
İşletme Biliminin Temel 

İlkeleri



Bölüm 3:İşletmelerin Sınıflandırılması

1. İşletmelerin Ekonomik Fonksiyonları Bakımından 

Sınıflandırılması

 1.Mal Üreten İşletmeler: Bu işletmeler insanların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere şeker, tuz, masa, 

sandalye, defter şeklinde iktisadi anlamda mal 

üretirler.

 2Hizmet Üreten İşletmeler: Bu işletmeler insan 

ihtiyaçlarını karşılayan ve elle tutulup görülmesi her 

zaman kolay olmayan hizmet üretirler. Yani fayda 

yaratırlar. Doktorun hastaya bakması, lokantada 

müşteriye yapılan hizmet,turistik işletmeler örnek 

olarak verilebilir.



 3.Pazarlama İşletmeleri: Üretilen malları satın 

alan, depolayan ve satan her türlü işletmeler 

pazarlama işletmeleridir (Toptancı, perakendeci, 

acente, mağaza).



2. İşletmelerin Faaliyet Konuları Bakımından 

Sınıflandırılması

 1.Sanayi İşletmeleri: Belirli hammaddeleri 

işleyerek, şeklini değiştirerek ve birçoklarını bir 

araya getirip monte ederek yeni bir mal ortaya 

çıkaran işletmelerdir. Otomobil, buzdolabı, şişe, 

konfeksiyon konusunda faaliyet gösteren 

işletmeler bu gruba girer.



 2.Ticaret işletmeleri: Üretilmiş olan malın alınıp 

satılarak el değiştirdiği işletmelerdir. Halı, mobilya, 

gıda maddeleri gibi her çeşit malları satan 

işletmelerdir.

 3.Hizmet işletmeleri: Banka, sigorta, eğitim vb. 

hizmetleri yapan işletmelerdir.



 3. İşletmelerin Sermaye Sahipliği Bakımından 

Sınıflandırılması: 

 1.Özel işletmeler: Kamu kuruluşları dışında tüzel 

kişiler tarafından kurulan işletmelere özel işletmeler 

denir.

 2.Kamu işletmeleri: Sermayesinin tamamı devletçe 

veya devlete ait kuruluşlar tarafından temin edilerek 

kurulan devletin sahibi bulunduğu işletmelerdir.



 3.Karma işletmeler: Sermayesinin bir kısmı özel bir 

kısmı devlete ait kuruluşlar tarafından temin edilerek 

ortaklaşa kurulan ve işletilen kuruluşlardır.

 4.Yabancı sermayeli kuruluşlar: Sermayesinin 

tamamı yabancı kişi veya kuruluşlar tarafından 

temin edilerek kurulan işletmelerdir. 



4. İşletmelerin Hukuki Yapıları Bakımından 

Sınıflandırılması

 1.Tek kişi işletmeleri: Bir tek kişi tarafından 

sermayesi tedarik edilerek kurulan ve yönetilen 

işletmelerdir. İşletmenin sahibi bir tek kişidir.

 2.Ortaklık şeklinde işletmeler: Birden fazla kişi 

tarafından sermayesi tedarik edilerek kurulan ve 

sahipleri birden çok işletmelerdir.



1. Adi şirket: İki veya daha fazla kişi tarafından 

kurulur, sözleşmesi sözlü veya yazılıdır. Ortaklığın 

tüzel kişiliği yoktur. Sermayede her ortağın 

müşterek hakkı vardır, kar da müşterektir. Her 

ortağın şirketi yönetme hakkı vardır.

2. Ticaret şirketi: İki veya daha fazla kişinin bir 

araya gelerek belirleyecekleri konu veya konular 

üzerinde iş yapmak için ülkenin kanunlarının 

düzenlediği şekilde kurulan şirketlerdir. Ticaret 

kanununa göre ticaret şirketleri şahıs ve sermaye 

olarak ikiye ayrılır 



 Şahıs şirketleri; kollektif şirket, adi komandit 

şirketlerdir.

 Sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket, 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir.

 Şahıs şirketleri:

 Kollektif şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı 

altında çalıştırmak amacıyla özel kişiler tarafından 

kurulan ve ortaklarının hiç birinin sorumluluğunun 

sınırlandırılmamış olan şirkettir. Ortakları şirket 

alacaklarına karşı bütün mal varlıkları ile sorumludur. 

Ortaklardan her biri şirketi yönetmeye yetkilidir. 

Şirket sözleşmesi yazılı olarak yapılır. 



 Kollektif şirketin sözleşmesinde kurucu ortakların 
adı, soyadı,uyrukları,ikametgahları,şirketin ticaret 
ünvanı ve merkezi, konusu, her bir ortağın koyduğu 
sermaye miktarı, imza yetkileri konularını 
içermektedir. Kollektif şirketin kuruluş işlemleri; 
sözleşmenin hazırlanarak kurucular tarafından 
imzalanması, sözleşme ve imzaların noterden tasdik 
edilmesi, şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ve 
şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili gazetesinde ilan 
edilmesi şeklinde olmaktadır. 



 Komandit Şirket:  Komandit şirketler kollektif 

şirketlere benzerler. Bu şirketlerde ortakların bir 

kısmının sorumluluğu sınırlı bir kısmının ise 

sınırsızdır. Sorumluluğu sınırlı olan ortaklara 

komanditer , sorumluluğu sınırsız olanlara ise 

komandite ortak denir. Komandit şirketler ticaret 

siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.



 Sermaye şirketleri:

 Anonim şirket: Sermayesi paylara bölünmüş ve 

borçlarından dolayı sadece mal varlığı ile sorumlu 

olan bir şirkettir. Bu şirketin kuruluşu için en az beş 

kurucunun bulunması gerekir. Sözleşmede şirketin 

ünvanı, merkezi,kuruluş amacı, sermayenin miktarı, 

kurucuların isim ve soy isimleri, ikametgahları, 

uyrukları belirtilir. 



 Anonim şirketler tedrici ve ani kuruluş olmak üzere 

iki şekilde kurulur; tedrici kuruluşta kurucular 

sermayenin bir kısmını kendileri taahhüt ederler ve 

geri kalan kısmı için halka başvururlar, ani kuruluşta 

ise kurucular halka müracaat etmezler ve şirket 

sermayesinin tamamını kendileri taahhüt ederler. 

 A.Ş’ ler pay sahiplerinden meydana gelen genel 

kurulca seçilen ve en az üç kişiden oluşan yönetim 

kurul tarafından yönetilirler.



 Limited Şirket: Limited şirketler en az iki ve en çok 

elli kişi tarafından kurulurlar. Ortakların sermayesi 

belirli ve sorumlulukları koydukları sermaye ile 

sınırlıdır. Ltd. şirketler az ortaklı anonim şirkete 

benzerler. Ltd. şirketler bütün ortaklar tarafından 

müdür sıfatıyla yönetilirler. 



 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket: 

Sermayesi anonim şirket gibi paylara bölünmüştür. 

Şirket ortaklarından bir veya daha fazlası şirket 

alacaklarına karşı sınırsız sorumlu, diğer kısmı ise 

şirket alacaklarına karşı koyduğu sermaye ile 

sorumludur. 

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

anonim şirketle kollektif şirketin karmasıdır. 



 3.Kooperatifler: Gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri 

veya dernekler tarafından kurulan kooperatiflerin en 

az 7 kurucusu bulunur. Kooperatifler kar elde etmek 

amacıyla değil, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma 

ve korunma amacıyla kurulur. Her ortak genel 

kurulun üyesidir, genel kurulda her üyenin oy hakkı 

eşittir, konulan sermaye oy hakkı üzerinde etkili 

değildir.Kooperatifler tüzel kişiliğe sahiptirler. 



 4. Kamu işletmeleri: 

 Genel Bütçeye Dahil İşletmeler: Genel bütçeye dahil 

işletmeler döner sermayeli işletmeler ve döner 

sermayesiz işletmeler olarak ikiye ayrılır. Devlet 

matbaası genel bütçeye dahil döner sermayesiz bir 

işletmeyken darphane genel bütçeye bağlı döner 

sermayeli bir işletmedir. Devlet bazı işletmelere sürekli 

olarak bütçeden ödeme yapma yerine bir defaya 

mahsus belirli bir sermaye verir ve bu sermayeyi 

kullanarak kazanç, yatırım yapmalarını ister,bu 

amaçla döner sermayeli işletmeleri kurar.



 Katma bütçeli dairelere bağlı olarak kurulan 

işletmeler: Bu işletmeler bağlı bulundukları 

dairelerden döner sermaye temin ederek çalışırlar. 

Tüzel kişilikleri yoktur. Bağlı bulundukları dairelerin 

veya genel müdürlüklerin tüzel kişilikleri vardır.



 Özel bütçeli devlet işletmeleri: Bu işletmeler kendi 

özel kanunlarına göre kurulup işletilirler. Özerk ve 

tüzel kişiliği olan işletmelerdir. Maden Teknik Arama 

Enstitüsü, İller Bankası, Milli Piyango İdaresi bu 

gruba örnek teşkil eder.

 Mahalli İdarelere Bağlı İşletmeler: İl özel 

idarelerine, belediyelere ve köy idarelerine bağlı 

olarak işletmeler kurulup işletilebilir. Mahalli idareler 

iktisadi amaçlara yönelik işletmelerde kurabilirler.



 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve İktisadi Devlet 

Teşekkülleri: İki gruba ayrılırlar; Kamu iktisadi 

teşebbüsleri (KİT) ve iktisadi devlet teşekkülleri 

 KİT’ler kanunla kurulurlar. Tüzel kişiliğe sahiptirler. 

Özel hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukları 

sermayeleri ile sınırlıdır. Sermayelerinin tamamı 

devlete aittir ve tekel niteliğinde mallar ve temel mal 

ve hizmet üretmek ve pazarlamak amacıyla 

kurulurlar. 



 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Havacılık 

ve Hava Meydanları KİT’ lere örnek verilebilir. 

 İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayesinin tamamı 

devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre 

faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan KİT’lerdir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunla kurulur ve hangi 

bakanlığa bağlı olarak kurulduğu kanunda belirtilir. 

Türkiye Demir Çelik Fabrikaları, Türkiye Çimenyo ve 

Toprak Sanayi Kurumu İDT’lere örnek verilebilir.



 İDT ve KİT’lere bağlı müesese, ortaklık ve iştirakler 

vardır. 

 Müessese sermayesinin tamamı bir İDT veya KİT’e 

ait ve ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

 Bağlı ortaklık sermayesinin en az %50’sinden fazlası 

bir İDT veya KİT’e ait olan işletme veya işletmeler 

topluluğundan meydana gelen anonim şirketlerdir.

 İştirak İDT veya KİT’lerin veya bağlı ortaklıklarının, 

sermayesinin en az%26’sına en çok %50’sine sahip 

bulundukları anonim şirketlerdeki paylardır. 



 5. İşletmelerin Ekonomik Birleşmeler Bakımından 

Sınıflandırılması

 İşletmelerin Ekonomik ve Hukuki Bağımsızlıklarını 

Koruyarak Birleşmeleri

 1) Karteller: Karteller aynı dalda üretim yapan 

işletmelerin aralarındaki rekabeti kaldırarak daha çok 

kar elde etmek amacıyla yaptıkları anlaşmalardır. 

Kartele girmeyen işletmelere karşı ortak rekabet 

ederler. Kartele giren işletmelerin hukuki ve ekonomik 

bağımsızlıkları devam eder.



 a) Fiyat Kartelleri : İşletmeler kendi aralarında 

anlaştıkları fiyat üzerinden satış yaparlar. Amaç 

genel olarak fiyatları düşürüp rakip işletmeleri 

piyasadan silmektir.

 b) Üretimin Sınırlandırılmasına Ait Karteller: Talebin 

az ve üretimin fazla olduğu dönemlerde fiyat 

düşmelerini önlemek için kartele dahil işletmeler 

kendi aralarında üretim kotaları tespit edip 

piyasadaki arz miktarını kontrol altına alırlar.
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 c) Satış Kartelleri: İşletmeler aralarında anlaşarak 

mallarını bağımsız olarak satmazlar. Kendilerinin 

kurdukları bir merkezi satış kurumu aracılığıyla satış 

yaparlar.

 d) Pazarın Sınırlandırılmasına Ait Karteller: 

İşletmeler aralarında anlaşarak her birinin satış 

yapacağı pazarı belirler. Her işletme sadece 

anlaşmada belirtilen bölgede satış yapar.

 e) Şart Kartelleri: İşletmeler aralarında anlaşarak, 

müşterilere uygulayacakları iskonto, ödeme vadesi 

vb konuları birlikte tespit ederler. 
26



 f) Uluslararası Karteller: Çokuluslu işletmeler kendi 

aralarında anlaşıp az gelişmiş ülkelerden alacakları 

hammadde ve onlara satacakları sanayi mallarının 

fiyatlarını arzu ettikleri gibi belirleyebilirler.

 2) Holding: Holding bir veya birden fazla işletmenin 

pay senetlerini elinde bulundurarak onların 

denetimine sahip olan şirkettir. Bazan holdingler, 

doğrudan kendine bağlı şirketlerin denetimlerini 

ellerinde bulundururlar bunlara tek kademeli holding 

denir, bazan da bir şirketin denetimini onun bağlı 

olduğu bir başka holdingin denetimini ele geçirerek 

yapar bu holdinglere çok kademeli holding denir. 
27



 3) Konsern: Kartellere benzerler fakat konserndeki 

işletmelerin sayısı, kartele girenlerden daha azdır ve 

birbirleriyle daha sıkı işbirliğine girerler. Konserne 

giren işletmeler ekonomik bağımsızlıklarını büyük 

ölçüde kaybederken hukuki bağımsızlıklarını 

muhafaza ederler.

 4) Konsorsiyum: Belirli bir işi gerçekleştirebilmek için 

işletmelerin anlaşarak geçici bir süre yaptıkları 

işbirliğidir. Köprü, yol, baraj yatırımları için birden çok 

işletme teknik ve mali yapılarını birleştirirler. İş 

bittikten sonra anlaşma da biter.  
28



 İşletmelerin Ekonomik ve Hukuki 

Bağımsızlıklarını Kaybederek Birleşmeleri

 a) Tröst: Tröst şeklinde birleşerek bir araya gelen 

işletmeler hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını 

tamamen kaybederler. İki veya daha fazla işletmenin 

yönetimi belli bir grup altında toplanmaktadır. Bu tip 

birleşmeler tekelleşmeye yol açtığı için ülkemizde 

yasalarla engellenmiştir. 
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 b) Merger veya Füzyon: Birden çok işletmenin 

birleşerek tek işletme haline gelmesidir. Bir işletme 

diğerini satın alır veya daha büyük bir işletme 

meydana getirirler. Birleşme sayesinde 

uzmanlaşmaya gidilebilir, finansal güç elde edilir ve 

kredi bulma avantajı sağlanır. 
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 İşletmelerin Büyüklüğü ve Kapasite

 İşletmelerin büyüklüğünü belirlemede kantitatif ve 

kalitatif ölçüler kullanılabilir.

 İşletmelerin Büyüklüğünü Belirlemede Kullanılan 

Kantitatif Ölçüler: Satışlar, sermaye miktarı, kullanılan 

makinaların sayısı ve gücü, harcanan enerji miktarı, 

toplam yatırım miktarı, belirli bir sürede kullanılan 

hammadde miktarı, kullanılan arazinin genişliği, belirli 

bir süre içinde ödenen ücretler.
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 İşletmelerin Büyüklüğünü Belirlemede Kullanılan 

Kalitatif Ölçüler : İşletmelerin yönetim şekilleri, 

hukuki yapısı ve dağıtım kanalı işletmelein 

büyüklüğün belirlemede kullanılan kalitatif ölçülerdir. 
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 Büyük İşletmelerin Yararları: 

 Kitle üretimine imkan verirler ve ürünleri geniş bir 

tüketici grubunun ihtiyacını karşılar

 Ürünlerinde normlaşma ve standartlaşma kolayca 

temin edilir.

 Yüksek nitelikli profesyonel yönetici istihdam edilir.

 Uzmanlaşma bütün üretim faaliyetlerinde 

uygulanabilir.

 Ülkenin istihdam sorununa belirli bir ölçüde yardımcı 

olur

 Personeline eğitim, yetişme imkanı sağlar. 
33



 Büyük İşletmelerin Sakıncaları:

 Örgütlenme maliyetleri yüksektir. 

 Kaçınılmaz olarak bürokratik bir örgüt yapısı içine 

girerler.

 Kolayca tekelleşmeye gidebilirler.

 Kolayca siyasal güç haline gelebilirler.

 Ekonomik kriz dönemlerinde büyük işletmeler büyük 

risklerle karşı karşıya kalabilir. 
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 Küçük İşletmelerin Yararları: 

 Talepteki değişmelere karşı esnektir.

 Pazarda tüketicilerle kolayca kişisel ilişki kurarlar.

 Uygulanan üretim teknolojisi genellikle mekanik 

değil emeğe dayanmaktadır.

 Ürünlerinde nitelik önemlidir.

 Küçük bir sermaye ile kurulabilirler.

 Kuruluş yeri sorunları basittir.

 Örgütlenme maliyetleri azdır.

 Çalışanlar arasında dostane ilişkiler kurulabilir.
35



 Küçük İşletmelerin Sakıncaları:

 Ürün geliştirme ve çeşitlendirme ve yeni ürün bulma 

imkanları sınırlıdır.

 Otofinansman imkanı sınırlı olduğu için üretim 

teknolojilerini kolayca değiştiremezler.

 Gelişme ve birleşerek büyüme imkanları sınırlıdır.

 Ülke istihdamına katkısı sınırlıdır.

 Uzman personel istihdam etme imkanı zayıftır.

 Küçük işletmelerin sahiplerinin en büyük amaçları 

yeterli gelir temin etmektir.
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 İşletmelerin En Uygun Büyüklüğü

 İşletme büyüklüğüne etki eden faktörlerin en 

önemlisi taleptir. 

 İşletme kurucularının finansman temin etme 

imkanları ile yönetim yeteneği büyüklük sorununu 

etkileyen önemli faktörlerden biridir.

 En uygun işletme büyüklüğü ortalama maliyet 

masraflarının en düşük olduğu büyüklüktür. İşletme 

büyüklüğü ortalama maliyet masraflarının en düşük 

olduğu büyüklüktür. 
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 Kapasite: Bir işletmenin elinde bulundurduğu üretim 

faktörlerinin belirli bir ölçü ile ifade edilmesine 

işletme kapasitesi denir.

 1.Teorik Kapasite: Planlanan ve teorik olarak kağıt 

üzerinde yazılan, makinaların ve tesislerin hiçbir 

kesinti ve aksamaya uğramadan iyi yetişmiş 

personel elinde çalıştığı takdirde birim zamanda 

üretebileceği en yüksek mal ve hizmet miktarıdır.
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 2.Pratik Kapasite: Üretim faaliyetleri tamir, bakım , 

arıza, elektrik kesintisi vb. nedenlerle sürekli aksar. 

Bu üretim kesintileri düşüldükten sonra 

gerçekleştirilebilen üretim miktarına pratik kapasite 

denir.

 3.Fiili Kapasite: Talep azlığı nedeniyle pratik 

kapasitenin altında bir üretim yapılabilir. Bu üretim 

kapasitesine fiili kapasite denir.
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 4. Boş (Aylak) Kapasite: Pratik kapasitenin zor 

şartlar ve düşük talep nedeniyle kullanılamayan 

bölümüne boş, atıl veya aylak kapasite denir. 

 5. Çalışma Derecesi: Pratik kapasitenin kullanılma 

oranına çalışma derecesi denir ve fiili kapasite, 

pratik kapasiteye oranlanarak bulunur..

 Çalışma derecesi = fiili kapasite / pratik kapasite

 6. Optimal Kapasite: Birim başına değişir ve 

değişmez giderler toplamının en düşük olduğu 

kapasiteye optimal kapasite denir. 
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 İşletmelerin Büyümeleri

 Günümüzde işletmeler sürekli olarak büyüme çabası 

içindedirler. Yöneticiler de büyük işletmelerin 

sağlayacağı imkanlardan yararlanmak için büyümeyi 

desteklemektedirler. Ayrıca işletmelerin faaliyette 

bulunduğu ülkedeki ekonomik büyüme de işletmeleri 

büyümeye zorlar. 
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 İşletmeler birçok şekilde büyümektedirler. Bunlardan 

biri iç büyümedir. Mevcut yapılmakta olan iş 

genişleterek yapılan büyümeye iç büyüme denir. Bu 

tür büyüme planlı bir şekilde yapılır. 

 Aynı konuda faaliyet gösteren bir başka işletmenin 

satın alınmasına dış büyüme denir. 

 Büyüme kavramı ayrıca yatay ve dikey büyüme 

şeklinde ele alınmaktadır. Aynı konuda faaliyet 

gösteren bir işletme satın alınır veya aynı konuda 

üretim yapan yeni tesisler kurulursa yatay 

büyümeden söz edilir.
42



 Bir işletme kendisine mal satan bir kuruluş satın alır 

veya aynı tipte bir tesis kurarsa dikey büyümeden 

söz edilir. Mal temin edilen işletmeyle birleşildiğinde 

veya aynı nitelikte bir tesis kurulduğunda geriye 

doğru büyüme, mal sattığımız yani müşteriye doğru 

bir işletme ile birleşildiğinde ileriye doğru büyüme 

söz konusudur. İşletmeler bazan her iki yönde de 

büyüme göstermektedirler. 
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 Küçük ve  Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 

Tanımı

 Küçük ve orta işletmelerin tanımını yapmak güçtür, 

çünkü yapılan tanımlar ve bu tanımlar için ortaya 

konulan büyüklük ölçüsü zaman içinde değerini 

kaybetmekte ve yetersiz kalmaktadır.

 1980 yılında Dünya Bankası’nın ülkemiz için 

hazırlamış olduğu raporda ölçü olarak çalıştırılan 

personel sayısı kullanılmıştır. Bu rapora göre küçük 

işletmeler 1-50, orta ölçekli işletmeler 51-200, büyük 

ölçekli işletmeler ise 200’den fazla çalışan işçiye 

sahiptir.  
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