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Önsöz

Genel ‹flletme kapsam›ndaki konular, iflletmelerdeki yap›lanma ve iflleyiflle il-
gili temel bilgileri içerir. ‹flletmeler, ekonomik sistemin katma de¤er yaratan yap›
tafllar›d›r. Bu ba¤lamda Genel ‹flletme; ‹flletme, ‹ktisat, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler ve
benzeri Fakültelerin birinci s›n›flar›nda zorunlu dersler aras›nda yerini al›r.

Bu kitap, örgün ve uzaktan ö¤renimdeki Genel ‹flletme derslerinde temel kay-
nak olarak de¤erlendirilmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Kitap içeri¤inin belirlenme-
sinde, birinci s›n›f ö¤rencilerinin öz ve yal›n bilgilerle donat›lmas› ilkesi dikkate
al›nm›flt›r. Kitap; iflletmelerin kavram olarak aç›klanmas›, kuruluflu, yap›lanmas› ve
iflleyifli konular› üzerine kurgulanm›flt›r. Üniteler, kendi kendine ö¤renme ilkesi
gereklerine uygun olarak tasarlanm›flt›r.

Ünitelerde aktar›lan kuramsal bilgiler, uygulamaya yönelik çal›flmalarla pekifl-
tirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ünitelerin bafllang›c›nda s›ralanan Amaçlar›m›z ile ö¤ren-
cinin Üniteyi belirli bir düzende okumas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Her Ünite-
nin girifl k›sm›nda Ünitede aktar›lan konuya iliflkin bir Örnek Olay yer almakta-
d›r. Ünite içerisindeki S›ra Sizde çal›flmalar› ile Örnek Olaya geri dönülmekte ve
ö¤rencinin edindi¤i bilgileri sorun çözümünde kullan›lmas› istenmektedir. Ünite-
lerin bitiminde yer alan Yaflam›n ‹çinden, Biraz Daha Düflünelim ve Kendi-
mizi S›nayal›m bafll›kl› çal›flmalar ö¤rencinin kendi kendini s›namas› ve konula-
r›n daha iyi kavranmas› aç›s›ndan yararl›d›r. Üniteler içindeki yan sütunlarda, iflle-
nen konu aç›s›ndan önemli görülen kavramlar vurgulanmaktad›r. Kitab›n sonun-
da verilen Sözlük temel kavramlar›n topluca yinelenmesini amaçlamaktad›r.

Bu kitapta yer alan konulardan hareket ederek haz›rlanan televizyon e¤itim
programlar›, TRT-4 yay›nlar› içinde ekrana gelmektedir. Anadolu Üniversitesi
Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤rencilerine yönelik olarak haz›rlanan televizyon e¤itim
programlar›n›n konuyla ilgilenen bütün ö¤renciler için yararl› olaca¤›n› ummaktay›z.

Kitab›n yaz›larak bas›ma haz›rlanmas› Editör, Yazarlar, Ö¤retim Tasar›m› ve
Grafik Tasar›m Ekibinden oluflan genifl bir tak›m›n çal›flmas› ile gerçeklefltirilmifl-
tir. Bu çal›flman›n etkinlikle sürdürülebilmesi için gerekli ortam› sa¤layan Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Engin ATAÇ baflta olmak üzere, de¤erli Yazarlara,
Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend KILIÇ‘a, Ö¤retim Tasar›mc›s› Yard.Doç.Dr.
Hasan ÇALIfiKAN’a ve Yard›mc›lar›na, Grafik Tasar›m Yönetmeni Doç. Fikret
UÇAR’a ve tüm katk› sa¤layanlara teflekkür eder, sevgili ö¤rencilere baflar›lar
dilerim.

Editör
Prof.Dr. Günefl N. BERBERO⁄LU
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Kul lan ›m K › lavuzuxiv

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular› anla-
man›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
yarar sa¤layacakt›r.

K

Her ünitenin bafl›nda bir örnek olay yer
almaktad›r.  Bu örnek olayda, içerikle
ilgili somut bir çerçeve çizilerek, üni-
tenin daha iyi kavranmas› amaçlan-
m›flt›r. Ünite içinde yeri geldikçe, size
sorular sorulmakta ve yan›tlaman›za
yard›mc› olmak için örnek olaya gön-
dermeler yap›lmaktad›r. 

Üniteyi çal›flmaya bafllamadan önce
her ünitenin ön kapa¤›nda yer alan so-
rular, o ünite ile ilgili içeri¤i daha iyi
kavraman›za yard›mc› olmak için zi-
hinsel haz›rl›k yapman›za yard›m eder.

Amaçlar›m›z bö-
lümünde, okudu-
¤unuz ünite so-

nunda kazanaca¤›n›z bilgi
ve beceriler verilmektedir.

Dikkat bölümle-
rinde, üniteyi
çal›flmaya bafl-

lamadan önce bilgi sahibi
olman›z gereken konular,
kavramlar ya da haz›rl›k-
larla ilgili uyar› yap›lmak-
tad›r.  Bu uyar› ayr›ca, üni-
te içinde herhangi bir ko-
nuya dikkatinizi çekmek ya
da ek bilgi vermek için de
kullan›lmaktad›r.

S›ra sizde bölümleri, çal›fl-
t›¤›n›z konu ile ilgili, sizi dü-
flündürecek ve daha fazla

araflt›rma yapmaya yönlendirecek so-
rulardan oluflmaktad›r.  Bu sorular›n
alt›nda, ünitenin bafl›nda okudu¤unuz
örnek olaya göndermeler yap›larak, ya-
n›tlara gerçek durumlar ba¤lam›nda
ulaflman›z amaçlanm›flt›r.

Amaçlar›m›z bö-
lümünde s›rala-
nan yeterlikleri

kazanman›z› sa¤layacak
bilgi ve becerileri içeren
konular› göstermektedir.

Ünitelerde anlat›lan konular›
daha iyi pekifltirebilmeniz için,
ilgili yerlerde gerçek yaflam-
dan al›nm›fl örnekler ya da
güncel olaylar  verilmektedir.  

Ünitenin içinde baz› kavram-
lar koyu renkli yaz›lm›flt›r.  Bu
kavramlara yönelik ayr›nt›l›
aç›klamalar›, ya da tan›mlar›
sayfan›n yan bofllu¤unda
bulabilirsiniz.

A M A Ç
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Kul lan ›m K › lavuzu xv

Özet bölümünde ünitede ö¤rendi¤iniz
temel kavram ve konular k›saca yine-
lenerek, temel kavramlar bir daha
tekrar edilmektedir.  ‹stedi¤iniz bir
konuya tekrar kolayca ulaflabilmeniz
için yanlar›nda ilgili sayfa numaralar›
verilmifltir.

Ünitelerin sonunda, kendi kendinizi test
edebilmenizi amaçlayan çoktan seç-
meli 10 soru bulunmaktad›r. Bu soru-
lar, s›navlarda karfl›laflt›¤›n›z sorular-
la ayn› türdedir. 

Ünitede anlat›lan konular-
la ilgili olarak, ünitenin bafl›nda
oldu¤u gibi ünite sonunda da
gerçek hayattan al›nm›fl örnekler
yer almaktad›r.  Bu örneklerin so-
nundaki sorular, üniteyi kavray›p
kavramad›¤›n›z konusunda size
bilgi verecektir.

Amaçlar›m›z bölümünde üni-
teleri tamamlad›ktan sonra
kazanaca¤›n›z bilgi ve bece-
riler belirtilmekteydi.  Bu bö-
lüm, do¤rudan o bilgi ve be-
cerileri test eden aç›k uçlu
sorulardan oluflmaktad›r.

Ünitelerde çal›flt›¤›n›z konu-
larla ilgili baflvurabilece¤iniz
kaynaklar bu bölümde yer al-
maktad›r.

Kendimizi S›nayal›m bölü-
münde yan›tlad›¤›n›z çoktan
seçmeli sorular›n yan›tlar›n›
ve ilgili geribildirimleri bu
bölümde bulabilirsiniz.

‘‘ ‘‘





• ‹flletme kavram› size neleri ça¤r›flt›r›yor? Makine seslerinin duyuldu¤u bir fab-
rika m›? Bir banka m›? Yoksa bir tiyatro salonu mu? Bir hayvanat bahçesinde
di¤er iflletmelerde gözlemledi¤imiz ifllevler geçerli midir?

• ‹flletmelerin yaflam›m›zdaki rolü nedir?
• ‹flletmeler ekonomik sistem içindeki hangi unsurlarla iliflkidir?
• Üretim faktörleri nelerdir?
• Mal ve hizmetleri birbirinden nas›l ay›rabiliriz?

1

‹flletme Kavram› 1



1967 y›l›nda okulunu bitiren Sami Alfandari ile o y›l ayn› okulu bitiren Nizamet-
tin Akba¤ bir ifl aray›fl›na girifltiler. Bu tarihlerde sinema filmleri d›fl›nda filmcilik
geliflmemifl olmas›na karfl›n, Sami bey foto¤raf, sa¤l›k gibi alanlarda kullan›lan
çeflitli filmler konusunda kafa yoruyordu. Akrabalar›n›n ABD’de olmas› nedeniy-
le, küçüklü¤ünden beri her y›l bu ülkeye gitmifl ve her gidiflinde 1-2 ay kalm›flt›.
Bu ülkede foto¤rafç›l›¤›n geliflimini yak›ndan izlemifl, buna ba¤l› olarak foto¤raf
filmleri tüketiminin çok yo¤un olarak geliflti¤ini gözlemlemiflti.

Arkadafl›yla bu konuyu inceleme karar› ald›lar. Türkiye gibi bir ülkede bu ala-
n›n geliflece¤ine her ikisi de inan›yordu. Bu nedenle, pozitif ve negatif film konu-
sunda çal›flacak bir iflletme kurdular. Önce amatör foto¤raf filmleri d›flal›m›na
bafllad›lar. Bu iflin yan› s›ra, istemin yeterli olmamas›na karfl›n ofset matbaa sis-
temlerinde kullan›lan filmlerle hastaneler için gereken sa¤l›k filmleri temsilcilikle-
rini de almay› baflard›lar.

Çok genç yafllarda kendi ifllerinin patronu olmufllard›. Amaçlar› kendi ifllerin-
de en iyi olmakt›. Bu nedenle AGFA’n›n Türkiye temsilcili¤ini almak için u¤rafl
verdiler ve 1974 y›l›nda temsilcili¤i almay› baflard›lar. ‹ki orta¤a göre, Türki-
ye’nin kültür ve e¤itim düzeyi h›zla yükseliyordu ve bu durum foto¤rafç›l›¤a da
h›zla yans›yacakt›.

Bundan sonra matbaac›l›k kesimine yo¤un olarak yönelme karar› ald›lar.
1970’lerde matbaac›l›k kesiminde tipo bask› ve kurflun dizgi kullan›lmaktayd›.

1978 y›l›nda röntgen filmleri d›flal›m› ile bafllad›klar› bu dalda, bugün sa¤l›¤a
yönelik her türlü filmin d›flal›m›n› yapacak konuma ulaflm›fl durumdalar.

Ortaklar sa¤l›k kesimine girifl gerekçelerini flöyle aç›kl›yorlar: "Türkiye yüzölçü-
müne göre nüfusu oldukça yüksek bir ülke. Ancak, sa¤l›k alan›nda yeterli say›da
kuruma sahip de¤il. Türkiye’nin sa¤l›k konusunda yeni yat›r›mlara gereksinmesi
var. Türkiye bu konuda büyük bir pazar."

Sa¤l›k filmleri konusunda çok fazla bir geliflim olmad› ve umdu¤u kârl›l›¤a
ulaflamad›lar. Bunun nedenlerini Türkiye’deki uygulamaya ba¤l›yorlar. Uygula-
maya göre, Türkiye’de sa¤l›k filmleri K›z›layca ihale yoluyla yaln›zca bir flirketten
al›n›yor ve Türkiye geneline tekel olarak sat›l›yor. Bu nedenle, sa¤l›k filmleri tem-
silcileri yaln›zca bu ihalede yüklü sat›fl yapabiliyorlar. Ancak, rekabetin fazlal›¤›
nedeniyle çok küçük kârlarla yetinmek zorunda kal›yorlar. Gerçek kârlar› ise
temsilciliklerini yapt›klar› ana flirket elde ediyor. 

Gerçekte öbür filmler alan›nda da rekabetin etkileri ortaya ç›km›fl durumda.
Son y›llarda pazara Kodak ve Fuji markalar› da girdi. Türkiye’de Agfa’n›n önder-
li¤i bu markalarca ele geçirildi. Bu konuda merkez Agfa önemli bir rahats›zl›k
duymaya bafllam›fl. Yitirilen pazar pay›n›n yeniden kazan›lmas› için neler yap›l-
mas› gerekti¤i araflt›r›l›yor.

Ortaklar bugünkü durumlar›ndan mutlular. Kurduklar› flirketin y›ll›k cirosu 5
milyon US Dolar› aflm›fl durumda.

Ortaklar flöyle diyorlar: "Bu ifle bafllarken flirketin bu noktalara gelebilece¤ini
kesinlikle düflünemiyorduk. Çabalar›m›z bizi buraya getirdi. Daha da ileri nokta-
lara ulaflabilece¤imizi umuyoruz."

2000'li y›llarda geliflen dijital foto¤rafç›l›k konusu ortaklar›n ilgisini çeken ye-
ni bir u¤rafl alan› olarak karfl›lar›na ç›k›yor.

‹ fl letme Kavram›2
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Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamland›¤›m›zda;

iflletme Biliminin ve iflletmelerin ekonomik sisteme katk›lar›n› aç›klamak,
üretim ögelerini ve özelliklerini s›ralamak,
insanlar›n gereksinmelerini, bunlar sonucunda ortaya ç›kan talep kavram›-
n› ve iflletmeler için anlam›n› aç›klamak,
mal ve hizmetleri birbirinden ay›rdetmeye yarayan özelliklerini betimlemek,
tüketim ve tüketicilerin üretim faaliyeti ile iliflkisini kurmak,
iflletme kavram›n› irdelemek,
giriflim ve giriflimcili¤in önemini betimlemek

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Ünite’de ifllenen kavramlar, izleyen Ünitelerde ele al›nacak konulara
temel oluflturacakt›r. Ayr›ca ‹ktisata Girifl dersinizde ele al›nan kavram-
larla bir arada düflünülmelidir.

‹ fl letme Kavram› 3
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‹flletme Biliminin ve iflletmelerin ekonomik sistemle iliflkisini
aç›klamak.

‹flletme Bilimi, iflletmelerin kuruluflu, finansman›, üretim araçlar›n›n sa¤lanmas›,
üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmas›, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal
olaylar›n izlenmesi konular›n› ele al›p inceleyen bir bilim dal›d›r.

‹flletme Biliminin a¤›rl›k merkezini iflletmeler oluflturur. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-
da, iflletme içi ve iflletmeleraras› olaylar ve faaliyetlerle ilgili neden-sonuç iliflkile-
rini bulmaya ve göstermeye çal›flan bir disiplindir.

‹flletme Bilimi, olaylar›n incelenmesi s›ras›nda varolan durumlar› deneysel ça-
l›flmalara dayanarak saptamakla yetinebilece¤i gibi, iflletmelerin optimal (en uy-
gun) biçimde çal›flmalar›n› sa¤layabilecek temel kurallar› belirlemeye de yönele-
bilir. Böylelikle, temel kurallar toplulu¤u oluflturulur ve iflletmeler bu kurallarla
kendi iflleyiflleri aras›nda uyum bulmaya çal›fl›rlar.

‹flletmeleri ilgilendiren iç ve d›fl olaylar›n araflt›r›lmas›, aç›klanmas›, çözümlen-
mesi ve sistemlefltirilmesinin yan›s›ra, ‹flletme Biliminin baflka bir ifllevi de, ifllet-
melerin toplum yaflam›ndaki yerini belirlemektir.

2000’li y›llar, iflletmeler ve çal›flanlar için yeni f›rsatlar ve beraberinde sorunlar
yaratacakt›r. Global ekonomiden bafllayarak, h›z, kalite ve müflteri memnuniyeti-
nin temel al›nd›¤› rekabet, en önemli kavramlar olacakt›r.

‹flletme kavram›n› irdeyebilmek ve iflletmelerin iflleyiflini kavrayabilmek için,
iflletmeleri ilgilendiren temel baz› kavramlar› bilmemiz yararl› olacakt›r. Bunlar›n
bafll›calar›n› afla¤›da k›saca aç›klayaca¤›z.

EKONOM‹K S‹STEM
‹flletmeler ekonomik sistemin temel birimleridir. Ekonomik sistem, bir ülkenin sa-
hip oldu¤u kaynaklar›n, gereksinme ve isteklerinin karfl›lanmas› amac›yla, vatan-
dafllar› -bireyler ve kurumlar›- aras›nda da¤›l›m›n› temel alan kurallar bütünüdür.
Ekonomik sistemler, sahip olunan kaynaklar›n sahiplik ve denetleme flekline gö-
re farkl› yap›lar kazan›r. Bu kaynaklar üretim faktörleri olarak nitelenir. Temel
üretim faktörlerini ve özelliklerini afla¤›daki k›s›mda aç›klayaca¤›z.

Ekonomik sistemlerin baz›lar›nda üretim faktörleri, özel kifli ya da kurulufllar
taraf›ndan yönetilir, di¤erlerinde üretim faktörlerinin sahibi devlettir.

Ekonomik sistemleri üretim ve da¤›l›mla ilgili karar sürecine göre grupland›r-
mak da olas›d›r. Plânl› ekonomilerde, üretim faktörlerinin tümü veya büyük k›sm›
devlet denetimindedir, üretim ve da¤›l›m kararlar› devlet taraf›ndan al›n›r. Pazar
ekonomilerinde ise, üretim ve kaynak da¤›l›m›, arz-talep dengesine göre bireyler
yani üretici ve tüketiciler taraf›ndan flekillendirilir.

Plânl› ekonomiler ve pazar ekonomileri iki uç kuramsal noktay› temsil eder.
Uygulamada, iki sistemin özelliklerini tafl›yan karma pazar ekonomisi (karma eko-
nomik sistem), ülkelerin ço¤unda görülen bir sistemdir.
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‹flletme Bilimi: ‹flletmelerin 
kuruluflu, finansman›, üretim
araçlar›n›n sa¤lanmas›, üretilen mal
ve hizmetlerin pazarlanmas›,
örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal
olaylar›n izlenmesi konular›n› ele al›p
inceleyen bir bilim dal›d›r.



ÜRET‹M ÖGELER‹

Üretim ögelerini ve özelliklerini s›ralamak.

Ekonomik sistemler aras›ndaki farkl›l›k ya da benzerliklerin, sahip olunan kay-
naklar›n yani üretim ögelerinin kontrol edilifli ve mülkiyet fleklinden kaynakland›-
¤›n› daha önce vurgulam›flt›k.

Üretim ögeleri, gereksinmelerin karfl›lanmas› amac›yla mal ve hizmet üretimin-
de yararlan›lan, bir ülkenin sahip oldu¤u temel kaynaklard›r. Klâsik yaklafl›mda
üretim ögeleri, emek (iflgücü), sermaye (kapital) ve do¤al kaynaklar olarak ele al›-
n›r. Günümüzde klâsik üretim ögelerine, giriflimci ve teknoloji eklenmifltir.

• Emek (iflgücü), iflletmelerde üretimi ortaya koyan insan kayna¤›n› ifade eder.
Emek faktörü, üretimi gerçeklefltirenlerin fiziksel ve düflünsel katk›lar›n› içerir. Bir
inflaat iflçisi kas gücünü ya da fiziksel gücünü kullan›r. Bu inflaat›n mühendisi ise,
düflünsel bir emek ortaya koymaktad›r. ‹flgücü ögesi ile birlikte ele ald›¤›m›z
giriflimci üretim faaliyetinin gerçeklefltirilmesinde önemli rol oynar.

• Giriflimci, mal veya hizmet üretimi için üretim ögelerini bir araya getirilmesi-
ni sa¤layan kiflidir. Bu konuda daha fazla bilgiyi Ünitenin sonunda bulacaks›n›z.
Giriflimcinin temel amac› kâr elde etmektir. Buna karfl›l›k üretim faaliyetlerinden
do¤abilecek riski de üstlenir.

• Sermaye (Kapital), mal ve hizmet üretimini destekleyen servet, sermaye (kapi-
tal) ad›n› al›r. Sermaye, üretimde yararlan›lan para ve parasal de¤eri olan her tür
donan›m› ifade eder. Paraya dönüflebilen hisse senedi, bono gibi de¤erler ya da
bir fabrikadaki makine, bina, araç-gereç sermaye olarak nitelenir.

• Do¤al kaynaklar, do¤adan elde edilen, do¤rudan veya ifllenerek kullan›lan her
tür maddeyi içerir. Temel do¤al kaynaklar toprak, su, mineral maddeler ve a¤aç-
lard›r. Ekonomik bir kaynak olarak do¤a, nicelik olarak ve içerdi¤i hammadde
aç›s›ndan s›n›rl›d›r, artt›r›lmas›, belli bir düzeyin üstüne ç›kar›labilmesi söz konu-
su de¤ildir. Bu üretim faktörünün iflletmeler taraf›ndan özenli olarak kullan›lmas›,
kendi ç›karlar› ve insanl›¤›n ç›karlar› için kaç›n›lmazd›r.

•Teknoloji, mal ve hizmet üretimi için kullan›lan yöntemlerdir. ‹nsan›n çal›flma-
s›n› gelifltirmek ve üretim yetene¤ini artt›rmak için, bilginin üretilmesi ve uygulan-
mas› olarak da tan›mlanabilir. Geliflmifl bir teknoloji, daha yararl› ve yüksek nite-
likli mallar›n, daha etkili yollarla üretimini sa¤lar.

Üretim ögelerinin, iflletme faaliyetlerine etkisi nedir?

“Siyah beyaz foto¤raf filminden dijitale” bafll›kl› örnek olay›m›zdaki ifllet-
menin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, bir çok kiflinin filmlerin al›m ve
sat›m›nda çal›flmas› gerekir. Giriflimcilerin ifllerinin bafl›nda bulunmas›,
çeflitli düzeylerde yöneticilerin pazarlama, finansman, tedarik gibi konu-
larda gerekenleri yapmalar›, çal›flt›rd›klar› kiflileri do¤ru yönde yönet-
meleri gerekecektir. Böylece yo¤un biçimde emek faktörünün kullan›lma-
s› gerçekleflecektir.
Öte yandan, iflletmenin kurulmas› için gerekli her türlü donan›m, araç ge-
reç ve parasal kaynaklar iflletmenin sermayesidir. ‹flletme belli bir alan-
da çal›flacak, çeflitli biçimleriyle do¤al kaynaklar› kullan›p, de¤erlendire-
cektir. ‹flletmenin al›m sat›m›n› yapt›¤› çeflitli filmler, sürekli gelifltirilen
teknoloji sayesinde daha nitelikli ve gereksinmeleri daha ileri düzeyde
karfl›layan bir yap›ya ulaflmaktad›r.
Sonuç olarak, iflletmemiz emek, do¤a, sermaye, giriflimci ve teknoloji fak-
törlerini çeflitli düzeylerde de¤erlendirerek varl›¤›n› sürdürmektedir.

Üret im Öge ler i 5

A M A Ç
�

2

Üretim ö¤eleri: Mal ve hizmet
üretiminde yararlan›lan, bir ülkenin
sahip oldu¤u temel kaynaklard›r.

Giriflimci: Gereksinmeleri
karfl›lamak üzere mal ve hizmet
üretiminin gerçeklefltirilmesi için
üretim faktörlerinin  biraraya 
getirilmesini sa¤layan kiflidir. 

Emek (iflgücü): Üretimi
gerçeklefltirenlerin fiziksel ve
düflünsel katk›lar›n› içerir.

Sermaye: Üretimde yararlan›lan,
para ve parasal de¤eri olan her tür
donan›md›r.

Do¤al kaynaklar: Do¤adan elde
edilen, do¤rudan ya da ifllenerek
kullan›lan maddelerdir.

Teknoloji: Mal ve hizmet üretimi
için kullan›lan yöntemlerdir.
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GEREKS‹NME VE ‹STEKLER

‹nsan gereksinmelerini, bunlar sonucunda ortaya ç›kan talep kav-
ram›n› ve iflletmeler için anlam›n› aç›klamak.

Ekonomik yaflam›n ve ekonomik faaliyetlerin hareket noktas›n› insan gereksinme-
leri ve istekleri oluflturur. Bu gereksinme ve isteklerin bir bölümü yaflamsal önem-
dedir ve kesinlikle karfl›lanmalar›, doyurulmalar› gerekir; yoksa, kiflilerin yaflamla-
r›n› sürdürmeleri olanaks›zlafl›r. Örnek olarak, beslenme ve bar›nma gereksinme-
leri temel niteliktedir ve karfl›lanmalar›ndaki yetersizlik ya da aksakl›k insanlar› ve
topluluklar› yok olmaya kadar götürebilir. ‹nsanl›¤›n yüzy›llard›r süre gelen yafla-
m›, bu gereksinme ve isteklerin karfl›lanma düzeyine göre biçimlenmifltir. ‹nsan-
lar›n temel gereksinmelerinin yan›nda, kiflilerin mutlulu¤unu, yaflama ba¤l›l›¤›n›
ve yaflam bilincini gelifltiren pek çok gereksinme ve istekleri de vard›r. Uygar bir
insan temel gereksinmelerinin yan› s›ra, bu yöndeki gereksinme ve isteklerini gi-
dermek için de çaba gösterir.

Do¤al kaynaklar›n ve insan kayna¤›n›n k›tl›¤›, insanlar›n tüm gereksinme ve
isteklerinin karfl›lanmas›n› engeller. Toplumlar›n tümünde k›t kaynaklara karfl›n,
s›n›rs›z gereksinme ve isteklerin olmas› temel bir ekonomik sorundur. Baflka bir
deyiflle, s›n›rs›z gereksinmeleri karfl›layacak s›n›rl› kaynaklar›n nas›l da¤›t›laca¤›
sorunu ekonomik iflleyiflin belirleyicisidir. Öte yandan, k›t kaynaklar veri olarak
al›nd›¤›nda, ekonomik yeterlili¤i ve etkinli¤i artt›rma yönünde yo¤unlaflmak kaç›-
n›lmaz olur.

Gereksinmeler bir kez karfl›land›ktan sonra tümüyle giderilmezler. Bir süre
sonra ayn› gereksinme yeniden ortaya ç›kar ve bir kez daha karfl›lanmas› gerekir.
Gereksinme ve isteklerin süreklilik tafl›mas›, kaynaklar›n yetersizli¤ini yaratan bir
baflka etkendir.

‹nsan gereksinmeleri ve istekleri, uygarl›¤›n geliflimine koflut olarak geliflir. Ge-
nel anlamda, teknolojik geliflmeler ve yenilikler, insan gereksinme ve istekleriyle
ilgili mal ve hizmetlerin durmaks›z›n farkl›laflmas›n› sa¤lar. Ülkelerin ekonomik
geliflme düzeyi, yeni teknoloji kullan›m›, küreselleflme ve yeniliklerin uygulanma
derecesi, gereksinme ve isteklerin karfl›lanma biçimini belirleyici unsurlard›r.

1900’lü y›llarda var olan mallar›n birço¤u günümüzde ya yok olmufllard›r ya
da bunlar›n yerini yeni mallar alm›flt›r. Örnek olarak, 1900’lü y›llar›n bafllar›nda
kullan›lmaya bafllanan ilk radyolar, günümüzde art›k antika say›lmaktad›r. Bu
hantal yap›l›, lâmbal› radyolar›n yerini, bir kibrit kutusu büyüklü¤üne indirilen
radyo al›c›lar› alm›flt›r. Radyolar öyle çeflitlenmifltir ki art›k arabada, yolda, evin is-
tenen yerinde dinlenebilmekte, kulakl›klar arac›l›¤› ile kimseyi rahats›z etmeden
kullan›labilen çeflitler üretilmektedir. 1900’lü y›llar›n bafl›nda televizyon ayg›t›n›n,
günümüzde ileri teknoloji modellerini kullan›yoruz.

TALEP
‹nsanlar›n gereksinmelerini gidermek yönünde davran›flta bulunmas› talebi do¤u-
rur. Talep, sat›n alma gücü bulunan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karfl›
gösterdikleri istekleridir.

Bir mala olan talepten söz edebilmek için flu koflullar›n bir arada olmas›
gerekir:
• Mala karfl› duyulan gereksinme ya da istek
• Mal›n karfl›l›¤›n› ödeme iste¤i
• Karfl›l›¤› ödeyebilecek gelir düzeyi
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Ekonomik yaflam›n ve ekonomik
faaliyetlerin hareket noktas›, insan-
lar›n gereksinme ve istekleridir.

Talep: Sat›n alma gücü olan
bireylerin ekonomik mal ve
hizmetlere karfl› gösterdikleri
istekleridir.



Bir arabaya karfl› varl›kl› bir kiflinin duydu¤u gereksinme ve yeterli ödeme gü-
cü, o kiflinin bu konuda ödeme iste¤i olmad›kça talep oluflturamaz. Gelir düzeyi
yetersiz bir kiflinin arabaya karfl› gereksinmesi ve ödeme iste¤i, ödeme gücü ol-
mad›kça bir anlam tafl›maz. Do¤ald›r ki, ödeme gücü ve ödeme iste¤i olan bir ki-
fli, araba gereksinmesi duymuyorsa talep yine oluflamayacakt›r.

Talep karfl›s›nda iflletmelerin, tüketicilerin gereksinmelerini karfl›lamak üzere
mal ve hizmet sunumunda bulunmalar› arz olarak nitelenir. Talep ve arz, gereksin-
melerin giderilmesi için, tüketici ve üreticilerin bir araya geldi¤i ekonomik bir
davran›flt›r.

Gereksinmeler, iflletmelerin kuruluflunda etkili midir?

Örnek olay›m›z› an›msayal›m. ‹ki arkadafl neden bir iflletme kurma kara-
r› alm›fllard›r? Yan›t aç›kt›r. ‹nsanlar›n gereksinmelerinden biri de foto¤-
raf çekmek, foto¤raflar› istenen yerlerde kullanmakt›r. Ayr›ca, kitap ve
öbür yaz›l› araçlar›n bas›lmas› için film kullan›m›na gereksinme vard›r.
Hastaneler röntgen çekmek için röntgen filmi isterler. ‹ki arkadafl bu ge-
liflen ve de¤iflen istek ve gereksinmeleri görmüfl ve bunlar› karfl›layacak
bir iflletme kurmay› kararlaflt›rm›fllard›r.

MAL VE H‹ZMET

Mal ve hizmetleri birbirinden ay›rdetmeye yarayan özelliklerini
betimlemek.

‹nsanlar›n istek ve gereksinmelerini karfl›lamak için üretim faktörleri biraraya ge-
tirilip iflletildi¤inde, bir sonuç elde edilecektir. Bu sonuç, bir mal veya bir hizmet
veya ikisinin bir arada üretimidir. fieker fabrikas› çal›flmas› sonucunda fleker ve
yan ürünlerini üretir; bir otobüs flirketi insanlar› bir yerden baflka bir yere ulaflt›-
rarak ulafl›m hizmeti görür. Bir bas›n iflletmesi, hem gazete üretimini hem de ga-
zete arac›l›¤›yla iletiflim hizmetini gerçeklefltirir.

Mal ve hizmet, temelde üretim araçlar›n› bir araya getirerek ulafl›lan birer
sonuçtur. Bunlar ayn› çaban›n ürünüdürler, ama birbirlerinden farkl› özellikler
tafl›rlar.

‹nsan gereksinmelerini ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara mal de-
nir. Ekmek, peynir, kumafl, buzdolab›, torna tezgah› gibi.

‹flletme biliminde mal, üretilmesi için çaba ve emek harcanan araçlar olarak
kabul edilir. 

Üretilmesi için çaba harcan›p harcanmamas› aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda mallar
ikiye ayr›l›r: 

Ekonomik Olmayan Mallar (Serbest Mallar); Üretimi için hiçbir çaba ya da örgüt-
lenme gerektirmeyen ve do¤ada haz›r bulunan mallard›r. 

Soludu¤umuz hava, gün ›fl›¤›, ya¤mur suyu gibi.
Ekonomik Mallar; Üretimi için emek harcanan mallard›r. ‹flletmelerin tüm somut

ürünleri bu anlamdaki mal kavram›na girer. Örnek olarak televizyon, gazete,
uçak, bilgisayar, konserve, masa, ekonomik mallard›r. Bunlar›n elde edilmesi için,
üretim faktörlerinin özel olarak bir araya getirilip üretime yönlendirilmesi gerek-
mektedir.

Soludu¤umuz hava do¤ada haz›r durumdad›r ve elde etmek için u¤rafl vermek
gerekmez. Ancak, hastanede kullan›lan ya da dalg›çlar›n su alt›nda kulland›klar›
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Mal: ‹nsan gereksinmelerini ve
isteklerini gidermeye yarayan
somut araçlard›r.

Ekonomik Olmayan Mallar
(Serbest Mallar): Üretimi için
hiçbir çaba ya da örgütlenme
gerektirmeyen ve do¤ada haz›r
bulunan mallard›r. 

Ekonomik Mallar: Üretimi için
emek harcanan mallard›r.



s›k›flt›r›lm›fl hava (oksijen) ekonomik bir mald›r ve elde etmek için üretim faktör-
lerini bir araya getirmek ve bir üretim çabas› göstermek gerekir.

Ekonomik mallar› iki ayr› ölçüte göre s›n›fland›r›r›z: Gereksinmeleri giderme
özellikleri yönünden ve mallar›n dayan›kl›l›¤› ya da kullan›m süreleri yönünden.
Gereksinmeleri giderme ozellikleri yönünden ekonomik mallar›, tüketim mallar›
ve üretim mallar› olarak ay›r›yoruz.

Tüketim mallar›, gereksinmeleri do¤rudan do¤ruya giderebilen mallard›r. Bu
mallar, son tüketicilerce kiflisel ya da aile gereksinmelerini karfl›lamak için istenir-
ler. Ekmek, ayakkab›, çamafl›r makinesi, radyo, gibi.

Üretim mallar› (yat›r›m mallar›), baflka bir mal›n üretilmesi için gerekli olan mal-
lard›r. Baflka bir deyiflle, tüketim mallar›n› üretmek için kullan›lan mallar üretim
mal›d›r. fieker kullan›lan çeflitli makineler üretim mallar›d›r. ‹flletme binas›, iflletme
donan›m›, makineler, hammaddeler, ifllenmifl maddeler bu s›n›fa girer.

Mal ve türlerinin bu bölümlendirilmesi, her zaman kesin çizgiler tafl›maz. Ayn›
mal, belirli koflullar alt›nda üretim mal›  olurken, baflka koflullar alt›nda tüketim
mal›  olabilir. Örnek olarak, fleker ve un evlerde kullan›ld›¤›nda tüketim mal› olur-
ken, bisküvi fabrikas›nda kullan›ld›¤›nda üretim mal› özelli¤ini kazan›r.

Ekonomik mallar›, dayan›kl›l›¤› ya da kullan›m süreleri yönünden, dayan›ks›z
mallar ve dayan›kl› mallar olarak ay›r›yoruz.

Dayan›ks›z mallar, bir kez  ya da k›sa süreli kullan›m sonucunda tüketilip yok
edilen mallard›r. Ayn› gereksinmeyi karfl›lamak için bu mallardan yeniden sat›n al-
mak gerekecektir; çünkü bu mallar bir kullan›mda yok edilmifltir. Örnek olarak, g›-
da maddeleri dayan›ks›z tüketim mallar›d›r. Bir kez kullan›ld›klar›nda tüketilirler. 

Dayan›kl› mallar, bir kezlik kullan›m sonucunda de¤il, uzun süreli kullan›mla
yavafl yavafl yok edilen mal türleridir. Bu mallar›n tüketilmesi ve yararl› ömürleri-
nin sona ermesi zaman içinde olur. Sözgelimi bir televizyon, bir ekmek gibi bir
kez kullan›ld›¤›nda ömrünü tüketmez. Ola¤an koflullarda, bu tür mallar›n yenilen-
melerini gerektiren belirli ömürleri vard›r. Televizyon bozulur, k›r›l›r, ifle yaramaz
duruma gelirse o zaman yenilenir. Ola¤an sürelerin d›fl›nda, modan›n de¤iflmesi,
teknolojinin geliflmesi gibi nedenlerle de dayan›kl› mallar›n kullan›m süreleri k›-
salabilir. Üç boyutlu, dijital bir televizyonun ç›kmas› ile elimizdeki televizyonu
ömrü sona ermeden de¤ifltirebiliriz.

‹nsan gereksinmelerini karfl›lamak için üretilen araçlar, yaln›zca elle tutulup
gözle görülür somut bir özellik tafl›mazlar. ‹nsan gereksinmelerini karfl›layan, an-
cak somut olmayan çeflitli araçlara hizmet ad› verilir. Hizmet, mal gibi elle tutulup
gözle görülen bir somutlukta de¤ildir. Hizmet üretimi de mal üretimi gibi insan
gereksinmelerine yönelik olmal›d›r. Baflka bir deyiflle, k›t olan, belli bir çaba har-
canarak elde edilen ekonomik bir üretimden söz edilmelidir. Örnek olarak, otel
iflletmeleri, otobüs iflletmeleri, hastaneler hizmet üretir. Muhasebeci, avukat, ber-
ber, doktor, dan›flman, ö¤retmen hizmet üretimi yapan kiflilere verilen adlard›r.
Bunlar›n gerçeklefltirdikleri ifl, hizmet üretimidir.

Hizmet alan›nda birçok temel giriflim bulunur. Da¤›t›mda yer alan toptanc› ve
perakendeci ticaret iflletmeleri; iflletmelerin finansman›nda yer alan, para al›fl verifli
yapan banka, banker, döviz büfesi gibi çeflitli kurulufllar; riskleri belli bir da¤›l›m
çerçevesinde üstlenen sigorta iflletmeleri temel hizmet alanlar›nda çal›flmaktad›rlar.

Baz› iflletmelerde ise mal ve hizmet üretimi bir arada gerçeklefltirilir. Örnek
olarak, yaz›l› bas›n iflletmelerinde temel amaç olan iletiflim hizmetinin okuyucuya
ulaflt›r›lmas› için, somut bir mal olan gazete ve dergiler üretilir.
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Hizmet: ‹nsan gereksinmelerini
karfl›layan, ancak somut olmayan
araçlard›r.

Ekonomik mallar, dayan›kl›l›¤› ya da
kullan›m süreleri yönünden
dayan›ks›z mallar ve dayan›kl›
mallar olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Ekonomik mallar gereksinmeleri
giderme ozellikleri yönünden
tüketim mallar› ve üretim
mallar› olmak üzere ikiye ayr›l›r.



Mal ve hizmet üretimi birbirinden somut olarak ayrilabilir mi?

Örnek olay›m›z› mal ve hizmet aç›s›ndan inceleyelim. ‹ki arkadafl›n kur-
du¤u flirketin temsilcili¤ini yapt›¤› uluslararas› flirket AGFA, foto¤raf
filmleri, sa¤l›k filmleri, matbaa filmleri üretmektedir. Bu filmler somut bir
özellik tafl›makta ve tüketicilerin somut gereksinmelerini karfl›lamakta-
d›r. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda bu filmler mal olarak nitelendirilecektir. Fo-
to¤raf filmlerinin bir bölümünü amatör bireyler kullanmakta, kendi fo-
to¤raf makineleri ile çeflitli foto¤raflar çekmektedirler. Öyleyse bu yönlü
kullan›m bu filmlere tüketim mal› özelli¤i vermektedir. Ancak, ayn› filmi
profesyonel foto¤rafç›lar taraf›ndan kulland›¤›nda, bu mallar üretim ma-
l› niteli¤ine bürünürler. Ayr›ca, matbaa filmleri ve sa¤l›k filmleri bu alan-
da çal›flan çeflitli hastanelerin, laboratuvarlar›n ve matbaalar›n kulland›-
¤› üretim mallar›d›r.
Öte yandan, bu mallar›n pazarlanmas› için u¤raflan iflletme somut olarak
bu mallar› üretmemektedir. Ancak, bu mallara çeflitli yararlar ekleyerek
al›c›lar›na ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle, iki arkadafl›n kur-
du¤u iflletme bir hizmet iflletmesidir ve bu iflletmenin yapt›¤› üretim hiz-
met üretimidir. Filmlerin üretimi de bu iflletmede gerçeklefltirilseydi, hem
mal hem hizmet üretimi söz konusu olacakt›.

TÜKET‹M VE TÜKET‹C‹

Tüketim ve tüketicilerin üretim faaliyeti ile iliflkisini kurmak.

Tüketim, insan gereksinmelerini ve isteklerini karfl›lamak amac›yla üretilen mal ve
hizmetlerin, kullan›m›d›r. Baflka bir deyiflle, mal ve hizmetlerin sa¤lad›¤› yararla-
r›n kullan›lmas› tüketimi ifade eder. Ekme¤i yerken kullan›p tüketiriz. Tüketimin
kapsam›, tüketilen mal ve hizmetlerin çeflitlerine göre farkl›l›k gösterir. Tüketim
mallar›, ara mallar ve üretim mallar› tafl›d›klar› özelliklere göre tüketilirler. Daya-
n›kl› ya da dayan›ks›z mallar›n tüketimi birbirinden farkl› yap›larda olacakt›r.

Tüketim ifllemini gerçeklefltiren bireylere ya da örgütlere tüketici ad› verilir.
Baflka bir deyiflle, gereksinme ve isteklerini karfl›lamak amac›yla, mal ya da hiz-
metleri kullanan bireyler ya da örgütler tüketicidir. 

Tüketicileri de sat›n alma ve kullanma amaçlar› yönünden bölümlendirebiliriz.
Son tüketici,  kiflisel ya da aile gereksinmeleri nedeniyle bir mal ya da hizmeti sa-
t›n alan birey ya da kurulufltur. Endüstriyel tüketici, üretim, yeniden satma ya da
iflletme kurma amac›yla sat›n almada bulunan bireyler ya da örgütlerdir.

Son tüketiciler ve endüstriyel tüketiciler farkl› mal ya da hizmetlere gerek-
sinme duyarlar. Ço¤u kez birbirinden farkl› sat›n alma süreçleri ile tüketimi
gerçeklefltirirler.

Tüketim ve Üretim ‹liflkisi
Bireyin ekonomideki rolü iki yönlüdür: Tüketicilik ve üreticilik.
1. Öncelikle her birey bir tüketicidir  ve herkes yaflam›n› sürdürebilmek için çe-

flitli düzeylerde mal ve hizmet tüketmek zorundad›r. Bu tüketim, yaln›zca te-
mel mal ve hizmetlere yönelik olabilece¤i gibi, daha ileri düzeyde olan mal
ve hizmetlere yönelik de olabilir. Bireylerin tüketicili¤i, toplumlar›n genel ya-
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Tüketim: ‹nsan gereksinimlerini ve
isteklerini karfl›lamak amac›yla
üretilen mal ve hizmetlerin,
kullan›m›d›r.

Tüketici: Gereksinime ve isteklerini
karfl›lamak amac›yla mal ya da
hizmetleri kullanan bireyler ya da
örgütlerdir.

Tüketiciler sat›n alma ve kullan›m
amaçlar› yönünden; son tüketiciler
ve endüstriyel tüketiciler olarak
ayr›l›r.



p›lar›na, gelir düzeylerine, kiflilerin bu yap›daki konumlar›na ve tutumlar›na
ba¤l›d›r.

2. Bireyin ikinci yönü üreticiliktir. Kiflilerin mal ve hizmet tüketebilmeleri için,
sat›n alma gücüne sahip olmalar› gerekir. Böylelikle, gereksinme ve istekleri-
ne uygun mal ve hizmetleri alabilmeleri söz konusu olabilir. Bu nedenle, ki-
fliler çeflitli didinmelerde bulunarak, sat›n alma güçlerini oluflturup yükselte-
ceklerdir. Bireyler, daha iyi bir ekonomik konuma ulaflarak gereksinme ve is-
teklerinden daha büyük bir bölümünü karfl›layabilmek için, sat›n alma güçle-
rini artt›racak biçimde üretimde yer al›rlar. Böylelikle, tüketiciler bu yönlerini
destekleyecek olan üreticilik yönlerini ortaya koymufl olurlar.
‹flletmeler aç›s›ndan tüketim konusunda üzerinde durulan önemli noktalardan

birisi, tüketicilerin bir mal ya da hizmeti hangi nedenlerle istedi¤ini ya da isteme-
di¤ini; bir mala karfl› olan talebini baflka bir mala hangi nedenlerle kayd›rd›¤›n›
aç›¤a kavuflturmakt›r. ‹flletmeler, çeflitli pazar koflullar›nda, tüketicilerin mal ve
hizmetleri sat›n alma güdülerini kestirmek ve iflletmelerini buna göre yönlendir-
mek çabas›ndad›rlar. Tüketicilerin davran›fllar›n› etkileyen alg›lama, güdüleme,
ö¤renme, tutum ve kiflilik gibi iç güçlerle; toplumsal s›n›flar, aile, referans küme-
leri ve kültür gibi toplumsal etkenleri de de¤erlendirmek gerekir.

BAfiARI ÖLÇÜTLER‹: ETKENL‹K VE ‹LG‹L‹
KAVRAMLAR
Endüstriyel iflletmeler aç›s›ndan üzerinde duraca¤›m›z etkenlik, iflletmelerin
baflar›s›nda temel bir göstergedir. Verimlilik kavram› ile zaman zaman eflanlaml›
kullan›lsa da etkenlik, gerçekte, verimlili¤e göre daha kapsaml›d›r.

Etkenli¤i, teknik, ekonomik ve iflletme biliminde olmak üzere bafll›ca üç
anlam›yla ele al›yoruz.

• Teknik etkenlik, (1) ‹flletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara
ulaflabilme derecesi, (2) belirli bir ifli en ucuz yoldan yerine getirmek ya da belir-
li bir ç›kt›y› elden gelen en düflük girdi ile sa¤layabilmektedir.

• Ekonomik etkenlik, iflletmelerin ellerinde bulunan k›t kaynaklar›n en iyi
biçimde kullan›m›na yöneliktir.

• ‹flletme biliminde etkenlik, belirli bir girdi ile en yüksek ç›kt›n›n elde edilme-
si, belirli bir ç›kt› düzeyinin en düflük girdiyle sa¤lanabilmesidir.

Etkenlikle ‹lgili Kavramlar
Etkenli¤i belirleyen; verimlilik, ekonomiklik ve kârl›l›k kavramlar›n› k›saca ele
alal›m:

Verimlilik (Prodüktivite)
Verimlilik, üretimden elde edilen ç›kt›lar›n fiziksel niceliklerinin üretimde har-
canan girdilerin fiziksel niceliklerine oran›d›r. Tüm iflletmeyi ele alan verimlilik
hesab›, iflletmenin etkenlik derecesini ortaya koyar ve bu noktada verimlilikle
etkenlik ayn› çizgide birleflir.
Verimlilik kavram› oran olarak gösterelim:
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Teknik etkenlik: (1) ‹flletme
faaliyetlerinin belirlenen niceliksel
standartlara ulaflabilme derecesi, (2)
belirli bir ifli en ucuz yoldan yerine
getirmek ya da belirli bir ç›kt›y›
elden gelen en düflük girdi ile
sa¤layabilmektedir.

Ekonomik etkenlik: ‹flletmelerin
ellerinde bulunan k›t kaynaklar›n en
iyi biçimde kullan›m›na yöneliktir.

‹flletme biliminde etkenlik:
Belirli bir girdi ile en yüksek ç›kt›n›n
elde edilmesi, belirli bir ç›kt›
düzeyinin  en düflük girdiyle
sa¤lanabilmesidir.

Verimlilik: Üretimden elde edilen
ç›kt›lar›n   fiziksel  niceliklerinin
üretimde harcanan girdilerin fiziksel
niceliklerine oran›d›r.

Verimlilik = Ç›kt› (üretilen mal veya hizmetler)
Girdi (iflgücü, sermaye, do¤al kaynaklar)



Ekonomiklik (Rasyonellik)
Ekonomiklik, üretimin sat›fl tutar›n›n, üretimin maliyet tutar›na oranlanmas›d›r.
Sat›fl niceli¤inin artmas›, sat›fl fiyatlar›n›n artmas›, maliyet giderlerinin ise yük-
selmesi durumunda ekonomiklik de artm›fl olur. Öte yandan, sat›fl niceli¤i ve sat›fl
fiyat› ayn› düzeyde iken maliyet giderlerinin düflmesi ekonomikli¤i artt›r›r.

Kârl›l›k (Rantablite)
Kârl›l›k, belirli bir zaman kesiti içinde, iflletme faaliyetleri sonucunda elde olunan
toplam net kâr›n, o zaman kesitinde kullan›lan kapitale oran›d›r. Etkenlik aç›s›ndan
yaln›zca bu kavrama dayan›larak yap›lan çözümlemeler, etken olmayan bir ifllet-
meyi etken olarak gösterebilece¤i gibi, etken bir iflletmeyi etken de¤iflmifl gibi de
gösterebilir.

Verimlilik, ekonomiklik ve kârl›l›k kavramlar›n›n herbiri iflletmelerin etkenli¤ini,
ortaya koyan ölçütlerdir. Bunlar›n kullan›lmas›, iflletmelerin hedeflerine ve
yap›lar›na göre farkl›l›k gösterir.

Küreselleflme s›n›rlar› ortadan kald›r›yor, dolay›s›yla tüm iflletmeler küresel kural-
lara uyarak rekabet etmek zorundalar. Verimlilik, kalite, üretim ölçe¤i gibi konu-
larda küresel standartlara ayak uydurmak iflletmelerin temel hedefidir. Bu hedefe
ulaflmak üzere organizasyonlar, en uygun performans için dizayn edilmeli ve in-
san kaynaklar› yüksek performansa yönelik olarak motive edilmelidir (Capital,
Eylül 2000).

Yukar›da anlat›lan çeflitli kavramlar, iflletme kavram›n›n daha iyi anlafl›lmas›
için yol gösterici olacakt›r. Gerçekten de, iflletme ad› verilen birimler bu kavram-
lara dayal› olarak tan›mlan›p aç›klanmaktad›r. fiekil 1.1’de, iflletmelerin ekonomik
sistem içindeki yeri ve di¤er unsurlarla iliflkilerini görüyorsunuz.

Özel
‹flletmeler

‹flgücü ve öteki hizmetler

Ücret ve öteki ödemeler

‹flgücü
Pazar›

Mal ve
hizmetler
vergiler

Parasal gelir

‹flgücü ve öteki hizmetler

Tüketici

Kamusal mal
ve hizmetler

Vergiler

Kamu
Kesimi

Kamusal mal
ve hizmetler
Gelirler

Tüketim mallar›

Gelirler

Ürün
Pazar›

Tüketim harcamalar›

Tüketim mallar›
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Ekonomiklik: Üretimin sat›fl
tutar›n›n, üretimin maliyet tutar›na
oranlanmas›d›r.

Kârl›l›k: Belirli bir zaman kesiti
içinde, iflletme faaliyetleri sonucun-
da elde olunan toplam net kâr›n, o
zaman kesitinde kullan›lan kapitale
oran›d›r.

fiekil 1.1 ‹flletmeler ve
Ekonomik Sistem



Mal ve hizmetlerin ak›fl›, iflletmelerden tüketiciye do¤ru gerçekleflir. Bu ak›fl›n
sürdürülmesi için, tüketicilerden iflletmelere do¤ru para ak›fl› olmal›d›r. Devletin,
iflletmelerle tüketiciler aras›ndaki iliflkiye katk›s› mal ve hizmetler (yollar, e¤itim,
güvenlik, hukuk gibi) arac›l›¤›yla gerçekleflir. Devletin katk›lar› vergi olarak geri
döner. Bu karfl›l›kl› de¤iflim sisteminde tüketiciler iflletmeler için iflgücü pazar›
oluflturur ve bu katk› onlara ücret olarak geri döner.

‹fiLETME KAVRAMI

‹flletme kavram›n› irdelemek.

‹flletme, insanlar›n gereksinme duyduklar› ya da istedikleri mallar› ve hizmetleri
sunabilmek için gerekli olan faaliyetleri gerçeklefltirme arac›d›r. En yayg›n tan›m›
ile iflletme insan gereksinmelerinin karfl›lanmas› için mal ve/veya hizmet üreti-
minin gerçeklefltirildi¤i, iktisadi birimdir. ‹flletmelerde, ekonomik bir mal veya hiz-
met üretimi için üretim faktörleri biraraya getirilir. ‹flletme, teknik bilgilerin, bilim-
sel bulgular›n ve ekonomik ilkelerin uyguland›¤›; insan davran›fllar›n›n de¤erlen-
dirildi¤i, toplumsal sorumluluklar›n ve toplumsal etkileflimlerin yer ald›¤› çok
yönlü bir birimdir.

Temel kavramlardan da anlafl›laca¤› gibi, iflletme insanlar›n gereksindikleri ve
istedikleri mal ve hizmetleri üretmek için oluflturulan bir birimdir. F›r›n bir ifllet-
medir; çünkü insanlar›n gereksinmesi olan ekme¤i üretmek için çeflitli üretim
ögeleri (makineler, un, insan gücü) bir araya getirerek iflletilmektedir. Ayn› biçim-
de otomobil fabrikas›, otomobil üretmek için örgütlenmifl bir iflletmedir. Ka¤›t fab-
rikas›, ka¤›t üretimini gerçeklefltirmek amac›yla üretim ögelerini toparlay›p iflleten
bir iflletmedir.

Ekonomik bir birim olan iflletmede, mal ve hizmet üretimi belli bir amaca yö-
nelik olarak gerçeklefltirilir. ‹flletmeleri bu yönden de¤erlendirdi¤imizde, kâr ama-
c› güden ve kâr amac› gütmeyen iflletmeler ayr›m› yap›l›r. Bir birimin iflletme sa-
y›lmas›n›n temel koflulu kâr amac› gütmesi de¤ildir. Özel sermayenin yan›s›ra, ka-
mu sermayesiyle kurulmufl iflletmeler de vard›r. Kamu sermayesiyle kurulmufl ifl-
letmelerin, kâr amac›n› önde tutmadan çal›flmalar› söz konusu olabilir. Bunlar da
iflletme olarak nitelendirilirler. Örnek olarak, K‹T’lerin bir bölümü, belediyelerin
kurdu¤u kimi iflletmeler öncelikli olarak topluma hizmet amac›n› tafl›rlar.

Küçük bir televizyon onar›c›s› iflletme say›l›rken, TV üreten büyük bir birim de
iflletmedir. T.C. Ziraat Bankas› ve DDY birer kamu iflletmesi, otobüs üreten Bur-
sa’daki flirket ile kot pantolon kumafl› üreten Denizli’deki flirket ise, birer özel ifl-
letmedir. Çin’deki bir ekmek fabrikas› da Türkiye’deki bir ekmek fabrikas› da bi-
rer iflletmedir.

‹flletmeler bir yandan kifli gereksinmelerini karfl›lamak için kurulurken, bir
yandan da kifli isteklerini de karfl›lamay› amaçlar. ‹steklerin önemli bir bölümü-
nün iflletmelerce yarat›ld›¤›n› söyleyebiliriz. ‹flletmeler yaratt›klar› bu istekleri kar-
fl›layacak mal ve hizmetleri de üretirler. Örnek olarak, ciklet, kolal› içecek, fleker-
leme türleri gibi ürünler, yarat›lan isteklere göre iflletmelerce çeflitli türlerde üreti-
lir. ‹nsanlar›n yaflamlar›n› daha rahat ve daha doyurucu geçirmelerini sa¤layacak
çeflitli mal ve hizmetler, sürekli olarak yarat›l›r ve üretilir. Bunlar, temel gereksin-
meleri karfl›lamaya yönelik mal ve hizmet çeflitleri olabilece¤i gibi, bunun d›fl›na
ç›kan yeni oluflan gereksinme ve isteklere yönelik çeflitler de olabilir.
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‹flletme: ‹nsan gereksinimlerinin
karfl›lanmasi için mal ve/veya
hizmet üretimin gerçeklefltirildi¤i
iktisadi birimdir.



‹flletme ve ifl dünyas› tüm insanlar›n yaflam›n› etkiler. Tümümüz, iflletme dün-
yas› içine do¤rudan ya da dolayl› olarak gireriz ve iflletmelerin sundu¤u olanak-
lardan yararlan›r›z. Sa¤l›kl› bir iflletme ve ifl dünyas›, insanlara daha yüksek bir ge-
lir ve daha yüksek bir yaflam standard› sa¤lar. ‹flletme dünyas› devingen, yarat›c›
ve rekabetçidir. Hiç kimse bu dünyaya belli ölçülerle de olsa ba¤l› olmaktan ka-
ç›namaz. Ülkelerdeki ekonomik yap›ya göre özel iflletmeler ve kamu iflletmeleri
ekonomide de¤iflik a¤›rl›klarda yer al›rlar. ‹nsanlar da bu da¤›l›m çerçevesinde ifl-
letmelerle iliflkilerini düzenlerler.

Giriflim ve Giriflimci

Giriflim ve Giriflimcili¤in önemini betimlemek.

‹flletmeyi konu alan kaynaklar›n kimilerinde, iflletme ve giriflim (teflebbüs) kav-
ramlar› aras›nda bir ay›r›m yap›ld›¤› görülür. Buna göre giriflim, baflkalar›n›n ge-
reksinmelerini karfl›lamak üzere, pazar› olan ve pazarda fiyat› oluflan ekonomik
mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kâr sa¤lamak amac›n› güden bir ifl-
letmedir.

Bu durumda, giriflim iflletmeye göre daha genifl anlaml› olarak ele al›nmakta-
d›r. Her giriflim bir iflletme olurken, her iflletme bir giriflim olarak nitelenmez. Bir
birimin iflletme say›labilmesi için, insan gereksinmelerini karfl›layan ekonomik
mal ve hizmetleri ortaya koymak amac›yla, üretim araçlar›n›n bir araya getirilip,
didinmede bulunulmas› yeterlidir. Oysa, bir iflletmeye giriflim denebilmesi için, bu
iki özellikle birlikte sürekli didinmede bulunmas›, üretilen mal ve hizmetlerin bafl-
kalar›n›n gereksinmesini karfl›lamas›, pazar›n›n ve fiyat›n›n bulunmas› gerekir. Gi-
riflimin temel amac› kâr sa¤lamakt›r.

‹flletme ve giriflim aras›nda böyle bir farkl›l›k kabul edildi¤inde, ev iflleri, dev-
let iflleri pazar› ve fiyat› olan mal ve hizmet üretmediklerinden, birer iflletme say›-
l›rlar; ancak giriflim olamazlar. Belli bir pazar› ve fiyat› olan mal ve hizmet üreten
Kamu ‹ktisadi Teflekkülleri (K‹T) ise, bu anlay›fla göre giriflim say›lmaktad›rlar.

‹flletme ve giriflim aras›nda böyle bir farkl›l›¤›n gözetilmesi, ekonomik birimle-
rin de¤erlendirilmesinde kar›fl›kl›klara yol açmaktad›r. Kimi durumlarda, iflletme
ve giriflimi birbirinden ay›rmak olanaks›zlaflmaktad›r.

‹flletme ve giriflim aras›ndaki bu farkl›l›klar, günümüzün geliflen ve karmafl›k-
laflan iflletme dünyas›nda yapay ve yetersiz kalmaktad›r. Bu nedenle, iflletme ve
giriflim kavramlar› aras›nda bir fark gözetmeden, bunlar› eflanlaml› olarak kulla-
nan iflletmeci say›s› ço¤unluktad›r.

Giriflimci ise, gereksinmeleri karfl›lamak üzere iktisadi ve mal ve hizmet üreti-
minin gerçeklefltirilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kiflidir. Giriflimci-
lik konusuna verilen önem giderek artmakta ve baflar›l› yöneticilerin giriflimcilik
yetene¤ine sahip kifliler oldu¤u vurgulanmaktad›r.

Giriflimcinin temel ozellikleri; (1) Üretim araçlar›n› sa¤lay›p üretime yönelt-
me, (2) ortaya ç›kabilcek riskleri üstlenme olarak ele al›n›r. Giriflimci, düflünce,
bulufl ve yenilik alanlar›nda hareket sa¤layan, itici bir güç tafl›yan ve uygulayan
kiflidir. Giriflimci, örgütünü yeni alanlara, yeni kurulufllara, yeni f›rsatlara yönel-
tir. Bir yandan de¤ifliklikler yarat›rken, di¤er yandan bu de¤iflikliklerin sonuçla-
r›ndan yararlan›l›r. Bu bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤›nda giriflimcilerin ifllevleri söyle
s›ralanabilir:
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Giriflim: Baflkalar›n›n gereksimeleri-
ni karfl›lamak üzere, pazar› olan ve
pazarda fiyat› oluflan ekonomik mal
ve hizmetleri ortaya koymak ve
sahibine kâr sa¤lamak amac›n›
güden bir iflletmedir.



• Yeni-ürünler ortaya ç›karmak ya da bilinen ürünlerin niteliklerini de¤ifltirmek,
• Yeni üretim yöntemleri gelifltirip, uygulamak,
• Endüstride yeni ve geliflmifl örgütlenmelere gitmek,
• Yeni pazarlara aç›lmak,
• Yeni girdi kaynaklar› bulmak,
• Yönetim ve çal›flanlar aras›ndaki iliflkileri artt›rmak,
• ‹flletme ile kamu ve devlet aras›ndaki iliflkileri gelifltirmek.

Amazon.com’un ilginç bir kurulufl öyküsü var. Öykü bir garajda bafllar. Üç arka-
dafl, bir garajda kitap sat›fl› yapmak üzere bir web sitesi açmaya karar verirler. Bu
giriflimin bafllat›ld›¤› s›rada üç arkadafltan hiçbirinin kitap sat›fl› ile ilgisi yoktur.
Bafllang›çta, internet arac›l›¤›yla gelen sipariflleri yandaki bir kitapç›dan al›p, si-
parifl verenlere postalarlar. Bu ifli gelifltirerek amazon.com’u, bugünkü haliyle, e-
ticaretin öncüsü bir organizasyona dönüfltürürler.

Giriflimcinin, günümüzde önemli bir üretim ögesi olarak olarak de¤erlendiril-
di¤ini Ünitenin bafl›nda vurgulam›flt›k.

Yönetici
Yönetici, baflkalar›n›n gereksinmelerini karfl›lamak üzere mal ve hizmet üretimi
için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kiflidir. Profesyonel yöne-
tici, bu ifli ücret karfl›l›¤›nda yapar.

Yöneticinin giriflimciden fark›; yönetim iflini kendi ad›na de¤il baflkalar› için
yapmas›, kâr ve zarardan do¤rudan etkilenmemesidir. Ancak, yönetimi alt›ndaki
faaliyetlerin sonuçlar› yöneticinin baflar› ya da baflar›s›zl›¤›n› simgeler.

Özel Giriflim 
Özel giriflim, bireylerin, devlet müdahalesi olmaks›z›n, kendi ekonomik ç›karlar›
do¤rultusunda davrand›¤› bir sistemdir.

Özel giriflim sistemlerinde dört temel unsur vard›r:
• Özel Mülkiyet hakk›, bireylerin tafl›n›r ve tafl›nmaz de¤erleri sat›n alma, sahi-

polma, kullanma ve satma hakk›n› belirler.
• Seçme özgürlü¤ü, tüketici ve üreticilerin ekonomik kararlar›ndaki serbestli¤i

ifade eder. Yasalara uygun olmak kofluluyla bireyler istedi¤ini sat›n alabilir. ‹fl-
letmeler üretim yapabilir, istedi¤i bireyi ifle alabilir.

• Kâr elde etme, kaynaklar›n› riske sokmak yat›r›ma giriflenlerin, faaliyetler so-
nucunda oluflacak kâr üzerinde hakk› oldu¤u anlam›n› tafl›r.

• Serbest rekabet, iki veya daha fazla say›da iflletmenin ayn› kaynaklara veya
müflteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya ç›kar. ‹flletmeler aras›nda kay-
naklardan veya pazardan daha fazla pay alma çabas›n› gösterir. Haks›z reka-
bet ya da rakipleri ortadan kald›rmaya yönelik eylemlere izin verilmez. 
Buraya kadar, iflletme kavram›n› ve bu kavramla ilgili temel baz› kavramlar› ta-

n›mlamaya çal›flt›k. K›saca ele ald›¤›m›z bu kavramlarla bundan sonraki Üniteler-
de, ‹ktisat ve öteki derslerinizin içeri¤inde s›k s›k karfl›lacaks›n›z.
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Özel Giriflim: Bireylerin devlet
müdahalesi olmaks›z›n, kendi
ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda
davrand›¤› bir sistemdir. 



Özet
Bu Ünitede; ‹flletme biliminin ve iflletmelerin ekonomik
sistem içindeki yerini, iflletme kavram›n› ve iflletmelerle
ba¤lant›l› temel kavramlar› inceledik. Art›k;
• iflletme bilimin kapsam›n› (sayfa 4),
• ekonomik Sistemin ne oldu¤unu (sayfa 4),
• üretim faktörlerinin neler oldu¤unu (sayfa 5),
• gereksinme  ve isteklerin ekonomi içindeki yerini

(sayfa 6),
• talep kavram›n› (sayfa 6-7),
• mal ve hizmet türlerini (sayfa 7-8),
• tüketim ve tüketici kavramlar›n› (sayfa 9-10),
• etkenlik ve ilgili kavramlar› (sayfa 10-11)
• iflletme kavram›n› ve içeri¤ini (sayfa 11-14) biliyoruz.
‹flletme Bilimi, iflletmeleri ilgilendiren iç ve d›fl olaylar›n
aç›klanmas›, çözümlenmesi ve sistemlefltirilmesinin ya-
n›nda, iflletmelerin toplum içindeki yerini belirleme iflle-
vini görür.
Ekonomik yaflam›n ve ekonomik faaliyetlerin ç›k›fl nok-
tas› insan gereksinme ve istekleridir. ‹flletmelerin temel
ifllevi de¤iflik boyutlardaki insan gereksinme ve istek-
lerinin giderilmesidir. Gereksinmelerin de¤iflimine ve
geliflimine ba¤l› olarak iflletmelerin ortaya koydu¤u ürün-
ler de yenilenir.
‹nsan gereksinmelerini giderme özelli¤ine sahip mal ve
hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler denir. Mal ve
hizmetlerin üretimi için, emek, do¤a, sermaye, teknoloji 

ve giriflimci olarak s›ralad›¤›m›z üretim faktörleri bir araya
getirilir. 
‹nsan gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan araba,
kalem, televizyon gibi somut araçlara mal denir. Mallar
de¤iflik ölçülere göre s›n›fland›r›l›r. ‹nsan gereksinmeleri-
ni karfl›lamakla birlikte, somut olmayan araçlara hizmetler
diyoruz. Oteller, bankalar ya da hastaneler hizmet üreten
iflletmelerdir.
Mal ve hizmetlerin kullan›m› ile tüketim ortaya ç›kar. Mal
ya da hizmetleri bireysel gereksinmeleri için alanlara son
tüketici, üretim, al›p satma ya da iflletme kurmak amac›yla
sat›n alanlara endüstriyel tüketici diyoruz. Sat›n alma gücü
bulunan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karfl› gös-
terdi¤i sat›n alma ifllevi talep olarak niteleriz.
‹flletme kavram›n›n yayg›n olarak kullan›lan tan›m› ifllet-
meyi mal ve/veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin
biraraya getirildi¤i ekonomik birim olarak aç›klar.
Özel giriflim, bireylerin devlet müdahalesi olmaks›z›n;
kendi ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda davrand›¤› sis-
temdir. Temel unsurlar›, özel mülkiyet hakk›, seçme,
özgürlü¤ü, kâr elde etme hakk› ve serbest rekabettir.
Afla¤›da kendimizi s›nayal›m bölümündeki sorular› yar-
d›m almadan yan›tlamaya çal›fl›n›z. Bu sorulara yan›t ve-
rebiliyorsan›z, bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak
sorular› yan›tlamakta zorlan›yorsan›z, geriye dönerek bu
bölümleri tekrar okuyun.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlamad›-
¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›n›z.
Sorular› zorlamadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üniteye
geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin konu-
lar› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n! do¤ru
yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Ekonomik sistemin tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Mal ve hizmetlerin toplam›d›r.
b. Kaynaklar›n, bireyler ve kurumlar aras›ndaki

da¤›l›m›d›r. 
c. Bireyler ve kurumlar aras›ndaki iliflkilerdir.
d. ‹flletmelerde üretim yapabilmek için gerekli

unsurlar›n toplam›d›r.
e. Toplumsal iliflkileri düzenleyen kurallar›n

bütünüdür.
2. Afla¤›dakilerden  hangisi, üretim  faktörleri aras›nda
de¤erlendirilemez?

a. ‹nsan
b. Sermaye
c. ‹flletme
d. Do¤a
e. Mal›n somut olmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi, talep olgusunun ortaya ç›kmas›
için gerekli koflullardan birisidir?

a. Mal›n kaliteli olmas›
b. Mal›n fiyat›n› ödeme gücü olmas›
c. Mal›n rakipsiz olmas›
d. Piyasada rakiplerin olmas›
e. Mal›n somut olmas›

4. ‹nsanlar›n gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan
somut araçlara ne ad verilir?

a. Sermaye
b. ‹flletme
c. Hizmet
d. Üretim faktörü
e. Mal

5. Hava, kaynak suyu ve gün ›fl›¤›, afla¤›daki mal gru-
plar›ndan hangisine örnektir?

a. Serbest mallar
b. Tüketim mallar›
c. Ekonomik mallar
d. Yat›r›m mallar›
e. Üretim mallar›

6. Dayanakl› mallar›n temel özelli¤i afla¤›dakilerden

hangisidir?

a. Kullan›m›n›n sürekli olmas›

b. Bir kez kullan›mdan sonra tüketilmesi

c. Uzun süreli kullan›mla yavafl yavafl yokedilmesi

d. Somut bir özellik tafl›mamas›

e. Do¤ada serbest olarak bulunmas›
7. Hizmetleri mallardan ay›ran temel özellik afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Somut olmas›
b. ‹nsan gereksinmelerini karfl›lamaya yönelik

olmas›
c. Elle tutulma özelli¤inin olmamas›
d. Üretiminin, herhangi bir çabay› gerektirmemesi
e. Gereksinmeleri giderme özelli¤inin olmamas›

8. ‹nsan gereksinmelerini karfl›lamak amac›yla üretilen
mal ve hizmetlerin kullan›m›, afla¤›dakilerden hangisiyle
ifade edilir?

a. Tüketim
b. Üretim
c. Ekonomik yarar
d. Giriflimcilik
e. Rekabet

9. Afla¤›dakilerden hangisi mal veya hizmetleri üretmek,
yeniden satmak ya da iflletme kurmak amac›yla sat›n al›r?

a. Üretici
b. Son tüketici
c. Giriflimci
d. Endüstriyel tüketici
e. Yat›r›mc›

10. Afla¤›dakilerden hangisi, özel giriflimin temel unsur-
lar›ndan biri de¤ildir?

a. Özel mülkiyet hakk›
b. Seçme özgürlü¤ü
c. Kâr elde etme 
d. Üretim hakk›
e. Serbest rekabet
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Yaflam›n ‹çinden
Afla¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularda ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› oku-
yarak, bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerinizin
pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

‹lk Bisikletler

Günümüzde yayg›n bir ulafl›m, spor ve e¤lence arac› olan
bisiklet, ilk defa 1839 y›l›nda ‹ngiltere’nin Dumfriesshire
yöresinde, Courthill kasabas› demircilerinden Kirkpatrick
Macmillan taraf›ndan yap›ld›. Yaklafl›k 27 kilo a¤›rl›¤›nda-
ki ilk bisikletin tahta bir iskeleti vard›r. Ön taraf›na bir at
bafl› geçirilmiflti. Demir tekerleklerinden öndekinin çap›
80 cm, arka tekerle¤in çap› ise 105 cm’ydi. Pedallar, krank-
lar arac›l›¤›yla arka tekerle¤e ba¤lanm›flt› ve ayaklar›n iler
geri hareketleriyle tekerlek devinim kazan›yordu.

Macmillan’›n bisikleti icat ederken tek düflüncesi, Court-

hill ile Dumfriesshire aras›ndaki 22 km’lik yolu rahatl›kla

gidip gelmesini sa¤layacak bir araç gelifltirmekti. Macmil-

lan, 1842 y›l›nda bisikletiyle bir ifl için Glasgow’a gitti ve

böylece  fark›nda  olmadan ilk uzun mesafe rekorunu

k›rd›.
Bisiklet, k›sa zamanda ilgi gördü ve çeflitli bisiklet model-
leri üretildi. 1870 y›l›nda James Starley taraf›ndan geliflti-
rilen bir modelin ön tekerlekleri, arka tekerle¤e oranla
ola¤anüstü büyüktü. Eski modeller aras›nda hemen dik-
kati çeken Starley bisikletinde, sürücü ön tekerle¤in üze-
rine oturuyordu. Bu modelin üzerinde denge sa¤lamak
oldukça  güçtü ve bu nedenle düflme olaylar›na çok s›k
rastlan›yordu.

Yine ayn› y›llarda Starley ve Hilman, tümüyle metalden

yap›lan ilk bisikletin patentini ald›lar. Bu modelin bir özel-

li¤i de tekerlek jantlar›nda ilk kez tel kullan›lmas›yd›. Ara-

c›n tan›t›m› için Starley ve Hilman bisikletle hiç durma-

dan 154 km. yol alarak bir günde Londra’dan Coventry’ye

gittiler ve kilisenin çan› tam gece yar›s›n› vururken Star-

ley’in evine geldiler. 1871 y›l›nda bu bisiklet 8 fliling fiyat-

la sat›fla sunuldu.

Pedall› bisiklet üretimi gerçeklefltiren ilk firma ise 1861’in

mart ay›nda Paris’te Pierre Michaux taraf›ndan kuruldu.

Ayn› y›l iki modelin tasar›m› ve üretimi gerçeklefltirildi.

Seri üretime ise ertesi baflland› ve o y›l içinde firma 142

tane bisiklet üretti. Kad›nlar için yap›lan ilk bisikletin pa-

tenti  1870  y›l›nda  Samuel Webb Thomas taraf›ndan

al›nd›.

Kad›n bisikletlerinin seri üretimi ise 1874 y›l›nda Starley
ve Hillman taraf›dan kendi bulufllar› olan bisiklet üzerin-
de yap›lan birkaç de¤ifliklikle bafllat›ld›. Ancak, bisikletin
çok karmafl›k bir pedal sistemi vard› ve üzerinde denge
sa¤lamak hayli çaba istiyordu. Üstelik düflme an›nda cid-
di yaralanmalara yol açabiliyordu.
Bisikletlerin tarihçesinde önemli bir geliflme de dolgu lâs-
tiklerin yerini içi hava dolu lâstiklerin almas›d›r. 1888’de
Belfast’l› veteriner John Boyd Dunlop, bir bahçe hortu-
munu iki ucunu birlefltirdikten sonra içine hava pompa-
layarak ilk fliflme lâsti¤i icat etti. Dunlop’un fliflme lâsti¤i
bisiklete büyük bir üstünlük kazand›rd›. 1901’de bisiklet-
lerde vites ve mekanizmas› kullan›ma girdi.
‹lk bisiklet vitesleri iki veya üç kademeliydi. 1920’lerde
Sturmey-Archer Company, üç kademeli vites ile kontrpe-
dal fren mekanizmalar›n› birlefltirdi. 
V. Belgil, Bilim Teknik

1. Bisikletin yaflamlar›m›za girmesi ile ilgili bu öyküde,
Ünite içinde ele ald›¤›m›z kavramlardan hangileri ile
ba¤lant› kurabilirsiniz?

2. Bisikletin bir ürün olarak gelifltirilmesi, belli üretim
sektörlerinde itici güç olarak etki yapm›flt›r? Bu etki-
nin hangi sektörlerde ve boyutlarda ortaya ç›kt›¤›n›
tart›fl›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. ‹flletme Biliminin kapsam›n› aç›klay›n›z.
2. Ekonomik sistem nedir?
3. Ekonomik sistemler aras›ndaki farkl›lar nereden

kaynaklan›r?
4. Üretim faktörleri nelerdir? Özelliklerini k›saca

aç›klay›n›z.
5. Ekonomik yaflam›n ve ekonomik faaliyetlerin temel

hareket noktas› nedir? K›saca aç›klay›n›z.
6. Talep kavram›n› ve iflletmeler için ne ifade etti¤ini

belirtiniz.
7. Üretimi için çaba harcan›p harcanmamas› aç›s›ndan

mallar kaça ayr›l›r?
8. Tüketim ve üretim mallar› aras›ndaki farkl›l›k nedir?
9. Hizmet kavram›n› tan›mlay›n›z.
10. Tüketim ve tüketici kavramlar›n› tan›mlayarak, ifllet-

meler için önemini belirtiniz.
11. Özel giriflim kavram›n› ve özelliklerini aç›klay›n›z.
12. ‹flletme nedir? Yukar›da ele al›nan kavramlarla hangi

aç›lardan iliflkisi vard›r?
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Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Sistem” kavram›n›

yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretim Faktörleri” kavram›n›

yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Talep-Arz” kavram›n› 

yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gereksinme ve ‹stekler”

kavram›n› yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Serbest Mallar” kavram›n› 

yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dayan›kl› Mallar” kavram›n›

yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hizmet” kavram›n› yeniden

gözden geçiriniz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim-Tüketici” kavram›n›

yeniden gözden geçiriniz.
9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim-Tüketici” kavram›n›

yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özel Giriflim” kavram›n› 

yeniden gözden geçiriniz.
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