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‹flletmelerin Özellikleri2

• Gereksinmelerimizi karfl›layan iflletmelerin özelliklerini bilmenin yaflam›n›z›
kolaylaflt›raca¤›n› hiç düflündünüz mü?

• ‹flletmeler hangi amaçlarla kurulurlar?
• ‹flletmelerde ne tür ifllevler gerçeklefltirilir?
• ‹flletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevre unsurlar› nelerdir?
• Yaflam›n›zda önemli bir yer tutan iflletmeler, hangi özellikleri ile benzerlik ve

farkl›l›klar gösterir?



‹ki genç giriflimci olan Ahmet ve Mehmet, ellerindeki sermayeyi de¤erlendirmek is-
terler. Kafadarlar sermayelerini yat›r›ma dönüfltürmeye karar verirler. Çevrelerine
dan›flt›ktan sonra bir yerel radyo kurma fikri onlara cazip gelir. ‹ki kafadar›n
amac› kâr etmektir. Kendi aralar›nda, bir yerel radyo kurmak için gerekli olan
materyalin dökümünü yaparlar. Tahmini gelirleri maliyeti karfl›lamaktad›r. On-
lar için her fley tamamd›r, baflka bir ön araflt›rmaya gerek yoktur. Kazanç onlar›
beklemektedir. 

Ahmet ileriyi gören bir iflletmeci olarak orta¤›na flöyle der:
- Dostum çevrene baksana, herkes yerel radyo kuruyor. Bu ifli yapmak için

büyük bir yat›r›ma gerek yok. Kur, ifllet ve kazan!
Mehmet de orta¤›ndan pek farkl› düflünmez, ancak onun içini bir kurt ke-

mirir. ‹çini kemiren kurdu arkadafl›na aktar›rken gelecek için pek de umutlu
de¤ildir:

- ‹kimiz de ziraatçiyiz. Radyoculu¤un hiçbir yönünü bilmiyoruz. Bir bilene
dan›flsak m›?

Oysa orta¤› kafas›nda bu durumu çoktan çözmüfltür.
- Bir teknik eleman tutar›z. Bir iki spiker de bulduk mu iflimiz tamam.
‹ki kafadar kendilerini birer radyo patronu görerek ellerindeki sermayenin

büyük bir k›sm›n› harcarlar ve ortakl›k kurarlar. Bir daire kiralan›r, stüdyo me-
kan› belirlenir ve duvarlar› yal›t›l›r. Mikrofonlar, araçlar, CD arflivi, birkaç ma-
sa sandalye ve bir telefon... Yerel radyo haz›rd›r. Adlar›n›n ilk hecelerinden ha-
reket ederek, kendilerine göre çok ilginç olan, bir de ad koyarlar yerel radyoya:
“AhMe FM”.

Zaman h›zla geçer ve “AhMe” bir iflletme olarak bir y›l›n› doldurur. Bizim
genç patronlar, kazanç sa¤lamak için reklam gelirine ihtiyaç oldu¤unu bilmele-
rine ra¤men bir y›l›n sonunda yeteri kadar reklam geliri sa¤layamad›klar›n› üzü-
lerek görürler. Ellerindeki sermaye neredeyse tükenmifltir. ‹ki kafadar yürütmeye
çal›flt›klar› iflin ayr›nt›lar›n› düflünmediklerini, kurduklar› iflletmenin özelliklerini
bilmediklerini ve bu iflletmenin ifl alan›yla ilgili çevreyi tan›mad›klar›n› geç fark
ederler! Yani evdeki hesap çarfl›ya uymam›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;

iflletmelerin amaçlar›n› belirlemek,
iflletmelerin ifllevlerini tan›mlamak,
iflletmelerin çevresinde, karfl›l›kl› etkileflim içinde bulunduklar› çevre
unsurlar›n›n özelliklerini ve etkileflimin boyutlar›n› betimlemek,
iflletmelerin grupland›rmas›na yönelik ölçütleri ay›rdedebilmek,
farkl› ölçütlere göre gruplanan iflletmelerin özelliklerini tan›mlamak 

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Ünitede ifllenen konular› daha iyi anlayabilmek için; 1. Ünitede ele al-
d›¤›m›z iflletmelerle ilgili temel kavramlar› ve bunlar›n iflletmelerle ba¤-
lant›s›n› yeterli düzeyde ö¤renmifl olman›z gerekir.

‹ fl letmeler in Öze l l ik ler i20

GENÇ G‹R‹fi‹MC‹LER

�
�
�

�
�



‹fiLETMELER‹N AMAÇLARI

‹flletmelerin amaçlar›n› belirlemek.

‹flletmelerin baflar›l› olmas›nda ve sa¤l›kl› kararlar al›nmas›nda temel koflul, neler
yap›laca¤›n›n bilinmesidir. ‹flletme faaliyetlerinin bafllang›c›nda, amaçlar›n net ve
gerçekçi olarak belirlenmesi, iflletmeler için yaflamsal önemdedir.

Amaçlar, iflletmenin ulaflmak istedi¤i durumlar› ifade eder. Tepe yönetimden
bafllayarak yukar›dan afla¤›ya bir yap›lanma ile iflletmenin temel ve alt amaçlar›
belirlenir. De¤iflik birimlerin amaçlar›n›n birbirini tamamlayacak ve destekleyecek
biçimde oluflturulmas› gerekir. fiekil 2.1’de, iflletmelerdeki amaçlar hiyerarflisine
ve birimlerin amaçlar›n›n birbiri ile etkileflimine iliflkin bir örnek görüyorsunuz.

Temel Amaçlar
‹flletmelerde geleneksel olarak iki temel amaç ortaya ç›kar: Kâr elde etmek ve top-
luma hizmet. Bunlar, öncelik s›ras› ve boyutlar› de¤iflmekle birlikte, her nitelikte-
ki iflletme için geçerli olan amaçlard›r. Bunlar›n d›fl›nda, iflletmelerin kendi koflul-
lar›na göre a¤›rl›k verdi¤i özel amaçlar da söz konusudur.
• Kâr Sa¤lama: Kâr, bir iflletmenin belirli bir dönem sonunda elde etti¤i kat›ks›z
(net) gelirlerin toplam›d›r. Baflka bir deyiflle, iflletmenin belli bir dönem sonunda
elde etti¤i toplam gelirler ile katland›¤› toplam giderler aras›ndaki olumlu farkt›r.
Kimi dönemlerde bu fark›n olumsuzlaflt›¤› görülebilir. Bu olumsuz farka zarar ad›
verilir. ‹flletmeler giderlerini en aza indirmek ve gelirlerini en üst düzeye ç›karmak
için çal›fl›rlar. Bu sonucu sa¤layan alanlara yat›r›m yapmak, kârl›l›¤› azalan ya da
yok olan alanlardan kaçmak isterler. Özel iflletmelerin, kâr sa¤lama özgürlü¤ü bu-
lundu¤u ölçüde kurulup, yay›ld›klar›n› görürüz.

Kâr, iflletmeler için temel amaç olarak ele al›n›rken, çeflitli de¤erlendirmelerde
ölçüt olarak da kullan›l›r. Kâr, iflletmeler için geliflme ve büyüme göstergesidir.
Üst yönetim için bir baflar› de¤erlendirme ölçütü olan kâr, çal›flanlar için de bir
özendirme ve teflvik arac›d›r.
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Amaçlar: ‹flletmenin ulaflmak 
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fiekil 2. 1 ‹flletmelerde 
Amaçlar Hiyerarflisi

Kâr sa¤lama ve topluma hizmet,
iflletmelerin temel amaçlar›d›r.

‹fiLETMELERDE TEMEL VE ALT AMAÇLAR

TEMEL AMAÇ
Kârl›l›k vaya Topluma Hizmet

Üretim Bölümü
Alt Amaçlar›
- Nitelikli Malzeme
- Teknik Üstünlük
- Ar-Ge

Finans Bölümü
Alt Amaçlar›
- Teknolojik Yat›r›m
- E¤itim Finansman›

Planlama Bölümü
Alt Amaçlar›
- Strateji Gelifltirme
- ‹flletmeleraras› K›yaslama

Personel Bölümü
Alt Amaçlar›
- E¤itim

Pazarlama Bölümü
Alt Amaçlar›
- Pazar ve Tüketici Arafl.
- Reklam



• Topluma Hizmet: ‹flletmeler yaflad›klar› toplumun birer ürünü olarak o topluma
katk›da bulunur, hizmet ederler. Ancak, temel konu iflletmelerin ana amac›n›n bu
noktada odaklan›p odaklanmad›¤›d›r. Gerçekten de bir özel kesim iflletmesinin
salt topluma hizmet amac›na yönelik olarak ifllemesi söz konusu edilemeyecektir.
Kâr yönünden ön planda gelen bir üretim alan›, toplumsal katk› aç›s›ndan çok
önemsiz de olsa özel giriflimci için çekici olabilir. ‹flletmeler, belli bir üretimi ger-
çeklefltiriyorlarsa sonuçta bir katma de¤er sa¤larlar ve belli say›da kifliye çal›flma
olana¤› yarat›rlar. Bütün bunlar sonuçta topluma katk› say›l›r. Ancak, iflletmeler
bafllang›ç noktas› olarak bu sonuçlar› amaç olarak al›p yola ç›kmazlar.

Temel amaç olarak topluma hizmete yönelik iflletmeler, kapitalist  ekonomiler-
de kamu giriflimleri olarak karfl›m›za ç›kabilir. Ancak, yaflan›lan toplumsal ve eko-
nomik gerçekler, bu amaca yönelik çal›flman›n uzun süre gitmesini engelleyicidir.
Ülkemizde, Cumhuriyetten bu yana, varl›klar›n› çeflitli düzeylerde koruyan Kamu
‹ktisadi Teflebbüsleri (K‹T’ler), toplumsal amaçl› iflletmeler olarak kamu taraf›ndan
kurulmufllard›r. Ancak, bunlar›n günümüzde geldikleri nokta, amaçlar›n›n de¤iflti-
rilmesi, çal›flma ilkelerinin pazar koflullar› çerçevesine sokulmas› ve özellefltirilme-
si yönündedir.

Özel Amaçlar
Kâr ve topluma hizmet amaçlar›, iflletmelerin belli bir ekonomik yap› içerisinde
önde tutacaklar› temel güdülerdir. Bu güdüler d›fl›nda, kimi zaman sonuç olarak
kimi zaman bu temel amaçlarla birlikte gerçekleflen ya da gerçeklefltirilmesi için
çaba gösterilen alt amaçlar› afla¤›daki gibi ele alabiliriz:
• Uzun Dönemli Büyüme: ‹flletmeler, temel olarak, uzun dönemde en yüksek kâra
ulaflmay› isterler. Bunun temelinde iflletmelerin varl›klar›n› sürdürebilmesi ve sü-
rekli büyüme ve geliflmenin sa¤lanmas› yatar. ‹flletmelerin varl›klar›n› eriterek, kü-
çülmesi ve yok olmas› kârl›l›¤› ortadan kald›ran çeflitli etkenlerin bir araya gelme-
si sonucudur. Uzun dönemde geliflme ve büyümenin hangi boyutlara varaca¤›, k›-
vaml› düzeye nas›l ulafl›laca¤› kârl›l›kla ba¤lant›l› olacakt›r.
• Tüketicilere Nitelikli Mal Sunma: ‹flletmelerin tüketicilere daha nitelikli mal sun-
mas›, tüketicilere verilen hizmeti en üst düzeye ç›karmas›, kâr amac›n› olumlu
yönde etkileyen bir çabad›r. ‹flletmeler, üretim planlamas› yaparken belli bir nite-
lik düzeyi ve buna ba¤l› olan belli bir fiyat düzeyi kararlaflt›r›rlar. Seçilen nitelik
düzeyinin hedeflenen tüketici kitlesiyle uyumlu olmas›, bu niteli¤in ve fiyat›n
kendi içinde en olumlu düzeylerde tutulmas›, iflletmenin pazardaki yerini ve do-
lay›s›yla kârl›l›¤›n› belirleyecektir.
• Çal›flanlara Uygun Ücret Verme: ‹flletmelerin çal›flanlar›na daha iyi ücret ödemesi,
iflletmedeki çal›flma koflullar›n› daha güvenli ve sa¤l›kl› k›lmas›, etkin ve verimli
çal›flmada önemli bir özendiricidir. Çal›flanlara yap›lan ödemeler konusunda ifllet-
melerin izleyecekleri politikalar, yönetim anlay›fl›, ifl gücünün örgütlülü¤ü, devle-
tin tutumu gibi çeflitli etkenlere ba¤l›d›r.
• Toplumsal Sorumluluk: Toplumsal sorumluluk gere¤i, özel kesim iflletmelerinde
de geçerlilik kazanmaya bafllam›flt›r. Böylelikle iflletmeler, çeflitli ç›kar kümeleri
aras›nda bir denge kurmaya zorunlu olurlar. ‹flletmelerin bu dengeyi kurmas›, so-
nuçta iflletmelere iliflkin toplumsal görüflleri ›l›ml› k›lmakta, bu da iflletmelerin
uzun dönemli yaflamalar›n› sa¤lay›p, uzun dönemde kâr› en yükse¤e ç›karma
amac›na hizmet etmektedir.

‹ fl letmeler in Amaç lar ›22

‹flletmelerin özel amaçlar›;
uzun dönemli büyüme, tüketicilere 
nitelikli mal sunma, çal›flanlara
uygun  ücret  toplumsal
sorumluluktur.



Günümüzde, özellikle büyük boyutlara ulaflm›fl özel iflletmeler, elde ettikleri
kârlar›n bir bölümünü çeflitli toplumsal etkinliklere aktarmak zorundad›rlar. Yok-
sa, uzun dönemde bu iflletmelerin yaflamlar› tehlikeye girer. Afl›r› kârlar elde eden
bir iflletmeye tüketiciler, sendikalar ve çeflitli toplum kesimleri tepki gösterir. Bu
tepkinin uzun dönemde, iflletme içi olumsuzluklar yaratmas› söz konusu olabilir.
‹flletmelerin kültürel çal›flmalara öncülük etmesi, spor kurulufllar› oluflturmas›, sa¤-
l›k ve güvenlik çal›flmalar›na giriflmesi, e¤itim-ö¤retim alan›nda etkinlik gösterme-
si toplumsal yönden olumlu bir izlenim ve katk› yaratma çabalar›d›r.

Günümüzde, do¤al çevrenin korunmas› ve çevre kirlili¤inin en az düzeyde tu-
tulmas›, toplumun ve iflletmelerin büyük önem verdi¤i bir konudur.

‹flletmelerin amaçlar› konusunda iflletmecilerin genifl bir bak›fl aç›s›n› ye¤ledikleri
ve buna uygun politikalar gelifltirdikleri görülmektedir. ABD’de 200’den fazla ifl-
letme sorumlusuyla, iflletmelerinin amaçlar› konusunda görüflmeler yap›lm›flt›r.
Bu iflletmeler, çeflitli büyüklüklerdeki mal ve hizmet üreticileri, toptanc› ve pera-
kendeciden oluflmufltur. Bunlar›n % 90’› afla¤›da belirtilen yedi amaç üzerinde
uzlaflm›flt›r;
1. tüketicilerin gereksinme ve isteklerini giderecek mal ve hizmetleri öncelikli ola-

rak üretmek,
2. bu üretimi kârl› olarak gerçeklefltirmek,
3. çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› ve moral gücünü korumak,
4. komflular›yla ve toplumla iyi iliflkiler gelifltirmek,
5. devletin yasa ve öbür düzenlemelerini desteklemek,
6. iflletmenin  ve  elde  edinilen  kâr›n  sa¤l›kl›  bir  biçimde büyümesini

gerçeklefltirmek,
7. çevrenin korunmas›n› sa¤lamak.

‹flletmeler, kâr sa¤laman›n d›fl›nda ne tür amaçlara sahip olabilirler? ‹fl-
letmeler için, amaçlar›n›n net biçimde belirlenmifl olmas›n›n önemini ve
sonuçlar›n› tart›fl›n›z

“Genç giriflimciler olay›nda, kâr sa¤lama d›fl›nda bir amaç gözetilmemifl-
tir. Ahmet ve Mehmet faaliyet alan› ne olursa olsun bütün iflletmelerin sos-
yal sorumluluk, topluma hizmet ya da büyüme gibi amaçlara da sahip ol-
mas› gerekti¤inin bilincinde de¤ildir. Kârl›l›k d›fl›ndaki amaçlar› üzerin-
de durmad›klar› için, yerel bir radyo iflletmesi olarak hedef kitlenin belir-
lenmesine de gerek duyulmad›¤› sonucuna var›yoruz. Radyo yay›n›n›n
hangi özelliklere sahip bir hedef kitleye ulaflt›r›laca¤› belirsizdir. Bu be-
lirsizlik ve plans›zl›k, gelifligüzel bir faaliyet ortam› yaratm›flt›r. K›saca-
s›, amaçlar›n iflin bafllang›c›nda belirlenmemifl olmas›, genç radyonun ba-
flar›s›zl›¤›nda temel bir etken olmufltur.”
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‹fiLETMELER‹N ‹fiLEVLER‹

‹flletmelerin ifllevlerini tan›mlamak.

‹flletmelerin faaliyetlerini, genel veya özel amaçlar›n›n flekillendirdi¤ini bir kez da-

ha vurgulayal›m. Amaçlar›n belirlenmesinden sonraki aflamada, bu amaçlara ula-

fl›lmas› için yap›lmas› gereken ifller kararlaflt›r›l›r. Amaçlara yönelik ifller, çeflitli öl-

çütler dikkate al›narak grupland›r›l›r. Uygulamada en fazla kullan›lan ölçüt, ifllerin

de¤iflik yönlerden benzerliklerini ortaya koymakt›r. Benzerlikler ilkesine göre

grupland›rma yap›ld›¤›nda; Üretim iflleri, Pazarlama, Finansman, Personel, Da¤›-

t›m iflleri ayn› bölümlerde toplan›r. Bu grupland›rma süreci sonunda iflletmenin

bölümleri oluflturulur. Bu sürece bakarak, bölümlerin bir iflletmede sürdürülen te-

mel ifllevleri ifade etti¤ini görebiliriz.

‹flletmelerde uygulanan ifllevlere iliflkin ilk bilimsel yaklafl›m, Yönetsel Ku-

ram›n öncüsü Henri FAYOL’un görüfllerini içerir. FAYOL’un iflletmelerde ge-

çerli ifllevleri:

• yönetim faaliyetleri (Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon,denetim),

• teknik ya da üretim faaliyetleri,

• ticari faaliyetler (sat›n alma, sat›fl, pazarlama),

• finansal ifllemler (gerekli fonlar›n sa¤lanmas› ve yönetim),

• muhasebe ifllemleri (envanter, gelir-gider hesaplar›),

• güvenlik faaliyetleri olarak s›ralam›flt›r.

1900’lü y›llar›n ilk yar›s›nda yayg›nlaflmaya bafllayan bu görüfller, iflletmecilik

yönetim bilimine  önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. ‹flletmelerin ifllevleri ile ilgili de¤iflik

grupland›rmalar, genel hatlar› itibariyle Fayol’un s›ralamas› ile örtüflür. ‹flletmele-

rin ifllevleri ile ilgili bir baflka grupland›rma flöyledir:

• Genel ‹fllev-Yönetim,

• Türsel ‹fllevler

• Temel ‹fllevler-Üretim, Pazarlama

• Kolaylaflt›r›c› ‹fllevler-Finansman, Personel

• Destekleyici ‹fllevler-Muhasebe, Ar-Ge, Halkla ‹liflkiler, Ulaflt›rma, Depolama

Günümüzdeki geliflmeler, iflletmecilik ifllevleri ve uygulamalar›nda yenilikleri

zorunlu k›lm›flt›r. Klasik ifllevlerin yan›s›ra, ça¤dafl, global ve rekabetçi anlay›-

fl›n gerektirdi¤i ifllevler de büyük önem kazanm›flt›r. ‹nsan kaynaklar›, Planla-

ma, Reklam ve Promosyon, E¤itim, Kalite Kontrol, Uluslararas› ‹liflkiler ça¤dafl

iflletmelerde sürdürülen ifllevlerden baz›lar›d›r.
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‹flletmelerde, yukar›da sözü edilen ifllevlerden hangilerinin uygulanaca¤› ya da
hangileri için ayr› bölümler aç›laca¤›; üst yönetimin yaklafl›m›, üretim konusu,
sektör özellikleri, iflletmenin içinde bulundu¤u özel koflullar, büyüklük gibi un-
surlar›n etkisi alt›nda kararlaflt›r›l›r. (fiekil 2.2)

Üst yönetimin yaklafl›m› ve tercihleri; ifllevlerin say›s›, öncelik s›ras› ve kapsa-
m›n›n belirlenmesinde temel bir etkendir. Maliyetler, zorunluluklar ve olaylar› de-
¤erlendirmedeki bak›fl aç›s›, yöneticilerin bu konudaki karar›n› etkiler. Maliyetle-
rin yükselmesinden kaç›nan yöneticiler, birbirine yak›n ifllevlerin ayn› bölümde
yürütülmesi e¤ilimindedir. Gelenekçi bak›fl aç›s›na sahip yöneticilerin söz sahibi
oldu¤u iflletmelerde, klasik ifllevlerin ötesinde ça¤dafl anlay›fl› sergileyen uygula-
malara genelde rastlanmaz.

Üretim konusu ve sektör özellikleri, iflletmelerde sürdürülen faaliyetleri belir-
leyici önemli etkenlerdir. Bir mal üreten iflletmede temel ifllev üretimdir.Bu tür ifl-
letmelerde, teknik faaliyetlerin gerçeklefltirildi¤i üretim bölümü yan›s›ra kalite
kontrol, ar-ge ve de¤er destekleyici ifllevler bulunur. Bir ticaret ya da bir pazarla-
ma iflletmesinde ise temel ifllev, baflka iflletmelerce üretilmifl ürünlerin al›n›p bu
ürünlere gereksinme duyanlara ulaflt›r›lmas› yani pazarlanmas›d›r. Bu tür iflletme-
lerde teknik anlamda üretim bölümü ve buna ba¤l› yan ifllevler yoktur. Bunun ye-
rine, halkla iliflkiler, reklam, planlama, da¤›t›m ve bunlara yard›mc› ifllevler görü-
lür. Bir havaalan› iflletmesinde, yer ve uçufl hizmetleri yard›mc› ifllev görürler. Bir
havaalan› iflletmesinde, yer ve uçufl hizmetleri yan›nda özellikle bak›m-onar›m ifl-
levi büyük önem tafl›r. Bir yaz›l› bas›n iflletmesinde, gazete üretimi ile iletiflim hiz-
meti bir arada gerçeklefltirilir. Bir hayvanat bahçesi ile ilgili olarak reklam amac›yla
gelifltirilen örnek san›r›z sizlere ilginç gelecektir.
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Hayvanat bahçemizin yeni konu¤u; Tropical Ya¤mur Ormanlar› Gorili 

‹fiLETMELER‹N  ÇEVRE  ‹L‹fiK‹LER‹  VE
SORUMLULUKLARI

‹flletmelerin çevresinde, karfl›l›kl› etkileflim içinde bulunduklar›
gruplar›n özelliklerini ve etkileflimin boyutlar›n› betimlemek.

‹flletmeler ekonomik sistem içerisindeki belli bir sektöre ba¤l› olarak faaliyette bu-

lunurlar. Faaliyetlerin sürdürülmesi s›ras›nda, ekonomik sistem özellikleri ve sek-

törel çevre unsurlar› ile karfl›l›kl› etkileflim içindedirler. Çevre unsurlar›, çeflitli kay-

naklarda, ç›kar gruplar› olarak da nitelenmektedir. ‹flletmelerin izleyecekleri poli-

tikalar, içinde bulunduklar› çevrenin koflullar›na uygun olmal›d›r.

‹flletmelerin çevresini oluflturan gruplarla iliflkisi, onlar›n beklentilerini karfl›la-

ma ve faaliyetleri yoluyla onlar› etkileme biçiminde ortaya ç›kar. Her iflletme çev-

resindeki kifli veya kurumlara karfl› sorumludur. Bu sorumlulu¤un gere¤i olarak

bu kiflilerin gereksinmelerini karfl›lamak zorundad›r: Talep edilen mal ve hizmet-

leri üretmek, bunlar› talep edilen yerde (yer faydas› yaratmak) ve talep edilen za-

manda (zaman faydas› yaratmak) sunmak, yasalara uymak, ekonomiye dinamizm

katmak, istihdam yaratmak gibi.‹liflkinin bu yönü, iflletmenin çevreden etkilenme-

sini ifade eder. Buna karfl›l›k, çevre unsurlar› da iflletmelerin faaliyetlerinden ve

uygulamalar›ndan etkilenir: Yeni ürünleri kullanma al›flkanl›¤› edinme, iflletme-

leraras› rekabetin sonuçlar›na katlanma gibi. ‹flletmelerle çevre unsurlar› aras›nda-

ki etkileflim, iliflkinin niteli¤ine göre farkl›l›k gösterir. Afla¤›da iflletmeleri çevreleyen

unsurlar›n özelliklerini ve karfl›l›kl› iliflkileri aç›klayaca¤›z.
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fiekil 2.3’de iflletmelerin çevre iliflkileri iç ve d›fl çevre olarak ayr›lm›flt›r. ‹ç çev-
re unsurlar›, iflletmeyi do¤rudan etkileyen ve karfl›l›¤›nda iflletme faaliyetlerinden
do¤rudan etkilenen unsurlard›r. Yöneticiler, iflletmenin iç çevresini, kararlar› ile
do¤rudan etkileme, flekillendirme ya da de¤ifltirilebilme yetkisine sahiptir. ‹flletme-
lerin iç çevresinde yer alan temel unsurlar; sermaye sahipleri, yöneticiler, yönetilen-
ler yani çal›flanlar ve onlardan kaynaklanan yönetim biçimi ya da örgüt kültürü-
dür. ‹ç çevrede yer alanlar›n, iflletmeye sa¤lad›¤› katk›lar› karfl›l›¤›nda iflletmeden
beklentileri vard›r.

Sermaye sahipleri, iflletmenin özvarl›¤›n› sa¤layan kiflilerdir. Sermaye sahipleri-
nin öncelikle beklentisi kâr elde etmektir. ‹flletmenin gelece¤inin güvence alt›na
al›nmas›, pazar pay›n›n artt›r›lmas›, yani yat›r›mlara giriflmek, güç sahibi olmak ya
da prestij kazanmak, sermaye sahiplerinin beklentileri aras›ndad›r. Bu kiflilerin ifl-
letmeye ba¤l›l›¤›, beklentilerinin karfl›lanmas›na ba¤l›d›r.

‹flletmelerde iç çevreyi oluflturan bir baflka grup yönetici ve yönetilenlerin
oluflturdu¤u personeldir. Bu grup, iflletmenin amaçlar›na uluflmas› için düflünsel ve
fiziksel çaba gösterir. Buna karfl›l›k, en alt basamaktan tepe yönetime kadar  per-
sonelin yani çal›flanlar›n birbiri ile örtüflen veya farkl› beklentileri vard›r. Doyuru-
cu bir ücret daha iyi çal›flma koflullar›, sosyal ortam, gelecek güvencesi, yükselme
olanaklar›, ödüllendirilme vb. unsurlar çal›flanlar›n iflletmeden bafll›ca beklentile-
ridir. Kalk›nm›fll›k ve refah düzeyi yüksek olan ülkelerde;cinsiyet ay›r›m› gözetil-
memesi, krefl ya da çocuk bak›m› gibi konular da çal›flanlar›n temel beklentileri
aras›ndad›r. ‹flletmenin amaçlar›na etkin biçimde katk› sa¤lanabilmesi, personelin
beklentilerine karfl›l›k verme düzeyi ile yak›ndan ba¤lant›l›d›r.

‹flletmelerin d›fl çevresinde; devlet ve yasalar, tüketiciler, toplum yap›s› ve kül-
türü, rakipler, tedarikçi iflletmeler, di¤er iflletmeler, fiziksel (do¤al) çevre koflullar›
yer al›r. D›fl çevre unsurlar›n›; yasal-siyasal çevre, toplumsal ve kültürel çevre,
ekonomik çevre ve fiziksel çevre olarak da grupland›rabiliriz. Uluslararas› faali-
yetleri olan iflletmeler yukar›da say›lanlar d›fl›nda, uluslararas› çevre koflullar› ile
çevrelenmifltir.
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Devletin uygulamalar› ve yasalar, iflletmeleri çevreleyen önemli bir unsurdur. ‹fl-
letmelerin faaliyetleri, yasalar›n çizdi¤i haklar ve sorumluluklar çerçevesinde sür-
dürülür.Devlet ile birey aras›ndaki iliflkileri düzenleyen anayasa, ifl hukuku , ida-
re hukuku iflletmelerle bireyler aras›ndaki iliflkileri düzenleyen ticaret, borçlar. ic-
ra iflas hukuku iflletmelerin sorumluluklar› ile ilgili kurallar› içerir: Çal›flanlar›n
haklar›n›n verilmesi, vergi vermek, ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› vb. gibi. ‹flletmeler,
yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermenin karfl›l›¤›nda devletin sa¤lad›¤› çe-
flitli haklardan yararlan›r; yat›r›m indirimi ya da vergi teflvikinden yararlanma, kre-
di olanaklar› vb.. gibi.

Tüketiciler, iflletmelerin varl›¤›n› sürdürebilmesinde önemli bir etkendir. ‹fllet-
meler öncelikle hedef kitlenin ve genel olarak tüketicilerin beklentilerine karfl›l›k
vermek zorundad›r. Mal ve hizmetlerin tüketicilerin tercih etti¤i kalitede, zaman-
da, yerde ve onlar›n ödeyecebilece¤i fiyat üzerinden sunulmas›, pazarda pay
edinmenin ve baflarman›n ön kofluludur. Günümüzde tüketiciler, toplum için üre-
tim yapan iflletmeleri, üretim için üretim yapanlardan ay›rma bilincine ulaflm›flt›r.
Art›k, tüketiciye gereksinme duydu¤u ürünleri ulaflt›rmak tek bafl›na yeterli de¤il-
dir. Tüketici, kendi ç›karlar›n› gözetip, kendisine hem ürün özellikleri hem de ser-
vis aç›s›ndan kalite sunan iflletmelere yönelmektedir. Bunlar›n d›fl›nda, do¤al çev-
renin korunmas›, di¤er iflletmelerle ›l›ml› iliflkiler içinde olmas›, devlete karfl› yü-
kümlülüklerini yerine getirmesi tüketicilerin iflletmelerde arad›¤› özelliklerdir. Tü-
keticilerin beklenti ve istekleri, toplumsal de¤erler, yaflam biçimi, gelenek ve
inançlardan büyük ölçüde etkilenir. Özellikle uluslararas› faaliyetleri olan iflletme-
lerin; ürünlerini tasarlay›p, haz›r hale getirip, pazara sunmadan önce toplum yap›-
s›n› ve kültürünü iyi tan›mas› gerekir. Pazar araflt›rmas›, tüketici beklentilerine ve
rakip iflletmelerin uygulamalar›na yönelik araflt›rmalar iflletmelere, bu konuda ge-
reksinme duyduklar› bilgileri sa¤lar.

Toplumsal çevreden, bir toplumun iflletmelere bak›fl aç›s›, onlara iliflkin görüflleri
anlafl›l›r. ‹flletmeyi kuflatan ve iflletme ile do¤rudan ya da dolayl› iliflkisi olan
insanlar›n demografik ve kültürel özellikleri toplumsal çevreyi belirler. Toplumu
oluflturan bireylerin ço¤unlu¤unca benimsenen kültürel de¤erler, o toplumun
yaflam biçimini belirler. Yeme içme, e¤lenme, bar›nma, çal›flma, sa¤l›k, ifl ahlak›,
çevrenin korunmas› gibi kavramlara iliflkin görüfl ve davran›fllar toplumsal kültürü
oluflturur. ‹flletmeler toplumun yaflam biçimini, al›flkanl›klar›na, de¤erlerine uygun
bir üretim ve faaliyet ortam› gerçeklefltirmekle yükümlüdür.

Tüketici Haklar›; ‹flletmelerin karar ve politikalar›nda, tüketicilerin istek ve gerek-
sinimlerini dikkate almas›n› öngören bir kamuoyu hareketi olarak yayg›nlaflm›fl-
t›r. ABD Baflkanlar›ndan J.F. Kennedy, tüketici haklar›n›; belgilenme, seçim yap-
ma, güvenlik ve sesini duyurabilme olarak s›ralam›flt›r. Bu konunun önemini
kavram›fl olan iflletmeler, tüketici flikayetlerini alabilmek için özel bir çaba göste-
rirler. Tüketicilerin örgütlenebildi¤i ülkelerde, tüketicilerin haklar› yasalar yoluy-
la korunmaya çal›fl›l›r. Ülkemizde, Tüketicilerin Korunmas› Kanunu da bu ama-
ca yöneliktir.

Rakipler, iflletmelerin dikkatle izlenmesi gereken önemli bir baflka d›fl çevre
unsurudur. Rakipler, Pepsicola ve Coca-Cola örne¤inde oldu¤u gibi ayn› faaliyet
dal›nda ayn› hedef kitleye ürün sunan iflletmelerdir. Rekabet; ürünün özelli¤i, sa-
t›fl koflullar›, da¤›t›m, sat›fl çabalar› ya da di¤er yan hizmetlerle ilgili olabilir. ‹fllet-
meler için rekabet üstünlü¤ü, bu ve benzeri konularda rakiplerden daha iyi ol-
mak ya da farkl› olmak demektir. Bunu sa¤layabilmek için iflletmeler, içinde bu-
lundu¤u sektörün genel yap›s› yan›s›ra; rakiplerin ürün, fiyat, sat›fl, insan kay-
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naklar› politikalar›n› ö¤renmeye çal›flmal›d›r. Ancak, rakip iflletmelerin uygula-
malar›n› aynen almak yerine, bunlar iflletmenin kendi yap›s›na ve gereksinimle-
rine uyarlanmal›d›r.

Rakip durumunda olan iflletmeler iflbirli¤i içinde de olabilir. Ç›karlar› gere¤i
anlaflarak, ilerideki ünitelerde aç›klanacak olan kartel, tröst, konsorsiyum ya da
holding gibi birleflmelere gidilebilir. Bu birleflmeler sayesinde iflletmeler aras›nda
finansal, teknolojik, örgütsel ya da hukuki anlaflmalar gerçekleflir. ‹flletmelerin bu
noktadaki en büyük sorumlulu¤u, karfl›l›kl› olarak yap›lan anlaflma kurallar›na ve
etik ilkelere uygun davranmakt›r.

‹flletmelerin d›fl çevre unsurlar›ndan bir baflkas› tedarikçilerdir. Tedarikçiler,
iflletmelere, üretim faaliyetleri için gerekli olan mal ve hizmetleri sa¤larlar. Teknik
donan›m, ara mallar, iflgücü, da¤›t›m, tafl›mac›l›k ve benzeri konularda katk›
sa¤layan bu kurulufllarla olumlu iliflkiler içinde olunmas›, iflletmelerin faaliyet-
lerinin aksamadan sürdürülmesinde önemli rol oynar. Ucuz, kalite standartlar›na
ve iflletmenin beklentilerine uygun hizmet alabilmek için, tedarikçilerin ç›kar-
lar›n›n gözetilmesi önem kazan›r.

Di¤er iflletmeler içinde, iflletmeye kredi veren bankalar, finans kurulufllar› da
önemli yer tutar. Bu kurumlarla olumlu iliflkiler içinde olunmas›, iflletmelerin pa-
rasal kaynak bulmas›n› kolaylaflt›r›r. ‹flletmelerin bunlara karfl› olan yükümlülük-
lerini zaman›nda yerine getirmesi, parasal gereksinmelerinin her seferinde her-
hangi bir engel olmaks›z›n karfl›lanmas›n› sa¤lar.

Fiziksel çevre, genel anlamda yeryüzündeki do¤al kaynaklard›r. Bunlar, toprak,
hava, su ve iklimdir. Bütün iflletmeler çeflitli derecelerde bu kaynaklara ba¤›ml›d›r.
‹flletmelerin mallar›n› üretmek için kulland›¤› kaynaklar›n ço¤u fiziksel çevreden
sa¤lan›r. Bu kaynaklar›n kullan›m›, ekonomik yap›yla, hükümetlerin tutumuyla ve
toplumun duyarl›l›¤› ile yak›ndan ilgilidir. Do¤al kaynaklar›n bilinçsizce kullan›l›p
yok edilmesi ve kullan›m›ndaki ç›kar iliflkileri iflletmeler için de önemli sorunlar
yarat›r.

‹flletmelerin, çevre unsurlar›n› ve bunlar›n özelliklerini tan›mas› ne gibi
yararlar sa¤lar?

Genç giriflimciler örne¤inde, iflletmenin iç veya d›fl çevresinin fazla önem-
senmedi¤i sonucuna var›yoruz. Ortaklar›n önemsedi¤i tek konu, mali-
yetler ve kâr elde edilip edilemeyece¤idir. Teknik konularda, pazar›n
yap›s› ve rakipleri hakk›nda ön araflt›rma yap›lmam›flt›r. Hedef kitle
tam olarak belirlenmedi¤i için, önemli bir baflka çevre unsuru olan rad-
yo dinleyicileri ve bunlara ba¤l› olarak reklam verecek kesimin özellik-
leri de bilinmemektedir. Sonuçta, reklam gelirleri beklenenin çok alt›nda
gerçekleflmifltir.

‹fiLETMELER‹N GRUPLANDIRILMASI

‹flletmelerin grupland›r›lmas›na yönelik ölçütleri ay›rdetmek.

‹flletmeler, birbirinden farkl› yap› ve özelliklere sahiptir. Buna ba¤l› olarak, bir ifl-
letmenin ekonomik sistem içindeki ifllevi di¤erlerinden farkl›d›r. ‹flletmelerin
grupland›r›lmas›nda geçerli olan görüfllerin belli ölçütler üzerinde yo¤unlaflt›¤›n›
görüyoruz.
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‹flletmeleri;
1. üretilen mal ve hizmet  çeflidine göre,
2. üretim araçlar›n›n mülkiyetine göre,
3. hukuki yap›lar›na göre,
4. ulusal köklerine göre,
5. iflletmeleraras› anlaflmalara göre,
6. di¤er aç›lara göre bölümlendirmek mümkündür.

Farkl› ölçütlere göre gruplanan iflletmelerin özelliklerini
tan›mlamak.

Üretilen Mal ve Hizmet Çeflidi Yönünden ‹flletmeler
Üretilen mal ve hizmet çeflidi yönünden iflletmeler; endüstri iflletmeleri, ticaret ifl-
letmeleri, hizmet iflletmeleri olarak üçe ayr›l›r.
• Endüstri ‹flletmeleri: Üretim sürecinde, kullan›lan girdileri fiziksel ya da kimyasal
yönden de¤iflikli¤e u¤ratarak yeni bir mala dönüfltüren iflletmelerdir. Üretim gelifl-
mifl tekniklerle gerçeklefltirilir. Fabrikasyon sistemini uygulayan iflletmeler, en-
düstriyel üretim yaparlar. Hammadde iflleyen ya da uçak, araba, montaj yapan ifl-
letmeler, endüstriyel üretim yapmaktad›r.
• Ticaret ‹flletmeleri: Ticaret kesiminde çal›flan, üretici iflletmelerin ürettikleri mal-
lar›n toptanc›l›¤›n›, yar› toptanc›l›¤›n› ve perakendecili¤ini yapan iflletmelerdir.
Bunlar üretici iflletmelerle tüketiciler aras›nda yeralan arac› kurulufllard›r. Toptan-
c› ve perakendeci iflletmeler pazarlama ifllevlerinin yerine getirilmesinde önemli
görevler üstlenirler. Arac›l›k edilen mal›n özelli¤ine ve türüne göre, toptanc› ve
perakendeci iflletmelerin bir çok çeflidi blunur.
• Hizmet ‹flletmeleri: Hizmet üreten ve pazarlayan her boyuttaki iflletmelerdir.
Bunlar, konaklama hizmetlerinde (otel, motel), e¤lence hizmetlerinde (tiyatro, si-
nema), sa¤l›k hizmetlerinde (hastane), e¤itim ve ö¤retim hizmetlerinde (okul), si-
gorta ve finansman hizmetlerinde (sigortac›l›k, bankac›l›k), tafl›ma ve iletiflim hiz-
metlerinde (eflya ve yolcu tafl›mac›l›¤›, PTT), dan›flmanl›k hizmetlerinde (hukuk-
sal, finansal, ticari dan›flmanl›k), bak›m hizmetlerinde (beraber, elbise temizleyici-
li¤i) bulunurlar.

Üretim Araçlar›n›n Mülkiyetine Göre ‹flletmeler
Üretim araçlar›n›n mülkiyetine göre iflletmeler; özel kesim, kamu kesimi ve ya-
banc› sermayeli iflletmeler olarak ayr›l›r.
• Özel Kesim ‹flletmeleri: Üretim araçlar›n›n mülkiyeti özel kiflilerin elinde bulunan
iflletmelerdir. Bu iflletmeler, belli amaçlar do¤rultusunda, bir ya da çok say›daki
kiflinin çeflitli oranlarda sermayelerini bir araya getirerek oluflturduklar› kurulufllar-
d›r. Her türlü alanda, her düzeyde ve boyutta faaliyette bulunabilirler.
• Kamu Kesimi ‹flletmeleri: Sermayesinin tümü ya da ço¤unlu¤u devlete ya da ka-
mu tüzel kiflilerine ait olan iflletmelerdir. Kamu kesimi iflletmeleri bir ekonominin
tümüne egemen olacak boyutlarda bulunabilece¤i gibi, daha dar boyutlarda da
olabilir. Kamu kesimi iflletmeleri özel kesim iflletmeleri ile yan yana çal›flabilirler;
ayn› konuda ya da de¤iflik konularda üretim yapabilirler. Ayr›ca, özel sermaye sa-
hipleri ile ortakl›k kurarak karma tipte iflletmeler de oluflturulabilir.
Kamu iflletmelerinin güdecekleri amaç, toplumsal a¤›rl›kl› olabilece¤i gibi, özel
kesim iflletmeleri gibi salt kâra yönelik de olabilir. Ülkemizde kamu kesimi ifllet-
melerinin önemli bir yeri vard›r (K‹T’ler).
• Yabanc› Sermayeli ‹flletmeler: Üretim araçlar›n›n mülkiyeti baflka ülke giriflimcile-
rinin olan iflletmeleridir. Bu iflletmelerde, sermayenin tümü yabanc› giriflimcilerin
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olabilir. Ayr›ca, yerli sermaye ile çeflitli oranlarda ortakl›klara giriflen yabanc› ser-
maye iflletmeleri de bulunur. Bu ortakl›klar, özel iflletmecilerle kurulabilece¤i gibi
kamu kesimiyle de gerçeklefltirilebilir.

Türkiye’de yabanc› sermayeli iflletmelerin yeri h›zla artmaktad›r. Bu iflletmele-
rin Türkiye’de kuruluflu ile ilgili yasal düzenlemelerin birbirinden çok farkl› olma-
s›, farkl› yap›daki sermayeli iflletmelerin oluflmas›na yol açm›flt›r.

Hukuki Yap›lar›na Göre ‹flletmeler
Hukuki yap›lar›na göre iflletmeler; ülkelerin hukuk sistemine göre farkl›l›k göste-
rir. Ancak, genelde tüm ülkelerde geçerli olan hukuksal biçimler de vard›r. Yasal
ayr›nt›lar olarak birbirinden farkl› de¤erlemeler olsa da, bu hukuksal biçimler
uluslararas› düzeyde birbiriyle çok yak›nd›r.

Türk Hukuk Sisteminde yer alan iflletme biçimleri uluslararas› hukusal biçim-
lerle büyük ölçüde benzerlik tafl›maktad›r.

Hukuk sistemimizde iflletme biçimleri afla¤›daki gibi bölümlendirilebilir:
1. Özel ‹flletmelerin Hukuksal Biçimleri

A. Kifli fiirketleri
a. Tek kifli iflletmesi
b. Adi flirket
c. Kollektif flirket
d. Adi komandit flirket

B. Sermaye fiirketleri
a. Anonim flirket
b. Limited flirket
c. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirket
d. Kooperatif flirket

- Dernek ve tesislerin flirketleri
2. Kamu ‹flletmelerinin Hukuksal Biçimleri

A. Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri
a. ‹ktisadi devlet teflekkülleri
b. Kamu iktisadi kurulufllar›

B. Yerel Yönetim ‹flletmeleri
C. Katma Bütçeli Yönetimlerin ‹flletmeleri
D. Döner Sermayeli ‹flletmeler

3. Yabanc› Sermayeli ‹flletmeler
A. 6222 Say›l› Yasaya göre kurulanlar
B. Petrol Yasas›na göre kurulanlar
C. 1567 Say›l› Yasaya göre kurulanlar
D. Uluslararas› anlaflmalarla kurulanlar

Ulusal Kökenlerine Göre ‹flletmeler
Ulusal kökenlerine göre iflletmeler; ulusal iflletmeler, uluslararas› iflletmeler,
çokuluslu iflletmeler, olarak ay›r›yoruz.
• Ulusal ‹flletmeler: Ülke s›n›rlar› içinde kurulmufl, kapital ve yönetim aç›s›ndan
baflka bir ülkeye ba¤l› olmayan iflletmelerdir. Bu niteli¤i gösteren her türlü ifllet-
me ulusal iflletme say›l›r. Türkiye’deki yerli flirketler ulusal iflletmelerdir.
• Uluslararas› ‹flletmeler: Yaln›zca kendi ülkesinde de¤il, baflka ülkelerde de çeflit-
li dallarda u¤raflta bulunan iflletmelerdir. Bunlar›n kapital yat›r›mlar› s›n›rl›d›r ve
yönetimleri ço¤unlukla ana iflletme yurttafllar›n›n elindedir. Bu iflletmeler sanayi,
ticaret, ulaflt›rma, pazarlama alanlar›nda yer al›rlar.
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• Çokuluslu fiirket (ÇUfi): Dünyay› bir tek pazar olarak gören ve durumunu her yer-
de en k›vaml› k›lmak için kaynaklar›n› -kapital, yönetim, teknoloji-oralara aktaran
bir dünya flirketidir. ÇUfi’lar ekonomik yaflam›n her alan›nda yer al›rlar ve u¤rafl-
lar›n› pek çok ülkeye yayarlar. U¤rafl alanlar›n› flöyle s›n›fland›rabiliriz: Yerel ola-
rak üretilen ya da d›fl al›m› yap›lan parçalar› kullanan üretici iflletmeler; yar› üre-
ticilik yapan da¤›t›c›lar ve ba¤lant›l› sat›flç›lar biçimindeki ticaret iflletmeleri; s›n›r-
l› ölçüde yerel iflletmeye ba¤l› olan do¤al ve tar›msal kaynaklar›n ana üreticileri
ya da ç›kar›mc›lar›; hizmette ya da e¤lence alan›nda ana iflletmeye ba¤l› yar› öz-
defl nitelikte flube örgütlenmeleri.

Yüzy›l›m›zda ÇUfi’lar çok genifl bir alana yay›lm›fllar ve elde ettikleri gelir aç›-
s›ndan bir çok ülkenin ulusal gelirini aflar duruma gelmifllerdir. ÇUfi’lar›n ifl hac-
mi, dünya üretiminin 1/7’sinden çoktur. ÇUfi’lar›n y›ll›k büyüme h›zlar› %10’dur.
Yap›lan kestirimler, 2000 y›llar›nda ÇUfi’lar›n dünya üretiminin yar›s›n› karfl›lad›k-
lar› yolundad›r. ÇUfi’larla ilgili olarak 19. Ünite’de daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

‹flletmeleraras› Anlaflmalara Göre ‹flletmeler
‹flletmeleraras› anlaflmalara göre iflletmeler; iflletmeler, pazarlara daha çok egemen
olma, tek bafllar›na gerçeklefltiremeyecekleri iflleri ortaklafla gerçeklefltirme, daha
yeterli olanaklara kavuflma ve sonuçta daha yüksek kârlar sa¤lama amac›yla ara-
lar›nda gizli ya da aç›k anlaflmalar yaparlar. Bu anlaflmalar çeflitli özellikler tafl›r.

Bafll›ca anlaflma çeflitleri flunlard›r: Kartel, tröst, konsern, konsorsiyum, centil-
men anlaflmalar›, tam birleflme, holding. Bu konular›n ayr›nt›lar›n› “Büyüme”
Ünitesinde ele alaca¤›z.

‹flletmelerin Bölümlendirilmesindeki Di¤er Ölçütler
‹flletmelerin bölümlendirilmesindeki di¤er ölçütleri:
• Büyüklük
• Süreklilik
• Riske katlanma
• Yönetim biçimleri
• Al›c›lar›n türü
olarak s›ralayabiliriz.
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‹flletme kavram› ve ilgili kavramlar ile iflletmelerin özelliklerine iliflkin sorular›n cevaplar› için “‹flletme Kavram›”
televizyon programlar›n› izleyiniz.



Özet
Bu Ünitede iflletmelerin genel ve özel amaçlar›n›,belirli

ifllevlerini, çevrelerindeki ç›kar gruplar› ile olan kafl›l›kl›

etkileflimlerini ve iflletmeleri grupland›r›rken temel ald›¤›-

m›z ölçütleri inceledik. Art›k;

• iflletmelerin ne tür amaçlar› oldu¤unu (sayfa 31-23),

• iflletmelerin ifllevlerinin neler oldu¤unu (sayfa 24-25),

• iflletmelerin çevresindeki karfl›l›kl› etkileflim içinde ol-

du¤u ç›kar gruplar›n›n özelliklerini ve etkileflimin bo-

yutlar›n› (sayfa 26-29),

• iflletmeleri grupland›r›rken ne gibi ölçütleri kul-

land›¤›m›z› (sayfa 29),

• farkl› özelliklere göre grupland›r›lan iflletmelerin özel-

liklerinin neler oldu¤unu (29-32) biliyoruz.

‹flletmelerin amaçlar›, bir iflletmenin ulaflmak istediklerini

ifade eder.Amaçlar; ne, neden. ne zaman, nas›l,hangi kap-

samda, nerede yap›lacak sorular›na verilecek yan›tlar› fle-

killendirir. ‹flletmelerin baflar›l› olmas›nda ve sa¤l›kl› ka-

rarlar al›nmas›nda temel koflul, ne yap›laca¤›n›n bilinme-

sidir. ‹flletmelerin genel amaçlar›, kâr elde etmek, toplu-

ma hizmet etmek, iflletmenin varl›¤›n› sürekli k›lmaktad›r.

‹flletmelerin özel amaçlar›, sosyal sorumluluk, çevrecilik,

kaliteli ve nitelikli bir çal›flma ortam›, çal›flanlara daha iyi

ücret, çevre koflullar›na uyum,uluslar aras› iliflkiler vb.

olarak s›ralanabilir.

‹flletmelerin ifllevlerini genel veya özel amaçlar› flekillen-

dirir. Bu ifllevler iflletmenin belirli bölümlerinde gerçek-

lefltirilir. Yönetim, üretim, pazarlama, finansman, perso-

nel, muhasebe, ar-ge, halkla iliflkiler, ulaflt›rma, depolama

bunlardan bafll›calar›d›r. Günümüzdeki geliflmeler, ifllet-

mecilik ifllevleri ve uygulamalar›nda yenilikleri zorunlu

k›lm›flt›r. Klasik ifllevlerin yan›s›ra, ça¤dafl, global ve re-

kabetçi anlay›fl›n gerektirdi¤i ifllevler de büyük önem ka-

zanm›flt›r. ‹nsan kaynaklar›, planlama, reklam ve promos-

yon, e¤itim, kalite kontrol, uluslararas› iliflkiler ça¤dafl ifl-

letmelerde sürdürülen ifllevlerden baz›lar›d›r. ‹flletmeler-

de, yukar›da sözü edilen ifllevlerden hangilerinin uygula-

naca¤› ya da hangileri için ayr› bölümler aç›laca¤›; üst yö-

netimin yaklafl›m›, üretim konusu, sektör özellikleri, ifllet-

menin içinde bulundu¤u özel koflullar, büyüklük gibi un-

surlar›n etkisi alt›nda kararlaflt›r›l›r.

‹flletmelerin çevresini oluflturan ç›kar gruplar› ile iliflkisi,

onlar›n beklentilerini karfl›lama ve faaliyetleri yoluyla on-

lar› etkileme biçiminde ortaya ç›kar. Her iflletme, çevre-

sindeki kifli veya kurumlara karfl› sorumludur. Bu sorum-

lulu¤un gere¤i olarak bu kifli veya kurumlar›n çeflitli bek-

lentileri ve gereksinmelerini karfl›lamak zorundad›r.‹fllet-

melerin çevre iliflkileri ve sorumluluklar› iç ve d›fl çevre

olarak ayr›lm›flt›r. ‹ç çevre unsurlar›, iflletmeyi do¤rudan

etkileyen ve karfl›l›¤›nda iflletme faaliyetlerinden do¤ru-

dan etkilenen unsurlard›r. ‹flletmelerin iç çevresinde yer

alan temel unsurlar; sermaye sahipleri, yöneticiler ve yö-

netilenler yani çal›flanlar ve onlardan kaynaklanan yöne-

tim biçimi ya da örgüt kültürüdür. ‹flletmelerin d›fl çevre-

sinde; devlet ve yasalar, tüketiciler, toplum yap›s› ve kül-

türü, rakipler, tadarikçi iflletmeler, di¤er iflletmeler ve tüm

bu unsurlar›n bir arada oluflturdu¤u piyasa koflullar› yer

al›r.

‹flletmeler birbirinden farkl› yap›  ve özelliklere sahiptir. ‹fl-

letmelerin grupland›r›lmas›nda geçerli olan ölçütler; mal ve

hizmet türü, üretim araçlar›n›n mülkiyeti, hukuki yap›lar›,

ulusal kökeni, iflletmeler aras› anlaflmalar ve di¤erleridir.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlamad›-
¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›n›z.
Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki üniteye
geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin konu-
lar› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n! Do¤ru
yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Beyaz eflya üreten bir iflletmenin, tüketicilerin ge-
reksinmelerini saptamaya yönelik bir araflt›rma yapt›r-
mas›, iflletmenin genel amaçlar›ndan hangisiyle do¤ru-

dan iliflkilidir?
a. Daha fazla kâr elde etmek
b. Topluma hizmet etmek
c. ‹flletmenin varl›¤›n› sürekli k›lmak
d. ‹flletmenin büyümesini sa¤lamak
e. ‹stihdam alanlar› yaratmak

2. Özel iflletmeler, di¤er amaçlar›n› gerçeklefltirebil-
mek için öncelikle afla¤›daki amaçlardan hangisini
gerçeklefltirmelidirler?

a. Topluma hizmet etmek
b. Varl›¤›n› sürekli k›lmak
c. Pazar pay›n› artt›rmak
d. Güçlü örgüt kültürü yaratmak
e. Kâr elde etmek

3. Afla¤›dakilerden hangisi baz› iflletmelerin h›zl› büyü-
mesinde etkili olan temel faktörlerden biri de¤ildir?

a. Sektörel dengeler
b. Çevre koflullar›ndan yararlanma
c. De¤iflimi benimseme
d. Risk almaktan kaç›nma
e. ‹leriyi görebilme

4. Bir reklam flirketinde temel ifllev afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Müflteri iliflkilerinin gelifltirilmesi
b. fiirketin tan›t›m› için etkinlikler düzenlenmesi
c. Reklam metni için fikir üretimi
d. Medyada yer ve zaman sat›n al›nmas›
e. Reklam bütçesinin oluflturulmas›

5. Televizyon kurulufllar›n›n reyting ölçümleri yapt›rmas›
afla¤›daki iflletme ifllevlerinden hangisinin amac›na hiz-
met eder?

a. Üretim
b. Yönetim
c. Finansman
d. Halkla ‹liflkiler
e. Pazarlama

6. Otomobil üreten bir iflletmeye oto cam› üretip satan
bir iflletme, karfl›l›kl› etkileflimde bulunulan çevre unsur-
lar›ndan hangisine örnektir?

a. Tedarikçiler
b. Rakipler
c. Teknik hizmet sa¤layanlar
d. Da¤›t›c›lar
e. Toptanc›lar

7. Afla¤›daki yaklafl›mlardan hangisi iflletmeye rekabet üs-
tünlü¤ü sa¤lar?

a. Çal›flanlara yüksek ücret ödeme
b. Tüketici tercihine yönelik üretim
c. Finans kurulufllar›yla s›k› iletiflim
d. Kâr marjlar›n› daha yüksek tutmak
e. Yüksek kapasitede üretim yapmak

8. Afla¤›daki iflletmelerden hangisi hem endüstri, hem de
tüketim mal› özelli¤i tafl›yan bir ürün üretmektedir?

a. Süt fabrikas›
b. Salça fabrikas›
c. Kalem fabrikas›
d. Kibrit fabrikas›
e. Çimento fabrikas›

9. Üretim araçlar›n›n mülkiyeti baflka ülke giriflimcilerine
ait olan iflletme ne tür bir iflletmedir?

a. Özel Giriflim
b. Kamu ‹flletmesi
c. Ticari ‹flletme
d. Yabanc› sermayeli ‹flletme
e. Endüstri ‹flletmesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi sermaye flirketi de¤ildir?
a. Kollektif flirket
b. Kooperatif flirketi
c. Limited flirket
d. Anonim flirket
e. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirket
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Yaflam›n ‹çinden
Afla¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularda ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› okuya-
rak, bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerini-
zin pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

D›sney’›n Amerikas› ‹çin Savafl
Washigton D.C.’nin 35 mil güneybat›s›ndaki Virginia Pied-
mont topraklar›nda bir çal›flmaya tan›k olundu. Walt Dis-
ney flirketi taraflar›ndan biriydi. Karfl› ordu ise tarihçiler,
çevreciler ve toprak sahiplerinden oluflan karma bir grup-
tu. Konu, Disney’in son projesiydi. 3000 dönüm olarak
planlanan park›n ad› “Disney’in Amerikas›”idi. Tesis için
yap›lan tasar›m, 1340 otel odas›, 2300 yerleflim yeri, 1,96
milyon metrekare ticari alan ve Amerika’n›n geçmiflini
genifl bir flekilde gösteren tarihi bir park› kaps›yordu.
Projenin tamamlanmas› 4 y›l› alacakt› ve maliyeti 650 mil-
yon dolar olacakt›.
Disney’in Amerika’s› daha bafl›nda tepki toplamaya bafl-
lad›. Tarihçiler park›n yap›lmas›n› protesto etmek üzere
bir araya geldiler. Shelby Foote ad›ndaki bir tarihçi: “Dis-
ney çal›flanlar›, hayvanlar alemine yapt›klar›n› Amerikan
tarihine de yapmak istiyorlar” dedi. Bölgeden 70 örgüt ve
5000 ailenin oluflturdu¤u Piedmont Çevreci komisyonu,
park›n, kalabal›k, kirlilik ve trafik izdiham› getirece¤ini
ifade etti. Bölge sakinlerinden biri, “Disney k›rsal bölgeyi
yok edecek” dedi. Yazar David McCullugh, flirketin hali-
haz›rda faaliyet gösteren parklar›n›, California Disney-
land’i ve Florida Disneyword’ü saran kentsel yay›l›m›
iflaret etti. Bunun yan›nda yöreyi bekleyen motel, fast-
food restoranlar› ve hediyelik eflya dükkan› istilas›na kar-
fl› uyard›.
Buna ra¤men Disney yöneticileri, park›n getirilerinin,
götürülerinin çok üstünde olaca¤›n› savundu. Disney bafl-
kan› Micheal Eisner, bölgede do¤rudan 2700, dolayl› yol-
lardan da 19.000 yeni ifl imkan› yarataca¤›na söz verdi.
Bunun yan›nda, bölgeye park aç›ld›ktan sonraki 10 y›l
için 169 milyon dolar ödemeye ve park›n ilk 30 y›ll›k
faaliyeti için Virginia eyaletine yaklafl›k 2 milyar dolar
ödemeye söz verdi. Disney’in halkla iliflkiler dan›flman›
Jody Powell, çat›flmay›, Manassas bölgesini kontrol et-
meye çal›flan zengin Piedmont’lu toprak sahiplerinin bir
giriflimi olarak tan›mlad› ve “Buras› onlar›n tampon böl-
gesi, bu alana sahip de¤iller, ancak kontrol etmeleri
gerekiyor” diye ilave etti.
Baz› tarihçiler ise Disney’in Amerikas›n› destekledi. Geor-
ge Washington Üniversitesi’nden James Oliver Horton,
park›, s›n›flar›na gelmeyen ve kitaplar›n› okumayan in-
sanlara bir fleyler ö¤retme f›rsat› olarak tan›mlad›.
Bu z›tl›klar, ifl adamlar› ve kad›nlar›n›n karfl› karfl›ya kal-
d›klar› zor ahlaki kararlar› temsil etmektedir. Bu tür bir
durumda Disney Company’in sorumlulu¤u tam olarak han-
gi noktada yatmaktad›r? Baz›lar›na göre hissedarlar›n geliri-

ni art›rmak üzere yasal olarak sat›n al›nm›fl bir arazinin
gelifltirilmesi bir iflletmenin en do¤al hakk›d›r (Laf aras›n-
da, bu arazi daha önceden de Exxon iflletmesine aitti).
Baz›lar›na göre ise Manassas gibi tarihi ve görülmeye de¤er
yerlerin pek ço¤u zaten geliflmifltir. Kalanlar ise yok edil-
memesi gereken de¤erli kamu kaynaklar›d›r.
III. Bull Run Savafl›, Disney’in yenilgisiyle sonuçland›.
Disney, Piedmont bölgesindeki yat›r›m karar›n› geri çek-
ti. Yöneticiler, Disney’in Amerikas› kavram›n› asla unut-
mayacaklar›na yemin ettiler. Disney Channel’›n baflkan›
ve Disney’in Amerikas›’n›n sözcüsü John Cooke flöyle
demifltir: “fiu anda mevki bulma ifliyle u¤rafl›yoruz. Her-
fleye yeniden bafllad›k ve karfl›t tarihçilere ulaflmaya
çal›fl›yoruz”. ‹fl analistleri ise Amerika’n›n bir di¤er parka
ihtiyac› olup olmad›¤›n› sorgulamaktad›r. Disney’in park-
lardan elde etti¤i gelirle mütevazi bir orandad›r. S›çray›fl-
ta olan gelir kaynaklar› filmler, e¤lence ve tüketiciye yöne-
lik ürünlerdir.

1. Disney’in yat›r›m karar›n› etkileyen d›fl çevre unsurlar›
nelerdir ve en güçlü hangisidir?

2. Disney, hangi iflletmecilik ilkesine yenik düflerek
yat›r›m karar›n› geri çekmifltir?

At›l›m Spor Malzemeleri A.fi.
Günümüz ekonomisinde giriflimciler ve küçük iflletme
sahipleri yaflamsal bir rol oynamaktad›r. Gün geçtikçe
daha fazla say›da insan, kendileri için çal›flmak üzere,
küçük iflletme sahipli¤inin risklerini tafl›maya istekli hale
gelmektedir.Ancak iflletmecilik son derece rekabetçidir ve
uluslararas› yap›dad›r. Bu nedenle giriflimciler baflar›l›
olabilmek için planlar›n› son derce dikkatli bir flekilde
yapmal›d›r. A. Sporteks ve K. Servisçi, 1987y›l›nda At›l›m
A.fi.’yi kurduklar›nda karfl›laflt›klar› da bundan ibaretti.
At›l›m A.fi., büyük markalarla dolu, stok miktarlar› yüksek
kâr marj› düflük bir pazar için; tenis toplar›, raketleri, ak-
sesuarlar› ve giysileri üretiyordu. Sporteks ve Servisçi
biliyordu ki baflar›l› olabilmek için tenis oyuncular›na
ulaflacak yeni yollar bulmalar› gerekiyordu.
Yüksek maliyetle çal›flan büyük iflletmelerden olmad›k-
lar›ndan, biliyorlard› ki rakiplerine göre daha az miktarda
tenis topu ve ekipman› satarak kârl› olabilirlerdi. Bu düflün-
ceyle fiyat›n temel belirleyici olmad›¤› pazar bölümlerini
seçmeye daha sonra avantaj elde etmeye yönelik rekabet-
çi bir strateji benimsediler.
Sporteks ve Servisçi öncelikle; yüksek gelirli, özel flehir
klüplerinde oynayan, belli bir y›l için ortalamadan daha
fazla say›da tenis oynayan kiflilerin oluflturdu¤u tenis
pazar›n› hedeflemeleri gere¤inin fark›na vard›lar. Ortak-
lar, pazar araflt›rmalar›na bakt›klar›nda bu koflullara uyan
oyuncular›n genelikle, 80.000 dolar civar›nda gelir elde
eden, 50.yafllar›nda erkekler oduklar›n› gördüler. Bu oyun-
cular, ankete kat›lan di¤er alt› gruba göre al›flverifle ve
di¤er oyuna iliflkin kalemlere daha fazla para harc›yorlar-
d›. Asl›nda bu oyuncular, di¤erlerine göre birkaç bin dolar
fazla harc›yorlard›.
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Sporteks ve Servisçi, hedef pazar› belirlediklerinde, ona
ulaflmak için baflar›l› bir startejiye ihtiyaç duydular. Biliyor-
lard› ki baflar›l› bir strateji, ülkedeki yerel tenis profes-
yonellerinin yard›mlar›n› kapsamal›yd›. Çünkü, hedef kit-
lenin sat›n al›m kararlar›nda bu profesyonellerin etkisi
son derece büyüktü. Tüm haklar› için, profesyonelleri tat-
min edecek flekilde, markalar› olarak Roket’e lisans al-
d›lar. Bunu yapmak için hiçbir koflulda asla taviz ver-
meyecekleri iki nokta belirlediler. Öncelikle, Roket ekip-
manlar› ve k›yafetlerini satmak için profesyonellere yöne-
lik sat›fl ma¤azas› sahada olmal›yd›. ‹kinci olarak Roket
ürünlerini satmak amac›yla sat›n almak isteyenlere asla
sat›fl yap›lmayacakt›. Gerçeke, ana sözleflme, piyasadaki
profesyonel tenis sat›fl ma¤azalar›nda özel da¤›t›m kanal-
lar›n› öngörüyordu. Bu sayede Roket sat›fl noktalar›, fin-
yatlar› yüksek tutulabilecek ve kâr marjlar› da yüksek
olacakt›. Çünkü yüksek stok seviyesinde çal›flan indirim
ma¤azalar› ile rekabet etmek zorunda kalmayacaklard›. 
Bunun yeterli olmamas› olas›l›¤›n› göz önünde bulun-
durarak, Bay Sporteks ve Servisçi, tenis profesyonelleri
için “Roket Kurucular› Klübü” program›n› oluflturdular.
Profesyonel tenisçileri destekleyici yeni planlar uy-
gulamaya girifltiler.
Bu stratejiler At›l›m A.fi.’ye kâr olarak geri döndü. Son y›l-
da sat›fllar 43 milyon dolar› aflt›. Bu örnek, baflar›l› star-
tejiler gelifltirmek isteyen küçük giriflimcilere cesaret veri-
ci bir olay› yans›tmaktad›r.

1. Türkiye’de tenis malzemeleri ve giysileri üreten küçük
bir iflletme olman›n üstünlükleri ve sak›ncal› yönleri
nelerdir?

2. At›l›m A.fi. gibi ufak bir iflletme, ne tip özel sorunlarla
karfl› karfl›yad›r?

3. At›l›m A.fi. için bir plan gelifltirin. Gelecekte giriflim-
lerini ne flekilde yönlendirmeleri gerekti¤ini düflününüz.

Biraz Daha Düflünelim
1. ‹flletmeler için amaç belirlemenin önemini aç›klay›n›z.
2. ‹flletmelerin temel ve alt amaçlar› nelerdir?
3. ‹flletmelerin temel ve alt amaçlar› aras›ndaki iliflkiyi

tan›mlay›n›z.
4. Çevrenizdeki iflletmelerin amaçlar› aras›ndaki farkl›l›k-

lar› ve berzerlikleri ile bunlar›n nedenlerini tart›fl›n›z.
5. ‹flletmelerin amaçlar›na ulaflmak için, yerine getirmesi

gereken ifllevleri genel bir bak›fl aç›s›yla s›ralay›n›z.
6. Bir iflletmede yürütülecek ifllevleri belirleyen unsurlar›

s›ralay›n›z.
7. ‹flletmeler için çevrenin önemini de¤erlendiriniz.
8. ‹flletmelerde iç ve d›fl çevre unsurlar›n› s›ralay›n›z.

9. ‹flletmelerin iç ve d›fl çevresi ile karfl›l›kl› etkilefliminin
boyutlar›n› aç›klay›n›z.

10. Bir iflletme için en önemli çevre unsuru sizce han-
gisidir? Tart›fl›n›z.

11. ‹flletmelerin grupland›r›lmas›nda yararland›¤›m›z öl-
çütler nelerdir?

12. Çevrenizdeki iflletmeleri gözlemleyerek, hangi ölçüt-
lerle tan›mlanabileceklerini de¤erlendiriniz.

Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar
Boone, Louis E. Kurtz ve David L.  Contemporary

Business 2000. The Dryden Press, New York, 2000.
Cemalc›lar, ‹lhan ve Di¤erleri. ‹flletmecilik Bilgisi, ‹ÇEM

Yay›nlar›, Eskiflehir, 1995.
Ertürk, Mümin. ‹flletme Biliminin Temel ‹lkeleri, Beta

Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi., ‹stanbul, 2000.
Mucuk, ‹smet. Modern ‹flletmecilik, Beta Bas›m Yay›m

Da¤›t›m A.fi., ‹stanbul, 1998.
Zikmund, G.W. ve Di¤erleri. Business, IL: Homewood

Richard D. Irwin Inc., 1995.

Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Amaçlar›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Amaçlar›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Amaçlar›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin ‹fllevleri” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin ‹fllevleri”

bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 
6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Çevre ile 

‹liflkileri veSorumluluklar›” bölümünü yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin Çevre ile 
‹liflkileri ve Sorumluluklar›” bölümünü yeniden 
gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin
Grupland›r›lmas›” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin
Grupland›r›lmas›” bölümünü  yeniden gözden
geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerin
Grupland›r›lmas›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.

Biraz Daha Düflünelim - Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar - Yan›t Anahtar›36

”


