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Önsöz

Genel ‹flletme kitab› ö¤rencilerin temel düzeyde iflletmecilik konusunda bilgi

edinmesi amac›yla haz›rlanm›fl bir kitapt›r. ‹flletmeler insanlar var oldukça karfl›-

m›za ç›kacak kurulufllard›r. Her birimizin de iflletmeler ile gerek çal›flan olarak,

gerek müflteri olarak iliflkimiz bulunmakta, bu yüzden iflletme ile ilgili temel dü-

zeyde bilgilere ihtiyaç duyulmaktad›r. Elinizdeki Genel ‹flletme kitab› ile ilerleyen

ö¤renimleri boyunca daha fazla iflletmecilik ile ilgili ders görmeyecek ö¤rencile-

rin, temel düzeyde iflletmeleri tan›malar› ve ilerde çal›flma yaflam›nda iflletmelerde

görev yaparken sahip olmalar› gereken anlay›fl ve temel becerileri kazand›rmak

amaçlanmaktad›r. 

Günümüzün h›zl› de¤iflim ortam›n›n bir sonucu olarak iflletmeler ve iflletmele-

rin içinde faaliyet gösterdikleri ekonomik ortam da giderek farkl›laflmaktad›r. Ya-

flananlar iflletmeleri kendilerinde de¤ifliklik yapmaya, ifl yapma flekillerinde, üre-

tim biçimlerinde, toplumla ve müflterileri ile iliflkilerine farkl› gözle bakmaya zor-

lamaktad›r. Genel ‹flletme kitab›, öncelikle iflletmecilik konusunda temel bilgileri

vermeye odaklanm›fl, ancak ayn› zamanda ekonomik ortamdaki de¤ifliklikleri de

siz ö¤rencilere aktarmay› hedeflemifltir. Verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon gi-

bi baz› kavramlar›n de¤iflik ünitelerde bir kaç kez, tekrar tekrar karfl›n›za geldi¤i-

ni göreceksiniz, söz konusu kavramlar her ünitede kendi bütünlü¤ü ile ba¤lant›l›

olarak yer alm›flt›r ve konulara verilen önemin bir göstergesi olarak düflünülebilir.  

Kitab›n yaz›m› s›ras›nda yapt›klar› özverili çal›flmalar için tüm yazarlara ve diz-

gi ekibine teflekkürlerimizi borç biliriz. Kitab› iyi günlerde keyifle okuman›z ve

kendiniz için yararl› ç›kar›mlar yapman›z› dileriz.

Sayg›lar›m›zla
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletme, ihtiyaçlar ve üretim faktörleri kavramlarını tanımlayabilecek,
İşletmenin amaçları ve fonksiyonlarını açıklayabilecek, 
İşletmelerin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmasını yapabilecek,
İşletmelerin başarısındaki temel ilkeleri sıralayabileceksiniz.
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İŞLETME KAVRAMI
İşletmeler insanların yaşayış biçimleri üzerinde önemli derecede etkili olmuşlardır. 
İnsanların yaşamları bütün dönemlerde aynı kalmamış sürekli değişmiş ve bu deği-
şimde işletmelerin önemli payı olmuştur. Aynı değişim işletmelerde de yaşanmıştır. 
Bugünkü işletmecilikle geçmiş yıllardaki işletmecilik, bugünkü insan yaşamı ile geç-
miş dönemlerdeki insan yaşamı aynı kalmamıştır. Acaba insan yaşamını değiştiren 
şey nedir? İnsan yaşamı neden değişir? Daha da temel olması bakımından insanı 
yaşatan şeylerle işletmelerin ne ilişkisi olabilir? İşletmeler insan yaşamının neresin-
dedir? Hangisi hangisini önce değiştirebilir? İşletmeler olmasaydı insan yaşamı böyle 
mi olurdu? İnsanlar yaşamları için gerekli olanların çoğunu tabiatta hazır hâlde bula-
mazlar (İşletmelerde işlemden geçmiş, işlenerek hazırlanmış şekilde bulurlar). İşlet-
melerin özgeçmişlerine baktığımızda hemen her dönemde yeni beceriler kazanmış 
veya eski becerilerini geliştirmiştir. İşletmelerdeki bu değişim insanların kullandık-
larını, tükettiklerini değiştirmiş, bu da yaşamın değişmesini sağlamıştır. Sözü edilen 
değişimi çevremize ve yaşam alanımıza baktığımızda da rahatlıkla görebiliyoruz. 
Her geçen gün hayatımıza yeni ürünler ve hizmetler giriyor, bazıları da çıkıyor. Piya-
sadaki ürün ve hizmetlerin sayısı ve çeşidi gün geçtikçe artıyor. Bu da insanların ön-
ceki dönemlerden daha çok ürün ve hizmet kullandıkları ve talep ettikleri anlamına 
gelmektedir. Kullanılan ya da tüketilen her ürün ve hizmetin insan hayatını daha da 
kolaylaştıracağı düşünülürse insanlar her zaman daha kolay ve rahat hayatı yaşamayı 
isteyecekler. İnsanların bu yenilik arayışı da işletmelerin varlığının devam etmesini 
sağlayacak ve bu nedenle hiçbir zaman var olan ile yetinmeyip sürekli yeni ürün ve 
hizmet arayışı içerisinde olmaları kaçınılmaz olacaktır.

İnsanların satın aldığı her ürün ve hizmet onların bir sorununu çözecek, ihti-
yacını giderecek ya da isteğini tatmin edecektir. İnsanlar için sorunların bazıları 
çözülse de bazı ihtiyaçlar giderilse de isteklerine cevap verilse de bunlar hiçbir 
zaman bitmeyecektir. Çünkü kullanılan ya da tüketilen ürün ve hizmetlerin ba-
zıları, sorunu tam çözememekte ihtiyacı tam anlamıyla giderememektedir. Aynı 
sorun ve ihtiyaç için yeni ürün ve hizmetler üretilmeye devam edilmektedir. Bu 
durumda işletmeler, bir taraftan insanların geçmişte tam çözülemeyen sorunları 
ve giderilemeyen ihtiyaçları için yeni ürün ve hizmetler üretecekler, diğer yandan, 
hem günümüzün sorunları ve ihtiyaçları için hem de gelecekteki sorun ve ihtiyaç-
lar için yeni ürün ve hizmetler üreteceklerdir. İnsanlar da bu ürünleri sürekli talep 
edeceklerdir. İnsanlar için, sorunsuz ve ihtiyaçların giderildiği bir hayat, kaliteli 
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yaşam ve refah demektir. Bunun da sınırı yoktur. Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının 
sonsuz olduğu söylenmektedir.

Geçtiğimiz dönemlere göre, işletmeler sundukları ürün ve hizmetleriyle in-
sanların pek çok sorununu çözmüştür. Bugün de gelecekte de çözmeye devam 
edeceklerdir. Zaten işletmelerin çoğu, insanların sorunlarını daha iyi çözme ve 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılama iddiasıyla piyasaya çıkmaktadır.

İnsanların satın aldığı her ürün ve hizmet onların bir sorununu çözecek, ihtiyacını 
giderecek ya da isteğini tatmin edecektir. İnsanlar için sorunların bazıları çözülse 
de bazı ihtiyaçlar giderilse de isteklerine cevap verilse de bunlar hiçbir zaman bit-
meyecektir.

İnsanların yaşam düzeyleriyle ilgili bir ekonomik kavram olan refah ile işlet-
meler arasında bir ilişkinin varlığı kabul edilmektedir. Bu durum, işletmelerin 
ürettikleriyle ilgili olduğu gibi, işletmelerin istihdam yaratmalarıyla yani insan 
çalıştırmalarıyla da ilgilidir. Yani işletmeler için insan, hem yaşamı kolaylaştıran 
ürünlerin tüketicisi hem de işyerlerinde çalışarak ürünlerin üreticisi konumun-
dadır. Diğer bir deyişle, işletmeler için insanlar hem üretici hem de tüketicidirler. 

Temel ve önemli insan ihtiyaçlarının giderildiği, üst ihtiyaçlarının da karşılan-
masının gündeme geldiği toplumlarda, işletmelerin eskisinden daha fazla önemli 
hâle geldiği görülmektedir. Sosyal politika açısından iş yaratma, istihdam sağla-
ma özellikleriyle de işsizliğin çözümünde çare olarak etkili olmaktadırlar. Hangi 
ekonomik sistemde olursa olsun, ülkeler toplumun çeşitli ekonomik ve toplumsal 
sorunlarının çözümünde işletmelerin varlığını eskisinden daha fazla önemse-
mektedirler. Onun için mümkünse daha çok işletmenin kurulması, yaşatılması 
ve büyütülmesi gerektiği kabul edilmekte, bunu sağlamaya yönelik çeşitli politi-
kalar üretilmektedir. Bu durum dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler için geçer-
lidir. Ülke ekonomilerinin büyümesi, kişi başına milli gelirin artması, işsizliğin 
azalması, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel alanlarda iyileşmenin sağlanması 
hatta bunlara bağlı olarak insan hakları, adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasi 
gibi kavramların içselleştirilip uygulanmasının da ekonomik gelişmeye bağlı ola-
rak işletmelerle ilgili olduğu bilinmektedir. Bunun içindir ki birçok ülkede hükü-
metler yakın geçmişte olduğu gibi, günümüzde de girişimciliğe önem vermeye 
başlamışlardır. Girişimciliğe önem vermek demek, işletme kurmayı teşvik etmek, 
desteklemek demektir. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında birbirinden fark-
lı girişimcilik kültürlerinin ve iklimlerin yaratıldığı görülmektedir. Yeni dünya 
düzenindeki küreselleşme, ekonomiler arasındaki eşiklerin alçalması, dünyadaki 
ekonomi anlamındaki herşeyin  hareketliliğinin artması işletmeler arasındaki re-
kabeti arttırmıştır. Rekabetin artması işletmeleri zor duruma düşürmüş, sürdürü-
lebilir rekabet avantajına sahip olmak isteyen işletmelerin, piyasada kalma müca-
delelerinde farklılıkların ne kadar da önemli olduğunu anlamalarını sağlamıştır. 
Bu farklılıkların iş modellerinde, iş yapış şekillerinde, ürünlerde ve hizmetlerde 
yaratılabileceği anlaşılmıştır. Bugün gelinen noktada “ne yaparız da farklı olu-
ruz?” sorusu, çok sorulmaya başlanmıştır. Sorulan soru yaratıcılık-yenilikçilik ve 
inovasyon kavramlarının işletmelerin gündemine taşınmasında etkili olmuştur.

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında birbirinden farklı girişimcilik kültürlerinin 
ve iklimlerin yaratıldığı görülmektedir.
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İşletmelerin temel amacı insan ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için üretim 
yapmak ve üretim yaparken de ekonomik anlamdaki üretim faktörlerini kullan-
maktır. Sözü edilen ihtiyaçlar ve istekler sonsuz, bunları karşılamak ürünlerin 
üretiminde kullanılan kaynaklar ya da üretim faktörleri (doğal kaynaklar, emek, 
sermaye, girişimci) sınırlıdır. Nasıl olacak da bu sınırlı kaynaklarla bu sonsuz ih-
tiyaçlar karşılanacaktır? İşletmelerin tarihi gelişimi incelendiğinde konuyla önce 
hukuk biliminin uğraşmış olduğu, bunu adalet dağıtarak sağlamaya çalıştığı, daha 
sonra da iktisat (ekonomi) biliminin ilgilenmeye başladığı görülmektedir. Üretim 
ve paylaşım (üleşme), iktisadın en temel konularından sayılmış, hatta bu konu-
da ekonomik sistemler yaratılarak “daha iyi üretim ve paylaşım” ideolojisi savu-
nulmuştur. Konu tüm yönleriyle hâlâ tartışılmaktadır. Öte yandan iktisadın, yeni 
alanları çalışma konuları içine dahil etmesi ve alanının genişlemesi nedeniyle yeni 
bir bilim dalı, İşletme Bilimi doğmuştur (Ertürk, 2009, s.5).

İşletmelerin ekonomik ve sosyal politika açısından önemini tartışınız. 

İşletme bilimi bir taraftan karşılanmamış insan ihtiyaçlarını ve isteklerini, çö-
zülmemiş sorunları bulmaya çalışırken diğer taraftan da bunların en az kaynak 
kullanarak nasıl çözülebileceği arayışı içindedir.

İnsan ihtiyaçları ile üretim faktörleri arasında sürekli bir ilişki vardır. İkisinin de 
sahibi olan insanlar ellerindeki üretim faktörlerini piyasada işletmelere satıp ürün 
ve hizmet üretilmesini sağlayarak, hem üretimin yapılmasına neden olurlar hem de 
karşılığında bir gelir (satın alma gücü) elde ederler. Bu geliri de ihtiyaçlarının, is-
teklerinin giderilmesi ve sorunlarının çözülmesinde kullanırlar. Üretim faktörlerini 
satın alarak üretim yapan işletmeler de ürettiklerini mal ve hizmet piyasasına gö-
türerek elinde satınalma gücü olanlara satarlar. Sonuç olarak, işletmelerin işleyişle-
riyle ekonomik döngü arasında ilişki böylece devam eder gider. Bir an “işletmelerin 
olmadığı bir dünya hayal edecek olursak durum nasıl olurdu?” diye düşünebiliriz. 
Geçmişte olduğu gibi, insanlar yine kendi güçleriyle ihtiyaçlarını gidermeye, sorun-
larını çözmeye çalışacaklardır. Demek ki ihtiyaçlar, sorunlar, istekler işletmelerin 
varlık nedenidir. İşletmelerin ürettiği her ürün ve hizmet mutlaka bir ihtiyacı gide-
rir, bir isteği karşılar, bir sorunu çözer. Biz buna fayda diyoruz. O hâlde fayda, mal 
ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine denir (Mucuk, 2011,s.2). 
Ürünler ve hizmetler ne oranda ihtiyaç gideriyor, sorun çözüyorsa o kadar fayda-
lıdır. İnsanlar ürüne ve hizmetin kendisine değil, onun sağladığı faydaya para öde-
mektedirler. Rekabette üstün olmak için rakiplerden önce çok fayda sağlayan yeni 
bir ürünü bulup piyasaya sürmek, bunun için de tüketicileri iyi tanımak, onlar hak-
kında daha iyi bilgiye sahip olmak, onların ne istediğini ve sorunlarının neler oldu-
ğunu bilmek gerekmektedir. Çünkü tüketicilerin yaşamlarını herkesten önce ve ka-
liteli bir şekilde iyileştiren işletmeler daha başarılı görülmektedir. Elbette ki tüketici 
tercihlerinin sürekli değiştiği ortamda bu başarıyı sağlamak kolay olmamaktadır.

İşletme kavramını açıklamakta kullanılan kavramlardan biri olan fayda, işletme-
lerin faaliyetleriyle insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. İşletmeler fayda yaratırlar, 
tüketiciler faydaya ödeme yaparlar. İşletmeler faydayı, şekil değişikliği, zaman deği-
şikliği, yer değişikliği ve mülkiyet değişikliği ile yaparak müşterilerine sunarlar (Mu-
cuk,2011, s.3). Şekil değişikliği ile fayda, işletmelerin yaptığı üretimle olur. Girdiler, 
işletmede üretim sırasında şekil değişikliğine uğrayarak faydalı ürün hâline gelirler. 
Mevsimsel tarım ürünleri ya da diğer endüstriyel ürünler saklanarak, korunarak ve 
depolanarak üretilmedikleri ya da üretilemedikleri zamanda piyasaya çıkarılmalarıyla 
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zaman faydası yaratılmış olunur. Aynı şekilde bir yerde üretilmiş mal, üretimin ol-
madığı yerde piyasaya sunulursa yer faydası yaratılmış olur. Diğer taraftan üretilen 
ürünlerin sahipliğinin değişmesinden dolayı ortaya çıkan faydaya mülkiyet faydası de-
nir. Bir işletme bu dört faydadan sadece birini üreterek piyasaya çıkabildiği gibi, aynı 
zamanda ikisini, üçünü hatta tüm faydaları yaratarak piyasaya çıkabilir. 

İşletme faaliyetleri ile ortaya çıkan fayda kavramını açıklayınız.

İhtiyaçlar
İnsanların davranışlarının temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. Motivasyon te-
orilerinin oluşumu da ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu durum, işletmeler için iki 
anlama gelmektedir. Birincisi, işletmeler tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri 
üretirler. Onun için de özellikle günümüzde tüketiciyi iyi anlayabilen işletmeler 
neyi üreteceğini çok iyi bilir. Bu “neyi üretebiliyorsam onu satarım” değil, “neyi 
satabiliyorsam onu üretirim” demektir. Aksi takdirde satılmayanı üretmek gibi bir 
durum ortaya çıkar ki bu da işletmeleri başarısızlığa sürükleyebilir. İşletmeler için 
gerekli olan iş fikrinin temelinde bu anlayış bulunur. Girişimciler ya da iç girişimci 
olarak işletmede çalışanlar işletmenin üretim yeteneğine bakarak neyi üreteceği 
ile ilgili iş fikri değil, tüketicilerin çözülmemiş ya da giderilmemiş, farkına bile va-
rılamamış istek ve ihtiyaçlarını bularak, bunları karşılayacak ürünlerin üretimi ile 
ilgili iş fikri yaratırlar. Onun için odak noktasına tüketiciyi koyar, ona daha yakın 
olurlar. Çünkü yaratıcı iş fikrinin tüketicilerle ilgili olması uygundur. 

Diğer taraftan ihtiyaçların işletmeleri ilgilendiren ikinci yanı, işletmedeki in-
san kaynaklarıyla ilgilidir. İşletmeler insan çalıştırmaktadırlar ve bu insanların 
ihtiyaçları vardır. İşletmeler aynı zamanda verimli çalışmalıdırlar. Çalışan insanın 
verimliliği emeğin verimliliği demektir. Emeğin verimliliği için de motivasyon 
tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. İşte motivasyon, çalışanların karşılan-
mamış ya da az karşılanmış ihtiyaçları yeterince karşılanarak sağlanabilir. Demek 
ki ihtiyaçlar hem üretimde hem de satış ve pazarlamada iyi bilinmesi gereken ko-
nular arasında sayılmaktadır. İhtiyaçları iyi bilen ve bu konuda analiz yapabilen-
ler, işletmenin pek çok sorununu çözebilirler.

Genel olarak insanın fizyolojik ve psikolojik yapısına uygun olarak ortaya çıkan 
ihtiyaçlar, karşılandıklarında, zevk ve haz, karşılanmadığında acı ve sıkıntı yaşatırlar 
(Ertürk,2009, s.7). Dünün ihtiyaçları ister değişsin isterse aynı kalsın, hiçbir zaman 
aynı ürün ve hizmetlerle giderilememektedir. İşletmeler, dün çıkmış ama günümüz-
de de devam eden ihtiyaçları, dünün ürünleriyle ve hizmetleriyle değil günümüz 
ürün ve hizmetleriyle çözmeye çalışarak yenilikçi ve farklı olduklarını göstermeye 
çalışmaktadırlar. Bu da onlara rekabette üstünlük sağlamakta ve yeni dünya düze-
ninde  geçmişe göre daha yaratıcı, yenilikçi ve inovatif olmaya yöneltmektedir.

Girişimciler ya da iç girişimci olarak işletmede çalışanlar, işletmenin üretim yete-
neğine bakarak neyi üreteceği ile ilgili iş fikri değil, tüketicilerin çözülmemiş ya da 
giderilmemiş, farkına bile varılamamış sorun ve ihtiyacını bularak neyi üreteceği 
ile ilgili iş fikri yaratırlar.

İhtiyaçlar çeşitli açılardan incelenmiş ve her zaman araştırma konusu olmuş-
tur. İhtiyaçlar sınıflamaya tabi tutulduğu gibi, hiyerarşik olarak da ele alınmıştır. 

Sınıflama yapılan ihtiyaçlar insanların fizyolojik ve psikolojik yapısı esas alına-
rak oluşturulmuştur. Buna göre birincil ihtiyaçlar yemek, içmek, barınmak, uyumak 
gibi ihtiyaçlardır (Ertürk, 2009, s.8). İkincil ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçların dışında-
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ki ihtiyaçlardır. Toplum içinde toplumla birlikte yaşam özelliğinden doğan ihtiyaç-
lardır. Bu ihtiyaçlar sevme, sevilme, beğenilme gibi toplum ve kişiyle ilgilidir (Can, 
Tuncer ve Ayhan, 1991, s.13). Bu ihtiyaçlar da diğer ihtiyaçlar gibi mal ve hizmet-
lerle giderilmektedir. Mutlaka karşılanması gerekmektedir. Karşılanmazsa insan 
davranışlarında sorunlar yaşanır. Davranış ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkar. 

İşletmecilikte en çok kullanılan ihtiyaç araştırması Abraham Maslow’un “İh-
tiyaçlar Hiyerarşisi”dir. Söz konusu hiyerarşide ihtiyaçlar listelenerek gelişi güzel 
sıralanmamış, piramidin tabanından başlayarak tepesine kadar yerleştirilmiştir. 
Buradaki en temel varsayım ihtiyaçların hiyerarşik, insan davranışlarının ise ihti-
yaca göre şekillenmesidir (Ertürk, 2009, s.9). Hiyerarşinin ya da piramidin taba-
nından başlayarak ihtiyaçlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir.

•	 Fizyolojik	ihtiyaçlar
•	 Güvenlik	ihtiyacı
•	 Ait	olma	ve	sevgi	ihtiyacı
•	 Saygı	ihtiyacı
•	 Kendini	gerçekleştirme	ihtiyacı

Fizyolojik İhtiyaçlar
İnsanın canlılığını, yani fizyolojik varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olduğun-
dan en temel ihtiyaçlar olarak görülmüştür. Bütün canlılar için geçerlidir. Bunlar 
yemek, içmek, nefes almak, uyumak, barınmak fiilleriyle yerine getirilen ihti-
yaçlardır. Görünür, yani maddi özellikleri vardır. En başta bunların sürekli belli 
aralıklarla karşılanması gerekir. Diğer ihtiyaçlardan önce gelir. Örneğin insanlar 
güvenlikten önce karnının doyurulmasını ister. Bu ihtiyaçlar yeterince karşılan-
mazsa insan fizyolojisi varlığını istenildiği gibi sürdüremez hatta ölür. Bundan 
sonraki ihtiyaçların hiç anlamı kalmaz. İnsanlardaki bu ihtiyacın varlığını ve özel-
liğini anlamak işletmecilikte önemlidir. Çünkü işletmeler insan çalıştırırlar. Eme-
ğin verimliliği bakımından çalıştırdıkları insanları motive etmeleri, bunun için 
de onların fizyolojik ihtiyaçlarını yeterince karşılamaları gerekmektedir. Buna dış 
motivasyon denmektedir. Çalışanlara verilen ücretler onların fizyolojik ihtiyaç-
larını yeterince karşıladıktan sonra ücretlerin artırılması eskisi gibi motivasyon 
için pek etkili olmamaktadır. O zaman işletme çalışanların diğer ihtiyaçlarına yö-
nelmektedir. Bu motivasyonun işletme için bir maliyeti olmaktadır. Öte yandan 
sadece bu ihtiyacı gidererek çalışanları motive etmek, hem yeterli hem de eko-
nomik olmamaktadır. O hâlde  aynı anda diğer ihtiyaçları da gidererek yapılan 
motivasyon en iyisi olmaktadır.

İnsanlar için temel olan fizyolojik ihtiyaçlar işletmede çalışanlar için kullanıldığı gibi, 
işletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerin tüketicisi konumundaki insanların fizyolojik ih-
tiyaçlarını gidermek için talep etmeleri de konunun bir başka yönünü göstermektedir.

İşletmeler, insanların fizyolojik ihtiyaçlarıyla ilgili çok çeşitli ürün ve hizmet-
ler üretmektedir ve bu konuda çok sektör oluşmuştur. Her sektör içinde değişik 
ölçekte işletmeler kurulmuştur. Dünyanın bazı ülkelerinde, bu ihtiyaçların karşı-
landığı piyasalar doygun (dolu) olmasına karşın, bazı ülkelerde doymamış (boş) 
bulunmaktadır. Her ülkedeki insanların satınalma güçleri birbirinden farklı oldu-
ğundan söz konusu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmaması ülkeden ülkeye değişir. 
Dünyanın bazı ülkelerinde insanların ihtiyaçları yeterince karşılanamazken hatta 
bundan dolayı ölümler yaşanırken bazı ülkelerde de bolluk yaşanmaktadır. Daha 
sonra da anlatılacağı gibi üretim faktörleri ülkeler arasında dengeli dağıtılmadığı 
için, çeşitli farklılıklar her zaman olmuştur.
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Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik	 ihtiyaçlardan	 sonra	 piramidin	 aşağıdan	 yukarı	 ikinci	 basamağında	
güvenlik ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın gündeme gelebilmesi için bundan önceki 
ihtiyacın karşılanması gerekir. İnsanlar canlı olarak ve toplumda bir birey olarak 
çeşitli risklerle ve tehlikelerle karşı karşıya gelebilirler. Mal ve can güvenlikleri 
tehdit altında olabilir. Her zaman öldürülme ve gasp korkusuyla yaşayabilir. Bunu 
önlemenin, bu korkuyu ortadan kaldırmanın yolu bulunmalıdır. İnsanlar sürekli 
bu psikolojiyle yaşamamalıdır. Mal ve can güvenliğinin, eşit, özgür ve bağımsız 
yaşam koşullarının sağlanması, hemen hemen her dönemde insanlığın yakala-
mak istediği hedeflerin en başında yer almıştır.

Bazı ihtiyaçlar insanın tek başına karşılayamayacağı türdendir (Can ve diğer-
leri, 1991, s.13). Güvenlik ihtiyacı bunlardan biridir. 

Güvenlik ihtiyacı iki grupta toplanabilir. Birincisi “Genel Güvenlik” yani mal 
ve can güvenliği, ikincisi de “Sosyal Güvenlik”tir.

İşletmede çalışanların can güvenliğinin bir kısmını kendileri, bir kısmını da iş-
yerleri ve devlet karşılar. İşyerleri çalışanların güvenliği için tedbirler alırlar. Ülke-
mizde iş ve işçi sağlığı konusunda oluşturulmuş mevzuatlar vardır. Genel mal ve 
can güvenliği konusunda ise görevi devlet üstlenmiştir. Devlet hem iç tehdit hem 
de dış tehditlere karşı tedbirler almakta, insanlarının mal ve can güvenliğinin ga-
rantisi olarak görülmektedir. Bu durum anayasada da belirtilmiştir. İnsanlar ken-
di kendine bu ihtiyacı karşılayamaz. Can ve mal güvenliğinin tam karşılanmadığı 
ülkelerde risk fazla olduğu için girişimciler, yatırımlar konusunda çekingen dav-
ranırlar. Ancak çok fazla risk alanlar yatırım yapabilirler. Örneğin, bazı işletmeler 
pek çok uluslararası rakibinin yüksek riskler nedeniyle giremediği ülkelerde yatı-
rımlar yaparak işlerini ayakta tutmuşlardır (Jones, 2010, s.282). Yine Arap Baha-
rı nedeniyle Libya’daki olaylarda mal ve can güvenliği olmadığı için girişimciler 
ülkeyi terk etmişlerdir. Her ülke, insanlarının bu tür güvenlik ihtiyacını gidermek 
için polis, jandarma ve ordular kurmaktadır. Mevzuat çerçevesinde kimi işletme-
ler de özel güvenlik örgütlerini oluşturmaktadırlar.

İkinci güvenlik ihtiyacı Sosyal Güvenliktir.Sosyal güvenlik, insanın sürdü-
rülebilir şekilde doğuştan hayatının sonuna kadar, başta fizyolojik ihtiyaçlar 
olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının da karşılandığı bir sistemdir. Yani insanların 
işsiz kalması, hastalanması, engelli olması, iş kazası geçirmesi gibi gelir getirici 
faaliyetlerde bulunamadığı durumlarda insanca yaşamalarını sağlayan sistem-
lerdir. İnsanların normal koşullarda çalışabiliyorken aldığı ücretle, fizyolojik ih-
tiyaçlarını giderebildiği söylenebilir. Ama insan her zaman çalışma imkânı bu-
lamayabilir. Peki, böyle bir durumda ihtiyaçlarını nasıl giderecek, hayatını nasıl 
devam ettirebilecek sorusunun cevabı Sosyal Güvenlik Sisteminde saklıdır. Sos-
yal Güvenlik Sistemi devreye girerek hayatın sorunsuzca devamını sağlamak-
tadır. Sosyal güvenliğin geliştiği ülkelerde insanların gelecek kaygıları yoktur; 
yaşlanınca, iş göremez duruma gelince gelir edinme sorunu yoktur. Gelişmemiş 
ve az gelişmiş toplumlarda sosyal güvenlik ihtiyacı tam anlamıyla giderileme-
mektedir. Bu durumun aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişmişlik göstergesi 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu riskler için sigortalar ta-
sarlanmıştır. Sosyal sigorta, hayat sigortası, ihtiyarlık sigortası, işsizlik sigortası 
vb. gibi. Hatta bu konudaki sektörde yani sigorta sektöründe pek çok işletme 
kurulmuştur. Öte yandan işletmelerde uygulanan stratejik insan kaynakları yö-
netimleri çalışanların verimliliği için sosyal sigorta yanında özel sigorta des-
teği vererek motivasyonlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bu ihtiyacın 
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giderilmesi işletmeler için mali yük getirmektedir. Yani bedava karşılanan bir 
ihtiyaç değildir. İşsizliğin ve kayıt dışılığın fazla olduğu toplumlarda maliyet ve 
kâr kaygısı ile sigortasız insan çalıştırmak çok görülen bir durumdur.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamada izlenmesi gereken bir hiyerarşik düzen söz ko-
nusu mudur? Birincil ihtiyaçları karşılanmadan ikincil ihtiyaçları karşılanabilir mi?

Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı
Piramidin geri kalan basamaklarında yer alan ihtiyaçlar toplumsaldır. Davra-
nışları şekillendiren toplum, insanların varlığını kabul ederek, onlara toplumda 
bir yer vererek ait olma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar. İnsanlar hiçbir zaman 
tek başına toplumun dışında kalarak kendini diğer insanlardan ve toplumdan 
soyutlayarak yaşayamaz. Mutlaka bir gruba ya da topluma ait olması, toplumun 
ve grubun onun varlığını kabul etmesi, bağrına basması gerekmektedir. İnsanlar 
toplumsal yaşamda belki bilinçli belki de farkına varmayarak birden fazla grubun 
içinde bulunurlar. O grupların mensubu olurlar. Gruplar da onu kabul eder. Ait 
olma ihtiyacı da  kendini çok göstermeden giderilmiş olur. İnsanlar ancak gideril-
mediğinde farkına varabilirler. Bu gruplara örnek olarak başta aile, çeşitli dostluk 
grupları, spor kulüpleri, işyeri grupları, meslek grupları, cinsiyet grupları, hemşeri 
grupları, öğrenci kulüpleri, proje grupları, takımlar, ekipler, fan grupları ve çeşitli 
sosyal medya grupları gösterilebilir.

Bu ihtiyaç karşılanmadığında ne olur? İnsanın psikolojik yapısı ve davranışları 
bozulur. Psikolojik ve ruhsal hastalıklar ortaya çıkar. Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum 
ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları ortaya çıkar. Hiç 
şüphesiz bu da söz konusu ihtiyacın karşılanma düzeyine bağlıdır. Diğer ihtiyaçlar 
gibi, bu ihtiyacın da yeterince karşılanmaması hâlinde yaşam zorlaşır. Bu ihtiyacın 
giderilmesinde en fonksiyonel gruplar aile ve iyi yönetilen işyerleridir. İşletmeler-
deki insan kaynakları yöneticileri çalışanların ait olma ihtiyacının olduğunu, yöne-
timleri sırasında bu ihtiyacın giderilmesi gerektiğini bilmelidirler ve ona göre dav-
ranmalıdırlar. Çalışanlar işletmede kendilerini birden fazla grubun içinde bulurlar. 
İşletmelerde, takımlar, ekipler, proje grupları, çalışma grupları, dostluk grupları, 
meslek grupları, komisyonlar vb. gruplar bulunur. Zaten işletmenin kendisi de bu 
grupların oluşturduğu bir gruptur. Önemli olan, işletmeyi yönetenlerin, işletmede 
çalışanların işletmenin bir parçası olduklarını, her bir çalışanın işletmede tek tek 
yerlerinin olduğunu hissettirmesidir. Kaldı ki yöneticiler bazen konuşma yaparken 
“hepimiz bir aileyiz, her çalışan ailenin bir üyesidir” gibi ifadeler sarf ederler. Bunu 
duyan çalışan da kendisini ailenin bir üyesi gibi hisseder. Ayrıca işletme yönetimle-
ri, çalışanların ait olma ihtiyaçlarını rahat ve kolay bir şekilde gidermesi için yeterli 
koşullar oluşturmaya çalışırlar. Hatta çeşitli pazarlama iletişimi çalışmalarıyla müş-
terilerinin bile bu ihtiyacı giderilmeye çalışılır. 

Aynı kategoride yer alan sevgi ihtiyacı da sosyal bir ihtiyaçtır. Nasıl insan fiz-
yolojisi besinlerle beslenirse, insanın ruhsal ve psikolojik yapısının da sevgiyle 
beslenme ihtiyacı vardır. Yeterince sevgiyle beslenemeyen insanların psikolojik ve 
ruhsal yapısı dengeli değildir. Bu dengesizlik, davranışları etkiler ve bozulmalar 
ortaya çıkar. Bu ihtiyacın da mutlaka yeterli seviyede karşılanması gerekmektedir. 
Topluma bakıldığında bazı insanların hiç sevgi görmedikleri bazılarının az gör-
dükleri kimilerinin de yeterli sevgi gördükleri bir gerçektir. 

İşletmelerin insan kaynakları bölümleri, yaptıkları çeşitli testlerle çalışanların 
konuyla ilgili durumlarını tespit ederek iyileştirici çalışmalar yaparlar. İşletmeler-

3



Genel İşletme10

de sevgi ortamı oluştururlar. Korkulan yönetici yerine sevilen yönetici, çalışanlar 
için en çok talep edilen yönetici tipidir. Bu ihtiyacı işyerinde giderdiğini hisseden 
çalışan daha verimli çalışacaktır. Böyle işletmeler her zaman daha nitelikli çalı-
şanların tercih ettiği iş yerleri olacaktır.

Bu ihtiyacın giderilmesinde toplum içinde temel bir kurum olan ailenin kat-
kısı daha güçlüdür. İster ailede, isterse başka yerde karşılansın, sevgi ihtiyacı için 
ekonomik bir bedel ödenmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla işletmeye maliyeti 
yoktur. Ama motivasyon için önemlidir ve önemli bir iç motivasyon faktörü ola-
rak görülür. 

Diğer taraftan işletmeler çeşitli pazarlama iletişimi uygulamalarında sevgi 
kavramını kullanırlar. Örneğin sevgi kadar besleyici, sevgi kadar ısıtıcı vb. Hiç 
şüphesiz sevilmek kadar sevmek de bu ihtiyaçlar arasında yer aldığından iyi yö-
netilen işletmeler, çalışanların birbirini sevdiği insancıl örgütler hâline gelmekte, 
sonuçta motivasyon ve verimlilik artmaktadır.

Saygı İhtiyacı
Saygı ihtiyacı, itibar, tanınma, değerli hissetme ve takdir edilmeyle ilgilidir. Bunla-
rın da yeterince karşılanması gerekir. Aynı zamanda iç motivasyon faktörü olarak 
da kullanılır. 

Saygı ihtiyacı iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi insanın kendisine saygı duyma-
sı, ikincisi ise başkalarından saygı beklemesidir.

İşletmelerde çalışanlar çalışma performanslarının gözlenmesini, başarılı olan-
ların takdir edilmesini ve buna uygun statünün verilmesini isterler. Zaten takdir 
edilmek için başarı gereklidir. Takdir edildikçe başarı tekrarlanır. Başarıyla gelen 
takdir, itibarı ve tanınmayı artırır. Sonuçta insanın saygı ihtiyacı karşılandığı için 
tatmin olur ve çalışma istek ve arzusu artar. Bu durum iş yaşamında olduğu gibi 
özel yaşamda da aynı şekilde işler.

İtibar, tanınma insanı değerli hissettirir. Bunların hepsinin gerçekleşmesi de 
saygı ihtiyacını giderir. İşletmeye maliyeti olmayan bir motivasyon faktörüdür. Bu 
faktör dış motivasyon faktörlerinden daha etkilidir. Ayrıca önemli ve özel oldu-
ğunu hissettirmek de aynı şekilde saygı ihtiyacının karşılandığını göstermektedir. 

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
İnsanların hayallerini, ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirmesi ihtiyacıdır. Ay-
rıca yaratıcılık, buluşçuluk, kapasite ve potansiyelini ortaya çıkarmak ve bütün 
bunları gerçekleştirdikten sonra haz duymak da kendini gerçekleştirme ihtiyacı 
kapsamında ele alınır.

Özellikle son yıllarda önemli hâle gelen ve gittikçe de önemi artan yaratıcılık, 
yenilik ve inovasyon hareketlerini de bu ihtiyaç içinde görmek mümkündür. İşlet-
meler için ihtiyaç olan yaratıcılık, insanların da ihtiyacıdır. Yani işletmede çalışan-
ların da ihtiyacıdır. İşletmeler, çalışanlarının yaratıcılık ihtiyaçlarını gidermekle 
hem onları motive ederek verimli çalışmalarını sağlayacaklar hem de kendilerinin 
yaratıcılık ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Günümüzde işletmeler bütün dönemlerin en rekabetçi ortamında faaliyetleri-
ni sürdürmektedirler. Rekabetten kaçmak ve rekabette güçlü olabilmek için farklı 
olmak	gerekmektedir.	Farklılık	da	yaratıcılıkla	mümkündür.	Yaratıcılık	konusun-
da yapılan pek çok çalışma, her insanın yaratıcı olduğunu söylemektedir. O hâlde 
çalışanlarının yaratıcılık potansiyellerini açığa çıkaran işletmeler, yaratıcılıklarını 
iyi yönetirlerse taklit edilemeyen stratejik üstünlüklere sahip olurlar. Yeni dünya 
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düzeninde işletmeler yaratıcılık güçlerine göre değerlendirilmektedir. Gelecek de 
yaratıcı işletmelerin olacaktır.

Burada kastedilen yaratıcılık; yoktan var etmek değil, var olan ve şimdiye ka-
dar bir araya getirilmemiş farklı parçaların bir araya getirilmesidir. Hiç kuşkusuz 
burada kritik kavram farklılıktır. Birbirine benzer ya da aynı parçaları bir araya 
getirmek yaratıcılık değildir. Taklit etmek yaratıcılık değildir.

İşletmeler çalışanlarının yaratıcılık ihtiyaçlarını gidermekle hem onları motive ede-
rek verimli çalışmalarını sağlayacaklar hem de kendilerinin yaratıcılık ihtiyaçlarını 
karşılayacaklar.

İşletmeler çalışanlarının bu ihtiyacı ile şimdiye kadar çok yakından ilgilen-
memişlerdi. Ancak günümüzde yaratıcılık, çalışanların kendini gerçekleştirme 
ihtiyacından çok, işletmelerin daha şiddetle istedikleri rekabet avantajı hâline gel-
miştir. Bu ihtiyaç, işletmeler için beyin gücü şeklindeki emeğin ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca işletmeler sadece çalışanlarının değil, işletme 
dışındaki insanların da yaratıcılığından yararlanabilecek ortam ve sistemler kur-
maya başlamışlardır. Şimdiye kadar işletmeler farkına bile varamadıkları, o kadar 
da önemsemedikleri bu ihtiyacın karşılanmasıyla işletmelerde nelerin yapılabile-
ceğini anlamaya başlamışlardır.

İnsan ihtiyaç ve isteklerinin bitiş noktası yoktur yani sonsuzdurlar. Hiçbir za-
man insanlar mal ve hizmet üreten işletmelere tüm ihtiyaçlarının karşılandığına 
dair bir geri bildirim sağlamayacaklardır. Her zaman daha iyisini, daha yenisini 
isteyecekler ve işletmeler de bu talebi karşılamaya çalışacaklardır. En iyisi ve en 
yenisinin talep edilmesi; işletmeleri yaratıcılığa, yeniliğe ve inovasyona yönlendi-
recektir. Burada yaratıcılık ve yenilikle ilgili olan inovasyon kavramını açıklamak 
gerekmektedir.

İnovasyon, yeniliğin tam karşılığı değildir. Kökü hayallere ve yaratıcılığa daya-
nır. Hayallerden doğan yaratıcılık, içinden yeniliği çıkarır. Bu yenilik işletmelerin 
her türlü sürecini kapsayabilir. Ürünlerde, hizmetlerde, süreçlerde, dağıtım ka-
nalında, yönetim tekniğinde, iş modelinde, iş yapış şeklinde vb. gibi. Ancak ya-
ratıcılıktan doğan yeniliklerin hepsinin uygulanması mümkün olmayabilir. Yani 
bazı yenilikler çeşitli nedenlerden uygulanamaz. Maliyet yüksektir, yasal değildir. 
Hammaddesi sınırlıdır. Ama bazıları uygulanır, piyasaya çıkar. İşletme de bundan 
kâr elde eder. İşte piyasaya çıkabilen ticari hâle gelen yeniliğe inovasyon denir. Öte 
yandan yaratıcılıklar sonucunda elde edilen yenilikler için sınai ve fikri mülkiyet 
hakkı bakımından tescil ya da patent alınabilir. Her patenti alınmış yenilik piya-
saya çıkmaz. Ama piyasaya çıkan, ticari hâle gelen her türlü patent uygulamaları 
inovasyondur. İşletmelerin inovasyon uygulamaları son yıllarda artmaya başla-
mıştır. İşte işletmeler yaptıkları inovasyon uygulamaları ile her zaman tüketicile-
rin dillendirebildikleri ve dillendiremedikleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak 
ürün ve hizmetleri üretirler. Söz konusu üretim için de girdi (kaynak, üretim fak-
törü) kullanırlar. Ancak bu girdiler sonsuz değil, kıttır.

Küresel rekabet ortamında, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabil-
mek için yenilik ve yaratıcılık ilkelerini benimsemeleri gerekli midir? Bu ilkelerin 
işletmelere ne gibi katkıları olabilir?

İnovasyon, piyasaya 
çıkabilen ticari hâle gelen 
yeniliğe denir.
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Üretim Faktörleri
Üretim faktörleri, insan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için piyasaya 
sunulacak ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden 
sınırlı olan girdi ya da kaynaklardır. Dört temel çeşidi vardır. Bunlar; doğal kay-
naklar, emek, sermaye ve girişimciliktir.      
 
Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar, insanoğlunun ilk keşfettiği üretim faktörüdür. Temel ihtiyaç-
ların karşılanma zorunluluğu bu üretim faktörünü en önce ortaya çıkarmıştır. 
Doğal kaynaklar içinde üretim faktörü kapsamında hiç işlenmeden doğrudan tü-
ketilen ürünler yanında, işlemden geçen ya da herhangi bir ürünün üretimi için 
kaynak olarak kullanılan girdiler de vardır. Bunların bazılarının girdi olarak kul-
lanılabilmesi için de işlemden geçmesi, yani üretim faktörleri kullanılarak üretil-
mesi gerekir. Bunlara ekonomik mal denir. Örneğin; süt, pasta, telefon, otomobil. 
Ekonomik mallar genellikle sermaye üretim faktörü olarak görülür. Bir de hiç 
işlemden geçmeden üretim faktörleri kullanmadan doğada hazır bulunan mallar 
vardır; su, hava, gün ışığı gibi. Bunlar tüketim malı şeklinde doğrudan kullanıldı-
ğı gibi, bir başka ürünün üretiminde de doğrudan ve çaba sarf etmeden elde edi-
lerek kullanılır. Bunlara da ekonomik olmayan mal denir (Karalar, 2009, s.15-16). 
Ekonomik olmayan mallar, doğal kaynaklar üretim faktörü içinde yer alır. Doğal 
kaynaklar yenilenebilmeleri bakımından ikiye ayrılır; yenilenemez kaynaklar, ye-
nilenebilir kaynaklar (Mirze, 2010, s.358). Yenilenemez olanlara örnek olarak altın, 
bakır, petrol, doğalgaz, kömür gösterilebilir. Yenilenemez kaynaklar belirli bir 
süre kullanıldıklarında biter, yani tükenir. Tükendikleri için kıttırlar, kıt oldukları 
için fiyatı yüksektir. Onun için bu kaynaklar verimli, ekonomik ya da eski deyim-
le idareli kullanılmaktadır. Örneğin az yakıt harcayan otomobillerin talebi daha 
çok olmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları azaldığı için dünya yenilenebilir 
kaynaklar bulmak için yoğun araştırmalar yapmaktadır. İkinci doğal kaynaklar 
yenilenebilir olanlardır. Örneğin rüzgâr, güneş, hava. Yenilenebilir kaynaklar tü-
ketilince eksilmez çünkü yerine yenisi konur. Onun için yenilenebilir denmiştir.

Diğer taraftan konuyla ilgili pek de yeni sayılmayan bir kavram daha vardır. 
O da sürdürülebilirliktir. Bilindiği üzere kıt olan yenilenemez kaynaklar kullanıl-
dıkça azalmaya, bitmeye başlamıştır. Bu nedenle işletmelerin tedarik, üretim ve 
pazarlama sürecinde ve tüketicilerin tüketimi sırasında kullandıkları ekonomik 
ve ekonomik olmayan kaynakların şimdiye kadar doğru bir şekilde sağlanmadığı, 
doğanın kötü kullanıldığı ortaya çıkmış ve gelecek kuşaklar için nasıl daha iyi 
bir dünya bırakabiliriz sorusu sorulmaya başlanmıştır. Bunun da karşılığı çevre-
sel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olmuştur. Bugün yaşarken, üretirken, 
tüketirken, dünyada kıt olan kaynaklardan gelecekte dünyada yaşayacaklara da 
yetecek kadar bırakmanın gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. “Gelecek nesiller biz-
den daha kötü değil daha iyi yaşayabilsinler” anlayışı benimsenmiştir. Dünya’da 
bugün yaşayan herkes bunu anlamış durumdadır. Bu anlayışı benimsemiş eko-
nomiler, toplumun refah seviyesini artırmak ve kalkınmak için sürdürülebilirlik 
kavramına uygun hareket etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla sürdürülebilirliğe 
fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin talebi de gün geçtikçe artacaktır. Sürdürüle-
bilirlik, inovasyon yapılacak alanların başında yer alacaktır. 

Doğal kaynaklar üretim faktörünün getirisi kira (rant)dır.
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Emek
Emek, üretim faktörü olarak işletmenin önemli kaynaklarından biridir. İşletme-
lerde ister mal üretilsin isterse hizmet üretilsin ister düşük teknolojiyle çalışılsın, 
isterse çok teknolojik ve yüksek teknolojiyle iş yapılsın, emeğe (insan) mutlaka 
ihtiyaç vardır. Emek, işletmede çalışan tüm insanlardır. İşletme hem insanlar için 
vardır hem de üretimde insan emeğini girdi olarak kabul eder.

Emeğin kas ve beyin gücü olmak üzere iki türü vardır. Kas gücü, eski ekonomi-
lerde daha çok kullanılırken beyin gücü, yeni ekonomilerde kullanılmaktadır. Kas 
gücünün yaptığı iş teknolojiye yaptırılınca bu emeğin değeri azalmaya başlamıştır. 
Öte yandan beyin gücünün yaptığı işi henüz teknoloji yapamadığı için bu emeğin 
değeri daha da artmıştır. Özellikle yeni dünya düzeninde yaratıcılık, iş fikri, yeni-
lik, inovasyon, tasarım, buluş, patent gibi konuların öne çıkması, beyin gücünün 
önemini daha da artırmıştır. Bu emek de iyi bir eğitimle, kaliteli ve yüksek düzeyde 
kullanılabilir hâle gelmektedir. Beyin gücü kullanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin 
katma değeri yüksek olmaktadır. Bu kaynağın önemini anlayan ülkeler ve işletmeler 
kas gücüne dayalı üretim yöntemlerini bırakarak beyin gücüne dayalı üretimleri 
tercih etmeye başlamışlardır. Bunlar genellikle gelişmiş ülkelerdir. 

Çalışanlar için emeğin getirisi, ücrettir.

Doğada bulunan kıt kaynakların optimum düzeyde kullanımını ve gelecek nesillere 
aktarımını sağlamak amacıyla uygulanan politikaların tümünü kapsayan kavrama 
ne ad verilir?

Sermaye
İşletme için en önemli üretim faktörlerinden birisi de sermayedir. Sermaye, bir 
işletmenin sahip olduğu, ekonomik değeri olan maddi (üretim araçları) ve maddi 
olmayan (patent, lisans, marka) varlıklardır. Öte yandan hisse senedi, tahvil ve 
bono gibi hemen paraya çevrilebilecek değerler de sermaye olarak algılanır. Ser-
maye kavramı kapital yerine de kullanılabilir. 

Girişimci ya da girişimcilerin kendi tasarruflarıyla biriktirdiği ve işletmeye 
koyduğu sermayeye öz sermaye denir. İşletme için kendi sermayesinin yetmedi-
ği durumlarda girişimcilerin bankalardan ve yakın çevreden aldıkları sermayeye 
borç ya da kredi denir. İşletme tamamen öz sermaye ile kurulduğu ve faaliyetine 
devam edebildiği gibi, hiç öz sermayesiz de işletme kurulabilir, faaliyetini sürdü-
rebilir ya da bir miktar öz sermaye ve bir miktar borçlanma ile de işletme kuru-
labilir. Ancak öz sermaye işletmeler için çok önemlidir. Öz sermaye ile kurulan 
işletmeler diğerlerine göre özellikle krizlere karşı daha dayanıklı olmaktadırlar.

Sermaye; sabit sermaye ve işletme sermayesi şeklinde ikiye ayrılır. Sabit sermaye 
mal ve hizmet üretiminde kullanılan fabrika binası, içindeki teknoloji, tesisler, alet-
ler gibi duran ve değişmeyen varlıklardır. Üretime bağlı olarak değişmezler. İşletme 
sermayesi üretime bağlı olarak değişir. Hammaddeler, ürünler, para işletme serma-
yesine örnek olarak gösterilebilir. Bir otomobil satın alıyorsanız, bu sabit serma-
yedir. Ancak bu otomobile yakıt doldurup hareket ettiriyorsanız, doldurduğunuz 
yakıt, işletme sermayesidir. Yani otomobil çalıştıkça yakıta ihtiyacı vardır. Diğer bir 
deyişle, ne kadar çalışırsa o kadar yakıta, yani işletme sermayesine ihtiyaç vardır.

Sermaye, nakdi (parasal) ve ayni (mal) sermaye olarak da ikiye ayrılır. Ayni 
sermaye teknoloji, taşıt araçları, binalar, arsalar hammadde gibi para dışındaki 
sermayedir. Nakdi sermaye, parasal ve nakit varlık şeklindeki sermayedir.

Sermayenin getirisi faizdir.
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Girişimcilik
Girişimcilik, kendisi dışındaki üretim faktörlerini doğal kaynaklar, emek ve serma-
yeyi bir araya getirerek mal ve hizmet üretmektir. Bunu yapan kimseye de girişimci 
denir. Girişimci bunu yaparken inovasyon yapar, risk alır. Aslında işletmeler de in-
sanlar gibi doğarlar. Onların da doğum öncesi dönemleri vardır. Girişimci işletme-
nin, hayata gelmesini sağlayan kimsedir. İşletmelerin doğum öncesi dönemleri iyi 
geçerse işletme de sağlıklı doğar. Sağlıklı doğan işletme yaşamını sorunsuz sürdürür.

Girişimci, işletme kurmak için diğer üretim faktörleri yanında yaratıcı bir iş 
fikrine ihtiyaç duyar. Bunun için girişimciler yaratıcı olmak zorundadır. Bu iş fik-
ri yapılabilir (fizibil) olmalıdır. Yapılabilir yaratıcı iş fikrini bulan herkes girişimci 
değildir. Bu iş fikrini uygulayarak yani işletme kurarak piyasaya çıkmakla giri-
şimci olunur. Piyasaya çıkmak,içinde her zaman risk barındırır. Herkes bu riski 
alamaz. Toplumda insanların risk alma kapasiteleri birbirine eşit değildir. Onun 
için her insan girişimci olamamaktadır. Risk almak öğrenilebilen bir davranıştır. 
Girişimciler bu riski kontrollü olarak alırlar.

Girişimcilerde deneme ve uygulama süreklidir. Hata ve başarısızlık çok büyük 
engel değildir. Deneme yapan hata yapabilir, deneme yapmayan hiç hata yapmaz. 
Ancak yapılan hata tekrar etmemelidir. Her hata birbirinden farklı olmalıdır. Hata 
ve başarısızlık, başarı kadar değerlidir. Başarmak için ara sıra başarısız olmak gi-
rişimcilik kültüründe vardır. Girişimcinin aldığı risk sınırsız değildir. Kontrollü 
ve hesaplanabilir bir risk olmalıdır. Çünkü girişimcilik kumar oynamak değildir. 

Daha önce de değinildiği gibi, iş fikri işletmeler için çok önemlidir. Yaratıcılı-
ğın da en gerekli olduğu alan budur. İş fikri hem yeni kurulan işletmeler için hem 
de daha önce kurulmuş piyasada faaliyetlerine devam eden işletmeler için gerekli-
dir. İşletme kurmakla girişimcilik bitmez. İşletmelerin gündeminde sürekli yeni iş 
fikirleri vardır. Piyasadaki işletmeler ürün ve hizmetlerde, dağıtımda, yönetimde, 
iş modelinde, akla gelebilecek her alanda yenilik yapabilirler. Bunun için iş fikir-
leri üretilebilir. Buna iç girişimcilik denir.

Girişimciliğin özünde risk, hata ve başarısızlık vardır. Ancak alınan risk hesaplana-
bilir, yapılan hata düzeltilebilir ve başarısızlık da ders çıkarılabilir olmalıdır.

Girişimcilik ülkelerin genel ekonomileri açısından çok önemlidir. Girişimciler 
sayesinde işletmeler kurulduğu ve yaşatıldığı için işsizlere iş yaratılır, refah artar, 
büyüme gerçekleşir, gelir artar. İşsizlik azaldığı için devletin yükü azalır. Devletin 
vergi gelirleri arttığı için devlet yatırımları artar. Toplumun ekonomik, toplumsal 
ve kültürel sorunları azalır. Onun için küreselleşen dünyada tüm ülkeler, girişim-
ciliği artıracak destekler tasarlamışlardır. Ülkemizde de girişimciliğin artması için 
başta devlet olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşları konuya önem ver-
meye başlamışlardır. Bu da ülkemiz adına sevindiricidir.

Girişimcilik ve iç girişimcilik kavramlarını açıklayınız.

İŞLETMENİN TANIMI
Şimdiye kadar ilgili akademik çevrelerce işletmenin birçok tanımı yapılmıştır 
(Mucuk, 2011, s.4). Bütün tanımlardaki ortak hususlar, insan ihtiyaçları, sorun-
ları ve beklentileri karşılayabilecek ve çözebilecek derecede fayda sağlayan ürün 
ve hizmet üretmeleri, üretim yapabilmek için de üretim faktörlerini (doğa, emek, 
sermaye) kullanmaları gerektiği, işletmelerin daha çok ekonomik, sosyal, teknik 
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bir birim olduğudur. İşletmeler kıt olan üretim faktörlerini kullanarak üretim 
yaptıkları için, elde ettikleri ürünler ekonomiktir. Bilindiği gibi, üretim faktörleri 
kullanımı olmaksızın, işletmeler tarafından üretilmeyen ama doğada hazır hâlde 
bulunan ürünler ekonomik ürün olarak nitelendirilmemektedir.

Yukarıdaki parçaları birleştirerek bir işletme tanımı yapabiliriz. “İnsan ihtiyaç-
larını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda 
sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kâr 
amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere işletme denir.” 

İşletmenin ne olduğunu anlayabilmek ve tanımını yapabilmek için iş mode-
li kavramını da açıklamak gerekir. Her işletme, içinde kendine has belirli bir iş 
modelini barındırır. İş modeli, işletmenin kuruluş amacına bağlı olarak, üretim 
faktörlerini ne şekilde katma değere dönüştüreceğinin planlandığı bir modeldir.

İyi bir iş modeli şu sorulara cevap verebilmelidir: 
1.  Müşterinin sorunlarını çözecek, ihtiyaçlarını giderecek fayda üretebiliyor 

muyuz?
2.  Bu faydayı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynak var mı? 
3.  Sahip olduğumuz kaynakları kullanarak fayda üretirken hangi süreçleri 

kullanıyoruz?
4.  Bunların sonucunda kâr edebiliyor muyuz? (kâr formülü?) 
İş modelini oluşturan bu dört kolondan biri eksikse ya da zayıfsa iş modelimiz 

sağlam değildir. Her an yıkılabilir yani işletme başarısız olabilir. İşletmenin tanı-
mında sağlam bir iş modelinin unsurları olmalıdır. 

İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ

Amaçlar 
İşletmeler çeşitli nedenlerden (yönetim yapısı, kuruluş nedeni, ekonomik koşul-
lar, çağdaşlık tercihi) dolayı değişik amaçlar edinebilirler (Sabuncuoğlu ve Tokol, 
1997, s. 14). İşletmenin sahibi ya da sahiplerinin amaçlarıyla, işletmeyi yöneten-
lerin amaçları farklı, özel mülkiyet sahibinin işletmesiyle kamu mülkiyetindeki 
işletmelerin amaçları farklı olabilir. Geleneksel ilkelere göre yönetilen işletmey-
le çağdaş ilkelere göre yönetilen işletmenin amaçları farklı olabilir. İşletmelerin 
amaçları onların varlık nedenidir.

Geleneksel işletmecilikte özel sektörün hakim olduğu piyasalardaki işletmeler 
için kâr ve kârın maksimizasyonu önemli iken mülkiyeti devlete ait işletmeler-
de topluma hizmet esas alınmıştır. Geçmiş yıllarda özel sektör anlayışında kârı 
çoğaltmak dışındaki amaçlar önemli değilken kamu anlayışı hakim işletmelerde 
önemli olan hizmetti ve kâr hiç önemsenmemekteydi. Ekonomik, toplumsal, po-
litik, teknolojik ve kültürel değişmeler her iki sektördeki işletme anlayışını değiş-
tirmiş, eskiden sadece kârı hatta maksimum kârı amaç edinen işletmeler için artık 
sadece kâr amacının yeterli olmadığını, onun dışında da amaçlar güdülmesinin 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yine aynı şekilde, sadece topluma hizmeti amaç 
edinen işletmeler için de bu amacın yeterli olmadığı, bunun yanında başka amaç-
ların da konması gerektiği ortaya çıkmıştır.

İşletmelerde hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve devlet 
olmak üzere çok sayıda çıkar grupları vardır. Bu grupların çıkarları birbirleriyle 
çelişir. Günümüzde artık işletmeler sayılan tüm grupların çıkarlarını dikkate ala-
cak ve dengeleyecek şekilde amaçlarını genişletmişlerdir. Bundan dolayı da işlet-
melerin amaçlarında artış olmuştur.
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Çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
•	 Kâr	
•	 Ekonomik	sürdürülebilirlik
•	 Sosyal	sürdürülebilirlik
•	 Çevresel	sürdürülebilirlik

Kâr
Kâr, özel sektör işletmelerinin temel ve en öncelikli ihtiyacıdır.İşletmelerin son-
raki ihtiyaçları buna bağlıdır. Kamu işletmelerinde kâr listenin başında değildir. 
İşletmelerde kâr toplam gelirlerin toplam giderlerden fazla olduğu durumlarda 
ortaya çıkar. Tersi durum söz konusu olursa, yani toplam gelirler toplam giderler-
den az çıkarsa zarar oluşur. 

Kâr, üretim faktörü olan girişimciliğin getirisi ya da ödülüdür. Hiç şüphesiz 
“nasıl işletmecilik yaparsan yap” ya da “üretim yapma ama mutlaka kâr et” anla-
yışı günümüz işletmeciliğinde yoktur. Artık normal koşullarda bile elde edilen, 
giderler çıktıktan sonraki gelirin tamamını girişimci kasasına koymamakta, işlet-
menin paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

Kâr, işletmenin dönemsel olarak sonucunu ölçmesinin, işletmeyi denetleme-
sinin, çalışanları motive etmesinin ve büyüyerek yaşamını devam ettirmesinin 
aracıdır (Mucuk, 2011, s.27).

İşletmeyi yönetenler açısından, vergi alan devlet açısından, kredi verenler açı-
sından, hissedarlar açısından kâr türleri farklıdır (Besler, 2009,s.23). İşletmeyi yö-
netenler kısa vadede işletmenin kâr etmesini isterler çünkü yöneticiler bu başarı 
ile kendini göstermek isteyebilirler. Aksi takdirde yöneticilerin bir işletmede uzun 
dönem kalmaları mümkün olmayabilir. Kısa dönemli kâr, işletme yöneticisini ba-
şarılı göstererek prim almasını ve başka işletmelere iyi koşullarda transfer olması-
nı sağlayabilir. Ancak kısa dönemli kâr, işletmenin uzun dönemdeki finansal per-
formansını olumsuz etkileyebilir. İşte bu nedenle kısa dönemli kâr anlayışı yavaş 
yavaş terk edilmekte ve onun yerine uzun dönemde işletmenin finansal değerini 
artıran uygulamalar kabul edilmeye başlanmıştır. Bu durum küreselleşmeyle bir-
likte Kurumsal Sürdürülebilirliği ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler 
kurumsal sürdürülebilirliği büyük ölçüde kabul ederek amaçları arasına yerleştir-
mişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde bu kavram çok yaygın olmasa da uygulama-
da her geçen gün arttığı söylenebilir. Peki, bu kurumsal sosyal sorumluluk nedir? 
Küreselleşmeyle ortaya çıkmış ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikleri 
kapsayan bir kavramdır. Önemi gittikçe artmakta, işletmeye maksimum kâr yeri-
ne maksimum değer kazandıran, işletmenin paydaşları (pay sahipleri, çalışanlar, 
müşteriler, tedarikçiler, yerel kuruluşlar, devlet, sivil toplum) tarafından alkışla-
nan ve gün geçtikçe daha fazla benimsenen bir kavramdır. Gelecek ekonomilerde 
işletmelerin tamamı tarafından uygulanmasını zorunlu kılacak ulusal ve küresel 
kuralların artacağı, paydaşların işletmeyle ilgili çelişen çıkarlarını dengeleyen, 
1970’li yıllardan beri artan yoğun rekabet sonucu ortaya çıkan, işletmenin amaç-
larına geniş bir bakış açısı kazandıran bir teoridir.

İşletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik; ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal 
sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlikten oluşur.

İşletme amaçları arasında yer alan Kurumsal Sosyal Sorumluluğu açıklayınız.

Kâr işletmenin dönemsel 
olarak sonucunu ölçmek, 
işletmeyi denetlemek, 
çalışanları motive etmek ve 
büyüyerek yaşamını devam 
ettirmekte kullanılan bir 
araçtır.

7
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Ekonomik Sürdürülebilirlik
İşletmenin ekonomik varlığını geliştirerek ve büyüterek sürdürmesidir. Kısa dö-
nemde yüksek kârlılık yerine, uzun dönem için kâr yerine değer üreten bir anla-
yıştır. Kısa dönemli yüksek kâr uzun dönemde işletmenin değerini düşürebilir. Bu 
da işletmenin uzun dönemde varlığını tehlikeye düşürebilir hatta hayatını son-
landırabilir. Kısa dönemli yüksek kâr, uzun dönemde rekabet gücünü olumsuz 
şekilde etkileyebilir. Çünkü işletmeler kısa dönemde yüksek kârları, genellikle pay 
sahipleri, yani hissedarlar dışındaki paydaşların çıkarlarını göz ardı ederek elde 
ederler. Bu durum süreklilik kazanamaz çünkü baskı grupları şeklinde yapılacak 
tazyik yüksek kârı engeller.

Ekonomik sürdürülebilirliğe sadece girişimci ya da hissedarlara değil, tüm 
paydaşlara sürekli, yüksek düzeyde getiri sağlayarak ulaşılabilir. Diğer bir deyişle, 
tüketicilerin sorunlarına, ihtiyaçlarına beklentilerine uygun ürün ve hizmet üret-
meden, vergi vermeden, çalışanları işten çıkarmadan, kalanlara aşırı iş yaptırma-
dan, tedarikçilere yüksek fiyattan ödemeleri geciktirmeden, devletin ve toplumun 
kendi kendine çözemediği toplumsal sorunları çözmeye çalışmadan ve çevresel 
sorunlara duyarlı olmadan ekonomik sürdürülebilirlik amacına ulaşılamaz.

Kısacası ekonomik sürdürülebilirlik, işletmeler için tüm paydaşların hakları 
korunarak, çıkarları dengelenerek, uzun dönemde kârlarının sürekliliği, değer ar-
tışı, büyüme ve gelişmenin sürekliliğine kavuşmak demektir.

Sosyal Sürdürülebilirlik 
Sosyal sürdürülebilirlik amacı, işletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle 
ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik amaç-
ları içermektedir. İşletme içinde, 

•	 çalışanların yüksek ücret, iş ve sosyal güvence, eğitim yanında diğer sosyal 
ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması,

işletme dışında ise 
•	 tüketicilere çeşit, kalite, fiyat, miktar bakımından uygun mal ve hizmet üre-

timi, 
•	 tedarikçilere uygun fiyat, miktar ve ödeme koşullarının sağlanması, 
•	 devlet için mevzuata uygun hareket etmek, vergi vermek, işsizliğin azaltıl-

ması, ekonomik gelişim ve refah artışına katkı, 
•	 toplum içinde bireylerin bire bir, grupların tek başına ve toplumun bir bü-

tün olarak gideremediği ekonomik, toplumsal ve kültürel sorun ve ihtiyaç-
ların karşılanması için 

sosyal sorumluluk anlayışı içinde gösterdiği çabalar, işletmelerin sosyal sürdü-
rülebilirlik amacı kapsamındadır.

İşletme literatüründe çoğu zaman bunlar ayrı ayrı amaçlar hâlinde sıralanmış-
tır. Burada hepsinin anlamlı bir başlık hâlinde toplanmasındaki amaç, birbiriyle 
ilişkilerini ve aralarında dengeyi göstermektir (Besler, 2009, s.15).

Çevresel Sürdürülebilirlik
Doğa üretim faktöründen elde edilen, ürün ve hizmet üretiminde genellikle gir-
di olarak kullanılan doğal kaynakların bazılarının yenilenebilir, bazılarının ye-
nilenemez özellikte olduğundan bahsedilmişti. İşletmeler üretimlerinde kıt olan 
kaynakları özenli kullanmak durumundadırlar. Çünkü bu kaynaklar doğada hızla 
tükenmektedir. Doğal kaynaklara sadece bugünkü nesillerin değil gelecek nesille-
rin de ihtiyacı olacaktır. İşte gelecek nesilleri de düşünerek onlara da yeterli doğal 
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kaynak mirası bırakma düşüncesine çevresel sürdürülebilirlik denir. Çevresel sürdürü-
lebilirliğe ulaşmak dünyadaki her işletmenin bunu amaçları arasına yerleştirme-
siyle mümkün olacaktır.

İşletmelerin diğer amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için önce çevresel sürdürü-
lebilirlik amacının mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde işletmeler diğer 
ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekeceklerdir. Bu nedenle bugün iklim değişiklik-
leri, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil üretim, yeşil tüketim, yeşil 
otomobil, düşük emisyon, karbon kredisi, ekolojik denge ve bunun gibi dünyanın 
gündemine oturan kavramlar türetilmiştir. İşletmeler ise bunların tarafı olmuştur.

İşletmenin İşlevleri (Fonksiyonları)
Şimdiye kadar verilen bilgiler işletmenin statik yönüyle ilgili bilgilerdi. Yani insa-
nın vücut yapısıyla ilgili bilgi veren anatomi gibi. İşletmenin fonksiyonları ya da 
işlevlerinin incelenmesi de insanın fizyolojisi yani insan vücudu ve organlarının 
çalışmasına benzetilebilir (Mucuk, 2011, s.38). İşletmenin fonksiyonlarının top-
luca kısa kısa incelenmesi, çok katlı binaya benzetilen işletmede her kata hatta her 
odaya girerek çok hızlı bir gezinti yapmaya benzer. Bunu yapmakla binaya dışarı-
dan bakmanın yanında, içeriye de bakarak anlamamız sağlanır.

İşletme fonksiyonları demek, işletmenin gruplandırılmış faaliyetleri demek-
tir. İşletmenin birbiriyle ilişkili, yakın ve benzer faaliyetleri gruplandırılır ve çok 
sayıda faaliyeti az sayıda gruplarda sınıflandırılarak; yönetim, pazarlama, üretim, 
finansman, muhasebe, insan kaynakları(personel), halkla ilişkiler (PR) ve araştır-
ma geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonları hâlinde gösterilir.

İşletme fonksiyonları daha sonraki bölümlerde daha geniş ele alınacaktır. Bu-
rada önem ve birbirleriyle ilişkileri bir bütünlük içinde ön bilgi olarak verilecektir. 
İşletmenin bir sistem olduğu düşünülürse Şekil 1.1’de gösterildiği gibi, fonksiyon-
lar sistemin elemanları ya da alt sistemi olarak görülebilir. 

Şekil 1.1

İşletme İşlevleri

Kaynak: Mucuk, 
2011, s.40
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Belirli bir büyüklüğe erişmiş işletmelerde tüm fonksiyonlar bulunur ve bağım-
sız bölümler olarak da yönetilebilir. Söz konusu büyüklüğü yakalayamamış işlet-
melerde fonksiyonlar ikisi, üçü ya da daha fazlası bir araya getirilerek yönetilir. 
Örneğin	İdari	ve	Mali	İşler	Müdürlüğü	içinde	İnsan	Kaynakları,	Finans	ve	Muha-
sebe bölümlerinin faaliyetleri yer alabilir.

Pazarlama 
İşletmenin merkezinde (odağında) tüketici vardır. Tüketici bir fonksiyon değil, 
fonksiyonların var olma nedenidir. İşletmedeki bütün faaliyetler ya da fonksiyon-
lar hatta işletmenin varlığı merkeze yerleştirilen tüketiciye bağlıdır. İşletmenin 
neyi üreteceği, nerede, ne kadar fiyattan satacağı, ne kadar üreteceği, nerede ne 
zaman halkla ilişkiler ve reklam yapacağı, Ar-Ge’de hangi ürün ve hizmet ino-
vasyonu yapacağı tüketiciye bağlıdır. İşletmeler “ne üretebiliyorsak onu satarız” 
anlayışından, şimdi “neyi satabiliyorsak onu üretiriz” anlayışına geçmişlerdir. Bu 
da tüketici odaklı işletmecilik demektir. Günümüzde “hangi ürün veya hizmet 
üretilmelidir?” sorusunun cevabının verilmesinde pazarlama fonksiyonu önem-
li rol oynamaktadır. İşletmelerde pazarlama fonksiyonu eskiye göre daha önemli 
hâle gelmeye başlamıştır. Hatta şöyle bir deyiş vardır. “Pazarlama, sadece pazar-
lamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir”. Bunun için “işletmedeki her fonksi-
yonun pazarlamayla ilgisi olması gerekir anlayışı” yaygın olarak kabul edilmeye 
başlamıştır. Bir işletmenin başarılı olmasında pazarlamanın payı daha fazladır. 
Bir bütün olarak pazarlama, işletme kurulmadan önce başlar, ürün ve hizmetin 
kullanımının ve tüketiminin sona ermesinden sonra da devam eder.

Tüketici bir fonksiyon değil fonksiyonların var olma nedenidir.

Üretim
İnsan ihtiyaçları ve isteklerinin karşılanması amacıyla üretim faktörlerini bira-
raya getirerek, üretim için gereken üretim teknolojisinin yardımı ile bir süreçten 
geçirerek ürün ya da hizmet elde etmek üretim fonksiyonunun yerine getirdi-
ği iştir. Üretim fonksiyonu sonucunda elle tutulup gözle görünen bir çıktı elde 
edilir ise ürün üretimi, elle tutulup gözle görülmeyen, soyut bir çıktı elde edilir 
ise hizmet üretimi söz konusudur. Üretim fonksiyonu tarafından üretim yapıla-
bilmesi için, hangi nitelikte, ne miktarda ve ne zaman üretim yapılacağına karar 
verilmesi gerekir. Bu kararların tamamı üretim fonksiyonun diğer fonksiyonlar 
ile iş birliği hâlinde, diğer fonksiyonların sağladıkları verilere dayanarak verilmesi 
gereken kararlardır. Bu yüzden de üretim fonksiyonu diğer tüm fonksiyonlar ile 
daima iletişim hâlindedir. Üretim yapılması amacıyla makinalar kullanılabilir ya 
da sadece el işçiliği kullanılabilir, çoğu durumda ise el işçiliği ve makinalar birlikte 
kullanılır. Kullanılan bütün üretim faktörleri, doğal kaynaklar, emek, teknoloji, 
belirli bir maliyet ile elde edilir. Çoğu zaman da sınırlı miktarda elde edilebilirler. 
Dolayısıyla işletmelerin üretim faktörlerini elde edebilme kapasitesi o işletmenin 
üretim kapasitesini belirler. Üretim kapasitesi sınırlı olduğu için, kapasitenin ve-
rimli şekilde kullanılması gerekir. 

İnsan Kaynakları
İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için sürekli olarak nitelikli işgücüne ihtiyaç 
duyarlar. İnsan kaynakları, bu işgücünü gerek duyulduğu zaman iş ortamına su-
nabilmek için, önce işi analiz ederek hangi nitelikte, ne kadar işgücüne ihtiyaç du-
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yulacağını tespit eder. Gerekli işgücünü seçerek işe alır, motive eder, eğitir, perfor-
manslarını ölçer ve ücretlendirir. İşlerin kesintisiz sürdürülmesi açısından insan 
kaynakları işletmelerin kritik bir fonksiyonudur. 

Özellikle son yıllarda iş dünyası, rekabette yenilikçi şirketler güçlü oldukları ve 
bu yönleri ile üstünlük sağladıkları için yaratıcılık, yenilik ve inovasyon işletme-
lerde temel strateji hâline gelmeye başlamıştır. Bunun için de beyin gücüne dayalı 
insan kaynağının önemi artmıştır. İşletme yönetimleri “nasıl yaratıcı insanları işe 
alırız ya da nasıl bir eğitim vererek hangi ortamlarda çalıştırarak, hangi moti-
vasyonları yaparak ve nasıl bir örgüt yapısı içinde yöneterek daha fazla yaratıcı 
yapabiliriz?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışmaktadır. İşletmeler eskisi gibi 
birbirine benzeyen insanları değil, farklı insanları işe almaktadırlar. Çünkü yara-
tıcılık artık bireysel olmaktan çıkmış, kolektif hâle gelmiştir. İşte bu nedenle daha 
fazla yaratıcılık için farklı insanların bir araya gelmesi gerekmektedir.

Finansman
İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç du-
yacağı kaynakların temin edilmesi finansman fonksiyonunun görevidir. İşletme-
deki diğer üretim faktörleri gibi finansman da yönetilmelidir. Yatırım ve işletme 
sermayesi bakımından, işletme kurulurken ihtiyaç duyulan finansmanın belirlen-
mesi, bu finansmanın en uygun şekilde tedarik edilmesi ve verimli kullanılabil-
mesi için yönetilmesi gerekir. İyi yönetilemeyen finansman, işletmelerin üretimde 
ihtiyaç duyacağı kaynakları tehlikeye sokacağından sık sık krizlere neden olur. Bu 
da	işletmelerin	ekonomik	sürdürülebilirliğini	tehlikeye	sokar.	Finansman,	diğer	
fonksiyonlarla iş birliği yapmalı; ne zaman, ne miktarda kaynağa ihtiyaç duyula-
cağı bilgilerine bağlı olarak, kullanılabilecek finansal kaynak seçeneklerini araş-
tırmalı ve en uygun maliyetle sağlamalıdır. 

Muhasebe
Yönetim için söylenen bir söz vardır. “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz”. İşte 
muhasebe, yönetimde kararların veriye ve işlem kayıtlarına dayalı alınmasını 
sağlayan bir fonksiyondur. İşletmedeki paranın, mal ve hizmetlerin, borçların, 
alacakların, gelirlerin, giderlerin kaydını tutarak, analizini yaparak veri ve bilgi 
üretir. Ancak muhasebe demek, sadece kayıt tutmak demek değildir. Üretilen veri 
ve bilginin analizini yaparak işletme için ne anlama geldiğini ortaya koymaktır.

Ayrıca devlet kâr eden işletmelerden vergi alır. Tam ve doğru vergi alabilmesi 
için de işletmedeki muhasebenin mevzuata uygun tutulmasını ister. Aksi takdirde 
kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığı artacağından devletin işletmelerden aldığı ver-
giler düşer. İşte hem devletin aldığı vergiler hem de işletme yönetimi için alınan 
kararlar bakımından muhasebe fonksiyonu gerekli görülmüştür.

Halkla İlişkiler
İşletmelerin de insanlar gibi itibarları vardır. İşletme itibarı, işletmelerin çevresiy-
le olan ilişkileri, toplumun çözmeye çalıştığı toplumsal, kültürel ve çevre sorunla-
rına duyarlı olması, katkı sağlaması gibi sosyal sorumluluklarının farkında olmak 
ve yerine getirmekle sağlanır. Reklam, nasıl işletmenin mal ve hizmetlerinin tanı-
tımında fayda sağlarsa halkla ilişkiler de işletmenin kurum olarak tanıtımını ya-
par ve ona itibar (prestij ve imaj) kazandırır (Mirze, 2010, s.346). Örneğin işletme 
toplumun herhangi bir sorununu çözmeyi amaçlayan proje için sponsor olmuşsa 
bir halkla ilişkiler faaliyeti yapmış olur. 
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İtibar işletme için önemlidir. İyi itibarı olmayan bir işletmenin değerli bir mar-
kası yoktur. Bu bakımdan işletmelerin doğdukları yerdeki (yerel) itibarlar onlara 
yetmemekte, ulusal, bölgesel ve hatta küresel itibar için çaba göstermektedirler.

Günümüzde gelişmiş iletişim teknolojileri ve uygulamaları sosyal medya gibi 
mecraların halkla ilişkiler konusundaki gücünü artırmıştır. Bu durum halkla iliş-
kiler konusunda hem fırsat hem de tehdit içermektedir. İşletmeler itibarlarını ar-
tırmak için sosyal medyanın olumlu gücünü kullanmaya başlamışlar, diğer taraf-
tan da kendilerini itibarsızlaştırmak için kullanılan olumsuz sosyal medyaya karşı 
tedbir almaktadırlar. Çünkü uzun yıllarda kazanılan itibar kısa sürede yok olabilir. 
İşte halkla ilişkiler yaptığı çalışmalarla (etkinlikler) bir taraftan itibarın artmasını 
sağlarken bir taraftan da yaşanan krizlerden olumsuz şekilde etkilenmeyi engeller.

Gelişmiş iletişim teknolojileri ve uygulamaları sosyal medya gibi mecraların halkla 
ilişkiler konusundaki gücünü artırmıştır.

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki sınırların ko-
layca aşılmasını, ürünlerin, hizmetlerin, bilginin, kültürlerin, paranın, insanların 
dünyadaki hareketini arttırmıştır. Bu hareket, dünyadaki firmalar ve ülke ekono-
mileri arasındaki rekabeti hızlandırmıştır. Ülkelerdeki işletmeler düne göre yerel 
olmaktan çıkmış uluslararası olmuştur (Mucuk, 2011, s.367). İşte bu değişiklikler 
işletmelerin Ar-Ge fonksiyonunu daha önemli hâle getirmiştir.

Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için yaratıcı-yenilikçi ve inovatif olmak ge-
rekmektedir. İşletmede bu fonksiyonlar genellikle Ar-Ge’de toplanmıştır. Bilin-
diği gibi iki türlü araştırma yapılır. 1. Temel araştırma, 2. Uygulamalı araştırma. 
Temel araştırma daha akademik ve bilimseldir. Uygulamalı araştırma ise temel 
araştırmadaki bilimsel bilgileri de kullanarak piyasa için ekonomik ve toplumsal 
fayda üreten ürün ve hizmet araştırmalarıdır. İşte Ar-Ge’de daha çok uygulamalı 
araştırmalar yapılır. Çünkü işletme piyasaya çıkaracak yeni ürün arayışı içindedir. 

Ar-Ge, çalışmaları sonucunda çeşitli ürünler bulabilir. Ancak bulunan her 
ürün piyasaya çıkmaz çünkü ya şimdilik maliyeti yüksektir hedef pazarda satıla-
bilecek fiyat yakalanamamıştır ya da hammadde yeterli değildir. Diğer bir sorun 
ise seri üretim için gerekli teknolojik donanım yoktur. Ama patent alınmış olabi-
lir. Burada söylenmek istenen şey şudur. İşletmelerin Ar-Ge’leri daha çok piya-
saya çıkabilecek ürünlere odaklanmaları gerekmektedir. Patentiniz çok olmasına 
rağmen piyasaya çıkardığınız yeni ürün sayısı düşük olabilir. İşletmelerin Ar-Ge 
maliyetleri yüksektir. Mutlaka verimli ve odaklı çalışmaları gerekmektedir. 

Yenilikçi işletmeler gelirlerinden Ar-Ge’ye önemli oranda pay ayırmaktadırlar. 
Yenilikçi olmayan ya da taklitçi işletmelerde bu pay yoktur veya yeterli değildir. 
Ülkemizde Ar-Ge kuran işletme sayılarında ve Ar-Ge yatırımlarında önemli ar-
tışlar olmuştur. Ayrıca devlet de Ar-Ge yatırımlarını çeşitli şekillerde destekleme-
ye başlamıştır. Bu gelişmeler, dünya ile birlikte “ticari hâle gelen yenilik” anlamın-
daki inovasyon kavramının kullanımını da artırmıştır.

İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI
İşletmeleri daha iyi anlayabilmek için sınıflara ayırmak gerekir. Sınıflandırmada 
çeşitli kriterler temel alınır. Bu kriterlerden bazıları büyüklük (ölçek), yaptıkları 
iş, sermayenin mülkiyeti, dünya ölçeği, kâr ve yasal statüdür. Ayrıca bu kriterlere 
başka kriterler de eklenebilir.



Genel İşletme22

Büyüklükleri Bakımından İşletme Türleri
İşletmelerin büyüklüklerini belirlemede birçok ölçek bulunur. Bunlar da iki grup 
altında toplanabilir.

1. Niceliksel (kantititatif) ölçek
2. Niteliksel (kalititatif) ölçek
Niceliksel Ölçüler: İşletmede çalışan insan sayısı, kullanılan sermaye miktarı, 

kapalı alan, teknolojik güç, harcanan enerji, satış gibi sayısal olarak ölçülebilen 
kriterlerdir. Bu kriterlerin sayısı işletmelerin bulunduğu sektörlere ve ülkelere 
göre değişir (Ertürk, 2009, s.6).

Türkiye’de işletmelerin niceliksel ölçülere göre büyüklüklerinin saptanmasın-
da 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun’un ek birinci maddesine dayanılarak hazırlanan “Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetme-
lik” belirleyicidir.

Buna göre, önce Türkiye’de çok kullanılan KOBİ tanımı yapılmıştır. “Küçük 
ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden 
ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk 
lirasını aşmayan ve Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklük-
teki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak sınıflandırılan ekonomik 
birimler veya girişimlerdir.” Bu yönetmelikte büyük işletme tanımı açık olarak ya-
pılmamıştır ama kendiliğinden büyük işletmelerin tanımı ortaya çıkmıştır. Daha 
açık bir ifade ile tanımı yapılan KOBİ’den büyük olanlar büyük işletme olarak 
görülecektir.

Tanımda kullanılan mali bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu 
varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tabloyu ifade eder. 
Net satış hasılatı, bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile 
diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı gösterir.

Bu durumda KOBİ yönetmeliği olarak da anılan bu düzenlemeye göre, Türkiye’de 
işletmelerin nicel ölçülere göre sınıflandırılması aşağıdaki gibi olmaktadır.

Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk lirasını aşmayan 
çok küçük işletmeler.

Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasıla-
tı ya da mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıl-
lık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirası-
nı aşmayan işletmeler.

Büyük işletme: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon Türk lirasını aşan işletmelerdir.

Ayrıca değişen Yönetmelik’te şu fıkra eklenmiştir: “Hesapların kapanış tari-
hindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri 
verilen temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı 
belirlenebilir.”

Girmeye çalıştığımız ve bunun için hemen hemen her konuda uyum çalışması 
yaptığımız Avrupa Birliği (AB)’nde de benzer sınıflandırmanın yapıldığını gör-
mekteyiz. Zaten ülkemizdeki sınıflandırmanın AB ile uyumlu olduğu söylenebilir. 
AB’de de sınıflandırma aşağıdaki gibidir (Karalar, 2009, s.139). 

Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan sayısı, 2 milyon Euro’dan az cirosu olanlar.
Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan sayısı, 10 milyon Euro’dan az cirosu olanlar.
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Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan sayısı, 10 milyon Euro’dan 
az cirosu olanlar.

Büyük işletme: 250 kişiden çok çalışan sayısı, 10 milyon Euro’dan fazla cirosu 
olanlar.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüklükleri belirlemede çalışan-
ların sayısı kullanılır. Ancak miktarı farklıdır. Mikro işletmelerde çalışan sayısı 
10’dan az, küçük işletmelerde 100’den az, orta büyüklükteki işletmelerde 500’den 
az ve büyük işletmelerde ise çalışan sayısı 500’den fazladır. 

İşletmeler için çeşitli ölçüler kullanarak birbirinden ayrı büyüklükler belirle-
mek genellikle devletin işletmelere yapacağı düzenlemeler, destek ve yardım için 
gerekli olduğu gibi bankaların kredi verme çeşitliliği ve politikaları için de ge-
reklidir. Son yıllarda Türkiye’de hemen hemen her bankanın KOBİ bankacılığı 
yaptığı ve bu kredi pazarında önemli talep yarattığı söylenebilir. Yine devlet de 
önceki dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerde söz konusu öncelikleri kullana-
rak KOBİ’lere cansuyu gibi finansal destek vermiştir.

Niteliksel Ölçüler: İşletme büyüklüklerinin belirlenmesinde niceliksel ölçüt-
lerin yanında işletmelerin yönetim, ilişkiler, sermaye sağlama, pazarlık gücü, hu-
kuki statüsü gibi niteliksel ölçülerine de bakabiliriz.

Küçük işletmelerin yönetimleri merkezci, bağımsız ve yalındır. Örgüt modeli 
dikeydir. Oysa büyük işletmelerde yönetim giderek karmaşık hâle gelir. Merkez-
ci değildir. Büyük işletmelerin örgütsel yapısı ise son yıllarda dikey-kurmay, di-
key-fonksiyonel olmakla birlikte, yatay organizasyon uygulamaları artmaya baş-
lamıştır (Ertürk, 2009, s. 46-47). Küçük işletmelerde işletme sahipliği ile işletme 
yönetimi ayrı ayrı kişi ya da kişilerde değildir. Aynı kişide toplanmıştır. Büyük 
işletmelerde aynı kişi ya da kişilerde yönetim ve sahiplik birlikte bulunmaz. Yöne-
tim artık profesyonellere devredilmiştir. Bu özellik yönetimde kurumsallaşmanın 
bir parçasıdır.

Hukuki statüleri bakımından tek kişi işletmeleri ve şahıs şirketi statüsündeki 
işletmelerin sermaye şirketlerine göre küçük olduğu görülmektedir.

Küçük işletmelerin satın almalarda ve satışlarda pazarlık güçleri zayıftır. Çün-
kü satın almaların ve satışların miktarı azdır. Oysa büyük işletmeler büyük mik-
tarlarda satın alma ve satış yaptıkları için pazarlıkta güçlüdürler.

Küçük işletmeler, gerek işletme içinde gerekse işletme dışındaki ilişkilerinde 
daha yoğundur. Bunun için çalışanlarını ve müşterilerini tanır. Büyük işletmeler-
de çalışan sayısı ve müşteri sayısı çok olduğu için ilişki yoğun değildir.

Küçük işletmelerde genellikle herkes, her işi yapar. Çünkü uzmanlaşma yok-
tur. Büyük işletmelerde uzmanlaşma olduğu için herkes her işi yapamaz.

Sermaye sağlama bakımından küçük işletmeler, kısa vadeli düşük miktarlarda 
sermaye sağlayabilirken büyük işletmeler yüksek miktarlarda ve uzun vadeli ser-
maye sağlayabilirler. Küçük işletmelerde öz sermaye çok yaygınken büyük işlet-
melerde borçlanma daha çoktur.

Küçük işletmenin sahibi ya da sahipleri genellikle o yörenin insanıdır. Büyük 
işletmelerin sahipleri genellikle o yörenin insanı değildir. Bu nedenle küçük işlet-
meler bulundukları yörenin sorunlarıyla daha fazla ilgilenirler.

Büyüklüklerine göre işletme sınıflandırmasında yer alan küçük ve büyük işletmele-
ri karşılaştırınız. 8
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Yaptıkları İş Bakımından İşletme Türleri
İşletmelerin faaliyetlerine bakarak da türlere ayırabiliriz. Bilindiği gibi işletmeler 
temelde mal ve hizmet üretirler ve bunları da satarlar. Piyasadaki bazı işletmeler 
sadece mal (ürün), bazıları ise hizmet üretirler. Bazı işletmeler de bir başka işlet-
menin ürettiği ürünü toptan satın alır ve perakende olarak müşterilere satar. Bu 
açıdan bakıldığında üç tür işletme ortaya çıkar. Ürün üreten işletmeler, hizmet 
işletmeleri ve ticaret işletmeleri.

Ürün üreten işletmeler: Bunlara imalatçı ya da üretici işletmeler de denir. Bu 
işletmeler gözle görülebilen, elle tutulabilen, somut ve maddi olan şeyleri, yani 
ürünleri üretirler. Üretimde çeşitli girdileri işleyerek insanların dün, bugün ve 
gelecekteki sorunlarını çözecek, istek ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde faydalı so-
mut çıktılar üretirler.

Hizmet üreten işletmeler: Hizmet, maddi olmayan, soyut, stok edilemeyen ama 
insan ihtiyacı olan çıktılardır. Bunlar da tüketilir, satılır ve satın alınırlar. Yine aynı 
şekilde isteklerden ve ihtiyaçlardan doğmuşlardır. İnsanlar bunları satın alarak hayat-
larını kolaylaştırır ve yaşam kalitelerini yükseltir. Hastaneler, oteller, eğlence yerleri, 
bankalar, hava yolları, demir yolları, bakım işletmeleri örnek olarak gösterilebilir.

Ticaret işletmeleri: Ticaret işletmeleri ürün üreten işletmelerle tüketiciler 
arasındaki fonksiyonları yaparlar. Bu fonksiyonlar; taşıma, depolama, dağıtım, 
tutundurma ve satıştır. Ticaret işletmelerinde üretim olmadığı için yapılan işler 
hizmettir ve bu işletmelerde hizmet işletmesi olarak algılanmalıdır görüşü vardır. 
Ancak bazıları da sonuçta ticaret işletmelerinin tüketicilere somut ürünler sundu-
ğu, bu nedenle de hizmet işletmesi olamayacağı şeklinde yorumlar yapmaktadır. 
Üretim işletmelerinden bazıları ürünlerini tüketicilere kendisi satmaktadır. Bü-
tün işletmelerin aynı şeyi yapması mümkün değildir. Aksi takdirde, hemen he-
men ürün sayısı kadar satış noktası ortaya çıkar ki bu da imkânsızdır. Bu durum-
da üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin bir kısmı, başka bir işletme tarafından 
satılmak zorundadır.

İşletmeler için çeşitli ölçüler kullanarak birbirinden ayrı büyüklükler belirlemek, 
genellikle devletin işletmelere yapacağı düzenlemeler, destek ve yardımlar için ge-
rekli olduğu gibi bankaların kredi verme çeşitliliği ve politikaları için de gereklidir.

Sermaye Mülkiyeti Bakımından İşletme Türleri
İşletmelerde sermayenin kime ait olduğunu açıklayabilmek için, önce dünya ölçe-
ğinde bakmak gerekmektedir. Buna göre işletmeleri;

1. Yerli işletmeler, 
2. Yabancı işletmeler 
Şeklinde iki gruba ayırabiliriz.

Yerli İşletmeler
Bir ülkedeki işletmelerin mülkiyeti, o ülkedeki girişimci kişi ya da kurumların 
(devlet, yerel yönetimler, sivil kuruluşlar) ise bunlar tarafından yönetiliyorsa bun-
lara yerli işletmeler denir (Mirze, s.65). Ülke içinde yerli işletmelerin mülkiyeti de 
çeşitlilik gösterir. Özel işletmeler, kamu işletmeleri gibi.

Özel İşletmeler
Bir üretim faktörü olan girişimci ya da girişimcilerin genellikle kâr getirisi için 
sahibi oldukları sermayeyle kurdukları işletmelere özel işletmeler denir. İçindeki 
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sermayeye de özel sermaye denir. Ekonomik sistemlerden biri olan kapitalizmin 
girişimcilik özgürlüğü, piyasayı ve piyasadaki özel mülkiyete dayalı işletmelerin 
kurulmasına neden olmuştur. Ayrıca piyasanın işleyişini de geniş ölçüde rekabete 
dayandırmıştır. Rekabetin yapılabilmesi için piyasadaki işletmelerin çok sayıda 
olması büyüklüklerinin birbirine yakın olması işletmenin sahiplerinin yani giri-
şimcilerinin farklı kişiler olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında özel işlet-
meler piyasanın ve rekabetin hem nedeni hem de sonucu olmuşlardır.

Kamu İşletmeleri
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olarak adlandırılan devlet işletmeleri ile beledi-
yelere ve özel idarelere ait işletmelere kamu işletmeleri denir. 

Geçmişte devlet, sermaye ve girişimci üretim faktörlerinin yetersiz olduğu 
koşullarda, halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için işletmeler kurma durumunda 
kalmıştır. Bunların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili hükümleri de Anayasa ve ilgili 
yasalara koymuştur. Kamu işletmeleri içinde önemli yere sahip KİT’ler; İktisadi 
Devlet Teşekkülleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) olarak iki gruba 
ayrılır.

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Özellikleri: Bunlarda da sermayenin tama-
mı devlete aittir. Onlar da KİT’dir. Verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre çalışırlar. 
Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilir. Genel Muhasebe ve Sayıştay denetimine 
tabi değillerdir. Genel kurulları yoktur. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tara-
fından yönetilirler. Denetim TBMM adına Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
yapılır. Örnek olarak Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve 
T.C. Ziraat Bankası gösterilebilir.

Kamu İktisadi Kuruluşlarının Özellikleri: Sermayenin tamamı devlete aittir. 
Bakanlar Kurulu kararıyla kurulurlar. Tüzel kişiliğe sahiptirler. Sayıştay deneti-
mine ve Genel Muhasebe Kanunu’na tabi değildirler. Tekel niteliğindeki mal ve 
hizmetleri verimlilik esasına göre üretir ve pazarlar (Mucuk, 2011, s.72 - Kara-
lar, 2009, s.126). Örnek olarak T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) gösterilebilir.

KİT’lerin, yani hem Kamu İktisadi Kuruluşların (KİK) hem de İktisadi Devlet 
Teşekküllerin (İDT) yapılarında müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler var-
dır. Bunlar pay sahipliği oranı bakımından birbirinden ayrılırlar. İDT veya KİK 
sermayenin tamamına sahipse Müessese, %50’sinden daha fazlasına sahipse Bağlı 
Ortaklık, en az %15, en fazla %50’sine sahipse İştirak şeklinde kurulan işletmeler-
dir. Bunlara bağlı da mal ve hizmet üreten işletmeler vardır (Mucuk, s.71). 

KİT’ler, kuruluş yıllarında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamışlardır. 
Ancak özellikle 1980’den sonra, serbest piyasa ekonomisinin daha rağbet görme-
si, KİT’lerin verimli, kârlı ve etkin çalışamaması, dünyada kapitalizm eğiliminin 
artması ve bunların dışındaki çeşitli değişiklikler, dünya ile birlikte Türkiye’de de 
devletin ekonomideki payının azalmasını özel sektör payının artmasını sağlamak 
amacıyla, KİT’lerin özelleştirilmesi kararı alınmıştır. 

Kamu işletmeleri sınıfında belediyelere ve özel idarelere ait işletmeler de 
vardır. Bunlar işletme kurma yetkilerini kendi kanunlarından ve Türk Ticaret 
Kanunu’ndan almışlardır. Kamu ve belediye hizmeti amacı yanında ekonomik 
amaç için de şirket kurabilirler (Karalar, 2009, s.123-124). İstanbul Belediyesi’ne 
ait Halk Ekmek A.Ş., Asfalt A.Ş., Kiptaş A.Ş., Konut A.Ş., Kültür A.Ş., Sağlık A.Ş., 
Spor A.Ş. örnek gösterilebilir. Ayrıca Bilecik Mermercilik San. Ve Tic. A.Ş. de il 
özel idaresi işletmeciliğine örnek gösterilebilir.
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Yabancı İşletmeler
Girişimcilerin “İşletmeyi nereye kurmalıyız?” sorusuna geçmişte “bulunduğun 
yere” cevabı verilirdi. Daha sonra, bu cevap “ülkenin herhangi bir yerine” şekline 
dönüştü. Bugün ise aynı soruya “dünyada herhangi bir yere” cevabı verilmektedir. 
Küreselleşme, ekonomileri açık hâle getirdiği için, hemen hemen her işletme için 
dünya tek bir pazar olarak görülmektedir. Bu nedenle girişimciler artık dünyanın 
her yerinde işletme kurabilmektedir. Üstelik ülkeler, yerli girişimciler yanında ya-
bancı girişimcilerin de ülkelerinde işletme kurmasını (doğrudan yatırım) hararetle 
istemektedirler. Bunun için cazip destekler sunmaktadırlar. Hiç kuşkusuz yabancı 
girişimciler de gittikleri ülkelerde uygun girişimcilik iklimi aramaktadırlar. Yatı-
rım yapılan ülkedeki pazar, ekonomik ve siyasal istikrar, bürokrasi, yasal durum 
ve ülkenin alt yapı uygunluğu, aranan özellikler arasında sayılabilir. İşte bir ülke 
girişimcisinin kendi ülkesi içinde kurduğu işletmeye yerli işletme, başka ülkeden 
gelen bir girişimcinin o ülkede kurduğu işletmeye ise yabancı işletme denmektedir. 
Yabancı firmaların ülkeye gelip yatırım yapması da yasal düzenlemelerle mümkün 
olabilmektedir. Yabancı işletmeler yerli işletmelerle ortaklıklar yaparak da işletme 
kurabilirler. Bunlar yerli-yabancı ortaklık şeklinde piyasada faaliyet sürdürebilir ya 
da satın alma yoluyla yabancı bir firma yerli bir firmayı satın alarak ülkeye girebilir. 
Böyle bir durumda yerli firma yabancı firma hâline gelebilir.

Dünya Ölçeğine Göre İşletmeler
İşletmeler sahiplik, yönetim, üretim ve satış bakımından bir ülke sınırları içinde 
ve dışında olmalarına göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Ulusal İşletmeler
2. Uluslararası İşletmeler
3. Çokuluslu İşletmeler

Ulusal İşletmeler
Bir ülkede kurulmuş sahipliği ve yönetimi, kurulduğu ülke insanları tarafından 
yürütülen, üretimi ve pazarlaması o ülke içerinde yapılan işletmeler ulusal işlet-
melerdir. Bu işletmelere yerel işletmeler de denir. İşletmelerin özel ya da kamu 
niteliği taşıması önemli değildir. Genellikle kapalı ekonomilerde çok görülür.

Uluslararası İşletmeler
Bir ülkede kurulmuş ancak faaliyetlerden bir kısmı başka ülkelerde yürütülüyorsa 
örneğin Türkiye’de üretim yapılıyor, üretimin önemli bir kısmı başka ülkelerde 
satılıyorsa, bu tür işletmelere uluslararası işletme denir. Çünkü faaliyetleri ülke 
sınırları dışına taşmıştır. Yönetimleri genellikle kurulduğu ülkenin insanları tara-
fından yapılan işletmelerdir.

Çokuluslu İşletmeler
Çokuluslu işletmeler, uluslararası işletmelerin büyümüş şeklidir. İşletmelerde 
toplam üretimin, pazarlamanın, insan kaynakları ve yönetiminin önemli bir kıs-
mı, yabancı ülkelerde yapılıyorsa bu işletme çokuluslu işletme olarak adlandırılır. 
Uluslararası Ticaret Odası’nın 1969 yılındaki İstanbul’da yapılan 22.kongre (Mu-
cuk, 2011, s.47) raporunda;
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“Bir uluslararası işletmenin yabancı ülkelerdeki üretimi, toplam üretimin en az 
%25-30’unu geçtiği zaman veya üretim bilinmiyorsa, yabancı ülkelerdeki kârlar, 
toplam kârların önemli bir oranına veya bunlar da bilinmiyorsa, yabancı ülkeler-
deki personeli, toplam personelin önemli bir oranına ulaştığı zaman bu işletmeye 
çokuluslu işletme denir.”

şeklinde bir tanım yapılmıştır. Anlaşılacağı üzere, yabancı ülkelerdeki faali-
yetlerle ilgili çalıştırılan insan kaynağı, kâr veya üretim gibi temel kriterlerden 
birinin toplam içindeki payı bize o işletmenin çokuluslu olup olmadığını göster-
mektedir. Çokuluslu işletmelerin bazı özellikleri şunlardır (Mucuk, 2011, s.48):

•	 Üretim	birden	fazla	dış	ülkede	yapılır.
•	 Ülke	birimleri,	belirli	bir	bağımsızlık	içinde	çalışır.
•	 Sermaye	sahipliği	ikiden	fazla	ülkeye	yayılmıştır.
•	 Birimlerin	tepe	yöneticileri	genel	merkezden	görevlendirilir.
•	 İhtiyaç	duyulan	finansman	uluslararası	sermaye	piyasalarından	sağlanır.	

Yasal Statü Bakımından İşletme Türleri
Bilindiği gibi uygulanmakta olan ekonomik sistem gereği piyasada üç tür mülki-
yete dayalı işletme vardır: Özel işletmeler, Kamu İşletmeleri, Yabancı Sermayeli 
İşletmeler. Bu kısımda sadece özel işletmelerin hukuki statüleri liste hâlinde ve-
rilecektir. 

Özel İşletmeler
I.  Tek Kişi İşletmeleri
II.  Şirket Şeklindeki İşletmeler
 1.  Adi Şirketler
 2.   Ticaret Şirketleri 
	 	 	•		Şahıs	Şirketleri
       -  Kollektif Şirket
       -  Adi Komandit Şirket 
	 	 	•		Sermaye	Şirketleri
       -  Anonim Şirket
       -  Limited Şirket
       -  Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
III. Kooperatifler, Dernek, Vakıf ve Meslek Kuruluşlarının İktisadi İşletmeleri

İŞLETMELERİN BAŞARISININ TEMEL GÖSTERGELERİ
İşletmeler önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için bazı ilkelere uymak zorun-
dadırlar. Bu ilkeler, işletmelerin her döneminde ve tüm yaşamı boyunca geçer-
lidir. Bunlar uzun yıllar işletmecilik uygulamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik ve toplumsal değişmeler yeni ilkeleri gündeme getirmiştir. Yenilikçilik 
de ilkeler listesine girmiştir. Bu ilkeler, özel ya da kamu her işletme için geçerlidir. 

Verimlilik (Prodüktivite)
Verimlilik girdi ile çıktı arasındaki bir ilişkidir. İşletmenin başarısını bildiren çok 
önemli bir göstergedir. İşletmeler ister ürün isterse hizmet üretsinler, genel anlamda 
üretim faktörlerini girdi olarak kullanarak, mümkün olan en çok çıktıyı yani ürün ve 
hizmeti üretmelidir. Aynı miktar girdiden ne kadar çok çıktı üretirsek ya da aynı çık-
tıyı ne kadar az girdiden üretirsek verimliliği yakalamış oluruz. Aynı şekilde girdi ve 
çıktı ilişkisinde herhangi birinin ya da ikisinin de miktarında değişiklikler yaparak ve-
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rimliliği elde edebiliriz. Hangi seçeneği uygulamış olursak olalım, yapmış olduğumuz 
şey girdileri daha üretken kullanmamızdır. Bir işletmede kullanılan toplam üretim 
faktörlerinin verimliliğini ölçmek için aşağıdaki formül uygulanır.

Ancak üretim faktörlerinin ayrı ayrı verimliliği de ölçülebilir.

İşletmede çalışanlarının verimliliği demek, aynı sayıdaki çalışanla daha çok 
üretim ya da aynı üretimi daha az çalışanla elde edebilmek demektir. İşletmenin 
çalışanlara yaptığı ekonomik ve psikolojik motivasyon çabaları onların verimliliği 
içindir. Aynı şekilde daha az sermaye kullanarak, daha az enerji harcayarak üre-
tim artışını sağlayabilmek de verimliliktir.

Aynı miktar üretim için az miktarda girdi ya da üretim faktörü kullanılması 
elde edilen ürün ve hizmetin maliyetini düşürmektedir. Düşük maliyet de işlet-
meleri rekabette güçlü kılmaktadır. Öte yandan üretim faktörleri kıttır. Kıt olan 
şeyler değerlidir. Kaynaklar azaldıkça daha değerli hâle gelmektedir. Değerli hâle 
geldikçe de verimliliğin önemi artmaktadır.

İşletmelerin başarısında verimliliğin önemini tartışınız.

Kârlılık (Rantabilite)
Bilindiği gibi kâr belirli bir dönemdeki gelirlerle giderler arasındaki olumlu fark-
tır. Kârlılık, işletmenin başarısını gösteren en temel göstergedir. Çünkü kâr işlet-
menin varlık nedenidir. İşletme kâr edemezse diğer amaçlarını da yerine getire-
mez. İşletmenin piyasadaki varlığı kâra bağlıdır. Kârlılık durumu, işletme için çok 
önemlidir. İşletme kararlarını buna göre almaktadır.

Genel olarak kârın sermayeye oranı kârlılığı gösterir.

Kârlılık dönemsel olarak hesaplanır. Oranın yüksekliği kârlılığın yükseldiğini 
gösterir. Kârın sermayeye oranı sermayenin kârlılığını gösterir. Bunu yükseltmek 
için ya kârın yükseltilmesi ya da sermayenin azaltılması gerekir. Bunu yükseltmek 
için de maliyeti düşürmek ya da gelirleri (miktar x fiyat) artırmak gerekir. Gelirle-
ri artırmak da miktarı ya da fiyatı veya ikisini birden artırmakla mümkündür. Bir 
de işletmenin finansal kârlılık oranı vardır (Sabuncuoğlu ve Tokol, 1997, s. 61).

9
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Varlıklardan işletmenin borçları çıkınca öz sermaye, kârdan vergiler çıkınca 
net	kâr	ortaya	çıkar.	Finansal	kârlılık	diğerine	göre	daha	net	göstergedir.

İşletmelerin kârlılığı nasıl hesaplanır? 

Etkililik
Etkililik, amaçlara ne derece ulaşıldığını gösterir. Planlanan sonuçların ne kadarı-
nın gerçekleştiğini etkililik formülüyle öğrenebiliriz (Akdemir, 2009 s.137).

Bu oran işletmelerde amaçlara ulaşmanın derecesini ölçer ve gösterir.

Yenilikçilik
İşletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlerin belirli bir ömürleri vardır. Ömürleri sona 
eren ürünler ve hizmetler işletme için kârlı olmaktan çıkmıştır. İşletmelerin de 
ürünler gibi ömürleri olduğunu düşünürsek, hayatlarını devam ettirebilmek için 
yaratıcılık kapasitesini kullanarak yenilik ve ondan sonra da inovasyon ile piya-
saya yeni ürünler sunma ihtiyacı duyarlar. İşletme inovasyonla yeni ürün ve hiz-
metleri piyasaya çıkarırken iş modelini de değiştirebilir.Bu durumdaki bir işletme 
eskisinden daha güçlü şekilde varlığını devam ettirir. Globalleşmeyle birlikte bu 
durum işletmeler için önemli ve yeni bir strateji olarak uygulanmaya başlamıştır. 
Bunu yapan işletmelere yenilikçi işletme denmektedir. Bu da yenilikçilik oranıyla 
ölçülmektedir.

İşletmeler başarılarını ölçmek için bunların dışında başka ölçekler kullanabilir ve 
geliştirebilirler. Ancak kullanılacak ölçek, ölçülecek faaliyet ile uyumlu olmalıdır.  
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Özet
İşletme, ihtiyaçlar ve üretim faktörleri 
kavramlarını tanımlamak.
 İşletme, bir taraftan karşılanmamış insan ihti-
yaçlarını, çözülmemiş sorunları bulmaya ça-
lışırken diğer taraftan da bunları en az kaynak 
kullanarak nasıl müşteriye sunabiliriz arayışı 
içindeki organizasyonlardır. İnsanların davra-
nışlarının temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. 
Genel olarak insanın fizyolojik ve psikolojik ya-
pısına uygun olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar kar-
şılandıklarında zevk ve haz, karşılamadığında 
acı ve sıkıntı yaşanmaktadır. Birincil ihtiyaçlar; 
yemek, içmek, barınmak, uyumak gibi ihtiyaç-
lardır. İkincil ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçların 
dışındaki ihtiyaçlardır. Üretim faktörleri, insan 
ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için 
piyasaya sunulacak ürün ve hizmetlerin üreti-
minde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sı-
nırlı olan girdi ya da kaynaklardır. Dört temel 
çeşidi vardır. Bunlar; doğa, emek, sermaye ve 
girişimciliktir.

 İşletmelerin amaç ve fonksiyonlarını açıklamak. 
 İşletmeler tüm paydaşlarının çıkarlarını dikkate 
alacak ve dengeleyecek şekilde amaçlarını geniş-
letmişlerdir. Çağdaş işletmelerin amaçları kâr, 
ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebi-
lirlik, çevresel sürdürülebilirlik şeklinde sırala-
nabilir. İşletme fonksiyonları demek işletmenin 
gruplandırılmış faaliyetleri demektir. İşletmenin 
birbiriyle ilişkili, yakın ve benzer faaliyetleri 
gruplandırılır ve çok sayıda faaliyeti az sayıda 
yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muha-
sebe, insan kaynakları (personel), halkla ilişkiler 
(PR) ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) fonksiyon 
hâlinde gösterilir.

 İşletmelerin çeşitli kriterlere göre 
sınıflandırılmasını yapmak.
 İşletmeleri daha iyi anlayabilmek için sınıflara 
ayırmak gerekir. Sınıflandırmada çeşitli kriter-
ler temel alınır. Bu kriterlerden bazıları büyük-
lük (ölçek), yaptıkları iş, sermayenin mülkiyeti, 
dünya ölçeği, kâr ve yasal statüdür. İşletmelerin 
büyüklüklerini belirlemede birçok ölçek bulu-
nur. Bunlar niceliksel (kantititatif) ölçek ve ni-
teliksel (kalititatif) ölçek olarak iki grup altında 
toplanabilir. Yaptıkları iş bakımından sınıflan-
dırıldığında üç tür işletme ortaya çıkar. Ürün 
üreten işletmeler, hizmet işletmeleri ve ticaret 
işletmeleri. İşletmeleri sermayenin kime ait ol-
duğuna göre sınıflandırabilmek için önce dün-
ya ölçeğinde bakmak gerekmektedir. Buna göre 
işletmeler yerli işletmeler ve yabancı işletmeler 
olarak ikiye ayrılır. Dünya ölçeğine göre işletme-
ler ise şu şekilde sıralanabilir: Ulusal İşletmeler, 
Uluslararası İşletmeler, Çokuluslu İşletmeler. 
Yasal statü bakımından ise özel işletmeler, ko-
operatifler, sermaye şirketleri, şahıs şirketleri, 
dernek ve vakıflar şeklinde sınıflandırma yapı-
labilir.

İşletmelerin başarısındaki temel ilkeleri sıralamak.
 İşletmeler amaçlarına ulaşmak için gerekli olan 
bazı ilkelere uymak zorundadırlar. Bu ilkeler 
işletmelerin her döneminde ve tüm yaşamı bo-
yunca geçerlidir. Bunlar uzun yıllar işletmeci-
lik uygulamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik ve toplumsal değişmeler yeni ilkeleri 
gündeme getirmiştir. Yenilikçilik ve globalleşme 
ilkeler listesine girmiştir. Bu ilkeler verimlilik, 
kârlılık, yenilikçilik etkililiktir. Özel ya da kamu 
her işletme için bu ilkelerle uyum önemlidir. 

1 3
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Kendimizi Sınayalım 
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının 
sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

a.  İstihdam yaratmaları
b.  Tüketici istek ve ihtiyaçlarını gidermeleri
c.  Toplumsal sorunların çözümüne destek olmala-

rı
d.  Doğal kaynakları tüketmeleri
e.  Ülke ekonomisine katkı sağlamaları

2. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme 
özelliğine ne ad verilir?

a.  Arz
b.		 Fayda
c.  Talep
d.  İstek
e.  İhtiyaç

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı fay-
dalar arasında yer almamaktadır? 

a.  Şekil
b.  Yer
c.  Kapasite
d.  Zaman
e.  Mülkiyet

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan 
“İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma 
yer alan ihtiyaçlardan biridir? 

a.  Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
b.  Anlama İhtiyacı
c.  Kendini Adama İhtiyacı
d.  Koruma İhtiyacı 
e.  Yenileme İhtiyacı

5. İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Sınai ve fikri mülkiyet hakları ile korunması 
mümkün değildir.

b.  Yeniliğin tam karşılığıdır. 
c.  Ticari hale gelebilen yeniliğe denir. 
d.  Sadece ürünlerde inovasyon yapılabilir.
e.  Yenilik ve yaratıcılıkla ilgili değildir.

6. İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek 
için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kul-
lanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da 
kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

a.  Üretim hammaddeleri
b.  Üretim çeşitleri
c.  Üretim araçları
d.  Üretim maddeleri
e.  Üretim faktörleri

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları ara-
sında yer almamaktadır?

a.  Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı
b.  Ekonomik Sürdürülebilirlik Amacı
c.  Sosyal Sürdürülebilirlik Amacı
d.  Çevresel Sürdürülebilirlik Amacı
e.  Kar Amacı 

8. İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıda-
kilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt siste-
mini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

a.  Üretim
b.  Yazı İşleri
c.  İnsan Kaynakları
d.  Araştırma Geliştirme
e.  Muhasebe

9. İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden 
hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

a.  Kuruldukları Yıla Göre Sınıflandırma
b.  Kurucularına Göre Sınıflandırma 
c.  Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma
d.  Adlarına Göre Sınıflandırma
e.  Piyasa Koşullarına Göre Sınıflandırma

10.  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını 
sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer al-
mamaktadır?

a.  Etkililik
b.  Verimlilik
c.  Karlılık 
d.  Taklitçilik
e.  Yenilikçilik
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kavramı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin Amaçları ve İş-

levleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin Amaçları ve İş-

levleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerin Sınıflandırıl-

ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerin Başarısında Te-

mel İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1 
Sosyal politika açısından iş yaratma, istihdam sağla-
ma özellikleriyle de işsizliğin çözümünde çare olarak 
etkili olmaktadırlar. Ülke ekonomilerinin büyümesi, 
kişi başına milli gelirin artması, işsizliğin azalması, eği-
tim, sağlık ve güvenlik gibi temel alanlarda iyileşmenin 
sağlanması hatta bunlara bağlı olarak insan hakları, 
adalet, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi kavramların 
içselleştirilip uygulanmasının da ekonomik gelişmeye 
bağlı olarak işletmelerle ilgili olduğu bilinmektedir. 

Sıra Sizde 2 
İşletmelerin ürettiği her ürün ve hizmet mutlaka bir 
ihtiyacı giderir bir sorunu çözer. Buna fayda denir. O 
hâlde fayda, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını 
giderme özelliğine denir. Ürünler ve hizmetler ne ka-
dar ihtiyaç gideriyor sorun çözüyorsa o kadar faydalı-
dır. İnsanlar ürüne ve hizmetin kendisine değil onun 
sağladığı faydaya para ödemektedirler.

Sıra Sizde 3 
Rekabetin artması işletmeleri zor duruma düşürmüş, 
sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak isteyen 
işletmelerin piyasada kalma mücadelelerinde farklı-
lıkların ne kadar da önemli olduğunu anlamalarını 
sağlamıştır. Bu farklılıkların iş modellerinde, iş yapış 
şekillerinde, ürünlerde ve hizmetlerde yapılabileceği 
anlaşılmıştır. En iyisi ve en yenisinin talep edilmesi, 
işletmeleri yaratıcılığa, yeniliğe ve inovasyona yönlen-
direcektir.

Sıra Sizde 4
İşletmecilikte en çok kullanılan ihtiyaç araştırması 
Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”dir. Söz 
konusu hiyerarşide ihtiyaçlar listelenerek gelişi güzel 
sıralanmamış piramidin tabanından başlayarak tepesi-
ne kadar ihtiyaçlar yerleştirilmiştir. Buradaki en temel 
varsayım ihtiyaçların hiyerarşik, insan davranışlarının 
ise ihtiyaca göre şekillenmesidir.

Sıra Sizde 5
Bugünü yaşarken, üretirken, tüketirken, dünyada kıt 
olan kaynaklardan gelecekte dünyada yaşayacaklara 
da yetecek kadar bırakma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
“Gelecek nesiller bizden daha kötü değil daha iyi yaşa-
yabilsinler” anlayışı benimsenmiştir.

Sıra Sizde 6
Girişimcilik, kendisi dışındaki üretim faktörlerini 
doğa, emek ve sermayeyi bir araya getirerek mal ve hiz-
met üretmektir. Girişimci, işletme kurmak için diğer 
üretim faktörleri yanında yaratıcı bir iş fikrine ihtiyaç 
duyar. Bunun için girişimciler yaratıcı olmak zorun-
dadır. Bu iş fikri yapılabilir (fizibil) olmalıdır. İşletme 
kurmakla girişimcilik bitmez. İşletmelerin gündemin-
de sürekli iş fikirleri vardır. İşte piyasada işletmeler için 
ürün ve hizmetlerde, dağıtımda, yönetimde, iş mode-
linde akla gelebilecek her alanında yenilik yapılabilir. 
Bunun için iş fikirleri üretilebilir. Buna iç girişimcilik 
denir.
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Sıra Sizde 7
Kurumsal sosyal sorumluluk, maksimum kâr yerine 
maksimum değer kazandıran, işletmenin paydaşları 
(pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yerel 
kuruluşlar, devlet, sivil toplum) tarafından alkışlanan 
ve gün geçtikçe daha fazla istenen, gelecek ekonomiler-
de işletmelerin tamamının uygulamasını zorunlu kıla-
cak ulusal ve küresel kuralların artacağı, paydaşların 
işletmeyle ilgili çelişen, çıkarlarını dengeleyen, 1970’li 
yıllardan beri artan yoğun rekabet sonucu ortaya çı-
kan, işletmenin amaçlarına geniş bir açı kazandıran bir 
teoridir.

Sıra Sizde 8
Küçük işletmelerin yönetimleri merkezci, bağımsız ve 
yalındır. Örgüt modeli dikeydir. Oysa büyük işletme-
lerde yönetim karmaşık hâle gelir. Merkezci değildir. 
Küçük işletmelerde işletme sahipliği ile işletme yöne-
timi ayrı ayrı kişi ya da kişilerde değildir. Aynı kişide 
toplanmıştır. Büyük işletmelerde aynı kişi ya da kişiler-
de yönetim ve sahiplik birlikte bulunmaz. Yönetim ar-
tık profesyonellere devredilmiştir. Küçük işletmelerin 
satın almalarda ve satışlarda pazarlık (iskonto) güçle-
ri zayıftır. Çünkü satın almaların ve satışların miktarı 
azdır. Oysa büyük işletmeler çok miktarda satın alma 
ve satış yaptıkları için pazarlıkta güçlüdürler. Küçük iş-
letmeler, gerek işletme içinde gerekse işletme dışındaki 
ilişkilerinde daha yoğundur. Bunun için çalışanlarını 
ve müşterilerini tanır. Büyük işletmelerde çalışan sayı-
sı ve müşteri sayısı çok olduğu için ilişki yoğun değil-
dir. Küçük işletmelerde genellikle herkes her işi yapar. 
Çünkü uzmanlaşma yoktur. Büyük işletmelerde uz-
manlaşma olduğu için herkes her işi yapamaz.

Sıra Sizde 9
Verimlilik girdi ile çıktı arasındaki bir ilişkidir. İşlet-
menin başarısını bildiren çok önemli bir göstergedir. 
Bilindiği gibi işletmeler ister ürün isterse hizmet üret-
sinler genel anlamda üretim faktörleri ya da kaynaklar 
olarak gördüğümüz ve mikro ölçekte girdi olarak kul-
landığımız emek, sermaye, hammadde, enerji, tekno-
loji ve malzeme miktarından en çok çıktıyı yani ürün 
ve hizmeti üretmelidir. Aynı miktar girdiden ne kadar 
çok çıktı üretilirse ya da aynı çıktı ne kadar az girdi-
den üretilirse o kadar çok verimlik sağlanır. Aynı mik-
tar üretim için az miktarda girdi ya da üretim faktörü 
kullanılması elde edilen ürün ve hizmetin maliyetini 
düşürmektedir. Düşük maliyet de işletmeleri rekabette 
güçlü kılmaktadır.

Sıra Sizde 10
Varlıklardan işletmenin borçları çıkınca öz sermaye, 
kârdan	vergiler	 çıkınca	net	kâr	ortaya	 çıkar.	Finansal	
kârlılık diğerine göre daha net göstergedir. Kârlılık dö-
nemsel olarak hesaplanır. Oranın yüksekliği kârlılığın 
yükseldiğini gösterir. Kârın sermayeye oranı sermaye-
nin kârlılığını gösterir. Bunu yükseltmek için ya kârın 
yükseltilmesi ya da sermayenin azaltılması gerekir. 
Kâr belirli bir dönemdeki gelirlerle giderler arasındaki 
olumlu farktır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletme çevresi kavramını tanımlayabilecek,
İşletme çevresinin çok katmanlı yapısını betimleyebilecek,
İşletmenin genel çevre bileşenlerini ve bu bileşenlerin kendi aralarındaki etki-
leşimleri açıklayabilecek,
İşletmenin sektörel çevre bileşenlerini ve bu bileşenlerin işletme üzerindeki et-
kilerini betimleyebileyecek,
İşletmenin iç çevresini ve iç çevre unsurlarını tanımlayabilecek,
Çevresel belirsizlik ve işletme çevresi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 İşletme	Çevresi
•	 Küresel	Çevre
•	 Genel	Çevre

•	 Sektörel	Çevre
•	 İç	Çevre
•	 Çevresel	Belirsizlik

İçindekiler










İşletme ÇevresiGenel İşletme

•	 İŞLETMENİN	ÇEVRESİ
•	 BİR	SİSTEM	OLARAK	İŞLETME	ÇEVRESİ
•	 İŞLETME	ÇEVRESİNİN	TEMEL	
SEVİYELERİ

•	 İŞLETMELER	VE	ÇEVRESEL	BELİRSİZLİK

GENEL İŞLETME



İŞLETMENİN ÇEVRESİ
İşletmelerin çevresi en genel ifadesiyle işletme sınırları dışında kalan her şey 
olarak tanımlanabilir. Tüm işletmeler belli bir çevre içinde faaliyetlerini sürdür-
mektedir. İşletmelerle çevre arasında karşılıklı bir ilişkinin veya bir başka deyişle 
etkileşimin var olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. İşletmeler çevreden ken-
di faaliyetleri için gerekli olan girdileri alır ve bu faaliyetler sonucunda çevreye 
çeşitli çıktılar sunarlar. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse Şekil 2.1’de gö-
rüldüğü gibi, işletmeyle çevre arasında önemli bir girdi-çıktı ilişkisi vardır (Hatch 
ve Cunliffe, 2006).

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan çeşitli kaynakları 
çevrelerinden sağlamakta, bu kaynakları kendi bünyelerinde belli süreçlere tabi 
tutmakta ve bu süreçler neticesinde yine çevreye çeşitli ürünler sunmaktadırlar. 
İşletmelerin çevreye sundukları ürünler oldukça çeşitlidir. İşletmeler tarafından 
çevreye sunulan ürünler somut birer çıktı ise bu tür ürünlere mal denilmektedir. Tuz 
üreten bir işletmenin çevreye somut bir çıktı sağladığı oldukça açıktır. Fakat unutul-
maması gereken nokta her işletmenin çıktısının somut olmadığıdır. Bazı işletme-

İşletme Çevresi

Şekil 2.1

İşletme Çevre 
Etkileşimi
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lerin çıktıları belli bir performansı gerektiren soyut ürünlerdir. Bu tür ürünler 
hizmet olarak adlandırılmaktadır. Örneğin yüksek öğretim konusunda faaliyet 
gösteren bir kurum olarak üniversite, eğitim hizmeti üretmektedir, bir başka de-
yişle, üniversitenin temel çıktısı eğitim hizmetidir. Bazı işletmeler ise hem soyut 
hem de somut çıktılar üretmektedir. Örneğin bir lokanta, hem servis edilen yeme-
ği üreten hem de bu yemeğin servis edilme sürecini gerçekleştiren bir işletmedir.

Faaliyet alanı ne olursa olsun, her işletme söz konusu faaliyetlerini çevreden 
elde ettiği girdiler sayesinde gerçekleştirmekte ve elde ettiği çıktıları da yine aynı 
çevreye sunarak devamlılık, kâr elde etme ve sosyal sorumluluk gibi çeşitli işlet-
mecilik amaçlarını yerine getirebilmektedir. Çevre işletmeye çeşitli fırsatlar su-
narken bazı tehditleri de bünyesinde barındırmaktadır. Çevre, barındırdığı birçok 
belirsizlik ve bunun yanında işletmelere sağladığı birçok kaynakla, her işletme 
yöneticisinin önemle üzerinde durması gereken konulardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ünitede çeşitli boyutları itibarıyla işletmenin çevresi ele alınarak 
işletme çevre etkileşiminin daha anlaşılır bir hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. 

BİR SİSTEM OLARAK İŞLETME ÇEVRESİ
İşletme çevresi, her ne kadar işletme sınırları dışında kalan her şey olarak tanım-
lansa da, işletme ve çevre arasındaki ilişkiyi tam olarak anlayabilmek daha kap-
samlı bir analiz sürecini gerektirmektedir. Bu süreçte işletmecilerin en önemli yol 
göstericisi Genel Sistem Yaklaşımı’dır.

Genel Sistem Yaklaşımı, Avusturyalı bir biyolog olan Karl Ludwig von 
Bertallanfy (1901-1972) tarafından, 1920’li yıllardan itibaren geliştirilmiş disip-
linlerarası bir düşünce tarzıdır. Genel Sistem Yaklaşımı’nın en önemli vurgusu 
olgu, olay veya sistemlerin incelenmesinde karşılıklı ve çevresel ilişkilerin de göz 
önünde bulundurulması noktasındadır (Koçel, 2010). İşletmeye yönelik olarak 
geliştirilecek bu tür bir değerlendirmenin, işletme ve çevre konusunu daha kolay 
kavrayabilmemizi sağlayacağı oldukça açıktır.

İşletmeleri bir sistem olarak betimlemeden önce, sistem kavramını tanımla-
mak oldukça yerinde bir başlangıç noktası olacaktır. Sistem; çevreyle ve birbirle-
riyle ilişkili çeşitli parçalardan veya bir başka deyişle alt sistemlerden oluşan bir 
bütün olarak tanımlanabilir (Aydın, 2011). Alt sistem, sistemin kendi içersinde 
bütünlük arz eden alt bileşenleridir. Çevreyle etkileşimi sırasında sistem, çevre-
den çeşitli girdiler almakta, bu girdileri belli bir süreç çerçevesinde işlemekte ve 
bu sürecin sonucu olarak meydana gelen çıktıları yine çevreye sunmaktadır. Bu 
döngüsel süreç kapsamında, sistem çevreden aldığı geribildirimler ışığında ken-
disini değiştirmekte veya yeniden düzenlemekte ve bu şekilde uyum yeteneğini 
arttırmaya çalışmaktadır. İşletmeler de çevreyle olan etkileşimlerini sistem yakla-
şımına oldukça benzer bir girdi-çıktı süreci çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. 
Bu bakımdan işletmeleri birer açık sistem olarak değerlendirmek önemli bir ge-
rekliliktir. Şekil 2.2 açık bir sistem olarak işletmeyi tasvir etmektedir. Çevresiyle 
insan, bilgi, hammadde, enerji alışverişi olmayan sistemler kapalı sistemlerdir. 
Fakat kapalı yapıda bir sistem, işletmeler için kesinlikle söz konusu olamaz. 
Özetlemek gerekirse her işletme çevreyle sürekli etkileşim içinde olan açık birer 
sistemdir (Katz ve Kahn, 1966).

Sizce herhangi bir işletmeyi kapalı bir sistem olarak değerlendirmek mümkün müdür?

Genel Sistem Yaklaşımı 
olgu, olay veya sistemlerin 
incelenmesinde karşılıklı 
ve çevresel ilişkileri de göz 
önünde bulundurmaktadır.

Çevresiyle insan, bilgi, 
hammade ve enerji alışverişi 
olan sistemler açık sistem 
olarak nitelendirilmektedir.

Sistem; çevreyle ve 
birbirleriyle ilişkili çeşitli 
bileşenlerden veya bir başka 
deyişle, alt sistemlerden 
oluşan bir bütündür.

1
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Bir sistem olarak işletmeler çeşitli alt birimlerden meydana gelmektedir. 
Örneğin bir işletme sistemi için pazarlama bölümü, alt düzeyde bir sistemdir. 
Pazarlama bölümü, işletme içerisinde finansman, insan kaynakları ve üretim gibi 
diğer bölümlerle uyumlu bir şekilde çalışmalı ve üst sistem olan işletmenin amaç-
larına ulaşabilmesi için çaba göstermelidir. Üst sistem olarak nitelendirdiğimiz 
işletmenin ise öncelikle bulunduğu sektörün, daha sonra ulusal ve küresel eko-
nominin bir alt sistemi olduğunu belirtmek gerekmektedir. İşletme çevresini iç 
içe geçmiş bir sistemler bütünü olarak algılamak, sistem yaklaşımın bize sunduğu 
önemli bir kolaylıktır. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak işletmeciler tarafın-
dan göz ardı edilmemesi gereken diğer kavramlar ise şöyledir;

•	 Sinerji: Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabile-
cekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumudur. 
İşletme çevresinde yer alan çeşitli alt sistemler uyumlu ve etkileşimli bir 
şekilde çalıştıkları zaman, sistem daha büyük bir çıktı potansiyeline sahip 
olacaktır. İşletmelerin bünyesinde çeşitli alt sistemler, belli bir uyum içe-
risinde bir araya getirilmekte ve işletmenin devamlılığının sağlanabilmesi 
adına her bir alt sistemin bireysel toplamından daha büyük bir ortak değer 
yaratılmaktadır. 

•	 Entropi: Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm oldukları şek-
linde açıklanabilecek bir kavramdır. Sistemler entropi olgusuna karşı, 
bünyelerinde gereğinden daha fazla enerji üretmeye çabalamaktadırlar. 
Sistemlerin bu eğilimi negatif entropi olarak adlandırılmaktadır. Bir sistem 
olarak işletmeler, işletmecilik süreçleri sonucunda “artı değer” yaratarak, 
entropiyi yenmeye gayret etmelidirler. Aksi takdirde işletmenin faaliyetle-
rini sürdürmesi zorlaşacak ve işletme, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacaktır.

•	 Ekofinalite: Sistem yaklaşımına göre, belli sonuçlara ulaşmak için izlene-
bilecek yollar oldukça çeşitlidir. Farklı noktalardan başlayarak veya farklı 

Şekil 2.2

Açık Bir Sistem 
Olarak İşletme

Kaynak: Cole, 
2004: 77.
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yolları kullanarak da aynı sonuçlar elde edilebilir. Bu bağlamda işletmeciler 
tek bir doğruya takılıp kalmamalıdırlar. Çeşitli yenilik arayışlarına imkân 
sağlayan, motive edici bir işletme ortamı yaratmalı ve işletme çevresini ola-
sı yenilikçi yolları bulabilmek adına dikkatli bir şekilde izlemelidirler. 

 
İŞLETME ÇEVRESİNİN TEMEL SEVİYELERİ
İşletme çevresini sistem bakış açısıyla ele aldığımızda, bunun işletme içinden baş-
layan ve çeşitli katmanları olan bir yapı olacağını düşünebiliriz. İşletme çevresi, iç 
içe geçmiş çeşitli düzeylerdeki çevresel sistemlerden oluşmaktadır. İşletme çevre-
siyle ilgili olarak karşımıza çıkan ilk sınıflandırma; işletme çevresinin işletme içi 
veya işletme dışı olması noktasındadır. Bu açıdan bakıldığında işletme çevresinin 
işletme sınırları içinde kalan kısmına işletmenin iç çevresi ya da kısaca iç çevre de-
nilmektedir. İşletme çevresinin işletme sınırları dışında kalan kısmı ise işletmenin 
dış çevresini oluşturmakta ve kısaca dış çevre olarak adlandırılmaktadır. Birçok 
kaynakta işletme çevresi kavramının yalnızca dış çevreyi nitelemek için kullanıl-
dığı görülmektedir. Bu ünite kapsamında da aksi belirtilmedikçe çevre kavramı 
dış çevreyle ilişkilendirilerek kullanılmıştır.

İşletmenin iç çevresi işletme sınırları içinde, işletmenin vizyonunu, misyonu-
nu, temel yeteneğini, örgüt yapısını ve kültürünü içinde barındıran bir çeşit alt 
sistemler bütünüdür. Bunun aksine dış çevre işletmenin sınırları dışında yer alan 
ve işletmeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilen çeşitli bileşenleri içeren 
bir çeşit üst sistemdir. Söz konusu bu üst sistemin işletmeyi doğrudan etkileyen 
bileşenlerine işletmenin yakın dış çevresi, işletmenin sektörel çevresi veya işlet-
menin mikro çevresi denilmektedir. Sektörel çevrede meydana gelen değişimler 
işletmeyi hızlı ve şiddetli bir şekilde etkilemektedir. İşletme üzerindeki etkileri 
daha dolaylı olan çevresel bileşenler ise işletmenin genel çevresinde yer almakta-
dırlar. Genel çevre, sektörel çevreye göre daha üst seviyeli bir sistemi ifade etmek-
tedir. Genel çevrenin, işletmenin makro çevresi şeklinde nitelendirildiği de bilin-
mektedir. Genel çevre bileşenlerindeki değişim ve gelişmeler öncelikle işletmenin 
sektörel çevresini etkilemekte ve bu etkinin şiddetine göre işletmenin etkilenmesi 
veya etkilenmemesi söz konusu olmaktadır (Hitt, Black ve Parker, 2005).

Sistem bakış açısıyla işletme 
çevresi; işletme içinden 
başlayan ve çeşitli katmanları 
olan bir yapıyı ifade eder.

İç çevre; işletme sınırları 
içinde kalan ve işletmenin 
misyonunu, vizyonunu, temel 
yeteneklerini, örgüt yapısını 
ve örgütsel kültürünü içinde 
barındıran bir alt sistemler 
topluluğudur.

İşletmenin sektörel 
çevresi, işletmenin yakın 
dış çevresi veya işletmenin 
mikro çevresi şeklinde de 
adlandırılmaktadır.

İşletmenin genel çevresi 
işletmenin makro çevresi 
olarak da düşünülebilir.

Şekil 2.3

Çevresinin Temel 
Seviyeleri
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İşletmenin Genel Çevresi
İşletme çevresinin en dış katmanı işletmenin genel çevresi veya kısaca genel çevre 
olarak nitelendirilmektedir. İşletmenin genel çevresi işletme faaliyetleri üzerinde 
dolaylı bir etkiye sahiptir. Genel çevrenin işletme üzerindeki etkisi öncelikle işleme-
nin sektörel çevresinde kendisini göstermekte, daha sonra söz konusu etkinin şid-
detine göre işletmeyi de etkisi altına alabilmektedir. Genel çevrenin işletme faaliyet-
leri üzerindeki etkisi daha uzun bir zaman diliminde kendisini göstermektedir, bu 
nedenle genel çevrenin işletmelerin günlük faaliyetleri üzerindeki etkisini saptamak 
oldukça güçtür. İşletmenin genel çevresi temel olarak beş bileşenden oluşmaktadır. 
Bu bileşenler siyasal-yasal çevre, ekonomik çevre, sosyokültürel çevre, teknolojik 
çevre ve doğal çevre olarak isimlendirilmektedir. Bu beş bileşene ek olarak, işletme-
nin genel çevresinde yer alan tüm bileşenleri, daha geniş kapsamlı olarak etkileme 
potansiyeline sahip olan bir diğer genel çevre bileşeni de işletmenin küresel çevre-
sidir. Küresel çevre tüm diğer genel çevre ve sektörel çevre bileşenleriyle etkileşim 
hâlindedir. Bu özelliğinden dolayı küresel çevrenin, işletmeyi ve işletme çevresini 
saran bir üst sistem olarak algılanmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
Bu bölümde öncelikle beş temel dış çevre bileşeni hakkında açıklamalar yapılacak, 
daha sonra küresel çevre konusuna değinilecektir. 

İşletmenin genel çevre bileşenleri analitik bir şekilde, bağımsız birer bileşen gibi 
düşünülebilir mi?

Siyasal-Yasal Çevre
Siyasal-yasal çevre faktörlerinin işletmenin faaliyetleri üzerindeki etkisi oldukça 
güçlüdür. Siyasal-yasal çevre işletmelerin neleri yapıp neleri yapamayacağını ke-
sin çizgilerle belirleyen genel bir çerçeve niteliğindedir. Siyasal-yasal çevre tüm 
işletmecilik faaliyetlerini etkileyebilme gücündedir. Siyasal-yasal çevrede yaşanan 
gelişmeler bazı işletmelerin geleceğine yönelik tehditler yaratmakta iken bazı iş-
letmelerin geleceğine yönelik çeşitli fırsatlar sunabilmektedir.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Siyasal-yasal çevre genel olarak siyasal sis-
tem, yasal ve siyasal kurumlar, yasalar ve diğer çeşitli düzenlemeleri de içine 
alan bir yapı olarak tanımlanabilir. Siyasal-yasal çevre işletme faaliyetlerini 
düzenleyen yasaların kaynağıdır. Bu nedenle her işletme tarafından yakından 
takip edilmelidir.

Siyasal-yasal çevre bir bakıma siyasal çevre ve yasal çevrenin birleşim küme-
sidir. Siyasal ve yasal çevre bağlamında meydana gelen gelişmeler o kadar iç içe 
geçmiştir ki bu durumun, siyasal ve yasal çevreleri adeta tek parçalı bir yapıya 
dönüştürdüğü söylenebilir. Siyasal ve yasal kavramlarını daha detaylı bir şekilde 
açıklamamız gerekirse siyasal çevrenin, siyasal sistem içinde gücün dağılımıyla 
ilgili bir konu olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Siyasal gücün belli kesimlerde 
yoğunlaştığı siyasal sistemler daha otokratik, siyasal gücün toplum geneline da-
ğıldığı siyasal sistemler ise daha demokratik sistemler olarak betimlenmektedir. 
Siyasal sistemin işletmecilik faaliyetleri üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 
Doğu Avrupa’da 1989’dan itibaren yaşanan siyasal değişimin, yasal ve ekonomik etki-
leriyle birlikte değerlendirildiğinde, bölgede faaliyet gösteren işletmeler üzerinde ol-
dukça yoğun bir değişim etkisi yarattığı görülecektir. Yasal çevre kavramı ise işletme-
nin faaliyet gösterdiği ülkenin anayasa ve yasalarından oluşan yapıyı ifade etmektedir. 
İşletmelerin yasal çevresi en genel anlamda işletmelerin uymakla yükümlü oldukları 
hukuk kuralları bütünü olarak düşünülebilir. Hukuk kuralları, maddi yaptırımla 
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desteklenmiş sosyal kurallardır. Bu nedenle yasal çevreyi siyasal çevrenin so-
mutlaşmış hâli olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Yasal çevre-
nin işletmeler üzerindeki etkisi, siyasal çevreye göre daha doğrudandır (Hatch ve 
Cunliffe, 2005). 

Siyasal-yasal çevrenin en güçlü aktörü devlettir. Devlet, yasal düzenlemeler 
yapabilme gücünün yanında, bilgiye erişimin sağlanması ve paylaşılması gibi 
işlevler de üstlenmiştir. Bu işlevler rekabetin sağlıklı bir şekilde sürüdürülmesi 
açısından oldukça önemlidir. Devlet yaptığı vergi düzenlemeleriyle işletmecilik 
faaliyetlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Devletin işletmeler üzerindeki bir di-
ğer önemli etkisi de sahip olduğu satın alma gücüdür. Devlet, işletmelerin çeşitli 
ürünleri için doğrudan veya dolaylı alım yapan önemli bir müşteri niteliğindedir 
(Hodge, Anthony ve Gales, 2002). 

Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın Devlet ve İşadamları isimli eseri Türkiye bağlamında işlet-
meler ve siyasal-yasal çevre etkileşimini konu alan önemli bir eserdir.

Devlet, ücret ve istihdam, fiyat kontrolleri, bölgesel veya işlevsel teşvik rejim-
leri, işletmelerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin 
ve halk sağlığının korunması gibi birçok farklı alanda hukuki düzenlemeler yapa-
rak işletme faaliyetlerini etkileyebilmektedir (Dinçer, 1998). Tüm yasal düzenle-
meler işletmeler üzerinde belli düzeylerde yaptırım gücüne sahiptir fakat Ticaret 
Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve 
İş Hukuku gibi alanlarda yapılan yasal düzenlemelerin, diğer hukuk alanlarında 
yapılan düzenlemelere göre, işletmecilik uygulamalarına daha doğrudan bir etkisi 
olduğu belirtilebilir (Ülgen ve Mirze, 2004).

Ekonomik Çevre
İşletmelerin ekonomik çevresi; faaliyette bulundukları ülkedeki ekonomik du-
rumla yakından ilgilidir. İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz 
insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam, işletmenin eko-
nomik çevresidir. Ekonomik çevre işletme faaliyetlerini oldukça derinden et-
kileyebilir. Ekonomik çevrenin işletmeler üzerindeki etkileri, üç temel noktada 
özetlenebilir. Bu noktalar: Ekonominin güncel durumu, eknominin konjonktürel 
yapısı ve ekonomide yaşanan yapısal değişimlerdir (Hitt, Black ve Porter, 2005).

İşletmeler, faaliyette bulundukları ekonominin güncel durumunu yakından 
takip etmelidirler. Güncel ekonomik gelişmeler, işletmelerin faaliyetlerini kısa 
dönemde etkileme gücüne sahiptir. Bu bağlamda tüketicilerin satınalma gücü, 
işsizlik oranları, faiz ve enflasyon oranları, para arzı, dış ticaret dengesi, gayrisa-
fi mîlli hasıla ve döviz kurları gibi ekonomik göstergeler, işletmeciler tarafından 
dikkatle izlenmelidir. Örneğin yüksek enflasyon, işletmelerin girdi maliyetlerini 
arttırır. İşletmeler artan maliyetleri çoğu zaman müşterilerine tam olarak yansı-
tamazlar ve bu durum işletmelerin kârlılığında düşüşe yol açar. Benzer kârlılık 
düşüşlerine, faizlerin artması veya döviz kurlarındaki beklenmedik yükselişler de 
neden olabilir.

Türkiye İstatistik Kurumunun resmi web sitesi olan www.tuik.gov.tr güncel ekono-
mik verilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceğiniz önemli bir kaynaktır. 

Ekonomik çevre, işletmelerin 
var olan kıt kaynakları 
kullanarak, sonsuz insan 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için üretim yaptıkları ortamdır.
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Ekonominin güncel durumuna ek olarak, işletmeler ekonominin içinde bulun-
duğu konjonktürü de dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmek durumundadırlar. 
Ekonomi büyüme, durgunluk, bunalım veya iyileşme gibi çeşitli konjontürel ev-
relerde olabilir. Ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel evreyi kestirebilmek, 
işletmelerin geleceğe ilişkin planlarına önemli katkılar sağlayacaktır. İşletmeler 
faaliyet gösterdikleri sektördeki konjonktürel değişimlerin yapısını iyi bilmeli 
ve aynı zamanda bu yapı ile ekonomik çevredeki genel konjonktürel değişimleri 
ilişkilendirmelidirler. İşletmeler ekonominin büyüdüğü veya ekonomide iyileşme 
eğiliminin hakim olduğu durumlarda daha iyi performans gösterirler. Ekonomik 
durgunluk veya bunalım dönemleri ise işletmelerin performansı açısından karşı 
konulamaz bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmelidir (Lussier, 2006).

İşletmelerin, analiz etmekte en çok zorlandıkları konu; ekonomik çevrede ya-
şanan değişimlerin uzun dönemli yapısal değişimler mi, yoksa geçici değişimler 
mi olduğudur. Yapısal değişimler, ekonomiyi derinden etkileyen dönüşümler ola-
rak tanımlanabilir. Örneğin tarımsal bir ekonomiden sanayi ekonomisine geçiş 
veya sanayi ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş uzun dönemli ve geniş 
kapsamlı dönüşümleri içeren yapısal değişimlerdir. Günümüzde sanayi tipi işlet-
mecilik modelinden, bilgi yoğun bir işletmecilik modeline geçiş yaşanmaktadır. 
Söz konusu dönüşüm insan faktörünü, işletmelerin en önemli varlığı hâline ge-
tirmiştir. Bu tür bir yapısal değişimi fark edemeyen işletmeler insan kaynakları 
politiklarında gerekli düzenlemeleri yapmakta gecikebilir ve bu nedenle rekabette 
diğer işletmelerin gerisine düşebilirler.

İşletmeler ekonomik çevreyi analiz ederken; güncel ekonomik durumu, ekomideki kon-
jonktürel gelişmeleri ve ekonomik değişimlerin karakterini dikkatle incelemeledirler.

Sosyokültürel Çevre
Sosyokültürel çevre adından da anlaşıldığı üzere iki temel boyutta incelenebilen 
bir kavramdır. Bu boyutlardan ilki sosyal, bir başka deyişle toplumsal boyut, di-
ğeri ise kültürel boyuttur. Sosyal boyut toplumdaki sınıfsal çatışmaları ve yapıyı, 
demografik özellikleri, yaşam tarzlarını, toplumsal hareketliliği, toplumsal eylem 
potansiyelini ve eğitim, din, meslekler gibi daha geleneksel toplumsal kurumları 
içermektedir (Hatch ve Cunliffe, 2006).

Sosyokültürel çevrenin sosyal boyutu bağlamında özellikle üzerinde durulması 
gereken konulardan birisi toplumun demografik özellikleridir. Demografik özel-
likler, gelir durumu, eğitim seviyesi, nüfusun coğrafi dağılımı, nüfus yoğunluğu, 
nüfusun kadın-erkek oranı, nüfusun etnik yapısı ve ortalama yaş gibi, toplumda 
yaşayan bireyleri tanımlayan çeşitli özellikler şeklinde düşünülebilir. Demografik 
özelliklerin, işletmelerin hem girdi potansiyelleri hem de çıktıları üzerinde yo-
ğun bir etkisi vardır. Örneğin nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim 
kalıplarıyla, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluş-
turduğu toplumların tüketim kalıpları, önemli farklılıklar gösterecektir. Ayrıca 
işletmenin faaliyette bulunduğu ülkedeki yaş ortalamasının işletmenin istihdam 
politikası üzerinde belirleyici bir etkisi vardır (Hitt, Blcak ve Porter, 2005).

Paradigma; bir kişinin çevresini ve çevresindeki olayları algılama tarzını ifade eder.

Sosyokültürel çevrenin ikinci temel bileşeni kültürdür. Bir sosyal sistemde mey-
dana gelen gelişmeleri anlayabilmek için, o sistemin kültürünü iyi analiz etmek ge-

Sosyokültürel çevre, işletme 
çevresindeki toplumsal 
yapıyı ve işletmenin faaliyet 
gösterdiği toplumun kültürel 
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bileşendir. 

Bir ülkedeki nüfusun yapısı, 
güncel durumu ve değişim 
eğilimleri demografik 
özellikler olarak 
tanımlanabilir.
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rekmektedir. Antroplojik açıdan kültür insanların doğaya ekledikleri dil, gelenek-
görenek, tarih, sanat, yaşam tarzı ve dinsel inançlar gibi maddi ve manevi varlık-
ların toplamı olarak tanımlanabilir (Saruhan ve Yıldız, 2009). Kültür bireylerin 
bakış açılarını şekillendirmekte ve onların içinde bulundukları dünyayı anlam-
landırma çabalarına yol göstermektedir. Kültür, belli davranışların yapılmasını 
engellerken, belli davranışları olumlamakta, bir başka deyişle normlaştırmakta-
dır. Normlar toplumda yerleşmiş tavır, değer ve davranış kalıpları olarak tanım-
lanabilir. Normlar bireylerin karar verme süreçlerinde oldukça etkili olmaktadır. 
Çalışma saatleri, işyerinde tercih edilen giyim tarzı ve profesyonel yaşamda uygun 
bulunan tavır ve davranışlar iş yaşamanına ilişkin toplumsal normlardan bazıla-
rıdır. Kültür bireylerin çeşitli olaylar karşısında verdikleri duygusal tepkilerin şid-
detini belirlemektedir. Toplumu oluşturan bireyleri bir arada tutan, onların sahip 
oldukları ortak kültürdür. İşletmeler de kültürün bu güçlü etkisi altında faaliyet-
lerini sürdürmek durumundadırlar. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri toplumun 
kültürel yapısına aykırı davranışlarda bulunmaları, düzeltilmesi mümkün olma-
yan sorunlara yol açabilir (Hodge, Anthony, Gales, 2002).

Bir sosyal sistemde meydana gelen değişimleri anlayabilmek için, o sistemin kültü-
rel paradigması hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Toplumdaki bireylerin işletmeler açısından, hem girdi hem de işletmecilik süreç-
lerinin çıktılarını talep eden hedef kitle olarak değerlendirilmesi ne gibi sonuçlar 
doğurmaktadır?

Kültür kavramının önemli bileşenlerinden birisi de toplumsal değerler-
dir. Birçok toplumsal değer, bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından ak-
tarılmakta ve bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bireylerin sahip oldukları bazı değerlerin değişimi zor hatta mümkün değildir. Bu 
tür değerler temel değerler olarak adlandırılmaktadır. Fakat her toplumsal değer, 
temel değer değildir. Temel değer olmayan ve göreceli olarak daha kolay değişti-
rilebilen değerler ise ikincil değerler olarak anılmaktadır. İşletmeler, toplumdaki 
temel değerlere saygı gösterip bu tür değerlerle uyumlu stratejiler izlemeye ça-
balarken, toplumda değişme eğiliminde olan ikincil değerleri de yakından takip 
etmelidirler. Örneğin çalışmak veya çalışkan olmak birçok toplumda önemle üze-
rinde durulan temel bir değerdir. Tatil hizmeti sunan turizmciler bu temel değeri 
değiştirmek yerine tatili çalışmanın bir ödülü olarak konumlandırarak temel de-
ğerlerle çelişki yaratmadan, kendi işletmecilik faaliyetlerini sürdürebilmektedirler 
(Kotler ve Armstrong, 2010). 

Sosyokültürel çevre konusunda “kültür” kavramı makro seviyede ele alınmıştır. Kültüre 
ilişkin mikro yaklaşım, işletmenin iç çevresi konusunda detaylı olarak açıklanacaktır.

Teknolojik Çevre
Teknolojik gelişmelerin toplum üzerinde oldukça önemli bir etkisi olduğu yadsı-
namaz bir gerçektir. Her yeni teknolojik gelişme, toplumsal değerleri, yaşam şe-
killerini ve bireylerarası ilişkileri etkileme potansiyeline sahiptir. Son yıllarda bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler 
hem toplumsal hayat üzerinde hem de iş yaşamı üzerinde dönüştürücü bir etki 
yaratmaktadır (Koçel, 2010).
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Teknoloji, genel olarak girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uz-
manlık, bilgi, araç ve yetenek şeklinde tanımlanabilir. Bu açıdan ele alındığında, 
kavramın teknolojik yenilik kavramından daha öte bir anlamı olduğu açıkça gö-
rülmektedir. Her işletme faaliyetlerini belli bir teknoloji ışığında sürdürmektedir. 
Fakat söz konusu bu teknolojinin niteliği işletmeden işletmeye farklılaşabilmek-
tedir. Örneğin, danışmanlık hizmeti sunan işletmeler için bireysel bilgi ve yete-
nekler ön plandadır, bunun aksine üretim işletmeleri için otomasyon, makine ve 
teçhizat daha önemli olabilir (Hodge, Anthony, Gales, 2002).

İşletme çevresi, teknolojik yeniliklerin sürekli olarak meydana geldiği bir 
ortamdır. Bir başka deyişle, teknolojik çevre, hem var olan teknolojileri hem de 
gelişmekte olan teknolojileri içeren bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu nedenle 
işletmeler teknolojik çevreyi oldukça dikkatli bir şekilde izlemelidirler. Teknolojik 
çevrede yaşanan gelişmelerin kaynağı, bireysel çabalar olabileceği gibi, özel veya 
kamu kurumları tarafından yürütülen sistemli araştırma ve geliştirme (AR-GE) 
faaliyetleri de olabilir. Günümüzde teknolojik çevrede yaşanan; kişisel bilgisa-
yarların ve robot kullanımının yaygınlaşması, video kayıt sistemlerinin gelişimi, 
bilgisayar destekli tasarım ve üretim tekniklerininin uygulanabilirliğinin kolay-
laşması gibi birçok yeniliğin temelinde, bilgisayar tabanlı teknolojilerde yaşanan 
ilerlemeler yatmaktadır. Bu tür teknolojilerin çoklu ortam uygulamaları ve kab-
losuz iletişim imkânlarıyla bütünleştirilmesi, işletmelerin teknolojik çevrelerinde 
önemli bir değişim yaratmıştır. Örneğin, İnternet birçok sektördeki geleneksel iş 
yapma biçimlerini derinden etkilemiştir. Elektronik ticaret aracılığyla kitap ve 
müzik eserlerinin satışı, bu dönüşümün en güzel örneğidir. Gelecekte işletmeleri 
etkileyecek teknolojik yeniliklerin genetik, kuantum fiziği, nanoteknoloji ve fiber 
optik gibi alanlarda meydana gelmesi beklenmektedir (Hatch ve Cunliffe, 2006).

Son olarak işletmeleri etkileyen teknolojik yeniliklerin iki açıdan ele alınabilece-
ğini belirtmek yerinde olacaktır. Bu yenilikler, ürüne ilişkin teknolojik yenilikler ve 
sürece ilişkin teknolojik yenilikler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Var olan bir ürü-
ne yeni bir özellik eklenmesi veya yepyeni bir ürün ortaya konması, ürüne ilişkin 
teknolojik yenilik olarak tanımlanmaktadır. Sürece ilişkin teknolojik yenilikler ise 
ürünlerin üretim aşamasındaki yenilikleri veya işletmenin genel yönetsel süreçle-
rindeki yenilikleri ifade etmektedir. İşletmeler ürüne ilişkin yenilikleri yakından iz-
lerken, sürece ilişkin gelişmeleri gözden kaçırmamalıdırlar. Unutulmaması gereken; 
her iki tür teknolojik yeniliğin de rakip işletmelere karşı rekabet üstünlüğü sağlama 
potansiyeline sahip olduğudur (Hitt, Black ve Porter, 2005). 

Doğal Çevre
İşletmelerin girdi olarak kullandığı doğal kaynaklar ile iklimsel, coğrafi ve jeolo-
jik etkenler işletmelerin doğal çevresini oluşturmaktadır. Doğal çevre, işletmelerin 
kuruluş yerinin saptanmasında ve işletmecilik faaliyetlerinin verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesinde oldukça etkilidir. Örneğin doğal kaynakları çıkarttığı yerde 
işleyen istihraç işletmeleri için doğal çevre, kuruluş yeri konusunda en önemli 
belirleyici etkendir. İşletmenin kurulduğu bölgenin iklimi, işletmenin ısıtma veya 
soğutma ihtiyacına ve maliyetlerine doğrudan etki yapmaktadır. Fırtına, deprem, 
sel, yangın ve diğer doğal afetler ise işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramasına 
veya tamamen durmasına neden olabilir (Plunkett, Attner ve Allen, 2008).

Bazı işletmelerin doğal çevreyle daha yakın bir etkileşimi vardır. Madencilik 
alanında faaliyet gösteren işletmeler, doğal kaynaklara erişim açısından doğal 
çevreye adeta bağlı olarak iş yapmaktadırlar. Denizcilik alanında faaliyet gösteren 

Teknoloji, girdileri çıktılara 
dönüştürmek için gerekli 
olan uzmanlık, bilgi, 
araç ve yetenek şeklinde 
tanımlanabilir.

Teknolojik yenilikler ürüne 
ve/veya sürece ilişkin olabilir.
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işletmeler, fırtına gibi doğal afetlere maruz kalma riski açısından doğal çevre de-
ğişkenlerini yakından izlemelidirler. Taşımacılık alanında faaliyet gösteren işlet-
melerin faaliyetleri, depremlerin kara yollarını ulaşıma kapatabilmesi nedeniyle 
duraksayabilecektir. 

Doğal afetler gibi doğal çevrede yaşanan bazı gelişmeler, beklenmedik bir 
şekilde ortaya çıkar ve çoğu zaman işletmeler bu tür gelişmeleri kontrol etme 
yetisinden yoksundurlar. Doğal afetler gibi beklenmedik olaylar dışında, doğal 
kaynaklardan hammadde temini gibi konularda yaşanan gelişmelerde ise işletme-
lerin daha fazla söz sahibi oldukları düşünülebilir. İşletmeler doğal çevrede yaşa-
nan gelişmeleri yakından izlemeli ve bu gelişlemeleri tamamen kontrol edemiyor 
olsalar da, etkisini azaltıcı önlemler almaya çalışmalıdırlar. Çeşitli doğal afetlerin 
etkilerini azaltabilmek için tüm işletmelerin afet anına ve afet sonrasına ilişkin 
senaryoların yer aldığı, afet acil durum planları olması gerekmektedir (Hodge, 
Anthony, Gales, 2002).

Doğal çevre konusunda değinilmesi gereken bir başka nokta işletmelerin do-
ğal çevreye olan olumsuz etkileridir. Gelişen ekonomi ve işletmelerin, hayatın 
her alanında var olmaya başlamaları, ister istemez, işletme çevre etkileşiminde 
bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Fakat toplum genelinde artan 
eğitim düzeyiyle birlikte çevresel sorunlara olan duyarlılık giderek artmaktadır. 
İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken doğal çevreye en az zarar verecek yolları ara-
malıdırlar. Günümüzde, iş ahlakı olan, kurumsal sosyal sorumlu davranışlarıyla 
dikkat çeken, enerji kullanımı ve atık yönetimi konusunda çevreye duyarlı bir 
yaklaşım geliştiren, bir başka deyişle “iyi vatandaş” olarak algılanan işletmeler, 
rakiplerinin bir adım önüne geçmektedir (Dinçer, 1998). 

Küresel Çevre
İşletmelerin siyasal-yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre fak-
törlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısıyla tüm çevresini bir anlamda kap-
sayabilen genel çevre bileşeni küresel çevre olarak adlandırılmaktadır. İşletme 
faaliyetlerinin uluslarasılaşması, işletmenin küresel çevreyle olan etkileşiminin 
yoğunluğu üzerinde etkili olmaktadır. Sadece ithalat-ihracat faaliyetleri olan yerel 
bir işletmeyle, tüm dünyayı tek bir pazar hâline getirmiş, çokuluslu bir işletmenin 
küresel çevreyle olan etkileşimi, doğal olarak farklılık gösterecektir. Küresel çevre 
konusunda altı çizilmesi gereken bir diğer nokta, işletmelerin hiçbir uluslararası 
faaliyeti olmasa da küresel çevrenin etki alanında oldukları gerçeğidir (Ülgen ve 
Mirze, 2004).

Küreselleşme, ekonomik, siyasal-yasal, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre 
faktörlerinin uluslararası etkileşimi sayesinde, ülkeler arasında var olan sınırların 
yok olma eğilimine girmesi şeklinde tanımlanabilir. Birleşmiş Milletler, Dünya 
Ticaret Örgütü, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO), Uluslararası Para Fonu, 
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç örgütleri, sayıları giderek artan uluslararası kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar, çokuluslu işletmeler ve uluslararası danışmanlık fir-
maları, küreselleşme eğilimini hızlandıran en önemli aktörler arasında sayılabilir 
(Hatch ve Cunliffe, 2006).

Küresel çevre, tüm genel çevre bileşenlerini etkileyebilmektedir. Çin’in dünya 
ekonomisindeki varlığı ve artan ağırlığı, tüm işletmelerin ekonomik çevreleri üze-
rinde etkili olmaktadır. Uluslararası terörizm işletmelerin siyasal-yasal çevresini 
derinden etkileyebilmektedir. Sosyokültürel değerlerin küreselleşmesi, aynı mar-
ka ayakkabı giyen, aynı marka kafelerde zaman geçiren ve aynı sosyal medya or-

Doğal afetler işletmecilik 
faaliyetlerinin kesintiye 
uğramasına veya tamamen 
sonlandırılmasına neden 
olabilir. 

İşletmelerin tüm çevresini 
etkileyebilme potansiyeli 
olan en dış çevre işletmenin 
küresel çevresidir.
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tamlarında kendini ifade eden yeni bir nesil yaratmaktadır. Doğal çevreye ilişkin 
duyarlılık yalnızca ulusal boyutta kalmamakta, toplumlar çok uzak topraklarda 
meydana gelen doğal afetler için eşgüdümlü bir yardım girişimi başlatabilmekte-
dirler. Belli noktalarda eleştiri konusu olsa da küreselleşme günümüz iş dünyası 
için önemli bir olgudur. İşletmecilere düşen küreselleşmeyi görmezden gelmek 
yerine, varlığını kabul edip işletme çevresini küresel eğilimleri göz önünde bulun-
durarak analiz etmektir (Hatch ve Cunliffe, 2006). 

Genel Çevre Bileşeni Küreselleşme Etkisi

Siyasal-Yasal	Çevre Ulus-devlet	otoritesinin	zayflaması
Ülkelerarası	sınırların	gevşetilmesi
Uluslararası	kuruluşların	öneminin	artması

Ekonomik	Çevre Küresel	sermaye	pazarlarının	gelişmesi
Teknoloji	transferlerinin	kolaylaşması
Uluslararası	ticaretin	yaygınlaşması
Çokuluslu	işletmelerin	yaygınlaşması
Uluslararası	ekonomik	kuruluşların	gücünün	artması

Sosyokültürel	Çevre Medyanın	küreselleşmesi
Popüler	kültürün	küreselleşmesi
İngilizce’nin	uluslararası	bir	dil	hâlini	alması
Çok	kültürlülüğün	yaygınlaşması
Uluslararası	turizm	faaliyetlerinin	gelişmesi

Teknolojik	Çevre Kişisel	bilgisayarların	yaygınlaşması
İnternet
Cep	telefonları
İletişim	uyduları
Yolculuk	sürelerinin	kısalması

Doğal	Çevre Nüfus	artışı
Biyolojik	çeşitliliğin	azalması
Zararlı	atıklar
Küresel	ısınma	ve	iklim	değişiklikleri
Küresel	salgınlar
Genetiği	değiştirilmiş	ürünler

İşletmenin Sektörel Çevresi
İşletmenin sektörel çevresi, işletme dış çevresinin bir alt sistemidir ve işletme ge-
nel çevresiyle işletme iç çevresi arasında bir konumda yer almaktadır. İşletmenin 
sektörel çevresi, görev çevresi olarak da anılmaktadır. Sektör; benzer ürünler üre-
ten, bu üretim için benzer girdiler kullanan, benzer stratejik iş birliklerinin içinde 
yer almaya çalışan, benzer yasal düzenlemelere uymakla yükümlü olan ve benzer 
nitelikte çalışanları bünyesine katmak için çabalayan işletmelerden oluşmaktadır. 
İşletmenin sektörel çevresi ile olan etkileşimi, işletmenin başarısı ve başarısızlığı 
üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Her sektör, bünyesinde faaliyet gös-
teren işletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çeşitli fırsatlar sunmak-
tadır. Fakat işletmecilik faaliyetlerini tehlikeye sokan birçok tehdit unsurunun da 
işletmenin sektörel çevresinde yer aldığı unutulmamalıdır. Bu fırsatları ve tehdit-
leri algılayabilmek ve gerekli adımları atabilmek işletmecilerin önemle üzerinde 
durmaları gereken konular arasındadır (Mirze, 2010).

Tablo 2.1
Küresel Çevre-Genel 
Çevre Etkileşimi

Kaynak: Hatch ve 
Cunliffe, 2006.

Sektörel çevre, işletmenin 
iç çevresi ile işletmenin genel 
çevresi arasında yer alan ve 
işletme faaliyetleri doğrudan 
etkileyebilen bir yapıdır.
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İşletmelerin sektörel çevresinin temel olarak beş bileşenden oluştuğu belirtile-
bilir. Bu bileşenler;

•	 Rakipler	ve	rekabet,
•	 Müşteriler,
•	 Tedarikçiler	ve	stratejik	ortaklıklar,
•	 Yasal	düzenleyiciler	ve	çıkar	grupları
•	 İşgücü	piyasası	şeklinde	sıralanabilir.
Devam eden bölümde bu bileşenlere ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

Rakipler ve Rekabet
Aynı veya benzer ürünleri üreterek piyasaya sunan herhangi bir işletme, aynı 
sektörde faaliyet gösteren bir başka işletmenin rakibi olarak tanımlanmaktadır. 
İşletmeler rakipleriyle fiyat, ürün kalitesi, ürün çeşitliliği, ürünlerin kolay erişile-
bilirliği, ürünlerin özellikleri ve müşterilere sağladıkları satış sonrası hizmetlerin 
kalitesi gibi konularda rekabet etmektedirler (Plunkett, Attner ve Allen, 2008).

Rakiplerin çeşitli faaliyetleri ve işletmelerin bu faaliyetlere cevap vermek üzere 
geliştirdikleri stratejiler, işletmelerin başarısı üzerinde oldukça belirleyici olmak-
tadır. İşletmelerin rakipleriyle olan rekabeti dışında, işletmenin faaliyet gösterdiği 
sektörde var olan rekabetin yoğunluğu da işletmeleri önemli ölçüde etkilemektedir.

Bazı sektörler yeni işletmelerin giriş yapmasına izin vermeyen çeşitli engeller 
içermektedir. Bu durum, sektörde faaliyet gösteren rakipler arasındaki rekabeti 
olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Yeni işletmelerin bazı sektörlere giriş yapama-
malarının nedenleri arasında (Hodge, Anthony ve Gales, 2002);

•	 Sektörde	iş	yapmak	için	gerekli	işletme	hacminin	oldukça	büyük	olması,
•	 Sektörde	iş	yapmak	için	gereken	sermaye	birikiminin	oldukça	fazla	olması,
•	 Sektörde	yer	 alan	 işletmelerin	ürünlerinin	oldukça	 farklılaşmış,	 yenilikçi	

ürünler olması,
•	 Değişim maliyetlerinin yüksekliği,
•	 Dağıtım	kanallarına	erişiminin	kısıtlı	olması	ve	
•	 Sektöre	girişte	çeşitli	yasal	engellerin	bulunması	gibi	etkenler	yer	almaktadır.
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörel çevredeki rekabetin yoğunluğu üze-

rinde etkili olan bir başka etken de ikâme ürünlerdir. İkâme ürünler işletmenin 
sunduğu ürünlerin yerini alabilecek, işletmenin sunduğu ürüne benzemeyen mal 
veya hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Bir sektörde ikâme ürünlerin geliştiril-
mesi, işletme üzerinde tıpkı rakip işletmelerin benzer ürünlerinin piyasaya sü-
rülmesi durumunda olduğu gibi, rekabeti yoğunlaştırıcı bir etki yaratmaktadır. 
İkâme ürün kavramı, rakip işletmelerin ürettiği benzer ürünler şeklinde algılan-
mamalıdır. Örneğin akşam yemeği alışverişi için “X” marketi yerine, “Y” mar-
ketine gitmek arasında seçim yapmak şeklinde değil de markete gitmek yerine 
akşam yemeği için bir lokantaya gitmek ikâme edici ürün kavramına örnek olarak 
verilebilir. İşletmeler, sektörel çevrelerine sunulabilecek potansiyel ikâme ürünle-
ri önceden fark etmeye çalışmalı ve bu tür girişimlerle baş etmeye yönelik çeşitli 
stratejiler geliştirmelidirler (Mirze, 2010).

Michael E. Porter’ın orijinal adı “Competitive Strategy” olan ve Türkçe’ye Rekabet 
Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri” adıyla tercüme edilerek yayınlanan ki-
tabı, rakip ve rekabet analizi alanında klasikleşmiş bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Değişim maliyetleri; 
müşterilerin belli bir 
işletmenin sağladığı mal veya 
hizmeti satın almak yerine, 
rakip işletmelerin sağladığı 
benzer mal veya hizmeti 
tercih etmeleri durumunda 
katlanmak zorunda 
kalacakları maliyetler olarak 
tanımlanabilir.

Rakipler ve işletmelerin 
faaliyet gösterdikleri 
sektördeki rekabetin şiddeti, 
işletmelerin performansını 
doğrudan etkileyebilmektedir.
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Müşteriler
İşletmelerin sektörel çevresinin temel bileşenlerinden birisi de müşterilerdir. 
Müşteriler, işletmelerin sundukları ürünleri kendi bireysel ihtiyaçlarını karşıla-
mak için talep edebilecekleri gibi, yeniden satmak veya kendi üretim süreçlerinde 
kullanmak üzere de talep edebilirler. Kendi bireysel ihtiyaçları için işletmelerin 
çeşitli çıktılarını talep eden müşteriler, bireysel müşteri olarak nitelendirilmek-
tedir. Bunun yanında işletmelerin ürünlerini yeniden satmak veya kendi üretim 
süreçlerinde kullanmak için talep eden müşteriler, endüstriyel müşteri olarak 
adlandırılmaktadır (Mirze, 2010).

İster bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için, isterse de endüstriyel amaçlarla 
hareket etsinler, müşteriler, işletmelerin faaliyetlerini planlarken göz önünde bu-
lundurmaları gereken önemli çevresel faktörler arasındadır. Sayıca az fakat birlik 
içinde hareket edebilen müşteri kitleleri, işletmeler karşısında daha güçlü bir ko-
num elde edebilmektedir. Bu tür ortamlarda müşteriler, işletmelerden daha düşük 
fiyat, daha gelişmiş ürün veya daha iyi finansman koşulları gibi taleplerde rahat-
lıkla bulunabileceklerdir (Hitt, Black ve Porter, 2005). 

Günümüzde işletmelerin müşteriler karşısındaki üstün konumları giderek 
aşınmaktadır. Müşterisi olmayan bir mal veya hizmetin işletme için değeri nere-
deyse sıfırdır. İşletmeler arasındaki rekabetin artışı, işletmenin sektörel çevresinin 
önemli bir bileşeni olarak müşterileri hiç olmadıkları kadar güçlü bir konuma ge-
tirmiştir. İşletmeler, müşterilerinin değerli buldukları yenilikçi ürünleri üretmeli 
ve var olan ürünlerini müşterilerinin gözünde daha değerli kılacak yollar aramalı-
dırlar. İşletmeler, müşterilerin sadece üretilen mal veya hizmetin kalitesine odak-
lanmadıklarının, bu mal veya hizmete eşlik eden satış sonrası servis hizmetleri 
gibi diğer değer yaratan faktörleri de göz önüne aldıklarının farkında olmalıdır-
lar. Müşteriler, rakip işletmeler arasında tercih yaparken genellikle, genişletilmiş 
ürün kavramını göz önünde bulundurmaktadırlar (Lussier, 2006).

Tedarikçiler ve Stratejik Ortaklıklar
İşletmelerin ihtiyaç duydukları girdilerin birçoğu, işletmelerin birlikte çalıştığı 
tedarikçiler tarafından sağlanmaktadır. Tedarikçiler işletmelerin üretim süreçle-
rinde ihtiyaç duyacağı girdileri sağlayan kişi veya kuruluşlar şeklinde tanımlan-
maktadır (Mirze, 2010).

Tedarikçiler tarafından işletmelere sağlanan girdiler oldukça çeşitlidir. Bu gir-
diler hammadde ve malzeme gibi daha somut girdileri içerebileceği gibi dene-
yim veya bilgi gibi daha soyut girdileri de içerebilir. Tedarikçilerin işletmeyle olan 
bağları da farklılık göstermektedir. Bazı tedarikçiler işletmeden ayrı bir işletme 
niteliğinde yapılanmışken bazı tedarikçiler işletme şemsiyesi altında faaliyet gös-
teren işletme birimleri şeklinde yapılanmış olabilmektedirler.

Tedarikçiler ile güvenilir iş birliği ilişkileri oluşturmak oldukça zor bir süreçtir. 
İşletmeler için tedarikçiler oldukça önemli iş ortaklarıdır. Tedarikçiler işletmele-
rin faaliyetleri için hayati önem taşıyan girdileri sağlamaktadırlar. Günümüzde 
müşteriler daha kaliteli ürünler talep etmektedir. Müşterilerin talep ettikleri kali-
teyi sağlayabilen işletmelerin rekabette bir adım öne geçecekleri oldukça açıktır. 
Kaliteli ürünlerin üretilmesi, tüm işletmecilik süreçlerinin bu yönde tasarlanma-
sıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle tedarikçilerle henüz üretime başlama-
dan yakın ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi, işletmenin sektörel çevresiyle olan 
ilişkilerinin etkililiği açısından oldukça önemlidir (Kotler ve Armstrong, 2010).

Bireysel müşteriler, 
işletmelerin çıktılarını kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
talep ederken endüstriyel 
müşteriler bu çıktıları üretim 
süreçlerinde kullanmak ve/
veya yeniden satmak için talep 
ederler.

Genişletilmiş ürün 
kavramı, satın alınan 
herhangi bir ürünün somut 
faydasına eşlik eden satış 
sonrası hizmetler, garanti 
koşulları, ödeme kolaylıkları 
ve ürün imajı gibi etkenleri 
kapsayan daha bütünleşik bir 
yapıyı ifade etmektedir.

İşletmecilik süreçleri için 
gerekli olan girdilerin önemli 
bir bölümü tedarikçiler 
tarafından sağlanmaktadır.
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Günümüzde işletme ve tedarikçileri arasındaki ilişkiler bir değer zinciri bakış açı-
sıyla ele alınmaktadır. 

Tedarikçilik konusunda 1980’lerden sonra yaşanan gelişmeler sonucunda iş-
letmeye girdi sağlayan tüm tedarikçilerin birbiriyle bağlantılı olduğu zincirleme 
yapılar oluşmuştur. Bu yapılara tedarik zinciri adı verilmektedir. Tedarik zincirle-
ri işletmelerin çevreyle etkili ilişki kurabilmelerinde anahtar bir öneme sahiptir. 
Tedarikçilik uygulamalarında tedarik zinciri yaklaşımının hızla gelişmesinin al-
tında yatan nedenler şöyle sıralanabilir (Plunkett, Attner ve Allen, 2008);

•	 İşletmeler	kendi	yaptıkları	işe	yoğunlaşmış,	uzmanlık	alanlarının	dışındaki	
işleri, bu alanda uzman, diğer işletmelere yaptırma eğilimine girmişlerdir.

•	 Müşteri	ihtiyaçlarının	karşılanmasında	hızın	önemimin	giderek	artması,	iş-
letmeleri tedarikçilerle yakın ilişkiler kurmaya ve piyasaya sürülmesi planla-
nan ürünlerin tasarım süreçlerinden itibaren bir arada çalışmaya itmiştir.

•	 İşletmelerin	 girdi	 sağlama	konusunda	 süreklilik	 talepleri,	 işletmelerin	 az	
sayıda, güvenilir tedarikçiyle yakın ilişkiler kurmasına neden olmuştur.

•	 Küreselleşme,	işletmelerin	girdi	sağlama	alanlarını	oldukça	genişletmiş,	en	
kaliteli girdiyi, en ucuza sağlayabilen tedarikçilerin bulunması önemli bir 
çaba hâline gelmiştir.

Girdi temelli tedarik zinciri yaklaşımına ek olarak, işletmelerin sektörel çevre 
içinde daha etkin bir rol almaları adına giriştikleri bir diğer yol da farklı işlet-
melerle stratejik ortaklıklar kurmaktır. İşletmeler çeşitli ortak hedeflere etkin bir 
şekilde ulaşabilmek için bazı işletmelerle oldukça yakın iş ilişkileri kurmak du-
rumundadırlar. İşletmelerin bu tür bir etkileşim içinde oldukları işletmeler, söz 
konusu işletmenin stratejik ortakları olarak adlandırılmaktadır. Stratejik ortaklık-
larda işletmelerin ortaklığa katılım seviyeleri farklılık gösterebilir. Bu noktada bi-
linmesi gereken stratejik ortaklıklar sayesinde çeşitli işletmelerin bir araya gelerek, 
sektörel çevre bağlamında daha güçlü bir yapı oluşturma eğiliminde olduklarıdır. 
Günümüzde sivil havacılık sektöründe, bu tür ortaklıkların örneklerine oldukça 
sık rastlanmaktadır. Ünite sonunda yer alan “Okuma Parçası” Türkiye’nin ulusal 
hava yolu Türk Hava Yolları (THY)’nın 2008 yılında katıldığı, “Star Alliance” stra-
tejik ortaklığı hakkında bilgiler vermekte ve THY yöneticilerinin bu ortaklıktan 
neler beklediklerini ortaya koymaktadır (Hitt, Black ve Porter, 2005).

İşgücü Piyasası
İşletmelerin performansı üzerinde etkili olan bir diğer sektörel çevre bileşeni de 
işgücüdür. İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için gerek duydukları işgücünü ge-
nelde işletme sınırları dışından temin etmek zorundadırlar. İşletme gereksinimle-
rine uygun işgücünün bulunması ve daha sonrasında seçilmesi işletmelerin insan 
kaynakları bölümlerince yürütülen temel işlevlerden biridir. Bu seçimin sonuçları 
işletmenin başarısı üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir (Lussier, 2006).

Hiçbir işletme, işgücü olmadan faaliyetlerini sürdüremez. İşletmeler gereksi-
nim duydukları işgücünü işgücü piyasasından temin ederler. İşgücü piyasasında 
oluşan işgücü arzı ve talebi arasındaki denge, işletmenin başarısı üzerinde olduk-
ça belirleyici bir etkiye sahiptir. İşletmenin işgücü talebi, iş gücü piyasasında var 
olan işgücü arzından fazla olursa işgücü maliyetleri kaçınılmaz olarak artacaktır. 
Üst düzeyde deneyime sahip kalifiye çalışanlar için bu tür bir arz talep dengesiz-
liği söz konusudur ve bu nedenle bu tür çalışanların istihdamı oldukça maliyetli 

İşletmenin faaliyetleri için 
ihtiyaç duyduğu emek, 
işgücü piyasasından 
karşılanmaktadır. 
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olmaktadır. Kalifiye çalışanların yüksek maliyetleri, işletmelerin çıktı maliyetini 
arttırmakta ve sonuçta işletme bu maliyetleri, fiyat artışı olarak ürünlerine yan-
sıtmak durumunda kalmaktadır. İşletmelerin kalifiye işgücüne yönelik taleplerinin 
kısa bir sürede karşılanamaması durumunda, üretim süreci yavaşlayacak hatta durma 
noktasına gelebilecektir. Üretim sürecinin duraksaması gibi olumsuzluklar, işletmeyi 
rakipleri karşısında çaresiz bir durumda bırakabilir (Hitt, Black ve Porter, 2005).

İşletmenin ihtiyaç duyabileceği işgücünün işgücü piyasasından sağlanabilmesi 
dışında, işgücünün eğitim durumu ve eğitim ihtiyaçları, ücret, ücret dışı fayda-
lar, sendikaların varlığı veya yokluğu, işgücünün sosyal değerleri gibi etkenler de 
işgücü piyasası değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüzde 
işgücü piyasasında gözlemlenen genel eğilimler şu şekilde sıralanabilir;

•	 İşletmelerin	daha	basık	bir	yapıya	bürünmesi,	bir	başka	deyişle	işletmelerde-
ki hiyerarşik seviyelerin azalması, işletmelerin daha fazla sayıda yarı-zamanlı, 
geçici veya sözleşmeli işgücü istihdam edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

•	 İşletmelerde	orta	seviyedeki	hiyerarşik	kademelerin	ortadan	kalkması,	çalı-
şanların daha çok işlevi aynı anda yerine getirmesini ve daha büyük sorum-
lulukların altına girmesini gerekli kılmaktadır.

•	 Küreselleşme	 nedeniyle	 işgücü,	 eski	 homojen	 yapısını	 kaybetmiştir.	
İşgücünün çeşitliliğini etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmek işletmeler 
için önemli bir sorun hâlini almıştır (Hodge, Anthony ve Gales, 2002).

Belirli alanlarda uzmanlaşmış beyaz yakalı çalışanlar, herhangi bir uzmanlığı 
olmayan mavi yakalı çalışanlar, çeşitli düzeylerdeki yöneticiler, insan kaynakları 
alanında danışmanlık yapan özel veya kamu kuruluşlarına ek olarak, işgücü piya-
sasının önemli aktörlerinden birisi de sendikalardır. Herhangi bir işgücü piyasa-
sında sendikaların varlığının ve etkililiğinin, işletmelerin işgücüne yönelik çeşitli 
uygulamalarında belirleyici bir rol oynayacağı oldukça açıktır (Mirze, 2010).

Düzenleyici Kurumlar ve Çıkar Grupları
İşletmelerin sektörel çevresinde yer alan düzenleyici kurumların ve çıkar grupları-
nın işletmelerin faaliyetleri üzerinde önemli bir yaptırım gücü vardır. Düzenleyici 
kurumlar; devlet tarafından kamu yararını korumak amacıyla kurulmuş, belli uz-
manlık alanlarında faaliyet gösteren, bu alanlardaki uygulama kalıplarını belirle-
yen veya çeşitli düzenlemeler yapan resmi kuruluşlardır. Düzenleyici kurumlar 
tarafından yapılan işletmecilik faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler, işletmeler açı-
sından bağlayıcı nitelik taşımaktadır (Hitt, Black ve Porter, 2005).

Yukarıda verilen düzenleyici kurum tanımıyla tutarlı bir yapıya sahip, ül-
kemizde faaliyet gösteren düzenleyici kurumlardan biri olan Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK)’nun görevi aşağıda belirtilmiştir;

“Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 
kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, ida-
ri ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. İlgili olduğu bakanlık, 
Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığı’dır. Merkezi Ankara’da olan 
kurulun İstanbul’da bir temsilciliği bulunmaktadır. Kurul’un temel görevi; sermaye 
piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin 
yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.”

Görüldüğü üzere SPK oldukça geniş bir faaliyet alanında düzenleme yetkisiyle 
donatılmış bir kurum niteliği taşımaktadır. Fakat her düzenleyici kurum için du-
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rum böyle değildir. Örneğin Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(EPDK) daha sektörel bir düzenleyici kurum konumundadır. EPDK’nin görevleri 
ve yapısına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

“Kurum; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2001), 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu (2001), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003), 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005) ile kendisine verilen görevleri ifa et-
mekte ve yetkileri kullanmaktadır. Söz konusu Kanunlar ile elektrik, doğal gaz, petrol 
ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde 
tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası-
nın oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması 
amaçlanmaktadır.”

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken hangi düzenleyici kurumların doğrudan 
etki alanında yer aldıklarını iyi bilmeli ve bu kurumların öngördükleri düzenle-
melere uymak zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.

Düzenleyici kurumların aksine çıkar grupları, devlet tarafından oluşturulmuş 
resmi bir yapıyı ifade etmemektedir. Bu tür gruplar kâr amacı gütmeyen bir sivil 
toplum kuruluşunun çatısı altında faaliyet gösterebileceği gibi, sosyal medya üze-
rinde merkezi bir yönetimi olmayan bir yapı olarak da faaliyet gösterebilir. Devlet 
tarafından resmi bir yaptırım gücüyle donatılmış olmamasına rağmen, çıkar grup-
larının işletmeler üzerinde güçlü bir etkisinin varlığı yadsınamaz bir gerçektir.

Çıkar gruplarının işletmeleri sosyal sorumlu davranmaya iten türleri, baskı grup-
ları olarak nitelendirilmektedir. Faaliyet amacını “çevreyi korumak ve barışa katkı 
sağlamak” şeklinde ifade eden Greenpeace Örgütü veya “doğal yaşam alanlarının 
ve türlerin korunmasını” amaçlayan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), 
Türkiye’de faaliyet gösteren baskı gruplarına örnek olarak verilebilir. Bu tür kuruluş-
ların çabalarının ve bu çabalar sonucunda kamuoyunda yarattıkları algının, işletme 
faaliyetlerinin yürütülmesinde belirleyici bir rolü vardır (Daft, 2008).

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)’nın resmi web sitesi olan www.wwf.
org.tr’yi ziyaret ederek Vakıf ’ın faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir ve bu 
faaliyetleri bir işletmeci gözüyle değerlendirebilirsiniz.

Son yıllarda İnternet’in hızla yaygınlaşması, çıkar gruplarının yapısında ve 
bağlamında çeşitli dönüşümlere sebep olmuştur. Günümüzde bireylerin mobil ve 
İnternet tabanlı teknolojiler aracılığıyla biraraya gelerek, ortaklaşa bir içerik üre-
tim faaliyeti gerçekleştirebildikleri ortamlar, sosyal medya olarak adlandırılmak-
tadır. Sosyal medyanın en yaygın uygulamalarından birisi olan İnternet tabanlı 
sosyal ağ toplulukları, bireylerin etkileşimine aracılık eden önemli bir platform 
niteliğindedir (Keitzman ve diğerleri, 2011).

Sosyal ağ topluluklarında bir işletmenin beğenilmesi, işletmeye ilişkin ne tür fayda 
sağlamaktadır?

Bireyler, İnternet tabanlı sosyal ağlar sayesinde, genel amaçlı sosyal topluluk-
larda bir araya gelebildikleri gibi, uzmanlık deneyimlerinin paylaşıldığı topluluk-
lara, benzer ilgi alanlarını bir araya getiren topluluklara veya benzer özelliklere 

Düzenleyici kurumlar ve 
çıkar grupları işletmenin 
faaliyetlerini doğrudan 
etkileyebilen önemli çevresel 
faktörlerdir.

4
Günümüzde işletmeleri 
etkileyen çıkar gruplarının, 
daha çok İnternet tabanlı 
sosyal ağlar üzerinden 
faaliyet gösterme eğiliminde 
oldukları belirtilebilir. 
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sahip kişilerin bir araya geldikleri topluluklara da üye olabilmektedirler. Ayrıca 
bireyler, işletmeler tarafından oluşturulmuş pazarlama ve halka ilişkiler amaçlı 
sosyal topluluklara da katılımda bulunabilirler. İnternet tabanlı sosyal topluluk-
lara olan yoğun ilgi, bu tür yapıların işletmenin sektörel çevresindeki etkisinin 
artarak devam edeceğine işaret etmektedir. İnternet tabanlı sosyal topluluklar, 
işletmecilerin hedef kitleye erişimlerinde daha önceden hayal bile edilemeyecek 
fırsatlar sunmalarının yanında, işletme itibarının bir anda yok olmasına sebep 
olabilecek kadar önemli bir tehdit unsuru olarak da değerlendirilmelidir (Laudon 
ve Traver, 2010). 

İşletmenin İç Çevresi
İşletmenin çevresi, sistem bakış açısıyla incelendiğinde, her işletmenin kendisi-
ne özgü bir iç çevresi olduğu açıkça görülecektir. İç çevre, işletme sisteminin en 
derinde yer alan alt sistemi olarak düşünülebilir. İşletmelerin iç çevresinin işlet-
meden işletmeye farklılık göstermesi, işletmelerin iç çevre bileşenlerinin değişen 
yapısıyla açıklanmaktadır. İşletmeciler işletmelerin dış çevreyle olan etkileşimle-
rini analiz ederken ve yönetirken, işletmenin iç çevre dinamiklerini de göz ardı 
etmemelidirler. Bu bölümde işletme iç çevresi misyon, vizyon ve temel yetenekler, 
örgüt yapısı ve örgüt kültürü olmak üzere üç alt başlıkta incelenecektir. Söz konu-
su üç alt başlığın işletmenin içyapısını tam olarak ortaya koyması beklenmemeli, 
bu noktalar işletmeyi ve çevresini anlayabilmek adına bir başlangıç noktası olarak 
değerlendirilmelidir.

Misyon, Vizyon ve Temel Yetenekler
İşletmelerin misyon, vizyon ve temel yetenekleri, yaptıkları işle ve bu işi nasıl yap-
tıklarıyla yakından ilgilidir. Misyon kavramı, bir işletmenin var olma nedeni ola-
rak tanımlanabilir. İşletmelerin misyonu, misyon ifadelerinde kendine yer bulmak-
tadır. Misyon ifadeleri, işletmeler için her türlü karar alma sürecinde etkili olan bir 
nirengi noktası olarak düşünülebilir. İşletme misyonu, işletmenin amacını ortaya 
koymalı, işletmenin kime, nasıl ve neden hizmet ettiğini açıklayabilmelidir. Vizyon 

İç çevre, işletme çevresinin en 
alt seviyeli sistemidir.

Şekil 2.4

İşletmenin İç Çevresi

Misyon kavramı işletmenin 
bugünüyle, vizyon kavramı 
ise geleceğiyle ilgildir. 
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kavramı ise işletmenin gelecekte kendini görmek istediği konumu tanımlamakta-
dır. Vizyon kavramı yapısında, doğal olarak, bir parça hayalci unsurlar bulundu-
rabilir. Vizyon kavramı işletmeler için ulaşmaya çalıştıkça uzaklaşan ve işletme-
nin faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak betimlenebilir. Bir işletmenin 
her konuda uzman olması beklenemez. İşletmelerin en iyi bildikleri ve yaptıkları 
işler onların temel yetenekleri olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde işletmeler 
kendi temel yetenekleri üzerine odaklanmakta, temel yeteneklerinin dışındaki iş-
leri ise o alanda uzman olan diğer işletmelerden sağlamaktadırlar. Misyon, vizyon 
ve temel yetenek kavramları işletmelerin dış çevre etkileşimlerinde önemli birer 
yol gösterici niteliğindedir (Plunkett, Attner ve Allen, 2008).

Örgüt Yapısı
Örgütleme kavramı, işletme kaynaklarının stratejik hedefler doğrultusunda iş-
letme içinde yayılımının sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle 
örgütleme, bir işletmede kimin, neyi, hangi yetkiyle gerçekleştireceğinin orta-
ya konması sürecidir. Bu süreç sonunda kaynakların nasıl konumlandırıldığını, 
yapılacak görevlere ilişkin ne tür bir işbölümüne gidildiğini ve işletme içindeki 
birimlerin nasıl koordine edildiklerini gösteren bir yapı ortaya çıkmaktadır. Söz 
konusu bu yapı işletmecilikte örgüt yapısı olarak adlandırılmaktadır. Örgüt yapısı 
işletme içinde ast-üst ilişkilerini, izlenmesi gereken iletişim kanallarını ve işletme 
amaçlarının hiyerarşik düzenini ortaya koymaktadır. İşletmelerin örgüt yapıları 
genelde örgüt şemaları aracılığıyla görsel olarak ifade edilmektedir. Bir iç çevre 
bileşeni olarak örgüt yapısı işletmenin, özellikle, sektörel çevreyle olan etkileşi-
minde belirleyici bir rol oynamaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2009).

Örgüt Kültürü
İşletmelerin genel çevresi konusunda sosyokültürel boyuta ilişkin açıklamalar 
yaparken işletmelerin belli bir ulusal ve/veya küresel kültür içinde faaliyetlerini 
sürdürdükleri belirtilmişti. İşletmelere ilişkin makro boyutlu bu değerlendirme-
ye benzer bir durum, mikro boyutta, bir başka deyişle işletmenin iç çevresinde 
de kendini göstermektedir. Her işletmenin kendi yapısına has bir kültürü vardır. 
Örgüt kültürü, işletmelerin beşeri boyutuyla ve toplum işletme etkileşimiyle ya-
kından ilgili bir kavramdır.

İşletme içinde paylaşılan değer, norm ve davranış kalıpları, o işletmenin kültürünü 
oluşturmaktadır.

Örgüt kültürü ortak anlam, anlayış ve anlamlandırma çabalarıdır (Morgan, 
1997). İşletme içinde paylaşılan değer, norm ve davranış kalıpları o işletmenin 
kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, bireylerin karar verme süreçlerinde 
oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca örgüt kültürü, işletmelerin işgücü pi-
yasasıyla olan ilişkilerinde de oldukça belirleyici olmaktadır. İşletmeler, işletme 
kurucuları veya efsane yöneticiler gibi kahramanları kullanarak, işletmeye ilişkin 
çeşitli başarı hikâyelerinin yayılımını sağlayarak, sloganlar veya semboller ürete-
rek, işletme çalışanlarının bir araya geldikleri çeşitli törenler düzenleyerek örgüt 
kültürlerini geliştirmeye ve pekiştirmeye çabalamaktadırlar. Örgüt kültürünün, 
bireylerin işletme çevresinde meydana gelen olayları anlamlandırmaları ve or-
tak tepki vermeleri açısından oldukça güçlü bir etkisi olduğu unutulmamalıdır 
(Lussier, 2006).

Örgüt yapısı yetkinin 
işletme içindeki dağılımını, 
işletmedeki iletişim kanallarını 
ve işletme amaçları arasındaki 
hiyerarşik düzeni betimler.



2. Ünite - İşletme Çevresi 53

İŞLETMELER VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK
İşletme çevresini, iç çevre ve dış çevre olmak üzere ikiye ayırarak incelemek, iş-
letme dış çevresini, genel çevre ve sektörel çevre şeklinde ele almak, genel çevreyi 
siyasal-yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre boyutları kapsa-
mında değerlendirmek, işletmelerin sektörel çevresini rakipler ve rekabet, müş-
teriler, tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar, işgücü piyasası, düzenleyici kurumlar 
ve çıkar grupları şeklinde alt bileşenlerine ayırarak analiz etmek, işletme çevresi 
konusunu daha kolay anlatabilmek adına tercih edilmiş bir yaklaşımdır. Fakat iş 
yaşamındaki işletme çevresinin, etkileşim düzeyi çok yüksek, genel ve sektörel 
çevre itibariyle iç içe geçmiş çeşitli alt bileşenlerden oluşan bir yapı olduğunu 
unutmamak gerekmektedir.

Örneğin belli toplumsal ve kültürel eğilimler, yasal çevrede çeşitli değişim-
lere neden olabilmekte veya işletmelerin ekonomiye ilişkin algıları, bazı siyasal 
adımların atılmasını sağlayabilmektedir. Örneğin yaşanan bir deprem sonucunda 
bireylerin güvenlik konusundaki tutum ve inançları değişmekte, bu durum siya-
sal iradenin inşaat sektörüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapmasına neden 
olmakta, bu yasal düzenleme uyarınca, inşaat teknolojisinde belli teknolojik yeni-
liklerin kullanımı yaygınlaşabilmektedir. Bu kısa ve basit örnek bile işletme çevre-
sinin ne kadar karmaşık ve iç içe geçmiş bir yapıda olduğunu açıklar niteliktedir 
(Hatch ve Cunliffe, 2006).

İşletmelerde görev yapan yönetciler, işletme çevresini yakından izlemeli ve na-
sıl bir çevre içinde faaliyet gösterdiklerini iyi bilmelidirler. Bu amaçla işletmeler, 
çevreye ilişkin sürekli bilgi edinilmesine olanak sağlayan çeşitli mekanizmalar 
kurmalı ve çevreden gelen geribildirimleri sürekli olarak değerlendirmelidirler. 
İşletmeler için çevresel belirsizliğin derecesi oldukça önemlidir. Çevresel belir-
sizlik, Şekil 2.5’te görüldüğü üzere, işletmeleri yakından ilgilendiren çevresel 
faktörlerin sayısıyla, bu faktörlerin değişim hızının bir fonksiyonu olarak ifade 
edilebilmektedir. İşletmelerin performanslarında çevresel belirsizliğin derecesi ve 
bu belirsizlikle baş edebilmek için alınan önlemlerden elde edilen sonuçlar, hayati 
önem taşımaktadır (Daft, 2008).

Çevre, işletmeler için hem 
fırsatlar sunmakta hem de 
tehditler yaratmaktadır. 
Çevresel belirsizlikler, 
işletmelerin fırsatları ve 
tehditleri algılamalarını 
zorlaştırmaktadır.

Şekil 2.5

Çevresel Belirsizlik

Kaynak: Daft, 2008.
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Özet

 İşletme çevresi kavramını tanımlamak.
 İşletme çevresi, genel olarak işletme sınırları dı-
şında kalan her şey olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tanım işletme çevresini belli bir seviyede betim-
lese de temel olarak yetersiz görülebilir. İşletme 
çevresi, işletmenin içinden başlayarak küresel 
boyutlara ulaşabilen çok katmanlı bir yapıdır.

 İşletme çevresinin çok katmanlı yapısını betimlemek.
 İşletme çevresi sistem bakış açısıyla ele alındı-
ğında iç içe geçmiş bir sistemler bütünü olarak 
düşünülebilir. Bu yapının en altında işletmenin 
iç çevresi yer almaktadır. Sistemin işletme sı-
nırları dışında kalan katmanları, genel olarak 
işletmenin dış çevresidir. Dış çevre tek parçalı 
bir yapı değildir. Dış çevre işletme faaliyetlerini 
etkileyebilme yetisine göre, içten dışa doğru sek-
törel çevre, genel çevre ve küresel çevre şeklinde 
katmanlardan oluşmuştur.

 İşletmenin genel çevre bileşenlerini ve bu bileşenle-
rin kendi aralarındaki etkileşimlerini açıklamak.
 İşletmelerin genel çevresinin işletme faaliyetleri 
üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. Genel çevre si-
yasal-yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik 
ve doğal çevre faktörlerinden oluşan bir bütün-
dür. Bu yapı içinde genel çevre faktörlerini ayrı 
birer birim olarak nitelendirmek yanlış olacak-
tır. Bu faktörler kendi aralarında etkileşim gös-
tererek işletmeler adına daha karmaşık fırsat ve 
tehditler yaratabilmektedirler.

 İşletmenin sektörel çevre bileşenlerini ve bu bile-
şenlerin işletme üzerindeki etkilerini betimlemek.
 İşletmenin sektörel çevresi, işletme faaliyetleri 
üzerinde doğrudan etkisi olan bir üst yapıdır. 
İşletmelerin eylemleri genelde sektörel çevre-
deki değişimlere tepki niteliğinde olmaktadır. 
Sektörel çevre rakipler ve rekabet, müşteriler, 
tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar, işgücü pi-
yasası, düzenleyici kurumlar ve çıkar grupları 
şeklinde alt bileşenlerden oluşmaktadır. Tüm bu 
bileşenlerin işletmelerin girdi sağlama potansi-
yeli üzerinde belirleyici bir rol oynadıkları kabul 
edilmelidir. İşletmelerin müşterileri, aynı za-
manda işgücü piyasında yer alan, işletmenin po-
tansiyel insan kaynakları arasında yer alabilirler. 

İşletmeler sektörel çevreyi yakından takip etmeli 
ve faaliyetlerini sürdürürken sektörel çevrenin 
bütünleşik yapısını göz önünde bulundurmalı-
dırlar.

  İşletmenin iç çevresini ve iç çevre unsurlarını ta-
nımlamak.
 Her ne kadar işletme ve çevre arasındaki sınır-
ları kesin çizgilerle belirlemek mümkün olmasa 
da çevrenin işletme sınırları içinde kalan kısmı-
na işletmenin iç çevresi denilmektedir. İç çevre 
bileşenleri her işletme için aynı kavramlarla ifa-
de edilse de her işletmenin iç çevresinin kendi-
ne has özellikleri vardır. İç çevre işletmenin var 
olma nedeni olan misyonunu, işletmenin gele-
cek projeksiyonu olarak nitelendirilebilen vizyo-
nunu ve işletmenin uzmanı olduğu işi niteleyen 
temel yeteneklerini içerir. Örgüt yapısı işletme iç 
çevresinin omurgası niteliğindedir. Örgüt kültü-
rü ise işletme iç çevresinin beşeri bileşeni şeklin-
de betimlenebilir. 

 Çevresel belirsizlik ve işletme çevresi arasındaki 
ilişkiyi açıklamak.
 İşletme çevresi birçok farklı katmandan ve bile-
şenden oluşan dinamik bir yapıyı ifade etmek-
tedir. İşletme çevresini doğru anlamak işlet-
meciler için hayati önem taşıyan bir konudur. 
Çevrenin dinamik yapısı, işletmecilerin çevreyi 
analiz etmesini zorlaştıran bazı belirsizlikler 
meydana getirmektedir. Çevresel belirsizliklerin 
nedeni, işletme çevresindeki faktörlerin sayısı ve 
bu faktörlerin değişim hızlarının bir fonksiyonu 
olarak ifade edilmektedir. Yüksek düzeyli çev-
resel belirsizlikler çevredeki fırsat ve tehditlerin 
algılanmasını zorlaştırmaktadır.

1

2

3

4

5

6



2. Ünite - İşletme Çevresi 55

Kendimizi Sınayalım
1.  İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade 
edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.  İşletme çevresi
b.  Mikro çevre
c.  İş çevresi
d.  Görev çevresi
e.  Sektörel çevre

2.  Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.  Disiplinlerarası bir yaklaşımdır
b.  İlk olarak biyoloji alanında uygulanmıştır
c.  Olguların incelenmesinde çevresel ilişkilere 

vurgu yapar
d.  Karl Ludwig von Bertallanfy tarafından ortaya 

atılmıştır
e.  Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

3.  Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamın-
dan daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a.  Entropi
b.  Ekofinalite
c.  Sinerji
d.  Sistem etkileşimi
e.  Alt sistem

4.  İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan 
kısmına ne ad verilir?

a.  Genel çevre
b.  Görev çevresi
c.  Mikro çevre
d.  İç çevre
e.  Makro çevre

5.  İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavram-
lardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

a.  Mikro çevre
b.  İç çevre
c.  Dış çevre
d.  Genel çevre
e.  Makro çevre

6.  Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenle-
rinden değildir?

a.  Siyasal-yasal çevre
b.  Sosyokültürel çevre
c.  İşgücü çevresi
d.  Doğal çevre
e.  Ekonomik çevre

7.  Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklin-
de nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.  Yasal çevre
b.  Sosyal çevre
c.  Kültürel çevre
d.  Doğal çevre
e.  Ekonomik çevre

8.  Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uz-
manlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavram-
lardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a.  Sistem
b.  Süreç
c.  Teknoloji
d.  Teknik
e.  Program

9.  İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakla-
rı hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen 
sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

a.  Tedarikçiler
b.  Ortaklar
c.  İşletme sahipleri
d.  Çıkar grupları
e.  Düzenleyici kurumlar

10. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörle-
rin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden 
hangisinin derecesini belirlemektedir?

a.  Sinerji
b.  Entropi
c.  Teknolojik gelişme
d.  Çevresel belirsizlik
e.  Yenilikçilik potansiyeli
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Yaşamın İçinden

Tayland’daki sel felaketinin faturası ağır oldu!
Ülkenin kuzey kesimlerinden başlayarak güneye 
doğru ilerleyen sel sularının ekonominin merkezi 
Bangkok’u daha fazla etkilememesi için hükümetin 
yeni önlemler alacağını açıklaması başkent dışında 
yaşayan Taylandlıların tepkisine yol açtı. Hükümetin, 
kentin etrafına yerleştirmeyi planladığı dev bariyerle-
rin diğer yerleşim bölgelerindeki su seviyesini daha da 
yükselteceğinden endişe ediliyor. Uluslararası yardım 
kuruluşlarının, 750 bin kişinin acil yardıma muhtaç 
hâle geldiği Tayland’da suların daha da yükselmesi du-
rumunda ülkenin birkaç hafta içinde dış yardımlara 
ihtiyaç duyabileceğini açıklaması halkta var olan pani-
ğin daha da büyümesine neden olurken, yerel medya-
da başkentin bazı semtleri ve ülkenin bazı bölgelerinde 
az da olsa içme suyu ve gıda sıkıntısının baş gösterdiği 
ifade edildi. Bu arada hükümetin, içme suyu fabrika-
larının çalışmaması ve stoklarının azalması nedeniyle 
Malezya’dan içme suyu siparişi verdiği bildirildi. Yerel 
medyada yer alan haberlere göre, sellerin ülke ekono-
misine faturası gittikçe ağırlaşıyor. Son iki aydır kapalı 
tutulan ve üretime ara vermek zorunda kalan fabrika-
lar, orta ve küçük işletmelerde üretim yapılamadığı için 
meydana gelen kayıp 510 milyar Baht’ı (16,7 milyar do-
lar) aştı. Hükümetin, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için yardım paketi hazırlığında olduğu belirtilirken, 
aynı zamanda tarım ülkesi olan Tayland’da zirai kay-
bın boyutları henüz tespit edilmiş değil. Ülkenin sel-
lerden zarar gören altyapısı ile sular altında kalan ev 
ve iş yerlerindeki zararın 10 milyar doları aştığı tah-
min ediliyor. Seller, ülke turizmini de vurdu. Yılda 20 
milyona yakın turistin ziyaret ettiği Tayland’da otel re-
zervasyonlarının yüzde 10 kadarının iptal edileceği be-
lirtiliyor. Temmuz ayında başlayan, Eylül ve Ekim ayla-
rında felakete dönüşen sellerde resmi kaynaklara göre, 
ülkenin üçte biri sellere teslim oldu. Ülkeyi kuzeyden 
güneye kateden Chao Phraya ve Tha Chin nehirlerinin 
taşmasıyla 76 şehirden 28’i sular altında kaldı. 400’e ya-
kın kişinin hayatını kaybettiği son 50 yılın en büyük 
doğal felaketinde 115 bin kişi evsiz kaldı, sellerden 10 
milyon kişi de doğrudan etkilendi.

Kaynak: http://dunya.milliyet.com.tr/tayland-daki-
sel-felaketinin-faturasi-agir-oldu/dunya/dunyade-
tay/01.11.2011/1457890/default.htm (Erişim Tarihi: 
14.11.2011).

Türk Hava Yolları Star Alliance’ın 20. üyesi...
01.04.2008
Türk Hava Yolları (THY), ilk kurulan havayolu ittifaki 
Star Alliance’ın 20. üyesi oldu. Üye havayolu şirketleri-
nin CEO’ları, Star Alliance yetkilileri ve basın mensup-
larının katıldığı imza toreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı. 
Türk Hava Yolları’nı Star Aliance’a tam üye yapan söz-
lesmeyi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Candan Karlıtekin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil ve Star Alliance CEO’su Jaan 
Albrecht imzaladı. Star Alliance CEO’su Jaan Albrecht, 
THY’nın Star Alliance İttifakına katılımıyla ilgili “Yeni 
bir üye kazandık. THY ile birlikte yolcularımız dün-
yada yeni noktalara ulaşacak” dedi. Törende konuşan 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin 
“Hedef tahtasında çıtayı en tepeye koymuş ve o he-
defe doğru hızla ilerleyen, günbegün gelişen, deği-
şen, büyüyen bir THY olarak aranıza katılıyoruz. Star 
Alliance’a katılımımız THY’nın dünya havacılığında 
büyük oyuncu ve küresel marka olma hedefinin önem-
li bir adımıdır,” diye konuştu. Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Doç. Dr.Temel Kotil ise Star Alliance üyeli-
ğinin bu yıl 75. yıldönümünü kutlayan THY tarihin-
de önemli bir adım olduğunu ve bu atılımın Asya ile 
Avrupa’ yı birleştiren İstanbul’a büyük değer katacağını 
ve İstanbul’un artık havacılığın boğaz köprüsü olacağı-
nı ifade etti. Kotil sözlerine şöyle devam etti: “Deneyim 
ve hizmet kalitesiyle küresel pazarda daha etkin olmayı 
hedefleyen Türk Hava Yolları’ nın Star Alliance üyeli-
ğiyle oluşacak sinerjisi bu büyük kulübe güç katacak.” 
Star Alliance’a tam üyelikle birlikte Türk Hava Yolları 
yolcuları 162 ülkede 965 havalimanına, günde 18.000’e 
varan uçuş noktasına ulaşabilecek, seyahatlerde ortak 
mil toplayabilecek ve kazandıkları milleri üye havayol-
larında kullanabilecekler.

Kaynak: http://www.turkishairlines.com/tr-TR/basin-
bultenleri/2636/turk-hava yollari-star-alliancein-20-
uyesi.aspx (Erişim Tarihi: 18.10.2011).

Okuma Parçası
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresi” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Bir Sistem Olarak İşletme 

Çevresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. c Yanıtınız yanlış ise “Bir Sistem Olarak İşletme 

Çevresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresinin Temel 

Seviyeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresinin Temel 

Seviyeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. c Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin Genel Çevresi” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Siyasal-Yasal Çevre” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Teknolojik Çevre” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Tedarikçiler ve Stratejik 

Ortaklıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
10. d Yanıtınız yanlış ise “İşletmeler ve Çevresel 

Belirsizlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İşletmeler çevreden aldıkları çeşitli girdileri işletme-
cilik süreçleri vasıtasıyla işlemekte ve bu süreç sonun-
da çevreye çeşitli çıktılar sunmaktadırlar. İşletmecilik 
faaliyetini birbirine sıkı sıkıya bağlı bir çeşit kimyasal 
reaksiyon olarak düşünebiliriz. Bu bakış açısına göre 
işletmecilik faaliyetlerinin başlayabilmesinin belli bir 
girdinin varlığıyla ve etkisiyle mümkün olabileceği ol-
dukça açıktır. İşte bu nedenle işletmelerin çevreleriyle 
herhangi bir girdi-çıktı alışverişi olmayan kapalı bir 
sistem şeklinde düşünülmesi mümkün değildir.

Sıra Sizde 2 
İşletmelerin genel çevresi siyasal-yasal, ekonomik, 
sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre olmak üzere 
beş bileşenden meydana gelmektedir. Bu beş bileşene 
ek olarak küresel çevre de işletmenin tüm çevresi üze-
rinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. İşletmelerin 
genel çevre bileşenlerinin ortak noktaları oldukça faz-
ladır ve gün geçtikçe bu bağlantılar giderek daha kar-
maşık bir hâl almaktadır. Genel çevre bileşenlerinin 
analitik bir şekilde, tek tek incelenmesi anlatım kolay-
lığı sağlaması açısından tercih edilen, kurgusal bir du-
rumdur. İş yaşamında tüm çevre bileşenleri iç içe geç-

miştir. Etkileşim süreklidir. Bu nedenle işletme çevresi 
oldukça karmaşık bir yapı olarak düşünülmelidir. 

Sıra Sizde 3 
İnsan, işletmeler için hem bir kaynak hem de işletme 
çıktılarını talep eden bir hedef kitle niteliğindedir. 
İnsanı insan yapan en önemli nokta, insanın sahip ol-
duğu değer, norm ve davranış kalıplarıdır. İşletmeler 
sosyokültürel çevreyi iyi analiz etmeli ve kendi iç çev-
relerindeki örgüt kültürlerini faaliyet gösterdikleri sos-
yokültürel çevreyle uyumlu bir şekilde düzenlemelidir-
ler. Aksi hâlde işletmeye yabancılaşmış çalışanlar veya 
işletme ürünlerine ihtiyaç duymayan müşterilerle karşı 
karşıya kalınacaktır. 

Sıra Sizde 4
Sosyal ağlar adından anlaşıldığı üzere bireylerin yalnız 
olmadıkları, belli gruplar içinde yer aldıkları sanal ya-
pılardır. Bu yapılarda her birey, çeşitli nedenlerle baş-
ka bireylerle etkileşim içine girmektedir. Herhangi bir 
bireyin belli bir işletmeyi sosyal ağ içinde “beğenmesi” 
anında bireyin sosyal çevresi tarafından fark edilecek-
tir. Bu beğenme hareketiyle birey, o işletmeye yönelik 
olumlu bir imaj yaratılması çabalarına katkıda bulun-
maktadır. İşletmeler için, müşterileri tarafından tavsiye 
edilmek oldukça önemlidir. Sosyal ağlar, bireylerin iş-
letmeleri arkadaşlarına tavsiye etmesine olanak sağla-
maktadır. İşletmeler de bu tür girişimleri hızlandıracak 
çeşitli uygulamalar kullanarak, bireylerin kendilerini 
beğenme yönünde motive etmektedirler.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Etik ile yasa arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
Etik olmayan davranışlar ile etik ikilemler arasındaki farkı açıklayabilecek,
Tarihsel süreç içerisinde işletmelerin sorumluluk alanlarındaki değişimleri kar-
şılaştırabilecek,
İşletmelerde etik davranışları artırabilecek araç ve yaklaşımları tanıyabilecek,
Sosyal sorumlu işletme olmanın yol haritasını açıklayabilecek,
İşletmelerin uyması beklenen etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri ve standartları 
tanımlayabileceksiniz. 
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GENEL İŞLETME



GİRİŞ
İşletme kitaplarında etik ve sosyal sorumluluk bölümlerinin yer alması nispeten 
yeni bir durumdur. Bundan yirmi beş yıl önce Batı kaynaklı işletme kitaplarında, 
işletmelerin gelecekte zorlu alanları arasında gösterilen etik ve sosyal sorumluluk 
konusu, yirmi birinci yüzyıl işletmelerinin öncelikli meseleleri arasına yerleşmiş-
tir. Günümüz işletmeleri karmaşık işletme etiği sorunlarını tanıma ve üstesin-
den gelebilme yeteneğine ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan şirket 
skandalları, iş dünyasındaki aldatma ve sahtekârlıkları gün yüzüne çıkarmakta, 
halkın işletmelere karşı öfkesi ve güven kaybıyla sonuçlanmaktadır. Başlangıçta 
tüketiciler ve baskı gruplarından gelen işletmelerin daha etik ve doğal çevreye 
daha duyarlı iş yapması talepleri, bugün daha geniş platformlarda dile getirilmek-
te ve konuyla ilgili yerel ve küresel çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yüksek 
oranda görünür hâle gelen yasal ve etik kusurlar, tüm işletme kararlarına etik ve 
sorumluluğun entegrasyonu konusundaki ihtiyacı kuvvetli bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Ayrıca tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar, hükümetler, özel ilgi grupları-
nı içeren pek çok farklı kesim, işletme kararlarını ve eylemlerini muazzam şekilde 
mercek altına alıp incelemektedir.

Konunun zorlu yanı etik sorunların karmaşıklığıdır. Çünkü işletme karar ve 
eylemlerinin doğruluğuna, idealler, beklentiler, algılar, kültürel değerler gibi pek 
çok faktörün etkisinde hüküm verilmektedir. İş etiği alanındaki meselelerin çoğu 
tartışmaya açıktır ve çözümü için evrensel olarak kabul edilmiş bir yaklaşım da 
söz konusu değildir. Bu ünitenin amacı, işletmelerde karşılaşılan etik sorunlar 
hakkında sizleri bilgilendirmek ve etik davranışları iyileştirebilecek yaklaşımlar 
ve yöntemler konusuna odaklanmaktır.

25.000 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma, öğrencilerin %62’sinin en az 
bir kez kopya çektiğini ortaya çıkarmıştır. Başka bir araştırma ise öğrencilerin İn-
ternetten ödev amaçlı içerik ya da müzik indirmeyi veya başka bir öğrencinin cevap-
larını kopyalamayı, hilekârlık olarak tanımlamadıklarını ortaya koymuştur (Ferrell 
vd., 2008: 5). Sınavda kopya çekme veya arkadaşınızın ödevinden kopya çekme ko-
nusunda siz ne düşünüyorsunuz? Çevrenizdeki arkadaşlarınız ne düşünüyor? Tek 
bir doğru üzerinde anlaşabiliyor musunuz?

Etik ve Sosyal Sorumluluk
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ETİK KAVRAMI 
Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış bi-
çimleri ve kurallardır. Ahlak bilimi olan etik ise birey veya grubun davranışlarının 
doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve de-
ğerler toplamıdır. Kurumların toplumla etkileşimi sonucu oluşan kararlarında ve 
eylemlerinde geçerli olan ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar ise iş etiğini oluş-
turur. Bu bağlamda iş etiği ahlak norm ve kurallarının iş hayatında işletmelerde, 
şirketlerde ve kuruluşlarda uygulanması ile ilgilidir.

Etik, karar alma ve uygulamada neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin stan-
dartları ortaya koyar. İşletmeler açısından etik meseleler kurum kültürünün bir 
parçası olan kurum içi değerlerle doğrudan ilişkilidir. Değerler işletmelerin iç 
ve dış çevreye karşı sorumlulukları konusundaki kararlarını etkiler. Çalışanlar iç 
çevre, müşteriler ve yatırımcılar dış çevre unsurlarına örnektir. Etik bir mesele, 
örgütün veya bireyin eylemlerinin diğerlerine yarar sağlayabileceği veya zararlı 
olabileceği bir durumda ortaya çıkar. Bizler bulunduğumuz noktadan meselenin 
etik ve etik olmayan çözümleri konusunda görüş bildiririz. 

ETİK VE YASA İLİŞKİSİ
İşletmelerde bazı kararlar için ulusal ya da uluslararası yasal çerçeve söz konu-
sudur. Bazı kararlar ise örgütün ya da örgüt içindeki bireyin özgür seçimlerine 
bağlıdır. Etik, özgür seçimlerin hükmettiği davranışlarla, yasaların hükmettiği 
davranışlar karşılaştırıldığında daha net bir şekilde anlaşılabilir. İnsan davranışla-
rı, dışsal kontrolün yoğunluğu açısından üç kategoriden birine denk düşer. Bun-
lardan ilki bir hukuk sistemi içinde değerler ve standartların yazılı hâlde bulun-
duğu yasalarla tanımlanmış davranışlardır. Bu alanda kanun yapıcılar, insanların 
ve şirketlerin nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin kuralları net olarak belirlerler. 
Örneğin, motosiklet sürücüsü olmanın şartları ya da şirketler için vergi ödeme 
yükümlülükleri yasalarla belirlenmiştir. Dışsal kontrolün en yoğun olduğu alan, 
bu alandır. Diğer uçta ise özgür seçim alanı yer alır. Burası yasalarda hiçbir şekilde 
yer almayan davranışlara aittir. Bireylerin neye yatırım yapacakları ya da şirketle-
rin ne kadar mamul üretecekleri onların özgür seçimlerine bağlıdır. 

Bu iki uç arasında kalan alan, etik alandır. Bu alanda spesifik bir yasa yoktur 
ancak etik davranış konusunda birey ya da şirkete yol gösterecek, toplumda genel 
kabul görmüş ilke ve değerlere dayalı davranış standartları söz konusudur. Özgür 
seçim alanında bir itaat kurumu yoktur; kişi sadece kendi kendisini sınırlayabi-
lir. Hukuk alanında uyulması zorunlu kurallar, yasal sistem içinde tanımlanmış 
kanunlarla belirtilmiştir. Etik davranış bölgesinde ise birey ya da şirketin hangi 
norm ve standartları dikkate alacağı, yasaların kapsama alanında değildir. Başka 
bir deyişle, bu norm ve standartlar hakkında yasaların bir yaptırım gücü yoktur. 
Etik açıdan kabul edilebilir davranış, hem yasal olarak hem de toplumun büyük 
bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilebilir olandır. Özetle hukuk alanın-
da yasal standartlar; etik alanında toplumsal standartlar; özgür seçim alanında da 
bireysel standartlar söz konusudur. 

Şirketlerin de bireylerin de güçlük çektikleri konu, yasal yükümlülükleri dı-
şındaki karar problemlerini özgür seçim bölgesinde ele almalarıdır. Bu anlayış, 
onları yasal olan her şeyin etik olduğu kabulüne götürür. Oysa etik alanın farkın-
da olunması, şirketlerin hem içerde, hem de dışarıda davranışlarını düzenleyebi-

Etik, bir kişi veya grubun 
davranışlarının doğruluğunu 
ve yanlışlığını belirleyen 
kurallar ve ilkelerdir.
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lecektir. Günümüz küresel iş ortamında etik ilkeler ve sosyal sorumluluk artan bir 
şekilde yaygınlaşarak kabul görmektedir. Şirketler davranışlarını yönetmek üzere 
kendi etik kodlarını oluşturmakta ve kurum kültürlerini dönüştürmektedirler. 
Böylece ilave yasal düzenlemelere olan ihtiyaç azalmakta, şirket kararlarının ve 
eylemlerinin yol açabileceği problemlerden kaçınılabilmektedir.

Bazı davranışlar, etik açıdan net bir şekilde kusurlu olarak nitelenebilir. Etik 
kusur, bireyin aldığı kararın, ahlaki açıdan yanlış, yasa dışı veya etik dışı olması 
durumudur. Bazı davranışlarda ise bu konuda kolayca bir karara varılamaz. Etik 
standartlar resmî, yazılı, toplumun tüm bireylerinin kabul ettiği, üzerinde uzlaşıl-
mış maddeler olmadığı için etik bir meselede en uygun davranışın ne olduğu hak-
kında anlaşmazlık ve ikilemler ortaya çıkabilir. Etik ikilem, hem bir seçimin hem 
de davranış alternatifinin potansiyel zararlı etik sonuçları nedeniyle istenmediği 
durumlarda ortaya çıkar. Yanlış ve doğru net olarak belirlenemeyebilir. Burada 
Nasrettin Hoca, oğlu ve eşeği ile ilgili yol hikâyesini hatırlayınız; duymadıysanız 
büyüklerinize sorunuz. 

Küreselleşme, keskin rekabet ve teknoloji, etik meseleler üzerinde de etkili olmaktadır. 
Örneğin işletmeden tüketiciye ticaretin yeni biçimi olan elektronik ticaretle bağlantılı 
etik konular arasında, “kişisel bilgilerin gizliliği”, “izinsiz ticari e-posta”, “çocuklara yöne-
lik elektronik ticaret uygulamaları” sıralanabilir (Varinli ve Öz, 2006:70). 

Bazı işletmelerde bu tür karmaşık durumlar için etik konularda karar almak 
üzere görevlendirilmiş etik sorumluları bulunmaktadır. Bazı işletmeler ise etik 
kurulları oluşturmuşlardır. Etik sorunların çözümü farklı yaklaşımlara dayanır. 
Bu yaklaşımlar, bu tür zorlu meselelerin anlaşılmasında ve çözümünde bir kriter 
sağlaması açısından önemlidir. Şimdi bunların neler olduğuna bakalım.

ETİK KARAR ALMA YAKLAŞIMLARI
Yönetici ya da çalışanın şirkete menfaat sağlamak için birilerine rüşvet vermesi, 
etik bir davranış mıdır? Ekonomik durgunluk döneminde üniversite mezunu ol-
manın işe alınmak için olumsuzluk oluşturduğunu farkeden bir kişinin, bilinçli 
olarak kendini lise mezunu olarak tanıtması etik midir? Birinin şirket olanakları-
nı, kendi özel ihtiyaçları için kullanması etik midir? Kat sekreterine özel işlerimizi 
yaptırmak ya da iş yeri telefonunu yurt dışında oturan akrabamızı aramak için 
kullanmak etik midir? Bu sorular daha da çoğaltılabilir. Yukarıda sıralanan so-
rulara verdiğiniz yanıtlar, sizin etiğe ilişkin yaklaşımınızı yansıtır. Birisine “yanlış 
yapıyorsun” ya da “doğru yapıyorsun” dediğinizde, aslında bu görüşünüzün arka-
sında doğruyu ya da yanlışı tanımlamakta kullandığınız birtakım kurallar ya da 
ilkelere bağlı olarak bu yorumları yaptığınızı hatırınızda tutun.

İşletme yöneticilerinin rasyonel karar almaları beklenir. Ancak bu kararların 
bir de etik yönü vardır. Yöneticilerin aldığı pek çok karar, hem süreç içerisinde 
hem de sonuçta bu karardan kimlerin etkileneceğinin göz önünde bulundurul-
masını gerektirir. Etik karar almada, farklı perspektifler farklı kararlara yol açar. 
Sorun, genellikle alınan kararların mükemmelinin bulunamamasıdır. Özellikle 
etik ikilemlerde yaratıcı seçeneklere ihtiyaç duyulur. 

Grup, bireyin esenliği için ne zaman sorumluluk taşır? Bu noktada Bowen H. 
McCoy’un yazdığı “Sadunun Öyküsü”nü okuyunuz. Harvard Business Review 
Dergisi’nden seçmeler (2004), Şirket Ahlakı, MESS Yayın No: 466, s.159-174. 

Etik ikilem, birbiriyle 
çatışan ancak her ikisinin 
de olası geçerli etik yönleri 
olan iki seçenekten birinin 
seçilmesinin gerektiği 
durumdur. 
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Aşağıda iş etiği konusuna yaklaşımlardan dördüne yer verilmiştir. Bunlar: 
1. Faydacılık yaklaşımı
2. Haklar yaklaşımı
3. Adalet kuramı yaklaşımı 
4. Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramıdır. 
Faydacılık Yaklaşımı: 19. yy filozofları Jeremy Bentham ve John Stuart Mill 

tarafından desteklenen bu yaklaşım, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik ka-
rar olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre karar vericiden beklenen, her karar se-
çeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en 
yüksek tatmini için uygun olanı seçmesidir. Bu yaklaşımda karmaşık hesaplama-
lar yerine basitleştirme tercih edilir. Örneğin ekonomik referans çerçevesi olarak 
maliyet fayda hesaplaması kullanılabilir. Ayrıca karar sadece alınacak karardan 
doğrudan etkilenenleri göz önüne alınarak verilmeli, dolaylı etkilenenler hesaba 
katılmamalıdır. Büyük ölçekli bir otomotiv firmasının yöneticileri, bir şehirdeki 
fabrikayı kapatıp başka bir şehirde operasyonlarına devam etme kararını, şirketin 
bütünü için en büyük yararı ürettiği gerekçesine dayandırmışlardır.

Faydacı kuram, etik karar almada sayısal bir yöntem elde etme kaygısı taşır. 
Çoğunluğun en iyi faydası için olana ulaşmak, temel amacıdır. Bu yaklaşımı be-
nimseyen yönetici, iş yerinde çalışanların dörtte birini işten çıkarmanın yararlı 
olduğunu savunabilir. Çünkü böylece kârlılık artacak, geri kalan dörtte üçün iş 
güvencesi iyileşecek ve hissedarların en iyi çıkarına hizmet etmiş olacaktır. Fay-
dacılık, verimliliği ve üretkenliği destekler, aynı zamanda kâr maksimizasyonu 
hedefiyle uyumludur. Başka bir açıdan ise kaynakların ön yargıyla dağıtılması ile 
sonuçlanabilir. Özellikle karardan etkilenen bazı kesimlerin söz hakkı olmaması 
ya da temsil edilmemesi durumunda, ihmal edilmiş bu paydaşların hakları, karar-
dan olumsuz etkilenebilir. 

Haklar Yaklaşımı: Bireyselcilik yaklaşımı olarak da anılan bu yaklaşımın te-
mel sorusu, “nelere hakkım var?”dır. İnsanların sahip oldukları haklar kapsamın-
da; özgürlük hakları ve refah haklarından söz edilir. İfade özgürlüğü, seyahat öz-
gürlüğü ilk gruba; mülkiyet, beslenme hakkı, sağlık hizmeti-sağlığı koruma hakkı 
ikinci gruba örnek olarak verilebilir. İlk grupta söz konusu haklara, toplumun 
öteki bireylerinin müdahale etmemeleri beklenirken diğerinde ise toplumun öte-
ki bireylerinin katılımı ve çabası gereklidir. 

Thomas Hobbes (1588-1679)’a göre, her ahlak ve hukuk düzeninin temel 
amacı toplumda barışın kurulmasıdır. Deneysel gerçeklere dayalı ahlakı savunan 
Hobbes, barışın oluşması için insanların kendisi için hak gördüğü şeyleri baş-
kalarına da tanıması; başkalarına karşı kendi özgürlüğünü, onlardan beklediği 
ölçüde sınırlaması gerekir. Bir etik yaklaşımı olarak haklar kuramına göre, etik 
olan karar ya da eylem, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyandır. 
Bu haklar ve özgürlükler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
yer alan haklardır. Yönetsel karar ve davranışlarda, özellikle yaşam ve güvenlik, 
gizlilik, doğruluk, vicdan özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, özel mülkiyet gibi hak-
lar önemlidir. Etik kararlar almak için yöneticilerin diğerlerinin temel haklarını 
engellemekten kaçınmaları gerekir. Bu bağlamda çalışanların ne konuştuklarını 
gizlice dinlemek, onların gizlilik hakkını ihlal etmektir. İş yerinde cinsel taciz, 
kişinin ahlaki normlarını ihlal ettiği için etik değildir. Şirketindeki yolsuzlukları 
kamuoyuna duyuran kişileri desteklemek, konuşma özgürlüğü hakkını destekle-
mek anlamını taşır. 

Bu yaklaşımın faydacılık yaklaşımından ayrıldığı temel nokta, etik kararlarda 
toplumun değil, bireyin odak noktada olmasıdır. Faydacılık yaklaşımında bireysel 
haklar, toplumun refahına göre ikinci planda dikkate alınır.
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Adalet Kuramı Yaklaşımı: Bu yaklaşım, etik kararların eşitlik, doğruluk ve ta-
rafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunur. İşletmelerde üç tür adalet gözetil-
melidir. Bunlar; dağıtım adaleti, prosedürel/işlemsel adalet ve etkileşimsel adalettir. 

Dağıtım adaleti, insanlara keyfiyete göre farklı davranılmamasını gerektirir. 
Bir kararla ilgili tüm kişilere aynı şekilde davranılmalıdır. Örneğin aynı işi gerçek-
leştiren kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemelidir. Ancak çalışanlar işle ilgili 
beceri ve sorumluluklar gibi alanlarda farklılaştığında, bu farklılıklar oranında 
ücretlerinde farklılık olabilir. Ancak bu farklılığın örgütsel amaç ve görevlerle net 
bir biçimde ilişkili olması gerekir. Prosedürel adalet kuralların adil bir şekilde uy-
gulanmasını gerektirir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı 
bir şekilde yürürlülüğü sağlanmalıdır. Etkileşimsel adalet, örgüt içindeki bireyler 
arası davranışlara ilişkin bir kavramdır. Bireylerin birbirlerine karşı davranışla-
rında algılanan dürüstlük düzeyiyle yorumlanır. Etkileşimsel adalet, prosedürel 
adaletin aksine ilişkilerin formal olmayan yönüne ilişkindir. Örneğin yöneticile-
rin astları ile ilişkilerinde gösterdikleri açık yüreklilik, duyarlılık ve saygıya göre 
yorumlanır. 

Bedel ödemeye ilişkin kararlar da adalet yaklaşımıyla açıklanabilir. Bireyler 
sadece sorumlulukları altında bulunan alandaki hasarların maliyetinden sorumlu 
tutulabilirler. Kontrolü altında olmayan meselelerden sorumlu tutulmamalıdırlar. 
Bu konu işletmelerde insan kaynaklarına ilişkin ödüllendirme ve cezalandırma 
sistemleri ile yakından ilişkilidir. 

Adalet teorisinin zayıf tarafı, daha az risk, daha az teşvik ve yenilikle sonuçla-
nabilir olmasıdır. Güçlü tarafı ise kurallar ve düzenlemelerle işletmede bazı sta-
tü ve grupların ayrıcalıklı olmasının önüne geçilmesi, işletmede tüm kesimlerin 
kaynaklardan ve fırsatlardan eşit düzeyde pay almasına imkân sağlamasıdır. İnsan 
kaynakları yönetimine rehberlik eden yasaların çoğu adalet yaklaşımına dayalıdır.

Bütünleşik Sosyal Sözleşme Kuramı: Nispeten yeni olan bu yaklaşım, iş eti-
ğine deneysel/görgül/ampirik (ne) ve normatif (ne olmalı) yaklaşımların birleşti-
rilmesini önerir. Bu görüş, iki “sözleşme”nin entegrasyonuna dayanır. Bunlardan 
ilki, iktisadi birimler ya da üyeler arasındaki genel sosyal sözleşmedir. Diğeri ise 
bir topluluğun üyeleri arasındaki daha spesifik bir sosyal sözleşmedir. Genel sos-
yal sözleşme, iş yapmanın temel kurallarını belirler. Spesifik bir topluluğa ait sos-
yal sözleşme ise kabul edilebilir davranış biçimlerini kapsar. Örneğin, Türkiye’den 
bir işletmenin Romanya’nın bir şehrinde yeni bir fabrika kurduğunu varsayalım. 
Bu fabrikadaki çalışanlara ne kadar ücret ödeneceği kararı, bütünleşik sosyal söz-
leşme kuramına göre, orada yaşayanların mevcut ücret düzeyleri baz alınarak ve-
rilmelidir. İş etiğine bu tarz yaklaşımın diğer üç yaklaşımdan farkı, yöneticilere 
hangi karar ve eylemlerin doğru, hangi karar ve eylemlerin yanlış olduğunu ayırt 
etmede endüstriler ve şirketler içinde var olan etik normları dikkate almalarını 
önermesidir.

Yaklaşımlar arasında etkinlik, üretkenlik ve yüksek kâr gibi işletme amaçlarını 
destekleyen faydacılık yaklaşımının daha çok taraftar bulduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak global iş dünyası ve toplum arasındaki etkileşimler bu bakış açısının de-
ğişmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bireysel haklar, sosyal adalet, doğal 
çevrenin korunması gibi yeni trendler, işletmelerde yararlılık kriterine dayalı ol-
mayan etik standartlara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle günü-
müz işletmeleri etik ikilemlerle daha çok uğraşmak durumunda kalmaktadırlar.
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ETİK DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Yöneticiler de dâhil olmak üzere örgüt içindeki bireylerin, etik davranışta bulu-
nup bulunmayacağı bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyi ile pek çok faktör arasındaki 
karmaşık etkileşim sonucu oluşur. Bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyi başta olmak 
üzere bu faktörleri Şekil 3.1’de görebilirsiniz.

Bireyin Ahlaki Gelişim Seviyesi: Bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyini belirle-
mek için kullanılan göstergelerden biri olan üç aşamalı gelişim basamağı, Kohl-
berg (1976: 34-35.) tarafından bilişsel gelişim yaklaşımına göre oluşturulmuştur. 
İlk aşamadaki bireyler sadece kendi çıkarlarına uygun olduğu durumlarda ve/
veya fiziksel cezalandırılmadan kaçınmak için kurallara uyarlar. İkinci gelişmiş-
lik düzeyi ise bireylerin kendisine yakın olan kişilerin beklentileri doğrultusunda 
yaşadığı ve kendisinin de onayladığı yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle var 
olan düzeni koruduğu bir düzeydir. En üst basamak ise ilkelere dayalı davranışın 
söz konusu olduğu bir düzeydir. Bu gelişmişlik düzeyindeki bireyler, çoğunluğun 
fikrine aldırmaksızın diğerlerinin haklarına saygı ve etik değerlere sıkı sıkıya bağ-
lılık gösterir. Kanuna aykırı olsa bile kendi seçimi olan etik ilkelere uygun olarak 
kararını verir.

Bireysel Özellikler: Herkes çalıştığı örgüte nispeten yerleşik değerleriyle bir-
likte gelir. Bireyin erken yaşlarda ailesinden, arkadaşlarından, öğretmenlerinden 
ve diğerlerinden öğrendiği ve geliştirdiği bu değerler, neyin doğru neyin yanlış 
olduğu konusunda temel muhakemelerini belirler. İşletme yöneticilerinin birbi-
rinden çok farklı bireysel değerlere sahip çalışanlarla karşı karşıya olduklarının 
farkında olmaları gerekir. 

Yapısal Değişkenler: Örgütün yapısal tasarımı, örgüt üyelerinin etik davranış-
larının oluşmasında yardımcı olur. Bazı yapılar belirsizliği yaratırken bazıları çalı-
şanlara güçlü bir şekilde yol gösterir. Resmî kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları, 
etik kodlar, örgüt içinde etik davranışı teşvik eden ve tutarlı davranmayı yerleş-
tiren önemli unsurlardır. Bu unsurlar, aynı zamanda örgüt içindeki belirsizliği ve 
yanlış anlamayı da önemli ölçüde azaltırlar.

Şekil 3.1

Etik/Etik Olmayan 
Davranışı Etkileyen 
Faktörler

Kaynak: Robbins, 
S. P. ve Coulter, 
M. (2007). 
Management, 
Prentice Hall, s. 129.
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Örgüt Kültürü: Örgüt kültürünün özellikleri ve güçlülüğü etik davranışı et-
kiler. Güçlü kültürlerin bireyler üzerinde çok etkisi vardır. Güçlü ve yüksek etik 
standartların desteklendiği bir kültürün, etik davranışlar üzerinde olumlu etkisi 
olacaktır. Zayıf örgütsel kültürlerde bireyler, büyük olasılıkla altkültürün normla-
rına uygun olarak davranacaklardır. Çalışma grupları ve bölüm standartları, ör-
güt içindeki davranışı güçlü bir şekilde etkileyebilecektir. 

Sorunun Etki Gücü: Herhangi bir çalışan, iş yerinden birkaç malzemeyi evine 
götürmekte tereddüt etmezken şirketin parasını zimmete geçirme konusunda son 
derece duyarlılık gösterebilir. Bu da göstermektedir ki etik meselenin özellikleri 
etik davranışı etkilemektedir. Sorunun etki gücünü belirlemek için kullanılan bir-
takım ölçüler vardır. Örneğin sorgulanan davranış, taraflarına ne büyüklükte za-
rar ya da yarar sağlamaktadır, davranışın iyi olduğu ya da kötü olduğu konusunda 
bir uzlaşma var mıdır, öngörülen zarar ya da faydanın gerçekleşme olasılığı nedir 
gibi sorulara verilen yanıtlar, etik meselenin ne kadar önemli olduğu konusunda 
belirleyici olacaktır. Çalışanlar önemli olduğu düşünülen konularda etik davran-
maya daha özenli yaklaşabilirler.

Kuruluşlar etiğe stratejik olarak yaklaşırlarsa riskleri minimize ederler. Bu nedenle 
cezalandırılma riskleri de düşer. 

Bir kuruluşun kültürü, etik davranış üzerinde nasıl bir rol oynar?

ETİK YÖNETİMİ VE ETİK YÖNETİMİNİN UNSURLARI
İş etiği yönetimi spesifik politikalar, pratikler ve programlar aracılığı ile etik ko-
nuların ya da sorunlarının formal ya da informal yönetilmesine yönelik doğrudan 
girişimlerdir. Bu girişimler etik olmayan davranışları azaltmada etkilidirler. Bu 
nedenle de değerlidirler. Özellikle belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yöneti-
minde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlar aşağıda sıralanmıştır 
(Crane ve Matten, 2010: 185).

•	 Misyon	ve/veya	değerler	bildirgesi
•	 Etik	kodlar
•	 Raporlama/tavsiye	kanalları
•	 Risk	analizi	ve	yönetimi
•	 Etik	yöneticisi/etik	sorumlusu/etik	komiteleri
•	 Etik	danışmanları
•	 Etik	eğitimi
•	 Paydaşlara	danışma,	diyalog	ve	iş	birliği
•	 Denetim,	hesap	verme	ve	raporlama
Misyon ve değerler bildirgesi: Misyon ve değer açıklamaları, işletmenin amaç-

ları, inançları ve değerlerini kapsar. Misyon ifadeleri kısaca işletmenin varlık nede-
nini açıklar. İçeriğinde kurum felsefesi, iş yapma felsefesi, işletmenin kendisini na-
sıl gördüğü, hangi ürün veya hizmetle, hangi pazarlara ya da müşterilere ulaşacağı, 
teknolojisi, büyüme-kârlılık üzerindeki düşünceleri, vermek istediği imaj konula-
rında ifadeler bulunur. Küçük ve orta ölçekli, özellikle de büyük ölçekli örgütlerin 
yazılı, kamuya açıklanmış misyon ifadeleri bulunur. Misyon ifadeleri işletmenin 
vizyonuna hangi görevi üstlenerek ulaşacağını netleştirdiği için önemli açıklama-
lardır. Ancak misyon ifadelerinin bazen açıkça sosyal amaçlardan bahsetmediği 
gözlenir. Sosyal amaçlardan söz eden misyon ifadeleri ise bu sosyal amacın işletme 

1



Genel İşletme68

çalışanlarının davranışlarına yansıyıp yansımadığı konusunda bir ipucu vermez. 
Bu nedenle ince ince düşünülmüş, uygun, ilham verici bir sosyal misyonun ama-
cına ulaşabilmesi için örgütün bütününü kapsayan, yerleşik bir etik yönetimiyle 
desteklenmesi gerekir. Aksi takdirde sadece bir dilek olarak yazıda kalır.

İşletmelerde “misyon ve değerler” açıklamalarına sıkça rastlanır. İş yaşamında 
çalışanların davranışlarına yön veren pek çok değer vardır. Açıklanan değerler, 
öncelikli olanlardır. Değer bildirgeleri işletmede neyin öncelikli değer olduğunu 
ortaya koyarlar. Etik meselelerde, çalışanlara yol göstererek onları cesaretlendirip 
etik davranışa yönlendirirler. Değerler, hiçbir belirgin kuralın olmadığı koşullar-
da etik karar almaya yol açar. Kişinin kendi başına verdiği kararların kökeninde 
değerler yer alır.

Değerler, etik yönetiminin önemli unsurları arasında yer alır. Ancak aynı za-
manda etiksel bir yönetim yaklaşımına temel teşkil eder. “Değerlere Dayalı Yö-
netim” olarak bilinen bu yaklaşımda örgütün bütününde geçerli olacak ortak 
değerler, katılımcı bir yöntemle, tüm kesimlerin temsilcileriyle birlikte belirlenir. 
Değerler	işletmede	neye	inanıldığını	ve	neyin	savunulduğunu	belirtir.	Paylaşılan	
değerler,	örgüt	kültürünü	şekillendirir	ve	pek	çok	amaca	hizmet	eder.	Paylaşılan	
değerler oluşturmada amaç, yöneticilerin karar ve eylemlerine rehberlik etmek, 
çalışanların davranışlarını biçimlendirmek, pazarlama çabalarını etkilemek ve iş-
letme bütününde takım ruhu oluşturmaktır. 

Tanıdığınız ulusal yaygınlığı olan bir kuruluşun web sitesine girerek misyon ve de-
ğerler açıklamalarını okuyunuz. Bu metinlerde öne çıkan değerleri kavrayınız; ben-
zer sektörden diğer işletmelerin misyon ve değer bildirgelerini karşılaştırınız. 

 “Değerlere dayalı yönetim” anlayışı nedir, amaçları nelerdir?

Etik Kodlar
Kuruluşta davranış standartları oluşturmanın ve sürekli duruma getirmenin bir 
başka yolu, yazılı etik ilkelerin geliştirilmesidir. Etik kodlar, belirli bir işletme, 
meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan/üyelerden bek-
lenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelerdir. Etik yönetiminde en 
yaygın yaklaşım etik kodların oluşturulmasıdır. Kuruluşlar -varsa- bulundukları 
sektörün etik yasalarına uymayı da taahhüt edebilir. Örneğin; Türkiye Kimya Sa-
nayicileri Derneği, üyelerinden üçlü sorumluluk anlayışına göre iş yapmalarını 
ve raporlamalarını bekler. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler 
(örneğin; TEDMER - Türkiye Etik Değerler Merkezi, TOBB - Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, İSO - İstanbul Sanayi Odası) de şirketler gibi üyeleri için etik reh-
berler, meslek ilkeleri hazırlar ve bunlara uyulmasını beklerler. 

Aşağıda Etik ve İtibar Derneği’nin etik kodlarına yer verilmiştir. (http://www.
teid.org.tr/files/downloads/resmi%20evrak/teid_etik_kodu.pdf)
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Raporlama/Tavsiye Kanalları
Etik değerler açısından, bilgi toplanması işlemi, önemli bir bilgi birikiminin yanı 
sıra efektif yönetim uygulamaları açısından da fayda sağlamaktadır. İşletme çalı-
şanlarından gelecek bilgi ve geri bildirimler, geri bildirim kanalı ne olursa olsun, 
etik değerlerin korunmasını sağlamakta ve tüketicilere yansıyabilecek potansiyel 
etik ihlallerinin önüne geçilmesi için gereken önemli bir bilgi kanalı vazifesi gö-
rebilmektedir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de önceden yayım-
ladıkları ve duyurusunu yaptıkları etik değer bildirileri ile çalışanlarına iş süresi 
boyunca dikkat etmeleri gereken etik konuları hakkında bilgilendirmede bulun-
maktadırlar. 

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeleri, sorumlu iş modelinin özünü teşkil eden 13 te-
mel ilkeye olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari 
yapıları ve şirket politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü hâline gelmesi 
için azami özeni gösterirler.
TEİD üyeleri olarak…
•	 Tüm	 faaliyetlerimizde	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	 başta	 olmak	üzere	 tabi	

olduğumuz	tüm	ulusal	mevzuata	ve	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	taraf	olduğu	tüm	
uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

•	 Açıkladığımız	beyan	ve	sunduğumuz	raporların	gerçeğe	uygun	olması	için	gerekli	
titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında 
sunarız.

•	 Doğruluk	ve	şeffaflığı,	tüm	iş	süreçlerimizde	ve	ilişkilerimizde	öncelikli	değerleri-
miz olarak kabul ederiz.

•	 İş	etiğinin	yazılı	kurum	kültürümüzün	yapı	taşı	hâline	gelmesi	için	azami	gayret	
ve özeni gösteririz.

•	 Çalışanlarımızı	çıkar	çatışmalarından	uzak	tutacak	bilinç,	kural	ve	uygulama-
larla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını ya-
saklar ve denetleriz.

•	 Çalışanlarımızın	 tarafsız	karar	ve	davranışlarını	etkileyecek	hediyeler	almasını	
ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.

•	 Faaliyet	ve	işlemlerimizi	yürütürken,	her	türlü	kamu	kurum	ve	kuruluşu,	idari	
oluşum,	sivil	toplum	örgütü	ve	siyasi	partiler	ile	herhangi	bir	menfaat	beklentisi	
olmaksızın	eşit	mesafede	yer	alırız.

•	 İşlemlerimizde	yolsuzluklara	yol	açmayız,	göz	yummayız	ve	yolsuzluğa	karşı	mü-
cadele ederiz.

•	 Haksız	 rekabette	 bulunmaz,	 adil	 rekabetin	 ve	 tüketici	 haklarının	 korunmasını	
gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

•	 Kayıt	dışı	 istihdamda	bulunmayız;	 işçi	 sağlığı	ve	güvenliğini	gözetir,	 gençlerin,	
kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz.

•	 Ekonomik	ve	sosyal	kalkınmaya	katkıda	bulunacak	çalışmaları	destekleriz.
•	 Bütün	bu	iş	etiği	ilke,	anlayış	ve	uygulamalarımızın	iş	ortaklarımız	ve	tedarikçi-

lerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar gelişti-
ririz.

•	 Birleşmiş	Milletler	Küresel	İlkeler	Sözleşmesi’nin	de	özünü	oluşturan	10	temel	il-
keye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari 
yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.
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Risk Analizi ve Yönetimi
Risk yönetimi ve risklerin azaltılması yaklaşımları günümüzde işletmelerin en 
çok üzerinde durdukları konulardır. Finansal getiri, iyi intiba ve başarı üzerinde 
sıklıkla etkili olmakla birlikte, risk yönetimi iş etiğinin de ilgi alanlarından biridir. 
İşletmelerin basında, halkla ilişkiler çalışmalarında ve diğer bütün ilişkilerinde 
kullandıkları dil, işlenen konu ne olursa olsun, faaliyette bulunan coğrafyanın de-
ğerleriyle çatışmamalı, etiği dışlamadan ve genel kabul gören bir üslupla yürütü-
len çalışmalar bütünü olmalıdır. Risk yönetimi teknikleri ile birlikte geliştirilecek 
iş etiği uygulamaları, çevre kirliliği ve ürünün çevre dostu materyallerden yapıl-
ması gibi iş etiği konularını ilgilendiren pek çok konuda işletme adına olumlu bir 
imaj yaratabilecektir. İş etiği konusu, durağan olmayan, işletmeler gibi dinamik ve 
içeriğine sürekli yeni konu başlıkları eklenen bir yapıya sahiptir. Günümüzde iş 
etiği açısından değerlendirilmeye alınan en önemli konular insan hakları ihlalleri, 
yolsuzluklar, küresel ısınma olmakla birlikte, bu konular birçok işletmeyi ilgilen-
diren konular hâline dönüşmüştür.

Etik Yöneticisi, Etik Sorumlusu, Komiteler
Bazı işletmelerde, işletme tarafından tayin edilen yöneticiler aracılığı ile etik ko-
nuların değerlendirildiği birtakım komiteler oluşturulabilmektedir. Günümüzde 
işletmelerin etik konularına daha çok ilgi gösterdikleri, çalışanlarının da iş etiği ve 
toplumun beklentileri konusunda bilinçlenmesine yönelik politikalar izledikleri 
söylenebilir. İşletmelerin kuruculuğunu üstlendiği etik komitelerine de rastlan-
maktadır. Bu komiteler işletme içerisinde bir departman gibi çalışarak kurumsal 
sorumluluk alanında tepe yönetimine iletilmek üzere tavsiye kararları almaktadır-
lar. Ayrıca kurum içinde iletişim kanallarını açık tutarak etik olmayan uygulama-
ları önlemek için adımlar atılabilir. Ücretsiz telefon hatlarıyla, etik komitelerine 
ya da danışmanlarına ulaşabilmesi, çalışanları etikle bağdaşmayan uygulamaları 
bildirmeye yöneltmek için yararlı olabilir.

Etik Danışmanları
İş etiği danışmanları, günümüzde kurumsal bir yapıya bürünerek, işletmeler tara-
fından tercih edilen ve işletmenin yer aldığı sektörle ilgili etik konularda işletmeye 
danışmanlık hizmeti veren çalışanlar olarak istihdam edilebilmektedir. Özellikle 
içerisinde yaşadığımız çevre ile ilgili, çevre mühendislerinin, işletmelerin uyması 
gereken kurallar ve yasal zorunluluklar konusunda yaptığı danışmanlık çalışma-
ları, işletmenin iş etiği konusunda diğer kuruluşlar ve tüzel kişilerle olan ilişkileri-
ni yönetmesine yardımcı olmaktadır. 

Etik Eğitimi
İş etiğine ilginin artmasıyla birlikte, iş etiği eğitimi konusu da önemli hâle gelmiş-
tir. Eğitimin içeriği ve hangi konuların etik kapsamına gireceği konusunda üni-
versiteler, danışmanlar ve diğer birimler çalışmalar yapmaktadırlar. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin çoğunda etik kurallara ilişkin eğitimler giderek yaygınlık 
kazanmaktadır. Aslında etik eğitiminin profesyonel yaşamdan önce akademik or-
tamlardan başlanarak verilmesi önerilmektedir. Hem yönetici adaylarının hem de 
ileride kurumsal işletmelerde görev alacak adayların, işe başlamadan önce bu tip 
eğitimleri almaları daha uygun bir yaklaşımdır. Çalışan sayısının yüksek olduğu 
kuruluşlar, eğitimde teknolojiden de yararlanmaktadır. Bu uygulamaya İsveçli bir 
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ilaç firmasının kullandığı ve işletmenin etik yaklaşımını öğretme amaçlı simulas-
yon oyunu örnek olarak verilebilir. Söz konusu oyunda, işletme çalışanlarının, tü-
keticilerle kurduğu diyaloglar daha sonra etik açıdan değerlendirilmektedir. Böyle-
ce çalışanların etik kodları öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Paydaşların Görüşlerini Alma, Diyalog ve İş Birliği Programları
İşletmelerin hisselerini halka arz etmesi, işletmelerin alacağı kararları doğrudan 
etkileyen ve kararlardan doğrudan etkilenen kişi sayısını artırıcı etki yapmakta-
dır. Etik değerler de karar verme sürecinde söz konusu etkiler içerisinde bir faktör 
olarak yer almaktadır. Tutundurma çalışmalarına yönelik kararlarda, etik değer-
lerin dikkate alınması daha da önem kazanabilmektedir. İşletme için doğru kararı 
almış olmak, etik değerlerin de dikkate alındığı kararlar olarak algılanmalıdır. İş-
letmenin birçok paydaşının olması, paydaşların kişisel özellikleri, profesyonel ha-
yata bakışları, alınan tüm kararlarla birlikte etik yaklaşımını da etkileyebilecektir. 
Bu bağlamda kurumsal iletişim çabaları, kurumsal sorumluluk alanında diyalog 
ve tartışmaların sergilendiği önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir.

 
Denetim, Hesap Verme, Raporlama
İşletmelerin hesap verme, değerlendirme ve iletişim alanlarında iş etiğine günü-
müzde daha çok önem verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, günümüz işletmeleri ve 
özellikle ilk 250 içerisinde yer alan büyük işletmeler, kurumsal sorumluluk rapor-
ları yayımlamaktadır. Yapılan bir araştırma sonucunda kurumsal rapor yayınlama 
oranı, %90’lık oranla en çok Japonya’da, %20’lik oranla en az Meksika’da görül-
mektedir. Uluslararası ekonomik kuruluşlar, küresel rekabetin arttığı günümüz 
ortamında kurumsal ve sosyal sorumluluk alanında yapılacak çalışmaların öne-
mine dikkati çekmektedirler. 

Sosyal denetim, işletmelerin sosyal sorumluluk performansının değerlendirilmesidir.

SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE TEMEL 
YAKLAŞIMLAR
Bir organizasyonun sosyal sorumlu olması ne anlama gelir? Bu konuda iki farklı 
görüş vardır. Bir uçta tamamıyla klasik/ekonomik görüş; diğer uçta ise sosyoeko-
nomik görüş yer almaktadır. 

Klasik	görüş, işletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kâr maksimi-
zasyonu olduğunu söyler. Bu yaklaşımın en hararetli savunucusu ekonomist ve 
Nobel ödülü sahibi Milton Friedman’dır. Friedman, yöneticilerin temel sorumlulu-
ğunun hissedarların ya da şirket sahiplerinin çıkarlarını en iyi koruyacak şekilde işi 
yürütmek olduğunu iddia eder. Bu çıkarlar nelerdir? Friedman, şirket sahiplerinin 
tek şeyle ilgilendiklerini ileri sürer: Finansal kazanç. O, aynı zamanda yöneticilerin 
hiçbir zaman organizasyonun kaynaklarını “toplumun iyiliği” için harcama kararı 
alamayacağını, bunun işletmeye ilave maliyet getireceğini savunur. Friedman’a göre 
işletmelerin temel faaliyet konusu dışındaki bu harcamalar, ya ürün fiyatına ya da 
işletme sahiplerinin kâr paylarına yansıtılacaktır. Diğer bir deyişle bu harcamalara 
yüksek fiyattan mal alan müşteriler ya da daha az kâr payı almaya razı olan işletme 
sahipleri katlanacaktır. Burada şunu gözden kaçırmamak gerekir. Friedman, or-
ganizasyonların sosyal sorumluluk taşımamaları gerektiğini söylemiyor. Tam tersi 
organizasyonların bir tek sosyal sorumluluğu olduğunu söylüyor. Sorumluluktan 
kastettiği şey ise hissedarlar için kârın maksimize edilmesidir.



Genel İşletme72

Sosyoekonomik görüş ise yönetimin sosyal sorumluluğunun kâr elde etmenin 
ötesinde, toplumun refahını korumayı ve iyileştirmeyi de kapsadığını savunur. 
Bu duruş, şirketlerin sadece patronlarına karşı sorumlu, bağımsız varlıklar ol-
madığı inancına dayanır. Onlar, aynı zamanda çeşitli kanunlar ve düzenlemelerle 
yapılarını oluşturan; onların ürünlerini ve hizmetlerini satın alarak destekleyen 
toplumun daha büyük bir kesimine karşı da sorumludur. Bu görüşün taraftarları 
işletme örgütlerinin sadece tümüyle ekonomik kurumlar olmadıklarına inanır-
lar. Toplum işletmelerin sosyal, politik, yasal, doğal çevre ile ilgili meselelerle uğ-
raşmasını bekler hatta bu konuda onları teşvik eder. Dünyanın dört bir yanında 
sayıları gittikçe artan, çok sayıda organizasyon, sosyoekonomik görüşü benim-
semektedir. 116 ülkeden 4200 yöneticiyle yapılan araştırma sonucu, bu görüş 
desteklenmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, toplum içinde şirketlerin 
rolünün, ortakların çıkarlarını korumanın ötesini kapsadığı konusunda hemfi-
kirdirler. Bu noktada yatırımcılar cephesinde ortaya çıkan yeni bir eğilimden de 
söz etmek gerekir. Kimi potansiyel şirket hissesi yatırımcıları, sosyal sorumlu şir-
ketleri tercih etmekte ya da aracı kurumlarına bu yönde talimat vermektedirler.

 “Haydi kızlar okula” kampanyası için http://unicef.org/turkey/gl/_g13.html sitesini 
ziyaret ediniz.

Günümüzde bu iki uç görüşten, ikincisi ağırlıklı olarak kabul görmektedir. 
Çünkü işletmelerin aşırı büyümesi, büyük çaplı kaynak kullanımı, toplumun 
sağlığı üzerinde oynadıkları rol, doğal çevreye etkileri gibi konular açısından ele 
alındığında sorumluluklarının sadece hissedarlara ya da ortaklara karşı olması 
beklenemez. Ayrıca tüketici ve yatırımcı tercihleri sosyal sorumlu kurumlara, 
markalara ya da ürünlere kaymaktadır. Yüksek nitelikli işgücünün, çalışacakları 
işletme tercihlerinde şirketin bu konudaki kurumsal itibarı önemli bir faktör ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Topluma olumlu katkıda bulunmak, işletmeler açısın-
dan daha güvenli, daha eğitimli, daha adil bir toplum için uzun dönemli bir yatı-
rım olarak da değerlendirilebilir. Böylece gelişmiş ve sağlıklı rekabet koşullarının 
yaratılmasından işletmeler de yarar sağlayacaklardır.

Sosyal sorumluluk konusunda yapılmış pek çok tanım bulunmaktadır. Anla-
yışlar değiştikçe tanımlar da değişmektedir. Örneğin, “sosyal sorumluluk sade-
ce kâr elde etmektir” veya “kâr etmenin ötesine geçmektir” veya “gönüllü faali-
yetlerde bulunmaktır” veya “geniş açıdan sosyal sisteme ilgi göstermektir”. Oysa 
bunlardan hiçbiri tek başına sosyal sorumluluğu tanımlamaz. Sosyal sorumluluk 
işletmenin yasal ve ekonomik yükümlülüklerinin yanı sıra toplumun iyiliği için 
doğru şeyler yapmak ve bu doğru şeyleri doğru yöntemlerle yapma niyeti olarak 
tanımlanabilir.

Sosyal sorumluluk, kurumların içinde yaşadıkları toplumun, çalışanlarının ve 
onların ailelerinin yaşam kalitesini yükseltirken aynı zamanda ekonomik geliş-
meye de katkı sağlamaları anlamını içermektedir. Bu nedenle işletmelerin operas-
yonları ve ilişkilerine bu sorumlulukları entegre etmeleri beklenir.

Tanımlarla ilgili daha geniş bir tartışma için “Temel İşletmeciliğe Giriş” kitabının 
ikinci bölümünü okuyunuz (Çetin, C. ve Can Mutlu, E., 2010: 343-354).



3. Ünite - Etik ve Sosyal Sorumluluk 73

Sosyal Sorumluluk ve Etik: Her ikisinin farklı anlamları olmasına rağmen etik 
ve sosyal sorumluluk kavramı birbiri yerine kullanılabilmektedir. Sosyal sorum-
luluk, organizasyonun paydaşları üzerindeki olumsuz etkisini minimize, olumlu 
etkisini	maksimize	etme	yükümlülüğüdür.	Pek	çok	işletme	kendisi	ile	çeşitli	pay-
daşları arasında uygun ilişkiler, yükümlülükler ve görev belirleme çabası içinde-
dir. İş etiği karar almaya rehberlik eden, dikkatli bir şekilde oluşturulmuş kural-
ları veya keşfedilmiş iş yapma biçimlerini içerirken sosyal sorumluluk toplumla 
yapılmış bir sözleşme olarak görülebilir. Bu sözleşmeye göre toplum işletmelerden 
sorumlu ve etik davranışlar bekler. Sosyal sorumlu davranış, etik kavramına daya-
nan ve toplumun beklentilerini karşılayan eyleme dönüşmüş davranış biçimidir. 

SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİ
İşletmeler açısından sosyal sorumluluk dört bölümde incelenebilir (Şekil 3.2). 
Bunlar sosyal sorumluluğun birbiriyle ilişkili ve ayırt edilebilir dört yüzünü ifade 
etmektedir. Ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumluluklar başlıkları altın-
da toplanan bu sorumluluklar ardışık katmanlardan oluşmaktadır. Sorumluluk 
açısından katmanların hepsi önemlidir. Ancak en alt basamaktan üst basamaklara 
doğru çıkıldıkça işletmelerin toplumun daha geniş kesimine karşı duyarlılık gös-
terdiği ve mevcut sorunlara çözüm üretmede katkı sağladığı görülür. 

İlk basamakta yer alan ekonomik sorumlulukların kapsamı, esas olarak iktisadi 
bir birim olan işletmelerin toplum içindeki varlık nedeni ve temel sorumluluğuyla 
ilişkilidir. Bunlar işletmenin işlevini uygun bir şekilde yerine getirmesi ve varlığı-
nı sürdürmesidir. Bu basamakta yatırımcılar yatırımlarının karşılığını almayı, ça-
lışanlar iş güvenliği ve adil ücret, müşteriler ise uygun fiyatlı, kaliteli ürünler talep 
ederler. Bu basamak iki açıdan önemlidir. Birincisi, diğer sorumlulukların hepsi 
göreceli olarak ekonomik yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine bağlıdır. İkinci-
si ise işletmelerin bu konudaki zaafiyeti yatırımcıları, çalışanları, tedarikçileri ve 
müşterilerini derinden etkiler. Ülke ekonomisi de bu durumdan olumsuz etkile-
nir.	Piramit’in	ikinci	basamağında	yasal sorumluluklar yer almaktadır. İşletmeler 
faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili yasalara ve düzenlemelere uymakla yüküm-
lüdür. Örneğin rekabet stratejilerini oluştururken yasalara uymak zorundadırlar. 
Üçüncü basamakta, etik sorumluluklar -adil ve doğru olma yükümlülükleri, iyi 
niyetli yaklaşımlar- yer alır. Bu sorumluluk, yasal engel olmasa bile toplum ve 
paydaşların beklentilerine uygun, doğru faaliyetlere işaret eder. Örneğin Kuzey 
Amerika’da iklim değişikliğine karşı işletmelerden beklenen yükümlülükler ko-
nusunda yasal bir çerçeve olmamasına rağmen, tüketici baskısı, işletmelerin bu 
konudaki gönüllü girişimleriyle sonuçlanmıştır. Bu örnekte, işletmelerin strate-
jilerinde paydaşların beklentilerinin göz önüne alınmasının gerekliliği net olarak 
görülmektedir.	Piramidin	tepesinde	ise	kuruluş	iyi,	sorumlu	bir	vatandaş	kimli-
ğiyle karşımıza çıkar. Gönüllü sorumluluklar olarak da anılan hayırseverlik so-
rumluluğu basamağında, topluma kaynakların aktarımı (para, zaman, bilgi gibi) 
ya da yürütülen projelerle toplumun refahının artırılması ve yaşam kalitesini iyi-
leştirme ön plana çıkar.
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İşletmelerin sosyal sorumluluk düzeyleri nelerdir?

Organizasyonların sorumlulukları bağlamında iki önemli konudan da söz et-
mek gerekir. Bunlardan biri makro amaçlı “sürdürülebilirlik”; diğeri de bir yönet-
sel yaklaşım ve stratejilerin dayanağı bağlamında “paydaş kuramı”dır.

Sürdürülebilirlik: Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte, toplum içinde, şir-
ketlerin çeşitli etkilerini düzenlemede yeni yollar geliştirmeye yönelik büyük bir 
ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Zira bu etkilerin bazıları geniş kapsamlı ve derin nite-
liktedir. Örneğin iklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği; “kullan at” 
kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucu ortaya çıkan atıkların yok 
edilmesi ya da yönetilmesi problemi; şirketlerin küçülmesi ya da kapanmasının 
yerel halk ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi; yerel kültürlerin erozyonu gibi. Bu 
tür problemler işletmelerin amaçları ve sonuçları konusunda yeniden düşün-
menin gerekliliğini görünür hâle getirmiştir. 1992’de Rio Dünya Zirvesi’nin ar-
dından sadece işletmelerin eylemlerinden değil, daha genelde endüstrilerin ve 
sosyal kalkınmanın değerlendirilmesi için yeni bir çerçeve, yeni bir kavram olan 
“sürdürülebilirlik”ten çokça söz edilmeye başlanmıştır. 

İş etiği tartışmalarında ve şirketlerin, hükümetlerin, danışmanların, baskı 
gruplarının söylemlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan kavram, bazı bü-
yük ölçekli şirketlerin kamuya yönelik raporlarının da başlığına yerleşmiştir. 

 “Sürdürülebilirlik Raporu” ya da “Sosyal Sorumluluk Raporu” için tarama motoru 
kullanınız. Ulaşabildiğiniz raporları inceleyiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987), genel 
olarak “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar vermek-
sizin, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınma” olarak tanımlanır. 
Sürdürülebilir Kalkınma ile bağlantılı bir kavram olarak sürdürülebilirlik, çev-
resel, ekonomik ve sosyal açıdan tüm sistemin uzun dönemli korunması anla-

Şekil 3.2

Carroll’ın Dört 
Parçalı	Kurumsal	
Sosyal Sorumluluk 
Modeli

Kaynak: Crane, 
A. Ve Matten, D. 
(2010),	Business	
Ethics,	Oxford	
University Press, s. 
53.	(Carroll,	A.	B.,	
1991’den adapte 
edilmiştir.)
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mına gelir. Sürdürülebilir kalkınma 
hedefi, idealist ve tartışmalı bir bakış 
açısı ortaya koymasına rağmen, ula-
şılması gereken spesifik bir amaca da 
işaret etmektedir. İşletmelerin amacı 
ve sorumluluğu konusunda bir çerçe-
ve önerisi olan sürdürülebilirlik, daha 
net olarak “üçlü sorumluluk - triple 
bottom line” olarak ifade edilmiştir. 
John Elkington’un (1998) isim babası 
ve hararetli savunucusu olduğu bu an-
layış, işletmelerin bir tek hedefi olduğu 
fikrini reddeder. İşletmelerin bir amaç 
setine sahip olduklarını ve amaçlarının 
ekonomik değer, sosyal değer ve çevresel değer üretmek olduğunu savunur. Bu 
bağlamda sürdürülebilirlik, iş etiği için potansiyel, yeni bir hedef olarak görülme-
lidir. Burada bu üçlü sorumluluğun finansal sorumlulukları dışlamadığını da be-
lirtmek gerekir. Şekil 3.3.’de yer alan üçlü sorumluluk, işletmelerden beklentilerin 
genişlediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Milenyum Kalkınma Hedefleri, şu anda dünyanın karşı kar-
şıya olduğu sosyal ve kalkınma sorunları hakkında net bir bilgi vermektedir. Bu 
hedefler; aşırı boyutlardaki yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak; dünyanın her 
tarafında temel eğitimi başarmak; kadını güçlendirmek ve cinsiyetler arası eşitlik-
te ilerleme kaydetmek; çocuk ölüm oranını azaltmak; anne sağlığını iyileştirmek; 
HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek; çevresel sürdürülebilirliği 
sağlamak; kalkınma için küresel iş birliğini geliştirmektir.

Üçlü Sorumluluk anlayışının temel iddiası nedir? 

Sosyal Sorumluluk ve Paydaş Yaklaşımı İlişkisi
İşletmelerin sorumlulukları konusunda yukarıda bahsettiğimiz dört basamaklı 
model (ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik) ve üçlü sorumluluktan (ekonomik, 
sosyal, çevresel) farklı olan paydaş yaklaşımı 1980’lerde Edward Freeman tara-
fından geliştirilmiştir. Kavram iş dünyasında ilk olarak 1960’larda kullanılması-
na rağmen, popüler ve etkili olması daha sonraları olmuştur. Sosyal sorumluluk 
yaklaşımı işletmelerin sorumlulukları üzerine odaklanırken paydaş yaklaşımı, 
işletmelerin sorumlu olduğu çeşitli gruplara odaklanır. Temel iddiası, işletmele-
rin	sorumluluğu	konusundaki	sosyoekonomik	görüşle	örtüşür.	Paydaş	yaklaşımı	
işletmelerin sadece hissedarların ya da sahiplerin çıkarları doğrultusunda değil, 
aynı zamanda işletme içinde ve etrafında bulunan önemli birçok grup veya pay-
daşların	göz	önüne	alınarak	yönetilmesi	gerektiğini	savunur.	Paydaş,	işletmelerin	
amaçlarını gerçekleştirirken etkiledikleri veya etkilendikleri herhangi bir grup 
veya birey olarak tanımlanabilir. Yaklaşım, şirketlerden kendi amaçlarını gerçek-
leştirirken diğerlerinin haklarını ihlal etmemelerini; diğerleri üzerindeki etkile-
rinden sorumlu olmalarını talep eder. 

Paydaşların	kimler	olduğu	işletmeden	işletmeye	değişebileceği	gibi;	aynı	işlet-
menin farklı durumları, görevleri ya da projeleri için de değişebilir. Aşağıda yer 
alan Şekil 3.4., bir işletmenin geleneksel modele ve paydaş yaklaşımına göre pay-

Şekil 3.3

Sürdürülebilirlik 
hedefinden	
işletmelere yansıyan 
sorumluluk alanları
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daşlarla olan ilişkilerini temsil etmektedir. Burada paydaş yaklaşımında ilişkilerin 
iki yönlü olduğuna dikkat edilmelidir. Birinci modelde işletme sahipleri, işlet-
menin faaliyetlerinde çıkarları gözetilecek baskın gruptur. İşletmeden işletmeye 
değişmekle birlikte bir üretim işletmesi için devlet, işletme sahipleri, tedarikçiler, 
çalışanlar, müşteriler, yerel toplum paydaşlar grubu içinde sıralanabilir. Özel ilgi 
grupları, kitlesel medya, ticari birlikler, rakipler de paydaşlar arasında yer alabilir. 
Bu bakış açısı, işletme yönetimlerine yeni bir rol tanımlar.

Toplumun doğal çevre ile ilgili işletmelerden temel beklentisi temiz bir çevre; 
ortakların ve yatırımcıların beklentisi kâr ve güvenilir bilgi akışıdır. Tüketicile-
rin beklentisi ise güvenilir ürünler, satın alma esnasında doğru bilgilendirilme ve 
ürün seçme hakkına saygı gösterilmesidir. Çalışanların beklentileri ise istihdam-
da fırsat eşitliğinin sağlanması; cinsiyete göre ayrımcılık yapılmaması; iş güven-
cesi ve işle ilgili kazançlarının korunması; engelli çalışanların dikkate alınması; 
çalışanlara mesleğini yapabilmesi için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunulmasıdır. 
Yöneticiler	ise	yüksek	ücret,	yetki	ve	statü	beklerler.	Paydaş	modeli	işletmelerin	
yönetiminde farklı kesimlerin beklentilerine göre bir denge gözetilmesini önerir. 
Bu zorlu bir süreçtir. Günümüzün işletmelerine düşen yeni görev de budur. 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu ile bağlantılı iki önemli kavram vardır. Bun-
lar kurumsal vatandaşlık ve itibardır. Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin çeşitli 
paydaş gruplarının işletmeden bekledikleri sorumlulukları stratejik kararlarında 
göz önünde bulundurmasını vurgulamak için kullanılan bir kavramdır. İtibar ise 
paydaşlar nezdinde şirketin eylemleri, seçimleri, davranışları ve sonuçlarına göre 
oluşan ya da değişen, işletmelerin fiziksel olmayan en değerli varlıklarından biri-
dir. Her ikisi de şirketlerin paydaşlarına karşı sorumluluklarıyla ilgilidir; onların 
yaşamasında ve başarısında önemli bir paya sahiptir. En iyi kurumsal vatandaş ya 
da en itibarlı şirket olarak algılanmak için tek atımlık sosyal projeler yeterli değil-
dir. Tüm düzeyleri kapsayan sosyal sorumluluk anlayışının, sistematik bir şekilde, 
işletmenin uygulamalarına yerleştirilmesi gerekir.

Şekil 3.4

Geleneksel Yönetim Modeli - Paydaşlara Dayalı Yönetim Modeli

Kaynak:	Crane,	A.	Ve	Matten,	D.	(2010),	Business	Ethics,	Oxford	University	Press,	s.	63.

a) Geleneksel Yönetim Modeli b) Paydaş Modeli
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SOSYAL SORUMLU İŞLETME OLMANIN YOL 
HARİTASI
Başarıya ulaşmada etik ve sosyal sorumluluğun önemini kavrayan bir işletme, bu 
konuda bazı süreçleri yerine getirir. Çünkü işletmenin ileriye dönük gelişiminde 
bu süreçlerin önemli bir rolü olacaktır. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmesin-
de mevcut karar ve eylemlerinde bir arada gözetilen birtakım ilkeler bulunmak-
tadır. Bu ilkeler, işletme paydaşlarının görüşlerine paralel olarak şekillendirilmek-
te ve hedeflere ulaşmak için devreye sokulmaktadır. İşletmelerin etik ve sosyal 
sorumlu işletme olması yolculuğunda kullanışlı birçok yaklaşım bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de etik ve sosyal sorumluluğun yönetiminde paydaş çerçevesinden 
yararlanmaktır. Bu yaklaşımın özelliği işletme stratejisinin oluşturulması ve uy-
gulanmasında ilgili paydaşlardan geri bildirim alınmasını içermesidir.

Aşağıda sosyal sorumlu bir işletme olma yolundaki işletmeler için süreçte yer 
alan adımlar sıralanmıştır (Ferrell, Fraedrich, Ferrell, 2011: 48-49). Bunlar:

1. Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
2.	 Paydaş	gruplarının	tanınması
3.	 Paydaşlarla	ilgili	konuların	belirlenmesi
4. İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi
5. Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi
6.	 Paydaşlardan	geribildirim	alınmasıdır.

Kurum Kültürünün Gözden Geçirilmesi
Kurum kültürü ile sosyal sorumluluk projelerinin uyumu örgüt açısından önem 
taşır. Öncelikle işletmenin misyonu, değerleri ve normları, sosyal sorumluluk an-
layışının izlerini bulabileceğimiz alanlardır. Özellikle değerler ve normlar paydaş 
gruplarını belirlemede ve işletmenin önemli gördüğü konuları tespit etmede kilit 
rol oynarlar. Şirket değerleri ve normları, stratejik planlar, misyon açıklamaları, 
yıllık raporlar ve İnternet sitelerinden gözlemlenebilir. 

Paydaş Gruplarının Tanınması
Bu aşamada paydaşların ihtiyaçları, istekleri ve arzularının farkında olmak, ol-
dukça önemlidir. Tüketiciler, tedarikçiler, medya gibi kilit grupların ilgilendik-
leri önemli meseleler böylece görünür hâle gelir. Bir konu üzerinde ortaklaşma 
ya da aykırılıklar olması durumunda dahi karar verme sürecine ihtiyaç vardır. 
Problemin	çözümünde	birbiriyle	çelişen	yaklaşımların	üstesinden	gelmek	için	iş	
birliği önerilir. Yöneticiler bu aşamada örgüt politikası geliştirmede etkisi olan 
veya bu politikadan etkilenebilecek ilgili paydaş gruplarını tespit ederler. Her iş-
letme üzerinde paydaşların belirli bir gücü vardır. Onlar ya örgütsel kaynakları 
ellerinde tutarlar ya da en azından mevcut kaynaklar için tehdit oluşturabilirler. 
Örgütün başarılı olması ile onların kendi yaşamlarını sürdürmeleri arasında bir 
bağ olmadığı ve önemli örgütsel kaynaklara erişebildikleri durumda, paydaşlar 
daha çok güçlüdür. Belirli bir paydaş grubunun elinde bulundurduğu gücü de-
ğerlendirmede işletmeye baskıda bulunabilecek diğer paydaş grubuyla iş birliği 
yapma potansiyelini de hesaba katmak gerekir. Bu nedenle işletme politikaları be-
lirlenirken işletmenin özelliklerine ve paydaş grubunun özelliklerine bağlı olarak 
politika geliştirilmelidir.
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Paydaşlarla İlgili Konuların Belirlenmesi
Daha önceki iki adım işletmenin paydaşlarının gücü ve meşruiyeti konusunda 
bilgi edinilmesini sağlar. Bu güç ve meşruiyet düzeyi paydaş ihtiyaçlarını ele alır-
ken neyin acil olduğunun anlaşılmasında önemli rol oynar. Üçüncü adım, pay-
daşların temel meselelerinin yapısını anlamaya yarar. Kimi problemler çok sayıda 
paydaş grubunu ilgilendirir. Böyle durumlarda paydaşlar arasında iş birliği koşul-
ları oluştuğu için dikkatlerin yönü de ortaya çıkmış olur. Örneğin gıda sektöründe 
faaliyet gösteren bir işletme için ‘’obezite’’ konu başlığı diğer konulardan öncelikli 
olarak değerlendirilmeye alınabilir. Bazı bölgelerde açlık, bazı bölgelerde kadına 
yönelik şiddet ağırlıklı konular olarak gözlemlenebilir. Kimi bölgelerde de kültü-
rel mirasın korunması, sosyal sorumluluk projesi olarak işletme gündemine alı-
nabilir. Silahsızlanma, kanserle mücadele de paydaş gruplarının öncelikli konuları 
arasında yer alabilir. Bu konuların tespitinde, konuların şiddeti, paydaşların gücü, 
işletmenin politikaları ve kaynakları önemli rol oynar. 

İşletmenin Sosyal Sorumluluk Alanlarının Tespit Edilmesi
İlk üç adımı gerçekleştiren işletme, örgüt içinde ve dışında bulunan çok çeşit-
li etkileşim grupları arasındaki sosyal sorumluluğa ilişkin bilgiyi/enformasyonu 
ortaya çıkartmış olur. Dördüncü adım, bu ilk üç adımda elde edilenleri, özellikle 
işletmenin yararına uygun olan sosyal sorumluluk çerçevesini anlamak için bir 
araya getirir. Bu kavrayışı, işletme, hali hazırdaki uygulamalarını değerlendirmek-
te kullanabilir. Daha da önemlisi çeşitli sosyal sorumluluk girişimleri arasında 
seçim yapmada da sağlam bir temele dayanmış olur. Şirketler sosyal sorumluluk 
konusundaki taahhütlerini ve ilerlemelerini yıllık raporlarında, web sayfalarında, 
şirket tanıtım broşürlerinde açıklarlar. Bunlar resmi belgelerdir. İşletmeler açısın-
dan bağlayıcılığı vardır. Bu kanallar, kamuyu bilgilendirme amaçlı, yaygın olarak 
kullanılır. Bu açıklamalar pazarlama iletişimi kapsamında da değerlendirilebilir. 
Bugün belirli büyüklükteki işletmelerin web sayfalarına girdiğinizde, genellikle 
“kurumsal” başlığı altında o işletmenin sosyal sorumluluk anlayışları, uygulama-
ları hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. Örneğin kahve satışı yapan bir işletmenin 
çevreyi korumaya yönelik geliştirdiği projelerle birlikte, kahvenin bir sosyalleşme 
aracı olduğu planına bağlı olarak destek verdiği toplumsal programlar, işletmenin 
sosyal sorumluluk projeleri olarak topluma yansımaktadır. 

Kaynakların ve Önceliklerin Belirlenmesi
İşletmelerin kaynakları sınırsız değildir. Bu nedenle bu aşama kaynakların kulla-
nımı, paylaşımı açısından önem taşır. Kaynak kullanımına ilişkin kararların alın-
ması için paydaşların ve konuların önceliklerinin tespiti ve geçmiş uygulamaların 
sonuçlarının değerlendirilmesi yerinde olur. Burada kullanışlı iki kriterden söz 
edilebilir. Birincisi, işletmenin finansal durumu ve farklı girişim seçeneklerinin 
ihtiyaç duyduğu yatırım miktarı; ikincisi ise konuların önceliklendirilmesinde işe 
yarayan aciliyet tespitidir. Konunun önemi konusundaki gözlem ve konu hakkın-
da paydaşlardan beklenen baskının düzeyi neyin acil olduğunun tespitinde yol 
gösterir. Sosyal sorumluluk projeleri hem hissedarların hem de kamunun beklen-
tilerine uygun olmalıdır. Dolayısıyla projelerde ele alınacak ve kaynak ayrılacak 
konu ve iletişim mesajlarına dikkat edilmektedir. Bahsedilen tüm konu ve mesaj-
lar işletmelerin itibarını oluşturan kaynaklar olarak tanımlanabilir.
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Paydaşlardan Geri Bildirim Alınması
Paydaş	geri	bildirimleri	pek	çok	araçla	toplanabilir.	Paydaşların	işletme	ve	uygula-
maları hakkındaki genel değerlendirmeleri, paydaş tatmini veya itibar araştırma-
larıyla elde edilebilir. Belirli konuların çözümünde veya oluşumunda işletmenin 
katkısını	paydaşların	algılarına	göre	ölçmek	de	mümkündür.	Paydaşların	oluştur-
duğu blog, web sitesi, podcast ve haber bültenleri gibi ortamlar ölçüm amaçlı kul-
lanılabilir. Daha formal araştırma yöntemleri olarak odak grup, gözlem ve anket 
çalışmaları da vardır. Önemli konular ya da projeler için konuyla bağlantılı, özel 
olarak hazırlanmış web siteleri hem paydaşlar hem de işletme tarafından kulla-
nılabilir. Bu kanalla örneğin müşterilerden gelen yoğun baskılar, işletmelerin iş 
yapma yöntemlerini değiştirmeleri ile sonuçlanabilir. Geri bildirim hangi kanalla 
gelirse gelsin, hangi yöntemle toplanırsa toplansın işletme eylemlerinde göz önü-
ne alınmadığı sürece beklenen işlevini yerine getiremez.

Sosyal sorumlu işletmelerin uygulamalarından örnekler veriniz.

ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ 
İLKELER VE STANDARTLAR 
Günümüz küresel iş dünyasında daha yaşanabilir bir dünya yaratmak amacıyla 
pek çok anlayış ve yaklaşım geliştirilmektedir. Şirketlerin kâr maksimizasyonu 
ötesinde sorumlulukları olduğu gerçeği yaygın ve artan bir şekilde kabul görmek-
tedir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, paydaş yaklaşımı, evrensel etik iş ortamı 
oluşturma girişimleri işletmelere yeni görevler yüklemektedir.

Küresel iş etik kodlarının dayanacağı evrensel etik ilkeler veya temel değerler 
arayışı, önemli sayıda girişimin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu girişimler-
den bazıları şunlardır: 

• Dinler arası Bildirge: Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler için Uluslararası 
İşletme Etik Kodları (Interfaith Declaration: A Code of Ethics on International 
Business for Christians, Muslims and Jews) : Bu bildirge 1994 yılında üç dini, 
temsilen iş ve hükümet liderleri, ilahiyatçılar ve akademisyenler tarafından tasar-
lamıştır. Bu temsilciler uluslararası işletmelere yol gösterecek, üç dinin temsilcile-
rinin ortaklaştığı temel ilkeleri belirlemiştir. Bunlar: Adalet, karşılıklı saygı, çev-
resel-ekonomik-sosyal faktörlerin yönetiminden sorumlu olma ve dürüstlüktür.

•	The CAUX Roundtable: 1994’te Avrupa, Amerika ve Japonya’dan iş dünya-
sının liderlerinin oluşturduğu uluslararası ağ, “etik ve sorumlu şirket davranışı 
için evrensel bir vizyon” oluşturarak kendi ilkelerini açıklamışlardır. Bu ilkeler iki 
etik ideale dayanır: insana saygı ve kyosei (herkesin iyiliği için birlikte yaşamaya 
ve çalışmaya olan inanç). 2009’da küresel finansal kriz nedeniyle yeniden düzen-
lenmiştir. Dünya barışı ve istikrarı için sosyal ve ekonomik tehditleri azaltmada 
küresel kurumsal sorumluluğun önemine vurgu yapar. Caux ilkeleri (Minnesota 
İlkeleri) uluslararası alanda ve çeşitli kültürlerde faaliyette bulunan işletmeler için 
oluşturulmuş kapsamlı bir etik kurallar setini ortaya koyar. İşletmeler için oluştu-
rulan ilkelerle ilgili başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

İlke 1. İşletmenin sorumluluğu: Ortakların ötesine paydaşlara yönelme
İlke 2. İşletmenin ekonomik ve sosyal etkisi: İnovasyon, adalet ve tüm insan-

lığa yönelme 
İlke 3. İşletme davranışı: Yasaların ötesinde güven oluşturmaya yönelme
İlke 4. Kurallara saygı

5
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İlke 5. Çok taraflı ticarete destek
İlke 6. Doğal çevreye saygı
İlke 7 Yasadışı operasyonlardan kaçınma 
• UN Global Compact: Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında evrensel 

kabul edilen ilkeler seti oluşturulmuştur. Toplam on ilke insan hakları, işgücü, 
çevre ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgilidir. 2009 itibariyle 120 ülkeden 4700’ü aş-
kın sayıda işletme, bu ilkelerin altına imza atmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 3.1.’de 
bu ilkeler yer almaktadır. 

İnsan Hakları
İlke	1:	İş	dünyası	ilan	edilmiş	insan	haklarını	desteklemeli	ve	bu	haklara	saygı	duymalı
İlke	2:	İş	dünyası,	insan	hakları	ihlallerinin	suç	ortağı	olmamalı
Çalışma Standartları
İlke	3:	İş	dünyası	çalışanların	sendikalaşma	ve	toplu	müzakere	özgürlüğünü	
desteklemeli
İlke	4:	Zorbalıkla	ve	zorla	işçi	çalıştırılmasına	son	verilmeli
İlke	5:	Her	türlü	çocuk	işçi	çalıştırılmasına	son	verilmeli
İlke	6:	İşe	alım	ve	işe	yerleştirmede	ayrımcılığa	son	verilmeli
Çevre
İlke	7:	İş	dünyası	çevre	sorunlarına	karşı	ihtiyati	yaklaşımları	desteklemeli
İlke	8:	İş	dünyası	çevresel	sorumluluğu	artıracak	her	türlü	faaliyete	ve	oluşuma	
destek	vermeli
İlke	9:	İş	dünyası	çevre	dostu	teknolojilerin	gelişmesini	ve	yaygınlaşmasını	
desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele
İlke	10:	İş	dünyası	rüşvet	ve	haraç	dâhil	her	türlü	yolsuzlukla	savaşmalı

Yukarıda sıralanan ilkeler, küresel ilkelerdir. Yerel, sektörel ve mesleki anlam-
da, o alanda çalışanlara rehberlik edecek ilkeler de bulunmaktadır. Örneğin yayın 
kuruluşlarının belirlediği yayın ilkeleri, muhasebe uzmanlarının uyması gereken 
meslek ilkeleri, sivil toplum kuruluşlarının belirlediği etik ilkeler söz konusudur.

Standartlar
İşletmelerin etik ve sosyal sorumlu davranış ilkelerini benimsediğini ve işlet-

me içi süreçlerle bu konuda planlı bir iyileştirme çabası içinde olduklarını onayla-
yan ve bunu paydaşlarına duyurmalarını sağlayan birtakım uluslararası standart-
lar mevcuttur. Örneğin ISO 14000, SA 8000 ve ISO 26000 bu standartlar arasında 
sayılabilir.

ISO 14000: Bu standart, bir dizi standart serisinden oluşmaktadır. İşletme-
lerin doğal çevre ile etkileşimlerini yönetmede en iyi uygulamalara yönelik ku-
ralları oluşturmada yol gösterir. Özünde işletmelerin çevre yönetim sistemlerini 
akredite eder. Çevre yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standarttır. 
Kimi çok uluslu firmalar tedarikçilerini seçerken bu standardı bir seçme kriteri 
olarak kullanmaktadırlar. 

SA 8000 (Social Accountability 8000): Uluslararası Sosyal Hesapverebilirlik 
(SAI) Kurumu tarafından oluşturulmuş bu standart, sosyal hesap verebilirlik ve iş 
yeri çalışma koşulları ile ilgili bir standarttır. Tedarik zincirinde işgörenlerle ilgili 
konular üzerinde odaklanır ve çalışanları ve iş yeri çalışma koşullarını içerir. İn-
san hakları ve iş hukuku konusundaki uluslararası anlaşmalara dayanır.

ISO 26000: ISO’nun en yeni girişimi şirket sosyal sorumluluğu için geliştir-
dikleri ISO 26000 standartıdır. İş dünyası, sanayi odaları, sendikalar, hükümetler 

Tablo 3.1
Birleşmiş	Milletler	
Küresel	İlkeler	
Sözleşmesi
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ve sivil toplum kuruluşlarından geniş katılımlı küresel temsilciler karmaşık ve çok 
katmanlı sosyal sorumluluk konusunu tartışmışlardır. Bu standart daha çok bir 
rehber niteliği taşır. Ancak sorumluluk süreçleri açısından değerli bir yol gösteri-
cidir. Sorumlulukla ilgili kimi göstergeler, doğaları gereği daha çok nitelikseldir. 
Örneğin çalışan tatmini, müşteri motivasyonu, şirket değerleri, etik karar alma 
süreçleri gibi boyutlar algısal olarak ölçülür. Bu onların değerini eksiltmez.

Raporlama Rehberi 
GRI: Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative_GRI). 1997 yılın-
da çalışmalarına başlayan GRI, bütünleşik sorumluluk raporlaması konusunda 
dünya çapında en yaygın olarak kabul görmüş bir inisiyatiftir. Çevre, sosyal ve 
ekonomik boyutlardan oluşan üçlü sorumluluğu bütünleşik olarak ele almış, kap-
samlı bir çerçeve oluşturmuş ve yayımlamıştır. İşletmelerin kendi faaliyetlerine ve 
ürün-hizmetlerine ilişkin çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlarını raporlayabil-
meleri için sürdürülebilirlik raporlama rehberi oluşturmuştur. 
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Özet

 Etik ile yasa arasındaki ilişkiyi açıklamak.
Etik, bir karar ya da eylemin “doğru” ya da 
“yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki 
standartlardır. Yasa ise bir hukuk sistemi içinde 
değerler ve standartların yazılı hâlde bulunduğu 
tanımlanmış davranışlardır. Bu alanda kanun 
yapıcılar, insanların ve şirketlerin nasıl davran-
maları gerektiğine ilişkin kuralları net olarak be-
lirlerler. Bu kuralların yaptırım gücü vardır. Ya-
salara uymayanların cezalandırılması kesindir. 
İş yaşamında etik ile yasaların örtüştüğü alanlar 
vardır. Örneğin iş yeri güvenliğinin sağlanması, 
vergi yükümlülükleri, sigortasız işçi çalıştırıl-
maması gibi yaptırımlar hem yasal hem etiktir. 
İşletmelerin sorumluluğu kapsamında beklenen 
ancak yasalar çerçevesinde olmayan konular da 
söz konusudur. Yalan söylememek, hayırseverlik 
ya da işletme olanaklarının özel amaçlarla kulla-
nılmaması etik meselelerdir ancak yasaların bu 
konuda yaptırımları yoktur. Burada sadece sos-
yal cezalandırmadan söz edebiliriz. 

Etik olmayan davranışlar ile etik ikilemler arasın-
daki	farkı	açıklamak.
 Etik olmayan davranış, bireyin ahlaki açıdan 
yanlış, yasa dışı veya etik dışı kararlarına daya-
nan davranıştır; etik ikilem ise bir meselenin 
her iki çözümünün de geçerli olduğu durumu 
anlatır. Ancak çözümlerden her ikisinde de ilgili 
tarafların hakları konusunda çatışma söz konu-
sudur. Şirket sırlarının rakip şirkete sızdırılması 
etik olmayan davranışken; piyasada serbest satı-
lan ilaçların tüm riskleri konusunda tüketiciler-
den bazı konuların gizlenmesi durumunda etik 
ikilem söz konusudur.

  Tarihsel süreç içerisinde işletmelerin sorumluluk 
alanlarındaki değişimleri karşılaştırmak.
 Klasik görüşe göre işletmelerin tek sosyal so-
rumluluğu, ortakların ve hissedarların yatırım-
larının geri dönüşünü maksimize etmektir. Bu-
nun tam tersini savunan sosyoekonomik görüş 
ise işletmelerin sadece sahiplerine karşı değil, 
toplumun daha geniş kesimine karşı da sorumlu 
olduklarını ileri sürer. Günümüzde sosyoekono-
mik görüş daha baskın hâle gelmiştir. 

İşletmelerde etik davranışları artırabilecek araç ve 
yaklaşımları tanımak.
 Misyon ve/veya değerler bildirgeleri, etik kod-
ların hazırlanması ve duyurulması, etik eğitimi, 
etik komiteleri, etik danışmanları, tavsiye ve bil-
gi paylaşma kanalları, risk analizi ve yönetimi, 
paydaşlarla iletişim, etik denetim, hesap verme 
ve raporlama uygulamaları işletmelerde etik 
davranışları artırmak için kullanılmaktadır.

  Sosyal sorumlu işletme olmanın yol haritasını 
açıklamak.

 Bu süreçteki adımlar (a) kurum kültürünün göz-
den geçirilmesi, (b) paydaş gruplarının belirlen-
mesi, (c) paydaşlarla ilgili konuların belirlenme-
si, (d) sosyal sorumluluk alanının belirlenmesi, 
(e) kaynak ve önceliklerin tespiti, (f) paydaşlar-
dan geri bildirim alınmasıdır.

 İşletmelerin uyması beklenen etik ve sosyal so-
rumluluk ilkeleri ve standartları tanımak 
 Bu konuda ilkeler kapsamında The CAUX Ro-
undtable ilkeleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi 
en çok bilinenlerdir. Standartlar arasında ise ISO 
14000, SA 8000 ve ISO 26000’i sayabiliriz.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” ol-
duğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi ta-
nımlar? 

a. Norm
b. Etik
c. İlke
d. Kural
e. Standart

2. Etik ikilem nedir?
a. Bireyin etik dışı karar almasıdır.
b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası 

geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin 
seçilmesinin gerektiği durumdur. 

c. İki karar seçeneğinden ikisinin de tam anlamıy-
la etik olmasıdır.

d. Karar seçeneklerinden biri etik, diğeri ise etik 
dışıdır.

e. Kararın etik olması ülkeden ülkeye değişmektedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini 
etkileyen faktörlerden değildir?

a. Örgüt kültürü
b. Yapısal faktörler
c. Eğitim düzeyi
d. Bireysel karakteristikler
e. Konunun derinliği

4. Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabala-
yan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımla-
rından hangisidir?

a. Faydacılık yaklaşımı
b. Haklar yaklaşımı
c. Adalet yaklaşımı
d. Sosyal sözleşme yaklaşımı
e. Görecelilik yaklaşımı

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyo-
ekonomik yaklaşımı ifade eder? 

a. İşletmelerin temel sorumluluğu mal ve hizmet 
üretmektir. 

b. İşletmelerin temel sorumluluğu kâr elde etmektir.
c. İşletmeler ortaklarına ve hissedarlarına karşı 

sorumludur.
d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha 

geniş kesimine karşı sorumludur.
e. İşletmeler sadece müşterilere karşı sorumludur.

6. Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, 
ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere 
bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer 
alır? 

a. Hayırseverlik sorumluluğu
b. Ekonomik sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Etik sorumluluk
e. Yönetsel sorumluluk

7. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin un-
surları içinde yer alır?

a. Kamuya duyurulması
b. Günlük tutturma
c. Etik kodlar oluşturma
d. Kararların ortak alınması
e. Yemin ettirme

8. Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli de-
ğildir?

a. Karar almada yol gösterir.
b. İşletmenin temel değerlerini bildirir.
c. İşletmenin iş yapma ilkelerini açıklar. 
d. Yazılıdır.
e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

9. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği 
ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

a.	 Paydaş
b. Ortak
c. Doğal çevre
d. Müşteri
e. Çalışan

10. Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi 
standartıdır?

a. ISO 8000
b. ISO 26000
c. ISO 9000
d. ISO 14643
e. ISO 14000
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

İş dünyasından toplumsal düzeyde yerel ya da dünya 
ölçeğinde fark yaratan kurumlar ve aktörler vardır. Ör-
neğin Bill Gates, Hayrettin Karaca, Nihat Gökyiğit, İb-
rahim Betil bu isimlerden sadece bir kaçıdır. Bir başka 
isim de Dr. Ayhan Tokgöz’dür. Dr. Tokgöz üç arkada-
şı ile birlikte 1986 yılından beri, ihtiyaç duyan kişile-
re maddi karşılık beklemeden sağlık hizmeti vermek 
için yaptığı çalışmalarla “fark yaratanlar” listesinde 
yerini almıştır. İzmit’te, Lokman Hekim Sağlık Vakfı 
Hastanesi’nde hastalar, 50 kuruşa dâhiliye muayene-
si yaptırıyor, diş hekimine tedavi oluyor ve her türlü 
tahlili yaptırabiliyorlar. Hastalar, hastanedeki okuma-
yazma kursuna da katılabiliyorlar. Ayrıca doktorlar, ev-
leri tek tek dolaşarak maddi ihtiyacı olan kişileri tespit 
edip, onlara ilaçlarını da bedava veriyorlar. 
Dr. Ayhan Tokgöz, İstanbul-Levent’te bulunan polikli-
niğinin gelirini de Gebze’deki hastanede sağlık hizmeti 
vermek için kullanıyor.
Sağlık hizmetinin yanı sıra Dr. Tokgöz, vakfa gelir ya-
ratmak için geri dönüşebilir katı atıkları toplayarak 
çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor. İstanbul’da 
okullarda ve iş yerlerinde bulunan Lokman Hekim 
Vakfı yazılı geri dönüşüm kutuları haftada 2 kez topla-
narak ayrıştırılıyor. 19 yıldır Türkiye’de bu faaliyeti sür-
düren tek sivil toplum kuruluşu olan vakıfta hala ayda 
1 ton katı atık toplanıp ayrıştırılıyor. Bugüne kadar 250 
bin ton hurda kâğıt toplandı ve elde edilen parayla 170 
bini ücretsiz 420 bin hastaya bakıldı. Bu gönüllü so-
rumluluk yaklaşımının videosunu izlemek için aşağı-
daki linke tıklayınız. http://ww.sabancivakfi.org/sayfa/
ayhan-tokgoz-2 

Kaynak: www.lokmanhekimsv.org (Erişim tarihi 20 
Mart 2012)

İş ahlakı ya da diğer adıyla iş etiği en basit tanımıyla iş 
ortamında iş faaliyetlerinde doğru ve adil davranmak 
demek. Ahilik teşkilatında kalitesiz mal üretenin pa-
bucunun dama atıldığı günlerden bugünlere çok şey 
değişti elbette, acımasız rekabetin de etkisiyle iş ahla-
kı çoğu zaman önemsenmeyen, lüks görülen bir konu 
olarak kaldı. İş etiği son dönemde yeniden şirketlerin 
gündemine girmeye başladı. Türkiye’de nadiren gördü-
ğümüz ihbar hatlarının, etik kurulların sayısı artıyor. 
Hatta iş etiği cuma hutbelerine bile taşındı. 
Osmanlı tarihinin önemli bir kurumu olan esnaf da-
yanışma teşkilatı ahilikte ticaret anlayışı tamamen dü-
rüstlük ve doğruluk üzerine kuruluymuş. Zarara uğra-
yan müşterinin şikayeti teşkilat tarafından incelenir ve 
eğer haklı bulunursa kusurlu mal üreten esnafın pabu-
cu dama atılırmış. Esnaf utancından günlerce insan içi-
ne çıkamazmış. Usta kendini affettirmek için elinden 
geleni yapar, ne zamanki yaptığı işin kalitesini düzeltir 
o	zaman	pabucu	damdan	 indirilirmiş.	 (Pabucu	dama	
atılmak lafı da buradan gelir.) 
Her geçen gün kızışan rekabet ortamı, herşeyi çok 
hızlı tüketmemiz ve hep daha fazlasını istememiz ah-
lak duygusundan alıp götürüyor. Hırsızlık, suistimal, 
yolsuzluk, torpil, daha ucuza mal üretmek için insan 
sağlığını, çevreyi hiçe saymak, vergi kaçaklığı yapmak, 
çocuk işçi çalıştırmak, yalan söylemek, çekini, senedi-
ni gününde ödememek, çalışanlara kötü davranmak, 
rüşvet ve uygunsuz hediyeler almak ve vermek, alda-
tıcı reklam yapmak, çalışanların ücretlerini zamanında 
ödememek... gibi bir çok iş ahlakına uygunsuz davra-
nışa tanık oluyoruz. 
Şirket teşvik ediyor
İş etiği en açık tanımıyla “neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak, adil olmak” 
anlamına geliyor. Kişi çoğu zaman bir yol ayrımına 
geldiğinde etikle yüzleşiyor. Hemen hemen her sektör-
de etik dışı davranışlara tanık oluyoruz ama daha çok 
parayla uğraşan birimler, satın alma, finans, muhasebe 
gibi departmanlarda rastlanıyor. Bazen şirketler de ça-
lışanlarını etik olmayan davranışlara yönlendiriyorlar. 
Özellikle ulaşılmaz hedefler söz konusuysa. Çalışan sa-
tış mı yapsın, kâr mı getirsin, hedeflerini mi tuttursun 
yoksa etik mi davransın bilemiyor. 
Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Uzel Danışmanlık’ın 
kurucusu Doç. Dr. Uğur Zel, “Çalışanları hedefe, kısa 
vadede sonuç almaya yönelik zorladığınız takdirde kişi 
etik olmadığını bilse bile, hedefe gidebilmek, başarıya 
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ulaşabilmek, primini alabilmek için performans krite-
rini tuttutarabilmek için etik olmayan yollara sapabi-
liyor. Bunu bazı şirketler biliyor, bilmezlikten geliyor, 
özellikle parayla uğraşan şirketlerde, finans sektörün-
de, ilaç sektöründe çok sık rastlanıyor. İlaç sektöründe 
doktorlara sunulan bir takım imkanlar, ilacı satmaları 
karşılığında gidiyor” diyor. 
Etikle 10 yıldır tanışığız
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER) Baş-
kanı Ural Aküzüm, iş dünyasında etik değerlerin ang-
lo-sakson bir kavram olduğunu, küresel rekabet için ve 
yabancı sermayenin dönüştürücü etkisi ile bu kavram-
la tanışıklığın son 10 yılda ilerlediğini söylüyor: “Dün-
yada ve Türkiye’de en çok kâr maksimizasyonu için tü-
keticiye yönelik olarak ürün veya hizmetin niteliğinin 
gizli olarak düşürülmesi, iş yaparken çevreye zararlı 
faktörlerin oluşturulması, işverenler tarafından çalışan 
kesimine yönelik kanun ve insaf dışı uygulamalar en 
çok rastlanılan etik ihlalleri olarak göze çarpıyor.” 
Aküzüm, etik değerleri en çok ihlal eden sektörlerin, 
insanların günlük hayatında en çok varolan; dolayısıy-
la en fazla reklam veren ve insan hayatını, sağlığını en 
çok ilgilendiren sektörler olduğunu söylüyor: “Tüketici 
şikayetleri ve genel ilkeler yönünden baktığınızda etik 
değerlerin en çok ihlal edildiği sektörler medya, tıp, 
bankacılık, ilaç, gıda, ve GSM sektörleri.” 
Nasıl etik olunur?
Etik olmak Türkiye’de lüks bir yatırım olarak görü-
lüyor; şirketler, o kadar derdimiz varken etik kurul 
oluşturmakla kim uğraşacak diyorlar, ta ki yurtdışı ile 
ithalat-ihracat bağlantısı kurana dek. O zaman yurt-
dışındaki şirkete ‘bizim de etik değerlerimiz, etik ku-
rullarımız var’ demek için harekete geçiyorlar. Kimisi 
gerçekten bunu benimsiyor kimisi ise sözde bırakıyor, 
sadece görsel olarak kalıyor. Oysa etik davranmak şir-
ketlere uzun vadede kâr sağlıyor. Yapılan araştırmalar 
tüketicilerin etik davranan şirketlerin ürünlerini daha 
çok	talep	ettiğini	gösteriyor.	Peki	etik	şirket	olmaya	ka-
rar verdiniz diyelim, işe nereden, nasıl başlayacaksınız?
•		 Öncelikle	etik	kurallar	belirlenmeli	ve	herkese	iletilmeli.	

Tüm çalışanlara eğitim verilmeli. Bu etik kurallar çok 
açık ve net olmalı. Hırsızlık, mali tablolarla oynamak 
ya da yalan söylemek çok bariz etik dışı davranışlarken, 
daha subjektif davranışlar da gri alanlara kapı açıyor. 
Örneğin şirketin fotokopi makinasından 100 sayfa fo-
tokopi çekmek etik mi? O nedenle davranış kuralları ne 
kadar belirlenirse gri alanlar o derece azalıyor.

•		 Bu	iş	yukarıdan	başlıyor,	rol	model	her	zaman	yö-
neticidir. 

•		 Üst	yönetim	çalışanı	teşvik	etmeli	ve	tabii	çelişmemeli.	
Mesela üst yönetim çalışanlarına ‘ne pahasına olursa 

bu inşaat şu tarihte bitecek’ diyorsa o zaman belki de 
rüşvet gibi etik olmayan davranışları teşvik ediyor. 

•		 Şirkette	çalışanları	etik	davranmaya	yönlendirecek	
bir ortam yaratılmalı. İnsanlar kendilerini etik dav-
ranmakta hür ve desteklenmiş hissetmeli. Kurumu 
arkasında hissetmeli. 

•		 Şirketler	bir	etik	kurulu	oluşturmalı.	Alo	Etik	diye	tele-
fon hatları kurulmalı. (Yurtdışında insanlar bir vatan-
daşlık görevi olarak bu etik hatları ararken, Türkiye’de 
bu iş ihbar etmek, ispiyonlamak gibi algılanıyor ve in-
sanlar etik dışı davranışı bildirmekten kaçınıyorlar.) 

•		 Etik	 kurallara	 uyanlar	 için	 ödül,	 uymayanlar	 için	
ceza verilmeli. 

•		 İş	ahlakına	yönelik	hukuki	düzenlemeler	yapılmalı,	
çocuk işçi çalıştırılması, vergi kaçakçılığı ile ilgili 
mücadele programı oluşturmak, haksız rekabetle il-
gili çeşitli yaptırımlar yapmak, tüketiciyi korumaya 
yönelik uygulamalar yapmak gibi.

Gelirlerin yüzde 5’i yolsuzluğa gidiyor
Etik olmamanın bir şirketin sırtında taşıdığı en büyük 
kambur olduğunu söyleyen Türkiye Etik ve İtibar Der-
neği	(TEİD)	Başkanı	Prof.	Dr.	Metin	Çakmakçı,	“Etik	
olmayan şirketlerin kalifiye elemana ulaşma, çalışan 
sadakatini sağlama gücü ortadan kalkar, verimleri dü-
şer. Örnek olarak dünyadaki şirketler gelirlerinin or-
talama yüzde 5’ini yolsuzluk nedeniyle kaybediyorlar. 
Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 9’lar merte-
besindeyken gelişmemiş ülkelerde karşımıza çok daha 
dramatik oranlar çıkıyor. İş etiğinden uzaklaşmak şir-
ketler için çok önemli bir hukuki risktir. OECD, BM 
ve benzeri kurumların öncülüğünde oluşmuş uluslara-
rası konvansiyonlar, yolsuzlukla mücadele programları 
ve buna uygun olarak düzenlenen ülkesel hukuk bir 
şirketin etik dışı davranışını çok ciddi cezalarla ceza-
landırıyor. Gene de şirketlerin aldığı en büyük darbe 
yüz milyonlarca dolarlık cezalarda değil yaşanan itibar 
kaybında saklıdır” diyor. 
Siz olsaydanız ne yapardınız?
2009 yılında İngiltere’de Manchester kentinde arıza ya-
pan bir ATM, istenilen tutarın iki katını verince önün-
de uzun kuyruklar olmuş, 6 saat boyunca kimse arızayı 
bankaya bildirmemişti. Banka yetkilileri, 6 saat boyun-
ca olayı kimsenin bildirmemesini hayal kırıklığı olarak 
değerlendirmişlerdi. (İngiltere gibi kurallara sıkı sıkıya 
bağlı, böyle bir durumu bildirmeyi bir vatandaşlık gö-
revi olarak gören bir ülkede arızanın haber verilmeme-
si, insanların kendi paraları gibi fazladan para çekme-
leri İngiliz yetkilileri çok şaşırtmış!) 

Kaynak: Özçelik Sözer, Burcu, “Siz ne kadar etiksi-
niz?”, Hürriyet İnsan Kaynakları, 18 Aralık 2011’ de 
yayınlanan haberden kısaltılmıştır.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
1. b Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramı” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Etik ve Yasa İlişkisi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Etik Davranışı Etkileyen 

Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Alma Yaklaşım-

ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sorumluluk Kavra-

mı ve Temel Yaklaşımlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sorumluluk Düzey-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Etik Yönetimi ve Etik Yö-
netiminin Unsurları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Etik Yönetimi ve Etik Yö-
netiminin Unsurları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sorumluluk ve 
Paydaş	Yaklaşımı”	konusunu	yeniden	gözden	
geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Etik ve Sosyal Sorumluluk 
Konusunda Yol Gösterici İlkeler ve Standart-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Örgüt kültürünün özellikleri ve güçlülüğü etik dav-
ranışı etkiler. Güçlü kültürlerin bireyler üzerinde çok 
etkisi vardır. Güçlü ve yüksek etik standartların destek-
lendiği bir kültürün, etik davranışlar üzerinde olum-
lu etkisi olacaktır. Zayıf örgütsel kültürlerde bireyler 
büyük olasılıkla alt kültürün normlarına uygun olarak 
davranacaklardır. Çalışma grupları ve bölüm standart-
ları, örgüt içindeki davranışı güçlü bir şekilde etkileye-
bilecektir. 

Sıra Sizde 2 
Değerlere Dayalı Yönetim, kuruluşlarda paylaşılan de-
ğerler oluşturulması, teşvik edilmesi ve uygulanması 
olarak	tanımlanır.	Paylaşılan	değerler,	işletmedeki	tüm	
çalışanların karar ve eylemlerine rehberlik eder. Çalı-
şanların davranışlarını düzenler, eylemlerde tutarlılık 
sağlanır. 

Sıra Sizde 3 
Dört sosyal sorumluluk düzeyi vardır. Bunlar ekono-
mik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumluluk düzeyidir. 
İlk ikisi işletmelerin sorumlulukları arasında zorunlu 
olanlardır. Etik sorumluluklar toplum tarafından bek-
lenir. Gönüllü ya da hayırseverlik sorumluluğu ise top-
lumda memnuniyet yaratır. Günümüzde etik ve hayır-
severlik sorumlulukları ön plana çıkmıştır.

Sıra Sizde 4
John Elkington’un (1998) isim babası ve hararetli savu-
nucusu olduğu Üçlü Sorumluluk (triple bottom line) 
anlayışı, işletmelerin bir tek kâr hedefi olduğu fikrini 
reddeder. İşletmelerin bir amaç setine sahip oldukla-
rını ve amaçlarının ekonomik değer, sosyal değer ve 
çevresel değer üretmek olduğunu savunur.

Sıra Sizde 5
Sosyal sorumlu işletmelerin uygulamaları çok çeşitli-
dir. Örneğin doğal çevrenin korunması, eğitime katkı, 
sosyal ve kültürel etkinliklere katkı, sporun gelişmesi-
ne katkı, yerel toplumun sorunlarına katkı gibi hayır-
severlikler, bağımsız kuruluşlarca sosyal denetimden 
geçme, nedene dayalı pazarlama uygulamalarını saya-
biliriz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletme kurma kavramını, önemini ve girişimcinin yatırım yapma nedenlerini 
açıklayabilecek;
İşletmelerin kuruluş sürecini açıklayabilecek;
İşletmelerde büyüme ve büyüme şekillerini açıklayabilecek;
İşletme küçülmesini açıklayabileceksiniz.
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BİRLEŞMELER

GENEL İŞLETME



İŞLETMELERİN KURULUŞU
İşletme kurma, girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir. Girişimci, bir ihtiyacı 
teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme ku-
ran kişi olarak tanımlanabilir. Bu fikrin doğmasına neden olan en önemli faktör, 
“kâr elde etme” ya da “kazanç isteğidir”. Bu fikrin gerçekleştirilmesi, aslında yatı-
rım yapmak anlamına gelir.

Kâr elde etme ve kazanç sağlama, girişimcilerin işletmeyi kurup çalışmaya 
başlama nedenlerinin başında gelmektedir. Ancak girişimciler sadece kazanç elde 
etmek için değil, ayrıca başka sebeplerle de işletme kurmak isterler. Bunlardan 
bazıları şöyle sıralanabilir (Can, Tuncer ve Ayhan, 2009, s.20) :

•	 Toplumda	saygınlık	ve	sosyal	statü	elde	etmek	isteğiyle,
•	 Kendi	işini	kurarak,	kendi	işinin	patronu	olmak	isteğiyle,
•	 Çok	fazla	ürünün	yer	aldığı	pazarda,	üretilen	ürün	ve	hizmetlerle,	tüketici-

lerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle,
•	 İş	arayanlara	iş	yaratma	isteğiyle	girişimci	işletme	kurmak	ister.
Yatırımlar uygun sektörlerde ve alanlarda gerçekleştirildiğinde olumlu so-

nuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle, yatırım faaliyetlerine başlarken girişimci bazı 
unsurları göz önünde tutmalıdır. Bunlar, işletmeyi kurmayı hedeflediği ülkenin 
ekonomik durumu, işletmenin içinde bulunacağı pazar ve rakipleri, doğal kaynak 
kullanımı ve yeni teknoloji gibi unsurlardır. Girişimci karar verirken çok dikkatli 
davranmalıdır çünkü zamanlaması uygun ve doğru bir yatırım kararı, işletmenin 
gelirini ve piyasa değerini yükseltirken, yanlış bir yatırım kararı işletmeyi iflasa 
sürükleyebilir (Akmut ve diğerleri, 2003, s.234). Bu yüzden, işletme kurarken ön-
ceden belirlenen bir plan çerçevesinde kurma faaliyeti yürütülmelidir. Belirlenen 
bu plan, yatırım, yatırım projesi, ön araştırma ve fizibilite çalışmaları aşamalarını 
kapsar. Bu aşamalar aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

Yatırım: İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü 
harcamadır. Örneğin, kurulacak bir araba fabrikası için yatırım, kurulacağı arazi, 
bina, montaj hattı, teknoloji gibi unsurlardır. Ancak yatırımdan bahsedildiğinde 
sadece, mal üreten ve/veya hizmet veren işletmeler akla gelmemelidir. Ülkelerde 
ulaşım için yapılan her türlü düzenlemeler, hastanelerin daha iyi hizmet verebil-
mesi için yapılan değişiklikler ve eğitimin daha iyi bir düzeyde olabilmesi için 
yapılan harcamaların hepsi de yatırıma birer örnektir. 

İşletmelerin Kuruluşu 
ve Büyümesi

Kâr elde etmek için üretim 
faktörlerini bir araya getirip 
verimli bir biçimde kullanan 
kişi girişimcidir.

Yatırım, işletmeye kâr 
sağlamak için yapılan 
harcamadır.



Genel İşletme90

Yatırım Projesi: Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması ge-
reken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan türüdür. 
Yatırım projesi ise işletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başla-
tılan ve kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının 
gösterildiği bir kuruluş planlamasıdır (Can, Tuncer ve Ayhan, 2009, s.20). 

Ön Araştırma: Girişimci, işletme kurmadan önce çeşitli araştırmalar yapar. 
Girişimcinin, bu araştırmaları yapmasının sebebi, çok sayıda alternatif proje ara-
sından, uygulayabileceği en iyi projeye karar vermektir. Ön proje, kesin projeden 
önce yapılan araştırmalardan oluşur. Girişimci, ön projeye göre kararını netleştirir.

Fizibilite Çalışmaları: İşletme kurma faaliyeti için belirlenen planın en son 
aşaması fizibilitedir. Fizibilite çalışması, kuruluş aşaması için en önemli ve en 
kapsamlı çalışmadır. Bu çalışmada, kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın 
maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili araştırmalar ya-
pılır (Tutar, 2005, s.107). Fizibilite çalışmaları bazı kapsamlı çalışmaları içerir. Bu 
kapsamlı çalışmalar, ekonomik, teknik, finansal, hukuk ve örgütsel araştırmalar-
dır. Araştırmaların yapılmasının sebebi, kurulacak yerin en iyi olması, en iyi işlet-
me büyüklüğünün saptanması ve en uygun işletme konusunu belirlemek içindir. 

Ekonomik Araştırmalar: Ekonomik araştırmalarda, yapılacak yatırımın ve-
rimli, kârlı ve rasyonel olup olmayacağı ekonomik açıdan incelenir (Tenglimoğlu, 
2009, s.53). Ayrıca, araştırmada, işletmenin hangi ürünü, ne kadar ve hangi müş-
teriye hangi miktarda üreteceği belirlenir. Ekonomik araştırmalar: 

•	 Piyasa	araştırması	ve	talep	tahmini	
•	 Kuruluş	yerinin	seçimi,
•	 Büyüklük	ve	kapasite	seçimi	konuları	gibi	konuları	kapsar.
Piyasa Araştırması ve Talep Tahmini: Bir işletme kurulurken yapılan piyasa 

araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün veya hizmetlerin üre-
tim miktarının ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılır. 
Ayrıca, piyasada bulunan müşteri profili, talep düzeyi ve satın alma gücü gibi ko-
nularda girişimciye karar alma sürecinde bilgi sağlar. Piyasa araştırmasında, bil-
giler toplanırken iki tür veriden yararlanılır (Tutar, 2005, s.110). Bu veriler, birinci 
ve ikinci elden verilerdir. Birinci elden veriler, piyasada o işi yapan ya da araştırma 
işletmeleri tarafından hazırlanan verilerdir. İkincil elden veriler ise daha önce ya-
pılan araştırmalardan elde edilen verilerdir. Birinci ve ikinci elden veriler, talep 
tahmini yapabilmek için önemlidir. Talep tahmininin amacı, girilecek piyasada, 
müşterilerin ne kadar miktarda ürün ve hizmet talep edebileceklerini tahmin et-
mektir. Bu sayede, girişimci kuracağı işletmesinin ne kadar büyük olması gerek-
tiğine karar verir. 

Kuruluş Yerinin Seçimi: Kuruluş yeri seçimiyle ilgili konu, detaylı olarak ünite-
de ayrı bir başlık altında yer alacaktır.

Büyüklük ve Kapasite Seçimi: Piyasa araştırması ve talep tahmini çalışmaların-
dan elde edilen bilgilere göre, işletme büyüklüğü belirlenir (Tutar, 2005, s.110). 
Günümüz rekabet ortamında müşterilerin istek ve memnuniyetleri işletmeler 
için önemli bir unsurdur. Bu yüzden girişimciler, müşterilerin talepleri/istekleri 
doğrultusunda üretim yapmak/ hizmet sunmak ister. Bunu gerçekleştirebilmek 
için de işletme içinde yer alacak makine, işgücü gibi üretim faktörlerini yeterli 
miktarda bulundurmak zorundadırlar. Bu faktörleri yeterli miktarda bulundur-
ması da işletmenin rekabeti için yeterli olmayacaktır. Ayrıca işletme, bu üretim 
faktörlerini en iyi şekilde kullanarak üretim yapmalıdır. Ancak bu sayede, rekabet 
ortamında işletme yaşamını sürdürebilecektir. 

Yatırım projesi, başlangıç ve 
bitiş noktalarının gösterildiği 
bir kuruluş planlamasıdır.
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Teknik Araştırmalar: Ekonomik araştırma tamamlandıktan sonra, işletmeler 
teknik araştırmaya yönelirler. Teknik araştırma, projenin teknik olarak yapılabi-
lirliğini araştırmak için, teknik elemanlar tarafından yapılan analizdir. İşletme 
kurulmasına karar verilirken hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı, iş akış şe-
maları, makineleri, yerleşim planı, fabrika binasının inşaatı gibi konular teknik 
elemanlarca incelenir (Sabuncuoğlu, 1997, s.91).

Finansal Araştırmalar: Finansal araştırma, gerçekleştirilmesi düşünülen pro-
jenin hayata geçirilebilmesi için gerekli finansal kaynakların miktarı, nereden ve 
nasıl sağlanacağına ilişkin konuları kapsar. Araştırmada, işletmenin kurulacağı 
arsa, inşaat, taşıtlar, makine alımıyla ilgili giderler hesaplanır. Bu süreçte, proje 
yatırım tutarı da hesaplanır.

Hukuki Araştırmalar: İşletmelerin kurulacağı yerin seçimi, kurulması ve üre-
tim için gerekli izinlerin (ruhsatların) alınması, sermaye ihtiyacı, vergi tahakku-
ku, kredi sağlama olanakları gibi konular hukuksal araştırma yapılarak sağlanır.

Örgütsel Araştırmalar: Tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra, işletmenin 
içinde çalışacak insan gücünün belirlenmesine karar verilir. Örgütsel araştırma-
lar sürecinde, işletmede kimlerin çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev 
yapacakları, işletmenin nasıl işgücüne ve bölümlendirmeye sahip olması gerektiği 
gibi konulara karar verilir.

 
İşletmenin kuruluşunda belirli aşamalar vardır. Hangi aşama işletme kurma faali-
yeti için belirlenen planın en son aşamasıdır? Tartışınız.

Kuruluş Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yatırım Kararı
Yatırım kararı bir işletme için çok büyük önem taşımaktadır. Tüm yapılan araş-
tırmalar adım adım tekrar incelenerek girişimci yatırıma karar verir. Yapılan 
araştırmaların raporları değerlendirilirken girişimcinin bazı ölçütlere dikkat 
etmesi gerekir. Raporlarda göz önünde tutulması gereken ölçütler; verimlilik, 
iktisadilik ve kârlılıktır. Verimlilik, çeşitli ürün ve hizmetlerin üretimindeki 
kaynakların emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin kullanı-
mıdır diye tanımlanır. İktisadilik, kurulacak işletmelerin ne kadar verimli ça-
lışacağı, mal üretiminde maliyetlerin nasıl belirleneceği ve en düşük maliyetle 
nasıl üretim gerçekleştirileceğidir. Kârlılık, işletmenin belirli bir dönemde elde 
ettiği kârın, aynı dönemde kullanılan sermayeye oranıdır. Bu oranın en yüksek 
çıkacağı coğrafik alanı işletmenin kuruluş yeri olarak seçmek uygun olacaktır. 
Maliyet, gelir ve faiz oranlarındaki değişmeler kârlılık oranının önceden kesin 
olarak hesaplanmasında önemli engellerdir (Tengilimoğlu, 2009, s.62). Bu üç 
ölçüt gerek kuruluş aşamalarında ve gerekse faaliyetlerin değerlendirilmesinde 
kullanılmaktadır. Girişimci, yatırım kararı almadan önce kesin proje, projenin 
uygulanması ve deneme üretimi gibi aşamalara da dikkat etmek zorundadır. 
Çünkü	bu	aşamalardan	sonra	girişimci,	kuracağı	işletmenin	yerini	belirleyebilir.	
Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Kesin Proje
Kesin projede, proje kapsamında işletmenin kuruluşunda hangi unsurlar gereki-
yorsa örneğin, işletmenin kurulacağı yer, kapasitesi, büyüklüğü, insan kaynakları 
gibi ayrıntılı bilgiler kesinleştirilir. 

1

Verimlilik, emek, sermaye, 
arazi, malzeme, enerji ve 
bilginin etkin kullanımıdır.
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Projenin Uygulanması
Kesin proje kesinleştirildikten sonra, projede yer alan tüm unsurların gerçekleştiril-
diği aşamadır. Bu aşamada, siparişler verilir ve fiziksel yatırımlar başlar. İşletmenin 
kurulacağı yerin alımı, işletmenin inşaatı, elektrik, su gibi tesisatların döşenmesi, 
üretim için gerekli donanım ve makinenin alınması gibi unsurlar bu aşamada ta-
mamlanır. Tamamlandıktan sonra da işletme üretime hazır hâle getirilir.

Deneme Üretimi
Projenin uygulanma aşaması tamamlandıktan sonra işletme, kuruluş aşamasını 
tamamlar. Ancak, üretime geçmeden önce, girişimci üretimde karşılaşabileceği 
aksaklıkları belirlemek için, deneme üretimine geçer. Son kontroller yapıldıktan 
ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme kesin üretime geçer.

Girişimci kuruluş yeri belirlemeden önce hangi aşamalara dikkat etmelidir? 
Tartışınız.

Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
İşletmelerin belirledikleri amaçlara ulaşmaları için faaliyetlerini sürdürecekleri 
yer, kuruluş yeridir. Ancak girişimci, işletmenin amaçlarına en verimli, etkin ve 
kârlı şekilde ulaşmasına olanak sağlayacak bir kuruluş yeri seçmelidir. İşletme ku-
rulduktan sonra, uzun bir süre faaliyetlerini kurulduğu yerde sürdürmek zorunda 
kalacağı için, yer seçimi çok önemlidir. İşletme kurulurken kuruluş yeri belirleme 
aşamasında, girişimcinin kuruluş dosyası hazırlama, işletmenin faaliyete geçmesi 
için yasal izinler gibi süreçleri de tamamlaması gereklidir. 

Kuruluş Sırasında Yapılacak İşlemler
Girişimci, işletme kurarken bazı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan zorunlu-
lukları yerine getirmekle yükümlüdür. İşletme, kuruluş yeri belirleme sürecinde 
yapılacak işlemler şunlardır (Tutar, 2005, s.120):

•	 Sanayi	ve	Ticaret	Bakanlığından	(Sanayi	ve	Ticaret	İl	Müdürlüğü)	işletme-
nin kurulması ile ilgili iznin alınması,

•	 Ticaret	Sicil	Memurluğuna	yeni	kuruluş	tescili	için	gerekli	belgelerin	veril-
mesi ve kuruluş ilanı,

•	 Esnaf	ve	Sanatkârlar	Sicil	Memurluğu’ndan	tescil	ve	ilan	işlemleri,
•	 Tutulması	zorunlu	olan	defterlerin	kırtasiyeden	alınması	ve	notere	onaylat-

tırma,
•	 Vergi	dairesine	vergi	mükellefiyetinin	tescili,	vergi	levhası,	yazar	kasa	lev-

hasının onayı ve damga vergisinin yatırılması,
•	 Maliye	Bakanlığı’nın	anlaşmalı	olduğu	matbaa	işletmelerine	gerekli	belge-

lerin bastırılması,
•	 Sanayi	Odası	ya	da	Ticaret	Odasına	kayıt	işlemleri,
•	 Belediyelerden	işyeri	açma	ve	çalışma	ruhsatı	alınması,
•	 Sosyal	Güvenlik	Kurumu	işlemleri	(İş	yeri	sicil	numarasının	alınması	ve	işe	

giriş bildirgelerinin verilmesi).

Kuruluş Dosyası Hazırlama
Girişimci, kuruluş dosyası hazırlama sürecinde, noterden ticaret unvan tasdikname-
si alarak işlemlere başlar. Daha sonra iş yerinin bulunduğu belediye başkanlığından, 
işe başlama belgesi alır. Bu belgeyi alabilmek için dilekçe, ticari unvan tasdikname-

2

İşletmelerin faaliyetlerini 
sürdürecekleri yer kuruluş 
yeridir.
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si, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi, noter tasdikli iş yeri tapusu veya kira 
kontratını belediye başkanlığına vermesi gereklidir. Bu belgelerin aynıları, Ticaret 
Sicil Memurluğuna verilerek, işletmenin kuruluşunun tescil edilmesi istenir. Tescil, 
işletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kuruluşundan kapanışına 
kadar yapısında meydana gelen değişikliklerin yasalara uygun olmasıdır.

İşletme Kurmada Yasal izinler
Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odasına	 üye	 olmak,	 bölge	 sanayi	 müdürlüğüne	 başvurmak,	
belediyeden izin almak, vergi dairesine kayıt, sağlık izinleri ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirimleri içerir.

Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
Kuruluş yeri seçimi çok önemli olduğundan seçim yapılırken bazı faktörlere dik-
kat edilmesi gereklidir. Bunlar, çok dikkatli incelenip sonra kuruluş yerine ka-
rar verilmelidir. Karar verilirken kurulacak işletmenin yerinin hammadde temin 
edilecek yere, pazara ve enerji kaynağına yakın olması, iklim ve çalışma şartları, 
taşıma maliyetleri ve teşvikler gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Hammadde: Hammadde, üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kay-
nağıdır. Örneğin, yoğurt fabrikasında üretilecek yoğurdun hammaddesi, başka 
bir deyişle temel kaynağı süttür. Kurulacak işletme, üreteceği ürüne göre, ham-
madde kaynağına yakın bir yerde kurulmalıdır. Yakın yerde kurulmasının avan-
tajları şöyle açıklanabilir: Hammaddenin yoğun olarak bulunduğu yerde kurul-
ması, hammadde maliyetlerini düşürecek ve işletmeye maliyet açısından avantaj 
sağlayacaktır. Ayrıca bazı hammaddeler, çabuk bozulma özelliğine sahiptir, örne-
ğin; süt veya tarımsal ürünler çabuk bozulabilirler. Bu yüzden özellikle gıda sek-
töründe kurulacak olan işletmeler, hammaddelere yakın yerlerde kurulmalıdır. 
Dikkat edilecek diğer bir nokta, bazı hammaddelerin taşınmasının pahalı olma-
sıdır. Bazı hammadelerin özel ambalaj ya da özel taşıma araçlarında taşınması 
gerekmektedir. Özel taşıma araçlarıyla taşınması gereken et, süt, meyve ve sebze 
işleyen işletmeler hammaddeye yakın olmalıdır. İşletmelerin, hammaddeye yakın 
olmaları hem hammaddelerin bozulmalarını önleyecek hem de taşıma maliyetle-
rinin yüksek olmasını engelleyecektir.

Pazara Yakınlık: Üretim öncesi hammaddeye yakınlık, işletme için maliyet ba-
kımından ne kadar önemliyse üretim sonrası pazara yakınlık da pazarlama mali-
yetleri için o kadar önemlidir. İşletmeler kurulurken hedef pazarlarını veya mevcut 
pazar durumunu dikkate alarak kurulmalıdır. İşletmenin ürettiği ürünleri kısa za-
manda müşterilere sunması, müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Kısa zamanda ve 
istediği zaman ürüne ulaşan müşterilerin beklentileri karşılanmış olacaktır. 

Ulaştırma: İşletmeler için girdilerin üretim sürecine zamanında ulaştırılması, 
çıktıların müşteriye zamanında ulaştırılması açısından önemlidir. İşletmenin kul-
lanacağı girdilerin, istenen kalite, istenen zaman ve istenen yerde bulundurulma-
sı, ulaştırma faaliyeti ile sağlanmaktadır. Ayrıca işletmenin ürün fiyatı ulaşımla 
doğru	orantılıdır.	Çünkü	işletme	ürün	fiyatına	ulaşım	bedelini	bir	miktar	da	olsa	
yansıtmaktadır.	Olumsuz	ulaşım	koşulları,	 işletmelerin	maliyetlerini	 arttıracağı	
için işletmeler, ulaşım bakımından kolay ulaşılabilir bir yere kurulmalıdır.

İşgücü: Günümüzde işletmeler için en önemli unsur, nitelikli işgücü (çalışan-
ları) bulmaktır. İster üretim işletmesi isterse hizmet işletmesi olsun, her iki iş-
letme türünde de işgücü olmadan üretim veya hizmet yapılamaz. İşletmelerde 
teknolojiyi, makineleri kullanmak için işgücüne gereksinim vardır. Girişimci, bu 
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sebeplerden dolayı, işletme kuracağı yerde, çalışacak kişiler (işgücü) olup olma-
dığına da dikkat etmelidir. Eğer işletmenin dış çevresinde ihtiyaç duyulandan 
daha çok işgücü varsa işletme için gerekli işgücünü bulmak daha kolay olacaktır. 
Genellikle, işletmeler kârını arttırmayı planladıkları için, işgücünün çok ve ucuz 
olduğu yerleri tercih etmeye çalışırlar. 

Enerji ve Su Kaynakları: İşletmelerin kuruluş yerinin seçiminde diğer bir fak-
tör enerji kaynağına yakınlıktır. Özellikle üretim işletmelerinde, üretim için kul-
lanılacak enerji türünün, elektrik, kömür, petrol veya yeşil enerjinin belirlenmesi 
ve bu karara göre işletmenin yerinin enerji kaynağına yakın kurulması, işletmeye 
maliyet avantajı sağlayacaktır. İşletme petrol enerjisini kullanacaksa rafinerile-
re yakın, kömür enerjisini kullanacaksa kömür ocaklarına yakın kurulmalıdır. 
Böylece, işletmeler enerji taşıma maliyetinden kurtulmuş olurlar. 

Su kaynakları, kimi işletmelerde enerji kaynağı kimi işletmelerde hammadde 
olarak kullanılmaktadır. Her iki tür işletme için de su kaynağına yakın olmak, 
hem rekabetçilerine göre üstünlük sağlayacak hem de işletmenin maliyetlerini 
düşürecektir.

İklim Koşulları: İklim koşulları, üretilecek veya işlenecek ürünler üzerinde 
etkilidir, bu durum özellikle turizm sektöründe yer alan işletmeler için geçerlidir. 
Örneğin, meyve ve sebzelerin aşırı yağış yüzünden bozulması, olgunlaşmaması, 
bu ürünleri hammadde olarak kullanan işletmeleri zora sokacaktır. Ya da turistik 
işletmenin yine iklim değişiklikleri yüzünden, müşterileri azalacaktır. Bu yüzden, 
girişimci kuruluş yeri olarak nemli, sıcak ve çok soğuk bölgeler yerine, iklim ko-
şullarının çalışmalarını pek etkilemeyeceği bölgeleri seçmelidir. Ayrıca, iklimin 
olumsuz etkilerini gidermek için bir dizi önlem de almak mümkündür. Ancak, 
alınacak her önlem maliyetleri arttıracaktır.

Teşvik ve Sınırlamaları: Her ülkenin geçerli kanunları, kuruluş yeri seçimini 
doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Hükümetler, ülkenin bölgelerine göre farklı 
teşvik veya sınırlamalar uygulayabilirler. Hükümetlerin uyguladığı vergi ve harç-
lar, işletme yeri seçimini etkiler. Bazı bölgeler fazla gelişmediği için devlet tara-
fından verilen teşvik primleri fazladır. Bu yüzden, girişimci karar vermeden önce 
fayda maliyet analizi yaparak avantajlı olan yeri tercih etmelidir. 

Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden işgücü, işletmeler için önemlidir. Ne-
den önemli bir unsurdur? Tartışınız.

İŞLETMELERDE BÜYÜME
Günümüzde artan rekabet ortamı yüzünden, işletmeler sürekli kendilerini yeni-
lemek, geliştirmek ve farklılaştırmak zorundadır. Ancak kendilerini yenilerken, 
geliştirirken veya farklılaştırırken mevcut çalışma sistemlerini de büyütmek, ko-
rumak, küçültmek veya sona erdirmek zorunda kalabilirler.

İşletmeler için büyüme kararı almak önemli bir süreçtir. Büyümeye karar veren 
bir işletme, çevresel faktörleri, tüketici beklentilerini ve rakip işletmeleri çok iyi 
incelemeli ve onlara göre nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceğine karar vermelidir.

İşletmelerin Büyümesi
İşletmelerin büyümek istemesi doğal olarak gelişen bir süreçtir. Kurulan bir işlet-
me, yıllar içinde fiziksel, mali veya yetenek olarak büyür. Ayrıca, rekabetin yoğun 
yaşandığı günümüzde, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için işletmeler büyümek zo-
rundadır.

3
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İşletmelerde büyüme, işletmenin kuruluşundan itibaren, yapısını oluşturan 
maddi ve beşeri unsurlarda oluşan gözlenen ve ölçülebilir değişmeler ve gelişme-
lerdir. Örneğin, işletmenin çalışanlarının sayısının artması, satışlarının yüksel-
mesi, yeni şubelerinin veya fabrikalarının kurulması, üretim miktarının artması, 
net kârının yükselmesi, işletmenin büyüdüğünü gösteren göstergelerdir.

İşletmelerin Büyüme Nedenleri
İşletmenin büyüme nedenleri aşağıda belirtilmiştir (Karalar, 2010, s.159):

•	 İşletmelerin	kârlarını	arttırmak	istemeleri
•	 Piyasada	iyi	bir	yer	edinerek	hammaddeye	daha	kolay	ve	uygun	şartlarda	

ulaşmak istemeleri
•	 Büyük	işletmelerin	yenilikleri	takip	etmesi	ve	satın	almasının	daha	kolay	

olması
•	 İşletmeler	büyüdükçe,	iş	arayanların	veya	yöneticilerin	de	çalışmak	istediği,	

daha	fazla	tercih	edilen	işletmeler	olmaları
•	 Büyük	işletmelerin,	diğer	işletmelerle,	yerel	yönetimle,	resmî	dairelerle	ve	

medyayla da ilişkilerinin iyi olmasıdır.

İşletmenin büyüklüğünü gösteren göstergeler nelerdir? Tartışınız.

İşletmelerin Büyüme Şekilleri
İşletmeler,	rekabet	ortamında	varlıklarını	sürdürebilmek	ve	pazarda	giderek	daha	
etkili	olabilmek	için	çaba	sarf	ederler.	Bu	çabanın	başarısını	belirleyen	en	önemli	
faktör, uygun büyüme şeklinin seçilmesidir. İşletmelerin büyümesi, iki türlüdür: 
İçsel ve dışsal büyüme. İçsel büyüme, işletmelerin kendi olanaklarıyla, faaliyetle-
riyle yarattıkları kaynakları kullanarak büyümeleridir. Dışsal büyüme ise başka 
işletme veya işletmelerle birleşerek, stratejik ortaklıklar kurarak büyümeleridir.

İçsel Büyüme
İşletmelerin	sahip	olduğu	kaynaklarını	kullanarak	büyümesidir.	İç	büyüme	borç-
lanma, yeni sermaye bulma yoluyla gerçekleşir. İşletmelerin borçlanma veya yeni 
sermaye	bulmaları	uzun	zaman	alacağı	ve	zor	olacağı	için,	dışsal	büyümeye	göre	
daha	yavaş	bir	büyümedir.	İçsel	büyüme	yatay	veya	dikey	olmak	üzere	iki	türlü	
bir büyümedir.

Yatay Büyüme
İşletme, kendi pazarı içinde nüfuz ve etkililiğini artırarak genişler. İşletme, geniş-
lemeyi fabrika sayısını arttırarak, yeni şubelerini farklı yerlere açarak gerçekleşti-
rir. Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma ve pazarı farklılaştırma 
olmak üzere üç farklı strateji ile sağlanabilir.

Pazara Nüfuz Etme
Mevcut	ürün	üretiminde	herhangi	bir	değişiklik	yapmadan,	mevcut	pazarda	daha	
çok	satış	yapmaya	yönelik	bir	stratejidir.	Pazara	nüfuz	etme,	mevcut	müşterilerin	
satın alma miktarını, üretilen ürünün eskime oranını arttırarak ve müşterilere di-
ğer	kullanım	alanlarını	belirterek	gerçekleşir.	Ayrıca,	artan	satın	almalar	için	fiyat	
indirimleri	uygulamak	suretiyle	de	pazara	nüfuz	etme	sağlanır.	Böylece,	işletme	
yatay büyüme yoluna girmiş olur.

İşletmelerde büyüme, 
gözlenebilir, ölçülebilir 
değişmeler ve gelişmelerdir.
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Yatay büyüme, işletmelerin 
kaynaklarını kullanarak 
büyümesidir.
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Ürün Farklılaştırma
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünler-
den daha iyi duruma gelmelerine hem de pazardaki etkililiklerini arttırmaları-
na yönelik bir stratejidir. İşletme, ürünün kalitesini, tadını, kokusunu, tasarımını 
veya ambalajını değiştirerek ürünlerini daha cazip hâle getirebilir. İşletme ürün 
farklılaştırmayla, daha iyi bir marka imajı oluşturur. Bu da işletmenin büyümesi-
ne ve pazar payını arttırmasına sebep olur. 

Pazar Farklılaştırma
Ürünün yeni kullanım alanını bulmak veya müşteri üzerindeki etkisini arttırarak 
müşteri bağımlılığını sağlamak için tercih edilen müşterileri, ürünü kullanmaya 
teşvik etmektir.

Dikey Büyüme
Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin bir-
leşmeleri veya ortak iş yapmalarıdır. Patates cipsi üreten bir işletmenin, patates 
üreticisiyle anlaşması, dikey büyümeye bir örnektir. Dikey büyümede üretici, ya 
tedarikçiyle ya da müşteriyle birleşerek büyür. Dikey büyüme, ileri doğru dikey 
büyüme ve geriye doğru dikey büyüme olmak üzere iki türlüdür. 

İleri Doğru Dikey Büyüme
İşletmenin, ürünlerinin tüketicilere veya müşterilere ulaştırılmasını sağlamak 
için pazarlama ve dağıtım kanallarıyla birleşmesidir. El işi yapan birinin, yaptık-
larını satmak için dükkân açması; yoğurt, peynir yapan birinin şarküteri açması 
ileri doğru dikey büyümeye örnektir.

Geriye Doğru Dikey Büyüme
İşletmenin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan, ken-
disinin üretmeye başlamasıdır. Salça üretimi yapan bir işletmenin, salça üretimin-
de kullandığı domatesi yetiştirip, salça üretiminde kullanması geriye doğru dikey 
büyümeye örnektir.

Dışsal Büyüme
Dışsal büyüme; işletmelerin, başka işletmelerin tamamını veya bir bölümünü ele 
geçirerek ya da yönetimlerini kontrol altına alarak büyümeleridir. İşletmelerin 
kendi kaynakları büyümek için yeterli olmadığında, dış büyüme yoluna giderler. 
Dışsal büyüme, dikey birleşme, yatay birleşme ve çapraz birleşme olmak üzere üç 
şekilde gerçekleşir.

Dikey Birleşme
İşletmeler rekabet güçlerini arttırmak amacıyla dikey birleşme yoluna giderler. 
Günümüzde işletmeler ürünlerini üretirken ürünlerin müşterilere dağıtılması 
veya pazarlama işlerini başka işletmeler yerine getirmektedir. Dikey birleşmede, 
işletme dağıtım veya pazarlama işletmesiyle birleşir. Böylece dağıtım veya pazar-
lama maliyetlerinde de azalma olur. Hazır giyim üreticisi işletmenin, kumaş iş-
letmesiyle birleşmesi veya mobilya yapan bir işletmenin, bir mobilya mağazasıyla 
birleşmesi dikey birleşmeye örnektir.

Dikey büyüme, farklı 
faaliyetler gerçekleştiren 
ancak birbirlerini bütünleyen 
işletmelerin birleşmeleridir.

Dışsal büyüme; işletmelerin, 
başka işletmeleri ele geçirerek 
büyümeleridir.
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Yatay Birleşme
İşletmelerin, kendileriyle aynı sektörde yer alan işletmelerle birleşmesi yatay bir-
leşme olarak tanımlanır. Bu tür birleşmede, birleşen işletmeden birinin kontrolü 
diğer işletmeye geçer. İşletmeler rekabet ortamında hayatta kalabilmek, maliyetle-
rini azaltabilmek, üretimi arttırabilmek için yatay birleşme yolunu tercih ederler. 
İki bankanın birleşmesi yatay birleşmeye örnektir.

Çapraz Birleşme
Dikey ve yatay birleşmeler aynı sektördeki işletmelerle gerçekleştirilirken çapraz 
birleşmede	 farklı	 sektördeki	 işletmelerle	 birleşme	olmaktadır.	Otomobil	 üretimi	
yapan	işletmenin,	yemek	fabrikasıyla	birleşmesi	çapraz	birleşmeye	örnektir.	Çapraz	
birleşmeler farklı alanlarda işlerin birleşmesi olduğu için, rekabet ortamında iş-
letmeye farklılık katar. Sadece kendi sektöründe üretim yapmakla kalmaz, ayrıca 
başka sektörlerde de üretim yaparak kendini diğer işletmelerden farklı hâle getirir.

İşletmelerin, başka işletme veya işletmelerle birleşerek, stratejik ortaklıklar kura-
rak gerçekleştirdiği büyüme şekli hangisidir? Tartışınız.

BÜYÜMENİN GETİRDİĞİ YARARLAR VE SAKINCALAR
İşletmeler büyüyerek, yarar sağlamaya çalışırlar. Ancak büyümenin yararları ol-
duğu kadar sakıncaları da bulunmaktadır. 

Büyümenin Yararları
Büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlar, pazarda yer edinme, tanınmak ve 
marka olmak, Ar-Ge farkı, uluslararası ilişkiler ve uzmanlıktır. 

Pazarda Yer Edinme
Özellikle büyük işletmelerin yüksek pazar payına sahip oldukları bir gerçektir. 
Yüksek pazar payına sahip olan işletmelerin de birçok avantajları vardır. Büyük 
işletmeler, pazarda iyi bir yerde oldukları için, tedarikçiler büyük ölçekli işletme-
leri diğer ölçekteki işletmelere göre daha çok tercih ederler. Tercih sebepleriyse 
büyük ölçekli işletmelerin, yüksek oranda malzeme alışverişi yapmalarıdır. Bu da 
tedarikçilerin daha büyük miktarda satış yapması demektir. Bu durum iki yönlü 
bir yarar sağlar, tedarikçilerin satışları artarken, büyük işletmeler de tek bir teda-
rikçiden büyük miktarda malzeme satın aldıkları için, fiyat indirimi alabilirler. Bu 
da başlı başına bir rekabet unsurudur. Büyük işletmeler, fiyatı belirleyici özelliğe 
sahip olduğu için pazarda egemenlik sağlamaları çok kolay olur.

Tanınmak ve Marka Olmak
Günümüzde marka olmak, tanınmak, bir işletme için çok önemli bir rekabet un-
surudur. Tanınan ve marka olan işletmenin ürününün satışları daha yüksek ola-
cağı için, kârı artacaktır. Ancak, tanınan ve marka olan bir işletme olabilmek için, 
işletmenin büyük bir işletme olması gereklidir çünkü büyük işletmelerin tanın-
ması ve pazarda isim yapması daha kolay olmaktadır. 

Ar-ge Farkı
İşletmeler, rakiplerinden farklı olabilmek ve böylece pazarda iyi bir yer edinebilmek 
için, araştırma ve geliştirme (Ar-ge) faaliyetlerine önem verirler. Ancak, küçük işlet-
meler araştırma ve geliştirme maliyetlerinin yüksek olması yüzünden, bu tür faali-
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yetleri yapmazlar. Genellikle büyük işletmeler, bu tür faaliyetler için dönem başında 
belli bir bütçe ayırırlar. Ar-ge sayesinde işletmeler hem piyasayı ellerinde tutmayı 
başarırlar hem de tüketiciler için ürün geliştirebilirler.

Uluslararası Bağlantılar
Büyük işletmeler hem sermaye hem de tanınma bakımından küçük işletmelere 
göre daha üstündür. Bu yüzden, bir işletmeyle iş ortaklığı yapmak isteyen yaban-
cı sermayeli işletmeler, büyük işletmelerle iş ortaklığı kurmayı tercih edecektir. 
Çünkü	büyük	işletmeler,	küçük	işletmelere	göre	daha	başarılı	şekilde,	uluslararası	
işletmelerin ürünlerini üretebilir veya satabilirler ve uluslararası bağlantıları da 
küçük işletmelere göre daha kolay şekilde ve çok sayıda kurabilirler. Bu yüzden 
ortaklıklar daha çok büyük işletmelerle yapılır. 

Uzmanlık
Büyük işletmelerde, her faaliyete ait ayrı bir birim yer alır. İşletmenin bütün fa-
aliyetleri bu birimlerce yerine getirilmektedir. Üretim birimi, üretim konularıyla 
ilgilenirken insan kaynakları birimi, işe alma, işten çıkarma, terfi gibi faaliyetle-
ri gerçekleştirmektedir. Bu birimlerde alanında uzman kişiler görev almaktadır. 
Çalışanlar	 işe	alınırken	uzmanlık	alanına	göre	bu	birimlerde	görevlendirilmek-
tedir. Küçük işletmelerde her iş için ayrı uzmanlar çalıştırmak yerine, var olan 
çalışanlar çok farklı nitelikteki işleri yerine getirmektedir. Bu yüzden de küçük 
işletmelerde bazen işler zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleşmemektedir. 

Büyümenin Sakıncaları
Büyümenin sakıncaları, bürokrasi, çalışanların olumsuz etkilenmesi ve koordi-
nasyon sorunudur.

Bürokrasi
İşletmeler büyüdükçe yapılacak işler ve bürokrasi artar. Bürokrasi, bir toplumda 
tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel ol-
mayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubudur 
(Türk Dil Kurumu web sitesi). Bürokrasi arttıkça faaliyet prosedürleri artar ve 
esnek olmayan kurallar uygulanır. Bu da zaman içinde, değişime direnen, mevcut 
yapıyı korumaya çalışan çalışanlar için uygun bir ortam yaratır. Bu yüzden de 
örgütlerde yenilikler ortaya çıkmaz ve örgüt gelişemez.

Çalışanların Olumsuz Etkilenmesi
İşletme büyüdükçe çalışan sayısı da artar. İşletmede aynı işi yapan veya aynı sta-
tüde olan çalışan sayısı arttıkça işi yerine getirmeme veya sonuçlandırmamalar 
artar. Yeni çalışanlar işe alındıkça eski çalışanlar işten çıkartılacaklarını ya da ye-
teneklerinin göz ardı edileceğini düşünmeye başlarlar. Bu olumsuz düşünceler, 
çalışanların motivasyonunu azaltır, işletme faaliyetleri aksamaya başlar ve genel 
anlamda verim düşer.

Koordinasyon Sorunu
İşletmenin büyümesiyle, müşteri ve çalışan sayısı artacaktır. Dış yapıya ve müşteri-
lere gösterilen önem ile işletme çalışanlarına verilen değer birbirini dengelemelidir. 
Çalışanlar	ile	çevrenin	iletişimi	kopmadan	sürmelidir.	Çalışanlar	çevre	ile	sürekli	
etkileşim içerisinde olursa değişim ihtiyacını daha kolay fark edecek ve anlayacaktır.
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Büyümenin Sakıncaları ile Başa Çıkma Yöntemleri
İşletmenin amacı kâr olduğu için, işletmeler mutlaka büyümek isterler ancak bü-
yürken de küçük işletmelerin sahip olduğu ayrıcalıklardan yararlanmayı sürdür-
mek isterler. Bazı işletmeler büyük bir işletmenin sahip olduğu üstünlük ve hakları 
kullanırken bazıları ise küçük işletme gibi faaliyetlerini yürütebilirler. İşletmelerin 
bu konuda kullanabilecekleri iki yaklaşım vardır: Büyükten küçüğe ve küçükten 
büyüğe doğru büyüme yaklaşımları. Büyükten küçüğe yaklaşımı, küçük işletme-
lerin pek çok özelliğini taşıyan büyük bir işletme yaratma amacı taşır. Küçükten 
büyüğe yaklaşımı ise büyük olmanın üstünlüklerini taşıyan küçük işletmelerin 
oluşturulması ile ilgilidir. Bu yaklaşımlardan hangisinin hangi işletme için yararlı 
olabileceği ile ilgili detaylı bir inceleme gerekir.

Büyükten Küçüğe Yaklaşımı
Bu yaklaşımda büyük işletme, faaliyet özerkliğine ve kendine özgü gelir ve gider-
lere sahip olan daha küçük ölçekli işletmelere bölünür. Büyük işletmenin üst yö-
netimi birden fazla bağımsız işletmeyi denetler. Tüm denetim üst yönetime aittir.

Küçükten Büyüğe Yaklaşımı
Küçük işletme olmanın üstün yönü ise esnek bir yapıya sahip olmaktır. Büyük 
işletmelerdeki bürokratik yapıya sahip olmadıkları için, prosedürler çok fazla de-
ğildir, bu yüzden de işler daha kolay ve çalışanlar açısından da zamanında bitirilir.

HUKUKİ VE EKONOMİK AÇIDAN BİRLEŞMELER
İletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırların kalk-
masına yol açmıştır. Artık herkes farklı pazarlara ve istediği ürünlere dünyanın 
neresinde olursa olsun ulaşabilmektedir. Bu yüzden işletmeler kendilerini farklı-
laştırmak, pazarda kalabilmek ve tutunabilmek için farklı birleşmeler yapmakta-
dırlar. İşletmeler kimi zaman hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeden, 
kimi zaman yitirerek iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Bu tür birleşmeler ne di-
key ne de yatay birleşme türüne girmektedir; hukuki birleşme türlerinden biridir. 
Hukuki birleşme türleri; centilmenlik anlaşması, konsorsiyum, kartel, konsern, 
tröst, holding ve merger (tam birleşme) olarak sayılabilir. 

Centilmenlik Anlaşması
Birkaç işletmenin aralarında iş birliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak ve sek-
tördeki durumlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları anlaşmadır. Bu anlaşma 
türünde, işletmenin hukuki yapısı korunur. Genellikle sözlü bir anlaşmadır ve 
yazıya dökülmez. Örneğin, günümüzde bankalar arasında yoğun bir rekabet ya-
şanmaktadır. Ancak, bankalar aralarında faizi oranlarını belirli düzeyde tutacak-
larına dair bir centilmenlik anlaşması yapabilirler.

Konsorsiyum
Belirli bir işin yapılması için kurulan birlik veya ortaklık anlamına gelmektedir. 
Bu ortaklıklar farklı veya aynı sektörde yer alan ulusal veya uluslararası işlet-
melerle kurulabilir. Bu tür birleşmede, yeni işletme kurma zorunluluğu yoktur. 
İşletmeler genellikle proje için konsorsiyuma giderler. Yasal ve ekonomik ba-
ğımsızlığını zedelemeksizin işletmeler belirli bir işi gerçekleştirmek için anlaşa-
rak geçici bir süre iş birliği yaparlar. Büyük ölçekli köprü, yol, baraj, büyük sanayi 

Konsorsiyum, bir iş için 
kurulan birlik veya ortalıktır.
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kuruluşları gibi önemli yatırımları gerçekleştirmek için, birden çok işletme ya 
da banka aralarında anlaşarak bir konsorsiyum oluşturarak, teknik ve finansal 
olanaklarını birleştirirler. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında konsorsiyum 
adı verilen anlaşma da kendiliğinden sona erer. 

Kartel
Kartel, aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin, hukuki ba-
ğımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşmalardır. İşletmeler bu tür anlaşmayı, 
rekabeti azaltmak veya ortadan kaldırmak için yaparlar. Kartel anlaşması; miktar, 
fiyat, pazarlama ve satın alma kartelleri olmak üzere dört türlüdür.

Miktar Kartelleri
Kartel anlaşması yapan işletmeler ürettikleri ürünün fiyatının düşmesini engel-
lemek için, üretim miktarına karar verirler ve belirledikleri miktarda üretim ya-
parlar.

Fiyat Kartelleri
Serbest piyasada, ürünlerin fiyatları farklı farklı olabilmektedir. Bu yüzden işlet-
meler fiyat kartel anlaşması yaparak ürün fiyatını belirler ve böylece haksız re-
kabeti önlerler. Demirçelik fabrikalarının kendi aralarında anlaşarak ürettikleri 
demir veya çeliğin satış fiyatlarında anlaşmaları ve piyasaya tek fiyattan sürmeleri 
fiyat kartel anlaşmasına bir örnektir.

Pazarlama Kartelleri
Günümüzde pazarlama, işletmelerin ürün tanıtmaları ve satışları için büyük önem 
taşımaktadır. Bu yüzden işletmeler pazarlamaya yönelirler. Bazen pazarlama işini 
işletmeler kendi imkânlarıyla yapamazlar ve dışarıdan bir işletmeyle anlaşırlar. 
Ancak, piyasada pazarlama alanında çok fazla uzman işletme bulunmaktadır. Bu 
pazarlama işletmeleri arasından hem güvenilir hem de iyi olanı seçmek, işletme 
için önemlidir. Yanlış bir seçim, işletmenin mevcut durumunu daha da kötü bir 
duruma getirecektir. Pazarlama kartelinde, işletmeler ürünlerini bir tek işletme 
aracılığıyla satmak için anlaşırlar. Bu anlaşmayla, işletmeler hem sektörde satış 
işini gerçekleştirecek güvenli bir işletmeye kavuşurlar hem de ürünlerinin pazar-
lamasını gerçekleştirerek satışlarında artış sağlarlar.

Pazarlama kartelleri içinde, pazarlama bölgesi kartelleri yer almaktadır. 
Günümüzde birçok işletme, piyasada kendine yer edinebilmek veya bulunduğu 
konumu koruyabilmek için çaba sarf etmektedir. Ancak, bu günden güne zor hâle 
gelmektedir.	Çünkü	ürettikleri	ürünün	aynısı	ya	da	benzeri	piyasada	yer	almak-
tadır. Bu sebepten dolayı, işletmeler pazarlama bölgesi karteli anlaşması yaparak, 
ürünlerinin satılacağı pazarı aralarında belirlerler. Böylece işletmeler ürünlerini 
daha kolay ve istedikleri fiyattan satabilirler. Anlaşma yapan işletmeler, belirlenen 
bölgelerden başka bölgelere satış yapamazlar. Yapılan anlaşmaya uymak zorunda-
dırlar. Bölge hangi işletmeye aitse anlaşmayı kabul eden diğer işletme orda satış 
yapma	hakkına	sahip	değildir.	İstanbul’da	hazır	giyim	üreten	bir	işletmenin,	re-
kabet	ettiği	diğer	işletmelerle	anlaşıp,	ürettiği	ürünleri	sadece	İstanbul’un	Avrupa	
yakasında satış yapacağına dair anlaşma yapması pazarlama bölgesi kartellerine 
örnek verilebilir.



4. Ünite - İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi 101

Satın Alma Kartelleri
Bu tür karteller, aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılır. Burada 
amaç, işletmeler arasında satın almadaki rekabeti önlemek ve üretim girdilerini 
tek elden satın almaktır. Satın alma kartelleri, üreticilerin mallarını düşük fiyatla 
almak amacını güttüklerinden, kartel türleri arasında en zararlı olanıdır. 

Konsern
Konsern, aynı iş kolunda çalışan az sayıda işletmenin bir araya gelmesinden olu-
şur ve işletmeler karteldeki gibi kârlarını artırmayı amaçlar. Ancak buradaki iş-
letmelerin sayısı, kartele girenlerden daha az olur ve birbirleriyle çok daha sıkı iş 
birliğine girerler. Konserne giren işletmelerin finansal ve örgüt yapılarında deği-
şiklikler yapılarak rekabete daha elverişli duruma getirilir. Konsern üyeleri ara-
sında bir iş birliği yapılır ve işletmeler ekonomik bağımsızlıklarını büyük ölçüde 
kaybederler ancak yasal bağımsızlıklarını korurlar. 

Tröst
İşletmeler, bu birleşme türünde gerek yasal gerekse ekonomik özgürlüklerini kay-
bederler.	İlk	kez	ABD’de	ortaya	çıkıp	gelişmiştir,	günümüzde	az	kullanılan	işlet-
meler arası bir birleşme şeklidir. Tröst, iki veya daha fazla işletmenin tekelci güç 
oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini 
birleştirmeleridir. Bu tür birleşmeler tekelleşmeye yol açtığı için birçok ülkede ya-
saklanmıştır. 

Holding
Holding, bir şirketin başka şirketlerin hisse (pay) senetlerinin büyük bir bölümü-
nü	(%	50’den	fazlasını)	satın	alarak	onların	yönetim	ve	denetimini	ele	geçirmesiyle	
oluşan şirketler grubudur. Örneğin bir A şirketi B, C, D ve E gibi şirketlerin sahip 
oldukları hisse senetlerinin büyük bir bölümünü satın almakla bu şirketlerin yö-
netimini ele geçirir. Bu durumda A, B, C, D, ve E gibi tüm şirketlerin oluşturduğu 
topluluğa “holding” yada “grup” adı verilir. Burada A şirketine holdingin “ana şir-
keti”, diğerlerine ise “bağlı şirketler” denir. Holdingler anonim şirket biçimlerinde 
oluşmaktadırlar. Holdingi oluşturan tüm şirket veya işletmeler yasal açıdan var-
lıklarını ve görünüşlerini korurlar. Fakat ekonomik bağımsızlıklarını zayıflatmış 
veya yitirmiş sayılırlar. Zira ana şirket, bağlı şirketlerin yönetimini ele geçirdiğin-
den bu şirketlerin her türlü politika ve stratejilerini saptar ve yönlendirir.

Holdingler, genellikle, aynı üretim dalında veya birbirleriyle ilişkisi olan konu-
larda çalışan işletmelerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek pi-
yasada tekel yaratmak amacıyla kurulurlar. Holdingler büyük bir şirketler grubu 
olmanın çeşitli üstünlüklerinden yararlanırlar. Ülkede sermaye birikiminin hız-
lanmasında ve sermaye piyasasının gelişmesinde holdinglerin büyük bir olum-
lu payı vardır. Öte yandan, tekelci bir güç oluşturmaları en önemli sakıncalarını 
oluşturur.

Merger (Tam Birleşme)
Tam birleşme (İngilizce Merger), iki veya daha fazla işletmenin tek işletme hâline 
gelmesi durumudur. Bir işletme, başka bir işletmeyi satın alıp kendi bünyesine ka-
tabileceği gibi, her iki işletmenin yeni bir işletme olarak ortaya çıkması da olasıdır. 
İki küçük işletmenin birleşip, tek büyük işletme olması veya iki büyük işletmenin 
birleşerek dev bir işletme hâline gelmesi iş yaşamında sık rastlanan bir durumdur. 
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Bu tür birleşmede satın alan işletme, satın aldığı işletmenin tüm borçlarını öder. 
Satın alınan işletmenin tüm hukuki varlığı sona erer ve yönetim artık satın alın-
dığı işletmeye geçer. 

İşletmelerde Küçülme
Gereksiz büyüme sonucu verimin düştüğü işletmelerde küçülme çok yararlı ve 
bazen	de	zorunlu	bir	yöntemdir.	Küçülmeler,	1980’li	yıllarda	uluslararası	ticaret	
ve özelleştirmenin etkilemesiyle ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmeler, uluslara-
rası ticaret ve özelleştirmeden etkilenerek küçülmeye gitmişlerdir.

İşletmelerde küçülme, çalışanların giderlerini azaltma, işten çıkarma, erken 
emeklilik, ayrılma veya kısa dönemli işten çıkarma gibi yöntemlerle yapılır ve 
sonuç olarak işletmelerdeki hiyerarşiyi azaltır. İşletmelerde küçülmenin amacı, 
hiyerarşiyi azaltmak, daha hızlı karar vermek, iletişimi daha iyi hâle getirmek ve 
verimliliği arttırmaktır. 

Günümüzde işletmeler, küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişmelere ayak uy-
durabilmek için, az hiyerarşiye sahip ve değişime kolay uyum sağlayan yapılara 
yönelmektedir. İşletmeler küçülmeye bazı nedenler yüzünden karar verir. Bu ne-
denler şunlardır:

•	 İşletmedeki	maliyetleri	düşürmek
•	 İşletmedeki	karar	sürecini	hızlandırmak
•	 Rakiplerin	yaptıklarına	daha	kısa	sürede	cevap	verebilmek
•	 İşletmenin	iç	ve	dış	çevresinde	yaşanan	iletişimle	ilgili	sorunları	azaltabil-

mek
•	 Sonuç	odaklı	bir	işletme	hâline	gelebilmek
•	 Müşteri	odaklı	bir	işletme	olabilmek
•	 Verimliliği	arttırmak
Bu nedenlerin gerçekleşebilmesi için, işletmenin planlı bir şekilde küçülme-

yi gerçekleştirmesi lazımdır. İşletme ilk önce, küçülmeye gerçekten ihtiyacı olup 
olmadığına	karar	vermelidir.	Çünkü	küçülme	sadece	kademe	ve	eleman	azaltma	
değil, işletmenin tüm süreçlerinde kısıtlamaya gidilmesidir. Küçülmeye karar ve-
rildikten sonra, küçülmenin planlaması yapılmalıdır. Küçülme sürecinde ne gibi 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerektiği ve uygulama sonucunda ortaya çıkan so-
nuçların denetiminin yapılması gereklidir. Sonuçların denetimi önemlidir çünkü 
küçülmenin doğru bir karar olup olmadığı, beklenen yararın sağlanıp sağlanma-
dığı belirlenir.
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Özet
İşletme kurma kavramını, önemini ve girişimci-
nin yatırım yapma nedenlerini açıklamak.
 İşletme kurma, girişimcinin fikriyle başlayan bir 
süreçtir. Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, işi 
fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek 
ticari işletme kuran kişi olarak tanımlanabi-
lir. Bu fikrin doğmasına neden olan en önemli 
faktör, “kâr elde etme” ya da “kazanç isteğidir”. 
Bu fikrin gerçekleştirilmesi, aslında yatırım yap-
mak anlamına gelir. Girişimciler, öncelikle kâr 
elde edip kendi refah düzeylerini artırma ama-
cıyla yatırım yaparlar. Ancak girişimciyi işletme 
kurmaya iten nedenler sadece bununla sınırlı 
değildir. Girişimci, ayrıca kendi işinin patronu 
olmak, saygınlık kazanmak, tüketici ihtiyaçları-
nı karşılamak, ailesinin geleceğini garanti altına 
almak ve yatırım düşüncesine sahip olmak gibi 
nedenlerle de yatırım yapar.

İşletmelerin kuruluş sürecini açıklamak.
 İşletme kurma süreci, girişimcinin yatırım fik-
riyle başlar. Sonra uygun yatırım alanı belirle-
nir; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel 
analizlerden oluşan bir yapılabilirlik araştırması 
gerçekleştirilir. Daha sonra bu araştırma rapor 
(ön proje) hâline getirilir. Rapor girişimci ya 
da ilgili diğer çalışanlar tarafından değerlendi-
rilerek yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar 
verilir. Bu rapor, amaçlar doğrultusunda gerçek-
leştiğinde iş planı (kesin proje) biçimine dönüş-
türülür. Son olarak da faaliyete geçer.

İşletmelerde büyüme ve büyüme şekillerini açık-
lamak.
 İşletmelerde büyüme, işletmenin kuruluşun-
dan itibaren yapısını oluşturan maddi ve beşeri 
unsurlarda oluşan gözlenen ve ölçülebilir de-
ğişmeler ve gelişmelerdir. Örneğin, işletmenin 
çalışanlarının sayısının artması, satışlarının 
yükselmesi, yeni şubelerinin veya fabrikaları-
nın kurulması, üretim miktarının artması, net 
kârının iyi olması, işletmenin büyüdüğünü gös-
teren göstergelerdir.

 İşletmeler, rekabet ortamında varlıklarını sürdü-
rebilmek ve pazarda giderek daha etkili olabil-
mek için çaba sarf ederler. Bu çabanın başarısını 
belirleyen en önemli faktör, uygun büyüme şek-

linin seçilmesidir. İşletmelerin büyümesi iki kay-
naktan sağlanır, içsel büyüme ve dışsal büyüme. 
İçsel büyüme, işletmelerin kendi olanaklarıyla, 
faaliyetleriyle yarattıkları kaynakları kullanarak 
büyümeleridir. Dışsal büyüme ise başka işletme 
veya işletmelerle birleşerek, stratejik ortaklıklar 
kurarak gerçekleşir.

İşletme küçülmesini açıklamak.
 İşletmelerde küçülme, çalışanların giderlerini 
azaltma, işten çıkarma, erken emeklilik, ayrılma 
veya kısa dönemli işten çıkarma gibi yöntemler-
le, işletmelerdeki hiyerarşiyi azaltır. İşletmeler 
küçülerek hiyerarşiyi azaltmak, daha hızlı karar 
vermek, iletişimi daha iyi hâle getirmek ve ve-
rimliliği arttırmayı amaçlamaktadır. 

 Bazı işletmeler, bunu küçülmeye giderek başar-
maktadır. İşletmeler küçülmeye bazı nedenler 
yüzünden karar verir. Bu nedenler şunlardır:

	 •	 İşletmedeki	maliyetleri	düşürmek
	 •		İşletmedeki	karar	sürecini	hızlandırmak
	 •		Rakiplerin	 yaptıklarına	daha	kısa	 sürede	 ce-

vap verebilmek
	 •		İşletmenin	iç	ve	dış	çevresinde	yaşanan	ileti-

şimle ilgili sorunları azaltabilmek
	 •		Sonuç	odaklı	bir	işletme	hâline	gelebilmek
	 •		Müşteri	odaklı	bir	işletme	olabilmek
	 •		Verimliliği	arttırmak
 Bu nedenlerin gerçekleşebilmesi için, işletmenin 

planlı bir şekilde küçülmeyi gerçekleştirmesi la-
zımdır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir. 
b. Girişimcinin kuruluş yeri satın almasıyla başla-

yan bir süreçtir.
c. Girişimcinin yatırım yapmasıyla başlayan bir 

süreçtir.
d. Girişimcinin ön araştırma yapmasıyla başlaya-

na bir süreçtir
e. Girişimcinin yatırım projesi yapmasıyla başla-

yana bir süreçtir

2. Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı un-
surlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu 
unsurlardan biri değildir?

a. İşletmeyi kurmayı hedeflediği ülkenin ekono-
mik durumunu, 

b. İşletmenin içinde bulunacağı pazarı ve rakiplerini, 
c. Doğal kaynak kullanımı 
d. Yeni teknoloji
e. Tedarikçilerin istekleri 

3. Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, 
işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hiz-
metlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini sapta-
mak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik araştırmalar
b. Piyasa araştırması ve talep tahmini 
c. Teknik araştırmalar
d. Finansal araştırmalar
e. Örgütsel araştırmalar

4. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapı-
lır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

a. Projenin uygulanması 
b. Deneme üretimi 
c. Kesin proje 
d. Yatırım projesi 
e. Fizibilite araştırması

5. İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı 
kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluş-
lardan biri değildir?

a. Belediye
b. Vergi dairesine 
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
d. Sağlık izinleri 
e. Sosyal güvenlik kurumu

6. Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde 
göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Hammadde 
b. İşgücü 
c. Pazara yakınlık
d. Enerji kaynağına yakınlık 
e. İklim ve çalışma şartları

7. Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler ger-
çekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yap-
ma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

a. Yatay büyüme 
b. Dış büyüme
c. İç büyüme
d. Dikey büyüme 
e. Birleşme

8. Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleş-
mesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Holding
c. Kartel
d. Konsern 
e. Konsorsiyum 

9. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncaların-
dan biridir? 

a.	 Çalışanların	olumsuz	etkilenmesi	
b. Tanınmak ve marka olmak, 
c. Ar-Ge farkı
d. Uluslararası ilişkiler
e. Bürokrasinin azalması 

10. İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini ala-
rak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki bir-
leşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Konsorsiyum 
c. Kartel
d. Konsern 
e. Holding 
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Yaşamın İçinden

WILSON INTERNATIONAL: SERMAYE 
BÜTÇELEME KARARI 
Wilson International çoğu gelişmiş ülkelerde bulu-
nan 100 den fazla lüks otelin oluşturduğu bir zincir-
dir. George Wilson tarafından kurulmuştur. Wilson iş 
seyahati	 yapanlar	 için	 Dublin’de,	 özellikle	 de	 yüksek	
fiyatlı pazarda, daha geniş bir otel yelpazesi olması 
gerektiğini düşünüyordu. Wilson Dublin; iş seyahati 
yapanlar sayesinde ve bir yatırım sermayecisinin yar-
dımlarıyla hızlı bir başarı yakalamıştı ve Wilson otel 
konseptini 20 ülkeye yaymayı başarmıştı.
Wilson	 daima	 Avrupa	 ve	 Asya’nın	 gelişmiş	 ülkelerin-
de hotel fırsatları arıyordu. George ve iş arkadaşları az 
gelişmiş ülkelerdeki sorunların şirket için çok fazla risk 
yaratacağını düşündüklerinden dünyanın pek çok ülke-
sinden	 uzak	 durmuşlardı.	Wilson’un	 iş	 yaptığı	 ülkeler	
siyasi olarak istikrarlı ve az politik risk taşıyan ülkeler 
olarak kabul edildiğinden yatırım kararları net bugünkü 
değer yaklaşımı kullanılarak hesaplanıyordu. Firmanın 
sermaye maliyeti beklenen nakit akışını indirgemede bir 
araç olarak kullanılıyordu. Eğer yatırımın net bugünkü 
değeri (NPV) sıfırın üzerindeyse otel inşa ediliyordu. Bu 
yaklaşım yıllar boyunca şirkette işe yaramıştı.
Piyasa doygunluğunun artmaya başlamasıyla birlikte, 
George diğer pazarlara girme olasılıklarını düşünme-
ye	başladı.	Karayipler’de	endüstrileşmiş	oldukça	küçük	
bir	ada	olan	St.Charles’tan	Wilson	International’a	baş-
kent	Dominic’de	bir	otel	inşaa	etmesi	için	teklif	gelmiş-
ti. Ülkenin ilerleyen endüstrileşmesinden dolayı baş-
kentte ek otellere ihtiyaç duyulmuştu. St.Charles daima 
canlı bir turist ticaretinin keyfini sürmüştü ve şimdi de 
ülke kendi ekonomisini farklı küçük üretim ve hizmet 
işletmeleriyle çeşitlendirmekteydi.
George önerilen yatırımdan emin değildi. Şirketin yeni 
pazarlar bulması gerektiğini bilmekle birlikte adada gi-
derek artan sosyal huzursuzlukla ilgili okuduğu rapor-
lardan	canı	sıkılmıştı.	George	ve	ortakları	St.Charles’ın	
yüksek risk taşıyan bir ülke olduğunu düşünmeme-
lerine rağmen son zamanlardaki sokak suçlarından 
ve toplumsal huzursuzluktan endişe duymaktaydılar. 
Vatandaşların tüketici mallarının fiyatının artmasın-
dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmek için 
şiddet içeren sokak protestolarına başvurdukları rapor 
edilmişti. Daha istikrarlı çevrelerdeki fırsatları geri 
çeviren George, bu fırsatın fizibilitesini ve bu stratejik 
yönün gerekli değişiminin Wilson International için ne 
anlama geleceğini çok iyi hesaplamalıydı.

Kaynak: Hitt, Michael (2005), Strategic Management, 
Mason,	Ohio:	Thomson/South-Western

1. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kuruluşu” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kuruluşu” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kuruluş Aşamalarını” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kuruluş Aşamalarını” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kurmada Yasal 
İzinler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “İşletme Kuruluş Yerine 
Etkileyen Etmenler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerin Büyüme 
Şekilleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Hukuki ve Ekonomik 
Açıdan Birleşmeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Büyümenin Sakıncaları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Hukuki ve Ekonomik 
Açıdan Birleşmeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1 
İşletme kurma faaliyeti için belirlenen planın en son 
aşaması fizibilitedir. Fizibilite çalışması, kuruluş aşa-
ması için en önemli ve en kapsamlı çalışmadır. Bu ça-
lışmada, kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın 
maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı 
yer ile ilgili araştırmalar yapılır.

Sıra Sizde 2 
Girişimci, yatırım kararı almadan önce kesin proje, pro-
jenin uygulanması ve deneme üretimi gibi aşamalara da 
dikkat etmek zorundadır. Bu aşamalardan sonra, girişim-
ci, kuracağı işletmenin yerini belirleyebilir. Kesin proje, 
yapılan projeyi hayata geçirme sürecidir. Proje kapsamın-
da işletmenin kuruluşunda, hangi unsurlar gerekiyorsa 
örneğin, işletmenin kurulacağı yer, kapasitesi, büyüklüğü, 
insan kaynakları gibi ayrıntılı bilgiler kesinleştirilir. Kesin 
proje, projede yer alan tüm unsurların gerçekleştirildiği 
aşamadır. Bu aşamada, siparişler verilir ve fiziksel yatı-
rımlar başlar. İşletmenin kurulacağı yerin alımı, işletme-
nin inşaatı, elektrik, su gibi tesisatların döşenmesi, üretim 
için gerekli donanım ve makinenin alınması gibi unsurlar 
bu aşamada tamamlanır. Tamamlandıktan sonra da işlet-
me üretime hazır hâle getirilir. Projenin uygulanma aşa-
ması tamamlandıktan sonra, işletme kuruluş aşamasını 
tamamlar. Ancak kesin üretime geçmeden önce girişimci, 
üretimde karşılayabileceği aksaklıkları belirlemek için, 
deneme üretimine geçer. Son kontroller yapıldıktan ve 
sorunlar çözüldükten sonra işletme kesin üretime geçer.

Sıra Sizde 3
Günümüzde işletmeler için en önemli unsur nitelikli 
işgücü (çalışanları) bulmaktır. En önemli unsur olması-
nın sebebi, ister üretim işletmesi isterse hizmet işletmesi 
olsun, her iki işletme türünde de işgücü olmadan üretim 
veya hizmet yapılamaz. İşletmelerde teknolojiyi, maki-
neleri kullanmak için işgücüne gereksinim vardır.

Sıra Sizde 4
İşletmenin çalışanlarının sayısının artması, satışlarının 
yükselmesi, yeni şubelerinin veya fabrikalarının kurul-
ması, üretim miktarının artması, net kârının iyi olma-
sı, işletmenin büyüklüğünü gösteren göstergelerdir.

Sıra Sizde 5
Dışsal büyüme, başka işletme veya işletmelerle birleşti-
rilerek, stratejik ortaklıklar kurarak gerçekleşir.

Akmut, Özdemir, Ramazan Aktaş, Burhan Aykaç, Mete 
Doğanay, Tülin Durukan (2003), Girişimciler İçin 
İşletme Yönetimi, Gazi Yayınları.

Aktepe, Eyüp (2007). Genel İşletme, Nobel Yayınevi. 
Can,Halil, Doğan Tuncer, Doğan Yaşar Ayhan (2009). 

Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ankara.
Çetin,	Canan,	Esin	Can	Mutlu	(2010).	Temel İşletme-

ciliğe Giriş, Beta Yayınları.
Ertürk, Mümin (2011). İşletme Biliminin Temel İlke-

leri, Beta Yayınları
Karalar, Rıdvan (2011). Genel İşletme, İzmir.
Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tuncer Tokol (1997). İşletme 

I-II, Furkan Yayınevi, Bursa.
Şahin, Mehmet (2008). Genel İşletme, Isparta.
Şimşek, M. Şerif (2008). Genel İşletme, Eğitim Akade-

mi Yayınları, 2008.
Tengilimoğlu, Dilaver, E. Asuman Atilla, Meral Bek-

taş (2009). İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara.

Tuncer, Doğan, Doğan Yaşar Ayhan, Demet Varoğlu 
(2009). Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kita-
bevi.

Tutar, Hasan (2005). Meslek Yüksekokulları Prog-
ramları İçin İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara.

Türk Dili Kurumu web sitesi http://tdk.terim.gov.tr
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yönetim ve yönetici kavramlarını açıklayabilecek;
Yönetim piramidinin farklı seviyelerindeki yönetsel yetki ve sorumlulukları 
ayırt edebilecek;
Yönetsel yetenekler ve yönetsel rolleri sıralayabilecek;
Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol kavramlarını ve süreçlerini açıkla-
yabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

•	 Yönetim
•	 Yönetici
•	 Yönetim	Fonksiyonları
•	 Planlama
•	 Örgütleme

•	 Yöneltme
•	 Güdüleme
•	 Liderlik
•	 İletişim
•	 Kontrol

İçindekiler







Genel İşletme İşletmelerde Yönetim

•	 GİRİŞ
•	 YÖNETİM	KAVRAMI
•	 YÖNETİM	PİRAMİDİ
•	 YÖNETİCİ	KAVRAMI
•	 YÖNETSEL	YETENEKLER
•	 YÖNETSEL	ROLLER
•	 YÖNETİM	FONKSİYONLARI
•	 PLANLAMA
•	 ÖRGÜTLEME	(ORGANİZE	ETME)
•	 YÖNELTME	(YÜRÜTME)
•	 KONTROL	(DENETİM)

GENEL İŞLETME



GİRİŞ
İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün/hizmet üretmek amacıyla 
kurulmuş sistemlerdir. Şekil 5.1’de görülen bu sistemde, girdiler bir dönüşüm sürecin-
den geçtikten sonra ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlere dönüştürülmektedir. İşlet-
meler ancak bu sistemi iyi bir şekilde kurup başarıyla işlettiklerinde, amaçlarına etkin ve 
verimli bir biçimde ulaşacaklardır. İşte bunun sorumluluğu işletmeyi yönetenlerdedir. 

Şekilden de görüleceği gibi, ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi için 
hammadde, insan kaynakları, sermaye, teknoloji, bilgi gibi birbirinden oldukça 
farklı girdilerin en uygun koşullarda elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması 
gereklidir. Bu girdilerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi aşamasında işletme 
çalışanlarının yerine getirdiği faaliyetlerin uyumlaştırılması için çaba harcanması 
gerekmektedir. Bu çabalar içerisinde planların, politikaların hazırlanması, çalı-
şanların performanslarının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi gibi faaliyetler 
vardır. Diğer yandan, sistemin çıktılarını oluşturan mal ve hizmetlerin müşterile-
rin taleplerini karşılayacak nitelikte olması, yatırımcıların işletmeden beklentile-
rinin karşılanması, yine işletme sistemi içerisinde yönetimin sorumluluğundadır. 
Kısaca işletmelerin kurulması, hayatta kalması, başarılı bir şekilde rekabet edebil-
mesi ve müşterilerini memnun edebilmesi işletmelerin nasıl yönetildiğine doğ-
rudan bağlıdır. Bu bakımdan yönetim konusunun iyi anlaşılması gerekmektedir.

İşletmelerde Yönetim

Şekil 5.1

Şekil İşletmelerde 
Üretim Sistemi

Kaynak: Robbins, 
S.P. - Coulter, 
M. K. (2007). 
Management. New 
York: Pearson-
Prentice Hall.
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YÖNETİM KAVRAMI
En yalın tanımı ile yönetim başkaları vasıtasıyla iş görmektir. Bu tanım, yöne-
timin özellikle bir grup faaliyeti olduğunu ve yönetimden bahsedebilmek için 
birden fazla kişinin varlığına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Ancak yo-
ğun bir rekabet ortamında ve belirsizlik koşullarında faaliyet gösteren günümüz 
işletmelerinde görülen faaliyetlerin rastgele değil, etkili ve verimli olması gerek-
mektedir. Bu cümlede yer alan etkililik, mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara 
ulaşmayı, verimlilik ise en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi 
ifade etmektedir. Kısaca, yönetim faaliyeti ile amaçlanan, en az kaynak kullanımı 
ile en yüksek düzeydeki amaçlara ulaşmak; işlerin etkili ve verimli bir şekilde ger-
çekleştirilmesini sağlamaktır. 

Yönetim, işletmelere özgü bir kavram mıdır? Yoksa günlük yaşam içerisinde de yö-
netim faaliyetinin söz konusu olduğu başka ortamlar var mıdır? 

Yönetimi yukarıdaki tanımlar çerçe-
vesinde ele aldığımızda değişen bir çevre 
içerisinde gerçekleşen bu faaliyetin dört 
önemli unsur içerdiğini görürüz (bkz. 
Şekil 5.2). Bunlar:

1. Yönetim, başkaları ile birlikte ça-
lışarak ve onlar vasıtasıyla iş gör-
mektir. Bu sebeple yönetimden 
bahsedebilmek için işi yapacak 
insanlara ihtiyaç vardır.

2. Yönetim, işlerin etkili ve verimli 
bir şekilde yerine getirilmesini ge-
rektirir.

3. İşlerin başkaları vasıtasıyla, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi 
için kaynakların koordineli bir şekilde kullanılmasında yönetimin fonksi-
yonlarından (planlama, örgütleme, yöneltme, denetim) yararlanılmalıdır.

4. Yönetimde temel nokta, önceden belirlenen amaçlara ulaşmaktır.
Yönetim, bu işi gerçekleştiren kişide ileri görüşlü olma, karar verme, beşeri 

ilişkiler konusunda başarılı olma, kuvvetli sezgilere sahip olma ve koşullara göre 
davranabilmeye ilişkin yetenekler gerektirir. Ancak farklı yöneticiler bu yetenek-
lerini, aynı konuları yorumlar ve değerlendirirken farklı şekillerde kullanır. Bu da 
farklı yönetim biçimlerini, amaçları başarırken farklılıklar yaratmayı ve yöneti-
min sanat olma yönünü oluşturur.

Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı 
türü olduğu görülür. Bunlar: Ailesel yönetim, siyasal yönetim ve profesyonel yöne-
timdir (Koçel, 2011).

Ailesel yönetim, bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar or-
ganlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden 
oluşması durumudur. Ekonomik gelişme çabalarının başlangıcında geniş ölçüde 
rastlanan ailesel yönetimin en önemli özelliği, üst yönetim kademelerinin, özel-
likle belli bir ailenin üyelerine veya akrabalarına açık olmasıdır. 

Yönetim, başkaları 
vasıtasıyla, işlerin etkili ve 
verimli bir şekilde yaptırılması.

Etkililik, mevcut kaynaklar ile 
en iyi sonuçlara ulaşma. 

Verimlilik, en az kaynak 
kullanımı ile en fazla çıktıya 
ulaşabilme.

1

Şekil 5.2

Yönetimin Dört 
Unsuru

Kaynak: Mirze, S.K. 
(2010). İşletme. 
İstanbul: Literatür 
Yayınları.
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Ekonomik gelişme sürecine yeni giren ve içerisinde sınırlı sayıda eğitimli 
bireyin bulunduğu toplumlarda, genellikle ekonomik gücü elinde bulunduran 
aile bireylerinin eğitim görmüş olması, yönetim kademelerinde bu kişilere yer 
verilmesine ve bu yolla yönetim maliyetlerinin düşürülmesine imkân vermiştir. 
Özellikle küçük sanayi işletmelerinde, perakendecilik ve toptancılık gibi küçük 
ve basit organizasyonlarda bu tür yönetim etkili olmuştur. Ancak ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler çerçevesinde yaşanan modernleşme ve değişen çevre koşul-
ları işletmeleri büyümeye ve daha karmaşık organizasyon yapılarına sahip olmaya 
zorlamıştır. Bu yeni koşulların gereklerini yerine getirmede ailesel yönetim yeter-
li gelmemeye başlamıştır. Bununla birlikte son yıllarda girişimcilik ruhunun ön 
plana çıkması ile birlikte girişimcilik yönü kuvvetli olan aile işletmeleri, yeniden 
önem kazanmış ve bu işletmelerin özellikleri, sorunları ve başarı koşullarını belir-
lemeye yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin 
belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu bir diğer yönetim türü ise siyasal yö-
netimdir. Ancak burada söz konusu grubu oluşturanlar belirli bir ailenin üyeleri 
ya da akrabaları değil, belirli bir siyasal eğilime ve ilişkilere sahip olan kişilerdir. 
Siyasal yönetimde, yönetim konusunda eğitim almış olmak önemsenmekle birlik-
te, sahip olunan siyasal düşünce ve amaçlar yönetim kademelerine girişi önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

Yönetim işinin bir meslek hâline getirilmesi ile ilgili olan profesyonel yöne-
tim, bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün ka-
demelerin belli bir siyasal görüşe bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak 
değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır. 
Büyük işletmelerde sahiplik ile yöneticiliğin birbirinden ayrılması, yönetimin hi-
yerarşik organizasyonlarda kendine özgü bir uzmanlık gerektiren ayrı bir fonksi-
yon olarak ortaya çıkması, profesyonel yönetimin önemini artırmıştır. 

YÖNETİM PİRAMİDİ
İşletmelerin yönetiminde söz konusu olan farklı yönetim türlerinin yanı sıra fark-
lı yönetsel kademeler, her bir yönetim kademesinde görev alan yöneticiler ve bu 
yöneticilerin yönetsel görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları çeşitli ye-
tenekler, üstlendikleri roller ve yönetsel fonksiyonlar vardır. Yönetimin işletme 
içerisindeki yeri ve öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için bahsi geçen bu kavram-
ların bilinmesi gereklidir. 

Geleneksel olarak en alt kademede çalışanların sayısı en üst kademede çalı-
şanların sayısından çok daha fazla olduğu için örgütsel yapı Şekil 5.3’de görüldü-
ğü gibi bir piramide benzer. Piramidin tabanını sayıca fazla olan, yönetsel görevi 
olmayan çalışanlar oluştururken yönetsel kademeler genellikle alt kademe, orta 
kademe ve üst kademe olarak belirlenir. Her bir yönetim kademesinde görev alan 
yöneticilerin genellikle birbirinden farklı unvanları vardır. Şekilde yönetim pira-
midini oluşturan yönetsel kademeler ile her bir kademede yerine getirilen yönet-
sel işler ve bu kademelere ilişkin unvanlar şematik olarak görülebilir.

Profesyonel Yönetim, 
bir işletmede temel karar 
organlarının ve hiyerarşik 
yapıdaki diğer bütün 
kademelerin, uzmanlık 
ve yetenek esasına göre 
seçilen kişiler tarafından 
doldurulması.
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Üst kademe yönetim: İşletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyi 
ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile 
dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. Üst kademe yönetimde gö-
revli olan yöneticiler, organizasyon yapısının en tepe noktasında ya da bu noktaya 
yakındırlar. Örgüt çapında kararlar almakla ve örgütün bütününü etkileyen plan-
lar yapmakla sorumlu olan üst kademe yöneticiler genellikle genel müdür ya da 
genel direktör gibi unvanlara sahiptirler. 

Orta kademe yönetim: Örgütsel hiyerarşide alt kademe ile tepe yönetim yani 
üst kademe yönetim arasında yer alan tüm yönetim düzeylerini içerir. Bu kademe-
de görev yapan yöneticiler, genellikle başlıca işletme birimlerinin yönetiminden 
sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerini koordine ederler. Genellikle 
bölge müdürü, proje lideri, bölüm müdürü gibi unvanlara sahip olan orta kademe 
yöneticiler, üst yönetimce belirlenen plan, politika ve stratejilerin sorumlu olduk-
ları birimlere uyarlanmasını ve kendilerine bağlı birimlere iletilmesini sağlar. 

Alt kademe yönetim: İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretim-
den veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kade-
mesidir. Bu kademedeki yöneticiler, yönetsel görevi olmayan çalışanları yönet-
mekle ve orta kademe yönetimin geliştirdiği planların uygulanmasını sağlamakla 
görevlidirler. Alt kademe yöneticiler genellikle şef unvanına sahiptir ancak bazen 
departman ya da bölge müdürleri de bu kademede yer alabilir.

Yönetim piramidini göz önüne aldığınızda, yönetilen kişi sayısının artması yönetim 
faaliyetinin gerçekleştirilmesinde bir değişime yol açar mı? 

Yönetim piramidi, örgütsel hiyerarşinin anlaşılması, yönetsel kademelerin ve 
her bir kademede görevli olan yöneticilerin ne iş yapmaları gerektiğinin netleşti-
rilmesi açısından önemli bir yapıdır. Ancak, günümüzde bu klasik piramit şekline 
göre yapılanmamış işletmelere de sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı işletmeler daha 
serbest şekilde iş temeline göre yapılanmış olup üyeleri projeden projeye sürekli 
değişen çalışanlardan oluşan bir organizasyon yapısına sahip olabilirler. 

Kaynak: Bovee, C.L., Thill, J.V. ve Mescon, M.H. (2007). Excellence in Business. New 
York: Pearson Prentice Hall. ve Bolat, T., Seymen, O.A., Bolat, O.İ. ve Erdem, B. (2009). 
Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.

Şekil 5.3

Yönetim Piramidi - 
Unvanlar ve Görevler

2
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YÖNETİCİ KAVRAMI
Yönetici yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yap-
maları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Başkalarına neyi nasıl yapacaklarını 
söyler, yapılan çalışmaları izler ve kontrol eder. Yönetici, yönetim alanında birik-
miş bilgi birikimine ilaveten kendi bireysel beceri ve yeteneklerini kullanarak baş-
kaları ile birlikte çalışır ve yönetmekte olduğu birimi, amaçlarıyla birlikte çalıştığı 
kişiler vasıtasıyla ulaştırır. Yönetimi bir meslek olarak yapan profesyonel yönetici-
ler, kârı ve riski başkasına ait olmak üzere mal ve hizmet üretmek için üretim fak-
törlerini bir araya getirerek yönetir ve bunun karşılığında ücret alır. Yöneticinin 
başarısı yönetmekle görevli olduğu birimin amaçlarına ne derece ulaştığına bağlı 
olarak değerlendirilir ve bu da yöneticinin başarısının büyük ölçüde başkalarına 
bağlı olduğu anlamına gelir. 

Her ne kadar geleneksel anlamda yöneticiyi başkalarına neyi nasıl yapacak-
larını söyleyen kişi olarak tanımlasak da günümüzde yöneticinin ne iş yaptığı-
nı söylemek eskiye oranla bir hayli güçleşmiştir. Çünkü artık bazı organizasyon 
yapılarında yönetsel görevi olan ve olmayan çalışanları birbirinden ayırmak ol-
dukça güçtür. Yönetsel görevi olmayan çalışanlar, direkt olarak belirli bir iş ya da 
görev üzerinde çalışan ve kimsenin kendilerine bir iş konusunda raporlama yap-
madığı çalışanlardır. Ancak günümüzde bu tanımı yapabilmek çok da kolay de-
ğildir çünkü organizasyonların ve işlerin değişen doğası pek çok örgütte yönetsel 
görevi olan ve olmayan çalışanlar arasındaki ayrımı bulanıklaştırmıştır. Gelenek-
sel olarak yönetsel olmayan çoğu iş, günümüzde yönetsel faaliyetler içerir hâle 
gelmiştir. Örneğin, yöneticilerin yönetsel sorumluluklarını takım üyelerine dev-
rettiği bazı işletmelerde, her biri birden fazla alanda eğitim görmüş ve pek çok 
farklı beceriye sahip olan çalışanlar, aynı gün içerisinde hem takım lideri hem 
de bir ekipmanın kullanıcısı ve bakım teknisyeni olabilmektedir. Ancak yine de 
yöneticinin işi ile ilgili değişmeyen noktalar vardır. Yöneticinin işi sadece kişisel 
başarı içermez ve başkalarına işlerini yapmaları konusunda yardımcı olmak de-
ğil, başkalarının işlerini koordine etmek ve denetlemekle ilgilidir. Bu iş, tek bir 
fonksiyonel bölümün işlerini koordine etmek ya da bir tek kişiye amirlik etmek 
olabileceği gibi çok sayıda farklı bölümün çalışanlarından ya da geçici işçiler ve 
tedarikçiler gibi örgüt dışı kişilerden oluşan bir ekibin iş aktivitelerini koordine 
etmek ve denetlemek de olabilir.

Yönetimin ne olduğu ve yöneticilerin ne iş yaptığı uygulamalı araştırmalara 
da konu olmuş ve bu araştırmaların sonucunda en alt kademeden üst kademeye 
kadar yapılan işin esasının aynı olduğu belirlenmiştir. Yönetim konusunda çalışan 
araştırmacılar uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yöneticilerin tam olarak ne 
yaptığını tanımlamak için üç özel sınıflandırma yapmışlardır: Yönetsel yetenekler, 
yönetsel roller ve yönetimin fonksiyonları. Şimdi bunları açıklayalım.

YÖNETSEL YETENEKLER
Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için 
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar teknik yetenek, in-
san ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenektir. 

Teknik yetenek: Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli 
görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsar. 
İşletme yönetiminin herhangi bir alanı (pazarlama, satın alma, muhasebe, insan 
kaynakları, üretim gibi) ile ilgili uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç 
ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisi teknik yetenek ile ifade edilir. Tek-
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nik yeteneğe sahip olmak özellikle yönetimin alt kademelerinde faaliyet gösteren 
yöneticiler açısından büyük önem taşır. Çünkü bu kademedeki yöneticiler direkt 
olarak işletmenin ürünlerini üreten ya da müşterilerine hizmet veren personelin 
yönetiminden sorumludur ve bahsi geçen personel için teknik bilgi ve becerinin 
uygulanması, yapılacak işlerin esasını oluşturur. Teknik yetenek özellikle yöne-
timin alt kademelerinde önem taşıdığı için, alt yönetim kademelerine yapılacak 
olan terfilerde teknik yeteneği yüksek olan çalışanlar tercih edilir. 

Beşeri Yetenek: Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlar-
la birlikte çalışabilme becerisini kapsar. Yöneticinin en önemli aracı beraber çalış-
tığı diğer insanlardır ve yönetici, bu insanların davranış özelliklerini anlayarak on-
ları örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yöneltebildiği düzeyde başarılı olur. Beşeri 
yetenek yönetimin tüm kademeleri için olmazsa olmaz niteliktedir ve eşit derecede 
önem taşır. İnsan ilişkilerinde başarılı olan yöneticiler iletişim, güdüleme, liderlik, 
ilham verme ve güven oluşturmayı nasıl yapacaklarını bilen kişilerdir. 

Kavramsal Yetenek: Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesini ifa-
de eder. İşletme içerisindeki çeşitli operasyonel ve yönetsel fonksiyonlar arasın-
daki ilişkiyi, bunlardan birisindeki değişimin diğerini nasıl etkilediğini, işletme 
ile onun faaliyetlerini etkileyen çeşitli çevre koşulları arasındaki belirsiz ilişkileri 
görebilmeyi ve genel gidiş yolları hakkında düşünmeyi içerir. Kavramsal yetenek, 
stratejik düşünmek, uzun dönemde işletmenin karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri 
öngörebilmek ve örgütün güçlü ve zayıf yönlerini bir bütün olarak değerlendire-
bilmekle ilgilidir. Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan 
kavramsal yeteneğe duyulan ihtiyaç, alt yönetim kademelerine inildikçe azalır. 

YÖNETSEL ROLLER 
Henry Mintzberg yöneticilerin ne iş yaptığını en iyi şekilde tanımlayabilmek ama-
cıyla, yönetim işi gerçekleştirilirken hayata geçirilen rolleri incelemiş ve yönetici-
lerin üstlendiği 10 adet farklı ancak birbiri ile önemli düzeyde ilişkili rol olduğunu 
belirlemiştir. Bu roller üç ana başlık altında toplanabilmektedir: Kişilerarası roller, 
bilgi sağlama rolü ve karar verici rolü. Şimdi bunları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Kişilerarası Roller
Yöneticinin kişilerarası rolü; astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki 
(tedarikçiler, rakipler, devlet daireleri, müşteriler vb.) gruplar ve bireyler arasında 
bağlantı oluşturmayı, ilişkilerin yapılandırılmasına dayalı çalışmaları kapsar.

Temsil rolü: Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gere-
ken sorumlulukları içerir. Bu sorumluluklara örnek olarak işletmeye gelen misa-
firlerin karşılanması, çeşitli törenlere katılarak işletmeyi temsil etmek ya da resmi 
evrakların imzalanması verilebilir.

Lider rolü: Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme ve onlara liderlik 
etme ile ilgili sorumluluklarını kapsar. 

Birleştirici rolü: İşletme sahipleri ile çalışanları ya da işletmenin çevresi ile iş-
letme arasındaki irtibatın sağlanması yöneticinin birleştirici rolü kapsamındadır.

Bilgi Sağlama Rolü
Yöneticiler zamanlarının büyük bir bölümünü işletme içi ve dışı kaynaklardan bilgi top-
lamaya ve bu bilgileri çalışanlara, diğer yöneticilere ve diğer paydaşlara dağıtmaya ayı-
rırlar. İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla bilgi toplanması ve toplanan bilginin 
ilgililere aktarılmasına ilişkin faaliyetler, yöneticinin bilgi sağlama rolünü oluşturur. 
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Monitör rolü: Periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak iş-
letmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından 
bilgi toplamayı içerir.

Bilgi yayma rolü: İşletme dışından ya da içinden toplanan bilgilerin örgüt üyeleri 
ile paylaşılmasını ifade eder ve bilgilendirme toplantıları yoluyla yerine getirilebilir. 

Sözcü rolü: İşletmenin durumu, planları, politikaları, faaliyetleri gibi konu-
larda işletme dışındakilere bilgi verilmesidir. Yönetim kurulu toplantıları ya da 
medyaya verilen demeçler bu rolün yerine getirildiği yerlerdir. 

Karar Verici Rolü
Yöneticinin temel görevlerinin başında karar vermek yer alır. Bir müşteri şikaye-
tine nasıl cevap verileceğinden, yeni bir ürün grubunun geliştirilip geliştirilmeye-
ceğine kadar pek çok farklı konuda, en alt basamaktan en üst basamağa kadar tüm 
kademelerdeki yöneticiler sonsuz bir karar akışı ile karşı karşıyadır. Bu kararların 
pek çoğu (örneğin, boş bir pozisyona başvuran pek çok aday içerisinden hangi-
sinin işe alınacağı ya da yeni ürünlerin fiyatlanması, vb.) oldukça rutindir. Bazı 
kararlar ise yöneticinin seyrek olarak karşılaşabileceği türdendir (örneğin işlet-
menin satılıp satılmayacağı, başka bir ülkeye yatırım yapılıp yapılmayacağı, vb.) 
Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken girişimcilik, sorun 
çözme, kaynak dağıtımı ve arabuluculuk rollerini üstlenirler. 

Girişimci rolü: İşletmeyi pek çok yönden daha iyi hâle getirmek için çevredeki 
değişim, gelişim ve yeniliklerin izlenmesi ve işletmeye kazandırılması ile ilgilidir. 

Sorun çözücü rolü: Astlar arasında yaşanan çeşitli çatışmalar, önemli müşteri-
ler ile yaşanan büyük sorunlar, çalışanların greve gitmeleri, bölümler arasında ya-
şanan anlaşmazlıklar ya da malzeme yetersizliği gibi durumlar yöneticinin sorun 
çözümüne yönelik olarak karar verici rolünü üstlendiği durumlardan bazılarıdır. 

Kaynak dağıtıcı rolü: Yönetici, işletme kaynaklarını tüm işletme birimleri 
arasında dengeli bir şekilde dağıtırken çeşitli kararlar vermek durumundadır. Bu 
noktada özellikle kaynakların israfından kaçınılması ve kararların organizasyon 
için önemli kişilerce kabul edilebilir olması önem kazanmaktadır.

Arabulucu rolü: Yöneticinin işletme içi ve işletme dışı konularla ilgili çeşitli 
sorunların çözümüne yönelik kararlar alırken astları, üstleri, mevkidaşları ya da 
işletme içi veya dışı danışmanlar ile fikir alışverişinde bulunmasını ifade eder. 

YÖNETİM FONKSİYONLARI
Şekil 5.4’de görüldüğü üzere, işletmelerin kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi, bu 
yöndeki faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi için yöneticilerin 
birtakım fonksiyonları yerine getirmesi gerekir. Bu fonksiyonlar; planlama, ör-
gütleme, yöneltme ve kontroldür. 

Şekil 5.4

Yönetimin 
Fonksiyonları 
(İşlevleri)

Kaynak: Robbins, 
S.P.-Coulter, 
M. K. (2007). 
Management. New 
York: Pearson-
Prentice Hall.
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Yöneticiler, amaçlar doğrultusunda önce nelerin yapılacağına ve nasıl yapıla-
cağına dair planlama yapar, sonra planlarda belirlenen işleri ve bu işleri yapacak 
kişileri bir araya getirerek organize eder (örgütler). Daha sonra işlerin çalışan-
lar tarafından etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar (yöneltme), 
tüm bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini temin eder ve sonunda 
ulaşılan sonuçları kontrol eder, değerler, yeniden kararlar alır ve planlarını revi-
ze ederek süreci yeniden başlatır. Yönetim işi yerine getirilirken yararlanılan bu 
fonksiyonlar (planlama, örgütleme, yöneltme, denetim) birbirinden tamamen 
ayrılmış durumda değildir. Bir biri ile örtüşür ve biri diğerini etkiler. Şimdi bu 
fonksiyonları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Yöneticinin tam olarak ne iş yaptığını belirlemeye yönelik olarak yapılan sınıflan-
dırmalardan yöneticinin rolleri üzerine odaklanan mı yoksa yönetimin fonksiyon-
ları üzerine odaklanan mı daha doğru sonuçlara ulaşmıştır?

PLANLAMA
Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama, amaçlar ile bunla-
ra ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. Planlama ile 
neyin, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre 
ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır. Planlama diğer yönetim fonk-
siyonlarının tamamını harekete geçiren, yönetimin ilk fonksiyonu olarak kabul 
edilir. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarıya ulaşabilmesi, öncelikle planlama 
fonksiyonunun etkin biçimde yerine getirilmesine bağlıdır.

Planlama kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için planlamanın ne gibi özellik-
ler taşıdığı hakkında fikir sahibi olmakta fayda vardır. Planlamanın başlıca özel-
likleri arasında aşağıdakiler sayılabilir (Bolat, vd., 2009):

•	 Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir: Planlamada örgütün gelecekte 
ulaşmak istediği amaçlar ile ilgili olarak bir dizi seçenek arasından seçim 
yapma ve karar verme zorunluluğu vardır. Planlama faaliyetinde örgüt için 
en uygun seçeneğe karar vermenin esas olması, planlamayı bir karar verme 
süreci hâline getirmektedir.

•	 Planlama geleceğe dönük bir süreçtir: Planlama, geleceğe dönük bir dü-
şünme, değerleme, araştırma, inceleme, analiz etme ve kestirim sürecidir. 
Planlamanın gelecekle ilgili olması, yöneticilerin planlama yaparken geç-
mişte elde edilen sonuçları da dikkate almasını gerektirir.

•	 Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir: Planla-
manın geleceğe yönelik olması, planlama faaliyetini belirsizlik ile bu belirsizlikte 
varsayımlar, risk ve tahmin ile ilişkili bir kavram hâline getirir. Şöyle ki; planlama 
ile gelecekte ulaşılmak istenen bir nokta veya durum ifade edilmekte ancak söz 
konusu nokta veya duruma ulaşma sürecinde örgüt içi ve örgüt dışı koşulların 
nasıl gelişeceği tam olarak bilinememektedir. Gelecekte karşılaşılabilecek koşul-
ların ne olacağının önceden bilinmemesi, planlamayı varsayımlarla ilişkili olan 
ve risk içeren bir “geleceği tahmin” işi hâline getirmektedir.

•	 Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir: En kapsamlı planlar dahi, uygula-
maya konulduğunda, kaçınılmaz olarak kontrol dışı etmenlerin etkisinde 
kalmaktadır. Bu nedenle planlama süreci, gerektiğinde değişen koşullara 
kolaylıkla uyarlanabilecek bir esnekliğe sahip olmalıdır.

Planlamanın yönetici açısından anlamı ve önemi nedir? 

3

4
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Planlamadan bahsedebilmek ve planlama sürecine başlayabilmek için öncelik-
le amacın ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda planlama sürecinin an-
latımına geçmeden önce amaç kavramı hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

Amaç en basit tanımla, bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir du-
rumu ifade eder. Gelecekteki işletme faaliyetlerine rehberlik eden amaçlar ve he-
defler, işletmenin belirlediği ve varmak istediği genellikle kavramsal sonuçlardır. 
Planlamayı daha etkin kılmak için amaç ve hedeflerin belirli niteliklere sahip ol-
ması beklenir. Bu niteliklerden önde gelenleri şöyledir:

•	 Amaçlar,	açık	ve	anlaşılabilir,	ölçülebilir	ve	eğer	mümkünse	sayısal	olarak	
ifade edilebilir olmalıdır. 

•	 Amaçlar,	 işletmenin	temel	sonuç	alanlarına	yönelik	olmalı	ve	önemli	so-
nuçlar üzerine odaklanmalıdır.

•	 Amaçlar;	iddialı,	zorlayıcı	fakat	ulaşılabilecek	düzeyde	ve	gerçekçi	olmalıdır.
•	 Amaçlar	için	bir	zaman	dilimi	belirlenmelidir.
•	 Amaçlar,	mümkünse	belirli	ödüllere	bağlanmalıdır.
•	 Amaçlar,	örgüt	çalışanları	tarafından	paylaşılabilir,	özgün,	belirli	ölçüde	es-

nek ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.
İşletmelerde yöneticilerin görev yaptığı yönetim kademelerinin tamamında 

amaç ve hedef belirlenir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta; tüm ka-
demelerde belirlenen amaç ve hedefler arasında uyum olmasıdır. Bu uyumu sağla-
yabilmek için orta ve alt yönetim kademelerinde gerçekleştirilen amaç ve hedef be-
lirleme çalışmalarında üst kademede belirlenen amaç ve hedefler temel alınmalıdır. 
Çünkü üst yönetimce belirlenen amaç ve hedefler tüm işletmeyi kapsar niteliktedir. 

Şekil 5.5.’de görüldüğü gibi örgütsel hiyerarşi içerisinde üst yönetim kademe-
lerince “stratejik amaç ve hedefler”, orta yönetim kademlerince “taktik amaç ve 
hedefler” alt yönetim kademelerince “operasyonel amaç ve hedefler” belirlenir. 

Planlama Süreci
İşletmenin istikrarlı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi, değişen çevre koşulla-
rına ayak uydurabilmesi ve geleceğe dönük sağlıklı öngörülerde bulunabilmesi 
açısından planlama süreci hayati bir önem taşır. Ayrıca amaca uygun, gerçekçi ve 
uygulanabilir bir planlamanın yapılması yönetimin başarısında da önemli bir yer 
tutar. Planlama süreci aşağıdaki birbirini izleyen aşamalardan oluşur:

1. Örgütsel amaçların belirlenmesi: Planlama süreci örgütsel amaçların be-
lirlenmesiyle başlar. Örgütsel amaçlar işletmenin genelini ve işletme içe-
risindeki tüm bölümleri kapsayacak şekilde oluşturulmalı ve bölümlerde 
yapılacak planlara yol gösterici nitelikte olmalıdır. Örgütsel amaçlar belir-
lenmedikçe planlama süreci sonuçlandırılamaz. 

Şekil 5.5

Yönetsel Hiyerarşide 
Hedefler ve Planlar

Kaynak: Mirze, S.K. 
(2010). İşletme. 
İstanbul: Literatür 
Yayınları.
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2. Gelecekteki olası olayların ve varsayımların belirlenmesi: Planlamanın 
geleceğe dönük olması ve geleceğin önceden bilinememesi nedeniyle plan-
lama sürecinin ikinci adımında, gelecekte karşılaşılabilecek olası olaylar 
belirlenir ve gelecekteki bu olası durumlara uygun varsayımlar araştırma-
lara dayalı olarak geliştirilir. 

3. Seçeneklerin belirlenmesi: Bu aşamada amaç ve hedeflere ulaşmaya yö-
nelik farklı hareket biçimleri belirlenir ve çözüm yolları araştırılır. Bu araş-
tırma sonucunda, örgütü amaç ve hedeflerine en etkin biçimde ulaştıracak 
seçenekler ortaya konulmuş olur. Diğer bir ifade ile planlama sürecinin bu 
aşamasında, örgütün gelecekte ulaşmak istediği amaç ve hedeflere nasıl ve 
ne yaparak ulaşılabileceğine yönelik seçenekler belirlenir. 

4. En iyi alternatiflerin seçimi: Belirlenen alternatif yol, yöntem ve teknikler 
incelenmeli, birbiri ile karşılaştırılmalı ve aralarından en uygun olanı yani 
örgütsel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak olanı seçilmelidir. Seçim so-
nucunda seçilen alternatif yol ve yöntemler kararlılıkla uygulanmaya hazır 
olunmalıdır. 

5. Uygun alt planların hazırlanması: Belirlenen temel planların yardımcı 
planlarla desteklendiği aşamadır. İşletmede stratejik taktik ve operasyonel 
planlar birbiri ile uyumlu ve uygulanabilir olmalıdır.

6. Planların uygulanması: Plan kararlaştırılıp kabul edildikten sonra, sürecin 
son aşamasında yardımcı ve alt planları ile birlikte uygulamaya konur. Tek 
başına plan yapmak, örgütü başarıya ulaştırmak için yeterli değildir. Başarı 
için, amaçlar üzerine odaklanmış ve eylemleri amaçlara doğru yönlendire-
cek nitelikteki planlar mutlaka eyleme geçirilmelidir.

İşletmenin hedef ve amaçlarını, bunlara ulaşmakta kullanılacak yöntem ve 
araçları belirleme faaliyeti olan planlama, planı ortaya çıkarmak için sarf edilen 
gayretleri içeren bir süreç; plan ise bu sürecin sonucudur. Aşağıda plan kavramı 
tanımlanmakta ve plan türleri açıklanmaktadır. 

Plan Türleri
Planlar amaç ve hedeflere varmak için belirlenmiş yollar ve kararlar topluluğu-
dur. Genel anlamda tutulacak yol ve davranış biçimi şeklinde tanımlanan plan, 
bugünden gelecekte nereye ve nasıl ulaşılmak istendiğinin ve gelecekte nelerin 
gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır. Planlar, Şekil 5.6’da görüldüğü 
gibi sürelerine, hazırlanma düzeylerine ve kullanılma seçeneklerine göre çeşitli 
şekillerde sınıflandırılır (Mirze, 2010): 

Şekil 5.6

Plan Türleri

Kaynak: Mirze, S.K. 
(2010). İşletme. 
İstanbul: Literatür 
Yayınları.
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Süre Açısından Planlar 
Daha önce ifade edildiği üzere, planlar gelecekle ilgili tahminler yapmayı ve öngö-
rülerde bulunmayı gerektirir. Ancak gelecek belirsizdir ve gelecekle ilgili bu belir-
sizlik, planlamada süreyi tayin ederken dikkate alınması gereken unsurlardan bi-
ridir. Plan yapılacak alanın belirsizlik derecesi, planlama süresini önemli derecede 
etkiler. Bazı istikrarlı sektörlerde planlamacı sektörün istikrarına bağlı olarak uzun 
sürede nelerle karşılaşılabileceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olabileceğinden, 
uzun vadeli planlama dönemini 10-15 yıl olarak alabilir ve planlarını hazırlayabi-
lir. Ancak bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü gibi belirsizliğin yüksek olduğu 
ve devamlı değişim yaşayan sektörlerde ise yetersiz bilgiler nedeniyle planlama dö-
nemi 2-3 yıla hatta 6 aya bile ulaşamayabilir. Kısaca belirsizlik, tahmin ve öngörü 
süresi, planlama süresini tayin eden önemli faktörlerdir. Ancak bu konuda genel 
görüş, süre açısından planların üç kategoride sınıflandırılabileceğidir.

Uzun vadeli Planlar: Çoğu sektör ve işletmede 5 yıl veya daha uzun yıllar için 
hazırlanan planlar genellikle uzun vadeli plan olarak kabul edilmektedir.

Orta vadeli planlar: 1 ile 5 yıl arasında bir süreyi kapsayan planlardır.
Kısa vadeli planlar: 1 yıldan daha kısa süreliğine hazırlanan planlar, kısa va-

deli planlar olarak kabul görmektedir. 

Kullanılma Seçenekleri Açısından Planlar
Bu tür planlama iki kategoride sınıflandırılabilir: Tek kullanımlık planlar ve sü-
rekli planlar. 

Tek kullanımlık planlar: Gelecekte büyük olasılıkla tekrarlanmayan amaç ve 
hedeflere ulaşmak için hazırlanan planlara tek kullanımlık planlar adı verilir. İş-
letmelerde yararlanılan tek kullanımlık planlar arasında program, proje ve bütçe 
yer almaktadır.

Program: Tek bir amaç veya hedefe yönelik olan ya da tek seferlik önemli bir 
işle ilgili olarak hazırlanan, tamamlanması birkaç yıl alabilecek kapsamlı ve kar-
maşıklık derecesi yüksek olabilen plandır.

Proje: İşletmenin tek bir amaç veya hedefine yönelik olarak hazırlanan, programa 
göre daha dar kapsamlı ve daha düşük karmaşıklık derecesine sahip olan plandır.

Bütçe: İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların, rakamlarla ifade edildiği bel-
gedir. Diğer bir ifade ile sayısallaştırılmış program olarak da ifade edilebilir. 

Sürekli planlar: İşletmelerde devamlı ve tekrarlayan faaliyetlere ışık tutması 
ve rehberlik etmesi için hazırlanan ve her an yararlanılan planlar ise sürekli plan-
lar olarak adlandırılır. Sürekli planlardan bazıları şunlardır: 

Politika: Çalışanlara ve işletme içi ve dışındaki diğer paydaşlara faaliyetlerin 
ve işlerin nasıl yapılacağı ve davranışların nasıl olacağı gibi konularda yol göste-
ren, ışık tutan ancak genellikle kavramsal olan bir rehberdir. Politikaların kav-
ramsal niteliklerinden dolayı bu rehbere göre uygulama yapılırken çeşitli durum 
ve koşullarda takdir ve inisiyatif kullanılarak yorum yapılabilir ve bu yorumlar 
doğrultusunda davranışlar belirlenebilir. 

Prosedür: Belirli bir işin tam olarak hangi adımlar ve aşamalarla yapılabilece-
ğini tanımlayan standart bir faaliyet rehberidir. Bu rehber çok açık ve seçik olarak 
faaliyet aşamalarını içerdiğinden, çalışanların işlerini yaparken yorum yapmasına 
veya takdir ve inisiyatif kullanmasına gerek yoktur.

Kural: Kapsamı politika ve prosedürlerden daha dar olan, esnek olmayan ve 
kesin eylem gerektiren bir plandır. Kuralların geçerli olduğu durumlarda sorumlu 
personelin takdir hakkı ve inisiyatif kullanmasına izin verilmez.
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Hazırlanma ve Kullanılma Düzeyi Açısından Planlar
Stratejik planlar: İşletmenin yaşamını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlü-
ğü sağlamaya yönelik temel stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yolları 
tanımlamak üzere üst düzey yönetim tarafından hazırlanan planlardır. Stratejik 
planlarda amaç, işletmeyi devam ettirmek ve çevredeki fırsat ve tehditleri belirle-
yip değerlendirerek işletmenin uzun dönemde başarılı olmasını sağlamaktır. 

Taktik planlar: Stratejik planların uygulanmasına yardımcı olmak için orta 
kademe yönetim tarafından tasarlanarak hazırlanan, işletmenin genel stratejik 
planlarıyla uyumlu bir şekilde belirli bölümlerde ve birimlerde yapılacak hedef ve 
faaliyetlerin tanımlandığı planlardır.

Operasyonel planlar: Üst yönetim kademelerince hazırlanan taktik ve stra-
tejik planlarla uyumlu bir biçimde, alt birim ve kısımların hedeflerinin, faaliyet-
lerinin ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yolların belirlendiği ve işletmenin alt 
kademe yönetimi tarafından hazırlanan planlardır.

ÖRGÜTLEME (ORGANİZE ETME)
İşletme içerisinde yönetsel görevi olan ya da olmayan tüm çalışanlar, görevlerini 
etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için hangi işleri yapacaklarını, bu 
işleri yaparken kimlerle birlikte çalışacaklarını, kimlere karşı sorumlu olacaklarını 
ve (eğer varsa) kimlerin kendilerine karşı sorumlu olacağını bilmelidir. Çalışanlar 
ayrıca birlikte çalışacakları kişiler ve gruplar, kendilerinin grup içerisindeki yeri ve 
kullanabilecekleri iletişim kanalları hakkında da net bilgilere sahip olmalıdırlar. İşte 
bu bilgilerin tümü, örgütleme fonksiyonunun yerine getirilmesi ile ortaya konulur. 

Örgütleme sırasında planlama fonksiyonu sonunda seçilmiş olan plan ve stra-
tejiler temel kabul edilir. Plan ve stratejiler işletmelerde “ne” yapılması gerektiğini, 
örgütleme ise bunun “nasıl” bir yapı ile gerçekleştirileceğini ortaya koyar. Diğer 
bir anlatımla örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için be-
lirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı (organizasyon) oluşturularak; bu yapı içe-
risinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla 
ilgilidir. Örgütleme aşamaları boyunca yönetici, tüm çalışanların yerine getirece-
ği her bir faaliyeti ve çalışanların bu faaliyetleri yerine getirebilmek için ihtiyaç 
duyacakları tesis ve ekipmanların tümünü belirlemeye çalışır. Ayrıca yönetsel ve 
yönetsel olmayan pozisyonların belirlenmesi ve bu pozisyonların gerektirdiği ni-
teliklerin tespiti de örgütleme süreci içerisinde yer alır.

Örgütleme Süreci
Yönetici örgütleme fonksiyonunu yerine getirirken iş ile iş, iş ile insan ve insan ile 
insan arasındaki ilişkileri düzenler. Bu düzenlemelerden ilki olan işler arasındaki 
düzenleme, işletmeyi amacına ulaştıracak işlerin belirlenmesini, işleri oluşturan 
görevlerin tanımlanmasını, gruplanmasını ve bir sorumluluk alanı oluşturacak 
şekilde birleştirilmesini içerir. İş ile insan arasındaki düzenleme, tanımlanmış 
olan işlerin gerektirdiği bilgi, yetenek ve beceriye sahip olan kimselerin seçilmesi 
ve işlerle uyumlarının sağlanması yoluyla olur. İnsan ile insan arasındaki düzen-
leme ise işletmenin sosyal yönünü vurgular ve iş ortamı içerisinde, çalışanların 
birbirleri ile olan ilişkilerini ve bunları kapsayan davranış süreçlerini ifade eder. 
Örgütleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde genellikle şöyle bir süreç izlenir 
(Koçel, 2011):
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•	 Amacı	gerçekleştirmek	için	hangi	görev,	iş	ve	faaliyetlerin	yapılması	gerek-
tiğini belirlemek,

•	 Bu	görevleri	anlamlı	bir	şekilde	gruplayarak	işleri	oluşturmak,
•	 Bu	 işleri	 çeşitli	 kriterlere	 göre	 gruplayarak	 iş	 gruplarını	 veya	 faaliyetleri	

oluşturmak,
•	 Bu	iş	gruplarını	kademeler	itibariyle	farklılaştırarak	ve	yine	belli	kriterlere	

göre gruplayarak mevkileri, pozisyonları oluşturmak,
•	 Bu	pozisyonları	yine	belli	kriterlere	göre	bir	araya	getirerek	bölümleri	oluş-

turmak,
•	 Tüm	bu	görev,	iş,	iş	grubu	ve	pozisyonlarla	ilgili	tanımları	yapmak,
•	 Bu	mevkilere	(pozisyonlara)	getirilecek	işgörenleri	seçmek	ve	atamak.

Örgütlemede Temel Unsurlar
Örgüt yapısı, bir işletme içerisindeki işlerin, yetki ve sorumlulukların düzenlen-
mesi sonucunda oluşan biçimsel yapıdır. Örgütsel yapının oluşturulmasında dik-
kate alınan konular aşağıda açıklanmaktadır.

İş Bölümü ve Uzmanlaşma
Bir işletme içerisindeki işlerin ayrı ayrı görevlere bölünmesi diğer bir ifadeyle, 
bir işin tamamının tek bir işgören tarafından yapılması yerine, işin her biri farklı 
kişilerce yapılacak görevlere ayrılmasıdır. İşlerin bu şekilde daha sınırlı görevlere 
ayrıştırılmak suretiyle bölümlenmesi, beraberinde uzmanlaşmayı getirmektedir. 
Şöyle ki; faaliyeti yerine getirecek olan kişi işin tamamını yapmak yerine işin sa-
dece kendi yaptığı bölümü yani görevi üzerine uzmanlaşacaktır. Tersi durumda 
ise belirli bir iş faaliyeti içerisinde çok çeşitli görevler bir araya getirilerek genel-
leşmeye gidilebilir. Yönetici, tasarlanmakta olan örgüt yapısında uzmanlaşma ya 
da genelleşmenin ne derece yer alacağı konusunda karar vermek durumundadır. 

İş bölümü ve uzmanlaşma, yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca verimliliğin son-
suz kaynağı gibi görülmüş ve bir süre de öyle olmuştur. Ancak, zamanla bu şekilde 
çalışan kişilerin işlerinden sıkıldığı, yorulduğu, strese girdiği, işyerlerinde devam-
sızlığın ve işten ayrılmaların arttığı gözlemlenmiştir. Günümüzde yöneticilerin çoğu 
uzmanlaşmayı önemli bir örgütleme mekanizması olarak görmekte ancak verimlili-
ği her zaman yükseltmediğini ve her iş tipi için uygun olmadığını bilmektedir. 

Bölümlendirme
İşin koordineli ve bütünlük içinde tamamlanabilmesi için, belirlenen iş bölümü ve 
uzmanlık derecesine göre bölünmüş olan işlerin, gruplandırılarak tekrar bir araya 
getirilmesi ile işletme içerisindeki bölümler (departmanlar) oluşturulur. Bölüm, iş-
letmenin bir kesimi veya kurumu ya da işletme ile ilgili belirli faaliyetleri içine alan 
bir çevre veya bölgeyi ifade eder. Bölümlendirmenin temel amacı, belirli amaçlarla 
bir araya getirilmiş işlerin yapılmasında yüksek etkinlik ve verimliliğe ulaşmak ve 
bu şekilde tüm işletmede verimlilik elde etmektir. Bölümlendirmede, işletme fonk-
siyonları, ürün, coğrafi bölge, süreç, müşteri gibi çeşitli kriterler temel alınabilir. 

Fonksiyonlara göre bölümlendirme: Fonksiyonlara göre bölümlendirmede 
aynı uzmanlık alanındaki çalışanlar ve benzer iş ve görevler gruplandırılarak; or-
tak beceri, deneyim ve benzer işlere göre oluşturulan bölümler kurulmaktadır. 
Örneğin satış ile ilgili görevleri yapan ve bu konuda bilgili ve deneyimli kişiler bir 
araya getirilerek satış bölümü oluşturulur. Fonksiyonel bölümlendirmenin tipik 
örnekleri; finans, pazarlama, üretim, personel, araştırma ve geliştirme, muhasebe 



Genel İşletme122

vb.dir. Bu yöntemde genellikle bölümler, küçük alt birimlerden oluşacak şekil-
de düzenlenir (Şekil 5.7). Bu yapının avantajı etkin ve ekonomik olması, fonksi-
yonların basitleştirilmesini sağlaması ve üst yöneticilere sıkı bir denetim imkânı 
vermesidir. Uzmanlaşmış personelin görüş alanını ve kişisel gelişim şansını sınır-
landırması ve fonksiyonlar arasındaki iş birliğini azaltma ihtimali ise bu bölüm-
lendirme türünün dezavantajları arasındadır. 

Ürün temeline göre bölümlendirme: Her ürün için ayrı bölümlerin oluş-
turulmasına dayanan bölümlendirme türüdür. Örneğin bir deterjan firmasının 
bölümlendirmede ev kimyasalları ve endüstriyel ürünler gibi ürün gruplarını te-
mel alması gibi. Ürün tipine göre oluşturulan bu bağımsız birimlerin altında yine 
fonksiyonlara göre gruplandırılmış üretim, satış, tedarik, muhasebe gibi alt bö-
lümler vardır. Bir anlamda her bölüme serbest çalışması için özerklik verilmiştir. 
Ürün temeline göre bölümlendirmenin avantajları; verim üzerine odaklanmayı 
sağlaması, ürün özellikleri ve teslim tarihi gibi konularla ilgili koordinasyonu ko-
laylaştırması, bir ürünün problemlerini diğer ürünlerden ayrı tutması, özel ma-
kine, tesisat ve iletişim sistemlerinin kullanımına olanak sağlamasıdır. Dezavan-
tajları ise işletme içinde her ürün için ayrı personel (her ürün için ayrı pazarlama 
bölümü çalışanları gibi) bulundurulmasını gerektirmesi ve iş hacminin büyüme-
sine, ürün ve diğer hizmetlerdeki değişikliğe veya yeni ürünlerin üretilmesine 
uyum sağlanmasının zor olmasıdır. 

Şekil 5.7

Fonksiyonlara Göre 
Bölümlendirme

Kaynak: 
Plunkett,W.R., 
R.F.Attner ve 
G.S.Allen.(2008). 
Management. 
Canada:Thomson-
South Western.

Şekil 5.8

Ürün Temeline Göre 
Bölümlendirme

Kaynak: Koçel, T. 
(2011). İşletme 
Yöneticiliği. 
İstanbul: Beta 
Basım Yayım 
Dağıtım.
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Coğrafi temele göre bölümlendirme: İşlerin coğrafi bölgeler temel alınarak 
bölümlendirilmesidir. Coğrafi bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan uz-
manlar gerektirir. Bu tip bölümlendirmede karar verme yetkisi yönetimin en alt 
kademelerine kaydırılabilir ve böylece bölgede koordinasyon iyileştirilerek müş-
terilerle ve gelişen hizmet birimleriyle kurulan iletişim daha etkili hâle getirilebi-
lir (bkz. Şekil 5.9). 

Müşteri temeline göre bölümlendirme: İşletmelerin belirli müşterilerin sipa-
rişlerine göre faaliyet gösterdiği ve her müşterinin özel istekleri olduğu durum-
larda tercih edilen bölümlendirme türüdür. Böyle bir bölümlendirme işletmenin 
bütün fonksiyonlarını değil, müşteri ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı fonksiyonları 
içine alır. 

Süreç temeline göre bölümlendirme: Belirli bir makine ve donanım kullanan 
veya belirli bir işlemi yapan kişilerin tamamının veya önemli bir kısmının aynı 
bölümde toplanması ile oluşturulan bölümlendirme türüdür. Örneğin tekstil sa-
nayiinde yapılan işlem veya kullanılan araçlara göre; harman-hallaç, fitil, masura, 
dokuma, boya vb. bölümler yer alabilmektedir.

Komuta Zinciri
Organizasyonun en tepesinden en alt noktasına kadar bir yetki hattı ile kimin 
kime rapor vereceğinin belirlenmesidir. İşletme içerisinde üst ve alt kademe yöne-
ticiler ve çalışanlara ilişkin tüm pozisyonları birbirine bağlayan ve görev ile ilgili 
emirleri kimin nasıl vereceğini, kimin kime karşı sorumlu olacağını belirleyen 
komuta düzenini ifade eder. Komuta zincirinin tam olarak anlaşılabilmesi için 
yetki ve sorumluluk, yetki devri ve komuta (kumanda) birliği kavramlarını da 
bilmek gereklidir.

Yetki ve Sorumluluk: Yetki, yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir 
verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru hakkıdır. Yetki sahibi kişi, 
işin yapılmasından sorumludur. 

Yetki Devri: Yöneticilerin sahip oldukları yetkilerinin bir kısmını astlarına 
devretmesidir. Yetki devredilen ast, görevi yerine getirme sorumluluğunu da alır 
ancak bu durum yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu da devrettiği anlamı-
nı taşımaz. Yani yönetici, yetkisini devrettiği işten sorumlu olmaya devam eder. 

Komuta Birliği: Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve 
sadece bir üste karşı sorumlu olmasıdır. Bir asta birden fazla üstün emir vermesi 

Şekil 5.9

Coğrafya 
Temeline Göre 
Bölümlendirme

Kaynak: Koçel, T. 
(2011). İşletme 
Yöneticiliği. 
İstanbul: Beta 
Basım Yayım 
Dağıtım.
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durumunda, astın hangi emri yerine getireceği konusunda karmaşa yaşayacağı 
düşünülmektedir. Uzun yıllar boyunca örgüt tasarımının temel taşı olarak gö-
rülen komuta zinciri, günümüzde eskiye oranla daha az önemsenmekte; zaman 
değiştikçe organizasyon tasarımının temel ilkeleri de değişmektedir. Pek çok işlet-
mede yeni örgütsel tasarımlar kullanılmakta ve geleneksel kavramlara daha az ilgi 
gösterilmektedir. Ancak hâlâ yöneticiler, organizasyonları için hangi yapının daha 
uygun olduğuna karar verirken komuta zincirinin etkilerini değerlendirmektedir. 

Kontrol Alanı: Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast 
sayısını ifade eder. Kontrol alanı, yönetici ve çalışanların eğitim ve deneyim dü-
zeyi, astların görevlerinin benzerliği, işlerin karmaşıklık düzeyi, astların mesafe 
anlamında birbirine yakınlığı, işlere ilişkin standart süreçlerin varlığı ve düzeyi, 
işletmenin bilgi sisteminin gelişmişlik düzeyi, örgüt kültürünün sağlamlığı ve ter-
cih edilen yönetim biçimi gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Merkezîleşme Derecesi
Karar verme yetkisinin örgütsel kademeler arasında dağıtımı ile ilgilidir. Bazı iş-
letmelerde üst kademe yöneticiler tüm kararları alır ve alt kademelerdeki yöne-
ticiler ve çalışanlar sadece onların verdikleri emirleri uygularlar. Bu durumdaki 
bir örgütsel yapıda merkezîleşme düzeyinin yüksek olduğu söylenir. Diğer bazı 
işletmelerdeyse karar verme işi, faaliyete en yakın kademedeki yöneticiye bırakı-
lır. Böyle bir durumda ise örgütsel yapının merkezîleşme düzeyinin düşük olduğu 
söylenir. İşletmelerin merkezîleşme ya da merkezîleşmeme düzeyi üzerinde etkili 
olan çeşitli faktörler vardır. Örneğin, faaliyet gösterilen çevrenin karmaşıklık dü-
zeyi, alt kademe yöneticilerin karar verme konusundaki kapasitelerinin ve istek-
liliklerinin düzeyi, verilecek kararların önem derecesi, işletmenin büyüklüğü, bir 
krizle ya da iflasla karşı karşıya olup olmama durumu, örgüt kültürünün yapısı, 
şirketin dağınık bir coğrafyada faaliyet gösterip göstermediği vb.

Günümüzde işletmelerin özellikle çevresel değişimlere karşı daha esnek ve du-
yarlı olabilmesi için karar vermede merkezîleşmemeye (yerinden yönetim) doğru 
bir eğilim vardır. Çünkü özellikle büyük şirketlerde, faaliyete daha yakın olan alt 
kademe yöneticiler, sorun ve en iyi şekilde nasıl çözülebileceği hakkında, genel-
likle üst kademe yöneticilerden daha fazla bilgiye sahiptir. 

Biçimselleşme 
Bir işletmede işlerin ne derece standardize edildiği, kural ve prosedürlerin işgö-
renlerin davranışlarına ne derece rehberlik ettiği ile ilgilidir. İşletme içerisinde 
neyin, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı önceden ayrıntılı olarak belirlenmiş, 
yazılı kurallara bağlanmış ve bu kurallara uyulması zorunlu hâle gelmişse biçim-
selleşme derecesi yüksektir. Eğer bir iş yüksek düzeyde biçimselleşmişse, işgörenin 
bu işi yaparken çok az takdir hakkı vardır. Bu durumda işi her kim yaparsa yapsın 
aynı girdileri ve tamamen aynı yolu kullanarak sonuçta diğerleriyle uyumlu ve tek 
tip çıktı elde etmesi beklenir. Yüksek düzeyde biçimselleşmiş örgüt yapılarında 
açıkça belirlenmiş iş tanımları, birçok örgütsel kural ve iş sürecini kapsayan açık-
ça tanımlanmış prosedürler vardır. Diğer yandan biçimselleşmenin düşük düzey-
de olduğu işletmelerde, iş davranışları nispeten yapılandırılmamıştır ve çalışanlar 
işlerini nasıl yapacakları konusunda bir hayli özgürdürler.
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YÖNELTME (YÜRÜTME)
İşletme amaç, hedef ve planlarını belirledikten, örgütleme fonksiyonunu tamam-
ladıktan sonra, sıra çalışanların işlerini yapmaları için harekete geçirilmesine 
gelmektedir. Yöneltme, yöneticilerin astlarına emir verme veya başka yollarla ne 
yapılması gerektiğini bildirmesidir. Yönetici, yöneltme fonksiyonunu yerine ge-
tirirken astlarının ihtiyaçlarına, karakterlerine, duygularına, inançlarına ve çev-
reden edindikleri izlenimlere etkide bulunup, onların işletmenin çıkarları doğ-
rultusunda hareket etmelerini sağlamaya çalışır. İşletmede işlerin görülmesi ve 
yürütülmesi için çalışanlara etkili liderlik yapmak, onları motive etmek ve etkin 
iletişim sağlayarak işlerini en iyi şekilde yapmaya yönlendirmek, yöneltme fonksi-
yonunun faaliyet alanı içine girer. Bunun yanında yöneltme fonksiyonunun etkin 
olabilmesinde emir verme biçimi de büyük önem taşır. Çünkü üstün asta bir şeyi 
yapması ya da yapmaması hakkında bilgi vermesi emir sayılır. 

Astlara ne yapmaları gerektiğini bildiren emirlerin belli bazı özellikler taşıması 
gerekir:

•	 Emir,	yerine	getirilebilir	ve	makul	olmalı,	astın	gücünü,	yeteneğini	ve	tec-
rübesini aşmamalı, ayrıca asta sunulan fiziki olanaklarla uyumlu ve tanı-
nan süre içerisinde gerçekleştirilebilecek nitelikte olmalıdır. 

•	 Emir;	noksansız,	açık	ve	anlaşılır	olmalıdır.	Yani	verilen	emrin	ast	tarafın-
dan doğru bir şekilde anlaşıldığından emin olunmalıdır. 

•	 Emir;	tam	olmalı,	işin	yapılması	ile	ilgili	eksik	bir	nokta	bırakılmamalıdır.	
Emir verilirken olumlu bir anlatış biçimi ile neyin yapılması gerektiği, ama-
cın ne olduğu, yapılacak işin neye yarayacağı, ne kadar zamanda bitirilme-
si gerektiği ve emrin yerine getirilmesi için nelerin gerektiği gibi konular 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Yöneltme, yöneticilerin işletme içerisindeki, psiko-sosyal yapıları birbirinden 
farklı olan çok sayıda insan ile dinamik bir şekilde ilişki kurmasına dayanan yö-
netim fonksiyonudur. Etkin bir yöneltme sistemi için aşağıdaki koşulların sağlan-
ması gerekmektedir (Ertürk, 2009; Özalp, 2010; Aşkun ve Tokat, 2010): 

•	 Örgütte takım ruhunun gerçekleştirilmesi: Yönetici, çalışanların bireysel 
başarıları yanında, takım çalışması içinde de başarılı olmalarını sağlamalı-
dır. Bunun için, işletme içinde bir takım ruhu oluşturulmalı ve tüm çalışan-
lar takımın başarısına yönlendirilmelidir. 

•	 İşgöreni tanımak: Yönetici birlikte çalıştığı kişileri iyi tanımalı ve anlamalı; 
onları bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda, 
verimli olabilecekleri işlere yerleştirmelidir. 

•	 Görev kişiliği gelişmemiş kimseleri örgütten uzaklaştırmak: Yönetici, 
görev ve sorumluluklarını yüklenecek nitelikte olmadığını gösteren çalı-
şanları işletmeden uzaklaştırabilmelidir. Çünkü bu tip kişiler kurumun ça-
lışma denge ve disiplinini bozarak diğer işgörenlere kötü örnek olur. 

•	 İşgören ile işletme arasındaki ilişkileri yakından tanımak: İşgören ile iş-
letme arasındaki ilişkiler yakından takip edilmeli, hem çalışanların hem 
de işletmenin hakları eşit olarak belirlenmelidir. Yöneticiler, personel ile 
işverenin birbirine karşı hak ve çıkarlarını savunurken tarafsız olmalıdır. 

•	 Yöneticinin çevresine iyi bir örnek olması: Örgütte disiplinli ve düzenli ça-
lışmayı sağlama ve saygı elde etmenin en etkili yollarından biri, yöneticinin 
astlarına her türlü davranışıyla iyi bir örnek olmasıdır. Yönetici benliği ve ki-
şiliği ile en iyi örnek olmalıdır. İşletme içinde disiplinli ve düzenli bir çalışma 
ortamı sağlamak için yönetici bu bağlamda da astlarına örnek olmalıdır.
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•	 İşgörenlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi: Verilen emirlerin is-
tendiği gibi yerine getirilip getirilmediği düzenli aralıklarla kontrol edilme-
lidir. Nelerin ne ölçüde yapıldığının ortaya çıkarılması için denetim sistemi 
iyi bir biçimde çalışmalıdır. 

•	 Danışmalı yürütme düzeninin kurulması: Yönetici üst düzeyde faaliyet 
gösterdiğinden her konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu se-
beple bilgi almak için astları ve yardımcılarına danışmalıdır. Ayrıca yöne-
tici, kararlarda herkesin fikrinin alınmasına ve iş birliği ruhunun sağlan-
masına da özen göstermelidir. Bu şekilde danışmalı yürütmenin sağladığı 
yönetime katılma olanağı, koordinasyonu, işgörenlerin işlerine karşı duy-
duğu ilgi ve coşkuyu arttırır.

•	 Örgütte iyi bir iletişim düzeninin olması: İyi bir yöneltme düzeninin ger-
çekleştirilmesi, etkili bir iletişim ve bağlantı mekanizmasının kurulmasına 
bağlıdır. Gerek emirlerin yukarıdan aşağıya iletilmesini gerekse yönetimin 
ihtiyaç duyduğu bilgilerin yukarıya gönderilmesini sağlayacak etkili bir ile-
tişim sistemine ihtiyaç vardır. 

•	 Yöneticinin ayrıntılar içinde boğulmaması: Yönetici işletmenin gelecekteki 
durumunu dikkate alan ileriye dönük faaliyetleri yürüten temel bir unsurdur. 
Bu sebeple, sınırlı olan zaman ve enerjisini işletmenin yüksek çıkarları bakı-
mından en verimli olan işlere ayırmalı ve ayrıntılara boğmamalıdır.

•	 Bir disiplin sistemi gerekliliği: İşletme içerisinde iyi bir ödüllendirme ve 
cezalandırma sistemi kurulmalıdır.

İşgörenleri, işletmenin amaçlarının etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebil-
mesi için çalışmaya yöneltme süreci içerisinde yer alan temel kavramlar şöyledir: 

Güdüleme (Motivasyon)
Örgütte yer alan bireylerin, belirlenen amaçlar yönünde hareket etmelerini sağlamada 
başvurulabilecek en etkili yollardan biri, etkili bir güdüleme uygulaması gerçekleş-
tirmektir. Güdülenmeyi kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve 
istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlayabiliriz. Güdüleme ise insanları belirli bir 
amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır. 
Bireylerin gerçekleştirmekte oldukları eylemlerin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını 
belirleyen çeşitli içsel veya dışsal uyarıcılar vardır. Güdülemede amaç, bu uyarıcıların 
etkisiyle bireyin istenen yönde harekete geçmesini sağlamaktır. 

Kararlı, arzulu ve istekli bir biçimde işlerine odaklanarak çalıştıklarında, bi-
reylerin verimlerinin arttığı bilinmektedir. Bu durumda işletme amaçlarının etkili 
ve verimli bir şekilde başarılması için çalışanların güdülenmeleri gerekmektedir. 
Ancak her insan bir diğerinden farklı beklenti, amaç, istek ve ihtiyaçlara sahip 
olabilmekte ve durum bireylerin güdülenmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu 
sebeple, yöneticilerin öncelikle çalışanlarını tanıması ve onları nelerin güdüleye-
bileceği hakkında fikir sahibi olması gerekmektedir. 

Liderlik (Önderlik) 
Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grupsal amaçların gerçekleşti-
rilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi 
sürecidir (Deitzer- Shiliff, Jucius, 1979; akt. Koçel 2011:569). Diğer bir ifadeyle 
liderlik, işletme çalışanlarını etkileyerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi 
yolunda onları yönlendirmek ve yöneltmektir. Lider ise başkalarını belli bir amaç 
doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişidir. 
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Liderlik, sadece biçimsel örgüte has bir süreç olmayıp kişilerarası süreçlere da-
yanır. Belirli bir grubun, belirli bir kişinin arkasından belirli amaçları gerçekleş-
tirmek üzere gitmesi ile bir liderlik süreci oluşur. Ayrıca, liderin resmi yetkilerle 
donatılmış olması gerekmediği gibi sadece işletmelerin üst kademelerine özgü bir 
görev de değildir. Alt düzeyde yer alan bir yönetici de lider olabilir. 

Liderlik ve yöneticilik arasında benzerlikler vardır ancak aynı anlama gelmez-
ler. Yönetici ile lider arasındaki benzerlikler arasında insanları belli hedeflere yön-
lendirmeleri, yönlendirme işini yaparken bir güç kullanmaları, birlikte çalıştıkları 
insan grubu arasında yakın bir ilişki kurmaları vardır. Bununla birlikte yönetici ile 
lider arasındaki farklardan bazıları şunlardır (Koçel, 2011:574):

•	 Yöneticilik	bir	meslek	uygulamasıdır;	liderlik	ise	insanları	etkileyebilme	ve	
harekete geçirme işidir.

•	 Yöneticilik	biçimsel	bir	organizasyon	yapısı	içinde	gerçekleşir;	liderlik	için	
biçimsel bir yapının varlığı gerekmez.

•	 Yöneticilik,	tanımlanmış	hedeflere	ulaştıracak	işlerin	en	etkin	şekilde	yapıl-
ması ile ilgilidir; liderlik ise hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile 
ilgilidir. 

•	 Yöneticinin	insanları	etkileme	aracı	bulunduğu	mevkiye	verilmiş	olan	yetki	
ve yaptırım hakkıdır; liderin insanları etkilemekte kullandığı araç kişisel 
özellikleri, davranışları, insanlara sunduğu vizyon, güven ve ilhamdır.

•	 Yöneticinin	görev	tanımı	vardır;	liderin	görev	tanımı	yoktur.
•	 Yöneticilik	tanımlanan	hedeflere	ulaşma,	liderlik	ise	değişim	ve	dönüşüm	

yapabilme işidir.
•	 Yöneticilik	işletmenin	iç	yapı	ve	dinamiklerine,	liderlik	ise	işletmenin	dış	

yapı ve dinamiklerin bakabilme işidir.

İletişim 
İşletme içerisindeki bütün bölümler, birimler ve bireyler arasında, tüm faaliyet 
ve eylemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde bağlantı aracı olarak başvurulan ile-
tişimden, aynı zamanda işletme içi davranışların değiştirilmesi ve düzeltilmesi 
konusunda da yararlanılabilir. Bu sebepledir ki iletişim konusu ve bu konuyla il-
gili hususlar, yönetimin tüm fonksiyonları ve bunlar içinde özellikle de yürütme 
fonksiyonu açısından büyük önem taşır. Yönetici, iletişim aracı ile kendisine bağlı 
olan kişilerle ilişki kurarak; ne istediğini, ne zaman istediğini ve nasıl istediğini 
onlara iletebilir. 

İletişimle ilgili olarak çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. Örneğin; “ile-
tişim, insanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz 
olarak iletmesidir” ya da “iletişim, bir insandan başka bir insana bilgi ve anlayışın 
aktarılması sürecidir” veya “iletişim, bilginin göndericiden alıcıya doğru, alıcı ta-
rafından anlaşılacak şekilde iletilmesidir” gibi. Bu tanımların ortak yönleri göz 
önüne alındığında iletişimin çeşitli ögelerden oluşan bir süreç olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda yaygın kabul gören bir diğer tanıma göre ileti-
şim; mesaj (ileti), gönderici (kaynak) ve mesajı alan (alıcı) olmak üzere üç önemli 
unsuru olan; bilgi, duygu, görüntü ve sesin seçilen kanallar aracılığıyla iletilmesi 
veya işlenmesi sürecidir. Bu süreç içerisinde;

•	 Kaynak (gönderici): İletişimi başlatan, belirli bir kişiye veya gruba gönderi-
lecek bir fikri veya düşüncesi olan ve bunları mesaja dönüştüren kişidir.

•	 Mesaj: İletilecek olan düşünce, fikir, bilgi veya duygunun somutlaştırılmış 
ifadesidir.
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•	 Alıcı: Mesajın ulaştırılmak istendiği kişi(ler), grup(lar), birim(ler) veya 
kurum(lardır). 

•	 İletişim kanalı: Mesajın göndericiden alıcıya ulaşmak üzere takip ettiği 
yoldur. 

•	 İletişim araçları: Mesajın alıcıya ulaştırılması için yararlanılan araçlardır. 

İşletmelerde İletişim Türleri
İşletmelerde iki tür iletişim bulunmaktadır. Bunlardan ilki, işletmenin örgütsel 
yapısı kapsamında meydana gelen biçimsel iletişim, ikincisi ise örgütsel yapı tara-
fından düzenlenmemiş olan biçimsel olmayan iletişimdir.

Biçimsel iletişim: İşletme içi yönetim hiyerarşisine göre, diğer bir ifade ile 
biçimsel örgüt yapısına bağlı olarak ve emir komuta zinciri çerçevesinde yapılan 
iletişimdir. Dört başlık altında sınıflandırılabilir (Mirze, 2010):

Aşağı doğru iletişim: Emirler, talimatlar, prosedürler gibi bilgilerin üstten asta 
doğru aktarılmasıdır.

Yukarı doğru iletişim: Görevin yerine getirilmesinde karşılaşılan sorunların, 
önerilerin ve şikâyetlerin rapor edilmesi gibi, astlardan üstlere aktarılan bilgiler, 
yukarı doğru iletişimin örnekleridir.

Yatay iletişim: İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışan-
lar arasında çoğunlukla koordinasyon amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişimdir. 

Çapraz iletişim: Faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihti-
yaç duyulduğunda yardım etmek için işletme yönetim hiyerarşisinde farklı bölüm 
ve düzeylerde bulunan yönetici/çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir. 

Biçimsel olmayan iletişim: Biçimsel iletişimin etkinliğini artırmak amacıy-
la ya da aynı düzeylerdeki görevlilerin aracısız olarak birbirlerine bilgi aktarmak 
istediği durumlarda veya işi çabuklaştırmak için biçimsel iletişim kalıplarından 
sıyrılmak istendiğinde kullanılabilen ve örgütsel yapı içerisinde yetkililerce dü-
zenlenmemiş olan iletişim ilişkisidir. Örneğin, yöneticilerin zaman zaman işlet-
me içi birimleri dolaşarak, bilgi alışverişinde bulunmak için çalışanlarla biçimsel 
olmayan bir şekilde etkileşim kurması gibi. Bu iletişim türü, çalışanların kendi 
aralarında gayriresmî olarak kişisel veya kurumsal konularda dedikodu türü gö-
rüşmeler yapmaları şeklinde, örgüt içerisindeki biçimsel olmayan gruplarca da 
sıklıkla kullanılır. Bu iletişim türü işletme içinde uygun zamanlarda ve gerektiği 
gibi kullanıldığında, yönetimin kendi mesajlarını işletme içi veya dışına yaymak 
için yararlanabileceği iyi bir araçtır. Bu yolla yapılan iletişimin zaman zaman çok 
yararlı sonuçlar verdiği ancak uygun bir biçimde kullanılmaz ve yönetilmezse çok 
zararlı sonuçlara yol açabildiği bilinmektedir.

KONTROL (DENETİM)
Kontrol, örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ulaşılan sonuçların, önce-
den belirlenmiş olan amaç, hedef ve standartlara uygunluk düzeyini belirlemek 
ve beklenen uyum gerçekleşmemişse gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla ger-
çekleştirilen bir faaliyettir. Kontrolde önemli olan, yapılan faaliyetlerin önceden 
belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğidir. Yani kontrol, 
amaç ve hedeflerin belirlendiği planlama ile çok yakından ilişkilidir. Çünkü plan-
lama sürecinde belirlenen hedef ve amaçlar, kontrol aşamasında fiili sonuçların 
karşılaştırılacağı standartlar olarak karşımıza çıkar. 

Geleneksel kontrol yaklaşımına göre, yönetici kendisine bağlı işlerden sorum-
ludur ve sonuçlar standartları karşılamadığında gerekli tavrı almak zorundadır. Bu 

Kontrol, faaliyetlerin 
sonuçlarını, önceden 
belirlenmiş olan standartlara 
karşılaştırmak, eğer farklılık 
varsa gerekli düzeltmeleri 
yapmak. 
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sebeple de faaliyetlerin sürekli olarak denetlenmesi ve gözetilmesi gerekmektedir. 
Öyle ki personel, iş faaliyetleri sırasında sürekli olarak izlenirse, işine odaklanmak 
durumunda kalacak, kaynakların israfından kaçınacak ve dikkatli olacaktır. Ayrı-
ca yine bu yaklaşıma göre, işler sonuçlandığında gerçekleşen performans ile plan-
lanmış performans birbiri ile karşılaştırılmalı ve varsa farklılıklar düzeltilmelidir. 
Kullanılabilecek başlıca kontrol araçları arasında kişisel gözlem, finansal denetim 
ve iç kontrol yer alır.

Kontrol Süreci
Kontrol, dört temel aşamadan oluşan bir süreç şeklinde yürütülür. Kontrol süreci-
nin hareket noktası, işletmenin sahip olduğu stratejik amaçlardır. Süreçteki diğer 
faaliyetlerin bu amaçlara göre düzenlenmesi gerekir (bkz. Şekil 5.10). 

Standartların belirlenmesi: Kontrolün etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için sürecin bu ilk aşamasında öncelikle standartlar net bir şekilde belirlenmelidir. 
Standartlar, performansın değerlenebilmesi için önceden belirlenen ölçütlerdir. 
Standartlar, gerçekleştirilmesi gereken amaçlarla doğrudan ilişkili olup işletme-
nin her seviyesi için ayrı ayrı belirlenir. Standartlarla amaçları birbirine karıştır-
mamak gerekir. Amaçlar, ölçülebilir hedeflerken, standartlar bu hedeflerden sap-
ma olup olmadığını gösteren kılavuzlar olarak yorumlanabilir. Aradaki farkı şöyle 
bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin üretim departmanı, sahip olduğu insan gücü 
ve üretim kapasitesini dikkate alarak aylık 50.000 adet ürün üretimini bir hedef 
olarak belirleyebilir. Bu bir haftada yaklaşık 12.500 adet ürün üretilmesi gerekti-
ğini gösterir. Bu rakamın altında kalan bir üretim rakamı, alarm zillerinin çalması 
anlamına gelir.

Fiili performansın ölçülmesi: Bu aşama yani faaliyetler sonucunda gerçek-
leşen sonuçların ölçülmesi, karşılaştırma yapabilmek için mutlaka yerine getiril-
mek zorundadır. Çeşitli ölçü birimleri (ağırlık, uzunluk, para gibi) ile ölçülebilen 
konularda performansın değerlendirilmesi kolayken kalite gibi ölçümü zor ko-
nularda performansın ölçümü de zorlaşmaktadır. Bu aşamada en önemli nokta, 
doğru ölçüm yapılmasıdır. Ayrıca zamanında sağlanan ve yeterli miktarda bilgiye 
de ihtiyaç duyulur.

Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması: Denetim sürecinin temel 
aşaması olup, önceden belirlenen sonuçlar ile faaliyetler gerçekleştirildikten sonra 
ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasına dayanır. Bu aşamada varsa standartlardan 

Şekil 5.10

Kontrol Döngüsü

Kaynak: Bovée, 
C. L., Thill, J.V, 
Mescon, M. H. 
(2007). Excellence 
in Business. (3. 
basım). New York: 
Prentice Hall, s.244.
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sapmalar tespit edilerek, sonuçların kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir. 
Performansla standartlar arasında bir farklılık yoksa genellikle bir eylemde bu-
lunmaya gerek yoktur.

Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi: Bir önceki aşamada alı-
nan karar, sonuçların kabul edilemeyeceği yönündeyse, tespit edilen sorunların 
en aza indirilmesi için düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir ve bu yolla işletmenin 
amaç ve hedeflerine ulaşması sağlanmaya çalışılır. Bu aşamada istenmeyen sonuç-
ların kaynakları da araştırılmalı ve saptanmalıdır. Düzeltici faaliyetler ise perfor-
mansın düzeltilmesi ya da standartların yeniden değerlemesi şeklinde olacaktır.

Kontrol Türleri
İşletmelerde uygulanan farklı kontrol yöntemleri vardır. Kontrol faaliyetinin mü-
dahale zamanına göre kontrol fonksiyonunu üçe ayırabiliriz: İleri dönük kontrol, 
eş zamanlı kontrol ve geriye dönük kontrol. 

İleri dönük kontrol, problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve 
zamanında önleyici tedbir alınması anlamına gelir. Bu kontrol türünde girdi ola-
rak işletmede kullanılan tüm kaynaklar izlenir ve denetlenir. Bunun yapılmasın-
daki amaç girdi kalitesinin garantiye alınmasıdır. Bu nedenle bu denetime önleyici 
kontrol da denilebilir.

Eş zamanlı kontrol, bugüne dair yapılan bir kontrol türü olup standartlara 
uygunluğu sağlamak üzere faaliyetlerin ve süreçlerin izlenmesi ve gerekli ayar-
lamaların yapılmasıdır. Eş zamanlı kontrolde birbirini izleyen ve birbiriyle bağ-
lantılı faaliyetlerin her aşamasındaki işler gözlenir ve varsa sapmalar belirlenerek 
çözüme ulaştırılmaya çalışılır. 

Üretim bandında parçaların montajını yapan bir işçinin, önüne gelen bir par-
çadaki arızayı fark ederek üretim bandını durdurması ve arızanın araştırılarak 
sorunun çözülmesi eş zamanlı kontrole bir örnektir. İşçinin arızalı parçayı fark 
etmeyerek bir sonraki istasyona ulaştırması, bitmiş ürünlerin hatalı çıkmasına yol 
açacaktır.

Geriye dönük (geribildirime dayalı) kontrol, tamamlanmış bir faaliyete ilişkin 
bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek ve gelecekte yapılacak benzer faaliyetleri 
geliştirmek üzere tedbirler almaktır. Bu faaliyet türünde faaliyet sonuçlarına odakla-
nılmakta olup sapmalar ortaya çıktıktan sonra çözüm yolları araştırılmaktadır. 

Yukarıda ele alınan üç kontrol türü birbirinin rakibi değildir. Başarılı yöne-
ticiler, özellikle büyük ve karmaşık işletmelerde bu üç yöntemi de bir arada kul-
lanmaktadır. İleriye dönük kontrol yöneticilerin daha en başta hata yapmalarının 
önüne geçmeye yardımcı olmakta; eşzamanlı kontrol hatalar yapılırken yönetici-
lerin onları fark etmelerine yardımcı olmakta; geriye dönük geribildirim ise yöne-
ticilerin geçmişteki hatalarını tekrarlamalarının önüne geçmeye yardımcı olmak-
tadır. İşletmelerde arzu edilen durum, bu üç kontrol türünün etkileşim hâlinde 
kalması ve aralarında bir denge olmasıdır.

Eşzamanlı kontrol, 
standartlara uygunluğu 
sağlamak üzere faaliyetlerin 
ve süreçlerin izlenmesi 
ve gerekli ayarlamaların 
yapılması. 
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Özet

Yönetim ve yönetici kavramlarını açıklamak.
 Yönetim; örgütsel faaliyetlerin, tüm çalışanların 
sorumlu oldukları işleri yapmaları yoluyla, etkin ve 
verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. 
İşletmelerin yönetiminde, farklı yönetim türleri, 
farkı yönetsel kademeler, her bir yönetim kademe-
sinde görev alan yöneticilerin görevlerini yerine 
getirirken ihtiyaç duydukları çeşitli yetenekler, üst-
lendikleri roller ve takip ettikleri süreci oluşturan 
yönetsel fonksiyonlar vardır. Yönetici yönetim işini 
yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek iş-
leri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. 
Başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söyler, yapılan 
çalışmaları izler ve kontrol eder. 

 Yönetim piramidinin farklı seviyelerindeki yönetsel 
yetki ve sorumlulukları ayırt etmek.
 Yönetim piramidi üst, orta ve alt yönetim kademe-
lerinden oluşur ve her bir kademede yönetsel faali-
yetler, yetki ve sorumluluklar farklılık gösterir. Üst 
kademe yönetim işletmenin bir bütün olarak gö-
rüldüğü, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli 
genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme 
ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği 
yerdir. Orta kademe yönetim, örgütsel hiyerarşide 
alt kademe ile tepe yönetim yani üst kademe yö-
netim arasında yer alan tüm yönetim düzeylerini 
içerir. Bu kademede görev yapan yöneticiler, ge-
nellikle başlıca işletme birimlerinin yönetiminden 
sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerini 
koordine ederler. Alt kademe yönetim, işletmenin 
operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya 
hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu 
olan yönetim kademesidir. Bu kademedeki yöne-
ticiler, yönetsel görevi olmayan çalışanları yönet-
mekle ve orta kademe yönetimin geliştirdiği plan-
ların uygulanmasını sağlamakla görevlidirler. 

Yönetsel yetenekler ve yönetsel rolleri sıralamak.
 Yönetsel yetenekler; teknik yetenek, insan ilişkile-
riyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenektir. 
Teknik yetenek, yöneticinin fonksiyonel uzmanlık 
alanını ifade eden belirli görevleri yerine getirmek 
için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kap-
sar. Beşeri yetenek, bireysel olarak ya da grup faali-
yetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme 
becerisini kapsar. Kavramsal yetenek ise yöneticinin 
işletmeyi bir bütün olarak görebilmesini ifade eder. 

 Yönetsel roller şunlardır: Yöneticinin kişilerarası rolü, 
astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki 
(tedarikçiler, rakipler, devlet daireleri, müşteriler vb.) 
gruplar ve bireyler arasında bağlantı oluşturmayı, 
ilişkilerin yapılandırılmasına dayalı çalışmaları kap-
sar. İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla bilgi 
toplanması ve toplanan bilginin ilgililere aktarılması-
na ilişkin faaliyetler yöneticinin bilgi sağlama rolünü 
oluşturur. Yöneticinin temel görevlerinin başında ka-
rar vermek yer alır. Bu kararların pek çoğu oldukça 
rutindir. Bazı kararlar ise bir yöneticinin seyrek olarak 
karşılaşabileceği türdendir. 

 Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol kav-
ramlarını ve süreçlerini açıklamak.
 Yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yö-
neltme ve kontrolden oluşur. Planlama, yönetici-
lerin strateji geliştirirken, işletme için amaç ve he-
defler oluştururken ve stratejilerini ve amaçlarını 
faaliyet planlarına dönüştürürken yerine getirdik-
leri faaliyettir. İşletme içerisinde yönetsel görevi 
olan ya da olmayan tüm çalışanlar, görevlerini et-
kili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için 
hangi işleri yapacaklarını, bu işleri yaparken kim-
lerle birlikte çalışacaklarını, kimlere karşı sorumlu 
olacaklarını ve kimlerin kendilerine karşı sorumlu 
olacağını bilmelidir. Bu bilgilerin tümü örgütleme 
fonksiyonunun yerine getirilmesi ile ortaya ko-
nulur. Örgütleme, örgütsel planların gerçekleşti-
rilmesi için kaynakların düzenlenmesi sürecidir. 
İşletme; amaç, hedef ve planlarını belirledikten, 
uygun yapılandırma fonksiyonunu tamamladık-
tan sonra, sıra çalışanların işlerini yapmaları için 
harekete geçirilmesine yani yöneltme fonksiyonu-
na gelmektedir. Yöneltme, yöneticilerin astlarına 
emir verme veya başka yollarla ne yapılması ge-
rektiğini bildirmesidir. Yöneltme sırasında yöne-
tici astlarını güdüleyerek, etkili liderlik davranış-
ları sergileyerek ve etkili iletişim kurarak işletme 
amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde yerine ge-
tirmelerini sağlamaya çalışır. Yönetimin son fonk-
siyonu kontroldür. Kontrol, örgütsel faaliyetlerin 
yerine getirilmesi ile ulaşılan sonuçların, önceden 
belirlenmiş olan amaç, hedef ve standartlara uy-
gunluk düzeyini belirlemek ve beklenen uyum 
gerçekleşmemişse gerekli düzeltmeleri yapmak 
amacıyla yerine getirilen faaliyettir. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurun-
dan biri değildir?

a. İşletmenin kuruluş yeri
b. İşi yapacak insanlar
c. Etkililik ve verimlilik
d. Yönetimin fonksiyonları
e. İşletmenin amaçları

2. Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yö-
netsel kademe vardır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

3. Yönetici yeteneklerinden hangisi tüm yönetsel ka-
demeler için eşit derecede önem taşır?

a. Kavramsal yetenek
b. Beşeri ilişkiler yeteneği
c. Teknik yetenek
d. Bilgi sağlama yeteneği
e. Temsil yeteneği

4. Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonk-
siyonundan biri değildir?

a. Örgütleme 
b. Planlama
c. Yöneltme 
d. Güdüleme 
e. Kontrol 

5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir örgütün ileri-
de gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu” ifade eder?

a. Etkililik 
b. Verimlilik
c. Yönetim
d. Stratejiler
e. Amaçlar ve hedefler

6. “Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davran-
maya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Lider 
b. Yönetici
c. Üst yönetim 
d. Şef
e. Müdür

7. “Bir makine gibi işleme eğiliminde olan, katı kural-
lara, yönetmeliklere, standardize edilmiş görevlere ve 
sıkı denetime dayanan” örgütsel yapı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Organik yapı
b. Mekanik yapı
c. Proje yapısı
d. Matris yapı
e. Takımlara dayalı yapı

8. İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yö-
netici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme 
amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. Aşağı doğru iletişim
b. Yukarı doğru iletişim
c. Yatay iletişim
d. Çapraş iletişim
e. Biçimsel olmayan iletişim

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi faaliyetler yürütü-
lürken gerçekleştirilen kontrolü ifade eder?

a. Geriye dönük kontrol
b. İleriye dönük kontrol
c. Yönetsel kontrol
d. Eş zamanlı kontrol
e. Kalite kontrol

10.  Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel un-
surlarından biri değildir?

a. İş bölümü ve uzmanlaşma
b. Bölümlendirme
c. Biçimselleşme
d. Kontrol alanı
e. Teknoloji
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Kavramı” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Piramidi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Yönetsel Yetenekler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Fonksiyonları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Planlama” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Liderlik” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Örgütsel Yapı” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “İletişim” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Kontrol” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Örgütlemede Temel Un-

surlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Yönetim, günlük yaşam içerisinde sıklıkla karşılaşabi-
leceğimiz bir faaliyettir. Örneğin aile içerisinde, çeşitli 
derneklerde, devlet işlerinin yürütülmesinde ve daha 
pek çok alanda yönetime ihtiyaç duyulmaktadır.

Sıra Sizde 2
Yönetilen kişi sayısının artması, yönetim işinin esasını 
değiştirmez. Bu sayının artması sadece verilen kararla-
rın kapsamını ve düzeyini değiştirir. Yönetilen kişi sa-
yısı arttıkça bulunulan yönetim kademesinin ve verilen 
kararların işletmenin geleceği ile doğrudan ilişkisi artar.

Sıra Sizde 3
Bu sınıflandırmalardan birinin diğerine göre üstünlü-
ğü olduğunu söylemek çok zordur. Her iki sınıflandır-
ma da yöneticinin yönetim görevini yerine getirirken 
yapmak durumunda olduğu işleri ortaya koymayı he-
deflemektedir. Ancak yönetimin fonksiyonlarını açık-
layan sınıflandırma, yönetim işini bir süreç olarak ele 
alıp sürecin aşamalarını aktardığı için, yöneticinin 
yaptığı işin içeriğini biraz daha kapsamlı olarak suna-
bilmektedir.

Sıra Sizde 4
İşletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için maddi kay-
naklar ve insan gücü kaynakları yöneticiye verilmiştir. 
Yöneticinin işletme amaçlarını gerçekleştirmek için bu 
kaynakları en iyi şekilde kullanması gerekir. Bu konu-
da yöneticinin yaralanabileceği en önemli araç planla-
madır. Eğer plan yoksa bu kaynakların ne için ve nasıl 
kullanılacağını belirlemek zor olduğu gibi yönetici-
nin bunları iyi kullanıp kullanmadığını da belirlemek 
mümkün olmaz. 
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6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Üre tim fonk si yo nu nun an la mı nı açık la ya bi le cek ve üre tim sis tem le ri ni sı nıf
lan dı ra bi le cek,
İş let me ler de ki üre tim bi çim le ri ni sı nıflan dı ra bi le cek ve de ğer len di re bi le cek,
Pa zar la ma fonk si yo nu na iliş kin te mel kav ram la rı ve pa zar la ma kar ma sı nı de
ğer len di re bi le ceksi niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Üre	tim
•	 Kit	le	sel	Üre	tim
•	 Ya	lın	Üre	tim
•	 Tam	Za	ma	nın	da	Üre	tim
•	 İh	ti	yaç	
•	 İs	tek
•	 Pa	zar

•	 De	ği	şim
•	 De	ğer	
•	 Tat	min
•	 Ürün	
•	 Fi	yat
•	 Da	ğı	tım
•	 Pa	zar	la	ma	İle	ti	şi	mi

İçindekiler






Genel İşletme İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

•	 ÜRETİM	FONKSİYONUNUN	ANLAMI	VE	
TEMEL	KAVRAMLAR

•	 ÜRETİM	SİSTEMLERİ
•	 ÜRETİM	BİÇİMLERİ
•	 PAZARLAMA	FONKSİYONUNUN	
ANLAMI	VE	TEMEL	KAVRAMLAR

•	 PAZARLAMA	KARMASI

GENEL İŞLETME



ÜRE TİM FONK Sİ YO NU NUN AN LA MI VE TE MEL 
KAV RAM LAR
Üre tim kla sik ola rak ma ki ne, in san ve teç hi zat kul la na rak fi zik sel bir ürünün 
ya pı mı ya da hiz me tin mey da na ge ti ril me si ola rak ta nım lan mak ta dır. Di ğer bir 
ta nı ma gö re ise üre tim, kay nak la rın in san ih ti yaç ve is tek le ri ne uy gun ürün ve 
hiz met le re dö nüş tü rül me si için ger çek leş ti ri len fi zik sel, kim ya sal, tek nik iş lem ler 
ola rak ta nım lan mak ta dır. Kı sa ca üre ti min ger çek leş ti ril me si nin te mel ama cı in
san la rın ih ti yaç ve is tek le ri nin kar şı lan ma sı dır. 

Üre tim, de ği şik grup ve ke sim ler açı sın dan fark lı şe kil ler de al gı lan mak ta dır. 
Ör ne ğin, mü hen dis le rin ba kış açı sıy la üre tim ol gu su; “ham mad de le rin tek no lo ji 
kul la nı la rak çe şit li sü reç ler den ge çi ril me si yo luy la son ürün hâ li ne dö nüş tü rül
me si” ola rak ta nım lan mak ta dır. Bu an lam da üre tim, tek no lo jik bir dö nüş tür me 
sü re ci dir. An cak üre tim bu ka dar ya lın bir bi çim de ger çek leş me mek te dir. Tek
no lo jik iş lem le rin ya nın da, çe şit li aşa ma lar da iş gü cü ne de ihti yaç du yul mak ta dır. 
Bu ol gu, iş let me le ri sos yotek nik bir sis te me dö nüş tür mek te dir. Bu nun ya nı sı ra, 
ham mad de ve mal ze me le rin tek nik ola rak son ürü ne dö nüş tü rül me si için çe şit li 
araç, ge reç, ma ki ne, fi zik sel do na nım ve ola nak la ra ih ti yaç var dır. İh ti yaç du yu lan 
bu ele man lar ge nel ola rak ser ma ye yi oluş tur mak ta ve bir di zi iş lem den son ra üre
ti min ger çek leş ti ril me si ne kat kı da bu lun mak ta dır lar.

Şe kil 6.1.’de de gö rül dü ğü gi bi üre tim de be lir li gir di ler, çe şit li iş lem ler den ge
çi ri le rek ürün ya da hiz met şek lin de çık tı ya dö nüş tü rü lür. Bu ta nı ma gö re üre
tim sis te mi nin üç önem li ele ma nı bu lun mak ta dır. Bun lar; gir di, iş lem ve çık tı dır. 
Üre tim sis te mi ni oluş tu ran öge ler göz önü ne alın dı ğın da, gir di le rin iş gü cü, mal
ze me, ener ji ve bil gi gi bi un sur lar, çık tı la rın ise ön ce den el de edil me si amaç
lan mış ürün ya da hiz met ler ol du ğu gö rül mek te dir. Gir di ve çık tı lar ara sın da ki 
dö nü şüm ise tek no lo ji yar dı mı ile be lir li yön tem ler kul la nı la rak iş lem bi rim le
rin de ger çek le şir. Amaç la nan üre tim, ürün ya ni ma ki ne, kı ya fet, oto mo bil gi bi 
el le tu tu la bi lir so mut çık tı lar ise dö nü şüm fab ri ka lar da; sağ lık, ta şı ma, ko nak
la ma, eğ len ce gi bi so yut çık tı lar ise dö nü şüm iş le mi has ta ne, kam yon ya da otel 
gi bi hiz met bi rim le rin de ger çek leş ti ril mek te dir. Bir üre tim sis te min de sis te min 
ge ri bes le me özel li ği; çık tı lar için ön ce den ta nım la nan özel lik ler ile ger çek le şen 
özel lik ler ara sın da ki fark lı lı ğı gös te ren, dü zel ti ci ka rar la rın alın ma sın da kul la nı
la bi le cek bil gi akı şı dır. 

İşletmelerde Üretim ve 
Pazarlama

Üretim, insanların ihtiyaç ve 
isteklerini karşılamak amacıyla 
ürün ya da hizmetlerin 
meydana getirilmesi işlemidir. 
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Üre tim sü re ci, sis te me gi ren öge le rin bir fay da ya ra ta cak bi çim de bir ürün ya 
da hiz me te dö nüş tü rül me si dir. Bu dö nüş tür me iş le mi çe şit li bi çim ler de ol mak
ta dır. Ör ne ğin, bir ham mad de nin fi zik sel ya da kim ya sal ya pı sı nı de ğiş tir mek, 
bir ürü nü bir yer den di ğe ri ne ta şı mak, de po la mak ya da ka li te kon trol ama cıy la 
in ce le mek üre tim sü re ci ola rak ta nım la nır. Bir üre tim sü re ci ni de ğer len dir me de 
kul la nı lan öge ler den özel lik le dört ta ne si önem li dir. Bun lar; ve rimli lik, et kin lik, 
ka pa si te ve es nek lik tir.

Ve rim li lik: Ge nel lik le bi rim gir di ba şı na üre ti len çık tı ola rak öl çül mek te dir. 
Ve rim li li ğin bu ta nı mı mü hen dis lik te ki tek nik ve rim kav ra mın dan fark lı dır. İş
let me ler de bu ta nım ay nı za man da üret ken lik için de kul la nı lır. 

Et kin lik: Üre tim sis te mi nin amaç la rı nı ger çek leş tir me de re ce si ola rak ta nım
la nır ve per for mans ile eş an lam da kul la nı lır. Bu na gö re; ve rim li lik bir şe yi doğ ru 
yap mak ise et kin lik doğ ru şe yi yap mak ola rak ta nım la na bi lir. Ve rim li lik üre tim 
kay nak la rı nın ne ka dar iyi kul la nıl dı ğı nı öl çer ken et kin lik amaç la rın ne öl çü de 
ger çek leş ti ği ni be lir ler. Bir üre tim sis te mi nin ve rim li ama az et kin ol ma sı ola sı dır. 
An cak ge nel de ve rim li sis tem le rin ay nı za man da et kin ol ma la rı bek le nir. 

Ka pa si te: Üre tim sis te mi nin ger çek leş ti re bi le ce ği üre tim dü ze yi ni öl çer. Yüz de 
ola rak ya da bi rim za man da üre ti le bi le cek mik tar cin sin den ifa de edi lir. De ği şik 
öl çüt le re gö re ta nım la nan mak si mum, ger çek ve et kin ka pa si te öl çüt le ri bu lun
mak ta dır. Bir fab ri ka ya alı nan ye ni teç hi zat lar ka pa si te yi art tı ra bi lir. An cak ya tı
rım ve iş let me ma li yet le ri yük sek se iş let me ve rim li li ği aza lır. Bu ra dan da an la şıl
dı ğı gi bi ve rim li lik ve ka pa si te fark lı öl çüt ler dir. 

Es nek lik: Bir üre tim sis te mi nin bek len me dik ta lep de ği şik lik le ri ne ya nıt ve re
bil me si ya da ye ni ürün üre ti mi ne ko lay lık la ge çe bil me si ola rak ta nım la nır. Gü
nü müz de önem ka za nan es nek lik et me ni nin bel li bir öl çü sü bu lun ma mak ta dır.

ÜRE TİM SİS TEM LE Rİ
Üre tim ger çek leş ti ri lir ken iş let me ler ta ra fın dan fark lı üre tim sis tem le ri kul la nı lır. 
Üre tim sis tem le ri gü nü mü ze ge li şe rek gel miş ve kit le sel üre ti min ya pı la bi le ce ği 
sis tem ler or ta ya çık mış tır. Bu nun ya nı  sı ra ül ke le rin ve en düs tri le rin ge liş miş lik 
dü zey le ri, eko no mik ya pı, üre ti min özel li ği gi bi fak tör ler ba sit ve kit le sel üre ti me 

Şekil 6.1

Üretim Sisteminin 
Yapısı

Kaynak: Tutar, 
Hasan. (2010). 
İşletme Yönetimi, 
Seçkin Yayınları, 
Ankara, s.232.
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uy gun ol ma yan üre tim sis tem le ri nin de de vam et me si ne yol aç mak ta dır. İş let me
ler özel lik le ri ne gö re bu sis tem ler den her han gi bi ri ni kul la na bi lir ler. Bu ko nu da 
dört sis tem den söz edi le bi lir: 

1. El İş çi li ği Sis te mi
2. Ev İş çi li ği Sis te mi
3. İma lat ha ne Sis te mi
4. Fab ri kas yon Sis te mi

El İş çi li ği Sis te mi 
Si pa riş te me li ne da ya lı ola rak iş le yen bu üre tim sis te mi kişilere bağlı olma özelliği 
ta şı mak ta dır. Bu üre tim sis te min de alı cı sa yı sı nın sı nır lı ol ma sı, bu alı cı la rın ih
ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re ku rul muş olan iş let me nin ge nel lik le kü çük bir bi rim 
hâ lin de ku rul ma sı so nu cu nu do ğur mak ta dır. İş let me nin kü çük lü ğü ile bir lik te 
üre ti min ki şi sel li ği, üre ti min ço ğu kez tek bir alan da uz man laş mış ve iş  bö lü mü ne 
git me yen ki şi ya da ki şi ler ta ra fın dan baş la tı lıp bi ti ril me si so nu cu nu beraberinde 
ge tir mek te dir. Bu üre tim sis te min de tek nik yar dım cı araç lar ve ma ki ne le re çok 
az yer ve ril mek te dir. Ay rı ca bu sis tem de iş let me nin kü çük ol ma sı ve kul la nı lan 
yar dım cı araç ve ge reç le rin az lı ğı sa bit ser ma ye ih ti ya cı nı önem li öl çü de azalt
mak ta dır. Bu du rum da, bu üre tim sis te min de ça lı şan lar, ser ma ye den çok iş gü cü
ne da ya lı me sai har ca mak ta dır lar. Gü nü müz de el iş çi li ği ne da ya lı üre tim sis te mi 
ge ri le me gös ter mek te dir. Bu üre tim sis te mi nin en güç lü özel li ği, üre tim yö ne ti mi
nin son de re ce ba sit ol ma sı ve or ta ya çık ma sı ola sı so run la rın çö zü mü nün ko lay 
ol ma sı dır. Ay rı ca, sis te min ge nel lik le si pa riş te me li ne da ya lı ola rak iş le me si, pa
zar la ma so ru nu nu or ta dan kal dır mak ta ve sis te min ta lep te mey da na ge le bi le cek 
de ği şik lik ler den et ki len me ola sı lı ğı azal mak ta dır.

Ev İş çi li ği Sis te mi 
Ev iş çi li ği nin özel li ği, üre ti min gi ri şim ci le rin he sa bı na ba ğım sız iş çi ler ce, kâr ve za
ra rı gi ri şim ci le rin ol mak üze re ken di iş yer le rin de, ço ğu kez ev le rin de ya pıl ma sı dır. 
Gi ri şim ci ler, bu sis tem de ba ğım sız iş çi le re ge rek li ham mad de ve yar dım cı mad de
le ri ve rir ler ve ay rı ca üre tim için, ge rek li araç ge reç ve ma ki ne le ri de sağ lar lar. Ha lı, 
ki lim, teks til, süs eş ya sı, sa at ve oyun cak üre ti min de bu sis tem yay gın dır. Ör ne ğin, 
par ça ba şı ha lı ya da ki lim üret tir mek is te yen bir gi ri şim ci ev de do ku ma tez ga hı olan 
ai le le re ip lik le ri ve mo de li ve rir, ge re ki yor sa tez ga hı da sağ lar. İs te di ği mo del de is te
di ği bü yük lük te ha lı ya da ki li mi üret ti rir. Bu sis te mi uy gu la yan bir iş let me de ği şik 
ki şi le re üre tim yap tı rır. Ge rek pa zar is tek ve ih ti yaç la rı nı kar şı la ya bil me ba kı mın
dan ve ge rek se üre ti mi yap tı ra bil me ba kı mın dan birta kım so run lar or ta ya çı ka bi lir. 
Ta le bin sü re sin de kar şı lan ma sı, üre ti min hız lan dı rıl ma sı, alet le rin, ma ki na la rın iş
çi le re sağ lan ma sı, üre ti min yö ne ti min de kar şı la şı la cak baş lı ca so run lar dan dır. 

İma lat ha ne Sis te mi
İma lat ha ne sis te mi ile üre tim, el iş çi li ği ne da ya lı ola rak yü rü tü len an cak ev ler den 
çok, ima lat ha ne ola rak ni te len di ri len ba ğım sız iş yer le rin de ger çek leş mek te dir. Bu 
sis tem de de üre tim ma ki ne den çok, emek ve el iş çi li ği ağır lık lı yü rü tül mek te dir. 
İma lat ha ne sis te mi nin te mel özel lik le ri aşa ğı da ki gi bi sı ra la na bi lir:

•	 El	iş	çi	li	ği	sis	te	mi	nin	ak	si	ne,	bu	sis	tem	de	ürün	ler,	özel	alı	cı	la	rın	ki	şi	sel	is
tek le ri ne gö re de ğil, da ha ge niş bir alı cı kit le si nin ge nel ve ola sı is tek le ri 
dik ka te alı na rak üre ti lir. Bu üre tim sis te min de, tü ke ti ci ve üre ti ci ara sın da 
ki şi sel bir iliş ki bu lun ma yan ge niş bir tü ke ti ci kit le si he def alın dı ğı için, 
ima lat ha ne ler ilk iki sis te me gö re da ha bü yük öl çek te ku ru lur.
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•	 İş	let	me	le	rin	bü	yük	ol	ma	sı,	iş		bö	lü	mü	ve	uz	man	laş	ma	ya	da	ha	çok	önem	ve	ril
me si ni ge rek ti rir. Bu nun so nu cun da ise ça lı şan lar, uz man lık alan la rı na gö re 
yal nız ca be lir li ürün le ri ya da be lir li ürün le rin bel li par ça la rı nı üre tir ler.

•	 İma	lat	ha	ne	sis	te	min	de,	yar	dım	cı	araç	ve	ge	reç	le	re	yer	ve	ril	me	me	si	se	be	biy
le, ser ma ye ge rek si ni mi dü şük ol sa da el iş çi li ği ne oran la da ha yük sek tir.

•	 Ma	li	yet	ler	üre	tim	ka	pa	si	te	si	nin	kul	la	nı	mı	na	bağ	lı	dır,	sa	bit	gi	der	ler	ise	yük
sek tir. Bu sistemde kişi işletmeleri yaygındır.

İma lat ha ne sis te mi ile ta kı ve he di ye lik eş ya üre ti mi ya pan bir iş let me nin ge nel özel
lik le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? 

Fab ri kas yon Sis te mi
Fab ri kas yon sis te mi, ima lat ha ne sis te mi nin za yıf yön le ri ni or ta dan kal dır mak 
için ku ru lan, da ha bü yük çap lı üre tim ya pan ve da ha ge niş bir kit le nin ta lep le ri ni 
kar şı la ya cak bir üre tim sis te mi dir. Bu sis tem de ön ce den bel li ol ma yan tü ke ti ci ler 
için üre tim de bu lu nu lur ve stok lu ça lış ma söz ko nu su dur. 

Bu sis tem de ça lı şan iş let me ler, bü yük fab ri ka bi na la rı na, de po la ra ve yö ne tim 
bi na la rı na ih ti yaç du yar lar. İş gü cü sa yı ca faz la dır, alı cı lar ge niş tü ke ti ci kit le le ri
dir. Bu sis tem de üre tim sü rek li art ma eği li min de dir ve kit le sel üre tim ya pı lır. 

Fab ri kas yon sis te min de üre ti min yö ne ti mi, di ğer üç sis te me gö re çok da ha 
kar ma şık tır. Ge nel lik le gi ri şim ci ve yö ne ti ci ay rı ki şi ler dir. İş let me le rin bü yü me si, 
üre ti min art ma sı yö ne ti mi zor laş tır mak ta dır. Bu sis tem de üre ti min yö ne ti mi ge
liş miş yön tem ler le yü rü tül me li dir. İşin plan lan ma sı, ör güt le me ve de ne tim le il gi li 
gö rev le rin ye ri ne ge ti ril me si güç leş miş tir. Sa bit gi der ler yük sel di ği için, ka pa si te 
ve bü yük lük yö nün den den ge li ha re ket et mek ge rek mek te dir. Ça lı şan la rın da iş
let me amaç la rı na uy gun dav ran ma la rı için özen di ril me le ri ge rek mek te dir. 

ÜRE TİM Bİ ÇİM LE Rİ
İş let me le rin üre tim mik tar la rı, üre ti me iliş kin do na nım la rıy la ya kın dan iliş ki li
dir. An cak tek no lo ji de ki ye ni lik ler tü ke ti ci ih ti yaç ve is tek le ri ni de ğiş tir mek te ve 
bu de ği şim pa zar la rını, do la yı sıy la üre tim bi çim le ri ni ye ni den ya pı lan dır mak ta
dır. Bu nun la bir lik te pa zar ya pı la rı çok sık de ğiş mek te, pa zar da ki re ka bet üs tün
lü ğü nün sağ lan ma sı ve pa zar pay la rı nın ko run ma sı, iş let me ler açı sın dan gi de rek 
da ha zor lu bir hâ le gel mek te dir. Pa zar or tam la rın da ya şa nan kök lü de ği şim ler, 
üre tim bi çim le ri nin de ge liş me si ge re ği ni or ta ya çı kar mak ta dır. Üre tim de kul la
nı lan baş lı ca üre tim bi çim le ri aşa ğı da ki gi bi sı nıflan dı rı la bi lir: 

•	 Üre	tim	yön	te	mi	ne	gö	re	sı	nıflan	dır	ma
•	 Ürü	nün	cin	si	ne	gö	re	sı	nıflan	dır	ma
•	 Üre	tim	akı	şı	ve	mik	ta	rı	na	gö	re	sı	nıflan	dır	ma

Üre tim Yön te mi ne Gö re Sı nıflan dır ma
Bu sı nıflan dır ma da üre ti min ya pıl ma sın da uy gu la nan ge nel yön tem ler göz önü ne 
alı nır. Üre tim yön te mi ne gö re üre tim bi çim le ri; pri mer (bi rin cil), ana li tik ve sen
te tik, fab ri kas yon ve mon taj üre tim ol mak üze re dör de ay rı lır. 

Pri mer (bi rin cil) Üre tim: Yer yü zün de kul la nı lan her çe şit ürü nün üre ti min de 
yer alan ürün le rin üre ti mi ne bi rin cil üre tim den mek te dir. Do ğa da bu lu nan ham
mad	de	le	rin	çı	ka	rıl	ma	sı	bi	çi	min	de	ki	üre	tim	dir.	Ma	den	ler,	kö	mür,	or	man	ürün	le	ri	
ve pet rol gi bi ma den le rin çı ka rıl ma sı pri mer üre tim dir.

1

Fabrikasyon sistemi’nde, 
üretim işlemleri 
makineler tarafından 
yapılmakta, insanlar 
makinelerin çalıştırılması 
ve üretimin sağlıklı olarak 
yürütülmesinden sorumlu 
olmaktadır.
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Ana li tik ve Sen te tik Üre tim: Ham mad de ler den ay rış tır ma va sı ta sıy la de ği şik 
ürün le rin el de edil me si ana li tik üre tim dir. Ör ne ğin ham pet rol den çe şit li pet rol 
ürün le ri nin el de edil me si ana li tik üre tim bi çi mi dir. Ham mad de le rin bir ara ya ge
ti ri le rek ye ni ürün le re dö nüş tü rül me si ise sen te tik üre tim dir. Ör ne ğin ala şım lı 
çe lik, bronz ve kau çuk üre ti mi gi bi. 

Fab ri kas yon Üre ti mi: Ham mad de le rin bi çi mi ni de ğiş ti re rek de ğe ri ni art tı ran 
ve böy le ce ye ni ürün ler oluş tu ran üre tim bi çi mi dir. Ör ne ğin kon fek si yon, mo bil
ya, ayak ka bı üre ti mi gi bi. 

Mon taj Üre ti mi: Çe şit li ham mad de ya rı ma mul ve ürün le rin sis tem li bir şe kil
de bir ara ya ge ti ri le rek ye ni ürün le rin or ta ya çı ka rıl ma sı na mon taj üre ti mi de nir. 
Oto mo bil, buz do la bı, te le viz yon gi bi ürün lerin üretimi bu üre tim bi çi mi ne ör nek 
ola rak ve ri le bi lir. 

İş let me ler yu ka rı da sı ra la nan üre tim bi çim le rin den bir ya da bir ka çı nı kul la
na rak üre tim yap mak ta dır. 

Ürü nün Cin si ne Gö re Sı nıflan dır ma
Ba zı du rum lar da, üre ti len ürü nün özel lik le ri üre tim bi çi mi nin özel lik le ri nin be
lir len me sin de ol duk ça önem ta şır. Fab ri ka bi na sı nın ya pı sı, kul la nı lan ma ki ne ler, 
in san gü cü ya pı sı be lir li tip bir ürü ne gö re oluş tu ru la bi lir. Ör ne ğin, de mir çe lik 
üre ti mi, kö mür üre ti mi, kim ya sal mad de le rin üre ti mi, teks til üre ti mi gi bi ürün le
rin üre ti mi bu gru ba gir mek te dir. 

Üre tim Akı şı ve Mik ta rı na Gö re Sı nıflan dır ma
Üre ti le cek ürün le rin mik ta rı ile bu ürün le rin üre tim es na sın da fab ri ka için de iz le
dik le ri yo la gö re ya pı lan sı nıflan dır ma dır. Üre tim akı şı na ve mik ta rı na gö re sı nıf
lan dır ma; tek üre tim, se ri üre tim, akı cı üre tim, si pa riş üre tim, sü rek li üre tim ve 
ya lın üre tim ol mak üze re al tı grup ta in ce le ne bi lir.

Tek Üre tim (Pro je Ti pi Üre tim)
Tek üre tim de, be lir li bir za man di li min de tek bir ürün üre ti lir ve üre tim iş le mi tek
rar edil mez. Ay nı sü re de, ay nı ka li te de ve ay nı öl çü de yal nız ca bir ürün mey da na 
ge ti ril di ği için, her üre ti len ürün, ken di sin den bir ön ce ki ya da son ra kin den de
ği şik olur. Ge mi ler, bi na lar, ba raj lar ve köp rü ler bu üre tim bi çi mi nin ör nek le rin
den dir. Bu üre tim bi çi min de si pa riş üze ri ne ça lı şı lır. Üre tim, alı cı nın is tek le ri ne 
uy gun bir şe kil de plan la na rak ger çek leş ti ri lir.

Tek üre tim ge nel de ya pım ye rin de üre tim özel li ği gös ter mek te dir. Üre tim le 
il gi li her çe şit un sur, üre ti min ya pı la ca ğı ye re ta şı nır; üre tim bit tik ten son ra es ki 
ye ri ne ge ti ri lir ya da baş ka üre tim için kul la nıl mak üze re dü zen le nir.

Se ri Üre tim 
Bir ürü nün özel bir si pa riş ya da pa zar da ki ta le bi kar şı la mak ama cıy la, be lir li bir 
sü re üre til me si dir. Üre ti len se ri ta mam lan dık tan son ra, bir baş ka ürü nün se ri
si nin üre ti mi ne ge çi lir. Se ri ler bü yü dük çe ve üre tim pe ri yo du uza dık ça üre tim 
plan	la	ma	ve	kon	trol	ça	lış	ma	la	rı	da	ha	dü	zen	li	bir	şe	kil	de	ya	pı	lır.	Ma	ki	ne	ta	kı	mı,	
teç hi zat ve iş gü cü nün plan lan ma sın da gös te ri le cek özen, se ri nin bü yük lü ğü ne ve 
üre tim pe ri yo du nun sık lı ğı na bağ lı dır. Bu sis tem de se ri mik ta rı kü çük se ve üre
tim pe ri yo du kı say sa, uy gu la nan üre tim bi çi mi si pa riş üre ti mi ne ben zer eğer se
ri mik ta rı bü yük ve üre tim pe ri yo du uzun sa uy gu la nan üre tim yön tem le ri kit le 
üre ti mi ne ben zer. Se ri üre tim bi çi mi ne ev eş ya sı, ha zır gi yim, gı da gi bi ürün le rin 
üre tim le ri ör nek ola rak ve ri le bi lir. 
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Akı cı Üre tim 
Akı cı üre tim de, stan dart laş tı rıl mış ürün le rin üre til me si ama cıy la sağ lan mış özel 
ma ki ne ler le ke sin ti siz ola rak ve be lir li bir üre tim hat tı çer çe ve sin de üre tim ger çek
leş ti ri lir. Üre tim hat tın da, üre tim le il gi li bir bi ri ni ta mam la yan iş lem le rin ya pıl dı ğı 
iş mer kez le ri bu lu nur ve bu mer kez ler bir di ğe ri ne ba ğım lı dır. Hat tın bir ucun
dan baş la yan üre tim, tek tek iş mer kez le ri ne uğ ra ya rak hat tın so nu na ka dar gi der. 
Hat tın ba şın da ham şe kil de olan ürün, hat tın so nun da ni hai ürün ola rak çı kar. 
Bu üre tim bi çi min de, üre ti me iliş kin ha zır lık lar ön ce den ya pı lır ve üre ti me iliş
kin gir di ler üre tim mer kez le ri ne za ma nın da ve ril mek üze re ha zır bu lun du ru lur. 
Bu nun ya nı sı ra, oto mas yon ge re ği, her ça lı şa nın ya pa ca ğı iş, ön ce den tam ola rak 
ta nım lan mış ve sü re si ke sin ola rak be lir len miş tir. Akı cı üre tim de iş akı şı nın bir
bi ri ne ba ğım lı ol ma sı, za man ve iş etü dü adı ve ri len ön ça lış ma la rın za ma nın da 
ve doğ ru bir bi çim de ya pıl ma sı nı zo run lu kıl mak ta dır. İş ba şın da ki sü rek li lik, ça
lı şan lar da çe şit li so run la ra yol aça bi lir. İş akış hı zı nın ge re ğin den çok ol ma sı, ay
nı işi sü rek li yap ma nın yol aça ca ğı bu na lım, bu üre tim bi çimin de ça lı şan lar için 
prob lem ler oluş tu ra bi lir. Bu du rum, ve rim li li ğin düş me si ne ya da çık tı ka li te si
nin bo zul ma sı na yol aça bi lir. Ay rı ca, iş akış hı zı nın or ta la ma bir ça lı şa nın ça lış ma 
tem po sun dan da ha dü şük bir dü zey de be lir len me si, mer kez ler ara sı iş uyu mu nun 
bo zul ma sı na ve iş ka za la rı na yol aça bi lir. Bu ne den le, iş ve za man etüt le ri ya pı la
rak ça lı şan la rın ça lış ma tem po la rıy la işin akış hı zı nın uyum lu ol ma sı sağ lan ma lı
dır. Bu üre tim bi çi min de, ham mad de le rin de po lan ma ye ri ile son ürü nün de po
lan ma ye ri nin doğ ru se çil me si, ma ki ne le rin yer le şim dü ze ni nin uy gun ol ma sı ve 
mal ze me akı şı nın ke sin ti siz ve za ma nın da ya pıl ma sı ol duk ça önem li dir. 

Si pa riş Üre tim
Bu üre tim bi çi min de, tü ke ti ci nin ya da alı cı iş let me nin za man, mik tar ve ka li te 
açı sın dan özel ola rak be lir le di ği bir ürün üre ti lir. Üre tim mik ta rı bir ya da bir kaç 
adet de ne bi le cek ka dar az dır. Bü yük bu har ka za nı, özel elek tro nik alet ler ve bü yük 
ta kım tez gah la rı gi bi üre tim ler bu gru ba gi rer. Si pa riş üre ti mi, üre ti min ya pıl dı ğı 
sü re le rin dü ze ni açı sın dan üç gru ba ay rı lır: 

•	 Az	sa	yı	da	ürü	nün	bir	de	fa	da	üre	til	me	si,	
•	 Az	sa	yı	da	ürü	nün	ta	lep	gel	dik	çe,	be	lir	siz	ara	lık	lar	la	üre	til	me	si,
•	 Az	sa	yı	da	ürü	nün	be	lir	li	ara	lık	lar	da	pe	ri	yo	dik	ola	rak	üre	til	me	si.
Yal nız bir de fa üre ti len ürün ler için; üre tim tek ni ği, alet, teç hi zat ve plan la

ma açı sın dan ya pı la cak bir şey bu lun ma mak ta dır. Be lir li ya da be lir siz ara lık lar da 
üre ti len ürün ler için yön tem, plan la ma ve kon trol iş lem le ri nin dü zen len me si ve 
bun lar la il gi li bil gi le rin ge rek ti ğin de tek rar kul la nıl mak için özen le sak lan ma sı 
önem ta şı mak ta dır. Bu üre tim bi çi min de tez gah ve iş gü cü ka pa si te sin den ya rar
lan ma ora nı dü şük tür. Si pa riş le rin yı ğıl ma sı yü zün den sı ra da bek le me sü re si nin 
uza ma ih ti ma li de yük sek tir. Kı sa ca tek rar kul lan ma ih ti ma li bu lu nan bil gi le rin 
ön ce den sap ta nıp iyi ko run ma sı önem li dir.

Sü rek li Üre tim
Üre tim yap mak için ta kip edi le cek yön tem ler ge re ği ola rak, teç hi zat la rın or ga ni ze 
edi lip sı ra lan dı ğı bir üre tim sis te mi dir. Üre tim sı ra sın da mal ze me akı şı sü rek li dir. 
İş le rin ro ta sı sa bit tir ve tez gah ayar la rı çok sey rek de ği şir. Eğer üre ti min tü mü için 
pa zar bu lu na bi li yor sa bu tip bir üre tim avan taj lı dır. Ter si du rum da özel ve pa ha lı 
ma ki ne ve teç hi zat ge rek ti ren bu tip üre tim bi çim le rin de üre tim es nek li ği ol ma dı
ğın dan, ta lep azal ma la rı nın ma li ye ti çok yük sek olur. Bu tip üre tim bi çi mi, kit le sel 
üre tim ve akış ti pi üre tim ol mak üze re iki ye ay rıl mak ta dır. 
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Kit le sel (Yı ğın) Üre tim: Kit le sel üre tim, be lir li bir ürü nü bü yük mik tar lar da 
üret mek için ya pı lan bir üre tim bi çi mi dir. Kit le sel üre tim bi çi min de alı cı ile üre
ti ci kar şı kar şı ya gel mez ler. Bu üre tim bi çi min de hem üre tim bü yük mik tar lar da 
ya pı lır hem de ürün ler bir bi ri nin ta ma men ay nı dır. Kit le sel üre ti min di ğer bir 
özel li ği, işin bü yük bir kıs mı nın üre ti me baş la ma dan ön ce ki ha zır lık aşa ma sın
da ta mam lan mış ol ma sı dır. Bu üre tim bi çi min de, ham mad de le rin iş let me için de 
iz le ye ce ği yol la rın ha zır lan mış, uzak lık ların za man dan ve gi der ler den ka zan mak 
için el ve riş li bir şe kil de kı sal tıl mış ol ma sı ge rek mek te dir. Kit le sel üre tim de be ğe
ni le rin de ğiş me si ve ye ni lik le rin or ta ya çık ma sı du ru mun da ürün le rin özel lik
le rin de de ği şik lik ler ya pı la bi lir. Üre ti mi ya pı la cak ye ni ürün, za man ve ni te li ği 
ön ce den be lir le ne rek, uzun sü re de vam ede cek üre ti min plan lan ma sı ya pı la rak 
üre tim ça lış ma la rı na baş la nır. Her han gi bir iş let me nin kit le sel üre tim de bu lu na
bil me si için pa za rın ye ter li bü yük lü ğe sa hip ol ma sı ge rek mek te dir. Kit le sel üre
tim ya pan iş let me ler, ile ri dü zey de ge liş miş üre tim tek no lo ji si ve üre tim sis tem le ri 
kul la na rak ürün ler üre tir ler. Üre ti len ürün mik ta rı çok ol du ğu için, par ça ba şı 
sa bit ma li yet gi der le ri dü şük tür.

Akış Ti pi Üre tim: Akış ti pi üre tim de ma ki ne ve te sis ler yal nız ca tek bir ürün üre
te cek bi çim de ta sar lan mış tır. Ürün, üre tim de kul la nı lan sü reç ler, mal ze me ve araç
lar stan dart laş tı rıl mış tır. Akış ti pi üre tim bi çi mi nin en önem li özel lik le rin den bi ri 
de oto mas yo na da ya lı, do la yı sıy la ser ma ye nin yo ğun ol ma sı dır. Pet rol ra fi ne rileri, 
plas tik, çi men to, şe ker, kâ ğıt üre ti mi bu üre tim bi çi mi ne ör nek ola rak ve ri le bi lir. 

Ya lın Üre tim
Ya lın kav ra mı nın özün de en az ma li yet le tü ke ti ci de ğe ri ni en üs te çı kar ma ama cı 
var dır. Di ğer bir ifa de ile ya lın lık la, tü ke ti ci ler için en az kay nak la en çok de ğer 
ya rat ma amaç lan mak ta dır. Ya lın bir ör güt, tü ke ti ci de ğe ri ni an lar ve tüm sü reç
le rin de de vam lı ola rak bu de ğer üze ri ne odak la nır. Son amaç, sı fır ka yıp la ger çek 
bir de ğer ya rat ma sü re ci ile tü ke ti ci le re ulaş mak tır. Üre tim sü re cin de da ha az in
san eme ği, da ha az alan, da ha az ser ma ye ve da ha az za man har ca nır. Bu şe kil de 
ge le nek sel üre tim sis te mi ne oran la da ha az ha ta lı ürün çı ka cak ve ma li yet ler da ha 
dü şük ola cak tır. 

Ya lın üre tim, iş let me yi da ha et kin ve he def pa za ra da ha du yar lı kı la rak ma li
yet le ri en aza in dir me yi amaç lar. Bu yak la şım, üre tim sü re ci ne de ğer kat ma yan 
stok bu lun dur ma, ha ta lı ürü nü onar ma, ça lı şan la rın ve ürün le rin ge rek siz ha re
ket le ri, aşı rı üre tim, ge rek siz bek le me sü re le ri, hur da bi ri ki mi gi bi tüm olum suz
luk la rı or ta dan kal dır ma ya yö ne lik tir. 

Ya lın üre ti min te mel özel lik le ri aşa ğı da ki gi bi özet le ne bi lir:
•	 Üre	ti	min	her	aşa	ma	sın	da	is	ra	fı	yok	et	me	yi	he	defler,	bu	amaç	la	bü	tün	üre

tim fak tör le ri ni da ha az kul la nır, 
•	 Tam	za	ma	nın	da	üre	tim	doğ	rul	tu	sun	da	stok	suz	üre	ti	mi	ön	gö	rür,	
•	 Te	da	rik	çi	ler	le	iliş	ki	ler,	sis	te	min	en	önem	li	des	tek	le	rin	den	dir,	
•	 İç	ve	dış	pay	daş	la	rın	bek	len	ti	le	ri	ni	te	mel	alır,	
•	 Üre	tim	ve	ürün	es	nek	li	ği	var	dır,
•	 Her	sü	reç	te	sü	rek	li	ge	liş	me	yi	ve	ka	li	te	yi	amaç	lar,	
•	 İn	san	odak	lı	bir	ör	güt	len	me	an	la	yı	şı	var	dır,	
•	 İle	ti	şim	ve	ka	rar	la	ra	ka	tı	lım	bu	lun	mak	ta	dır,
•	 Çok	iş	lev	li	iş	gö	ren	ler	le	ger	çek	leş	ti	ri	len	ekip	ça	lış	ma	la	rı	var	dır.	
Ya lın üre tim bi çi mi nin baş lan gı cı olan ve en bi li nen tek ni ği tam za ma nın da 

üre tim dir. 
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Tam Za ma nın da Üre tim (Just-in-ti me Pro duc ti on-JIT): Baş lan gıç ta Ja pon ya’da 
ge liş ti ri len ve bir en van ter yö ne ti mi bi çi mi ola rak al gı la nan tam za ma nın da üre
tim ar tık bir üre tim bi çi mi ola rak ka bul edil me ye baş lan mış tır. İşe de ğer kat ma
yan her tür lü atı ğın ve de ğiş ken li ğin yok edil me si ve mal ze me le rin ge rek ti ği yer 
ve za man da çe kil me si bu üre tim bi çi mi nin te me li ni oluş tu rur. Bu üre tim bi çi
mi çek me sis te mi ne da ya lı dır. Çek me kav ra mı, hem ar dı şık üre tim sis tem le rin
de hem de te da rik çi ler le il gi li ola rak kul la nı lır. Çek me sis te mi üre tim ve da ğı tım 
ta le bi ni ge liş tir mek için iş is tas yon la rı ara sın da çe şit li sin yal ler kul la nır. Ör ne ğin 
bir ürün ta le bi oluş tu ğun da bu ta lep son is tas yo na ile ti lir ve tü ke tim nok ta sı ile 
te min nok ta sı ara sın da ha ber leş me yi sağ la yan kan ban kart la rıy la is tas yon lar ara
sı mal ze me çe ki mi sağ la nır. Çek me sis te mi yal nız ca ih ti yaç oluş tu ğun da kü çük 
par ti ler den olu şan mal ze me le rin üre til me si ni sağ lar. Bu üre tim bi çi mi, so run la rı 
giz le yen stok la rın olu şu mu nu en gel ler do la yı sıy la stok la ra ya pı lan ya tı rı mı azal tır 
ve üre tim çev rim za man la rı da azal tı lır. Tam za ma nın da üre tim fel se fe sin den en 
bü yük gi der kay na ğı ola rak stok lar dik ka te alı nır. An cak te da rik çi le re olan gü ven
siz lik ten do la yı, üre ti ci iş let me le rin ham mad de kay nak lı stok tut ma eği li min de 
ol duk la rı gö rül mek te dir. Gü nü müz sü reç odak lı sis tem le rin de ise te da rik çi ve alı
cı iş let me ler bir bir le ri ni ta kip eden ar dı şık sü reç ler ola rak dü şü nül mek te ve kar şı
lık lı ya ra ra da ya lı te da rik çi iliş ki le ri dik ka te alın mak ta dır.

Ya lın üre ti mi be nim se yen bir oto mo bil üre ti ci si nin avan taj la rı nı tar tı şı nız.

PA ZAR LA MA FONK Sİ YO NU NUN AN LA MI VE TE MEL
KAV RAM LAR 
Pa zar la ma, ya şa mın her ala nın da kar şı la şı lan ve iş let me ler için önem ta şı yan fonk
si yon lar dan dır. Ürün ve hiz met le rin, tü ke ti ci ih ti yaç ve is tek le ri ne uy gun ola rak 
üre til me sin de, pa za ra su nu mun da ve tü ke tim son ra sın da ge ri bil di rim le rin de ğer
len di ril me sin de pa zar la ma ya önem li gö rev ler düş mek te dir. Pa zar la ma hem tü ke ti
ci ler hem de iş let me ler için te mel bir iş let me fonk si yo nu dur. İş let me ler ürün le ri ni 
sa ta bil dik le ri sü re ce ba şa rı lı olur lar. Bu ba şa rı iş let me ler açı sın dan he def pa zar la rı nı 
ya kın dan ta nı ma la rı na ve pa zar la ma ça ba la rı na ve ri le cek tep ki le rin ön ce den doğ ru 
bir şe kil de kes ti ril me si ne bağ lı dır. Bu nok ta dan ele alın dı ğın da, iş let me ler de pa zar
la ma, iş let me ile he def pa zar ara sın da bir çe şit köp rü gö re vi gör mek te dir. 

Pa zar la ma ile il gi li çok çe şit li ta nım lar bu lun mak ta dır. Dar an lam da pa zar la ma 
iş let me le rin ürün ya da hiz met le ri ni pa za ra sür me si dir. Ge niş an lam da pa zar la ma 
ise üre tim den tü ke ti me ka dar, ürün le rin akı şı nı ko lay laş tı rı cı iş lem le rin bü tü nü 
ola rak ta nım la na bi lir. Ge niş an la mı ile pa zar la ma, te da rik çi ler den, üre ti me, da
ğı tı ma, sa tı şa ve sa tış son ra sı müş te ri iliş ki le ri ne ka dar çok ge niş bir ala nı kap sar. 
Ame	ri	kan	Pa	zar	la	ma	Der	ne	ği’nin	(AMA:	Ame	ri	can	Mar	ke	ting	As	so	ci	ati	on)	2004	
yı lın da yap mış ol du ğu ta nı ma gö re pa zar la ma: 

“Müş te ri ler için de ğer ya rat ma, de ğe ri ta nıt ma ve sun ma yı he defle yen ve or ga-
ni zas yo na ve onun pay daş la rı na ya rar sağ la ma ama cıy la müş te ri iliş ki le ri ni yö net-
me ye yö ne lik bir sü reç ler di zi si ve ör güt sel bir fonk si yo nu dur.”

Pa zar la ma nın Te mel Kav ram la rı
Pa zar la ma nın da ha iyi an la şı la bil me si için, bu ko nu nun te me li olan kav ram la rın 
in ce len me si ge rek mek te dir. Bun lar; ih ti yaç lar ve is tek ler, tü ke ti ci, müş te ri, en düs
tri yel müş te ri, pa zar, de ği şim, de ğer ve tat min kav ram la rı dır.
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İh ti yaç lar ve İs tek ler
Eko no mik ya şa mın ve di din me le rin te me lin de in san ih ti yaç la rı ve is tek le ri yat mak
ta dır. Bu ih ti yaç la rın ve is tek le rin bir kıs mı ya şam sal önem de dir ve ke sin lik le kar
şı lan ma sı ge rek mek te dir. Bi rey ler, kar ma şık ih ti yaç la rı nı gi der me is te ğiy le gü dü le
nir ler ve bu gü dü len me pa zar la ma nın baş lan gıç nok ta sı nı oluş tur mak ta dır. Fark lı 
açı lar dan ele alı nan ih ti yaç lar fi zik sel, top lum sal, bi rey sel ola rak bö lüm len di ri le bi lir. 

İs tek ise in san ih ti yaç la rı nın gi de ril me si ama cıy la, bi rey le rin al ter na tifler ara
sın dan el de et me ar zu su gös ter dik le ri şey le re de nir. Ör ne ğin, aç lık dür tü sü bir 
ih ti yaç iken, aç lı ğı gi der mek için is te ne bi le cek çok sa yı da se çe nek (si mit, tost, köf
te vb.) var dır. Bu se çe nek ler den el de et me ön ce li ği bu lu nan se çe nek bir is te ği 
oluş tur mak ta dır. İn san ih ti yaç la rı sı nır lı sa yı da iken, ih ti yaç la rı kar şı la ma özel li ği 
olan is tek ler ise sı nır sız dır. İs tek ler bir an lam da ih ti yaç lar olup, kül tü rel ve ki şi sel 
özel lik le re bağ lı ola rak ih ti yaç la ra oran la da ha faz la şe kil len miş du rum da dır. Bir 
Çin li’nin acık tı ğın da pi rinç ter cih et me si ve bir Ja pon’un acık tı ğın da su şi ter cih 
et me si bu na bir ör nek tir. 

İh ti yaç ve is tek fark lı kav ram lar dır.

Tü ke ti ci, Müş te ri, En düs tri yel Müş te ri
Tü ke ti ci, son kul la nım ama cıy la ürün ve hiz met le ri sa tın alan, kul la nan ki şi dir. 
Müş	te	ri	ise	be	lir	li	bir	ma	ğa	za	ya	da	iş	let	me	den	alış	ve	riş	ya	pan	ki	şi	ola	rak	ta	nım	la
na bi lir. Bu nun ya nı sı ra ti ca ri amaç lı ürün ya da hiz met le ri sa tın alan müş te ri le re 
ise	end	düs	tri	yel	müş	te	ri	de	ni	le	bi	lir.	Bu	du	rum	da	sü	rek	li	ola	rak	Mig	ros’tan	alış	ve	riş	
ya	pan	ki	şi,	müş	te	ri	ola	rak	ad	lan	dı	rı	la	bi	lir.	Mig	ros’un	ye	ni	den	sat	mak	üze	re	Eti	Gı	da	
Sa	na	yi	i’nden	te	da	rik	yap	ma	sı	du	ru	mun	da	ise	Mig	ros,	Eti’nin	ti	ca	ri	müş	te	ri	si	dir	de
ni	le	bi	lir.	Mig	ros’tan	sü	rek	li	alış	ve	riş	ya	pan	bir	müş	te	ri	nin	ço	cuk	la	rı	için	Eti	Bis	kü	vi	
al ma sı du ru mun da ise bis kü vi tü ke ti ci si ço cuk lar dır. Tü ke ti ci, müş te ri, sa tın alan, 
kul la nan gi bi te rim le rin ben zer an lam lar da kul la nıl ma sı pa zar la ma kav ram ve uy
gu la ma la rı nın son yıl lar da yay gın laş ma sı nın bir so nu cu ola rak gö rü le bi lir. 

Tü ke ti ci ve müş te ri ara sın da ki te mel fark ne dir? Pa zar la ma açı sın dan bu far kın an
la mı ne dir?

Pa zar
Pa zar la ma, pa zar söz cü ğün den tü re til miş bir te rim dir. Pa zar söz cü ğü çe şit li an
lam lar da kul la nıl mak ta dır. Ge nel ola rak pa zar, alı cı ve sa tı cı la rın kar şı laş tık la rı ve 
ürün ya da hiz met le rin sa tı şa su nu la rak, ürün le rin sa hip li ği nin ak ta rıl dı ğı yer ler
dir. Bu ta nım dar an lam da ki pa zar ta nı mı nı or ta ya ko yar.

Çe şit li ürün le rin sa tıl dı ğı dük kân ve ma ğa za la rın bu lun du ğu yer le re çar şı ya da 
pa zar de nir. Pa zar söz cü ğü ge rek dar an lam da ki ser gi yer le ri ge rek se bir ürü nün böl
ge ler ve ül ke ler ara sı alı cı la rı nın bu lu na bil di ği alan lar an la mın da kul la nıl mak ta dır. 

Ge rek ik ti sat ge rek se pa zar la ma, pa zar kav ra mını da ha ge niş an lam da ele alır. 
Bu na gö re pa zar, be lir li bir ürü nün alı cı la rı nın ve sa tı cı la rı nın de ği şim için oluş
tur duk la rı so yut bir or tam dır. Bu an lam da pa zar, bir ürü nün ya da hiz me tin ola sı 
alı cı la rı nın top lam ta le bi dir. Bu yak la şım ta lep ve pa za rı ay nı an lam da gö rür. An
cak, ta lep kav ra mı nın, sa tın al ma gü cü ve is te ği olan ki şi le ri kap sa dı ğı unu tul
ma ma lı dır. Baş ka bir ifa dey le, bir ürün ya da hiz me te ih ti yaç du yan ve bu nun la 
bir lik te sa tın al ma gü cü ve is te ği olan ve bu is te ği be lir li bir ürün ya da hiz me te 
yö nel ten ki şi ler o ürün ya da hiz me tin pa za rı nı oluş tur mak ta dır lar. 
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Di ğer yan dan pa zar, ay nı sı nı fa gi ren ürün ler ola rak da ta nım lan mak ta dır. Ör
ne ğin tek no lo jik ürün pa za rı, be yaz eş ya pa za rı, oto mo bil pa za rı gi bi. Pa zar lar 
alı cı la rın birta kım özel lik le ri ne gö re sı nıflan dı rı la bi lir. Ör ne ğin; yaş la rı na gö re 
(genç pa za rı, yaş lı lar pa za rı), ge lir le ri ne gö re (dar ge lir li ler pa za rı, or ta ge lir liler 
pa za rı, yük sek ge lir li ler pa za rı), mes lek le ri ne gö re (iş çi pa za rı, çift çi pa za rı).

De ğer ve Tat min
De ğer, tü ke ti ci nin sa tın al ma yı dü şün dü ğü ürün ya da hiz me tin, onun ih ti yaç ve 
is tek le ri ni ne ka dar kar şı la ya ca ğı dır. Sa tın alı nan ürün tü ke ti ci nin ih ti yaç ve is
teklerini kar şı la mı yor sa, tü ke ti ci o ürün ya da hiz me ti bir da ha sa tın al ma ya bi lir, 
o iş let me ile ge le cek te bir baş ka de ği şi me gir mek ten vaz ge çe bi lir.

İş let me ta ra fın dan pa zar da su nu mu ger çek leş ti ri len ürün, he def alı cı ya de ğer 
ka tıp onu tat min eder se ba şa rı lı ol muş de mek tir. Bi rey ler ken di le ri ne su nu lan 
ürün ler ara sın da, en çok de ğer ka ta nı sa tın al ma yı yeğ ler ler. De ğer, tü ke ti ci ta ra
fın dan al gı la nan so mut ve so yut ya rar la rı ve ma li yet le ri yan sı tır. 

De ğer, ol duk ça önem li bir pa zar la ma kav ra mı dır. Pa zar la ma sü re ci, tü ke ti ci 
de ğe ri nin ta nım lan ma sı, ya ra tıl ma sı, ile til me si, su nul ma sı ve iz len me si ola rak 
ta nım la na bi lir. Tat min ise bir bi re yin bek len ti le ri ve ürün le il gi li al gı la nan per
for mans de ğer len dir me le ri ara sın da ya pı lan kar şı laş tır ma nın yan sı ma sı dır. Per
for mans, bek len ti le ri kar şı la maz sa bi rey tat min ol ma ya cak ve ha yal kı rık lı ğı ya şa
ya cak tır. Bu na kar şı lık bi re yin, bek len ti le ri kar şı la nır ve aşı lır sa, tat min ola cak tır. 

De ği şim
Değişim, ih ti yaç du yu lan bir ürün ya da hiz me tin bir ki şi ya da ku ru luş tan, kar şı lı
ğın da bir şey ve re rek sağ lan ma sı şek lin de ta nım la na bi lir. Bu şey, bir nes ne ya da hiz
met ya da fi kir ola bi le ce ği gi bi, pa ra da ola bi lir. Pa ra de ği şi mi ko lay laş tı rır an cak pa
ra ol ma dan da de ği şim ta kas yo lu ile ya pı la bi lir. De ği şi min ger çek leş me si için bu nu 
is te yen iki ki şi ya da ku ru luş ile de ğiş ti ri le bi le cek bir ürün ya da hiz me tin bu lun ma sı 
ge rek li dir. Pa zar la ma “de ği şi mi ko lay laş tı ran ey lem ler” şek lin de de ta nım la na bi lir. 

De ği şi min ger çek leş me si için çe şit li pa zar la ma ey lem le ri nin ger çek leş ti ril me si 
ge rek li dir. Pa zar la ma ey lem le ri; pa zar la, ürün le, fi yat la, da ğı tım la ve pa zar la ma 
ile ti şi miy le il gi li ol mak üze re beş ana baş lık al tın da sı ra la na bi lir. Pa zar la il gi li ey
lem le rin baş lı ca la rı pa zar la ma araş tır ma la rı yap mak; tü ke ti ci dav ra nış la rı nı in ce
le mek; pa zar la ma test le ri yap mak; de ği şen pa zar ko şul la rıy la il gi li bil gi top la mak; 
pa zar bö lüm le me ve he def pa zar seç mek şek lin de özet le ne bi lir. Ürün, fi yat, da ğı
tım ve pa zar la ma ile ti şi mi ile il gi li pa zar la ma ey lem le ri pa zar la ma kar ma sı baş lı ğı 
al tın da iz le yen bö lüm de in ce le ne cek tir. 

PA ZAR LA MA KAR MA SI
Pa zar la ma kar ma sı, bir iş let me nin pa zar la ma prog ra mı nı mey da na ge ti rir ken, bir ara
ya ge ti rip eş gü düm le di ği ürün, fi yat, da ğı tım ve pa zar la ma ile ti şi mi ol mak üze re dört 
bi le şen den olu şan bir de ğiş ken dir. Pa zar la ma kar ma sı ne yin, na sıl, ne za man ya pı la ca
ğı ile ya kın dan il gi li dir. Doğ ru ürü nün, doğ ru yer de, doğ ru za man da ve doğ ru fi yat ta 
ol ma sı, pa zar la ma kar ma sı ka rar la rı nın doğ ru alın ma sı sa ye sin de ola bi lir. 

Ürün
Ürün ve hiz met le il gi li ça lış ma lar pa zar la ma nın te me li ni oluş tur mak ta dır. Ürün 
plan la ma ve ge liş tir me, bir iş let me nin pa zar la ma ey lem le ri nin baş lan gı cı dır. Ön
ce lik le üre ti le cek ürün fik ri or ta ya çı kar, ar ka sın dan bu nun için uy gun ve ye ter li 
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pa zar olup ol ma dı ğı in ce le nir, in ce le me so nuç la rı olum lu ise ürün plan la ma sı ya
pı lır ve ürün ge liş ti ri lir. Ürün ve hiz met plan la ma sı, pa zar la ma ça lış ma la rı nın en 
zor ve so rum lu luk ta şı yan ça lış ma la rın dan bi ri si dir. Bu aşa ma da alı na cak yan
lış ka rar lar so nu cu or ta ya çı ka cak so run la rı da ha son ra dü zelt mek he men he men 
müm kün de ğil dir. Pa za rın be nim se me ye ce ği bir ürün ya da hiz me tin ge liş ti ril me si, 
pa za ra su nul du ğun da pa zar la ma ile ti şi mi ça ba la rı nın yar dı mıy la bir mik tar sa tıl
sa bi le, pa zar da de vam lı ola rak sa tı la ma ya cak ürün ve hiz met le rin üre til me si ne se
bep ola cak tır. Baş lan gıç ta ki sa tış la rı iz le yen dö nem ler de, tü ke ti ci ler ürü nü tek rar 
sa tın al ma ya cak la rı için üre ti len ürün ve hiz met le rin sü rek li bir şe kil de sa tıl ma sı 
ger çek leş me ye cek tir. Ürün plan la ma sı na da sağ lam bir te mel le baş la mak ge rek mek
te dir. Sağ lam plan la ma nın ilk ge re ği, ürün ve hiz met kav ra mı na iliş kin bil gi le rin 
en iyi şe kil de kav ran ma sı ol mak ta dır. Pa zar la ma da ürün ya da hiz met, so mut ve 
so yut özel lik le rin oluş tur du ğu bir bü tün dür. Dar an lam da ürün bir di zi fi zik sel ve 
kim ya sal özel li ğin ko lay lık la gö rü le bi le cek bi çim de bir ara ya top la nıp bir leş ti ril di ği 
bir mad de ola rak ta nım lan mak ta dır. An cak ürü nün yal nız ca so mut un sur la rın dan 
söz et mek pa zar la ma açı sın dan ye ter li ol ma mak ta dır. Çün kü tü ke ti ci ler ürün ya da 
hiz met le ri sa tın alır ken, sa de ce on la rın fi zik sel özel lik le riy le il gi len me mek te, sa tış 
son ra sı hiz met ler le, iş let me nin ünü ve mar ka ima jı gi bi baş ka özel lik ler le de il gi
len mek te dir ler. Bu nun se be bi tü ke ti ci le rin ürün ve hiz met ler den yal nız ca fi zik sel 
tat min sağ la mak la ye tin me yip psi ko lo jik ola rak da tat mi ne ulaş mak is te me le ri dir. 

Pa zar la ma Açı sın dan Ürün le rin Sı nıflan dı rıl ma sı
Ürün bi le şe ni ile il gi li önem li bir ay rın tı, ürün le rin sı nıflan dı rıl ma sı dır. Sı nıflan
dır ma öl çüt le rin den en yay gın ola nı, ürün le ri sa tın al ma ya da kul la nım ama cı na 
gö re tü ke tim ürün le ri ve en düs tri yel ürün ler bi çi min de iki kü me de ele alan sı nıf
lan dır ma dır. 

Pa zar la ma açı sın dan di ğer bir sı nıflan dır ma bi çi mi da ya nık lı lık öl çü tü ne gö re 
ya pıl ma sı dır; bu sı nıflan dır ma da ürün ler da ya nık lı ve da ya nık sız ola rak iki ye ay
rı lır. Da ya nık lı ürün ler kı sa sü re li kul la nım so nu cun da yok ol ma yan, uzun sü re li 
kul la nım la ya vaş ya vaş yok edi len, tü ke ti len ya da ya rar lı öm rü so na eren ürün ler
dir. Ör ne ğin; buz do la bı, te le viz yon, cep te le fo nu gi bi. Da ya nık sız ürün ler ise bir 
kez kul la nım so nu cun da ya da kı sa sü re li kul la nım la tü ke ti lip yok edi len ürün ler
dir. Ör ne ğin; çi ko la ta, de ter jan, mey ve su yu gi bi.

Tü ke tim Ürün le ri: Bi rey le rin ki şi sel ih ti yaç ve is tek le ri ni gi der mek ama cıy
la sa tın al dı ğı ürün ler dir. Bu ürün ler son tü ke tim için sa tın alı nır; sa tın alın ma 
ama cı ki şi sel ya da ai le ih ti yaç la rı nın gi de ril me si dir. Tü ke tim ürün le ri; ko lay da, 
be ğen me li, özel lik li ve aran ma yan ürün ler ol mak üze re dört ay rı sı nıfta in ce le nir. 

Ko lay da ürün ler ucuz, faz la dü şü nüp plan la ma yap ma dan alı nan ürün ler dir. 
Bu ürün ler ih ti yaç du yul ma dık ça alın maz lar an cak ih ti yaç du yul duk la rın da da 
alı na bil me le ri ge re kir. Bu ne den le bu ürün le rin pa zar lan ma sın da yay gın da ğı tım 
ve dü şük fi yat la ma ge re kir. Ör ne ğin; tuz, şe ker, der gi gi bi.

Be ğen me li ürün ler fi yat, ni te lik, renk, bi çim ve mo da ya uy gun luk yö nün den 
kar şı laştır ma yap tık tan son ra sa tın alı nır. Sa tın al ma ka ra rı he men ve ril mez, ko
lay da ürün ler ka dar sık sa tın alın maz, bi rim fi yat la rı ko lay da ürün le re gö re da ha 
yük sek, da ya nık lı ve uzun ömür lü ürün ler dir. Be ğen me li ürün le re mo bil ya, elek
tro nik eş ya lar, gi yim eş ya la rı ör nek ola rak ve ri le bi lir.

Özel lik li ürün ler be lir li bir tü ke ti ci kü me si nin özel is tek ve ih ti yaç la rı nı kar
şı la yan, alı cı la rın el de et mek için za man ve pa ra har ca dık la rı ürün tü rü dür. Bu 
ürün tü rün de ge nel lik le be lir li bir mar ka ter cih edi lir ve bu mar ka ye ri ne baş ka bir 
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mar ka alın maz. İs te nen mar ka, fi yat tan da ha önem li dir. Özel lik li ürün le ri üre ten 
iş let me ler, sı nır lı da ğı tım ya par, pa zar la ma ile ti şi mi ça ba la rın da mar ka nın ay rı ca
lık lı ol du ğu ve fi ya tın uy gun lu ğu nu vur gu lar ve mar ka ima jı nı öne çı ka rır. Pa ha lı 
oto mo bil ler, özel mar ka lı kı ya fet ve ta kı lar bu ürün le re ör nek tir.

Aran ma yan ürün ler tü ke ti ci le rin var lık la rın dan ha ber dar ol ma dı ğı, ol sa lar bi le 
al ma yı dü şün me di ği, ne re den ala cak la rı nı bil me di ği ürün tü rü dür. Önem li nok
ta bu tür ürün le re ih ti yaç du yu lup du yul ma dı ğı de ğil ara nıp aran ma ma sı dır. Bu 
ürün ler dep rem si gor ta sı, gü ven lik si gor ta la rı gi bi pek çok in sa nın far kın da ol ma
dı ğı an cak özel il gi ya da yo ğun rek lam kam pan ya sıy la far kı na va rı lan ürün ler dir. 

En düs tri yel Ürün le rin Sı nıflan dır ma sı 
En düs tri yel ürün ler, baş ka bir ürü nün üre ti min de kul la nı lan ürün ler dir. Bu ürün
ler kul la nım yer le ri ve bi çim le ri açı sın dan be şe ay rı lır lar: 

Ham mad de ler baş ka bir ürü nün içi ne gi re rek fi zik sel ve kim ya sal ni te li ği ni yi
ti rip baş ka bir özel li ğe dö nü şen mad de ler dir. Ham pet rol, ağaç, pa muk gi bi ürün
ler bir çok en düs tri nin ham mad de si ni oluş tur mak ta dır.

İş len miş mad de ler ve par ça lar üre ti me gir me den ön ce iş lem den ge çi ri len, 
üre tim sı ra sın da da ha ile ri iş le me so ku lan ve bit miş ürü nün için de yer alan ürün
ler dir. Ör ne ğin; bir ara ba üre ti ci si için te ker lek, ara ba ca mı, kli ma iş len miş mad de 
ve par ça lar dan dır.

Ya tı rım ürün le ri son ürü nü el de et mek için ge rek li olan do na tım ürün le ri
dir. Bu ürün ler çok uzun sü re kul la nı lan ve iş let me bü yük lü ğü ne gö re de ğiş ken lik 
gös te ren pa ha lı ürün ler dir. Ör ne ğin fab ri ka bi na la rı ve üre tim bant la rı.

Yar dım cı do na tım üre tim fonk si yo nu nu ko lay laş tı ran ve bit miş ürü nün için
de doğ ru dan yer al ma yan ürün ler dir. Bun lar iş let me do na tı mı ve araç la rı nı kap
sar. Ör ne ğin yük le me bo şalt ma araç la rı ve el alet le ri.

İş let me ge reç le ri iş let me nin üre ti mi ne ve gün lük iş le yi şi ne yar dım cı olan ko
lay laş tı rı cı ürün ler dir. Bun lar  da bit miş ürü nün için de doğ ru dan yer al mayan ve 
yar dım cı do na tı ma gö re da ha kı sa sü re de yok edi len ve da ha ucuz ürün ler dir. Ör
ne ğin çe şit li kır ta si ye ve bü ro mal ze me le ri.

En düs tri yel hiz met ler iş let me le rin üre tim le rin de ve di ğer fa ali yet le rin de sa
tın al dık la rı hiz met ler dir. Ör ne ğin dı şa rı dan sağ la nan te miz lik hiz met le ri, hu kuk 
hiz met le ri ve gü ven lik hiz met le ri bu sı nı fa gir mek te dir. 

Her şey ürün ola bi lir mi? Tar tı şı nız. 

Fi yat
İş let me ler için fi yat, pa zar la ma amaç la rı na ula şa bil me de kul la nı lan pa zar la ma 
kar ma sı bi le şen le rin den bir ta ne si dir. Fi yat la ma ka rar la rı ürü nün di zay nı, da ğı tı
mı ve pa zar la ma ile ti şi mi ka rar la rı ile ko or di ne li bir bi çim de ve ril mek te dir. Fi yat
la ma hem di ğer pa zar la ma kar ma sı bi le şen le rin den et ki le nir hem de bu bi le şen le
ri et ki ler. Ör ne ğin, bir ürü nün yük sek ka li te ile ko num lan dı rıl ma sı ya pıl dı ğın da, 
fi yat lar, yük sek ma li yet le ri de kap sa ya ca ğın dan yük sek ola cak tır.

Fi yat, iş let me le rin pa zar la ma et kin lik le rinin yü rü tül me sin de ve ürün kar ma sı
nın mey da na ge ti ril me sin de te mel bir et ken dir. Ör ne ğin ürü ne ye ni özel lik ler ek
len mek is te nil di ğin de, he def pa zar ya pı la cak de ği şik lik le rin ma li yet le ri ni kap sa yan 
fi ya tı ka bul ede bil me li dir. He def pa zar bu fi ya tı ka bul et me ye cek ise ürün le il gi li bu 
ka rar ye ni den ele alın ma lı, bel ki de uy gu la ma dan vaz ge çil me li dir. Da ğı tım ku rum
la rı açı sın dan da ye ni fi yat ca zip ol ma ya bi lir. Fi yat lar, üre ti ci ya da ara cı la rın pa
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zar la ma ile ti şi mi ma li yet le ri ne kat lan ma ka rar la rı nı da et ki le mek te dir. İş let me nin 
ürün fark lı laş tır ma sı ya da yo ğun pa zar la ma ile ti şi mi ça lış ma la rın da bu lun ma
sı, tü ke ti ci ler için fi yat ta ya pı la cak de ği şik lik ten da ha çok et ki ya ra ta bi lir. Kı sa
ca doğ ru ve uy gun fi yat la ma, iş let me le rin pa zar la ma et kin lik le ri nin ba şa rı sın da 
önem li ol mak la bir lik te, tek ba şı na ye ter li ol ma mak ta dır. 

Bir iş let me, bir ürün için fi yat be lir ler ken el de et me ye ça lış tı ğı ge nel iş let me ve 
pa zar la ma amaç la rı nın en önem li le ri aşa ğı da ki gi bi sı ra la na bi lir: 

•	 Kâr	Sağ	la	ma	Ama	cı	
•	 Re	ka	be	te	Dö	nük	Amaç	lar	 (Re	ka	bet	Avan	ta	jı	 Ka	zan	ma/Ra	kip	ler	den	Öne	

Geç me Ama cı)
•	 Ya	şa	mı	nı	Sür	dür	me	(Ayak	ta	Kal	ma)	Ama	cı	
•	 Sa	tış	Hac	mi	ni	Art	tır	ma	Ama	cı	(Sa	tış	Mak	si	mi	zas	yo	nu)

Kâr Sağ la ma Ama cı
Ge nel lik le iş let me ler fi yat ka rar la rı nı alır ken kâr la rı nı en yük se ğe çı kar ma ama cı 
güt mek te dir. İş let me ler ürü ne olan ta le bi ve ürü nün fark lı fi yat dü zey le ri için iş
let me ye ma li ye ti ni he sap la ya rak en yük sek kâ rı, na kit akı şı nı ya da en yük sek ya tı
rım ge ti ri si ni sağ la ya cak fi yat dü ze yi ni be lir ler. İş let me nin ta lep ve ma li yet fonk si
yon la rı hak kın da bil gi sa hi bi ol du ğu dü şü nül se de ger çek te bun la rı doğ ru ve tam 
ola rak tah min et mek ol duk ça kar ma şık tır. Yük sek kâr lı lık, ma li yet le re ve iş let me 
ürün le ri ne olan ta le be bağ lı ola rak ger çek leş ti ri le bi lir. Di ğer bir an la tım la pa za rın 
ka bul ede bi le ce ğin den yük sek ve so nun da dü şük ta le be yol aça cak yük sek fi yat 
kâr lı lı ğı art tır maz. Bu ne den le he def pa za rın ve ra kip le rin fi yat la ma po li ti ka la rı
nın doğ ru bir bi çim de bi lin me si ge rek mek te dir. Yük sek kâr sağ la ma ama cı, fi ya tı 
be lir le me de ta lep ve ma li yet fak tör le ri nin rol le ri ni ve et ki le ri ni be lir le me yi içe rir. 

Re ka be te Dö nük Amaç lar
Fi yat lan dır ma ka rar la rı nı alır ken bir iş let me nin te mel da ya na ğı re ka bet et mek ise 
fi yat la rı nı be lir ler ken ra kip le ri ni te mel alır. Ge nel ola rak iş let me ler, pa zar da ra
kip ler den da ha dü şük fi yat lar uy gu la ya rak, on la rı pa zar dı şı na at ma yı ya da on la
rın pa zar la rı nı da ralt ma yı amaç lar. Özel lik le re ka be tin yo ğun ol du ğu pi ya sa lar da 
fi yat lar, iş let me le rin sa hip ol du ğu pa zar pay la rı doğ rul tu sun da be lir le nir. Bu du
rum da iş let me nin kon trol al tın da tu ta ca ğı ve önem ve re ce ği ko nu, sa tış dü ze yin
de ki de ğiş me ler ola cak tır. İş let me ler bu du rum da, fi yat dı şın da ka lan di ğer pa zar
la ma bi le şen le ri ne da ya lı stra te jiler geliştirilebilir. 

Ya şa mı nı Sür dür me (Ayak ta Kal ma) Ama cı
İş let me le rin fa ali yet gös ter dik le ri pa zar da yo ğun bir re ka bet yaşanıyorsa ya da tü
ke ti ci ta le bi nin ya pı sı çok hız lı de ği şi yor sa; ör ne ğin kriz dö nem le rin de te mel amaç 
ha yat ta ka la bil mek tir. Bu du rum da kâr lı lık iş let me nin var lı ğı nı sür dür me sin den 
da ha az önem li ol mak ta dır. Ürün fi yat la rı, de ğiş ken ma li yet le ri ve de ğiş mez ma li
yet le rin bir bö lü mü nü kar şı la ya bil di ği sü re ce iş let me var lı ğı nı sür dü re bi lir. Tü ke
ti ci ta le bin de ki de ği şim ler, şid det li re ka bet ya da aşı rı ka pa si te kul la nı mı iş let me 
iş le yi şin de ve üre tim de so run la ra yol aça bi lir. Böy le bir or tam da bu lu nan iş let me
ler kâr lı lı ğı ikin ci pla na atarak dü şük fi yat lan dır ma yo lu na gi de bi lir ler. İş let me le
rin zor dö nem le rin de ha yat ta ka la bil me le ri önem li bir prob lem dir. Bu du rum da 
fi yat lan dır ma ha yat ta ka la bil me ara cı ola rak kul la nıl mak ta dır. 
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Sa tış Hac mi Art tır ma Ama cı (Sa tış Mak si mi zas yo nu)
Sa tış hac mi ni ar tır ma, sa tış la rın ve pa zar pay la rı nın mak si mi zas yo nu üze ri ne 
odak lan mak ta dır. Sa tış hac mi ni art tır ma da amaç, bel li bir dö nem de bel li bir sa
tış dü ze yi ne ulaş mak tır. İş let me ler, çe şit li fa ali yet ler le yük sek sa tış hac mi ama
cı na ula şa bi lir ler; an cak bu du rum her za man yük sek kâr lı lı ğa yol aç ma ya bi lir. 
Amaç lar dan ikin ci si ise pa zar pa yı nı en yük se ğe çı kar mak tır. Pa zar pa yı ve kâr lı lık 
ara sın da ki iliş ki ne de niy le uy gu la nan fi yat stra te ji le ri ile pa zar pa yı nı art tır mak 
amaç la nır. Ge nel lik le iş let me ler, pa zar pay la rı nı yük selt mek is te dik le rin de dü şük 
fi yat lan dır ma stra te ji si ni ter cih eder ler. Pa zar pay la rı ar tıp, sa tış lar ve üre tim yük
sel dik çe bi rim ma li yet ler aza la ca ğın dan, fi yat la rın düş me si nor mal dir. Bu du rum
da iş let me nin pa zar pa yı da ha da ar ta bi lir. 

Da ğı tım
Pa zar la ma kar ma sın da da ğı tı mın ro lü, ürü nü he def kit le ye ulaş tır mak tır. Bir ürü
nün pa za ra ulaş tı rıl ma sın da ki ilk önem li et kin lik ürü nün sa tı şı nın dü zen len me si 
ve sa hip li ği nin üre ti ci den son tü ke ti ci ye ulaş tı rıl ma sı dır. Da ğı tım sü re cin de göz 
önü ne alın ma sı ge re ken di ğer fa ali yet ler ise ürü nün tu tun du rul ma sı, de po lan ma
sı ve da ğı tım sü re ci sı ra sın da ba zı fi nan sal risk le rin var lı ğı na dik kat edil me si dir. 
Da ğı tım ka na lı ya da pa zar la ma ka na lı, bir ürü nün üre ti ci den tü ke ti ci ye doğ ru 
ha re ke tin de iz le di ği yol dur. Di ğer bir de yiş le, ürün le rin pa zar lan ma sı nı sağ la yan 
iş let me içi ör güt sel bi rim le rin ve iş let me dı şı pa zar la ma ör güt le rin oluş tur du ğu 
bir ya pı dır. Da ğı tım ka nal la rı ka rar la rı ge nel lik le di ğer iş let me le re uzun dö nem li 
bağ lı lık ge rek tir mek te dir. İşletmeler rek lam la rı nı, fi yat la rı nı ya da pa zar la ma ile
ti şi mi prog ram la rı nı ko lay lık la de ğiş ti re bi lir ve pa za rın ta le bi ne gö re es ki ürü nü 
kal dı rıp ye ni ürü nü su na bi lir ler. An cak li sans an laş ma sıy la, ba ğım sız ara cı lar la ya 
da bü yük pe ra ken de ci ler le an laş ma ya pa rak bir da ğı tım ka na lı kur ma la rı du ru
mun da, ko şul la ra bağ lı ola rak ürün le ri ni ken di ma ğa za la rın dan sat ma ya da İn
ter net yo luy la sat ma gi bi ve ril miş ka rar la rı ko lay lık la de ğiş ti re mez ler. Do la yı sıy la, 
iş let me yö ne ti ci le ri sa tış çev re si nin ge le cek te ki du ru mu nu göz önün de bu lun du
ra rak da ğı tım ka nal la rı nı özen li bir şe kil de oluş tur ma lı dır. Tü ke ti ci ler ge nel lik le 
da ğı tım ka na lın da yer al mı yor muş gi bi gö zük se de da ğı tım ka na lın da çe şit li iş
let me ler ara sın da ürü nün sa hip li ği yer de ğiş tir di ği için ürü nün ilk sa hi bi ile son 
sa hi bi nin ve ara da ki sa hip le ri nin yer al ma sı ola ğan dır. Ge nel ola rak da ğı tım ka
nal la rı do lay sız ve do lay lı ol mak üze re iki ye ay rıl mak ta dır. 

Do lay sız ve Do lay lı Da ğı tım
Do lay sız da ğı tım üre ti ci nin ürün le ri ni tü ke ti ci ye, her han gi bir ara cı dan ya rar lan
mak sı zın, doğ ru dan sat ma sı dır. Bu tür bir da ğı tı ma “sı fır aşa ma lı da ğı tım” adı da 
ve ri lir. Do lay lı da ğı tım da ise üre ti ci ve tü ke ti ci ara sın da çe şit li ara cı lar yer al mak
ta dır. Do lay lı da ğı tım tek aşa ma lı ola bi le ce ği gi bi, iki, üç ya da çok da ha faz la aşa
ma lı ola bi lir. Do lay sız da ğı tım da sa tı cı ve alı cı ara sın da ki iliş ki doğ ru dan ol ma sı na 
kar şı lık, do lay lı da ğı tım da aşa ma sa yı sı art tık ça, bu iliş ki za yıflar. Ço ğu kez mar ket
ten sa tın alı nan bir ürü nün ki min ta ra fın dan, ne re de üre til di ği, mar ke te ula şa na 
ka dar kaç kez el de ğiş tir di ği bi lin mez. Yi ye cek ürün le ri gi bi, ül ke ge ne lin de sa tı lan 
ürün ler de do lay sız bir da ğı tı mı ger çek leş tir mek, ya ni doğ ru dan sat mak çok zor dur. 
Ör ne ğin bir gıda ü, Tür ki ye pa za rın da bi rey le re ve ai le le re ula şa bil mek için, ürü ne 
uy gun tüm mar ket, bü fe ve ben ze ri sa tış nok ta la rın dan fay da lan mak ta dır. Do lay lı 
da ğı tı mın do lay sız da ğı tı ma ter cih edil me si nin bir baş ka ne de ni de da ğı tım ka na
lın da yer alan ka nal üye le ri nin ta şı ma, de po la ma gi bi pek çok pa zar la ma ey le mi ni 
üre ti ci ye gö re çok da ha et kin bir şe kil de ger çek leş tir me le ri dir. Bu ne den le pek çok 

Dağıtım kanalı, ürünlerin 
üreticilerden tüketicilere 
akışını yönlendiren kişi ya da 
örgütlerin oluşturduğu sistem.
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iş let me bu iş le ri, ken di le ri yap ma gü cü ne sa hip ol ma la rı na kar şın, ara cı la ra bı rak
ma yı da ha uy gun gör mek te dir. Do lay lı da ğı tım da, da ğı tım ka na lı nın et kin li ği ka
nal üye le ri ara sın da ki iş  bir li ği ne bağ lı dır. Ör ne ğin top tan cı ta şı ma yı, üre ti ci ya da 
pe ra ken de ci ye gö re da ha iyi ya pa bi le cek se bu işin ona ve ril me si ge re kir. An cak bu 
şe kil de ki bir gö rev pay la şı mı nı ger çek leş tir mek her za man çok ba sit ol ma ya bi lir. 

Elek tro nik ti ca re tin ge liş me si ile iş let me le rin ürün le ri ni doğ ru dan pa zar la ma 
fır sat la rı art mış tır. Da ğı tım ka na lın da bir ya da bir kaç ba sa ma ğın or ta dan kal
dı rıl ma sı na “ara cı sız laş tır ma” adı ve ril mek te dir. Üre ti ci ler, ya rar la rı na rağ men 
ara cı la rı at la ya rak müş te ri le ri ne ulaş ma yol la rı nı araş tır mak ta dır. An cak do lay sız 
da ğı tı mın do lay lı da ğı tı ma gö re ma li ye ti da ha yük sek ola bi lir ve ara cı sız laş tır ma 
son ra sı tü ke ti ci tat mi nin ar ta ca ğı da ke sin de ğil dir. Çün kü ürü nün tü ke ti ci açı
sın dan de ğe ri, ara cı la rın pa zar la ma ça ba la rı na da bağ lı dır. Ye ni olu şum bu de ğe ri 
azal tır sa, ör ne ğin ba yi ya da ser vis le ri nin azal ma sı sa tış son ra sı tü ke ti ci hiz met le
rin de ak sa ma la ra ne den olur sa tü ke ti ci ler bu du rum dan hoş nut ol maz lar.

Pa zar la ma İle ti şi mi 
Es	ki	adı	 tu	tun	dur	ma	olan	pa	zar	la	ma	 ile	ti	şi	mi,	 iş	let	me/ürün/hiz	met	 ile	he	def	kit
le ara sın da ki tüm ile ti şi mi içe rir. Pa zar la ma ile ti şi mi et kin lik le ri ara sın da pa zar la
ma ile ti şi mi amaç la rı nın ve han gi pa zar la ma ile ti şi mi yön tem le ri nin (rek lam, sa tış 
özen dir me, halk la iliş ki ler, ki şi sel sa tış ve doğ ru dan pa zar la ma ile ti şi mi) kul la nı la
ca ğı nın be lir len me si, med ya ve mec ra se çi mi (ör ne ğin; han gi ga ze te ler, han gi te le
viz yon lar da han gi gün ler de, han gi der gi ler de rek lam ve ri le ce ği, bro şür le re ne ka dar 
büt çe ay rı la ca ğı), ile ti şim me saj la rı nın ha zır lan ma sı, pa zar la ma ile ti şi mi har ca ma
la rı nın et kin li ği nin öl çül me si, sa tış ele man la rı nın işe alın ma la rı, or yan tas yo nu, eği
tim ve mo ti vas yo nu, sa tış pro mos yon la rı, kam pan ya la rı nın be lir len me si ve et kin li
ği nin öl çül me si ve bro şür le rin ha zır lan ma sı ve da ğı tıl ma sı gi bi fa ali yet ler sa yı la bi lir. 

Pa zar la ma ile ti şi mi kar ma sı nın alt bi le şen le ri ola rak ad lan dı rı lan; rek lam, sa tış 
özen dir me, halk la iliş ki ler, ki şi sel sa tış ve doğ ru dan pa zar la ma ile ti şi mi ça ba la rı 
ile pa zar la ma yön tem le ri en uy gun pa zar la ma ile ti şi mi kar ma sı nın büt çe le ri ni de 
göz önü ne ala rak oluş tu rul ma lı dır. Beş fark lı pa zar la ma ile ti şi mi ara cın dan han gi
si ya da han gi le ri nin han gi or tam ve araç lar da kul la nı la ca ğı ve pa zar la ma ile ti şi mi 
büt çe si nin na sıl oluş tu ru la ca ğı ile na sıl da ğı tı la ca ğıy la il gi li ka ra rın alın ma sın da 
aşa ğı da ki et ken ler be lir le yi ci dir:

•	 Ürün	özel	lik	le	ri
•	 Pa	za	rın	özel	lik	le	ri
•	 İş	let	me	nin	fi	nan	sal	gü	cü	ve	pa	zar	la	ma	ile	ti	şi	mi	için	ay	rı	lan	büt	çe
•	 Re	ka	bet	ya	pı	sı	ve	ra	kip	le	rin	pa	zar	la	ma	ile	ti	şi	mi	stra	te	ji	le	ri
•	 Ürü	nün	ya	şam	eğ	ri	sin	de	bul	undu	ğu	aşa	ma
•	 Da	ğı	tım	stra	te	ji	le	ri
•	 Alı	cı	la	rın	sa	tın	al	ma	ka	rar	sü	re	ci	nin	han	gi	aşa	ma	sın	da	bu	lun	duk	la	rı	

Rek lam
Rek	lam;	ürün	le	rin,	hiz	met	le	rin	ya	da	dü	şün	ce	le	rin	tü	ke	ti	ci	le	re	du	yu	rul	ma	sı	ve	be
nim se til me si için, bir üc ret kar şı lı ğın da, ki şi sel ol ma yan bir bi çim de su nul ma sı dır. 
Rek	lam,	di	ğer	pa	zar	la	ma	ile	ti	şi	mi	araç	la	rı	için	de,	en	yay	gın	ola	rak	kul	la	nı	lan	ile	ti	şim	
ara	cı	dır.	Rek	la	mın	en	önem	li	özel	lik	le	ri,	rek	la	mı	ya	pa	nın	kim	li	ği	nin	açık	ola	rak	be
lir til me si, rek la mı ya yın la yan rek lam ara cı na bel li bir pa ra öden me si ve rek la mın tek 
yön	lü	bir	 ile	ti	şim	ara	cı	ol	ma	sı	dır.	Rek	la	mın	pek	çok	üs	tün	yön	le	ri	bu	lun	mak	ta	dır.	
Bun lar dan il ki, rek la mın ka mu ya açık ol ma sı dır. Bu özel lik, rek la ma meş ru luk ka zan
dı rır. Tü ke ti ci le rin ya da alı cı la rın sa tın al ma dav ra nış la rı ka mu ta ra fın dan iz le nip kav



Genel İşletme150

ra na bi lir. İkin ci si, çok yay gın ola rak kul la nı lan bir araç olup, me saj is te nil di ği ka dar 
tek rar la na bi lir ve ra kip le rin me saj la rıy la kar şı laş tır ma ya pı la bi lir. Üçün cü sü; ba sım 
tek nik le riy le, renk ler ve ses ler le iş let me ve ürün ler, çe ki ci bir bi çim de gös te ri le bi lir. 

Sa tış Özen dir me
Rek	lam	la	rın	et	ki	le	ri	nin	nis	pe	ten	sı	nır	lı	ol	ma	sı,	sa	tış	özen	dir	me	araç	la	rı	nın	kul	la
nı mı nı yay gın laş tır mak ta dır. Sa tış özen dir me ça ba la rı, tü ke ti ci ler de he di ye al ma 
ve da ha dü şük fi yat lar ya da üc ret siz ola rak ürün le re sa hip ol ma eği lim le ri dik ka te 
alın dı ğın da, doğ ru ve za man lı kul la nıl dı ğın da önem li sa tış ar tış la rı ge ti re bil mek te
dir.	Re	ka	be	tin	ve	mar	ka	sa	yı	sı	nın	art	ma	sı,	ürün	ler	ara	sın	da	ki	fark	lı	lık	la	rın	azal	ma	sı	
kar şı sın da, pa zar la ma tek nik le ri kı sa sü re de so nu ca ulaş ma ve so nuç la rı art tır ma 
bas kı sıy la sa tış özen dir me uy gu la ma la rı nı ön pla na ge tir mek te dir. Sa tış özen dir me 
araç la rı, doğ ru dan tü ke ti ci le ri satın almaya özen dir mek ve sa tış ar tı şı ya rat ma ya 
yö ne lik uy gu la na bi le ce ği gi bi, sa tış la rı art tır mak ama cıy la ara cı ku ru luş lar ola rak 
top tan cı lar, pe ra ken de ci ler, ba yi ler ve acen te le ri da ha faz la sa tı şa özen dir mek ya da 
iş let me nin ken di sa tış ele man la rı nı sa tış sü re cin de des tek le mek ve gü dü le mek ama
cıy la da kul la nı la bi lir. Sa tış özen dir me araç la rı, tü ke tim ürün le rin de da ha yo ğun 
kul la nıl mak la bir lik te, en düs tri yel ürün ler de de kul la nı la bi lir. Şe kil 6.2’de sa tış özen
dir me araç la rı nın uy gu lan dı ğı kit le ye gö re da ğı lı mı gö rül mek te dir.

Halk la İliş ki ler
Halk la iliş ki ler; bir mar ka, ürün, hiz met, dü şün ce, ki şi, ku rum ve ya iş let me nin 
kit le ile ti şim araç la rı nı kul la na rak ta nı tıl ma sı nı sağ la yan pa zar la ma ile ti şi mi uy
gu	la	ma	sı	dır.	Rek	lam	ile	halk	la	iliş	ki	ler	ara	sın	da	ki	en	te	mel	ayrım	rek	la	mın	bir	be
del kar şı lı ğın da kit le ile ti şim araç la rın da ya pıl ma sı, halk la iliş ki ler uy gu la ma la rı
nda ise yi ne ço ğun luk la kit le ile ti şim araç la rı nın kul la nıl ma sı dır. An cak en te mel 
fark lı özel li ği ka mu oyu nu ik na et me ve inan dır ma ça ba la rı nın be del siz ol ma sı dır. 
Halk la iliş ki le rin rek la ma ter cih edil me ne den le ri şu şe kil de özet le ne bi lir:

•	 Ço	ğun	luk	la	öne	çı	kan	bir	kaç	rek	lam	dı	şın	da	rek	lam	lar	dan	ka	çıl	mak	ta	dır,
•	 Halk	la	iliş	ki	le	rin	ku	ru	ma	gü	ven	sağ	la	ma	ola	na	ğı	art	mak	ta	dır,
•	 He	def	tü	ke	ti	ci,	rek	lam	me	sa	jı	nı	cid	di	ola	rak	sor	gu	la	mak	ta	dır,
•	 Kriz dö nem le rin de ma li ye ti dü şük tür,

Şekil 6.2

Farklı Kitlelere 
Uygulanan Satış 
Özendirme Araçları

Kaynak: Altunışık, 
Remzi, Özdemir, 
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Avcı Ofset, İstanbul, 
s.119.



6. Ünite - İşletmelerde Üretim ve Pazarlama 151

•	 Pa	zar	da	güç	den	ge	si	üre	ti	ci	den	tü	ke	ti	ci	ye	geç	miş	tir,
•	 Rek	lam	iz	le	yi	ci	ye	bık	kın	lık	ver	me	ye	baş	la	mış	tır,
•	 Rek	la	mın	ha	ber	de	ğe	ri	azal	mış	tır,
•	 Rek	la	mın	tü	ke	ti	ci	şe	kil	len	dir	me	gü	cü	her	za	man	ay	nı	de	ğil	dir,
•	 Yal	nız	ca	rek	lam	la	sa	tış	yap	mak	güç	leş	miş	tir,
•	 Tü	ke	ti	ci	bi	lin	ci	art	mış	tır,
•	 Tü	ke	ti	ci	le	rin	bek	len	ti	le	ri	nin	be	lir	len	me	si	önem	li	ol	muş	tur.	
Pa zar la ma ve halk la iliş ki ler, gi de rek tü ke ti ci le re tam bir ile ti şim su na bil mek 

için bir lik te ça lış mak ta dır; pa zar la ma cı lar ye ni ürün ta nı tı mı için du yu ru mu kul
la nı yor ken halk la iliş ki ler, pa zar da “da nış man” ola rak yer al mak ta dır. Hal ka iliş ki
ler, ürün ta nı tım la rı na rek la mın oluş tu ra ma ya ca ğı bir gü ve ni lir lik ka zan dır mak
ta dır. Bi rey ler ar tık sa de ce rek lam la ra inan ma mak ta fa kat inanç la rı; ga ze te ler de 
oku duk la rın da ya da te le viz yon lar da rek lam for ma tı nın dı şın da ge nel lik le  de 
ha ber ya da yo rum ola rak iz le dik le rin de güç len mek te dir. Ge le nek sel pa zar la ma 
ile ti şi mi araç la rı nın et ki lili ğin de azal ma de vam et tik çe, halk la iliş ki le rin tü ke ti ci 
an la yı şı na ve ma li yet yö nün den ve rim li li ği ne ve ri len önem de ar ta cak tır. 

Ki şi sel Sa tış
Ki şi sel sa tış, ürün ve hiz met le ri sa tın alan la ra ürün le ri ve iş let me yi ta nı tan, on la
ra bil gi ve ren, sa tın al ma la rı nı sağ la ma ya ça lı şan ve ürün sa tın alan lar la yüz yü ze 
ya da te le fon da gö rüş me ler yo luy la ya pı lan et kin lik le ri kap sar. En düs tri yel ürün
ler ve iş let me ler ara sın da ki alı ve riş ler de ki şi sel sa tış çok önem ta şı mak ta dır. Bü
ro mo bil ya la rı sa tan bir iş let me nin sa tış tem sil ci le ri nin, iş let me ler de ki sa tın al ma 
et kin lik le ri ni et ki le ye bi le cek ça lı şan lar la gö rüş me ler ya pa rak ürün le ri sat ma ya 
ça lış ma sı kla sik bir ör nek tir. Bi rim fi ya tı ve kâ rı dü şük olan hız lı tü ke tim ürün le
rin de (bis kü vi, mey ve su yu, ek mek, şam pu an vs. gi bi ürün ler de) tü ke ti ci ye ki şi sel 
sa tış ya pıl ma sı ola sı de ğil dir. 

Doğ ru dan Pa zar la ma İle ti şi mi
Pa zar la ma ile ti şi mi ça ba la rı, ge li şen tek no lo ji ve uy gu la ma bi çim le ri ne gö re şe kil
le ne bil mek te dir. Doğ ru dan pa zar la ma ça ba la rı nın bir bö lü mü ge le nek sel an lam da 
geç miş te de kul la nı lan yüz  yü ze sa tış, te le fon la sa tış, ka ta log la sa tış gi bi tek nik ler 
iken, tek no lo jik ge liş me ler ve ye ni ola nak la rın or ta ya çık ma sıy la, te le viz yon dan 
sa tış, İn ter net ’ten pa zar la ma ve oto ma tik sa tış ma ki ne le ri ile pa zar la ma yön tem
le ri de gü nü müz de yay gın bir bi çim de kul la nıl mak ta dır. Doğ ru dan pa zar la ma ça
ba la rı, bir yan dan doğ ru dan ürün ve hiz met le rin sa tı şı nı sağ lar ken, di ğer yan dan 
pa zar la ma ile ti şi mi ça ba sı ola rak da ni te len di ri le bi lir. Bu an lam da doğ ru dan pa
zar la ma ça ba la rı da ğı tım ve pa zar la ma ile ti şi mi ara cı ol ma ni te li ği ta şır lar. Doğ
ru dan pa zar la ma ça ba la rı, tü ke ti ci le rin ürün le re ko lay eri şimini sağ lar, za man ka
zan dı rır ve alış ve ri şi eğ len ce li bir du ru ma ge ti rir. Sa tı cı lar yö nün den ise doğ ru dan 
pa zar la ma nın çe şit li ya rar la rı bu lun mak ta dır. Bu yön tem le pa zar la ma cı lar doğ ru 
me saj la rı doğ ru kit le le re ya da bi rey le re ile te bi lir, dü şük ve et kin ma li yet ler le ça lı
şa bi lir, müş te ri ve ri ta ba nı oluş tu ra bi lir. İn ter ne t’in yay gın laş ma sı, de ği şen ya şam 
bi çi mi ve in ter net tek no lo ji si nin iş let me ler yö nün den ma li yet le ri azalt mak için 
kul la nıl ma sı İn ter net ’te pa zar la ma nın yay gın laş ma sı na ne den ol muş tur. Ye rel ve 
kü re sel pa zar lar da ça lı şan bir çok iş let me he def kit le le ri ne doğ ru dan pa zar la ma ile 
me saj la rı nı ile te bil mek te ve me saj la rı na ge len tep ki le ri yi ne bu yol la al mak ta dır. 

İş let me ler in pa zar la ma kar ma sı nı plan lar ken ge nel ola rak han gi fak tör le ri göz 
önün de bu lun dur ma sı ge re kir? Kı sa ca açık la yı nız. 5
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Özet
Üre tim fonk si yo nu nun an la mı nı açık la mak ve 
üre tim sis tem le ri ni sı nıflan dır mak.
 Üre tim, kla sik ola rak ma ki ne, in san ve teç hi zat 
kul la na rak fi zik sel bir ma lın ya pı mı ya da hiz
me tin mey da na ge ti ril me si ola rak ta nım lan
mak ta dır. Üre tim sü re ci, sis tem de ki gir di le rin 
bir fay da ya ra ta cak bi çim de bir ürün ya da hiz
me te dö nüş tü rül me si dir. Üre tim ger çek leş ti ri lir
ken iş let me ler ta ra fın dan fark lı üre tim sis tem le ri 
kul la nı lır. Üre tim sis tem le ri gü nü mü ze ge li şe rek 
gel miş ve kit le sel üre ti min ya pı la bi le ce ği sis tem
ler or ta ya çık mış tır. Bu nun ya nı  sı ra ül ke le rin ve 
sek tör le rin ge liş miş lik dü zey le ri, eko no mik ya pı, 
üre ti min özel li ği gi bi fak tör ler ba sit ve kit le sel 
üre ti me uy gun ol ma yan üre tim sis tem le ri nin de 
de vam et me si ne yol aç mak ta dır. Üre tim sis tem
le ri ola rak; el iş çi li ği sis te mi, ev iş çi li ği sis te mi, 
ima lat ha ne sis te mi, fab ri kas yon sis te mi ol mak 
üze re dört sis tem den söz edi le bi lir.

İş let me ler de ki üre tim bi çim le ri ni sı nıflan dır mak 
ve de ğer len dir mek.
 İş let me le rin üre tim mik tar la rı, üre ti me iliş kin 
do na nım la rı ile ya kın dan iliş ki li dir. An cak tek
no lo ji de ki ye ni lik ler, tü ke ti ci ih ti yaç ve is tek
le ri ni de ğiş tir mek te ve bu de ği şim pa zar la rı, 
do la yı sıy la üre tim bi çim le ri ni ye ni den ya pı lan
dır mak ta dır. Bu nun la bir lik te pa zar ya pı la rı çok 
sık de ğiş mek te, pa zar da ki re ka bet üs tün lü ğü
nün sağ lan ma sı ve pa zar pay la rı nın ko run ma sı, 
iş let me ler açı sın dan gi de rek da ha zor lu bir hâ le 
gel mek te dir. Pa zar or tam la rın da ya şa nan kök lü 
de ği şim ler, üre tim bi çim le ri nin de de ğiş me si ge
re ği ni or ta ya çı kar mak ta dır. Üre tim de kul la nı
lan baş lı ca üre tim bi çim le ri; üre tim yön te mi ne 
gö re sı nıflan dır ma, ürü nün cin si ne gö re sı nıf
lan dır ma, üre tim akı şı ve mik ta rı na gö re sı nıf
lan dır ma dır. 

Pa zar la ma ya iliş kin te mel kav ram la rı ve pa zar la-
ma kar ma sı nı de ğer len dir mek. 
 Dar an lam da pa zar la ma, iş let me le rin ürün ya 
da hiz met le ri ni pa za ra sür me si dir. Ge niş an
lam da pa zar la ma ise üre tim den tü ke ti me ka
dar, ürün le rin akı şı nı ko lay laş tı rı cı iş lem le rin 
bü tü nü ola rak ta nım la na bi lir. Ge niş an la mı ile 
pa zar la ma; te da rik çi ler den, üre ti me, da ğı tı ma, 
sa tı şa ve sa tış son ra sı müş te ri iliş ki le ri ne ka dar 
çok ge niş bir ala nı kap sar. Pa zar la ma kar ma sı, 
bir iş let me nin pa zar la ma prog ra mı nı mey da na 
ge ti rir ken, bir ara ya ge ti rip eş gü düm le di ği ürün, 
fi yat, pa zar la ma ile ti şi mi ve da ğı tım ol mak üze re 
dört bi le şen den olu şan bir de ğiş ken dir. Pa zar la
ma kar ma sı ne yin, na sıl, ne za man ya pı la ca ğı ile 
ya kın dan il gi li dir. Doğ ru ürü nün, doğ ru yer de, 
doğ ru za man da ve doğ ru fi yat ta tü ke ti ci ye sağ
lan ma sı, pa zar la ma kar ma sı ka rar la rı nın doğ ru 
alın ma sı sa ye sin de ola bi lir. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki ler den han gi si üre tim sis tem le ri için de yer 
al maz?

a. El İş çi li ği 
b. Ev İş çi li ği
c. İma lat ha ne Sis te mi 
d. Fab ri kas yon Sis te mi
e. Tek üre tim

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si el iş çi li ği nin te mel özel lik
le ri ne ters tir?

a. Sü rek li bir ge liş me gös te rir
b. Alı cı lar sa yı ca sı nır lı dır
c. Ka pi tal ge rek si ni mi az dır
d. İş let me kü çük ve üre tim ki şi sel dir
e. Kul la nı lan ma ki ne ler kü çük tür

3. Üre ti min ba ğım sız iş çi ler ce gi ri şim ci ler he sa bı na ve 
kâr ve za ra rı gi ri şim ci le rin ol mak üze re ken di iş yer le
rin de ya pıl ma sı han gi üre tim sis te mi nin özel li ği dir?

a. El iş çi li ği
b. Ev iş çi li ği
c. Ya pım ye rin de üre tim
d. Fab ri kas yon sis te mi
e. İma lat ha ne sis te mi 

4. Aşa ğı da ki ler den han gi le ri ima lat ha ne sis te mi nin te
mel özel lik le ri ne ters tir?
I. Ürün ler da ha çok özel alı cı la rın ki şi sel is tek le ri ne 

gö re üre ti lir
II. Alı cı ve üre ti ci ara sın da ki şi sel iliş ki olu şur
II I. De ğiş mez gi der ler ol duk ça yük sek tir
IV. Bu sis tem le üre tim ya pan ki şi iş let me le ri yay gın dır
V. İş bö lü mü ne da ha az yer ve ri lir

a. II IIV  
b. II IIVV  
c. III IV  
d. IIIV  
e. IIIV

5. Aşa ğı da ki ler den han gi le ri üre tim akı şı ve mik ta rı na 
gö re üre tim bi çim le ri ne gi rer?
I. Tek üre tim
II. İş let me de üre tim
II I. Kit le sel üre tim
IV. Ya pım ye rin de üre tim
V. Se ri üre tim 

a. III IIV
b. II IIVV  
c. III IV  
d. IIIII IV  
e. IIIV

6. Be lir li bir tü ke ti ci kü me si nin özel ih ti yaç ve is tek
le ri ne hi tap eden, bu lun ma sı için özel ça ba ge rek ti ren 
ve fi ya tı yük sek olan ürün ler çe şit le ri aşa ğı da ki ler den 
han gi sı nı fa gi rer?

a. Ko lay da ürün ler
b. Be ğen me li ürün ler 
c. Özel lik li ürün ler 
d. Aran ma yan ürün ler
e. En düs tri yel ürün ler

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si en düs tri yel ürün ler içi ne 
gir mez?

a. Ham mad de ler
b. Üre tim ge reç le ri ve par ça lar
c. Do na tım ürün le ri
d. Yar dım cı araç lar
e. Ko lay da ürün ler

8. Aşa ğı da ki ler den han gi si pa zar la ma ile ti şi mi büt çe
si nin oluş tu rul ma sın da göz önün de bu lun du rul ma sı 
ge re ken et men ler den bi ri si de ğil dir?

a. Ürün özel lik le ri
b. Pa za rın özel lik le ri
c. İş let me nin fi nan sal gü cü
d.	 Re	ka	bet	ya	pı	sı
e. Tek no lo ji

9. Aşa ğı da ki ler den han gi si iş let me le rin fi yat ka rar
la rın da göz önün de bu lun dur ma sı ge re ken et men le re 
gir mez? 

a.	 Ma	li	yet	gi	der	le	ri
b. Pa zar da ki re ka bet
c. Ta lep
d.	 Rek	lam
e. Dev let

10. Aşa ğı da ki ler den han gi si tü ke ti ci le re yö ne lik sa tış 
özen dir me araç la rın dan bi ri de ğil dir?

a. Ku pon lar
b. Ör nek ürün da ğı tım la rı
c. İn di rim ler
d. He di ye ürün ler
e. Sa tış top lan tı la rı ve ge zi le ri
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Fab ri ka sız Şir ket ler 
Türk iş let me le ri de Ni ke ve App le gi bi bü yük şir ket le rin 
baş lat tı ğı kü re sel tren di iz li yor. Türk şir ket le ri nin ba zı la
rı fab ri ka la rı nı ka pa tıp bu üre tim mo de li ne geç mek te ya 
da bu mo de li ilk ku rul du ğu gün den be ri be nim se mek te
dir. Ör ne ğin Ko ton, Ar zum, Ki ğı lı, Em san, Blu e Hou se, 
Ho mend, Twigy gi bi pek çok Türk mar ka sı üre ti mi nin ta
ma mı nı Tür ki ye ve yurt dı şın da ki fa son üre ti ci le re yap tır
mak ta dır. Dün ya da Le vi Stra uss, Ni ke, App le, Bar bi e gi bi 
bir çok bü yük şir ket fab ri ka la rı nı tek tek ka pa tıp dün ya nın 
dört bir ya nın dan ço ğun luk la da uzak do ğu dan üre ti ci
ler le üre tim söz leş me le ri yap tı lar. Bu ra da amaç, hem bu 
şir ket le rin ana iş le ri ola rak gör dük le ri ta sa rım, sa tış, ürün 
ge liş tir me, mar ka ve pa zar la ma ya odak lan mak hem de iş
let me ma li yet le rin den kur tu la rak kâr lı lı ğı yük selt mek tir. 
Gü nü müz de dün ya nın dört bir ya nın da, ün lü Ja pon gu ru 
Ke nic hi Oh ma e’nin de yi miy le, yüz ler ce “fab ri ka sız şir ket” 
(fab less com pany) fa ali yet gös ter mek te dir. Bu sis te min 
avan taj la rı aşa ğı da ki gi bi özet le ne bi lir:
•	 Şir	ket	le	rin	 yük	sek	 ma	li	yet	ler	den	 kur	tul	ma	 ara	yı	şı:	

Şir ket ler bu sis te mi kul la na rak sa bit ya tı rım ma li yet
le rin den amor tis man dan, ge nel gi der ler den ve in san 
kay na ğı ma li ye tin den kur tul mak ta dır. Ay rı ca üre tim
de olu şan fi re le rin ma li yet le ri de oluş ma mak ta dır. 

•	 Üre	tim	ya	pı	lan	ül	ke	ye	 gö	re	 fark	lı	 ver	gi	 avan	taj	la	rı	
el de edi le bil mek te dir. 

•	 Per	so	nel	gi	de	ri	ve	ba	zı	ge	nel	gi	der	ka	lem	le	ri	ta	ma
men or ta dan kalk mak ta dır.

•	 Kâr	lı	lı	ğı	be	lir	le	mek	da	ha	ko	lay	ol	mak	ta	dır.
•	 Şir	ket	le	re	da	ha	hız	lı	ve	es	nek	ha	re	ket	ede	bil	me	ola

na ğı sun mak ta dır.
•	 Şir	ket	ler	pa	zar	la	ma	ya,	ta	sa	rı	ma	ve	pe	ra	ken	de	ye	da

ha faz la odak la na bil mek te dir. 
•	 Müş	te	ri	ta	lep	le	ri	ne	da	ha	hız	lı	ce	vap	ve	ri	le	bil	mek	te	dir.
•	 Şir	ket	le	rin	re	ka	bet	gü	cü	art	mak	ta	dır.
Yu ka rı da sı ra la nan avan taj la rın ya nı sı ra fab ri ka sız şir
ket le rin ba zı de za van taj la rı bu lun mak ta dır bu de za
van taj lar aşa ğı da ki gi bi sı ra la na bi lir:
Fab ri ka sız şir ket le rin bu lun du ğu ül ke le rin eko no mi le
ri açı sın dan so run bu lun mak ta dır çün kü üre tim ka pa
si te le ri baş ka ül ke le re ve ril mek te ve bu du rum iş siz li
ği or ta ya çı kar mak ta dır. Üre ti min yer de ğiş tir me siy le 
ge ri de ka lan iş siz le rin ta ma mı nı fab ri ka sız şir ket le rin 
önem ver dik le ri ta sa rım ya da mar ka yö ne ti mi gi bi de
part man lar da is tih dam et mek ol duk ça zor dur.
Fab ri ka sız şir ket fa son cu suy la ken di knowhow’ını 
pay laş mak zo run da kal mak ta Fa son cu iş let me de ile ri
de ana şir ke tin ra ki bi ola bil mek te dir.

Kay nak:	Ca	pi	tal	Ey	lül	2011
http://www.ca	pi	tal.com.tr/fab	ri	ka	sizsir ket lerha ber
ler/23424.aspx?4.Pa	ge

1. e Yanıtınız yanlış ise “üre tim Sis tem le ri” ko nu su
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “El İş çi li ği” ko nu su nu yeni
den gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Ev İş çi li ği” ko nu su nu yeni
den gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “İma lat ha ne Sis te mi” ko nu
su nu yeniden gözden geçiriniz.

5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Üre	tim	Akı	şı	ve	Mik	ta	rı	na	
Gö re Sı nıflan dır ma” ko nu su nu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Ürün” ko nu su nu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Ürün” ko nu su nu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Pa zar la ma İle ti şi mi” ko nu
su nu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Pa zar la ma İle ti şi mi” ko nu
su nu yeniden gözden geçiriniz.

10.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Pa	zar	la	ma	İle	ti	şi	mi”	ko	nu
su nu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1 
İma lat ha ne sis te miy le ta kı ve he di ye lik eş ya üre ti mi 
ya pan bir iş let me de; alı cı ve üre ti ci ara sın da ki şi sel bir 
iliş ki yok tur, de ğiş mez gi der ler ol duk ça yük sek tir, iş bö
lü mü ve uz man laş ma ya önem ve ri lir. 

Sı ra Siz de 2 
Ya lın üre tim, oto mo bil iş let me si ni da ha et kin ve pa za
ra kar şı da ha du yar lı kı la rak gi der ma li yet le ri ni azal
ta bi lir. Bu yak la şım sa ye sin de iş let me, üre tim sü re ci
ne de ğer kat ma yan, stok bu lun dur ma, ha ta lı ürü nü 
onar ma, ça lı şan la rın ve ürün le rin ge rek siz ha re ket le ri, 
ge rek siz bek le me sü re le ri gi bi olum suz luk la rı or ta dan 
kal dı ra bi lir.

Sı ra Siz de 3 
Bir ürü nün tü ke ti ci si her za man o ürü nün müş te ri si 
ol ma ya bi lir. Ör ne ğin ço cuk la rın tü ket ti ği yi ye cek gi
ye cek v.b gi bi ürün le re bak tı ğı mız da bu fark lı lık da ha 
iyi an la şı la bi lir. Ürü nün tü ke ti ci si ço cuk lar dır an cak 
ürü nü sa tın alan lar ebe veyn ler dir. Bu ra da pa zar la ma
cı la ra dü şen gö rev iki ta ra fı da ik na et mek tir. Ör ne ğin 
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ço cuk la ra yö ne lik diş ma cu nu nu ele al dı ğı mız da bu 
ürü nün ta dı, ko ku su ço cuk la rın be ğe ni si ni ka zan ma
lı dır. Ay nı diş ma cu nu için ebe veyn le ri ik na et me de ise 
diş ma cu nu nun ço cuk la rın diş le ri ni na sıl ko ru ya ca ğı, 
çü rü me le ri na sıl ön le di ği v.b te ma lar uy gun pa zar la ma 
ile ti şi mi ka nal la rı kul la nı la rak ile til me li dir.

Sı ra Siz de 4
Bir ih ti yaç ya da is te ği kar şı la yan, de ği şi me de ğer ola
bi le cek her han gi bir şey ürün dür. Ürün, de ği şim sü re
cin de, her iki ta ra fın da bir is tek ya da ih ti ya cı nı kar şı
la mak için sa tı şa su nu lan her han gi bir var lık ola bi lir. 
Ürün so mut nes ne ler ola bi le ce ği gi bi hiz met le ri, dü
şün ce le ri, yer le ri, ör güt le ri ya da bun la rın çe şit li bi le
şim le ri ni içe re bi lir. Di ğer bir ifa de ile ürün ler sa de ce 
el le tu tu lup göz le gö rü len so mut araç lar de ğil dir. Bu
nun la bir lik te ya rar lan dı ğı mız so mut ol ma yan araç lar 
da ürün ola rak ni te len di ri lir.

Sı ra Siz de 5
Pa zar la ma kar ma sı plan la nır ken, iş let me ler ürün, fi yat, 
pa zar la ma ile ti şi mi ve da ğı tım bi le şen le ri ni eş gü düm 
için de ol ma sı nı sağ la ma lı dır. Bir iş let me fark lı tü ke ti
ci kü me le ri ne yö ne le bil mek için, bir den çok pa zar la ma 
kar ma sı oluş tu ra bi lir. Bu nun ya nı sı ra, pa zar la ma kar
ma sı nın ki mi bi le şen le ri ra kip le rin pa zar la ma kar ma
sı na gö re da ha fark lı laş tı rı la rak, pa zar da da ha çok pay 
alın ma ya ça lı şı lır. Ör ne ğin, ürü nün özel lik le ri ni fark
lı kıl mak, fi ya tı de ğiş tir mek, da ğı tı mı fark lı laş tır mak, 
pa zar la ma ile ti şi mi ça ba la rı na da ha çok yö nel mek gi bi.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İn san kay na ğı ve in san kay nak la rı yö ne ti mi kav ram la rı nı ta nım la yabilecek,
İn san kay nak la rı yö ne ti mi nin fonk si yon la rı nı be lir le yebilecek,
Bir iş let me de in san kay nak la rı bö lü mü nün na sıl ör güt le ne bi le ce ği ni açık la
yabileceksiniz,

Anahtar Kavramlar

 

•	 İn	san	Kay	na	ğı
•	 İn	san	Kay	nak	la	rı	Yö	ne	ti	mi
•	 İn	san	Kay	nak	la	rı	Yö	ne	ti	mi	nin	
•	 Fonk	si	yon	la	rı
•	 İşe	Alma

•	 İş	Analizi
•	 Eğitim	ve	Geliştirme
•	 Performans	Yönetimi
•	 Kariyer	Yönetimi

İçindekiler
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GENEL İŞLETME



GİRİŞ
İnsan kaynakları yönetimi, işletmeye rekabet avantajı sağlayacak insan kaynakla-
rının elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla ve bireysel performansın artırılmasıyla 
ilgili politikaların ve stratejilerin oluşturulmasını ve uygulamasını içermektedir.

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri, insan kaynakları planlaması, işe alma eği-
tim ve geliştirme, ücretlendirme, performans yönetimi, çalışanların motivasyonu 
ve ödül yönetimi, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, endüstri ilişkileri gibi çok geniş 
kapsama sahiptir.

İNSAN KAYNAĞI KAVRAMI
Kitabımızın ilk konularında da belirtildiği gibi üretim faktörleri; girişimci, sermaye, 
doğal kaynaklar, teknoloji ve emektir. İşte bu (yedinci) ünitede değineceğimiz insan 
kaynakları yönetimi konusu bu üretim faktörlerinden biri olan “emek”le ilişkilidir.

İşletmeler pazarlama ve üretim temel fonksiyonlarını yerine getirirken insan 
unsurundan yani emekten yararlanırlar. İnsan çalışırken iki tür emek harcar. 
Bunlar fiziksel ve zihinsel emektir. Fiziksel emek el, kol, bacak hareketleri sonucu 
oluşan kas gücüne dayanır. Zihinsel emek ise algılama, analiz ve sentez yapma 
gibi düşünsel faaliyetleri kapsar. 

İşletmelerde farklı pozisyonlarda, farklı yetkinliklere sahip çok sayıda insan 
çalışır. Bu insanlar çalışırken fiziksel ve zihinsel emeği birlikte kullanırlar. Fakat 
unutulmamalıdır ki bulunulan pozisyona göre ortaya koyulan emeğin niteliği 
farklıdır. Kısacası yapılan işe göre fiziksel ve zihinsel emeğin boyutu değişecektir. 
İnsan kaynağını diğer üretim faktörlerinden farklılaştıran en belirgin özellik, in-
sanın geliştirilebilir bir varlık olmasıdır.

İnsan kaynağı, bir işletmede en üst konumda bulunan yöneticiden en alt ko-
numdaki vasıfsız çalışana kadar tüm çalışanları kapsar (Bayraktaroğlu, 2004).

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI 
Önceleri işgücü, işgören ardından da personel yönetimi olarak ifade edilen ve gü-
nümüzde insan kaynakları yönetimi olarak karşımıza çıkan kavram, yönetsel an-
lamda bir dizi gelişmenin sonucunda oluşmuştur. İnsan kaynakları yönetimi yak-
laşımına geçişi hızlandıran çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında 
küreselleşme ve rekabet, işgücünün yapısal değişimi, yönetim ve üretim modelle-
rindeki değişimler sayılabilir.İnsan unsurunun, üretim ve hizmet sektörlerinde en 

İşletmelerde İnsan 
Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynağı bir işletmede 
çalışanların tümünü ifade 
eder. Genel müdür gibi 
hiyerarşide üst düzey 
bir pozisyondan makine 
operatörü gibi alt düzey bir 
pozisyona kadar herkes insan 
kaynağı kavramı içinde yer 
alır.
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büyük güç olarak öneminin artması, insana ilişkin olgu ve olaylara belirli bir ortam 
ve bütünlük içinde bakılması ihtiyacını doğurmuştur. İnsan kaynakları yönetimi, 
insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri bir bü-
tün içinde incelemektedir (Fındıkçı, 1998, s. 10).

Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi

İş	odaklı İnsan	odaklı

Operasyonel	faaliyetler Danışmanlık	hizmeti

Kayıt	sistemi Kaynak	anlayışı

Statik	bir	yapı Dinamik	bir	yapı

İnsan	maliyet	unsuru İnsan	önemli	bir	girdi

Kalıplar,	normlar Misyon	ve	değer

Klasik	yönetim Toplam	kalite	yönetimi

İşte	çalışan	insan İşi	yönlendiren	insan

İç	planlama Stratejik	planlama

İşletmelerde çalışanların yönetimi konusuyla uzun süredir ilgilenilmektedir. 
Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetiminin konusu birbirine yakındır 
ancak insanları yönetmedeki bakış açıları farklıdır. Bu farklılıklar Tablo 7.1’ de 
özetlenmiştir. İnsan unsuruna verilen önemin artmasıyla, klasik personel yöne-
timi yaklaşımları yeni ihtiyaçları karşılamada yetersiz olmaya başlamıştır. İnsan 
kaynakları yönetimi, personel yönetimi işlevlerini de içeren ancak bununla sınırlı 
kalmayan bir yapıya sahiptir.

Personel yönetimi, çalışanlarla işletme ve devlet arasındaki mali ve hukuki 
ilişkileri içermektedir. İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimi öncelikli alt 
çalışma alanı olmak üzere, eleman ihtiyacının belirlenmesi, uygun elemanların 
seçilerek örgüt kültürüne alıştırılmaları, motivasyonları, performans değerlendir-
meleri, çatışmaların çözümü, bireyler ve gruplar arası iletişimin sağlanması, sağ-
lıklı bir örgüt ikliminin gelişmesi, biz duygusunun gelişmesi, çalışanların eğitimi 
ve gelişmesi gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu bakış açısıyla insan kaynakları 
yönetimi personel yönetimi ve endüstri ilişkilerini kapsar (Fındıkçı, 1998, s. 13).

Bu farklılığın en temel özelliği, insan kaynakları yönetiminin bir işletmenin 
çalışanlarını “kaynak” olarak görmesi ve bunun sonucu çalışanlara yapılan harca-
maları bir gider değil, bir yatırım olarak değerlendirmesidir (Ertürk, 2011). Bilgi 
toplumun beraberinde getirdiği en önemli unsur, insana verilen önemin artması 
olmuştur. Bunun sebebi, bilginin insanın bir ürünü olmasıdır. Bu ilişki nedeniyle; 
işletmenin, işin özelliklerinin ve ortamın farklı olması insanın en önemli unsur 
olma niteliğini değiştirememektedir. İnsan, iş süreçlerini belirleyen, yönlendiren 
ve koordine eden büyük bir güç olmuştur. Böylece insan unsuruna yapılan har-
camalar gider olarak görülmekten çıkıp, yatırım olarak ele alınmaya başlanmıştır.

İnsan kaynağını bir kaynak olarak görüyor musunuz? Kaynak olarak görülmesinin 
sebebi nedir?

Tablo 7.1
Personel Yönetimi 
ile İKY’nin 
Karşılaştırılması

Kaynak: Sabuncuğlu, 
Z.,İnsan Kaynakları 
Yönetimi,Bursa:Ezgi 
Yay., 2000, s.10.

1



7. Ünite - İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi 159

İnsan kaynakları yönetimi, 
•	 İşletmeye	rekabetçi	üstünlükler	sağlamak	amacıyla	gerekli	insan	kaynağı-

nın sağlanması, 
•	 İşletmenin	bütün	çalışanlarını	etkileyen	ve	kapsayan	süreçlerin	sistematik	

olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, 
•	 En	etkin	ve	ekonomik	şekilde	işletmelerin	belirlemiş	olduğu	hedefler	doğ-

rultusunda insan kaynağının geliştirilmesi sürecidir.
İnsan	kaynakları	yönetimi,	 insan	 faktörünün	 işletme	hedefleri	doğrultusunda	

en iyi şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi şeklinde ifade edilebilir. 
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak literatürde yeralan çok sayıda tanımın 
ortak noktası, ‘mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak 
ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü’ olmasıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimimin Amacı ve Önemi
İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı (Geylan, 2000):

•	 Çalışanların	bilgi	ve	becerilerini	en	iyi	biçimde	kullanmalarını	sağlayarak	
onların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak. Yani, çalışandan 
maksimum verim almak, 

•	 İş	yaşamının	kalitesini	yükselterek	çalışanların	 sağlıklı	 ve	güvenli	bir	or-
tamda, yaptıkları işten zevk almalarını sağlamaktır.

Bu	 iki	 amaç	 aslında	 birbiriyle	 ilişki	 içindedir.	 Çalışanın	 yaptığı	 işi	 sevmesi	
için, onu bilgi ve yeteneklerini kullanacağı bir işte çalıştırmak gerekir. Yaptığı işi 
sevmeyen bir çalışanın yüksek performans göstermesi çok zordur. İşletmenin ça-
lışanından yüksek düzeyde verim elde edebilmesi için çalışanlarının işlerinden 
tatmin olmalarını sağlayacak bir ortam hazırlaması da gerekecektir. Emeği, sade-
ce bir üretim aracı olarak görmemek sorunun çözümü için anahtar bir rol üstle-
necektir. İşletmenin ihtiyaçları kadar çalışanın ihtiyaçları da göz önünde tutuldu-
ğunda insan kaynakları amacına ulaşmış olacaktır.

Türkiye’de insan kaynakları yönetimi ile ilişkili çalışmaları yürüten PERYÖN (per-
sonel Yönetimi Derneği)’ün web sayfasını inceleyebilirsiniz. www.peryon.org.tr

İnsan kaynakları yönetimi üç nedenden dolayı önemlidir (Robbins ve Coulter, 
2009): 

•	 İlki,	rekabet	avantajı	sağlayan	önemli	bir	kaynak	olmasıdır.	Human	Capital	
İndex kibinden fazla küresel şirket arasında kapsamlı bir çalışma yapmıştır 
ve çalışmanın sonucuna göre, insan odaklı insan kaynakları yaklaşımının 
paydaş değeri yaratmada organizasyona avantaj sağladığı ortaya çıkmıştır. 

Paydaş: Faaliyetleri ile işletmeyi etkileyen ve işletmeden etkilenen grubu ifade eder. 
Stakeholder kelimesinin karşılığıdır. Paysahibi(stockholder) de bir paydaştır. İşlet-
mede çalışan insan kaynağı da bir paydaştır. 

•	 İkincisi,	 insan	 kaynakları	 yönetiminin,	 işletme	 stratejilerinin	 önemli	 bir	
parçası olmasıdır. İnsanlar yoluyla, rekabetçi başarıya ulaşmak için, yöneti-
ciler insanlarla çalışmak ve onları paydaşları olarak görmek zorundadırlar, 
Çalışanları	sadece	kaçınılması	ya	da	minimize	edilmesi	gereken	bir	maliyet	
olarak görmemelidirler. 

İnsan kaynakları yönetimi, 
insan kaynağının sağlanması, 
istihdamı ve geliştirilmesi 
ile ilgili politika oluşturma, 
planlama, örgütleme, 
yönlendirme ve denetleme 
faaliyetlerini içeren bir 
disiplindir.
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•	 Son	olarak,	 işletmeler,	çalışanlara	davranış	biçiminin	 işletme	performan-
sını önemli ölçüde etkilediğini fark etmeye başlamışlardır. Bir işletmenin 
çalışanlarına bilgi, beceri ve tutumlarını kısacası yetkinliklerini geliştirme 
sözü vermesi, onları motive etmesi, işte geçirilecek boş zamanı minimize 
etmesi, kaliteli elemanları elde tutma çabası performans odaklı iş uygula-
malarıdır. Performans odaklı iş uygulamaları hem bireysel hem de işletme 
performansını yükseltmede yol göstericidir.

Bir işletme, yüksek performans odaklı iş uygulamalarını kullanmasa da işi 
gerçekleştirmek için bazı insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini tanımlamış ve 
yerine getiriyor olmalıdır. 

İnsan kaynakları yönetimi süreci Şekil 7.1’de görüldüğü üzere, temelde 8 faa-
liyetten oluşur. İlk üç faaliyet yetkin çalışanların bulunması ve seçilmesi, bir son-
raki iki faaliyet çalışanların güncel bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlar, son üç 
faaliyet ise yüksek performanslı çalışanların işletmede tutulmasını sağlar. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI
İşletme, bir çalışanın işletmeye girişinden işten ayrılmasına kadar geçirdiği süre 
içerisinde pek çok faaliyeti yerine getirmektedir. İşte, insan kaynaklarıyla ilgili 
olarak yapılan işlerin tümü insan kaynakları fonksiyonları olarak ifade edilmek-
tedir.	Literatürde	insan	kaynaklarının	fonksiyonlarıyla	ilgili	olarak	farklı	sınıflan-
dırmalar mevcuttur ancak genel olarak insan kaynakları yönetiminin fonksiyon-
ları şu şekilde sıralanabilir: 

•	 İnsan	kaynakları	planlaması,	
•	 İşe	alma,
•	 Eğitim	ve	geliştirme,
•	 Performans	yönetimi,
•	 Ücret	yönetimi,
•	 Kariyer	yönetimi,
•	 Çalışma	ilişkileri	ve	iş	güvenliği,
•	 Özlük	işleri.
Ünitemizde	bu	fonksiyonlardan	insan	kaynakları	planlaması,	işe	alma,	eğitim	

geliştirme, performans yönetimi, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi “temel” ko-
nularına ayrıntılı olarak değinilecektir.

Şekil 7.1

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Süreci

Kaynak: Robbins, 
S. P. ve Coulter, 
M., Management, 
Pearson,2009, s. 
224.



7. Ünite - İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi 161

İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan kaynakları planlaması, doğru sayıda ve nitelikte çalışanın doğru yer ve 
zamanda yöneticiler tarafından bir araya getirilmesini sağlayan bir süreçtir. 
Planlama sayesinde, işletmeler ani çalışan ihtiyacı duymaktan ve belirli bir za-
manda gereğinden fazla eleman bulundurmaktan kaçınmış olur. İnsan kaynakları 
planlaması 2 temel aşamadan oluşur:

•	 İnsan	kaynağı	arzının	(mevcut	insan	kaynağının	belirlenmesi)	ve	
•	 İnsan	kaynağı	talebinin	(insan	kaynağı	ihtiyacının)	belirlenmesidir.	
Ancak bir “plandan” söz edebilmek için, bir üçüncü adımın da olması gereke-

cektir. Bu da;
•	 İnsan	kaynakları	arz	ve	talebinin	karşılaştırılarak	bugün	ve	gelecekteki	du-

rumlara yönelik olarak karar verilmesini sağlayacak bilgilerin de bir araya 
getirilmesi gerekmektedir.

Bu üç adım sonucunda işletmenin bugün ve gelecekte hangi sayıda hangi nite-
likte çalışanlara ihtiyacı olacağı ve insan kaynakları sürecinin hangi faaliyetlerle, 
nasıl, ne kadar maliyetle, ne kadar sürede gerçekleşeceğiyle ilgili bilgilerin yeral-
dığı bir rapor oluşturulabilecektir. Bu rapora insan kaynakları planı denmektedir.

İnsan kaynakları planı hazırlayabilmek için insan kaynakları bölümü tarafın-
dan işletmenin tümünü ilgilendiren bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Bunlar; iş analizi yapılarak iş tanımı ve gereklerinin oluşturulması, personel en-
vanterinin çıkarılması, personel devir oranı ve personel devamsızlık oranı gibi 
insan kaynağının göstergelerinin belirlenmesidir. İşletmenin kuruluş aşamasın-
dan başlayarak çalıştığı süre boyunca tutulacak veriler insan kaynağı planı için 
kullanılır.

İnsan kaynağı arzının belirlenmesi: Yöneticiler insan kaynakları planlaması-
na mevcut çalışanların envanterini çıkararak başlar. Personel envanteri adı verilen 
bu envanter, genellikle çalışanların isimleri, eğitimleri, staj bilgileri, daha önce 
çalıştığı iş yerlerine ait bilgileri, bildiği yabancı dilleri, özel yetenekleri ve uzman-
laştığı becerileri gibi bilgileri içerir. Günümüzde çok yönlü gelişmiş veritabanları, 
kısacası insan kaynakları bilgi sistemleri, bu tip bilgilere istenen zamanda istenen 
kriterlerde ulaşmayı, saklamayı ve hatta güncellemeyi kolaylıkla yapabilmektedir. 
Yöneticilere ihtiyaç duydukları insanları belirlemede yardımcı olacak teknoloji-
nin kullanılması insan kaynakları bölümünün yapacağı işi kolaylaştırmaktadır.

Mevcut değerlendirmenin bir önemli parçası da işi tanımlayan bir değerlen-
dirme ve bunu gerçekleştirmek üzere yapılan bir araştırma olan iş analizidir. 

İş analizinden elde edilen bilgiler kullanılarak, yöneticiler iş tanımı ve iş gerek-
lerini geliştirirler. Bir işin yazılı açıklaması, işin tanımlanmasıdır. İş tanımı ola-
rak ifade ettiğimiz kavram; bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle nasıl bir 
ortamda hangi araç gereçle gerçekleştirileceğini göstermektedir. Aynı işin hangi 
yetkinliklerle gerçekleşebileceğini ifade eden kavram ise iş gerekleridir.

İnsan kaynağı talebinin belirlenmesi: Gelecekteki insan kaynağı talebi (ih-
tiyacı) işletmenin misyon, amaç ve stratejileri doğrultusunda belirlenir. İşgücü 
talebi, işletmenin ürün ve hizmetlerine olan talebin sonucudur. Bu nedenle işlet-
menin insan kaynağı talebinin tahmininde dış çevreye yönelik veriler çok büyük 
öneme sahiptir.

İşletme; “gelecekte ne kadar, hangi özelliklere sahip personele ihtiyaç olacak-
tır?” sorusunu yanıtlamaya çalışır. Bu tahminler geçmiş ve şu an hakkındaki bilgi-
lerden ve geleceğin tahmin edilmesinden çıkartılır. Talep tahmini, farklı yöntemler 
kullanılarak yapılabilir ve farklı tahmin sonuçları belirlenebilir. En çok kullanılan 

İş analizi sonucu elde edilen 
bilgilerin sınıflandırılmasıyla 
iş tanımları ve iş gerekleri 
elde edilir.
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tahmin yöntemleri, geçmiş eğilimleriyle geleceği gösteren değişkenler arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesidir (Tonus, 2010).

İnsan kaynağı arz ve talebinin karşılaştırılarak insan kaynağı planının ha-
zırlanması: İşletme içinde insan kaynağı arzının talebinden az olması ile işgü-
cü arzının talepten fazla olması durumunda yönetimin vereceği kararlar farklı-
lık gösterecektir. İşgücü arzının talebinden az olduğu bir durumda, işletmenin 
amaçlarını gerçekleştirmek için mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının 
artırılması ya da fazla mesai gibi seçenekler uygulamaya sokulabileceği gibi yeni 
personel alımı da tercih edilebilir. 

İşgücü arzının talebinden fazla olması durumunda ise fazla işgücünün mali-
yeti ile elden çıkarmanın maliyeti incelenir, işletmenin amaçlarında değişikliğe 
gidilip gidilemeyeceği ve öngörülen dönem içinde iş hacminde oluşabilecek artış-
lar, göz önüne alınarak karar verilmesi gerekir (Tonus, 2010). İşletmenin elindeki 
insan kaynağı ve gelecekteki ihtiyaçların değerlendirilmesinden sonra, yönetici-
ler işletmenin yetersiz personel veya gereğinden fazla personele sahip olacağını 
tahmin edebilir. Ancak bu şekilde bir sonraki insan kaynakları sürecine devam 
etmek için hazır olabilirler.

İnsan kaynağı arzı, talebinden fazla olduğunda nasıl bir yol izlemek daha iyi olabilir?

İşe Alma ve İşten Çıkarma
İnsan kaynakları planı doğrultusunda ortaya çıkan durum, pozisyon boşluğunu 
gösteriyorsa, işe alma fonksiyonu söz konusu olacaktır. İşe alma aday bulma, se-
çim	ve	oryantasyon	 faaliyetlerinden	oluşmalıdır.	Her	ne	kadar	oryantasyon	bir	
eğitim faaliyeti olsa da tüm “yeni” alınan personele yapılması gerektiği için işe 
almanın bir parçası olarak değerlendirilmelidir (Tonus, 2010)

Diğer taraftan, eğer insan kaynakları planı çalışan fazlalığı gösteriyorsa, yöne-
ticiler işletmenin işgücünü azaltmak isteyebilirler bu durumda da işten çıkarma 
fonksiyonu gerçekleşecektir. 

Şekil 7.1 ‘e geri dönerek insan kaynakları fonksiyonlarını görmeniz mümkündür.

Personel Bulma; İşletmeler çalışan bulma konusunda farklı yaklaşımlara sa-
hip olabilirler. İyi bir insan kaynakları yönetimi bölümü, öncelikle elinde bulunan 
(mevcut) insan kaynağını “bulma” faaliyeti için değerlendirmek zorundadır. Bu 
içsel işe alma önceliği, mevcut çalışanların motivasyonu ve işe bağlılığında önemli 
bir rol üstlenmektedir.

•	 İlan vererek personel bulma içsel kaynaklardan çok dışsal kaynaklara ihtiyaç 
olduğunda tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Ulusal ve yerel basın yayın 
organlarında iş gerekleriyle ve iş tanımıyla ilgili bilgilerden oluşturulan iş 
ilanları	işletmeler	tarafından	sıklıkla	kullanılmaktadır.	Üst	düzey	pozisyon-
larda ulusal, alt düzey pozisyonlarda yerel basın yayın organlarının kullanı-
mı daha etkin sonuçlar vermektedir (Geylan, 2000). 

•	 İnternet aracılığıyla (Online) personel adayı bulma günümüzde çok popüler 
olsa da ve işletmelerin başvuru tespitini çok ucuza ve hızlıca yapmalarına 
izin verse de başvuru kalitesi diğer kaynaklar (geleneksel) kadar iyi olma-
yabilir. 

•	 Araştırmalar çalışan tavsiyelerinin genellikle en iyi adayı ortaya çıkardığını 
göstermektedir.	Çünkü	mevcut	çalışanlar	işi	ve	tavsiye	edilen	kişiyi	bilir	ve	

2
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en nitelikli adayı tercih etme eğilimi gösterirler. Ayrıca mevcut çalışanlar 
da saygınlık ve namlarını tehlikeye atmayacak, kendilerini kötü gösterme-
yeceklerine inandıkları kişileri önerirler. Kısacası bir ismi önerirken kendi 
itibarlarını da göz önünde bulundururlar. 

•	 Eğitim kurumlarından personel adayı bulma da işletmelerin tercih ettiği 
yöntemlerdendir. Ancak iş gereği açısından deneyime ihtiyaç olmayan du-
rumlarda tercih edilmektedir. 

•	 Meslek kuruluşları ya da iş kurumları da aday bulmada kullanılabilecek 
yöntemlerden bir diğeridir.

Aday “bulma” yöntemi, pozisyonun düzeyine ve işin niteliği ve iş gereklerine 
göre belirlenecek, işletmeye en fazla fayda sağlayacak yöntem olmalıdır. Belirlenen 
yöntemin	uygulanmasıyla	aday	başvuruları	işletme	tarafından	toplanır.	Sonuçta	
bir aday havuzu oluşturulmuş olur.

Seçim
Bir aday havuzuna sahip olduğunuzda, insan kaynakları yönetimi sürecinde bir 
sonraki aşama “seçimdir”. İşe en uygun niteliklere sahip çalışanı bulmak için aday 
havuzunda tarama yapılır. Yöneticiler seçimlerinde dikkatli olmalıdır çünkü işe 
alım hataları önemli sonuçlar doğurur.

Seçim	faaliyeti,	hangi	adayın	işe	alındığında	başarılı	olacağına	yönelik	tahmin-
leri	 içerir.	Hatalı	 seçim,	 işletme	 için	maliyet	demektir.	Bir	 başka	değişle,	 hatalı	
seçim sonucu işletme, çalışanların eğitim maliyetleri, çalışanların beceriksizlik-
leri nedeniyle düşük kâr, işten çıkartma maliyeti ve tekrar insan kaynağı bulma 
maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaktır.

Seçimde	en	önemli	kriter	işin	gerekleri	ile	adayın	niteliklerinin	tam	eşit	oldu-
ğu durumda gerçekleşmesidir.

Adayın nitelikleri = İşin Gerekleri

Konuyla ilgili derinlemesine bilgi için “En İyi Elemanı İşe Almak ve Elde Tutmak” - 
Richard Luecke’un kitabını okuyabilirsiniz.

İşletmeler tarafından kullanılan ve en çok bilinen insan kaynağı seçim araçları, 
başvuru formları, yazılı testler, sınavlar, performans simulasyon testleri, iş görüş-
meleri, cv bilgileri ve referans kontrolü ile sağlık kontrolüdür. 

Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olabilir. Yazılı 
sınavlarda klasik yazılı sınav ya da test yöntemi kullanılabilir. Yapılan sınavda ba-
şarılı olmayan adaylar bu aşamada elenir. 

Testlerin Uygulanması; Testler, iş gerekli bireysel özelliklerin ölçülmesini sağ-
lar. Adayın yapabileceklerini ya da yapamayacaklarını saptamaya yardım eden 
araçlardır. Davranışların ölçülmesi amacıyla tasarlanan pek çok test vardır. Zihnî 
ve muhakeme yeteneğini ölçen zekâ testleri, belli bir çalışmada bir kişinin yeter-
liliğini ölçen başarı testleri, belli bir konuda çok az uzman olarak ya da hiç uz-
man olmadan başarı sağlama olasılığını ölçen yetenek testleri, kişisel alanlardaki 
özelliklerin ölçümünü sağlayan ilgi ve kişilik testleri sayılabilir. Ancak geçerli ve 
güvenilir testlerin kullanılması yanında testlerin sonuçlarının uzman kişiler tara-
fından değerlendirilmesi de önemlidir.

İş Görüşmeleri (Mülakatlar); seçim görüşmeleri adaylarla yüz yüze yapılan 
konuşmalardır. Görüşmelerin yapılmasındaki amaç, adayın işe kabul edilebilirlik 
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düzeyini	belirlemektir.	Seçim	görüşmelerinde,	adayın	işi	yapıp	yapamayacağı	be-
lirlenmeye çalışılır. Görüşmeler, görüşmeciye aday hakkında bilgi edinme olanağı 
verirken adaylara da işletme hakkında bilgi alma olanağı sağlar. 

Seçim	görüşmeleri	genelde	bire	bir	temeline	göre	yapılır.	Bununla	birlikte	ba-
zen grup görüşmeleri de kullanılır. Bire bir veya grup hâlinde görüşülsün, her 
görüşme, görüşme sırasında sorulan sorulara göre farklılık kazanır. Bu farklılıklar 
görüşme	 türlerini	oluşturur.	Her	görüşme	 türünün	kendine	göre	ulaşmak	 iste-
diği bir amacı vardır. Görüşmeler; planlı, plansız, karma, sorun çözme ve stresli 
görüşme olmak üzere beş türdür (Geylan, 2000). Eğer görüşmeyi yapan insan 
kaynakları işe alma uzmanı, görüşmede soracağı soruları, konuları, değerlendir-
me	tablosunu	önceden	hazırladıysa	planlı	görüşmeden	söz	edebiliriz.	Hazırlıksız	
görüşmeye girdiyse plansız, hazırlığı yanında o an oluşan duruma göre yeni so-
rularla görüşmeyi genişlettiyse karma, bir örnek durumun çözümü yönünde ada-
yın belirli bir rolü oynayarak çözüm bulması gerekiyorsa sorun çözme, adayın 
işin niteliği itibariyle stresli durumlarda nasıl davrandığını gözlemleme ve ölçme 
amacıyla stresli görüşme yapılabilir.

Bir personel seçim görüşmesinde adayın değerlendirilmesinde temel kriter ne olmalıdır?

Görüşmelerde temel olan, adayın işi yapıp yapamayacağının belirlenmesidir. 
Bu nedenle görüşmelerde adayın potansiyel performansının irdelenmesine ön-
celik verilmelidir. Aynı şekilde işletme de adaya kendini olduğu gibi tanıtmalıdır.

Hatalı	 iş	 görüşmesi	 sonucunda	negatif	durumlar	 söz	konusu	olabilir;	bu	da	
gerçekçi olmayan beklentiler inşa eder, bu yüzden yeni çalışanlar memnuniyetsiz 
olmaya ve organizasyondan ayrılmaya başlayacaktır. Beklenmedik acımasız ger-
çeklerle karşılaşıldığında, yeni iş hayal kırıklığı yaratacak ve bağlılık azalacaktır. 

İş tatminini arttırmak ve insan kaynağı devir hızını azaltmak için, yöneticiler 
iş ve işletme hakkında olumlu ve olumsuz bilgileri içeren gerçekçi iş görüşmeleri 
yapmalıdırlar. Örnek olarak, görüşme sırasında genellikle ifade edilen olumlu yo-
rumlara ek olarak, işe başvuranlara iş saatleri boyunca kısıtlı imkânların olduğu, 
terfilerin pek mümkün olmadığı, düzensiz iş saatleri ve bazen hafta sonları da 
çalışmak zorunda oldukları anlatılmalıdır. Araştırmalar gerçek iş görüşmelerine 
katılan adayların daha gerçekçi beklentiler içine girdiklerini ve gerçekçi olmayan 
iş görüşmelerine giren adaylara göre mevcut durumlarıyla daha kolay başa çıka-
bildiklerini göstermektedir. Kısacası seçim süreci, sadece adayın incelendiği bir 
süreç olarak değerlendirilmemeli, aynı zamanda işletmenin de kendisini adaya 
anlatacağı bir süreç olarak gerçekleştirilmelidir.

Oryantasyon
Yeni bir işe başladığınız zaman yapacağınız iş ve organizasyon hakkında birtakım 
bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu bilgilerin verlimesi oryantasyon (işe alıştırma) olarak 
bilinir. Ne kadar doğru bir seçim yapılırsa yapılsın, işletmeye yeni alınan bir per-
sonelin kendisinden beklenen performansı göstermesi zaman alacaktır. Bu zamanı 
kısaltmak için yeni personel işe alıştırma programlarına alınır. İşe alıştırma prog-
ramları yeni personele işi ve işletmeyi tanıtmaya yönelik bir eğitim çalışmasıdır.

Oryantasyon temelde 2 adımdan oluşur:
•	 Bunlardan	ilki,	iş birimi oryantasyonudur.	Çalışanlara	iş	birimlerinin	amaçla-

rını tanıtır, birimlerin amaçları için işlerine nasıl katkıda bulunacağını, işini 
nasıl yapması gerektiğini gösterir ve yeni iş arkadaşlarının tanıtımını içerir. 

3
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•	 İşletme oryantasyonu ise yeni işe girenlere işletme amaçları, tarihi, felse-
fesi, üst düzey yöneticilerin tanıtılması, işletme prosedürleri ve kuralları 
hakkında bilgi verir. İşletme oryantasyonu ayrıca uygun insan kaynakları 
politikaları ve hatta tesisler içerisinde bir turu da içermelidir (Robbins ve 
Coulter, 2009).

Bir çok işletme resmî oryantasyon programına sahiptir, diğer işletmeler ise 
çalışma grubunun kıdemli bir üyesi tarafından takım arkadaşları ile tanıştırma 
ve önemli işlerin neler olduğunun anlatılması gibi gayriresmî bir yaklaşım kul-
lanır.	Hangi	yöntem	kullanılırsa	kullanılsın	yeni	işe	alınan	her	çalışana	(ister	içe-
riden yükselmeyle gelmiş, ister dışarıdan işe alınmış olsun), ayrı ayrı oryantas-
yon	programı	düzenlenmelidir.	Üstelik	örgütsel	kademeler	açısından	da	bir	fark	
gözetilmemelidir. Örnek olarak, bir genel müdür için de bir vasıfsız işçi için de 
oryantasyona ihtiyaç vardır. Tabii ki pozisyonlar değiştiği için özellikle iş birimi 
oryantasyonu program içinde farklı olacaktır. 

Yöneticiler, yeni çalışanları organizasyona etkin ve verimli bir biçimde entegre 
etmekle sorumludurlar. Organizasyon ve çalışanların karşılıklı sorumluluklarını 
açıkça tartışmalı, ortaya koymalıdırlar. Bu, çalışanlar ve işletmenin çıkarları için 
en iyisidir. Başarılı bir oryantasyon programı sayesinde, dışarıdan işe yeni başla-
yanlar ve içeriden yükselenler rahatlatılır ve eski çalışanlarla yeniler arasında den-
ge sağlanmış olur, düşük performans olasılığı düşürülür ve ilk iki hafta içerisinde 
sürpriz ayrılma olasılıkları azaltılır. 

Personel Eğitimi
Personel eğitimi, insan kaynakları yönetiminde önemli bir faaliyettir. İşlerin ya-
pısı	 değiştiğinde	 çalışanlarının	becerileri	 de	değişmek	 zorundadır.	Çalışanların	
hangi tip eğitimlere ihtiyaçları olduğu, ne zaman ihtiyaçları olduğu ve ne tür eği-
timler alması gerektiğine yöneticiler karar verecektir. 

İşletmelerde personelin eğitim ihtiyacı, personelin nitelikleri ile işin gerekleri 
arasındaki dengenin personel aleyhine bozulmasıyla ortaya çıkar. Eğitim, perso-
nelin niteliklerini işin gerektirdiği düzeye getirir. Performans yönetimi uygulayan 
işletmelerde eğitim ihtiyaç analizi bilgileri, bu analizin ayrıca değerlendirme ya-
pılmasına gerek kalmadan da elde edilebilmektedir. 

Personelin bilgi, yetenek ve beceri düzeyinde değişiklikler yapmanın fark-
lı yöntemleri vardır. Geleneksel eğitim yöntemleri temelde iki alt gruba ayrılır. 
Bunlar işbaşı ve işdışı eğitim yöntemleridir. İşbaşı eğitim, personeli eğitim için 
görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı işin başında eğitmeyi sağlar. Personeli işin-
den ayırıp başka bir mekânda eğitmeyi amaçlayan yöntemler ise “iş dışı eğitim 
yöntemleri” olarak adlandırılır. 

Çalışanlar	genellikle	geleneksel	yolla	eğitilmelerine	rağmen,	birçok	organizas-
yon erişilebilirlik, fiyat ve bilgiye ulaşma becerisinden dolayı teknoloji destekli 
eğitim yöntemlerine giderek güvenmektedir (Robbins ve Coulter, 2009). Tablo 
7.3 geleneksel ve teknoloji tabanlı eğitim yöntemlerini karşılaştırmalı olarak gös-
termektedir.

Eğitim, personelin 
yetkinliklerinin işin 
gerektirdiği düzeye 
çıkarılmasıdır.
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Geleneksel Eğitim Metotları

•	İşbaşında;	çalışanlar	görevlerini	nasıl	yerine	getireceklerini	işi	yaparken	öğrenir.

•	İş	Rotasyonu;	çalışanlar	yaptıkları	işlerden	başka	alanlarda	farklı	işlerde	çalışır,	görev	
çeşitliliklerine	maruz	kalır.

•	Mentorluk	ve	Koçluk;	çalışanlar	kendisine	bilgi	sağlayan,	destekleyen,	cesaretlendiren	
tecrübeli	kişilerle	çalışır.					

•	Deneyimsel	Egzersizler;	çalışanlar	rol	oynama,	taklit	(benzeşme)	ve	diğer	yüz	yüze	
eğitim	tiplerinin	parçası	olurlar.

•	Çalışma	Kitapları	/	Kılavuzlar;	çalışanlar	bilgi	için	kitap	ve	kılavuzlara	başvururlar.

•	Sınıfta	Ders;	özel	bilgileri	iletmek	için	tasarlanmış	katılımlı	dersler	sınıflarda	yapılır.

Teknoloji Tabanlı Eğitim Metotları 

•	 CD-ROM/DVD/Video	 kayıt/	 Ses	 kayıt/	 Podcastler;	 çalışanlar	 bilgiyi	 iletmek	 ya	 da	
belirli	teknikleri	göstermek	için	ses	ya	da	görüntü	teknolojisini	kullanabilir.

•	Videokonferans	/	Telekonferans	/		Uydu	TV;	çalışanlar	bilgiyi	iletmek	ya	da	teknikleri	
göstermek	için	dinleyici	ya	da	katılımcı	olabilirler.

•	 E-Öğrenme;	 çalışanların	 multimedya	 simülasyonlarına	 ya	 da	 diğer	 interaktif	
modüllere	katıldığı	İnternet	tabanlı	öğrenme	yöntemi	ile	eğitim	alırlar.

Ücret Yönetimi
Çalışanlar	işverenlerden	yaptıkları	işe	uygun	bir	ücret	ödemelerini	beklerler.	Etkili	
ve uygun ücret sistemi, insan kaynakları yönetimi sürecinin önemli bir parçasıdır. 
Bu sistem, organizasyon görev ve amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olacak 
yeterli ve yetenekli bireyleri işe çekmede ve elde tutmada etkin rol oynayacaktır. 

Yöneticiler, işin değişen doğasını yansıtan ve çalışanların motivasyonunu de-
vam ettiren ücret sistemleri geliştirmelidir. İşletmenin ücretleri, taban ücret, ek 
ödemeler, teşvik ödemeleri (primi) ve diğer fayda ve hizmetler gibi farklı parça-
ları içerebilir. Bazı işletmeler çalışanlarına farklı yöntemlerle ek ödemelerde bu-
lunmaktadır. Örnek olarak, çokuluslu bir konfeksiyon ve ayakkabı üreticisi firma 
hybrid otomobil alan çalışanlarına $3.000’lık bir destek vermektedir. Başka büyük 
ölçekli bir gıda işletmesi çalışanlarına %100 limitsiz eğitim bursu vermektedir 
(Robbins ve Coulter, 2009).

Ücret ve maaş aynı anlamda mı kullanılmaktadır?

Ücret çalışanın emeğinin karşılığı olup, saat esasına veya çalışanın ürettiği çık-
tı miktarına dayanan bir kavramdır. Bu bağlamda maaş ise haftalık, aylık, yıllık 
temelde hesaplanan ödemeyi ifade etmektedir. Teşvik primi, çalışanın yüksek per-
formansının karşılığı, temel ücretine ek olarak verilen bir ek ödemedir (Mirze, 
2010).	Çalışanlara	ücret	ve	teşvik	primi	dışında	verilen	sosyal	hak	ve	hizmetler	
de vardır. Bu nedenle çalışanlara doğrudan ve dolaylı ödeme biçiminde iki tür 
ödeme yapılmaktadır. Bunlar: 

•	 Doğrudan	ödeme:	Çalışanın	eline	para	olarak	geçen	temel	ücret,	maaş	ve	
teşvik primlerini içerir.

•	 Dolaylı	ödeme:	Yasal	olarak	çalışanın	sigorta	gibi	sosyal	haklarının	öden-
mesi	ile	eğitim	masrafları	gibi	isteğe	bağlı	ödemeleri	kapsar.

Tablo 7.2
Eğitim Yöntemleri

Kaynak: Robbins, 
S. P. ve Coulter, 
M., Management, 
Pearson,2009, s. 232.
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Hangi	çalışana	ne	kadar	ödeme	yapılacağını	yöneticiler	belirlemelidir.	Ücret	
ve ek ödemeleri, birçok faktör etkilemektedir. Performans tabanlı, görev tabanlı, 
iş tabanlı ve endüstriyel faktörlere göre ücretler belirlenebilir. 

İşletmeler adil ücret sistemi oluşturabilmek için işletmede yapılan işlerin 
birbirlerine göre değerini belirlemek için iş değerlemesi olarak adlandırılan 
bir çalışma yapmak zorundadırlar. Bu süreç sonunda işlerin parasal değeri be-
lirlenir. İş değerlemesi, işi oluşturan unsurların bütünüyle incelenmesi sonucu 
yapılır. Yaygın olarak kullanılan beceri, çaba, sorumluluk, yaratıcılık, problem 
çözme iş koşulları gibi temel faktörler açısından değerleme yapılarak işlerin içe-
riği belirlenir.

İş değerlemesi yanında, ücret adaleti açısından ücret araştırmaları da bir veri 
olarak kullanılmaktadır. Aynı sektörde ya da benzer iş alanlarında başka işletme-
lerde benzer pozisyonlar için verilen ücret miktarları, yani dışsal bilgi de iş değer-
lemesi sonucunda elde edilen içsel bilgi gibi çok önemlidir.

Dinamik bir çevrede birçok işletme, esnek ödeme sistemi ve azaltılmış ücret 
düzeyleri ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte, yöneticiler yetenekli ve üretken 
çalışanları işe kazandırmak ve elde tutmak için adil, eşit ve motive edici bir ücret 
sistemi kurmalıdır. 

 
Performans Yönetimi 
Bir işletme işe alım, personel seçimi, oryantasyon ve eğitim gibi konulara çok 
para harcadığında, çalışanlarını elde tutmak ister. Özellikle de yetenekli ve yük-
sek performans sahibi olanlar açısından bu çok daha önemli hâle gelmektedir. 
Yöneticiler, çalışanlarının işlerini etkin ve verimli bir biçimde yapıp yapmadıkla-
rını ya da onların neye ihtiyaçları olduğunu bilmek zorundadır. Bir performans 
yönetim sistemi, performansın planlanması, performansın değerlendirilmesi (öl-
çülmesi) ve geliştirilmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. 

Performansın doğru belirlenmesinde performansı değerlendirecek yöneticiye 
büyük bir sorumluluk düşmektedir. Geleneksel olarak, uygulamada genellikle ilk 
yöneticiler bir altlarında çalışanları, yani astlarını değerlendirmektedir. 360 derece 
performans değerleme sistemi olarak ifade edilen sistemde bir kişinin değerlendi-
rici olmasının yaratacağı sıkıntıları aşmak için çalışanın üstü, astı, aynı düzeyde-
kiler hatta müşterilerin de sisteme dâhil edilmesi söz konusudur.

Performans yönetimi açık ve anlaşılır bir şekilde, standartların, ölçüm tekni-
ği ve diğer ayrıntıların önceden belirlendiği sistemin planlanması aşamasından 
sonra, sıra sistemin işler hâle getirilmesi ve çalışanların performans düzeylerinin 
doğru olarak ölçülmesine gelir. Bir çalışanın performansını değerlendirmek asla 
kolay değildir, özellikle de işini iyi yapmayan çalışanları fakat yöneticiler farklı 
performans değerlendirme metotlarından birini kullanarak daha iyi sonuçlar elde 
edebilirler. Uygulamada, amaçlara göre yönetim değerleme tekniği en çok kulla-
nılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş değerlemesi 
işlerin göreceli olarak 
karşılaştırılmasıdır.
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Yazılı Kompozisyon

Değerlendirici,	 çalışanın	 güçlü	 ve	 zayıf	 yönlerini,	 geçmiş	 performansını	 ve	
potansiyelini	değerlendirerek,	iyileştirme	için	öneriler	sunan	bir	açıklama	yazar.

+kullanımı	kolaydır.

-çalışanın	 gerçek	 performansı	 değerlendiricinin	 yazma	 yeteneğine	 bağlı	 olarak	
belirlenecektir.

Kritik Olay

Değerlendirici	kritik	davranışlara	odaklanır,	yüksek	ve	düşük	performansı	ayırır.

+davranışsal	temelli	zengin	örnekleri	raporlarda	kullanmak	gerekir.

-zaman	alıcı	bir	yöntemdir.

Grafik Değerlendirme Ölçeği

Bir	dizi	performans	faktörü	sıralanmıştır.	Bu	faktörler	bir	ve	artımlı	ölçekte	yer	alır.	

Değerlendirici	listeye	bakar,	çalışanları	her	faktör	üzerinden	puanlar.

+	Sayısal	bilgi	sağlar,	zaman	alıcı	değildir.

-	İş	davranışları	konusunda	derinlemesine	bilgi	sağlamaz.

BARS ( Davranışa Dayalı Değerlendirme Ölçekleri)

Kritik	olay	ve	grafik	değerlendirme	ölçeği	unsurlarını	bir	araya	getiren	bu	yaklaşımda,	

değerlendirici	bir	oylama	ölçeği	kullanır	fakat	veriler	örnek	ya	da	gerçek	iş	davranışlarıdır.

+	Özel	ve	ölçülebilir	iş	davranışlarına	odaklanma	sağlar.

-	Zaman	alıcıdır,	geliştirilmesi	zordur.

Çoklu Karşılaştırma

Çalışanlar	diğer	çalışma	grubu	ile	kıyaslanarak	değerlendirilir,	oylanır.

+	Bir	çalışan	diğeriyle	kıyaslanabilir.

-	Fazla	sayıda	çalışan	arasında	uygulanması	zordur.

Amaçlara Göre Yönetim Değerlemesi

Çalışanlar	kendileri	için	verilen	amaçlarına	ne	kadar	ulaştıkları	ile	değerlendirilirler.

+Amaçlara	odaklanılır,	sonuçlar	önemlidir.

-Zaman	alıcıdır.

Performans Değerlendirme Yöntemleri
Performansın çalışanlar bazında belirlenmesinden sonra sıra, bu bilgilerin nere-
lerde kullanılacağına gelmektedir. Performans değerleme sonuçları, çalışanın eği-
tim ihtiyacının belirlenmesinde, performasa dayalı ücretlendirmede, temel ücrete 
ek olarak yapılacak ödemelerde ve çalışanın işletme içinde terfisinde kullanılır.

Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi, işgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer he-
deflerine	ulaşmasını	sağlamak	için	yöneticilere	imkân	sağlayan,	hedeflerin	plan-
lanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması sürecidir. 

Kariyer yönetimi, personelin yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı 
olarak kariyer geliştirme faaliyetlerinin planlanmasını yapmaktadır. Kariyer yö-
netimi; iş hayatına giriş, atamalar, transferler, iş değiştirmeleri kapsamaktadır. 

Kariyer yönetimi bireylerin kariyer planlarının geliştirilmesine ve uygulan-
masına yardımcı olacak eylemleri de kapsamaktadır. Ancak, kariyer planlaması 

Tablo 7.3
Temel Performans 
Değerlendirme 
Yöntemleri

Kaynak: Robbins, 
S. P. ve Coulter, 
M., Management, 
Pearson,2009, s. 229.
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temelde kişisel bir süreç olmasına rağmen, kariyer yönetimi örgüt tarafından ya-
pılan faaliyetler üzerinde yoğunlaşır. Kariyer yönetiminde örgüt yönetimi, çalışan 
kişinin bireysel kariyer planları ile örgütün ihtiyaçları arasında bu amaçlara ulaş-
mak için uyum sağlamaya çalışır. 

İnsan kaynakları bölümü bütün bu süreç içinde merkezi bir rol oynamakta-
dır. Yönetim; kariyer yollarını tasarlar, örgütteki boş pozisyonlar hakkında bilgi 
verir, çalışanların performansı ve potansiyellerini takdir eder, eğitim ve öğretim 
programlarını destekler, iş sırasında çalışanların gelişimini sağlar. Görüldüğü gibi 
kariyer yönetimi genelde örgüt tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kariyer yönetimi programlarının genel amacı; işletme içinde mevcut ve ge-
lecek fırsatlar ile personelin gereksinimi, yetenek ve amaçlarını uyumlu hâle ge-
tirmektir. Diğer yandan bu programlar ile doğru insanı, doğru zamanda, doğru 
yerde bulundurmak amaçlanmaktadır. Böylece ilgi, tercih ve iş ödülleri ile beceri 
yetenek, bilgi ve iş talepleri uyumlaştırılmış olmaktadır (Aytaç, 2005, s. 82-84).

İnsan Kaynakları Yönetiminin Diğer Faaliyetleri
Belirtilen temel fonksiyonlar yanında, insan kaynaklarının yerine getirdiği bürok-
ratik ve operasyonel faaliyetler de işyükünün önemli bir kısmını kapsamaktadır. 
İşe giriş işten çıkış işlemleri ki bunlar arasında iş sözleşmesinin yapılması, sigorta 
başvurusu, işten çıkış belgelerinin oluşturulması, tazminatın hesaplanması, öde-
me işlemleri gibi bürokratik işlemler yanında, yemek, servis, güvenlik, temizlik 
gibi idari işleri, ayrıca özel toplantı ve yemekler düzenleme gibi sosyal işleri de 
yerine getirmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN İŞLETME İÇİNDEKİ YERİ
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının nasıl ve kim tarafından 
yerine getirileceğine yönelik sorunun yanıtı; ‘çalışanı hedefe götürmekten sorum-
lu her yönetici’ olacaktır. İşletme içerisinde pek çok yönetici aslında insan kay-
nakları ile ilgili bazı fonksiyon ve çalışmaları yerine getirecektir (Geylan, 2000). 

Özellikle küçük işletmelerde, bağımsız bir insan kaynakları bölümü kurmaya 
gerek olmadığı için, insan kaynakları fonksiyonları tümüyle diğer bölüm yöneti-
cilerinin sorumluluğunda yerine getirilebilmektedir. Bu yapılanmada her bölüm, 
personeliyle ilgili işleri kendisi yürütmektedir.

Yine küçük işletmelerde, insan kaynaklarıyla ilgili yapılması gereken işlerin 
diğer bölümlerde yürütülemeyecek niteliğe dönüşmeye başlamasıyla, bu işleri ta-
kip edecek bir bölüm oluşturulması söz konusu olmaktadır. Temel işletme fonksi-
yonlarıyla (pazarlama- üretim) eş düzeyde oluşturulan mali ve idari işler bölümü, 
hem finansal işleri hem de insan kaynakları ve idari işleri bir arada yürütebilen bir 
bölüm biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 7.2

Küçük İşletmelerde 
İnsan Kaynakları 
Bölümünün 
Organizasyon 
İçindeki Yeri
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Ancak işletme büyüdükçe, mali ve idari işler bölümünde yerine getirilen in-
san kaynakları yönetimi fonksiyonları ağırlaşacak, karmaşıklaşacaktır. Bu durum 
bağımsız bir insan kaynakları bölümünün kurulması gereğini ortaya çıkaracaktır. 
Oluşturulacak bölüm, diğer fonksiyonlarla eş düzeyde ve üst yönetime yakın ol-
mak zorundadır.

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonları konusunda uzmanlaşmış kişilerden 
oluşan bağımsız bir insan kaynakları bölümünün oluşturulması, hem diğer bö-
lüm yöneticilerini rahatlatacak hem de bu fonksiyonların tam olarak yerine geti-
rilmesini sağlayacaktır.

İşletmelerde insan ve insan kaynakları yönetiminin stratejik öneminin artma-
sıyla birlikte insan kaynakları bölümünün işletme organizasyonu içindeki yeri de 
üst yönetime yakın hatta diğer fonksiyonların da üzerinde bir konuma doğru yer 
değiştirmeye başlamıştır. İnsan kaynakları bölümü stratejik iş ortağı olabilmek 
için	işletmenin	hedeflerine	ve	operasyonlarına	yakın	konumlandırılmalıdır.

İnsan Kaynakları Bölümünün İç Organizasyonu
İşletmelerde kurulacak olan insan kaynakları bölümlerinin amacı, insan kaynak-
ları yönetimi fonksiyonlarını yürütmek ve diğer bölümlere bu konularda yardım-
cı olmaktır. İnsan kaynakları bölümü, planlarının yapılmasından işe almaya, adil 
ücret sistemi kurulmasından performansın ölçülmesine kadar pek çok fonksiyo-
nu yerine getirirken, farklı tür yetkileri kullanacaktır.

Yetki, emir verme ve itaat bekleme hakkıdır (Özalp, 2009). Kısacası bir görevin 
yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır. Başlıca üç tip yetki vardır. İnsan kay-
nakları bölümü açısından da kullanılabilecek yetkiler, tüm organizasyonel pozis-
yonlarda olduğu gibi; komuta, kurmay ve fonksiyonel yetkilerdir. Bu yetkilerin 
kullanımı, hem işletme içinde insan kaynakları yönetimi bölümünün yerini hem 
de insan kaynakları bölümünün iç organizasyonunu oluşturacaktır. İnsan kay-
nakları yöneticisi, kendi bölümünü yönetirken “komuta” yetkiyi kullanır. İnsan 
kaynakları yöneticileri, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile ilgili olarak 
diğer bölüm yöneticilerine sık sık “kurmay” yetki altında danışmanlık hizmeti 
verirler. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının önemli bir kısmı teknik ve 
rutin niteliktedir. İnsan kaynakları planlaması, iş analizleri, iş değerlemesi gibi 
görevlerin “fonksiyonel” yetkiyle insan kaynakları yöneticisine bırakılması, diğer 
yöneticilerin zaman kazanmasını ve tek elden yapılmasını sağlamaktadır.

Şekil 7.3

Diğer 
Fonksiyonlarla 
Eş Değer Olarak 
İnsan Kaynakları 
Bölümünün 
Organizasyon 
İçindeki Yeri

Komuta yetkisi, hiyerarşik 
düzende yukarıdan aşağıya 
doğru gider. Kullanana 
yaptırım hakkı verir. Astları 
yönlendirmeyi, gerektiğinde 
ödüllendirmeyi ve 
cezalandırmayı içerir.

Kurmay yetki, uzmanlık 
yetkisidir. Bu yetki, diğer 
yönetim fonksiyonlarına 
yönetimle ilgili destek ve 
danışmanlık hizmetleri 
sağlar. Kullanana yaptırım 
hakkı vermez. Bu yetkiye 
sahip yöneticiler uzmanlık 
alanlarıyla ilgili konularda 
işletmenin diğer yöneticilerine 
görüş ve önerilerde bulunurlar.

Fonksiyonel yetki, belli 
bir konuda uzman olan 
yöneticiye, uzman olduğu 
konuyla ilgili olmak üzere, 
tıpkı komuta yetkisi gibi 
yaptırım hakkı verir. Ancak bu 
yetki belli bir görevle sınırlıdır.
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İşletme büyüdükçe, insan kaynakları bölümünün tüm faaliyetleri için ayrı bir 
alt birim oluşturmak gerekebilecektir. Alt birimlerin oluşturulmasında tıpkı or-
ganizasyonun tümünde olduğu gibi; “organ işlev yaratmaz, işlev organ yaratır” 
ilkesinden hareket etmek gerekir. Bir birimi, o birimin yapacağı yeterince faaliyet 
varsa oluşturmak gerekir. Bunun için öncelikle, insan kaynakları bölümünün ye-
rine getireceği fonksiyonların yoğunluk ve önem derecesine bakarak karar ver-
mek	 gerekecektir.	Her	 işletme	 için	 bu	 faaliyetlerin	 yoğunluk	 ve	 önem	derecesi	
farklı farklı olacağı için insan kaynakları bölümünün organizasyon yapısı da farklı 
olacaktır. Örnek olarak sendikal ilişkilerin yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerde 
bu ilişkileri yönetmek için bir endüstriyel ilişkiler alt birimi oluşturulabilecektir.

Şekil 7.4

İnsan Kaynakları 
Bölümünün İç 
Organizasyonu



Genel İşletme172

Özet
İnsan kaynağı ve insan kaynakları yönetimi kav-
ramlarını tanımlamak.
 İnsan kaynakları yönetimi işletmenin destek 
fonksiyonlarından	biri	ve	en	önemlisidir.	Çünkü	
insan olmadan bir işletmeden söz etmek müm-
kün değildir. İnsan kaynağı kavramı, bir işletme-
de en üst konumda bulunan yöneticiden en alt 
konumdaki vasıfsız çalışana kadar tüm çalışan-
ları kapsar. 

 İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını be-
lirlemek. 
 Genel olarak insan kaynakları yönetiminin 
fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir: 

	 •	 İnsan	kaynakları	planlaması,	
	 •	 İşe	alma,
	 •	 Eğitim	ve	geliştirme,
	 •	 Performans	yönetimi,
	 •	 Ücret	yönetimi,
	 •	 Kariyer	yönetimi

Bir işletmede insan kaynakları bölümünün, nasıl 
örgütlenebileceğini açıklamak.
 İnsan kaynakları bölümü işletme içerisinde fark-
lı konumlarda olabilir. Bunda işletmenin büyük-
lüğü, faaliyet konusu ve insan kyanaklarının ye-
rine getirdiği fonksiyonların genişliği etkilidir. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı kavramı 
içinde yer almaz?

a. yöneticiler
b. çalışanlar
c. hisse sahipleri 
d. İşçiler
e. Büro elemanları

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “işletmede re-
kabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan 
kaynağının sağlanması, süreç-sistem yaklaşımında 
işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan 
süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi 
ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin 
belirlemiş	olduğu	hedefler	doğrultusunda	işgücünü	ge-
liştirmesidir” tanımlamasına aittir?

a. İnsan kaynağı
b. İnsan kaynakları yönetimi 
c. Personel
d. Entelektüel sermaye
e. Yönetim

3. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneti-
minin fonksiyonlarından biri değildir?

a. İnsan kaynakları planlaması
b. Araştırma geliştirme 
c. İşe alma
d. Performans değerlendirme
e.	 Ücretlendirme

4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planla-
masının aşamalarından biridir?

a. Organizasyonun yeniden yapılanması
b. Kademe sayısının azalması
c. Performansın ölçülmesi
d. İnsan kaynakları talebinin belirlenmesi 
e. Performans ölçütlerinin belirlenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mevcut insan 
kaynağının özellikleri ortaya çıkarmaya yarayan çalış-
madır?

a. İş analizi
b. Performans yönetimi
c. Personel envanteri 
d. Personel devir hızı
e. Personel devamsızlık oranı

6. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntem-
lerinden biri değildir?

a. E- öğrenme 
b. İşbaşı eğitim
c. İş dışı eğitim
d. Koçluk mentorluk 
e. Rotasyon

7. Aşağıdakilerden hangisi işe alma sürecinde seçim 
kriteridir?

a. Personel bulma=işe alma
b. İşin özellikleri=aday havuzu
c. İşin gerekleri=işin tanımı
d. işin gerekleri=işe alma
e. İşin gerekleri=adayın nitelikleri 

8. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ücret içinde yer 
almaz?

a.	 Sigorta	ödemesi
b. Teşvik primi 
c. Eğitim ücreti
d. Lojman 
e. Yemek ücreti 

9. Aşağıdakilerden hangisi adil ücret sistemi kurmak 
için işletmenin yerine getireceği içsel bir çalışmadır?

a. İş değerlemesi
b. Performans değerlemesi
c. İş analizi
d. Piyasa ücret araştırması
e. Kariyer yolları

10.  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kay-
nakları bölümü oluşturulmasında temel (öncelikli) alı-
nacak kriterdir?

a. İşletmenin büyüklüğü
b.	 Çalışan	sayısı
c. İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliğini 
d. Makine sayısı ve yerleşimi
e. Örgütsel kademe ve yönetici sayısı
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Yaşamın İçinden

TÜRKIYE’NIN EN ÖNEMLI İNSAN YÖNETIMI 
ÖDÜLLERI PERYÖN İNSAN YÖNETIMI ÖDÜL-
LERI SAHIPLERINI BULDU 
“Pfizer, Borusan, Bilim İlaç, Mercedes Benz PERYÖN 
ödülleri ile insan yönetiminde ipi göğüsledi.
Türkiye’nin insan yönetiminin en önemli ve prestijli 
ödüllerinin verildiği “PERYÖN İnsan Yönetimi Ödül-
leri”, bu yıl kongrenin ilk günü gerçekleştirilen görkem-
li bir törenle, 4’üncü kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin 
en fazla başvuru alan ödül yarışması “PERYÖN İnsan 
Yönetimi Ödülleri” için bu yıl 29 firma 40 kategoride 
kıyasıya yarıştı. Dünya gündemini belirleyen konu ve 
konuşmacılarıyla 29-30 Eylül 2011_de insan yönetimi 
sektörünün tüm aktörlerini bir araya getiren 25. Avru-
pa İnsan Yönetimi Konferansı, Türkiye’nin en önemli 
insan yönetimi sektörü ödüllerine de ev sahipliği yaptı. 
Sektörde	iyi	uygulamalara	dönük	farkındalığı	arttıran	
ve özendiren projelere ev sahipliği yapan “PERYÖN 
İnsan Yönetimi Ödülleri”, insan yönetiminin iyileşti-
rilmesine katkı sağlayan kurumlar ödüllerini WFPMA 
Kıta Başkanları’nın elinden aldı. Kurumların insan 
yönetiminde çıktıkları yolculuğu desteklemek, onla-
ra dünyaca kabul görmüş ölçütlerle yol göstermek ve 
ipi başarı ile göğüsleyenleri ödüllendirmek amacıyla 
verilen PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri, “İşe Alım, 
Eğitim ve Gelişim Yönetimi, Yetenek Yönetimi ve Fark 
Yaratan Uygulamalar” olmak üzere toplam dört kate-
goride uygulamaları ile ödüle başvuruda bulunan fir-
malara verildi.
 “PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri”nde; İşe Alım da-
lında Pfizer İlaçları Ltd Şti, Eğitim ve Gelişim Yönetimi 
kategorisinde	Borusan	Holding	A.Ş.,	Yetenek	Yönetimi	
kategorisinde Bilim İlaç A.Ş., Fark Yaratan Uygulama-
lar Proje Kategorisi’nde Mercedes Benz Türk A.Ş. proje 
ve uygulamaları bu ödüle layık görüldü.”

Kaynak: http://www.peryonblog.org/turkiyenin-en-
-onemli-insan-yonetimi-odulleri-peryon-insan-yonet
imi-odulleri-sahiplerini-buldu/2011

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
“İnsan kaynağını iyi yöneten işini de iyi yönetir. 
Türkiye’nin en başarılı iş adamı Vehbi Koç da “ İşin en 
güç yönü, insanı yönetebilmektir” derdi. Bu nedenle, 
insan kaynakları yönetimi bu konuda uzmanlaşmış bir 
departmanın değil, en üst düzeyden başlamak üzere 
tüm yöneticilerin en önemli görevidir. 
İnsanı iyi yönetebilmek için öncelikle stratejiyle uyum-
lu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır. İyi yöneticilerin 
önemli bir özelliği de strateji ve şartlar değiştikçe, yeni 
şartlara uyumlu yapılanmaları gerçekleştirebilmesidir. 
Örnek olarak, bir tasarım ofisinin organizasyonu ile teks-
til üretim tesisinin organizasyonu farklılıklar gerektirir. 
Bu nedenle, marka geliştirmek üzere tasarıma ağırlık ver-
mek isteyen bir şirket bu özelliklere de dikkat etmeli.
Organizasyon ancak onu oluşturan insanların kalite-
siyle çalışır. Bu nedenle, önemli görevlerden birisi de 
nitelikli insanları kuruma çekebilmektir. Bu nedenle, 
insan kaynakları yönetimi sadece kurum içinin değil, 
aynı zamanda kurumun dışındaki kaynakları değer-
lendirme ve kurma çekebilme becerisini canlı tutmalı. 
İnsanların yetkinlikleriyle uyumlu pozisyonlarda de-
ğerlendirilmesi de onların başarı şanslarını ve gelişme 
motivasyonlarını etkiler.
İnsan kaynakları yönetimin önemli adımlarından bi-
risi de ücret ve yan haklar sistemlerinin oluşturulması, 
adil olarak uygulanması, piyasa şartlarının ve kurumun 
önceliklerinin değişimleriyle uyumlu olarak güncel-
lenmesidir. Bu konuda tutarlılığı koruyabilmek için iyi 
çalışan insan kaynakları yönetim sistemlerine ihtiyaç 
var. Bu konuda farklı kurumlarda deneyimi olanlardan 
faydalanılması sistemin iyi kurulmasına yardımcı olur. 
İnsan kaynakları sistemleri birbiriyle uyumlu çalışma-
sı gereken dişlilere benzer. Bu ilişkinin temelinde ise 
yetkinlikler yer alır. Bu nedenle, hem mevcut, hem de 
potansiyel çalışanların yetkinliklerinin tespit edilmesi, 
ölçülmesi ve geliştirilmesi önemli bir insan kaynakları 
yönetim fonksiyonudur. 
Çalışanların	 performanslarının	 yönetimi	 ve	 geliştiril-
mesi insan kaynakları sistemlerinin ana amacıdır. Bu 
nedenle performans ölçümleri, performansı geliştirecek 
teşvik ve motivasyon sistemlerinin kurulması, eğitim ve 
kariyer planlamaları da üzerinde özenle durulması ge-

Okuma Parçası
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
reken konulardır. Birçok diğer konuda olduğu gibi, bu 
konuda sadece sistemlerle değil, aynı zamanda yönetim 
anlayışıyla hayat bulur.
Performans	hedeflerinin	gerçekçi	olarak	belirlenmesi,	
şirket amaçlarının açıkça ve düzenli olarak çalışan-
larla paylaşılması, ödüllerin çalışanların özelliklerine 
uyumlu olması, başarılı örneklerin geniş şekilde kutla-
narak iyi örnek olarak kurum içinde yaygınlaştırılması 
ve çalışanların gelişmelerine fırsat tanınması bu anlayı-
şın temel noktalarını oluşturur. 
İnsan kaynakları yönetiminin önemli bir görevi de 
kurum içindeki bilgi ve deneyimin kurumsallaştırıl-
masını desteklemektir. Örnek olarak, deneyimli yöne-
ticilerin yüksek potansiyelli gençlere koçluk yapmaları, 
eğitim vermeleri ve performans değerlendirmelerinin 
farklı seviyelerden ve bölümlerden gelen yöneticilerin 
oluşturduğu takımlarca yapılması kurumsallaşmayı 
destekler.
İnsan kaynaklarını iyi yönetebilmek için işin bütünü, 
stratejileri ve karlılığı getiren faktörler hakkında bilgi 
sahibi olmak, insanları iyi tanımak, onları yönlendir-
me ve motive edebilmek için iletişim becerilerine sahip 
olmak, sağduyulu ve adil olmak gibi özellikler önem 
taşıyor.
Özellikle, şirketlerin değer yaratmasında önemli rolü 
olan bilgi çağı çalışanlarının yönetimi derin bir bilgi 
gerektiriyor. Rekabet şartlarını zorlaştığı, çalışanların 
hareket kabiliyetinin ve gelişme motivasyonunun yük-
sek olduğu bir ortamda insan kaynaklarını ve onların 
farklılıklarını iyi yönetebilmek başarının ön şartıdır.”

Kaynak:	Yılmaz	ARGÜDEN,	Dünya	Gazetesi-	01.	10.	
2004.

1. c Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynağı Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz

2. b Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynağı Yönetimi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları Kavramı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
minin Fonksiyonları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Yöne-
timinin Organizazasyonu” konusunu gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İnsan kaynakları yönetiminin bir işletmenin çalışanla-
rını “kaynak” olarak görmesi çalışanlara yapılan har-
camaların bir gider değil, bir yatırım olarak görülmesi 
sonucunu doğurmuştur. 

Sıra Sizde 2
İşgücü arzının talebinden fazla olması durumunda ise 
fazla işgücünün maliyeti ile elden çıkarmanın maliyeti 
incelenir, işletmenin amaçlarında değişikliğe gidilip gi-
dilemeyeceği ve öngörülen dönem içinde iş hacminde 
oluşabilecek artışlar, göz önüne alınarak karar verilme-
si gerekir.
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Sıra Sizde 3 
Görüşmelerde temel olan, adayın işi yapıp yapama-
yacağının belirlenmesidir. Bu da seçim kriteri olan 
işin gerekleriyle adayın özellikleri arasındaki eşitliğin 
sağlanmasıdır. Ancak adayın başvuru formu ardından 
adayın girdği sınav ya da testlerin sonuçları gibi bilgi-
ler dışında adayın işi ne düzeyde yapacağını anlamaya 
yarayan sorulara odaklanmak gerekecektir.

Sıra Sizde 4
Ücret, çalışanın emeğinin karşılığı olup, saat esası-
na veya çalışanın ürettiği çıktı miktarına dayanan bir 
kavramdır. Bu bağlamda maaş ise haftalık, aylık, yıllık 
temelde hesaplanan ödemeyi ifade etmektedir. Teşvik 
primi, çalışanın yüksek performansının karşılığı temel 
ücretine ek olarak verilen bir ek ödemedir.

Aytaç,	Serpil	(2005)	Çalışma	Yaşamında	Kariyer,	Epsi-
lon Yay., İstanbul.

Bayraktaroğlu,	Serkan.(2002)	İnsan Kaynakları Yöne-
timi, Beta Yay. İstanbul.

Bingöl, Dursun. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Beta Yay., İstanbul.

Dessler, Gary. (1999). Essentials of Human Resource 
Management,	Prentice-Hall-Inc.	,	New	York.

Ertürk, Mümin. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Beta Yay., İstanbul.

Fındıtçı, İlham (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Alfa Yay, İstanbul.

Geylan, Ramazan. (1996). Personel Yönetimi, Birlik 
Ofset, Eskişehir.

Gürüz, Demet ve Yaylacı Gaye Ö. (2004). İletişimci 
Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat 
Yay.,

Ivancevich,	John	M.	(2000).	Human Resource Mana-
gement,	Mc	Graw-Hill,	New	York.

Kaynak, T. ve Diğerleri. (1998). İnsan Kaynakları Yö-
netimi,	İstanbul	Üniversitesi	İşletme	Fakültesi	Ya-
yını, İstanbul.

Kaynak, T. ve Diğerleri. (1999). İnsan Kaynakları Yö-
netimi,	Anadolu	Üniversitesi	Yayını,	Eskişehir.

Koçel, Tamer. (2011). İşletme Yöneticiliği, Beta Yay. , 
İstanbul.

Mirze, Kadri, (2010). İşletme, Literatür Yay. İstanbul.
Özalp, İnan. (2000). İşletme Yönetimi, Birlik Ofset, 

Eskişehir.
Özgen,	Hüseyin	 ve	Yalçın,	Azmi.	 (2008).	 İnsan Kay-

nakları Yönetimi, Nobel Yay., İstanbul.
Robbins,	Stephen.	P.ve	Coulter,	Mary,	(2009).	Manage-

ment,	Pearson,	New	Jersey.
Sabuncuoğlu,	Zeyyat.	(2000).	İnsan Kaynakları Yöne-

timi, Ezgi Kitabevi, Bursa.
Saruhan,	Ş.	Can	ve	Yıldız,	M.	Leyla	(2012).	İnsan Kay-

nakları Yönetimi, Beta Yay., İstanbul.
Tonus,	H.	Zümrüt.	 (2010).	 “İnsan	Kaynakları	Planla-

ması”, Ed:R. Geylan, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
AÖF Yay.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar





8
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Mu ha se be ve fi nan sın öne mi ni ve ro lü nü açık la ya bi le cek,
Te mel fi nan sal bil gi kul la nı cı la rı nı ve on la rın bil gi ih ti yaç la rı nı ta nım la ya bi le cek,
Mu ha se be sü re ci ni ve te mel fi nan sal tab lo la rı ta nı ya bi le cek,
Fi nan sal yö ne ti min iş let me fa ali yet le ri ile bağ lan tı sı nı an la ya bi le cek,
Fi nansal yö ne ti min fonk si yon la rı nı an la yabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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•	 Fi	nans
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•	 Ge	lir	Tab	lo	su
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•	 İş	let	me	Fa	ali	yet	le	ri
•	 Fi	nans	man	Fa	ali	yet	le	ri
•	 Ya	tı	rım	Fa	ali	yet	le	ri
•	 Pro	for	ma	Fi	nan	sal	Tab	lo	lar
•	 Na	kit	Akım	Büt	çe	si
•	 Ser	ma	ye	Büt	çe	si
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GENEL İŞLETME



Gİ RİŞ
Mu ha se be ve fi nans dün ya sı na hoş gel di niz. Bu üni te de mu ha se be ve fi nans la il
gi li ge nel bil gi ler ve re ce ğiz. Ko nu ya mu ha se be ve fi nans ma nın iş let me de ki ro lün
den bah se de rek baş la ya ca ğız ve hem mu ha se be nin hem de fi nan sın ka rar ver me 
sü re cin de ki de ğe rin den söz ede ce ğiz. 

Bir ço ğu nuz ya da ba zı la rı nız için mu ha se be ve ya fi nans, te mel il gi ala nı nız ol
ma ya bi lir ve ge nel iş let me der si kap sa mın da, ne den bu ko nu la rı öğ ren mek zo run
da ol du ğu nu zu me rak ede bi lir si niz. Ko nuy la il gi li te mel kav ram la rı öğ ren dik ten 
son ra ise mu ha se be ve fi nan sın si zin le ne ka dar il gi li ol du ğu nu fark ede cek si niz.

MU HA SE BE VE Fİ NAN SIN ÖNE Mİ
Mu ha se be, iş let me de ger çek le şen fi nan sal ni te lik li olay la rın ta nım lan ma sı, öl çü
le rek kay da alın ma sı, ana liz edi lip yo rum lan ma sı ve ka rar ve ri ci le re ile til me si sü
re ci ni kap sa yan bir bil gi sis tem idir. 

Bil gi, iş let me hak kın da ka rar ver mek, plan yap mak ve ya pı lan iş le ri kon trol 
et mek zo run da olan ta raflar için ge rek li dir. İş let me yö ne ti ci le ri iş let me ile il gi li 
ka rar la rı doğ ru ve re bil mek ve doğ ru de ğer len di re bil mek için bil gi ye ih ti yaç du
yar lar. Yö ne ti ci le rin ka rar la rın da kul lan dık la rı bil gi le rin bü yük bir kıs mı fi nan sal 
bil gi dir ve mu ha se be ta ra fın dan sağ la nır. Ör ne ğin iş let me yö ne ti ci le ri, aşa ğı da ki 
ko nu lar da ka rar ver mek için mu ha se be bil gi si ne ih ti yaç du yar lar (At rill, McLa
ney, 2004, s. 2):

•	 Ye	ni	ürün	ve	ya	hiz	met	ge	liş	tir	me	li	mi	yiz?
•	 Mev	cut	mal	ya	da	hiz	met	le	rin	fi	yat	ve	ya	mik	tar	la	rı	nı	de	ğiş	tir	me	li	mi	yiz?
•	 İş	let	me	yi	fi	nan	se	et	mek	için	kre	di	kul	lan	ma	lı	mı	yız?
•	 İş	let	me	nin	fa	ali	yet	ka	pa	si	te	si	ni	ar	tır	ma	lı	ya	da	azalt	ma	lı	mı	yız?
•	 Sa	tın	al	ma,	üre	tim	ve	ya	da	ğı	tım	yön	tem	le	ri	ni	de	ğiş	tir	me	li	mi	yiz,	yok	sa	de

ğiş	tir	me	me	li	mi	yiz?
Bu ka rar la rın hem fi nan sal so nuç la rı nı or ta ya koy ma da hem de de ğer len

dir me de mu ha se be bil gi le ri kul la nı la cak tır. İş let me yö ne ti mi nin al dı ğı ka rar la
ra gö re ger çek le şen iş let me fa ali yet le ri, iş let me nin var lık la rın da ve kay nak la rın
da de ğiş me ler ya ra tır. Bu de ğiş me le rin iz len me si, kon trol edil me si, öl çül me si ve 
eko no mik fa ali yet le rin be lir len me si gö re vi ni mu ha se be ger çek leş ti rir. Mu ha se be 
fonk si yo nu, iş let me yö ne ti mi ni, di ğer iş let me fonk si yon la rı nın yap mış ol duk la rı 
iş lem ler den sü rek li olarak ha ber dar eder (Şim şek, Çe lik, s.207).

İşletmelerde Muhasebe ve 
Finansal Yönetim
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İş let me yö ne ti ci le ri nin dı şın da baş ka ta raflar da iş let me hak kın da ki ka rar la rın da 
mu ha se be bil gi si ne ih ti yaç du ya cak lar dır. Ör ne ğin (At rillMcLa ney, 2004, s.2):

•	 İş	let	me	ye	or	tak	ola	lım	mı,	ol	ma	ya	lım	mı?
•	 İş	let	me	ye	borç	ve	re	lim	mi,	ver	me	ye	lim	mi?
•	 Kre	di	li	ola	rak	mal	sa	ta	lım	mı,	sat	ma	ya	lım	mı?
•	 İş	let	me	ye	mal	sat	ma	ve	ya	iş	let	me	den	mal	al	ma	ko	nu	sun	da	an	laş	ma	ya	pa

lım	mı,	yap	ma	ya	lım	mı?
Gö rül dü ğü gi bi hem iş let me nin yö ne ti min den so rum lu olan ta raflar hem de 

iş let me dı şın dan olan ta raflar iş let me hak kın da ka rar lar ver mek zo run da dır. Ka
rar la rı nın isa bet li li ği de kul lan dık la rı bil gi ye bağ lı ola cak tır. O ne den le han gi dü
zey de il gi ye sa hip olur lar sa ol sun lar, iş let me hak kın da ka rar ve re cek olan ta rafla ra 
iş let me hak kın da bil gi ve ril me li dir.

Mu ha se be nin te mel ama cı, iş let me hak kın da ka rar ve re cek olan ta rafla rın da ha 
doğ ru ka rar lar ver me le ri ne yar dım cı ol mak tır. Bu na bağ lı ola rak, mu ha se be nin te
mel ama cı iş let me nin fi nan sal du ru mu, fa ali yet so nuç la rı ve na kit akış la rı hak kın da 
ka rar ve ri ci le re fay da lı bil gi sağ la mak tır. Ba zen mu ha se be nin ama cı nın defter tut
mak ve ka yıt yap mak ol du ğu zan ne di lir. Bu iş ler, mu ha se be nin gö rev ala nı için de dir 
ama ana amaç sa de ce defter tut mak de ğil dir. Mu ha se be nin esas ama cı, ka rar ve ri ci
le re ka rar la rın da da ya nak ola cak fay da lı fi nan sal bil gi üret mek tir. 

Mu ha se be sis te mi, eko no mik bir gi ri şim hak kın da ka rar ver me de fay da lı ola
cak fi nan sal ve sa yı sal ve ri le ri el de ede bil mek için iş let me de ger çek le şen tüm fi
nan sal ni te lik li iş lem le ri ta nım lar, kay de der, sı nıflan dı rır, fi nan sal tab lo lar hâ lin de 
özet ler ve ana liz ya pıp yo rum la dık tan son ra, ka rar ve ri ci le rin ih ti ya cı olan fi nan
sal bil gi le ri üre tir ve il gi li ta rafla ra su nar. Mu ha se be, fi nan sal bil gi le rin ka rar ve
ri ci le re ile til me si gö re vi ni ye ri ne ge ti re bil mek için fi nan sal tab lo lar dan ve ra por
lar dan ya rar la nır.

Fi nans da mu ha se be gi bi, ka rar ve ri ci le re yar dım cı ol mak için var dır ve iş let
me de fon la rın na sıl sağ lan dı ğı ve ne re le re ya tı rıl dı ğı ile il gi li dir. Fi nan sal yö ne tim, 
en ba sit hâ li ile her tür lü iş let me nin fa tu ra la rı nı öde ye bi le cek, iş le ri ni sür dü re
bi le cek ve acil du rum lar da ye ter li ola bi le cek ka dar pa ra sı nın ol ma sı ge rek li li ği 
te me li ne da ya nır (Bo ve e, s.552). İş let me var ol du ğu sü re ce pa ra ya olan ih ti yaç 
de vam ede cek tir. Bir iş let me nin hem mev cut hem de ge le cek te ki na kit ih ti ya cı nın 
plan lan ma sı fi nan sın ya da fi nan sal yö ne ti min ça lış ma ko nu su dur (Bo ve e, s.553). 
Kü çük iş let me le rin ço ğun da iş let me nin fi nan sal ka rar la rın dan iş let me nin sa hi bi 
so rum lu dur. Fa kat da ha bü yük iş let me ler de fi nan sal ka rar lar dan fi nan sal yö ne tim 
so rum lu dur. 

İş let me de di ği miz eko no mik bi rim, ya tı rım cı lar dan fon sağ la mak ve da ha son
ra bu fon la rı ya tı rım lar da kul lan mak ve sa hip le ri nin ser vet le ri ni ve ya re fah la rı nı 
ar tır mak için var dır. Fon la rın iş let me nin be lir li ih ti yaç la rı na uy gun ola cak şe kil de 
sağ lan ma sı ve sağ la nan fon la rın iş let me ye ge ti ri sağ la ya cak şe kil de ya tı rım la ra yö
nel til me si ge re kir. Do la yı sıy la fi nan sal yö ne tim iş let me ta nı mı nın tam kal bin de yer 
alır. Ya tı rım dan sağ la nan ge ti ri nin ve ya tı rım la il gi li risk le rin de ğer len di ri le bil me si 
için de fi nan sın iyi bir şe kil de an la şıl ma sı ge rek li dir (At rill, McLa ney, 2004, s.2). 

Bu ra ya ka dar yap tı ğı mız kı sa açık la ma lar dan da an la şıl dı ğı gi bi hem mu ha se
be hem de fi nans ka rar ver me sü re ci nin fi nan sal yö nü ile il gi li dir. 

İş let me le rin ya pı la rın da ki de ği şik lik ler ne de niy le fi nan sal bil gi le re du yu lan ih
ti yaç da ha da art mış tır. İş let me ler tek ki şi iş let me le rin den ser ma ye nin ön plan da 
ol du ğu çok or tak lı ser ma ye şir ke ti şek li ne dö nüş müş ve bu na bağ lı ola rak yö ne ti
ci lik ile iş let me sa hip li ği bir bi rin den ay rıl mış tır. Do la yı sıy la yö ne ti ci le rin iş let me 

Muhasebe, işletmede 
gerçekleşen ve para ile 
ifade edilebilen finansal 
nitelikli işlemleri tanımlayan, 
kaydeden, sınıflandıran, 
özetleyen, analiz ve yoruma 
tabi tuttuktan sonra, ilgili 
taraflara raporlayan bir bilgi 
sistemidir.
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sa hip le ri ne kar şı he sap ve re bil me yü küm lü lü ğü doğ muş tur. Ay rı ca ge li şen tek no
lo ji ve ar tan in san ih ti yaç la rı na bağ lı ola rak da ha bü yük çap lı iş let me ler doğ muş
tur.	So	nuç	ola	rak	iş	let	me	ler	hak	kın	da	ka	rar	ve	re	cek	ta	rafla	rın	sa	yı	sı	ve	do	la	yı	sıy	la	
bil gi ih ti yaç la rı ve çe şit le ri art mış tır.

MU HA SE BE BİL Gİ LE Rİ NE İH Tİ YAÇ DU YAN TA RAF LAR VE BİL Gİ 
KUL LA NI CI LA RI NIN BİL Gİ İH Tİ YAÇ LA RI
Mu ha se be nin fay da lı ola bil me si için bil gi nin kim ta ra fın dan ve han gi amaç la 
kul la nı la ca ğı nı bil mek önem li dir. Be lir li bir iş let me ile il gi le nen ve o iş let me ile 
il gi li çe şit li ve de ği şik ka rar lar ver me du ru mun da olan çok sa yı da fark lı ta raf 
var dır. Her bi ri nin iş let me ile il gi len me ne den le ri, do la yı sıy la ih ti yaç duy duk la rı 
bil gi ler de fark lı dır. İş let me ile il gi li ta raflar iş let me nin yö ne ti ci le ri, iş let me nin 
sa hip ve ya sa hip le ri, iş let me ye borç ve ren ler, iş let me nin müş te ri le ri, iş let me nin 
te da rik çi le ri, iş let me de ça lı şan lar, ra kip iş let me ler, dev let ve ka mu ku rum la rı 
vb. ola rak sı ra la na bi lir.

İş let me nin Yö ne ti ci le ri ne Sağ la nan Bil gi ler: İş let me de ki her dü zey de ki yö
ne ti ci ler te mel ola rak üre tim, pa zar la ma, fi nans ve in san kay nak la rı na iliş kin iş
let me fonk si yon la rı nın plan lan ma sı, yü rü tül me si ve kon tro lü için bil gi ye ih ti yaç 
du yar lar. İş let me yi iyi bir şe kil de yö ne te bil mek ve iş let me yi he defle ri ne ulaş tı ra
bil mek için iş let me nin fa ali yet le ri iyi bir şe kil de plan lan ma lı, so nuç lar doğ ru bir 
şe kil de öl çül me li ve kon trol edil me li dir. Ka rar ver me yi, plan la ma yı ve kon tro lü 
sağ la ya bil mek bü yük öl çü de mu ha se be bil gi le ri ne bağ lı ola cak tır. 

İş let me nin Sa hip le ri ne Sağ la nan Bil gi ler: Yö ne ti ci le rin iş let me yi et kin bir 
bi çim de ida re edip et me dik le ri ni de ğer len dir mek ve ge le cek te ki risk ve ge ti ri dü
zey le ri hak kın da ka rar ver mek, iş let me de or tak ola rak ka lıp kal ma ma ka ra rı nı 
de ğer len dir mek için iş let me sa hip le ri nin bil gi ye ih ti yaç la rı var dır. İş let me ye ser
ma ye sağ la ya rak ya tı rım ris ki ni üst le nen sa hip ler ya tı rı mın ta şı dı ğı risk ler le ve 
ya tı rı mın ge ti ri si ile il gi le nir ler.

İş let me ye Borç Ve ren le re Sağ la nan Bil gi ler: İş let me nin borç la rı nın hem fa
izi ni hem de ana pa ra sı nı za ma nın da öde me gü cü olup ol ma dı ğı nı ve iş let me ile iş 
yap ma ola nak la rı nın de vam lı lı ğı nı de ğer len dir mek için bil gi ye ih ti yaç la rı var dır.

Müş te ri le re ve Te da rik çi le re Sağ la nan Bil gi ler: İş let me nin fa ali yet le ri ne de
vam et me gü cü nü de ğer len dir mek ve alım la rı nı ve ya sa tış la rı nı iş let me den kar şı
la ma ola nak la rı nın de vam lı lı ğı nı gör mek için bil gi ye ih ti yaç la rı var dır.

İş let me de Ça lı şan la ra (Yö ne ti ci le rin dı şın da ki ler) Sağ la nan Bil gi ler: İş let me
nin ça lı şan la rı na is tih dam sağ la ma gü cü nün de vam edip ede me ye ce ği ni, ça lış ma la
rı nın kar şı lı ğı nı alıp ala ma ya cak la rı nı de ğer len dir mek için bil gi ye ih ti yaç la rı var dır. 
İş let me ya şa mı nın sü rek li li ği ça lı şan la rın iş le ri nin de sü rek li li ği ni sağ la ya cak tır.

Ra kip le re Sağ la nan Bil gi ler: İş let me nin ken di per for mans ve et kin lik le ri ni 
de ğer le me de ra kip iş let me yi benc hmark ola rak kul lan mak için ra kip iş let me ler 
hak kın da bil gi ye ih ti yaç var dır. Ay rı ca ra kip iş let me nin pa zar pa yı ve kâr lı lık ko
nu sun da ya rat tı ğı teh li ke le ri de ğer len dir mek için de bil gi ye ih ti yaç du yu lur. 

Dev le te ve Ka mu Ku rum la rı na Sağ la nan Bil gi ler: İş let me nin ne ka dar ver gi 
öde ye ce ği ni, iş let me nin fi yat la ma po li ti ka la rı na uy gun dav ra nıp dav ran ma dı ğı nı 
ve fi nan sal des tek ge re kip ge rek me ye ce ği ni de ğer len dir mek için bil gi ye ih ti yaç 
var dır. Ay rı ca iş let me nin fa ali yet le ri ne iliş kin ya sal dü zen le me yap mak, ver gi po
li ti ka sı nı be lir le mek, ulu sal ge lir ve di ğer is ta tis ti ki he sap la rı yap mak için de bil
gi ye ih ti yaç du yu lur.



Genel İşletme182

İş let me ile il gi li ta rafla ra ve il gi ne den le ri ne bak tı ğı mız da ba zı la rı nın doğ ru
dan doğ ru ya iş let me ile il gi li çı kar bağ la rı var ken ba zı la rı nın il gi si da ha do lay lı 
dü zey de ka la bil mek te dir. Ay rı ca bu ta rafla rın bil gi ye eri şim ola nak la rı da fark lı
dır. Bu bağ lam da bil gi kul la nı cı la rı nı bil gi yi iş let me den doğ ru dan el de et me im
kân la rı na gö re “iş let me içi ta raflar” ve “iş let me dı şı ta raflar” ol mak üze re iki gru ba 
ayı ra bi li riz. İş let me yö ne ti ci le ri iş let me içi bil gi kul la nı cı la rı nı oluş tu rur ken yö
ne ti ci le rin dı şın da ka lan tüm ta raflar iş let me dı şı bil gi kul la nı cı la rı nı oluş tu rur. 
Eğer iş let me sa hi bi ay nı za man da iş let me yö ne ti min den de so rum lu de ğil se o da 
iş let me dı şı bil gi kul la nı cı sı sa yı la cak tır. Çok or tak lı bir iş let me yi dü şü nün. Ör ne
ğin, bu iş let me nin 500 ta ne or ta ğı, ya ni 500 ta ne sa hi bi var sa her bi ri nin iş let me ye 
gi dip ken di le ri için ay rı ay rı bil gi al ma ya ça lış ma sı ne ka dar zor ola cak tır. 

İş let me için de ki ve dı şın da ki bil gi kul la nı cı la rı nın mu ha se be bil gi si ne han gi 
amaç la ih ti yaç duy duk la rı dik ka te alı na rak mu ha se be, “Yö ne tim Mu ha se be si” ve 
“Fi nan sal Mu ha se be ve ya Ge nel Mu ha se be” ola rak iki te mel ala na ay rıl mış tır. 

İş let me fa ali yet le ri nin plan lan ma sı, yü rü tül me si ve kon tro lü gi bi te mel iş let me 
fa ali yet le rin den so rum lu olan ve iş let me için de ki bil gi ye ko lay ca eri şim ola na ğı olan 
yö ne ti ci ler çok da ha ay rın tı lı bil gi ye ih ti yaç du ya cak lar dır. Do la yı sıy la ma li yet ana
liz le ri, kâr lı lık ra por la rı, büt çe ler gi bi araç lar la iş let me içi bil gi kul la nı cı la rı nın bil gi 
ih ti ya cı nı kar şı la ya cak alan “yö ne tim mu ha se be si” ola rak be lir len miş tir. 

İş let me dı şı bil gi kul la nı cı la rı nın bil gi ih ti ya cı ise fi nan sal mu ha se be ta ra fın
dan ha zır la nan ge nel amaç lı fi nan sal tab lo lar ara cı lı ğı ile sağ la nır. Biz bu üni te de, 
ko nu yu fi nan sal mu ha se be açı sın dan ele ala ca ğız. İler le yen yıl lar da mu ha se be nin 
alan la rı ay rı ay rı ders ler de ay rın tı lı ola rak in ce le ne cek tir. 

İş let me hak kın da bil gi ih ti ya cın da olan ta raflar kim ler dir ve bun lar na sıl grup lan
dı rı la bi lir?

MU HA SE BE BİL Gİ Sİ NİN SA HİP OL MA SI GE RE KEN Nİ TE LİK LER
Mu ha se be bil gi si nin fay da lı ola bil me si için fi nan sal bil gi il gi li, gü ve ni lir, kar şı laş tı
rı la bi lir ve an la şı la bi lir ol ma lı dır. 

İl gi li lik: Mu ha se be bil gi si, ka rar la rı et ki le me gü cü ne sa hip ol ma lı dır. Bil gi, ge
le cek te ki olay la rı tah min et mek (ge le cek yıl ne ka dar kâr el de ede bi li riz gi bi) ve ya 
geç miş olay la rı doğ ru la ma ya yar dım cı ol ma ko nu sun da (ge çen yı lın kâ rı ne ka
dar dı) il gi li ola bi lir. 

Gü ve ni lir lik: Mu ha se be bil gi si önem li ha ta ve ön  yar gı içer me me li dir. Bil gi 
kul la nı cı la rı nın, bil gi nin ne yi açık la ma yı he defli yor sa onu tem sil et ti ği ne gü ven
me le ri ge re kir. 

Kar şı laş tı rı la bi lir lik: İş let me de ger çek le şen de ğiş me le rin be lir le ne bil me si 
(ör ne ğin, son beş yıl da ki sa tış la rın eği li mi ni gör mek için) ve di ğer iş let me le rin 
per for mans la rı ile kar şı laş tır ma lar ya pı la bil me si için bil gi kar şı laş tı rı la bi lir ol ma
lı dır. Kar şı laş tı rı la bi lir lik, ay nı olay la ra ay nı ölç me ve su nuş usul le ri nin de ğiş ti ril
me den uy gu lan ma sı ile sağ la nır. 

An la şı la bi lir lik: Fi nan sal tab lo lar müm kün ol du ğu ka dar il gi li ta rafla rın ko
lay ca an la ya bi le ce ği ka dar açık bir şe kil de açık lan ma lı dır. 

Sağlanan bilgi, tahmin değeri ve/veya geribildirim değeri ile ve doğru zamanda sağ
landığında karar verme sürecinde fark yaratacaktır, dolayısıyla ilgili bilgidir.

Genel amaçlı finansal 
tablolar düzenleyerek işletme 
ile çok çeşitli düzeylerde 
ilgili olan hem işletme içi 
hem de işletme dışı bilgi 
kullanıcılarının bilgi ihtiyacını 
karşılayan muhasebe türü, 
finansal muhasebe veya 
genel muhasebedir.

1
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Önem li lik:	Sö	zü	nü	et	ti	ği	miz	ni	te	lik	ler	fi	nan	sal	bil	gi	nin	fay	da	lı	olup	ol	ma	dı
ğı na ka rar ver me de kul la nı lır. Eğer bir bil gi, bu ni te lik le ri ta şı yor sa fay da lı ola bi
lir. An cak ni hai ka ra rı ve rir ken bil gi nin önem li olup ol ma dı ğı na da bak ma mız 
ge re kir. Ya ni bil gi nin fi nan sal tab lo lar da ol ma ma sı ya da yan lış su nul ma sı ka rar 
ve	ri	ci	le	rin	ka	rar	la	rı	nı	ger	çek	ten	et	ki	ler	mi	ve	ya	de	ğiş	ti	rir	mi?	Eğer	bil	gi	önem	li	
de ğil se fi nan sal tab lo lar da ay rı ca su nul ma sı na ge rek yok tur. 

Mu ha se be bil gi si nin fay da lı ola bil me si için ta şı ma sı ge re ken ni te lik ler ne ler dir?

Mu ha se be bil gi sis te mi ta ra fın dan sağ la nan bil gi le rin ka rar lar da fay da sağ la
ya bil me si için ka rar la il gi li ol ma sı, gü ve ni lir ol ma sı, kar şı laş tı rı la bi lir ol ma sı ve 
an la şı la bi lir ol ma sı ge rek ti ği ni öğ ren dik. Ta bi bil gi nin bu ni te lik le re sa hip ola
bil me si için mu ha se be sis te min de uyul ma sı ge re ken, esas alın ma sı ge re ken ba zı 
un sur lar var dır. Mu ha se be nin te mel kav ram la rı, ge nel ka bul gör müş mu ha se be 
il ke le ri, mu ha se be stan dart la rı ve ya fi nan sal ra por la ma stan dart la rı, mu ha se be 
po li ti ka la rı, il gi li ku ru luş lar ve mev zu at, hem kay da al ma da hem de ra por la ma da 
ol duk ça önem li araç lar dır. Mu ha se be nin ama cı nın doğ ru ve tam bir şe kil de ye ri
ne ge ti ri le bil me sin de bi ze yol gös te rir ler.

MU HA SE BE YE İLİŞ KİN TE MEL KO NU LAR
Mu ha se be yi çok dar kap sam da dü şü nen ba zı ta raflar, mu ha se be nin sa de ce defter 
tut ma ol du ğu nu ve mu ha se be ci le rin de iş let me için de fi nan sal fa ali yet le ri defter
le re ge çi ren bir kâ tip ol du ğu nu zan ne der. El bet te ki iş let me de ger çek le şen fi nan sal 
ni te lik li olay lar defter le re kay de dil me li dir ama ar tık işin bu defter tut ma ya da 
kâ tip lik kıs mı bü yük öl çü de bil gi sa yar lar ta ra fın dan ya pıl mak ta dır. 

Mu ha se be ci ler mu ha se be sis te mi nin ta sar lan ma sı, fi nan sal tab lo la rın ha zır
lan ma sı, fi nan sal bil gi nin ana liz edi lip yo rum lan ma sı, fi nan sal tah min ve büt çe
le rin ha zır lan ma sı, ver gi ile il gi li bel ge le rin ha zır lan ma sı gi bi iş lem le ri de ye ri ne 
ge tir mek te dir ler. Ge le nek sel mu ha se be gö rev le ri ne ek ola rak, müş te ri iş let me le
rin iş sü reç le ri nin ge liş ti ril me si, ge le cek le ri nin plan lan ma sı, ürün ya da per for
mans la rı nın göz den ge çi ril me si; müş te ri ba zın da ve ya ürün gru bu ba zın da kâr lı
lı ğın ana liz edil me si gi bi çe şit li yö ne tim da nış man lık hiz met le ri de mu ha se be ci ler 
ta ra fın dan ve ri le bil mek te dir (Bo ve e, s. 520).

Mu ha se be yi an la mak için fi nan sal tab lo la rın un sur la rı olan ve ka yıt sis te mi nin 
oluş tu rul ma sın da kri tik öne me sa hip ba zı mu ha se be te rim le ri ni ve ka yıt esas la rı
nı bil mek zo run da yız. Aşa ğı da bun lar kı sa ca ele alı na cak tır.

Mu ha se be Sü re ci
İş let me ler de mey da na ge len fi nan sal ni te lik li iş lem ler, dö nem ler iti ba rıy la iz le nir. 
Dö nem ba şın dan dö nem so nu na ka dar ya pı lan mu ha se be iş lem le ri ne mu ha se be 
sü re ci ve ya mu ha se be dön gü sü de ni lir. 

Mu ha se be sü re cin de ilk adım, dö nem ba şı iş lem le ri nin ya pıl ma sı dır. Da ha 
son ra dö nem için de ger çek le şen fi nan sal ni te lik li iş lem ler, bel ge le ri ne da ya na rak 
ta	nım	la	nır	ve	bu	na	gö	re	han	gi	iş	lem	le	rin	kay	de	di	le	ce	ği	ne	ka	rar	ve	ri	lir.	Sa	de	ce	fi
nan sal ni te lik li iş lem ler mu ha se be ye ko nu dur. Şe kil 8.1’de mu ha se be sü re ci nin 
defter tut ma iş le vin de yer alan adım la rı gö re bi li riz. 
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Mu ha se be sü re cin de mu ha se be nin ön ce lik le ger çek le şen iş lem le ri ka yıt al tı na 
al ma sı ge re kir. Bu nun için iş let me de ger çek le şen tüm fi nan sal ni te lik li iş lem ler 
bel ge le ri ne da ya na rak, gün lük oluş sı ra sı na gö re, mad de ler hâ lin de yev mi ye def
te rin de kay de di lir ve da ha son ra, her yev mi ye mad de si bü yük defter de yer alan 
il gi li he sap la ra ak ta rı lır. Dö nem so nun da gün lük iş lem ler ta mam lan dık tan son ra 
ön ce Ge nel Ge çi ci Mi zan ha zır la nır. Ge nel ge çi ci mi zan, yev mi ye defte rin den bü
yük defte re ak tar ma la rın doğ ru lu ğu nu kon trol için ha zır la nır. Ge nel ge çi ci mi
zan da borç ve ala cak ka lan la rı nın denk li ği sağ lan dık tan son ra, sı ra dö nem so nu 
iş lem le re ge lir.

Dö nem so nun da mu ha se be dı şı ve mu ha se be içi en van ter iş lem le ri ta mam lan
dık tan son ra, var lık ve borç la ra iliş kin he sap la rın ka lan la rı on la rın dö nem so nun
da ki ger çek de ğer le ri ni gös te rir hâle gel miş olur ve ke sin mi zan da lis te le nir. Ke sin 
mi zan da ki he sap la rın ka lan la rı yar dı mıy la ar tık iş let me nin fi nan sal tab lo la rı ha
zır la na bi lir. 

Da ha son ra ise ka yıt sü re ci so nu cun da el de edi len mu ha se be bil gi le ri nin ka
rar lar da kul la nı la bi le cek bil gi lere dö nüş tü rül me si için ana liz edi lip yo rum la na rak 
ka rar ve ri ci le re ile til me si ge re kir. Bu da mu ha se be nin ikin ci iş le vi dir. 

Mu ha se be nin iş lev le ri ne ler dir?

Te mel Mu ha se be Eşit li ği ve Un sur la rı
İş let me den söz edil di ğin de, her bir iş let me nin in san la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la ya cak 
mal ya da hiz met üret mek zo run da ol du ğu nu bi li yo ruz. Bu mal ya da hiz met le rin 
üre ti le bil me si için de mut la ka ba zı üre tim fak tör le ri nin kul la nıl ma sı ge rek mek
te dir. İş te mu ha se be di lin de mül ki ye ti iş let me ye ait olan ve iş let me fa ali yet le ri nin 
sür dü rül me si için ge rek li olan ve bir de ğe re sa hip olan bu fak tör le re iş let me nin 
“var lık la rı” di yo ruz. 

Var lık lar, iş let me nin sa hip ol du ğu ve ge le cek te iş let me ye fay da sağ la ya cak 
olan eko no mik de ğer ler dir, di ğer bir ifa de ile iş let me nin sa hip ol du ğu üre tim fak
tör le ri dir. Pa ra, ma ki ne, ar sa, bi na gi bi fi zi ki ni te li ğe sa hip olan var lık la rın ya nı 
sı ra, ala cak lar gi bi hak şek lin de fi zi ki ni te li ği ol ma yan var lık lar da ola bi lir. İs ter 
fi zi ki ni te li ği ol sun, is ter ol ma sın, tüm var lık lar iş let me ye fay da sağ la ma ka pa si te
si olan eko no mik de ğer ler dir. İş let me bu var lık la rı kul la na rak fa ali yet le ri ni ye ri ne 
ge ti re bi le cek ve do la yı sıy la ge lir sağ la ya bi le cek tir. Ör ne ğin, iş let me ham mad de si, 
ma ki ne si ve di ğer araç ge reç le ri ol ma dan üre tim fa ali ye ti ni ger çek leş ti re me ye cek
tir. İş let me, sa hip ol du ğu var lık la rı nı fa ali yet le rin de kul la na rak bun lar dan fay da 

Şekil 8.1

Mu ha se be Sü re ci

Finansal tabloların analiz 
edilip yorumlanarak 
ilgili taraflara iletilmesi 
muhasebenin ikinci 
işlevidir.
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Varlıklar, işletmenin sahip 
olduğu ekonomik değerlerdir. 
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ve ka zanç sağ la ya cak tır. Var lık lar ol ma dan fa ali yet ler ger çek leş ti ri le mez. Do la yı
sıy la var lık lar, kay nak la rın kul la nıl dı ğı, ya tı rıl dı ğı yer ler dir. 

İş let me de di ği miz eko no mik bi rim ken di li ğin den or ta ya çık ma dı ğı na gö re, 
fa ali yet te bu lu na bil me si için ge rek li var lık la rın baş lan gıç ta iş let me nin ku ru cu la
rı ta ra fın dan iş let me ye sağ lan mış ol ma sı ge re kir. İş let me, fa ali ye ti ne baş la dık tan 
son ra borç la na rak da var lık la rı nı ar tı ra bi lir. Ama var lı ğa sa hip ola bil mek için ya 
or tak lar dan ya da borç ve ren ler den kay nak sağ lan mış ol ma sı ge re kir. Do la yı sıy la 
iş let me nin var lık la rı nın top la mı, kay nak la rı nın top la mı na eşit ola cak tır. Kay nak 
bu lu na ma mış sa var lık ar tı şı da sağ la na ma ya cak tır. 

VAR LIK LAR = KAY NAK LAR

İş let me kay nak la rı nın or tak lar ta ra fın dan mı, yok sa borç ve ren ler ta ra fın dan 
mı sağ lan dı ğı nı bil mek de son de re ce önem li dir. İş let me sa hip le ri ta ra fın dan iş
let me ye sağ la nan kay nak lar “ser ma ye” ola rak; kre di tör ler ce sağ la nan kay nak lar da 
“borç lar” ola rak ad lan dı rı lır. Bu du rum da eşit li ği aşa ğı da ki gi bi ya za bi li riz:

VAR	LIK	LAR	=	BORÇ	LAR	+	SER	MA	YE

Ser	ma	ye,	iş	let	me	sa	hip	le	ri	nin	var	lık	lar	üze	rin	de	ki	hak	la	rı	nı;	borç	lar	ise	üçün
cü şa hıs la rın var lık lar üze rin de ki hak la rı nı ifa de eder. Ya ni iş let me nin ka pan ma sı 
du ru mun da iş let me var lık la rı pa ra ya çev ri lir; ön ce borç lar öde nir ve da ha son ra 
ka lan kı sım or tak la ra da ğı tı lır. 

Bu eşit lik, iş let me ku rul du ğu an da kar şı mı za çı kar ve iş let me ka pa nın ca ya ka
dar her za man sağ lan mak zo run da dır. İş let me fa ali yet le ri ni sür dür dük çe var lık
la rı nın, borç la rı nın ve ser ma ye si nin tu ta rı ve tür le ri de ğiş se bi le, top lam var lık 
kay nak eşit li ği de ğiş me ye cek tir. Bu eşit lik tüm mu ha se be sü re ci için te mel dir ve 
te mel mu ha se be eşit li ği ola rak ifa de edi lir. 

Çift Ta raflı Ka yıt Esa sı: Te mel mu ha se be eşit li ğin den ha re ket ede rek, fi nan sal ni te
lik li olay la rın çift ta raflı et ki le ri ni kay da alan çift ta raflı ka yıt esa sı be nim sen miş tir. 
Te mel mu ha se be eşit li ği nin her za man eşit lik hâlin de ka la bil me si için fi nan sal ni te
lik li olay la rın kay dın da mut la ka en az iki ay rı he sap kul la nı lır.

Ge nel Amaç lı Fi nan sal Tab lo lar
Var lık la rın, ser ma ye nin ve borç la rın tür le ri, bü yük lük le ri ve do la yı sıy la bu un
sur la rın bir bir le ri ne kar şı oran sal bü yük lük le ri ba kı mın dan ya pı sı, iş let me nin 
fi nan sal du ru mu nu ve gü cü nü ifa de eder (Ce mal cı lar, Er do ğan, s.6). İş let me yö
ne ti mi nin al dı ğı ve uy gu la dı ğı ka rar lar so nu cun da bu ya pı da de ği şik lik ler olur. 
İş let me nin ye ni ulaş tı ğı fi nan sal du ru mun ve fa ali yet le ri nin so nu cun da el de et ti ği 
kâr ve ya za ra rı nın bi lin me si alı na cak ka rar lar için çok önem li dir. İş te bu bil gi le
ri ra por la ya bil mek için iş let me nin fi nan sal tab lo la rı ha zır la nır. Bir bi rin den ay rı 
fa kat bir bi riy le bağ lan tı lı dört te mel fi nan sal tab lo var dır. Bi lan ço, ge lir tab lo su, 
na kit akım tab lo su ve öz kay nak lar da de ği şim tab lo su.

Bi lan ço
Bi lan ço, be lir li bir ta rih iti ba rıy la iş let me nin var lık la rı nın ve kay nak la rı nın bir 
ara da ra por lan dı ğı bir tab lo dur. İş let me nin bi lan ço ta ri hi iti ba rıy la, sa hip ol du ğu 
var lık la rı ve bu var lık la rın fi nans ma nın da kul la nı lan kay nak la rı bir ara da gös ter
di ği için fi nan sal du rum tab lo su ola rak da ad lan dı rı lır. 

Dönem sonunda, işletmenin 
finansman ve yatırım 
faaliyetlerini raporlamak ve 
döneme ait faaliyetlerinin 
sonuçlarını özetlemek ve 
işletme hakkındaki bilgileri 
karar vericilere iletmek için 
finansal tablolar hazırlanır.

Finansal durum tablosu olarak 
da bilinen bilanço, işletmenin 
belirli bir andaki finansal 
durumunu, yani varlıklarını ve 
kaynaklarını bir arada gösterir.
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“Var	lık	lar	=	Borç	lar	+	 Ser	ma	ye”	 şek	lin	de	 ifa	de	 edi	len	 te	mel	mu	ha	se	be	 eşit
li ği ay nı za man da te mel bi lan ço eşit li ği ni de ifa de eder. Bi lan ço, mu ha se be nin 
“Var	lık	lar	=	Borç	lar	+	Ser	ma	ye”	 te	mel	eşit	li	ği	ne	uy	gun	ola	rak	 iş	let	me	nin	ge	rek	
dö nem ba şın da ki (ya da ku ru lu şun da ki) var lık ve kay nak ya pı sı nı ge rek se dö nem 
so nun da ulaş tı ğı bu ye ni ya pı nın özet len miş bir şe kil de gö rül me si ne ola nak sağ lar 
(Ce mal cı lar, Ön ce, s.73). 

İş let me nin sa hip ol du ğu var lık la rı ve kay nak la rı nın ne ol du ğu nun gö rü le bil
me si için iş let me nin bir fo toğ ra fı çe ki lir ve san ki “iş let me nin ha ya tı dur muş ya 
da	don	muş	ol	sa	gö	rün	tü	sü	ne	dir?”	so	ru	su	na	bi	lan	ço	ce	vap	ver	miş	olur.	As	lın	da	
ger çek ya şam da iş let me nin ya şa mı, do la yı sıy la fa ali yet le ri de vam et mek te dir. Hat
ta ta til gün le rin de bi le ba zı fa ali yet le ri de vam edi yor ola bi lir. İş te yö ne ti ci le rin ve 
di ğer ka rar ve ri ci le rin iş let me nin fi nan sal du ru mu nu de ğer len di re bil me le ri için 
di na mik olan fi nan sal du rum, sta tik hâle ge ti ri le rek iş let me nin o an da ki fi nan sal 
du ru mu ra por la nır, ya ni iş let me nin bi lan ço su ha zır la nır.

Bi lan ço ne dir?

İş let me ler fi nan sal du rum la rı nı özel lik le dış bil gi kul la nı cı la rı için en azın dan 
yıl da bir kez ra por la mak zo run da dır. Ge nel lik le bir çok iş let me için 1 Ocak dö nem 
ba şı 31 Ara lık dö nem so nu ola rak ka bul edil mek te dir; ya ni bir ma li yıl bir tak vim 
yı lı na denk ol mak ta dır. An cak ba zı iş let me le rin ma li yıl la rı tak vim yıl la rı na eşit 
ola ma ya bi lir.

Var lık la rın, iş let me nin mül ki ye tin de olan ve iş let me nin ge lir sağ la ma gü cü 
açı sın dan fay da sağ la ma ka pa si te si olan eko no mik de ğer ler ol du ğu nu bi li yor su
nuz. İş let me nin var lık la rı bi lan ço da ge nel lik le dö nen var lık lar ve du ran var lık lar 
ola rak iki ay rı grup ta ra por la nır. 

Dö nen var lık lar, bir fa ali yet dö ne mi için de kul la nı la cak, tü ke ti le cek, sa tı la cak, 
tah sil edi le cek un sur lar ile pa ra nın ken di sin den olu şur. Dö nen var lık lar nak de 
dö nü şü mü ko lay olan, li ki di te si yük sek olan var lık un sur la rı dır. İş let me nin gün
lük fa ali yet le ri nin sür dü rül me sin de fay da sağ lar lar. Pa ra ve pa ra ben ze ri ka lem ler, 
kı sa va de li ala cak lar ve stok lar dö nen var lık lar için de yer alır. 

Du ran var lık lar, iş let me fa ali yet le ri nin sür dü rül me sin de bir fa ali yet dö ne
min den da ha uzun sü re kul la nı la cak olan ve he men pa ra ya çev ril me si bek len me
yen var lık la rı kap sar. Do la yı sıy la du ran var lık la rın li ki di te si dü şük tür. Mad di ve 
mad di ol ma yan du ran var lık lar, uzun va de li ala cak lar, uzun va de li fi nan sal ya tı
rım lar du ran var lık lar gru bun da yer alır.

Bi lan ço eşit li ği nin sağ ta ra fın da iş let me ye sağ la nan kay nak lar yer alır. Bu kay
nak la rın bir kıs mı or tak lar ca, bir kıs mı da dı şa rı dan borç la nı la rak üçün cü şa hıs
lar dan sağ la na bi lir. İş let me dı şın dan ge çi ci bir sü re için borç şek lin de sağ la nan 
kay nak lar ya ban cı kay nak ola rak ni te len di ri lir. 

Fi nan sal ana li zin da ha sağ lık lı ya pı la bil me si için ya ban cı kay nak lar da ken di 
için de kı sa va de li ve uzun va de li ya ban cı kay nak lar ola rak iki ye ay rı la rak, bi lan ço
da ay rı ay rı gös te ri lir. Çün kü ya ban cı kay nak lar va de le ri ne olur sa ol sun, mut la ka 
va de le ri gel di ğin de iş let me ta ra fın dan ge ri öden mek zo run da dır. Borç la rın he
men bir fa ali yet dö ne mi için de mi ge ri öde ne ce ği, yok sa da ha uzun sü re son ra mı 
ge ri öde ne ce ği, iş let me nin borç öde me gü cü nü ana liz eder ken önem li ola cak tır. 
Bu ne den le bi lan ço ta ri hin den iti ba ren bir yıl için de ge ri öden me si ge re ken borç
lar kı sa va de li ya ban cı kay nak; bir yıl dan da ha son ra öde ne cek borç lar ise uzun 
va de li ya ban cı kay nak ola rak ra por la nır.

Bilanço, işletmenin ekonomik 
ömrü içerisinde sahip olduğu 
varlıkları ile öz kaynaklarının 
ve borçlarının belirli bir andaki 
fotoğrafını sunan bir tablodur.

Takvim Yılı, 1 Ocak’tan 31 
Aralık tarihine kadar olan 12 
aylık bir dönem

Mali Yıl, dönem başlangıç ve 
bitiş tarihleri takvim yılından 
farklı olabilen ve birbirini 
izleyen 12 aylık bir dönem. 
Örneğin, dönem başının 1 
Haziran, dönem sonunun 
ise 31 Mayıs olduğu bir yıllık 
dönem.
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Dönen Varlık, bir dönem 
içinde satılacak, kullanılacak, 
tahsil edilecek olan unsurlar 
ile paranın kendisinden oluşur.

Duran Varlıklar, bir 
yıldan veya normal bir 
faaliyet döneminden 
daha uzun sürelerle 
işletme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi için 
kullanılmak amacıyla 
edinilmiş ve ilke olarak bir 
yılda veya normal faaliyet 
döneminde paraya çevrilmesi 
veya tüketilmesi beklenmeyen 
varlıklardır. Arsa, bina, 
makine gibi bir yıldan uzun 
süre kullanılacak unsurlar 
ile bir yıldan daha uzun süre 
sonunda tahsil edilecek olan 
uzun vadeli varlıklardır.

Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynak, bir yıl içinde 
ödenmesi gereken borçlardır.

Uzun Vadeli Yabancı 
Kaynak, kredi kurumlarından, 
sermaye piyasasından ve 
işletmenin ilişkide bulunduğu 
üçüncü kişilerden sağlanan 
bir yıldan fazla vadeli olan 
işletme borçlarına denir. Bir 
yıldan daha uzun vadede 
ödenmesi gereken borçlardır. 
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Öz kay nak lar (öz ser ma ye), iş let me sa hip le ri nin var lık lar üze rin de ki hak la
rı nı ifa de eder. İş let me sa hip ve ya or tak la rı nın fii len iş let me ye ak tar dık la rı kay
nak la rın ya nı sı ra, kâr la rın iş let me de bı ra kıl ma sıy la olu şan ye dek le ri de kap sar. 
İş let me sa hip ve ya or tak la rı ta ra fın dan sağ la nan kay nak “ser ma ye” ola rak ad lan
dı rı lır. Öz kay nak bü yük lü ğü ile ser ma ye bü yük lü ğü bir bi rin den fark lı dır. Çün kü 
öz kay nak lar or tak lar ca öde nen ser ma ye nin dı şın da, iş let me nin ken di fa ali yet le ri 
so nu cu sağ la dı ğı ve iş let me de bı ra kıl mış olan da ğı tıl ma mış kâr la rı ve dö nem kâ
rı nı da kap sa mak ta dır. Öz kaynak lar; ser ma ye den kay nak la nan, kâr dan kay nak la
nan ve de ğer le me den kay nak la nan un sur la rın top la mın dan olu şur.

Bu	ne	den	le	ku	ru	luş	aşa	ma	sın	da	ba	sit	çe	Var	lık	lar	=	Borç	lar	+	Ser	ma	ye	ola	rak	
ifa de et ti ği miz te mel bi lan ço eşit li ği ni aşa ğı da ki şe kil de ifa de et mek çok da ha 
doğ ru ola cak tır.

Var lık lar = Ya ban cı Kay nak lar + Öz Kay nak lar

Kay nak lar var lık la rın fi nans ma nı nı sağ la mak için üçün cü şa hıs lar dan ve ya or tak
lar dan sağ la nır. Üçün cü şa hıs lar dan sağ la nan kay nak lar ya ban cı kay nak lar; or tak
lar dan sağ la nan kay nak lar öz kay nak lar ola rak isim len di ri lir.

Aşa ğı da bir iş let me nin 31.12.2011 ta rih li bi lan ço su nu gö rü yor su nuz.

Bi lan ço lar dü zen le nir ken he sap ti pi ve ya ra por ti pi ol mak üze re iki form da dü zen le ne
bi lir. Bi lan ço nun he sap şek lin de dü zen len me si hâlin de ör nek bi lan ço da gör dü ğü nüz 
gi bi, ak tifler sol ta rafta, pa sifler sağ ta rafta ol mak üze re iki sü tun ola rak sı ra la nır. Bu 
form da ki bi lan ço şek li iş let me nin dö nen var lık la rı ile kı sa va de li ya ban cı kay nak la rı, 
du ran var lık la rı ile de uzun va de li ya ban cı kay nak la rı ve öz ser ma ye si ara sın da kar şı laş
tır ma yap ma ola na ğı sağ lar. Ra por sek lin de ki dü zen le me de ise var lık lar ve kay nak lar 
alt al ta sı ra la nır. Ra por sek lin de dü zen le nen bi lan ço lar özel lik le bir bi ri ni iz le yen he sap 
dö nem le ri ne iliş kin bi lan ço lar ara sın da ya pı la cak kar şı laş tır ma la rı ko lay laş tı rır.

A İşletmesi
Varlıklar (Aktif) 31.12.2011 Dönem Sonu Bi lan ço su Kaynaklar (Pasif)
I. DÖ NEN VAR LIK LAR  III.KI SA VADELİ YB. KAY NAK .
HAZIR DEĞERLER 4.230 FİNANSAL BORÇLAR 15.000 
MENKUL KIYMETLER 36.458 TİCARİ BORÇLAR 29.700
TİCARİ ALACAKLAR 150.000 DİĞER BORÇLAR 21.358
DİĞER ALACAKLAR 8.204 ÖDEN. VERGİ VE YÜKÜML. 5.000
STOKLAR 64.392    TOPLAM KVYK 71.058
DİĞER 6.504
  TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 269.788 IV.UZUN VD.YB. KAY .
 FİNANSAL BORÇLAR 13.000
II. DU RAN VAR LIK LAR DİĞER BORÇLAR       2.000
MALİ DURAN VARLIKLAR 5.000 TOPLAM UVYK 15.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR 17.000
MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR 15.056 V.ÖZ KAY NAKLAR    
DİĞER DURAN VARLIKLAR 4.997 ÖDENMİŞ SERMAYE 100.000
  TOPLAM DURAN VARLIKLAR 42.033 SERMAYE YEDEKLERİ 1.700
 KÂR YEDEKLERİ 19.063
 GEÇMİŞ YIL KÂRLARI 39.159
 GEÇMİŞ YIL ZARARL.(-)    -
 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  65.841
   TOPLAM ÖZ KAYNAKLAR 225.763

  TOPLAM VARLIKLAR 311.821   TOPLAM KAYNAKLAR 311.821
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Ge lir Tab lo su
Ge lir tab lo su, iş let me nin bir dö ne me ait fa ali yet so nuç la rı nın özet len di ği bir fi
nan sal tab lo dur. Ge lir tab lo sun da iş let me nin fa ali yet le ri so nu cun da or ta ya çı kan 
tüm ha sı lat, ge lir, kâr, gi der, za rar un sur la rı yer alır ve iş let me nin dö ne me ait net 
kâr ve ya za rar bü yük lü ğü nü gös te rir. İl gi li dö nem de ne ka dar kâr ve ya za rar oluş
tu ğu nu, kâr ve ya za ra rın olu şu mu na han gi fa ali yet so nuç la rı nın et ki de bu lun du
ğu nu ge lir tab lo sun dan gö re bi li riz. Ge lir tab lo su bir dö ne me ait fa ali yet le ri gös
ter di ği için bi lan ço gi bi an lık de ğil dö nem lik bir fi nan sal tab lo dur. Bi lan ço yu bir 
fo toğ ra fa ben ze tir sek ge lir tab lo su nu da bir fil me ben ze te bi li riz.

İş let me nin fa ali yet le ri so nu cun da ser ma ye dar için ar tış ya ra tan olay lar ha sı lat; 
aza lış ya ra tan olay lar gi der ola rak ni te len di ri le bi lir. Bir var lık ya da hiz met sa tı şı 
ne de niy le ya da fa iz, ki ra gi bi ne den ler le iş let me nin var lık la rın da olu şan brüt ar
tı şa ha sı lat de ni lir. 

Gi der ler iş yap ma nın ma li ye ti dir. Ha sı lat sağ la ma ama cı ile var lık lar da olu şan 
brüt	aza	lış	lar	dır.	Sa	tı	şa	ko	nu	ola	cak	ürü	nün	üre	til	me	si	ve	ya	sa	tın	alın	ma	sı	ile	il	gi	li	
doğ ru dan (di rekt) gi der le ri ve iş let me nin fa ali yet te bu lun ma sın dan do ğan do lay lı 
gi der le ri kap sar.

Ha sı la tın gi der den faz la ol ma sı du ru mun da kâr; ak si du rum da ise za rar or ta ya 
çı kar. 

Aşa ğı da bir iş let me nin ge lir tab lo su ör ne ği ve ril miş tir.

İş let me nin ge lir tab lo su in ce le ne rek iş let me nin bü yük lü ğü, sa tış eği li mi, ana 
gi der ka lem le ri ve net kâ rı vb. ko nu la rın da bil gi sa hi bi olu nur. 

Ge lir tab lo su nu ta nım la yı nız.

Öz Kay nak lar da De ği şim Tab lo su
Öz kay nak lar da de ği şim tab lo su, bir he sap dö ne min de öz kay nak lar da olu şan de
ğiş me le ri ne den le riy le bir lik te gös te ren bir tab lo dur. 

A İşletmesi
01.01.2011 ve 31.12.2011 Dönemi Gelir Tablo su

Brüt Kâr   
 Brüt Satışlar 1.991.489
 (-) Satış İndirimleri (258.000)
 Net Satışlar 1.733.489
 (-) Satışların Maliyeti (1.513.314)
 Brüt Satış Kârı 220.175
Faaliyet Kârı   
 Faaliyet Giderleri
 Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri 75.523
   Genel Yönetim Giderleri 40.014
   Toplam Faaliyet Giderleri (115.537) 

 Faaliyet Kârı 104.638
Dönem Kârı   
 Finansal Gelir ve Giderler 0
 Diğer Gelirler 4.373
   Dönem Kârı (Vergi Öncesi Dönem Kârı) 109.011
Net Kâr  
 (-) Vergi (43.170) 
 Dönem Net Kârı (Vergi Sonrası Dönem Net Kârı) 65.841

5
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Öz  kay nak bir yan dan iş let me nin fa ali yet le ri ni yü rüt me si için ge rek li olan kay
nak la rı gös te rir ken, di ğer ta raftan iş let me den ala cak lı olan la ra kar sı bir gü ven ce 
oluş tu ra rak, ya ban cı kay nak lar dan ya rar la nıl ma sı na da ola nak sağ lar. Ay rı ca iş
let me nin kar şı la şa ca ğı çe şit li risk le re kar şı da bir si gor ta gö re vi üst len mek te dir.

Ge lir tab lo su tek ba şı na iş let me nin öz kay nak la rın da mey da na ge len de ği
şim le ri gös ter mek te ye ter li bil gi sağ la maz. Öz kaynak lar da ki de ği şik lik ler kâr dan 
mey da na ge le bi le ce ği gi bi, kâr dı şın da ki di ğer iş lem ler den de mey da na gel miş 
ola bi lir. Öz kaynak ka lem le rin de mey da na ge len ar tış ve aza lış lar öz kaynak lar 
de ği şim tab lo su yar dı mıy la iz le ne bi lir. Bu tab lo özel lik le ser ma ye şir ket le rin de 
dö nem için de öz kaynak ka lem le rin de mey da na ge len de ğiş me le rin top lu ca gö
rül me si ni sağ la mak ta dır (Ak güç, s.275). 

Öz kaynak lar de ği şim tab lo su, ön ce ki dö nem ve ca ri dö nem bi lan ço ve ge lir 
tab lo la rın dan ya rar la nı la rak ha zır la nır.

Na kit Akım Tab lo su
Na kit akım tab lo su, bir he sap dö ne min de ger çek le şen na kit gi riş ve çı kış la rı nı kay
nak la rı ve kul la nım yer le riy le bir lik te gös te ren bir tab lo dur. Na kit akım tab lo sun da 
yer alan na kit kav ra mı, na kit ve nak de eş de ğer ka lem le rin top la mı nı ifa de eder.

Mu ha se be nin ka yıt dü ze nin de ge nel esas ola rak ta hak kuk esa sı kul la nıl dı ğı 
için iş lem ler na kit ha re ke ti ya rat tık la rın da de ğil de ger çek leş tik le rin de kay da alı
nır lar. Do la yı sıy la bi lan ço da ve ge lir tab lo sun da na kit ha re ket le ri ile ilgili bil gi le ri 
gö re me yiz. Ge lir tab lo sun da ra por la nan kâr bü yük lü ğü ile na kit bü yük lü ğü ay nı 
ol ma ya cak tır. Ör ne ğin, bir iş let me nin fi nan sal ya pı sı çok sağ lam, kâr lı lı ğı yük sek, 
bu na kar şın li ki di te si ise çok dü şük ola bi lir. Bu ne den le za ma nı ge len öde me le ri
ni ya pa bil me si için ge rek li na kit fon la rı üret me güç lü ğü ne dü şe bi lir. Bu na ben zer 
du rum lar da iş let me yi zor du rum da bı ra kır.

Ta hak kuk Esa sı: Fi nan sal ni te lik li olay la rın et ki le ri, na kit ha re ke ti nin ger çek leş ti ği 
ta rih te de ğil de iş le min ger çek leş ti ği ta rih te kay da alı nır. Ha sı lat, sa tış ger çek leş ti
ğin de; gi der ise oluş tu ğun da kay da alı nır. Ta hak kuk esa sı nın kar şı tı Na kit Esa sı dır. 
Na kit esa sın da ise iş lem le rin ger çek leş me si ye ri ne, na kit ha re ket le ri nin ger çek leş
ti ği ta rih ler esas tır.

Bir dö ne me ait na kit gi riş le ri nin ve çı kış la rı nın ra por lan ması, nak din ne re
ler den sağ lan dı ğı ve ne re le re har can dı ğı nı gös ter me si açı sın dan önem li dir. Na kit 
gi riş ve çı kı şı na yol açan fa ali yet le ri ge nel ola rak aşa ğı da ki gi bi sı ra la ya bi li riz:

Na kit Gi riş le ri:
•	 Pe	şin	sa	tış	lar,	
•	 Ala	cak	la	rın	tah	si	li,	
•	 Na	kit	şek	lin	de	borç	lan	ma	lar,
•	 Fi	nan	sal	ya	tı	rım	lar	dan	sağ	la	nan	na	kit	şek	lin	de	ki	kâr	pa	yı,	fa	iz	be	del	le	ri,	
•	 Pe	şin	ola	rak	mad	di	du	ran	var	lık	sa	tış	la	rı,
•	 Na	kit	ola	rak	alı	nan	taz	mi	nat	lar,
•	 Na	kit	ser	ma	ye	ar	tı	rı	mı	vb.
Na kit Çı kış la rı:
•	 Ma	aş	ve	üc	ret	öde	me	le	ri,	
•	 Pe	şin	alış	lar,
•	 Dev	le	te	öde	nen	ver	gi,	fon,	ce	za	ve	ben	zer	le	ri,	
•	 Fa	iz	öde	me	le	ri,	
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•	 Der	nek,	oda	ve	va	kıfla	ra	ai	dat,	ba	ğış	vb.	isim	ler	al	tın	da	ya	pı	lan	öde	me	ler,	
•	 Borç	öde	me	le	ri	vb.
Na kit gi riş ve çı kış la rı nın han gi fa ali yet ler ne de niy le ol du ğu nun be lir len me si 

son de re ce önem li dir. Bu ne den le iş let me de ger çek le şen fa ali yet ler; ya tı rım fa ali
yet le ri, fi nans man fa ali yet le ri ve iş let me fa ali yet le ri ola rak üç grup ta top la na bi lir. 
Bu du rum da na kit gi riş ve çı kış la rı nın han gi fa ali yet ler ne de niy le ger çek leş ti ği ni 
sı nıflan dı ra rak sun mak çok da ha fay da lı ola cak tır. Do la yı sıy la na kit akım tab lo
su nu “bir fa ali yet dö ne mi için de or ta ya çı kan na kit akış la rı nı iş let me fa ali yet le ri ne 
iliş kin na kit akış la rı, ya tı rım fa ali yet le ri ne iliş kin na kit akış la rı ve fi nans man fa
ali yet le ri ne iliş kin na kit akış la rı ola rak gös te ren tab lo dur” şek lin de da ha ay rın tı lı 
ola rak ta nım la ya bi li riz.

Te mel ama cı be lir li bir dö nem iti ba riy le bir iş let me nin ya tı rım, fi nans man ve 
iş let me fa ali yet le rin den do la yı na kit gi riş le ri ni ve çı kış la rı nı ay rın tı lı bir şe kil de 
ra por la mak olan na kit akım tab lo su, ay nı za man da na kit plan la ma ve de ne ti mi ne 
de ola nak sağ lar. Böy le lik le hem et kin na kit yö ne ti mi ne ola nak sağ la ya rak ve rim
li li ğin art tı rıl ma sı na hem de na kit ye ter siz li ği ne de ni ile ça lış ma la rın ak sa ma dan 
yü rü tü le bil me si için ge rek li ön lem le rin alın ma sı na yar dım cı olur.

İş let me nin dö nem so nun da elin de bu lu nan na kit ve nak de eş de ğer var lık la rı 
bi lan ço da ra por la nır. An cak bi lan ço sa de ce o an da ki du ru mu gös ter di ği için dö
nem için de ki na kit ha re ket le ri ni or ta ya koy maz. Na kit akım tab lo su iş let me nin 
na kit tah si lat ve öde me le ri ni ge rek ti ren iş lem le ri nin ay rın tı sı nı gös te rir. 

Ge lir tab lo su ta hak kuk esa sı na gö re dü zen len di ği için ge lir tab lo sun da ge lir ya 
da gi der ola rak ra por lan dı ğı hâl de, na kit ha re ke ti ne ne den ol ma yan fa ali yet so
nuç la rı ola bi lir. Bu na kar sın na kit gi riş çı kı şı na ne den ol du ğu hâl de, ge lir ya da gi
der ger çek leş me di ği için ge lir tab lo sun da yer al ma yıp, na kit akım tab lo sun da yer 
alan ba zı ka lem ler de ola bi lir. Ge lir tab lo su ta hak kuk esa sı na gö re dü zen le nir ken, 
na kit akım tab lo su nun dü zen len me sin de na kit esa sı ge çer li dir.

TMS-7’ye Göre Nakit Akım Tablosu
A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1. Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)
a-) Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+)
b-) Faaliyet gelirlerden sağlanan nakit girişleri (+)
2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
a-) Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine 
ilişkin nakit çıkışları(-)
b-) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)
Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1–2)
3. Diğer Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+)
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)
5. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)
6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki 
Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-)
a-) Varlık Artışları (-)
b-) Varlık Azalışları (+)
c-) Yabancı Kaynak Artışları (+)
d-) Yabancı Kaynak Azalışları (-)
7. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit 
Çıkışları (-)
a-) Önceki Dönem Kârından Ödenen (-)
b-) Geçici Vergiler(-)
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Fİ NAN SAL YÖ NE Tİ MİN İŞ LET ME FA ALİ YET LE Rİ İLE  
BAĞ LAN TI SI
Bir iş let me be lir li he def ve amaç la ra ulaş mak için ku ru lur. İş let me nin fa ali yet le ri
ne yö ne lik he def, stra te ji ve tak tik le ri nin ta nım lan dı ğı iş pla nın da he def ve amaç
lar	be	lir	ti	lir	(Sub	ra	man	yam,	Wild,	s.	15).	

İş let me ler fark lı iş alan la rın da fa ali yet gös ter me le ri ne rağ men her bi rin de or
tak te mel fonk si yon lar ve bu fonk si yon lar so nu cu olu şan çe şit li fa ali yet ler var
dır. Ge nel ola rak fa ali yet; iş let me nin ku rul ma sı, ya tı rım ka rar la rı nın alın ma sı, 
kay nak la rın te min edil me si, te da rik çi ler den ham mad de alın ma sı ve be de li nin 
öden me si, ma mul ve ya hiz met üre ti mi, mal ve ya hiz me tin pa zar la ma ve sa tı şı, 
müş te ri ler den tah si lat ya pıl ma sı, sa tış son ra sı des tek hiz met le ri nin ve ril me si gi bi, 
iş let me nin de vam lı lı ğı nı sağ la yan ope ras yon lar sı ra sın da iş let me le rin ger çek leş
tir di ği ey lem ola rak ta nım la na bi lir (Şen gür, Çift çi, s.37).

Bir iş let me de ön ce lik le fa ali yet le rin plan lan ma sı, kay nak bu lun ma sı ve üre tim 
fak tör le ri ne ya tı rım ya pıl ma sı ge re kir. Plan la nan ey lem le rin ye ri ne ge ti ri le bil me si 
için iş let me ge rek li üre tim fak tör le ri ne sa hip ol ma lı dır. Üre tim fak tör le ri ne sa hip 
ola bil mek için de kay nak bu lun ma lı dır. Üre tim de kul la nı la cak ham mad de ve mal

B. YA TI RIM FA ALİ YET LE Rİ NE İLİŞ KİN NA KİT AKIŞ LA RI
1.Ya tı rım Fa ali ye tin den Sağ la nan Na kit Gi riş le ri(+)
a-) Ma li Du ran Var lık Sa tış la rın dan Sağ la nan Na kit Gi riş le ri (+)
b-) Mad di Du ran Var lık Sa tış la rın dan Sağ la nan Na kit Gi riş le ri (+)
c-) Di ğer Du ran Var lık Sa tış la rın dan Sağ la nan Na kit Gi riş le ri (+)
d-) Ma li Du ran Var lık lar la İl gi li Alı nan Te met tü ler den Sağ. Na kit Gi-
riş le ri (+)
e-) Ya tı rım Fa ali yet le riy le İl gi li Fa iz ler den Sağ la nan Na kit Gi riş-
le ri(+)
f-) Üçün cü Ki şi le re Ve ri len Avans ve Kre di le re İliş kin Tah si lat lar dan 
Sağ la nan Na kit Gi riş le ri(+)
g-) Di ğer Ya tı rım Fa ali yet le rin den Sağ la nan Na kit Gi riş le ri(+)
2. Ya tı rım Fa ali yet le ri ne İliş kin Na kit Çı kış la rı (-)
a-) Ma li Du ran Var lık Alış la rı (-)
b-) Mad dî Du ran Var lık Alış la rı (-)
c-) Mad dî Ol ma yan Du ran Var lık Ar tış la rı (-)
d-) Özel Tü ken me ye Ta bi Var lık lar da ki Ar tış lar (-)
e-) Di ğer Du ran Var lık Ar tış la rı (-)
f-) Üçün cü Ki şi le re Ve ri len Avans ve Kre di ler le İl gi li Na kit Çı kış la rı(-)
g-) Di ğer Ya tı rım Fa ali ye tiy le İl gi li Na kit Çı kış la rı(-)
C. Fİ NANS MAN FA ALİ YET LE Rİ NE İLİŞ KİN NA KİT AKIŞ LA RI
1. Fi nans man Fa ali yet le rin den Sağ la nan Na kit Gi riş le ri(+)
a-) Kı sa Va de li Ma li Borç lar dan Sağ la nan Na kit(+)
b-) Uzun Va de li Ma li Borç lar dan Sağ la nan Na kit (+)
c-) Ser ma ye Ar tı rı mın dan Sağ la nan Na kit (+)
d-) His se Se ne di İh raç Prim le rin den Sağ la nan Na kit (+)
e-) Di ğer Fi nans man Fa ali yet le rin den Sağ la nan Na kit Gi riş le ri (+)
2. Fi nans man Fa ali yet le ri ne İliş kin Na kit Çı kış la rı (-)
a-) Kı sa Va de li Ma li Borç Öde me le ri (-)
b-) Uzun Va de li Ma li Borç Öde me le ri (-)
c-) Öde nen Te met tü ler (-)
d-) Ser ma ye nin Azal tıl ma sı (-)
e-) Di ğer Fi nans man Fa ali yet le ri ne İliş kin Na kit Çı kış la rı(-)
D. KUR FARK LA RI NIN NA KİT VE NA KİT BEN ZER LE Rİ NE ET Kİ LE Rİ(+), (-)
E. NA KİT VE NA KİT BEN ZER LE RİN DE MEY DA NA GE LEN NET AR TIŞ (+) (AZA LIŞ) (-)
F. DÖ NEM BA ŞI NA KİT VE NA KİT BEN ZER LE Rİ MEV CU DU
G. DÖ NEM SO NU NA KİT VE NA KİT BEN ZER LE Rİ MEV CU DU
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ze me nin edi ni le bil me si, ça lı şan la ra üc ret öde ne bil me si, ma ki ne ve teç hi zat alı na
bil me si, araş tır ma ve ge liş tir me fa ali yet le rin de bu lu nu la bil me si vb. için kay na ğa 
ih ti yaç var dır. İş let me nin fa ali yet le ri ni sür dür me de kul la nı la cak bu un sur la rın edi
ni le bil me si için ge rek li olan kay nak, iş let me sa hip le rin den ve ya iş let me dı şı ta raf
lar dan sağ la nır. İş let me ye kay nak sağ la ma fa ali yet le ri fi nans man fa ali yet le ri ola rak 
ad lan dı rı lır. Fi nans man fa ali yet le ri öz kay nak lar ile ya ban cı kay nak la rın ya pı sın da 
ve	tu	ta	rın	da	de	ği	şik	lik	mey	da	na	ge	ti	ren	fa	ali	yet	ler	dir	(TMS7,	pa	rag	raf	6).	

İş let me ye sağ la nan kay nak lar ile fa ali yet le rin sür dü rül me sin de fay da sağ la ya
cak üre tim fak tör le ri nin edi nil me si ge re kir. Ya ni sağ la nan kay nak la rın ya tı rı ma 
dö nüş tü rül me si ge re kir. Fa ali yet le rin ger çek leş ti ril me sin de ge rek li olan ma ki ne, 
ara zi, bi na, stok, in san, tek no lo ji gi bi un sur la ra ya tı rım ya pıl ma lı dır. Ge rek li üre
tim fak tör le ri nin edi nil me si ne yö ne lik bu fa ali yet le ri ne ya tı rım fa ali yet le ri de ni lir. 
Ya tı rım fa ali ye ti, uzun va de li var lık la rın ve di ğer ya tı rım la rın el de edil me si ve el
den	çı	ka	rıl	ma	sı	na	iliş	kin	fa	ali	yet	ler	dir	(TMS7,	pa	rag	raf	6).

Sa	de	ce	ya	tı	rım	ve	fi	nans	man	fa	ali	yet	le	rinin	ye	ri	ne	ge	ti	ril	me	si,	iş	let	me	nin	fa
ali yet le ri ni ger çek leş ti re bil me si ve kâr el de et me si için ye ter li de ğil dir. Bu üre tim 
fak tör le ri nin iş let me fa ali yet le rin de kul la nıl ma sı, ya ni üre tim ve sa tı şa dö nüş tü
rül me si ge re kir. Ak si tak dir de, iş let me nin kâr el de et me si ve ya şa mı nı sür dür me
si müm kün de ğil dir. İş let me fa ali yet le ri nin ger çek leş ti ri le bil me si için ürün ya da 
hiz me tin üre ti mi nin ta mam lan ma sı, müş te ri le re sa tıl ma sı ve sa tış be de li nin tah sil 
edil me si ge re kir. Bu tür fa ali yet ler de iş let me fa ali yet le ri ve ya üre timsa tış fa ali yet
le ri ola rak grup lan dı rı lır. İş let me fa ali ye ti, iş let me nin ana ge lir ge ti ri ci fa ali yet le ri 
olup, net kâr ve ya za ra rın be lir len me sin de yer alan iş lem ve olay lar dan kay nak la
nır	(TMS7,	pa	rag	raf	6).

Şe kil 8.2’den de an la şı la bi le ce ği gi bi, iş let me de ger çek le şen fa ali yet le re iliş kin 
ya tı rım ve fi nans man fa ali yet le ri bi lan ço yu il gi len di rir ken, esas iş let me fa ali yet le
ri ise ge lir tab lo su nu il gi len dir mek te dir.

Gö rül dü ğü gi bi, iş let me le rin amaç ve he defle ri ne ula şa bil me le ri için ye ri ne ge
tir mek zo run da ol duk la rı iş lem le ri fi nans man, ya tı rım ve iş let me fa ali yet le ri (üre
timsa	tış	 fa	ali	yet	le	ri)	 ol	mak	 üze	re	 üç	 ana	 grup	ta	 top	la	ya	bi	li	riz	 (Sub	ra	man	yam,	
Wild,	s.	15).	İş	let	me	nin	ba	şa	rı	sı	ve	ya	şa	mı	nı	sür	dü	re	bil	me	si,	tüm	bu	fa	ali	yet	le	rin	
bir bü tün ola rak ye ri ne ge ti ril me si ile müm kün dür. 

Plan la nan fa ali yet le rin ye ri ne ge ti ri le bil me si ve ya tı rım la rın ya pı la bil me si için 
ön ce lik le kay nak bu lun ma sı ge rek mek te dir. İş let me için kay nak la rın bu lun ma sı fi
nans man fonk si yo nunun kap sa mın da dır ve fi nans yö ne ti ci si nin gö re vi dir. Ge rek li 
kay nak la rın ne re den ve na sıl sağ la na ca ğı na fi nans yö ne ti ci si ka rar ve rir. Ör ne ğin, 
kay	nak	lar	borç	la	nı	la	rak	mı	sağ	la	na	cak,	yok	sa	or	tak	lar	dan	mı	sağ	la	na	cak	tır?	

Şekil 8.2

İşletme Faaliyetleri 
ile Finansal Tablolar 
İlişkisi
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İş let me nin ih ti yaç duy du ğu kay nak la rın za ma nın da, ye ter li bü yük lük te ve en 
ucuz	ma	li	yet	le	 bu	lun	ma	sı	 son	 de	re	ce	 önem	li	dir	 ama	 ye	ter	li	 de	ğil	dir.	 Sağ	la	nan	
bu kay nak la rın doğ ru var lık la ra ya tı rıl ma sı ge re kir. Fi nans man fonk si yo nu nun 
gö re vi, iş let me nin ih ti yaç duy du ğu kay nak la rı en uy gun ko şul lar da sağ la mak ve 
sağ la nan bu kay nak la rın en et kin şe kil de kul la nıl ma sı nı, ya tı rım la ra dö nüş tü rül
me si ni sağ la mak şek lin de ta nım la na bi lir. Gö rül dü ğü gi bi fi nans man fonk si yo nu, 
iş let me nin amaç la rı nı ger çek leş ti re bil me si için ge rek li kay nak la rın sağ lan ma sı ve 
sağ la nan bu kay nak la rın uy gun bir şe kil de de ğer len di ri le bil me si için ge rek li dir. 

İşlet me le rin amaç ve he defle ri ne ula şa bil me le ri için ye ri ne ge tir mek zo run da ol
duk la rı iş lem ler; fi nans man, ya tı rım ve iş let me fa ali yet le ri (üre timsa tış fa ali yet le
ri) ol mak üze re üç ana grupta toplanır.

Fi nans man ve ya tı rım ka rar la rı nın ya nı sı ra, di ğer iş let me fa ali yet le ri nin ve fonk
si yon la rı nın ye ri ne ge ti ril me si sı ra sın da da fi nans man fonk si yo nu çok önem li dir. 
Çün kü her iş let me ka ra rı nın fi nan sal bir et ki si var dır (Ra ma go pal, s.5). Fi nans man 
po li ti ka la rı nın et kin bir şe kil de uy gu la na bil me si için pa zar la ma, üre tim, in san kay
nak la rı gi bi bö lüm le rin iş  bir li ği ne ih ti yaç var dır. Bu ne den le fi nans yö ne ti ci si nin ka
rar al ma ve gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me sü re ci ne di ğer bö lüm yö ne ti ci le ri de ka tıl mak 
zo run da dır (Cey lan, Kork maz, s.3) Çün kü fi nan sal sis tem bir ka rar ver me sis te mi dir. 

İş let me le rin amaç ve he defle ri ne ula şa bil me le ri için ye ri ne ge tir mek zo run da ol
duk la rı fa ali yet ler ne ler dir?

Fİ NAN SAL YÖ NE TİM VE İŞ LEV LE Rİ
İş let me ler de fi nans man fonk si yo nu, iş let me nin amaç ve he defle ri ni ger çek leş ti re
bil me si için ge rek li olan fon la rın sağ lan ma sı ve sağ la nan fon la rın uy gun bir şe kil de 
de ğer len di ril me si ile il gi li dir. Fi nans ke li me si pa ra, fon ya da ser ma ye an la mın da 
kul la nı lır ken, fi nans man ke li me si pa ra, fon ya da ser ma ye nin sağ lan ma sı an la mın
da kul la nıl mak ta dır. Fi nan sal yö ne tim ise iş let me için ge rek li olan fon la rın uy gun 
ko şul lar da sağ lan ma sı ve bun la rın uy gun var lık la ra ya tı rıl ma sı ile il gi li fa ali yet ler
dir (Ay dın, Ba şar, Coş kun, s.2). Fi nan sal yö ne ti min te mel ama cı, or tak la rın re fah 
dü ze yi ni ve ya iş let me nin de ğe ri ni ar tır mak tır. Fi nan sal yö ne tim bu te mel ama ca 
ula şa bil mek için bir bir le riy le bağ lan tı lı “kâ rın en yük se ğe çı kar tıl ma sı”, “his se ba
şı na kâ rın en yük se ğe çı kar tıl ma sı” ve “iş let me nin pi ya sa de ğe ri nin en yük se ğe çı
kar	tıl	ma	sı”	amaç	la	rı	nı	ger	çek	leş	tir	mek	du	ru	mun	da	dır	(Bü	ker,	Aşı	koğ	lu,	Se	vil,	s.	6).	

Fi nan sal yö ne tim or tak la rın re fa hı nı ve ya iş let me nin de ğe ri ni mak si mi ze et me 
he de fi ni ger çek leş ti re cek şe kil de, al ter na tif fon kay nak la rı ve fon kul la nım ka rar
la rı ile il gi li dir (Bo ve e, s.553). Or tak la rın re fa hı nı yük selt me ama cı nı ger çek leş ti
re bil mek için fi nans yö ne ti ci le ri; 

•	 Fi	nan	sal	plan	la	rı	ha	zır	la	yıp	uy	gu	la	ma	ya	koy	ma	lı	
•	 Fir	ma	nın	na	kit	akış	la	rı	nı	iz	le	me	li	ve	fon	la	rın	na	sıl	ar	tı	rı	la	ca	ğı	ve	ya	tı	rı	la	ca

ğı na ka rar ver me li 
•	 Mev	cut	ve	ge	le	ce	ğe	yö	ne	lik	har	ca	ma	la	rı	nı	ve	ser	ma	ye	ya	tı	rım	la	rı	nı	büt	çe	le	me	li
•	 İş	let	me	nin	bü	yü	me	si	ni	fi	nan	se	et	mek	için	ser	ma	ye	sağ	la	ma	lı
•	 Ban	ka	lar	ve	ser	ma	ye	pi	ya	sa	la	rı	ile	et	ki	le	şim	hâlin	de	ol	ma	lı	dır	(Bo	ve	e,	s.553).	
Fi nan sal yö ne ti min kap sa mın da yer alan so rum lu luk la rı göz önün de bu lun du

ra rak fi nan sal yö ne ti min fonk si yon la rı nı; 
•	 fi	nan	sal	ana	liz,	
•	 fi	nan	sal	plan	la	ma	ve	kon	trol,	
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•	 fon	la	rın	sağ	lan	ma	sı	ve	ya	fi	nans	man	kay	nak	la	rı,	
•	 fon	la	rın	kul	la	nıl	ma	sı	ve	ya	ya	tı	rım	ka	rar	la	rı,
•	 kâr	da	ğı	tım	ka	rar	la	rı	ola	rak	grup	lan	dı	ra	bi	li	riz.	

Fi nan sal Ana liz
Mu ha se be sü re ci nin ka yıt tut ma iş le vi nin so nu cun da ha zır la nan fi nan sal tab lo lar 
ana li ze ta bi tu tu la rak, hem iş let me içi hem de iş let me dı şı bil gi kul la nı cı la rına su
nu la cak bil gi ler üre ti lir. Mu ha se be nin ta nı mın dan da ha tır la ya ca ğı nız gi bi fi nan
sal ana liz, mu ha se be nin ikin ci iş le vi dir. Fi nan sal tab lo lar da yer alan ve ri ler çe şit li 
ana liz tek nik le ri kul la nı la rak ka rar lar da kul la nı la cak bil gi le re dö nüş tü rü lür. Fi
nan sal tab lo lar ana li ze ta bi tu tul ma dan da hi, iş let me nin fi nan sal du ru mu, fa ali yet 
so nuç la rı, na kit akış la rı ko nu sun da bil gi ver mek te dir. Fa kat tab lo lar ara sın da ki 
ya da ay nı tab lo nun ka lem le ri ara sın da ki ba zı iliş ki le rin gö rü le bil me si zor ol du ğu 
için fi nan sal tab lo la rın ana liz edi lip yo rum lan ma sı çok da ha fay da lı bil gi ler üre
til me si ni sağ la ya cak tır. Fi nan sal ana liz, iş let me nin fi nan sal du ru mu nu ve per
for man sı nı ana liz et mek ve ge le cek te ki fi nan sal per for man sı nı tah min ede bil mek 
için fi nan sal tab lo lar da ki çe şit li ka lem ler ara sın da iliş ki ler ku rul ma sı nı, öl çül me
si ni ve yo rum lan ma sı nı kap sa yan bir sü reç tir.

Fi nan sal ana liz ile iş let me nin geç miş fi nan sal ve ri le ri in ce le ne rek ge le ce ğe yö
ne lik ka rar lar alı nır. Do la yı sıy la fi nan sal ana liz, bir iş let me de ki fi nan sal plan la ma 
ve kon tro lün sağ la na bil me si için son de re ce önem li dir ve bir çok ya zar ta ra fın dan 
fi nan sal yö ne ti min ilk iş le vi ola rak ka bul edil mek te dir. Fi nan sal ana liz so nu cun da 
el de edi len ve ri ler de ğer len di ri le rek, iş let me nin mev cut du rum da güç lü ve za yıf 
yön le ri be lir le nir; ay nı za man da ge le ce ğe iliş kin ya pı la cak tah min le re, ha zır la
na cak plan la ra, iz le ne cek po li ti ka la ra kat kı da bu lu na cak ve ri ve ipuç la rı sağ la nır 
(Ak güç, s.1). 

Fi nan sal Ana liz Çe şit le ri
Fi nan sal tab lo la rın ana li zi, fi nans yö ne ti ci le ri gi bi iş let me için den ta raflar ca ya pı
la bi le ce ği gi bi, iş let me ye kre di ve re cek ki şi ya da ku rum lar, ya tı rım cı lar, or tak lar 
gi bi iş let me dı şı ta raflar ca da ya pı la bi lir. Ana li zi ya pa cak ta rafla rın ko nu mu na gö
re ana liz iç ana liz ve dış ana liz ola rak grup lan dı rı la bi lir. Ana li ze ko nu olan fi nan
sal tab lo la rın kap sa dık la rı dö nem sa yı sı na gö re, sta tik ve di na mik ana liz ola rak 
sı nıflan dı rı la bi lir. Ana li zin ya pıl ma ama cı na gö re ya tı rım ana li zi, yö ne tim ana li zi 
ve kre di ana li zi ola rak sı nıflan dı rı la bi lir.

Dış ana liz, iş let me ile il gi si olan üçün cü şa hıs la rın (kre di ku rum la rı, ya tı rım
cı lar, sa tı cı lar, fi nan sal ana list ler vb.) iş let me nin ya yım la mış ol du ğu fi nan sal tab
lo la rı kul la na rak yap tık la rı ana liz dir. İç ana liz ise iş let me için den olan ta rafla rın 
(fi nans yö ne ti ci si, iç de net çi ler vb.) yap tı ğı ana liz dir.

İş let me nin tek bir dö ne mi ne ait fi nan sal tab lo la rın ana li zi sta tik; bir bi ri ni iz le
yen bir den faz la dö ne me ait fi nan sal tab lo la rın ana li zi di na mik ana liz dir.

İş let me nin sağ lam bir fi nans man po li ti ka sı na sa hip ol ma sı ve fa ali yet le rin de 
de vam lı şe kil de ba şa rı ya ulaş ma sı için alı na cak ka rar la ra da ya nak ol mak üze re 
ya pı lan ana liz yö ne tim ana li zi dir. İş let me nin borç öde me gü cü nü an la ya bil mek 
için ya pı lan ana liz kre di ana li zi dir. Ya tı rım ana li zi ise iş let me nin ka zan ma gü cü nü 
or ta ya çı kar mak ve ya ban cı kay naköz kay nak iliş ki si ni gör mek üze re, iş let me nin 
ya	tı	rım	cı	la	rı	ta	ra	fın	dan	ya	pı	lan	ana	liz	dir	(Çöm	lek	çi,	Söz	bi	lir,	Bek	tö	re,	s.6).

Fi nan sal Ana liz çe şit le ri ne ler dir?

Finansal Analiz; finansal 
tablolardaki çeşitli kalemler 
arasındaki ilişkilerin 
kurulmasını, ölçülmesini ve 
yorumlanmasını kapsayan bir 
süreçtir.
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Fi nan sal Ana liz Tek nik le ri
Fi nan sal tab lo la rın ana li zin de en yay gın ola rak kul la nı lan ana liz tek nik le ri ni aşa
ğı da ki gi bi sı ra la ya bi li riz:

•	 Oran	Ana	li	zi
•	 Kar	şı	laş	tır	ma	lı	Tab	lo	lar	Ana	li	zi
•	 Yüz	de	Yön	te	mi	ile	Ana	liz
•	 Trend	Ana	li	zi
Oran ana li zi, bir iş let me nin fi nan sal tab lo la rın da yer alan iki un su run iliş ki si

nin ana li zi dir. Bir iş let me nin tek bir yı la ait fi nan sal tab lo la rın da yer alan ka lem ler 
ara sın da ma te ma tik sel iliş ki ler ku ru la rak bu lu nan oran lar la ya pı lan in ce le me ye 
“oran ana li zi” de ni lir.

Oran lar tek bir yı lın ve ya dö ne min fi nan sal tab lo la rı kul la nı la rak he sap lan dı ğı 
için yön tem sta tik ana liz ya pıl ma sı nı sağ lar. An cak iş let me nin geç miş yıl la rı na ait 
oran lar he sap la na rak, bu oran la rın kar şı laş tı rıl ma sı su re tiy le ana liz ya pıl dı ğın da 
di na mik ana liz ya pıl ma sı na da ola nak sağ lan mış olur. 

Oran ana li zi tek ni ği nin ama cı, fi nan sal tab lo ka lem le ri nin ara la rın da ki an
lam lı ve ya rar lı iliş ki ler den yo la çı ka rak bir iş let me nin ca ri fi nan sal du ru mu nu, 
fa ali yet so nuç la rı nı, borç öde me gü cü nü, var lık la rın ve rim li li ği ni, kâr lı lı ğı nı, ça
lış ma du ru mu nu, et kin li ği ni uzun sü re li bek len ti le ri ni ve yö ne ti min ye ter li li ği ni 
de ğer len dir mek tir. 

Oran ana liz tek ni ği, iş let me nin fi nan sal du ru mu ve fa ali yet so nuç la rı nı, ken di için
de ve ay nı ve ya fark lı sek tör ler de ki di ğer iş let me le rin so nuç la rı ile kar şı laş tır mak 
ama cıy la kul la nı la bi lir.

Oran lar dört grup ta top la na bi lir: 
•	 Li	ki	di	te	oran	la	rı	
•	 Fi	nan	sal	Ya	pı	Oran	la	rı
•	 Fa	ali	yet	Oran	la	rı
•	 Kâr	lı	lık	Oran	la	rı
Li ki di te oran la rı: İş let me nin kı sa va de li borç öde me gü cü nü ölç mek, di ğer bir 

ifa de ile li ki di te ris ki ni de ğer len dir mek, net ça lış ma ser ma ye si nin ye ter li olup ol
ma dı ğı nı sap ta mak için kul la nı lır. Bir iş let me nin kı sa va de li borç la rı nı öde me de 
kul la na bi le ce ği var lık lar li kit var lık la rı ifa de eder ve bun lar da iş let me nin dö nen 
var lık lar ola rak ad lan dı rı lır. 

Dö nen var lık un sur la rı ile kı sa va de li borç lar ara sın da iliş ki ku ru lur ken, dö nen 
var lık gru bun dan dik ka te alı na cak ka lem le rin özel lik le ri ne gö re li ki di te oran la rı 
ken di için de üçe ay rı la bi lir. Bun lar:

•	 Ca	ri	Oran	
•	 Asit	Test	ve	ya	Li	ki	di	te	Ora	nı	
•	 Na	kit	Ora	nı	ve	ya	Dis	po	ni	bi	li	te	Ora	nı
Ca ri oran, iş let me nin her bir li ra lık kı sa va de li bor cu na kar şı lık, kaç li ra lık dö

nen var lı ğı ol du ğu nu gös te rir. 

 Dö nen Var lık lar 
Ca ri oran =  
 Kı sa Va de li Ya ban cı Kay nak lar 
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Ca ri ora nın he sap lan ma sın da ki amaç, iş let me nin kı sa va de li borç la rı nı öde
me gü cü nü ölç mek ve ge nel li ki di te du ru mu nu yan sı ta rak, iş let me nin net ça lış ma 
ser ma ye si nin ye ter li olup ol ma dı ğı nı or ta ya koy mak tır

 (Hazır Değerler+Geçici Yatırımlar+Alacaklar) 
Likidite Oranı (Asit-test oranı) =   
  Kı sa Va de li Ya ban cı Kay nak lar 

 
Özel lik le stok lar gi bi, li ki di te si gö re li ola rak da ha dü şük olan dö nen var lık ka

lem le ri nin dö nen var lık top la mı na dâ hil edil me me si du ru mun da, kı sa va de li ya
ban cı kay nak la rın öde ne bi lir li ği ni gös te rir. 

Na kit ora nı, na kit ve na kit ben ze ri var lık lar ile ge çi ci ya tı rım ama cıy la alı nan 
men kul kıy met le rin, na kit le öde ne cek kı sa va de li borç la rı ne öl çü de kar şı la dı ğı nı 
gös te ren bir oran dır.

 (Hazır Değerler+Menkul Kıymetler) 
Nakit Oranı = 
 Kı sa Va de li Ya ban cı Kay nak larAlınan Avanslar

Fi nan sal Ya pı Oran la rı: İş let me nin kay nak ya pı sı nın ve uzun va de li borç öde
me gü cü nün öl çül me sin de kul la nı lır. İş let me nin fi nans ma nın da kul la nı lan ya
ban cı kay nak la rın ora nı nı gös ter dik le ri için iş let me nin fi nans ma nın da ya ban cı 
kay nak lar dan ya rar lan ma de re ce si ni ölç me ye ya rar lar. İş let me öl çü lü bir bi çim de 
fi	nan	se	edil	miş	mi?	Fi	nans	man	ris	ki	yük	sek	mi?	İş	let	me	ye	kre	di	ve	ren	le	rin	em	ni
yet	pa	yı	ye	ter	li	mi?	Bu	so	ru	la	rı	ya	nıt	la	mak	için	ge	nel	lik	le	iş	let	me	nin	öz	kay	nak
la rı ile ya ban cı kay nak la rı ara sın da ki iliş ki le ri gös te ren oran lar dan ya rar la nı lır. 
Ör ne ğin ya ban cı kay nak la rın ak tif top la mı na ora nı (kal dı raç ora nı); kre di ve
ren le rin uzun dö nem li risk le ri ni öl çer. Bu oran var lık la rın yüz de ka çı nın ya ban cı 
kay nak la fi nan se edil di ği ni gös te rir. 

Fa ali yet Oran la rı: İş let me, fa ali yet le ri ni sür dü re bil mek için hem kı sa dö nem li 
hem de uzun dö nem li var lık la ra ya tı rım yap ma lı dır. Fa ali yet oran la rı fir ma nın fa
ali yet de re ce si (ge nel lik le sa tış lar ola rak ta nım la nır) ile fa ali yet le rin sür dü rül me si 
için ge rek li var lık lar ara sın da ki iliş ki yi ta nım lar. Da ha yük sek bir oran, fir ma nın 
fa ali yet le rin de ki et kin li ğin da ha yük sek ol du ğu nu gös te rir. Be lir le nen fa ali yet dü
ze yi ni sür dür mek için nis pe ten da ha az var lık kul la nıl dı ğı nı ifa de eder. Ör ne ğin, 
stok de vir hı zı oran la rı, bir iş let me de stok la rın ne ka dar bir sü re içe ri sin de üre tim 
fa ali yet le rin de tü ken di ği ni ve ya sa tış ha sı la tı un su ru hâli ne dö nüş tü ğü nü ölç me ye 
ya ra yan oran lar dır. 

İş let me nin el de et ti ği kâr bü yük lü ğü fi nan sal tab lo lar da yer al mak la bir lik te, 
kâ rın ye ter li bü yük lük te olup ol ma dı ğı nı an la mak için kâr lı lık oran la rı he sap la nır. 

Sa tış la rın kâr lı lı ğı oran la rı: Kâr lı lı ğın bir öl çü sü fir ma nın sa tış la rı ve ma li
yet le ri ara sın da ki iliş ki dir. Fir ma nın ha sı la tıy la il gi li ola rak ma li yet le ri ni kon trol 
et me gü cü nün yük sek li ği, ka zan ma gü cü nün yük sek li ği ni ifa de eder. 

Kâr ile kay nak lar ara sın da ki iliş ki le ri gös te ren oran lar: Kâr ile kay nak lar 
ara sın da iliş ki ku ru la rak, öz kay nak la rın ve uzun va de li ya ban cı kay nak la rın ve
rim li kul la nı lıp kul la nıl ma dı ğı be lir le nir. Fir ma nın ser ma ye ya pı sı nın ana li zin de, 
onun uzun dö nem li risk le ri ni ve bek le nen ge ti ri le ri ni de ğer le mek esas tır. Kâr ile 
var lık lar ara sın da ki iliş ki le ri gös te ren oran lar; iş let me nin ka zanç el de et mek ama
cıy la var lık la rı nı kul lan ma da ki ba şa rı sı nı on la rın fi nans ma nı nın ne şe kil de ol du
ğu na bağ lı kal mak sı zın öl çen oran lar dır.
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Kar şı laş tır ma lı Tab lo lar Ana li zi: Bir iş let me nin bir den faz la dö ne me ait fi
nan sal tab lo la rı nın bir bi ri ni iz le yen dö nem ler ba kı mın dan kar şı laş tır ma lı ola rak 
dü zen len me si ve bu tab lo lar da yer alan ka lem le rin za man için de gös ter miş ol duk
la rı de ğiş me le rin in ce le ne rek de ğer len di ril me si dir. Fi nan sal tab lo lar da yer alan 
her bir un su run yıl lar iti ba rıy la gös ter di ği de ği şim in ce le ne rek, iş let me nin fi nan
sal du rum ve fa ali yet so nuç la rı ba kı mın dan gös ter miş ol du ğu ge liş me gö rü le bi lir. 

Yüz de Yön te mi ile Ana liz: Yüz de yön te mi ile ana liz tek ni ğin de, fi nan sal tab
lo lar da yer alan her ka lem, ay nı tab lo da yer alan be lir li bir ka le me ve ya top la ma 
oran lan mak ta ve bu lu nan yüz de le re gö re ifa de edil mek te dir. Fi nan sal tab lo la rı 
oluş tu ran un sur la rın uy gun ve ye ter li bü yük lük te olup ol ma dık la rı nın ana liz edil
me si yüz de yön te mi ile ana liz tek ni ği nin esa sı dır. Bu yön tem de bi lan ço un sur la rı 
100 ka bul edi len bi lan ço top la mı iti ba rıy la ifa de edil dik le ri için her bir un su run 
ge nel top lam için de ki nis pi öne mi ko lay lık la gö rü le bi lir. 

Yüz de yön te mi ile ana liz tek ni ği, bir iş let me nin fi nan sal du ru mu nu ve fa ali yet 
so nuç la rı nı tek ba şı na ve ra kip iş let me ler le ve ya sek tör so nuç la rıy la kar şı laş tır ma
lı ola rak in ce le mek ama cıy la kul la nı la bi lir. Her iş let me nin bi lan ço su, bi lan ço top
la mı 100 ka bul edi le rek yü ze in dir gen di ği için ben zer iş let me le rin bi lan ço la rı nın 
kar şı laş tı rıl ma sı da an lam lı hâle gel mek te dir. 

Trend Ana li zi: İş let me nin 810 yıl lık uzun dö nem ler iti ba rıy la fi nan sal du ru
mu na, fa ali yet so nuç la rı na iliş kin ge liş me eği li mi ni gö re bil mek için ya pı lan ana
liz dir. İş let me nin uzun dö nem de var lık la rı nı ve rim li kul la nıp kul lan ma dı ğı, borç
lan ma eği li mi, sa tış po li ti ka sı ve kâr lı lı ğı gi bi ko nu lar da ge nel bir de ğer len dir me 
ya pı la bi lir. İş let me nin bir bi ri ni iz le yen 810 yıl lık dö nem le rin den, iş let me nin du
ru mu nu en nor mal ola rak tem sil edi len yıl baz ola rak se çi lir ve di ğer yıl la rın ra
kam la rı se çi len baz yı la gö re ifa de edi lir. Ya ni in deks he sap la nır. Uzun dö nem de ki 
ge liş me sey ri ve po li ti ka la rın de ğer len di ril me si sağ la nır. 

Fi nan sal Plan la ma ve Kon trol
Ba şa rı lı bir fi nan sal yö ne tim, fi nan sal plan ile baş lar. Fi nan sal plan, be lir li bir dö
nem için iş let me nin ih ti yaç du ya ca ğı fon la rın ve kul la nım yer le ri nin tah mi ni ni 
gös te ren bir bel ge dir (Bo ve e, s. 553). 

Fi nan sal plan la ma iş let me nin fa ali yet le ri sı ra sın da or ta ya çı ka cak her tür lü fon 
gi ri şi ve çı kı şı nın ön ce den bir prog ra ma bağ lan ma sı ile il gi li dir. Fi nan sal plan la
ma, iş let me le rin uzun dö nem li amaç ve he defle ri nin be lir len me si ve be lir le nen 
amaç ve he defle re ulaş ma da ge rek li kay nak la rı ayı ra rak, uy gun fa ali yet prog ram
la rı nı ha zır la mak ola rak ta nım la na bi lir (Ay dın, Ba şar, Coş kun, s.168).

Fi nan sal plan la ma nın ama cı, ge le cek te ih ti yaç du yu la cak fon la rı be lir le mek ve 
fon la rın et ki li bir şe kil de kul la nı mı nı sağ la mak tır. Fi nan sal plan la ma dan bek le
nen ge le cek te ki na kit açık la rı na ve faz la lık la rı na ön ce den çö züm ara mak tır (Cey
lan, Kork maz, s.11). 

Fi nan sal plan la ma sü re ci fi nans man ih ti ya cı nın tah mi ni, bu ih ti ya cı kar şı la mak için 
uy gun fi nan sal pla nın se çi mi ile büt çe le rin oluş tu rul ma sı ve fi nan sal kon tro lü içe rir.

Fi nans man İh ti ya cı nın Tah mi ni
Fi nan sal tah min ler, iş let me nin amaç la rı nın ve fa ali yet le ri nin kap sam lı bir şe kil de 
ana	liz	edil	me	si	ne	bağ	lı	ola	rak	ya	pıl	ma	lı	dır.	Sa	tış	tah	min	le	ri,	pa	zar	la	ma	har	ca	ma
la rı, üre tim le il gi li tah min ler, ge nel yö ne tim gi der le ri nin tah mi ni, ana liz le re bağ lı 
ola rak doğ ru bir şe kil de tes pit edi le bi lir. Tah min ler kı sa ve or tauzun dö nem li 
ola rak ya pı la bi lir. 
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Kı sa sü re li plan lar; iş let me nin gün lük, hafta lık, ay lık iş lem le rin den do ğa cak 
na kit gi riş ve çı kış la rı nı ön ce den or ta ya koy mak için ya pı lan plan lar dır. Kı sa dö
nem de özel lik le stok la ra, do na nı ma, sa tış la ra, in san kay na ğı na yö ne lik kay nak la
rın plan lan ma sı ön ce lik li dir. Kı sa sü re li plan la rın ya pıl ma sı ile or ta ya çı ka bi le cek 
na kit ih ti ya cı, ön ce den be lir le nip za ma nın da kar şı la nır. Ola bi le cek na kit faz la la
rı için de ön ce den al ter na tif ya tı rım alan la rı be lir le nir. Kı sa sü re li plan lar da esas 
amaç,	na	kit	yö	ne	ti	mi	dir	ve	na	kit	büt	çe	si	en	ti	pik	ör	nek	tir	(Bü	ker,	Aşı	koğ	lu,	Se	vil,	
s. 136).

Or ta ve uzun sü re li plan lar, iş let me nin or ta uzun va de de iz le ye ce ği stra te ji
ler ve sü re so nun da ulaş ma yı is te di ği he defler doğ rul tu sun da ya pı lır ve ge nel lik le 
510 yıl lık sü re yi kap sar. Bu tür plan lar, iş let me nin di ğer bö lüm le ri nin ha zır la mış 
ol duk la rı plan la rın pa ra sal ola rak ifa de si ni içe rir. Or ta ve uzun dö nem de iş let me
nin ka pa si te si nin ge liş ti ril me si, ser ma ye ya pı sın da ki de ği şik lik ler gi bi ko nu la ra 
odak la nır.

Hem kı sa sü re li hem de or ta ve uzun sü re li plan la ma lar, iş let me nin sa tış tah
min le ri ne bağ lı ola rak ya pı lır. İş let me ler de kı sa sü re li fi nans man ih ti ya cı nın be
lir len me sin de na kit büt çe le rin den ya rar la nı lır ken, or ta ve uzun sü re li fi nans man 
ih ti ya cı nın be lir len me sin de pro for ma fi nan sal tab lo lar dan ya rar la nı lır.

Pro for ma fi nan sal tab lo la rın ha zır lan ma sın da “sa tış la rın yüz de si”, “bi lan ço 
ka lem le ri nin gün lük sa tış tu ta rı na ora nı”, “reg res yon ana li zi” ve “oran lar” ol mak 
üze re dört yön tem kul la nı lır. 

Sa	tış	la	rın	yüz	de	si	yön	te	mi,	sa	tış	lar	be	lir	li	bir	oran	da	art	tı	ğın	da	or	ta	ya	çı	ka	cak	
fon ih ti ya cı nın be lir len me sin de kul la nı lır. Ge le cek te ki sa tış la rın ne ka dar ar ta ca ğı 
be lir le nir ve bu ar tı şın bi lan ço ka lem le ri ni na sıl et ki le ye ce ği sap ta na rak pro for ma 
bi lan ço dü zen le nir. 

Pro for ma bi lan ço ve pro for ma ge lir tab lo su bir bir le riy le bağ lan tı lı dır. Pro for
ma bi lan ço nun ha zır la na bil me si için ön ce lik le pro for ma ge lir tab lo su ha zır lan
ma lı dır. Pro for ma fi nan sal tab lo la rın doğ ru ya da isa bet li ha zır la na bil me si için 
te mel ko nu sa tış tah mi ni nin doğ ru ya pıl ma sı dır.

Fi nans man ih ti ya cı nın be lir len me sin de kı sa sü re li plan la rın ama cı ne dir?

Büt çe le me
Büt çe le me ile plan la ma bir bi ri ni ta mam la yan iki iş lev ola rak bi li nir. Büt çe le me, 
iş let me nin top lam plan la ma et kin lik le ri nin bir par ça sı ola rak bir iş let me nin plan
la ma fa ali yet le ri nin sa yı sal ifa de si dir. Plan, büt çe ye oran la da ha ge nel, çok de fa bir 
yıl dan uzun bir dö ne me iliş kin ve sa yı sal yö nü sı nır lı bir ça lış ma dır. Büt çe ise kı sa 
sü re li, ay rın tı lı ve sa yı sal bir ça lış ma dır. 

İş let me büt çe si, iş let me nin tü mü için ha zır lan sa da iş let me nin bö lüm ve fonk
si yon la rı na iliş kin te mel sa yı sal bil gi le ri de içe rir. İş let me de yer alan her bö lüm 
ve ya fonk si yon için ay rın tı lı büt çe dü zen len di ğin de, bu büt çe ye bö lüm ve ya fonk
si yon büt çe si, bu büt çe nin kon so li de edil me si yo luy la or ta ya çı kan büt çe ye de ge
nel	iş	let	me	büt	çe	si	de	ni	lir	(Bü	ker,	Aşı	koğ	lu,	Se	vil,	s.	153).	

Büt çe le me ye iş let me nin te mel amaç la rı nın sap tan ma sı ile baş la nır. Be lir le nen 
bu amaç lar doğ rul tu sun da uzun va de li plan lar ha zır la nır. Uzun va de li plan la rın 
ya pı la bil me si için iş let me nin sa tış la rı nın ge le cek te ula şa ca ğı dü zey tah min edi lir. 
Sa	tış	lar	tah	min	edi	lip	üre	ti	le	cek	mal	la	rın	çe	şit,	ni	te	lik	ve	mik	ta	rı	be	lir	le	ne	rek	her	
bir	mal	için	kı	sa	va	de	li	sa	tış	tah	mi	ni	ya	pı	lır	(Bü	ker,	Aşı	koğ	lu,	Se	vil,	s.	155).	

İşletmenin orta ve uzun süreli 
finansman ihtiyacını tahmin 
etmek için en çok başvurulan 
yöntem, proforma tablolar 
olarak da adlandırılan, 
tahmini finansal tabloların 
hazırlanmasıdır.

8
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Büt çe le me iş lem le ri nin ya pıl ma sı na sa tış tah min le ri ile baş la na ca ğın dan, ön
ce lik le sa tış büt çe si ha	zır	lan	ma	lı	dır.	 Sa	tış	 büt	çe	si	 ha	zır	lan	dık	tan	 son	ra,	 üre	tim	
plan la ma sı ya pı lır ve üre tim büt çe si ha zır la nır. Üre tim büt çe si ve ri le ri ne da ya na
rak, be lir le nen ham mad de ve mal ze me nin sağ lan ma sı için ne ka dar har ca ma ya
pıl ma sı ge rek ti ği ni or ta ya ko yan ham mad de ve mal ze me büt çe si ha zır la nır. Da ha 
son ra üre tim için han gi özel lik te ne ka dar iş  gü cü ne ih ti yaç du yul du ğu be lir le nir 
ve iş  gü cü büt çe si ha zır la nır. İş gö ren le re öde ne cek üc ret ler, öde ne cek ver gi ve si
gor ta prim le ri he sap la na rak iş gü cü büt çe si ha zır la nır. Rek lam için har ca na cak tu
tar lar tah min edi le rek rek lam büt çe si ha zır la nır. Üre tim büt çe si ta mam lan dık tan 
son ra, ma lın üre tim ma li ye ti ne doğ ru dan dâ hil edi le me yen har ca ma lar için ge nel 
ima lat gi der le ri büt çe si ha zır la nır.

Na kit Büt çe si, kı sa sü re li na kit ih ti ya cı nın be lir len me sin de kul la nı lan bir plan
la ma ara cı dır. Na kit büt çe si, bir iş let me nin ge le cek te ki bir za man ara lı ğı için de 
na kit gi riş ve çı kış la rı nın tah min edil me si ni sağ la yan bir plan dır. Na kit büt çe le ri 
ay lık, üç ay lık ve ya yıl lık ola rak ha zır la na bi le ce ği gi bi, gün lük ya da hafta lık ola rak 
bi le ha zır la na bi lir. 

Na kit büt çe sin de “na kit gi riş le ri” ve “na kit çı kış la rı ol mak üze re iki ana bö lüm 
bu lu nur. Na kit gi riş le ri ve na kit çı kış la rı tah min edi lir. En önem li na kit gi riş le ri, 
pe şin sa tış lar ve kre di li sa tış lar dan do ğan ala cak la rın tah si li dir. Do la yı sıy la na kit 
büt çe si ha zır la nır ken de ön ce lik le büt çe nin kap sa dı ğı dö ne me iliş kin sa tış tah
min	le	ri	ya	pı	la	rak	işe	baş	la	nır.	Sa	tış	tah	min	le	ri	ve	iş	let	me	nin	sa	tış	po	li	ti	ka	la	rı	doğ
rul tu sun da esas fa ali yet ler le il gi li na kit gi riş le ri tah min edi lir. Esas fa ali yet le rin 
ya nı sı ra baş ka iş let me fa ali yet le ri ne de niy le do ğa bi le cek na kit gi riş le ri de tah min 
edi le rek tüm na kit gi riş le ri büt çe ye dâ hil edi lir.

Esas fa ali yet le rin dı şın da ka lan di ğer iş let me fa ali yet le ri ne de niy le do ğa bi le cek na
kit gi riş le ri ne ler ola bi lir?

Na kit gi riş le ri tah min edil dik ten son ra, na kit çı kış la rı tah min edi lir. İş let me ler 
için en önem li na kit çı kış la rı; ham mad de alış la rı, iş çi lik üc ret le ri, sa tış, pa zar la ma 
ve rek lam gi der le ri dir. Bu esas fa ali yet ler ne de niy le olu şan esas fa ali yet gi der le
ri nin ya nı sı ra, or tak la ra na kit kâr pa yı da ğı tıl ma sı ve ya dev le te ver gi öden me
si gi bi, esas fa ali yet ler dı şın da ka lan fa ali yet ler ne de niy le de na kit çı kı şı ola bi lir. 
Bun lar da tah min edi le rek na kit büt çe si ne yan sı tıl ma lı dır.

Na kit büt çe si, kap sa dı ğı dö ne me ait tüm na kit gi riş ve çı kış la rı nı bir ara da ra
por la dı ğı için iş let me de na kit açı ğı nın mı, yok sa na kit faz la lı ğı nın mı ol du ğu nu 
gös te re cek tir. Do la yı sıy la fi nans yö ne ti ci si na kit açı ğı nı ön ce den gö re rek ön lem ler 
ala bi le cek ve ge re ken na kit ih ti ya cı nı te min et mek için ola sı al ter na tif kay nak la rı 
de ğer len di re bi le cek tir. Na kit faz la lı ğı nın ol du ğu dö nem ler de de bu faz la lık la rı ge
lir ge ti ri ci yer le re ya tı ra rak, nak din et kin kul la nıl ma sı nı sağ la ya cak ve iş let me nin 
kâr lı lı ğı na kat kı da bu lu na cak tır. 

Fi nan sal Kon trol
İş let me nin ba şa rı sı açı sın dan sa de ce fi nan sal plan la rın ha zır lan mış ol ma sı ye ter li 
ol ma ya cak tır. Ger çek le şen du rum ile plan la nan du ru mun kar şı laş tı rıl ma sı ve var
sa ara da ki fark la rın ve fark lı lı ğın ne den le ri nin be lir len me si ge re kir. Ar dın da or ta
ya çı kan fark lı lık la rın na sıl dü zel ti le bi le ce ği araş tı rıl ma lı dır. Do la yı sıy la fi nan sal 
kon trol şart tır. Fi nan sal kon trol aşa ma sı, fi nan sal plan la rın uy gu lan ma sı, tah min
le rin ge ri bil di rim ler ışı ğın da ye ni den göz den ge çi ril me si ve he defle nen nok ta ya 
eri şe bil mek için ne tür de ği şim le rin ya pıl ma sı ge rek ti ği ko nu la rı nı içe rir. 

9
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Fon la rın Sağ lan ma sı ve ya Fi nans man Kay nak la rı
Fi nans yö ne ti ci si nin en te mel gö rev le rin den bi ri si, iş let me ye ge rek li fon la rı uy
gun kay nak lar dan sağ la mak tır. İş let me ler ih ti yaç duy duk la rı kay nak la rı dı şa rı dan 
borç la na rak sağ la ya bi le cek le ri gi bi, or tak lar dan ser ma ye şek lin de de sağ la ya bi lir
ler. Bun la rın ya nı sı ra iş let me ken di ken di ne, fa ali yet le ri so nu cu da fon ya ra ta bi lir. 
Oto fi nans man ola rak ad lan dı rı lan bu kay nak da öz kay nak la rın bir un su ru ol du
ğu için fi nans man kay nak la rı nı te mel ola rak; ya ban cı kay nak lar ve öz kay nak lar 
ola rak iki ana grup ta ele ala bi li riz.

Bi lan ço nun un sur la rı ele alı nır ken ta nım lan dı ğı üze re, ya ban cı kay nak lar iş
let me dı şın da ki üçün cü şa hıs lar dan be lir li bir sü re için borç la nı la rak sağ la nan 
kay nak la rı ifa de et mek te dir. Va de le ri is ter kı sa, is ter uzun ol sun, mut la ka ge ri 
öden mek zo run da dır. Va de le ri ne gö re ya pı lan ay rı mın ya nı sı ra ni te li ği ne gö re de 
tür le ri iti ba rıy la kı sa ca ele ala lım.

Ge nel de iş let me le rin kul lan dık la rı kı sa va de li fi nans man kay nak la rı; 
•	 sa	tı	cı	ta	ra	fın	dan	sağ	la	nan	ti	ca	ri	kre	di	ler,	
•	 kı	sa	va	de	li	ban	ka	kre	di	le	ri	ve	
•	 di	ğer	kısa	vadeli	finansman	kaynakları	olmak	üzere	üç	grup	ta	top	la	na	bi	lir.
İş let me var lık la rı nın pe şin ola rak sa tın alın ma sı ye ri ne, kre di li ya da va de li alın

ma sı ne de niy le do ğan borç lar, sa tı cı ta ra fın dan iş let me ye sağ lan mış bir fon kay na ğı
nı ifa de eder. Ti ca ri kre di ler di ğer fi nans man kay nak la rın dan ya rar lan ma ola nak la rı 
sı nır lı, kü çük ve ye ni ku rul muş iş let me ler için en önem li fon kay na ğı dır. 

Ti ca ri ban ka lar, özel lik le kı sa va de li fi nans man ih ti ya cı nın kar şı lan ma sın da 
iş let me le re de ği şik kre di ola nak la rı su nar lar. Ban ka kre di le ri; se net ıs kon to su ve 
iş ti rak kre di le ri, borç lu ca ri he sap şek lin de ki kre di ler, çekse net kar şı lı ğı kre di ler, 
spot kre di ler, dö viz kre di le ri, dö vi ze en deks li kre di ler, ih ra cat kre di le ri ve ak re di
tifler, pre fi nas man kre di le ri gi bi de ği şik tür ler de ola bi lir. 

Kı sa va de li fi nans man da kul la nı lan di ğer araç ve yön tem le re fi nans man bo
no su, fac to ring ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Fi nans man bo no su, ano nim şir ket ler 
ta ra fın dan kı sa va de li fi nans man sağ la mak için çı kar tı lan men kul kıy met ler dir. 
Fac to ring, iş let me le ri nin ala cak hak kı nın, fac tor adı ve ri len bir ara cı ku ru ma sa
tıl ma sı nı ifa de eder.

Or ta ve uzun va de li ya ban cı kay nak sağ la ma nın yol la rın dan en ti pik ola nı tah
vil ih ra cı dır. Ano nim şir ket le rin borç pa ra bul mak için iti ba ri kıy met le ri eşit ve 
iba re le ri ay nı ol mak üze re, çı kar dık la rı borç se ne di ne tah vil de ni lir. Tah vil ih ra cı
nın ya nı sı ra yi ne ban ka kre di le ri or ta ve uzun va de li ola rak sağ la na bi lir. Fi nan sal 
ki ra la ma da borç la fi nans ma nın bir şek li ola rak ka bul edi le bi lir (Ak güç, s.554).

Öz kay nak la fi nans man fii len or tak lar dan sağ la nan kay nak lar ile iş let me nin 
ken di fa ali yet le ri so nu cu sağ la dı ğı kay nak lar ola rak iki te mel ni te li ğe sa hip tir. İş
let me nin or tak la rın dan sağ la nan bü yük lük, öden miş ser ma ye ola rak ni te len di
ri lir. Ano nim şir ket ler de ser ma ye iş let me ta ra fın dan ih raç edi len his se se net le ri 
ile tem sil edi lir. İş let me fa ali yet le ri so nu cu kâr el de edip bu kâr la rın bir kıs mı nı, 
ye dek ak çe ve ya da ğı tıl ma mış kâr lar ola rak iş let me de bı ra kır sa, ken di si bir fon 
kay na ğı ya rat mış ola cak tır. İş let me nin ken di ya rat mış ol du ğu bu kay nak la ra oto
fi nans man de ni lir. 

Fon la rın Kul la nıl ma sı ve ya Ya tı rım Ka rar la rı
İş let me le rin çe şit li kay nak lar dan sağ la dık la rı kay nak lar iş let me amaç la rı nı ger çek
leş ti re cek şe kil de, stok la ra, ma ki na la ra, bi na la ra, ala cak la ra vb. ya ni var lık la ra ya tı
rı lır. Bu var lık la rın bir kıs mı dö nen var lık, bir kıs mı ise du ran var lık ni te li ğin de dir. 
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İş let me nin var lık la rı nı dö nen var lık lar ve du ran var lık lar ola rak iki gru ba ayır
mış tık. Bu var lık la rın edi nil me si ne yö ne lik ola rak ya pı lan ya tı rım la rı da ay rı ay rı 
in ce le mek da ha ya rar lı ola cak tır. Fon la rın dö nen var lık la rın edi nil me si için kul
la nıl ma sı, kı sa sü re li kul la nı mı ifa de et mek te dir ve ça lış ma ser ma ye si yö ne ti mi 
ola rak ele alı nır ken, fon la rın uzun sü re li kul la nı mı, ya tı rım ka rar la rı ola rak ifa de 
edil mek te dir. 

Dö nen Var lık la ra Ya tı rım - Ça lış ma Ser ma ye si Yö ne ti mi
Ça lış ma ser ma ye si, bir iş let me nin gün lük fa ali yet le ri nin ke sin ti siz ola rak ve sağ
lık lı bir şe kil de yü rü tü le bil me si için ge rek li olan var lık un sur la rı nı ifa de eder. Di
ğer bir ifa de ile dö nen var lık lar bü yük lü ğü iş let me nin ça lış ma ser ma ye si ni ifa de 
et mek te dir. Ha tır la ya ca ğı nız gi bi, dö nen var lık lar bir fa ali yet dö ne mi için de sa
tı la cak, kul la nı la cak, tah sil edi le cek olan un sur lar ile pa ra nın ken di sin den oluş
mak ta dır. Bu ta nı ma gö re, ça lış ma ser ma ye si na kit, kı sa va de li men kul kıy met 
ya tı rım la rı, ala cak lar, stok lar gi bi ka lem ler den olu şur. Ya ni dö nen var lık lar kı sa 
va de li ya tı rım lar dır. Ça lış ma ser ma ye si, iş let me nin fa ali yet le ri so nu cun da sü rek li 
ola rak de ği şir ve mal ve na kit akı şı na yol açar. 

Bi lan ço da ra por la nan dö nen var lık lar iş let me nin ça lış ma ser ma ye si ni oluş tu rur. İş
let me nin ça lış ma ser ma ye si nin bü yük lü ğü nün be lir len me si ve do la yı sıy la yö ne ti mi 
açı sın dan bi lan ço son de re ce önem li bir fi nan sal tab lo dur. 

Dö nen var lık la ra ya tı rım ko nu sun da ön ce lik le iki ana so ru ya ce vap ara nır. Bi
rin ci si, han gi dö nen var lık un sur la rı na ya tı rım ya pı la ca ğı ile il gi li dir. İkin ci so ru 
ise dö nen var lık la ra ya pı lan ya tı rı mın han gi kay nak la fi nan se edi le ce ği dir. 

İş let me nin han gi var lık la ra ne ka dar ya tı rım ya pa ca ğı, di ğer bir ifa de ile ça
lış ma ser ma ye si nin dü ze yi nin be lir len me si sı ra sın da ba zı fak tör le rin göz önün de 
bu lun du rul ma sı ge re kir. 

Ça lış ma ser ma ye si nin dü ze yi ni et ki le yen fak tör le ri; iş let me nin fa ali yet ko nu
su, iş let me nin bü yük lü ğü ve sa tış lar da ki dü zen li lik ola rak üç te mel nok ta da top la
ya bi li riz (Ay dın, Ba şar, Coş kun, s. 196).

İş let me nin Fa ali yet Ko nu su: İş let me nin fa ali yet ko nu su ça lış ma ser ma ye si nin 
dü ze yi ni be lir le yen en önem li fak tör dür. İş let me nin üre tim, ti ca ret ve ya hiz met 
iş let me si olu şu na gö re ça lış ma ser ma ye si bü yük lü ğü de fark lı ola cak tır. Ör ne ğin, 
ti ca ret iş let me le rin de ça lış ma ser ma ye si dü ze yi, üre tim iş let me le ri ne gö re da ha 
yük sek ola cak tır.

İş let me le rin bü yük lü ğü: Ge nel ola rak kü çük iş let me ler, bü yük öl çek li iş let
me le re gö re da ha faz la ça lış ma ser ma ye si ne ih ti yaç du yar lar. Çün kü bü yük iş let
me ler, kü çük iş let me le re gö re ça lış ma ser ma ye si yö ne ti mi ne da ha çok önem ver
dik le ri için, ça lış ma ser ma ye si nin et kin li ği ni ar tı ra bil me gü cü ne sa hip tir. Bu nun 
ya nı sı ra, bü yük iş let me ler pa ra ve ser ma ye pi ya sa la rın dan da ha ko lay fon sağ
la ma ola na ğı na sa hip ol duk la rı için ça lış ma ser ma ye le ri ni da ha dü şük dü zey de 
tu ta bil mek te dir. 

Sa tış lar da ki Dü zen li lik: İş let me nin sa tış la rı ne ka dar dü zen li ise ça lış ma ser
ma ye si dü ze yi de o ka dar dü şük ola cak tır. Üre ti min mev sim lik ol ma sı, sa tış la rın 
bel li dö nem ler de yo ğun laş ma sı, sa tış ge li rin de dü zen siz lik ya ra ta ca ğı için ih ti yaç 
du yu lan ça lış ma ser ma ye si dü ze yi de da ha yük sek ola cak tır. 

Ça lış ma ser ma ye si nin na sıl fi nan se edi le ce ği ko nu su nun ça lış ma ser ma ye si yö
ne ti mi nin di ğer önem li yö nü ol du ğu nu be lirt miş tik. Çün kü ça lış ma ser ma ye si nin 

Dönen varlıklar, hazır 
değerler, menkul kıymetler, 
alacaklar, stoklar gibi alt 
grupları itibarıyla en likitten 
en az likit olana doğru 
sıralanarak raporlanır.



Genel İşletme202

fi nans man şek li iş let me nin kâr lı lı ğı nı ve ris ki ni et ki le ye cek tir. Fi nan sal yö ne tim
de ge nel ku ral fi nans man kay nak la rı nın sü re si ile kay nak la rın kul la nıl dı ğı yer le rin 
sü re si ara sın da pa ra lel lik sağ lan ma sı dır. Di ğer bir ifa de ile kı sa va de li kay nak lar, 
kı sa va de li ya tı rım lar da; uzun va de li kay nak lar ise uzun va de li ya tı rım lar da kul la
nıl	ma	lı	dır	(Bü	ker,	Aşı	koğ	lu,	Se	vil,	s.	213).	Do	la	yı	sıy	la	kı	sa	va	de	li	ya	tı	rım	la	rın	ya	ni	
ça lış ma ser ma ye si nin fi nans ma nı için en uy gun kay nak kı sa va de li borç lar dır. 

Ya tı rım Ka rar la rı - Ser ma ye Büt çe le me si
Üre tim gü cü nün el de edil me si, ko run ma sı ve ar tı rı mı için ya pı lan her tür lü har
ca ma ya ya tı rım de nil mek te dir. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, bir yıl dan kı sa 
sü re de mal ve ya hiz me te dö nü şe cek var lık la ra ya pı lan ya tı rım lar dö nen var lık la ra 
ya pı lan ya tı rım la rı ifa de eder ken, bir yıl dan da ha uzun sü re ya rar la nı la cak var lık
la ra ya pı lan ya tı rım lar da du ran var lık ya tı rım la rı nı ifa de eder. Du ran var lık la ra 
ya pı lan ya tı rım lar, dö nen var lık ya tı rım la rı na gö re da ha risk li dir. Çün kü nis pe ten 
da ha yük sek tu tar da har ca ma ge rek tirir ler, bağ la nan fon lar uzun sü re li dir ve ka rar 
ve ri ci ler açı sın dan es nek lik da ha dü şük tür (Ay dın, Ba şar, Coş kun, s. 370).

Eko no mik öm rü bir yıl dan da ha uzun sü re li olan, ge le cek te fay da sağ la mak 
ama cıy la üre tim fa ali yet le ri ne yö ne lik ola rak ya pı lan bu du ran var lık ya tı rım la rı, 
ser	ma	ye	har	ca	ma	sı	ola	rak	da	ad	lan	dı	rıl	mak	ta	dır.	Ser	ma	ye	har	ca	ma	la	rı	na	yö	ne	lik	
ka rar la rın alın ma sın da ser ma ye büt çe le rin den	ya	rar	la	nı	lır.	Ser	ma	ye	büt	çe	le	me	si,	
uy gun ve ve rim li ya tı rım alan la rı nın araş tı rıl ma sı, ser ma ye har ca ma la rı nın de
ğer	len	di	ril	me	si	ve	 se	çi	min	de	ki	 sü	re	ci	 ifa	de	eder.	Ser	ma	ye	har	ca	ma	la	rı	ve	ya	ya
tı rım la rı ye ni le me, ge niş le me, mo dern leş me ve stra te jik ne den ler le ya pı lır. Uzun 
va de li ve bü yük tu tar lı har ca ma la rı kap sa dı ğı için çok sık ve dü zen li ara lık lar la 
 kar şı mı za çık maz lar. Bu ne den le ser ma ye büt çe le me sü re cin de çok da ha dik kat li 
olun ma lı dır.

Ser ma ye büt çe le rin den han gi tür ka rar la rın alın ma sın da ya rar la nı lır?

Kâr Da ğı tım Ka rar la rı 
İş let me nin el de et ti ği kâ rın na sıl da ğı tı la ca ğı, iş let me nin bü yü me hı zı nı, pi ya sa 
de ğe ri ni, or tak la rın ge li ri ni et ki le yen önem li bir ka rar dır. İş let me ler kâr da ğı tım 
po li ti ka la rı nı be lir ler ken kâ rın ne ka da rı nın or tak la ra da ğı tı la ca ğı na, ne ka da rı
nın iş let me de bı ra kı la rak oto fi nans man sağ la na ca ğı na ka rar ve rir ler. 

Şa hıs şir ket le rin de or tak lar kâr dan ne ka dar pay ala cak la rı nı ken di le ri be lir ler. 
Ano	nim	şir	ket	ler	de	ise	Türk	Ti	ca	ret	Ka	nu	nu,	Ser	ma	ye	Pi	ya	sa	sı	Ka	nu	nu	gi	bi	il	gi	li	
ya sa lar ve şir ket söz leş me sin de yer alan hü küm ler doğ rul tu sun da kâr da ğı tım po
li ti ka sı be lir le nir ve kâr da ğı tım ka ra rı ve ri lir.

10
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Özet

Mu ha se be ve fi nan sın öne mi ni ve ro lü nü açık la mak.
 Mu ha se be sis te mi eko no mik bir gi ri şim hak
kın da ka rar ver me de fay da lı ola cak fi nan sal ve 
sa yı sal ve ri le ri el de ede rek ka rar ve ri ci le rin ih ti
ya cı olan fi nan sal bil gi le ri üre tir ve fi nan sal tab
lo lar da il gi li ta rafla ra su nar. Mu ha se be nin te mel 
ama cı iş let me hak kın da ka rar ve re cek olan ta raf
la rın da ha doğ ru ka rar lar ver me le ri ne yar dım cı 
ol mak tır. 

 Fi nans da mu ha se be gi bi ka rar ve ri ci le re yar
dım cı ol mak için var dır ve iş let me de fon la rın 
na sıl sağ lan dı ğı ve ne re le re ya tı rıl dı ğı ile il gi li dir. 
Fi nan sal yö ne tim, en ba sit hâli ile her tür lü iş
let me nin fa tu ra la rı nı öde ye bi le cek, iş le ri ni sür
dü re bi le cek ve acil du rum lar da ye ter li ola bi le cek 
ka dar pa ra sı nın ol ma sı ge rek li li ği ger çe ği ne da
ya nır. İş let me var ol du ğu sü re ce pa ra ya olan ih ti
yaç de vam ede cek tir. Bir iş let me nin hem mev cut 
hem de ge le cek te ki na kit ih ti ya cı nın plan lan ma
sı fi nan sın ya da fi nan sal yö ne ti min te me li dir. 
Ya ni hem mu ha se be hem de fi nans, ka rar ver me 
sü re ci nin fi nan sal yö nü ile il gi li dir. 

  Te mel fi nan sal bil gi kul la nı cı la rı nı ve on la rın bil
gi ih ti yaç la rı nı ta nım la mak.
 Te mel fi nan sal bil gi kul la nı cı la rı nı iş let me nin 
yö ne ti ci le ri, iş let me nin sa hip ve ya sa hip le ri, iş
let me ye borç ve ren ler, iş let me nin müş te ri le ri, 
iş let me nin te da rik çi le ri, iş let me de ça lı şan lar, ra
kip iş let me ler, dev let ve ka mu ku rum la rı vb. ola
rak sı ra la ya bi li riz.

 İş let me de ki her dü zey de ki yö ne ti ci ler te mel ola
rak üre tim, pa zar la ma, fi nans ve in san kay nak la
rı na iliş kin iş let me fonk si yon la rı nın plan lan ma
sı, yü rü tül me si ve kon tro lü için bil gi ye ih ti yaç 
du yar lar. İş let me yi iyi bir şe kil de yö ne te bil mek 
ve iş let me yi he defle ri ne ulaş tı ra bil mek için iş
let me nin fa ali yet le ri iyi bir şe kil de plan lan ma lı, 
so nuç lar doğ ru bir şe kil de öl çül me li ve kon trol 
edil me li dir. Ka rar ver me yi, plan la ma yı ve kon
tro lü sağ la ya bil mek bü yük öl çü de mu ha se be bil
gi le ri ne bağ lı ola cak tır. 

 Yö ne ti ci le rin iş let me yi et kin bir bi çim de ida re 
edip et me dik le ri ni de ğer len dir mek ve ge le cek te
ki risk ve ge ti ri dü zey le ri hak kın da ka rar ver mek, 

iş let me de or tak ola rak ka lıp kal ma ma ka ra rı nı 
de ğer len dir mek için iş let me sa hip le ri nin bil gi ye 
ih ti yaç la rı var dır. İş let me ye ser ma ye sağ la ya rak 
ya tı rım ris ki ni üst le nen sa hip ler ya tı rı mın ta şı dı
ğı risk ler le ve ya tı rı mın ge ti ri si ile il gi le nir ler.

 İş let me nin borç la rı nın hem fa izi ni hem de ana
pa ra sı nı za ma nın da öde me gü cü olup ol ma dı ğı
nı ve iş let me ile iş yap ma ola nak la rı nın de vam lı
lı ğı nı de ğer len dir mek için iş let me ye kre di ve ren 
ta rafla rın bil gi ye ih ti yaç la rı var dır.

 İş let me nin fa ali yet le ri ne de vam et me gü cü nü de
ğer len dir mek ve alım la rı nı ve ya sa tış la rı nı iş let me
den kar şı la ma ola nak la rı nın de vam lı lı ğı nı gör mek 
için müş te ri ve sa tı cı la rın bil gi ye ih ti yaç la rı var dır.

 İş let me nin ça lı şan la rı na is tih dam sağ la ma gü cü
nün de vam edip ede me ye ce ği ni, ça lış ma la rı nın 
kar şı lı ğı nı alıp ala ma ya cak la rı nı de ğer len dir mek 
için iş let me de ça lı şan la rın bil gi ye ih ti yaç la rı var dır.

 İş let me nin ne ka dar ver gi öde ye ce ği ni, iş let
me nin fi yat la ma po li ti ka la rı na uy gun dav ra nıp 
dav ran ma dı ğı nı ve fi nan sal des tek ge re kip ge
rek me ye ce ği ni de ğer len dir mek için dev let ve ka
mu ku rum la rı nın bil gi ye ih ti yacı var dır. Ay rı ca 
iş let me nin fa ali yet le ri ne iliş kin ya sal dü zen le me 
yap mak, ver gi po li ti ka sı nı be lir le mek, ulu sal ge
lir ve di ğer is ta tis ti ki he sap la rı yap mak için de 
bil gi ye ih ti yaç du yu lur.

 Mu ha se be sü re ci ni ve te mel fi nan sal tab lo la rı ta nı mak.
 Mu ha se be sü re cin de mu ha se be nin ön ce lik le 
ger çek le şen iş lem le ri ka yıt al tı na al ma sı ge re kir. 
Bu nun için iş let me de ger çek le şen tüm fi nan sal 
ni te lik li iş lem ler bel ge le ri ne da ya na rak, gün lük 
oluş sı ra sı na gö re mad de ler hâlin de yev mi ye def
te rin de kay de di lir, bü yük defter de yer alan il gi li 
he sap la ra ak ta rı lır. Dö nem so nun da gün lük iş
lem ler ta mam lan dık tan son ra ön ce Ge nel Ge çi
ci Mi zan ha zır la nır. Dö nem so nun da mu ha se be 
dı şı ve mu ha se be içi en van ter iş lem le ri ta mam
lan dık tan son ra ke sin mi zan ha zır la nır. Ke sin 
mi zan da ki he sap la rın ka lan la rı yar dı mıy la iş let
me nin fi nan sal tab lo la rı ha zır la nır. 

 Bir bi rin den ay rı fa kat bir bi riy le bağ lan tı lı dört 
te mel fi nan sal tab lo var dır. Bi lan ço, ge lir tab lo
su, na kit akım tab lo su ve öz kay nak lar da de ği
şim tab lo su.
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 Bi lan ço, be lir li bir ta rih iti ba rıy la iş let me nin 
var lık la rı nın ve kay nak la rı nın bir ara da ra por
lan dı ğı bir tab lo dur. İş let me nin bi lan ço ta ri hi 
iti ba rıy la sa hip ol du ğu var lık la rı ve bu var lık la
rın fi nans ma nın da kul la nı lan kay nak la rı bir ara
da gös ter di ği için fi nan sal du rum tab lo su ola rak 
da ad lan dı rı lır. 

 Ge lir tab lo su, iş let me nin bir dö ne me ait fa ali yet 
so nuç la rı nın özet len di ği bir fi nan sal tab lo dur. 
Ge lir tab lo sun da iş let me nin fa ali yet le ri so nu cun
da or ta ya çı kan tüm ha sı lat, ge lir, kâr, gi der, za rar 
un sur la rı yer alır ve iş let me nin dö ne me ait net kâr 
ve ya za rar bü yük lü ğü nü gös te rir. İl gi li dö nem de 
ne ka dar kâr ve ya za rar oluş tu ğu, kâr ve ya za ra rın 
olu şu mu na han gi fa ali yet so nuç la rı nın et ki de bu
lun du ğu nu ge lir tab lo sun dan gö re bi li riz. 

 Öz kay nak lar da de ği şim tab lo su, bir he sap dö
ne min de öz kay nak lar da olu şan de ğiş me le ri ne
den le riy le bir lik te gös te ren bir tab lo dur. 

 Na kit akım tab lo su, bir he sap dö ne min de ger çek
le şen na kit gi riş ve çı kış la rı nı kay nak la rı ve kul la
nım yer le riy le bir lik te gös te ren bir tab lo dur. Na kit 
akım tab lo sun da yer alan na kit kav ra mı, na kit ve 
nak de eş de ğer ka lem le rin top la mı nı ifa de eder.

 Fi nan sal yö ne ti min iş let me fa ali yet le ri ile bağ lan
tı sı nı an la mak.
 Bir iş let me de ön ce lik le fa ali yet le rin plan lan ma
sı, kay nak bu lun ma sı ve üre tim fak tör le ri ne ya tı
rım ya pıl ma sı ge re kir. Plan la nan fa ali yet le rin ye
ri ne ge ti ri le bil me si ve ya tı rım la rın ya pı la bil me si 
için ön ce lik le kay nak bu lun ma sı ge rek mek te dir. 
İş let me için kay nak la rın bu lun ma sı fi nans man 
fonk si yo nu nun kap sa mın da dır ve fi nans yö ne
ti ci si nin gö re vi dir. Ge rek li kay nak la rın ne re den 
ve na sıl sağ la na ca ğı na fi nans yö ne ti ci si ka rar ve
rir. İş let me ye kay nak sağ la ma fa ali yet le ri fi nans-
man fa ali yet le ri ola rak ad lan dı rı lır.

 Plan la nan ey lem le rin ye ri ne ge ti ri le bil me si için 
iş let me ge rek li üre tim fak tör le ri ne sa hip ol
ma lı dır. Üre tim de kul la nı la cak ham mad de ve 
mal ze me nin edi ni le bil me si, ça lı şan la ra üc ret 
öde ne bil me si, ma ki ne ve teç hi zat alı na bil me si, 
araş tır ma ve ge liş tir me fa ali yet le rin de bu lu nu la
bil me si vb. için var lı ğa ih ti yaç var dır. İşletmenin 
ge rek li üre tim fak tör le ri nin edi nil me si ne yö ne
lik bu fa ali yet le ri ne ya tı rım fa ali yet le ri de ni lir. 

	 Sa	de	ce	ya	tı	rım	ve	fi	nans	man	fa	ali	yet	le	rinin	ye
ri ne ge ti ril me si iş let me nin fa ali yet le ri ni ger

çek leş ti re bil me si ve kâr el de et me si için ye ter li 
de ğil dir. Bu üre tim fak tör le ri nin iş let me fa ali
yet le rin de kul la nıl ma sı, ya ni üre tim ve sa tı şa dö
nüş tü rül me si ge re kir. Ak si tak dir de iş let me nin 
kâr el de et me si ve ya şa mı nı sür dür me si müm
kün de ğil dir. İş let me fa ali yet le ri nin ger çek leş ti
ri le bil me si için ürün ya da hiz me tin üre ti mi nin 
ta mam lan ma sı, müş te ri le re sa tıl ma sı ve sa tış be
de li nin tah sil edil me si ge re kir. Bu tür fa ali yet ler 
de iş let me fa ali yet le ri ve ya üre tim-sa tış fa ali-
yet le ri ola rak grup lan dı rı lır. 

 Bir iş let me nin fi nans man fa ali yet le ri ve ya tı rım fa
ali yet le ri fi nans yö ne ti ci si nin so rum lu lu ğun da ol
du ğu na gö re fi nans man fonk si yo nu, iş let me nin 
ih ti yaç duy du ğu kay nak la rı en uy gun ko şul lar da 
sağ la mak ve sağ la nan bu kay nak la rın en et kin şe
kil de kul la nıl ma sı nı, ya tı rım la ra dö nüş tü rül me si
ni sağ la mak şek lin de ta nım la na bi lir. Gö rül dü ğü 
gi bi fi nans man fonk si yo nu, iş let me nin amaç la rı nı 
ger çek leş ti re bil me si için ge rek li kay nak la rın sağ
lan ma sı ve sağ la nan bu kay nak la rın uy gun bir şe
kil de de ğer len di ri le bil me si için ge rek li dir. 

 Fi nans man ve ya tı rım ka rar la rı nın ya nı sı ra 
di ğer iş let me fa ali yet le ri nin ve fonk si yon la rı
nın ye ri ne ge ti ril me si sı ra sın da da fi nans man 
fonk si yo nu çok önem li dir. Çün kü her iş let me 
ka ra rı nın fi nan sal bir et ki si var dır. Fi nans man 
po li ti ka la rı nın et kin bir şe kil de uy gu la na bil me
si için pa zar la ma, üre tim, in san kay nak la rı gi bi 
bö lüm le rin iş  bir li ği ne ih ti yaç var dır. Bu ne den
le fi nans yö ne ti ci si nin ka rar al ma ve gö rev le ri ni 
ye ri ne ge tir me sü re ci ne di ğer bö lüm yö ne ti ci le ri 
de ka tıl mak zo run da dır. Çün kü fi nan sal sis tem 
bir ka rar ver me sis te mi dir. 

Fi nan sal yö ne ti min fonk si yon la rı nı an la mak.
Fi nan sal yö ne ti min kap sa mın da yer alan so rum
lu luk la rı göz önün de bu lun du ra rak fi nan sal yö
ne ti min fonk si yon la rı nı “fi nan sal ana liz”, “fi nan
sal plan la ma ve kon trol”, “fon la rın sağ lan ma sı  ve 
fi nans man kay nak la rı”, fon la rın kul la nıl ma sı ve 
ya tı rım ka rar la rı” ve “kâr da ğı tım ka rar la rı” ola
rak grup lan dı ra bi li riz. 

 Mu ha se be sü re ci nin ka yıt tut ma iş le vi nin so nu
cun da ha zır la nan fi nan sal tab lo lar ana li ze ta bi tu
tu la rak hem iş let me içi hem de iş let me dı şı bil gi 
kul la nı cı la ra su nu la cak bil gi ler üre ti lir. Fi nan sal 
tab lo lar da yer alan ve ri ler çe şit li ana liz tek nik le
ri kul la nı la rak ka rar lar da kul la nı la cak bil gi le re 
dö nüş tü rü lür. Fi nan sal ana liz, iş let me nin fi nan
sal du ru mu nu ve per for man sı nı ana liz et mek ve 

4
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ge le cek te ki finansal durumunu ve fi nan sal per
for man sı nı tah min ede bil mek için fi nan sal tab lo
lar da ki çe şit li ka lem ler ara sın da iliş ki ler ku rul ma
sı nı, öl çül me si ni ve yo rum lan ma sı nı kap sa yan bir 
sü reç tir. Fi nan sal ana liz so nu cun da el de edi len 
ve ri ler de ğer len di ri le rek iş let me nin mev cut du
rum da güç lü ve za yıf yön le ri be lir le nir; ay nı za
man da ge le ce ğe iliş kin ya pı la cak tah min le re, ha
zır la na cak plan la ra, iz le ne cek po li ti ka la ra kat kı da 
bu lu na cak ve ri ve ipuç la rı sağ la nır.

 Fi nan sal plan la ma iş let me nin fa ali yet le ri sı ra
sın da or ta ya çı ka cak her tür lü fon gi ri şi ve çı
kı şı nın ön ce den bir prog ra ma bağ lan ma sı ile 
il gi li dir. Fi nan sal plan la ma, iş let me le rin uzun 
dö nem li amaç ve he defle ri nin be lir len me si ve 
be lir le nen amaç ve he defle re ulaş ma da ge rek li 
kay nak la rı ayı ra rak uy gun fa ali yet prog ram la rı
nı ha zır la mak ola rak ta nım la na bi lir.

 Fi nan sal plan la ma sü re ci fi nans man ih ti ya cı nın 
tah mi ni, bu ih ti ya cı kar şı la mak için uy gun fi
nan sal pla nın se çi mi ve büt çe le rin oluş tu rul ma sı 
ve fi nan sal kon tro lü içe rir.

 Fon la rın Sağ lan ma sı ve ya Fi nans man Kay-
nak la rı: Fi nans yö ne ti ci si nin en te mel gö rev
le rin den bi ri si iş let me ye ge rek li fon la rı uy gun 
kay nak lar dan sağ la mak tır. İş let me ler ih ti yaç 
duy duk la rı kay nak la rı dı şa rı dan borç la na rak 
sağ la ya bi le cek le ri gi bi or tak lar dan ser ma ye şek
lin de de sağ la ya bi lir ler. Bun la rın ya nı sı ra iş let
me ken di ken di ne fa ali yet le ri so nu cu da fon ya
ra ta bi lir. 

 Ge nel de iş let me le rin kul lan dık la rı kı sa va de li fi
nans man kay nak la rı; sa tı cı ta ra fın dan sağ la nan 
ti ca ri kre di ler, kı sa va de li ban ka kre di le ri ve di
ğer kısa vadeli finansman kaynakları olmak üze
re üç grup ta top la na bi lir.

 Or ta ve uzun va de li ya ban cı kay nak sağ la ma
nın yol la rın dan en ti pik ola nı tah vil ih ra cı dır. 
Ano nim şir ket le rin borç pa ra bul mak için iti ba
ri kıy met le ri eşit ve iba re le ri ay nı ol mak üze re 
çı kar dık la rı borç se ne di ne tah vil de ni lir. Tah vil 
ih ra cı nın ya nı sı ra yi ne ban ka kre di le ri or ta ve 
uzun va de li ola rak sağ la na bi lir. Fi nan sal ki ra la
ma da borç la fi nans ma nın bir şek li ola rak ka bul 
edi le bi lir.

 Fon la rın Kul la nıl ma sı ve ya Ya tı rım Ka rar la rı: 
Fon la rın dö nen var lık la rın edi nil me si için kul la
nıl ma sı kı sa sü re li kul la nı mı ifa de et mek te dir ve 
ça lış ma ser ma ye si yö ne ti mi ola rak ele alı nır ken 
fon la rın uzun sü re li kul la nı mı ya tı rım ka rar la rı 
ola rak ifa de edil mek te dir. 

 Ça lış ma ser ma ye si, bir iş let me nin gün lük fa ali
yet le ri nin ke sin ti siz ola rak ve sağ lık lı bir şe kil de 
yü rü tü le bil me si için ge rek li olan var lık un sur la
rı nı ifa de eder. Di ğer bir ifa de ile dö nen var lık lar 
bü yük lü ğü iş let me nin ça lış ma ser ma ye si ni ifa de 
et mek te dir. 

 Eko no mik öm rü bir yıl dan da ha uzun sü re li ola
rak ge le cek te fay da sağ la mak ama cıy la üre tim 
fa ali yet le ri ne yö ne lik ola rak ya pı lan bu du ran 
var lık ya tı rım la rı ser ma ye har ca ma sı ola rak da 
ad	lan	dı	rıl	mak	ta	dır.	Ser	ma	ye	har	ca	ma	la	rı	na	yö
ne lik ka rar la rın alın ma sın da ser ma ye büt çe le-
rin den ya rar la nı lır. 

 Kâr Da ğı tım Ka rar la rı: İş let me nin el de et ti ği 
kâ rın na sıl da ğı tı la ca ğı iş let me nin bü yü me hı zı
nı, pi ya sa de ğe ri ni, or tak la rın ge li ri ni et ki le yen 
önem li bir ka rar dır. İş let me ler kâr da ğı tım po li
ti ka la rı nı be lir ler ken kâ rın ne ka da rı nın or tak la
ra da ğı tı la ca ğı na, ne ka da rı nın iş let me de bı ra kı
la rak oto fi nans man sağ la na ca ğı na ka rar ve rir ler. 
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Ken di mi zi Sı na ya lım
1. İş let me de ger çek le şen fi nan sal ni te lik li olay la rın 
ta nım lan ma sı, öl çü le rek kay da alın ma sı, ana liz edi lip 
yo rum lan ma sı ve ka rar ve ri ci le re ile til me si sü re ci ni 
kap sa yan bil gi sis te mi aşa ğı da ki ler den han gi si ni ifa de 
et	mek	te	dir?

a.  Mu ha se be
b.  Fi nans man
c.  Fi nan sal Ana liz
d.  Fi nan sal Yö ne tim
e.  Ka rar Al ma

2. Mu ha se be nin te mel ama cı aşa ğı da ki ler den han gi
sin	de	en	iyi	şe	kil	de	ifa	de	edil	miş	tir?

a.  İş let me nin fi nan sal du ru mu, fa ali yet so nuç la rı 
ve na kit akış la rı hak kın da ka rar ve ri ci le re fay
da lı bil gi sağ la mak

b.  Bir iş let me nin hem mev cut hem de ge le cek te ki 
na kit ih ti ya cı nın plan lan ma sı nı sağ la mak

c.  İş let me de ger çek le şen fi nan sal ni te lik li iş lem le re 
iliş kin ola rak defter tut mak ve ka yıt yap mak tır

d.  Ya tı rım cı lar dan fon sağ la mak ve da ha son ra bu 
fon la rı ya tı rım lar da kul lan mak ve or tak la rın 
ser vet le ri ni ve ya re fah la rı nı ar tır mak

e.  Ya tı rım dan sağ la nan ge ti ri nin ve ya tı rım la il gi li 
risk le rin de ğer len di ril me si ni sağ la mak

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si bil gi yi iş let me den doğ ru
dan el de ede bi le cek olan iş let me içi bil gi kul la nı cı la rı 
ola	rak	ni	te	len	di	ri	lir?

a.  İş let me yö ne ti ci le ri
b.  İş let me ye ser ma ye sağ la yan his se dar lar
c.  İş let me ye borç ve ren ler
d.  İş let me nin müş te ri le ri
e.  Dev let

4. İş let me de ger çek le şen de ğiş me le rin be lir le ne bil
me si (ör ne ğin, son beş yıl da ki sa tış la rın eği li mi ni gör
mek için) ve di ğer iş let me le rin per for mans la rı ile kar
şı laş tır ma lar ya pı la bil me si için bil gi aşa ğı da ki han gi 
ni	te	li	ğe	sa	hip	ol	ma	lı	dır?

a.  Kar şı laş tı rı la bi lir lik
b.  İl gi li lik
c.  Gü ve ni lir lik
d.  An la şı la bi lir lik
e.  Önem li lik

5. Mu	ha	se	be	nin	ikin	ci	iş	le	vi	aşa	ğı	da	ki	ler	den	han	gi	si	dir?
a.  Fi nan sal tab lo la rın ana liz edi lip yo rum lan ma sı
b.  Ka yıt tut ma
c.  Büt çe le rin ha zır lan ma sı
d.  Fon la rın sağ lan ma sı na iliş kin plan la rın ya pıl ma sı
e.  Pro for ma tab lo la rın ha zır lan ma sı

6. İş let me nin sa hip ol du ğu ve ge le cek te iş let me ye fay
da sağ la ya cak olan eko no mik de ğer ler aşa ğı da ki ler den 
han	gi	si	ni	ifa	de	eder?

a.  Var lık lar
b.  Ala cak lar
c.  Öz kay nak lar
d.  Kay nak lar
e.  Bi lan ço

7. Bir fa ali yet dö ne mi için de kul la nı la cak, tü ke ti le cek, 
sa tı la cak, tah sil edi le cek un sur lar ile pa ra nın ken di sin
den	olu	şan	var	lık	lar	na	sıl	sı	nıflan	dı	rı	lır?

a.  Dö nen var lık lar
b.  Du ran var lık lar
c.  Ti ca ri var lık lar
d.  Fon lar
e.  Ha zır de ğer ler

8. İş let me le rin amaç ve he defle ri ne ula şa bil me le ri 
için ye ri ne ge tir mek zo run da ol duk la rı fa ali yet le ri na
sıl	grup	lan	dı	rı	rız?

a.  Fi nans man, ya tı rım ve iş let me fa ali yet le ri (üre
timsa tış fa ali yet le ri)

b.  Fon gi riş ve çı kış la rı
c.  Fon kay nak la rı ve fon kul la nım la rı
d.  Plan la ma ve ana liz
e.  Defter tut ma ve fi nan sal ana liz

9. Fi nan sal yö ne ti min te mel ama cı aşa ğı da ki le rin den 
han	gi	sin	de	en	iyi	ifa	de	edil	mek	te	dir?

a.  Or tak la rın re fah dü ze yi ni ve ya iş let me nin de ğe
ri ni ar tır mak tır

b.  İş let me nin kâr el de et me si ni sağ la mak tır
c.  İş let me nin sa tış la rı nı ençok la mak tır
d.  Or tak la ra kâr pa yı da ğı tıl ma sı nı sağ la mak tır
e.  Kı sa va de li na kit plan la ma sı nı sağ la mak tır

10. İş let me nin kı sa va de li borç öde me gü cü nü ölç mek, 
net ça lış ma ser ma ye si nin ye ter li olup ol ma dı ğı nı sap ta
mak için kul la nı lan oran lar aşa ğı da ki ler den han gi si ni 
ifa	de	eder?

a.  Li ki di te oran la rı
b.  Fi nan sal Ya pı oran la rı
c.  Fa ali yet oran la rı
d.  Kâr lı lık oran la rı
e.  Et kin lik oran la rı
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Yaşamın İçinden

İş let me ler de Elek tro nik Defter Tut ma Dö ne mi
Ünal Şe rifler, Kı dem li De net çi
Te mel le ri 11.07.2006 ta ri hin de Ma li ye Ba kan lı ğı ta
ra fın dan ya yım la nan 361 sı ra no’lu Ver gi Usul Ge nel 
Teb li ği ile atı lan ve ye ri ni 13 Ara lık 2011 ta rih li 1 No’lu 
Elek tro nik Defter Ge nel Teb liğ’ine bı ra ka rak uy gu la ma 
esas la rı be lir le nen “elek tro nik defter tut ma”, ti ca ret ha
ya tın da ye ni bir uy gu la ma ola rak ye ri ni al mış tır. 
Teb liğ’in ha zır lan ma sın da yal nız ca Ma li ye Ba kan lı ğı 
de ğil ay nı za man da Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lı ğı da 
ak tif ola rak yer al mış, bu şe kil de uy gu la ma nın iş let me
le rin ti ca ri ya şam la rı na adap tas yo nu açı sın dan zor luk 
çek me me le ri ve fir ma la rın za man içe ri sin de ar tan iş 
ha cim le ri doğ rul tu sun da her yıl da ha faz la defter bas
tı rıl ma sı nın ve bu defter le rin açı lış ve ka pa nış tas dik le
ri için no ter le re ta şın ma sı nın ve Ver gi Usul Ka nu nu ve 
Türk Ti ca ret Ka nu nu uya rın ca be lir li su re ler bo yun ca 
ar şiv len me si zo run lu lu ğu nun ge tir di ği eks tra ma li yet
le rin gi de ril me si amaç lan mış tır.
Uy gu la ma dan ya rar lan ma ko şul la rı
1 No’lu Elek tro nik Defter Ge nel Teb liğ’ine gö re, defter le
ri ni elek tro nik or tam da oluş tur mak, kay det mek, mu ha
fa za ve ib raz et mek is te yen ger çek ve tü zel ki şi mü kel lef
le rin aşa ğı da yer alan şart la rı ta şı ma la rı ge rek mek te dir:
a) Ger çek ki şi mü kel lefle rin 5070 sa yı lı Elek tro nik İm
za Ka nu nu hü küm le ri çer çe ve sin de üre ti len ni te lik li 
elek tro nik ser ti fi ka ya sa hip ol ma la rı,
b)	Tü	zel	 ki	şi	mü	kel	lefle	rin	 397	 Sı	ra	No’lu	Ver	gi	Usul	
Ka nu nu Ge nel Teb liğ’in de yer alan be lir le me ler çer çe
ve sin de elek tro nik fa tu ra uy gu la ma sın dan ya rar lan ma 
iz ni ne sa hip ol ma sı ve bu çer çe ve de Ma li Mü hür te min 
et miş ol ma sı,
c) Elek tro nik defter tu tul ma sı, kay de dil me si, onay lan ma sı, 
sak lan ma sı ve ib ra zın da kul la nı la cak ya zı lı mın uyum lu luk 
ona yı al mış bir ya zı lım ol ma sı ge rek mek te dir. 
Bu şart la rı ta şı yan iş let me ler, www.edefter.gov.tr ad
re sin den baş vu ru la rı nı ya pa bi le cek ler dir. İş let me le rin 
baş vu ru es na sın da; 
a) www.edefter.gov.tr in ter net ad re sin de yer alan 
“Elek tro nik Defter Uy gu la ma sı Baş vu ru For mu ve Ta
ah hüt na me si”nin im za lı as lı,
b) Tü zel ki şi ler için baş vu ru for mu nu im za la yan ki
şi ve ya ki şi le rin yet ki li ol du ğu nu gös te ren şir ket im za 
sir	kü	le	ri	nin	no	ter	tas	dik	li	ör	ne	ği	(397	Sı	ra	No’lu	Ver
gi Usul Ka nu nu Ge nel Teb li ği ne gö re efa tu ra uy gu la
ma sın dan ya rar lan ma ya baş la yan ve im za sir kü le rin de 

her han gi bir de ği şik lik bu lun ma yan mü kel lefler için 
bu şart aran ma ya cak tır.),
c) Elek tro nik defter le rin oluş tu rul ma sı sı ra sın da, bu 
ko nu da uyum lu luk ona yı alın mış bir ya zı lı mın kul la
nıl ma sı du ru mun da söz ko nu su ya zı lım hak kın da ya
zı lı mın adı, su rum nu ma ra sı gi bi mü kel lef kul la nı mı na 
öz gü bil gi ler, 
d) Uyum lu luk ona yı al ma mış bir ya zı lım kul la nıl mak is
ten me si du ru mun da, Teb li ğin “3.2 Ya zı lım la rın Uyum lu
luk Ona yı” baş lık lı bö lü mün de be lir ti len bel ge ve bil gi ler.
361 No’lu Ge nel Teb liğ’de yer alan iş let me le rin ha zır
lık dö ne min de 5 yıl lık su re ge çir me le ri hük mü 1 no’lu 
“Elek tro nik Defter Ge nel Teb liğ”i ile kal dı rıl mış tır. Bu 
ifa de nin ye ri ne ise, bu Teb liğ kap sa mın da ken di le ri ne 
izin ve ri len ler, www.edefter.gov.tr in ter net ad re sin de du
yu ru lan for mat ve stan dart la ra uy gun ola rak ve ay lık dö
nem ler iti ba rıy la elek tro nik defter le ri ni oluş tur ma ya ve 
sak la ma ya baş la ya cak lar dır. Defter le ri ni elek tro nik def
ter bi çi min de tut ma ya baş la yan lar, söz ko nu su defter
le ri ni ka ğıt or ta mın da tu ta maz lar.” hük mü ko yul muş tur.
Teb liğ kap sa mı ve uy gu la ma şek li
Ger çek ve Tü zel ki şi iş let me ler is te dik le ri ve teb liğ’de 
yer alan şart la rı kar şı la dık la rı tak dir de defter le ri ni 
elek tro nik ola rak tu ta bi le cek ler dir. Bu na gö re uy gu la
ma dan ya rar la na cak ger çek ki şi ler elek tro nik defter le
ri ni, www.edefter.gov.tr in ter net ad re sin de du yu ru lan 
for mat ve stan dart la ra uy gun ola rak ve ay lık dö nem ler 
iti ba rıy la elek tro nik defter le ri ni oluş tur ma ya ve sak la
ma ya baş la ya cak lar dır. Tü zel ki şi ler ise, il gi li ol du ğu ayı 
ta kip eden ayın son gü nü ne ka dar (He sap dö ne mi nin 
son ayı na ait defter ler ku rum lar ver gi si be yan na me si
nin ve ril me sü re si so nu na ka dar) ken di le ri ne ait ma li 
mü hür ile onay la ya cak lar dır. İm za lı ve ya mü hür lü def
ter ler için be rat dos ya la rı oluş tu ru lur ve bu dos ya lar 
Elek tro nik Defter Uy gu la ma sı ara cı lı ğı ile Ge lir İda re si 
Baş kan lı ğı’nın ona yı na su nu lur. İlk ay için alı nan be rat 
açı lış ona yı, son ay için alı nan be rat ise ka pa nış ona yı 
ye ri ne ge çe cek ve elek tro nik defter kul la nan la rı eks tra 
no ter mas rafla rın dan ve yü kün den kur ta ra cak tır. 
Baş kan lık ma li müh rü nü de içe ren be rat lar elek tro nik 
defter tu tan lar ta ra fın dan in di ri le rek is te nil di ğin de ib
raz edil mek üze re il gi li ol du ğu elek tro nik defter ler ile 
bir lik te mu ha fa za edi le cek tir. 
Bu uy gu la ma dan ya rar la nan mü kel lefler, elek tro nik 
defter ve bel ge le ri ni is te dik le ri prog ram da ve for mat
ta tu ta bi le cek ler dir. Baş kan lı ğa ge len ve ri ler de bir lik 
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Oku ma Par ça sı
sağ la na bil me si için mü kel lefle rin, Baş kan lık tan te min 
ede cek le ri ve ri for ma tı nı kul lan ma la rı zo run lu olup; 
elek tro nik defter ve bel ge ve ri le ri, bu for mat ta ve bir 
de fa ya zı la bi len DVDR’la ra kay de di le rek Baş kan lı ğa 
gön de ri le cek tir.
De ğer len dir me
14 Şu bat 2011 ta ri hin de Res mi Ga ze te’de ya yın la nan 
ve 1 Tem muz 2012 ta ri hin de uy gu la ma ya gi re cek olan 
Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu bi lin di ği gi bi mu ha se be ve 
ra por la ma di li ola rak Ulus la ra ra sı Fi nan sal Ra por la ma 
Stan	dart	la	rı’nı	ka	bul	et	mek	te	dir.	Te	mel	ama	cı,	şeffaflı	ğı	
ve ku rum sal lı ğı ar tı ra rak tüm dün ya da or tak bir ra por 
di li oluş tur mak olan stan dart lar ile bir lik te gün de me 
ge len ko nu lar dan bi ri de elek tro nik mu ha se be ve ra
por la ma uy gu la ma sı olan XBRL (eX ten sib le Bu si ness 
Re por ting Lan gua ge – Ge niş le ye bi lir İş let me Ra por la
ma Di li) ra por la ma sı dır. 
Ar tan kü re sel leş me ve tek no lo jik ge liş me ler, pi ya sa la
rın en teg ras yo nu ve ya tı rım cı ih ti yaç la rı nın çe şit len
me si ve bil gi nin ih ti yaç du yul du ğu an da kar şı lan ma sı 
ge rek si ni mi nin art ma sı, elek tro nik ve ri le rin öne mi ni 
ar tır mak ta dır. Ma li ye Ba kan lı ğı ve Güm rük ve Ti ca
ret Ba kan lı ğı’nın bir lik te ça lı şa rak çı kar dı ğı 1 No’lu 
Elek tro nik Defter Uy gu la ma Teb liğ’i ile bir an lam da 
Ulus	la	ra	la	ra	sı	Mu	ha	se	be	Stan	dart	la	rı’na	uy	gu	la	ma	an
la mın da atıfta bu lu nu la rak elek tro nik ra por la ma nın da 
önü açıl mış ola cak ve ya tı rım cı lar için bil gi ye ulaş ma 
hı zı çok da ha hız lı ola cak tır. 
Elek tro nik Defter Uy gu la ma sı ile hem elek tro nik def
ter tu tan iş let me ler, hem ya sal erk hem de ya tı rım cı lar 
için bir ta kım fay da la rın sağ lan ma sı he deflen mek te dir. 
İş let me ka yıt la rı nın elek tro nik or tam da tu tul ma sı ve 
ar şiv len me si, ka ğıt or ta mın da tu tu lan defter le rin çe
şit li se bep ler le za rar gö rüp kul la nı la ma ya cak du ru ma 
gel me si nin ve iş let me le rin bu ko nu lar da ma ruz kal dı
ğı yap tı rım la rın önü ne ge çe cek tir. Ay nı za man da ka ğıt 
or ta mın da ya sal defter le rin onay la tıl ma sı için no te
re ta şın ma sı gi bi eks tra ma li yet le ri de en gel le ye cek tir. 
Di ğer yan dan, Ba kan lık, mü kel lefler ba zın da her tur lu 
da ta ya çok da ha ra hat eri şe bi le cek ve ge rek fir ma lar 
dü ze yin de, ge rek se sek tö rel dü zey de ya pı lan ana liz le
rin ger çek du ru mu yan sıt ma ora nı ar ta cak tır.
1. Elek tro nik or tam da oluş tu ru lan defter le re iliş kin 
ola rak, Baş kan lık ta ra fın dan be lir le nen stan dart la
ra uy gun bil gi le ri içe ren ve Baş kan lık Ma li Müh rü ile 
onay lan mış elek tro nik dos ya yı ifa de et mek te dir.

İş let me Ser ma ye sin de Sak lı Fır sat lar
Ka sımAra lık 2011 THE DE LO IT TE TI MES
İl ker Kur şun lu gil, Da nış man, Da nış man lık Hiz met le ri
He pi mi zin bil di ği gi bi gü nü müz de fir ma lar sa de ce kar 
ede me dik le ri için de ğil, iş let me ser ma ye le ri ni iyi yö ne
te me dik le ri için de zor du rum da kal mak ta dır lar. Ay rı
ca fir ma lar re ka bet ko şul la rı al tın da fark ya ra ta bil mek 
için iş let me ser ma ye sin de ki sak lı fır sat lar dan fay da lan
mak ta dır lar çün kü fir ma la rın cid di oran da na kit ka za
nı mı el de edi le bi le ce ği sa yı lı alan dan bi ri si de iş let me 
ser ma ye si dir. Ta nı mı iti ba riy le gün lük ope ras yon la rın 
de va mı için ge rek li li ki di te mik ta rı an la mı na gel se de 
iş let me ser ma ye si de ni lin ce ak la ilk ge len stok olur. 
Oy sa ki iş let me ser ma ye si ih ti ya cı na kar şı lık ge len na
kit çev rim dön gü sü he sap la nır ken stok tut ma sü re si ne 
ila ve ola rak ala cak tah si lat sü re si ve borç öde me sü re si
ne de ba kıl mak ta dır.
Fir ma lar be lir le dik le ri üre tim/te da rik stra te ji le ri ne 
bağ lı ola rak bit miş ürün, ya rı ma mul ve/ve ya ham mad
de sto ğu tu tar lar. Be lir li mik tar da stok, müş te ri le re va at 
edi len hiz met se vi ye le ri nin sağ lan ma sı için ka çı nıl maz 
ol mak la bir lik te faz la stok ge re ğin den çok ser ma ye nin 
bağ lan ma sı ne de niy le baş ka fır sat la rın de ğer len di ri le
me me si ne ne den ol mak ta dır.
Ala cak lar da iş let me ser ma ye si ni ar tı ran bir fak tör dür. 
Her fir ma müş te ri le ri ile pe şin ça lış ma yı ar zu la sa da 
pi ya sa ko şul la rı ve re ka bet ne de niy le bu ço ğu za man 
müm kün ola ma mak ta dır.
İş let me ser ma ye si nin di ğer bir bi le şe ni ise te da rik çi le re 
olan ti ca ri borç lar dır. Te da rik çi söz leş me le rin de ki öde
me va de le ri, te da rik çi ile fir ma ara sın da ki güç den ge si 
ve pi ya sa ko şul la rı na gö re be lir len mek te dir.
Gö rül dü ğü üze re iş let me ser ma ye si fir ma la rın ope ras
yon la rı nın de vam lı lı ğı için ka çı nıl maz dır ve bu ser ma
ye nin mik ta rı nı be lir le yen üç te mel fak tör bu lun mak
ta	dır:	Stok	lar,	ala	cak	lar	ve	borç	lar.	İş	let	me	ser	ma	ye	si	ni	
op ti mum dü ze ye ge tir mek için stok tut ma sü re si ve 
ala cak tah si lat sü re le ri nin azal tıl ma sı, ti ca ri borç öde
me sü re le ri nin ise ar tı rıl ma sı ge rek mek te dir.
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Stok	 se	vi	ye	le	ri	ni	 yö	net	mek	 her	 za	man	 dü	şü	nül	dü	ğü	
ka	dar	ko	lay	ol	ma	ya	bi	lir.	Stok	tek	ba	şı	na	ele	alı	nıp	yö
ne ti le cek bir de ğer den çok, te da rik zin ci ri nin tü mü ve 
hat ta sa tış ve pa zar la ma sü reç le ri nin bir so nu cu ola rak 
or ta ya çı kan bir ol gu dur. 
Ala cak tah si lat sü re le ri nin azal tıl ma sı de ni lin ce ak la 
ilk ge len ko nu müş te ri le rin öde me va de le ri nin kı sal tıl
ma sı ol mak ta dır. Bu ra da önem li olan müş te ri le re uy
gu la nan va de nin re ka bet te de za van ta ja dö nüş me ye cek 
öl çü de kı sal tıl ma sı ve va de si ge len ala cak la rın za ma
nın da top lan ma sı nın sağ lan ma sı dır.
Müş te ri le ri ne sağ la dı ğı öde me va de sin den da ha kı sa 
sü re de te da rik çi le ri ne öde me yap mak du ru mun da ka
lan fir ma lar, na kit akı şı nı yö net me ko nu sun da zor luk 
çek mek te, öde me le rin ya pı la bil me si için dış kay nak 
kul la nı mı na ih ti yaç du ya bil mek te ve bir yan dan fi

nans man yü kü ta şır ken di ğer yan dan kriz dö nem le rin
de kı rıl gan bir ya pı ya bü rün mek te dir ler. Te da rik çi le ri
ni va de yi uzat ma ko nu sun da ik na ede bi len fir ma lar ise 
iş let me ser ma ye si ni azal ta rak re ka bet avan ta jı sağ la ya
bil mek te dir. Bu nok ta da önem li olan te da rik çi yi za ra ra 
uğ rat mak tan ka çın mak ol ma lı dır. Ak si tak dir de kı sa 
va de de sağ la na cak fay da ya kar şı lık uzun va de de te da
rik çi nin kay be dil me si ne de niy le çok da ha cid di so run
lar la kar şı la şı la bil mek te dir.
So	nuç	ola	rak	stok	lar,	ala	cak	lar	ve	borç	lar	dan	olu	şan	iş
let me ser ma ye si nin op ti mi ze edil me si ve böy le ce çe şit li 
fır sat la rın de ğer len di ril me si için na kit ya rat ma ko nu
sun da pek çok ge liş tir me ala nı bu lun mak ta dır. Önem li 
olan iş let me ser ma ye si bi le şen le ri ni iyi leş ti rir ken sür
dü rü le bi lir li ğin de göz önün de bu lun du ru la rak uzun 
va de li fay da nın sağ lan ma sı dır.
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Ken di mi zi Sı na ya lım Ya nıt Anah ta rı
1. a Ya nı tı nız yan lış ise “Mu ha se be ve Fi nan sın 

Öne mi” ko nu su nu göz den ge çi ri niz.
2. a Ya nı tı nız yan lış ise “Mu ha se be ve Fi nan sın 

Öne mi” ko nu su nu göz den ge çi ri niz.
3. a Ya nı tı nız yan lış ise “Mu ha se be Bil gi le ri ne Ge

rek si nim Du yan Ta raflar Ve Bil gi Kul la nı cı la
rı nın Bil gi Ge rek si nim le ri” ko nu su nu göz den 
ge çi ri niz.

4.	a	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Mu	ha	se	be	Bil	gi	si	nin	Sa	hip	
Ol ma sı Ge re ken Ni te lik ler” ko nu su nu göz den 
ge çi ri niz.

5.	a	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Mu	ha	se	be	Sü	re	ci”	ko	nu	su
nu göz den ge çi ri niz.

6. a Ya nı tı nız yan lış ise “Te mel Mu ha se be Eşit li ği ve 
Un sur la rı” ko nu su nu göz den ge çi ri niz. 

7. a Ya nı tı nız yan lış ise “Te mel Mu ha se be Eşit li ği ve 
Un sur la rı” ko nu su nu göz den ge çi ri niz. 

8. a Ya nı tı nız yan lış ise “Fi nan sal Yö ne ti min İş let
me Fa ali yet le ri ile Bağ lan tı sı” ko nu su nu göz
den ge çi ri niz. 

9. a Ya nı tı nız yan lış ise “Fi nan sal Yö ne tim ve İş lev
le ri” ko nu su nu göz den ge çi ri niz. 

10. a Ya nı tı nız yan lış ise “Fi nan sal Ana liz Tek nik le
ri” ko nu su nu göz den ge çi ri niz. 

Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1
İş let me ile il gi li ta raflar iş let me nin yö ne ti ci le ri, iş let me
nin sa hip ve ya sa hip le ri, iş let me ye borç ve ren ler, iş let
me nin müş te ri le ri, iş let me nin te da rik çi le ri, iş let me de 
ça lı şan lar, ra kip iş let me ler, dev let ve ka mu ku rum la rı 
vb. ola rak sı ra la na bi lir. İş let me ile il gi li ta rafla ra ve il gi 
ne den le ri ne bak tı ğı mız da ba zı la rı nın doğ ru dan doğ
ru ya iş let me ile il gi li çı kar bağ la rı var ken, ba zı la rı nın 
il gi si da ha do lay lı dü zey de ka la bil mek te dir. Ay rı ca bu 
ta rafla rın bil gi ye eri şim ola nak la rı da fark lı dır. Bu bağ
lam da bil gi kul la nı cı la rı nı bil gi yi iş let me den doğ ru dan 
el de et me im kân la rı na gö re “iş let me içi ta raflar” ve 
“iş let me dı şı ta raflar” ol mak üze re iki gru ba ayı ra bi li
riz. İş let me yö ne ti ci le ri iş let me içi bil gi kul la nı cı la rı nı 
oluş tu rur ken, yö ne ti ci le rin dı şın da ka lan tüm ta raflar 
iş let me dı şı bil gi kul la nı cı la rı nı oluş tu rur.

Sı ra Siz de 2
Mu ha se be bil gi si nin fay da lı ola bil me si için fi nan sal 
bil gi il gi li, gü ve ni lir, kar şı laş tı rı la bi lir ve an la şı la bi-
lir ol ma lı dır. 

Sı ra Siz de 3 
Mu ha se be nin bi rin ci iş le vi “defter tut ma” iş le vi dir. İş
let me de ger çek le şen fi nan sal ni te lik li iş lem ler, bel ge le
ri ne da ya nı la rak oluş sı ra sı na gö re yev mi ye defte ri ne 
kay de di lir. Da ha son ra bü yük defter de ki il gi li he sap
la ra ak ta rı lır. Dö nem so nun da, dö nem so nu iş lem le ri 
ya pı la rak fi nan sal tab lo lar ha zır la nır. Ka yıt sü re ci so
nu cun da el de edi len mu ha se be bil gi le ri nin ka rar lar da 
kul la nı la bi le cek bil gi lere dö nüş tü rül me si için fi nan sal 
tab lo lar da yer alan ve ri le rin ana liz edi lip yo rum la na
rak, ka rar ve ri ci le re ile til me si ge re kir. Bu da mu ha se
be nin ikin ci iş le vi dir. 

Sı ra Siz de 4
Bi lan ço, be lir li bir ta rih iti ba rıy la iş let me nin var lık la
rı nın ve kay nak la rı nın bir ara da ra por lan dı ğı bir tab
lo dur. İş let me nin bi lan ço ta ri hi iti ba rıy la sa hip ol du ğu 
var lık la rı ve bu var lık la rın fi nans ma nın da kul la nı lan 
kay nak la rı bir ara da gös ter di ği için fi nan sal du rum 
tab lo su ola rak da ad lan dı rı lır. 

Sı ra Siz de 5
Ge lir tab lo su, iş let me nin bir dö ne me ait fa ali yet so
nuç la rı nın özet len di ği bir fi nan sal tab lo dur. Ge lir tab
lo sun da iş let me nin fa ali yet le ri so nu cun da or ta ya çı kan 
tüm ha sı lat, ge lir, kâr, gi der, za rar un sur la rı yer alır ve 
iş let me nin fa ali yet le ri so nu cu el de et ti ği, dö ne me ait 
net kâr ve ya za rar bü yük lü ğü nü gös te rir. İl gi li dö nem
de ne ka dar kâr ve ya za rar oluş tu ğu, kâr ve ya za ra rın 
olu şu mu na han gi fa ali yet so nuç la rı nın et ki de bu lun
du ğu nu ge lir tab lo sun dan gö re bi li riz. Ge lir tab lo su bir 
dö ne me ait fa ali yet le ri gös ter di ği için bi lan ço gi bi an lık 
de ğil dö nem lik bir fi nan sal tab lo dur. Bi lan ço yu bir fo
toğ ra fa ben ze tir sek ge lir tab lo su nu da bir fil me ben ze
te bi li riz.

Sı ra Siz de 6 
İş let me le rin amaç ve he defle ri ne ula şa bil me le ri için ye
ri ne ge tir mek zo run da ol duk la rı iş lem ler fi nans man, ya
tı rım ve iş let me fa ali yet le ri dir (üre timsa tış fa ali yet le ri).
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Ya rar la nı lan ve Başvurulabilecek 
 Kay nak lar

Sı ra Siz de 7
Ana li zi ya pa cak ta rafla rın ko nu mu na gö re ana liz iç 
ana liz ve dış ana liz ola rak grup lan dı rı la bi lir. Ana li ze 
ko nu olan fi nan sal tab lo la rın kap sa dık la rı dö nem sa
yı sı na gö re ana liz sta tik ve di na mik ana liz ola rak sı nıf
lan dı rı la bi lir. Ana li zin ya pıl ma ama cı na gö re ya tı rım 
ana li zi, yö ne tim ana li zi ve kre di ana li zi ola rak sı nıf
lan dı rı la bi lir.

Sı ra Siz de 8 
Kı sa sü re li plan lar iş let me nin gün lük, hafta lık, ay lık iş
lem le rin den do ğa cak na kit gi riş ve çı kış la rı nı ön ce den 
or ta ya koy mak için ya pı lan plan lar dır. Kı sa dö nem de 
özel lik le stok la ra, do na nı ma, sa tış la ra, in san kay na ğı
na yö ne lik kay nak la rın plan lan ma sı ön ce lik li dir. Kı sa 
sü re li plan la rın ya pıl ma sı ile or ta ya çı ka bi le cek na kit 
ih ti ya cı ön ce den be lir le nip za ma nın da kar şı la nır. Ola
bi le cek na kit faz la la rı için de ön ce den al ter na tif ya tı rım 
alan la rı be lir le nir. Kı sa sü re li plan lar da esas amaç na kit 
yö ne ti mi dir ve na kit büt çe si en ti pik ör nek tir.

Sı ra Siz de 9 
En önem li na kit gi riş le ri pe şin sa tış lar ve kre di li sa tış
lar dan do ğan ala cak la rın tah si li dir. Esas fa ali yet le rin 
ya nı sı ra baş ka iş let me fa ali yet le ri ne de niy le do ğa bi le
cek na kit gi riş le ri ne mad di du ran var lık sa tış la rın dan 
sağ la nan na kit gi riş le ri, ser ma ye ar tı rı mın dan sağ la nan 
na kit gi riş le ri ör nek ola rak ve ri le bi lir.

Sı ra Siz de 10 
Eko no mik öm rü bir yıl dan da ha uzun sü re li ola rak ge
le cek te fay da sağ la mak ama cıy la üre tim fa ali yet le ri ne 
yö ne lik ola rak ya pı lan du ran var lık ya tı rım la rı ser ma ye 
har	ca	ma	sı	ola	rak	da	ad	lan	dı	rıl	mak	ta	dır.	Ser	ma	ye	har
ca ma la rı na yö ne lik ka rar la rın alın ma sın da ser ma ye 
büt çe le rin den	 ya	rar	la	nı	lır.	 Ser	ma	ye	 büt	çe	le	me	si,	 uy
gun ve ve rim li ya tı rım alan la rı nın araş tı rıl ma sı, ser
ma ye har ca ma la rı nın de ğer len di ril me si ve se çi min de ki 
sü	re	ci	ifa	de	eder.	Ser	ma	ye	har	ca	ma	la	rı	ve	ya	ya	tı	rım	la	rı	
ye ni le me, ge niş le me, mo dern leş me ve stra te jik ne den
ler le ya pı lır. 
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B
Bilanço: İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, 

yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo

C - Ç
Centilmenlik anlaşması: Birkaç işletmenin aralarında iş-

birliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak ve sektördeki 
durumlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları anlaşma

Çevresel belirsizlik: İşletmeleri yakından ilgilendiren çev-
resel faktörlerin sayısıyla, bu faktörlerin değişim hızının 
fonksiyonu

D
Dağıtım: Ürünün hedef kitleye ulaştırılması işi
Değer: Tüketicinin satın almayı düşündüğü ürün ya da hiz-

metin, onun ihtiyaç ve isteklerini ne kadar karşılayacağı 
hakkındaki görüşü

Değişim: İhtiyaç duyulan bir ürün ya da hizmetin bir kişi 
ya da kuruluştan, karşılığında bir başka ürün vererek 
sağlanması

Dikey büyüme: Dikey büyüme, farklı faaliyetler gerçekleş-
tiren ancak birbirlerini bütünleyen işletmelerin birleş-
meleri

E
Eğitim ve geliştirme: Personelin yetkinliklerinin işin ge-

rektirdiği düzeye çıkarılması 
Etik: Bir kişi veya grubun davranışlarının doğruluğunu ve 

yanlışlığını belirleyen kurallar ve ilkeler
Etik ikilemler: Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası 

geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilme-
sinin gerektiği durum

Etik kodlar: Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri 
içinde etiksel açıdan, çalışanlardan/üyelerden beklenen 
ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeler

F
Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme 

özelliği
Finans: Para, fon ya da sermaye
Finansman faaliyetleri: İşletmenin faaliyetlerini sürdür-

mesinde kullanılacak üretim ile ilgili kaynakların edi-
nilmesi için gerekli olan kaynakların işletme sahiple-
rinden ya da işletme dışındaki taraflardan sağlanması 
faaliyetleri

Fiyat: Bir ürünün değerinin parasal karşılığı
Fizibilite çalışmaları: Kurulmak istenen işletmenin ürete-

ceği malın maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, ku-
rulacağı yer ile ilgili araştırmaların yer aldığı kapsamlı 
çalışmalar

G
Gelir tablosu: İşletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçları-

nın özetlendiği finansal tablo, işletmenin faaliyetleri so-
nucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar 
unsurlarının yer aldığı yer alır ve işletmenin döneme ait 
net kâr veya zarar büyüklüğünü gösteren tablo

Genel çevre: İşletme üzerinde dolaylı etkiye sahip olan si-
yasal-yasal çevre, ekonomik çevre, sosyokültürel çevre, 
teknolojik çevre ve doğal çevre bileşenlerinden oluşan 
ve etkilerini uzun dönemde ortaya çıkaran makro çevre 

Güdüleme: İnsanları belirli bir amaca doğru, devamlı şekil-
de harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamı

H
Holding: İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini 

alarak işletmenin yönetimini ele geçirmesi 

İ
İç Çevre: İşletme sınırları içinde kalan ve işletmenin mis-

yonunu, vizyonunu, temel yeteneklerini, örgüt yapısını 
ve örgütsel kültürünü içinde barındıran alt sistemler 
topluğu

İhtiyaç: İnsanın fizyolojik ve psikolojik yapısına uygun ola-
rak ortaya çıkan, karşılandığında zevk ve haz, karşılan-
madığında acı ve sıkıntı yaşatan duygu

İletişim: İnsanların duygu, düşünce, tutum ve davranışları-
nın sözlü, yazılı ve sözsüz olarak iletmesi

İnovasyon: Piyasaya çıkabilen ve ticari hale gelen yeniliğe 
verilen ad

İnsan kaynağı: Bir işletmede çalışanların tümü, genel mü-
dür gibi hiyerarşide üst düzey bir pozisyondan, makine 
operatörü gibi alt düzey bir pozisyona kadar herkes 

İnsan kaynakları yönetimi: İnsan kaynağının sağlanması, 
istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, 
planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faali-
yetlerini içeren disiplin

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları: İşletmenin 
bir çalışanın işletmeye girişinden işten ayrılmasına ka-
dar geçirdiği süre içerisinde, insan kaynaklarıyla ilgili 
olarak yapılan işlerin tümü 

İstek: İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, bireylerin 
alternatifler arasından elde etme arzusu gösterdikleri 
şeyler

İş analizi: Mevcut işin nasıl yapıldığını tanımlayan bir de-
ğerlendirme ve bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek 
üzere yapılan araştırma

Sözlük
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İş modeli: İşletmenin kuruluş amacına bağlı olarak, üretim 
faktörlerini ne şekilde katma değere dönüştüreceğinin 
planlandığı model

İşe alma: Pozisyon boşluğu olduğunda, pozisyonu doldur-
mak amacıyla aday bulma, seçim ve oryantasyon faali-
yetlerinin gerçekleştirilmesi

İşletme: İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, 
beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için 
üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, 
çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal 
girişimler

İşletme çevresi: İşletme sınırları dışında kalan her şey
İşletme faaliyetleri: Genel olarak faaliyet; işletmenin kurul-

ması, yatırım kararlarının alınması, kaynakların temin 
edilmesi, tedarikçilerden hammadde alınması ve bede-
linin ödenmesi, mamul veya hizmet üretimi, mal veya 
hizmetin pazarlama ve satışı, müşterilerden tahsilat 
yapılması, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi 
gibi, işletmenin devamlılığını sağlayan operasyonlar sı-
rasında işletmelerin gerçekleştirdiği eylemler

İşletme fonksiyonları: İşletmenin gruplandırılmış faaliyet-
leri

K
Kariyer yönetimi: İşgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve 

bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için 
yöneticilere imkan sağlayan, hedeflerin planlanması, 
stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması süreci

Kartel: Aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla 
işletmenin, hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptık-
ları anlaşmalar

Kitlesel üretim: Belirli bir ürünü büyük miktarlarda üret-
mek için yapılan bir üretim biçimi

Konsern: Aynı işkolunda çalışan az sayıda işletmenin kar-
larını artırmak amacıyla biraraya gelmesi ile oluşan bir-
leşme şekli

Konsorsiyum: Belirli bir işin yapılması için kurulan birlik 
veya ortalık

Kontrol: Faaliyetlerin sonuçlarını önceden belirlenmiş olan 
standartlarla karşılaştırmak, eğer farklılık varsa gerekli 
düzeltmeleri yapmak

Küresel çevre: İşletmelerin siyasal-yasal, ekonomik, sosyo-
kültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme 
potansiyeli olan ve dolayısıyla tüm çevresini bir anlam-
da kapsayabilen genel çevre bileşeni

L
Liderlik: Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grupsal 

amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkala-
rının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci

M
Merger (satın alma- birleşme): İki veya daha fazla işletme-

nin tek işletme haline gelmesi durumu
Muhasebe: İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayla-

rın tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edi-
lip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini 
kapsayan bilgi sistemi

N
Nakit akım bütçesi: İşletmelerde kısa süreli finansman ih-

tiyacının belirlenmesinde kullanılan finansal bütçeleme 
tablosu

Nakit akım tablosu: Bir hesap döneminde gerçekleşen na-
kit giriş ve çıkışlarını, kaynakları ve kullanım yerleriyle 
birlikte gösteren tablo

O - Ö
Örgütleme: Planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek 

için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı (organizas-
yon) oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, ki-
şiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması

Öz kaynaklarda değişim tablosu: Bir hesap döneminde 
öz kaynaklarda oluşan değişmeleri nedenleriyle birlikte 
gösteren tablo

P
Paydaş: İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken etkiledik-

leri ya da etkilendikleri herhangi bir grup veya birey 
Pazar: Belirli bir ürünün alıcılarının ve satıcılarının deği-

şim için oluşturdukları soyut ortam
Pazarlama iletişimi: İşletme/ürün/hizmet ile hedef kitle 

arasındaki reklam, satış özendirme, halkla ilişkiler, ki-
şisel satış ve doğrudan pazarlama iletişimi çabalarının 
tümünü içeren pazarlama fonksiyonu bileşeni

Performans yönetimi: Çalışanların işlerini etkin ve verimli 
bir biçimde yapıp yapmadıklarını ya da neye ihtiyaçları 
olduğunu belirlemek amacıyla geliştirilen performans 
planlaması, performansın değerlendirilmesi ve perfor-
mansın geliştirilmesi aşamalarından oluşan insan kay-
nakları yönetimi sistemi

Planlama: Yönetim fonksiyonlarından ilki;  amaçlar ile 
bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya 
belirlenmesi
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Proforma finansal tablolar: İşletmelerin orta ve uzun sü-
reli finansman ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan 
finansal tablolar

S
Sektörel çevre: İşletmenin iç çevresi ile işletmenin genel 

çevresi arasında yer alan ve işletme faaliyetlerini doğru-
dan etkileyebilen yapı

Sermaye bütçesi: Uygun ve verimli yatırım alanlarının 
araştırılması, sermaye harcamalarının değerlendirilmesi 
ve seçimi süreci

Sosyal denetim: İşletmelerin sosyal sorumluluk perfor-
mansının değerlendirilmesi süreci

Sosyal sorumluluk: Kurumların içinde yaşadıkları toplu-
mun, çalışanlarının ve onların ailelerinin yaşam kalite-
sini yükseltirken, aynı zamanda ekonomik gelişmeye de 
katkı sağlama yükümlülüğü

Sürdürülebilirlik: Gelecekte dünyada yaşayacaklara da ye-
tecek kadar kaynak bırakacak ve toplumun refah sevi-
yesini artıracak şekilde bir anlayışla üretim yapmak ve 
tüketmek

T
Tam zamanında üretim: İşe değer katmayan her türlü atı-

ğın ve değişkenliğin yok edilmesi ve malzemelerin ge-
rektiği yer ve zamanda çekilmesi hedefine yönelik üre-
tim biçimi

Tatmin: Bir bireyin beklentileri ve ürünle ilgili algılanan 
performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaş-
tırmanın yansıması

Tröst: İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak 
amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve 
yönetimlerini birleştirmeleri

U - Ü
Üçlü sorumluluk: İşletmelerin bir amaç setine sahip olduk-

larını ve amaçlarının ekonomik değer, sosyal değer ve 
çevresel değer üretmek olduğunu savunan görüş

Üretim faktörleri: İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunları-
nı çözmek için piyasaya sunulacak ürün ve hizmetlerin 
üretiminde kullanılan, miktar ve çeşit yönünden sınırlı 
olan girdi ya da kaynaklar

Üretim: İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak ama-
cıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemi

Ürün: İnsanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla üretim faktörlerinin biraraya getirilerek, üretim 
için gereken üretim teknolojilerinin yardımı ile bir sü-
reçten geçirilmesi sonucu elde edilen çıktı

V
Verimlilik: Girdi ile çıktı arasındaki ilişki

Y
Yalın üretim: Üretim sürecine değer katmayan, stok bulun-

durma, hatalı ürünü onarma, çalışanların ve ürünlerin 
gereksiz hareketleri, aşırı üretim, gereksiz bekleme sü-
releri, hurda birikimi gibi tüm olumsuzlukları ortadan 
kaldırmaya yönelik üretim yaklaşımı

Yatay büyüme: İşletmelerin kendi kaynaklarını kullanarak 
büyümesi

Yatırım: İşletmeye kar sağlamak veya gelir getirmek ama-
cıyla yapılan her türlü harcama

Yatırım faaliyetleri: İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesin-
de fayda sağlayacak ve yatırıma dönüştürülecek üretim 
faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetler

Yatırım projesi: Önceden belirlenmiş bir süre içinde, yapıl-
ması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılaca-
ğını gösteren bir plan türü

Yöneltme: Yöneticilerin astlarına emir verme veya başka 
yollarla ne yapılması gerektiğini bildirmesi

Yönetici: Yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları ger-
çekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöne-
ten kişi

Yönetim: Başkaları vasıtasıyla, işlerin etkili ve verimli bir 
şekilde yaptırılması

Yönetim fonksiyonları: İşletmelerin kuruluş amaçlarına 
ulaşabilmesi, bu yöndeki faaliyetlerini etkin ve verimli 
şekilde yürütebilmesi için yöneticilerin yerine getirmesi 
gereken planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol fonk-
siyonları
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