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Gıda 

 Gıda :Doğrudan insan 
tüketimine sunulmayan canlı 
hayvanlar, yem, hasat edilmemiş 
bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan 
tıbbi ürünler, kozmetikler, 
tütün ve tütün mamulleri hariç 
insanlar tarafından yenilen, 
içilen ve yenilmesi, içilmesi 
beklenen işlenmiş, kısmen 
işlenmiş veya işlenmemiş her 
türlü maddeyi ifade eder 
(http://kutahya.tarim.gov.tr/Belgel

er/Gıda%20ve%20Güvenilir%20Gıda
.pdf) 

Gıda öncelikle karbonhidratlar, 
Yağlar, Su ve/veya Proteinlerin 
karışımından oluşan bir unsurdur. 
Bir hayvan veya insan tarafından 
beslenme veya istek ve arzuyla 
yenebilir veya içilebilir.  
 
Gıdalar bitki, hayvansal 
kaynaklardan veya alkol gibi 
fermantasyonla elde edilmiş 
yiyeceklerden sağlanabilir 
(https://www.turkcebilgi.com/gıda) 





İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, 
üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve 
hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi 
ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen 
bir sosyal bilimdir. 
 

İşletmelerin temel fonksiyonları: 
• Pazarlama işlevi 
• Üretim işlevi 
• Finansman/Ekonomi işlevi 
• Muhasebe işlevi 
• İnsan kaynakları işlevi 

İşletmelerin genel amaçları 
Değer artırma: İşletme piyasa değerini hissedarları 
açısından maksimum yapmalıdır. 
Sosyal sorumluluk: Topluma hizmet etmelidir. 
Devamlılık: Çevredeki koşulları göz önüne alarak 
varlığını sürdürmelidir. 
Kar sağlama: Müteşebbisin satılan mallardan para 
kazanmasıdır. 
Prestij sağlama. 
Devlet açısından: Ülkenin refah ve huzurunu 
sağlamak (https://tr.wikipedia.org/wiki/işletme) 
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Gıda sanayi,  

  tarım, hayvancılık ve balıkçılıktan elde 
edilen bitkisel ve hayvansal 
hammaddeyi, uygulanan çeşitli 
işlemlerle, raf ömrü uzun ve tüketime 
hazır ürünlere dönüştüren imalat 
sanayinin bir koludur (Ekşi vd. 2010).  



Gıda ürünleri, ürünlerin 
mevsimi dışı tüketimine olanak 
tanır. 

Gıda sanayi işleyeceği 
hammaddenin temininden 
başlayarak, tüketiciye gıda 
ürünlerinin kaliteli ve güvenilir 
bir şekilde sunulması ve hazır 
hale getirilmesine kadar geçen 
bütün süreçleri kapsamaktadır. 



  Gıda sanayii alanında çok sayıda alt sektör 

bulunmaktadır.  

  Gıda ürünleri üretim-satış sürecinde farklı 

aşamalar yer almaktadır ve sanayinin birçok 

sektör ile ilişkisi söz konusudur.  
 



  Gıda ve içecek sanayii sektörü başlıca dokuz alt 

sektörden oluşmaktadır.  

  Uluslararası standart sanayi sınıflaması-3 (ISIC-3) ve 

AB Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel 

Sınıflandırılması (NACE) sistemlerine göre, 

  gıda ve içecek sanayii tarımsal hammaddelerin bir 

ya da birden fazla işleme tabi tutulması ile elde 

edilen ürünleri kapsamaktadır.  
 



  Bu dokuz alt sektör;  

1. et ve et ürünleri,  

2. süt ve süt ürünleri,  

3. su ürünleri, 

4. tahıl ve nişasta ürünleri,  

5. meyve-sebze işleme,  

6. bitkisel ve hayvansal ham ve katı yağlar, 

7. diğer gıda ürünleri,  

8. yem sanayi ve 

9. içecek imalatı sektörleridir.  

     

 



SEKTÖRLER 
 

A. TARIM 
 

B. SANAYİİ 
 

 - Madencilik 
 - İmalat Sanayii 

  -Tüketim Malı  
  

 
  - Ara Malı  

                - Yatırım  
 - Enerji, Gaz, Su 

 

C. HİZMETLER   

- Gıda, İçki ve Tütün Sanayii 

Gıda, içki, tütün ve tütün 
mamulleri tüketim malı üreten 
sanayiler grubundadır.  

Gıda sanayii-üretimi-ekonominin neresindedir? 



 

 

Tarım sektörünü, yalnız bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetinde bulunarak 
ülke nüfusunun gıda ve diğer tarımsal kökenli ihtiyaç maddelerini karşılayan, 
ihtiyaç fazlasının da ihracatına olanak sağlayan bir uğraşı alanı olarak 
görülmemelidir.  
 

Tarım ekonomindeki yeri ve ekonomiye katkısı:  
Nüfus 
işgücü ve İstihdam (2014 %21) 
Beslenme, Tarımsal Ürünlerin Yurt İçi Tüketimi 
Tarımsal üretim ve üretimin çeşitliliği,  
Tarımın Sanayideki Yeri (Sanayiye hammadde temini, sanayi ürünlerinin 
tarım sektöründe tüketilmesi),(Tarım ürünlerinin %25’i gıda sektöründe 
değerlendiriliyor )  

Milli Gelir (2014 %8,3) 
Ödemeler Dengesi (Gıda ile birlikte (+) katkı sağlama) 

EKONOMİ İÇİNDE TARIM SEKTÖRÜ 



 
TARIM-GIDA SANAYİİ İLİŞKİSİ 

• Gelişmiş ülkeler kalkınma sürecinde tarım-gıda sanayii 
entegrasyonunu sağlamışlardır. 

• Tarım-gıda sanayii ilişkisi, içsel ve dışsal etkenlerden farklı 
düzeylerde etkilenmektedir.  

• Tarım-gıda sanayii entegrasyonu özellikle de gelişmiş-gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomilerinde önemlidir. 

 Gıda sanayileri, Hammaddesini tarımdan alan, tarımsal 
hammaddeye değişik hazırlama, işleme, muhafaza ve 
ambalajlama teknikleri uygulayan ve böylece dayanıklı ve 
tüketimi hazır hale getiren sanayiidir. 
 

 Gıda, içki, tütün ve tütün mamulleri tüketim malı üreten 
sanayiler grubundadır.  
 



Tarım-sanayii entegrasyonu 

Sermaye birikimi 

Gelir dağılımı ve yoksulluğun azaltılması  

Yerleşim düzeni-istihdam 

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim 

Çevrenin korunması 

TARIM-SANAYİİ ENTEGRASYONU 



ENTEGRASYON 

ŞEKİLLERİ 

DİKEY  
ENTEGRASYON 

YATAY 

ENTEGRASYON 

DAİRESEL 

ENTEGRASYON 

Sözleşmesiz İlişkiler 
Entegrasyon benzeri ilişkiler 
Mülkiyete dayalı entegrasyon 
Üretici kooperatifleriyle sağlanan ilişkiler 

Bireysel işletmeler 
Sermaye şirketleri 
Kooperatifler 
Sözleşmeli tarım 



DÜNYADA TARIM-SANAYİİ  
ENTEGRASYONU VE UYGULAMALARI 

 En yaygın tarım-gıda sanayi entegrasyon şekilleri sözleşmeli 
tarım ve kooperatifçiliktir.  

 20. yy da sözleşmeli tarım, tarım-gıda sanayii 
entegrasyonunda oldukça öne çıkmıştır.  

 Sözleşmeli tarım, gıda sanayinin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur.  

 Gıda sanayi dünyada yetiştirici ve işleyici arasında sıkı 
ilişkileri başlatmıştır.  

 AB gibi ülkelerde tarımsal üretim, işleme, pazarlama 
sürecinde dikey işbirliğinde kooperatifler ön plana 
çıkmaktadır.  



 Türkiye’de tarım-gıda sanayii entegrasyonun başlangıcı 
şeker sanayiinde -1926 yılı- görülmektedir. 

 1965 Sözleşmeli tohum yetiştiriciliği 
 1970 Salça üretimi için sözleşmeli domates yetiştiriciliği 
 Türkiye Kalkınma Vakfı mısır sözleşmeli yetiştiriciliği 
 Broiler, patates, kesme çiçek, süt vb. ürünlerde 

yetiştiricilik 
 Tarım-gıda sanayii işbirliğine özel sektör işletmelerinde 

sıkça rastlanılmakta, yeterli düzeyde olmasa da tarım satış 
kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve 
Pankobirlik’te de görülmektedir.  

TÜRKİYE’DE TARIM-GIDA SANAYİİ  
ENTEGRASYONU VE UYGULAMALARI 

RG., T. 26.04.2008, Sayı : 26858 
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 



10 Kasım 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27050“ 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 

• MADDE 26/A- Tarım ve sanayi sektörünün 
entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi 
girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve 
bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer 
alabileceği ve ilgili mevzuatı uyarınca öngörülen 
biyogüvenlik tedbirlerine uyulması şartıyla Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgeleri kurulabilir. 

• Bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, 
faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlık ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak yürürlüğe konulacak ayrı bir yönetmelik ile 
belirlenir.” 

• Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 
27402 

• TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

• Geniş bilgi için Trakya kalkınma ajansı-tarıma dayalı 
sanayii bilgi notu- 
 



GIDA SANAYİİ: EKONOMİDEKİ ÖNEMİ 
• Birçok sanayi dalını içinde bulunduran gıda sanayii; 

– Ürünlerinin yüksek katma değer sağlaması, 
– Sektörler arası çalışmanın çok yoğun olarak yapılabilmesine 

olanak vermesi, 
– Dış ticaret ve istihdam olanakları bakımından ülke 

ekonomisine çeşitli katkılarda bulunmaktadır.  

• Özellikle tüketimi, yurt içi üretimle karşılamayı 
hedefleyen gıda sanayi;  
– Emek yoğun olarak çalışmakta ve  
– İstihdam sağlamada önemli bir sanayii dalı olarak 

görülmektedir.  



Gıda Sektörünün GSYİH İçindeki Payı %19,2  

İmalat  Sanayi Üretimi İçindeki Payı %14.1  

İmalat Sanayi Sektörü Çalışanları İçindeki Payı %13.7 

Türkiye İstihdamı İçindeki Payı %1.9 

Katma Değer/Üretim Kıymeti %31.1 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 110-130%  

Dış Ticaret Dengesi 5-6 milyar $ 

Üretim Kapasitesi (Milyon Ton) 186,4 

İşletme Sayısı 40.000-65.000 

TÜRKİYE’DE GIDA SANAYİİ 



Türkiye’de; 
 Faaliyet gösteren her 100 firmadan 1,9’u 
 En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 136 

kuruluş, 
 En Büyük 500 Şirket listesindeki 39 şirket, 
 En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesindeki 10 

şirket gıda alanında.  
 Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 

2,5’i gıda sanayi sektöründe çalışıyor 
 Ödenen her 1000 TL’lik, Kurumlar Vergisinin 19 

TL’sini, Gelir Vergisinin 7 TL’sini, gıda sanayi 
sektörü ödüyor 

 Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi 
öncesi karlarının %1,7’sini gıda sanayi sektörü 
yapıyor. 

 



Gıda sektörü ve ilişkili alanlar 
• Tarım sektörü  
• Hammaddelerin ve işlenmiş ürünlerin nakli ve 

depolaması 
• Muhafaza-paketleme-ambalajlama teknikleri   
• Lojistik-taşımacılık 
• Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji  
• Sosyal bilimler, ekonomi, finans 
• Gıda-beslenme ve birey sağlığı, tüketici 

korunması 
• Enerji, çevre, teknoloji 



İÇSEL 
FAKTÖRLER 

 

Gıda piyasası, Yoğunlaşma 
Özelleştirmeler 
Kayıt dışılık, pazarlama  
Stratejileri, politikalar 
 

GIDA  

SANAYİİ  

Yabancı sermaye, 
Dünyadaki gelişmeler-
krizler, dış ticaret 
sınırlandırmaları 

DIŞSAL 
FAKTÖRLER 

 
ÜRETİM 
-ARZ- 

İklim Değişimi 
Ham madde 
Temini, miktar ve 
fiyat 
İşleme Kapasitesi, 
teknoloji 

Talep Değişimi, Satın 
Alma Gücü, Beslenme,  
Nüfus artışı ve 
Dağılımı, Gıda 
fiyatları, yoksulluk 

TÜKETİM 
-TALEP- 



21. Yüzyılda Gıda Sektörünü  
Etkileyen Gelişmeler:  

Kaynak:http://www.ehponline.org/docs/2004/112-14/hungry.jpg 

1.Üretim şokları (İklim 

değişikliği),  
2.Artan nüfus, gelir ve talep artışı 
(talep yapısındaki değişim), 
3. Bioyakıt üretiminin artması,  
4. Yüksek girdi ve taşıma 

maliyetleri 

5. Verim artışı ve teknoloji 

geliştirme konusunda yatırım 

eksikliği,  
6.Dış ticaret politikası ve düşük 

stoklar, dış ticaret uygulamaları  

Etkin olmayan 

kaynak 

kullanımı, gıda 
fiyat artışları, 

beslenme 

sorunları ve  
piyasa 

istikrarsızlıkları 

Enerji, 

finans, çevre 
ve gıda 
krizleri 



Gıda İşletmelerini Çevreleyen Etmenler 

 



Gıda Sanayi ve Sürdürülebilir Çevresi 

ÇEVRESEL 

BOYUT 

İklim değişimi, 
doğal çevre, 
yenilenebilir 

kaynaklar 

 

EKONOMİK  
BOYUT 

Ekonomi, 

rekabet, finans, 

tüketim vb. 

SOSYAL 

BOYUT 

Toplum, sağlık, 
beslenme, 

güvence 

Sürdürülebilir 

Eşitlik 

Sürdürülebilir 

Çevre 

Sürdürülebilir 
Gelişim 

Sürdürülebilir 
Ekonomi 



Tarım-Gıda  Alanında Teşvik ve destekler 
• KOSGEB yatırım destekleri 

– AR-ge, inovasyon, endüstriyel uygulama 
programları, girişimcilik destek programı 

• TUBİTAK-GTHB Programları 
– Gıda -Yem Güvenilirliği ve Kalitesi 
– Geleneksel/Yöresel Türk Gıdaları 
– Gıda ve Yem Üretiminde Modern Tekniklerin 

Kullanılması ve Ürün Geliştirme 

– Gıda ve Yem Analizlerinde Yeni Yöntemlerin 
Uygulanması 

– Gıda-Yem Muhafaza ve Ambalajlama 
Tekniklerinin Geliştirilmesi 

– Gıda Sanayii Artık ve Atıklarının 
Değerlendirilmesi 

• TUBİTAK/ AB Çerçeve Programları, Eureka, 
EBN, Uluslararası Ar-ge destek programları 

• Kırsal kalkınma Yatırım Destek Programları 
• AB Kırsal Kalkınma ve IPARD Fonları 

 

Organize 
Sanayii 

Bölgeleri, 
Teknoparklar, 

Teknoloji 
Transfer 

Ofisi, 
Teknoloji 
Geliştirme 

Vakfı 



Gıda sanayinde Yönelimler 
 Diyet ve sağlık arasındaki ilişkinin daha net anlaşılması  

 Obezite 
 Diyabet 
 Kalp ve Damar hastalıkları 
 Kanser 

 Gıda sanayinin hedefleri;  
 Sodyumun azaltılması 
 Şekerin azaltılması 
 Doymamış yağ içeriğinin doymuş yağlarla yer değiştirmesi  
 Yağın azaltılması 

 Bilimsel gelişmeler yakından izlenmeli (Sentetik boyalar) 
 Ar-Ge ihtiyaçları çok yüksek – bilimsel gerekçelendirme 

 



Gıda sanayiinde işletme içi ve dışı stratejik 
yaklaşımlar 

 Talep odaklı üretim, tüketici algı ve beklentisinin göz önüne 
alınması 

 Yeni teknoloji, yeni ürün geliştirme, doğa dostu yeşil ürünler, tuz, 
şeker, yağ oranı azaltılmış ürünler  

 Talep artışı sağlayan promosyonel girişimler, pazarlama 
stratejileri oluşturma 
 Maliyet minimizasyonunda girişimler (ulaştırma maliyetini 

düşürme, dağıtımda masraf minimizasyonu oluşturma, bayilik 
sistemi, finansal tekniklerden yararlanma yoluyla maliyet 
azaltma vb…..) 

 Tedarikçi ilişkileri, standartlar oluşturma, tüketiciyi 
bilgilendirme, kaynakların etkin kullanımı (Su kaynakları) 

 Sosyal sorumluluk bilinç ve duyarlığı ile üretim ve pazarlama 
stratejileri oluşturma  

 İşletme içi yönetimde profesyonel anlayış ve koordinasyon 
sağlama 
 



Gıda alanında yeni trendler 
• Sağlık 
• Kolaylık 
• Sürdürülebilirlik 
• Otantiklik 

 
Marka Ürün Grubu Slogan Vurgulanan Trend 

Banvit Tavuk “İyilik, sağlık” Sağlık 

Ülker Bebek Maması “Sağlıklı besin kaynağı” Sağlık 

Nestle (Maggi) Makarna “Şipşak makarna” Kolaylık 

Keskinoğlu Tavuk Ürünleri “Hemen aç hemen ye” Kolaylık 

Nescafe Kahve “ Keyifli bir kaçamak” Keyif 

Pınar Süt “ Büyüklere zevkli süt” Keyif 

Sek Salep “ İçsek keyiflensek” Keyif 

Ülker Çikolata “ Keyif dolgulu çikolata” Keyif 

Pınar Süt “Bir Nesil Pınar’la büyüdü.” Sürdürülebilirlik 

Yörsan Süt “Gelenekten Geleceğe” Sürdürülebilirlik 

Bakraç Süt “Gerçek Anadolu lezzetleri” Otantiklik 

Barilla Makarna “Gerçek İtalyan lezzeti” Otantiklik 

Komili Zeytinyağı “Geleneksel Türk Zeytinyağı” Otantiklik 

Gıda firmalarının trendlerle ilgili reklamlarına örnekler 



Türkiye’de Gıda işletmelerinin  

   yenilik kapasitelerinin düşüklüğü,  

   araştırma kurumları ve 

   üniversiteler ile işbirliklerinin yetersizliği, 

   tüketici güvenilirliğini sağlayacak standart ve 

uygulamaların yeterince dikkate alınmaması 

   ve ana hammadde kaynağını sağlayan tarımsal 

üretim süreçleri ile uyumundaki sorunlar, 

 sektörün rekabet gücünü azaltan temel sorunlar 

olarak görülmektedir.  
 



 Dışsal sorunlar 
 Temel tarımsal üretimden kaynaklanan sorunlar 
 Hammadde kalitesi ve temin koşulları (fiyat, zaman, yer, şekil vb.) 
 Tarım sektörü ile işbirliği 
 Kayıt dışılık ve haksız rekabet 
 Genel ekonomik ve finansal sorunlar (Piyasa merkezileşmesi, 

sermaye ve mali piyasalara açılabilme, talep değişimi- Gıda ve 
beslenme konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi-, Talep 
değişimi, Ürün fiyatları ve talep edenin satın alma gücü değişimi 
teşvik, destek ve yardımların etkinsizliği vb.)  

 Küresel değişimle ilgili sorunlar (finansal, iklim ve fiyat oluşumu, 
rekabet piyasası vb.)  

 Mevzuat uygulama-BİLGİ KİRLİLİĞİ 
 İçsel sorunlar  

 İşletme içi üretim ve işleme sorunları, ölçek büyüklüğü ve kalite 
düzeyi 

 İşletme yönetimi, satış ve organizasyon (ar-ge, insan kaynakları, 
motivasyon, etik ve mobbing konuları) 

 İşletmenin sermaye ve finansal güç kapasitesi ve dış kaynaklardan 
yararlanma olanakları, etkin olmayan kaynak kullanımı 

Gıda Sanayilerin Karşılaştıkları Temel Sorun Alanları: 



 GIDA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ Sektörde 

Güçlü yönler sayı olarak az da olsa ileriye yönelik gelişme potansiyeli 

açısından bakıldığında, mevzuat düzenlemelerinin büyük ölçüde AB 

standartlarında izleniyor olması, 

•  Sanayide işlenen ürünlerin sayı ve çeşidinin artıyor olması 

• İhracattaki gelişim önemli görülmektedir. 

• Kurumsal örgütlenme ile yeterli uzman varlığı da ülkemiz için güçlü 

yönler olarak belirtilmektedir. 

http://www.projera.com/egitim/sistem-analistleri-icin-gereksinim-analizi-ve-modelleme-egitimi-30-haziran-2012/


Aynı zamanda sektördeki fırsatlar değerlendirildiğinde, tarımsal 

üretim potansiyeli, gelişen yeni teknolojilerin ülkemize 

getirilebilmesi, çevre ülke ve bölgelerde potansiyel ihracat 

pazarlarının bulunması, artan nüfus ve gerek iç gerek dış piyasada 

artan talep, tüketici bilincinde güvenilir ürün tüketmeye yönelik 

gelişme, tarıma yeni sermaye yatırımları ile artan kamu destek ve 

teşviklerinin bulunması konularının ön plan çıktığı anlaşılmaktadır. 

http://www.yeniasir.com.tr/Ekonomi/2012/11/02/japonya-en-fazla-ihracat-yapilan-ucuncu-ulke
http://www.sonhaberler.com/en-guvenilir-gida-odulleri-88040h.htm
http://www.bursaab.gov.tr/cagri_goster.asp?haberID=481


   Sektördeki olumsuz yönlerin başlıklandırması yapılacak olursa: 

• doğal, beşeri ve mali kaynakların 

• verimli ve etkin kullanılamaması, 

• kayıt dışılık, üretimdeki sorunlar, 

• hammadde sorunları, 

• nitelikli işgücü yetersizliği, 

• lojistik, 

• pazarlama ve markalaşma sorunları, 

• kamu yapılanmasından kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere bir 

dizi sorunun ayrıntılarının ön planda yer aldığı anlaşılmaktadır. 

http://www.borusanotomotiv.com/site/Kaynaklar.asp
http://egitim.g94.net/dogal-kaynaklarimiz-bize-emanet-6-sinif-sosyal-bilgiler-ders-notu.html
http://datavizyon.blogspot.com/2010/06/elektirik-uretimince-kullanlan.html


   Diğer taraftan sektörün karşılaşabileceği tehditler ise, 

• kaynakların sürdürülebilirliği, 

• kayıt dışılık,  

• girdi temininde sorunlar, 

• küresel kriz, 

• bilgi kirliliği, 

• ulaştırma ve lojistik altyapı eksiklikleri, 

• enerji fiyatlarında istikrarsızlık,  

• yeni teknoloji, 

• yeni gıda ve biyoteknoloji alanında araştırma ve uygulamada 

eksiklikler, 

• tarımsal altyapı ve burada ekonomik ölçek sorunları

• uluslararası standartların oluşmasında ülkemiz aleyhine teknik 

engeller başlıkları altında toplanabilmektedir.

http://www.batmanpostasigazetesi.com/haber/kar-maskeli-tehdit-iddiasi-26041.htm


 



 



 

Sektör Hedefleri  



Sektörel hedefler:  

1. Mevzuatın tüm paydaşlar tarafından bilinir ve 

uygulanabilir yapıya ulaştırılması 

2. Hammaddenin dünyada rekabetçi olabilecek fiyat 

ve kalitede sürdürülebilir temini  

 

http://www.kayseritarim.gov.tr/sayfa/2/mevzuat.html


3. Sektörde üretimin ihtiyaç duyduğu sektörün Ar-Ge ve yenilik 

kapasitesinin artırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi 

imkanının sağlanması  

 

4. Kamu-özel sektör koordinasyonu, sivil toplum/meslek örgütü 

dayanışmasının artırılması 

 

5. Gıda sektörüyle ilgili olarak üretim, tüketim ve sağlık verilerini 

gerçek ve doğru yansıtan ülkesel bazda istatistiki verilerin 

kayıt altına alınması 

http://www.picgifs.com/clip-art/meeting/27249/clip-art-meeting-466232/
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Meeting_clipart.jpg
http://istatistiknotlarim.blogspot.com/2012/02/istatistigin-gelecegi.html


6. Kayıt dışılığın önlenmesi, etkin denetim 

sağlanması ve gıda güvenilirliğinin temini  

 

7. İç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve 

özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını 

karşılayan ürünler geliştirilmesi  
 

http://www.ondokuz.net/f174/kayit-disi-isci-calistirana-agir-yaptirim-19362/


8. Çevrenin korunması ve yeşil büyümeyi sağlamaya yönelik 

maliyetlerin azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılması  

 

9. Toplam ihracattaki işlenmiş gıda ürünlerin ihracat içinde payının ve 

çeşitliliğinin artırılması ve yeni pazarlara girilmesi 

 

10. Gıda sektörünün haksız yere karalanmasını engellemek amacıyla 

bilgi kirliliğinin önlenmesi 

11. Sektörün gıda güvenilirliğine yönelik alt yapısının iyileştirilmesi için 

modernizasyon sürecinin belirli desteklerle etkin şekilde 

işletilmesi. 

http://kozyurt.blogspot.com/2010/05/cevre-karikaturleri-sergisine-son-katlm.html
http://www.burdurweb.com/web/cumhuriyet-tarihi-rekoru.html/ihracat-2
http://www.bilgicik.com/yazi/internette-bilgi-kirliligi/


 

Sektörde Belirlenen 

Hedeflere Yönelik 

Temel Amaç  

Ve Politikalar  



Hedef 1: Mevzuatın tüm paydaşlar tarafından   bilinir ve 

uygulanabilir yapıya ulaştırılması 

1.1. Alt düzenlemelerin (ikincil mevzuat) uygulama 

kılavuzlarının  hazırlanması ve yayınlanması 

 

1.2. Gerekli eğitim ve uzmanlaşmanın sağlanması  

1.3. Mevzuat hakkında tüketicilerin bilgi seviyesinin 

arttırılması 
 



• Hedef 2: Hammaddenin dünyada rekabetçi olabilecek 

fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini 

2.1. Sanayi tipi ürün çeşidinin ve verimliliğin artırılması 

2.2. Arz-talep dengesini göz önünde bulunduracak 

hammadde teminine yönelik tarımsal üretim 

planlanmasının yapılması 



2.3. KOBİ’lerde üretimde verimliliği artırmaya yönelik 

teknoloji geliştirilmesinin teşvikine devam edilmesi ve 

sektörde yeni teknolojilerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması 

 

2.4. Tarımsal üretimde verimin ve kalitenin yükseltilmesi 

için etkin denetim ve kontrolün uygulanması, üretici 

eğitimi, sulanabilir alanların artırılması, kaliteye yönelik 

destekleme mekanizmalarının geliştirilmesi 

 



2.5. Uluslararası alanda rekabetçi olabilecek üretimi sağlayabilecek 

esnek (iç ve dış koşullara göre değiştirilebilen) teşvik 

sistemlerinin uygulanması ve iş modellerinin geliştirilmesi 

 

2.6. Ölçek ekonomisine olanak veren, kümelenmeyi sağlayan ve ürün 

deseni oluşmasını teşvik edecek destek sistemlerinin 

oluşturulması 

 

2.7. Uluslararası ticarette kabul görmüş cins ve türlere geçişin 

sağlanması 



 

2.8. Gıda sanayiyle ilgili hammaddelerin gıda dışı kullanımının iyi 

analiz edilerek tüm paydaşlarca üretim planlamasının yapılması 

2.9. Sözleşmeli tarım gibi hammadde-sanayi bağını   güçlendiren 

sistemin, gerek birincil üretici gerekse sanayici lehine işleyecek 

ve kümelenmeyi sağlayabilecek şekilde daha da geliştirilmesi 



2.10. Bitkisel hammaddelerin üretimindeki 

dalgalanmaların (mevsimsel, iklimsel kuraklık 

vb.) negatif etkilerini minimuma indirmek için; 

     lisanslı depo ve ürün borsalarının aktif hale 

getirilmesiyle hedge edilebilir sistemlerin 

geliştirilmesi 



2.11. Bitkisel ve hayvansal birincil üretimde  

     şirketleşme/ kooperatifleşme modelleri geliştirilmesi, bu 

tür oluşumlar teşvik edilmesi 

 

2.12. Gıda ve içecek sektörünün global pazarlarda rekabet 

gücünün artırılabilmesi için ithalata bağımlı tarımsal 

hammaddenin ülkemiz coğrafyasında iklim koşullarına 

uygun olarak bölgesel üretiminin teşvik edilmesi 

 



     Hedef 3: Sektörde üretimin ihtiyaç duyduğu sektörün Ar-

Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi imkanının sağlanması  

 

3.1. Sektörde olabildiğince kümelenmeyi sağlayacak 

organize sanayi bölgelerinin oluşturulması ve buralarda 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin ofislerinin açılmasının 

yasal düzenlemelerle desteklenmesi 



3.2. Sektörde çalışacak uzmanların yetiştirilmesinde  

   kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek 

odaları, üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak 

eğitim modellerinin geliştirilmesi 
 



3.3. Gıda sektöründe teknolojinin etkin kullanılması 

ve geliştirilmesiyle ilgili yenilik ve araştırma 

faaliyetlerinin belirlenecek kriter ve önceliklere 

göre desteklenmesi  

 

3.4. Disiplinler arası Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici 

yapıların oluşturulması 



 Hedef 4: Kamu-özel sektör koordinasyonu, sivil 

toplum/meslek örgütü dayanışmasının artırılması 

4.1. Kamunun STK’lar ile bilgi paylaşımını artırması 

ve mevzuat düzenlemelerinin ilk aşamalarından 

itibaren STK’ların görüşlerini dikkate alması  



4.2. Gıda güvenilirliğinde, uzman personel çalışma 

zorunluluğu olmayan işletmelerde iç denetimin 

geliştirilmesi yoluyla kamunun denetim alanındaki 

görevinin STK ve/veya meslek odalarının da içinde 

bulunduğu bir sistemle etkin hale getirilmesi 

 



 Hedef 5: Gıda sektörüyle ilgili olarak üretim, 

tüketim ve sağlık verilerini gerçek ve doğru 

yansıtan ülkesel bazda istatistiki verilerin kayıt 

altına alınması 

 

5.1. Gıda güvenilirliği ve beslenmeyle ilgili verilerin 

güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması  
 



5.2. Türkiye’deki beslenme alışkanlıklarına ait 

bölgesel detaylı araştırma ve istatistiksel verilerin 

oluşturulması ve gıda üretiminde Ar-Ge 

çalışmalarına kaynak olabilecek detayda sektör ile 

paylaşılması. 

 

5.3. “Çiftlikten çatala” kadar üretim zincirinde tüm 

aktörlerin bilinirliğinin ve izlenebilirliğinin 

sağlanması. 



 Hedef 6: Kayıt dışılığın önlenmesi, etkin denetim 

sağlanması yoluyla gıda güvenilirliğinin temini  

6.1. Tarladan sofraya kadar gıda denetiminde kamu 

otoritesinin şeffaf ve etkin mekanizmalarla 

çalışan, altyapısı iyileştirilmiş donanıma sahip, 

konu uzmanı bir denetim ekibiyle desteklenmesi 



6.2. Kayıt dışılığın önlenebilmesi için izlenebilirliğin 

sağlanması ve kurumlar arası ortak veri tabanları 

oluşturarak koordinasyonun etkinleştirilmesi  

6.3. Kayıt dışılığa neden olan/olabilecek ve diğer 

Bakanlıkların mevzuatından (iskan/yapı kullanım 

izni vb.) da kaynaklanan sorunların giderilmesi 

 



6.4. Gıda sektöründe çeşitli vergi uygulamalarını 

(alkollü içki, yüksek gümrük vergileri ve SGK 

kesintileri gibi), harç oranlarını ve ruhsat 

sistemlerini gözden geçirerek doğru planlamayla 

kayıt dışına engel olmak  



6.5. Bağımsız ve bilimsel nitelikli risk 

değerlendirmesi için altyapının ve bu konuda 

uzmanlaşmış bir kurum için ihtiyaç analizinin 

Plan döneminde tamamlanması.  

 

6.6. Laboratuarların akreditasyonun mecburi hale 

getirilmesi 

 



6.7. Hızlı, güvenilir, ekonomik ve çoklu analiz metotları 

geliştirilmesiyle birlikte gıda kalite denetimleri ve piyasa 

kontrollerinin yaygınlaştırılması, denetim sisteminin 

akreditasyonu için program oluşturulması  

 

6.8. Perakende ile gıda sektörleri arasında ödeme takvimi ve 

rafa giriş maliyetlerini ve diğer ayrıntıları kapsayan ticari 

ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılması. 



 Hedef 7:  İç ve dış pazar için katma değeri yüksek 

fonksiyonel özellikler taşıyan ve/veya özel tüketici 

gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmek   

7.1. Araştırma ve uygulama enstitülerinin etkin hale 

getirilmesi ve sanayi işbirliğinde ürün geliştirme odaklı 

projeler geliştirilmesi 

7.2. Ülkemize ait katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve 

markalaşmasına katkı sağlayacak araştırma ve teşviklerin 

öncelikle ele alınması. 



7.3.  Özel konulara ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin üretilecek 

ürünlerde  ulusal rekabet üstünlüğü sağlanması amacıyla 

desteklenmesi  

 

7.4.  Gıda ürünlerinde sağlık beyanlarına yönelik mevzuat alt 

yapısının oluşturulması ve bu konuda ilgili kurumlar 

arasındaki sorunların giderilmesi 

 

7.5.  Toplumun hayvansal protein alımının yükseltilmesine 

yönelik politikalar uygulanması. 



 Hedef 8: Çevrenin korunması ve yeşil büyümeyi 

sağlamaya yönelik maliyetlerin azaltılması için 

gerekli düzenlemelerin yapılması 

 

8.1. Çevrenin korunması ve yeşil büyümeyi  

sağlamaya yönelik maliyetlerin azaltılması için 

gerekli düzenlemelerin yapılması 



 Hedef 9: Toplam ihracattaki işlenmiş gıda ürünlerin ihracat içinde 

payının ve çeşitliliğinin artırılması ve yeni pazarlara girilmesi 

 9.1. İşlenmiş gıda maddelerindeki yöresel/geleneksel ürün 

çeşitliliğinin korunarak gıda güvenilirliği standartlarına uygun  

o marka   ürünler üretilmesi, 

o  tescil alabilmeleri için özelliklerin belirlenmesi, 

o  uluslar arası düzeyde tescillenmesinin sağlanması, 

o  iç ve dış piyasalara pazarlanması  



9.2. Gıda ürünlerinde dış talebe ilişkin pazar araştırmaları 

konusunda kamunun ve birliklerin (meslek kuruluşları, 

sanayi ve ticaret odaları gibi kurumların aracı kurum rolünü 

üstlenmeleri uygun olacaktır) öncülük etmesi ve teşviklerin 

bu konuya yönlendirilmesi  

 



 Hedef 10: Gıda sektörünün haksız yere karalanmasını engellemek 

amacıyla bilgi kirliliğinin önlenmesi 

10.1. Meslek etiği kurallarının geliştirilmesi ve bu kuralların 

uygulanıp uygulanmadığının meslek odalarınca takip edilmesi 

 

10.2. Toplumda gıda tüketimi ve beslenmeye yönelik eğitim ve 

bilgilendirme eksikliğinin giderilmesi 

 

10.3. Tüketicilerde gıda sanayiine karşı bilgi kirliliği nedeniyle oluşan 

olumsuzluklara bilimsel temelli müdahalenin  yapılabilmesi için 

gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi. 



 Hedef 11: Sektörün gıda güvenilirliğine yönelik alt 

yapısının iyileştirilmesi için modernizasyon 

sürecinin belirli desteklerle etkin şekilde işletilmesi  

11.2. Modernizasyon planlarının değerlendirilmesi, 

kabul ve denetimi hakkında düzenleme yapılması 



11.3. KOBİ’lerin yeni gıda mevzuatına uyum sağlamak 

için gıda güvenilirliği alanlarında yapacakları  

  altyapı, eğitim, danışmanlık, analiz ve belgelendirme 

ile çevre gibi konulardaki yatırım ve harcamalara 

destek mekanizmaları oluşturulması. 
 



• Ekonomik sistemler 

İŞLETME 

Üretim Faktörleri 
Emek (İşgücü) 

Sermaye 

Doğal Kaynaklar 

Girişimci 

Teknik bilgi-Teknoloji 

İŞLETME KAVRAMI 

 İşletmeler, ekonomik sistemin temel birimleridir.  

İşletme bilimi; 
İşletmelerin kurulması 
Üretim araçlarının sağlanması 
İşletmelerin finansmanı 
Piyasa koşullarının izlenmesi 
Ürün pazarlama 

Örgütlenme 



Gıda İşletme Yönetiminde (işletmecilikte) Başarı İçin  Kritik 

Yönetim Fonksiyonları  

ÜRÜN/HİZMET 
ÜRETİMİ  

SATIN ALMA 

 İŞ 
PLANLAMA 

 

MALİ VE İDARİ 
YÖNETİM 

SATIŞ/ 
PAZARLAMA 

KONTROL/ 

KOORDİNASYON 



Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Kendini Gerçekleştirme 

Saygınlık  

Sevgi ve Ait Olma 

Güvenlik 

Temel İhtiyaçlar 



İşletmelerin Yapısal Özellikleri 

Ekonomik kuruluşlardır ve üretim faktörlerini bir 

araya getirerek faaliyette bulunurlar. 

Sürekli üretimle devamlılıklarını sağlayan dinamik 

yapıya sahiptirler. 

Finansal ve yönetsel anlamda bağımsız 

kuruluşlardır. 

Toplumsal gereksinimleri karşılayan sosyal 

kuruluşlardır. 

İnsan öğesi ve fiziki varlıkların üretim amacıyla bir 

araya getirdikleri sosyo-ekonomik sistemlerdir. 



İşletmelerin temel amaçları:  
• Mal ve hizmet üreterek kar 

sağlama 

• Topluma Hizmet 

• İşletmenin uzun dönemli 
büyümesini sağlama  

• Tüketici taleplerini karşılama 

• Toplumsal sorumluluk  

• Çalışanlarına iş alanı-istihdam-
sağlama 

• Yöresel ve bölgesel kalkınmayı 
sağlamak 





İşletme bilimi ve diğer bilimlerle ilişkileri 
 

İşletme 
bilimi ve 

ekonomi 

İşletme 
bilimi ve 

hukuk 

İşletme 
bilimi ve 

davranış 
bilimleri 

İşletme 
bilimi ve 

teknoloji 



 İktisat:   Malların kıtlığı. 
    Kıt kaynakların etkin ve rasyonel kullanımı. 
 
• Davranış Bilimleri:  İnsan (çalışan, tedarikçi, müşteri, aracı)

   Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji,çalışma 
    psikolojisi vs. 
 
 Matematik- İstatistik:  Kalite kontrol, denetim, pazarlama 
     araştırmaları vs. 

 
 Hukuk  :İnsanlar, kurumlar arasındaki ilişkilerin 
     düzenlenmesi 



İşletmelerin sınıflandırılması 
– Faaliyet Alanları (Üretim, ticari ve karma işletmeler)  
– Üretim Araçlarının Mülkiyeti (Özel, kamu,karma, yabancı sermayeli işletmeler) 
– Üretim Yapıları (Mal, hizmet üreten işletmeler)  
– Büyüklükleri (Çeşitli büyüklük ölçütleri kullanılmaktadır) 
– Tüketici Türleri (Son tüketiciye, aracı tüketiciye mal ve hizmet sunan işletmeler),  
– Hukuki Yapıları (özel, kamu, kooperatifler, yabancı sermayeli, çok uluslu 

işletmeler) 
– Özel işletmeler:  - Şahıs işletmeleri (Tek kişi, ortaklık-adi, kollektif ve 

komandit ortaklık) -Sermaye şirketleri (Anonim, limited, sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketler) 

– Kooperatifler 
– Yabancı sermayeli İşletmeler 
– Çok Uluslu İşletmeler 
– Kamu işletmeleri: -Genel yönetim içinde faaliyet gösterenler 

– Katma bütçeli dairelere bağlı olanlar 
– Özel yapılı kuruluşlar 
– Yerel yönetim işletmeleri 
– Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküller 
 

 
 



İşletmelerde Kantitatif ( Niceliksel ) 
Büyüklük Ölçüleri 

– Sermaye miktarı 
– Üretim kapasitesi 
– Çalışanların sayısı 
– Yıllık satışlar 

– Yıllık karlar 

– Ödenen toplam ücret 

– Kullanılan hammadde miktarı 
– Harcanan enerji miktarı 
– Fiziksel alan 

– Makine parkı 





İşletmenin İşlevleri 

• Üretim 

• Dağıtım 

• Pazarlama 

• Muhasebe 

• Finansman 

• Eğitim 

• AR-GE 

• Reklam 

• İnsan Kaynakları 

• İşlevlerden hangilerinin uygulanacağı ya da 

hangileri için ayrı bölümler açılacağı; üst 
yönetimin yaklaşımı, işletmenin içinde 

bulunduğu özel koşullar, işletmenin büyüklüğü 

gibi unsurların etkisi altında kararlaştırılır. 



İşletmeler arası işbirliği ve birleşmeler 

Centilmenlik anlaşmaları (Benzer işletmelerin sözlü anlaşma ile aynı 
amaçta birleşmeleri) 

Konsorsiyumlar (Uluslar arası işletmelerin mali yardımları yürütmek 

için meydana gelen oluşum)  

Karteller (Aynı faaliyette bulunan işletmelerin (örn: salça üreten 

işletmeler) belli konularda ortak hareket etmesi) 

Tröstler (İşletmelerin hukuki yapılarını koruyup ekonomik 

bağımsızlıkları kaybettikleri birlikte yapılan işbirliği) 

Holdingler (Bir şirketin başka işletmelerin hisse senetlerini ellerinde 

tutan şirketler grubu) 



İşletmelerin Büyüme 

Dikey büyüme 

 (Örn: Domates işleyen firma ile 
konserve fabrikasının birleşmesi) 

Yatay büyüme  
(Örn: İki gıda işletmesinin birleşmesi) 

Çapraz büyüme  
(Örn: Bir turizm şirketi ile gıda  

işletmesinin birleşmesi) 



– Yatay Büyüme: İşletmelerin, aynı üretim dalında, 
faaliyet boyutlarını genişletmesidir. Bu ise ürün 
farklılaştırması veya pazar farklılaştırması ile 
sağlanır. 

– Dikey Büyüme: Dikey büyüme, geriye ve ileriye 
olmak üzere iki boyutta gerçekleşir. 
• Geriye Doğru Dikey Büyüme: İşletme daha 

önce satın aldığı girdileri kendisi üretmeye 
başlar.  
• İleri Doğru Dikey Büyüme: İşletmenin ürettiği 

mallar için satış organizasyonu kurması 
durumunda söz konusudur.  

 



Geriye Doğru Dikey Büyüme 



İleriye Doğru Dikey Büyüme 



İşletmenin Çevresi 

Gıda 
İşletmesi 

Ekonomik 

Sistem ve 

Yapı 

Sosyal 

Kültürel 
Koşullar ve 

Yapı 

Yasal ve 

Politik 

Koşullar 

Teknolojik 

Koşullar 

Doğal Çevre 
Koşulları 

Uluslararası  
Çevre 

Koşulları 



İşletme Çevre İlişkileri 
İç Çevre: Sermaye sahipleri, 

yöneticiler, personel, örgüt 
kültürü gibi unsurlardır. 
Dış Çevre: Devlet ve yasalar, 

tüketiciler, toplum yapısı ve 

kültürü, rakipler, tedarikçi 
işletmeler, diğer işletmeler, 
fiziksel koşullar vb. unsurlardır. 



İŞLETMELERİN KURULUŞU 

    



1.İŞLETME KURMA FİKRİ VE SONUÇLARI 
 

         A.  İşletme Kurma Fikri 

         B.  İlk Kuruluş Çalışmaları 
         C.  Kuruluş Çalışmalarını Değerlendirme Ölçütleri 
 

 2.KURULUŞ ARAŞTIRMALARI 
 

         A.  Ekonomik Araştırmalar 

         B.  Teknik Araştırmalar 

         C.  Mali Araştırmalar 

         D.  Yasal Araştırmalar 

 

3. İŞLETME KURULUŞU İLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR 

    A. Kuruluş Yeri ile ilgili bazı Sorunlar, Gelişmeler ve Uygulamalar 

    B. Büyük ve Küçük İşletmelerin Karşılaştırılması 
    C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ier) 

    D. Yatırım Kararlarını Değerlendirme ve Karar Verme Yöntemleri 
    E. Fizibilite (Ön Proje) Raporu Örneği 
 

 



İlk Kuruluş Çalışmaları  

 Kuruluş çalışmaları; bir işletmenin kuruluş fikriyle birlikte kesin 
olarak, işletmenin kurulmasına kadar yapılan çalışmalardır.  
 

      Kuruluş çalışmaları içinde yer alan ekonomik, mali, teknik ve 
yasal kuruluş araştırmaları yapılmasının yararları üç grupta 
toplamak mümkündür: 

– Girişimcinin kazanç beklentisinin geçerliliğinin irdelenmesi 
ve güdülenmesi,(riskleri görme) 

– Tüketicilerin beklentilerine yanıt verebilecek ve faydalı 
olabilecek işletme ve üretimin belirlenmesi, (fayda artarsa 
kazanç artar) 

– Toplumsal beklentilere uygun çözümler üretilmesi ve 
toplumsal kaynakların en verimli şekilde kullanımının 
sağlanması (kıt kaynakların verimli kullanılması). 



Bağımsız çalışmak 

Daha fazla para kazanmak 

Miras yoluyla işletme sahipliği 

Yeni bir buluş ya da fikri pazara sunmak 

Başka fırsatların yokluğu 

Toplumsal itibar sağlamak 

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak 

İşletme Kurma Nedenleri 



İşletmenin üretim konusunu belirlemesi 

İşletmenin bütününe ilişkin amaçların belirlenmesi 

İşletme büyüklüğünün belirlenmesi 

Teknoloji seçimi 

Kuruluş yeri seçimi 

İşletmenin hukukî şeklinin belirlenmesi 

Finansal yapının belirlenmesi 

Organizasyon yapısının belirlenmesi 



• Mal üretimi  
• Mal olarak ne üretileceği? 

• Mal  ya da hizmetin 
1.Talep olunabilir 

2.Talebi yüksek 

3.Talebi devamlı ve istikrarlı bir mal ya da hizmet olması. 



• İşletmenin tümünü ilgilendiren genel amaçların 
belirlenmesi 

• İşletmenin her bir fonksiyonunu yerine getiren 
birimlerin (üretim, pazarlama …) amaçlarının 
belirlenmesi 

• Bu amaçların birbirleriyle uyumlaştırılması 



Sayısal büyüklük ölçüleri: 
• Satışlar 

• Çalışanların sayısı 
• Öz sermaye miktarı 
• Harcanan enerji miktarı 
• Yatırım toplamı 
• Hammadde ve malzeme miktarı 
• Makine ve tezgâh sayısı ve gücü 

• İşlenilen ya da yararlanılan toprağın genişliği 



• İşletmenin amacı 
• Talep miktarı 
• Yönetim yeteneği ve işletme sahiplerinin 

finansman sağlama seviyesi 
• Hukuki düzenlemeler 



İŞLETMELERİN KURULUŞU 

Yatırım düşüncesi 

Yapılabilirlik (fizibilite) araştırması  

Yapılabilirlik projesi (ön proje)  

Değerlendirme ve yatırım kararı 

Kesin proje 

Projenin uygulanması 

Üretime geçiş aşaması 



• Proje yatırımı düşüncesi 
– Üretim amaçlı yatırımlar 

• Kuruluş yatırımları 
• Rasyonelleştirme yatırımları 
• Tamamlama - Genişletme yatırımları 
• Yenileme yatırımları 

– Mali veya Finansal amaçlı yatırımlar 

 

Proje:  Bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla 

diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek, birbiri ile doğrudan ilişkili 
faaliyetler kümesidir.  

 



Fizibilite ( Yapılabilirlik) Çalışmaları 
– Ekonomik Analiz 

• Pazar araştırması ve Talep tahmini 
• İşletme büyüklüğünün ve kapasitesinin seçimi 

• İşletmenin kuruluş yerinin seçimi 
– Teknik Analiz 

• İşletmenin kurulacağı arazinin seçimi 
• Üretimde kullanılacak teknolojinin seçimi 
• Kullanılacak makinelerin analizi ve seçimi 

• Hammadde ve yardımcı maddeler analizleri ve seçimi 
• Enerji analizleri ve kullanılacak endüstri seçimi 

• Donatım araçlarının seçimi 
– Finansal Analiz 

• Yatırım tutarının hesaplanması 
• İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması 

• Finansal kaynakların hesaplanması 
• İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizlerin yapılması 

• Organizasyon / örgüt yapısının belirlenmesi 
– Hukuki Analiz 

• Hukuki yapının seçimi 
• Kuruluş ve üretim için gerekli izinlerin alınması 
• Bunlar için gerekli yasal koşulların belirlenmesi 

• Patent, Know-How, Lisans bilgileri 

• Mali sorumluluklar, Vergilendirme farklılıkları 



KURULUŞ ARAŞTIRMALARI  

• İşletme kurma fikriyle birlikte önem kazanan ve 
düşünülen işletmenin gerçekten yapılabilirliğinin 
irdelenmesine imkân veren ekonomik, mali, 
teknik ve yasal açıdan yapılan araştırmalardır. Bu 
araştırmaların sonucu, ön-proje raporunun 
hazırlanmasına imkân vermektedir.  

 Ekonomik Araştırmalar: 

• Piyasa araştırmaları ve talep tahmini 

• Kuruluş yeri ve konumluk yer araştırmaları 
• Büyüklük (kapasite) araştırmaları 



Piyasa Etüdü 

 Piyasa etüdünün (araştırmasının) amaçları;  
• İşletmenin üreteceği veya pazarlayacağı mal ve 

hizmetlerin miktar ve niteliklerini saptamak, tüketicilerin 
sayılarını, aradıkları nitelikleri, satın alma güç ve arzularını 
belirlemektir. 

• Diğer rakip firmalar ve arz kapasitelerinin saptanması, 
dolayısıyla, pazarın o andaki ve gelecekteki durumu 
konusunda da bilgiler derlemektir. 

  Piyasa araştırması için bilgi temini; 
• Masa Başı araştırmaları (ikincil ve tali kaynaklardan elde 

edilen bilgiler) 
• Alan araştırmaları (Anket, gözlem, deney yöntemleri ile 

elde edilen bilgiler) 



Talep Tahmini 

 Geçerli bir talep tahmini yapılabilmesi için kurulması düşünülen işletmenin 
üreteceği veya pazarlayacağı mal veya hizmetlerle ilgili olarak toplanması 
gereken bilgiler; 

– Ürünle ilgili istatistik bilgiler, 

– Mal veya hizmetlerin; 

• Kullanım biçimi ve nitelikleri, 

• Piyasadaki mevcut satış fiyatları ve maliyetleri, 

• Kullanan tüketicilerin tip ve özellikleri, potansiyel tüketici türleri, 
– Mevcut arz durumu; Ürünler yurt içi veya dışından mı sağlanmaktadır? 

– Yurt içi üretim söz konusu ise üretici sayısı ve nitelikleri, ithal 
ediliyorsa, hangi Ülkelerden ve nasıl ithal edilmektedir? 

– Dağıtım kanalının yapısı, 
– Mal veya hizmetlerle rekabet ve tamamlama durumunda olan başlıca 

mal ve hizmetler, 

– Hükümetin mal ve hizmetlerle ilgili ekonomik ve yasal politikası, diğer 
resmi kuruluşların tutumları ve uygulamaları, 

– Ülkenin genel ekonomik durumu, vb.  



Kuruluş Yeri : Bir arazi 
parçasından ziyade, 
işletmenin yaşamını 
sürdürdüğü bölgedir. 
Belirlenmesinde, bölge 
veya hammadde 
kaynaklarına yakınlık v.b. 
önem taşımaktadır. 

Konumluk Yer : Özellikle 
hizmet veya ticaret 
sektöründeki işletmeler 
için ifade edilmektedir. Bir 
alışveriş merkezinin katı, 
trafiğe göre iş yerinin 
durumu gibi ölçüler ön 
plana çıkmaktadır. 

Tesisin kurulacağı bölge seçimi 

Bölgenin belirli bir yerinin seçimi 

Belirlenen yer içerisinde tesisin 
kurulacağı arazi parçasının seçimi 



   İşletmelerin maliyetleri ile gelirleri arasındaki 
farkın en fazla gerçekleştiği yerdir. En uygun 

kuruluş yerine ; 

• Maksimum karlılık yöntemi 
• Yatırımın geri dönüş oranı 

 

teknikleri yoluyla belirlenmektedir. 



Talep ve dağıtım olanakları açısından pazarın 
elverişliliği, yakınlığı 

Hammadde ve yardımcı madde kaynaklarının şimdiki 
ve gelecekteki durumu 

Yan sanayi kuruluşları 

Enerji ve yakıt kaynaklarının yoğunluk ve maliyetleri 
açısından ulaşım imkanları 

Miktar, kalite, ücret açısından işgücü kaynakları 

Fabrikanın faaliyetlerini ve çalışanların yaşantısını 
etkileyecek iklim koşulları 

Devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı ve teşvik edici 
faktörler 

Su ve atıkları giderme imkanları 



• Ulaşım 

• İşgücü tedarik imkanları 
• Şehrin gelişme yapısı 
• Toplumsal yapı 
• Enerji ve su kaynakları 
• Ücret Düzeyleri 
• İşçi – İşveren İlişkileri 
• Nüfus Yapısı (Eğitim Düzeyi, 

Çalışma Oranı, vs.) 

• Eğitim ve Araştırma Kuruluşları 
• Yaşam Koşulları 

 

 Tedarikçilere yakınlık 

 Belediye hizmetleri 

 Atıkları giderme imkanları 
 Arazinin fiziksel yapısı 
 Kamu tesisleri (yol, havaalanı, 

liman vs.) 



Kuruluş Çalışmalarını Değerlendirme Ölçütleri 







İŞLETME 
YÖNETİMİ 



YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

                                                                                                      

YÖNETENLER YÖNETİLENLER 



                                  

 

               YÖNETİM ; 
 
 Bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında 

eşgüdüm sağlayarak, onları belli hedeflere 

yöneltme sürecidir. Yönetim evrensel bir 

kavramdır.  
 

 

 



1)Yönetim, “insanların” yönlendirilmesidir. 
  İşletmenin insan gücü dışındaki varlıklarının (tesis, 

makine, malzeme, para, v.b) çalıştırılması  ya da 
kullanılması doğrudan doğruya bir yönetim 
anlamına gelmez.Bu varlıkların yönetimi, onları 
kullanan insanların yönetimi ile dolaylı yoldan 
sağlanır. 

 

2) Yönetim bir süreçtir. 
   Başka bir deyişle yönetim, birbiriyle bağlantılı bir 

dizi çalışmayı içeren bir faaliyettir. Kapsam ve 
ayrıntıları değişmekle birlikte, satın almadan satışa, 
şeflikten genel müdürlüğe kadar hemen her konuda 
ve her yönetim basamağında söz konusu olan bu 
çalışmalar gruplandırılarak, genellikle  ‘yönetimin 
temel işlevleri’ adı altında incelenmektedir. 

 



YÖNETİM SÜRECİ 
 GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Amaç gerçekleştirmeye 
yöneliktir. 

• Grup özelliği: En az iki kişi 
olmalıdır. 

• Beşeri ve maddi 
kaynakların kullanılmasını 
ve işbirliğini gerektirir. 

• Yöneticinin verdiği 
kararları, uygulatabilecek 
kişisel otorite kurmasını 
zorunlu kılar. 

• İşbirliği/koordinasyon 
özelliği: Yönetici ve 
yönetenler arasında uyum 
ve haberleşmeyi gerektirir. 

• Bilgi, yetenek ve tecrübeye 
göre iş bölümü gerektirir. 

• Eldeki kaynaklar ve 
zamanın ekonomik ve 
dikkatli şekilde 
kullanılmasını gerektirir. 

• Rantabiliteyi gerektirir. 



YÖNETİCİ:Planlayan, talimatlar 

veren/denetleyen herkes. Teknik-sosyal ve 

kavramsal yeteneği olan kişi. 

• Girişimcilik ruhuna sahiplik 

• Yönetsel etkinlik / Kendini yönetme 

• Stratejik hareket / Küresel düşünme 

• İletişim  
• Astları motive edebilme 

• Planlama ve idare etme / Takım çalışması 
• Koç’luk / Destekleyicilik / Mümkün kılıcılık / 

Kolaylaştırıcılık / Değişik rolleri üstlenme 

 

 



YÖNETİM KADEMELERİ 

 

Tepe Yöneticiler (Yönetim kurulu bşk, genel koor.)  

Orta Kademe Yöneticiler (Bölüm –fab-müd., ) 

Alt Kademe Yöneticiler (şube müd. İdare amiri) 

Yönetici Olmayan (Şef, amir vb.) 

Personel (işçi, kalfavb.) 



Yönetim Pramidi 



 

Yönetimin Temel İşlevleri 
1) Planlama 

2) Örgütleme 

3) Yönlendirme (Yürütme) 
4) Denetleme 



Planlama; İşletmenin temel kuruluş amacının 
çizdiği sınırlar içinde uygulamaya dönük  spesifik 
amaçların ve bu amaçlara ne şekilde   
ulaşılacağının belirlenmesidir.  

Planlama çalışmasını oluşturan unsurlar; 

- Ulaşılması öngörülen amacın belirlenmesi 

- Belirlenen amaca erişilmesini sağlayan yolların 
araştırılması 

- Eldeki seçeneklerden en uygun olanın 
saptanması 

- Saptanan seçeneğe göre, neyin, nerede, ne 
zaman ve nasıl yapılacağını gösteren bir planın 
hazırlanması. 

 

 



 

Hazırlanan planlar kısa ya da uzun vadeli 
olabilir. 

Uzun vadeli planlar, gelecekte birden fazla 
hesap dönemini  (yılı) kapsarlar. Bunların 
tipik örnekleri “stratejik planlar” ile 
“yatırım projeleri” dir. 

Uzun vadeli planların çizdiği genel çerçeve 
içinde hazırlanan ve en çok bir hesap 
dönemini ilgilendiren kısa vadeli planlar ise 
genellikle “bütçeler” şeklinde karşımıza 
çıkar.   



Örgütleme;  Hazırlanan  planların uygulanmasını 
sağlayacak yapı ve düzenin kurulmasıdır. 

     Bu amaçla işletmede yürütülmesi gereken çalışmalar; 

-İşletmede yapılacak işlerin “iş bölümü” ve  “uzmanlaşma” 
ilkeleri göz önünde tutularak ana ve alt gruplara 
ayrılması,  

-İş gruplarından her birisini yapacak işlevsel örgüt 
birimlerinin (işletme bölümlerinin) kurulması, 

-Bölüm  yöneticilerinin  yetki  ve  sorumluluklarının 

 belirlenmesi 

-Bölümlerde çalışacak personelin seçimi 
-Her bir bölümde uygulanacak çalışma yöntemleri ile iş 

akışlarının belirlenmesidir. 



Örgütlemede işletmede bölümlere ayırmada kullanılan temel 
yöntemler: 

 

- İşlevlerine (fonksiyonlarına) göre; genel müdür altında finansman, üretim, 
pazarlama vb. müdür yard.)  

- Üretilen mal bölümlerine göre; tepe yöneticisi altında otomotiv, gıda, 
kimya grubu, onların altında da alt birimler. 

- Bölge temeline göre; tepe yöneticisi altında yurt içi ve yurt dışı 
koordinatörler, onların altında da merkez iller. 

-  Müşteri temeline göre; bayan, erkek, çocuk bölümleri, 
- Süreç-makine temeline göre; fabrika müdürü altında, örneğin tekstil 

işletmesi için iplik, boye, apre bölümleri. 
- Zaman temeline göre; vardiya zamanları. 
- Sayı temeline göre; kara kuvvetleri komutanlığı altında 1. 2. 3. kolordular 

 

 



Yürütme (Yöneltme);  örgütleme ile oluşturulan 
düzenin, planları uygulamaya koymak üzere 
harekete geçirilmesi ve aksamadan işlemesinin 
sağlanmasıdır. Bu  işlev,  yönetimin  etkin yönünü 
oluşturur. Burada yönetici astlarına yönelmiş  olup,  
doğrudan  doğruya  onları  yöneltme eylemi 
içerisinde bulunmaktadır.    
 

Bu bakımdan, yürütme işlevini yerine getirirken, 

yöneticiyi seyir halindeki bir geminin kaptanına  

benzetmek olanaklıdır. 
 

 



Yürütme işlevi içerisinde yer alan yönetim 
çalışmalarına aşağıdaki tipik örnekler gösterilebilir: 

 

-Yazılı veya sözlü emirler vermek, 

-Ortaya çıkan anlık sorunlara hemen çözüm bulmak, 

-Yönetimi altında bulunan kişi ve gruplar arasındaki 
tartışma ve sürtüşmelerde hakemlik yapmak, 

-Sorumluluğu  altındaki  araç  ve  gereçlerin astları 
tarafından  kullanımını  gözetiminde  bulundurarak, 
verimsizlik  ve   savurganlıkların   ortaya  çıkmasını 
önlemek. 

 

 



Denetleme; geniş anlamıyla, yürütülen çalışmaların ve  
ulaşılan  sonuçların  planlara  uygunluğunun sağlanması 
olarak tanımlanabilir. 

Bu iki şekilde karşımıza çıkar: 

 (1) Önleyici denetim, (2) Düzeltici denetim. 

Önleyici denetim, planlardan sapmalar meydana gelmeden 
önce tespite çalışan denetim şeklidir. 

Düzeltici denetim,  sapmaların olup olmadığını ve eğer 
varsa ortadan kaldırılmaları amacıyla ne gibi önlemlerin 
alınabileceğini belirleyen denetim şeklidir.  

İşletmelerde kontrol birtakım araçlarla yapılır: 

- Kişisel gözlem 

- Finansla denetim 

- İç kontrol 

 



Yatırım Kararlarını Değerlendirme ve 
Karar Verme Yöntemleri 

• Yatırım kararlarını değerlendirmede değişik 

yöntemlerden yararlanılır. Bu yöntemler 

paranın zaman değerini dikkate alan ve 

paranın zaman değerini dikkate almayan 

yöntemler olarak iki grupta toplanır: 

 



a. Yatırımın Karlılığı Yöntemi 
• Yöntemde her yatırım seçeneğinin karlılığı 

hesaplanarak yatırım seçenekleri karlılıklarına 

göre sıralanır. Yöntem kolay olmasının yanında 

paranın zaman değerini dikkate almaması 
yönünden zayıftır. 
– Yatırımın Karlılığı=Kar/Yatırım Tutarı 

 



b. Geri Ödeme Süresi 
• Yöntem yatırımın ne kadar kısa sürede geri 

döneceği hesabına dayalıdır. Yatırım 
alternatifleri geri ödeme sürelerinin kısalığına 
göre sıralanır. Geri ödeme süresi en kısa olan 
alternatif tercih edilir. Bu yöntemde paranın 
zaman değerini dikkate almamaktadır. 
– Geri Ödeme Süresi=Yatırım Tutarı/Yıllık Net Nakit 

Girişleri 
 



c. Net Bugünkü Değer Yöntemi 
• Bu yöntem yatırım projelerinin değerlendirilmesinde çok sık 

kullanılan ve paranın zaman değerini dikkate alan 
yöntemdir. Bir yatırımın net bugünkü değeri; bir projenin 
ekonomik ömrü ve yatırım dönemi içinde sağlayacağı net 
nakit girişleri ve yatırım giderlerinin önceden belirlenmiş bir 
indirgeme oranı ile bugüne indirgenen değerleri arasındaki 
farktır.  
 

 NBD=        +            -YT 

 

• Net bugünkü değer yöntemine göre bir yatırım seçeneğinin 
kabul edilebilmesi için net bugünkü değer en az 0 olmalıdır. 

 



d. İç Verim-İç Karlılık Oranı Yöntemi 
• İç karlılık oranı bir projenin ekonomik ömrü içinde 

sağlayacağı net nakit akışlarının toplam bugünkü 

değerini sıfır yapan indirgeme oranıdır. Bu yöntem 

paranın zaman değerini dikkate aldığından sıklıkla 

kullanılır. Bir yatırım seçeneğinin kabul edilmesi için iç 

karlılık oranı sermaye piyasasında geçerli olan faiz 

oranına eşit ya da ondan büyük olmalıdır. 
 

 



d. Fayda/Maliyet Oranı 
• Bu yöntemde belirli bir iskonto oranı 

uygulanarak yatırımın ekonomik ömrü 
boyunca ortaya çıkan fayda ve masrafları 
bugünkü değere indirilmektedir.  

– FMO=NGBD/NÇBD 

• Yatırım projesinin kabul edilmesi için 
fayda/maliyet oranı 1 veya daha büyük 
olmalıdır. 

 



Fizibilite (Ön Proje) Raporu Örneği 
• I. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

• YATIRIMCI KURULUŞUN : 

• 1. ADI 

• 2. HUKUKİ ŞEKLİ 
• 3. SERMAYESİ 

– a. Kayıtlı Sermayesi 

– b. Ödenmiş Sermayesi 

• 4. ADRESİ 
• 5. Telefon 

– Telex 

– Fax 

• 6. BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE HESAP NUMARASI 

• 7. ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİ 
• 8. FİRMA VE ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK ÖZEL VE RESMİ 

KURULUŞ VE BANKALAR ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI 

• 9. FİRMA'DA PROJEDEN SORUMLU ŞAHISLARIN İSİMLERİ ADRESLERİ, 
TELEFON NUMARALARI 

 



• ll. YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 BÖLÜM : 1 

• 1. GENEL BİLGİLER 

• 1.1. YATIRIMIN CİNSİ 
– Komple Yeni. Tevsi. Tamamlama. Yenileme, Modernizasyon, Darboğaz 

Giderme, Kalite Düzeltme vb. olduğu açıklanacaktır. 
• 1.2. YATIRIMIN KONUSU 

• 1.3. KURULUŞ YERİ 
– Yatırımın yeri il ve ilçe bazında verilecektir. 

• 1.4. YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ 
• 1.5. DENEME ÜRETİMİNE GEÇİŞ TARİHİ 
• 1.6. KESİN İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ 
• 1.7. PROJENİN EKONOMİK ÖMRÜ 

• 1.8. ELEKTRİK GÜCÜ (KVA) 

• 1.9. İSTİHDAM 
– Tam kapasitedeki işçi ve personel sayısı belirtilecektir. 

• 1.10. YARARLANILMAK İSTENİLEN DESTEKLER 



• BÖLÜM : 2 

• 2. PROJENİN GEREKÇESİ 
• 2.1. PROJENİN KISA ANLATIMI 

• 2.2. ÜRETİLECEK MAL VE HİZMETLER 

• 2.3. HEDEFLENEN PAZAR 

• BÖLÜM :3 

• 3. PROJENİN KAPASİTESİ 
• 3.1. YURT İÇİ (Bölgesel) ARZ VE TALEP 

– Üretilmesi planlanan mallar veya hizmetler açısından arz, talep ve fiyat 
durumu açıklanacaktır. (Yatırımın bir bölgeye hitap etmesi durumunda sadece 
bölgesel pazar incelenebilir.) 

• 3.2. İTHALAT 
– Yatırım önemli ölçüde ithalatı gerçekleştirilen ürün veya ürünlerin ikamesine 

yönelik ise ithalat durumu (ithalat fiyatları dahil) ortaya konacaktır. 
• 3.3. İHRACAT 

– Yatırımın ihracata veya belli bir dış pazara yönelik olması durumunda ihracat 
imkanları (yurtdışı fiyatlar dahil) üzerinde durulacaktır. 

• 3.4 KAPASİTE 
– Seçiliş sebepleri açıklanarak tesisin kuruluş kapasitesi ve tam kapasitede 

üretilecek mal veya hizmet miktarları verilecektir. 

 



• BÖLÜM: 4 

• 4. PROJENİN TEKNOLOJİK YÖNLERİ 
• 4.1. ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

– Seçilen üretim metodu seçiliş nedenleri ile birlikte kısaca açıklanacaktır. 
• 4.2. HAMMADDELER 

– Seçilen üretim teknolojisinde kullanılan hammaddelerin özellikleri, pazar 
durumu ve fiyatları verilecek ve gelecekle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. 

• 4.3. PATENT, LİSANS, ROYALİTE VE KNOW-HOW 

– Yatırım ve üretim safhalarında patent, lisans, royalite veya know-how gerekip 

gerekmeyeceği hususları açıklanacaktır. 4.4. AKIM ŞEMALARI 
– Başlıca üretim safhalarını ve girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş 

üretim akım şemaları çizilecektir. 
• 4.5. TESİS YERLEŞME PLANI 

– Tesis ünitelerinin düzenlenmiş şeklini gösteren tesis yerleşme planı çizilecektir. 
• 4.6. ÇEVRE VE SAĞLIK PROBLEMLERİ 

– Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilerek 
gerekli açıklamalar verilecektir. 
 

 



• BÖLÜM: 5 (İŞLETME MASRAF VE GİDERLERİ) 
• 5.1. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI 

– Arsa bedeli,etüt ve proje giderleri, arazi düzenlemesi ve hazırlık 
yapıları harcamaları,bina ve inşaat giderleri, makine ve teçhizat 
giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta 
giderleri,gümrük, vergi giderleri gibi. 

• 5.2. YILLIK İŞLETME GİDERLERİ 
– Hammadde giderleri, yardımcı malzemeler ve işletme malzeme 

giderleri, bakım onarım giderleri, işçilik ve personel giderleri, arsa ve 
bina kiraları, finansman giderleri, satış ve pazarlama giderleri gibi. 

• 5.3. TAM KAPASİTEDE İŞLETME SERMAYESİ 
– Hammadde, yardımcı madde,işletme sermayesi stokları,müşteriye 

bağlı mal değeri,nakit ihtiyacı gibi işletme sermayesi kalemleri %100lük 
kapasite kullanım oranı dikkate alınarak hesaplanıp işletme sermayesi 
tablosu düzenlenecektir. 

 

 



• BÖLÜM:6 

• 6. YATIRMIN FİNANSMANI, İŞLETME DÖNEMİ BİLGİLERİ VE FİNANSAL ANALİZ 

• 6.1. YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMANI 
– İşletme kredisi dahil kullanılması düşünülen tüm krediler, öz kaynaklar ve 

yatırım teşvikleri dikkate alınarak yatırım dönemi finansman planı hazırlanır. 
• 6.2. KREDİ KAYNAKLARI 

– Kredi cinsi ve miktarı belirlenir. 
• 6.3. PROJE GELİR-GİDER VE FON AKIŞI 

– İşletme gelir ve giderleri,proje karı,amortismanlar,faiz ödemeleri,teşvikler, 
kurumlar vergisi matrahı, gelir vergisi stopajı ve diğer kesintilere yer 
verilecektir. 

• 6.4. FON AKIŞI 
– Fon akışı tabloda verilen amortismanlar ve vergi sonrası kar kalemleri 

toplamından anapara ödemelerinin çıkarılması ile bulunur. 
• 6.5. PROJE NAKİT AKIMI 

– Kaynaklar ve harcamalar doğrultusunda hazırlanacaktır. 
 

 



Pazarlama 

Yönetimi 
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• Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan 
faaliyetler bütünüdür. 

                                 

İşletme Tüketici 
 Mal, Hizmet ve Bilgi 

Para ve Bilgi (Geri Bildirim)  

Pazarlama ile ilgili kilit noktalar: 

• Pazarlama, pazar istek ve gereksinimlere odaklanır. 
• Pazarlama, analiz, planlama ve kontrol gerektirir. 

• Pazarlama, müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır. 
• Pazarlama, dinamik ve faaldir ve planları uygulamaya 

koymayı gerektirir. 

• Pazarlama, işletme organizasyonlarını şekillendiren bir 
iyileştirme gerektirir.  



• İşletme yönetimi açısından pazarlama, işletme amaçlarına 
ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, 
ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve  fikirlerin  
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına 
ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. 

--------------------------------------- 

1.Pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler bütünü bir 
sistemdir. 

2.Pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı bir mübadele 
faaliyetidir. 

3.Pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. 

4.Pazarlama sadece bir malın reklamı veya satış faaliyeti olmayıp, 
daha üretim öncesinde mamulün fikir olarak planlanıp 
geliştirilmesinden başlayarak, fiyatlandırılması, tutundurulması 
dağıtımıyla ilgilidir. 

5.Pazarlama bir işletme faaliyeti grubu olarak, çok dinamik 
yapıda, sürekli ve sık sık değişebilen bir ortamda yürütülür. 
 



ÜRETİM ANLAYIŞI 

ÜRETİM ANLAYIŞI 

              ÜRETİM ANLAYIŞI 

SATIŞ ANLAYIŞI 

SATIŞ ANLAYIŞI PAZARLAMA ANLAYIŞI 

1980’LER SONLARI      1930’LAR BAŞLARI      1950’LER ORTALARI       1990’LAR 



Günümüz pazarlama anlayışı 3 temel unsura 

dayanmaktadır: 
      1. Tüketiciye yönelik tutum-Müşteri odaklılık- 
      2. Bütünleşmiş (koordineli) pazarlama çabaları 
      3. Uzun dönemde karlılık-Kar getirici satış hacmi- 

Ortak nokta, başta pazarlama olmak üzere, işletmenin tüm 
bölümlerince, tüketiciye yönelik tutumun benimsenmesi ve 
tüketici tatmini yoluyla kar  sağlamanın vurgulanmasıdır. 

 

• Üretim anlayışı 
• Ürün Anlayışı 
• Satış Anlayışı 
• Pazarlama Anlayışı 
• Toplumsal Pazarlama Anlayışı 



Pazarlamanın gelişmesine etki eden 
faktörler: 

• Üretim artışı 
• Teknolojik gelişme 

• Nüfus artışı 
• Tüketici bilinci, eğitim ve bilgi düzeyi artışı 
• Gelir artışı 
• Pazar yapısındaki gelişmeler 

• Sosyal, kültürel ve politik koşullardaki değişim 



1. Mamul 

    - Kalite 

    - Çeşitler 

    - Stil 

    - Ambalaj 

    - Garanti 

    - Sağlanan hizmetler 

   - Diğer özellikler  

2.Fiyat 

      - Fiyat düzeyi 
      - İndirimler ve krediler 

      - Ödeme şartları 
      - Fiyat değişiklikleri vb.  

3.Tutundurma (promosyon) 

    - Kişisel satış 

    - Reklâm 

    - Tanıtma 

    - Satış geliştirme  

4.Dağıtım (yer) 
      - Dağıtım kanalları 
      - Dağıtım kapsamı 
      - Çıkış noktası 
      - Satış bölgeleri 
      - Stoklar 

      - Taşıyıcılar vb.  

Pazarlama Karması Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 



Mamul 

1. Tüketim Malları 
• Kolayda Mallar 

• Beğenmeli Mallar 

• Özellikli Mallar 

• Aranmayan Mallar 

2. Endüstriyel Mallar 

• Ham maddeler 

• Ana ekipman 

• Hazır parçalar 

• Endüstriyel 
hizmetler 

 



        Fiyat 

1. Maliyete yönelik 
fiyatlandırma 

2. Talebe yönelik 
fiyatlandırma 

3. Rekabete yönelik 
fiyatlandırma 

4. Psikolojik 
Fiyatlandırma 



Tutundurma 

1. Reklam 

2. Halkla İlişkiler 

3. Yüz Yüze Satış 

4. Promosyon 



Tutundurma Karması 
Mesajlar                  Araçlar              Alıcılar 

 

Ürünlar ve                 Reklam                 Tüketiciler 

Markalar  

hakkında bilgi           Promosyon            Çalışanlar 

                                                                  

Şirketler                    Kişisel satış            Baskı grupları 
hakkında bilgi 
                              Halkla ilişkiler       Diğer kamuoyu 

 

                                                                  



     Dağıtım 

 

1. Direkt Dağıtım 

2. Endirekt Dağıtım 

3. Lojistik ( Fiziksel 

Dağıtım ) 



  Pazarlamayı Etkileyen Dış Çevresel Faktörler 

 

MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLER 

1. Demografik çevre          
2. Ekonomik çevre             
3. Sosyal ve kültürel çevre 

4. Politik ve hukuki çevre   
5. Rekabet                          

6. Teknoloji                         

Üretim 
faktörleri 
sahipleri 

Aracı 
kuruluşlar 

İşletmelerin 
Pazarlama 

örgütü 

Aracı 
kuruluşlar 

Pazar 



 

     İŞLETMENİN PAZARLAMA KARMASI 
 

            MAMUL         DAĞITIM 

            FİYAT            TUTUNDURMA 

 

PAZARLAMA DIŞI İŞLETME KAYNAKLARI 
 

FİNANSMAN         KURULUŞ 

ÜRETİM                 FİRMA İMAJI 
PERSONEL             ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

 

        PAZAR 



Pazarlama Bilgi Sistemi ve 
Pazarlama Araştırması 

• İşletmelerde pazarlama 
kararları için sürekli bir bilgi 
toplama ve yönetime  
sunma görevi üstlenen 
pazarlama bilgi sistemli; 
pazarlama kararları için 
gerekli bilgileri düzenli ve 
sürekli bir biçimde toplamak, 
muhafaza ve analiz etmek 
ve yaymak üzere geliştirilmiş 
bir metotlar dizisidir. 



Pazar Araştırması 
   Bu araştırma içine rekabetçi faaliyetler, hükümet 

faaliyetleri ve ekonomik değişimler gibi daha 
genel çevre sorunları da girmektedir.  

Başlıca araştırma türleri : 
• Müşteri araştırması 
• Tutundurma araştırması 
• Ürün araştırması 
• Dağıtım araştırması 
• Satış araştırması 
• Pazarlama çevresi araştırması 

 

 



- İç 
kaynaklardan 
bilgiler 

- Dış 
kaynaklardan 
bilgiler 

Paz.kararları için 
gerekli bilgiler 

-Periyodik 
raporlarla 

- özel araştırma 
raporlarıyla  

-Sınıflandırma 

-Değerlendirme 

-Muhafaza 

-Düzeltme 

     Geri bilgi akışı 

İşletmede Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) 



Pazar araştırmasında faydalanılan 
veriler nelerdir ? 

• Birincil Veriler : Spesifik sorunlar için yapılan 
tamamen yeni çalışmalarla elde edilmiş 
verilerdir. Bu veriler anket, gözlem ve deneyler 
yardımıyla elde edilebilir. 

• İkincil Veriler : İşletme içi veya dışında başka 
amaçlarla toplanmış verilerdir. 



• Pazarlama araştırması 
(PA), belirli durumlar 
veya spesifik problemler 
ilgili araştırmaları kapsar. 

• PBS, tüm olarak sürekli 
bilgi toplamayı ve bilgi 
akışını sağlamaya 
çalışırken; PA, onun bir 
parçası olarak, tek tek ve 
genelde tekrarlanmayan 
spesifik sorunları 
çözmeye çalışır. 

Pazarlama araştırması, tüketiciyi 
ve halkı bilgi toplama yoluyla 
pazarlamacıya bağlayan bir 
fonksiyon olup, söz konusu bilgi, 
pazarlama sorunlarını ve 
fırsatlarını      belirlemede 
tanımlamada kullanılır. 

 



Pazarlama araştırması, yönetime karar vermede yardımcı olma 
fonksiyonunu, esasa itibariyle, sağlanan bilgilerle belirsizliği ve 
dolayısıyla verilecek kararların riskini azaltma yoluyla yerine getirir. 

Pazarlama araştırmasının yönetime sağladığı faydalar:  
1. Pazarlama problemlerinin varlığını ve onları yaratan faktörleri 

ortaya çıkarır. 
2. Alınacak kararların riskini azaltır ve rasyonelliği sağlar. 
3. Yönetimin, tüketici ihtiyaç ve isteklerini öğrenmesini ve 

böylece üretim mal ve hizmetlerle talep arasında uygunluğu 
sağlar. 

4. Yeni mamul ve piyasalar ile, mevcut mamuller için yeni 
kullanım imkanlarının keşfini ve böylece satışların artmasını 
sağlar. 

5. Satış faaliyetlerinde başarı derecesini ve yetersizlikleri 
belirleyip, etkinliği arttırmaya yardımcı olur. 

6. Mal ve hizmetlerle ilgili tüketici tercihleri için veri sağlayıp 
teknik araştırmayı yönlendirir. 
 

 



• Tüketici pazarlar 

• Endüstriyel pazarlar 

- Toplam nüfusun miktarı 
- Nüfusun coğrafi dağılımı 
- Nüfusun kentler ve kırsal alana 

dağılımı 
- Nüfusun yaş dağılımı  
- Nüfusun cinsiyet dağılımı 
- Aile yapısı ve özellikleri  

 

 

 Pazar etkileyen başlıca ekonomik faktörler ve ekonomik özellikler şunlardır. 
     1.Genel ekonomik durum. 
     2. Gelir 
 - Kişisel gelir 
 - Harcana bilir (Kullanıla bilir gelir) 
 - İsteğe bağlı harcanıla bilir gelir  
     3. Gelirin Dağılımı ve Değişimi 
     4. Tüketici Kredileri 
     5. Harcama Biçimi 

 



PAZARI BÖLÜMLENDİRME 

• Pazar bölümlendirmede 
pek çok değişken 
temeline göre çeşitli 
şekillerde yapılabilir. 
Tüketici pazarlarını  
bölümlendirmede en çok 
temel alınan değişkenler 
olarak: 

1. Bölge veya coğrafi alan 

(İklim, yer, nüfus, pazar yoğ)  
2. Demografik faktörler  
(Yaş, cinsiyet, aile yapısı) 
3. Psikolojik ve sosyolojik 

faktörler 
(sosyal grup, yaşam biçimi) 
4. Ekonomik Etkenler  

( Gelir) 

5. Mamule ilişkin faktörler 
(Marka, markaya bağımlılık, 
üretim durumu, kullanım 
durumu) 

 

 



 

 

Müşteri Piyasası: 

Nihai/Mevcut Müşteriler 



Potansiyel Müşteri Grupları  

PAZAR 

Yüksek Teknoloji Kullanan Firmalar 

Yüksek Gelir Grupları 

Orta Kademe Yöneticiler 

İmalat Sanayi Kuruluşları 

Taşra Belediyeleri 

Büyük  Tarım İşletmeleri 

Gençler 

Direkt Tüketiciler Düşük Teknoloji Kullananlar 

Orta Gelir Grupları 

Kamu Kuruluşları 

Üst Düzey Yöneticiler 

Kentli Nüfus 

Küçük İşletmeler 

Yaşlılar 

Aile Grupları 



Başlıca Pazarlama Türleri 
 

1. Yeşil Pazarlama (Green 
Marketing) 

2. Doğrudan Pazarlama 

3. İşletmeden İşletmeye 
İnternet Yoluyla Pazarlama 
(Business 2 Business) 

4. İşletmeden Nihai Tüketiciye 
İnternet Yoluyla Pazarlama 
(Business 2 Consumer) 

5. Kitlesel Pazarlama 

6. Stratejik Pazarlama 



Finansmanın işlevleri 
1. Finansal analiz 

2. Gerekli fonların kaynaklarının belirlenmesi 
3. Fonları uygun koşullarda ele geçirmek 

4. Ele geçirilen fonların etkin kullanımı 
5. Finansal planlama ve denetim (Muhasebe 

kayıtlarının izlenmesi) 
6. Finansal raporların düzenlenmesi 
7. Kar dağıtımı 
8. Gelecek dönem finansal olayların 

hazırlanması / öngörülmesi 
 



Finansal Yönetimin 
Fonksiyonları 

 1. Finansal Analiz 

 2. Finansal Planlama ve Denetim 

 3. Fonların Sağlanması 
 4. Fonların Yatırımı 
 5. Özel Finansal Sorunların Çözümü  



Finansal Analiz 

 Finansal analiz, işletmenin finansal 
tablolarından yararlanarak, mevcut 
durumunun değerlendirilmesi ve 
geleceğe ilişkin tahminlerin 
yapılmasıdır. 



Finansal Analiz, muhasebe tarafından hazırlanan mali 

tabloların değerlendirilmesidir. 

 

(1)Aynı sektördeki diğer firmalarla karşılaştırma       

yapılarak, 

(2) Zaman içinde işletmenin durumunu izlemek 

 
Finansal Analiz’in başlıca yöntemleri: 
 
 Finansal Oran Analizi 
 Dikey Yüzde Analizi 
 
Başlıca Mali Tablolar: 
 
 Bilanço 
 Gelir Tablosu 
 Nakit Akım Tablosu 
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FİNANSAL  ANALİZ TEKNİKLERİ  

• Rasyo (oran) analizi 

• Karlılık analizi 
• Karşılaştırmalı analiz 
• Eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi 
• Yüzde yöntemi ile analiz 
• Fon akım analizi 



Finansal Planlama ve Denetim 

• Finansal planlama, işletmenin faaliyeti 

sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve 

çıkışının önceden planlanmasıdır. 
• Finansal denetim, finansal planlama ile 

uygulamaların karşılaştırılması ve sapma varsa 

düzeltici önlemlerin alınmasıdır. 



Fonların Sağlanması 

 İşletmenin ihtiyaç duyduğu               
fonların, zamanında ve en            
uygun koşullarla                  
sağlanmasıdır. 



Fonların Yatırımı 

 İşletmedeki fonların, beklenen gelir ve risk 
göz önünde bulundurularak ve işletme 
amaçlarına en uygun şekilde; menkul 
kıymetlere, alacaklara, stoklara veya duran 
varlıklara yatırılmasıdır.  



Finansal Kararlar İle Firma Değeri 
Arasındaki İlişki 

KARARLAR 
1. Firmanın faaliyette bulunacağı sektör 
2. Firmanın büyüklüğü 
3. Firmanın kullandığı teknoloji 
4. İşletmenin sermaye yapısı 
5. İşletmenin likidite durumu 
6. İşletmenin gerçekleştireceği  
yatırım projeleri vb... 

Karlılık 

Risk 

Firma 

Değeri 



Finans Yöneticisinin  
Amaç Fonksiyonu 

   Max V = f (I, F, D) 

 

• V = İşletmenin Değeri 
• I = Yatırım Kararları (hangi varlıklara, ne kadar 

yatırım yapılacağı) 
• F = Finansal Kararlar (yatırımların nasıl finanse 

edileceği) 
• D = Firmanın Kar Dağıtımına İlişkin Kararlar 



Finans Yöneticisi 
• Finans yöneticisi, bir işletmenin yatırım ve finans 

kararlarından sorumlu olan kişidir. 
• Finans yöneticisi, iki temel sorunla karşı karşıyadır: 
1. İşletme, hangi tür varlıklara, ne miktarda yatırım yapacaktır?                        

(Sermaye Bütçelemesi veya Yatırım Kararı) 
2. Yatırım için gerekli fonlar nasıl elde edilecektir?                              

(Finanslama Kararı) 
Finans Yöneticisi;  
• Ekonomi, 
• Finans piyasalarının işleyişi, 
• Finansal kurumlar ve finansal araçlar, 
• Fon maliyetleri, 
• Vergiler, 
• Merkez bankası ve hazine politikası, 
• Enflasyon ve faiz oranları vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. 



İşletmede Finans  

Yöneticisinin Görevleri 
• İşletmenin uzun dönem planlamasına katılmak 
• Muhasebe faaliyetlerinin düzenli şekilde 

yürütülmesini sağlamak 
• Kısa vadeli fon gereksinimleri için bankalarla 

ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir şekilde yürütmek 
• Uzun vadeli finansal bütçeleri hazırlamak 
• Yapılacak yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak 
• Nakit bütçesini hazırlamak 
• Hisse senedi ve tahvil ihracını planlamak, 
• Kâr payı dağıtım politikası konusunda önerilerde 

bulunmak 
 



Finansal Yönetimin Diğer Disiplinlerle 
İlişkileri 

Finansal Karar  

Alanı 

1. Yatırım Analizleri 
2. İşletme Sermayesi Yönetimi 
3. Fon Kaynakları ve Maliyeti 
4. Sermaye Yapısının Belirlenmesi 
5. Kar Dağıtım Politikası 
6. Risk ve Getiri Analizi 

Ortakların Servetinin  
Maksimizasyonu  

Yakın Disiplinler 

1. Muhasebe 

2. Mikro Ekonomi 

3. Makro Ekonomi 

Diğer Disiplinler 

1.Pazarlama 

2.Üretim 

3.İstatistik 

Destek 

Destek 



Finansman Kaynakları 

1. Öz Sermaye 

     İşletme sahip veya 
sahiplerinin 
işletmenin 
kullanımına tahsis 
ettikleri fonlar 

• Temel Sermaye 

• Yedek Sermaye 

 

 

2. Yabancı Sermaye 

     İşletmenin 
borçlanma yoluyla 
sağladığı fonlar 

• Kısa süreli borçlar 
• Uzun süreli borçlar 


