler ise, işletmede hat mevkilere hizmet, danışmanlık ve destek veren
birimlerden oluşur. Örgüt şemasında kurmay mevkiler kesik çizgilerle belirtir. Kurmay
mevkilerde olanların icra ve emir yetkileri yoktur. Kurmay yöneticilerin ancak kendi bölümleri
üzerinde hat yetkileri vardır. Örneğin, bir işletmenin hukuk bürosu yöneticisi, hukuk bürosu
görevlilerine emir verebilir ve işleri dağıtarak denetleyebilir. Araştırma ve geliştirme,
reklamcılık, mühendislik, insan kaynakları bölümleri kurmay bölümlerin örnekleridir. Şekil
13.1’de hat ve kurmay ilişkileri gösteren bir örgüt şeması yer almaktadır.

13.1.2. Resmi (Formal) ve Resmi Olmayan (İnformal) Örgüt Yapıları
Resmi örgüt yapısı, örgüt şemasında görülür. Örgüt şeması, işletmedeki mevkilerin
birbirleriyle olan ilişkileri, sorumlulukları, rapor verme yükümlülüklerini, emir alma ve emir
verme, denetleme yetkilerinin dağılımını düz çizgilerle göstererek yansıtır.
Resmi olmayan örgüt yapısı ise, işletmede birbirleriyle resmi bir bağlantısı olmayan
çalışanlar arasındaki haberleşme kanallarını ve ilişkileri gösterir. Bu ilişkiler ve haberleşme
kanalları işletmenin yönetimi dışında tamamen çalışanlar arasında oluşturulan kanallardır.
Resmi kanalların yeterli olmaması veya işlememesi durumunda, çalışanlar tarafından
geliştirilir. Bu kanallardan iletişim çok hızlı bir şekilde sağlanır ve bir dayanışma ve destek
sağlar. Aynı zamanda, bu tür bir haberleşme dedikoduların da hızla yayılmasına neden olur. Bu
resmi olmayan iletişim kanalına üzüm salkımı adı da verilir. Resmi olmayan örgüt yapısı, örgüt
şemasında görülmez. Bu yapı ancak incelemelerden sonra ayrı bir şemada gösterilebilir.

36

Şekil 13.1. Hat ve Kurmay İlişkiler
Kaynak: L. E. Boone ve D. L. Kurtz, Contemporary Business, The Dryden Press
International Ed., Fifth Edition, N. Y., 1987, s. 183.

13.1.3. Bölümlere Ayrılma
Bölümlere ayrılma, işletme içinde işlerin konularına göre birimlere ayrılmasıdır.
Bölümlere ayrılma çalışanların ve işlerin uzmanlık alanlarına ve fonksiyonlara göre
örgütlenmesini ve daha etkin yönetilmesini sağlar. İşletmeler fonksiyonlara göre, coğrafi
olarak, üretip sattıkları mamul ve hizmetlere göre, projeye göre veya matris yapılar şeklinde
örgütlenebilirler. Bu temel bölümlere ayrılmanın yanında günümüzde değişen küresel koşullar
altında işletmeler, ağ yapılar veya sanal yapılarla da örgütlenebilmektedirler.

13.1.3.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayrılma
Fonksiyonlara göre bölümlere ayrılma, işletmenin temel fonksiyonlarına göre idari
birimler oluşturulmasını öngörür. Kişi işletmesinden daha büyük boyutta işletmeye geçişte
yapılanma genellikle fonksiyonlara profesyonel yöneticilerin atanmasıyla ortaya çıkar.
Fonksiyonlara göre bölümlere ayrılma, tüm diğer bölümlendirmelerin de temelini oluşturur.
Şekil 13.2’de fonksiyonlara göre bölümlere ayrılmış bir işletmenin örgüt şeması görülmektedir.
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13.1.3.2. Coğrafi Bölümlere Ayrılma
İşletmeler yerel alanda faaliyetlerini sürdürmekten birçok farklı coğrafi alanlara
yayılarak büyüdükleri zaman coğrafi olarak bölümlere ayrılırlar. Birden fazla coğrafi alan, yurt
içinde olabileceği gibi yurt dışına ihracat yapıldığı zaman da kullanılan örgütlenme
şekillerinden bir tanesidir. Bu tür yapılana coğrafi bölümlere daha fazla bağımsızlık tanınarak,
yerel koşullar ve gelişmelere uyum sağlamak için karar almayı hızlandıracak bir örgütlenme
şeklidir. Şekil 13.2’de coğrafi olarak bölümlere ayrılmış bir işletmenin örgüt şeması
görülmektedir.

13.1.3.3. Mamul veya Hizmete Göre Bölümlere Ayrılma
İşletmeler birden çok mamul veya hizmet üretmeye başladıkları ve bu mal ve
hizmetlerin birbirlerinden farklı olmaları veya farklı tüketicilere sunuldukları zaman mamul
veya hizmete göre örgütlenmek kullanılacak bir örgütlenme şeklidir. Şekil 13.2’de mamul veya
hizmete göre bölümlere ayrılmış bir işletmenin örgüt şeması görülmektedir.

13.1.3.4. Matris Yapı
İnşaat işletmeleri veya uluslararası alanda üretim ve satış yapan büyük işletmeler matris
şeklinde örgütlenirler. Matris yapılanma, en gelişmiş yapılanma tipi olup büyük işletmelerin
gerçekleştirdiği ve çalışanlarının da eğitimlerinin ve uzmanlıklarının ileri düzeyde olduğu
alanlarda gerçekleşir. Bu tip yapılanmada merkezde fonksiyonel olarak örgütlenme olup, yine
proje veya coğrafi alanlarda görevlendirilmiş birimler oluşturulur. Bu alt birimlerde çalışanlar
hem merkezdeki yöneticilere hem de birim yöneticilere karşı sorumludurlar. Matris yapıda
çalışanlar alt birimlerdeki görevleri sona erdi zaman merkezdeki birimlerine dönerler. Bu
şekilde bir istihdamın sürekliliği garantisi olması motivasyonu yükselten bir yapılanmayı
gerçekleştirir. Matris yapı işlemenin elindeki kaynakların ilgili proje ve konulara
yönlendirilmesini sağlar. Birim yöneticilerine de proje bazında daha bağımsız hareket etme
olanağı ve esneklik verir. Şekil 13.3’de bir matris yapının örgüt şeması görülmektedir.
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Şekil 13.2. Bölümlere Ayrılma

13.2. Yöneltme
İşletmenin planları yapıldıktan ve örgüt yapısını oluşturulmasından sonra, işletmenin
amaçlarına erişmek için çalışanların amaçlara yönlendirilmesi ve motive edilmesi aşaması
önem kazanır. Yöneltme fonksiyonu, çalışanlara görevlerin dağıtılması, prosedürlerin
dağıtılması, emirlerin verilmesini içerir. İnsan ilişkilerinin önem kazandığı bu aşamada, ilk
kademe yöneticilerin işin yapılmasında ve etkinliği sağlamada kritik önemi bulunmaktadır.
İşletme yönetiminde yönetim sisteminin başarılı olmasında, işletmenin tüm çalışanlar
tarafından paylaşılan değerleri ve normlarından oluşan işletme kültürünün desteği çok
önemlidir.

13.2.1. Liderlik
Liderlik, yönetimden farklı olarak insanlar motive ederek işletmenin amaçlarına
ulaşması için işlerin görülmesini sağlayan bir yetenektir. Liderlerin, iyi bir yöneticide
bulunması gereken teknik ve idari, insan ilişkileri ve kavramsal yeteneklerin yanında ek bazı
özellikleri farklı kılar. Etkin liderlere atfedilen özellikler kendisinin özelliklerinin farkında
olmak, kendini düzenleme, yüksek başarılı olma güdüsü, empati ve iyi insan ilişkileri
yetenekleri olarak sıralanmaktadır.
Liderlik, bir örgütün yönetiminde güç kullanımını gerektirir. Liderlerin insanları
yönlendirme gücünün kaynakları yasal, ödüllendirme ve cezalandırma yetkisi, özdeşleşme veya
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uzmanlık olarak sıralanmaktadır. Karizmatik liderler, arkalarından gelenlerin lidere benzeme
istekleri nedeniyle kolayca insanları yönlendirebilirler.
Liderin arkasından gelenleri yönlendirmede kullanabileceği farklı üç stil bulunmaktadır.
Otokratik liderler, astlarını güç ve zor kullanarak yönlendirirler. Bu tip liderler, başkalarına
danışmadan karar verir ve bu kararları emirler aracılıyla uygulamaya konulmasını sağlarlar.
Beklentilere emirlere uyumdur. Emirlere uyulmamasının sonucu da cezalandırma gücünün
kullanılmasıdır. Günümüzde, kar amacı güden işletme yönetiminde bu tür liderlik
kullanılmamaktadır.
Demokratik liderler, karar alma sürecine astlarını da katarlar, astlarına yetki devrederler.
Astlar, karar alınacak konu hakkında fikirlerini söyleyebilecekleri gibi tartışmalara da
katılabilirler.
Laissez-faire stilini kullanan liderler, astlarının karar alması için onları serbest
bırakırlar. Bu durumda liderin rolü, karar alınacak konuyu tanımlamak ve astlarına karar
sınırlarını belirtmektir. Bu stilin kullanılabileceği işletmeler, uzmanlaşmış, deneyimli ve
eğitimli kişilerin çalıştığı daha küçük gruplarda uygulanabilir.
Uygulanan ve uygulanabilecek liderlik stili ile yapılan işin niteliği, liderin kişiliği,
astların özellikleri ve içinde bulunulan durum arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Şekil 13.3. Matris Yapı
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13.2.2. Motivasyon
Liderlik yapan yöneticilerin, işletmenin amaçlarına varabilmek için çalışanları motive
edebilmeleri, çalışanların gereksinimlerin önceliklerini saptamaları ile gerçekleşebilir. İnsanları
harekete geçiren ve çalışmaya yönlendiren gereksinimler, önem sıralarına ve niteliklerine göre
sıralanmaktadır.
Gereksinimler, kişinin sahip olmayı istediği, sahip olmasının yaşamını sürdürmekte
araçsal değeri olan şeylerdir. Gereksinimler kişileri bu eksiklikleri tamamlamaya yönlendirir.
Gereksinimi karşılama motivasyonu, kişinin hareketlerini bir amaca doğru yöneltir. Bu
hareketler sonunda gereksinimler karşılanır. Şekil 13.4’te motivasyon süreci tanımlanmaktadır.
Abraham MASLOW, insanların güdülerini basamaklar şeklinde sıralamış tanımlamıştır.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi günümüzdeki motivasyon teorilerinin temelini
oluşturmaktadır. Şekil 13.5’de Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi verilmiştir. Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde gereksinimler beş basamakta toplanmıştır: fizyolojik, güvenlik,
sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gereksinimleri.
 Fizyolojik gereksinimler, birinci basamakta yer alan, insanların yaşamlarını devam
ettirmek in gerek duydukları temel yiyecek, içecek gibi gereksinimlerle ilgilidir.
 Güvenlik gereksinimi, insanları dış çevreden gelecek tehlikelere karşı korunmasını
sağlayan ev, giyecekler ve benzeri gereksinimleri kapsar.
 Sosyal gereksinimler, kişinin ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkilerinde sevgi ve şefkat
görme gereksinimi ile ilgilidir.
 Saygınlık gereksinimi, kişinin başarılı olması ve kendisinin başarınsın başkaları
tarafından fark edilerek saygı görmesi ile ilgilidir.
 Kendini gerçekleştirme gereksinimi, en üst basamakta yer alan bu gereksinim herkeste
olmayan bir gereksinimdir. Bu gereksinim kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi, yetenekleri
ve becerilerini toplum yararına kullanması ve bunun fark edilmesi ile ilgilidir.
Bu beş gereksinimin en alt basamaktan başlayarak her birinin tamamen karşılanması
gerekli değildir. Bir basamakta kalan eksiklikler, bir üst basamaktaki gereksinimlerin
karşılanmasını veya öne çıkmasını engellemez. Yöneticiler, astlarını gereksinimlerine göre
yönlendirdikleri takdirde işletmenin amaçlarına erişmesi için daha etkin bir çalışma sergilenir.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi dışında Herzberg, McClelland ve McGregor gibi
sosyal bilimciler farklı güdüler öne çıkaran veya hangi koşullarda hangi güdülerin daha önemli
olduğunu analiz eden motivasyon teorileri de geliştirmişlerdir.

41

Şekil 13.5. Motivasyon Süreci

13.2.3. İletişim
Yöneticinin yöneltme fonksiyonunu yerine getirebilmesi için etkin bir iletişim ağının
kurulması gereklidir. İşletmelerde iletişim aşağıya doğru, yukarıya doğru ve yatay olarak
gerçekleşir. Aşağıya doğru iletişim, yöneticinin astlarına verdiği emir ve bilgileri içerir.
Yukarıya doğru iletişim astların üstlerine verdikleri işle ilgili bilgi ve raporları, ortaya çıkan
sorunları kapsar. Yatay iletişim ise, birim ve bölümler arasında bilgi alış verişi ve koordinasyon
için gerekli iletişimdir. Zamanında, yeterli ve açık iletişim yönetimin karar almasını
kolaylaştırır ve etkinleştirir.

13.3. Denetleme
Yönetimin son fonksiyonu planlandığı şekilde örgüt yapısının işleyip işlemediğinin
kontrolüdür. Denetim fonksiyonu, sürdürülen faaliyetlerin amaç ve hedeflere erişme yolunda
sapmalar olup olmadığını sürekli olarak gözden geçirme sürecini içerir. Denetim yapabilmek
için planlarda ortaya konulmuş olan standartlarla performans sonuçları karşılaştırılır. Şekil
13.6’de denetim sürecinin aşamaları görülmektedir.
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Şekil 13.6. Denetim Sürecinin Aşamaları
Kaynak: Richard L. Daft ve Dorothy Marcic, Management; The New Workplace,
Thomson, South-Western, Ohio, 2007, s.377.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Formal ve informal olmayan örgüt yapılarını tanımlayınız.
2) Matris yapıyı tanımlayınız.
3) Liderlik stilleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yönetimin fonksiyonlarından ikincisi olan örgütleme fonksiyonu, hazırlanmış planlara
göre örgüt yapısının kurulması, her bir mevkie yerleştirilecek insanların özelliklerinin
saptanması, her iş için yetki ve sorumlulukları belirleyen bir iş tanımının hazırlanması ile ilgili
faaliyetleri içerir. Örgütte mevkiler arasındaki hat ve kurmay ilişkiler, resmi ve resmi olmayan
örgüt yapıları ve bölümlere ayrılma şekilleri bu bölümde incelenmektedir.
Yönetimin yöneltme fonksiyonu içerisinde motivasyon teorilerine değinilmekte, farklı
liderlik stilleri ve uygulaması üzerinde bilgiler verilmekte ve yönetimde etkinliği sağlayan
iletişim yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Yönetimin son fonksiyonu da sürdürülen faaliyetlerin planlara uygunluğunun
denetlenmesini içerir. Bir denetim sürecinin temel aşamaları şema yardımı ile açıklanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel amaçlara ulaşmak için rehberlik etme ve
insanları motive etme sürecini tanımlamaktadır?
a) Yönetme
b) Ağ iletişimi
c) Liderlik
d) Organizasyon
e) Motivasyon

2) Aşağıdakilerden hangisi amaç ve hedeflere erişimi ölçme ve eğer sonuçlarda
beklenenden sapma varsa düzeltme süreci olarak tanımlanmaktadır?
a) Kontrol
b) Planlama
c) Örgütleme
d) Yönlendirme

3) Çalışanların ve görevlerin nasıl gruplandığını ve iletişim ile otorite akışını
gösteren diyagram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örgüt şeması
b) Formal olmayan organizasyon
c) Örgüt yapısı
d) Formal organizasyon
e) Örgütsel tasarım

4) Örgütün bütününü oluşturmak için tutarlı grup faaliyetlerinin düzenlenmesi,
bunların daha sonra daha büyük bölümlere ve birimlere kümelenmesine ne denir?
a) Uzmanlaşma
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b) Bölümlere ayırma
c) Merkezkaç yapı
d) Merkezileşme
e) Sorumluluk alanı

5) Aşağıdaki yapılardan hangisi, fonksiyonel bölümlerden gelen çalışanlara,
uzmanlık yeteneklerini birleştirecekleri ekipler oluşturma izni vermektedir?
a) Bölümsel yapı
b) Fonksiyonel yapı
c) Matris yapı
d) Ağ iletişimi yapısı
e) Biçimsel yapı

6) Matris yapının özellikleri nelerdir?
7) Yöneltme fonksiyonu neden önemlidir?
8) Motivasyon nedir? Neden önemlidir?
9) Denetleme kavramını tanımlayınız.
10) İşletmeler, örgüt yapılarını hangi biçimlerde oluşturabilirler?

Cevaplar
1) C
2) A
3) A
4) B
5) C
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14. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI: İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ VE AR-GE FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce işletme fonksiyonları arasında yer alan insan kaynakları
yönetimi ele alınacaktır. Söz konusu fonksiyon insan kaynaklarının planlanması, temini,
iş analizi, ücretlendirme, performans değerlendirme ve eğitim başlıklarıyla
incelenecektir. Bölüm sonunda ise araştırma-geliştirme fonksiyonunun içeriğine yer
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yöneticiler ihtiyaç duydukları çalışanları nasıl temin edebilirler?
2) Araştırma-geliştirme işletmeler için neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
fonksiyonları: İşletmenin ihtiyaç duyduğu Yazılı metin ve örneklerle
İKY ve AR-GE
insan
kaynakları
ve konuların
anlaşılması
araştırma-geliştirme
sağlanacaktır.
fonksiyonlarının önemi.
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Anahtar Kavramlar

• İnsan kaynakları planlaması
• İş analizi
• İşe alma
• Eğitim
• Performans değerleme
• Ücretlendirme
• İşgücü devir hızı
• Araştırma ve geliştirme
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Giriş
İnsan kaynaklarının yönetimi, işletmenin amaçlarına erişebilmesi için gerekli olan insan
kaynakları gereksiniminin planlanması, işe alınması, eğitimi ve geliştirilmesi, performansının
değerlendirilmesi, motive edilmesi, işlerin analizi, iş tanımlarının hazırlanması, ücretlerin
saptanması ve terfiler ile uğraşan yönetim fonksiyonudur. Yönetim, çalışanların sürekli olarak
geliştirilerek yükselmeleri, refahlarının arttırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile
“iş’ten memnuniyetlerinin” arttırmaya çalışmakla uğraşır.
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14.1. Çalışanların Özellikleri
Yöneticiler dışında büro işlerinde çalışanlara beyaz yakalılar denir. Beyaz yakalılar
aylık ücretle çalışırlar ve verimlilikleri ölçülebilir değildir.
Mavi yakalılar, teknisyenler ve işçiler olarak ikiye ayrılırlar. İşçiler içinde doğrudan
üretimde çalışanlar, vasıflı ve vasıfsız olabilirler; ana üretici güç olarak üretimdeki artış ve
azalışlardan doğrudan etkilenirler. Bu işçilerin verimlilikleri ölçülebilir ve çalışmalarının
karşılığında ücret alırlar. İşletme açısından bu işçilere ödenen ücretler değişken giderdir.
Mavi yakalılardan dolaylı olarak üretimde çalışan işçiler de vardır. Bu işçiler, diğer
çalışanların işlerini yapmalarına yardımcı olan işlerde istihdam edilirler. Bu işçiler de vasıflı
veya vasıfsız olabilirler ve üretimdeki artış ve azalışlardan etkilenmezler. Verimlilikleri
ölçülemez ve aldıkları ücret, değişmez gider veya yarı değişken gider olarak nitelendirilir.

14.2. İşletmenin Personel İhtiyacı Planlanması
İşletmenin kuruluşundan itibaren faaliyetlerini sürdürdüğü sürece, piyasadaki talepteki
ve teknolojideki değişime göre ve işletmenin faaliyetlerindeki büyümeye veya küçülmeye
paralel olarak çalışan insan gücünde değişiklikler olabilir. Bu değişikliklerin önceden tahmin
edilerek talep artışlarına cevap verecek sayıda ve nitelikte insan kaynağının gerektiğinde hazır
bulundurulması insan kaynakları planlamasının başlıca işlerinden bir tanesidir. İnsan
kaynakları yöneticileri işletmede çalışanların yetenekleri ve becerilerinin değişen talebe ve
teknolojiye göre geliştirilmesini de önceden tahmin etmek, planlamak ve gerçekleştirmek
zorundadırlar.
Çalışanların terfileri, terfi edenlerden boşalan yerlere yeni kişilerin istihdamı veya
işletme içinden yerleştirmelerin yapılması insan kaynakları planlamasının işidir. Bu bağlamda
her yıl işletmeden kendi isteği ile veya başka nedenlerle ayrılacak kişilerin sayısının ve
yerlerinin takip ve tahmin edilmesi, ayrılmaların nedenlerinin gerçekçi olarak saptanması,
işletmenin işgücü devir hızının denetim altında tutulmasını sağlar. Uzun süre işletmede
çalışmayı seçen personelin kazandığı deneyim, işletmenin başarısı için gerekli bir faktördür.
İşletmeden belirli bir süre içerisinde çalışanların ayrılması, işletmenin verimli çalışmasını
olumsuz etkiler. Her yeni işe giren kişinin işe alışması en az altı aylık bir süre gerektirir.
Dolayısıyla yönetim, işletmede istihdam ettiği personelin en uzun süre işletmede çalışmaya
devam etmesini sağlayarak verimliliği arttırabilir.
Talepteki ani ve beklenmeyen artışlarla ve mevsimlik olarak ortaya çıkacak insan
kaynağı gereksinimi, geçici işçilerle karşılanabilir. Geçici işçiler daha sonraki dönemlerde
sürekli istihdam edilecek kişilerin denenmesini de sağlayan bir yöntemdir. Artan talebe cevap
vermek için istihdam dışında bulunan bir çözüm de artan iş yükünü başka firmalara vererek dış
kaynaklardan yararlanma yolunun seçilmesidir.
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14.3. İş Analizi
İşletmenin planlarının uygulamaya konulabilmesi için yapılacak olan işlerin
özelliklerinin, organizasyon şemasındaki yerinin, yetki ve sorumluluklarının ve diğer
ayrıntılarının saptanması gereklidir. Bu saptama, o işi yapacak olan kişilerin sahip olması
gereken bilgi, yetenek, beceri, deneyim ve özelliklerin de saptanmasını içerir. Bu belirlemeler
iş tanımlarının hazırlanmasına temel oluşturur.

14.4. İstihdam: Çalışanların İşe Alınması ve Eğitimi
İşe alma, bir işletmedeki en zor işlerden bir tanesidir. İşe ve işletmeye uygun olan
çalışanların seçilmesi ve istihdam edilmesi başarılı bir işletme için kritik bir işlemdir. İş
tanımlarının yapılmasından sonra bu tanımlara uygun kişilerin işe alınmaları için arayış
başlatılır. Eleman arama, ilan yoluyla, resmi veya özel iş ve işçi bulma kuruluşlarına başvurarak
veya tanıdıklar aracılığıyla yapılır. Bazı kuruluşlara başvuran adaylardan çeşitli testler almaları
istenebilir. Başvurular arasından testlerde başarılı olanlar veya en uygun gözüken adayların
elemesi yapıldıktan sonra, mülakat yapılır. İlk mülakatta uygunluğu saptanan adayların daha
sonra daha ayrıntılı görüşmelere katılmaları istenir. İşe alma için uygunluğu saptanan adayların
özgeçmişleri ve referansları ayrıntılı olarak incelenir ve haklarında araştırma yapılır.
İşe alınan çalışanlara ilk uygulanacak olan bir alıştırma programıdır. Tüm işe yeni
girenlere işletmeyi tanıtmak için bir program uygulanması, acemilik döneminin hızlı olarak
geçilmesini ve işi ve işletmeyi benimsemeyi sağlayacak bir işlemdir. İşe yeni alınanlar ve
çalışanların her dönemde gereksinim duyulan eğitim ve geliştirme programlarına katılmaları,
bilgiyi yenilemek, yeni beceriler kazandırmak, çalışanlar arasında iletişimi sağlamak ve daha
verimli bir çalışma ortamı yaratmak için kullanılan yöntemlerden biridir.

14.5. Performans Değerlemesi
Performans değerlemesi, çalışanların işlerini ne kadar etkin bir şekilde yaptıklarını
denetlemek, çalışanların geliştirme ve eğitim gereksinimlerini saptamak, terfi ve ücret
artışlarına bir temel oluşturmak için yazılı olarak ve belirli aralıklarla yapılır.
Performans değerlemesi yalnızca üstler tarafından yapılabileceği gibi; kişinin kendisi,
üstü, iş ve ekip arkadaşları, müşteriler ve astları tarafından da yapılabilmektedir. Ayrıca,
faaliyetlerin çoğunlukla bilgi işlem yoluyla gerçekleştiği işletmelerde bilgisayar kayıtları da
performans değerlendirmesinde kullanılabilmektedir. Müşteri temsilcilerinin veya satış
elemanlarının telefon kayıtları da performans değerlemesinde kullanılabilecek verileri
sağlayabilmektedir.
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14.6. Ücretler ve Yan Yararlar
Çalışanlara ücretler, zaman ücreti veya primli ücretler olarak ödenir. Zaman ücreti,
kişiye günlük, haftalık veya aylık olarak ödenen çalışılan süreye göre yapılan ödemelerdir.
Primli ücretler, üretilen parça başına ödeme; bir kök ücret üzerine performansa göre prim
ödemesi; veya zaman ücretine ek olarak prim ödemesi şeklinde yapılabilir. Primler, işletmenin
amaçlarına erişmesi, verimlilik artışı gibi sonuçlar nedeniyle ödenir. Farklı prim ödeme
yöntemleri arasında bonus, elde edilen kardan performansa göre ödenen prim türüdür.
Komisyon, satışlardan elde edilen gelirden bir kısmının satışı gerçekleştirenlere ödenmesidir.
Bu yöntem satışları artırıcı bir teşvik unsurudur. Performans ödemesi, çalışanların performans
hedeflerine erişmeleri halinde ödenen primlerdir. Çalışanlara belli bir bilgi veya yeteneğe sahip
olmaları halinde ödenen primler de bulunmaktadır. Örneğin, çoğu işletmede yabancı dil bilgisi
veya teknik bazı bilgiye sahip olmak bu tür bir ek prim sağlamaktadır.
Çalışanlara sağlanan yan yararlar arasında, sigorta hizmetleri yer almaktadır. Sağlık ve
yaşam sigortaları ve emeklilik planları çalışanları teşvik için kullanılan yan yararlar arasında
yer almaktadır. Çalışanlara işletmenin hisse senetlerinin verilmesi veya ucuza satılması da
teşvik edici yan yararlar arasında yer alır.

14.7. Çalışma Koşullarının Değişmesi
İşletmenin faaliyetleri süresince çalışanların zaman aralıkları ile artan deneyim ve
yetenekleri ve kişisel tercihleri ile de farklı mevkilerde görev yapmak üzere yer değiştirmeleri
söz konusu olur. Terfi ve yer değiştirme, çalışanların bir kariyer planı çerçevesi içerisinde
yapıldığı takdirde, belirli mevkilere belirli aralıklarla gelecek olan çalışanların eğitim ve
geliştirmelerinin de üstlenecekleri görevler çerçevesinde yapılması sağlanır.
Dış ekonomik koşullar veya işletmenin stratejileri doğrultusunda çalışan sayısının
azaltılması zorunluluğunun ortaya çıkması işten çıkarmaları gündeme getirir. İşten
çıkarmalarda, çalışanların yasal haklarının ödenmesi, tekrar iş bulmaları için destek verilmesi,
işletmenin toplumdaki imajını korumaya yönelik etkin bir insan kaynakları yönetimi ile
gerçekleşir. İşten çıkarmaların uygulamasına geçmeden önce, insan kaynakları yönetiminin
uygulayabileceği farklı çalışma stratejileri arasında çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma
günlerinin azaltılması, ücretli izinler ve ücretsiz izinler sayılabilir. Kamu görevlerinde ve özel
işletmelerde çalışanların belirli yaşlara eriştikten sonra emekliye ayrılmaları yasal bir
zorunluluktur. İşletmenin çalışan sayısını azaltma yoluna gitmesi durumunda, öncelikle
emeklilik yaşına yaklaşanların emekliye ayrılması bir politika tercihidir.

14.8. İşgücü Devir Hızı
Bir işletmede işgücü devir hızı aşağıda verilen formül kullanılarak takip edilir:
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İşgücü devir hızı işgücünün dengeli bir şekilde yönetilip yönetilmediğini denetlemek
için kullanılır. Sezonluk işçi çalıştıran işletmeler dışında, ortalama olarak yıllık % 5’lik bir
işgücü devir hızı çoğu sektörde normal sayılır. Bu oranın üzerine çıkılması, yönetim veya
çalışma koşullarındaki sorunlara işaret eder. Bir işletmede çalışanların uzun süre çalışmaları
verimliliği arttırıcı bir faktördür.

14.9. Araştırma ve Geliştirme
Araştırma ve geliştirme işletmenin devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol oynar.
Yeni mamul araştırma ve geliştirmesi pazarlama ve üretim fonksiyonları ile ilgilidir. Genel
olarak araştırma ve geliştirme fonksiyonu, işletmenin tüm fonksiyonları ile ilgilidir. Tüm
fonksiyonlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunların araştırılması, sorunun
tanımlanması, çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması bu fonksiyonun temel işlevidir. Şekil
14.1’de araştırma ve geliştirme süreci verilmektedir.

Şekil 14.1 Araştırma ve Geliştirme Süreci

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri her bir fonksiyonun kendi bünyesinde, işletmenin
örgütlenmiş bir biriminde veya dış kuruluşlarca yapılabilir. Araştırma ve geliştirme sürekli bir
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işlemdir. Araştırma ve geliştirmenin işletmenin fonksiyonları ile ilişkileri Şekil 14.2’de
verilmektedir.

Şekil 14.2 Araştırma ve Geliştirme ve İşletmenin Fonksiyonları
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) İnsan kaynakları yönetiminin içeriği hakkında bilgi veriniz.
2) İş analizi nedir?
3) Araştırma ve geliştirme fonksiyonunun işletme içindeki rolü nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yöneticiler, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesinde organizasyon şemasında yer
alan hiyerarşik mevkilerde görevlendirilecek insan gücünün özelliklerinin kararlaştırılması,
bulunması, işe alınması, yetiştirilmesi ve işte sürekliliğinin korunmasını sağlamakla
görevlidirler. Yöneticiler ayrıca, çalışanların performanslarını denetlemek, kariyer planlarını
yapmak ve ücret tespiti ve terfilerini de planlamak ve gerçekleştirirler. İnsan kaynakları
yönetimi olarak adlandırılan bu faaliyetler, diğer temel fonksiyonların paralelinde işletmenin
sürekliliğini sağlayan bir kurmay fonksiyondur. Bu konunun incelenmesinde çalışanların
sınıflandırılması personel gereksiniminin planlanması ve işgücü devir hızının takip edilmesi
konuları da irdelenmektedir.
Araştırma ve geliştirme fonksiyonu, işletmenin tüm fonksiyonları ile ilgili olarak
sorunların araştırılması ve sorunlara çözüm geliştirilmesi ile ilgili işlerle ilgilenir. Yeni mamul
geliştirme, mamulün iyileştirilmesi gibi pazarlama fonksiyonunu ilgilendiren ar-ge
faaliyetlerinin yanında tüm diğer fonksiyonlarda iyileştirmeler, yeni süreçler ve uygulamalar
geliştirmek, bu fonksiyonun görevleri arasında yer alır.
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Bölüm Soruları
1) İnsan kaynakları yöneticileri
gerçekleştirmekle yükümlü değillerdir?

aşağıda

sıralanan

işlerden

hangisini

a) Piyasadan kalifiye elemanları işletmeye çekme yöntemlerini geliştirmek
b) Çalışanların işletmenin başarılı olabilmesi için gerekli becerileri edinmelerini
sağlamak
c) Tepe yöneticileri mutlu kılmak
d) İşletmenin çalışan sayısının düzenlenmesinde eşitlikçi davranma yöntemlerini
geliştirmek
e) Çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemek

2) Ali, insan kaynakları müdürü olarak işletmesinde değişik zamanlarda ihtiyaç
duyulacak elemanların tipi ve sayısını saptamakla görevlidir.
Ali’nin yaptığı iş
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
a) Talep tahmini
b) Yeni eleman almak
c) Potansiyel elemanları belirlemek
d) Mevcut elemanları değerlendirmek
e) İş analizi

3) İnsan kaynakları yöneticileri talep tahmini yaparken, aşağıdakilerden hangisini
tahmin etmektedirler?
a) Çalışanların piyasadaki talebi karşılamak için üretmeleri gereken mal ve hizmetlerin
miktarı
b) Saptanan üretim hedeflerine ulaşmak için çalışanların gereksinimi olacak malzeme
ve miktarı
c) Belirli zamanlarda işletmenin gereksinimi olacak çalışan tipi ve sayısı
d) İşletmenin mamul ve hizmetlerinin piyasadaki potansiyel talebi
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e) Pazardaki toplam talep miktarı

4) Bir işletmenin işlerine uygun başvuruların yapılmasını sağlama süreci
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?
a) Seçmek
b) İşe alma
c) Değerlemek
d) İstihdam
e) Performans değerlendirme

5) Çalışanların, performansları ile ilgili olmayan ekonomik veya işletmecilikle ilgili
nedenlerle işlerine son verilmesine ne denir?
a) İşten çıkarma
b) Haksız işten çıkarma
c) Zorunlu emeklilik
d) İsteğe bağlı emeklilik
e) Ücretsiz izin

6) İşgören temin süreci genel olarak ne şekildedir?
7) İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonları nelerdir?
8) İş analizi kavramını tanımlayınız.
9) Çalışan ihtiyacının planlanması neden önemlidir?
10) Araştırma ve geliştirme sürecini açıklayınız.

Cevaplar
1) C
64

2) A
3) C
4) B
5) A
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