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‹flletmelerin Kuruluflu

• Bir iflletme kurmak isteseniz, ifle nereden bafllanaca¤›n› biliyor musunuz?
• ‹flletmelerin kuruluflunda özellikle dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
• Fizibilite çal›flmalar› ne ifade eder?
• ‹flletmelerin hangi bölgede kuruldu¤u önemli midir? Baflar›s›n› etkiler mi?
• Kurulufl yeri seçiminde hangi etkenler dikkate al›nmal›d›r?
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Güzel Holding’in baflar›l› sahibesi Mimar Ifl›l Günel yat›r›mlar›n› farkl›laflt›rma
zaman›n›n geldi¤ini düflünür. fiimdiye dek, mobilya ve dekorasyon sektöründe,
giderek büyüyen bir ulusal pazar pay› ile faaliyetlerini ‹stanbul merkezli sürdür-
müfllerdir. Estetik yarat›c›l›¤› güçlü bir ifl kad›n› olarak, moda sektörüne ad›m at-
ma düflüncesi öteden beri akl›ndad›r.

Haz›r giyim üretimi gerçeklefltirecek bir flirketin kurulmas› ve Holding bün-
yesine kat›lmas› yasal aç›dan kolay bir süreçtir. Planlad›¤› yeni yat›r›m için,
di¤er koflullar›n uygun olup olmad›¤›n› incelemek üzere fizibilite uzmanlar›na
görev verilir. Özellikle, giriflilecek yat›r›m için gerekli sermayenin sa¤lanabil-
mesi üzerinde durulur. Bayan Güzel, deneyimlerini ve mevcut iliflkilerini de
kullanabilecektir.

Ifl›l Güzel ile uzmanlar aras›nda flu konuflmalar geçer:
Güzel : Önceli¤i maliyetin düflük tutulmas›na verelim.
Uzman : Kapsaml› bir finansal araflt›rma yapmal›y›z.
Güzel : Yat›r›m›n maliyeti önemli. Teflvikden yararlanabiliyor muyuz?
Uzman : Bilecik Organize Sanayi Bölgesi uygun bir yat›r›m bölgesi olabilir.
Güzel : Böylece altyap› maliyetlerini düflük tutabiliriz. Bölgede haz›r giyim
üzerine çal›flan baflka fabrika var m›?

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;

iflletmelerin kuruluflunun bir düzen  içinde  gerçeklefltirilmesinin önemini
aç›klamak,
kurulufl karar› sürecini ve süreç içinde yeralan aflamalar› aç›klamak,
kurulufl yeri belirlenirken üzerinde durulan etkenlerin önemini aç›klamak

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Ünitede ifllenen konular› daha iyi anlayabilmeniz için “‹flletmelerin
Özelliklerini” iyi ö¤renmifl olman›z gerekir.
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KURULUfi KARARININ OLUfiUMU

‹flletmelerin kuruluflunun bir düzen içinde gerçeklefltirilmesininn
önemini aç›klamak.

Bir iflletmenin kurulmas›, belli bir alana belli bir yat›r›m›n yap›lmas› demektir. Ya-
p›lacak yat›r›m›n verimlili¤i, kârl›l›¤› bu konudaki kararlar›n tutarl›l›¤›na ba¤l›d›r.
Küçük ve orta boyuttaki iflletmelerde, büyük ölçekli iflletmelere göre kurulufl ça-
l›flmalar› daha rahat yürütülür. Bunlar›n kuruluflunda, giriflimcinin deneyimi, sez-
gisi, kestirimi, giriflkenli¤i ön planda gelir. Çok fazla ayr›nt›ya inmeyen araflt›rma-
larla, bu iflletmelerin kurulmas› ve baflar›ya ulaflmas› söz konusu olabilir. Ancak,
büyük iflletmelerde kurulufl çal›flmalar›n›n çok ayr›nt›l› inceleme ve araflt›rmalara
dayanmas› gerekir.

Kurulufl Karar Süreci

Kurulufl karar› sürecini ve süreç içinde yeralan aflamalar›
aç›klamak.

‹flletmelerin kuruluflunda yat›r›m karar› ile ilgili aflamalar, genelde afla¤›daki gibi
ele al›n›r:
• Yat›r›m düflüncesi
• Yap›labilirlik (Fizibilite) araflt›rmalar›
• Yap›labilirlik projesi (ön proje)
• De¤erlendirme ve yat›r›m karar›
• Kesin proje
• Projenin uygulanmas›
• Üretime geçifl aflamas›

Yat›r›m Düflüncesi
Bir iflletme kurulmadan önce, en baflta belli bir alanda, belli bir çapta üretim yap-
ma düflüncesinin giriflimcilerin kafas›nda oluflmas› gerekir. Pazarda istemin artma-
s›, iflletmenin büyüme e¤ilimi, maliyetleri düflürme çabas›, yeni bir mala geçifl,
teknolojik yenileme gibi etkenler de, yeni bir yat›r›m düflüncesinin oluflmas›n›
sa¤layabilir. Ülkenin ekonomik yap›s›, pazar durumu, rekabet durumu, d›flsat›m
ve d›flal›m olanaklar›, teknoloji, do¤al kaynaklar gibi etkenler, bu düflüncenin bel-
li biçimlerle oluflmas›n› etkileyecektir.

Yap›labilirlik (Fizibilite) Araflt›rmalar›
Kesin yat›r›m karar› al›nmadan önce, giriflimcinin yapmay› düflündü¤ü üretim
ve sermaye yat›r›m› ile ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve finansal sorunlar-
la, kurulufl yeri sorunlar›n› çözmek için -ayr›nt›l› ve kesin araflt›rmalara girifl-
meksizin- gerekli bütün bilgilerin sistemli bir flekilde elde edilmesini yap›labi-
lirlik araflt›rmas›, bunlar›n bir metin içinde toplanmas›n› yap›labilirlik projesi
olarak adland›r›yoruz.
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Yap›labilirlik projesinde, çeflitli araflt›rmalar yap›larak projenin bütünlü¤e ka-
vuflmas› sa¤lan›r. Bu araflt›rmalar›; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel
araflt›rmalar olmak üzere  befl grupta toplayabiliriz:

Yap›labilirlik projesi araflt›rmalar›n› k›saca ele alal›m:
Ekonomik Araflt›rmalar, kurulacak iflletmenin ekonomik aç›dan verimli, kârl› ve

ussal olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilifl-
kin talep ve pazar pay›n›n kestirimi yap›l›r.

Teknik Araflt›rmalar, teknik araflt›rmalar iflletmelerin seçecekleri teknolojinin be-
lirlenmesinde temel olur. Üretim süreci aflamalar›n›n tan›mlanmas›, üretim tekno-
lojisinin seçimi, makinalar›n seçimi ve fabrika içindeki yerleflimi, bak›m onar›m
olanaklar›n›n araflt›r›lmas› bu çal›flmalar kapsam›ndad›r.

Finansal Araflt›rmalar, kurulacak iflletmenin de¤iflmez de¤er yat›r›m maliyetleri
ile döner sermaye gereksinmesinin belirlenmesi, gelir ve gider kestirimlerinin ya-
p›lmas›, finansman kaynaklar›n›n saptanmas›, iflletme kârl›l›¤›n›n saptanmas› ve
bununla ilgili de¤erlendirmelerin yap›lmas›n› kapsar.

Yasal Araflt›rmalar, sermaye gereksinimi, mali sorumlulu¤u s›n›rlama, vergilen-
dirmedeki farkl›l›k, kredi sa¤lama olanaklar›, kurulufl giderleri, iflletme yap›s›ndan
gelen zorunluluk gibi etkenlerin de¤erlendirilmesini kapsar.

Örgütsel Araflt›rmalar, ifl analizi, ifl bölümü ve uzmanlaflma, yetki ve sorumluluk
da¤›l›m›, iletiflim kanallar›, çal›flacak kiflilerin belirlenmesi, örgüt flemas›n›n ç›kar›l-
mas› çal›flmalar›d›r.

Yap›labilirlik Projesi (Ön Proje)
Bir önceki aflama olan yap›labilirlik araflt›rmalar›na dayanarak bir ön proje olufltu-
rulur. Bu proje bir ön inceleme niteli¤indedir ve yat›r›m düflüncesinin gerçeklefl-
tirilebilme olas›l›¤›n› ortaya koymak için kullan›l›r. Yat›r›m düflüncesinin incele-
meler sonunda yerinde oldu¤u görülürse, kesin proje haz›rlanmas›nda ön proje
verilerinden yararlan›lacakt›r. Ön proje çal›flmalar› genelde daha yal›n olsa da, ki-
mi durumlarda kesin proje haz›rlar gibi çal›flma yapma gere¤i ortaya ç›kabilir.

De¤erlendirme ve Yat›r›m Karar›
Ayr›nt›l› olarak projeye iliflkin tüm bilgileri içeren yap›labilirlik raporu, yat›r›-
m›n de¤erlendirilmesine iliflkin önemli bir göstergedir. Bu bilgilerin ›fl›¤›nda ya-
p›lacak de¤erlendirme sonucunda, yat›r›m karar› verilecek ya da yat›r›mdan
vazgeçilecektir.

Bir özel giriflimcinin yapaca¤› yat›r›ma temel oluflturacak ön projelerin de¤er-
lendirilmesinde ana ölçüt, giriflimin sa¤layaca¤› kârd›r. Bu nedenle iflletmeci, ifllet-
meyi kurma karar› verirken kârl›l›k (rantabilite) oranlar› üzerinde durur. Kârl›l›¤›n
hesab›, yaln›zca ilk çal›flma y›l› için yap›lmaz. Kârl›l›k, iflletmenin tüm ömrünce el-
de edece¤i net gelir ve amortismanlar›n, iflletmenin kurulmas› için yap›lan de¤ifl-
mez giderlerden fazla olmas› biçiminde düflünülür. Üretim faaliyeti süresince elde
olunacak net gelirlerin (amortismanlarla birlikte) bugünkü de¤erinin bulunarak,
iflletmeyi kurma giderleriyle karfl›laflt›r›lmas› gerekir. Giderlerden fazla bir gelir el-
de ediliyorsa, iflletmeyi kurman›n kârl› oldu¤u anlafl›l›r.

Giriflimci yönünden kullan›labilecek baflka de¤erlendirme ölçütleri de vard›r.
Bunlar, borç ödeme yetene¤i, döviz etkisi, katma de¤er ölçütü, sermaye-has›la
oran›, sermaye yo¤unlu¤u, emek verimlili¤i gibi de¤erlendirmeleri kapsar.
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Kesin Proje
Proje kabul edildikten sonra, kesin proje biçimine dönüfltürülür. Bu aflama, pro-
jenin somutlaflt›r›lmas› ve ayr›nt›lar›n›n belirlenmesini içerir.

‹flletmenin kapasitesi, büyüklü¤ü, hukuksal yap›s›, yap›lacak harcamalar›n ay-
r›nt›s›, al›nacak her türlü donan›m, bunlar›n teknik özellikleri ve maliyetleri gibi
her türlü ayr›nt› kesin projede yer al›r. Kesin projenin haz›rlanmas›nda en büyük
yard›mc›, ön proje çal›flmalar›ndaki veri ve sonuçlard›r.

Projenin Uygulanmas› (Yat›r›m)
Bu aflamada yat›r›m gerçekleflmektedir. Baflka deyiflle, projenin gerektirdi¤i
her türlü somut çal›flmalar bitirilmekte ve iflletmeye geçifl aflamas› için haz›rl›k
yap›lmaktad›r.

Arsa al›nmas›, yap›m, donan›m›n kurulmas›, makine ve araç gerecin sat›n al›n-
mas› ve montaj çal›flmalar› bu aflamada gerçekleflir. Ayr›ca, proje ve mühendislik
tasar›mlar›n›n oluflturulmas›, görüflme ve sözleflmelerin tamamlanmas›, e¤itim pro-
jesinin uygulanmas›na iliflkin çal›flmalar yat›r›m aflamas›nda ele al›n›r.

Projenin planlanan süre içinde tamamlanmas› ve maliyetlerin hesaplanan dü-
zeyde tutulmas› temel sorunlard›r. Bunun için, ifllerin belirli bir zamanlama çizel-
gesine uygunlu¤u, harcamalar›n projeye göre yap›l›p yap›lmad›¤›n›n izlenmesi ve
denetlenmesi gerekir. Gerekti¤inde projede de¤ifliklikler yap›lmas›na iliflkin de-
¤erlendirmeler yap›larak, bu karar›n al›nmas›na dayanak olacak raporlar›n haz›r-
lanmas› da söz konusu olur.

Bu aflamada, çok büyük niceliklerde de¤iflmez giderlere katlan›lmas› gerekir.

Üretime Geçifl
Yat›r›m projesinin uygulanmas› aflamas› bitirildikten sonra, deneme üretimine ge-
çilmesi son aflamada gerçekleflir. Bu üretim s›ras›nda, planlanan nitelik, nicelik ve
maliyetler yönünden mal›n uygunlu¤u denetlenir, arada oluflan farklar varsa bun-
lar›n giderilmesi için çal›flmalar yap›l›r. Bunlardan sonra, planlanan uygun bir ça-
l›flma gerçeklefltirilerek, kesin üretim aflamas›na geçilir. Böylece, yat›r›m süreci ta-
mamlanm›fl olur.

Kuru lufl Karar ›n ›n Oluflumu 41



Kurulufl karar› almak üzere yap›lmas› gereken araflt›rmalar, iflletmele-
rin faaliyet konusuna göre de¤iflir mi?

Yap›labilirlik (fizibilite) araflt›rmalar› her iflletmenin kuruluflunda geçer-
lidir, ancak kapsam› ve boyutlar› iflletmenin faaliyet konusuna göre fark-
l›l›k gösterir.
Güzel Holding örnek olay›nda kuruluflu planlanan iflletme, moda sektö-
ründe haz›r giyim üretimi gerçeklefltirecektir. Planlanan bu yat›r›m için
do¤ru karar›n verilebilmesi yap›labilirlik araflt›rmalar›na ba¤l›d›r. Ifl›l
Güzel kâr öncelikli bir yaklafl›mla maliyetler üzerinde durmaktad›r. Mali-
yetler ve kârl›l›k, haz›r giyim pazar›n›n doymuflluk oran›na ve talep mik-
tar›na ba¤l›d›r. Bu bak›mdan öncelikle ekonomik fizibilite yap›larak, pa-
zar›n yap›s› ortaya konmal›d›r. Böylece, ürünü sat›n alacak hedef kitle ve
buna ba¤l› olarak ürünün özellikleri do¤ru belirlenecektir. Ekonomik arafl-
t›rmalardan sonra, di¤er fizibilite çal›flmalar› da tamamlanmal›d›r.

KURULUfi YER‹N‹N BEL‹RLENMES‹

Kurulufl yeri belirlenirken üzerinde durulan etkenlerin önemini
aç›klamak.

‹flletmelerin kurularak yerleflece¤i alan›n seçimi, tüm iflletmelerin karfl› karfl›ya
kald›¤› ve çözmek zorunda oldu¤u bir sorundur. Üreticiler, toptanc›lar, peraken-
deciler, finansal kurumlar ve tüm hizmet iflletmeleri bu sorunla karfl› karfl›yad›r.
Kurulufl yeri sorunu, yaln›zca iflletmelerin ilk kurulufllar›nda de¤il büyüme, pazar-
lar›n de¤iflmesi, arz kaynaklar›n›n de¤iflmesi gibi çeflitli nedenlerle yerleflim alan›-
n›n de¤ifltirilmesi s›ras›nda da ortaya ç›kar. Ayr›ca, bir iflletmenin flubeler ya da ek
bürolar oluflturmas› ya da varolan çevresini geniflletmesi durumunda da kurulufl
yeri kararlar› al›nacakt›r.

‹flletmelerin kurulufl yeri, iflletmelerin amaçlar›na ulaflmas› için gerekli koflulla-
r› gerçeklefltirecek biçimde olmal›d›r. Kurulufl yerinin seçilmesinde her fleyden
önce üretilen maddelerin maliyet giderlerinin çeflitli kurulufl yeri etmenleri arac›-
l›¤›yla düflürülmesine çal›fl›l›r. Yer seçiminde iflletme giderlerinin en düflük ve ifl-
letme gelirlerinin en yüksek oldu¤u, yani en yüksek kâr›n ya da en büyük yara-
r›n sa¤land›¤› yer aran›r.

‹flletmelerin ilk kurulufllar›nda seçecekleri yeri üç aflamal› olarak ele alabiliriz:
1. Aflama : Belli bir ülkenin s›n›rlar› içindeki belli bir bölgeyi seçmek
2. Aflama : Seçilen bu bölgenin içinde kalan belli bir noktay› saptamak
3. Aflama : Bu noktadaki bir arsada iflletmeyi oluflturup, iflletme için gerek-

li üretim araçlar›n› sa¤lamak ve iflletmenin iç yerleflim düzenini
kurmak.

Kurulufl Yeri Etkenleri
‹flletmelerin seçecekleri kurulufl yeri için geçerli olan etkenlerden söz ederken, ifl-
letmelerin u¤rafl alanlar›n›n dikkate al›nmas› gerekir. ‹flletmelerin üretim iflletmesi
olmas› ya da toptanc›l›k, perakendecilik, bak›m onar›m gibi hizmet iflletmesi ol-
mas›, göz önünde tutulacak etkenlerin farkl›laflmas›na yol açar.

Üretim iflletmelerinin kurulufl yeri bölgesini seçerken de¤iflik derecelerde etki-
li olan, ancak her kuruluflta a¤›rl›klar› ölçüsünde de¤er verilmesi gereken etken-
ler flunlard›r: 
• Hammadde
• Ulaflt›rma (Tafl›ma)
• Pazara Yak›nl›k
• ‹flgücü (Emek)
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• Enerji ve Yak›t
• Su
• ‹klim Koflullar› 
• Art›klar›n At›lmas›
• Özendirme Önlemleri
• Öteki Etkenler

Bunlar›n her birini ayr› ayr› ele alal›m.

Hammadde
‹flletmeler belli bir mal›n üretimi için çeflitli girdileri kullanmak zorundad›rlar. Bu
girdilerin bir bölümü, üretilecek mal›n önemli bir bölümünü oluflturur, bir bölümü
ise bu mal›n içine küçük ölçülerde do¤rudan ya da dolayl› yolla kat›larak, mal›n
oluflmas›na katk›da bulunurlar. Mal›n önemli bölümünün oluflmas›na katk›da bulu-
nan girdiler hammadde, öbürleri ise yard›mc› madde ya da malzeme ad›n› al›r.

Kurulufl yerinin seçiminde en çok etkili olan etkenlerden birisi, hammadde ve
yard›mc› madde sa¤lama olana¤›d›r. Hammadde, fiziksel ve kimyasal nitelikleri
aç›s›ndan ça¤dafl ve geçerli bir iflletme yönetiminin uygulanmas›na olanak verme-
li, sa¤lanmas›nda süreklilik ve güvenlilik bulunmal›, fiyat› elveriflli olmal› ve iyi bir
ulaflt›rma flebekesinin yak›n›nda bulunmal›d›r.

Hammaddeler çabuk bozuldu¤u için, tar›msal ürünleri kullanan iflletmeler bu
ürünlerin yetifltirildi¤i bölgelerde kurulurlar. Örne¤in, dondurulmufl sebze ve meyve-
ler, meyvesuyu özü üreten iflletmelerin kurulufl bölgeleri tar›msal ürünlere yak›nd›r.

Hammaddenin gerekli niteliklere sahip olmas› koflulu ile, sürekli ve güvenilir
olarak sa¤lanabilece¤i kurulufl yeri seçilmelidir. Afl›r› rekabet tehlikesi bulunan ya
da güvenilir hammadde sat›c›s› olmayan durumlarda, hammadde kayna¤›na sahip
olma çabalar› gösterilmelidir. Hammadde kayna¤›n›n say›lan bu niteliklerinin d›-
fl›nda, hammadde ve yard›mc› maddenin sat›n alma bedelinin ya da kendi ham-
maddesini üreten iflletmelerin üretim maliyetlerinin, rekabete olanak verebilecek
bir düzeyi aflmamas› gerekir.

Ulaflt›rma
‹flletmeler için, üretim sürecinin de¤iflik aflamalar›nda ulafl›m önem kazan›r. ‹fllet-
menin kullanaca¤› girdilerin, istenen nicelik ve nitelikte, istenen zamanda ve yer-
de bulundurulmas›, ayr›ca fiyatlar›n›n ve ödeme koflullar›n›n uygun olmas› ulafl›m
olanaklar›yla do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Bir kuruluflun bulundu¤u yerin do¤al yap›s› ve oradaki yaflam koflullar›, kuru-
lufl yeri seçiminde önemlidir. Ancak, bu etkenler her zaman yeterli de¤ildir.
Önemli olan nokta, bir iflletmenin kurulufl yerinin, rakip iflletmelerin kurulufl ye-
rine göre ulafl›m aç›s›ndan daha olumsuz bir durumda olmamas›d›r. Olumsuz ula-
fl›m koflullar›, yüksek maliyetler ve rekabette zorlanma anlam›na gelir.

Tarihe bakt›¤›m›zda, eski büyük kentlerin ço¤unlu¤unun su yollar› çevresine
(nehir, göl, deniz) kuruldu¤unu görürüz. Bunun nedeni, su tafl›mac›l›¤›n›n büyük
hacimli, küçük de¤erli yüklerin tafl›nmas›nda en ucuz yol olmas›d›r.

Ulaflt›rma etkeni, maliyetleri, h›za ve belli bölgelerde elveriflli olan özel tafl›ma
olanaklar›n›n seçimine ba¤l›d›r. Örnek olarak, su yolu ile tafl›ma olanaklar›n›n bu-
lunup bulunmamas›na göre biribirinden farkl› uygulamalara gidilir ve her uygula-
man›n de¤iflik yarar ve sak›ncalar› oluflur.

Tafl›ma maliyeti, seçilen yol türüne, kullan›lan araca ve uzakl›¤a ba¤l›d›r. Kilo-
metre bafl›na malzeme tafl›ma maliyeti genellikle uzakl›k artt›kça azal›r.

Tafl›mada temelde befl yol kullan›l›r: Demiryolu, karayolu, denizyolu (su yolu),
havayolu, boru hatt›. Günümüzde h›zl› ve yo¤un ulafl›m›n önem kazanmas›, a¤›r-
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l›¤›n karayolu, demiryolu ve havayolu tafl›mac›l›¤›na verilmesini gerektirmifltir.
Ürünleri özel tafl›ma olanaklar› gerektiren iflletmeler, bu olanaklar›n bulundu¤u
yerlere yerleflirler.

Mallar›n tüketim bölgelerine tafl›nmas›, orta ve küçük iflletmeler için büyük
önem tafl›r. Arac›lar› kald›rmak ya da azaltmak, pahal› mal tafl›mac›l›¤›n› ortadan
kald›rmak için tüketim mal› üreten iflletmeler, kent içlerine ya da yak›n çevreleri-
ne kurulmaktad›r. Örnek olarak, ham petrolün ucuz fakat ürünlerinin pahal›ya ta-
fl›nmas› ve dünyan›n bir çok ülkesinde ham petrol ç›kar›lamamas› ve d›flal›m yo-
luyla sa¤lanmas› nedeniyle, petrol rafinerileri k›y›s› bulunan ülkelerde büyük tü-
ketim merkezlerine en yak›n olan liman kentlerine kurulmaktad›r.

Pazara Yak›nl›k
Pazara yak›nl›k, kurulufl yeri kararlar›ndaki önemini hiç yitirmemifltir. Nüfusun
yo¤un oldu¤u alanlar, birçok iflletmeyi çekmektedir. Bunun nedenlerinden birisi,
arac›lar›n çok ucuz bir ulafl›m gideriyle iflletmeye ulaflma olana¤› bulmalar›d›r.
Nüfusun büyümesi ve buna ba¤l› olarak pazarlar›n büyümesi, buralardaki iflletme
say›s›n› h›zla artt›r›r. ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Adana gibi nüfusça yo¤un illerde ifllet-
meler de yo¤unlaflmaktad›r. Tersine, do¤u illerinde öbür etkenlerin yan› s›ra nü-
fusun artmamas› ve göç gibi nedenlere de ba¤l› olarak, iflletme say›s›n›n azald›¤›
gözlemlenmektedir.

Pazara yak›n olmak, tafl›nmas› zor ve pahal› ürünler üreten iflletmeler için özel-
likle önem kazan›r. Hammaddeden yar› bitmifl ya da bitmifl mala dönüfltürüldü-
¤ünde de¤eri fazla yükselen mallar› üreten iflletmeler, hammadde yak›n›nda ku-
rulabilece¤i gibi, tüketim alanlar›nda da kurulabilirler.

Onar›m ve bak›m gibi yo¤un bir sat›fl sonras› hizmet gerektiren mallar› üre-
ten iflletmeler, örnek olarak bilgisayar sat›c›lar›, ya pazara çok yak›n olarak ku-
rulmal› ya da servis iflini yürütecek ayr› olanaklar› pazarda sa¤lam›fl olmal›d›r.
Sat›fl sonras› servis (hizmet) ifllerini yürüten iflletmeler, her zaman pazara en ya-
k›n yerleri seçmelidirler.

Kimi iflletmeler, ulusal pazarda yayg›n biçimde satmak üzere mallar yaparlar.
Bu durumda iflletme, mallar›n ülkenin her yan›na en ekonomik biçimde da¤›t›la-
bilece¤i bir yerde kurulmal›d›r.

Dar bir pazar alan› içinde çal›flan ve çevresel gereksinmeleri karfl›layan küçük
iflletmeler, genellikle tüketim alanlar›na yak›n ya da tüketim alanlar›n›n içinde ku-
rulurlar. Büyük iflletmelere hammadde, malzeme ya da yar› bitmifl mallar üretip
satan iflletmeler, iliflkileri olan büyük iflletmelerin yak›nlar›nda kurulurlar.

‹flgücü
Bir iflletmenin kurulmas› ve iflletilmesi için gerekli unsurlar›n bafl›nda, iflgücü ge-
lir. Mekanizasyon ve otomasyonla gerekli iflgücü azalt›labilirse de tümüyle kald›-
r›l›p yerine baflka bir öge koymak olanaks›zd›r.

‹flletmeler için iflgücü, yaflamsal önemde ve pahal› bir üretim eleman›d›r. ‹fllet-
menin yerleflimi, beceri kazanm›fl, e¤itimli ve iflletme amaçlar›na yönelik olarak
çal›flan iflgücü sunumuna büyük ölçüde ba¤l›d›r. ‹flgücünün büyüklü¤ü, becerisi,
ücret düzeyleri, sendikalaflma derecesi ve çal›flanlar›n ifle iliflkin tutumlar› kurulufl
yeri seçiminde önem tafl›r. 

Yerinde bir kurulufl yeri karar›, iflletmenin gerek duydu¤u iflgücünün bir kaç
kat›n›n bulunaca¤› bir bölgeye yönelik olur. S›n›rl› bir iflgücü sunumuna karfl›n,
yo¤un bir iflgücü istemi bulunuyorsa, iflletmeler aras›nda iflgücü sa¤lamada yo¤un
bir rekabet oluflur. H›zl› bir iflgücü de¤iflim çabuklu¤u ve yüksek bir iflgücü mali-
yeti ile karfl›lafl›l›r.
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Büyük yerleflim merkezlerinin yak›n›nda kurulacak iflletmeler için, nitelikli ifl-
çi sa¤lamak daha kolayd›r. Nüfusu az bölgelerde kurulacak iflletmeler için, gerek
kurulufl gerekse iflletme dönemlerinde nitelikli iflçi sa¤lamak daha zordur.

Maliyet giderleri içinde iflçilik pay›n›n çok yüksek oldu¤u iflkollar›nda yer alan
iflletmeler, ilke olarak düflük iflçilik maliyeti olan bölgeleri seçerler. Özellikle kü-
çük kentlerde yaflam pahal›l›¤›n›n daha az olmas›, buralardaki ücret düzeylerinin
de düflük olmas›na yol açar.

‹flçinin üretim maliyetindeki pay› iflletmeden iflletmeye büyük farkl›l›klar gös-
terir. Kurulufllardaki mekanizasyon ve otomasyon derecesi, iflletmenin kapasitesi
ve kapasite kullan›m›, nitelikli iflçinin tüm iflçiye oran›, çevredeki ortalama iflçi üc-
retleri, iflçili¤in ürün maliyetindeki pay›n› etkileyen en önemli noktalard›r.

Enerji ve Yak›t
Bölgedeki  enerji olanaklar›,  kurulufl yeri kararlar›nda önem tafl›r. Kömür ya
da elektrik enerjisini sa¤lama olanaklar›, maliyetler, enerjinin süreklili¤i, karar›
etkiler.

Enerji gereksinmesi sanayiden sanayiye de¤iflir. Kimi üretim dallar›nda çok az
kullan›lan elektrik enerjisi, çimento, fleker ve ka¤›t üretiminde üst düzeyde kulla-
n›lmaktad›r. Kimi dallarda yer seçimini etkileyen en önemli etken, enerjinin sa¤-
lanmas› ve fiyat› olmaktad›r. De¤irmenler, b›çk› atölyeleri gibi enerji gereksinme-
si çok olan iflletmeler, ucuz ve kolay elektrik enerjisi elde edilebilen akarsular›n
çevrelerinde kurulurlar.

Yukar›daki irdelemeleri yak›t için de yapabiliriz. Yak›t›n ana maliyet ögesi ol-
du¤u endüstrilerde, ucuz yak›t kaynaklar›, iflletmelerin yerleflim kararlar›nda belir-
leyici etkenlerden birisi olmaktad›r. Petrol, do¤al gaz, kömür gibi yak›t kaynakla-
r›n›n bol oldu¤u bölgeler, bu endüstriler için önemli üstünlükler sa¤lar. Demir-çe-
lik endüstrisinin kömür kaynaklar›na yak›n kurulmas› kömürün ana maliyet öge-
si olmas›ndand›r. 

Su
Endüstriden endüstriye büyük de¤ifliklik gösteren ögelerden birisi de su gereksin-
mesidir. Yer seçimine etkisi bak›m›ndan su sa¤lanmas›, kimi endüstri dallar›nda
en baflta gelen etken olmaktad›r. Önem derecesi de¤iflmekle birlikte, her canl› gi-
bi her iflletmenin de suya gereksinmesi oldu¤u ve susuz yerde endüstri kurulama-
yaca¤› aç›kt›r. Metalürji ve kimya endüstrisi, ka¤›t endüstrisi, dokuma endüstrisi
üretimlerinde yüksek bas›nçl› su kullan›rlar. Demir-çelik endüstrisinde so¤utmada
bol su gereklidir. So¤utma suyu olarak gerekti¤inde tuzlu su kullan›labilirse de te-
mizlik suyu, beslenme suyu, iflleme suyu ve içme suyu olarak tatl› suya kesin ge-
reklilik vard›r.

Kullan›lacak suyun nicelik ve niteli¤i kurulufl yeri seçiminde giderek daha
önemli olmaktad›r.

2. Dünya Savafl› s›ras›nda Teksas’ta, savafl uçaklar› ve parçalar› üretmek üzere
yap›lan çok yüksek bir binada iklim koflullar› tümüyle denetim alt›na al›nm›flt›.
Söz konusu binada d›fla aç›lan hiç bir cam bulunmuyordu ve ayd›nlatma ya-
pay ›fl›kla sa¤lan›yor, havaland›rma da iç donat›mla gerçeklefltiriliyordu. Bina-
n›n içinde çal›flanlar, d›flar›daki hava koflullar›ndan tümüyle ar›t›lm›fllard›. Is›-
n›n, ya¤murun, gün ›fl›¤›n›n ay›rd›nda de¤illerdi. Savafl için gerekli malzeme-
nin üretimini d›fl koflullar›n etkilerinden ar›nm›fl olarak, robotu and›r›r biçim-
de gerçeklefltiriyorlard›.
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Do¤a Koflullar›
‹klim, iflletmede çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›, çal›flma yetene¤ini ve üretkenli¤ini etkiler;
ayr›ca ›s› derecesi, nemlilik derecesi ve bunlar›n de¤iflme derecesi ve çabuklu¤u
da iflletmelerin üretimlerini do¤rudan etkiler. Fazla s›ca¤›n ve so¤u¤un verimli ça-
l›flmay› etkiledi¤i iflletmeler için en uygun olan koflullar sa¤lanmak istenirse,ek gi-
derlere katlanmak gerekecektir. Il›ml› hava koflullar› isteyen iflletmelerin bir bölü-
mü aç›k havaya kurulabilir. ‹klimin üretilen mallar üzerinde de etkisi vard›r. S›cak
ve nemli iklimin ayr› bir sak›ncas›, büyük iflletmelerde genellikle varolan asit ve
korazif etkilerin artmas› nedeniyle, onar›m ve bak›m giderlerinin yükselmesidir.

Bir iflletmenin daha verimli çal›flmas› belli iklim koflullar›na ba¤l›ysa, bu duru-
mun yer seçiminde gözönünde tutulmas› gerekir. Bu nedenle, kar ve ya¤mur ya-
¤›fllar›, en yüksek ve en düflük s›cakl›klar, nem ve rüzgarlar›n yönü gibi noktalar
karfl›laflt›r›larak karar verilir.

‹klim, günümüzde yerleflim aç›s›ndan eskiye göre daha az önemli bir etken
durumundad›r. Endüstride çal›flanlar için iklimin önemi yerini korurken, endüstri-
nin kendisi için önemini yitirmifltir. Gerekli iklim koflullar› de¤iflik yollarla sa¤la-
nabilmekte, bu konuda yap›lacak giderlere katlanmak zorunlu olmaktad›r.

‹klim koflullar›n›n yan›nda ele al›nacak baflka bir kurulufl yeri etkeni deprem-
dir. Deprem kuflaklar›nda ve çevrelerinde yerleflecek iflletmelerin yapacaklar› bi-
nalar›n özel koflullara uymas› ve bu nedenle daha fazla harcama yapmas› gerekir.
Zorunluluk olmad›kça, bu hareketli kuflaklar›n içinde kalmayan kurulufl yerlerinin
seçilmesi uygun olur.

At›klar
Zararl› at›klar› olan iflletmeler, yerleflim alanlar›n›n d›fl›nda kurulmufl olsalar da,
zamanla çevresinde oluflacak yerleflim birimlerine zararl› olacak ve yak›nmalara
yol açacakt›r. ‹flletmeler nereye kurulurlarsa kurulsunlar, at›klarla ilgili önlemleri
zaman›nda almak zorundad›rlar. Sa¤l›kla ilgili yasal düzenlemeler, belediye uygu-
lamalar› ve oluflturulmufl kent planlar› çeflitli endüstri dallar›n›n nerelerde ve nas›l
kurulaca¤›na iliflkin kurallar koyar. At›klar›n zarars›z bir biçime dönüfltürüldükten
sonra at›lmalar› zorunlu¤u vard›r. Bu konuda gittikçe geliflen bir yasal s›n›rlama
ve kamusal tepki kendini göstermektedir.

ISO 14000 standartlar›, sürdürülebilirlik prensiplerine göre çevre yönetiminin çer-
çevesini belirlemektedirler. ISO 14000 standard› kurulufllar›n önceden belirledik-
leri çevre politikas› ve çevresel hedeflerine uygun bir çevre yönetim sistemi kurma-
lar›n›, bu sistemi gelifltirmelerini ve süreklili¤ini sa¤lamalar›n› öngörmektedir
(Standart, Haziran 2000).

Özendirme Önlemleri
Devlet, iflletmelerin belli yerlerde kurulmas›n› özendirmek ya da zorlaflt›rmak için
çeflitli önlemler al›r. Halk›n ç›karlar›n› korumak, çevrenin bozulmas›n› engellemek,
endüstri ve ticareti belli yerlerde gelifltirmek ya da s›n›rlamak bu önlemlerle olur.

Özendirme önlemleri iki ana kümede ele al›nabilir: Birincisi, enerji, ulaflt›rma
ve haberleflme gibi altyap› yat›r›mlar›n›n devletçe gerçeklefltirilmesi, ikincisi de
özel kesime vergi ayr›cal›¤› ya da indirimi sa¤lamak, belli bölgelerde kurulan özel
iflletmelere yat›r›m indirimi, gümrük indirimi, özendirme kredisi, vergi iadesi gibi
do¤rudan önlemler uygulamakt›r. Günümüzde, Türkiye’de bu önlemler ve bunla-
r›n d›fl›nda çeflitli önlemlerle, geri kalm›fl yörelere özel kesim iflletmelerinin kurul-
mas› için yo¤un çabalar harcanmaktad›r.
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Özendirme önlemleri aras›nda, orta ve büyük iflletmeler için daha büyük önem
tafl›yan organize sanayi bölgelerini ayr›ca vurgulamak gerekir. Bunlar, büyük yer-
leflim merkezlerinin çevresinde, iflletmelerin düzenli ve planl› olarak bir araya
topland›¤› bölgelerdir.

‹flletmelerin tek bafllar›na alt yap›y› oluflturmalar›, çok büyük giderleri gerekti-
rir. Belli bölgelerde yol, su, elektrik, kanalizasyon, PTT, sa¤l›k ve e¤itim merkez-
leri, bak›m-onar›m merkezleri, araflt›rma-gelifltirme bürolar› gibi çeflitli alt yap› ve
temel hizmetlerin önceden gerçeklefltirilmifl olmas›, iflletmelerin kuruluflunu bü-
yük ölçüde kolaylaflt›rmaktad›r.

Öte yandan, daha küçük iflletmeler için oluflturulan küçük sanayi siteleri de
özendirme önlemleri çerçevesinde düflünülebilir. Orta ve küçük iflletmeler için,
kentlere daha yak›n yerlerde kurulan ve alt yap› sorunlar› çözülmüfl ekonomik
aç›dan uygun kurulufl yerleri küçük sanayi siteleri ad›n› al›r. Buralarda, daha çok
mobilya, oto yedek parças›, dokuma, oto onar›m gibi atölye sistemi ile çal›flan ifl-
letmeler yer al›r.

Öbür Etkenler
Sayd›klar›m›z d›fl›nda kalan etkenler de vard›r. Kurulufl yerinin seçilmesinde
bunlar›n da etkileri görüldü¤ünden, tümünü birden öteki etkenler bafll›¤› alt›n-
da inceleyebiliriz.

Bunlardan biri, belediyelerin ya da öteki yerel yönetimlerin koydu¤u yerel ver-
gi, resim ve harçlard›r. Bunlar, kimi ülkelerde iflletme kurulufllar›n› etkileyecek öl-
çüde önem kazanabilir. Bu yönden iflletmelerin katlanacaklar› parasal yükün bo-
yutu, iflletmeleri belli yörelere çeker ya da oralardan uzaklaflt›r›r.

Kültürel koflullar, kurulufl yerinin seçimindeki ikincil etkenlerdendir. Çal›flanla-
r›n ve ailelerinin kültürel gereksinmelerini karfl›layacak alanlarda iflletmelerin ku-
rulmas›, bu etkeni aç›klar.

‹flletmelerin, birçok sanayi dal›n›n biraraya topland›¤› bölgelerde kurulmas›n›n
getirece¤i çeflitli üstünlükler vard›r. D›flsal ekonomiler ad› verilen bu etken, nite-
likli iflçi bulmada, finansal kurumlardan yararlanmada, onar›m, yedek parça sa¤-
lamada, çeflitli araçlardan yararlanmada etkili olur.

Kurulufl yeri etkenlerinden hangisine öncelik verilmelidir?

‹flletmelerin kurulufl yeri seçiminde baz› unsurlar di¤erlerinden daha
fazla önem tafl›yabilir. ‹flletmenin amaçlar›na ve üretim konusuna göre,
kurulufl yeri etkenlerinin önem s›ras› de¤iflir.
Güzel Holding örne¤inde, haz›r giyim üretimi için önem kazanan kurulufl
yeri etkenleri iflgücü, pazara yak›nl›k ve ürünlerin pazara ulaflt›r›lmas›
olanaklar›d›r. Moda, tasar›m ve dikifl konusunda nitelikli eleman bulun-
mas› ve ifle al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Haz›r giyim ve moda merkezinin ‹s-
tanbul oldu¤unu düflünürsek, fabrikan›n buraya yak›n olmas› gerekecek-
tir. Enerji, haz›r altyap› gibi etkenlerin de dikkate al›nmas›yla Bilecik OSB
nin uygun bir kurulufl yeri oldu¤unu düflünebiliriz.
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T E L E V ‹ Z Y O N

Çevrenizde gördü¤ünüz iflletmeler, rastgele ortaya ç›km›fl kurulufllar m›d›r? Tabii ki de¤il. Bu konuyla ilgiili
olarak “‹flletmelerin Kuruluflu” adl› televizyon program›n› izleyebilirsiniz.



Özet
Bu Ünitede iflletmelerin kuruluflunda al›nacak kararla-
r›n, yat›r›m›n baflar›s›nda önemli rol oynad›¤›n› ö¤ren-
dik. Art›k;
• iflletmelerin kurulufl kararlar›ndaki aflamalar› (sayfa 39),
• yap›labilirlik (fizibilite) araflt›rmalar›n›n neler oldu¤u-

nu (sayfa 40),
• projenin yat›r›m karar›na hangi aflamada dönüfltü¤ünü

(sayfa 40-41),
• iflletmelerin kurulufl yerinin belirlenmesinde dikkate

al›nan etkenleri (sayfa 42-47) biliyoruz.
‹flletmelerin kuruluflunda al›nacak kararlar, yat›r›m›n kâr-
l›l›¤›nda önemli rol oynar. ‹flletmelerin kuruluflunda ilk
olarak yat›r›m düflüncesi oluflur. Yat›r›m›n yap›labilirli¤ini

belirlemek üzere ekonomik, teknik, finansal, yasal ve ör-
gütsel fizibilite çal›flmalar› yap›l›r. Bu çal›flmalara dayal›
olarak bir ön proje oluflturulur. Ön proje, yat›r›ma iliflkin
bütün bilgilerin ayr›nt›lar›n› kapsar ve yat›r›m karar› için
temel bir göstergedir. Proje onayland›ktan sonra kesin
projeye dönüfltürülür ve sonraki aflamada yat›r›m gerçek-
lefltirilir. Kesin üretim aflamas›na geçilerek, yat›r›m süreci
tamamlan›r.
‹flletmelerin kurulufl yeri seçimi, üzerinde titizlikle durul-
mas› gereken bir di¤er konudur. Kurulufl yeri seçiminde
dikkate al›nan etkenler; hammadde, ulaflt›rma, pazara ya-
k›nl›k, iflgücü, enerji ve yak›t, su, iklim koflullar›, at›klar›n
giderilmesi, özendirme önlemleri ve di¤er etkenlerdir.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlamad›-
¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›n›z.
Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üniteye
geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin konu-
lar› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n! Do¤ru
yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. ‹flletmelerin kurulufl karar›n›n oluflumunda, ilk aflama
hangisidir?

a. Fizibilite araflt›rmalar›
b. Ön proje
c. Kesin proje
d. Yat›r›m düflüncesi
e. Uygulama

2. Kurulacak iflletmenin verimli, kârl› ve ussal olup olma-
d›¤› hangi fizibilite araflt›rmas› ile belirlenir?

a. Yasal
b. Örgütsel
c. Ekonomik
d. Finansal
e. Teknik

3. Finansal araflt›rmalar, iflletmelerin kuruluflunda hangi
bilgileri sa¤lar?

a. Pazar pay›, talep kestirimi, kârl›l›k
b. Yat›r›m maliyetleri, döner sermaye gereksinmesi,

finansman kaynaklar›
c. Kredi  olanaklar›,  kurulufl  giderleri,  sermaye

gereksinmesi
d. ‹fl analizi, yetki ve sorumluluk da¤›l›m›, iletiflim

kanallar›
e. Üretim süreci aflamalar›, teknoloji seçimi

4. Bir yat›r›m projesinin somutlaflt›r›lmas› ve ayr›nt›lar›n›n
belirlenmesi aflamas› hangisidir?

a. Ön proje
b. Yat›r›m karar›
c. Kesin proje
d. Yat›r›m karar›
e. Üretime geçifl

5. Kurulufl yeri seçiminde ilk aflama hangisidir?
a. Ülke seçimi
b. Kent seçimi
c. Arsa belirleme
d. Bölge seçimi
e. Nokta seçimi

6. Afla¤›dakilerden hangisi, kurulufl yeri etkenlerinden bi-
ri de¤ildir?

a. Teknoloji düzeyi
b. Tafl›ma
c. Hammadeye yak›nl›k
d. ‹klim koflullar›
e. Pazara yak›nl›k

7. Tarihte büyük kentlerin, genelde su yollar› çevresine
kurulmas›n›n temel nedeni nedir?

a. Serin iklim olmas›
b. Turistik amaçlar›n gerçeklefltirilmesi
c. ‹nflaat kolayl›¤›
d. Su tafl›mac›l›¤›ndan yararlanabilmek
e. Stratejik olmas›

8. Ulusal pazarda, yayg›n biçimde sat›fl yapabilmek için,
kurulufl yerinin özelli¤i ne olmal›d›r?

a. Tüm  ülkeye  en  ekonomik  da¤›t›m›n
yap›labilmesi

b. Belirli bir tüketim alan›na yak›n olmas›
c. Servis ifllerini görebilecek noktada olmas›
d. Hammaddeye yak›n olmas›
e. Su yollar›na yak›n olmas›

9. ‹flletmeler için, nitelikli iflgücü bulmada kolayl›k sa¤la-
yan uygulama hangisidir?

a. ‹flgücü maliyetlerini artt›rmak
b. Büyük yerleflim merkezleri yak›n›nda bulunmaak
c. Teknolojiden yararlanmak
d. ‹flgücü say›s›n› azaltmak
e. ‹flgücünün e¤itilmesi

10. ‹flletmelerin, büyük  yerleflim merkezlerinin çevre-
sinde, düzenli ve planl› olarak topland›¤› yerlere ne ad
verilir?

a. Küçük sanayi sitesi
b. Kurulufl yeri
c. Optimal kurulufl yeri
d. Organize sanayi bölgesi
e. En uygun kurulufl yeri
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Yaflam›n ‹çinden
Afla¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularda ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› okuya-
rak, bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerini-
zin pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

Fabrika Kuran Fabrikalar

Büyük bir hevesle yeni bir ifl kurmaya karar verdiniz. Ya-
t›r›m yapacaks›n›z, ancak üretim tesislerini nereye kurma-
n›z gerekti¤ini, hangi makinelere gereksinmeniz oldu¤u-
nu, hangi ünitenin ne kadara mal olaca¤›n› kestirebilecek
bilgilere sahip de¤ilsiniz. Fabrikay› nerede kurarsan›z da-
ha fizibil olur? Pazar araflt›rmas›n› kime yapt›racaks›n›z?
Ayr›nt›l› bir maliyet hesab›n› nas›l yapars›n›z? Kararlar›
kim alacak, uygulama sürecini nas›l takip edeceksiniz, efl-
güdümü kim sa¤layacak, denetimi kim yapacak?.. Bütün
bu sorular içinden ç›k›lmaz gibi görünüyor de¤il mi?
Durun, hemen pes etmeyin öyle. Sizin bütün bu sorun-
larla u¤raflman›za gerek yok. Bu ifli zaten birileri sizin
ad›n›za yap›yor. Hem öyle her konu için ayr› bir flirket ya
da kifliye baflvurman›za gerek yok. 
Son birkaç y›ldan bu yana her biri kendi alanlar›nda uz-
man olan firmalar g›da, ayakkab›, ambalaj, çorap ve deri
gibi sektörlerde kurduklar› anahtar teslimi fabrikalar ve
tesislerle giriflimcilerin üzerindeki bütün yükü ortadan
kald›r›yor. Firmalar komple tesis kurmakla kalm›yor ayn›
zamanda denetim mekanizmas› da oluflturuyorlar. Gerek
makina gerekse mal üretimi konusunda giriflimciye kendi
elemanlar›yla e¤itim veriyorlar. Ayn› zamanda dan›flman-
l›k hizmeti de veren bu flirketlerden yat›r›m›n her aflama-
s›nda destek almak olas›.
‹flte anahtar teslimi fabrika kuran flirketler ve koflullar›.
A¤›rbafl Ticaret: 1959 y›l›nda kurulan A¤›rbafl Ticaret,
çorap makinas› üretiyor. ‹ngiliz ve ‹talyan firmalar›n Tür-
kiye temsilcili¤ini de yapan A¤›rbafl, ilk anahtar teslim
fabrikas›n› 1992 y›l›nda kurdu. Türkiye’nin her yerinde
fabrika kurabilen firma, giriflimciden arsay› kendisinin
bulmas›n› istiyor. Arsan›n en az 20 bin metrekare olmas›
gerekti¤ini belirten A¤›rbafl Ticaret Sat›fl Müdürü, bunun
da 10 bin metrekaresinin kapal› alan olmas› gerekti¤ini
vurguluyor. Kurulacak fabrikalar›n y›ll›k 1 milyon dolara
kadar üretim yapabilece¤ini belirten müdür, anahtar tes-
limi kurulacak fabrikan›n yat›r›mc›ya 500 bin-1 milyon
500 bin dolara mal olaca¤›n› söylüyor. S›f›rdan bir fabrika
kurmak içinse iki buçuk y›ll›k süre gerekiyor.
Cihan Makina: Bu flirket, tekstil ve konfeksiyon otomas-
yonuna yönelik makina ve ekipmanlar›n› üreten uluslara-
ras› kurulufllar›n Türkiye temsilcili¤ini yap›yor. Ürün gam›
hayli genifl olan Cihan Makina’n›n yat›r›mc› için her türlü

fabrikay› kurabilece¤ini belirten fabrika müdürü, ayr›ca
dan›flmanl›k, sat›fl ve teknik servis hizmetleri, montaj ve
e¤itim hizmetleri de sa¤land›¤›n› belirtiyor. Ayr›ca fabrika
kurulmadan önce yat›r›mc›yla birlikte proje çal›flmas› da
yap›l›yor. Böylece yat›r›mc›n›n yönelmek istedi¤i pazarlar
bile dikkate al›narak, ona göre bir tesis kuruluyor. Fabri-
ka müdürü, anahtar teslimi kurulacak tesislerin 500 bin- 3
milyon 500 bin dolar aras›nda de¤iflebilece¤ini belirtiyor.
Ayr›ca Cihan Makina, tesis kurulduktan sonra da yat›r›m-
c›ya, pazar ve finans konular›nda yard›mc› oluyor.
Ekmasan: 1981 y›l›nda kurulan ve merkezi Bursa’da bu-
lunan Ekmasan, un ve ekmek konusunda anahtar teslim
tesis kuruyor. ‹ç y›ll›k ISO 9001 belgesine sahip firma or-
ta ölçekli ekmek f›r›nlar›n› 15-20 gün, tünel tip ekmek f›-
r›nlar›n› ise 6 ay içinde müflterilerine teslim ediyor. Bu te-
sislerin kurulmas› için gerekli alan 400 metrekare ile 2
bin metrekare aras›nda de¤ifliyor. Tesisin giriflimciye top-
lam maliyeti ise 15-20 milyar ile 2 milyon mark aras›nda.
Orta ölçekli bir f›r›n›n günlük üretim kapasitesi 30 bin ek-
mek iken, tünel tipi f›r›nlar›n kapasitesi 160 bini buluyor.
Ekol Makina Sanayi: 1994 y›l›nda Eskiflehir’de kurulan
Ekol Makina, bisküvi, m›s›r çerezi, ambalaj makinesi ve
pudra flekeri de¤irmeni üretmek için yat›r›m yapmak iste-
yen giriflimcilere hizmet veriyor. Yat›r›mc›lar›n böyle bir
tesis için en az 2 bin 400 metrekarelik alana gereksinme-
leri var. Günlük 24 ton üretim kapasitesine sahip olan
fabrika üç ayda yat›r›mc›ya teslim ediliyor. Böyle bir tesi-
se sahip olmak isteyen yat›r›mc› için gerekli sermaye ise
minimum 600 bin dolar. ‹lk fabrika teslimat›n› 1995 y›l›n-
da ‹zmir’de gerçeklefltiren firma Gana, Tanzanya, Nijerya,
Ürdün, Romanya ve M›s›r’a ihracat yap›yor. Ekol Makina
Mali ‹fller Müdürü, eskiden ithal ettikleri m›s›r çerezi ma-
kinalar›n› art›k kendileri ürettiklerini ve yo¤un taleple
karfl›laflt›klar›n› belirtiyor. Ekol Makina, tesisi kurmakla
kalm›yor, gerek makina gerekse mal üretimi konusunda
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetlerini de veriyor. Sat›fl son-
ras› destek amac›yla üç ay süren e¤itimler yine Ekol Ma-
kina elemanlar› taraf›ndan veriliyor.
Eser Makina: 1992 y›l›nda kurulan Eser Makina, Eskifle-
hir Sanayi Bölgesi’nde yer al›yor. ISO 9001 kalite belge-
sine sahip olan firma bisküvi, çikolata, çiklet, gofret ve
paketleme sektörlerinde üretim yapmak isteyen giriflim-
cilere anahtar teslimi fabrika kuruyor. Firma istenen tesi-
si 2,5-3 ay gibi bir süre içinde giriflimciye teslim ediyor.
Tesis için 2 bin-2 bin 500 metrekarelik bir alana gerek-
sinme oldu¤unu belirten firma yetkilileri, günlük üretim
kapasitesi ortalama 20-25 ton ürün olan bir fabrika için
gerekli sermayenin 1 milyon dolar civar›nda oldu¤unu
söylüyor. Firma Ukrayna, Romanya, Cezayir ve ‹ran’a ih-
racat yap›yor.
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Göçmen Makina: Karaman’da bulunan Göçmen Maki-

na, g›da sektöründe yat›r›m yapmak isteyen giriflimcilere

anahtar teslimi fabrika kuruyor. Bisküvi, gofret ve çiko-

lata üretim tesisi kuran firma bisküvi ve gofret tesisini iki

ay, çikolata tesisini dört ay gibi bir sürede tamaml›yor.

Bu tesislerin kurulmas›nda gerekli olan alan bisküvi için

250, çikolata için 500, gofret içinse 400 metrekare. Bu te-

sislerin giriflimciye maliyeti 300 bin dolar ile 1 milyon

dolar aras›nda de¤ifliyor. Göçmen Makina Genel Müdür

Yard›mc›s›, kurulacak bir bisküvi fabrikas›n›n saatte 750

kg, çikolata fabrikas›n›n saatte 200 kg, gofret fabrikas›n›n

ise günlük 3,5 ton üretim kapasitesine sahip oldu¤unu

belirtiyor.

Morex Makina: Deri üretimi konusunda yat›r›m yapmak

isteyen giriflimcilere hizmet veren Morex Makina, deriyi

dikilecek hale getirinceye kadar tüm aflamalar› kapsayan

komple tesis kuruyor. Morex, kurulan tesisteki elemanla-

r›n e¤itimi için, kendi elemanlar›n› 45 gün ile iki ay gibi

bir süre boyunca fabrikaya gönderiyor ve ileriki aflama-

larda meydana gelecek sorunlarda da müflterisini yaln›z

b›rakm›yor. Ortalama bin metrekarelik bir alana kurulan

bir tesisin üretim kapasitesi 5 ile 10 ton aras›nda de¤ifli-

yor. Firma talep edilen bu tesisi 6 ay gibi bir sürede ta-

mamlarken, giriflimciye ç›kar›lan fatura da 500 bin dolar

ile 4.5 milyon dolar aras›nda de¤ifliyor. Morex Makina

Atölye fiefi, deri fabrikas›n›n kurulmas› için en uygun böl-

gelerin Marmara ve Ege oldu¤unu, ayr›ca gelen isteklere

göre farkl› alanlarda da anahtar teslimi projeler gerçeklefl-

tirdiklerini söylüyor.

Pabuç Makina: Ayakkab› üretmek isteyenlere anahtar

teslim fabrika kuran Pabuç Makina, 1991 y›l›ndan beri

Almanya, ‹talya, ‹ngiltere ve Amerika’dan ayakkab› üre-

tim makinalar› ithal ediyor. Ayakkab› üretmek isteyen gi-

riflimcilerin ne tür ayakkab› üretmek istedikleri veya ne

kadar üretim yapmak istediklerine göre makine ithal eden

firma, Türkiye’nin her yerinde tesis kurulabiliyor. Pabuç

Makina Sat›fl Temsilcisi, üretim için en az 400 metrekare-

lik bir alan ve bir depo gerekti¤ini vurguluyor. Sat›fl Tem-

silcisi, yat›r›m sermayesi için en az 500 bin mark gerek-

ti¤ini, makinalar›n da 6 ayl›k garanti kapsam›nda oldu-

¤unu belirtiyor. ›lerleyen zaman içinde bir sorun ç›kma-

s› halinde, teknik ekip bu sorunu an›nda ortadan kald›-

r›yor. Kuflçu, kurulacak tesislerde üretim kapasitesinin

tesisin büyüklü¤üne göre de¤iflti¤ini, ancak yat›r›mc›lar›n

ortalama olarak günlük bin çift ayakkab› üretilebilece¤i-

ni belirtiyor. 

Step: 1946 y›l›nda Belçika’da kurulan Desmet’in Türkiye
temsilcisi olan Step, yemeklik ya¤ sanayi konusunda ya-
t›r›m yapmak isteyen giriflimcilere hizmet veriyor. Firma-
n›n Türkiye’deki ilk faaliyeti ise ayçiçe¤i tohumunu ham
ya¤a dönüfltüren bir fabrika tesisat›. Y›lda ortalama iki
fabrika teslimat› yapt›klar›n› belirten Genel Müdür, giri-
flimcilerin hedeflerine göre ne tür bir fabrika kurulaca¤›-
n›n belirlenmesinden sonra maliyetin ortaya ç›kt›¤›n› ve
genellikle 2-5 milyon dolar civar›nda bir fiyat ç›kt›¤›n›
söylüyor.

1) Örneklerini okudu¤unuz, de¤iflik firmalar›n kurulufl
aflamalar›n› karfl›laflt›rarak, benzerlik ve farkl›l›klar›n›
de¤erlendiriniz.

Biraz Daha Düflünelim
1) ‹flletmelerin kuruluflunda geçilmesi gereken aflamalar

nelerdir?
2) Yat›r›m düflüncesinin oluflumunda etkili unsurlar

nelerdir?
3) Yap›labilirlik projesinin etkinlikle gerçeklefltirilmesi

için yap›lmas› gereken araflt›rmalar nelerdir?
4) Ekonomik araflt›rmalar›n konusu nedir?
5) Finansal araflt›rmalar hangi çal›flmalar› kapsar?
6) Yap›labilirlik  projesi  (ön projenin)  özellikleri

nelerdir?
7) Kesin projede hangi bilgiler yer al›r?
8) ‹flletmelerin kurulufl yeri kaç aflamada belirlenir? Bu

aflamalar nelerdir?
9) Kurulufl yeri seçiminde dikkate al›nmas› gereken et-

kenler nelerdir?
10) Kurulufl  yeri  etkenlerinden  hangisine öncelik

verilmelidir?
11) Art›klar›n at›lmas› konusu kurulufl yeri karar›n› ne

yönde etkiler?
12) ‹flletmelere d›flsal ekonomi sa¤layan uygulamalar ne-

ler olabilir?
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Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurulufl karar›n›n oluflumu”

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fizibilite araflt›rmalar›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fizibilite araflt›rmalar›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurulufl aflamalar›”

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurulufl yerinin

belirlenmesi” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurulufl yeri etkenleri”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ulaflt›rma” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pazara yak›nl›k” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgücü” bölümünü yeniden
gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özendirme önlemleri”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
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