
İŞLETME VE İŞLETME İLE İLGİLİ 

TEMEL KAVRAMLAR 

Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT 

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 



İşletme ve İşletme Yönetimi 
2 

Bu günkü dersimizin ilk bölümünde  

 işletme bilimi ile ilgili bazı kavramlar ve İşletmelerin 

Amaçları üzerinde duracağız.  

 İkinci Bölümde Bir bilim dalı olarak işletme ve 

işletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi üzerinde 

duracağız. 



İNSAN? 
3 



İlişkiler 

Organizma/ 
beden 

Ruh/mana 

Maddi 
varlık 

Sosyal 
varlık 

İNSAN? 
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İNSAN TASAVVURU? 
5 



TASAVVUR: EKONOMİK İNSAN 

 

 Amaç: Çıkar Maksimizasyonu 

 Gerekçe: Bütün bireyler çıkarlarını maksimize ederse 

Toplumun çıkarları maksimize olur???? 

 Halbuki, Kaynaklar sınırlı, İhtiraslar sınırsız 

olduğundan eşit paylaşılmaz,  güçlü olanda toplanır, 

güçsüzler ezilir. 
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SONUÇ: EKONOMİK İNSAN 
7 



ÇÖZÜM? 
8 



İnsan İhtiyaçları 

 İhtiyaçlar, İnsanın organizmasından, ruh halinden ve 

sosyal ilişkilerinden kaynaklanan eksikliklerdir. 

  İhtiyaç veya ihtiyaçlar kavramı, insanın hayatını 

devam ettirmesi, koruması ve geliştirmesi; başka bir 

anlatımla, yaşaması,  huzurlu olması,   toplumdaki görev 

ve ilişkilerini sürdürebilmesi için telafi etmesi gereken 

yetmezlik, yetersizlik ve muhtaçlık durumunu ifade 

etmektedir. 
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İhtiyaçların Özellikleri 

 

 İhtiyaçlar insan davranışlarına yön verirler, 

 

 Nitelik ve nicelik değiştirebilirler, 

 

 Karşılanan ihtiyacın yerini başka bir ihtiyaç alabilir. 
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İhtiyaçların Sınıflandırılması 

 

İnsan ihtiyaçları; 

  birincil-ikincil,  

 fizyolojik-sosyal,  

 temel-sosyal,  

 acil-normal vb. gibi çeşitli şekillerde 

sınıflandırılabilir.  
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İlişkiler 

Organizma/ 
beden 

Ruh/mana 

Maddi 
varlık 

Sosyal 
varlık 

İNSAN İHTİYAÇLARI? 
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İHTİYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 

Sık kullanılan sınıflandırma, 

  A. Maslow tarafından yapılan ve “Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi” olarak ünlenen, 

ihtiyaçların basamaksal ilişkilerini gösteren 

sınıflandırmadır. 
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İHTİYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 
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Kendini 

ispatlama 

ihtiyacı-üreme, 

sıra dışılık 

Statü ve saygınlık ihtiyacı-

saygınlık, başarma, tanınma 

Ait olma ihtiyacı-sevgi, arkadaşlık 

Güvenlik ihtiyaçları-can, mal ve sosyal güvenlik 

Fizyolojik ihtiyaçlar-açlık, susuzluk, uyku 1 

2 

3 

4 

5 

Sosyo-psikolojik 

ihtiyaçlar 

Temel 

ihtiyaçlar 

 

Kendini ispatlama-

gerçekleştirme ihtiyacı 



 

FAYDA,  MAL VE HİZMETLER 

 
 İnsan ihtiyaçlarının karşılanması fayda yoluyla 

gerçekleşmektedir.   

 Fayda: İşletmecilikte, mal ve hizmetlerin insan 

ihtiyaçlarını karşılama özelliği olarak tanımlanır. 

 Mal/Hizmet:  Fayda taşıyıcılarına ise, mal veya 

hizmet denilmektedir.  
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MAL VE HİZMETLER 

İnsan ihtiyaçlarını giderme özelliğine 

sahip unsurlara mal ve hizmet adı 

verilmektedir. Mal ve hizmetlerin bir 

bölümü doğada bol miktarda 

bulunmakta ve parasal değer 

taşımamaktadır.  

Serbest mallar olarak adlandırılan bu tür 

mallara hava, su ve güneş örnek olarak 

verilebilir. Ancak, herhangi bir nedenle kıt 

hale gelenleri, ekonomik madde niteliği 

kazanmaktadır. 
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MAL VE HİZMETLER 

 Herkese istedikleri yer ve zamanda 

yetecek miktarda bulunmayan yani 

kıt olanlar; iktisadi mal ve 

hizmetlerdir. 

 İktisadi mal ve hizmetler insan ihtiyarının 

karşılanmasına yarayan ve genellikle parayla ya da 

başka mal ya da hizmetlerle değişimi yapılan 

araçlardan oluşur.  

 İnsan ihtiyarının karşılanması ve işletmeler için değer 

ifade eden mal ve hizmetler bu tür mal ve hizmetlerdir.  

Ekmek, şeker ve sağlık hizmetleri gibi. 

17 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.haberaktuel.com/images/news/38447.jpg&imgrefurl=http://egitimcihaber.net/kpss/genel-kultur-dokuman/vatandaslik/ekonomi-egitimcihaber.html&usg=__QtoPnElxoc2s4CeN4ALBVNq6RIE=&h=211&w=309&sz=19&hl=tr&start=2&zoom=1&tbnid=cOkccZiNxPAx5M:&tbnh=80&tbnw=117&ei=hoRZTfv9Ec7Aswb4rpyQBA&prev=/images?q%3D"ekonomik%2Bmallar"%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


 

İKTİSADİ FAALİYET VE FAYDA TÜRLERİ 

 

 İktisadi hayatta girdiler (hammaddeler) çeşitli 

bireysel ve toplu faaliyet ve hizmetlerle faydalı hale 

getirilirler; ihtiyaçları karşılayıcı özelliklerle 

donatılırlar.  

 Başka bir anlatımla girdiler çeşitli işlemlerden 

geçirilerek ihtiyaçları karşılayacak nitelikte çıktılara 

(ürünlere) dönüştürülerek faydalı hale getirilirler. Bu 

faaliyetlerin tümüne iktisadi faaliyet adı 

verilmektedir.  
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FAYDA TÜRLERİ 

  Şekil Faydası: Üretim faktörlerinin kullanılarak mal ve hizmetlerin 

tüketicilerin ihtiyaçlarını giderecek ve tatmin sağlayacak biçimde 

ortaya çıkarılmaları sonucu yaratılan faydadır. Girdiler, fiziksel 

veya kimyasal değişikliğe uğratılarak elde edilir. Örneğin, 

orman ürünlerinden, mobilya imalatı gibi. 

 Yer Faydası: Mal ve hizmetlerin bol miktarda bulunduğu 

yerlerden bulunmadıkları veya az bulundukları yerlere 

taşınmasıyla elde edilen faydadır. Örneğin, sebze ve 

meyvelerin bolca yetiştirildiği bölgelerden kıt olduğu bölgelere  
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Fayda Türleri 

 

 Zaman Faydası: Mal ve hizmetlerin bol miktarda bulunduğu 

dönemlerde saklanarak bulunmadıkları veya az bulundukları 

zamanlarda ortaya çıkarılmasıyla elde edilen faydadır.   

 Mülkiyet Faydası: Mal ve hizmetlerin talep edenlere satılarak 

sahipliğinin devredilmesiyle elde edilen faydadır. Ürünlerin talep 

eden kesimlerin kolayca elde etmesini ve sahiplenmesini sağlayacak 

çözümler ortaya konularak ve el değişimini sağlayarak, yaratılır. 

 Bilgi Faydası: Mal ve hizmetler ile tüketimlerinin tatmin edici olmasını 

sağlayacak tüm bilgilerin sürekli ilgili kesimlere aktarılması veya bu 

kesimlerden bilgiler alınması şeklinde yaratılan  faydadır. Mal ve 

hizmet alıcılarına, faydalanma ve kullanma bilgisinin öğretilmesiyle 

elde edilir. 
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FAYDA TÜRLERİ 

 Fayda 

Türleri 
İşlem 

İktisadi 

Faaliyet 

Şekil Faydası 
Fiziksel, kimyasal değişikliğe 

uğratmak, başka bir şekil vermek 
Teknik Üretim 

Yer Faydası 
Bol bulunan bir yerden az bulunana 

bir yere götürmek 
Taşımacılık 

 Zaman 

Faydası 
Belli bir süre saklamak Depolama  

Mülkiyet 

Faydası 
Sahipliği devretmek Satış  

Bilgi Faydası 
Kullanma, faydalanma bilgisini 

öğretmek  
Eğitim  
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ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ 
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 Üretim, insan ihtiyacını gideren mal ve hizmetlerin 

ortaya konması beşeri ve maddi faktörlerin mal ve 

hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir.  

 Ekonomik mal ve hizmetlerin ortaya konması ve 

bunların insan ihtiyaçlarını giderecek şekilde faydalı 

bir biçime getirilmeleri çok farklı nitelik ya da 

miktarda uğraşıların yapılmasını gerektirmektedir.  

 Bu bakımdan üretim, bazı fayda yaratıcı faaliyetlerin 

yapılması olarak ele alınabilir.  



ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ 
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 Girişimci (kar) 

 Emek (ücret, maaş, ikramiye) 

 Doğal kaynaklar (rant) 

 Sermaye (hisse, kâr) 

 Bilgi (ücret, ortaklık) 



GİRİŞİMCİ 

 

 Başka insanların ihtiyaçlarını karşılamak için talep edilen 

mal ve hizmetleri üretmek amacıyla gerekli üretim 

faktörlerini bulan ve organize eden, bunun sonucunda 

kar bekleyen ve doğabilecek tüm risklere katlanan 

kişilerdir. 
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EMEK 

 Bir sonuç elde etmeye yönelik bireysel ve toplu insan 

çabalarının tamamına emek diyebiliriz.  

 Ancak emek soyut bir kavramdır. İşletmecilikte bir anlam 

ifade etmesi için bunun somutlaştırılıp ölçülebilir hale 

getirilmesi gerekir. Bu nedenle emek yerine iş ve işgücü 

kavramları kullanılır.  

 İş, gelir getirici zihinsel ve bedensel çabaların tümü olarak 

tanımlanabilir. 

  İşgücü ise, bu çabaları gösterme kudretini ifade eder.  

 İşler, zihinsel-bedensel; vasıflı-vasıfsız; yürütücü-yönetsel, 

sanatsal-sıradan vb. şekilde sınıflandırılabilir. 
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SERMAYE 

 Üretimde kullanılan maddi ve maddi olmayan 

değerlerin tümüne sermaye denilmektedir. Sermaye 

tanımından da anlaşılacağı gibi maddi ve maddi 

olmayan sermaye olarak sınıflandırılabilir. 

  Maddi sermaye: Maddi sermaye, nakit para, alacaklar, 

mamuller, yarı mamuller, makineler, tezgahlar, 

otomasyon, binalar vb. olarak sıralanabilir.  

 Maddi olmayan sermaye ise, patentler, lisanslar, 

formüller ve markalar vb. sıralamak mümkündür. 
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DOĞAL KAYNAKLAR 

 Tabiatta bulunan yeraltı ve yerüstü kaynakların 

tamamı doğal kaynaklar olarak adlandırılır.  

 Yer altındakiler; katı, sıvı ve gaz halindeki 

maddeler, 

 Yerüstündekiler; araziler, sular, ormanlar, güneş 

ışığı ve ısısı, rüzgar vb. doğal kaynaklar olarak 

sıralanabilir  
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BİLGİ 

 Son dönemlerde üretim faktörlerine bilgi de 

eklenmiştir. 

 Üretimin yapılabilmesi için gerekli her türlü bilgi ve 

teknoloji bu kapsamda değerlendirilebilir.  

 Bazı kaynaklarda bilgi maddi olmayan sermaye 

kapsamında değerlendirilmektedir. 
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İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ 

29 

İşletme kavramı, Türkçe'de dört farklı anlamda kullanılmaktadır: 

1. İşletme işi, 

2. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi, 

3. İş yeri, 

4. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir 

sermaye yatırılarak kurulan kurum. 

Bu anlamlardan ilki, daha çok teknik anlamda olup, bir alet ve 

makinenin çalıştırılmasını; İkincisi, kar amaçlı bir kuruluşun verimli hale 

getirilip kazanç sağlamasını; üçüncüsü işlerin yapıldığı fiziksel yeri ifade 

etmektedir. Dördüncüsü ise işletme kavramını ifade etmektedir.  

Buna göre işletme; maddi, finansal ve insan kaynakları ile 

oluşturulan, kar sağlama amacını güden bir kurum ya da kuruluştur. 



İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ 
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İşletme çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Bu konuda 

yapılan tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir: 

 İşletme, üretim faaliyetlerinde bulunan ve ihtiyaçların 

tatminine doğrudan veya dolayısıyla katılan her iktisadi 

birimdir. 

 İşletme, insanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolayısıyla 

karşılamak amacı ile işleyen veya işletilen her iktisadi 

birimdir. 

 İşletme, kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim 

faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, 

ekonomik mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için 

faaliyette bulunan kuruluştur. 



İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ 
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 İşletme, üretim araçlarının uyumlu bir biçimde birleşmesinden 

meydana gelen bir birimdir. 

 İşletme, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya 

hizmet üreten ekonomik birimdir. 

 İşletme, belirlemiş olduğu amaçları gerçekleştirmek için kişi 

ve/veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim 

faktörlerini belirli bir uyum içerisinde ve belli oranda bir araya 

getirerek mal ve/veya hizmet üreten ve/veya pazarlayan; 

böylece belirlemiş olduğu amaçları gerçekleştirmeye çalışan 

ekonomik, teknik, sosyal ve hukuki birimlerdir. 



İŞLETME VE GİRİŞİM 
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 işletme, kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim 

faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, ekonomik 

mal ve hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette 

bulunan kuruluştur.   

 Bu ve yukarıdaki diğer tanım ve açıklamalardan da 

anlaşılacağı gibi, bir kuruluşun işletme olarak 

tanımlanabilmesi için iki temel niteliği taşıması gerekmektedir. 

Bu nitelikler; 

 Ekonomik mal veya hizmetleri üreterek fayda yaratması ve 

 Bu amaçla gerekli üretim faktörlerini elde ederek uyumlu bir 

şekilde bir araya getirmesidir.  



İŞLETME VE GİRİŞİM 
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 Girişim ile işletmeyi birbirine bağlı ayrı iki varlıktır.  

 Buna göre işletme; fabrika, atölye, büro ve mağaza gibi 

teknik bir birimdir.  

 Girişim ise hukuki, iktisadi ve mali bir birimdir. Bir veya 

daha fazla işletmeyi kurup işleten bir örgüttür. Bu 

görüşe göre girişim, belirli bir yasal, finansal, örgütsel 

ve ekonomik özelliğe sahip kuruluş olarak 

tanımlanabilir.  



İŞLETME VE GİRİŞİM 
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 Başka bir görüşe göre, işletme ve girişim birbirinden 

farklı iki varlık olmayıp, aynı kuruluşun değişik işlevlerini 

üstlenmiş birimlerdir.  

 Bu görüşe göre, işletme ekonomik mal ve hizmetlerin 

üretimine yönelik işlevleri yaparken, teşebbüs ise, 

finansman, örgütleme, yönetim ve pazarlama ile ilgili 

işlevleri üstlenecektir. 



GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİ  
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 Girişimci, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya 

pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir 

biçimde bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişiminin sonucu 

doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir. Ayrıca, kendisi de bir 

üretim faktörüdür. Bu tanıma göre girişimcinin işlevleri; 

  Üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretmek, 

 İşletmenin politikalarını belirlemek, 

 Ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni pazarlar bulmak, 

 Yeni mal ve hizmet, yeni üretim yöntemleri ve dağıtım kanalları 

araştırmak, 

 Hammadde kaynakları bulmak, 

 Riske katlanmak. 



GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİ  
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 Yönetici; Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal 

ve/veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için üretim 

faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren ve 

böylece kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına 

uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişidir.  

 Yönetici, işletmenin yönetim sorumluğunu üstlenmekle birlikte, 

dönem sonunda kâr ve zarardan doğrudan etkilenmez.  

 Organizasyondaki diğer kişilerle birlikte çalışır, 

organizasyondaki diğer kişilerin işlerini yapmaları ve 

performanslarını gerçekleştirmeleri için onları doğrudan 

destekler, gözlemler ve yardım eder.  



GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİ  
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 Girişimci ve yönetici ile ilgili nitelikler: 

 Girişimci gerçek veya tüzel kişi olabilir. Örneğin bir Anonim 

Şirket tüzel kişi niteliğinde girişimci olarak işletme kurabilir 

veya bir işletme sermayesine ortak olarak katılabilir. Ancak, 

böyle bir durumda da tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişiler 

girişimcilik faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

 Girişimci ekonomik mal ve hizmet üretmek ve/veya 

pazarlamak üzere, -ya kendi sahip olduğu veya başka 

kaynaklardan sağladığı sermayeyi riske atar. 

 Girişimci işletmenin amaç veya amaçlarına ulaşması için 

toplumun ihtiyaç ve isteklerini ve bunlardaki gelişmeleri en iyi 

biçimde bilen ve sezen bir kişi olmalıdır. 



GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİ  
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 Girişimci nitelikleri arasında yöneticilik de söz konusudur. 

Girişimci dilerse, işletme yöneticiliğini de yapabilir. 

 Girişimci, yönetim görevini bizzat yürütmek istemiyorsa bu 

görevini yetki devri yoluyla profesyonel yöneticilere verebilir. 

Dolayısıyla, işletmenin başına profesyonel yönetici geçmiş olur. 

 Yöneticilik görevi kişilere, işletmenin kuruluş kararı 

aşamasından itibaren verilebilir. 

 Yönetici, girişimci gibi işletme kuruluşuna sermaye koyarak 

katılmadığı ve sadece bir ücret karşılığı görev üstlendiği için 

işletme içindeki uğraşıları sonucu doğabilecek kardan pay 

almamakta ve riskleri üstlenmemektedir. 



GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİ  
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 Her ne kadar yöneticilerinde kâra katılma gibi yollarla teşvik 

edilmeleri ve dolayısıyla risk üstlenmeleri uygulanan bir yaklaşım 

olsa da, keza yöneticinin işlevlerinden biri olan önderlik işlevinde 

önderde bulunması gerekli özelliklerden biri olarak risk üstlenme de 

sayılmaktaysa da yine de girişimci kendi parası ve diğer varlıklarını 

sermaye olarak ortaya koyduğu için buradaki risk üstlenme 

yöneticinin risk üstlenmesinden farklı bir nitelik kazanmaktadır. 

 Yönetici, işletme sahip ve ortakları adına çalışan, çoğunlukla 

meslekten bir kişidir (profesyonel yönetici). Bu nedenle, işletme 

sahibinin belirlediği işletme amaçlarına uymak ve bunlara ulaşmak 

zorundadır.  



YÖNETİM VE İŞLETME YÖNETİMİ 
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 Yönetim, bir işletmenin veya örgütün beşeri ve beşeri olmayan 

kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürüterek ve 

kontrol ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve 

amaçlarını gerçekleştirmesi süreci ve insanların ortak amaçlar 

olarak belirlediği hedeflere en kısa zamanda ve en iyi biçimde 

ulaşmaları için grup halinde eyleme geçmeleridir.  

 Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, kişiler tek başına ulaşmaları 

mümkün olmayan amaçlara grup halinde ulaşabilirler ve 

yönetim bir grup faaliyetidir.  



YÖNETİM VE İŞLETME YÖNETİMİ 
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 İşletme yönetimi, belirli amaç ya da amaçlara ulaşmak için, 

işletmede çalışanların tüm uğraşlarını planlamak, örgütlemek, 

yöneltmek ve denetlemek, bu arada insan dışı tüm diğer 

kaynakların da en verimli bir şekilde amaca uygun 

kullanılmalarını sağlama sürecidir. Bu nedenle işletme yönetimi 

pek çok üretim faktörünün bir araya getirilmesini, koordine 

edilmesini ve yürütülmesini gerektirdiğinden tek başına yerine 

getirilebilecek bir süreç değildir. İşletme amaçlarının 

gerçekleştirilebilmesi için dış çevre ile uyumlu, fiziksel ve mali 

faktörlerin karşılanmasının yanı sıra; diğer tüm paydaşları ile 

birlikte çalışanlarının da işbirliği içerisinde çaba göstermesi 

gerekmektedir.  



YÖNETİM VE İŞLETME YÖNETİMİ 
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 İşletme yönetiminin işlevlerini ortaya koyabilmek için, 

aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

 İşletme ana politika ve amaçlarını kararlaştırma, 

 Örgüt kurma veya yeniden düzenleme, 

 Kaynakları ele geçirme ve bunları, hazırlanan ayrıntılı plan ve 

programlar çerçevesinde, faaliyete geçirme, 

 Faaliyetlerin gidişini ve sonuçlarını sürekli denetleme, 

 İşletmenin gelecek faaliyet yıllarında da başarılı veya daha 

başarılı olması için gerekli düzenlemeleri yapma ve önlemleri 

alma. 

 



İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ 
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 İşletmeler ekonomik sistemlerdir. İşletmeler üretim 

faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten 

birimlerdir.  

 İşletmeler dinamik sistemlerdir. İşletmeler dinamik 

süreçlerin yaşandığı; başka bir ifade ile sürekli olarak 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 

bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

 İşletmeler bağımsız sistemlerdir. İşletmeler, finansal, 

yönetsel ve ekonomik yönden bağımsızdır. 



İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ 
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 İşletmeler sosyo teknik sistemlerdir. İşletmeler üretim 

işletmeler sosyo-teknik sistemlerdir. İşletmeler, insan 

öğesi ile fiziki varlıkların üretim amacıyla bir araya 

geldikleri sosyo-teknik sistemlerdir. 

  İşletmeler organik ve açık sistemlerdir. İşletmeler hangi 

mal ve hizmeti üretirse üretsin, çevresi ile sürekli olarak 

etkileşim içerisinde bulunmak ve kendini sürekli olarak 

yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar.  



İŞLETMELERİN AMAÇLARI 
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 Kâr elde etmek 

 Topluma fayda sağlamak (sosyal sorumluluk) 

 Varlığını devam ettirmek 



KÂR ELDE ETMEK 
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 Genel anlamda kâr, bir işletmenin belirli bir 

çalışma döneminde elde ettiği gelirlerden 

aynı dönemde yapılan tüm giderler çıktıktan 

sonra kalan artı değerdir.  

 Kâr, sadece işletmenin varlığını sürdürmesi, 

büyüyüp gelişmesi için gerekli bir araç 

olmayıp, aynı zamanda muhasebe tekniği 

açısından yıllık faaliyetlerin ölçülmesi ve 

denetlenmesi için kullanılan etkili bir araçtır.  



KÂR ELDE ETMEK 
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 Kâr, işletmelerin faaliyet dönemi başarı simgesi olarak 

değerlendirilirken, aynı zamanda aşağıda verilen katkıları 

sağlamada bir araç olarak kullanılmaktadır: 

 Daha verimli çalışmak, var olanı iyileştirmek ve üstün kılmak için 

işletme çalışanlarını güdüleme aracı, 

 İşletmenin ticari ve finansal itibarını sağlama aracı, 

 İşletmenin bazı yükümlülüklerini (vergi, pay dağıtımı, vb.)yerine 

getirmesine imkân sağlama aracı, 

 İşletmenin yaşamının sürdürülmesi ve geliştirilmesi ya da başka 

girişimlerin gerçekleştirilmesi durumunda bir finans 

değerlendirme aracı,  



KÂR ELDE ETMEK 
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 İşletmenin mal ve hizmetlerini sunduğu tüketiciler 

açısından bir güvence aracı, 

 Daha verimli çalışmak, var olanı iyileştirmek ve üstün 

kılmak için işletme çalışanlarını güdüleme aracı, 

 İşletmenin mal ve hizmetlerini sunduğu tüketiciler 

açısından bir güvence aracı, 

 İşletmenin ticari ve finansal itibarını sağlama aracı, 

 İşletmenin bazı yükümlülüklerini (vergi, pay dağıtımı, 

vb.)yerine getirmesine imkân sağlama aracıdır. 



TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK 
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 İşletmeler toplumun bir parçası olarak yine topluma hizmet 

etmek zorundadırlar. Bu hizmet toplumun yapısına göre dolaylı ya 

da dolaysız olarak gerçekleşebilir. 

 Ortaklara uygun ve adil kâr payı, 

 Personele uygun ücret ve iyi çalışma şartları, 

 Tüketicilere uygun fiyat ve kaliteli mal, 

 Hammadde ve malzeme satıcılarına uygun fiyat, 

 Çevre halkına karşı çevreyi koruma ve iş imkânı sağlama, 

 Devlete vergi verme. 

 



TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK 
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İşletmelerin bu amacının gerçekleşmesine etki eden etmenler: 

 Uzman yöneticilerin işletmelerin başına geçmesi, 

 İşletmelerin gittikçe büyümesi ve çok ortaklı duruma gelmesi, 

 Rekabet eden işletme sayısının artması ve rekabet olgusunun 

yoğunlaşması, 

 İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi ve 

güçlendirilmesinin sağlayacağı faydaların farkına varılması, 

 İşletme faaliyet alanlarının bölgesel boyuttan uluslararası 

boyutlara taşması, 

 Uluslararası bölgesel veya genel nitelikli ekonomik ve ticari 

bütünleşmeler ile işbirliğine dayalı örgütlenmelerin 

yaygınlaşması, 



TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK 

51 

 Teknoloji çağından bilgi çağına geçilmesi sonucu, özellikle 

işletmeler tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, 

 Kalite kavramının işletmenin temel bir yönetim felsefesi haline 

dönüşerek "Toplam Kalite Sistemi" olarak benimsenmesi, 

 Meslek kuruluşları, işçi sendikaları ve tüketici koruma 

dernekleri gibi demokratik kitle örgütlerinin güçlenmesi , 

 Piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine yönelik ulusal ve 

uluslararası yasal düzenlemelerin yapılması, 

 Ülkenin kıt doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması 

konusunda teşvik önlemlerinin alınması ve yasaklar 

getirilmesi. 

 



VARLIĞINI DEVAM ETTİRMEK 
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 İşletmeler, uzun dönemde varlığını sürdürmek amacı ile 

kurulurlar. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için kâr sağlama 

ve topluma hizmet amaçları arasında denge kurmak 

zorundadırlar. Bu denge sağlandığı sürece yaşamlarını 

sürdürebilirler.  

 Ayrıca, çevreyi iyi izleyerek ortaya çıkan veya çıkabilecek 

değişim ve gelişmelere ayak uydurmak, hatta değişim ve 

gelişmelere öncülük edebilmek, sürekli büyüme arzusunda 

olmak işletme varlığının sürekli kılınmasını sağlayacaktır. 

İhtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üreterek, yeterli düzeyde gelir 

elde etmek sureti ile istikrarlı bir şekilde kârlılığını sürdürebilen 

işletmeler kalıcılıklarını sürdüreceklerdir 



VARLIĞINI DEVAM ETTİRMEK 
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Kar Topluma Fayda 

Sağlama 
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 Satış gelirlerini artırmak ve en yüksek düzeye çıkarmak, 

 Yeni buluş ve düşüncelere dayalı mal ve hizmetler yaratmak, 

 Tüketicilere daha kaliteli mal veya hizmet sunmak, 

 Ucuza mal edip, ucuza satmak, 

 İstihdam olanağı sağlamak, 

 Büyümek ve gelişmek, 

 Topluma ve devlete yardımcı olmak ve hizmet etmek, 

 İşletmede çalışanları gözeterek, onlara iyi ücret vermek, 

güvenli bir iş ortamı sağlamak kazançtan pay almalarını 

sağlamak, 

 Bir düşünce veya bir varlığın işlenmesini gerçekleştirmek, 

 Ulusal ya da uluslararası bir işletme olmak, vs. 



55 

İŞLETME BİLİM DALI VE DİGER BİLİM DALLARIYLA 

İLİŞKİSİ 
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 İşletmenin yeni bir bilim dalı olarak gelişmektedir.  

 Bu alanda son bir asırdaki önemli gelişmeler olmuştur.  

 Üretimde etkinlik ve verimlilik artarken, bir işletmenin 

sadece teknik yönüyle değil, ticari, finansal vb. 

boyutlarıyla, bütünüyle yönetimi ve organizasyonunda 

yepyeni usul ve yöntemler geliştirilmiş; bu yoldan 

işletmelerin, daha verimli ve karlı çalıştırılmaları 

sağlanmıştır. 



İŞLETME BİLİM DALI 
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İşletmecilik bilgisinin kapsamına genellikle şu konuları eklemek 

mümkündür: 

 Bir işletmenin kuruluş ve faaliyet amaçları doğrultusunda ne tür 

faaliyetler yapması gerektiğinin analizi, 

 Bir işletmenin başarılı bir işletmecilik modeli ortaya koyabilmesi için 

gerekli teknikleri ve yöntemleri geliştirme, 

 Başarılı bir işletme yönetimi sistemi çerçevesinde, sürekli 

uygulanabilecek ilkeleri saptama, 

 İşletmelerde karar alma ve uygulama yetenek ve olanaklarını 

geliştirme, 

 İşletme içi ve dışı sorun ve ilişkileri birlikte değerlendirerek, işletme 

yaşamını uzun dönemli kılacak kararlara varma, 

 İşletme sisteminin, amaçlarının ve sorunlarının kavranmasını, 

benimsenmesini ve tüm çalışanlarca öğrenilmesini sağlama. 

 



DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ 

İşletmecilik 
Bilgileri 

Davranış 
Bilimleri 

Hukuk 

Matematik 

İstatistik 

İktisat  İşletmecilik 

Sorunları Çözümler 
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 Ekonomi, üretim ve toplumsal kaynakların ele geçirilmesi ve 

bölüşümü ile ilgili sistemi mikro ve makro boyutlarda ele alan ve 

inceleyen bir bilim dalıdır.  

 Bir toplumu oluşturan tüm üreten ve tüketen kişi ve kurumların 

bu sistem içinde ortaya koydukları arz ve talep durumu ve ilişkileri 

firma veya toplumsal düzeyde ele alınmakta, sonuçta ekonomik 

sistemi düzenleyen bazı mikro ve makro denge kuralları 

geliştirilmiş olmaktadır.  

 İşletmeler, bu sistem içinde hem tüketim, hem de üretim ve 

pazarlama faaliyetleri ortaya koyduklarına göre, ekonomik 

sistemin etkili olan kurallarına uygun davranmak ve işlemek 

durumundadırlar  
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 İktisadi bilimler sisteminin ortak yanı, malların kıtlığını göz önüne 

alarak insan ihtiyaçlarının karşılanması sorunudur. 

 İnsan ihtiyaçları veya bu ihtiyaçları giderecek mallar kıt olmazsa 

iktisadi bilimlere faaliyet alanı kalmaz. 

 İktisat bilimi, kıt kaynakların en etkin, en rasyonel (optimal) 

kullanımını, ekonomik hayatı bir bütün olarak ele alarak inceler.  

İhtiyaç 

Tatmin 
Araçlarına 
Sahip Olma 

Arzusu 
İhtiyacı 

Giderecek 
Aracı Elde 

Etme Çabası 

Çabayı Uyaran 
Ekonomik 
Faaliyet 
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 İşletme bilimi de, işletme içi ve işletme dışı olay ve faaliyetleri ele 

almak suretiyle, doğrudan doğruya ekonomik birimlerin yapı ve 

faaliyetlerini inceler; kıt olan kaynakların en etkin kullanımını bir 

işletme açısından analiz eder.  

 İşletmenin amaçlarına en iyi şekilde ulaşmasını sağlayacak yolları 

araştırır. Bütün bunlar da; ancak ekonomik koşullar, piyasa 

şekilleri, iktisadi ve mali politikaların iyi bilinmesi, etkilerinin 

doğru olarak değerlendirilmesi ile mümkün olur ki, bu alanlarda 

gerekli bilgileri iktisat bilimi sağlar. 



İŞLETME VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ 
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 Davranış bilimleri, insanların davranışlarının neden ve amaçlarını 

ve bu davranışları yapmaya yönelten güdüleri incelemeye çalışan 

bir bilim dalıdır. İşletmeler ise insanlardan oluşan ve onların 

ortaya koydukları emek sayesinde faaliyetlerini gerçekleştirebilen 

bir sistemdir. Bu nedenle insan unsurunun iyi tanınması ve 

yönetilmesi işletmenin başarısı için olmazsa olmazlardandır.  

 Bu açıdan, ön planda işletme yönetimi olmak üzere, tüm işletme 

işlevlerinin ortaya konması ve yürütülmesinde insan unsurunun 

başarılı yönetilmesi, güdülendirilmesi, veriminin artırılması, mutlu 

kılınması, iyi iş ilişkilerinin kurulabilmesi, gibi konularda 

işletmecilik davranış bilimlerinden yararlanacaktır.  



İŞLETME VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ 
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 Davranış bilimleri özellikle çalışma psikolojisi, çalışma 

şartlarından şikâyetler, çalışma hızındaki düşmeler, hatalı ürün 

sayısının artması, işe ilginin azalması, çatışmalar ve personelin 

kişisel problemlerinin çözümünde işletme yönetimine yardımcı 

olmaktadır.  

 Öte yandan, işletmelerin ürettiği mal ve hizmetler de "tüketici 

olarak insanlar için olduğundan, bir mala olan talepteki 

değişmeler, tüketici davranışları vb. konularda yine psikoloji ve 

sosyoloji bilimlerinden yararlanılır. 



İŞLETME VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ 
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 Bu çerçevede davranış bilimleri, 

 İş şartlarından şikayetler 

Çalışma süratindeki azalmalar 

Üretimde kusurlu mamul sayısının artması 

 İşçinin işe ilgisinin azalması 

 İşçi - ustabaşı çatışmaları 

 İşçi - işveren düşünce ve amaç farklılıkları 

 İlgi ve çıkar ilişkileri 

 İşçilerin kişisel sorunları gibi birçok sorunun daha iyi 

anlaşılmasında ve çözümlenmesinde yardımcı olur.  



İŞLETME VE HUKUK 
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İş hayatı, daima, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, ahlak kaideleri ve 

gelenek göreneklerle düzenlenmiştir.  

 Yasal düzenlemeler ve toplumun genel ahlak 

kuralları ve gelenek görenekleri 

 Meslek kuruluşlarının kendi kendilerine 

yükledikleri kurallar 

 Uluslararası kuruluşların kabul ettiği kurallar  



İŞLETME VE TEKNOLOJİ 
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 Elektrik ve elektronik teknolojisindeki gelişmeler kişi ve 

kurumların birbirleriyle haberleşmesini, belirli merkezlerden 

bilgi ve haber akışını alışık olmadığımız boyutlarda 

kolaylaştırmıştır.  

 Daha önceleri uzun araştırmalar ve maliyetler sonucu ortaya 

çıkan bilgilerin ve yeniliklerin ticari alana aktarılması ve 

yaygınlaşması imkânı inanılmaz derecede hızlanmıştır.  

 Üretim faktörlerinin içinde, artık bilgi de ayrı bir üretim 

faktörü olarak yerini almış, diğer üretim faktörlerinden daha 

önemli bir konuma gelmeye başlamıştır. 



İŞLETME VE MATEMATİK-İSTATİSTİK 
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 İşletme sorunlarının çözümlenmesinde, matematik ve istatistik 

ile yöneylem araştırması gibi yine temelde bunlara dayalı 

kantitatif teknikler yer yer önemli bir rol oynar.  

 İstatistiksel kalite kontrolü 

 Pazarlama araştırmaları 

 Örneklem, korelasyon, regresyon, vs. 

 Matematiksel programlama teknikleri 

 Ticari hesap ve mali cebir 


