Girişimcilik

A
Adi Şirket: İki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, belirli bir ortaklık
sözleşmesiyle kurdukları şirket. Adi şirketlerin hükmi kişilikleri, unvanı ve ikametgâhı
bulunmamaktadır. İflasa da tâbi değildirler. Ayrıca, adi şirketlerin ticaret siciline kaydedilmelerine
gerek yoktur.
Amortisman: Bir firmada, bir yıldan daha fazla süre kullanılacağı düşünülen ve herhangi bir
biçimde değerden düşmesi söz konusu olan ekonomik değerlerde (taşınmazlar, makine, teçhizat, vb.
), oluşacak değerlerin bir yıl içinde uğradıkları değer kayıplarının üretilen malların maliyet
tutarlarına ya da söz konusu kayıpların o yılın giderlerine yazılması amortismanı oluşturur. Şirketler
amortismanı ürünlerinin maliyetlerinin üzerine ekleyerek ya da ilgili yılın giderleri arasına koyarak
realize eder.
Analitik: Çözümlemeli.
AR-GE: Araştırma Geliştirme Bilinmeyen hammadde, yeni bir ürün, yeni teknoloji, bilgi ve
ürünleri ya da başka bir deyişle üretim tekniklerini daha verimli, daha verimli, daha ekonomik
kullanılarak en üst katkıyı sağlamak amacıyla kurulmuş bir departman.
Atıl Kapasite: Firmaların kapasitelerinin altında üretim yapması.

B
Birincil Piyasa: Menkul kıymetler piyasasında ilk ihraçların yapıldığı piyasa. Bir yatırım aracının,
örneğin bir menkul kıymetin, ilk defa piyasaya sürülmesi (satılması) birincil piyasa işlemi.
Borsa: Sermaye Borsaları, menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Bir
piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine
özgü kuralları ve standartları vardır. Borsalar, sadece hisse senetleri için değil, başka tür emtiaların
(ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Örneğin bono ve tahviller
genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapıla geldiği halde, döviz ticareti için
döviz borsaları veya mal ticareti için emtia borsaları vardır.
Büyüme: İş gücü, doğal kaynaklar ve donanımda, kişi başına bir yıldan geçen yıla oranla daha
yüksek bir gelir sağlayacak şekilde kaydedilen artış.

D
Demografi: Nüfus bilimi.
Devalüasyon: Bir ülke parasının değerinin resmi olarak azaltılması, dolayısıyla yabancı paraların
değerinin yükseltilmiş olması; paranın satın alma gücünün azaltılması, kıymetini kaybetme,
devalüasyon. Ödemeler dengesi ciddi açık veren ülkeler tarafından bir dış ticaret politikası olarak
uygulanır. Bu yönteme paranın nazari değeriyle piyasa veya kambiyo değeri arasındaki farkı
kaldırmak için başvurulur.
Dış Ticaret: Bir ülkenin dış ticareti ile ilgili konuları arasında, aylık ithalat ve ihracat değerleri,
yılbaşından itibaren toplam ithalat ve ihracat değerleri ve dış ticaret açığı gibi kalemler yer alır.
İthalat ihracattan fazla ise dış ticaret açığı, ihracat ithalattan fazla ise dış ticaret fazlasından söz
edilir. Açığın büyümesi döviz dengesini tehlikeye sokabilir.
Dönen Varlıklar: Satılabilir hisse senedi ve tahviller, alacaklar, stoklar, kasa vb. varlıklardır.

E/F
Emek: Kas veya fikir gücüne dayanan beşeri üretim faktörü.
Fason Üretim: Hammaddelerin işveren tarafından sağlandığı parça başına ücretle yapılan üretim.
Fizibilite: Tatbik imkânı, yapılabilirlik, önerilen veya mevcut olan bir plan veya projenin teknik,
ekonomik ve mali açıdan yapılabilirliğinin ve gerçekliğinin araştırılması.
Fizyolojik: Normal, doğal olarak işleyen. Vücutla ilgili.

G
Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH): Bir ekonomideki üretici birimlerin belirli bir dönemde ürettikleri
çıktılardan bunların içine giren girdilerin düşülmesiyle bulunan üretim miktarının parasal ifadesi.
Gelir Dağılımı: Bir ülkedeki toplam gelirin bireylere ya da değişik sınıf ve tabakalara dağılımı; bir
ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, gruplar ve üretim faktörü sahipleri arasında
paylaşımı. Gelirin tüketici birimleri, aileler ya da kişiler arasında bölüşümüne kişisel gelir
bölüşümü, üretim faktörlerine göre bölüşümüne de fonksiyonel gelir bölüşümü denir.
Gelir Tablosu: Şirketlerin mali tablolarından birisi. Gelir tablosu şirketin dönem içindeki satışları,
satışların maliyetlerini, faaliyet giderleri, faaliyet dışı gelir-gider, vergi karşılıkları ve kar/zararı
gösterir.
Girişimci: Müteşebbis; gerekli sermayeyi ve üretim girdilerini sağlayarak bir işletme oluşturan
kimse; üretim faktörlerini veya alıcıyla satıcıyı bir araya getiren kişi; piyasa koşullar içinde
sermayeye en yüksek geliri sağlayacak mal ve hizmetlerin üretimini öngören ve bu amaçla
sermayeyi üretim sürecine sokan kişi.
Gümrük Birliği: İki veya daha fazla ülkenin, gümrük vergilerini kaldırıp kendi toprakları arasında
malların serbest dolaşımını sağlamaları, üçüncü ülkelere aynı gümrük vergilerini uygulamaları.
Gümrük birliği kuran ülkelerin iç sınırlarında gümrükler kalkar ancak diğer ülkelerden gelen mallara
gümrük uygulanır. Bu gümrük tarifesi de ortaktır. Malların serbest dolaşımını engelleyici her tür
kısıtlama ve korumacı engel gümrük birliği uygulanan ülkeler arasında ortadan kalkar. Birliğe dâhil
olan taraflar, birbirlerine gümrük vergisine eş etkili başka vergiler uygulayamazlar.
Gümrük: (1) Devlet sınırlarından her türlü geçişi denetleyen devlet kurumu. Görevi, devlet
tarafından konan gümrük kurallarına uyulmasını sağlamak, dışalımı yapılan malları denetlemek ve
gümrük vergisi almak, dışalımı yasaklanan ve yurda sokulmak istenen mallara el koymak ve ceza
kesmektir. (2) Sınırdan geçen her tür eşyadan alınan vergi, resim ve harçlar.

İ
İhracat Teşvikleri: İhracat gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla hükümetlerce alınan ihracatı
özendirici önlemler. İhracata yönelik üretime sağlanan vergi muafiyeti ve vergi indirimleri, ihracatta
vergi iadesi, düşük faizli ihracat kredisi, primler, paranın değerinin düşürülmesi, ihracat geliri
dövizlerin bir bölümünün ihracatçı firma tarafından kullanılmak üzere yurt dışında tutulması
imkânını tanınması, belli malların ihracatına katlı kur uygulanması ve ihracat sigortası gibi
önlemler.
İhracat: Bir ülkenin başka ülkelere mal satması, dış satım, kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve
hizmetlerin yurt dışına satılması. Makroekonomik açıdan ihracat, toplam talebin bir parçasıdır.
İhracat, gerçekleştiren ülke açısından alacak doğurduğu için ödemeler bilançosunun alacak tarafına
yazılır.
İkincil Piyasa: Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder.
İnovasyon: Yenilik.
İstihdam: İş verme, iş gücünün ekonomik faaliyet alanlarında çalıştırılması. Tam istihdam,
işsizliğin asgari düzeye düşürülmesini ifade eder. Eksik istihdam ise iş gücünün bir bölümünün işsiz

olduğu durumdur.
İş Gücü: Çalışma çağında olan nüfustan, öğrenci ve rantiye gibi iş gücüne dâhil olmayan nüfus
çıkarıldığında işgücü sayısına ulaşılır. İşgücü, ücretli veya maaşlı olarak bir işte çalışanlar, kendi
işlerinin başında olanlar, işverenler ve işsizlerin toplamını ifade eder. Marjinal çalışanlar ve yerleşik
bir işi olmayanlar da işgücü tanımı içinde kabul edilir.
İthal İkamesi: İthal yoluyla karşılanan ihtiyaç maddelerinin yurt içinde üretilmesi; bir ekonomide
tüketim malları ithalinin zorlaştırılması veya yasaklanmasıyla sanayinin teşvik edilmesi politikası.

J
Joint Venture: Yerli bir şirketin yabancı bir diğeriyle ortaklık kurması. Böyle bir ortaklık genellikle
her iki taraf için yarı yarıya paylarla gerçekleştirilir. Payların yüzde 40/60 olması da mümkündür.
Buna karşılık yerli ortak şirket yönetiminde söz hakkını korur. Özellikle yeni bir coğrafi bölgeye ya
da yeni pazara girildiği zaman firmalar tarafından tercih edilir.

K
Kaos: Karışıklık, kargaşa.
Kapitalizm: Sermayedarlık. Üretim araçları sahipliğinin özel kişilere ait olduğu ekonomik sistem.
Bireylere, ekonomik hayatın başlıca unsuru gözüyle bakar. 1400’lü yıllarda Avrupa’da kök salmaya
başlamış, 19. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi ile şekillenmiştir. 1873 ve 1929 yılları arasında bir
dizi ekonomik panik, çöküntü ve gerileme yaşanmışsa da bu yıllar modern refah devletinin doğduğu
dönem olmuştur. Kapitalizmde ithalat, kotalara ve yüksek gümrük vergilerine bağımlı olabilir.
Bütün mal ve faktör piyasaları kamu tarafından kontrol altında bulunabilir
Kartel: Şirketlerin hukuki varlıklarını korumak şartıyla ekonomik faaliyetlerdeki bağımsızlıklarını
kaybetmeleri. Kartel anlaşması yapan şirketler, tüzel kişiliklerini korudukları halde piyasayı
etkilemek üzere anlaşma yaptıkları konularda artık bağımsız hareket imkânından yararlanamazlar.
Katma Değer: Bir sektörün veya firmanın bir dönemde elde ettiği satış geliri ile üretim için dışarıya
yapılan alım giderleri arasındaki fark.
Kredi Değerliliği: Kredi talebinde bulunan firmaya kredi verilip verilmeyeceği için yapılan
istihbarat ve değerlendirme sonrası varılan sonuç.
Kredi: Kredi, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir süre sonunda, belirli şartlar
çerçevesinde geri alınmak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması
durumu. Krediler, vadelerine, kullanıldıkları sektörlere, kredi alanlarına, veriliş yerlerine göre
çeşitlidirler. Kısa, orta, uzun, vadeli krediler, teminatlı ve teminatsız krediler üretim, tüketim
kredileri, ticari endüstriyel krediler tarım kredileri, yapı kredileri, özel sektöre ve kamu sektörüne
verilen krediler şeklinde örnek verilebilir.

L
Liberalizm: Ekonomik alanda serbest rekabet ve devletin ekonomiye müdahalesinin asgariye
indirilmesi ilkeleri. Ferdin kendi kendine yön verebileceği prensibi üzerine kurulu bir serbestlik
sistemi. Amaçları; fertleri hürriyete kavuşturmak, temel hak ve hürriyetleri korumak, ferdi ve
toplumsal inisiyatifi artırmak ve topluma canlılık kazandırmaktır.

M
Merkantilizm: Ticarete dayanan ekonomik sistem; ekonomik ulusalcılık ve devletçilik. Bu akımın
doğuşunun temelinde uluslararası ticaretin gelişmesi ve ticaret sermayesinin güç kazanması
bulunmaktadır. Merkantilistlerin önemle üzerinde durdukları noktaların başında bir ülkenin serveti

ya da zenginliği ile dış ticaret bilançosu arasındaki ilişki gelmektedir. Ulusal ekonominin gösterdiği
gelişmenin farkına varan merkantilistler, devletin ulusal zenginliği çoğaltmak amacıyla ekonomik
faaliyetlere müdahalesini savunmuşlardır.
Monopol: İnhisar, tekel, (1) bir malın üretim, dağıtım ve satışının ya da hizmetinin tek bir kuruluşun
denetiminde olması, (2) sermayenin büyüdüğü ve yeni teknolojilerin büyük sermaye yatırımları
gerektirdiği koşullarda belli bir malın ya da hizmetin pazardaki payının, malın arz koşullarını ve
fiyatını belirleyecek oranını elinde tutan kuruluş.
Monopson: Alıcı tekeli; bir mal veya hizmet için tek bir alıcının, çok sayıda satıcının bulunduğu
piyasa türü. Haşhaşın tek alıcısının devlet olması gibi. Böyle bir piyasada fiyatın ne olacağını tek
alıcı belirler. Satıcılar ise bu fiyatı kabullenmek zorunda kalır.
Motivasyon: İstekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavram.
Mülkiyet: Bir eşya üzerinde sahibine kullanma, faydalanma ve tasarruf yetkilerini veren hak.
Mülkiyet hakkına konu olan eşya taşınabilir ise “menkul mülkiyet”, taşınamaz ise “gayrimenkul
mülkiyet” adını alır.

N
Neo-Klasik İktisat Okulu: 1870’li yıllardan özellikle 1920 yılının sonlarına kadar geçen dönem
içinde klasik değer teorisinde köklü değişmeler yapmakla birlikte klasik görüşleri ve liberal
ideolojiyi sürdüren iktisatçılar tarafından savunulması.

O
Optimal: En elverişli durum.
Otomasyon: Endüstriyel, tarımsal, idari ve bilimsel işlerin yürütülmesinde insan müdahalesinin bir
ölçüde veya tamamen ortadan kaldırılması; otomatikleştirme işlemi.

P
Perspektif: Bakış açısı.
Piyasa Ekonomisi: Birbirinden bağımsız hareket eden, çok sayıda tüketici ve üreticiden meydana
gelen, fiyat mekanizmasına dayalı mübadele ekonomisi. Hangi mal ve hizmetin üretileceğine
tüketici karar verir. Tüketici tercihlerinin açıklanmasında piyasa göstergesi fiyatlardır.
Prototip: İlk örnek, ilk tip.

R
Reel Faiz: Nominal faizin enflasyon oranıyla düzenlenmiş şekli.
Rekabet: Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen yarış,
firmalar arasında pazar payı, kar, ciro gibi kriterler üzerinden öne geçmek için verilen mücadele.
Risk Sermayesi: Profesyoneller tarafından oluşturulan bir fondur. Finansal sektörde, belirli amaçlar
için kullanımı öngörülen ve bu amaçlar için oluşturulan bir finansal araç.
Risk: Ticarette zarar etme tehlikesi, risk, kazanma ihtimalinin yanında kaybetme tehlikesinin de
bulunduğu durum, riziko; herhangi bir teşebbüs konusunda sonucun kötü olabileceği düşüncesine
fazla yer vermeden işe başlama ve yürütmeye çalışma kavramı.

S
Sermaye: Anamal, anapara, kapital; bir teşebbüsün kuruluşunu ve faaliyete geçmesini sağlamak
amacıyla öz kaynak olarak konulan ya da taahhüt edilen para veya mal şeklindeki kıymet; mübadele

yoluyla gelir sağlamaya tahsis edilen servet; klasik ekonomide gelir elde edebilmek için
işletilebilecek her türlü mal ve para; Marksist kuramda artık değer yaratmak için kullanılan üretim
araçları ve para.
Sübvansiyon: Bazı malların üreticilerine hükümet tarafından yapılan destek amaçlı ödeme.

T
Teknopark: İleri teknolojiye dayalı yeni projelerin desteklenmesi amacıyla üniversite
kampüslerinde oluşturulan bağımsız alanlar.
Teşvik: Özendirme, ekonomi açısından stratejik önem taşıyan sektörlerin devletçe desteklenmesi.

Ü
Ütopik: Hayale dayalı, hayalle ilgili.

V
Vergi Teşvik Tedbirleri: Vergileme yoluyla özel yatırımları özendirici araçlar. Teşvik tedbirlerinin
iki fonksiyonu vardır. Birincisi vergi yükünü azaltmak yoluyla yatırımlara ayrılacak fonları
artırmaktır. İkincisi ise yatırımların arzulanan alanlara kaymasını sağlamaktır. Vergi teşvik
tedbirleri, yurt içi ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirici araçlar olarak iki temel gruba
ayrılabilir.

