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1. Ünite – İşletmeler ve Özellikleri

İŞLETME KAVRAMI

İşletmelerin temel amacı insan ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için üretim yapmak ve üretim
yaparken de ekonomik anlamdaki üretim faktörlerini kullanmaktır. 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
ihtiyaçlar karşılanacak? 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 konuda ekonomik sistemler yaratılarak “daha iyi üretim ve paylaşım” ideolojisi
savunulmuştur. Konu tüm yönleriyle hâlâ tartışılmaktadır.

Öte yandan iktisadın, yeni alanları çalışma konuları içine dâhil etmesi ve alanının genişlemesi
nedeniyle yeni bir bilim dalı, İşletme Bilimi doğmuştur İşletmeler fayda yaratırlar, tüketiciler faydaya
ödeme yaparlar. İşletmeler faydayı, şekil değişikliği, zaman değişikliğ i, yer değişikliği ve mülkiyet
değişikliği ile yaparak müşterilerine sunarlar (Mucuk, 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 zaman faydası
yaratılmış olunur.

Aynı şekilde bir yerde üretilmiş mal, üretimin olmadığı yerde piyasaya sunulursa yer faydası
yaratılmış olur. Diğer taraftan üretilen ürünlerin sahipliğinin değişmesinden dolayı ortaya çıkan
faydaya mülkiyet faydası denir. Bir işletme bu dört faydadan sadece birini üreterek piyasaya
çıkabildiği gibi, aynı zamanda ikisini, üçünü hatta tüm faydaları yaratarak piyasaya çıkabilir.

İhtiyaçlar: İnsanların davranışlarının temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. Motivasyon teorilerinin
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 varılamamış 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.
İşletmecilikte en çok kullanılan ihtiyaç araştırması Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar 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 ihtiyaca göre şekillenmesidir (Ertürk, 2009, s.9). Hiyerarşinin ya da piramidin
tabanından başlayarak ihtiyaçlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir.

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

İnsanın canlılığını, yani fizyolojik varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olduğundan en temel ihtiyaçlar
olarak görülmüştür. Bütün canlılar için geçerlidir. Bunlar yemek, içmek, nefes almak, uyumak,
barınmak fiilleriyle yerine getirilen ihtiyaçlardır. 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 karşılanmazsa insan fizyolojisi
varlığını istenildiği gibi sürdüremez hatta ölür. Bundan sonraki ihtiyaçların hiç anlamı kalmaz.
İnsanlardaki bu ihtiyacın varlığını ve özelliğini anlamak işletmecilikte önemlidir. 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
yakalamak istediği hedeflerin en başında yer almıştır.
Bazı ihtiyaçlar insanın tek başına karşılayamayacağı türdendir (Can ve diğerleri, 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.

Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: 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 giderilmediğinde 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.

Saygı İhtiyacı: Saygı ihtiyacı, itibar, tanınma, değerli hissetme ve takdir edilmeyle ilgilidir. Bunların da
yeterince karşılanması gerekir. Aynı zamanda iç motivasyon faktörü olarak da kullanılır. Saygı ihtiyacı
iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi insanın kendisine saygı duyması, ikincisi ise başkalarından saygı
beklemesidir.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: İnsanların hayallerini, ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirmesi
ihtiyacıdır. Ayrıca yaratıcılık, buluşçuluk, kapasite ve potansiyelini ortaya çıkarmak ve bütün bunları
gerçekleştirdikten sonra haz duymak da kendini gerçekleştirme ihtiyacı kapsamında ele alınır. İnsan
ihtiyaç ve isteklerinin bitiş noktası yoktur yani sonsuzdurlar. Hiçbir zaman 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 yönlendirecektir.
İnovasyon, piyasaya çıkabilen ticari hâle gelen yeniliğe denir.

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 kaynaklar, emek, sermaye ve girişimciliktir.

Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklar, insanoğlunun ilk keşfettiği üretim faktörüdür. Temel ihtiyaçların
karşılanma zorunluluğu bu üretim faktörünü en önce ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynaklar içinde
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üretim faktörü kapsamında hiç işlenmeden doğrudan tüketilen ürünler yanında, işlemden geçen ya
da herhangi bir ürünün üretimi için kaynak olarak kullanılan girdiler de vardır. Bunların bazılarının
girdi olarak kullanılabilmesi için de işlemden geçmesi, yani üretim faktörleri kullanılarak üretilmesi
gerekir. Bunlara ekonomik mal denir. Bir de hiç işlemden geçmeden üretim faktörleri kullanmadan
doğada hazır bulunan mallar vardır; su, hava, gün ışığı gibi. Bunlar tüketim malı şeklinde doğrudan
kullanıldığı gibi, bir başka ürünün üretiminde de doğrudan ve çaba sarf etmeden elde edilerek
kullanılır. Bunlara da ekonomik olmayan mal denir Ekonomik olmayan mallar, doğal kaynaklar üretim
faktörü içinde yer alır.

Doğal kaynaklar yenilenebilmeleri bakımından ikiye ayrılır; yenilenemez kaynaklar, yenilenebilir
kaynaklar (Mirze, 2010, s.358). Yenilenemez olanlara örnek olarak altın, bakır, petrol, doğalgaz,
kömür gösterilebilir. Yenilenemez kaynaklar belirli bir süre kullanıldıkları nda biter, yani tükenir. İkinci
doğal kaynaklar yenilenebilir olanlardır. Örneğin rüzgâr, güneş, hava. Yenilenebilir kaynaklar
tüketilince eksilmez çünkü yerine yenisi konur. Onun için yenilenebilir denmiştir.

Emek: Emek, üretim faktörü olarak işletmenin önemli kaynaklarından biridir. İşletmelerde 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.

Sermaye: Sermaye; sabit sermaye ve işletme sermayesi şeklinde ikiye ayrılır. Sabit sermaye mal ve
hizmet üretiminde kullanılan fabrika binası, içindeki teknoloji, tesisler, aletler gibi duran ve
değişmeyen varlıklardır. Üretime bağlı olarak değişmezler. İşletme sermayesi üretime bağlı olarak
değişir. Hammaddeler, ürünler, para işletme sermayesine örnek olarak gösterilebilir. Bir otomobil
satın alıyorsanız, bu sabit sermayedir. 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.

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

İŞLETMENİN TANIMI

“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 girişimlere işletme denir.” 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 tanımında sağlam bir iş modelinin unsurları
olmalıdır.
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İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ
Amaçlar: İşletmeler çeşitli nedenlerden (yönetim yapısı, kuruluş nedeni, ekonomik koşullar, çağdaşlık
tercihi) dolayı değişik amaçlar edinebilirler (Sabuncuoğlu ve Tokol, 1997, s. 14). İşletmenin sahibi ya
da sahiplerinin amaçlarıyla, işletmeyi yönetenlerin amaçları farklı, özel mülkiyet sahibinin işletmesiyle
kamu mülkiyetindeki işletmelerin amaçları farklı olabilir. Geleneksel ilkelere göre yönetilen işletmeyle
çağdaş ilkelere göre yönetilen işletmenin amaçları farklı olabilir. İşletmelerin amaçları onların varlık
nedenidir. Çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Kâr
• Ekonomik sürdürülebilirlik
• Sosyal sürdürülebilirlik
• Çevresel sürdürülebilirlik

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

Ekonomik Sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirlik, işletmeler için tüm paydaşların hakları
korunarak, çıkarları dengelenerek, uzun dönemde kârlarının sürekliliği, değer artışı, 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 amaçları
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 üretimi,
• tedarikçilere uygun fiyat, miktar ve ödeme koşullarının sağlanması,
• devlet için mevzuata uygun hareket etmek, vergi vermek, işsizliğin azaltılması, ekonomik gelişim ve
refah artışına katkı,
• toplum içinde bireylerin bire bir, grupların tek başına ve toplumun bir bütün olarak gideremediği
ekonomik, toplumsal ve kültürel sorun ve ihtiyaçların karşılanması için sosyal sorumluluk anlayışı
içinde gösterdiği çabalar, işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik amacı kapsamındadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğa üretim faktöründen elde edilen, ürün ve hizmet üretiminde
genellikle girdi olarak kullanılan doğal kaynakların bazılarının yenilenebilir, bazılarının yenilenemez
özellikte olduğundan bahsedilmişti. İşletmeler üretimlerinde kıt olan kaynakları özenli kullanmak
durumundadırlar. Çünkü bu kaynaklar doğada hızla tükenmektedir. Doğal kaynaklara sadece bugünkü
nesillerin değil gelecek nesillerin de ihtiyacı olacaktır. İşte gelecek nesilleri de düşünerek onlara da
yeterli doğal kaynak mirası bırakma düşüncesine çevresel sürdürülebilirlik denir

İşletmenin İşlevleri (Fonksiyonları): İşletme fonksiyonları demek, işletmenin gruplandırılmış
faaliyetleri demektir. 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 araştırma geliştirme (Ar-Ge)
fonksiyonları hâlinde gösterilir Belirli bir büyüklüğe erişmiş işletmelerde tüm fonksiyonlar bulunur ve
bağımsız bölümler olarak da yönetilebilir. Söz konusu büyüklüğü yakalayamamış işletmelerde
fonksiyonlar ikisi, üçü ya da daha fazlası bir araya getirilerek yönetilir. Örneğin İdari ve Mali İşler
Müdürlüğü içinde İnsan Kaynakları, Finans ve Muhasebe bölümlerinin faaliyetleri yer alabilir.
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İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI

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 Türkiye’de işletmelerin niceliksel ölçülere göre
büyüklüklerinin saptanmasında 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun’un ek birinci maddesine dayanılarak hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” belirleyicidir. Türkiye’de
işletmelerin nicel ölçülere göre sınıflandırılması aşağıdaki gibi olmaktadır.

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

Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu
5 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da
mali bilançosu 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Büyük işletme: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali
bilançosu 25 milyon Türk lirasını aşan işletmelerdir. Girmeye çalıştığımız ve bunun için hemen hemen
her konuda uyum çalışması yaptığımız Avrupa Birliği (AB)’nde de benzer sınıflandırmanın yapıldığını
görmekteyiz. 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.

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.

Niteliksel Ölçüler: İşletme büyüklüklerinin belirlenmesinde niceliksel ölçütlerin yanında işletmelerin
yönetim, ilişkiler, sermaye sağlama, pazarlık gücü, hukuki statüsü gibi niteliksel ölçülerine de
bakabiliriz

Yaptıkları İş Bakımından İşletme Türleri:

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.



GENEL İŞLETME

Sayfa 8

8

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 hayatlarını 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 sunduğu, bu
nedenle de hizmet işletmesi olamayacağı şeklinde yorumlar yapmaktadır. Üretim işletmelerinden
bazıları ürünlerini tüketicilere kendisi satmaktadır.

Sermaye Mülkiyeti Bakımından İşletme Türleri:

İşletmelerde sermayenin kime ait olduğunu açıklayabilmek için, önce dünya ölçeğinde bakmak
gerekmektedir. Buna göre işletmeleri;

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

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

Özel işletmeler: Bir üretim faktörü olan girişimci ya da girişimcilerin genellikle kâr getirisi için sahibi
oldukları sermayeyle kurdukları işletmelere özel işletmeler denir. İçindeki 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.

Kamu işletmeleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olarak adlandırılan devlet işletmeleri ile belediyelere ve özel
idarelere ait işletmelere kamu işletmeleri denir.

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Özellikleri: Bunlarda da sermayenin tamamı 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 tarafından yönetilirler. Denetim TBMM adına Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

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

Çokuluslu İşletmeler

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: ekonomik sistem gereği piyasada üç tür mülkiyete dayalı
işletme vardır: Özel işletmeler, Kamu İşletmeleri, Yabancı Sermayeli İşletmeler. Bu kısımda sadece
özel işletmelerin hukuki statüleri liste hâlinde verilecektir. Çünkü 1 Temmuz 2012’de şirketleri de
içeren Yeni Ticaret Kanunu yürürlüğe girecektir. Henüz uygulanmadığı için şirketlerle ilgili şimdiden
yasal açıklama yapmak çok erken görünmektedir.

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
- Limitet Şirket
- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
III. Kooperatifler
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İŞLETMELERİN BAŞARISININ TEMEL GÖSTERGELERİ

Verimlilik (Prodüktivite):

Çıktı (Üretim Miktarı)
Verimlilik =-------------------------------

Girdi (Üretim Faktörleri)

Üretim miktarı
İş gücü (emek) Verimliliği=--------------------

İş gücü (emek) miktarı

Üretim Miktarı
Sermayenin Verimliliği=-------------------------

Sermaye Miktarı

Üretim miktarı
Enerji verimliliği=----------------------

Enerji miktarı

Kârlılık (Rantabilite)
Kar

Kârlılık=------------
Sermaye
Net Kâr

Finansal Kârlılık=----------------
Öz Sermaye

Etkililik
Fiili Sonuçlar

Etkinlilik =----------------------
Planlanan Sonuçlar

Yenilikçilik
Son 1.2.3.4 yılda piyasaya çıkarılan ürünlerin satışı

Yenilikçilik=---------------------------------------------------------------------------
Toplam Satışlar

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız

https://www.kolaysinavlar.com/genel-isletme-isl107u?search=i%C5%9Fl107u
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