MAYIS 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
‹fiLETME ‹LKELER‹
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹
1.

Ünite 3, sayfa 54, son paragraf› ç›kar›lm›flt›r.
Örne¤in, devletin tüm sermayesine sahip oldu¤u T.C. Ziraat Bankas› bir kamu iflletmesidir.

2.

Ünite 3, sayfa 54, son paragraf› ç›kar›lm›flt›r.
Ülkemizdeki yabanc› sermayeli iflletmelere örnek olarak; ToyotaSA, Danone, Coca Cola, Microsoft,
CNNTürk ve Oyak verilebilir. Tabloda 2011 y›l› Mart ay› itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararas› sermayeli firmalar›n say›lar› yer almaktad›r.

3.

Ünite 3, sayfa 55, Tablo 3.1 ç›kar›lm›flt›r.
Tablo 3.1
Uluslararas›
Sermayeli
Firmalar›n
Say›lar›n›n
Sektörlere Göre
Da¤›l›m›
Kaynak: Hazine
Müsteflarl›¤› (Geçici
Veriler).
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/280
CEB46-D8D3-856645203DD40D23450
4/Mart_2011.xls

Sektörler

19542011/Mart
Ocak-Mart
(fiirket
2009 2010
Say›s›)
2010 2011

Toplam

Tar›m, Avc›l›k, Ormanc›l›k ve Bal›kç›l›k

55

63

10

19

430

Madencilik ve Taflocakç›l›¤›

73

79

130

35

578

‹malat Sanayii

388

415

101

144

4.513

G›da Ürünleri, ‹çecek ve Tütün ‹malat›

50

64

19

13

481

Tekstil Ürünleri ‹malat›

18

20

4

12

452

Kimyasal Madde ve Ürünlerin ‹malat›

39

52

17

27

511

B.Y.S. Makine ve Teçhizat ‹malat›

29

23

6

12

369

Motorlu Kara Tafl›t, Römork ve Yar›-Römork ‹malat›

18

7

1

1

240

Di¤er ‹malat

234

249

54

79

2.460

Elektrik, Gaz ve Su

128

126

38

24

592

‹nflaat

299

319

64

116

2.532

Toptan ve Perakende Ticaret,

913

1.121

251

335

8.182

Oteller ve Lokantalar

171

154

51

36

1.791

Ulaflt›rma, Haberleflme ve Depolama Hizmetleri

264

344

98

113

2.396

Mali Arac› Kurulufllar›n Faaliyetleri

17

14

1

4

303

Gayrimenkul Kiralama ve ‹fl Faaliyetleri

468

532

116

182

4.326

Di¤er Toplumsal, Sosyal ve Kiflisel Hizmet Faaliyetleri

160

177

56

50

1.363

Toplam

2.936 3.344

799 1.058

27.006

4.

Ünite 3, sayfa 55, son paragraf› ç›kar›lm›flt›r.
Gümrük birlikleri, özellefltirme uygulamalar› ve do¤rudan d›fl yat›r›mlara iliflkin yasal düzenlemeler Türkiye’de yabanc› sermayeli iflletmelerin say›s›n›n her geçen gün biraz daha artmas›na neden olmaktad›r.

5.

Ünite 3, sayfa 55, afla¤›daki cümle ç›kar›lm›flt›r.
Ülkemizde karma iflletmelere örnek olarak; Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar›, Türk Ticaret Bankas›, Çukurova
Elektrik Türk A.fi.’yi verebiliriz.

6.

Ünite 3, sayfa 57’deki Tablo 3.2, 3.1 olarak de¤ifltirilmifltir.

7.

Ünite 3, sayfa 57’deki Tablo 3.3, 3.2 olarak de¤ifltirilmifltir.

8.

Ünite 3, sayfa 59, afla¤›daki cümle ç›kar›lm›fl ve Ülkemizde olarak de¤ifltirilmifltir.
Özellikle sanayide önemli ölçüde kamu pay›n›n bulundu¤u Ülkemizde karma ekonomik düzeninde, karma
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9.

Ünite 3, sayfa 61, son paragraf› ç›kar›lm›flt›r.
Adi flirket iflletmeleri Borçlar Kanunu hükümlerine göre kurulurken, ticari flirketler Ticaret Hukuku mevzuat›na göre kurulmaktad›rlar.

10. Ünite 3, sayfa 62, ilk paragraf ç›kar›lm›flt›r.
fiirket fleklindeki iflletmeler genel olarak Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulup iflletilmelerine karfl›n,.
11. Ünite 3, sayfa 62, afla¤›daki cümleler ç›kar›lm›flt›r.
Tüzel kiflilikleri bulunmamas› nedeniyle mal varl›klar› ve hukuki ifllem gerçeklefltirme haklar› yoktur. ticari
bir unvan almak zorunda de¤ildir ve. Adi flirketlerin kuruluflu belirli bir flekle ba¤l› de¤ildir; flirket sözleflmesi sözlü veya yaz›l› olabilmektedir.
fiirkete konulacak sermayenin niteli¤ine ve niceli¤ine iliflkin herhangi bir k›s›tlama yoktur. Bunun yan› s›ra,
ortakl›k sözleflmesinde aksine bir hüküm bulunmad›¤› durumlarda ortaklar flirket borçlar›ndan dolay› tüm
kiflisel varl›klar›n› kapsayacak flekilde birinci dereceden, s›n›rs›z ve zincirleme sorumludurlar.
12. Ünite 3, sayfa 62, afla¤›daki cümleler ç›kar›lm›flt›r.
Bu flirketlerin kurulufl sözleflmesi yaz›l› olmak zorundad›r. ‹flasa tabidirler.
13. Ünite 3, sayfa 62, afla¤›daki cümleler ç›kar›lm›flt›r.
Ortak say›s› az olan bu flirketlerin kurulufl aflamas›nda çok fazla sermaye gerektirmemeleri ve yasal prosedürlerin fazla olmamas› nedeniyle kurulmalar› di¤er flirket türlerine k›yasla kolayd›r. ‹flletme örgütü esnek
bir yap›ya sahiptir. fiirket kâr› ve yetkiler iflletme sahibi olan kiflinin elinde toplanm›flt›r. Olas› riskler karfl›s›nda iflletme sahip ve ortaklar› tüm mal varl›klar› ile sorumludurlar. Ortakl›¤›n üçüncü bir kifliye devri, yeni ortak al›nmas› gibi konular tüm ortaklar›n onay›n› gerektirmektedir. Ortaklardan birinin ölümü veya iflas› ortakl›¤›n son bulmas›na yol açar.
14. Ünite 3, sayfa 63, afla¤›daki cümle ç›kar›lm›flt›r.
Tüzel kifliler kolektif flirket kuramayacaklar› gibi, herhangi bir kolektif flirkete ortak da olamazlar. Bunun yan› s›ra, flirket ortaklar›ndan hiçbirisinin sorumlulu¤u flirket alacakl›lar›na karfl› s›n›rland›r›lmam›flt›r.
15. Ünite 3, sayfa 62, afla¤›daki paragraf ç›kar›lm›flt›r.
Bir ticari iflletmeyi iflletmek için kurulan kolektif flirketlerin tüzel kiflilikleri ve kendilerine ait mal varl›klar›
vard›r. Kolektif flirketlerin kurulabilmesi için ortaklar aras›nda yaz›l› bir flirket sözleflmesinin yap›lmas› ve noter taraf›ndan onaylanan sözleflmenin ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Kolektif flirket kurulufl sözleflmesinin ticaret siciline tescil ettirilmesiyle tüzel kiflilik kazanm›fl olur.
16. Ünite 3, sayfa 63, kapital sözcü¤ü ç›kar›lm›flt›r, sermaye olarak düzeltilmifltir.
17. Ünite 3, sayfa 63, afla¤›daki paragraf ç›kar›lm›flt›r.
Kolektif ortakl›ktaki gibi, üçüncü kiflilere olan borç ve yükümlülükler karfl›s›nda s›n›rs›z sorumlulu¤u olan
adi komandit flirket ortaklar›na komandite, sorumlulu¤u taahhüt etti¤i sermaye miktar›yla s›n›rl› olan ortaklara ise komanditer denilmektedir. Komandite ortaklar›n gerçek kifli olmalar› gerekirken, komanditer ortaklar gerçek veya tüzel kifli olabilirler. fiirketin yönetim ve temsil hakk› komandite ortaklara aittir. Komanditer ortaklar›n flirketi yönetme ve temsil yetkileri bulunmamaktad›r. Yaln›zca flirketin y›lsonu hesaplar›n› denetleyebilir ve kardan sermayeleri oran›nda pay al›rlar.
18. Ünite 3, sayfa 63, afla¤›daki cümle ç›kar›lm›flt›r.
Adi komandit flirket sözleflmesi kolektif flirket sözleflmesine benzer flekilde düzenlenir.
19. Ünite 3, sayfa 64, afla¤›daki paragraflar ve yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Yana Ç›kma: Anonim fiirket: Ticari bir unvana sahip, ana sermayesi belirli ve paylara bölünmüfl olan ve iflletme borçlar›ndan dolay› ortaklar›n yaln›zca koyduklar› sermaye tutar› kadar sorumlu olduklar› ortakl›k türüdür.
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Anonim flirketin organlar› Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Müdürler ve Denetçilerdir. fiirket yönetimi ve denetimi bu organlar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir. Genel kurul anonim flirketin en üst düzey idare ve karar organ›d›r. Genel kurulda her pay sahibinin oy hakk› bulunmaktad›r ve “sermayeye göre yönetime kat›lma” ilkesi geçerlidir. Baflka bir deyiflle, sermaye pay› çok olan orta¤›n daha çok oy hakk› bulunmaktad›r. Genel
kurulca seçilen ve en az üç kifliden oluflan yönetim kurulu anonim flirketin yürütme ve temsil organ›d›r. Yönetim kurulunun gözetimi ve denetimi alt›nda çal›flan müdürler ise, flirketin günlük rutin ifllerini yürütürler.
Denetçiler ise, yönetim kurulunun üstünde genifl idare ve hesap kontrolü yetkileri bulunan, pay sahipleri
ad›na flirket faaliyetlerini denetlemekle görevli kiflilerdir.
Organizasyon yap›s› di¤er flirketlere k›yasla daha karmafl›k olan Anonim flirketlerin kurulmas› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n iznine ba¤l›d›r. Bu flirketlerin kurulufl ifllemleri mevcut Türk Ticaret Kanunu’yla düzenlenmifltir. Anonim flirketler ani kurulufl ve tedrici kurulufl olmak üzere iki flekilde kurulabilmektedir (TTK
Md.276/1). Ani (birden bire) kuruluflta, flirket sermayesinin tamam›n›n kurucu ortaklar taraf›ndan taahhüt
edilmesi söz konusudur (TKK Md. 276/2). Tedrici (aflamal› biçimde) kurulufl ise, paylar›n bir k›sm›n›n (en
az %10) kurucular taraf›ndan taahhüt olunmas›, geri kalan paylar için de halka baflvurulmas›yla gerçekleflir
(TKK Md. 276/3). Kurulufl süreci, anonim flirketin esas sözleflmelerinin yaz›l› olarak yap›l›p kurucular taraf›ndan imzalanmas› ve imzalar›n noter taraf›ndan onay› ile bafllay›p, anonim flirketin ticaret siciline tescili ile
sona erer. Bu tescille birlikte flirket tüzel kiflilik kazan›r (TTK Md.301). Tedrici kurulufl, gerektirdi¤i ifllemlerin ve yasal prosedürlerin çoklu¤u nedeniyle ülkemizde fazla tercih edilen bir kurulufl yöntemi de¤ildir. Kurulufl kolayl›¤› nedeniyle anonim flirketler daha çok ani olarak kurulmakta ve kurulduktan sonra halka aç›lmaktad›rlar.
Yana Ç›kma: Ani Kurulufl: fiirketin, sermayesinin tamam›n›n kurucu ortaklar taraf›ndan taahhüt edilerek kurulmas›.
Yana Ç›kma: Tedrici Kurulufl: fiirketin, paylar›n bir k›sm›n›n kurucular taraf›ndan taahhüt olunmas›, geri
kalan paylar için de halka baflvurulmas› yoluyla kurulmas›.
20. Ünite 3, sayfa 65, afla¤›daki cümleler ve yana ç›kar›lm›flt›r.
sorumluluklar› koyduklar› sermaye pay›yla s›n›rl›d›r.
Yana Ç›kma: Limited fiirket: ‹ki veya daha fazla gerçek veya tüzel kifli taraf›ndan, bir ticaret unvan› alt›nda kurulup, ortaklar›n sorumlulu¤u koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl› ve esas sermayesi belirli olan
flirkettir.
Kuruluflu Ticaret Bakanl›¤›’n›n onay›na tabi olan limited flirketler, yaz›l› olarak yap›lmak zorunda olan flirket sözleflmesi Ticaret Sicili’ne kay›t ve ilan olunduktan sonra tüzel kiflilik kazan›rlar. Organizasyon yap›s›
anonim flirketlere göre daha sade olan limited flirketlerde; karar organ› olarak Ortaklar Genel Kurulu, yönetim ve temsil organ› olarak müdürler vard›r. Ortak say›s›n›n yirmiyi aflt›¤› durumlarda ise Denetleme organ› eklenir.
21. Ünite 3, sayfa 66, afla¤›daki paragraflar ve yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Adi komandit flirkette sermaye paylara bölünmemekte, sadece birden çok komanditerin sermayeye kat›lma
oranlar›n› göstermek amac›yla k›s›mlara ayr›lmaktad›r. Di¤er taraftan, her iki tür komandit flirkette de ortakl›¤› komandite ortaklar yönetmekte ve temsil etmektedir. Komandite ortaklar yönetim kurulunu, ortaklar›n
tamam› ise genel kurulu oluflturur.
Yana Ç›kma: Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit fiirket: Adi Komandit flirket ile benzer özelliklere sahip fakat sermayesi anonim flirket gibi paylara bölünmüfl olan flirketlerdir.
fiirketin kurucu ortak say›s› en az biri komandite ortak olmak kofluluyla befl kifliden az olamaz. Kurulufla,
anonim flirketlerin kurulufluna iliflkin hükümler uygulan›r. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit ortakl›kta anonim ortakl›k gibi ani ve tedrici olarak kurulabilir. Esas sözleflme yaz›l› flekilde düzenlenir. Esas sözleflmenin düzenlenmesine kat›lanlar kurucu say›l›r. fiirket esas sözleflmesi düzenlendikten sonra kurucularla komandite ortaklar›n tümü taraf›ndan imzalan›r ve notere onaylat›l›r.
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22. Ünite 3, sayfa 66, afla¤›daki paragraf ve yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Yana Ç›kma: Kooperatif: Belirli bir ekonomik faaliyette bulunmak üzere kurulan, iflletilen, ortak olunabilen ve kâr› ortak üyelerce paylafl›lan gönüllü kurulufl.
Kooperatifler Kanunu’na göre, “Tüzel kiflili¤i haiz olmak üzere ortaklar›n›n belirli ekonomik menfaatlerini
ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n› iflgücü ve parasal katk›lar›yla karfl›l›kl› yard›m, dayan›flma ve kefalet suretiyle sa¤lay›p korumak amac›yla gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan kurulan de¤iflir ortakl›
ve de¤iflir sermayeli ortakl›klara kooperatif denir.” Kooperatiflerin arac›lar› ortadan kald›rmak, maliyetleri
düflürmek ve üyelerinin kazançlar›n› yükseltmek gibi amaçlar› vard›r. Dikkat edilecek olursa, kooperatiflerin temel amac› kâr elde etmek de¤il, üyelerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r. Örne¤in, konut kooperatiflerinin temel amac› üyelerini uygun koflullarda ev sahibi yapmak, kredi kooperatiflerinin amac› uygun koflullarda kredi bulmak, tüketim kooperatiflerinin amac› ise tüketim mallar›n› ucuza temin etmektir. Bu özellikleriyle kooperatifler birer flirket de¤il, tüzel kiflili¤i olan birer kuruluflturlar.
23. Ünite 3, sayfa 66, afla¤›daki yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Yana Ç›kma: Risturn: Kelime anlam› “geri verme”dir. “Mali avantaj” olarak da adland›r›l›r. Kooperatiflerin,
faaliyetler sonucu do¤an gelir gider fazlas›n› y›lsonunda, kooperatif ile görülmüfl ifl temeline göre üyelerine paylaflt›rmas› amac› ile yapm›fl oldu¤u ödemeleri ifade eder.
24. Ünite 3, sayfa 67, afla¤›daki cümle ve yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Gerçek veya tüzel kifliler, önceden izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahiptir.
Yana Ç›kma: Dernek ve Vak›f ‹flletmeleri: Dernek veya vak›flara ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan ticari, zirai ve s›naî iflletmeler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler.
25. Ünite 3, sayfa 67, afla¤›daki cümleler ç›kar›lm›flt›r.
Buna göre, vakf› oluflturan en önemli unsurlar bir mal varl›¤›n›n bulunmas› ve mal varl›¤›n›n kullan›laca¤›
amaçt›r. Gerçek ya da tüzel kifliler vak›f kurabilirler. Bütün vak›flar›n denetimi Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan gerçeklefltirilir.
26. Ünite 3, sayfa 67, afla¤›daki yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Yana Ç›kma: Kamu ‹flletmeleri: Genel bütçeye dâhil iflletmeler, Katma bütçeli yönetim iflletmeleri, Özerk
bütçeli devlet iflletmeleri, Yerel yönetim iflletmeleri, Kamu iktisadi teflebbüsleri
27. Ünite 3, sayfa 67, cümle afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Ülkemizdeki kamu iflletmelerini afla¤›daki flekilde s›n›fland›rabiliriz:
28. Ünite 3, sayfa 67-69, afla¤›daki konular tamam›yla kar›lm›flt›r.
Genel Bütçeye Dâhil ‹flletmeler
Genel bütçeye dâhil iflletmeler kendi içinde, Döner Sermayeli ‹flletmeler ve Döner Sermayesiz ‹flletmeler olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. Döner sermayeli iflletmeler; genel bütçeye ba¤l› kamu kurulufllar›n›n kamu hizmetlerini yerine getirirken ayn› zamanda kazanç sa¤lamak, yat›r›m yapmak ve kaynak üretmek için sa¤l›k,
sanayi, ticaret ve benzeri alanlarda faaliyette bulunabilmeleri amac›yla, devletin genel bütçesinden ayr›lan
sermaye ile genel bütçeye ba¤l› daireler taraf›ndan kurulan ve tüzel kiflili¤i bulunmayan kamu kurulufllar›d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› Mesleki ve Teknik E¤itim Okullar›, Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› Darphane
ve Damga Matbaas›, Tar›m ve Orman Bakanl›¤›’na ba¤l› tar›msal iflletmeler, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› devlet
hastaneleri, Üniversiteler bu tür kurulufllara örnek olarak gösterilebilir. Di¤er taraftan, genel bütçe içinde
sermaye ayr›lmadan faaliyetine sürdüren kurulufllar ise döner sermayesiz iflletmeler olarak nitelendirilirler.
Devlet matbaas› bu tür iflletmelere tipik bir örnektir. Bu iflletmelerin de tüzel kiflilikleri bulunmamaktad›r.
Yana Ç›kma: Genel Bütçe: Devletin y›ll›k gelir ve gider kalemlerinin tümünü kapsayan bütçedir.
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Katma Bütçeli Yönetim ‹flletmeleri
Kamu kesiminde yar› kamusal mal veya hizmet üreten baz› kurulufllar›n bütçeleri genel bütçeden ayr›l›r. Giderlerinin bir k›sm› hizmetleri kullananlardan al›nan ücret, harç biçimindeki özel gelirlerle; bir k›sm› da genel bütçeden yap›lan ve “Hazine Yard›m›” denilen kaynaklarla karfl›lanan bütçelere Katma Bütçe, bu tür
bütçeleri olan idarelere de Katma Bütçeli ‹dare denilir. Katma bütçeli yönetim iflletmeleri ise, katma bütçeli idarelere ba¤l› flekilde kurulan ve onlardan döner sermaye alarak faaliyette bulunan iflletmelerdir. Tüzel
kiflilikleri bulunmayan bu iflletmeler, ba¤l› bulunduklar› dairelerin veya genel müdürlüklerin tüzel kiflili¤i alt›nda çal›fl›rlar. Elde ettikleri gelirin fazlas› bütçeye aktar›l›r.
Yana Ç›kma: Katma Bütçe: Giderlerini kendi sa¤lad›klar› gelirler (özel gelirler) ve genel bütçe ödenekleriyle karfl›layan ve genel bütçe d›fl›nda yönetilen kamu kurulufllar›n›n bütçeleridir.
Bu tür yap›lara örnek olarak; Devlet Üretme Çiftlikleri, Tekel’e ba¤l› sigara ve içki fabrikalar›, Petrol ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› iflletmeler, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› Devlet Kitaplar› Bas›mevi, Orman Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› iflletmeler gösterilebilir. Bu iflletmeler, 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren 5018 say›l› “Kamu Mali Yönetimi Yasas›” ile birlikte özel bütçeli idareler haline dönüfltürülerek kald›r›lm›flt›r.
Özerk Bütçeli Devlet ‹flletmeleri
Özerk bütçeli idarelere ait iflletmeler, özel kanunlarla kurulup iflletilen, özerk yap›da ve tüzel kiflili¤e haiz
iflletmelerdir. Bu kurulufllar özerk bir yönetime ve bütçeye sahiptirler. Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine tabi olan özerk bütçeli kurulufllara örnek olarak Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rmalar Kurumu (TÜB‹TAK), Yüksek ‹htisas ve Araflt›rma Hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, ‹ller Bankas›, Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü verilebilir.
Yerel Yönetim ‹flletmeleri
Mahalli idare iflletmeleri de denilen bu kurulufllar; il özel idaresi, belediyeler ve köyler gibi yerel yönetim
kurumlar›n›n kendilerinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduklar› geliri elde etmek amac›yla kurduklar› iflletmelerdir. Yerel yönetim iflletmeleri genellikle, kamu hizmeti ve belediye hizmeti görmek üzere yerel yöneticilerin karar›yla kurulurlar. Bu iflletmelerin tacir s›fatlar› ve tüzel kiflilikleri
yoktur. Belediyelerce kurulup iflletilen su, do¤al gaz, ayd›nlatma çal›flmalar› ve flehir içi ulaflt›rma için kurulan iflletmeler, il özel idareleri taraf›ndan kurulan üretim çiftlikleri tipik yerel yönetim iflletmeleridir.
Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri
Kamu fonlar›n› kullanarak iktisadi alanda ticari esaslara göre mal ve hizmet üretmek üzere kurulmufl, sermayesinin tamam› ya da yüzde elliden fazlas› devlete veya di¤er kamu kurulufllar›na ait olan, tüzel kiflili¤e
sahip teflebbüslere Kamu ‹ktisadi Teflebbüsü (K‹T) denilmektedir. K‹T’ler, ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT)
ve Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› (K‹K) olmak üzere iki ana gruba ayr›larak düzenlenmifllerdir. Bütün olarak
K‹T’ler, bu iki grup ve bunlara ba¤l› müesseseler, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerinden oluflmaktad›r.
Yana Ç›kma: Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri (K‹T): ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT), Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› K‹K), Müesseseler, Ba¤l› ortakl›klar, ‹fltirakler
K‹T’ler yönetim kurulu ve genel müdürlük olmak üzere iki organa sahiptir. Yönetim kurulu, en yüksek düzeyde yetkili ve sorumlu karar organ›d›r. Genel müdür, yönetim kurulu baflkan›d›r ve ilgili bakan›n önerisiyle atan›r. K‹T’ler, TBMM taraf›ndan denetlenmektedir.
‹ktisadi Devlet Teflekkülleri
Sermayelerinin tamam› devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan
Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleridir. Kâr elde etme, sermaye birikimine yard›mc› olma ve yat›r›m kayna¤› yaratma amac› güden ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT) Bakanlar Kurulu karar›yla kurulurlar ve TBMM ad›na
Yüksek Denetleme Kurulu taraf›ndan denetlenirler. Ülkemizde faaliyet gösteren baz› ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri flunlard›r: T.C. Ziraat Bankas›, Devlet Malzeme Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Halk Bankas›, Türkiye Kalk›nma Bankas›, Türkiye Tafl kömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›.
Yana Ç›kma: ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri: Sermayelerinin tamam› devlete ait olan, iktisadi alanda ticari
esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan teflebbüslerdir.
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Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›
Sermayesinin tamam› devlete ait olan, tekel niteli¤indeki mallar ile temel mallar› ve hizmetleri üretmek amac›yla Bakanlar Kurulu karar›yla kurulan kamu iktisadi teflebbüsleridir. Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› (K‹K), kamu hizmeti niteli¤i a¤›r basan faaliyetleri yerine getirmek ve sosyal fayda yaratmak için kurulmufllard›r.
‹DT’nin aksine kâr sa¤lama amac› gütmezler. Ülkemizde faaliyette bulunmakta olan Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›ndan baz›lar› flunlard›r: Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmeleri, T.C. Devlet Demiryollar› ‹flletmeleri, T.C. Posta Telefon ve Telgraf ‹flletmesi, Tekel ‹flletmeleri.
Gerek ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri gerekse Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›n›n kanunen müessese, ba¤l› ortakl›k
ve ifltirak sahibi olmalar›nda herhangi bir engel bulunmamaktad›r.
Yana Ç›kma: Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›: Sermayesinin tamam› devlete ait olan, tekel niteli¤indeki mallar ile
temel mallar› ve hizmetleri üretmek amac›yla Bakanlar Kurulu karar›yla kurulan teflebbüslerdir.
Müesseseler
Sermayesinin tamam› bir ‹ktisadi Devlet Teflekkülüne veya Kamu ‹ktisadi Kurulufluna ait olan ve ba¤l› bulundu¤u teflebbüsün yönetim kurulu karar› ile kurulan iflletmelerdir. Tüzel kiflili¤e haiz olan müesseseler,
K‹T’lerin temel özelliklerine sahiptirler.
Yana Ç›kma: Müessese: Sermayesinin tamam› bir ‹ktisadi Devlet Teflekkülüne veya Kamu ‹ktisadi Kurulufluna ait olan iflletmelerdir.
Ba¤l› Ortakl›klar
Sermayesinin yüzde elliden fazlas› bir ‹ktisadi Devlet Teflekkülüne veya Kamu ‹ktisadi Kurulufluna ait olan
iflletme veya iflletmeler toplulu¤undan oluflan anonim flirketlerdir. Ba¤l› ortakl›klar; bir müessesenin ba¤l›
ortakl›k haline getirilmesi, teflebbüsün ifltirakteki hissesinin yüzde ellinin üstüne ç›kmas› ya da teflebbüsün
sermayesinde yüzde elliden fazla hisseye sahip oldu¤u yeni bir flirket kurmas› fleklinde oluflmaktad›r.
Yana Ç›kma: Ba¤l› Ortakl›k: Sermayesinin yüzde elliden fazlas› bir ‹ktisadi Devlet Teflekkülüne veya Kamu ‹ktisadi Kurulufluna ait olan iflletme veya iflletmeler toplulu¤undan oluflan anonim flirketlerdir.
‹fltirakler
‹ktisadi Devlet Teflekküllerinin, Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›n›n veya ba¤l› ortakl›klar›n›n sermayelerinin en az
yüzde onbefline en fazla yüzde ellisine sahip olduklar› anonim flirketlerdir.
Yana Ç›kma: ‹fltirak: ‹ktisadi Devlet Teflekküllerinin, Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›n›n veya ba¤l› ortakl›klar›n›n sermayelerinin en az yüzde onbefline en fazla yüzde ellisine sahip olduklar› anonim flirketlerdir.
29. Ünite 3, sayfa 70, afla¤›daki paragraf ve yana ç›kma ç›kar›lm›flt›r.
Bu iflletmeler, çokuluslu flirketlere ba¤l› oluflumlar olabilecekleri gibi farkl› yap›lar biçiminde de kurulabilmektedirler. Ülkemizde yabanc› sermayeli iflletmelerin büyük k›sm›, kamu ve özel kesim flirket birleflmeleri fleklinde yerli ortaklara sahiptir. Ülkemizdeki yabanc› sermayeli iflletmelere örnek olarak Citibank, Türk
Henkel, HSBC Bank, Mercedes-Benz Türk A.fi., ToyotaSa verilebilir.
Yana Ç›kma: Yabanc› Sermayeli ‹flletmeler: Yabanc› Sermayeyi Teflvik Kanununa Göre Kurulan ‹flletmeler,
Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanununa Göre Kurulan ‹flletmeler, Petrol Kanununa Göre Kurulan ‹flletmeler, Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Kanununa Göre Kurulan ‹flletmeler, Uluslararas› Anlaflmalara Göre
Kurulan ‹flletmeler
30. Ünite 3, sayfa 73, kendimizi s›nayal›m 9. Soru afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir
9. Afla¤›daki iflletme türlerinden hangisi Ticaret fiirketleri grubunda yer almaz?
a. Kolektif flirket
b. Limited flirket
c. Adi flirket
d. Adi komandit flirket
e. Anonim flirket
31. Ünite 3, sayfa 75, kendimizi s›nayal›m yan›t anahtar› afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hukuki Yap›lar›na Göre ‹flletmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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32. Ünite 6, sayfa 124, içindekiler bölümü afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir.
• Büyüme kavram› ve nedenleri
• ‹flletmelerde büyüme biçimleri
• Hukuki ve Ekonomik Aç›dan Birleflme Türleri
• Birleflme ve Sat›n Almalar
• Stratejik ‹flbirlikleri ve Ortak Giriflimler
• ‹flletmelerde Küçülme
33. Ünite 6, sayfa 125-130’daki metinler afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Büyüme Kavram›
‹flletmeler, rekabetteki konumlar›n› gelifltirmek, daha fazla sat›fl geliri ve kar elde etmek gibi amaçlarla büyümek isteyebilir. Özellikle büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren iflletmeler ayakta kalmak için büyümek
zorundad›r. ‹flletmelerin büyümesi, sat›fllar›, sahip oldu¤u varl›klar› veya bunlar›n bir bileflimi temelinde gerçekleflebilir.
Yana Ç›kma: ‹flletmelerin büyümesi sat›fllar›, sahip oldu¤u varl›klar›, karlar› veya bunlar›n bir bileflimi temelinde gerçekleflebilir.
Artan sat›fllar sayesinde sat›lan mallar›n birim maliyetinde düflüfl sa¤lanmas› ve karlar›n artmas› mümkün olabilmektedir. Maliyetlerdeki azal›fl özellikle h›zl› büyüyen sektörlerde veya rakiplerin pazar paylar›n› artt›rmak amac›yla fiyat k›rd›¤› sektörlerde önemli hale gelmektedir.
‹flletmeler, nicel veya nitel olarak büyüyebilirler. Nicel büyüme sat›fl gelirleri, ürünlerin çeflidi, yat›r›mlar, kapasite kullan›m›, personel say›s› gibi alanlarda say›sal geliflimi kapsamaktad›r. Nitel büyüme ise iflletmede
bulunan unsurlar›n kalitesinin geliflmesidir. Nitel büyümenin say›sal olarak ölçülmesi zordur ancak nicel büyümeye olan yans›malar›ndan anlafl›labilmektedir.
‹flletmeler genellikle zaman içinde büyümektedir. Ancak baz› iflletmeler büyüme f›rsatlar›na ra¤men büyümek
istemeyebilir. ‹flletmelerin büyüme oran›n›n finansal performanslar›ndan ba¤›ms›z oldu¤u gözlenmektedir.
Dikkat: Bir iflletme faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtd›fl›nda geniflleterek içsel olarak büyüyebilece¤i gibi birleflme, sat›n almalar ve stratejik iflbirlikleriyle d›flsal olarak da büyüyebilir.
Büyümenin iflletmeler için çeflitli avantajlar› ve dezavantajlar› bulunmaktad›r.
‹flletmelerin büyüme nedenleri
‹flletmenin büyüme nedenleri afla¤›da belirtilmifltir:
• ‹flletmeler karlar›n› artt›rmak isterler
• Piyasada iyi bir yer edinerek, hammaddeye daha kolay ve uygun flartlarda ulaflmak isterler
• Büyük iflletmelerin yenilikleri bilmesi daha kolayd›r. Son teknolojik geliflimleri, di¤er iflletmelere göre
daha iyi takip eder ve sat›n al›r
• ‹flletmeler büyüdükçe, ifl arayan veya yöneticilerinde çal›flmak istedi¤i tercih edilen iflletmeler olurlar
• Büyük iflletmelerin, di¤er iflletmelerle, yerel yönetimle, resmi dairelerle ve medyayla da iliflkileri iyidir.
S›ra Sizde 1: ‹flletmenin büyüklü¤ünü gösteren göstergeler nelerdir, tart›fl›n›z?
‹flletmelerin Büyüme fiekilleri
‹flletmeler, rekabet ortam›nda varl›klar›n› sürdürebilmek ve pazarda giderek daha etkili olabilmek için çaba
sarf ederler. Bu çaban›n baflar›s›n› belirleyen en önemli faktör, uygun büyüme fleklinin seçilmesidir. ‹flletmelerin büyümesi, içsel büyümesi, iflletmelerin kendi olanaklar›yla, faaliyetleriyle yaratt›klar› kaynaklar›,
kullanarak büyümeleridir. D›flsal büyüme ise, baflka iflletme veya iflletmelerle birlefltirilerek, stratejik ortakl›klar kurarak gerçekleflir.
‹çsel Büyüme
‹flletmelerin sahip oldu¤u kendi kaynaklar›n› kullanarak büyümesidir. ‹flletmeler ayn› ürünü üreterek, büyümeyi hedeflerler. ‹ç büyüme borçlanma, yeni sermaye bulma yoluyla gerçekleflir. ‹flletmelerin borçlanma veya yeni sermaye bulmalar› uzun zaman alaca¤› ve zor olaca¤› için, d›flsal büyümeye göre daha yavafl bir büyümedir. ‹çsel büyüme yatay veya dikey olmak iki türlü bir büyümedir.
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Yatay Büyüme
‹flletme, kendi pazar› içinde nüfuz ve etkilili¤ini art›rarak genifller. ‹flletme, genifllemeyi fabrika say›s›n› artt›rarak, yeni flubelerini farkl› yerlere açarak gerçeklefltirirler. Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farkl›laflt›rma ve pazara farkl›laflt›rma olarak üç flekilde olur.
Yana Ç›kma: Yatay büyüme, ‹flletmelerin sahip oldu¤u kendi kaynaklar›n› kullanarak büyümesidir.
Pazara Nüfuz Etme
Mevcut üretimde herhangi bir de¤ifliklik yapmadan, mevcut pazarda daha çok sat›fl yapmaya yönelik bir
stratejidir. Pazara nüfuz etme, mevcut müflterilerin sat›n alma miktar›n›, üretilen ürünün eskime oran›n› artt›rarak ve di¤er kullan›m alanlar›n› belirterek gerçekleflir. Ayr›ca, artan kullan›mlar için fiyat indirimleri sa¤layarak ta pazara nüfuz etme oluflur. Böylece, iflletme yatay büyüme yoluna girmifl olur.
Ürün Farkl›laflt›rma
‹flletmelerin, mevcut ürünler üzerinden de¤ifliklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine hem de pazardaki etkililiklerini artt›rmaya yönelik bir stratejidir. ‹flletme ürünün kalitesini, tad›n›,
kukusunu, tasar›m›n› veya ambalaj›n› de¤ifltirerek ürünlerini daha cazip hale getirebilirler. Ürün farkl›laflt›rmayla, daha iyi bir marka imaj› oluflturur. Bu da iflletmenin büyümesine ve pazar pay›nda iyi bir yer edinmesine sebep olur.
Pazar Farkl›laflt›rma
Ürünün yeni kullan›m alan›n› bulmak veya müflteri üzerindeki etkisini artt›rarak ba¤›ml›l›k sa¤lamak için yap›lan stratejidir. ‹flletmelerin bu stratejiyi kullanmalar›n›n nedeni, ürünü hiç kullanmayan müflterileri ürünü
kullanmaya teflvik etmektir.
Dikey Büyüme
Birbirlerini bütünleyen fakat farkl› faaliyetler gerçeklefltiren iflletmelerin birleflmeleri veya ortak ifl yapmalar›d›r. Patates cipsi üreten bir iflletmenin, patates üreticiyle anlaflmas›, dikey büyümeye bir örnektir. Dikey
büyümede, üretici ya tedarikçiyle ya da müflteriyle birleflerek büyür. Dikey büyüme, ileri do¤ru dikey büyüme ve geriye do¤ru dikey büyüme olmak üzere iki türlüdür.
Yana Ç›kma: Dikey büyüme, Birbirlerini bütünleyen fakat farkl› faaliyetler gerçeklefltiren iflletmelerin birleflmeleri veya ortak ifl yapmalar›d›r.
‹leri Do¤ru Dikey Büyüme
‹flletme, kendi ürünlerini tüketicilere veya müflterilere ulaflt›rmak için pazarlama ve da¤›t›m kanallar›yla birleflmesidir. El ifli yapan birinin, yapt›klar›n› satmak için dükkân açmas›, yo¤urt, peynir yapan birinin flarküteri açmas› ileri do¤ru dikey büyümeye örnektir.
Geriye Do¤ru Dikey Büyüme
‹flletmenin ürünlerini baflka iflletmelerin ürettikleri girdilere ba¤l› kalmadan, kendisinin üretmeye bafllamas›d›r. Salça üretimi yapan bir iflletmenin, salça üretiminde kulland›¤› domatesi iflletmenin yetifltirip, salça üretiminde kullanmas› geriye do¤ru dikey büyümeye örnektir.
D›flsal Büyüme
‹flletmelerin, di¤er iflletmelerin tamam›n› veya bir bölümünü ele geçirmek ya da yönetimlerini denetim alt›na alarak büyümeleri fleklinde ifade edilir. ‹flletmeler kendi kaynaklar› büyümek için yeterli olmad›¤›nda,
d›fl büyüme yoluna giderler. D›flsal büyüme, dikey birleflme, yatay birleflme ve çapraz birleflme fleklinde gerçekleflir.
Yana Ç›kma: D›flsal Büyüme, ‹flletmelerin, di¤er iflletmelerin tamam›n› veya bir bölümünü ele geçirmek ya
da yönetimlerini denetim alt›na alarak büyümeleri fleklinde ifade edilir.
Dikey Birleflme
‹flletmeler rekabet güçlerini artt›rmak amac›yla bu tür birleflme yoluna giderler. Günümüzde iflletmeler ürünlerini üretirken, iflletmelerin da¤›t›m veya pazarlama ifllerini baflka iflletmeler yerine getirmektedir. Dikey birleflmede, iflletme da¤›t›m veya pazarlama iflletmesiyle birleflir. Böylece da¤›t›m veya pazarlama maliyetlerinde de azalma olmaktad›r. Haz›r giyim üreticisi iflletmenin, kumafl iflletmesiyle birleflmesi veya mobilya yapan bir iflletmenin, mobilya ma¤azalar›yla birleflmesi dikey birleflmeye örnektir.
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Yatay Birleflme
‹flletmeler, kendileriyle ayn› sektörde yer alan iflletmelerle birleflince yatay birleflme olur. Bu birleflmede, birleflen iflletmeden birinin kontrolü di¤er iflletmeye geçer. ‹flletmeler rekabet ortam›nda hayatta kalabilmek,
maliyetlerini azaltabilmek, üretimi artt›rabilmek için yatay birleflme yolunu tercih ederler. ‹ki bankan›n birleflmesi yatay birleflmeye örnektir.
Çapraz Birleflme
Dikey ve yatay birleflmeler ayn› sektörde ki iflletmelerle birleflme olurken, çapraz birleflmede farkl› sektördeki iflletmelerle birleflme olmaktad›r. Otomobil üretimi yapan iflletmenin, yemek fabrikas›yla birleflmesi
çapraz birleflmeye örnektir. Çapraz birleflmeler farkl› alanlarda ifllerin birleflmesi oldu¤u için, rekabet ortam›nda iflletmeye farkl›l›k katmaktad›r.
S›ra Sizde 2: ‹flletmelerin, baflka iflletme veya iflletmelerle birlefltirilerek, stratejik ortakl›klar kurarak gerçeklefltirdi¤i büyüme flekli hangisidir, tart›fl›n›z?
Büyümenin getirdi¤i üstünlükler ve sak›ncalar
‹flletmeler büyüyerek, yarar sa¤lamaya çal›fl›rlar. Ancak büyümenin yararlar› oldu¤u kadar sak›ncalar› da bulunmaktad›r.
Büyümenin üstünlükleri
Büyümenin iflletmeye kazand›rd›¤› üstünlükler, pazarda yer edinme, tan›nmak ve marka olmak, Ar-Ge fark›, Uluslararas› ‹liflkiler ve Uzmanl›kt›r.
Yana Ç›kma: Büyümenin iflletmeye kazand›rd›¤› üstünlükler, pazarda yer edinme, tan›nmak ve marka olmak, Ar-Ge fark›, Uluslararas› ‹liflkiler ve Uzmanl›kt›r.
Pazarda yer edinme
Özellikle büyük iflletmelerin yüksek pazar pay›na sahip olduklar› bir gerçektir. Bu yüksek pazar pay›na sahip olan iflletmelerin de birçok avantajlar› vard›r. Büyük iflletmeler, pazarda iyi bir yerde olduklar› için, tedarikçiler büyük ölçekli iflletmeleri di¤er ölçekteki iflletmelere göre daha çok tercih ederler. Tercih sebepleriyse, büyük ölçekli iflletmeler, yüksek oranda malzeme al›flverifli yaparlar. Bu da tedarikçilerin mallar›n›
satmalar›na sebep olur. Ancak tedarikçilere bu yarar sa¤larken, büyük iflletmeler aç›s›ndan da yarar sa¤lamaktad›r, çünkü ürünlerini üretecekleri malzemeyi tek bir tedarikçiden elde ederler ve yüksek oranda sat›n ald›klar› içinde, malzemeleri düflük fiyattan alabilirler. Bu da bafll› bafl›na bir rekabet unsurudur. Fiyat›
belirleyici özelli¤e sahip oldu¤u için pazarda egemenlik sa¤lamalar› çok kolayd›r.
Tan›nmak ve marka olmak
Günümüzde marka olmak, tan›nmak, bir iflletme için çok önemli bir rekabet unsurudur. Tan›nan ve marka
olan iflletme, ürününün sat›fllar›n›n iyi olaca¤› için, kar› artacakt›r. Tan›nan ve marka olan bir iflletme olabilmek içinde, iflletmenin büyük bir iflletme olmas› gereklidir çünkü büyük iflletmelerin tan›nmas› ve pazarda
isin yapmas› daha kolayd›r.
Ar-ge fark›
‹flletmeler, rakiplerinden farkl› olabilmek ve böylece pazarda iyi bir yer edinebilmek için, araflt›rma ve gelifltirme (Ar-ge) faaliyetlerine önem verirler. Ancak, küçük iflletmeler araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin
yüksek olmas› yüzünden, bu tür faaliyetleri yapmazlar. Genellikle büyük iflletmeler, bu tür faaliyetler için
dönem bafl›nda belli bir miktar ay›r›rlar. Ar-ge faaliyeti büyük iflletmeler için çok önemlidir çünkü iflletmeler hem piyasay› ellerinde tutmay› baflar›lar hem de tüketicilere daha fazla ürün gelifltirebilir.
Uluslararas› ba¤lant›lar
Büyük iflletmeler hem sermaye hem de tan›nma bak›m›ndan küçük iflletmelere göre daha üstündür. Bu yüzden, bir iflletmeyle ifl ortakl›¤› yapmak isteyen yabanc› sermayeli iflletmeler, büyük iflletmelerle ifl ortakl›¤›
kurmak isteyecektir. Büyük iflletmeler, Uluslararas› iflletmelerin ürünlerini üretebilir veya satabilirler. Bu yüzden büyük iflletmelerin uluslararas› ba¤lant›lar› da küçük iflletmelere göre daha kolay ve çok olmaktad›r.
Uzmanl›k
Büyük iflletmelerde, her faaliyete ait bir birim yer almaktad›r. Ve iflletmenin bütün faaliyetleri bu birimlerce
yerine getirilmektedir. Üretim birimi üretim konular›yla ilgilenirken, insan kaynaklar› birimi, ifle alma, iflten
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ç›karma, terfi gibi faaliyetleri gerçeklefltirmektedir. Bu birimlerde alan›nda uzman kifliler görev almaktad›r.
Çal›flanlar ifle al›n›rken, uzmanl›k alan›na göre bu birimlerde görevlendirilmektedir. Küçük iflletmelerde ayr› ayr› uzmanl›klar yerine, var olan çal›flanlar, iflleri yapar.
Büyümenin sak›ncalar›
Büyümenin sak›ncalar›, bürokrasi, çal›flanlar›n olumsuz etkilenmesi ve eflgüdüm sorunudur.
Yana Ç›kma: Büyümenin sak›ncalar›, bürokrasi, çal›flanlar›n olumsuz etkilenmesi ve eflgüdüm sorunudur.
Bürokrasi
‹flletmeler büyüdükçe, yap›lacak ifller ve bürokrasi artar. Bürokrasi artt›kça, faaliyet prosedürleri artar ve esnek olmayan kurallar uygulan›r. Bu da zaman içinde, de¤iflime direnen, mevcut yap›y› korumaya çal›flan çal›flanlar için uygun bir ortam yarat›r. Bu yüzden de örgütlerde yenilikler ortaya ç›kmaz ve örgüt geliflemez.
Çal›flanlar›n olumsuz etkilenmesi
‹flletme büyüdükçe, çal›flan say›s› da artar. Bu yüzden ifli yerine getirmeme veya sonuçland›rmamalar artar.
Yeni çal›flanlar ifle al›nd›kça, eski çal›flanlar iflten ç›kart›lacaklar›n› ya da yeteneklerinin göz ard› edilece¤ini
düflünmeye bafllaralar. Bu olumsuz düflünceler, çal›flanlar›n motivasyonunu azalt›r, iflletme faaliyetleri aksamaya bafllar, genel anlamda verim düfler.
Eflgüdüm sorunu
‹flletmenin büyümesiyle, müflteri ve çal›flan say›s› artacakt›r. D›fl yap›ya ve müflterilere gösterilen önem ile
iflletme çal›flanlar›na verilen de¤er birbirini dengelemelidir. Çal›flanlar ile çevrenin iletiflimi kopmadan sürmelidir. Çal›flanlar çevre ile sürekli etkileflim içerisinde olursa de¤iflim ihtiyac›n› daha kolay fark edecek ve
anlayacakt›r.
Büyümenin sak›ncalar› ile bafla ç›kma yöntemleri
‹flletmenin amac› kar oldu¤u için, ‹flletmeler mutlaka büyümek isterler, ancak büyürken de küçük iflletmelerin sahip oldu¤u ayr›cal›klardan ayr›lmak istemezler. Baz› iflletmeler büyük bir iflletmenin sahip oldu¤u üstünlük ve haklar› sürdürebilir, baz›lar› ise küçük iflletme gibi faaliyetlerini yürütebilirler. Bu flekilde bir iflletme oluflturmak için büyükten küçü¤e ve küçükten büyü¤e yaklafl›mlar›ndan yararlanmak mümkündür. Büyükten küçü¤e yaklafl›m›, küçük iflletmelerin pek çok özelli¤ini tafl›yan büyük bir iflletme yaratma amac› tafl›r. Küçükten büyü¤e yaklafl›m› ise, büyük olman›n üstünlüklerini tafl›yan küçük iflletmelerin oluflturulmas›
ile ilgilidir. Bu yaklafl›mlardan hangisinin hangi iflletme için yararl› olabilece¤i ile ilgili detayl› bir inceleme
gerekir.
S›ra Sizde 3: ‹flletmelerin, büyümelerinde yaflanan sak›ncalarla bafla ç›kma yöntemleri nas›ld›r, tart›fl›n›z?
Büyükten küçü¤e yaklafl›m›
Bu yaklafl›mda, büyük iflletme, faaliyet özerkli¤ine ve kendine özgü gelir ve giderlere sahip olan daha küçük ölçekli iflletmelere bölünür. Büyük iflletmenin üst yönetimince denetlenen birden fazla ba¤›ms›z iflletme vard›r.
Küçükten büyü¤e yaklafl›m›
Küçük iflletme olman›n üstün yönü ise esnek bir yap›ya sahip olmas›d›r. Büyük iflletmelerde ki bürokratik
yap›ya sahip olmad›klar› için, prosedürler çok fazla de¤ildir bu yüzden de ifller daha kolay ve çal›flanlar aç›s›ndan da zaman›nda bitirilir.
34. Ünite 6, sayfa 135, afla¤›daki metin eklenmifltir.
‹flletmelerde Küçülme
Gereksiz büyüme sonucu verimin düfltü¤ü iflletmelerde küçülme çok yararl› ve bazen de zorunlu bir yöntemdir. Küçülmeler, 1980’li y›llarda uluslararas› ticaret ve özellefltirmenin etkilemesiyle ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. ‹flletmeler, uluslararas› ticaret ve özellefltirmeden etkilenerek küçülmeye gitmifllerdir.
‹flletmelerde küçülme, çal›flanlar›n giderlerini azaltma, iflten ç›karma, erken emeklilik, ayr›lma veya k›sa dönemli iflten ç›karma gibi yöntemlerle yap›l›r ve sonuç olarak, iflletmelerdeki hiyerarfliyi azalt›r. ‹flletmelerde
küçülmenin amac›, hiyerarfliyi azaltmak, daha h›zl› karar vermek, iletiflimi daha iyi hale getirmek ve verimlili¤i artt›rmakt›r.
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Yana Ç›kma: ‹flletmelerde küçülme, çal›flanlar›n giderlerini azaltma, iflten ç›karma, erken emeklilik, ayr›lma veya k›sa dönemli iflten ç›karma gibi faaliyetlerdir.
Günümüzde iflletmeler, küreselleflme ve h›zl› teknolojik geliflmelere ayak uydurabilmek için, az hiyerarfliye
sahip ve de¤iflime kolay uyum sa¤layan yap›lara yönelmektedir. ‹flletmeler küçülmeye baz› nedenler yüzünden karar verir. Bu nedenler flunlard›r:
• ‹flletmedeki maliyetleri düflürmek
• ‹flletmedeki karar sürecini h›zland›rmak
• Rakiplerin yapt›klar›na daha k›sa sürede cevap verebilmek
• ‹flletmenin iç ve d›fl çevresinde yaflanan iletiflimle ilgili sorunlar› azaltabilmek
• Sonuç odakl› bir iflletme haline gelebilmek
• Müflteri odakl› bir iflletme olabilmek
• Verimlili¤i artt›rmak
Bu nedenlerin gerçekleflebilmesi için, iflletmenin planl› bir flekilde küçülmeyi gerçeklefltirmesi laz›md›r. ‹flletme ilk önce, küçülmeye gerçekten ihtiyac› olup olmad›¤›na karar vermelidir. Çünkü küçülme sadece kademe ve eleman azaltma de¤il, iflletmenin tüm süreçlerinde k›s›tlamaya gidilmesidir. Küçülmeye karar verildikten sonra, küçülmenin planlamas› yap›lmal›d›r. Küçülme sürecinde ne gibi faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi gerekti¤i ve uygulama sonucunda ortaya ç›kan sonuçlar›n denetiminin yap›lmas› gereklidir. Sonuçlar›n denetimi önemlidir çünkü küçülmenin do¤ru bir karar olup olmad›¤›, beklenen yarar›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› belirlenir.
35. Ünite 6, sayfa 138, kendimizi s›nayal›m 5. ve 6. Sorular afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir
5. Afla¤›dakilerden hangisi büyümenin sak›ncalar›ndan biridir?
a. Çal›flanlar›n olumsuz etkilenmesi
b. Tan›nmak ve marka olmak,
c. Ar-Ge fark›
d. Uluslararas› ‹liflkiler
e. Bürokrasinin azalmas›
6. Afla¤›dakilerden hangisi iflletmelerin küçülmeye gitme sebeplerinden biri de¤ildir?
a. ‹flletmedeki maliyetleri düflürmek
b. Müflteri odakl› bir iflletme olabilmek
c. Verimlili¤i artt›rmak
d. ‹flletmedeki karar sürecini h›zland›rmak
e. Yeni ürünler
36. Ünite 6, sayfa 139, kendimizi s›nayal›m yan›t anahtar› afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Büyümenin sak›ncalar›” konusunu gözden geçiriniz
6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flletmelerde küçülme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
37. Ünite 6, sayfa 140, s›ra sizde yan›t anahtar› afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir
S›ra Sizde 1
‹flletmenin çal›flanlar›n›n say›s›n›n artmas›, sat›fllar›n›n yükselmesi, yeni flubelerinin veya fabrikalar›n›n kurulmas›, üretim miktar›n›n aratmas›, net kar›n›n iyi olmas›, iflletmenin büyüklü¤ünü gösteren göstergelerdir.
S›ra Sizde 2
D›flsal büyüme, baflka iflletme veya iflletmelerle birlefltirilerek, stratejik ortakl›klar kurarak gerçekleflir.
S›ra Sizde 3
Büyükten küçü¤e yaklafl›m›, bu yaklafl›mda, büyük iflletme, faaliyet özerkli¤ine ve kendine özgü gelir ve giderlere sahip olan daha küçük ölçekli iflletmelere bölünür. Büyük iflletmenin üst yönetimince denetlenen
birden fazla ba¤›ms›z iflletme vard›r.
Küçükten büyü¤e yaklafl›m›, küçük iflletme olman›n üstün yönü ise esnek bir yap›ya sahip olmas›d›r. Büyük iflletmelerde ki bürokratik yap›ya sahip olmad›klar› için, prosedürler çok fazla de¤ildir bu yüzden de
ifller daha kolay ve çal›flanlar aç›s›ndan da zaman›nda bitirilir.
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38. Ünite 6, sayfa 140, Yararlan›lan Kaynaklar afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir.
Yararlan›lan Kaynaklar 140
Akmut, Özdemir, Ramazan Aktafl, Burhan Aykaç, Mete Do¤anay, Tülin Durukan (2003), Giriflimciler ‹çin
‹flletme Yönetimi, Gazi Yay›nlar›.
Aktepe, Eyüp (2007). Genel ‹flletme, Nobel Yay›nevi.
Can,Halil, Do¤an Tuncer, Do¤an Yaflar Ayhan (2009). Genel ‹flletmecilik Bilgileri, Siyasal Ankara.
Coad A, (2009). The Growth of Firms, A.B.D
Çetin, Canan, Esin Can Mutlu (2010). Temel ‹flletmecili¤e Girifl, Beta Yay›nlar›.
Ertürk, Mümin (2011). ‹flletme Biliminin Temel ‹lkeleri, Beta Yay›nlar›
Harrison J.S., St. John C.H. (2008). Foundations in Strategic Management, Thomson.
Pettus, M.C. (2003). Growth From Chaos, A.B.D.
Penrose E. (2009 yenilenmifl versiyon-Girifl Pitelis C., 1959 orijinal). The Theory of the Growth of the
Firm, Oxford.
Thompson J., Martin F. (1111). Strategic Management Awareness and Change, Thomson.
Ülgen H., Mirze S.K. (2010). ‹flletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, ‹stanbul.
Wheelen T.L., Hurger D.L. (2008). Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, A.B.D.
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Ünite 4, Sayfa 99, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”, 2. Sorunun Yan›t›
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2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmelerde Sosyal Sorumluluk Nas›l Bafllar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
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2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

Ünite 7, Sayfa 163, “Kendimizi S›nayal›m”, 9.
Sorunun Yan›t›
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9. c Yabanc› rakipleri göz önüne almazlar
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Ünite 4, Sayfa 99, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”, 2. Sorunun Yan›t›

Ünite 7, Sayfa 163, “Kendimizi S›nayal›m”, 9.
Sorunun Yan›t›
9. c Yabanc› rakipleri göz önüne al›rlar

Ünite 7, Sayfa 163, “Kendimizi S›nayal›m”, 10.
Sorunun Yan›t› “c” fi›kk›d›r

3-

Ünite 7, Sayfa 163, “Kendimizi S›nayal›m”, 10.
Sorunun Yan›t› “d” fi›kk›d›r

10. Policentrik bak›fl aç›s›na sahip yöneticiler afla¤›
daki özelliklerden hangisini tafl›rlar?

10. Policentrik bak›fl aç›s›na sahip yöneticiler afla¤›
daki özelliklerden hangisini tafl›mazlar?

a. Yerel yöneticiler o bölge için en iyi ifl

a. Yerel yöneticiler o bölge için en iyi ifl
uygulamalar›n› bilirler

uygulamalar›n› bilirler
b. Yerel yöneticiler kendi alanlar›ndaki iflleri mer
kezdeki yöneticilerden daha iyi yaparlar

b. Yerel yöneticiler kendi alanlar›ndaki iflleri mer
kezdeki yöneticilerden daha iyi yaparlar

c. Yabanc› ülkelerdeki ifller merkezdeki ifllerle
ayn›d›r

c. Her bir yabanc› faaliyet farkl›d›r
d. Merkezdeki ifller ve yabanc› ülkelerdeki ifller ayn›
prosedürlere göre yürütülür

d. Merkezdeki ifller ve yabanc› ülkelerdeki ifller ayn›
prosedürlere göre yürütülür

e. Yabanc› ülkelerdeki ifllerin anlafl›lmas› zordur

e. Yabanc› ülkelerdeki ifllerin anlafl›lmas› zordur
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