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İşletme Bilimine Giriş
Birinci Bölüm: İşletme bilimi ve tanımı
1.Sistem Kavramı: Belirli parçalardan oluşan(alt birim ya da

alt sistemler), bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu
parçaların aynı zamanda dış çevre ile de ilişkisi olduğu
varsayılan bir bütüne sistem denir

2.Sistemde işletmenin yeri: Belirli amaçlara ulaşmak için
faaliyete geçen, çeşitli girdilerden faydalanan, sağladığı
kaynaklardan bir dizi işlemlerle çıktılar elde eden ve
faaliyetleri düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için geri
bildirimde bulunan alt sistemler bütününe bir sistem
olarak işletme denir
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İşletme Kavramı ve Faaliyet Süreci
 İşletme: Üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, doğada

kıt olarak bulunan, insanların ihtiyaç duydukları, mal ve/veya
hizmeti üreten ve/veya pazarlayan, kar amacı güden;
ekonomik, yönetsel, sosyal, teknik ve hukuki birimdir.

 Bir işletmenin kurulabilmesi için;
 Maddi kaynaklar
 İnsan kaynakları
 Finansal kaynaklar
 Ve Bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır(Pride,Hughes ve

Kapoor,2009)

2.10.20185



İşletmenin Bileşenleri
 Ekonomik sistem

 İhtiyaç
 Arz ve talep
 Tüketim ve Tüketici
 Mal-hizmet
 Üretim
 Üretim faktörleri

 Girişim (Teşebbüs)
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İşletmenin Bileşenleri-II
 Ekonomik Sistem: Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların,

vatandaşların ihtiyaçlarına ve isteklerinin karşılanması
amacıyla, bireyler ve kurumları arasında dağılımını
düzenleyen kurallar bütünüdür.

 İhtiyaç: İnsanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürmek
ve geliştirmek için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları
isteğe, bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlığa denir.
Malların bu ihtiyaçları giderme niteliğine ise fayda denir

 Abraham Maslow ihtiyaçları 5 basamakla göstermiştir:
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Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
İhtiyaç Seviyesi Tanımlama Örnekler

Kendini Gerçekleştirme Bireyin potansiyelini
farketmesi

Tüm becerileri kullanma, 
sosyal sorumluluk 

Saygınlık Birey hakkında iyi hisler Makam, mevki, şan, şöhret

Ait olma Sosyal etkileşim, aşk, sevgi Kişiler arası ilişkiler

Güvenlik Emniyet ve sağlamlık Sağlık sigortası, güvence

Fizyolojik Yemek, su uyku Zaruri ihtiyaçlar

2.10.20188



İşletmenin Bileşenleri III
 Arz ve Talep: Satın alma gücü bulunan bireylerin ekonomik

mal ve hizmetlere karşı gösterdikleri isteklere talep denir.
Talep karşısında işletmelerin, tüketici ihtiyaçlarını
karşılamak için mal ve hizmet sunumunda bulunmalarına ise
arz adı verilir.

 Tüketim ve Tüketici: İnsan ihtiyaçlarını ve isteklerini
karşılamak amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımına
Tüketim; ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ya
da hizmetleri kullanan birey ya da örgütlere ise Tüketici adı
verilir.
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İşletmenin Bileşenleri IV
 Mal-Hizmet: İnsan ihtiyaçlarını gidermeye yarayan somut

nesnelere mal, somut olmayan çeşitli araçlara ise hizmet adı
verilir.

 Bir malın ekonomiye konu olabilmesi için o malın kıt olması
gerekir.

 Mallar;
 Üretim aşamasında çaba harcanıp harcanmaması açısından; Ekonomik

olmayan mallar ve ekonomik mallar
 İhtiyacı karşılama özelliği bakımından;

Tüketim malları(ekmek,su, ayakkabı vb.) ve üretim
malları(hammadde, yarı mamul vb.)

 Kullanım süreleri bakımından;
Dayanıksız ve Dayanıklı mallar olmak üzere sınıflandırılabilirler.
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İşletmenin Bileşenleri V
 Üretim: Doğal kaynaklara sermaye ve insan emeği

uygulanması işlemine ya da girdiyi çıktıya dönüştürme
işlemine denir.

 Üretim Faktörleri:

Ekonomi bilimine göre İşletme bilimine göre

EMEK EMEK

SERMAYE SERMAYE

DOĞA GİRİŞİMCİ

GİRİŞİMCİ BİLGİTEKNOLOJİSİ-
(KNOW-HOW)
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Üretim Faktörleri
 Emek: İnsanların veya iş görenlerin bir işte ortaya koydukları

bedensel ve zihinsel çabalara denir.
 Sermaye:
 Ekonomi biliminde; Doğada serbest biçimde bulunmayan ancak insan

tarafından üretilmiş üretim araçlarına denir.
 Halk dilinde sermaye ; “kişilerin tüm varlıklarını içine alan servet ya

da para “ olarak ifade edilmektedir.
 İşletme biliminde sermaye; işletmenin amaçlarına ve üretim

faaliyetlerine uygun olarak toplanmış maddi ve maddi olmayan
varlıkların tümü olarak ifade edilmektedir.

 Muhasebe ve finansman disiplinlerinde sermaye ise; İşletme sahip ya
da ortakların getirdikleri ve üzerinde bizzat hak sahibi oldukları öz
kaynaklardır.
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Üretim Faktörleri II
 Doğa (Tabiat): Yeryüzünün altında ve üstünde bulunan tüm

kaynaklara denir.

 Girişimci (Müteşebbis): Başkalarının ihtiyaçlarını
karşılayacak ürün veya hizmetlerin ortaya konulması için
üretim faktörlerini bir araya getiren kişiye denir.

 Bilgi Teknolojisi (Know-how): Mal ve hizmetlerin
üretimi, geliştirilmesi ve dağıtımı gibi işlevleri olanaklı kılan
mühendislik ve yönetime ilişkin bilgilerin tümüne denir.
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İşletmede Rasyonalizasyon ve Başarı 
Ölçütleri
 Rasyonalizasyon: Bir ekonomik kuruluşun veya

işletmenin daha iyi, daha verimli, daha prodüktif ve daha
ekonomik çalışmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
işlemine denir.

 Rasyonalizasyonun temel amacı; maliyeti düşürmek , verimi
ve üretimin kalitesini artırmaktır.

 Rasyonellik ilkeleri;
 Prodüktivite ya da verimlilik
 Rantabilite ya da karlılık
 Ekonomiklik ya da iktisadiliktir.
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Başarı Ölçütleri
 Etkinlik: Amaca ulaşma derecesidir. Teknik (niceliksel

standartlar)ve ekonomik etkinlik (kıt kaynakların en iyi
şekilde kullanılma derecesi )olmak üzere ikiye ayrılır.

 Verimlilik(Prodüktivite): Üretimde elde edilen çıktıların
fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel
niceliklerine oranıdır.
 Verimlilik=Çıktı(Üretilen mal ve hizmetler)/Girdi (Üretim

faktörleri)
 ya da Output/Input
 Ortalama verimlilik= Çıktı/Toplam Girdi
 MarjinalVerimlilik= Çıktıdaki oransal değişim/Girdi

kullanımındaki oransal değişim
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Başarı Ölçütleri II
 Ekonomiklik(İktisadilik) Üretimin satış gelirinin/

üretimin maliyet tutarına oranlanmasıdır.
 Karlılık (Rantabilite): Belirli bir zaman kesiti içinde,

işletme faaliyetleri sonucunda elde olunan toplam net karın,
o zaman diliminde kullanılan kapasite oranına denir.
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