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BU ÜN‹TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Bu üniteye çal›flt›¤›n›zda;

* ‹flletmeleri yap› ve kurulufllar› aç›s›ndan s›n›fland›rarak bunlar›n özelliklerini 
kavrayacak.

* ‹flletme, özel iflletme, kamu iflletmesi, sektör, rekabet, özellefltirme kavramlar›n›n 
ö¤renecek, 

* ‹flletmeleri, iflleyifl özellikleri aç›s›ndan karfl›laflt›racaks›n›z.

BU ÜN‹TEYE NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

Bu üniteyi kavrayabilmek için ünite içerisinde yer alan;

* ‹flletme çeflitlerini s›ralay›p çevrenizdeki örneklerle karfl›laflt›r›n.

* ‹flletmeleri yap›lar›, faaliyet konular›,  sermaye mülkiyeti ve hukuki flekil itibar› ile 
s›n›flamaya çal›fl›n.

* ‹flletmeler aras› antlaflmalar› araflt›r›n. Burada ortaya ç›kan s›n›fland›rmalar› 
inceleyin.

* Konu özetini okuyun.  

* Örnek sorular› cevaplay›n.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE III
‹fiLETME ÇEfi‹TLER‹

1. ‹fiLETMELER‹N EKONOM‹K YAPI BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

Ülke ekonomisinin yap›s› bak›m›ndan bak›ld›¤›nda iflletmeleri üç ana grupta
toplayabiliriz (fiema 3.1).

1- Mal Üreten ‹flletmeler: Sanayi, inflaat, tar›m gibi alanlarda faaliyet gösterip fiziksel 
mal üretimi yapan iflletmelerdir.

2- Ticari ‹flletmeler: Ticaret sektöründe toptanc›l›k, perakendecilik yapan iflletmelerdir. 
Bunlar üretici iflletmelerin üretti¤i mallar› tüketicilere ticari hizmet olarak sunarlar.

3- Hizmet Üreten ‹flletmeler: Do¤rudan hizmet üretip satan iflletmelerdir. Banka, 
sigorta, ulafl›m, iletiflim, doktorluk, avukatl›k v.b.

Hizmet üreten sektörler mal üreten sektörlerden çok daha yayg›nd›r. Hizmet üreten
sektörün fazlal›¤› yüksek yaflam standartlar›n›n da bir ölçüsüdür.

2. ‹fiLETMELER‹N FA A L ‹ Y E T KONULARI BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

‹flletmeler, ekonomik konular› aç›s›ndan 8 gruba ayr›l›r. Bunlar:
1- Tar›m iflletmeleri
2- Sanayi iflletmeleri
3- ‹nflaat sanayi iflletmeleri
4- Ticari iflletmeler
5- Ulaflt›rma, iletiflim iflletmeleri
6- Finans iflletmeleri
7- Serbest meslek ve di¤er hizmet iflletmeleri
8- Kiralama iflletmeleridir.

EKONOM‹K YAPI BAKIMINDAN ‹fiLETMELER

Mal Üreten ‹flletmeler Ticari ‹flletmeler

fiema 3.1: Ekonomik Yap› Bak›m›ndan ‹flletmeler

Hizmet Üreten ‹flletmeler
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4.1 ÖZEL ‹fiLETMELER
A- Tek Kifli ‹flletmeleri
B- Ortakl›klar

1- Adi fiirketler  (Borçlar Kanuna Göre)
2- Ticari fiirketleri (Türk Ticaret Kanuna Göre)

a- fiah›s fiirketleri
1- Kolektif fiirketler
2- Komandit fiirketler

b- Sermeye fiirketleri
1- Anonim fiirketleri
2- Limitet fiirketler
3- Sermaye Paylar› Bölünmüfl Komandit fiirketler

C- Kooperatifler
D- Dernek ve Vak›flar›n ‹ktisadi ‹flletmeleri

4.2. KAMU ‹fiLETMELER‹
A- Kamu ‹ktisadi Teflekkülleri (K‹T)

1- ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT)
2- Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› (K‹K)

B- Katma Bütçeli Devlet ‹flletmeleri
C- Döner Sermaye ‹flletmeleri
D- Özel Bütçeli Devlet ‹flletmeleri
E- Yerel Yönetimlere Ba¤l› ‹flletmeler
f- Sosyal Güvenlik Kurumlar›na Ba¤l› ‹flletmeler

3. ‹fiLETMELER‹N SERMAYE MÜLK‹YET‹ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

‹flletmeler, sermayenin kime ait oldu¤u bak›m›ndan 4 grupta incelenir. Bunlar:
1- Özel iflletmeler
2- Kamu ‹flletmeleri
3- Karma ‹flletmeler
4- Yabanc› sermayeli iflletmelerdir.

4. TÜRK‹YE’DE ‹fiLETMELER‹N HUKUK‹ fiEK‹LLER‹ BAKIMINDAN
SINIFLANDIRILMASI

Ülkemizde iflletmelerin ba¤l› olaca¤› hususlar yasalarla belirlenmifltir. Bu yasalar
baflta Ticaret Kanunu olmak üzere, Borçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve çeflitli
vergi yasalar›d›r.

Türkiye’de hukuki flekilleri bak›m›ndan iflletmeler fiema 3.2’de görüldü¤ü gibi
üç ana grup alt›nda s›n›fland›r›l›r.

4.3. YABANCI SERMAYELI ‹fiLETMELER
A- Yabanc› sermayeyi Teflvik Kanununa göre kurulan iflletmeler
B- Petrol Kanununa göre kurulan iflletmeler
C- Uluslar aras› antlaflmalara göre kurulan iflletmeler
D- Türk Paras›n› Koruma Kanununa göre kurulan iflletmeler.

fiema 3.2: Hukuki fiekilleri Bak›m›ndan ‹flletmeler
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4.1. Özel ‹flletmeler
Sermayenin tamam› ya da ço¤u özel kifliye ait olan iflletmelerdir. Dört flekilde 

kurulabilir.

4.1.1. Tek Kifli ‹flletmeleri: Tek kiflinin kurdu¤u, yetki ve sorumlulu¤un tek
kiflide oldu¤u iflletmelerdir. Bakkal buna en iyi bir örnektir.

4.1.2. Or takl›klar ( fi i r k e t l e r ) : Bir iflletmenin flirket olabilmesi baz› flartlara ba¤l›d›r.

Bu flartlar flunlarad›r;
1- fiirket kuranlar›n say›s› birden çok olmal›d›r.
2- Ortak bir amaç olmal›d›r.
3- Ortaklar aras› bir anlaflma olmal›d›r.
4- Amaca ulaflmak için ortak üretim elamanlar›na sahip olmal›d›r.

Bu özellikteki flirketlere Borçlar Kanununda Adi fiirketler denir. Ti c a r e t
Kanununda tan›ml› flirketlere Ticaret fiirketleri denir.

4.1.2.1. Adi fiirketler: Adi flirketlerde sözleflme flekle ba¤l› de¤ildir. Yaz›l› veya sözlü 
o l a b i l i r. fiirketin onu oluflturan kiflilerden ayr› bir tüzel kiflili¤i yoktur. Borçlar kanununda
t a n › m l a m › fl t › r.

4.1.2.2. Ticari fiirketler: Ticari flirketler Ticaret Kanunu ile düzenlenmifltir. Adi
flirketlerden farkl› olarak sözleflmesi yaz›l› olmak ve kanunda bulunan asgari flartlar› 
yerine getirmek zorundad›r. Ayr›ca Ticaret flirketleri ayr› bir tüzel kiflidir.

Ticaret flirketleri kendi içinde flah›s flirketleri ve sermeye flirketleri olarak ikiye
ayr›l›r.

4.1.2.2.1. fiah›s fiirketleri

4.1.2.2.1. 1. Kolektif fiirketler: Ticari bir iflletmeyi, bir unvan ad› alt›nda 
iflletmek için gerçek kifliler aras›nda kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumlulu¤u
flirket alacakl›lar›na karfl› s›n›rland›r›lmam›fl olan flirketlere kolektif flirketler denir.

4.1.2.2.1.2. Komandit fiirketle r: Ticari bir iflletmeyi ticari bir unvan la iflletmek
amac› ile kurulan flirket alacakl›lar›na karfl› ortaklardan bir veya bir kaç›n›n sorumlulu¤u
s›n›rland›r›lmam›fl, di¤er ortak veya ortaklar›n belirli bir sermaye ile s›n›r-land›r›lm›fl olan
flirketlere Komandit fiirket denir. Sorumluluklar› s›n›rland›r›lmam›fl orta¤a s›n›rs›z
sorumlu ortak, sorumluluklar› s›n›rland›r›lm›fl orta¤a s›n›rl› sorumlu ortak denir.

4.1.2.2.2. Sermaye fiirketleri: Kendi aras›nda üçe ayr›l›r.

4.1.2.2.2.1. Anonim fiirketler: Bir unvan’a sahip, ana sermayesi belli ve paylara
bölünmüfl olan, borçlar›ndan dolay› yaln›z varl›klar› ile sorumlu bulunan flirkettir.

❂

❂

❂

❂

❂

❂
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Kurulufllar› izne ve bir tak›m flartlara ba¤l›d›r. Anonim flirketlerin kurulmas› için en az
befl orta¤a ve 50.000,00YTL sermayeye ihtiyaç vard›r. Ana sermaye her biri en az
25.000,00YTL olan paylara bölünmek zorundad›r.

4.1.2.2.2.2. Limitet fiirketler: En az iki gerçek veya tüzel kifli taraf›ndan bir
ticaret unvan’› alt›nda kurulur. Ortaklar›n sorumlulu¤u, koymay› taahhüt ettikleri 
sermaye ile s›n›rl› ve ana sermayesi belirli bir flirket olarak tan›mlan›r. Ortak say›s› en
az iki, en çok elli olabilir. Sermayesi en az 5.000,00 YTL olmal›d›r.

4.1.2.2.2.3. Sermaye Paylar› Bölünmüfl Komandit fiirket: Sermayesi paylara
bölünen, flirket ortaklar›n›n bir veya daha fazla k›sm› kolektif flirketlerde oldu¤u gibi
flirket alacaklar›na karfl› s›n›rs›z, di¤er k›sm› ise anonim flirket orta¤› gibi s›n›rl› biçimde
oldu¤u bir flirket tipidir.

4.1.3. Kooper atifle r: Ortaklar›n›n ekonomik ç›karlar›n› karfl›l›kl› yard›m
dayan›flma ve kefalet suretiyle sa¤lay›p korumak amac›yla gerçek ve tüzel kiflilerin
kurdu¤u de¤iflir ortakl› ve sermayeli örgütlere Kooperatif denir. Kooperatifler flirket
olmay›p; tüzel kiflili¤i olan bir örgüttür. Ülkemizde toplu konut, tar›m kredi v.b. birçok
kooperatif vard›r.

4.1.4. Dernek ve Vak›flar›n ‹ktisadi iflletmeleri: Dernekler iflletme kurup 
iflletemezler. Türk medeni kanunu as›l amaçlar› ekonomik olmayan tüzel kifliliklerin
(ikinci derecede ekonomik) iflletme kurmalar›na izin vermifltir.

K›z›lay’›n Maden suyu gibi bir iflletme kurmas› olabilecek afetler için gelir elde
etme amac› tafl›d›¤›ndan, ikinci derecede ekonomik oldu¤undan dolay› iflletme 
kurmas›na izin verilmifltir. Ya da Belediyelerin otoparklar› spor kulüplerine tahsis
etmesi gibi örnekleri ço¤altmam›z mümkündür.

4.2. Kamu ‹flletmeleri
Sermayesinin tamam› ya da en az %51 ‘i kamu tüzel kiflilerine ait olan iflletmelere

Kamu ‹flletmeleri denir. Özellikle geliflmekte ve kalk›nmakta olan ülkelerde yayg›nd›r.

Kamu iflletmeleri kâr elde etmekten çok topluma hizmeti hedefler. Kurulma
nedenleri mali nedenler,  sosyal nedenler, ekonomik ve politik nedenler olarak 
s›ralanabilir.

4.2.1. Kamu ‹kt‹sad‹ Teflebbüsler‹ (K‹T)
Bu iflletmelerin sermayelerinin yar›s›ndan fazlas› kamunundur. Yasal dayana¤›

1964 y›l›nda ç›kar›lan 468 say›l› kanundur. 1984 y›l›nda 233 say›l› kanun hükmünde
kararname ile yeniden düzenlenmifltir. K‹T’ler kârl›l›k, verimlilik, ekonomik ve sosyal
gerekçelere uygun biçimde mal ve hizmet üretmeyi amaçlar.

K‹T’ler 233 say›l› kanun hükmünde kararnameye göre ‹ktisadi Devlet Te fl e k k ü l l e r i
ve Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› diye ikiye ayr›l›r.

❂

❂
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4.2.1.1. ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT)
Sermayesinin tamam› devlete ait, ekonomik alanda ticari temellere göre etkinlik

göstermek için kurulmufllard›r.

‹ktisadi Devlet Teflekkülleri tüzel kiflili¤e sahiptir. Sorumluluklar› sermayeleri
kadard›r. Genifl kapsaml› etkinlik gösteren K‹T’ler olarak da tan›mlanabilir. Ülkemizde
faaliyet gösteren ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri aras›nda: BOTAfi (Boru Hatlar› ile Petrol
Tafl›ma A.fi), TK‹ (Türkiye Kömür ‹flletmeleri), DMO (Devlet Malzeme Ofisi), TMO
(Toprak Mahsulleri Ofisi) v.b. müesseseler örnek olarak gösterilebilir (Resim 3.1).

4.2.1.2. Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›
Sermayesinin tamam› devlete ait, tekel niteli¤inde mallar ile temel mal ve hizmetlerin

üretilmesi ve pazarlanmas› amac›yla kurulan kamu iflletmelerdir. Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar› aras›nda: PTT(T.C. Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü),
TEKEL(Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ‹flletmeleri Anonim fiirketi), TCDD
v.b. müesseseler örnek olarak gösterilebilir (Resim 3.2).

Resim 3.1 : ‹ktisadi Devlet Teflekküllerinden birisine ait görünüm

Resim 3.2 : Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›ndan TCDD’nin web sayfas›

❂
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Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerinin Özellikleri
1- K‹T‘lerin kurulmas› bir müessesenin K‹T’e dönüfltürülmesi Bakanlar Kurulu 

karar› ile olur.
2- K‹T‘ler tüzel kiflilik olup sorumluluklar› sermayeleri kadard›r.
3- Yöneticileri büyük oranda devletçe belirlenir.
4- K‹T ürünleri için fiyatlar Kurumca belirlenmese bile Bakanlar Kurulu yetkilidir.
5- Zarar genel bütçeden karfl›lan›r.
6- K‹T’leri Baflbakanl›k Denetleme Kurulu organlar› denetler. Gerekirse 

Cumhurbaflkan› da Yüksek Denetleme Kuruluna denetletebilir.

4.2.3. Katma Bütçeli Kurulufllar: Giderleri özel gelirleri ile karfl›lanan ve genel
bütçe d›fl›nda yürütülen kamu kurulufllar›na katma bütçeli kurulufllar denir. Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü, Orman Genel Müdürlü¤ü, DS‹ v.b.

4.2.4. Döner Sermayeli ‹flletmeler: Genel ve katma bütçeli kurulufllar›n genel
idare ilkelerine göre yönetilmeyen, üretim faaliyetlerini sürdürebilmek için bu 
kurulufllar›n kendi bütçesinden ödenek ay›r›p kurduklar›, tüzel kiflili¤i olmayan kamu
iflletmeleridir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaneleri, döner sermaye iflletmesi genel bütçeye bir örnektir.
Darphane, Devlet Kitaplar› Bas›mevleri katma bütçeli döner sermaye iflletmeleridir.

4.2.5. Özel Bütçeli Devlet ‹flletmeleri: Tüzel kiflili¤i olup özel yasalarla kurulan
iflletmelerdir. Spor toto teflkilat›, Maden Teknik Arama, Milli Piyango ‹daresi gibi
kurulufllard›r.

4.2.6. Yerel Yönetimlere Ba¤l› ‹flletmeler: Kurulufl yasalar›n›n yetkisi ile
belediye, il özel idare ya da köy tüzel kiflili¤ine ba¤l› kurulan iflletmelerdir.
Misafirhaneler, do¤algaz, su, toplu tafl›m, halk ekmek fabrikalar› gibi hizmetleri gören
iflletmelerdir (Resim 3.3).

Resim 3.3 : Büyükflehir Belediyesince iflletilen toplu tafl›m arac›

❂

❂
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4.2.7. Sosyal güvenlik Kurumla r›na Ba¤l› ‹flletmeler: Sosyal Güvenlik 
kurumlar›, çal›flanlar›n sosyal güvenliklerini sa¤lamak üzere de¤iflik etkinliklerde
bulunur. Bu kurumlar, çal›flanlardan yap›lan kesintilerin bir k›sm›n› de¤erlendirmek
için hastane, terminal, otel, ifl han› v.b. iflletmeler kurarlar. Ba¤ Kur, SSK, Emekli
Sand›¤› gibi kurumlar bu iflletmeleri kurup prim fazlal›klar›n› gelecek için
de¤erlendirmeye çal›fl›r (Resim 3.4).

4.3. Yabanc› Sermayeli ‹flletmeler
Sermayesinin tamam› ya da bir bölümü baflka ülke giriflimcilerine ait olan 

iflletmelerdir. Bu iflletmeler yabanc› sermayeyi teflvik kanunu, petrol kanunu, Türk
paras›n› koruma kanunu ve uluslararas› antlaflmalara göre faaliyet gösterirler. ATAfi
Rafinerisi, baz› otomobil fabrikalar› örnek olarak verilebilir (Resim 3.5).

Resim 3.4 : Emekli Sand›¤›’na ait bir görünüm.

Resim 3.5 : Ülkemizde etkinlikte bulunan yabanc› sermayeli flirketin tesisleri.

❂
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5. ‹fiLETMELER‹N ‹fiLETMELER ARASI ANTLAfiMALAR BAKIMINDAN
SINIFLANDIRILMASI

‹flletmeler hedefledikleri amaca ulaflmak için çeflitli flekillerde iflbirli¤ine veya
birleflmeye yönelirler. Bu iflbirli¤i ve birleflme yasalar›n ve iflletmeler aras› iliflkilerin
oluflturdu¤u hukuk düzleminde afla¤›da belirtildi¤i biçimde s›n›fland›r›labilir:

1 Centilmenlik Antlaflmas› Yap›lan ‹flletmeler
2 Konsorsiyumlar
3 Karteller
4 Tröstler
5 Holdingler
6 Tam Birleflmeler ( Merger, Füzyon)

5.1. Centilmenlik Antlaflmas› Yap›lan ‹flletmeler
Benzer iflletmelerde belli amaçlar› gerçeklefltirmek için karfl›l›kl› söz vermelere

dayal›, yasal aç›dan ba¤lay›c› olmayan anlaflmalard›r. Ekonomik ve Hukuki
ba¤›ms›zl›klar›n› korurlar.

5.2. Konsorsiyumlar
Çok büyük çapl› sermaye gerektiren projeler için iki ya da daha çok iflletmenin

geçici olarak bir araya gelmesi konsorsiyum ad›yla an›l›r. Örne¤in köprü, baraj, büyük
santral projeleri için birden fazla iflletmenin geçici olarak bir araya gelmesi bir 
konsorsiyumdur. Ekonomik ve hukuki ba¤›ms›zl›klar›n› korurlar.

5.3.  Karteller
Ayn› konuda çal›flan iki iflletmenin ortak ç›kar do¤rultusunda alanlar›nda tekel

oluflturmak için bir araya gelmesidir. Tekel oluflturma özelli¤i olan bu birli¤e kartel
denir. Serbest rekabetin uyguland›¤› ekonomilerde yasal olmamakla beraber bu tür
giriflimlere rastlanmaktad›r.

Karteller, fiyat karteli, sat›fl karteli fleklinde de görülebilir. ‹flletmeler hukuki ve
ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› korurlar.

5.4. Tröstler
‹ki veya daha fazla iflletmenin hukuki ve ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› kaybederek

sermaye ve yönetimlerini birlefltirmelerine tröst denir. Bu aç›k ya da gizli yap›labilir.
Daha çok imalat sanayinde görülür. Burada da tekelci bir amaç güden tröstler yasal
olmamakla birlikte gizli antlaflmalarla var olmaktad›rlar. Yat›r›m tröstleri ve oy tröstleri
olarak iki biçimde ortaya ç›kmaktad›rlar.

5.5. Holdingler
Bir flirketin di¤er iflletmeler ait hisse senetlerine sahip olmas› yolu ile onlar›

finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine holding denir.❂

❂

❂

❂

❂
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Holdingler ana iflletme etraf›nda oluflmufl çok say›da iflletmelerden oluflur. Bu
alanda %51 hissesi olan›n ba¤lay›c›l›¤› söz konusudur.

Ana flirket egemenli¤i alt›ndaki iflletmelerin iflleyifllerine müdahale etmez. Ana
amaç do¤rultusunda yönlendirici müdahalelerde bulunur. Sermaye birikimine yol
açmas› avantaj olmakla birlikte, tekelci güç oluflturmak gibi sak›ncalar› vard›r. 
Resim 3.6’da yönetim ve denetimi bir holdinge ait tatil köyü görülmektedir.

5.6. Tam Birleflmeler ( Merger, Füzyon)
Tam birleflmeler, iki veya daha fazla iflletmenin tek bir iflletme haline gelmesine

d e n i r. Bir iflletmenin bir di¤erini sat›n almas› yada birinin feshedip di¤erine
kat›lmas›d›r.

Merger, bir iflletmenin di¤er iflletmeye ait hisse senetlerini sat›n alarak o 
iflletmenin hukuki varl›¤›na son veren bir tam birleflmedir. Füzyon, ise iflletmelerin
kabul edilen ortak antlaflma ile tek bir mali bünyede birleflmesine denir. Bu tür
birleflmeler çok s›k karfl›lafl›lan avantajl› birleflmelerdir.

Konsernler: ‹ki ya da daha çok iflletmenin finansal ya da teknik yönden bir araya
g e l m e s i d i r. Konsen’e üye olan iflletme hukuki varl›¤›n› sürdürür, ekonomik
ba¤›ms›zl›klar› büyük oranda yok olur konsen’in amac› büyük giriflim olman›n 
avantajlar›n› kullanmakt›r.

Kornerler: ‹flletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir ya da birkaç mal›
depo etme konusunda kurduklar› birlikteliklerdir. Daha çok tafl›n›r mallard›r, borsa
spekülâsyonlar›nda kullan›l›r.

Resim 3.6 : Yönetim ve Denetimi bir holding’e ait iflletmeden görünüm.

❂

❂

❂

❂
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5.7. ‹fl Birlikleri (POOL, R‹NG)
‹ki, ya da fazla iflletmenin yöneticilerinin bir ya da birkaç konuda ne 

yapacaklar›n› saptay›p iflbirli¤i yapmalar›na denir. Bu iflbirli¤i geçici ise POOL, kal›c›
ise R‹NG diye an›l›r.

❂
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ÖZET

Ülke ekonomisinin yap›s› bak›m›ndan bak›ld›¤›nda iflletmeleri Mal Üreten 
‹flletmeler, Ticari ‹flletmeler ve Hizmet Üreten ‹flletmeler olarak üç grupta toplan›r.
Hizmet üreten sektörler mal üreten sektörlerden çok daha yayg›nd›r. Hizmet üreten 
sektörün fazlal›¤› yüksek yaflam standartlar›n›n da bir ölçüsüdür.

Türkiye’de  iflletmeleri faaliyet konular› bak›m›ndan,  sermaye mülkiyeti
bak›m›ndan, hukuki flekilleri bak›m›ndan ve iflletmelerin iflletmeler aras› antlaflmalar
bak›m›ndan s›n›fland›rabiliriz.

Ülkemizde iflletmelerin ba¤l› olaca¤› hususlar yasalarla belirlenmifltir. Bu yasalar
baflta Ticaret Kanunu olmak üzere, Borçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve çeflitli
vergi yasalar›d›r.

Sermayesinin tamam› ya da en az %51’i kamu tüzel kiflilerine ait olan iflletmelere
Kamu ‹flletmeleri denir. Özellikle geliflmekte ve kalk›nmakta olan ülkelerde yayg›nd›r.
Kamu iflletmeleri kâr elde etmekten çok topluma hizmeti hedefler. Kurulma nedenleri
mali nedenler,  sosyal nedenler, ekonomik ve politik nedenler olarak s›ralanabilir.

Sermayesinin tamam› ya da bir bölümü baflka ülke giriflimcilerine ait olan 
iflletmeler  yabanc› sermayeli iflletmeler denilmektedir. Bu iflletmeler yabanc› sermayeyi
teflvik kanunu, petrol kanunu, Türk paras›n› koruma kanunu ve uluslararas›
antlaflmalara göre faaliyet gösterirler.

‹flletmeler hedefledikleri amaca ulaflmak için çeflitli flekillerde iflbirli¤ine veya
birleflmeye yönelirler. Bu iflbirli¤i ve birleflme yasalar›n ve iflletmeler aras› iliflkilerin
oluflturdu¤u hukuk düzleminde gerçekleflir. Bunlar Centilmenlik Antlaflmas› Yap›lan
‹flletmeler, Konsorsiyumlar, Karteller, Tröstler, Holdingler, Tam Birleflmeler ( Merger,
Füzyon) olarak s›ralanabilir.

‹flletmelerin yap›lar›n› de¤ifltiren birleflmelerin baz›lar› sonuçta hukuki ve ekonomik
ba¤›ms›zl›klar›n› korurken, baz›lar›nda ise bu ba¤›ms›zl›klar yitirilebilmektedir. 
‹flletmelerin birleflerek daha büyük iflletmeler oluflturmalar›n›n birçok avantaj› vard›r.
Birleflme sayesinde genel yönetim, reklâm, araflt›rma gelifltirme v.b. giderlerde 
tasarrufa gidilir; tekelci bir güç oluflturulur; daha fazla uzmanlaflma, ifl hacmi, finansal
güç ve kredi bulma avantajlar› sa¤lan›r.
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TEST III

1- ‹flletmeleri faaliyet konular› bak›m›ndan s›ralad›¤›m›zda afla¤›dakilerden iflletmelerden 
hangisi bu grup içerisinde yer almaz? 

a- Tar›m iflletmeleri
b- Ticaret iflletmeleri 
c- Sanayi iflletmeleri
d- Karma iflletmeler

2- Kamu iflletmelerinden olmayan afla¤›dakilerden hangisidir?

a- ‹DK
b- K‹K
c- Kooperatifler
d- K‹T

3- Özel iflletme olmayan afla¤›dakilerden hangisidir?

a- Döner sermaye iflletmesi
b- Ortaklar
c- Sermaye flirketleri
d- Komandit flirketler

4- Sermaye flirketi olmayan afla¤›dakilerden hangisidir?

a- Anonim flirketler
b- Sermeyesi paylara bölünmüfl komandit flirketler                   
c- Limitet flirketler
d- Kolektif flirketler

5- Afla¤›dakilerden hangisi flah›s flirketidir?

a- Kooperatifler
b- Ortaklar
c- Limitet flirketler
d- Kolektif flirketler

6- K›z›lay’›n Maden suyu gibi bir iflletme kurmas› hangi türe girer?
a- Sermaye paylar›na bölünmüfl komandit flirket
b- Adi flirketler
c- Dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri
d- Karteller

.
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7- ‹ki veya daha fazla iflletmenin hukuki ve ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› kaybederek 
sermaye ve yöntemlerini birlefltirmelerine verilen ad afla¤›dakilerden hangisidir?

a- Tröstler
b- Holdingler
c- Karteller
d- Merger

8- ‹ki veya daha fazla iflletmenin tek bir iflletme haline gelmesine verilen ad 
afla¤›dakilerden hangisidir?

a- Tam birleflme
b- Holdingler
c- Tröstler
d- Karteller

9- Afla¤›dakilerden hangisi ticaret flirketi de¤ildir?

a- Kolektif flirketler
b- fiah›s flirketleri
c- Sermaye flirketleri
d- K‹T

10-Afla¤›dakilerden hangisi kamu iktisadi teflebbüsü de¤ildir?

a- PTT
b- TCDD
c- TEKEL
d- TELS‹M
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