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GİRİŞİMCİ
 VE 

GİRİŞİMCİLİK

Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK



GİRİŞİMCİ?
Üretim faktörlerini bir araya getirerek ekonomik mal ve 
hizmet üretimi için gerekli girişimi başlatan, ayrıca 
üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve üretimin 
değerlendirileceği pazarları bulan kişidir.

Veya, girişimci;

*sürekli olarak piyasayı gözleyip, talep açıklarını yakalayan,
*yeni talepler yaratan,
*talepteki gelişmeleri zamanında fark eden,
*kaynakları bir araya getirerek üretim birimleri kuran,
rekabetten kaçmayan,
*rekabeti varlığının koşullarından biri olarak kabul eden,
*riske girmekten ve sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve 
yaratıcı kişilerdir.



GİRİŞİMCİLİK;
Uygulamada hiç olan  bir şeylerden değeri olan 
bir şey yaratan insana özgü, yaratıcı bir 
çabadır.

Hangi faaliyet alanında uğraşırsa uğraşsın bir girişimci dört hedefe 
ulaşmaya çalışır;

1. Yeni bir şeyin ortaya atılması
2. Bunun için para, zaman ve çaba harcanması
3. Risk üstlenmesi
4. Girişimci olmanın sağlayacağı ödüller; PARA,KAZANÇ, KAR



GİRİŞİMCİLİK
• Bir fırsatı yakalamak ve değerlendirmek 
için kaynakları bir araya getirilmesiyle 
oluşan bir değer yaratma sürecidir.
• Daha önceden kişi veya kişiler 
tarafından fark edilmemiş bir fırsat 
yakalamaktır.
• Daha önce rutin, sıradan iş süreçlerinde 
yapılmayan farklı bir şeyler yapmaktır. 
• Girişimcilik renkli ve cesaretli fikirleri 
hayata geçirebilme sanatıdır. 



GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCENİN TEMEL 
BİLEŞENLERİ

• Yenilikçi ve Yaratıcı Olma
• Risk Alma
• Öncü Olma
• Rekabetçi Düşünme
• Pazar Yaratma
• Pazar Yönlendirme



İnsanlar niçin girişimci olmak ister?



İnsanlar niçin girişimci olmak ister?

• Bağımsız çalışma isteği (patron)
• Kar elde etme isteği
• Kişisel tatmin sağlama isteği
• İstediği bir iş kurma isteği
• Farklı iş bulma/yaratma isteği
• Farklı olma isteği
• Kendini ispatlama isteği
• …………………………..



Girişimcinin önemi



Girişimcinin önemi
•Milli gelire katkı
•İstihdam yaratma
•Kalkınmaya – büyümeye katkı
•Hammaddelerin işlenmesi
•Yeni ürün – hizmet sunmak
•Rekabet yoluyla kaliteyi artırmak
•Piyasa oluşumunda rol oynamak, arz-talep 
     dengesine katkıda bulunmak



 GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ ?



GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ ?

1. Girişimciler iş  kurmaya heveslidirler
2. Girişimciler etken kişilerdir
3. Girişimciler önderdirler
4. Girişimciler yaratıcıdır
5. Girişimciler risk üstlenirler
6. Girişimciler değişimi fırsat olarak görürler
7. Girişimciler kendilerine ve iyi karar verebilme 

yeteneklerine çok güvenirler
8. Girişimciler planlıdırlar, plancıdırlar
9. Girişimciler yapacağı iş için para, zaman ve çaba 

harcarlar
10. Girişimciler yapacağı iş karşılığında ödül alırlar:    

KAR



BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

• Yeni iş olanaklarının bulunması
• Uygun zamanların seçilmesi
• İyi yönetim
• Özgüven, kararlılık
• İletişim becerileri
• Teknik kapasiteye sahip olma
• Yeni fikirlere açık olma
• Vizyon sahibi olma
• İnisiyatif kullanabilme
• Sorumluluk
• Güvenirlilik
• Risk alabilme
• Kendine özgü bir şeyler yaratabilen
• İş bitirici



BAŞARISIZ 
GİRİŞİMCİLERİN/GİRİŞİMLERİN TEMEL 

ÖZELLİKLERİ

• Ticaret bilgisinin zayıf olması
• İyi bir fizibilite araştırması yapmama
• İşletmelerin hep küçük ölçekte tutulma arzusu
• Rekabeti dikkate almama
• İletişimde zayıflık
• Alternatifler oluşturamama
• İşinin tek başına patronu olma arzusu
• Her şeyi yönetme arzusu 
• Yeniliklere kapalı olma
• Sermaye yetersizliği
• Profesyonel davranamama
• Aileyi hep ön plana çıkarma



GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI

• Yeni mal ve hizmet üretmek
• Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve 
uygulayabilmek
• Üretimde örgütlenmeye gitmek
• Yeni pazarlara ulaşmak
• Yeni hammadde kaynakları bulmak
• Yeni müşteriler/müşteri grupları edinmek



Girişimlerde karar verme süreci ve 
girişimciliği etkileyen faktörler

• Bireysel özellikler-bilgi
• Devlet
• Altyapı
• Pazarlama
• Rol modeller
• Finansal kaynaklar
• Teknoloji
• Toplum ve girişimcilik kültürü
• Sosyal faktörler
• Ekonomik faktörler
• Hukuki düzenlemeler



GİRİŞİMCİLİK ÇEŞİTLERİ

• a. mal ve hizmet üretme durumuna göre
Fırsat girişimciliği
Yaratıcı girişimciliği
Takipçi girişimciliği

• b. İşletme çevresi boyutlarına göre
Yerel girişimcilik
Bölgesel girişimciliği
Uluslar arası girişimciliği

• c. Sermayeye göre girişimciliği
Özel girişimcilik
Kamu girişimciliği
Karma girişimcilik



GİRİŞİMSEL ÇABALAR

• 1. Yeni fikir  / yeni iş sahası
• 2. Varolan fikir / yeni iş sahası
• 3. Varolan fikir / varolan iş sahası



GİRİŞİMCİLİKLE İLE İLGİLİ OLARAK 
ÜRETİLEN yaklaşımlar

• Girişimci düşünen değil eylemde bulunan kişidir.
• Girişimci olunmaz, doğulur.
• Girişimciler ya yaratıcı ya da yenilikçidirler.
• Girişimciler akademik ve sosyal açıdan  
yetersizdirler.
• Girişimci olmak için gereken tek şey paradır.
• Girişimci olmak için gereken tek şey şanstır.
• Girişimceler başarı peşinde koşarlar ancak 
başarısızlığa uğrama oranları çok fazladır.
• Girişimciler büyük riskler yüklenen 
kumarbazlardır.



Üretimde dikkate alınması gereken 
noktalar – ÜRETİM PLANLAMASI

• Üretilecek malı kim üretecek?
• Üretilecek malın üretimi nasıl olacak?
• Üretilecek malın özellikleri nedir? 
• Üretilecek ürünün uluslar arası standartlara uygunluğu 

nedir, nasıl sağlanacak?
• Üretilecek malı diğerlerinden ayıran özellikler, üstün ve 

zayıf yönleri nelerdir?
• Üretilecek malın maliyeti nedir?
• Üretilecek malın fiyatı nedir?
• Üretilecek malın hedef müşteri kitlesi kimlerdir?
• Üretilecek malın tanıtımı nasıl yapılacak?
• Üretilecek malın pazarlaması ve pazarlama örgütlenmesi 

nasıl olacak?
• …………………………..
• …………………………..



Pazar hakkında bilgi sahibi olmak 
için;

• “Kimler”  pazarı oluşturuyor?
• “Kimler” pazara mal veriyor-sunuyor?
• “Hangi”  mallar satın alınıyor?
• “Niçin” bu mallar satın alınıyor?
• “Nasıl” mallar satın alınıyor?
• “Kim” satın alma işini yapıyor?
• “Ne zaman” mallar satın alınıyor?
• “Nereden” mallar satın alınıyor?

Bütün bunlar için tüketicinin tepkilerini 
anlamak önemlidir.



Girişimcilikte iyi bir pazarlama stratejisi 
için;

• Kalite-imaj
• Paketleme
• Markalama
• Dağıtım
• Ürünü koruma-garanti
• Tüketici öncelikli
• Fiyatlama



KOBİ’LER KOBİ’LER 

VE VE 

TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK 



TANIMTANIM

Ülkelerin içinde bulundukları ekonomik durum ve 
sektörel hacme bağlı olarak değişebilir.Bu nedenle 
evrensel-ortak bir tanım yoktur.

 KOBİ; bağımsız bir kişi tarafından sahip olunan, 
işletilen ve üretim yaptığı alanda lider (baskın) 
konumda bulunmayan işletmelerdir.

 KOBİ; “kredi, personel, stok miktarı, üretim, 
servis, pazarlama ve satış gibi kritik kararların 
firmada görevli uzmanların yardımı olmaksızın, bir 
veya iki kişi tarafından alındığı işletmeler”, küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerdir.



KOBİ’lerin ortak özellikleriKOBİ’lerin ortak özellikleri
 Daha az yatırım-daha çok üretim
 Daha az yatırım-istihdam
 Bireysel tasarrufları teşvik
 Bağımsız olma - sahiplilik 
 Girişim yeteneği
 Kişisel ilişkiler
 Yönetim işlevleri  
 Pazarlama hizmetleri  
 Finansman işlevleri
 Ekonomik dalgalanmalar
 Üretim işlevleri; emek-yoğun, atölye tipi üretim, sipariş
 Büyük sanayilerin tamamlayıcılığı
 Teknolojik yeniliklere yatkınlık



KOBİ Tanımlamalarında KullanılanKOBİ Tanımlamalarında Kullanılan

Niceliksel Kriterler
 Çalıştırılan personel sayısı
 İşletme kapasitesi
 İşletme sermayesinin tutarı
 Üretim miktarı
 Satışların tutarı
 Aktif değerlerin toplamı
 Yaratılan katma değer miktarlarıdır 



KOBİ Tanımlamalarında KullanılanKOBİ Tanımlamalarında Kullanılan

Niteliksel Kriterler
 Bağımsız yönetim (İşletme yöneticisi ve sahibi 

aynı kişi),
 Faaliyetlerin yerel pazara hitap etmesi,
 İşletme sermayesinin işletme sahibi tarafından 

karşılanmış olması,
 Faaliyet gösterilen işkolunda küçük bir yere sahip 

olması 



KOBİ’lerin Nicel ÖzellikleriKOBİ’lerin Nicel Özellikleri

         Personel sayısı
 Makine sayısı
 Üretim kapasitesi
 Sabit varlıklarının değeri
 Makine parkının değeri
     Satış tutarı
     Pazar payı
     Öz sermaye miktarı
     Enerji kullanımı
     Kapasite kullanım oranı
    



KOBİ’lerin AvantajlarıKOBİ’lerin Avantajları  11

 Küçük bir işletmeye sahip olmak öncelikle 
büyük işletmelerle rekabet etmede girişimciye 
iki temel avantaj sağlayabilir;

1. Müşteri ve işletme personeli ile daha yakın 
ilişkiler içerisine girebilmek, 

2. Pazarlama, üretim ve hizmet konularında 
büyük işletmelere göre daha esnek 
olabilmektir.



KOBİ’lerin Avantajları 2KOBİ’lerin Avantajları 2

KOBİ girişimcileri, 
 Faaliyette bulundukları yerel pazarı daha iyi 

tanıyan, 
 Pazarın özelliklerini ve gereksinimlerini daha iyi 

görebilen, 
 Pazardaki alıcı ve satıcılarla daha yakın ilişkiler 

içerisinde olabilen kişilerdir. 



KOBİ’lerin Avantajları 3KOBİ’lerin Avantajları 3
 Müşteriyle yakın ilişki, KOBİ’lere büyük 

işletmelerin sahip olamayacakları bir üstünlük 
sağlar. 

 KOBİ' ler, üretim, pazarlama ve hizmet 
konularında büyüklerden daha fazla bir esnekliğe 
sahiptirler. Esneklik, dış çevrede meydana 
gelebilecek değişikliklere yerinde ve zamanında 
uyum sağlayabilme olanağı tanır. 

 Bu nedenle KOBİ'ler birçok olumsuzluğu daha az 
bir zararla geçiştirebilmektedirler. 



KOBİ’lerin Dezavantajları 1KOBİ’lerin Dezavantajları 1
 Olumsuz rekabet,
 Genel yönetim yetersizliği,
 Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya 

ortaklarınca alınıp, orta ve/veya alt düzey görevlilerin 
tam katılımının sağlanamaması,

 İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam 
edememe,

 Uzman bir finansman ekibinden yoksunluk,
 Sermaye yetersizliği,
 Finansal planlama yetersizliği,
 Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği 

görememe,



KOBİ’lerin Dezavantajları 2KOBİ’lerin Dezavantajları 2

 Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama,
 Ürün geliştirme eksikliği,
 Üretim ve satış arasındaki koordinasyon 

yetersizliği,
 Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe,
 İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu 

ihale vb. etkinlikleri izleyememek,
 İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,
 Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski,
 Kalifiye eleman sağlayamamak,
 Mevzuat ve bürokrasi.



Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada 
KOBİ’lerin Rolü 1KOBİ’lerin Rolü 1

 Ticari rekabetin ekonomik sistem olarak 
benimsendiği toplumlarda sistemin sağlıklı 
olarak işleyişiyle KOBİ'lerin sistem içindeki 
varlıkları ve güçleri arasında yakın bir ilişki 
vardır. 

 KOBİ’lerin çoğu, büyük işletmelerin yerine 
getiremediği bir takım fonksiyonları yerine 
getirdikleri için sisteme olumlu katkıda 
bulunmaktadırlar. 



Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada 
KOBİ’lerin Rolü 2KOBİ’lerin Rolü 2

 KOBİ' ler, ülkede geniş bir alana yayıldıkları için 
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermede, 
mülkiyeti geniş bir alana yaymada, istihdam 
olanağı meydana getirip, bunu sürdürmede ve 
demokratik hayatı canlı tutmada önemli bir güçtür. 

 KOBİ girişimcilerinin mülkiyet tutkuları, başarılı 
olma arzuları, cesaretli adımları ve yatırım yapma 
istekleri siyasi istikrarın temel 
mekanizmalarındandır. 



Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada 
KOBİ’lerin Rolü 3KOBİ’lerin Rolü 3

 Başarılı girişimciler, potansiyel girişimcileri etkileyecek, 
onların da ekonomiye girmelerine neden olacak ve 
demokratik bir ortamda, psikolojik tatmin gittikçe 
artacaktır. 

 KOBİ' lerin birer mesleki okul niteliği taşımaları ve 
üretebilme yetenekleri, bölgesel gelişmede ve göçleri 
önlemede önemli bir rol oynar. 

 Gelip-geçici, dönemsel veya mevsimlik krizlerden en az 
etkilenme özellikleri, toplumsal barışın korunmasına ve 
bunalımların aşılmasına da katkıda bulunabilir 



KOBİ’ lerin KOBİ’ lerin 
ekonomik kalkınmadaki yeriekonomik kalkınmadaki yeri

          Toplam işletme sayısı içindeki oranı %99.2
    Toplam istihdam içindeki oranı %61.1
    Toplam yatırımlar içindeki oranı %26.5
    Toplam katma değer içindeki oranı %27.3
    Ekonomiye dinamizm kazandırma
    Sermaye birikimine katkı
    Bölgesel-yerel kalkınmaya katkı
    Toplumun günlük ihtiyaçlarının karşılanması
    Sosyal sisteme katkıları
    Orta sınıfın korunmasına katkı
    Yeni iş olanakları yaratmak



KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 1KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 1

Sanayi Sektörü
Başlıca işletmeler; 
 Hammaddeleri ve mineralleri doğadan çıkaran 

işletmeler,
 İnşaat işletmeleri ,
 Genetik işletmeler olarak adlandırılan tarla ve 

bahçe bitkileri, hayvancılık ve balıkçılık 
işletmelerdir.



KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 2KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 2

Ticaret Sektörü
 Ekonomik malların el değiştirmesi ile ilgili 

işlemler, ticaret sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’leri tanımlamaktadır. 

 Bu tip işletmeler malların depolanması, toptan ve 
perakende satış ile malların el değişimine ilişkin 
finansman işleriyle ilgilenirler. 



KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 3KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 3

Hizmet Sektörü
Genel anlamda
 Kişisel hizmetler, 
 Ticari hizmetler, 
 Bakım onarım hizmetleri, 
 Eğlence hizmetleri, turizm hizmetleri, 
 Sağlık ve eğitim hizmetleri, 
 Banka hizmetleri, 
 Ulaşım ve iletişim hizmetleri 



KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 4KOBİ’lerin Başlıca Çalışma Alanları 4

Tarıma Dayalı KOBİ’ler
 Özellikle kırsal kalkınma çalışmalarında önemli 

bir rol oynayan bu entegre işletmeler KOBİ’ler 
olup “Tarıma dayalı KOBİ’ler (Agribusiness) 
olarak adlandırılmaktadır. 

 Tarıma dayalı KOBİ’ler tarıma dayalı ürünlerin 
üretim, saklama, işleme ve dağıtımını içeren pazar 
ve özel girişimcilik odaklı işletmeler olarak da 
tanımlanabilir.



20

TARIMSAL KOBİ’LERTARIMSAL KOBİ’LER

 Tüm dünya ülkeleri için tarımın ve tarıma dayalı 
sanayi ürünlerinin önemli olması, insanların temel 
besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanmasının tek 
yolu olmasından kaynaklıdır. 

 Tarımsal sanayi ilk olarak kamusal ihtiyaçları 
karşılamak amacıyla devlet eliyle kurulmuştur. Bu 
kapsamda kurulan birçok kuruluş, günümüzde 
özelleştirilmiş veya halen bu süreci yaşamaktadır 
(Tekel; Sümerbank gibi). 



21

Tarımsal girdileri kullanan sanayi, ülkemizde üç 
sektörde çalışma alanı bulmuştur. 

Bunlar; 
 gıda sanayi,  
 tekstil sanayi,
 yem sanayi, olarak sıralanmaktadır. 

Bunların yanında;
  tarıma girdi sağlayan gübre sanayi,
  tarım ilaç sanayi,
  tarım alet-makine traktör sanayi,
  tohum sanayi v.b sektörler de tarımsal sanayi 

içerisinde yer almaktadırlar. 



22

Tarıma dayalı  KOBİ’lerin dağılımı incelendiğinde;
 %35’inin gıda sanayinde, 
 %12’sinin tekstil sanayinde, 
 %10’unun ise tarıma girdi sağlayan işletmelerden 

oluştuğu bildirilmektedir. 

   Ülke ekonomisinin yarısından fazlası tarımsal 
sanayiye dayanmaktadır. Tarımsal sanayi 
işletmeleri kapasitelerinin ancak %70’ni 

kullanabilmektedirler. 



Tarıma Dayalı KOBİ’lerTarıma Dayalı KOBİ’ler
 Hammaddelerini genelde kendileri sağlarlar.
 Bitkisel hayvansal ürünleri işlerler.
 Tarımsal mekanizasyon ürünleri üretebilirler.
 Tarımsal girdi üretirler.
 Tarımsal ürünlerde katma değer yaratırlar.

 Ürün bazında faaliyette bulunabilirler.



Tarıma Dayalı KOBİ’ler: Tarıma Dayalı KOBİ’ler: 
Ürün İşleme Tekniklerine Göre Sınıflandırılması Ürün İşleme Tekniklerine Göre Sınıflandırılması 

1.Kategori 2. Kategori 3. Kategori 4. Kategori

Temizleme Çırçırlama Pişirme Kimyasal değişim

Tasnifleme Öğütme Fırınlama Yapısal değişim

Depolama Kesme Kurutma

Karıştırma Dondurma

Özütünü çıkarma



Tarıma Dayalı KOBİ’ler: Tarıma Dayalı KOBİ’ler: 
Ürünlere Göre Sınıflandırılması Ürünlere Göre Sınıflandırılması 

1.Kategori 2. Kategori 3. Kategori 4. Kategori

Taze meyve Tahıllar Süt ürünleri Hazır gıda 
maddeleri

Taze sebze Et Dondurulmuş 
meyve-sebze

Yumurta Baharat Pişmiş et

Hayvan yemleri Bitkisel yağlar

Hint keneviri Şeker

Pamuk İçecek



Değişik Ülkelerde KOBİ TanımlarıDeğişik Ülkelerde KOBİ Tanımları

 Kimi ülkelerde işletmeler küçük ve büyük olarak, 
kimi ülkelerde küçük, orta ve büyük olarak 
sınıflandırılmaktadır. Hatta bazı ülkelerde mikro 
işletme tanımlaması da vardır.

 Küçük bir büfeden imalat sektöründe faaliyet 
gösteren kuruluşlara kadar KOBİ kapsamında yer 
alan kuruluşların değerlendirilmesinde temel 
kriterler özellikle nicel ölçütlerdir. Bu da ülkeler 
arasında farklı KOBİ tanımlarının yapılmasına 
neden olmuştur.



Değişik Ülkelerde KOBİ TanımlarıDeğişik Ülkelerde KOBİ Tanımları

Dünyada İmalat Sanayiinde KOBİ Tanımları 

ÜlkelerÜlkeler  ÇalÇalışışan İan İşşçi Sayçi Sayııssıı  

Mikro Mikro 
İİşşletmelerletmeler  

Küçük Ölçekli Küçük Ölçekli 
İİşşletmelerletmeler  

Orta Ölçekli Orta Ölçekli 
İİşşletmelerletmeler  

JaponyaJaponya 1-201-20  <300<300  

HollandaHollanda -- <100<100  

EndonezyaEndonezya 1-1-4 4 5-195-19 20-9920-99

YunanistanYunanistan -- <1-50<1-50  

ABDABD -- 1-4991-499 500-1499500-1499

MalezyaMalezya -- 1-491-49 50-19950-199



OECD Ülkelerinde KOBİ’lerin Rolü OECD Ülkelerinde KOBİ’lerin Rolü 
ve Girişimcilik 1ve Girişimcilik 1

 KOBİ’ler ekonomik büyüme, sosyal birleşme, 
istihdam, bölgesel ve yerel kalkınmaya sağladığı 
katkılarından dolayı önemlidir. 

 KOBİ’ler OECD ekonomilerinde işletmelerin 
%95’inden fazlasını ve istihdamın da %60-70’ini 
oluşturuyorlar ve yeni işlerin büyük kısmını 
yaratıyorlar. 

 Küreselleşme ve teknolojik değişim pek çok 
faaliyette ölçek ekonomisinin önemini azaltırken, 
daha küçük firmaların potansiyel katkıları 
güçlenmiştir. 



OECD Ülkelerinde KOBİ’lerin Rolü OECD Ülkelerinde KOBİ’lerin Rolü 
ve Girişimcilik 2ve Girişimcilik 2

 Girişimciliği teşvik etmek OECD üyesi ülkelerin 
hükümetleri ile yeni oluşmakta olan ve gelişmekte olan 
ekonomilerin gündemindeki ilk maddelerden biridir, zira 
girişimciler sermaye, yenilik ve beceriyi bir araya getiren 
büyüme katalizatörleridir. 

 Yenilikçi değişimlerin yaşandığı bu çağda girişimcilik 
özel bir yere sahiptir ve özellikle girişimcilik koşullarının 
genellikle yetersiz olduğu yeni oluşmakta olan ve 
kalkınmakta olan ekonomilerde firma kurma dinamizmine 
yardımcı olacak bir ortamın yaratılması çok önemli 
addedilmektedir.



AB KOBİ ŞARTIAB KOBİ ŞARTI
10 Temel Unsur;
  Girişimcilerin eğitimi ve öğretimi.
  Daha ucuz ve daha hızlı iş kurma süreçleri geliştirilmesi.
  Daha iyi kanunlar ve mevzuat düzenlemesi yapılması.
  Nitelikli personel eğitiminin gerçekleştirilmesi.
  İnternette anında işlem imkanlarının yaygınlaştırılması.
  Tek pazarın ötesinde pazarlara açılma.
  Vergilendirme ve fınansal konularda iyileştirmeler yapılması.
  KOBİ'lerin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi.
  E-ticaretin ve teknoloji tabanlı işletmelerin desteklenmesi.
  Ulusal ve uluslar arası platformlarda KOBİ'lerin daha etkin ve daha güçlü 

temsil edilmesi.
 



Türkiye'de ve Gelişmiş Ülkelerde Türkiye'de ve Gelişmiş Ülkelerde 
Mevcut KOBİ'lerin KarşılaştırılmasıMevcut KOBİ'lerin Karşılaştırılması  

Avrupa Birliği ülkeleri Gelişmiş Ülkeler

KOBİ'lerin Rolü İngiltere 
(%)

Fransa 
(%)

Almanya 
(%)

ABD
(%)

Japonya 
(%)

Türkiye 
(%)

Tüm işletmeler içinde 
KOBI'lerin ağırlığı

96,0 99,9 97,0 97,2 99,4 98,8

KOBİ'lerin toplam 
istihdamdaki oranları

36,0 49,4 56,0 50,4 81,4 45,6

KOBİ’lerin yarattıkları 
katma değer oranı

25,0 54,0 53,0 36,2 52,0 37,7

Toplam yatırım içerisinde 
KOBİ’lerin oranı

29,5 45,0 44,0 38,0 40,0 6,5

Toplam krediler içinde 
KOBİ'lerin oranı

27,0 48,0 35,0 42,0 50,0 4

Toplam ihracat içinde 
KOBİ'lerin oranı

22 23 31 32 38 8



Girişimcinin Yatırım Sürecindeki Aşamaları 

• Yatırım kararı-Yatırım Fikri-

• Planlama

• Üretim

• Finansal Yönetim

• Pazarlama



Yatırım kararı -İş Fikri
İyi bir iş/yatırım fikri ile yola çıkmak başarılı olmada kritik bir önemlidir. Potansiyel

olarak iş-yatırım fikrinin kaynakları şunlardır;

• Mevcut işletmeler

• Tüketiciler

• Dağıtım kanalları

• Araştırma ve geliştirme

• Mevcut franchise işletmeler

• Yenilikler

• Patentler, Lisans anlaşmaları

• Araştırma kurumları

• Devlet

• Sanayi ve ticaret bağlantıları, fuarlar

• Gazeteler ve ekonomik(ticari) bültenler,

• İş network ağları ve bağlantılar

• Televizyon ve radyo

2



Girişimcinin yatırım alternatifleri:

• Yeni bir iş kurma

• Var olan işletmeyi satın alma

• Franchising

İş fikri (Yatırım fikri)- Girişimcinin 
piyasada, bilgi ve deneyimine ya da 
kaynaklarına uygun bir konuyu “iş 
fırsatı” olarak tanımlaması gerekir. 

Yatırım yapmak isteyenlerin sağlıklı 
olarak bir işletme kurabilmesi için 
ihtiyacı olan 6 temel nokta vardır:
-İş fikri 
-Kişisel nitelikler 
-Müşteriler 
-rakipler hakkında bilgi 
-strateji başlatmak
-kaynaklar



Yeni bir yatırım yapmada başarı faktörleri:

• Yetenekli kişi/lerin varlığı: Girişimci niteliği

• Gerekli teşvik sahibi olma

• İyi bir fikrin varlığı

• Elverişli bir alan/yer

• İşin kurulacağı bina

• Uygun zaman

• Gerekli ve uygun kaynak



Girişimcinin İş Kurma (Yatırım yapma) 
Sürecindeki Temel Adımları

MOTİVASYON İŞ-YATIRIM- FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

YAPILABİLİRLİK 
ARAŞTIRMASI

İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK



1. Motivasyona  Sahip Olmak

• Girişimcinin Motivasyon Kaynakları :
– Kendi kendinin patronu olma, başkalarından emir alarak çalışmama 

isteği,
– Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha 

fazlasına ulaşma isteği,
– Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği,
– Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı 

olması,
– Emekli vb gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin 

sağlama çabası,
– Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak
– İş fırsatlarını değerlendirme isteği,

Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için arzu ve istekli davranmalarıdır. 



2. Başarılı Bir Yatırım (İş) Fikri Belirlemek

İş fikirlerinin kaynakları:

- Geçmiş deneyim,

- Bilgi ve beceriler,

- Yeni ve piyasadaki fırsatlar.



3. Çalışma Programı Yapmak

• Yatırım (İş) fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması, 
ürün ve hizmetlerin ilk müşterilere ulaştırılmasına 
kadar geçen tüm süreçte yer alan araştırmalar, 
planlamalar ve uygulamalar eksiksiz ve gerektiği 
şekilde yapılmalıdır. 

• Girişimcinin bunu başarabilmesi için iş kurma 
sürecinin tamamını içeren bir çalışma programı 
yapması ve süreç boyunca bu programı geliştirmesi 
gereklidir.



4. Yatırım (İş) Fikrinin Ön Değerlendirmesi

• Girişimciler iş fikirlerini, yapılabilirlik araştırması detayında 
incelemeye almadan önce, genel özellikleri çerçevesinde 
kurulmalarına engel bir faktör olup olmadığını araştırmalıdır.

• İş kurma sürecinde ön değerlendirme çalışması doğru bir 
seçime dayanmalıdır. Ayrıntılı yapılan iş fikirleri analizi, zaman  
kaybını önler. 

• Birden fazla iş fikri varsa, bunlardan hangisinin 
uygulanacağının belirlenmesi amacıyla da ön değerlendirme 
çalışması yapılır ve iş fikri çeşitliliği azaltılır. 



5. Yatırım (İş) Fikrinin Yapılabilirlik Araştırması

Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin;
Sektör

İş fikri

Ölçek

Zaman

 DOĞRU Ortaklar

Yer

Müşteriler 

Makineler v.b.

  

faktörlerine sahip olduğundan emin olmalıdır.

- İş kurma daha ayrıntılı incelenir. İş fikrinin yapılabilirliği teknik, 
mali, yasal ve ekonomik yönden araştırılır ve beklenen karlılık 
ortaya konulur.



Yatırım (İş) fikri yapılabilirliğinde ayrıntılı 
olarak nelere yer verilmeli: 

a. Girişimcinin sahip olduğu iş fikrinin/fikirlerinin uygulanmasında 
yerine getirilmesi mümkün olmayan bir yasal gereklilik, izin ya 
da ruhsat var mı? 

b. İş fikrinin uygulanması ve başarılı bir girişim için zorunlu olan ve 
girişimci tarafından temini olanaklı olmayan özel bilgi, beceri, 
ustalık ve işgücü girdileri var mı?

c. Yatırım yapılacak işin genel çalışma şekli ve kendisinden talep 
edeceği çabalardan girişimcinin yerine getirmekte zorlanacağı 
noktalar var mı?

d. İş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın yaklaşık 
büyüklüğü nedir? Girişimcinin ulaşabileceği potansiyel kaynaklar 
açısından gerekli finansman miktarı karşılanması olanaksız bir 
düzeyde midir?

e. Hedeflenen üretimde gerekli olan teknik ve idari süreçlerin 
oluşturulması ve uygulanması girişimci için olanaksız mı?

f. Girişimcinin iş fikrinin temel başarı kriteri nedir? Girişimcinin 
kuracağı işin başarı şansına yönelik genel değerlendirmesi nedir?



Yatırım (İş) Fikrinin Yapılabilirlik 
Araştırmasındaki Temel konular: 

• Pazarın hazırlığı

• Pazar büyüklüğü

• Pazarda satış hacmi

• Üretimin kalitesi

• Yatırım tutarı

• Yatırımın kaynakları

• Girişimcinin karlılığı



6. İş Planını Hazırlamak

• Neler, ne zaman yapılacak?

• Aktiviteler arası ilişkiler ve zamanlama

• İş kurma sürecinde rehber

İş planında, girişimciye pazarı analiz etme ve işletme stratejisini planlama konusunda 
yardımcı olan doküman sunulur. 



7. İşi Kurmak

• Yatırımın fiziksel olarak gerçekleşmesi

• İşin fiilen kurulması:
• İşyerini kiralama, 

• Makine-ekipman ve malzeme satın alınması

• Yasal kuruluş işlemleri, 

• Kredi işlemleri

• Personel temini,

• Deneme üretimi, vb.



8. İşletmeyi Geliştirmek

• Normal işleyiş süreci 
• İşletmeler yönetimi ve organizasyonu 
• Kapasite artışı, düzenlemesi 
• Sermaye büyütme, işyeri genişlemesi



İşin Yürütülmesi Aşamasında Karşılaşılan 
Sorunlar

1. İşin kuruluş öncesinde yetersiz araştırma ve 
hazırlıklardan kaynaklanan sorunlar,

2. Hazırlık ve kuruluş aşamalarında öngörülmeyen 
sorunlar,

3. Kurulan iş sisteminin yetersizliğinden kaynaklanan 
sorunlar,

4. Zor koşullar ve zaman darlığı nedeniyle doğru iş 
kararlarının alınamamasından kaynaklanan 
sorunlar,



Mevcut Bir işletmeyi Satın Almanın Avantajları

• Risk 

• Kar 

• Planlama 

• Maliyet 

• Finansman kolaylığı
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Mevcut Bir İşletmeyi Satın Almanın Dezavantajları 

• İşletme ile ilgili hastalıkları miras alma

• Yetersiz ve niteliksiz personel

• Kötü uygulamalar

• Modası geçmiş(eskimiş)bina ve tesisat

• Eskimiş envanter

• Fazla ödeme yapma

18



Mevcut Bir İşletmeyi Satın Almadan önce dikkat 
edilmesi gereken konular:

-İşletme neden satılmaktadır?
-İşletmenin fiziki durumu nasıldır?
-Rakiplerin durumu?
-Satın alma koşulları?
-İşletme rekabetini sınırlayan sözleşme vb. var mıdır?
-Uyulması gereken yasal konular?
-İşletmenin gelecekte izleyeceği trend?
-İşletmeyi satın almak için gereken sermaye?
-İşletmenin mali durumu ve finans sektörüyle ilişkisi nasıldır?
-İşletmenin karlılığı ve satış durumu?
-Vergiler ödenmiş midir?
-İşletmenin stok durumu



Franchising (İmtiyaz hakkı)
• İşletmelerin piyasalara girişte izleyebilecekleri 

stratejilerden biri olarak franchising, geniş kabul 
görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

• Franchising ana firmanın (franchisor) hizmet 
alanında denenmiş ve başarılı olmuş ticari ve 
hizmet markasını veya ürünlerin dağıtım ve 
hizmet sunma hakkını, belirli bir süre, şart ve 
sınırlamalarla yasal ve finansal açıdan tamamen 
bağımsız olan diğer bir tarafa (franchise) verdiği 
pazarlama ve dağıtım yöntemidir.

• Bu sisteme işletmeler, mal ve hizmetlerini 
pazarlamada ortaya çıkan güçlükleri aşmak, pazar 
payını artırmak, pazarlama maliyetini düşürmek 
gibi nedenlerle başvururlar. 
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• Bir pazarlama ve dağıtım yöntemidir.
• Taraflar arasında sürekli ilişki (borç ilişkisi)söz konusudur.
• Sistemde taraflar birbirinden bağımsızdır.
• Sözleşme, hak ve yükümlülükler çerçevesinde bir franchise 

paketini kapsamaktadır.
• Sözleşmede franchise alanın yararlanacağı imtiyazın karşılığı bir 

ücret belirlenir. 
• Sözleşme, tek satıcılık, lisans sözleşmesi, know-how gibi 

sözleşme unsurlarını bir araya getiren, kanuni çerçevesi 
olmayan karma bir yapıdadır.

Franchise Özellikleri 



Franchising çeşitleri
Franchising sistemi hukuki ve ekonomik yönden 4 farklı sınıfta incelenmektedir:

1. İmalatçı-perakendeci franchising sistemi

- Üretici-tüketici arasında tek bir aracı vardır, petrol ürünleri, araba üreticileri vb.

2. İmalatçı-toptancı franchising sistemi

- Pepsi-co, 7 up gibi içecek üretimi ve dağıtımı

3. Toptancı-perakendeci franchising sistemi

- Toptancı tarafından desteklenen franchise: good year, firestone vb. 

4. Marka adı franchising sistemi

- Burada franchise veren firma oldukça iyi bilinen bir markadır ve anlaşma ile 
franchis alan, markasını ve firmanın adını kullanma hakkı elde eder. Mc Donald, 
KFC, Burger King, Sheraton, Avis, Rent-A Car, Hertz vb.
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Franchise almanın Avantajları

• Franchising sistemi küçük işletmeler açısından işletmeyi kolayca kurmanın ve 
piyasaya girişin yollarından biridir. 

• Bunun yanında imtiyaz hakkını veren işletmenin tanınmış bir marka ve 
ürünlerinin pazarlama ve dağıtım hakkından yararlanma, işletmeleri yeni 
kurulan bir işletmeye kıyasla daha çabuk kar noktasına ulaşmasına olanak 
tanır.

• Marka isminin gücü

• Yönetimin destek ve eğitim faaliyetlerinden yararlanma

• Mal ve Hizmetlerde kalite standardizasyonu

• Ulusal düzeyde yapılan reklam programlarından yararlanma

• Mali destek

• Kabul görmüş ürünler için iş formatı

• Merkezi satın alma gücü

• Yer seçimi ve bölge korunması

• Başarılı olma şansı
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Franchise ücretleri ve kar paylaşımı

Standardize edilmiş olan faaliyetlere zorunlu bağlılık

Satın alma sınırlılıkları

Sınırlı mamul hattı

Tatmin edici olmayan eğitim programları

Pazarın doyma noktasına ulaşması

Sınırlı özgürlük

25

Franchise almanın Olumsuzlukları



Franchising’de karşılaşılan 10 en önemli sorun:

- Reklam maliyetlerinin paylaşılması
- Franchise alanın denetlenmesi
- İstenilen minumum performans
- Sözleşme ihlali
- Ürünlerin/fiyatların sınırlandırılması
- Rekabetçi firma üzerindeki sınırlama
- Çalışanların yönetimi/istenilen eğitim
- Bölge limitleri
- Servisi destekleme ücreti
- Royalty (Devralınan bir hak karşılığında
        yapılan ödeme) ödemeleri

Sık 

Nadir

Ara sıra



MALİ DESTEK ARAÇLARI

A. Türkiye’de işletmelere-girişimcilere- finansman 
desteği/hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar:
- Sanayi ve ticaret Bakanlığı
- Türkiye Halk Bankası
- Sınai Yatırım ve Kredi Bankası
- Eximbank
- Esnaf Kefalet Kooperatifleri
- Diğer Kuruluşlar 
B. KOSGEB Destekleri
C. AB DESTEKLERİ



Sanayi ve ticaret Bakanlığı
Görev tanımı çerçevesinde OSB ve Küçük sanayi siteleri planlamak, ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, KOBİ’lere destekte bulunmak….

Türkiye Halk Bankası
KOBİ’lerin finansman bankasıdır ve bu işletmelerin kalkınmaları amacıyla 
kurulmuştur. İşletmelere orta ve uzun vadeli projeleri krediler sunmak, 
danışmanlık yapmak, teknik bilgi ve destekleme işlevi temel görevleri 
arasındadır. 
Banka ‘teminat kolaylığı sağlama’ ile KOBİ’leri desteklemektedir. Banka, esnaf ve 
sanatkar ile KOBİ’lerin kredi gereksinimlerini (Meslek kredileri) giderir.  

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası
Banka emek yoğun yatırım projeleri kapsamında kendi belirlediği ölçülere göre 
finansal destek sağlar. 

Eximbank
1994 yılından beri ihracata yönelik KOBİ’lere özel olarak destekleme ve kredi 
programlarında bulunmaktadır. 



Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri
Kooperatifler, KOBİ’lere üyelerin meslek durumlarına göre kredi sağlamak 
amacıyla kefil olmak, fonlarıyla üyelere ilişkin alanlarda hizmetlerde bulunmaktır.

Finans sağlayan diğer kuruluşlar
KOBİ’lere finans sağlayan diğer kuruluşlar: 
Teşebbüsü destekleme ajansı, 
Küçük sanayi kooperatifleri, 
Küçük sanayi, sanayi bölge ve siteleri Genel müdürlüğü, 
Dünya Bankası, 
Türkiye Vakıflar Bankası, 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasıdır.

KOBİ’lere teknik yardım ve danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar:
Küçük sanayi Geliştirme Teşkilatı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Sanayi ve Tic. Bak. Küçük Sanayi ve El Sanatları Gn. Müd.
MPM
Ticaret ve San. Odaları
Teşebbüsü Destekleme Ajansı
Türkiye Orta Ölçekli İşl. Ve Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı



KOSGEB DESTEKLERİ
İşletmelere sistemli ve kapsamlı destek verilmektedir. Destekten yararlanmak isteyen 
girişimciler, KOSGEB veri tabanına öncelikle üye olmalıdırlar. 
Sınıflamaya göre A, B, C, D ve E’den hangi gruba girdiği belirlenen işletmeye buna göre 
destek verilmektedir. İlk 3 sınıf işletmeler tüm desteklerden, diğerleri ise eğitim 
desteğinden yararlanırlar. 
KOSGEB destekleri:
- Kredi faiz desteği (Ziraat, Halk ve Vakıfbank aracılığıyla kredi verilir).
- KOBİ proje destek programı (Proje ile ilişkilendirilmiş makina teçhizat alımı,   

hammadde ve malzeme desteği)
- Tematik proje destek programı (İşletme genişlemesi ve uluslar arası mevzuat ve 

önceliklere uyumunun sağlanması, makro hedeflere yönelik öncelikler dikkate alınarak 
düzenlenen bölgesel ve sektörel gereksinimleri gideren proje destek programları)

- İşbirliği güçbirliği destek programı (KOBİ’lerin ortak sorunlarına ortak çözümler 
üretmek amacına yönelik, rekabeti artırıcı, işletmeler arası kültürü geliştirici, ortaklığı 
teşvik edici, ortak tasarım, ortak girdi tedariki sağlayan projeler)

- AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (Teknoloji, yeni fikir, 
buluş, ar-ge bilincini artırıcı projeler)

- Genel Destek Programı (İşletmelerin yurt içi/dışı pazarlama gücünü artırıcı reklam, fuar 
vb. faaliyetler, verimli /kaliteli üretimi teşvik)

- Girişimcilik Destek Programı (Ekonomik kalkınmayı teşvik, istihdam artışı yaratan, yerel 
dinamikleri aktifleştiren, girişimcilik kültürünü yaygınlaştıran projeler)

- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı (İMKB ve sermaye piyasası ile 
ilgili/ilişkili, sermaye piyasasından fon temin edilmesine imkan sağlayan işletmelerin 
desteklenmesi)  



AB FONLARI

AB Hibe Projeleri: Bölgesel kalkınmaya yönelik hazırlanan projelerin desteklenmesini 
içerir. 

Tarım Hibeleri: Önceleri GTHB tarafından ilan edilen sonraları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu  aracılığıyla yararlanılan fonlardır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi programı adıyla ilan edilmektedir.
Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis kurulması, 
mevcut tesislerin modernize edilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 
gibi konularda projeler desteklenmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Hibeleri:  Sanayi ve Ticaret Bak. Katılım öncesi yardım 
programı (IPA) kapsamında sunulan fonlardır. Teknoloji yatırımı, teknoloji yenileme, ar-ge 
konularını içerir. 

Bunlara ek olarak girişimciler; Kalkınma ajansları projeleri, sosyal destek projeleri gibi 
hibelerden de yararlanabilirler. 
Sosyal destek projeleri özellikle işgücü yetiştirme bakımından KOBİ’lere destek sağlar. 

Sosyal Riski azaltma projesi ise iş ve sosyal güvencesi olmayan birkaç kişinin bir araya 
gelerek müracaat ettikleri projelerdir. 
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GİRİŞ
• Pazarlama, ürünün alıcıyla buluşmasını sağlayan birçok faaliyeti ilgilendirmektedir.

• Girişimcilerin İŞ PLANI’NDA Özet, İşi Tanımı Bölümü’nden sonra üçüncü olarak 
pazarlama Bölümü yer almaktadır. Bu bölümde, Pazarlama ve Analiz, Pazarlama 
Planı kısımları bulunmaktadır. 

 

• İŞ PLANI

• Özet

• İş tanımı

• Pazarlama Bölümü

• Araştırma, Dizayn ve Geliştirme Bölümü

• Üretim Bölümü

• Yönetim Bölümü

• Kritik Risk Bölümü

• Finansal Bölüm

• Zamanlama

• Ekler ve bibliyografya



1. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELER

• Pazarlama, tüketicilerin istek ve gereksinimlerini 
karşılamak üzere, üreticiden tüketiciye uzanan 
zincirde yapılan işletmecilik faaliyetleridir. 

• Pazarlama faaliyetleri üretimden önce pazar 
araştırmaları ile başlayıp, satış ve satış sonrası 
hizmetleri de kapsamaktadır. 

• Ürüne ve işlenip işlenmediğine göre üretici ve 
tüketici arasındaki mesafe olan pazarlama kanalının 
uzun ya da kısa olması değişmektedir.



• Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışındaki değişime 
bağlı olarak zaman içinde farklılaşmıştır. 

• Kotler et al’a (2010) göre pazarlama, Pazarlama 1.0, 
Pazarlama 2.0 ve Pazarlama 3.0 olarak adlandırdıkları 
üç aşamadan oluşmaktadır. 



• Sanayi devrimi sırasında ve teknolojik 
yeniliklerin odağında sanayide kullanılacak 
makinelerin üretimine odaklanılmıştır. Bu 
dönemde üretimi artırmak ve böylece de 
maliyetleri düşürecek yolları aramak üzerinde 
durulmuştur. Bu dönemdeki anlayış olan 
Pazarlama 1.0, ürün merkezlidir.



2.PAZARLAMAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Pazarlamada bir sürece gereksinimi olan işletmecilik faaliyetleri 
çevresel etkilere maruz kalmaktadır. Herhangi bir varlığın dış 
ilişkilerinin geliştiği ortam olarak tanımlanan çevrede (Korkmaz vb 
2009), makro ve mikro işletme çevreleri bulunmaktadır. Korkmaz’a 
göre:

• 1. Mikro işletme çevreleri:

• Örgüt (işletme içi grupların uyumu)

• Tedarikçiler (işletmeye girdi sağlayanlarla uyum)

• Pazarlama aracıları (işletme ürünlerini pazarlayan toptancı, 
perakendeci vb aracılar)

• Müşteriler

• Rakipler

• Kamuoyu grupları (finansal gruplar, kamu, medya, resmi, tüketici 
örgütleri, yerel gruplar vb)



2. Makro işletme çevreleri:

• Demografik çevre (nüfus ve yoğunluk, 
yaş,cinsiyet,meslek,ırk,yerleşim yeri ve büyüklük)

• Ekonomik çevre (satın alma gücü, gelir dağılımı, 
enflasyon vb)

• Doğal çevre (doğal çevre ve değişimleri)

• Teknolojik çevre (teknolojik gelişmeler, fırsat,tehdit ve 
mevzuat boyutu)

• Politik ve yasal çevre (işletmelerin rekabeti, tüketicileri 
koruma, toplum çıkarı açısından mevzuat)

• Sosyo-kültürel çevre (toplumsal değerler, alışkanlıklar, 
çevre korunması kaygısı, ailede rollerin değişimi (kadının 
iş hayatında daha fazla yer almaya  başlaması vb)



• Tokol’a (2007) göre, pazarlama kararlarında etkili olabilecek 
işletme içi ve dışı çevresel etkenler bulunmaktadır. Bunlar:

• Ekonomik etkenler (tüketici gelirindeki değişimler, harcama 
modeli, faiz oranları, enflasyon, gelir dağılımı, ekonomik 
kriz vs)

• Rekabet (piyasa şekli, ikame ürün varlığı, fiyat-maliyet-satış-
dağıtım-kampanya farklılıkları vs)

• Politik ve yasal düzenlemeler (tüketici koruma, rekabet, 
haksız kazanç, markalaşma, vergi politikaları vs)

• Sosyo-kültürel etkenler (Sosyo-kültürel değerler, yaşam 
tarzı, alışkanlık, tutum ve davranışlar, kadınların çalışma 
hayatında daha fazla yer alması gibi)

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeler (firmaların teknolojik 
yeniliklere uyum sağlama durumu)



3. PAZARLAMA ETİĞİ

• 3.1.TANIMI

• Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre etik, 
doğru ve yanlışın ne olduğu veya ahlaki görev ve 
yükümlülüklerle uğraşan bir disiplin olarak 
tanımlanmıştır (Özdemir 2011).

• Pazarlama etiği, ahlak standartlarının pazarlama 
sürecinde karar ve davranışlara yansıtılmasıdır. 
Pazarlamada etik olmayan davranışlar aynı 
zamanda yasalar açısından da sorun yaratmaktadır.



3.2. PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN ETİKSEL BOYUTLAR

• 3.2.1. Ürünle ilgili uygulamalarda (yanıltıcı etiket bilgisi, taklit 
ürün, çevreye zararlı ürün, ambalaj, ürün geri çekme, garanti 
verme vb)

• 3.2.2.Fiyatlandırma uygulamalarında (yanıltıcı fiyatlama, fiyat 
indirimi,yıkıcı fiyatlama, ayrımcı fiyatlama vb)

• 3.2.3. Dağıtım kararı uygulamalarında (perakendede raf ücreti, 
personel, satış promosyonları vb)

• 3.2.4.Reklam uygulamalarında (aldatma, abartı, yalan vaatler vb)

• 3.2.5. Satış gücü uygulamalarında(satış elemanlarının baskı 
altında çalışması, müşteriyle sınır, bağımsız olmaları, yalan 
söyleme, müşteri ayırımı yapma, baskı ile ikna etme, rakipleri 
eleştirme, dışlama vb)

• 3.2.6. Pazarlama araştırması uygulamalarında (eksik ve aldatıcı 
raporlama, cevaplayıcıları korumama (gizliliği bozma),araştırmayla 
ilgili tarafları koruma yada tersi vb)



4. PAZARLAMA KARMASI

• Pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım ve 
promosyondan oluşmaktadır. İşletmelerin bu 
unsurlara yönelik alacağı kararlar pazarda 
varlık gösterebilme ve rekabet açısından 
isabetle belirlenmelidir.



BÖLÜM II. PAZAR BİLGİ SİSTEMLERİ, PAZAR VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 
5.1. PAZAR BİLGİ SİSTEMLERİ

• Bir işletmeci, doğru kararlar ve stratejiler belirlemek, içsel ve dışsal 
çevre ile ilgili olumlu ve olumsuz yapıyı ortaya koyabilmek için bilgiye 
gereksinimi vardır. Nitekim pazardaki risk ve belirsizlikleri azaltmak, 
başarıyı artırmak, dış pazarlara açılabilmek, tüketici beklentisini 
karşılamak, küreselleşme sürecinde artan uluslararası rekabet için 
birtakım veriler gerekmektedir.

•  Bu noktada pazar bilgi sisteminin önemi ortaya  çıkmaktadır. Pazar 
yönelik bilgi zayıflığı işletmelerin pazara girmesini olumsuz yönde 
etkiler, dünyada buna yönelik sayısız örnek vardır.

• Pazar Bilgi Sistemleri, karar vericilere düzenli ve sürekli bilgi 
toplanması, sıralanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, dağıtılması 
için geliştirilmiş yöntemlerdir (Solomon ve Stuart 2003; Korkmaz 2009). 



Pazar Bilgi sistemleri dört sistemden oluşur:

• işletme içi raporlar (performans 
raporu,satış,maliyet ve nakit akış kayıtları, 
bilanço, sipariş,tüketici/müşteri memnuniyet 
raporları)

• pazar izleme bilgileri (işletme çalışanı, 
tedarikçi, müşteri, rakip,satıcı)

• pazarlama araştırmaları

• pazarlama karar destek sistemi (farklı 
kaynaklardan sağlanan veri)



5.2. PAZAR  VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

• Pazar araştırması: Pazar araştırması, belli bir 
malın, belli bir bölgede ve belli girişimciler 
açısından satış koşulları ve potansiyelini 
tanımlamak için yapılır. Örneğin, Ankara’da 
organik üretim/ihracat faaliyeti 
hedefleniyorsa, Ankara’da tüketicilerin organik 
ürün alımı durumu ve sıklığı, alım yerleri, 
nelere dikkat ettiği, rakipler, mevzuat vb bir 
pazar araştırması konusudur. Bu araştırma ile 
pazarlama stratejileri vb kurgulanacaktır.



Pazar araştırması konuları şunlardır (Güneş 1996):

• Belli bir ürün/ürünlerde pazar genişliğinin belirlenmesi 
(bölge,ülke, dış pazar)

• Pazarda yeni mamul ve ürüne olan talebin tahmini

• Pazarlar arası satış olanakları ve karlılık durumlarının 
saptanması

• Belli ürünlerin ilgili pazarlardaki özelliklerinin belirlenmesi 
ve onların tüketicilere yönelik olduğunun öğrenilmesi

• Çeşitli ürünleri pazardaki talep değişiminin incelenmesi

• Pazarda ürünün satış olanağının ve bunu genişletme 
durumunun tahmin edilmesi;genel iş hacmindeki eğilimler 
ve ekonomik göstergeler ile ürün satışları arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi



• İşletmeler, işletme yapısındaki ve pazardaki 
gelişmelere bağlı olarak yeni pazarlar 
arayışlarına girerler. Bu süreçte, potansiyel 
pazarlarla ilgili araştırma yapmak işletmelerin 
risk ve belirsizliklerini azaltacaktır. 

• Pazarda araştırma yapmak da işletme ölçeğine 
bağlıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
pazara yönelik araştırma yapabilme olanağı 
yoktur ya da zayıftır. Bu nedenle, büyük ölçekli 
işletmeler ya da sermaye grupları araştırma 
fırsatından daha iyi yararlanmaktadırlar.



• Pazara yönelik araştırmalar pazar araştırması 
ve pazarlama araştırmaları olarak 
sınıflandırılabilir. 

• Pazar araştırması, yatırıma karar vermeden 
önce potansiyel pazarla ilgili üretim, tüketim, 
ticaret, rekabet, mevzuat gibi unsurlar 
açısından pazar profilinin ortaya konmasıdır. 

• Pazarda risk ve belirsizlikleri azaltmak yada 
ortadan kaldırmak için potansiyel/yeni 
pazarların ortaya konulması gerekmektedir.



Pazar araştırmasında aşağıdaki konular 
araştırılmakta ve işletmeci tarafından ilgili verilere 
sahip olunması önem taşımaktadır:

• Pazarın büyüklüğü (toplam talep)

• Rekabet durumu, rakiplerin pazar payları, hizmet 
sunumları

• Pazara giriş engeli olup olmadığı

• Tüketici profili

• Pazarlama sistemi



• Pazar araştırmasında elde edilen bulgular 
pazarlama hedeflerinin belirlenmesinde SWOT 
Analizi yardımcı olabilir. 

Güçlü yönler Fırsatlar

Zayıf yönler Tehditler



Pazarlama araştırması: 

• Daha önce nitelikleri tanımlanmış olan pazara 
girilebilmesi için yapılan araştırmadır. Bu açıdan 
pazarlama araştırması, Pazar araştırmasından sonra 
yapılır ve Pazar araştırmasından elde edilen bilgiler 
kullanılır. Yatırım kararı ve işletme faaliyete geçtikten 
sonra, ortaya çıkan pazarlama sorunlarının tespitine 
yönelik olarak yapılan kurgulanan araştırmalardır. 

• Pazarlama araştırmaları işletmenin karşılaştığı özel 
pazarlama sorunuyla ilgili verilerin toplanması, analiz 
edilmesi ve raporlanması olarak ta tanımlanmaktadır 
(Korkmaz 2009).



Pazarlama araştırmalarının  konuları:

• Pazarla ilgili araştırmalar

• Mallarla ilgili araştırmalar

• Satışla ilgili araştırmalar

• Pazarlama hizmetleri ilgili araştırmalar

• Pazarlama kuruluşları ilgili araştırmalar



5.2.1. PAZAR VE PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ

Pazar ve pazarlama araştırma süreçleri  5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar aşağıda sunulmuştur.

1.PROBLEM/AMAÇLARIN TANIMLANMASI

Araştırmada hedefler doğrultusunda temel amaç/amaçlar ya da varsa sorun ortaya konulmalıdır.

2.DURUM ANALİZİ

Durum analizinde, araştırma amacı doğrultusunda incelenecek pazar yada olayla ilgili mevcut yapının detaylı olarak 
incelenmesi gerekmektedir.

3. YÖNTEM SEÇİMİ

Araştırma amacına popülasyon ve örnek hacminin  belirlenmesinde, uygun verilerin toplanmasında ve analizinde hangi 
yöntemlerin kullanılacağının belirlenmesini gerekir.

 

4. VERİ TOPLAMA

Birincil ve ikincil kaynaklardan veri toplanır. Birincil kaynaklar, anket, gözlem,  deney ve projeksiyonlardan elde edilmektedir. 
Pazar ve pazarlama araştırmalarında çoğunlukla amaca uygun olarak hazırlanan anketlerin uygulanması ile elde edilen 
birincil veriler önem taşımaktadır.

 

İkincil kaynaklı veriler konuyla ilgili kişi, kurum ve bilimsel çalışma, rapor, tez, araştırma ve proje gibi eserlerden sağlanır. 
Araştırma bulgularını diğer eserlerdeki bulgularla karşılaştırmak için ikincil veriler destekleyici olmaktadır.

 

5. ANALİZ VE YORUMLAMA

Araştırmada elde edilen veriler en uygun istatistik yöntemlerle analiz edilip yorumlanmaktadır. Analiz sonuçları karar alıcılara 
bir rapor halinde sistematik bir şekilde hazırlanacak raporla sunulur. 



5.3. ÖRNEK ÇALIŞMA

1. PROBLEM/AMAÇLARIN TANIMLANMASI

Amaç; Türkmenistan’da  elma için dış pazarı 
potansiyelinin araştırılması.

 

Bu araştırmada potansiyel pazar niteliğindeki bir 
ülkede, sosyo-ekonomik özellikleri farklı olan bir 
piyasada veri toplanması ve bunların analiz edilmesidir. 
Ayrıca, Türkmenistan’da elma pazarlanırken alınacak 
kararlara yardımcı olacak veriler de toplanmalıdır.



2. DURUM ANALİZİ-1

Durum analizinde çevrenin yani hedef pazarın (Türkmenistan’ın) 
profilinin doğru, net ve yeterli ölçüde belirlenmesi gerekir. İlk 
aşamada hedef  dış pazarla ilgili genel bilgiler ortaya konulur. 

• Türkmenistan’a ihraç edilecek ürünün elmanın  pazardaki 
üretim miktarları  (ton/yıl) (dönemler itibariyle )

• Elmanın ithalat miktarı (ton/yıl) (dönemler itibariyle)

• Elma ihracat miktarı (ton/yıl) (dönemler itibariyle)

• Makro düzeyde  gelir düzeyi ve dağılımı

• Toplam nüfus, nüfusun bölgesel ve kırsal/kentsel dağılımı

• Nüfusun demografik özellikleri (yaş, 
cinsiyet,eğitim,meslek,gelir)



Durum analizi-2

İkinci bölümde ihracı düşünülen ürünlerle ilgili hedef pazardaki talep 
profili incelenir. Bu amaçla aşağıdaki konular tablo yada farklı soru 
teknikleri ile sorular oluşturulur.

• Toplam talep ve büyüme oranı

• Talebin bölgesel değişimi

• Tüketici tercihi ve  değişimler

• Gelir esnekliği

• Dağıtım sistemleri

• Rakip ürünler

• Rakip firmalar

• Pazarlama marjları, karlılık düzeyleri

• Rakiplerin pazar payları, yoğunlaşma oranları

• Alım yeri

• Alım sıklığı



2.DURUM ANALİZİ-3

Üçüncü aşamada hedef alınan pazardaki ihracı 
düşünülen ürünü etkileyecek ithalat, rekabet, 
pazarlama hizmetleri (standartlar, etiket-
ambalaj, taşıma vb), tanıtımla ilgili mevzuatın 
incelenmesi gerekir. Mevzuat açısından bir 
engelin olup olmadığı bilinmelidir.



3. YÖNTEM SEÇİMİ

    Hedef pazarın profili ortaya konulmasında veri temin yöntemi 
seçilmelidir. Örneğin, Türkmenistan’a ihracı düşünülen elma ile 
ilgili bilgiler FAO, TÜİK,  ve Türkmenistan’daki tarımla ilgili bakanlık 
ve diğer kuruluşların ikincil verilerinden yararlanılabilir.

     Örnekleme yöntemleri

Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri

              Basit Tesadüfi Örnekleme Kolay Yoldan Örnekleme

  Zümrelere Göre Örnekleme                  Kararsal Örnekleme

Kümelere Göre Örnekleme                  Kontenjan Örnekleme

             Alanlara Göre Örnekleme



Veri Toplamada Kullanılan Yöntemler:

•   Anket Yöntemi

• Gözlem Yöntemi

• Deney Yöntemi

• Projeksiyon Yöntemi

• Ölçekleme Yöntemi



4. VERİ TOPLAMA

Veri toplama yöntemi seçildikten sonra 
uygulamaya geçilir ve gereksinim duyulan 
bilgilere ulaşılmaya çalışılır.



5. Analiz ve Yorumlama

Veriler bir araya getirildikten sonra 
Türkmenistan ve elma pazarı hakkındaki veriler 
istatistiki yöntemlerle analiz edilip sonuçlara 
belirlenir ve yorumlanarak kullanıma sunulur. 
Bulgulara göre, pazara girme yada girmeme 
kararı alınır.



BÖLÜM III. PAZARLAMA PLANLAMASI
6.1. PAZARLAMA PLANLAMASININ AMACI 

• Pazarlama planı, girişimcinin faaliyetlerini ve 
geleceğini izleme ve kontrol etmesinin gösteren bir 
haritadır. Girişimcinin iş planında yer alan amaç, 
strateji ve faaliyetlerini ifade eden yazılı bir doküman 
olarak ta tanımlanmaktadır ( Güney,2004).

• Pazarlama Planının girişimci açısından amacı 
aşağıdaki sorulara yanıt bulabilmenin sistematik 
sürecinin göstermektir:

• Neredeyiz?

• Nereye gidilmek isteniyor?

• Amaca nasıl ulaşılacaktır?



6.1. PAZARLAMA PLANLAMASININ AMACI

• Girişimcinin Pazarlama Planı olmadan faaliyete 
geçmesi doğru olmayıp, bu durum başarısızlığı da 
beraberinde getirecektir. Yapılacakları sistematik 
şekle dönüştürerek ortaya koymak ve izlemek 
için Pazarlama Planı gereklidir. Pazarlama Planı, 
girişimcinin faaliyetlerini el yordamı ile 
yönetmesi yerine, daha sistematik bir şekilde yol 
haritasını belirlemesine yardımcı olacaktır.

• Planın uygulanmasında her faaliyetle ilgili birinin 
olması sorumluluğun paylaşılmasına da yardımcı 
olacaktır.



6.2. PAZARLAMA PLANLAMASININ SÜRECİ

Pazarlama Planlamasının aşamaları aşağıda sunulmuştur: (Odabaşı, 2001):

1. Durum Analizi                                Neredeyiz?(SWOT)

2. Amaç ve stratejiler                        Nereye varılmak isteniyor     ve nasıl 
varılacaktır?

3. Pazarlama eylem programları               Neler yapılmalıdır?

4. Planın uygulanması                     Nasıl, ne zaman ve kiminle 
gerçekleştirilecektir?

5. Ölçme, değerlendirme ve düzeltme                     Performans-gelişim 
faaliyetleri nasıl ölçülecek, nerede 
değişiklik yapılacaktır? (kar, 
satışlar,müşteri hizmeti, maliyetler) 

 Plan uygulanırken, mevcut durum/lara göre, sürekli güncelleme yapılması 
önerilebilir.



6.2.1. PAZARLAMA AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Girişimcinin hedeflerine yönelik amaçlarını net olarak belirlenmesidir. 
Örneğin pazarda öncü olmak, pazar payı açısından net hedefi olabilir 
(%3-5 gibi).

6.2.2. ALTERNATİF STRATEJİ BELİRLENMESİ VE EN UYGUN OLANIN SEÇİMİ

Amaçlarına yönelik pazarlama stratejileri sıralanmalıdır.



6.2.3.PAZAR BÖLÜMLENDİRMESİ VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Pazarı aynı özelliklere sahip alt gruplara ayırarak kümelendirmektir. 
Pazar bölümlendirmesi ile homogen bir pazarda tüketici istekleri daha 
iyi izlenir, pazarda yoğunlaşma sağlanır, rekabet iyi izlenir, kaynaklar 
verimli kullanılır.

Tüketici pazarlarının bölümlendirilmesi belli değişken/ değişkenlere göre 
bölümlere ayırmaktır. Pazarın bölümlendirilmesinde coğrafik, 
demografik, psikolojik ve davranışsal çeşitli kriterler esas alınmaktadır 
(Şekil 1).



Şekil 1. Tüketici Pazar Bölümlendirmesindeki kriterler (Yurdakul,1997)



Doğru bir Pazar bölümünün özellikleri şunlardır  (Yurdakul,1996 ):

• Ölçülebilirlik: Pazar bölümünün ve tüketicilerin satın alma gücünün ölçülebilir olmasıdır.

• Tutarlılık: Pazar bölümünün yeter büyüklük ve karlılıkta olmasıdır.

• Erişilebilirlik: Pazar bölümüne hizmet edilebilme düzeyidir.

• Faaliyet gösterebilirlik: Etkin pazarlama  programı formüle edebilirlik düzeyidir.

 

 Tüketici Pazar bölümlendirmesinin ilkeleri:

• Pazar homogen ise bölümleme şart değildir.

• Pazar bölümünün ihtiyaçları belirlenmelidir.

• Pazar bölümü ölçülebilir olmalıdır.

• Pazar bölümü yeter karlılıkta olmalıdır.

• Pazar bölümü erişilebilir olmasıdır.

• Pazar bölümünde yasal ve sosyal engeller olmamalıdır.

• Pazar bölümünde mevcut ve geleceğe yönelik etkenler ve olanaklar bilinmelidir.

 

Tüketici Pazar bölümlendirmesinin yararları:

• Yeni pazar fırsatları sağlanır.

• Pazar bölümünün istek ve gereksinimleri doğru belirlenir.

• Pazarlama stratejilerinde yoğunlaşma sağlanır.

• Kaynaklar iyi değerlendirilir.

• Hedef kitle, rakipler hakkında odaklanma sağlanır.



HEDEF PAZAR SEÇİM MODELLERİ
Girişimci pazar bölümünü belirledikten sonra, buna göre Pazarlama Planınını geliştirmesi gerekmektedir.

 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3  

Ü1    Ü1  x  Ü1  x   

Ü2    Ü2   x Ü2  x   

Ü3 x   Ü3 x   Ü3  x   

Tek bölümde yoğunlaşma seçici uzmanlaşma pazarda uzmanlaşma

  

 P1 P2 P3 P1 P2 P3  

Ü1    Ü1 x x x  

Ü2    Ü2 x x x  

Ü3 x x x Ü3 x x x  

üründe uzmanlaşma  tüm ürünlerle tüm pazarlara girmek



6.2.4. PAZARLAMA KARMASININ PLANLANMASI
Ürün, yer, fiyat ve promosyonla ilgili stratejilerini belirlemesi gerekir.

6.2.5. PROGRAMLARIN KOORDİNASYONU
Pazarlama planında yer alan faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve 

destekler nitelikte koordinasyonu sağlanmalıdır.

6.2.6.PAZARLAMA PLANI
Girişimcinin amaçları ve pazarı inceledikten sonra, faaliyetlerini 

kurgulamasıdır.

6.2.7. DENETİM 
Pazarlama Planının uygulama ve kontrolünde tahmini maliyetleri 
gösteren bütçenin hazırlanması, beklenen satış/karın sağlanıp 
sağlanamayacağını belirlenmesi ve bu mümkün değilse performans 
sonuçlarının gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

 
Bütçe hazırlamada satışların yüzdesi, rekabet göstergesi, amaç ve 
görev yönteminden birine karar verilmelidir (Marangoz, 2012).



FİZİBİLİTE ANALİZİ
Prof.Dr.F.FÜSUN ERDEN



   
   İnsanların yaşam standartları büyük ölçüde 

maddi olanaklarla ilgilidir. Sınırlı maddi 
imkanlara sahip olan ve daha iyi bir yaşam 
standardı yakalamak isteyenler için 
önerilebilecek çözümlerden biri birikimlerini 
kazanç getirecek alanlara yönlendirmeleri, 
diğer bir ifade ile yatırım yapmalarıdır.



 Yeni bir işletme kurmak veya mevcut bir 
işletmeyi geliştirmek de yatırım seçenekleri 
içerisinde yer alır.

 Kuruluş işlemleri açısından bakıldığında yeni 
bir işletmenin kurulması oldukça kolaydır.

 Ancak önemli olan bir işletmeyi kurmak ve 
geliştirmek değil,kurulan bir işletmenin karlı 
bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamaktır.



 Yeni bir işletme kurma veya mevcut bir 
işletmeyi geliştirme şeklinde yapılan bir 
yatırımın başarıya ulaşabilmesi için 
projelendirme çalışmasının yapılması büyük 
önem taşımaktadır.



   Proje; belirlenmiş bir amaç için, belirlenmiş 
bir zaman aralığında, belirlenmiş kaynaklar 
kullanılarak, belirlenmiş görevlerin bir 
defalığına yapıldığı bir çalışmadır.



 Ticari açıdan bakıldığında proje yeni veya 
mevcut bir işe ilave yatırım olarak ifade 
edilebilir.

 Yatırım kavramı fiziksel varlıklar 
stokundaki bir artış olarak tanımlanabilir.

 Ekonomik anlamda yatırım; kaynakların, 
üretim faktörlerinden olan sermayeyi 
artıracak şekilde yönlendirilmesidir.



 Yatırım kararları, işletmelerin ellerinde 
bulundurdukları varlık miktarlarını, bu 
varlıkların çeşitlerini ve yatırımcılar 
tarafından algılanacak olan işletmenin iş ve 
risk görünüşünü belirlediği için önemlidir.

 Yatırım kararında fizibilite (yapılabilirlik) 
analizi ile projenin yapılıp yapılmamasına 
karar verilir.



 İnsanların yaşamları boyunca yaptıkları işler;
    * rutin işler,
    * proje işleri olarak iki gruba ayrılabilir.



Proje İşi Rutin İş

Amaç, benzeri olmayan bir ürün, 
hizmet veya sonuç üretmektir.

Amaç, her zamanki ürün, hizmet veya
sonucu bir kez daha üretmektir.

İş, bir kereye mahsus, başlangıç ve 
bitişi kesin olarak belirlenmiş bir 
tarihte yapılır.

İş, her zaman yapılır, başlangıç ve 
bitişi kesin olarak belirlenmemiştir.

Sadece o iş için tahsis edilmiş 
kaynaklar söz konusudur.

Her zaman kullanılan mevcut genel
kaynaklar söz konusudur.

Sadece o iş için yapılacak görevler 
söz konusudur. 

Yapılan iş aynı olduğu için görevler 
aynıdır.

Sadece o işe mahsus yöntemler 
kullanılır. 

Her zamanki yöntemler kullanılır.



 Amaç

 Zaman

 Kaynak

 Kapsam

 Yöntem



 Projenin her bir unsuru birbirleriyle ilişki 
içerisindedir. Örneğin projenin zamanına 
karar verilirken amacın gerçekleştirilebilmesi 
için hangi kaynakların ne miktarda 
kullanılacağı,hangi işlerin hangi yöntemlerle 
yapılacağının ortaya konulması gerekir.



   

Süreç, devam eden faaliyetler dizisi olarak 
tanımlanır. Proje başı ve sonu olan bir süreç 
olup, her bir proje kendi özel amaçları olan 
ayrı ayrı süreçler boyunca ilerler.



 Başlatma Süreci

 Planlama Süreci

 Yürütme Süreci

 İzleme ve Kontrol Süreci

 Sonlandırma Süreci



   Proje yönetimi, proje amacının 
gerçekleştirilebilmesi için proje süresince 
projeye tahsis edilen kaynakları kullanarak 
planlama,örgütleme, yönlendirme, 
koordinasyon ve kontrol olarak sıralanan 
yönetim fonksiyonlarının yerine 
getirilmesidir.



Proje yönetimini sınırlayan üç unsur;

 Kapsam

 Zaman

 Maliyet



   Proje yönetiminde görev ve sorumluluklar üç 
ana başlıkta ele alınabilir.

 Proje sahibinin(kaynak sağlayanın) görev ve 
sorumlulukları,

 Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları,

 Proje yürütücüsünün görev ve sorumlulukları



   Proje sahibinin(kaynak sağlayanın) görev ve 
sorumlulukları;

 Projenin başlatılması,sürdürülmesi ve 
sonlandırılması kararlarının verilmesi,

 Projenin beklentiler doğrultusunda gittiğinin 
onaylanması,

 Projeye kaynak tahsis edilmesi,
 Proje yürütücülerinin taleplerine cevap 

verilmesi,
 Fırsatların ve risklerin değerlendirilip kontrol 

altına alınması.



Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları;
 Projenin amacına ulaştırılmasının sağlanması,
 Projede yapılacak işler için görevlendirme ve 

yetkilendirmelerin sağlanması,
 Proje yürütücüleri ile sürekli iletişimin 

kurulması ve onların motive edilmesi,
 Projenin sağlıklı yürümesi için gerekli 

yönetim araçlarının kullanılması,
 Sonuçların değerlendirilmesi ve gereken 

değişikliklerin yapılması



Proje yürütücüsünün görev ve sorumlulukları;
 Faaliyetlerin ve görevlerin belirlendiği gibi 

yapılması,
 Projenin her bir aşamasında fayda sağlayacak 

önerilerde bulunulması,
 Proje yöneticisinin proje süresince ortaya 

çıkacak tehdit ve fırsatlar konusunda 
uyarılması



Hangi Süreç? Ne Yapılacak?  Niye Yapılacak?  Kim Yapacak?

Başlatma

Proje teklifi Projenin fikrin 
gerekçelendirilmesi 
için 

Proje sahibi

Proje 
yöneticisinin
tespiti

Yetkilendirmek için Proje sahibi

Fizibilite analizi Projenin olabilirliğini 
görmek için

Proje sahibi,proje
yöneticisi
ve/veya dışardan
biri(leri)

Proje tüzüğü Projenin amacını, 
yapılacak faaliyetleri, 
sonuçlarını 
tanımlamak, proje
organizasyonunu 
oluşturmak ve
görevlendirmeleri 
yapmak için

Proje sahibi
ve/veya proje
yöneticisi



Hangi 
Süreç? 

 Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim 
Yapacak?

Planlama

Fayda-maliyet
Analizi

Projenin finansal açıdan fayda 
sağlayıp sağlamadığını 
belirlemek için. Bu işlem bazen 
projeden once, bazen fizibilite 
analizi kapsamında yapılır.

Proje yöneticisi

Proje kapsam
açıklaması

Projenin varsayımlarını, 
kısıtlarını,çıktılarını,
Yapılacak işleri ve kapsamını 
netleştirmek için

Proje yöneticisi

Kritik başarı
faktörlerinin
tespiti

Projenin başarılı kabul 
edilebilmesi için nelerin 
yapılması gerektiğini belirtmek 
için. Bu işlem proje kapsam 
açıklaması
içerisinde de yapılabilir.

Proje yöneticisi



Hangi Süreç?  Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim Yapacak?

Planlama

İletişim planı Proje sahibi sahipleri ile 
proje ekibinin bilgi
ihtiyaçlarının 
tanımlanması ve bilginin 
nasıl dağıtılacağının 
belirlenmesi için

Proje yöneticisi

İş dağılım 
şeması

Proje İşinin 
yapılmasında çıktı odaklı
hiyerarşiyi oluşturmak 
için

Proje yöneticisi

Rol ve
sorumluluklar

İş dağılım şemasına 
uygun şekilde rol ve
sorumlulukları 
netleştirmek için 

Proje yöneticisi



Hangi Süreç?  Ne 
Yapılacak? 

Niye Yapılacak? Kim Yapacak?

Planlama

Kaynak planı

Projenin tamamlanması 
için ihtiyaç duyulan 
kaynakların 
(insan,ekipman, 
malzeme ve
para kaynakları) 
belirlenmesi için

Proje yöneticisi

Tedarik planı
Dışarıdan satın 
alınacak kaynak ve
hizmetlerin tespit 
edilmesi için

Proje yöneticisi

Risk yönetim
planı

Proje risklerinin 
tespiti,tanımlanması ve
üstesinden nasıl 
gelineceğinin
kararlaştırılması için

Proje yöneticisi



Hangi Süreç?  Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim Yapacak?

Planlama

Kalite planı

Kalite nasıl 
güvence altına 
alınacak ve nasıl
ölçülecek 
belirlemek için

Proje yöneticisi

Proje zaman
çizelgesi

Proje süreçlerinin 
başlama ve bitiş
zamanlarını 
belirlemek için

Proje yöneticisi

Proje bütçesi 

Projenin 
hedeflenen 
maliyetini 
belirlemek için

Proje yöneticisi



Hangi Süreç?  Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim 
Yapacak?

Yürütme Proje ekip toplantısı Proje ekibinin her bir 
üyesinin görev,
yetki ve sorumluluklarının 
açıklanarak
çalışmanın başlatılması için

Proje yöneticisi

Yürütme ve
İzleme/Kontrol

Durum 
değerlendirme
toplantıları ve 
raporları

Proje yürütülürken ortaya 
çıkan sorun,değişiklik 
talepleri vb. konuların ele
alınması ve gerekli 
güncelleme ve
değişikliklerin yapılması için

Proje yöneticisi

Planlama,
İzleme/Kontrol

Değişiklik yönetim 
planı

Proje süresinde ortaya 
çıkabilecek
değişikliklerin tespiti ve nasıl
üstesinden gelineceğinin
kararlaştırılması için

Proje yöneticisi



Hangi 
Süreç? 

 Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim 
Yapacak?

İzleme/
Kontrol

Proje 
başarımlarının
izlenmesi ve 
düzeltici işlemlerin
gerçekleştirilmesi

Projenin önceden belirlendiği 
gibi gerçekleşip 
gerçekleşmediği ortaya 
koymak, başarıları ölçmek, 
ölçüm sonuçlarını belirlenen 
sınırlar dışına
çıkması durumunda düzeltici 
faaliyetler bulunmak, 
projelerin planlandığı gibi
devam etmesinin sağlamak, 
daha önce gerçekleştirilen, 
düzeltme ve güncellemelerin 
etkinliğini izlemek için

Proje 
yöneticisi



Hangi 
Süreç? 

 Ne 
Yapılacak? 

Niye Yapılacak? Kim Yapacak?

Sonlandırma

Muhasebe 
kapanışı

Proje bütcesinde daha fazla 
değişiklikler olmasını önleyerek 
projenin finansal açıdan 
sonlandırılması için

Proje yöneticisi

Uygulama teyid 
listesi

Projenin yapılması planlanan 
işlemlerin yapıldığını sahibine 
tek tek teyid edilmesi için

Proje yöneticisi

Proje 
deneyimlerinin
belgelendirilmesi

Gelecekte yapılacak projelerde 
bu projeden kazanılan bilgi ve 
deneyimleri kullanabilmek için

Proje sahibi,
proje yöneticisi,
proje
uygulayıcıları



Hangi Süreç?  Ne Yapılacak? Niye Yapılacak? Kim Yapacak?

Sonlandırma

Projenin 
tamamlama
tutanağının
oluşturulması

Proje
yöneticisi ve 
uygulayıcılarının görev, 
yetki ve 
sorumluluklarının
sonlandırılması ve 
projenin resmen 
bittiğinin tüm taraflara 
açıklanması

Proje yöneticisi

Arşivleme 
Projeye ilişkin 
dökümanların olası
ihtiyaçlar için muhafaza 
altına alınması

Proje yöneticisi



  
   Fizibilite çalışmalarının başlangıç noktası 

yatırım kararının verilmesidir.Yapılacak 
yatırımlar,basit düzeyde makine ve donanım 
yenilemelerinden firma çehresini tamamen 
değiştirecek ya da tamamen yeni olan, çok 
büyük yatırım projelerine kadar açılan bir 
yelpazede yer alabilir.



  Yatırım projeleri beş farklı nedene 
dayandırılabilir ve analiz amacıyla projeler

   aşağıdaki beş guruptan birine dâhil edilebilir.

 Yeni ürünler üretilmesi veya mevcut 
ürünlerde farklılaşmaya gidilmesi,

 Bina veya donanımların yenilenmesi,
 Araştırma ve geliştirme,
 Keşif ve araştırma
 Diğer



  Yatırım projelerinin başarılı yönetilmesi 
aşağıdaki aşamaların izlenmesine bağlıdır:

 Yatırım fikirlerinin ortaya konması ve 
tanımlanması,

 Fırsatların değerlendirilmesi,
 Yatırım projelerinin seçimi,
 Projelerin uygulanması,
 Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.



  
 Fizibilite çalışması ,yeni bir iş veya proje 
geliştirme sürecinde belirli varsayımlar veya 
tahminler dahilinde girişilecek yatırımın 
gerçekleşmesi ve sonuçları ile ilgili tespit ve 
değerlendirmeleri içeren bir süreçtir.



  Çalışmaya dahil edilen varsayımlar;

 Kullanılacak teknoloji,

 Finansman,

 Pazarlama,

 Diğer



 Fizibilite çalışması proje geliştirme sürecinde 
bütünleştirilmiş bir analizin yapıldığı ilk 
aşama olarak kabul edilir.

 Bu çalışma ile önerilen iş veya projenin 
teknik ve ekonomik anlamda yapılabilir olup 
olmadığı ortaya konulacaktır.

 Fizibilite çalışması bir projenin başarı 
potansiyelini değerlendirmektedir.



 Başarı değerlendirmesinde tarafsız davranılıp 
davranılmadığı potansiyel katılımcılar, 
sermaye sağlayacak taraflar ve projeyle 
ilgilenen diğer üçüncü kişiler açısından 
oldukça önemlidir.



 Bu nedenle proje fizibilite çalışmalarının 
yürütülmesinde projeyle ilgili hiçbir bağı 
bulunmayan kişi ve kurumların seçilmesi, 
eğer fizibilite çalışmasını yürütenlerin proje 
ile bağlantıları varsa mümkün olduğunca 
tarafsız davranılması fizibilite çalışmaları ile 
proje sonuçları arasındaki sapmaların en aza 
indirgenmesinde etkili olacaktır.



 Fizibilite çalışmalarına, önerilen iş veya 
projelere ilişkin anahtar değişkenlerin dahil 
edilerek hazırlandığı “ön fizibilite” 
çalışması ile başlanması önem taşımaktadır.

 Ön fizibilite çalışması projeye ilişkin bazı 
senaryoların ortaya konularak bunlara 
dayanan bir ön değerlendirme yapılmasıdır.



 Ancak ön fizibilite çalışması, bir takım 
öngörüleri ve anahtar değişkenleri yansıtma 
noktasında kullanışlı sayılmakla beraber, 
fizibilite çalışmasını ikame edecek kapsamda 
ve nitelikte değildir.

 Ön fizibilite çalışmaları sonucunda elde 
edilen olumlu sonuçlar çok daha maliyetli ve 
zaman alıcı olan detaylı fizibilite 
çalışmalarına yön vermektedir.



 Detaylı fizibilite çalışmaları sonuçların 
olumlu olacağı beklentisi ile 
yürütülmemelidir. Yapılan fizibilite 
çalışmalarının olumlu yada olumsuz 
sonuçlanabileceğine ve çalışmalara kişisel 
beklentilerin dahil edilmemesine dikkat 
edilmelidir.



Yeni bir iş veya proje geliştirme sürecinin 
temel aşamaları

1-Ekonomik ihtiyacın belirlenmesi ve 
tanımlanması

 Bir girişimci, lider veya kuruluş tarafından bir 
ekonomik ihtiyacın belirlenmesi ve 
tanımlanması,

 Yönlendirici bir proje kurulunun veya görev 
grubunun oluşturulması



2- Proje detaylarının ortaya konulması
 Proje çalışmasının bir taslağının hazırlanması 

( ön fizibilite )
 Fizibilite çalışmasının yapılması
   ** ekonomik çalışma
   ** teknik çalışma
   ** finansal çalışma      
   ** yasal çalışma
   ** örgütsel çalışma
 İş planının oluşturulması



3- Projenin uygulamaya konulması
 Gerekli belgelerin hazırlanması
 Proje yönetim kurulunun oluşturulması
  Oluşturulan iş planının yürürlüğe konulması
 Öngörülen sermayenin sağlanması veya 

finansman planının uygulamaya konulması
4-Projenin tamamlanarak faaliyete 

geçirilmesi
 Öngörülen amaçlar doğrultusunda projenin 

faaliyete geçirilmesi



 Fizibilite çalışmaları ve iş planları, yeni 
projelerin geliştirilmesinde ve hayata 
geçirilmesinde  kullanılan iki ayrı araçtır. Her 
iki ayrı aracın da ortak öğeleri 
bulunmaktadır.

 Fizibilite çalışması, proje fikirlerinin 
yapılabilirliğinin araştırılmasında kullanılan 
bir araçtır.



 İş planı ise, proje fikirlerini fikir 
aşamasından hayata geçirme aşamasına 
taşımak için gerekli faaliyetlerin planlandığı 
bir aşamadır.

 Diğer bir ifadeyle fizibilite 
çalışması,başlangıçta ortaya çıkan proje 
fikrinin netleştirilmesi, projenin 
değerlendirilmesi ve projenin kabul 
edilmesine karar verilmesinde kullanılırken, 



 iş planı ,fizibilite çalışmasında elde edilen 
bilgileri kullanarak projenin fikir 
aşamasından faaliyete geçirilmiş bir işin 
geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

 Fizibilite çalışması proje geliştirme sürecinin 
ilk aşamasında,finansmana ilişkin kararlar 
veya proje üzerinde çalışıp çalışmama 
kararları alınmadan hemen önce yer 
almaktadır.



 Fizibilite çalışmasının amacı, projenin 
yapılabilirliğini finansal, teknolojik, 
ekonomik ve hukuki açılardan ortaya 
koymaktır.

 Eğer çalışmanın sonuçları olumlu ise elde 
edilen veriler iş planının hazırlanmasında 
kullanılır.Eğer sonuçlar olumsuz ise iş       
planının hazırlanmasına gerek yoktur.



 Fizibilite çalışması alternatif projeler için 
ayrı ayrı hazırlanırken, iş planı sadece 
alternatif projeler arasından öne çıkan proje 
için hazırlanmaktadır.

 Fizibilite çalışması ne kadar detaylı ve tutarlı 
hazırlanırsa iş planının hazırlanması o ölçüde 
kolay olacaktır.



Fizibilite Çalışmasının Fonksiyonları
Fizibilite çalışması girişimcilere ve 

yatırımcılara yeni bir iş veya yatırım 
projesi kavramının yapılabilirlik ya da 
katılabilirlik açısından ne derece değerli 
olduğunu gösteren bir çalışmadır.

Fizibilite çalışması hazırlama süreci bir 
test sürecidir.



 Diğer bir ifade ile girişimin başarıya 
ulaşabilmesi için projenin olumlu ve olumsuz 
yönlerini gösteren bir doğrulama sürecidir.

 Fizibilite çalışmaları oldukça fazla düşünme 
ve uğraşı gerektiren çalışmalardır.

 Bu nedenle fizibilite sürecinde çoğu zaman 
ilk başta düşünülen orijinal fikir ve planlarda 
önemli ölçüde değişmeler gözlenmektedir.



 Fizibilite çalışması dayanakları ne kadar 
tutarlı ve detaylı olursa, olumlu sonuçlanan 
bir projenin girişimci ve yatırımcılar 
açısından yapılabilirlik ve katılabilirlik değeri 
o kadar yüksek olacaktır.

 Belirli bir proje konusunda yapılabilirlik 
sonucuna varılması fizibilite çalışmasına yeni 
fonksiyonlar kazandırabilir.



Fizibilite çalışmasının ek fonksiyonlarını 
aşağıdaki gibi  sıralamak mümkündür;

 Ortak girişimler konusunda ortak 
alternatifleri artırıcı ve yapılanmalarda 
hızlandırıcı etkilere yol açar.

 Gerekli izin, lisans ve diğer bürokratik 
işlemlerde kolaylık sağlar.

 Yatırım konusunda katılımcı sayısının 
artmasını sağlar.



Fizibilite Çalışmasının Aşamaları
Fizibilite çalışmaları, planlara dahil edilen 

çalışma alanları ve bu alanlara ait 
detaylar konusunda çok fazla çeşitlilik 
göstermektedir.

Fizibilite çalışmasına konu olacak 
   * ürün,
   * sektör,
   * konunun kamusal veya özel oluşu,



  * projelerin büyüklüğü,
  * sosyal ve ekonomik etkileri ve daha birçok 

değişkene bağlı olarak çalışmanın boyutları ve 
detayları değişmektedir.

 Bir fizibilite çalışmasında genel olarak bulunan 
çalışma ve inceleme aşamalarını;

   * piyasa araştırmaları,
   * teknolojik araştırmalar,
   * ekonomik ve finansal araştırmalar,
   



  * yasal araştırmalar,
  * örgütsel araştırmalar olmak üzere beş ana 

başlıkta toplamak mümkündür.



1- Piyasa Araştırmaları
 Fiziksel bir mekanın olmasına bakılmaksızın, 

rasyonel alıcı ve satıcıların buluştuğu her türlü 
ortam piyasa olarak adlandırılır. 

 Fizibilite çalışmasının piyasa araştırması bölümü 
önerilen projeye ilişkin olarak mevcut ve 
gelecekteki toplam taleple ve bu talepten 
alınması umut edilen piyasa payıyla ilgilidir.



Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki başlıklar 
detaylarıyla ele alınmalıdır;

 Tüketim eğilimleri,

 Geçmişte ve içinde bulunulan dönemdeki arz 
durumu,

 Üretim olanakları ve kısıtları,



 İç ve dış Pazar durumu,

 Rekabet, 

 Tüketici veya kullanıcı davranışları, amaçları, 
motivasyonları, yaklaşımları, tercihleri,

 Dağıtım kanalları ve pazarlama politikaları,



 Proje ürününün veya hizmetin 
pazarlanmasına yönelik idari, teknik ve 
hukuki kısıtlar.

2-Teknolojik Araştırmalar
Teknik analiz kısmı;
Proje girdilerinin analizi,
 İşlem ve süreçlerin analizi,
Proje çıktılarının analizi olmak üzere üç 

ana başlıkta incelenebilir.



3-Ekonomik ve Finansal Araştırmalar
 Fizibilite çalışmasının ekonomik kısmı 

genellikle fayda maliyet ilişkisine 
dayanmaktadır.

 Girişimci projenin yapılabilirliğine ilişkin 
olarak sermaye maliyetlerinin ve ürün veya 
hizmet maliyetlerinin piyasada oluşacak satış 
fiyatları ile karşılanıp karşılanamayacağı ile 
ilgilenmektedir.



 Ekonomik hesaplamalardan elde edilen 
veriler finansal hesaplamalarda 
kullanılmaktadır.

 Ekonomik yapılabilirlik bir ürün ya da 
hizmetin birim maliyetidir.

 Ticari yapılabilirlik ürün ya da hizmetin 
yeterli düzeyde satılıp satılamayacağının 
ortaya konulmasıdır.



 Ekonomik araştırmalar içine projelerin mikro 
katkılarının yanı sıra makro katkılarının da 
dahil edilmesi fizibilite çalışmalarına anlam 
kazandırabilir.

 Fizibilite çalışmasının finansal kısmı ise 
projenin finansal olarak desteklenebilir 
olması ile ilgilidir.



 Proje için yatırılan sermaye, en az benzer 
özelliklere ve risk düzeyine sahip projelere 
eş değer nitelikte veya daha yüksek 
ekonomik getiri sağlar nitelikte olmalıdır.

 Örneğin gıda işletmesi kurmayı planlayan bir 
yatırımcı, bu işletmeyi  çalışır hale getirmek 
için kullanacağı fonları, üretim sırasında 
yapacağı masrafları ve kullandığı fonların faiz 
oranını karşılayacak bir getiri elde etmeyi 
beklemektedir.



 Bu nedenle yapılacak yatırımın işe başlama 
ve işin sürdürülmesi faaliyetlerinin 
masraflarının belirlenmesi kadar, beklenen 
nakit girişlerinin  tahmin edilmesi de böyle 
bir yatırımın finansal uygulanabilirliğinin 
diğer bir ifade ile finansal fizibilitesinin 
belirlenmesinde oldukça önemlidir.



Finansal fizibilite çalışmalarının yapılması 
için gerekli nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür.

 Projeye odaklanılmasına ve alternatif 
seçeneklerin çerçevesinin belirlenmesine 
olanak sağlar.

 Çalışma kolu faaliyetlerinin 
sınırlandırılmasına olanak verir.



 Araştırma süreçleri sonucunda yeni 
alternatiflerin tanımlanmasına olanak verir.

 Projelere başlanmamasının ya da projelerin 
sürdürülmemesinin sebeplerini açıklamaya 
yardımcı olur.

 Projeyi etkileyebilecek faktörleri ortaya 
koyarak projenin muhtemel başarı oranını 
artırır.



 Karar verme sürecine katkı sağlayacak 
kaliteli ve güvenilir bilgi sağlar. 

 Proje seçme ve yürütme faaliyetlerinin 
derinlemesine araştırıldığı konusunda belge 
olma özelliği gösterir.

 Kredi kurumları ve diğer parasal 
kaynaklardan finansal destek alınmasına 
yardımcı olur.



 Sermaye toplanmasına yardımcı olur.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve 
alternatifler arasından seçim yapılmasında 
kullanılan yöntemler:

 Geri Ödeme Süresi (payback period)
 Net Bugünkü Değer (NPV-net present value)
 Karlılık İndeksi(PI-Profitability Index)
 İç Karlılık Oranı(IRR-internal rate of return)



4- Yasal Araştırmalar
   Girişimciler yeni geliştirilen iş ve proje 

süreçlerine ilişkin yasal ve idari konuları da 
araştırmak zorundadırlar. 

   
    Bunlar:
 Organizasyonun hukuki şekli,

 Farklı kamu ve sivil toplum kuruluşlarını 
ilgilendiren izinler ve kayıtlardır.



   Genel olarak sınıflandırılabilecek hukuki 
yapılar şunlardır:

 Kişi işletmeleri,

 Ortaklık ,

 Şirket,

 Kooperatif,



   İşletmenin kuruluş aşamasında gerekli olan 
bütün yetki ve izin belgelerinin de alınması 
gerekmektedir.

5- Örgütsel Araştırmalar

   Proje ya da iş girişiminde;
  çalışacak kişilerin belirlenmesi,
  bunlar arasındaki hiyerarşik yapı,
  kurumsal organizasyon yapısı, 



 çalışanlar arasındaki iletişim kanalları, 
 yetki ve sorumlulukların dağılımı,
 İş bölümü ve bunlara benzer konularda 

varsayımların ve tespitlerin yapılarak 
fizibilite çalışmasına dahil edildiği aşamadır.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en 
önemli noktalar;

 Ortak girişim yapılabilecek kişi ya da 
kurumların olup olmadığı, 



 Yeterli bilgi ve beceriye sahip uzman 
kadronun oluşturulup oluşturulamayacağı,

 Örgütsel yapılanmanın ve örgütsel ağın ne 
şekilde oluşturulacağı.



FİZİBİLİTE ANALİZİ
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 Kapasite planlama, işletmenin üretim 
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gerekli 
insan, makine ve tüm fiziksel kaynakları 
belirleme sürecidir. 

 Kapasite, bir sistemin bir işi yapabileceği en 
iyi değer olurken kapasite planlama, 
kapasiteyi ölçerek üretim gereksinimleri ile 
uyum içinde olacak şekilde seviyelerini 
ayarlar.



 Kapasite, işletmede karşılaşılan ürün 
grubunun ortak bir birimi şeklinde ifade 
edilmelidir (kg- metre-işçi/saat gibi).

  Kapasiteyi etkileyen faktörlerin bazıları 
tamamen işletme yönetiminin 
kontrolündeyken, bazıları kontrolü 
dışındadır. Önemli olan kontrolü altındaki 
faktörleri iyi yöneterek kontrolü dışındaki 
faktörlerden en az etkilenmektir. 



 İşletme kontrolü altındaki faktörlere arazi, 
işgücü, makineler, donanımlar, günlük 
vardiya sayısı, fazla mesai haftalık çalışma 
günü sayısı, dönemlik bakım sayısı ve süresi 
örnek olarak verilebilir. 



 İşletmenin üzerinde fazla etkisi olmayan 
faktörlere ise işçi devamlılığı, işgücü 
performansı, makine bozulmaları ve fireler 
örnek olarak verilebilmektedir.



Kapasite Çeşitleri
 Teorik kapasite: İdeal şartlar altında belirli 

bir sürede elde edilen maksimum üretim 
miktarıdır. Ancak, teorik kapasite tanımında 
da belirtildiği gibi ideal şartlarda geçerli 
olmakta ve bu ideal şartlara da genelde 
ulaşılamamaktadır. 



 Fiili Kapasite: Teorik kapasiteden tamirler, 
beklemeler, duraklamalar, makine ayarları, 
üretim programındaki aksamalar, ürün 
çeşidindeki farklılıklar, zaruri ihtiyaç 
molaları gibi kullanılamayan sürelerin 
çıkarılmasıyla elde edilen kapasitedir.

 İşletmelerin dikkat ettiği ve ulaşmaya 
çalıştığı da daha gerçekçi olan bu fiili 
kapasitedir.  



Fiili kapasite hesaplamasında;

  kuruluş yeri,

  işgücü temini,

  maliyet,

  süreç tipi,



 ürün standartları,

 çalışanların becerileri,eğitimi ve motivasyonu, 

 çizelgeleme, 

 kalite politikası, 

 bakım politikaları,



 sendikalar gibi bir çok faktör göz önüne 
alınmalıdır.



 Kuruluş yeri, işletmenin üzerinde kurulacağı, 
hayatı süresince çalışmalarını sürdüreceği 
yerdir. 

 İşletme stratejisi belirlenirken işletme ne tür 
bir ürün ya da hizmet sunacağını ve hangi 
pazarın içinde rekabet edeceğini 
belirlemiştir. 



 Fiziksel faktörler tesisin yerleşimine ve 
tasarımına etki ederken işletmenin kuruluş 
yeri de işletme ve sermaye maliyetleri 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

 Kuruluş yeri seçimi uzun dönemli ve stratejik 
bir yatırım kararı olduğundan değiştirilmesi 
güç ve maliyetlidir. Kuruluş yeri seçiminde 
kuruluş yeri ile ilgili tüm maliyetler minimize 
edilmeye çalışılmaktadır.



 Kuruluş yeri kararının kapasite ve talep 
tahmini ile birlikte verilmesi seçimin 
doğruluğuna katkıda bulunur. 

 Özellikle hizmet işletmelerinde kuruluş yeri, 
talebi belirlemekte ve kapasite de talebe 
göre belirlenmektedir. Bu nedenle bu 
kararların beraber verilmesi faydalıdır. 



 Kuruluş yeri seçiminde özenli olunmalıdır. 
Çünkü verilen karar, uzun süre için işletmeyi 
belirli koşullar altında çalışmak zorunda 
bırakacaktır. 

 Kötü seçilmiş bir yer işletmeyi baştan zor 
durumda bırakır. İşletme kapasitesi, üretim 
yönetimi ve işletmenin kuruluş yeriyle yakın 
ilişki içindedir



 Farklı kapasite büyüklükleri farklı pazarlara 
girebilmek için farklı kuruluş yerlerini 
gerektirebilir. 

 İşletmeler büyük miktarlarda gereksinim 
duydukları elemanları ucuz kaynaklardan 
sağlamaya çalıştıkça, kuruluş yeri ve üretim 
elemanlarının birlikte ele alınması 
gerekmektedir. 



 Kuruluş yerinin seçimi işletmenin gelişimi 
açısından büyük önem taşır. Çünkü bu seçim 
işletme amaçlarını uzun bir dönem için 
bağlamış olmaktadır. 

 Ulaşım giderleri, kira giderleri gibi bir takım 
üretim elemanlarının giderleri sabitlenmiş 
olmaktadır.



 En iyi kuruluş yeri, diğer seçeneklerle 
karşılaştırıldığında en yüksek kazancı ve 
kârlılığı sağlayan yerdir.



İşletmeler kuruluş yeri açısından genellikle 
üç nitelikte olabilmektedir: 

 Ham madde kaynağına dönük işletmeler: 
Üretimde çok fazla miktarda ham madde 
kullandıkları için ham madde kaynağının 
olduğu yerde ya da yakınında kurulması 
gerekir. Demir-çelik, kömür ya da alüminyum 
tesisleri buna örnek teşkil etmektedir.

 



 Pazara dönük işletmeler: Tesisin pazarın 
yanında ya da yakınında kurulması ulaştırma 
harcamalarında tasarruf sağlamaktadır. 
Makarna, mobilya, deterjan tesisleri bu 
işletmelere örnek olabilmektedir.

  
 Kuruluş yeri farklı olan işletmeler: Bazı 

işletmeler için pazara ya da ham madde 
kaynağına yakınlık çok fazla bir anlam ifade 
etmez. Örneğin, bir kumaş tesisi pamuk 
üretim alanlarına yakın yerde olabileceği gibi 
farklı bir yerde de kurulabilir.



Tesis kuruluş yeri seçiminde uyulması 
gerekenler şu şekilde sıralanabilir.

 Tesisin   gereksinimleri   objektif   olarak   
saptanmalıdır.   Seçilecek   yer   bu   
gereksinimleri karşılayacağı için gereksinim 
tanımlamaları açık ve eksiksiz yapılmalıdır.

 Seçilecek yerin tesisin faaliyetlerine yapacağı 
etkileri belirleyen özellikler saptanmalıdır.



 Yer seçimi çalışmaları belirli aşamalar 
birbirine karıştırılmadan ve sıra ile 
yürütülmelidir.

 Her aşamanın gerektirdiği uzman kişi ve 
kuruluşlar uygun bir biçimde saptanarak 
yararlanma olanakları  araştırılmalıdır.



Tesis seçimi birbirini izleyen üç aşamadan 
oluşan bir karar verme sürecidir. 

 Tesisin kurulacağı genel bir bölgenin 
seçilmesi: Bu bölge bir ülke olabileceği gibi 
bir ülkenin belirli bir bölgesi de olabilir.

 Bölgenin belirli bir yerinin seçilmesi: 
Bölgenin içinde belirli bir şehir ya da kıyı 
şeridi gibi bir yer olabilir.



 Belirlenen yer içinde tesisin kurulacağı 
arazinin seçilmesi

Bölge analizinde dikkat edilmesi gereken 
faktörler aşağıda sıralanmıştır:

 
 Talep ve dağıtım olanakları açısından pazar 

uygunluğu,

 Ham madde kaynaklarının şimdiki ve 
gelecekteki durumu,



 Yan sanayi kuruluşları,

 Çeşit, yoğunluk ve maliyetler açısından 
ulaşım olanakları,

 Enerji kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki 
durumu ve maliyetleri,

Fabrika faaliyetleri ve çalışanların yaşantısını 
etkileyecek iklim koşulları,



 Miktar, kalite ve ücret açısından işgücü 
kaynakları,

 Devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı ya da 
özendirici faktörler.



Yer seçiminde izlenecek aşamaların şu sıra 
ile yapılması gerekmektedir:

 Planlanan gelişmelere göre gelecek hakkında 
tahminler yapılır.

 İşletmenin kurulacağı yer ile ilgili ölçütler 
bulunur.

 Seçilen ölçütlere göre kantitatif ve kalitatif 
yöntemlerle karşılaştırmalar yapılarak yer 
seçim işlemi tamamlanır.



Bölgeler
Pazara 

Uzaklık

Hammaddeye

 Uzaklık

Hammadde

 Üretimi

İşgücü

 Olanakları

Enerji ve 

Su Olanakları Diğer Toplam

20 25 25 10 10 10  

A 30 40 80000 İyi Çok İyi Çok iyi

B 55 75 25000 Kötü Normal Kötü

C 60 50 55000 Normal İyi Normal

D 100 45 45000 Normal Kötü İyi

E 20 30 65000 İyi Normal İyi



FİZİBİLİTE ANALİZİ
Prof.Dr.F.FÜSUN ERDEN



   Girişimci için önemli dokümanlardan biri de 
iş planıdır. Bu dokümanda;

 işletme ile ilgili bilgiler,

 İşletmenin strateji ve hedefleri, 

 Ürün / hizmet bilgileri,

 İş fikrinin piyasa ve talep yapısı,



 Pazarlama planı, 

 Üretim planı,

 Yönetim organizasyon planı,

 Finansal plan,

 İş kurma süreci faaliyet planı,

 Risk değerlendirmesi



 İşletmelerin sürdürülebilirliği müşterilerinin 
istek ve gereksinimlerini karşılayan mal ve 
hizmet üretmelerine bağlı olduğuna göre iş 
planı içindeki üretim planının önemi ortaya 
çıkmaktadır.

 Üretim planı, iş planı içinde önemli bir yere 
sahip olup adeta can damarlarından biridir.



Üretim Sistemi ve Üretim Planı
  Üretim, insan gereksinimlerinin doğal olarak 

tam anlamıyla karşılanamaması sonucunda 
ortaya çıkan beşeri bir faaliyettir.

  İnsan yaşamını doğanın kendisine sundukları 
ile sürdürebilmesi durumunda herhangi bir 
üretim faaliyetinden söz etmek mümkün 
değildir. 



 Ekonomistler üretimi fayda yaratmak 
şeklinde tanımlarken, mühendisler bir 
fiziksel varlık üzerinde, onun değerini 
artıracak bir değişiklik yapmayı ya da ham 
madde ya da yarı mamulleri kullanılabilir bir 
ürüne dönüştürmeyi üretim olarak 
tanımlamaktadırlar.



 Sistem genel olarak, aralarında ilişkiler 
bulunan ve belli bir amacı gerçekleştirmek 
için bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan 
bir bütün şeklinde tanımlanmaktadır. Her 
sistem daha büyük başka bir sistemin 
parçasıdır. Örneğin üretim fonksiyonu, bir 
işletmenin alt sistemi olurken işletme de o 
sektörün alt sistemi olabilmektedir



 Bir sistem girdi, süreç, çıktı ve geri 
beslemeden oluşabilmektedir. Her sistemin 
bir bütün halinde çeşitli elemanlardan 
oluşması sistem kavramında bütünlüğü ortaya 
koymaktadır. Her sistemin bir amacı 
olduğuna göre bu sistemi oluşturan 
elemanların da beraber amacı gerçekleştirme 
doğrultusunda birbirini tamamlaması 
gereklidir. Sistemdeki elemanların beraber 
işleyişinde herhangi bir sorun, tüm sistemin 
başarısız olmasına neden olabilmektedir.



 Bir işletmenin üretim sistemi işletmenin mal 
ve/veya hizmet üretimini gerçekleştiren 
bölümüdür. Üretilenler, bazı işletmelerde 
fiziki bir mal (otomobil, telefon, bardak) 
olurken, bazı işletmelerde de hizmet (ulaşım, 
sağlık, eğitim) olmaktadır. Üretimde de 
temel konular amaçlar, bileşenler ve 
bileşenler arası bağlantılar olduğu için üretim 
de sistem olarak kabul edilmektedir.



 Üretim sisteminin amacı mal ve/veya hizmet 
üretmektir. Basit olarak, girdileri mal ve 
hizmetlere dönüştüren sisteme üretim 
sistemi adı verilmektedir. Üretimde dikkat 
çeken durum, dönüşüm olmasıdır. Üretim 
sistemi de çeşitli elemanlardan oluşmakta ve 
sistem içinde gerekli girdiler kullanılarak 
istenilen çıktılar elde edilmeye 
çalışılmaktadır



 Üretim sistemi yapay bir sistem olmasının 
yanında aynı zamanda dış çevre ile doğrudan 
bağlantısının olması nedeni ile de açık bir 
sistemdir. Sistemin temel elemanları olan 
girdi, süreç, çıktı ve geri besleme üretim 
sisteminde de yer almaktadır.



Üretim sisteminin girdileri olan 
hammadde,malzeme, makine, işçilik, 
yönetim, sermaye, bilgi, girişimcilik, enerji 
ve benzerleri mal ve hizmet şeklindeki 
çıktılara dönüştürülmektedir.  Girdiler, 
üretilen mal ve hizmete göre değişik isimler 
alabilmektedir.



 Bununla birlikte, her girdiyi sonunda temel 
üretim elemanlarından birine dönüştürmek 
olasıdır. Girdiler, aynı zamanda karar 
değişkenleri olarak da bilinirler. Bir üretim 
probleminde çözümün amacı, bu girdilerin en 
uygun değerlerini hesaplamaktır. Üretim 
süreci, sisteme giren elemanların katma 
değer yaratacak şekilde bir mal ya da 
hizmete dönüştürülmesidir.



 Girdilerin çıktılara dönüşmesini sağlayan 
dönüşüm süreçleri fiziksel, yersel, fizyolojik 
ve kimyasal olabildiği gibi psikolojik ve 
bilgisel de olabilmektedir.

 Üretimi gerçekleşecek olan mal yani 
bilgisayar, sehpa, radyo gibi elle tutulabilir 
somut çıktılar ise, dönüşüm fabrikalarda, 
eğitim, ulaşım, eğlence gibi soyut çıktılarda 
ise dönüşüm okul, kamyon ya da turizm 
işletmeleri gibi hizmet birimlerinde 
gerçekleştirilmektedir.



Girdilerin çıktıya dönüşümünde dört değişik 
türde değer yaratılabilmektedir. Bunlar;

  şekil,
  yer, 
 zaman,
  sahiplik değeridir. 



Şekil değeri, girdilerin gerçek biçimlerinin 
değiştirilerek tüketiciye daha yararlı bir şekle 
dönüştürülerek yaratılmasıdır.Bu şekil 
değişimi, fiziksel ya da kimyasal 
olabilmektedir. İşletmelerin büyük bir kesimi 
bu tür değer yaratmaktadır. 



Yer değeri, üretim sisteminin ürünü ya da 
müşteriyi istenilen yere getirmesiyle 
yaratılmaktadır. Bu yer değişimini yapan 
araçlar arasında uçak, kamyon, tren, boru 
hatları ve gemi gibi ulaşım araçları yer 
almaktadır.



Zaman değeri, ürünün müşterinin istediği 
uygun zamanda müşteriye sunulmasıyla 
ortaya çıkan bir değerdir. Buna örnek olarak, 
soğuk hava depoları verilebilmektedir.



Sahiplik değeri, iki yolla yaratılabilir. 
Birincisinde, tanıtım ya da reklam yolu ile 
müşterinin sahip olmak isteyebileceği bir 
ürünün varlığı hakkında müşteriye bilgi 
verilmektedir. İkincisinde ise, müşterinin 
ürüne sahip olmak için dağıtım kanalları 
aracılığı ile gerekli araçları sağlayarak 
yaratılmaktadır 



 Üretim sisteminin çıktısı olan mallar, gözle 
görülebilir ve ölçülebilir varlıklar olurken 
hizmetler, üretildiği anda tüketilir ve 
ölçülmeleri çok güçtür. Geri besleme 
analizleri, çıktılar üzerinde ölçme ve 
gözlemlere dayanırken, analizler amaçlardan 
sapma olduğu durumda düzeltici kararlar 
alınmasına yardımcı olmaktadır.



 Üretim sisteminin elemanı olarak 
gözükmeyen ancak, doğrudan üzerinde etkisi 
olan diğer bir eleman da çevredir. Çevreye 
müşteriler, rakipler, tedarikçiler, yasalar ve 
ekonomi gibi faktörler dâhil edilmektedir. Bu 
faktörlerin varlığı bilinmekte ancak doğrudan 
bu faktörleri belirleyebilme ya da 
değiştirebilme şansı bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, bu faktörler risk olarak hesaba 
katılmaktadır.



 İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan 
kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok 
faaliyet belirli bir sırada 
gerçekleştirilmelidir. Girişimciler bunun 
başarılması için iş planı hazırlarlar. İş 
planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, 
iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri 
nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. 



 Bunun için işletme iyi tanımlanmalı ve üretim 
ile ilgili faaliyetler çok iyi belirlenmelidir. 
Üretim planı işletmenin sabit tek bir 
hedefinin olmayacağını kabul etmeli, ancak 
mevcut üretim durumu ve üretim 
gereksinimleri ve üretim şeklinin gelecekte 
sunacağı fırsatları göstermelidir. 



 Üretim planı işletmenin güçlü ve zayıf yönleri 
göz önünde bulundurularak hazırlanmalı, 
ayrıca işletme pazarda başta müşteri ve 
rakipleri olmak üzere iç ve dış diğer 
faktörleri de dikkate alarak tehdit ve 
fırsatları değerlendirebileceği bir üretim 
planı yapmalıdır.



 Üretim planında, hem şimdi hem de 
gelecekte ürünün nasıl üretileceği 
açıklanmalı, mevcut tesisler ve gerekli 
kaynaklar ayrıntılı biçimde belirtilmelidir. 



Üretim planında;
  ürün ya da hizmet üretimi iş akışı,
  üretim planlaması,
  kapasite planı, 
 gerekli ham madde ve diğer girdiler, 
 makine ve donanımlar,
 işgücü kullanımı,
 ürün ya da hizmet üretimi için seçilen 

kuruluş yeri ve özelliklerine yer verilmelidir. 



FİNANSAL PLANLAMA  
YÖNETİM:

FİNANS KAYNAKLARI 
VE FİNANSAL ANALİZ 



1. Finans ihtiyacının belirlenmesi
• Ne kadar paraya gerek var?
• Ne tür finans sizin için uygundur?
• Hangi süre ile borçlanacaksınız?
• Borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?
2. Finans yöntemleri
• Satın alma
• Factoring
• Leasing
3. Finans Kaynakları ve kuruluşları-Destekler ve teşvikler
4. Yatırımcı arayışı
• Ortak yatırımcı
• Gönüllü yatırımcı (Destekleyici)
• Melek yatırımcı-finansör-
• Risk sermayedarı
• Arkadaş-Aile
5. Fırsatlar
• Çalışma sermayesini artırarak işletmeyi genişletmek
• Alacakların tahsili, nakde çevrilmesi, siparişler gerçekleştirmek



Değirmenin Suyu
Nereden Gelecek?

Bir işletmenin gelişmesi ve ayakta kalabilmesi, büyük

ölçüde girişimcinin gerekli olan finansman ihtiyacını

doğru kaynaklardan sağlayabilme becerisine bağlıdır.

Bir işletmenin;

• kuruluş,

     • gelişme ve

 • olgunluk 

aşamalarında kullanabileceği finansal kaynaklar ve bunun yönetimi 
bulunmaktadır. 



Girişimci mükemmel bir iş planına sahip olsa bile gerekli finansmanı 
sağlayamazsa bu planı asla hayata geçiremez. Üstelik bu zorlu mücadele bir 
kereye mahsus da değildir. Finansman sorunu girişimcinin sürekli 
gündemindedir. 
İşletmeler de insanlar gibi doğar, büyür, olgunlaşır ve yaşlanır. 
İşletmenin kuruluş, gelişme, olgunluk ve düşüş dönemi olarak adlandırılan 
bu yaşam evrelerinde finansman sorunu farklı biçimlerde ortaya çıkar.



İşletme Sermayesinin Kaynakları
• İşletme Sermayesinin Dış Kaynaklardan Karşılanması
• İşletme Sermayesinin İç Kaynaklardan Karşılanması
• İşletme Sermayesinin Kârlarla Finanse Edilmesi
• İşletme Sermayesi Nakit Akışının Hızlandırılması
• İşletme Sermayesinin Amortismanlarla Finanse Edilmesi

İşletme Finansmanında Kaynak Seçimini Etkileyen 
Faktörler
• Uygunluk
• Risk
• Maliyet
• Finansal Kaldıraçtan Yararlanma
• Esneklik
• Kontrol ve Yönetimin Paylaşılması
• Zamanlama



İşletme Sermayesi İhtiyacını 
Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler

• İşletmenin Tipi, Faaliyet Konusu ve Büyüklüğü
• Cari Aktif ve Pasif Kalemlerin Devir Hızı

• Cari Aktiflerin Genel Olarak Devir Hızı
• Nakit Devir Hızı
• Alacakların Devir Hızı
• Stokların Devir Hızı

• Tedarik ve Satış Şartları
• İşletmenin Likidite Durumu
• Stok Değerleme Metotları
• İşletme Kapasitesi ve Kullanma Derecesi
• Üretim Süresi
• Kâr Dağıtımı, ihtiyat ve Büyüme ile ilgili Politikalar
• İşletme Gelirlerinin Dalgalanma Derecesi
• Satıcı Kredilerinden Yararlanma Derecesi
• Sermaye Maliyeti
• Amortisman Politikaları
• İşletme Yöneticilerinin Risk Karşısındaki Tutumları

İşletme Sermayesi İhtiyacını 
Etkileyen İşletme Dışı Faktörler

 Vergi Uygulamaları
 Yatırım Teşvik Tedbirleri
 Fiyat Seviyesindeki Değişmeler, 

Konjonktürdeki Değişmeler ve Dönemsel 
Dalgalanmalar

 Teknolojik Değişmeler
 Finans Kurumlarının Gelişmişlik Düzeyi



Kuruluş Aşamasında…
Bir girişimci en büyük sıkıntıyı kuruluş 
aşamasında yaşar. İşe başlama harcamaları 
yüksek, satışlar ve pazar payı düşük, finansman 
kaynakları kısıtlıdır.

Girişimci, bu aşamada şu yollarla finansal 
kaynak oluşturabilir:

• Sahip olduğu kişisel birikim

• Aile ve dost çevresinden alacağı borçlar

• Tedarikçilerin kredi açması

• Ev, tarla vb. gayrimenkullerin ipotek edilmesi

• Kredi kartıyla mal alımı

• Banka kredisi kullanımı



Tedarikçilerden Nasıl Kredi
Alınabilir?
• Yeni iş kuran birçok girişimci vadeli mal alımı şeklindeki bu 

krediyi kullanır. İş fikrini oluşturan mal ya da hizmet için 
gereken girdiler, tedarikçiden 30, 60 ya da 90 günlük 
vadelerle alınabilir. Bu kredi işe başlama desteği olarak 
kullanılabileceği gibi işin devamında da kullanılabilir.

Ayrıca çeşitli kurumlar
tarafından da girişimciler

desteklenmektedir.
Daha fazla bilgi için bk.
Ülkemizde Girişimciliğe
Hizmet Veren Kurumlar

ve Destek Koşulları
bölümü.



Kuruluş Aşamasında Bankalardan
Nasıl Kredi Alınabilir?

Bazı işlerde bankalardan sınırlı da olsa finansman desteği alınabilir. Bankalar küçük 
işletmelere uzun vadeli borçlar vermekten kaçınır. Daha çok kısa vadeli, mevsimlik 
krediler ile belli bir amaca yönelik (makine ve ekipman alımı gibi) krediler verir.
Kuruluş aşamasındaki bir işletmeye kredi veren bankalar şu sorulara cevap ararlar:
1.Borç alan, aldığı parayı geri ödeyebilecek mi?
• Girişimci pazarı tanıyor mu, pazarın ihtiyaçlarına cevap verecek bir iş planı var mı?
• Girişimci bu tür bir işi başarıyla yürütecek deneyim ya da bilgiye sahip mi?
• İş planı gerçekçi, tam ve akla uygun varsayımlara dayanıyor mu?
• Planın gelir ve gider öngörüleri gerçekçi ve titiz mi?
• İşletme faaliyette ise borç isteyen kişinin geri ödeme yeteneğini nedir?
2. Borç alan kişi geri ödeme yapacak bir karaktere sahip mi? Kredi geçmişi temiz mi?
3. Borç alan kişi geri ödeme yapamazsa el konulabilecek bir mal varlığı var mı?

Cari oran: Cari varlıkların
toplam bedelinin cari borç
ve yükümlülüklerin toplam

bedeline bölümü.
cari varlıklar: Nakit, menkul

kıymetler, alacaklar,
stok.

cari borç ve yükümlülükler:
Şirketin günü gelen

borçları.



Bankalar tüm bu sorulara tatmin edici cevaplar alsalar 
bile yine de verdikleri kredinin geri dönüşünü garantiye 
almak isterler.

Bu çerçevede en çok başvurdukları yöntem ise maddi 
teminattır. Maddi teminat, borç veren kişiye borcun 
tamamı ödenene kadar rehin       verilen bir varlıktır. 

Örneğin bir girişimci şirketi için bir otomobil kredisi 
alırken, krediyi veren kuruluş hem arabayı kendi üzerine 
tescil ettirir, hem de borç verdiği girişimciden yüksek 
bir peşinat tahsil eder. 

Bu sayede,eğer borçlu geri ödemelerini zamanında 
yapmazsa bütün masraflarını karşılamak amacıyla bu 
arabayı ondan geri alıp satabilir.



Gelişme Aşamasında…
İşletme satışlarını artırmış, giderek büyüyen bir pazar payına ve 
müşteri sayısına ulaşmıştır. Bu aşamada daha da büyümek, yeni 
eleman almak ve yetiştirmek, yeni kazançlar elde etmek için daha 
fazla sermayeye gereksinim duyulur. İhtiyaç duyulan sermayenin bir 
kısmı satışlardan gelen nakit akışı sayesinde içeride yaratılabilir. 

Fakat gelişme hızlıysa veya işin stratejisi iddialıysa nakit akışı 
yetmez, daha çok sermayeye ihtiyaç duyulur. Yürüyen bir iş faaliyeti 
olan, saygınlığını kanıtlayan bir işletmenin dış sermaye desteği 
bulması daha kolay olur. Bu aşamada bankalara başvurulabileceği gibi 
risk sermayesi yatırımcılarına ve iş meleklerine de başvurulabilir.



Gelişme Aşamasında Bankalardan
Nasıl Kredi Alınabilir?

Bu aşamada bankalar kredi vermekte daha 
isteklidir ve kredi miktarını yükseltirler. Ancak 
yine de iki oran bankalar için önem taşır.

• Gelirin Faizleri Karşılama Oranı = Faiz ve Vergi Öncesi Gelir
                  Faiz Giderleri

•Borçluluk Oranı =      Toplam  Borç     
                                  Toplam Varlıklar



Risk Sermayesi (RS) Yatırımcısı Kime 
Denir?

Risk sermayesi yatırımcısı, yeni kurulmuş ya da gelişme sürecindeki, 
yüksek ilerleme potansiyeline sahip bir şirkete ortaklık elde etmek isteyen 
ve yüksek riski göze almış yatırımcıdır.
RS yatırımcısı koyduğu sermayenin karşılığında şirkete yüksek bir 
yüzdeyle ortaklık sağlar ve yönetim kuruluna girer. 

RS sahipleri bu şirketlere stratejik yöneticilik yapabilirler. 
Çoğu kez tedarikçilerle ve potansiyel iş ortaklarıyla şirket arasında 
bağlar kurarlar. 

Çoğunlukla da RS yatırımcıları bu şirketlerin başarmak için gerek duyduğu 
teknik ve idari personelin işe alınmasına ön ayak olurlar.



Risk Sermayesi Yatırımcısına 
Neden Başvurulur?

Bir işin gelişmesini ve büyümesini sağlayan 
başarılı bir finansman modelidir.

• Şirketin uzun vadede değerini yükseltir.

• Yeni ürün geliştirme sürecine katkıda bulunur.

• Şirketin başkalarının gözünde değerini arttırır.

• Şirkete profesyonel bir yönetim ve deneyim

desteği sağlar.



Risk Sermayesi Yatırımı
Kullanmanın Riskleri Nelerdir?
Şirketin yönetiminde söz hakkına sahip olacak büyüklükte 

pay isterler.
Genellikle gelişme aşamasındaki şirketleri tercih ederler.
Şirkete düşük fiyatla değer biçebilirler.
Başka yatırımcıları ürkütebilirler.



İş Melekleri Kime Denir?
 İş melekleri daha küçük boyutlarda RS yatırımcılarıdır.
 Küçük ve orta boy işletmelerle ilgilenirler. 
 Özellikle yeni kurulan işletmelerin ilk dönemlerinde borç ya da öz kaynak 

sermayesi olarak destek sağlarlar. 
 İş melekleri, yüksek gelir düzeyine sahip başarılı iş adamları ya da 

profesyonellerdir. 
 Genellikle doğal ilişkileri çerçevesinde bireysel olarak destek verirler. 

Ancak son yıllarda yurt dışında ve ülkemizde örgütlenme yoluna 
gitmektedirler.

İş melekleri daha çok şu özelliklere sahip işletmelere destek verirler:
o RS yatırımcılarının ilgisini çekemeyecek kadar küçük şirketler
o Olgunluk döneminde bile RS yatırımcılarında ilgi uyandırmayacak kadar 

sınırlı bir geliri olan şirketler
o Bankalar ve RS yatırımcıları açısından fazla riskli görünen şirketler



Olgunlaşma Aşamasında…

Gelişmekte olan işletmeler, bir süre sonra olgunluk 
dönemine girer. Gelişim süreçleri yavaşlar ve durur. Bu 
yaşam döneminde şu sebeplerle finansman ihtiyacı 
doğabilir:
 Başarı ve kârlılık pazara rakip firmaları çeker. Bu 

yüzden girişimcinin yenilikler yapabilmesi, dolayısıyla 
finansman sağlaması gerekir.

Ürüne ya da hizmete olan talep büyük ölçüde 
karşılanmış olur. Yani pazar doygunluğa ulaşır. Bu 
doygunluğu aşmak için yeni ürünler geliştirme, 
ürünlerde çeşitleme yapma gibi çözümler üretilmelidir. 
Bu da ilave finansman ihtiyacı doğurabilecektir.



Bir teknolojik değişiklik meydana gelebilir. Teknolojiye uyum 
sağlayabilmek gerekli finansmanın bulunmasına bağlıdır.

İşletme büyüdükçe motivasyon ve yenilik ruhu zayıflar, yapı 
hantallaşır. Yapıyı harekete geçirecek tedbirler de kimi zaman 
finansman ihtiyacı doğurabilir.



Olgunlaşma Aşamasında Başvurulabilecek 
Bir Finansman Biçimi

Olgunluk dönemine giren bir işletme hisse senedi satışı 
yoluyla sermaye temin etmek için halka açık sermaye 
piyasalarına girer. Bu şekilde büyük miktarda sermaye 
sağlanabilir. Ancak bu uygulama fazla bürokrasi ve 
sorumluluk gerektirir. Burada en önemli unsurlardan biri 
zamanlamadır. İşletme, hisse senetlerini değeri yüksek 
iken satabileceği bir ekonomik ortamda halka açılmalıdır.
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FİNANSMANIN FONKSİYONLARI

• Fon Sağlanması 
• Fon Yatırımı
• Finansal Planlama ve 
Denetim
• Finansal Analiz



• Finansal planlama, işletmeye giren ve 
çıkan para-fon akımlarının sistematik 
bir biçimde tahmini ve hesaplanmasını 
konu edinir.

• Finansal planlama, işletmelerin 
faaliyeti sırasında ortaya çıkacak her 
türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden 
bir programa bağlanmasıdır.

• Nakit giriş ve çıkışlarının hem tutar 
hem de zaman açısından 
uyumlaştırılmasıdır.

• Finansal planlamanın amacı, optimal 
likiditenin oluşturulmasıdır.  

• Finansal analiz işletmenin geçmişe 
dönük verilerine dayanmaktadır. 

• Finansal planlama ise geleceğe 
yönelik hareket biçimini belirlemeyi 
amaçlar. 



Finansal Planlama Nedir? 
Finansal planlama şu konuları kapsayan bir 
süreçtir:
• 1. İşletme (Firma) için mümkün yatırım ve 

finansman tercihlerinin analizi. 
• 2. Güncel alınan kararların gelecekteki 

sonuçlarının tahmini. 
• 3. Hangi alternatifin uygulanacağına karar 

verilmesi. 
• 4. Finansal planda saptanmış amaçlara ait 

performansın ölçülmesi. 
– Firma hem uzun hem de kısa dönemi 

planlamalıdır. 
– Kısa vadeli planlama 12 aylık süreci inceler.  
– Kısa vade planlama daha çok, firmanın 

faturalarını ödemeye yeterli nakde sahip 
olduğundan ve kısa vadeli borçlanma ve borç 
verme incelenmektedir.



Planlama sürecinin başında yöneticiler, her bir 
bölümden gelecek 5 yılı kapsayan 3 alternatif iş 
planı isteyebilir: 
1. Büyük sermaye yatırımı ve yeni ürünler, 
mevcut pazarların hızlı büyümesi ya da yeni 
pazarlara giriş içeren bir en iyi durum yani atak 
büyüme planı. 
2. Bölümün pazarlarıyla birlikte büyüdüğü, 
fakat rakiplerine önemli bir zarar getirmeyen 
normal bir büyüme planı. 
3. Firmanın pazarın küçülmesi halinde 
masrafları kısma planı. Bu durum, zayıf 
ekonomik dönemlerde yapılan planlamadır. 

• Finansal planlama sadece tahmin değildir. 
• Finansal planlamacılar muhtemel olaylar kadar muhtemel 

olmayan olayları da düşünürler. 



Etkili planlama için üç 
koşul mevcuttur: 
1. Tahmin etme: 
Mekanik bir uygulamaya 
indirgenmemelidir. Geçmiş 
verilere göre basit bir 
eğilim saptamanın değeri 
sınırlıdır. 
• Tahminleri rakiplerin 

de kendi planlarını 
geliştirdiğini göz 
önünde tutmalıdır. 

• Şirketle ilgili bir grup 
tahmin sunulduğunda 
bunu görünür değeriyle 
kabul etmemek gerekir. 
Tahminlerin gerisini 
araştırın ve dayandığı 
ekonomik modeli 
tanımlamaya 
çalışılmalıdır. 

• Yapılan tahminlerde 
tutarlılık sağlamak 
yaygın makroekonomik 
varsayımlara 
dayanmalıdır.

2. Optimum Finansal Planın Seçimi: 
Finans yöneticisi en iyi planı 
seçmelidir. Ancak özellikle planlamanın 
karmaşık yapısı ve soyut sorunların 
tümünü çözecek bir model yoktur. 
Ancak sıklıkla yöneticiler amaçlarını 
muhasebe rakamlarıyla belirledikleri 
görülmüştür. Örneğin; “amacımız, yıllık 
yüzde 20 satış büyümesini 
başarmaktır.”

3. Uygulamaya konulan planın 
izlenmesi: Finansal planlar, uygulaması 
biter bitmez demode olur. Çoğu kez 
daha da erken demode olurlar. İyi bir 
plan, gelişen olaylara kolay 
uyarlanabilir olmalıdır.
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Finansal Planlamanın Faydaları
1.Amaçlar ve geleceğe yönelik hedefler, 
kantitatif hale dönüştürülür.
2.Faaliyetlerin değerlenmesinde, kontrolünde 
kullanılacak standartların belirlenmesini sağlar.
3.Ekonomik hayatta karşılaşılabilecek 
problemlerin önceden görülmesini mümkün kılar.
4.İşletmede çeşitli bölümler arasında 
koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.
5.İşletme amaç ve stratejilerinin anlaşılmasında 
ve faaliyetlerin yürütülmesinde yol gösterici 
olur.
6.Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar
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Finansal Planlama Yapılırken;
• İşletmenin uzun dönemli amaç ve 

hedefleri
• İşletmenin mevcut finansal  yapısı
• Üretilen mamullerin özellikleri  
• Üretilen ürünlerin pazarlanabilirliği
• İşletmenin pazarlık gücü vb.  içsel 

unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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Finansal planlama yapılırken temel işletme verileri 
yanında, şunları da göz önünde bulundurmak gereklidir: 

• Genel ekonomik durum ve ekonomik 
koşullar-pazarın zaman değeri

• İşkolundaki rekabet ve endüstri koşulları
• Vergi uygulamaları
• Kredi kaynakları
• Bireysel ve kurumsal yatırımcı davranışları
• Talepteki olası değişmeler ve davranışlar
• Satıcıların durumu 
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Etkili Bir Finansal Planlamanın Koşulları

• Geleceğe 
yönelik doğru 
tahmin 
yapmak

• En uygun 
planı seçmek

• Uygulanan 
finansal planı 
izlemek



İşletmenin Temel Amaçları

Kısa Vadeli Satış Tahmini

İşletmenin Uzun Vadeli Planı

Uzun Vadeli Satış Tahminleri

Üretim Bileşim Stratejisi

Üretim 
Politikasına 
İlişkin Bütçeler

Pazarlama 
Politikasına 
İlişkin Bütçeler

Araştırma ve 
Genel Yönetim 
Politikasına 
İlişkin Bütçeler

Finansal Kontrol 
Politikasına 
İlişkin Bütçeler

Bütçeleştirilmiş Mali Tablolar
1) Nakit Bütçesi
2) Proforma Gelir Tablosu
3) Proforma Bilanço
4) Proforma Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon 
akımı)



11

Finansal Planlama Araçları

• Uzun vadeli finansal planlamalarda, proforma bilanço ve 
gelir tablosu kullanılır.

• Kısa vadeli finansal planlamalarda, nakit bütçesi kullanılır.
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Proforma 
Bilanço

• Proforma bilanço, gelecekte 
belirli bir tarihte   
işletmenin   olası   varlık,  
borç  ve öz sermaye     
durumunu     tasnifli     
halde gösteren tablodur.

• Proforma  bilanço, işletme 
amaçları doğrultusunda   
alınan   kararların, yapılan 
planların, işletmenin aktif 
ve pasif yapısını nasıl 
etkileyeceğini tahmin 
etmeye yarayan finansal 
tablodur.

Proforma Gelir 
Tablosu
• Proforma gelir tablosu; 

işletmenin tahmin edilen  
hesap  döneminde  elde  
edeceği gelirler ile  yapması    
beklenen  giderleri    tasnifli  
bir şekilde    gösteren     ve    
söz konusu      dönem 
faaliyetlerinin  sonucunu kar 
ya da zarar olarak özetleyen 
tablodur. 
• Proforma gelir tablosu; 

işletmenin gelecek döneme   
ilişkin   gelir  ve  giderlerinin 
tahmin edilmesinde 
kullanılmaktadır.
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Proforma Gelir Tablosunun 
Düzenlenmesi

• İlk önce, satış tahmini yapılır.
• Satış tahminlerinden yararlanarak, 

üretilen malın maliyeti tahmin edilir. 
Genellikle, geçmiş yıllara ait satılan 
malın maliyetinin satışlara oranı ile 
satılan malın maliyeti tahmin edilir.

• Satışlarla ilgili giderler ve yönetim 
giderleri tahmin edilir.

• Gelir ve giderler arasındaki fark, o 
dönemin kar/zararını oluşturur. 
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Proforma Fon Akım Tablosu
• Proforma fon akım tablosu, işletmenin gelecek hesap    

dönemlerinde    sağlayacağı   tahmin   edilen kaynaklarla 
bunların olası kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. 
Bu tablo proforma  bilanço ve gelir tablosundan 
faydalanılarak düzenlenebilir.

• İşletmenin gelecek dönemde sağlayabileceği kaynakları,
• İşletmenin, planın kapsadığı dönem içindeki fon 

gereksinmesini,
• İşletmenin yarattığı kaynakların gereksinimleri 

karşılayıp karşılamayacağını,
• Yeterli değil ise farkın hangi kaynaklardan 

karşılanabileceğini ortaya koymaktadır.



Finansal Planlama Modelleri 
• Finansal planlamacılar alternatif finansal 

stratejilerin sonuçlarını ortaya 
çıkarmalarına yardımcı olacak finansal 
planlama modeli kullanırlar. 

• Bu modeller, basit modellerle başlayıp 
yüzlerce denklem içeren modeller 
uzanır. 

• Tüm finansal planın üç bileşeni vardır: 
girdiler, planlama modeli ve çıktılar



Çıktıl
ar

Çıktıl
ar



• Girdiler: 
• Finansal planın girdileri, firmanın cari finansal 

tablolarından ve geleceğe ilişkin tahminlerden oluşur. 
• Genellikle temel tahmin satışlardaki büyümedir, çünkü 

işgücü gereksinimi, stok düzeyi gibi birçok değişken 
satışlara bağlıdır. 

• Bu tahminler finans yöneticisinin sadece kısmen 
sorumluluğundadır. 

• Satış tahminlerinde anahtar rolü pazarlama bölümü 
üstlenecektir.

• Ayrıca satışlar genel ekonominin durumuna bağlı 
olacağından makroekonomik ve sanayi ile ilgili 
tahminler hazırlanmasında bu konuda uzmanlaşmış 
firmalardan yardım alınabilinir. 



• Planlama Modeli: 
• Finansal planlama modeli, kar, yatırım ve 

finansman için yöneticilerin yaptığı tahminlerin 
içiçe sarmalanmasıyla ilgili hesaplamaları yapar. 

• Bu model, satışlardaki bir değişmenin, maliyetleri, 
çalışma sermayesini, duran varlıkları ve finansman 
gereksinimini nasıl etkileyeceğinin tahmin 
edilmesini içerir. 

• Örneğin; bu model toplam satışlardaki her 1 TL’lik 
artışın üretilen malın toplam maliyetini 80 kuruş 
artırabileceğini, ticari alacakların satışların sabit 
bir yüzdesi olacağını ve satışlardaki her yüzde 10 
artışın firmaya duran varlıklarını yüzde 8 artırma 
zorunluluğu getireceğini belirleyebilir. 



• Çıktılar: 
• Finansal modelin çıktıları, gelir tablosu, 

bilanço, nakit kaynak ve kullanımlarını 
açıklayan tablolar gibi finansal tablolardan 
oluşur. Bu tablolara proforma denir. 
Proforma, girdilere ve planın içerdiği 
varsayımlara dayanan tahminler anlamına 
gelir. 

• Çıktılar genellikle önceki bölümde 
tartıştığımız finansal oranları da içerir. Bu 
oranlar planlama dönemi sonunda firmanın 
finansal bakımdan uygun ve sağlıklı 
durumda olup olmayacağını işaret eder.



Finansal Planlama Modelleri 
• Basit Trend Yöntemi -Satışların Yüzdesi 

Yöntemi 
• Dikey Yüzde Yöntemiyle Proforma Gelir 

Tablosu 
• Oran-rasyolar Yöntemi 
• Regresyon –korelasyon Yöntemi 
• Hareketli Ortalamalar Yöntemi 
• Matris Yöntemi
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İşletme Dönemi Finansman Planının 
Hazırlanması

Yatırım 
İhtiyacı

Mevcut 
Finansal 
Yapının 
Özellikleri – 
İşletmesi 
Kurulu 
Olanlar İçin

Satış Planı

Başlangıç 
Sabit 
Yatırım 
İhtiyacı

İşletme 
Giderleri

Ek 
İşletme 
Sermayes
i İhtiyacı

TOPLAM 
YATIRIM 
İHTİYACI

Finansman 
Kaynakları

Kredi Geri 
Ödeme Planı

Tahmini 
Finansman 
Hareketleri

Gelir-Gider 
Analizi

Nakit Akış 
Analizi

Karlılık 
Analizi

Yatırım Geri 
Dönüş Süresi

NBD Analizi İç Karlılık 
Analizi
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Bu bölümde temel olarak yapılabilirlik araştırması aşamasında 
yapılan finansman hesaplamaları tekrar yapılır. Ancak ek olarak;

1. Yapılabilirliği ispat edilen işletme senaryosundan iş 
planında tarif edilen işletme modeli dönüşümündeki 
farklar bu bölüme yansıtılır. (Üretim Planı, Hammadde Temin 
Planı, İşgücü Temin Planı, Üretim Sistemi Gelişim Planı, Satış Planı, 
Makine-Ekipman Temin Planı vb.)

2. İşletme modelinin daha sağlıklı kurulabilmesi için gelir-
gider analizi ve nakit akım hesaplamaları ilk yıl için aylık 
bazda yapılır. 

3. Başabaş noktası, net bugünkü değer, iç karlılık oranı, 
yatırımın geri dönüş süresi gibi ek analizler yapılır.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
HazırlanmasıBaşlangıç Yatırım Harcamaları

Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması sonucunda elde 
edilen bilgilerin yardımıyla iş fikrinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli tüm yatırım kalemlerinin özellikleri belirlenir. 

Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek yatırım kalemlerinin 
parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım 
sermayesi gereksinimi bulunur. 
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanmasıİşletme Giderleri ve İşletme Sermayesinin 

Belirlenmesi

Girişimcinin işletmenin kurulması sırasında toplam 
finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz 
edebilmesi için öncelikle işletme giderlerini ve 
işletme sermayesini incelemesi gerekir. 
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması• İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve 

müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı 
göstermektedir. "Yıllık İşletme Giderleri Tablosu" işletme gider kalemlerini 
göstermektedir. 

• İşletme sermayesi, işletme faaliyete geçtiğinde üretilen mal ya da 
hizmetin bedelinin tahsil edilmesine kadar yapılacak işletme giderlerini 
karşılayacak finansman kaynağıdır. İşletme döneminin ilerleyen 
aşamalarında işletmenin düzenli ve aksamadan işlemesi için gerekli olan 
fon gereksinimi belirler. 
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
HazırlanmasıToplam Yatırım Gereksinimi

• Başlangıç yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının toplamı, iş fikrinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli toplam finansman ihtiyacını belirler.

Finansman Kaynakları Araştırması

• Yapılabilirlik araştırmasının önemli adımlarından bir tanesi finansman kaynaklarının 
araştırılmasıdır. Yatırımın gerçekleştirilmesinde gerekli ilk yatırım ve işletme sermayesinin 
temini için, özkaynak, kredi, borç sağlanması ile ortaklık kurma türü tüm potansiyel finansal 
kaynaklar belirlenir. 

• Bu kaynakların tümü incelenir ve kaynak limitleri, finansman maliyetleri, ödeme yapıları, 
teminat ve özkaynak gerekliliği  faktörlerine göre karşılaştırılır ve değerlendirilir.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
HazırlanmasıKredi Geri Ödemesi Hesaplaması

• Kredi kullanımı durumunda girişimciler nakit 
akış ve karlılık tablolarında kredi ana para ve 
faiz ödemelerini göstermek zorundadırlar. Bu 
hesaplamalar yapılırken kredi tutarı, kredinin 
geri ödeme süresi ve yıllık faiz verileri kullanılır.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
HazırlanmasıFinansal Hareketlerin ve İşletme Karlılığının Araştırılması

– Finansal değerlendirme bölümleri, girişimcilerin bu aşamaya kadar 
ulaştıkları sonuçları kullanarak, iş fikrinin finansal kazanç özelliklerini 
analiz etmelerini sağlar.

– Bu analiz sonucunda girişimci yatırımı ile ilgili kabullerini gerektiğinde 
yeniden gözden geçirerek en uygun ve karlı işletme modeline ve 
finansal çözümlere ulaşmaya çalışır.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Gelir-Gider Hesabı

– Bu hesaplamalarda yıllara göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı 
olarak verilir ve yıllık işletme gelir-gider farkı bulunur. 

– Gelir-Gider Hesabı Tablosunda, işletme gelirleri bölümünde, ürün ve hizmet 
sunumu için üretim ve satış programlarında yapılan tahminlere uygun olarak 
satış miktarları ve satış fiyatları çarpımından işletme gelirleri elde edilir. 
Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı belirtilir. Gider kalemleri ise İşletme 
Giderleri Tablosundan alınır.

– Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin sadece yıllık işletme brüt gelirini 
göstermeyi amaçlar. İşletme gelirlerinin net sonuçlarını ve yatırım 
harcamalarının karşılanışı gibi mali değerlendirmelerde gerekli diğer bilgileri 
içermez.

– Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde gelir-gider 
hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Nakit Akışı Hesaplaması

– İşletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her 
türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. Nakit akım hesaplamaları 
sonucunda işletmenin gelir-gider yapısının ötesinde yatırım, kredi 
ödemeleri, vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletme finansal yapısı 
üzerindeki etkileri görülür.Bu tablo işletmenin karlılığı ile ilgili bilgi vermez.

– Nakit akım tablosunda yıl sonu eldeki nakit satırındaki değerlerin eksi 
olmaması gerekir. Bu durum işletmenin kuruluş ve işletme dönemi nakit 
ihtiyacının çözülemediğini gösterir.

– Yapılabilirlik araştırmasından farklı olarak bu bölümde nakit akışı 
hesaplamaları ilk yıl için aylık bazda yapılmalıdır.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Başabaş Noktası Hesabı

– Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile 
işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış 
düzeyinin bulunmasını sağlar.

– Başabaş noktası hesabı işletme cirosu içindeki 
kar payının işletmenin sabit giderlerini de 
karşıladığı üretim sayısını gösterir. Bu noktaya 
kara geçiş noktası da denir.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Karlılık Hesabı

– Karlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi, işletme sermayesi 
ihtiyacı dahil tüm gelir ve gider kalemlerini gözönüne alarak, iş 
fikrinin dönemsel ve toplam kar/zarar durumunun incelenmesini 
sağlayan hesaplamadır. Karlılık hesabı tablosunda nakit akış 
tablosundan farklı olarak işletmenin ürettiği ve tükettiği finansmanın 
karşılaştırması yapılır.

– Karlılık hesabı sonucunda elde edilen yıllara göre net nakit akımlar 
satırı ile Net Bugünkü Değer ve Iç Karlılık Oranı Analizleri yapılır.

– Toplam net nakit akımlar satırı ise kendi başına bir göstergedir ve 
yatırımın geri dönüş süresini gösterir. Bu satırdaki rakamların -
(eksi)'den +(artı)'ya dönüştüğü dönem ise işletmeye bağlanan 
toplam sermayenin kendisini geri döndürdüğü dönemi ifade eder.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

Net Bugünkü Değer Analizi:

– Yatırım projelerinde yatırım ve işletme sermayesi harcamaları ile işletme 
döneminde işletme karından oluşan bir net nakit akım söz konusudur. Bu 
harcama ve karların yıllara yayılımını piyasa için geçerli bir indirgeme oranı 
ile bugüne çekerek proje net nakit akımlarının bugünkü değerini 
değerlendirme yöntemine Net Bugünkü Değer(NBD) Analizi denir. 

– NBD analizi yapılırken kullanılan indirgeme oranı genellikle piyasada nakit 
paranın en basit değerlendirme yöntemi olan banka faizleridir. NBD 
değerinin pozitif olması gerekir. Aksi halde proje için yapılan harcamaların, 
piyasa için geçerli bir kazanç oranının üstünde bir kazanç getirmediği 
belirlenir.
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5. İşletme Dönemi 
Finansman Planının 
Hazırlanması

İç Karlılık Analizi:

– İç Karlılık Oranı, Net Bugünkü Değeri sıfırlayan indirim oranıdır.

– İç karlılık oranı yatırımcının beklediği yatırım kazancı oranı ile karşılaştırılır 
ve beklentisinden yüksek ise yatırıma geçilir. İç karlılık oranı 
hesaplamasında ortaya çıkan indirim oranı Türkiye gibi enflasyonist bir 
ekonomi yapısına sahip ülkelerde enflasyon oranı ve yatırımcının kar 
beklentisinin toplamını karşılıyor olması gerekir. 

– Yatırımcının/girişimcinin birden fazla iş fikrine sahip olması durumunda bu 
aşamada hesaplanan indirim oranı iş fikirlerinin karşılaştırılmasında 
değerlendirmeye alınan etkenlerden önemli bir tanesidir.



BÖLÜM III. PAZARLAMA PLANLAMASI
6.1. PAZARLAMA PLANLAMASININ AMACI 

• Pazarlama planı, girişimcinin faaliyetlerini ve 
geleceğini izleme ve kontrol etmesinin gösteren bir 
haritadır. Girişimcinin iş planında yer alan amaç, 
strateji ve faaliyetlerini ifade eden yazılı bir 
doküman olarak ta tanımlanmaktadır ( Güney,2004).

• Pazarlama Planının girişimci açısından amacı 
aşağıdaki sorulara yanıt bulabilmenin sistematik 
sürecinin göstermektir:

• Neredeyiz?

• Nereye gidilmek isteniyor?

• Amaca nasıl ulaşılacaktır?



6.1. PAZARLAMA PLANLAMASININ AMACI

• Girişimcinin Pazarlama Planı olmadan faaliyete 
geçmesi doğru olmayıp, bu durum başarısızlığı da 
beraberinde getirecektir. Yapılacakları sistematik 
şekle dönüştürerek ortaya koymak ve izlemek 
için Pazarlama Planı gereklidir. Pazarlama Planı, 
girişimcinin faaliyetlerini el yordamı ile 
yönetmesi yerine, daha sistematik bir şekilde yol 
haritasını belirlemesine yardımcı olacaktır.

• Planın uygulanmasında her faaliyetle ilgili birinin 
olması sorumluluğun paylaşılmasına da yardımcı 
olacaktır.



6.2. PAZARLAMA PLANLAMASININ SÜRECİ

Pazarlama Planlamasının aşamaları aşağıda sunulmuştur: (Odabaşı, 2001):

1. Durum Analizi                                Neredeyiz?(SWOT)

2. Amaç ve stratejiler                        Nereye varılmak isteniyor     ve nasıl 
varılacaktır?

3. Pazarlama eylem programları               Neler yapılmalıdır?

4. Planın uygulanması                     Nasıl, ne zaman ve kiminle 
gerçekleştirilecektir?

5. Ölçme, değerlendirme ve düzeltme                     Performans-gelişim 
faaliyetleri nasıl ölçülecek, nerede 
değişiklik yapılacaktır? (kar, 
satışlar,müşteri hizmeti, maliyetler) 

 Plan uygulanırken, mevcut durum/lara göre, sürekli güncelleme yapılması 
önerilebilir.



6.2.1. PAZARLAMA AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Girişimcinin hedeflerine yönelik amaçlarını net olarak belirlenmesidir. 
Örneğin pazarda öncü olmak, pazar payı açısından net hedefi olabilir 
(%3-5 gibi).

6.2.2. ALTERNATİF STRATEJİ BELİRLENMESİ VE EN UYGUN OLANIN SEÇİMİ

Amaçlarına yönelik pazarlama stratejileri sıralanmalıdır.



6.2.3.PAZAR BÖLÜMLENDİRMESİ VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Pazarı aynı özelliklere sahip alt gruplara ayırarak 
kümelendirmektir. Pazar bölümlendirmesi ile homogen bir 
pazarda tüketici istekleri daha iyi izlenir, pazarda yoğunlaşma 
sağlanır, rekabet iyi izlenir, kaynaklar verimli kullanılır.

Tüketici pazarlarının bölümlendirilmesi belli değişken/ 
değişkenlere göre bölümlere ayırmaktır. Pazarın 
bölümlendirilmesinde coğrafik, demografik, psikolojik ve 
davranışsal çeşitli kriterler esas alınmaktadır.



Doğru bir Pazar bölümünün özellikleri şunlardır  (Yurdakul,1996 ):

• Ölçülebilirlik: Pazar bölümünün ve tüketicilerin satın alma gücünün ölçülebilir olmasıdır.

• Tutarlılık: Pazar bölümünün yeter büyüklük ve karlılıkta olmasıdır.

• Erişilebilirlik: Pazar bölümüne hizmet edilebilme düzeyidir.

• Faaliyet gösterebilirlik: Etkin pazarlama  programı formüle edebilirlik düzeyidir.

 

  

Tüketici Pazar bölümlendirmesinin yararları:

• Yeni pazar fırsatları sağlanır.

• Pazar bölümünün istek ve gereksinimleri doğru belirlenir.

• Pazarlama stratejilerinde yoğunlaşma sağlanır.

• Kaynaklar iyi değerlendirilir.

• Hedef kitle, rakipler hakkında odaklanma sağlanır.



HEDEF PAZAR SEÇİM MODELLERİ
Girişimci pazar bölümünü belirledikten sonra, buna göre Pazarlama Planının geliştirmesi gerekmektedir.

Tek bölümde yoğunlaşma
Seçici Uzmanlaşma

Pazarda uzmanlaşma
Üründe Uzmanlaşma

Tüm ürünlerle tüm pazarlara girme



6.2.4. PAZARLAMA KARMASININ PLANLANMASI
Ürün, yer, fiyat ve promosyonla ilgili stratejilerini belirlemesi gerekir.

6.2.5. PROGRAMLARIN KOORDİNASYONU

Pazarlama planında yer alan faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve destekler 
nitelikte koordinasyonu sağlanmalıdır.

6.2.6.PAZARLAMA PLANI

Girişimcinin amaçları ve pazarı inceledikten sonra, faaliyetlerini kurgulamasıdır.

6.2.7. DENETİM 

Pazarlama Planının uygulama ve kontrolünde tahmini maliyetleri gösteren 
bütçenin hazırlanması, beklenen satış/karın sağlanıp sağlanamayacağını 
belirlenmesi ve bu mümkün değilse performans sonuçlarının gözden 
geçirilmesi sağlanmalıdır. 

 Bütçe hazırlamada satışların yüzdesi, rekabet göstergesi, amaç ve  görev 
yönteminden birine karar verilmelidir (Marangoz, 2012).



ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

I. ŞİRKET TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Ticari  işletmeler,  insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli  olarak karşılamak üzere,  piyasası   olan  ve
fiyatı  piyasada  oluşan  iktisadi  mal  veya  hizmetleri  satışa sunmak ve bu yolla kar sağlamak
amacı güden kuruluşlardır.
İşletmeler,  tek  bir  girişimci  tarafından  oluşturulabildiği  gibi  (Hakiki  Şahıs İşletmesi) iki  veya

daha fazla girişimcinin ortaklığıyla da (Şirket) oluşmaktadır.
İki veya daha fazla girişimcinin ortak iktisadi bir gayeye erişmek için emek, para ve mallarını bir
sözleşme ile birleştirerek meydana   getirdiği ortaklığa şirket denir.

Şirketler, sorumlulukları bakımından ikiye ayrılır.
1.   Sermaye   Şirketleri   (ortakları   sınırlı   sorumlu   olan   şirketler,   sermaye payları  bölünmüş
komandit  şirket,  anonim  ve  Limitet  şirket)  Bu  tür şirketlerde sermaye ön plandadır.
2.   Şahıs  Şirketleri  (ortakları  sınırsız  sorumlu  olan  şirketler:  adi,  kolektif, adi   komandit
şirketler).   Bu tür şirketlerin   kuruluş   ve   devamı   için ortakların birbirini iyi tanımaları ve
güvenmeleri gereklidir.

1. SERMAYE ŞİRKETLERİ 
a. ANONİM ŞİRKET
Ticari bir işletmeyi bir ticaret  unvanı  altında  işletmek  amacıyla  kurulan, sermayesi  belirli  ve
paylara  bölünmüş  olan  ve  borçlarından  dolayı  yalnız mal varlığı ile sorumlu tutulan şirket
türüdür.
Ani ve tedrici olmak üzere iki  şekilde  kurulur.  Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını
ödemeyi taahhüt  etmelerine  “ani  kuruluş”,  kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını
ödemeyi taahhüt etmesine, geri kalan kısım için halka başvurulmasına “tedrici kuruluş” denir.
Her  türlü  iktisadi  ve  ticari  etkinliği  yapabilmeleriyle  geniş  bir  faaliyet alanına  sahiptir.  Ancak
bu  faaliyetin  şirket  sözleşmesinde  yer  alması gerekir.
Gerçek kişiler arasında kurulabileceği gibi tüzel şahıslar veya gerçek ve tüzel şahıslar arasında da
kurulabilir.
Özel kanunla kurulanlar hariç olmak üzere en az 50.000 TL sermaye ve en az 5 ortakla kurulur.
Şirket 1.  derecede mal varlığı kadar sorumludur.  Şirket ortakları ise 2. derecede sorumludur ve
taahhütettikleri sermaye payları ile sorumlulukları sınırlıdır.
Şirketin  yönetimi  yönetim kurulu tarafından  yürütülür.   Yönetim kurulu  üyeleri  sözleşme veya
genel  kurul  kararı  ile  gerçek ortaklar  arasından seçilir.   Yönetim kurulunun temsil  ve yönetim
yetkisi şirketin amaç ve konusu ile ilgili  olan  olağan işlerle  sınırlıdır.   Olağan olmayan  işlerde
Genel Kurul kararı gerekir.

Anonim Şirketlerde geçerli olan ilkeler şunlardır.
Çoğunluk  ilkesi:   Genel   kurul   ile   yönetim   ve   denetim   kurulunda   alınan kararlar çoğunluk
esasına dayanır.
Mal varlığının korunması ilkesi:  Şirket  kurulurken  esas  sermaye  ile  mal varlığı eşittir.Şirket
faaliyete geçince kar ya da zarar etmesine göre bu eşitlik bozulur. Üçüncü kişilere karşı hem ortak,
hem de şirket sınırlı olduğu için mal varlığının korunması gerekir.
Teknik  bir  kadro  tarafından  dışarıdan  yönetme  yetkisi:  Özellikle  büyük  ve halka   açık
anonim   şirketlerde   yönetim   dışarıdan   gelen   teknokratlara verilmektedir.
Devletin ilgilenmesi ilkesi: Anonim  şirketler   devlet   tarafından   kuruluşta,  işleyişte  ve  sona
ermede olmak üzere üç aşamada denetlenmektedir.
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b. LİMİTED ŞİRKET
İki veya  daha  fazla  gerçek  veya  tüzel  kişi  tarafından  bir  ticaret  unvanı altında  kurulan  ve
ortaklarının  sorumluluğu  koydukları  sermaye  ile  sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan
şirketlere denir.
En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 5.000TL’dir.
Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret unvanında işletme konusu ve şirketin türü belirtilmelidir.

c. SERMAYE PAYLARI BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
Sermayesi  paylara  bölünmüş  ve  ortaklarından  bir  veya  birkaçının  şirket alacaklılarına  karşı
bir  kolektif  şirketi  ortağı,  diğerlerinin  bir  anonim  şirketi ortağı  gibi  sorumlu  olduğu  şirket
türüdür.  Adi  Komandit   şirketinde  olduğu gibi  komandite  ortakların  sorumluluğu  sınırsız,
komanditer  ortaklarınki  ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı ile sınırlıdır.
İş yaşamında çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür
En  az  5  ortakla  kurulup,  ortaklardan  en  az  birinin  komandite  ortak olması gerekir.
Şirketin temsil ve yönetiminde adi komandit  şirket  hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan
konularda, aksine özel bir hüküm yoksa anonim şirkete ait hükümler geçerlidir.

2. ŞAHIS ŞİRKETLERİ

a. HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMELERİ
Tek girişimci tarafından oluşturulmuş işletmelere Hakiki Şahıs İşletmesi adı verilir.
Hakiki Şahıs İşletmeleri; esnaf, sanatkar, tacir, serbest meslek erbabı yada sanayici olabilir.
Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr   ile   Tacir   ve
Sanayiciyi   Belirleme   Koordinasyon   Kurulunca belirlenen   esnaf   ve   sanatkâr   meslek
kollarına   dahil   olup,   ekonomik faaliyetini sermayesi  ile  birlikte bedenî çalışmasına dayandıran
ve  kazancı  tacir   veya   sanayici   niteliğini   kazandırmayacak   miktarda   olan,   basit   usulde
vergilendirilenler  ve  işletme  hesabı  esasına  göre  deftere  tabi  olanlar  ile  vergiden  muaf
bulunan  meslek  ve  sanat  sahibi  kimselerdir (5362   Sayılı   Esnaf  ve  Sanatkarlar  Meslek
Kuruluşları Kanunu, 21.06.2005 tarihli RG).

Tacir:  Bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi kısmen dahi
olsa kendi adına işleten kimseye denir  (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu).

b. ADİ ŞİRKET
İki  ya  da  daha  fazla  kişinin  ortak  bir  amacı   gerçekleştirmek  için  mal  ve emeklerini
koydukları şirket türüdür.

 Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır.
 Sözlü  veya  ispat  güçlüğü  bakımından  yazılı  sözleşme  ile  kurulabilir. Sözleşme  Notere

onaylatılır.
 Sözleşmede aksi belirlenmemişse:

- Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir
- Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
- Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
- Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar

 Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.
 Adi  Şirket  kuracak  kişi  tüccar  ise,  bağlı  bulunduğu  bölgenin  Ticaret
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c. KOLLEKTİF ŞİRKET
Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve
ortaklarından  hiçbirinin  sorumluluğu,  şirket  alacaklarına  karşı  sınırlandırılmamış  bulunan  şirket
şeklidir.

 Ticaret unvanı taşıması şarttır.
 Ortak sayısı için belirlenen azami rakam yoktur.
 Asgari bir sermaye öngörülmemiştir.
 Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket

sorumludur. Ortaklar 2. derecede müteselsil ve sınırsız sorumludurlar.
 Ortaklardan her birinin ayrı ayrı ortaklığı yönetme hak ve sorumlulukları vardır.  Ortakların

çoğunluk  kararı  ile  ortaklığın  yönetimi,  ortaklardan birine veya birkaçına ya da ortak
olmayan bir kişiye verilebilir.

d. ADİ KOMANDİT ŞİRKET
Ticari  bir  işletmeyi  bir  ticaret  unvanı  altında  işletmek  amacıyla,  gerçek şahıslar veya gerçek
ve tüzel kişiler arasında kurulan şirketlerdir.

 Ortaklar iki grupta ele alınır
- Sorumlulukları   sınırsız   yani   bütün  mal   varlıkları   ile   sorumlu  olan  ortaklara

komandite
- Şirkete  koydukları  veya  koymayı  taahhüt  ettikleri  sermaye  tutarı kadar sorumlu olan

ortaklara komanditer denir.
 Sözleşmede:
- Ortakların   isimleri,   ikametgahları,   tabiiyetleri,   ortakların   hangisinin

komandite/komanditer olduğu
- Şirket türü
- Şirketin merkezi ve ticaret unvanı
- Ortakların koyacakları sermaye miktarları (Komanditer  ortak  şahsi emeğini ve ticari

itibarını sermaye olarak koyamaz.)
- Şirketin işletme konusu
- Şirketi temsile yetkili  olanların  adları  ve  temsil  yetkisinin  nasıl kullanılacağı yer

almalıdır.
 Rekabet yasası komanditerler  hakkında  uygulanmaz  ancak  rekabette bulunan  komanditer

ortaklar  şirkete  ait  defter  ve  belgeleri  inceleme hakkını kaybeder
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ŞİRKET TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ 
Özellikler Şirket

Türleri Yasal
Dayanak

Tüzel
Kişilik

Kuruluş
Formaliteleri

Ortakların
Sorumluluklar

ı

Asgari Sermaye ve
Kişi Sayısı Ortakların

Nitelikleri
Şahıs/Sermaye

Şirketi

Kurum/Gelir
Vergisi

Mükellefliği
Tutulacak

Defter Sınıfı

Anonim Şirket Türk Ticaret
Kanunu
(TTK)

Var
(Bakanlık özel

izni
gerektirenler
hariç) Tescil

ve ilanla

Sınırlı
sorumlu

En az 5 kişi  ve
50.000 TL
sermaye ile

Gerçek kişiler
veya tüzel kişiler
veya gerçek ve

tüzel kişiler

Sermaye
şirketi

Kurumlar
vergisi

1. sınıf defterler

Limitet Şirketi TTK Var Tescil, ilanla
Kurulurlar

Sınırlı
sorumlu

En az 2 en fazla
50 kişi ile ve en az

5.000 TL
sermaye ile

Gerçek kişiler
veya tüzel kişiler
veya gerçek ve

tüzel kişiler

Sermaye
şirketi Kurumlar

vergisi
1. sınıf defterler

Paylı Komandit
Şirket

TTK Var Kuruluşu
tescil ve ilanla

tamamlanır

Sınırsız
sorumlu

komanditer
ortak sınırlı

sorumlu

En az 5 kişi ile ve
en az birinin

komandite olması

Gerçek kişiler
veya en az biri
gerçek kişi ve
tüzel kişiler

arasında

Sermaye
şirketi

Kurumlar
vergisi

1. sınıf defterler

Hakiki Şahıs
İşletmesi

TTK, Esnaf
Sanatkarlar

Kanunu

Kuruluşu
tescil ve ilana

tabidir
1 kişi Gerçek kişi Şahıs

işletmesi
Gelir vergisi 2. veya 1. sınıf

defter

Adi Şirket Borçlar
Kanunu

Kuruluşu
tescil ve ilana
tabi değildir

Sınırsız
sorumlu

En az 2 kişi ile,
emek sermaye

olarak konabilir
Gerçek kişi Şahıs şirketi Gelir vergisi 2. veya 1. sınıf

defter

Kollektif Şirket TTK Var
Kuruluşu

tescil ve ilanla
tamamlanır

Sınırsız
sorumlu

En az 2 kişi ile Gerçek kişiler Şahıs şirketi Gelir vergisi 1. sınıf defterler

Adi Komandit
Şirket

TTK Var Kuruluşu
tescil ve ilanla

tamamlanır

Sınırsız
sorumlu

komanditer
ortak sınırlı

sorumlu

En az 2 kişi ile
Gerçek kişiler
veya en az biri
gerçek kişi ve
tüzel kişiler

arasında

Şahıs şirketi Gelir vergisi 1. sınıf defterler

1



Şahıs Şirketi Kurma Süreci ve Maliyeti

Şahıs şirketini kimler tercih etmeli : Şahıs şirketini nispeten düşük iş hacmine sahip olacağını 
düşünen girişimciler tercih etmeli. Bu iş hacminin karını kafanıza 30.000 TL olarak görebilirsiniz 
bu rakamlardan yüksekse sizin için limitet şirketi daha avantajlı olabilir bkz:2015 gelir vergisi 
oranları.

Şahıs firması kurmanın avantajları: 
- Düşük muhasebeci ücreti
- Kademeli vergi sistemi
- Düşük defter tasdik ücretleri

Şahıs şirketi kurmanın dezavantajları:
- Limitet şirketinde vergi oranı %20 iken, yazının diğer kısımlarında belirteceğimiz oranlarda ciro 
yükseldikçe artan vergi oranıyla yüksek cirolarda %20 den fazla %35 e kadar vergi ödeme riski 
var.
- Limitet şirketlerinin devredilmesi daha kolaydır.

Limitet Şirketi Kurma Süreci ve Maliyeti

Limitet şirketini kimler tercih etmeli: Limitet şirket orta düzey kar beklentisi olan firmalar tercih
edebilir. (30.000 Tl den fazla)

Limitet şirketi kurmanın avantajları: 
- Sabit vergi oranı
- Ortaklık yapısına uygun olması

Limitet şirketi kurmanın dezavantajları:
- Şahıs firmasına göre yüksek muhasebe ve defter tasdik ücretleri (900-1500 TL)

Limitet şirketi prosedürü ve maliyeti 2015

-Öncelikle bir muhasebeciye ihtiyaç var. Muhasebeci ortalama Limitet şirketi kurulumu için 1500 
TL civarında bir rakam isteyebilir. Bunun dışında aylık 380-600 TL muhasebeci ücreti olacaktır, bu 
rakam işçi sayısına göre artabilir.

Noter:
-Ortakların tümü ya da vekilleri noterde hazır bulunmalıdırlar.
- Ana sözleşme noterde tasdik edilir.
- Müdürün imza sirküleri hazırlanır.
- Muhasebeciye kuruluş için vekâletname verilir.

Defter tasdikleriyle birlikte 1500 TL civarında noter masrafınız olacaktır.
-Ticaret sicil kaydı 1000-2500 TL
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