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TOPLUMSAL CİNSİYET VE 

KADIN GİRİŞİMCİLİK
TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DURUMU, SORUNLAR, GÜÇLÜ 

YANLARI, HEDEFLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

MODÜL 1



CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI

Cinsiyet: Bireyin, kadınlar ile erkeklerin, evrensel
biyolojik, fizyolojik ve genetik özelliklerini tanımlar.

Toplumsal cinsiyet: Kadınlar ve erkekler arasındaki
ilişkileri düzenleyen toplumsal kural, uygulama ve
kurumlar; toplumun bireye yüklediği rol, algı ve 
beklentilerini kapsar. 

“Bütün insanlar özgür, onur ve

haklar bakımından eşit doğarlar” 

Birleşmiş Millletler İnsan Hakları

Evrensel Bildirgesi (1948),1. Madde

Birleşmiş Milletier İnsani Gelişme Raporu (2015)



Dünya üzerinde toplumsal cinsiyet 

gelişmişliği ve eşitsizliği 

BM Toplumsal cinsiyet eşitsizliği araştırmasına göre;
 en eşit kıtalar  Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya,

 en eşit ülke Norveç 

 en eşitsiz bölgeler Afrika, Güney Asya, Orta Doğu

Birleşmiş Milletier İnsani Gelişme Raporu (2015)



Dünya üzerinde cinsiyete dayalı 

gelişmişlik

BM cinsiyete dayalı insani gelişmişlik endeksine göre;

 en gelişmiş bölgeler/ülkeler:  Kuzey Amerika, Güney 

Amerika,   Rusya
 en gelişmiş ülke  Norveç 

 en gelişmemiş bölgeler  Afrika, Orta Doğu, Güney 

Asya

Birleşmiş Milletier İnsani Gelişme Raporu (2015)



Türkiye’nin toplumsal cinsiyet

eşitliğinde dünya sıralamasındaki yeri

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Endeksi (TCEE) (2014)’ne göre;

 155 ülke arasından 71. sırada yer almıştır. (1.= 

en eşit)

 Endeks değeri  0,359 (0,0=eşitlik- 1=eşitsizlik)



Toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

endeksini(TCEE) oluşturan bileşenler

1) Sağlık

 Anne ölümü oranı 

 Ergen doğum oranı 

2) Temsiliyet

 Parlamentodaki kadın sayısı 

oranı 

 Orta öğretim ve üstü eğitim 

görmüşlerin toplam nüfusa 

oranı 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi (2015)

3) İş gücüne katılım

 Erkek ve kadın iş gücüne 

katılım oranları  



Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

yıllar içerisindeki değişimi

BM endekslerindeki değişim, 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin yıllar içerisinde 

azalmakta olduğu göstermektedir. 

Eşitsizliğin azalması olumlu bir 

gelişme olmasına karşın, bu 

gelişmeler yüksek düzeyde 

değildir. Türkiye’nin halen dünya 

sıralamasında alt sıralarda yer 

almaya devam etmesine yol 

açmaktadır. Veri kaynağı: BM, WEF 
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Türkiye’de yerel düzeyde toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin durumu

Kaynak: TEPAV, İllerin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Karnesi (2015)

Yerel düzeyde toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği farklılıklarını 

kadınlarla ilgili sağlık, 

istihdam, eğitim ve
temsiliyete ilişkin

göstergeler etkilemektedir. 

Kadın-erkek eşitsizliğinin 

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde 

daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Eşitsizliğin en düşük olduğu 

bölgeler Marmara, Ege 

bölgeleri ve büyük 

şehirlerdir.



İl bazında toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

sıralaması: En eşitlikçi il ‘İstanbul’

Eşitsizliğin en düşük  olduğu 10 il Eşitsizliğin en yüksek olduğu 10 il 

Kaynak: TEPAV, İllerin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Karnesi (2015)



TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞ 

HAYATINDAKİ KONUMU 

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı düşük bir seviyede 

seyretmektedir.  

 2015 yılı itibariyle kadın istihdam oranı: %26.7, (erkek istihdam 

oranı= %64,8)

 Kadınların işgücüne katılma oranı ise %30,3 olarak tespit 

edilmiştir (erkek katılım oranı= %71,3)

Bu oran yıllar içerisinde artmış olsa da gelişmiş ülkeler ile 

karşılaştırıldığında düşük bir seviyede kaldığı gözlenmektedir. 
TÜİK, işgücü istatistikleri veri tabanı, www.tuik.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr/


Dünyada durum

Kadınların işgücüne katılma oranında  ülkelerin 

durumu:

 Irak  % 15

Suudi Arabistan % 14

Avrupa ve Amerika %50 -60

Tanzanya % 88

 Kaynak: Dünya Bankası 



KADIN GİRİŞİMCİ KİMDİR?

 Teorik olarak kadın girişimci, tek başına veya en az 

%30 payla bir işletmenin sahibi olan kişidir.

 Kadın girişimci terimi, kadın erkek eşitsizliğinin ve 

erkeklerin iş piyasasında ön plana çıkarılmasından 

doğan bir terim olarak düşünülebilir.

 Kadın girişimcileri diğer iş kadınlarından ayıran en 

önemli özellik, risk almaya daha eğilimli, kararlı ve 

dayanıklı oluşlarıdır. 

Sevtap Keskin, Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu, 2014

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018



TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN 

DURUMU

Türkiye’nin 2023 hedefleri;

 Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek.

Dünyanın en gelişmiş 12 ekonomisinde durum;

 Kadın girişimcilerin, toplam girişimciler içerisindeki oranı  

en az  %20’dir.    



TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN 

DURUMU

Türkiye’de bu oran;

 2004 yılında %4,5 iken,

 2015 yılında %8’e ulaşmış, 

 Toplam kadın girişimci sayısı 100.000’i aşmıştır.

2023 hedeflerine ulaşabilmek için bu çabaların sürmesi 

gerekmektedir.



TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN 

DURUMU

Gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda kadın evin 

geçimini sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetlerde 

bulunmakta veya mikro işletmeler kurmaktadır.

 Ülkemizde girişimcilik çalışmalarının temel hedef 

grubunu kadınlar oluşturmaktadır. 

 Kadın girişimciler özellikle sanayi ve endüstriyel 

alanlarda ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. 

Güney, Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış, 2006



TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE 

YÖNELİK HEDEFLERİ

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, Türkiye’de 

 “Kadın Girişimci Elçileri” projesinin yaygınlaştırılması,

 Kadın girişimcilere yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılması,

 Kadın girişimcilerin sorunları konusunda araştırmalar 

yapılması

hedeflenmektedir. 

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018



TÜRKİYE’DEN BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİ 

ÖRNEKLERİ 

1) Engel tanımayan girişimci: Görme engelliler için MIT ödüllü ‘Hayal Ortağım’

projesini geliştiren görme engelli Duygu Kayaman

2) Ev Hanımlığından girişimciliğe: Evlilik öncesi ve sonrası için ürün tasarımı 

yapan ‘By Primarima’ adlı düğün organizasyonu firmasının kurucusu Ebru 

Ceylan Çap

3) Başarılı bir akademik hayatın girişimcilik ile sonuçlanması: Laboratuvar 

Test Ekipmanları ve Kalite Kontrol Test Cihazları imalatı yapan PRO-SER 

firmasının sahibi  Seven Yılmaztürk



Engel tanımayan girişimci
Duygu Kayaman, 

 25 yaşında ve görme engelli, Haliç Üniversitesi 
Psikoloji bölümü mezunu, Bilgi Üniversitesi’nde 
MBA yapıyor

 2012 yılunda ‘Hayal Ortağım’ mobil ve web 
uygulama projesini geliştirdi, YGA ve Turkcell ile 
yapılan stratejik ortaklık ile bu projeyi lider olarak 
yürütüyor

 Geliştirdiği mobil uygulama, görme engellilerin 
normal şartlarda ulaşmakta zorluk çektikleri 
gazete, kitap, eğitim gibi sesli okuma/hizmet 
kaynaklarına erişimini sağlıyor. 

 Uygulama ve web sayfasındaki kaynakların 
dinlenme süresi bugün  toplam 1 milyon dakikaya 
ulaşmış

 ‘Hayal ortağım’ projesi ile, MIT Üniversitesi 
tarafından “Türkiye’nin en genç sosyal yenilikçisi” 
ödülünü aldı

http://www.kadinlararasi.com/wp-content/uploads/2014/11/duygu_kayaman2.jpg
http://www.kadinlararasi.com/wp-content/uploads/2014/11/duygu_kayaman2.jpg
http://www.kadinlararasi.com/wp-content/uploads/2014/11/duygu_kayaman.jpg
http://www.kadinlararasi.com/wp-content/uploads/2014/11/duygu_kayaman.jpg


Ev hanımlığından girişimciliğe 

 38 yaşındaki Ebru Ceylan Çap, lise mezunu, iki çocuk 

annesi. Liseden mezun olduktan sonra ev hanımlı olarak 

hayatına devam 2008 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. 

Şimdi hem ev hanımı hem iş kadını.

 Çizim, tasarım ve boyamaya olan merakı ve bu alandaki 

hobilerinden esinlenerek 'By primarima' markası altında 

kendi hediyelik eşya firmasını kurdu. 

 Kına gecesi, balayı, düğün, bekarlığa veda gibi evlilik 

öncesi ve sonrası organizasyonlar için kendi tasarladığı

sipariş ile özel olarak hazırlanan ürünleri satıyor.

 Başlıca ürünleri arasında sabun, kolonya, tef, çerçeveler, 

hediyelik kutular, davetiyeler, gelin tişörtleri 

yer alıyor. 

 Evden çalışıyor bir yandan çocuklarını bakıyor. 

 Siparişlerini web sayfası ve sosyal medya 

hesaplarından alıyor



Başarılı bir akademik hayatın girişimcilik 

ile sonuçlanması
Seven Yılmaztürk,

 46 yaşında, evli ve bir çocuk annesi

 Amerikan Breyer State İşletme 

Fakültesi mezunu olup, uluslararası 

ticaret uzmanlığı konusunda yüksek 

lisans (MBA) yapmakta. 

 1998 yılında PRO-SER firmasını 

kurup ISO 9001–2000 kalite 

standartlarında Laboratuvar Test 

Ekipmanları ve Kalite Kontrol Test 

Cihazları imalatı yapmaya başladı.



Başarılı bir akademik hayatın girişimcilik 

ile sonuçlanması

 2010 yılında Fransa’nın başkenti 
Paris’te de Türkiye’deki şirketinin 
bağlantı ofisini açarak markasını 
Avrupa ülkelerine tanıtmıştır. PRO-SER 
geliştirdiği yeni teknolojileri ITMA 
Milano 2015 fuarında Sergilenmiştir.

 Yoğun iş temposunun yanında Paris’te 
arkadaşlarıyla kurdukları Türk Sanat 
Müziği korosu ile konserler vererek 
sanat ile de ilgilenmektedir.



İŞ KURARKEN KADIN GİRİŞİMCİLERİN 

KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

• Eğitim Sorunları

• Sosyal Sorunlar

• Karar Alma Mekanizmalarında Etkinlik Sorunu



EĞİTİM SORUNLARI

 Kadınların toplumdaki sosyal ve kültürel hayattaki rolü, eğitim 

alanında erkeklerden geri planda kalmasına neden olmaktadır. 

 Özellikle yoksul kadınların eğitim olanakları sınırlı kalmaktadır.  Evin 

geçimine katkı yapmanın yanı sıra ev işlerini yapmak ve 

çocuklarla ilgilenmek de kadınların sorumlulukları arasında olduğu 

kabul edilmektedir.

 Bu nedenle genellikle erişkinler için düzenlenen eğitimlere 

katılacak zaman, imkan ve vizyonu bulamamaktadırlar.

 Yapılan araştırmalar, Türkiye’de kadınların erkeklerden daha az 

eğitim almakta  olduğunu göstermektedir. 

 Kadınların eğitim düzeyinin düşük kalmasının kadınların iş hayatına 

katılımda ve rekabet etmelerinde zorluğa yol açmaktadır. 

Gürol,M.A, Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küc ̧ük I ̇şletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler,2000

Sevtap Keskin, Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu, 2014.



SOSYAL SORUNLAR
 Sosyal alanlarda kadın ve erkek rollerinin kalıplaşmış olması, 

kadın girişimcilerin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

 Kadınların sosyal konumları, erkeklere kıyasla genellikle geri 

planda tutulmaktadır.

 Kadın ve erkeklerin toplumsal olarak kabul edilmiş olan  

rollerinden dolayı, toplumda kadınların rolü çoğunlukla evde 

oturmak şeklinde algılanabilmektedir. 

 Bu durum, kadınların dış ortamla bağlantılarının zayıf kalmasına 

ve iş hayatından uzakta kalmasına yol açmaktadır. 

 İş yaşamında kadınlara yönelik, güvensizlik, tecrübe eksikliği ve 

başarısızlık beklentisi söz konusudur.
2 Kutanış, Hancı, Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgu ̈rlu ̈k Algılamaları, 2004

3Toksöz, 2007: 58; Davidsson, 1995



KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA 

ETKİNLİK SORUNU

Aile bireylerinin görev aldığı küçük ve orta ölçekli  

işletmelerde kadınlar; 

 Karar alma, sorumluluklar ve haklar konularında geri 

planda kalabilmektedirler. 

 Kazancın çalışanlar arasındaki dağılımı konusuna eşitsiz 

bir yaklaşım izlenebilmektedir ve bu durum kadınların 

gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, iş hayatına 

katılımlarının artması ve girişimci olabilmeleri için;

Ayakta kalmak için harcadıkları ekonomik çabaların uzun 

vadede daha üretken ve karlı işletmelere dönüşebilmesi için 

işletmecilik ve  ticari becerilerini artırıcı eğitim almalıdırlar. 

Kaynak: İşletmecilikte Kadınların İlerlemesi  Eğitim Paketi – Uluslararası Çalışma Örgütü 



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sosyal açıdan güçlenmeleri için;

 Özgüvenlerini artırıcı, çevreleriyle ve iş hayatı ile iletişim ağı 

kurmalarını sağlayıcı destekler almalıdırlar.

 Girişimciliğin kaynağı yenilik, yaratıcılık ve yönetim becerisi 

olduğundan, yeni iş sahaları yaratma konusunda kadınlar 

sosyal olarak desteklenmeli ve teşvik edilmelidirler. 

Kaynak: İşletmecilikte Kadınların İlerlemesi  Eğitim Paketi – Uluslararası Çalışma Örgütü yayını



Kadınların doğuştan güçlü 

olduğu yönler nelerdir?



İletişim 

Becerileri



İletişim Nedir?



İLETİŞİM

İnsanlar arasında 

duygu ve düşünce 

alışverişidir.



İletişimin amacı nedir?



İLETİŞİMİN AMACI

Taraflar arasında,

 Bilgi

 Düşünce

 Tutum

Ortaklığı yaratmaktır.



İletişimde mesajı ileten bir kaynak 

vardır.

 Kaynak, mesajı kodlayarak  göndereceği şekle sokar.

 Uygun bir kanal yardımıyla alıcıya gönderir.

 Alıcı onu çözümler.



İLETİŞİMDE SORUNLAR

 Her zaman mesaj gönderildiği gibi anlaşılmaz.

 Sık sık yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. 

Nedenleri;

 Kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun iletişim 

biçimine çevirememesi

 Doğal davranmaması

 Alıcının gönderilen mesajı çözümleyememesi



SÖZLÜ İLETİŞİMDE

İnsanlar ;

 Söylenen sözden daha çok, nasıl söylendiğine dikkat 

etmektedirler. 

Örnek;

Yüksek sesle halimizi, hatırımızı soran bir kişi, 

daha sonra sesini kısarak “Akşama bize buyur” 

derse, bu sözden  “Gelmeni pek istemiyorum” 

anlamını çıkarırız. 



SÖZLÜ İLETİŞİMDE

Niyet edilmiş dil davranışı;

 İsteyerek, farkında olarak yaptığımız konuşmalardır. 

Niyet edilmiş dil ötesi davranışlar; 

 Bazı kelimelerin üzerine basa basa konuşmalarımız  

 Karşımızdakini korkutmak için bağırmamız

Niyet edilmemiş dil davranışı;

 Dil sürçmeleri 

Niyet edilmemiş dil ötesi davranışlar;

 Konuşurken farkında olmadan ses tonumuz alçalıp 

yükseliyorsa ya da sesimiz titriyorsa 



Sözsüz iletişim beden diliyle yürütülür.

Örnek ;

Satıcının yaptığı teklifi çekici bulan müşterinin 
gözlerinin parlaması bir beğeni ifadesidir. 

Dinlemeye açıklık;

 Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, 
çenesini avucun içine almak

Dostça duygular;

 Sık sık gülümseme, ceket ya da gömleğin düğmesini 
açmak, göz iletişimi kurmak

Onaylama;

Omuzuna dokunma,  başı aşağı yukarı sallamak  



Sözsüz iletişim beden diliyle yürütülür.
Örnek;

Konuşmaya kesmek isteme;

 Kulağına dokunmak , işaret parmağını dudağına götürme, elini 
konuşanın koluna koymak

Düş kırıklığı;

 Ellerini birbirine vurma, yumruğunu masaya vurma

Reddetme;

 Parmağıyla burnuna dokunma, ceket ya da gömleği ilikleme 

Savunmacı duygular;

 Kolları göğüs hizasında çapraz olarak tutma

Üstünlük;

 Parmağıyla işaret ederek konuşma 



Sözsüz iletişim beden diliyle yürütülür.

Örnek;

Oyalama;

 Gözlük temizleme, kalemi dudaklara değdirme 

Uzak durmak isteme;

 Elini kaşına koyma, başını alçaltma 

Etkileşimi kesme;

 Konuşulan insana bakmama, başını kaldırma, kişisel 

eşyalarını alarak ayağa kalkma



İletişimin,

Ne kadarı  sözlü,

Ne kadarı sözsüzdür ?           



İletişimin,

%30’u sözlü,

%70’i  sözsüzdür.           



İŞLETMELERDE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İŞ PLANI

PERSONEL ALIMI

KURUMSALLAŞMA

MODÜL 2



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER

 İş planının somut, stratejik ve gerçekleştirilebilir olması

 Etkin ve tekniğe uygun personel alımı

 Kurumsallaşmanın gerçekleşmesi ve sürdürülmesi



PERSONEL SEÇİMİNDE

İşe adam almak mı, adama iş 

yaratmak mı?



PERSONEL SEÇİMİNDE 

DİKKAT EDİLECEK 

KONULAR



PERSONEL SEÇME TEKNİKLERİ

 İşe alınacak kişilerin, işin gerektirdiği nitelik ve 

yeteneklere sahip olup olmadığının güvenilir biçimde 

belirlenmesi, verimlilik ve etkinlikle yakından ilişkilidir. 

Bu sürecin amacı;

 İş ve kişi arasında uygunluğu sağlamaktır.  



İŞE ALMA SÜRECİ

İşe alma süreçlerini etkin bir şekilde uygulayabilmek için;

 Personel planlamasına öncelik verilmelidir. 

 Personel planlaması, iş analizleri doğrultusunda yapılır. 

 Bir işletme eleman seçme ve değerlendirme konusuna 

personel planlaması sonucunda adım atmalıdır. 



ELEMAN SEÇİMİNDE UYGULANAN 

YÖNTEMLER

1) Psikolojik testler

2) Geleneksel seçim teknikleri

3) Modern seçim teknikleri 



PSİKOLOJİK TESTLER

En önemli türleri;

 Yetenek testleri,

 Zeka testleri,  

 Fiziksel testler, 

 Kişilik testleridir. 



GELENEKSEL SEÇİM TEKNİKLERİ

1) Mülakatlar;

 İşletmenin amacını gerçekleştirmesi için bireylerin 

karşılıklı konuşmasından ibarettir.

 En sık kullanılan eleman seçme yöntemidir. 

Zayıflığı;

Görüşmecinin değerlendirmelerine göre göre 

değiştiğinden tarafsızlığın sağlanamayışıdır. 



GELENEKSEL SEÇİM TEKNİKLERİ

Bu zayıflığı gidermek için;   

 Yapılandırılmış mülakatlar;   

 Adaya yöneltilecek sorular, firma tarafından yapılan ve 

açık pozisyona ait gerekli yetkinlikleri kapsayan iş 

analizlerine dayanarak geliştirilir. 

 Her adaya aynı sorular sorulur. 

 Mülakatı yapan kişi her görüşmenin sonunda standart bir 

değerlendirme formu doldurmak zorundadır.   



GELENEKSEL SEÇİM TEKNİKLERİ

Mülakat Sorularının İçeriği;      

 Adayın geçmiş tecrübesi

 Bilgi düzeyi

 Eğitimi

 Sosyalliği ve ekip ruhuna uyum

 İş yapma konusunda heyecanı

Olgunluk ve yönetme yeteneği  



GELENEKSEL SEÇİM TEKNİKLERİ

2) Referanslar

 Yapılan araştırmalarda firmalar 

tarafından sıklıkla adaylara 

sorulmasına karşın işe alım 

kararlarında referansların 

kullanılmadıkları bulunmuştur.   



MODERN SEÇİM TEKNİKLERİ

İş örnekleme yaklaşımı;

 Adayın bir önceki işinde göstermiş olduğu performansa 
ilişkin iş davranışı örnekleri gözlemlenmektedir.  

 Adaya işte uygulamaları gereken görevleri kapsayan 
sorular sorulmakta,  bir önceki iş performansından 
örnekler vermesi istenmektedir.  

 Değerlendirme merkezlerinde, adayın yetkinliği birden 
fazla kritere dayanarak ölçülmektedir. 

Örneğin; Grup tartışması adayın kişilerarası 
becerilerini ölçerken, psikolojik testler adayın 
zeka düzeyini ve genel yeteneğini  ölçmelidir.  



Çalışanların Performanslarını Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemleri
İşletmelere sağladığı katkılar;

 İşletmenin yaşamını sürdürebilmesi için şirket içinde 

performans ve  verimlilik anlayışı yaratmak

 Yönetimin planlama yeteneğini artırmak

 İşletmenin mevcut ve potansiyel sorunlarını erken 

belirlemek, çözüme dönük faaliyetlerin sonucunu 

değerlendirmek 

 Yöneticileri ve çalışanları özendirmek  



Çalışanların Performanslarını Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemleri

Geleneksel anlayışa göre en belirgin amacı kontroldür.  

Bu sistemde kontrol edici değişkenler standartlar ve 

kotalar gibi sayısal ölçütlerdir. 

 Katı sayısal hedeflere dayalı ölçüm ve denetimlerin 

sonuçları çok olumsuz olmamakla birlikte tek başına 

yeterli değildir. 

 Ölçümlerin şirketi geliştirme ve değişen koşullara uyum 

sağlama amacı ile kullanılması yeğlenmelidir. 



Çalışanların Performanslarını Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemleri

 Şirketin performansından bireysel performansların 

planlanması, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine 

kadar her aşamada artan düzeyde ölçüm verilerine 

gerek duyulur. 

Ölçüm sistemleri;  İnsanların yaradılışından gelen;

 Nasıl yaptım?

 Neden daha iyi değil ?

 Daha iyi nasıl yapmalıyım?

 Daha iyi olabilmek için başka ne yapabilirim? Gibi 

sorulara yanıt verebilmelidir.  



Çalışanların Performanslarını Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemleri

 Performans geliştirme sürecine, mevcut performansın 

değerlendirilmesi ile başlanır.  

 Yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı, yapılanların 

performans üzerinde gerekli etki sağlayıp 

sağlayamadığı belirlenebilmelidir. 



Çalışanların Performanslarını Ölçme ve 

Değerlendirme Sistemleri

Yönetime destek hizmeti vermek;

 Planlama, karar verme, sorun çözme, gelişme ve 

personeli güdüleme alanlarında yönetime bilgi 

sağlayan önemli bir destek hizmeti vermektedir. 

 Yönetime aldığı kararların, yaptığı faaliyetlerin 

sonucunu, bu sonuçların performansı geliştirmeye 

yönelik katkılarını gösterir.  



PERSONEL SEÇME TEKNİKLERİ

 İşe alınacak kişilerin, işin 

gerektirdiği nitelik ve 

yeteneklere sahip olup 

olmadığının güvenilir biçimde 

belirlenmesi verimlilik ve 

etkinlikle yakından ilişkilidir. 

Bu sürecin amacı;

 İş ve kişi arasında uygunluğu 

sağlamaktır.  



ŞAHIS FİRMALARINDA YAŞANAN 

SORUNLAR 

Girişimciler tarafından en fazla tercih edilen hukuki statü 

şahıs firmasıdır.

 Bu yapıda girişimciler işletmenin borçlarından dolayı tüm 

malvarlıkları ile sorumludurlar.

Bu yapıların dezavantajlarından biri;

 İşletmenin ömrünün sahibinin ömrü ile sınırlı olmasıdır.  



ŞAHIS FİRMALARINDA YAŞANAN 

SORUNLAR

 Patronun ölmesinden veya işle ilgilenemeyecek ölçüde 

sorunlarının ortaya çıkmasından sonra, liderliği kimin 

sürdüreceği önemli bir sorundur. 

 Kurumsallaşmayı çözememiş aile şirketlerinde bu sorun 

daha zorlukla aşılabilmekte ya da şirket dağılma sürecine 

girmektedir.



ŞAHIS FİRMALARINDA YAŞANAN 

SORUNLAR

 Şahıs işletmeleri genellikle küçük işletmelerdir.

 İşletmenin faaliyetleri genişledikçe diğer firma türlerine, 

örneğin; limited veya anonim şirket statüsüne dönebilirler.

 Eğer işletme birkaç ailenin geçimini sağlıyorsa, işletmenin 

sürekliliği açısından bu karar önemlidir.



ŞAHIS FİRMALARININ GELİŞİMİ

 Kuruluştan itibaren ilk yıllarda girişimcinin tüm zamanı ve 

enerjisini işe vermesi sorunlara hızlı ve pratik çözümler 

üretebilmesi nedeniyle işletmenin gelişimi hızlıdır.

 Ancak bir süre sonra işler girişimcinin taşımakta 

zorlanacağı bir büyüklüğe erişir.

Girişimci her şeye yetişmeye çalışmakta olduğundan 

temel yakınması işlere yetişememek olmaktadır. 



ŞAHIS FİRMALARININ GELİŞİMİ

 İşletmenin müşterileri vardır ve ürünleri pazarda talep 

görmektedir.

 Ancak firmanın yönetsel yapısı bu talebe cevap 

verecek boyutta değildir. 

 Bu aşamada patron, işletmeyi geliştiren değil,  

işletmenin büyümesini engelleyen kişidir. 



ŞAHIS FİRMALARININ GELİŞİMİ

 Bu aşamada girişimci her şeye karar vermeye 

çalışmaktadır.

Örnek:

Yeni yatırım kararlarından ofise alınacak 

kırtasiye malzemelerinin nereden alınacağına 

dek her konuda girişimci karar vermelidir.



Aile şirketlerinde hangi 

sorunlar yaşanabilir?



AİLE ŞİRKETLERİNDE SORUNLAR
Aile şirketlerinin zayıf noktaları;

 Yetenek ve deneyimlerine bakılmaksızın aile bireyleri işe 

alınmakta ve bu bireyler işletme içerisinde yükseltilmektedir.

 Bazı durumlarda bu bireylere özel konumlar yaratılmaktadır.

 Personelin kariyer gelişiminde performans ölçümü, işletmeye 

katkı, başarı gibi unsurlar yerine kan bağı ön plana 

çıkmaktadır.

 Bu durum aile içinde huzursuzluğa da neden olmaktadır. 



AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLARIN 

DEĞİŞİMİ

 Yönetim yeni kuşaklara geçtiğinde zayıflıklar daha da 

belirginleşmektedir.

 Birinci kuşak işi kurmuş, işe gönülden bağlanmıştır.

 İkinci kuşak ise işletmeyi miras olarak devralmıştır.

 İkinci kuşağın hayata, işe bakışı daha farklı olabilir ve işe 

ayıracağı zaman daha sınırlı olabilir. 

 İkinci kuşağın işi sevmeme ihtimali de bulunmaktadır. 



AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLARIN 

DEĞİŞİMİ

 Üçüncü kuşakta sorunlar ve farklılıklar  iyice su yüzüne 

çıkmaktadır.

Mirasçılardan bazıları işe en ufak sempati duymazken 

servete ortak olmak istemektedirler.

 Bazı hissedarlar aile işinde olmak istememektedirler. 

 Şirket içi iletişim, ortak sayısının çokluğu ve kuşakların 

kültürel farklılıkları nedeniyle zayıflamaktadır.



AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLARIN 

DEĞİŞİMİ

Gençler daha atak politikaları tercih etmekte ve kendilerini 

ispat amacıyla kökten kararlar almak istemektedirler.

 Bir önceki kuşak ise onları frenlemektedir.



AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLARIN 

DEĞİŞİMİ

Aile şirketlerinin ülke ekonomilerindeki ağırlığı;

 A.B.D. %96

 İtalya %99

 İngiltere %75

Dünyada üçüncü kuşağa devredebilen aile şirketlerinin 

oranı nedir?



AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAKLARIN 

DEĞİŞİMİ

Dünyada üçüncü kuşağa 

devredilebilen aile şirketlerinin 

ortalaması yüzde 5'i geçmemektedir.



KUŞAKLAR BOYU KALICI AİLE 

ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizebilirler.

 Yönetim kurulu toplantısının dışında ortaklık ve aile 

sorunlarının çözümü için ayrı toplantılar düzenleyebilirler.

 Şirkette görev almayan aile bireylerine ayrı ancak adil  

parasal olanaklar sunabilirler.  



AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA 

Kurumsallaşma nedir  ?



KURUMSALLAŞMA

 Kurumsallaşma bir inanç ve  felsefe meselesidir.

 Başlangıçta aile olarak büyük özveride bulunmak gerekir. 

 Kurumsallaşma, patronların işi tamamen profesyonellere 

bırakması demek değildir. 

 Tam tersine, patronların işin başında olması ve diğer 

çalışanlarla kolektif bir çalışma ruhu oluşturmasını gerektirir. 



KURUMSALLAŞMA
 Şirketlerin, patron, lider yönetici ve önemli personele 

bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde 

yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir. 

 Kurumsallaşmanın temel amacı, firmanın (patron, 

yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların kendi 

becerilerine bağlı yöntemlerinden bağımsız hale gelmesi 

ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 İşletmenin önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, 

fakat onlar olmadığında aksama yaşanmadan her şeyin 

aynen devam edebilmesi anlamına gelir.



KURUMSALLAŞMA

 Bir şirkette herkesin görevinin belli olması ve alternatifinin 

olmasıdır.

 İşe göre eleman alınır, elemana göre iş yaratmaya 

çalışılmaz 

 Fonksiyonel birimler vardır, 

 Birimler;  patron, baba, damat, yeğen vb. değildir



KURUMSALLAŞMA
Yapılması gerekenler:

 İş ve görev tanımları net olarak yapılmalıdır

 İşletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir

 İşletmedeki (Personel, mali işler, üretim, pazarlama vb.) 

birimlerin iş akışları tespit edilmeli ve bunlar belgeye 

dökülmelidir.

 Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmelidir

 Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu 

taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara izin 

verilmemelidir. 

 Nihai kararlar sorumluluklar dahilinde istişare ile alınmalıdır.



KURUMSALLAŞMA
Yapılması gerekenler:

 Uzun vadeli hedefleri tespit edilmeli ve buna göre işletme 

yönetilmelidir.

 Yönetim kuralları oluşturulmalı ve bu kurallar tavizsiz 

uygulanmalıdır.

 Değişime öncelik verilmelidir.

 Etkili denetim  ve danışmanlık yapılmalıdır.

 Aile ve şirket ilişkileri belirli bir zaman sürecinde 

düzenlenmelidir.



KURUMSALLAŞMA

Yapılması gerekenler:

 Profesyonel yöneticilerin değerlemesi hedeflere göre 

yapılmalıdır.

Genç jenerasyonun yetiştirilmesi üzerinde önemle 

durulmalıdır. 

 Kuşaklar arası farkları azaltmak için belirli zamanlarda 

toplantılar düzenlenmeli ve öneriler dikkatle 

incelenmelidir.



KURUMSALLAŞMA

Yapılması gerekenler:

 Aile bireylerinin, özellikle sistemi sürdüren değil de, 

geliştiren  eylemlere yönelmesi teşvik görmelidir.

 Hedeflere Göre Yönetim sistemi kurulmalı, işletmedeki 

gelişmeler sürekli takip edilmelidir.

 Aile tercihan Yönetim Kurulu’nda yer almalı, burada aile 

dışından tecrübeli yönetici / danışmanlar da 

bulunmalıdır. 

 Hisselerin gelecekteki dağılımı ve liderlik tespiti için Aile 

Meclisleri kurulabilir.



Kurumsallaşmanın dezavantajları 

neler olabilir?



KURUMSALLAŞMANIN DEZAVANTAJLARI

 Karar verme süreleri belirli ölçüde uzamakta, bu 

durumda bazı iş fırsatları kaçabilmektedir.

 Şirketler belirli bir büyüklüğe geldiğinde 

hantallaşma tehlikesi ortaya çıkmaktadır.

 Bu tehlikeyi ortadan kaldıracak önlemler 

alınmalıdır.  



FİNANS KAYNAKLARINA 

ERİŞİM
FİNANS VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANSAL ARAÇLAR

FİNANSAL KAYNAKLAR 

MODÜL 3



Finans ne demektir?



Finans kısaca fon, yani 

para demektir.



FİNANSAL YÖNETİM

Finansal yönetim;

• İşletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun 

koşullarda sağlamak, bu fonları korumak ve etkin 

olarak kullanmaktır.



FİNANSAL YÖNETİMİN AMAÇLARI

 İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi

 Varlıklara yatırılacak fon tutarlarının belirlenmesi

 Fonların hangi kaynaktan nasıl sağlanacağının 

belirlenmesi



FİNANSAL YÖNETİMİN AMAÇLARI

Finansal yönetim aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır;

 İşletmenin elde ettiği karın ne kadarı,

 ortaklara dağıtılmalıdır?

 kişisel giderler için kullanılmalıdır?

 işletmede bırakılmalıdır?



GİRİŞİMCİLERİN BİLMESİ GEREKEN TEMEL 

FİNANSAL BİLGİLER

 Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu

 Borç ve alacak dengesi

 Aktif ve pasif yönetimi

 Kredi ihtiyacı nereden doğar?

 Kredi türleri



TEMEL FİNANSAL TABLOLAR

 Bilanço

Gelir tablosu

 Nakit akış tablosu



BİLANÇO

 Belirli bir anda işletmenin varlıkları, 

öz kaynakları ve borçlarının 

dökümünü veren tablodur.

 Bu açıdan bakıldığında bilanço, 

işletmenin 

fotoğrafıdır.



ÖRNEK BİLANÇO

 Örnek bilanço.xlsx

%C3%96rnek bilan%C3%A7o.xlsx


GELİR TABLOSU

 Belirli bir dönemde 

(genellikle 1 yıl)  işletmenin 

gelirlerini, giderlerini ve karını 

gösteren tablodur.

 Bu açıdan bakıldığında 

işletmeyi gösteren filmdir.



ÖRNEK GELİR TABLOSU

 Örnek gelir tablosu.xlsx

%C3%96rnek gelir tablosu.xlsx


ALIŞTIRMA

 Bilanço alıştırma.docx

 Gelir tablosu alıştırma.docx

Bilan%C3%A7o al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma.docx
Gelir tablosu al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma.docx


BORÇ-ALACAK DENGESİ

 Günümüzde, artan rekabet koşulları nedeniyle firmaların 

karları düşmeye başlamıştır. 

 Bu nedenle işletmelerin hayatta kalması varlıklarını etkili 

bir biçimde yönetebilmesine bağlıdır.

 Fiyatlar kadar, satışlar sonucu oluşan alacakların tahsilat 

süreleri ve satın alma sonucu oluşan borçların ödeme 

süreleri büyük önem kazanmıştır. 

 Toplam alacakları borcundan fazla olan firmalar 

alacak- borç dengesini iyi yönetemediklerinde zor 

durumda kalmaktadırlar. 



AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ

 Aktif ve pasif yönetimini birlikte düşünmek gerekir.

Aktif – pasif yönetimi kısaca;

 Karı ençoklaştırmak amacıyla likidite emniyetini de 

düşünerek bilançonun her iki tarafının da düzenlenmesi 

ve değiştirilmesidir.

 Getiri, maliyetler ile vadeler arasında dengeli bir ilişki 

kurulmalıdır. 



AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ

 Bir firma karı ençoklaştırmaya çalışırken, riskleri de 
kontrol altında tutabilmelidir.

Örneğin;

 Firma uygun olmayan zamanda borçlu olduğu 
işletmeler tarafından ödeme talebi ile 
karşılaşabilirler. Bu durumda firma ödemeyi 
yüksek maliyetlerle yapma veya yapamama riski 
ile karşılaşır.

 Firma, alacaklarını tahsil edemez veya geç tahsil eder.

 Finansal piyasada faizler  veya kurlar yükselebilir.



AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ

 Alacak ve borçlar arasında vade uyumu sağlanmalıdır.

 Döner değerler  ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı 

kaynaklar ve kısmen özvarlıkla finanse edilirken;

 Duran değerler, orta ve uzun vadeli yabancı kaynaklar 

ve özvarlıkla finanse edilmelidir. 



AKTİF YÖNETİMİ

İşletmede fonlar;

 Hazır değerler

 Menkul kıymetler

 Ticari alacaklar

 Diğer alacaklar

 Stoklar

 Duran varlıklar arasında dağıtılmaktadır. 



AKTİF YÖNETİMİ

 Alacak devir hızı ve stok devir hızı yüksek olmalıdır.

 Firmalar varlıklarının bir kısmını olumsuz durumlardan 

korunmak amacıyla likit tutmalıdır.

 Aktif yapısının donuk aktiflerden arındırılması ve kaliteli 

olması öne çıkmaktadır. 



PASİF YÖNETİMİ
 Fon sağlamaya ve uygun fon bileşimini 

gerçekleştirmeye dönük çalışmalardır.

 Kısa vadeli yabancı kaynaklar, orta ve uzun vadeli 

yabancı kaynaklar ve öz varlıktan oluşmaktadır.

Önemli olan;

 Uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak bulabilmek ve kur 

riskine dikkat edilmelidir. 

 Dövizli varlık ve alacaklarla, dövizli borç ve taahhütler 

arasında uyum olmalıdır.



AKTİF - PASİF YÖNETİMİ

 Vade riski için önlem alınmalıdır.

 Diğer bir değişle; borçların 

ortalama ödeme süresi, 

alacakları ortalama tahsil 

süresinden ve stok devir hızından 

daha uzun olmalıdır. 



KREDİ İHTİYACI NEREDEN DOĞAR?

 Yeni kurulan firmalar

 İş kurma aşamasında gereken varlık tutarını iki başlık 

altında inceleyebiliriz.

1. Başlangıç sermayesi

2. İşletme sermayesi



YENİ KURULAN FİRMALAR

 Başlangıç sermayesi : İşletmeyi kurabilmek için gerekli 

makine, alet vb. giderleridir.

 İşletme sermayesi : İşletmeyi çalıştırabilmek için 

başlangıç aşamasında işletmeye getirmek zorunda 

olduğumuz hammadde, kira, personel gideri, elektrik 

vb. giderlerini karşılayacak tutarı kapsar. 



YENİ KURULAN FİRMALAR

 Yeni kurulan işletmelerin bankacılık sisteminden kredi 

kullanımı kolay olmamakla birlikte bunun istisnaları da 

vardır.

SORU 

Bu aşamada girişimciler, gerekli olan tutarı,

kısmen özvarlık, kısmen hibe, kısmen de 

borçlanarak elde etmeleri halinde, işletmenin 

sağlıklı bir finansal yapısı olup olmayacağını 

nasıl anlarlar? 



YENİ KURULAN FİRMALAR

 İş planı içerisinde yer alan finansal tabloları sırasıyla 

hazırlayarak ve

 Proforma bilanço,

 Proforma gelir tablosu,

 Nakit akış tablosu,

 Başabaş analizi hazırlayarak göreceklerdir. 



VAR OLAN FİRMALAR

Var olan firmaların finansman 

gereksinimi iki ana başlık altında 

incelenebilir;

 Finans kuruluşlarınca kabul 

edilebilir nedenler

 Finans kuruluşlarınca kabul 

edilmeyen nedenler



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLEBİLİR NEDENLER

1) Firma hızla büyüyorsa;

 Hızlı büyüme, firmanın nakit tutarı, alacakları, stokları ve 

duran varlıklarında artışa yol açar.

 Bu varlık artışının gerektirdiği kaynak ihtiyacının 

karşılanması gerekir.

 Firmalar yeterli kaynak yaratabiliyorsa bir süre sonra bu 

yetersizliği giderebilirler.



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLEBİLİR NEDENLER
2) Firmanın faaliyetleri mevsimler itibariyle değişim 

gösteriyorsa;

 Bu tür firmaların, finansman gereksinimi, faaliyetlerin canlı 

olduğu dönemde artmakta, stokların satıldığı ve 

alacakların tahsil edildiği dönemde ise azalmaktadır.    

Örnek; 

tarım ürünü ihracatçıları



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLEBİLİR NEDENLER
3) Firma finansal kaldıracın etkisinden yararlanarak iş 

hacmini artırmayı planlıyorsa;

 Hiç borç almadan işlerini yürütmek isteyen firmalar, kriz 

ortamlarından çok az etkilenirken, diğer yandan satış 

gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılıklarının çok düşük 

kalmasını kabullenmiş olurlar. 



FİNANSAL KALDIRACIN ETKİSİNDEN 

YARARLANMAK

 Eğer işletmenin toplam varlıklar 
üzerinden karlılığı, borçlanmanın 
maliyetinden yüksekse finansal 
kaldıraç olumlu çalışır.

 Diğer bir değişle, hiç borç almayan 
firmalara kıyasla, belirli bir noktaya 
kadar borç alan firmaların satış 
gelirleri ve dolayısıyla karlılıkları 
daha yüksek olur, kısaca daha hızlı 
büyürler. 



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLEBİLİR NEDENLER

4) Firma yeni bir yatırım yapmayı veya var olan tesisini 

genişletmeyi / modernleştirmeyi planlıyorsa;

 Bu durumda yapılabilirlik çalışması hazırlanmalı ve 

yatırımın kendisini ödeme süresi ile uyumlu orta veya 

uzun vadeli kredi talebinde bulunulmalıdır.

Önemli olan talep edilen kredinin anapara ve faiz 

ödeme tarihleri, ve vadesinin yatırımın yaratması 

beklenen fonların tutarları ve süreleriyle denk olmasıdır.    



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER
1) Firmanın yetersiz işletme sermayesi ile faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışması

 Bir firmanın döner değerleri yetersizse, ancak kısa vadeli 

borçlarını karşılamaya yetiyorsa, bu durumda firma 

işletmesini çalıştırabilmek için sürekli bankalardan kredi 

talebi içerisinde olacaktır. 

 Bu yetersizlik gün gelecek işletmenin gereksinim 

duyduğu hammaddeyi satın alamamasına veya 

personel giderlerini karşılayamamasına neden olacak 

ve sonuçta üretim aksayacaktır.   



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER

2) Firmanın ortalama stok gün sayısı ve/veya alacakları 

tahsil süresi uzuyorsa;

Ortalama stok gün sayısı;

 Ürün karmasında zayıflık,

 Atıl stok miktarında artış,

 Siparişlerin yönetiminde yetersizlik,

 İş akışların yönetiminde yetersizlik gibi nedenlerden uzar.



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER
3) Alacakların ortalama tahsil süresi, borçların ortalama 

ödeme süresinden daha uzunsa

4) Vadesi gelmiş bir borcun ödenmesi amacıyla

5) Firmanın zarar etmesi veya karlılığının yetersiz oluşu

Zarar, işletme sermayesini azaltan bir olgudur. Firmanın 

zarar etmemekle birlikte karlılık oranının düşük oluşu 

nedeniyle yeterli ölçüde kaynak yaratamaması da 

finansman gereksinimi doğurur. 



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER

6) Firma sahip veya ortaklarının firmadan yüksek tutarda 
kaynak ve/veya karın büyük kısmını çekmesi

7) Firmanın duran varlıklara aşırı yatırım yapması ve/veya 
yatırımı kısa vadeli fonlarla yapması

8) Spekülasyon amacıyla

Firmalar fiyatının hızla artacağını umdukları hammaddeleri 
yüklü miktarda alabilmek için kredi talep edebilirler. Ancak 
bu tür alımlar; atıl stok oluşumuna, varlık kullanım 
etkinliğinin ve karlılığın düşmesine neden olabilir. 



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER

9) Firmanın finansal kaldıracın karlılığa olumlu etkisinden 
yararlanmak amacıyla aşırı borçlanmak istemesi 

Gelişmiş ülkelerde;  Toplam borç / Pasif toplamı için 
belirlenen ideal oran %50’lerdir.

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde likidite bulmaktaki 
güçlük nedeniyle ideal oran %60’lardır.

Bu oranın üstünde borçlanma talepleri karşısında 
bankalar;

 Ya daha yüksek faiz oranı talep ederler

 Ya da kredi talebini kabul etmezler. 



FİNANS KURULUŞLARINCA KABUL 

EDİLMEYEN NEDENLER

 Yenilikleri ve kredi taleplerini değerlendirme.docx

Yenilikleri ve kredi taleplerini de%C4%9Ferlendirme.docx


FİNANS KAYNAKLARININ DAĞILIMI

 Öz kaynak 

 Ortakların sermaye katkısı

 İşletmede tutulan kar

 Kredi kuruluşları

 Tedarikçiler

 Hibeler

 KOBİ’leri destekleyen kuruluşlar örn.KOSGEB

 Uluslararası kuruluşlar örn. AB



ÖZ KAYNAK

 Özellikle hizmet sektöründe iş 

kurma maliyetleri düşük olduğu 

için, başlangıçta personel 

çalıştırma zorunluluğu yoksa, 

yalnızca özvarlık ve hibeleri 

kullanarak işi küçük boyutlu 

kurup, elde edilen karla işletmeyi 

büyütmek ihtiyatlı bir 

yaklaşımdır. 



ÖZ KAYNAK

 İşletmenin, başlangıç yatırım sermayesini ve ihtiyat 

payı ekleyerek işletme sermayesini hesaplaması, bu 

tutarda özkaynak ve hibe ile işe başlaması yararlı 

olacaktır.



KREDİ TÜRLERİ

Niteliklerine göre kredi türleri;

 Nakit krediler

 Nakit dışı krediler

Teminatlarına göre kredi türleri;

 Teminatlı

 Teminatsız



KREDİ TÜRLERİ

Vadelerine göre kredi türleri;

 Kısa vadeli ( en fazla bir yıl vadeli)

 Orta vadeli ( 1 – 5 yıl vadeli)

 Uzun vadeli ( 5 yıldan uzun vadeli)

Kullanım amaçlarına göre;

 Yatırım kredileri

 Yenileme ve modernize etme kredileri

 İşletme kredileri

 Tüketim kredileri



KREDİ TÜRLERİ

Kullanıldıkları alanlara göre;

 Sanayi kredileri

 Tarım kredileri

 Turizm kredileri

 Enerji ve bayındırlık kredileri

 İç ticaret ve

 Dış ticaret kredileri



KREDİ TÜRLERİ

Fiyatlandırma özelliğine göre;

 Sabit faizli

 Değişken faizli



FAKTORİNG

Kredili satış yapan işletmelerin; alacak 

haklarının (1- 6 ay vadeli senetler) 

faktoring firması tarafından satın alınması



FAKTORİNG FİRMASINCA VERİLEN 

HİZMETLER

1) Alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi 

2) Tahsil edilememe durumunda kayıpların 

karşılanması 

3) Satıcıya kredi verilmesi (alacağın %80’i) 

4) Müşteri hakkında bilgi toplanması 



Türkiye’de 1988’de başlamıştır

Eksiklikler 

- Fatura kıymetli evrak değil

- Faktoring firmaları 2 kez BSMV ödüyorlar



FORFAİTİNG

Kredili satış yapan işletmelerin; alacak haklarının 

(6 ay – 5 yıl vadeli senetler) forfaiting firması 

tarafından satın alınması



İHRACATÇI AÇISINDAN YARARI

Malın bedeli ekonomik ömrüne yayılarak taksitlerle 

ödenmektedir.

 Her türlü ticari, finansal ve politik risk forfaiting 

firmasınca üstlenilmektedir

 İhracatçı kur riskinden kurtulur

 İhracatçı diğer işlemler için nakit gereksinimini karşılar



İTHALATÇI AÇISINDAN YARARI

 Alternatif bir finansman kaynağıdır

 Borçlanma kapasitesi artar

 Vade sonuna kadar sabit faiz oranı 

uygulanır



RİSK SERMAYESİ

 Yeni fikir, buluş ve teknolojik yenilikleri ticari bir ürün 

elde edebilmek amacıyla çok yönlü desteklemek

 Küçük işletme yatırım yapar. Temel ölçüt ; Teknolojik 

yeniliktir.

Beklenti;

 Az olasılıkla büyük kar

 Büyük olasılıkla küçük zarar 



RİSK SERMAYEDARI ÖZSERMAYE SAĞLAR

 1970 lerde uygulanmaya başladı.

 En yaygın uygulama A.B.D.’de

A.B.D.’de portföyün; 

 % 30 ‘u başarısız

 % 60’ı başabaş

 %10’u yüksek karlıdır. 

A.B.D.’de fonların yarısı emekli sigortalarından;

 %25’i KOBİ destekleme idaresinden gelmektedir.



TÜRKİYE’DE EKSİKLER

 Şirketlerin halka açılma konusunda alacakları destekler

modelin gelişimi için zorunludur. 

Örnek : KOSGEB desteği



FİNANSAL KİRALAMA

 Belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında 

imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, 

kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini 

kiralayanda kullanımını ise kiracıda bırakan bir 

sözleşmedir.



FİNANSAL KİRALAMA

Burada malın kullanımı belirli bir kira ödemesi 

karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.  



FİRMALAR AÇISINDAN ÖNEMİ

 Enflasyon ve büyüme işletmelerin sermaye 

gereksinimini sürekli artırmaktadır.

 Ancak sermayenin duran varlıklara bağlı kalması ve 

kıtlığı firmaları finans ve likidite güçlüğüne itmektedir.

 Bu nedenle duran varlıkların orta ve uzun vadeli 

fonlarla finanse edilmeleri yararlıdır. 



AMAÇ

 Duran varlıkların hizmetlerinden yararlanmak olduğuna göre 

işletmeler duran varlıkları satın almak veya kiralamak 

seçeneklerinden birini tercih edebilirler.

 Finansal kiralama, bu duran varlıkların hizmetinden 

yararlanmaya olanak veren bir araçtır.



FİNANSAL KİRALAMAYA KONU OLAN 

MALLAR
 Tekstil makinaları, tezgahlar

 Bilgisayarlar

 Uçaklar, gemiler

 Sanayi kalıpları

 Otobüsler, şirket otoları

 Hastane, otel, büro donanımları vb..



Örnek: İthalatsız yurtiçi kiralama

7 aşama söz konusudur;

1) Kiracı yatırım malını seçerek satıcı ile fiyat ve teslim 

koşullarını içeren bir satış sözleşmesi imzalar.

2) Kiracı bir finansal kiralama şirketine başvurur. Finansal 

kiralama kuruluşu, olası kiracının mali durumunu, 

yatırımın yapılabilirliğini, malın teknolojik durumunu, 

ekonomik ömrünü, kira süresi sonunda satılabilirliğini

inceler.



Bu inceleme olumlu sonuçlanırsa; 

Olası kiracıya bir teklif sunar.

3) Finansal kiralama kuruluşu ile kiracı nakit akışına en 

uygun ödeme planını içeren bir kira sözleşmesi imzalar.

4) Gerekirse kiracı teminat verir.

5) Finansal kiralama şirketi mal bedelini satıcıya öder.

6) Mal kiracıya teslim edilir.



Son Adım..

7) Kiracı, kira sözleşmesinde öngörülen süre 

boyunca kira ödemelerini gerçekleştirir. Malın 

bakımı, onarımı ve sigorta giderleri kiracıya aittir.



Kira süresi sonunda üç seçenek gündeme 

gelir;

1) Kiracı önceden belirlenen bir ödeme karşılığında mala 

sahip olur, 

2) Kiracı malı geri vererek kira sözleşmesini sona erdirir,

3) Kira sözleşmesini daha düşük taksitlerle uzatır



FİNANSAL KİRALAMANIN AVANTAJLARI

 Kredi anapara ve faizleri bankaların belirlediği 

aralıklarla yapılmalıdır. 

 Finansal kiralamada kira ödemeleri işletmenin nakit akışı 

göz önüne alınarak belirlenir.

 Ticari bankalardan orta ve uzun vadeli kredi 

sağlayamayan ve özvarlıklarını artıramayan işletmeler; 

fon gereksinimlerini bu yolla karşılayabilirler.



FİNANSAL KİRALAMANIN AVANTAJLARI

 İşletmenin gereksinim duyduğu duran varlıkları bu yolla 

sağlaması, satın alma durumunda kullanılacak fonların başka 

alanlarda kullanılabilmesine olanak vermektedir. 

 Böylece işletmenin karlılığı ve likiditesi artmaktadır.



FİNANSAL KİRALAMANIN AVANTAJLARI

 Kira taksitleri gider olarak gösterilmektedir.

 Sermaye birikimi yeterli olmayan ülkelerde 

yatırıma yönelik sermaye gereksinimi sorununa 

bir çözümdür.



KREDİ GARANTİ FONU

Amacı ;

 İyi iş fikirleri önündeki teminat yetersizliği engelini 

kaldırmak, 

 KOBİ’lerin finans olanaklarına kolay erişimini sağlamak,

 Üretim, istihdam ve ihracatta süreklilik,

 Kefalet sisteminin etkin çalıştırılması.



Kimler yararlanabilir?

Kamuya vadesi geçmiş borcu 

olmayan 

firmalar.



Nasıl yararlanılabilir?

 Firma çalıştığı bankaya KGF 

desteğinden yararlanma talebini iletir.

 Banka talebinizi uygun bulursa 

dosyayı KGF’na yollar.

 KGF talebi yaklaşık 2 hafta içinde 

sonuçlandırmaktadır.



Hangi krediler ? 

 Yeni iş kurma

 Mevcut tesisin genişletilmesi

 Hammadde temini

 Yeni teknoloji kullanımı

 Yeni iş yerine taşınma

 İhracatın veya ithalatın finansmanı

 Teminat mektubu

 Finansal kiralama

 KOBİ’lerin kullandığı diğer nakdi veya gayrinakdi krediler



GARANTİ MALİYETİ NEDİR?

 Garanti maliyeti, maktu bir inceleme ücretidir.

 Her yıl peşin olarak kefalet bakiyesi üzerinden  yıllık 

%1 - %2 arasında komisyon alınır.



Uygulama;

 Hazine desteği ile KGF kredi tutarının 

%65 ‘ne kefalet vermekte,

 % 35 risk bankanın üzerinde 

kalmaktadır.

Kefalet sınırları;

 Bir KOBİ için kefalet üst sınırı TL.1 

milyondur.



Değerlendirme kıstasları;

 Proje kredilendirme ilkelerine uygun ancak 

teminat yetersizliği nedeniyle  krediye erişim 

güçlüğü içerisinde olmalıdır

 Proje karlı, gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir 

olmalıdır

 Yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki 

deneyime sahip olmalıdır



Değerlendirme kıstasları

 Proje istihdam artışı sağlamalı ve korumalıdır

 Proje kabul edilebilir risklere sahip olmalıdır

 Proje çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır



GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ
İNOVASYON (YENİLİK)

TEKNOLOJİK GİRİŞİMLER

E-TİCARET

MODÜL 4



ENDÜSTRİYEL İNOVASYON 

İnovasyon nedir?

 Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, 

hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, 

farklılık ve yeniliklerdir.

 Değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik

ruhuyla özdeşleşen bir kültürün ürünüdür. 



İNOVASYON TANIMI

OECD ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan, inovasyon

alanında uluslararası kaynak olarak kabul gören ‘Oslo 

Kılavuzu’na göre, 

‘İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda

veya dış ilişlkilerde yeni veya iyileştirilmiş bir ürün (mal 

veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi

ya da yeni bir organizasyonel yöntemin

gerçekleştirilmesidir.’

OECD-Eurostat (2005)- Oslo Kılavuzu 'Yenilikçi Verilen Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler', 



İNOVASYONUN GİRİŞİMCİLER İÇİN 

ÖNEMİ

İnovasyon; 

 Verimliliği ve karlılığı 

artırdığından,

 Yeni pazarlara girilmesini,

 Var olan pazarın 

büyütülmesini sağladığından,

Girişimci firmalar için çok önemli 

bir rekabet aracıdır.  



İNOVASYON ALANLARI

İnovasyon, bir firmanın;

 Ürünlerinde,

 Hizmetlerinde

 Üretim ve dağıtım yöntemlerinde

 İş yapış yöntemlerinde

 Tasarımlarında ve

 Pazarlama yöntemlerinde yapılabilir. 



İNOVASYON SÜRECİ

Kaynak: http://gelisenbeyin.net/inovasyon.html



İNOVASYON TÜRLERİ     

1) Ürün inovasyonu

2) Hizmet inovasyonu

3) Süreç inovasyonu

4) Organizasyonel inovasyon

5) Pazarlama inovasyonu

inovasyon

Ürün

Hizmet

Pazarla
ma

Süreç

Organi
zasyon



1) ÜRÜN İNOVASYONU     

Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi ya da var olan üründe

değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması ve bu ürünün 

pazara sürülmesidir. 



Ürün inovasyonu örnekleri 

1946’da radyo onarım şirketi olarak kurulan SONY , 4 yıl sonra 

kendi ürünlerini üretip satmaya başladı. Sonraki yıllarda 

 Transistörlü radyo

 Televizyon

 Renkli video kaydedici 

 1979 yılında walkman

 CD walkman

 Minidisk

 DVD oynatıcılar

 Playstation gibi çok sayıda inovasyona imza atmıştır.  



Örnek: Sony ürün inovasyonları



Basit ancak fark yaratan girişimci

inovasyonları

Girişimci Robert Plath, Amerika Birleşik Devletleri 

Kuzeybatı Havayolun’da pilot olarak çalışırken, 

deneyim ve gözlemlerine dayanarak tekerlekli 

bavulu geliştirmiştir. 

Bu fonksiyonel icadını, 1987 yılında Travelpro

firmasını kurararak Rollaboard® markası altında 

satmaya başlamıştır. 

İlk yıllarda sadece havayolu çalışanlarına sattığı 

ürünü, yıllar içerisinde popüler bir marka haline 

gelerek ve diğer markalara ilham kaynağı 

olarak, yalnızca 1990 yılında 50 milyon doların 

üzerinde satış geliri sağlamıştır. 



2) HİZMET İNOVASYONU    

Yeni ve önemli ölçüde değiştirilmiş bir hizmet yaklaşımı, 

hizmet sunum ve dağıtım sisteminde yenilik, hizmet 

sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılmasıdır. 

Örneğin, bir restoranın elle sipariş almak yerine 

elektronik olarak tablet üzerinden sipariş alma 

yeniliğini getirmesi bir hizmet inovasyonudur. 



Hizmet inovasyonu örneği  

Türkiye’nin ilk çevrimiçi yemek sipariş sitesi  

“www.yemeksepeti.com” 

 Sitede siparişler tamamen etkileşimli bir ortamda 

gerçekleşmektedir.

 Bilişim teknolojilerinin tüm imkanları ile desteklenmekte  olup 

hata payı sıfıra yaklaşmıştır.

 Verilen siparişler en kısa zamanda ve en doğru şekilde 

kullanıcıya ulaştırılmaktadır. 



3) SÜREÇ İNOVASYONU       

Süreç inovasyonu, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir
üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesi ve 
uygulanmasıdır. 

Birim üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak ve ürün 
veya teslimatta kaliteyi artırmak amacını taşıyabilir. 

Örneğin; bir üretim hattında yeni otomasyon teçhizatının 
uygulanması ya da ürün geliştirmek için bilgisayar destekli
tasarım gerçekleştirilmesidir.

OECD-AB (2015), Oslo Kılavuzu 



Süreç inovasyonu örneği

Süreç inovasyonunda en evrensel ve 
klasik örnek; 

Toyota’nın 1950’lerde geliştirdiği “Tam 
zamanında üretim (Just in time-JIT)”
sistemidir.

Bu sistem sonucunda yalnızca ihtiyaç 
duyulan ürünler ve parçalar, ihtiyaç 
duyuldukları anda ve adette üretilir. 

Sistem stok tutarını en düşük düzeyde 
tutarken verimliliği artırır ve değişikliklere 
hızla yanıt verme esnekliği sağlar. 



4) ORGANİZASYONEL İNOVASYON   

Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da var

olan yöntemlerin firma koşullarına yenilikçi bir yaklaşımla

uyarlanarak kullanılmasıdır.

Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem

maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini iyileştirmek, verilere 

erişim kazanmak suretiyle firma performansını artırması

öngörülebilir. 

Örneğin, firma çalışanlarına karar almada daha fazla

özerklik veren ve onları fikirleriyle katkıda bulunmaya

cesaretlendiren bir organizasyonel modelin ilk kez

geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesidir.

OECD-AB (2015), Oslo Kılavuzu 



Organizasyonel inovasyon örneği 

1990’lardan itibaren önce Toyota ve Komatsu’da

uygulanan “sürekli iyileştirme” (Kaizen) yaklaşımıdır.

İşçiler dahil olmak üzere tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili 

süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibidirler. Sürekli 

olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yorarlar. Bu nedenle 

Toyota 50 yılı aşkın bir süredir  dünyanın en düşük maliyetli 

ve yüksek kaliteli otomobil üreticilerinden birisidir. 



5) PAZARLAMA İNOVASYONU   

Ürün tasarımı, ürün tanıtımı, ambalajlamasında ve 

fiyatlandırmasında farklı ve yenilikçi yaklaşımları içeren yeni 

veya geliştirilmiş bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. 

Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını

artırmayı, müşteri ihtiyaçlarına daha

başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni

pazarlara açılmayı veya bir firma 

ürününü pazarda yeni bir şekilde

konumlandırmayı hedeflemektedir. 

OECD-AB (2015), Oslo Kılavuzu 



Pazarlama inovasyonu örneği                

Vitra’nın çocuklar için geliştirdiği “Junior

Banyo” güzel bir örnektir.

Özellikle ana okulları ve kreşleri hedef 

alan bu ürünler çocuk ergonomisi 

düşünülerek tasarlanmıştır. 

Farklı renk seçenekleri, standart 

formdaki ve kurbağa şeklindeki ürünler, 

çizgi film karakterlerinin yer aldığı 

karolar, çocukların boylarına göre 

değişen ürün ebatları bulunmaktadır. 



E-TİCARET 

E-TİCARET NEDİR?

 E- ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış  ve 

dağıtımlarının uzaktan iletişim ağları üzerinden yapılmasıdır. 

 E – ticarette bilgilerin, üreticiler, tüketiciler, kamu kurumları ve 

diğer kuruluşlar arasında e-posta, e-bülten, ağ teknolojisi, 

akıllı kartlar, EFT, elektronik veri değişimi üzerinden paylaşımı 

söz konusudur. 



E-TİCARET

OECD, e-ticaret sürecini şu şekilde 

tanımlamıştır;

 Ticaret öncesi firmaların elektronik 

ortamda bilgilenmesi ve araştırma 

yürütmesi, firmaların elektronik ortamda 

buluşması, ödeme sürecinin yerine 

getirilmesi, yüklenilen edimin yerine 

getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye 

teslimi, satış sonrası bakım, destek vb. 

hizmetlerin sağlanması.



E-TİCARET

 E – Ticaret kapsamına;

 Bilgisayar ağları üzerinden ürün tasarımı,

 Mal ve hizmetlerin elektronik olarak alışverişi,

 Sayısal içeriğin anında kaynaktan sunumu,

 Kamu alımları,

 Sanal alışveriş merkezleri kurulması,

 Satış sonrası hizmetler gibi pek çok etkinlik girmektedir. 



E-TİCARET

 Telefon

 Faks

 Televizyon

 Elektronik ödeme ve para havale sistemleri

 İnternet



E-TİCARET

 Günümüzde birçok Bilgi Teknolojisi firması yeni 

e –ticaret araçları ve ortamları üzerinde AR-GE 

çalışmalarını sürdürmektedir. 



TÜRKİYE E-TİCARET BÜYÜKLÜĞÜ

 2003    TL.      260   milyon

 2009    TL.        10   milyar 

 2014    TL.        19   milyar

 A.B.D. e-ticaret büyüklüğü 2009 yılı    $.209 milyar

Dağılımı:

 Turizm                              $.  79,8 milyar

 Perakende ticaret         $.129,8 milyar 



E-TİCARETİN SINIFLANDIRILMASI

1) Şirketler arası e-ticaret 

2) Şirket – tüketici arası e-ticaret

3) Şirket – Kamu idaresi arası e-ticaret 

4) Tüketici – Kamu idaresi arası e-ticaret 



E-TİCARET

1) Şirketler arası e-ticaret

 En yaygın kullanılan şekildir. 1960’ların başından beri 

kullanılmaktadır. 

 Firmaların elektronik ortamda;

 tedarikçiye sipariş vermesi,

 faturaları alması,

 bedellerini ödemesi bu kapsamda değerlendirilir. 



E-TİCARET

2) Şirket – tüketici arası  e-ticaret 

 Ağ teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkmıştır. 

 E-ticaretin en çok bilinen türüdür. 

 Sanal mağaza uygulamaları ile elektronik ortamda 

bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok 

ürünün doğrudan tüketiciye satışı yapılmaktadır. 

 Yaygın GSM kullanımı ile WAP teknolojisi, ağ teknolojisi 

ile gelişmekte, yer, zaman gibi kısıtlar olmaksızın e-

ticarete olanak tanımaktadır.    



E-TİCARET

3) Şirket – Kamu idaresi arası e-ticaret

 Kamu ihalelerinin internette yayınlanması, firmaların 

ihalelere elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleri 

oluşturmaktadır. 

E-ticaretin desteklenmesi amacıyla; 

 Vergi ödemeleri ve gümrük işlemleri sanal dünyaya 

taşınmaktadır. 



E-TİCARET

4) Tüketici – Kamu idaresi arası e-ticaret

 Her türlü vergi, sağlık ve hukuksal etkinliği bu alanda 

niteleyebiliriz. 



E-TİCARET

E-Devlete geçişin sağlanması amaçlanan alanlar; 

 Ehliyet

 Pasaport başvuruları

 Sosyal güvenlik primleri

 Vergi ödemeleri

Örnek: İngiltere, 2002 itibariyle tüm okul ve 

kütüphaneleri internete bağlayarak bilgi 

alışverişi ve ticaretini elektronik ortama 

taşımıştır.



E-TİCARETİN DOLAYLI TARAFLARI

İşlemlerin işleyişi, güvenliği ve kontrolü alanında dolaylı 

taraflar katılmaktadır.

Bunlar;

 Alıcı

 Satıcı

 Üretici

 Bankalar

 Komisyoncular

 Sigorta şirketleri

 Taşıma firmaları



E-TİCARETİN DOLAYLI TARAFLARI

Özel sektör bilgi teknolojileri firmaları

 STÖ ler

 Üniversiteler

Onay kurumları, e-noterler

 Bakanlıklar

Gümrük Müsteşarlığı

 BT geliştiren ve sağlayan kuruluşlar  



E-TİCARET İLE GELENEKSEL TİCARET 

ARASINDAKİ FARKLAR

 E-ticaret ile geleneksel ticaret 

arasındaki belirgin farklar daha çok 

iletişim ve onay işlemlerinde ortaya 

çıkmaktadır. 

 Bilgi edinme yöntemlerinde; 

geleneksel ticarette görüşmeler, 

dergiler, kataloglar, reklamlar söz 

konusu iken, e- ticarette ağ sayfaları 

kullanılmaktadır. 



E-TİCARET İLE GELENEKSEL TİCARET 

ARASINDAKİ FARKLAR

 Talep belirtme ve talep onayında e-ticarette yazılı 

formlar yerine e-postalar kullanılmaktadır. 

 Fiyat araştırmaları; 

Geleneksel ticarette kataloglar, görüşmeler yoluyla 

yapılırken, e-ticarette ağ sayfaları üzerinden 

yapılmaktadır. 

 Sipariş verme,  yazılı form, faks yerine e-postalar ile 

yerine getirilmektedir. 



E-TİCARET İLE GELENEKSEL TİCARET 

ARASINDAKİ FARKLAR

 Stok kontrolü, sevkiyat hazırlığında yazılı form, faks, 

telefon yerine online veritabanları kullanılmaktadır. 

 Sevk irsaliyeleri, faturalar elektronik olarak 

düzenlenmektedir. 

 Teslimat onayı, ödeme programı yazılı formlar yerine e-

postalar, online veritabanı ile iletilmektedir. 

Ödemeler, Banka havalesi ile değil, internet bankacılığı 

ile EFT’lerle yapılmaktadır. 



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

1) Teknik sorunlar;

 Alt yapı sorunu

 Standartların belirtilmemiş olması

 İnternete erişim sorunları ve altyapıların 

sağlanamaması 

 Yüksek maliyetler, kalitesiz ancak pahalı erişim, uydu 

üzerinden ve daha yüksek kalitede kablolar 

kullanılarak aşılmaya çalışılmaktadır. 



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

2)Yasal sorunlar

Gelişen e-ticaret pazarı ve bu alandaki ticaret ilişkileri 

yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. 

Geleneksel ticarette uluslar arası hükümler vardır. 

 E-ticaret söz konusu olduğunda ülkelerin bu alandaki 

standartlarını henüz oluşturmamış ve konunun sınırlarını 

açıkça belirleyememiş olmaları karışıklığa yol 

açmaktadır. 



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

 Başlıca yasal sorun alanları;

 Fikri mülkiyet hakları

 Vergilendirme

 Onay işlemleri

 Uluslar arası yasalardaki eksiklikler

 Kişilerin gizlilik hakları

 Elektronik belgelerin geçerliliği sorunu

 Sayısal imzanın geçerliliği sorunu 



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

 Servis sağlayıcıların sorumluluklarının belirlenmesi

 Fiziksel malların teslimi ile ilgili elektronik onay ve kabul 

belgelerinin geçerliliği

Geleneksel ticarete konu olan kişi ve kuruluşlarının var 

olan yasal statüleri ve fiili durumlarının e-ticaret 

çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

3) Sosyal sorunlar

 Kamu ve özel sektörün eşgüdüm eksikliğinin giderilmesi

 E-ticarete ait sayısal verilerin oluşturulma yöntemlerinin 

geliştirilmesi, incelenmesi

 E-ticaret içinde yer alacak kurumların oluşturulması, bu 

kurumlar arasında hiyerarşi ve/veya işbirliğinin 

belirlenmesi 

 E-ticareti tanıtıcı eğitim programlarının hazırlanması



E-TİCARET ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE 

SORUNLAR

 E-ticaretin gerektirdiği bilgisayar sistemlerini edinmek 

isteyen kişi ve kuruluşlara finansman desteğinin 

sağlanması 

 E- ticaret noktalarının hızla geliştirilmesi için fiziki ve yasal 

çerçevenin oluşturulması

 Devletin e-ticarete öncülük görevini yerine getirmesi, 

pilot projeler uygulayıp halkı bilinçlendirmesi  



E-TİCARET SİTESİ YAPIMI

 E-ticaret sitesi aşağıdaki konuların aynı anda yönetimini 
gerektirir:

 Tasarım

 Programlama

 İçerik

 Ürün tedariği

 Ödeme yöntemi

 Taşıma yönetimi

 Reklam yönetimi



E-TİCARET YAPMANIN KOŞULLARI

 E-ticaret yapmak isteyen firmalar öncelikle amacını 

belirlemelidir. 

 Buna göre iş stratejilerini ve satış stratejilerini belirlemelidir.

 Nasıl bir e-ticaret çözümü isteniyor?

 Mağazanızı hazır bir çözüm alarak mı

 Mevcut bir platformda yer kiralayarak mı açacaksınız?

 Yoksa baştan bir mağaza mı yaratmak istiyorsunuz?

 Başarının anahtarı sitenin düzenli olarak uzman kişilerce 

geliştirilmesidir. 

 Düzenli ARGE çalışması, sitenin eğilimlerinin yakalanması için 

güncelleme önemlidir.  



E-TİCARET YAPMANIN KOŞULLARI

 Ağ sitesinin gelişip gelişmediğini, potansiyelin ne 

kadarının satışa dönüştüğünü düzenli inceleme ile 

takip etmek zorundadırlar. 

Müşteriler aradığı ürüne en çabuk şekilde bir çok 

değişik yoldan güçlükle karşılaşmadan 

ulaşabilmelidir. 

 Satın alma sürecine güvenli, pratik bir şekilde 

yönlendirilmelidir. 



 Ek modüllerde aktarılan 

konuların sizler  için yararlı 

olduğunu umar, başarılar 

dileriz.


