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BU ÜN‹TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Bu üniteye çal›flt›¤›n›zda;

*  Müteflebbis ve müteflebbislikle ilgili kavramlar›n anlamlar›n› kavrayacak,

*  Baflar›l› müteflebbisin özelliklerini ö¤renecek,            

*  Davran›fl özelliklerinin kifliler aras› iletiflim kurmadaki önemini kavrayacak,

*  Müteflebbisli¤in ekonomik hayattaki önemini bileceksiniz.

BU ÜN‹TEYE NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

Bu üniteyi kavrayabilmek için ünite içerisinde yer alan;
* ‹flletme, giriflimci ve yönetici kavramlar›n› araflt›r›n›z.
* Bildi¤iniz baflar›l› giriflimcilerin özelliklerini araflt›r›n›z.
* Konu bafll›klar›n› ve tablolar› dikkatle inceleyiniz.
* Giriflimciler ile görüflerek giriflimcinin amac›n›, nas›l yetiflti¤ini ö¤renmeye 

çal›fl›n›z.
* Konu özetlerini okuyunuz.
* Örnek sorular› cevapland›r›n›z. Cevaplayamad›¤›n›z soruya tekrar dönünüz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE 1 
MÜTEfiEBB‹SL‹KLE ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR

1. MÜTEfiEBB‹S K‹MD‹R?
Üretimin gerçeklefltirilmesi için do¤al kaynaklar›, eme¤i ve sermayeyi bir araya

getirmek gerekir.

Yaflam›m›z› sürdürmeyi sa¤layan ya da  kolaylaflt›ran ihtiyaçlar›m›z›n karfl›lanmas› için
üretim yapma zorunlulu¤umuz vard›r. Üretimi gerçeklefltirmek için de do¤al 
kaynaklar›, eme¤i ve sermayeyi bir araya getirip planlayacak kiflilere ihtiyaç duyulur.
Neyin, nas›l, ne zaman nerede üretilece¤ine karar veren, bunun için gerekli tüm
çal›flmalar› yapan kifli ya da kiflilere müteflebbis (giriflimci) denir.

1.1. Müteflebbis Tan›mlar›, Müteflebbis Ne Demektir?

‹htiyaç: Yokluk hissiyle belirip karfl›lanma iste¤i uyand›ran, karfl›lanmad›¤›nda
s›k›nt› veren, karfl›land›¤›nda tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik bir olayd›r.

Tüketim: Üretilen mal ve hizmeti ihtiyaçlar› karfl›lamak için yararlanma ifllemine
tüketim denir.

Ü re t i m : ‹nsan›n ihtiyaç duydu¤u mal ve hizmeti üretmeye yönelik her türlü etkinli¤e,
üretim denir.

‹htiyaçlar›n karfl›lanmas› için mal ve hizmet üretimi ya da var olan üretiminde 
verimini art›rma etkinlikleri de dâhil olmak üzere yap›lmas› gereken ifller için bir araya
getirilmesi gereken bir tak›m elamanlar›n olmas› gerekir. Buna üretim faktörleri denir.
Bunlar dört gruba ayr›l›r.

a. Do¤al Kaynaklar (Tabiat): Do¤al hali ile üretim girdisi olabilecek canl›-cans›z
her fleyi kapsar. Hava, su, toprak, maden, günefl enerjisi, bitki örtüsü do¤al kaynaklard›r.

b. Emek (‹flgücü): Mal ve hizmet üretiminde kullan›lan bedensel ve zihinsel
çabalar›n tümüdür. Demir büken bir iflçi bedenini, bilgisayar programc›s› ise zihnini
yo¤un olarak kullan›r. Hem bedenin, hem zihnin yo¤un olarak kullan›ld›¤› alanlar da
vard›r. Örne¤in ressam, ö¤retmen v.b.

c. Sermaye: Daha önceden üretilip, üretimde kullan›labilen tüm de¤erleri kapsar.
Nakit para, fabrika, makine, teçhizat, imtiyaz, patent haklar› v.b de¤erler sermayedir.

❂
❂
❂

❂

❂

❂
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❂

❂

Müteflebbis toplumun ihtiyaç duydu¤u, talep olunabilen mal ya da hizmeti 
üretmeye giriflen, üretim ö¤elerini sistemli bir flekilde bir araya getiren, olabilecek 
riskleri göze alabilen, yarat›c› ve cesaretli bir kiflidir. Müteflebbis  daha çok yapt›¤›,
kuruculuk, yeni fley üretme ve bir araya getirme gibi özellikleri ile öne ç›kar.
Müteflebbis bu bilgiler ›fl›¤›nda flöyle tan›mlan›r.

Müteflebbis: Kâr amac› güderek üretim faktörlerini  sistemli bir flekilde bir araya
getiren, mal ve hizmet üreten, pazarlayan ve bunlar›n sonucunda do¤abilecek riskleri
göze alan kifliye MÜTEfiEBB‹S denir.

Müteflebbis terimi ilk kez 18. yüzy›lda Frans›z ekonomist Jean Bastiste Say
taraf›ndan ekonomi’de kullan›lm›flt›r.

d. Müteflebbis: Üretim faktörlerini (do¤al kaynak, emek ve sermaye) bir araya
getirip mal veya hizmet üretmek için giriflimde bulunan kifliye müteflebbis denir.

Müteflebbisler kâr amac› güderler, bu amaçlar›n› gerçeklefltirmek için üretim fak-
törlerini de kapsayan hukuki, mali, örgütsel birimler olufltururlar. Bu birimlere teflebbüs
denir. Teflebbüsler iflletmelerinde ekonomik, teknik birimler oluflturup mal ve hizmet
üretimi yapar.

‹flletme: Mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak amac›yla üretim eleman-
lar›n› planl› bir flekilde bir araya getiren ekonkomik ve teknik birimdir.

‹lk insanlar ihtiyaçlar›n› kendileri üreterek karfl›larlard›. Üretemediklerini de
takas (trampa) yaparak elde ederlerdi. Ancak yerleflik hayata geçildikten sonra takas
yolu yetersiz kalm›fl ve insanlar de¤iflik takas araçlar›na gerek duymufllar. Takas için
alt›n, gümüfl v.b.  de¤iflim araçlar› kullanmaya bafllam›fllar. De¤iflim arac› olarak
paran›n kullan›lmaya  bafllanmas› ile beraber müteflebbislik etkin olarak hayat›m›zda
yer almaya bafllam›flt›r.

Do¤al kaynaklar + Sermaye + Emek + Müteflebbis = Mal veya Hizmet Üretimi

➠
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Müteflebbisler özel kiflilerden ya da kamu tüzel kiflilerden oluflur.
Özel Müteflebbis; kârl›l›¤› öne ç›kar›r, Kamu tüzel kiflilerinin teflebbüsleri ise 

kârdan çok toplumsal fayday› ön plana ç›kar›r. Ancak günümüzde kamu tüzel 
kifliliklerinin müteflebbis yan› önemini yitirmeye bafllam›flt›r.

Özel müteflebbis türleri flunlard›r:
a- F›rsat Müteflebbisli¤i: Pazardaki f›rsatlar› günün flartlar›nda de¤erlendirerek

ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti baflkalar›ndan önce fark edip piyasaya herkesten önce girer
kendine avantaj sa¤layan ve en yayg›n olan müteflebbislik türüdür. Örne¤in, Baz› gsm
operatörlerinin cep telefonu piyasaya ilk girdi¤inde, pazar›n büyük k›sm›n› elinde tutmas›.

b- Yarat›c› Müteflebbislik: Yeni bir fikir ya da buluflun, veya mevcut olan mal
ve hizmetin daha da gelifltirilerek kâr elde edilecek flekilde piyasaya sunma iflidir.
Günümüzde cep telefonu piyasas› buna iyi bir örnektir.

Müteflebbisin ‹fllevleri
- Yeniliklere aç›k ve yarat›c› olmak
- Bilinen ürünleri daha da gelifltirmek
- Yeni pazarlar› keflfedebilmek
- Yeni girdi kaynaklar› bulabilmek
- Yönetim ve çal›flanlar ars›nda iyi iliflkiler kurmak
- Kamu, devlet ve iflletme iliflkilerini düzenleyip gelifltirmek
- Daha iyiyi daha ucuza üretmeyi hedeflemek.

1.2. Müteflebbis Neden Ekonomik Kaynakt›r?
‹nsanlar›n tükenmek bilmeyen yeni ve de¤iflik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için 

gösterilen çabalar›n sonucunda ortaya ç›kan etkinliklerin tümüne “ ekonomi 
olay” denir. Paran›n söz konusu oldu¤u tüm olaylar›, alma, satma, tafl›ma, borçlar ve
alacaklar ekonomik olay kavram› içine girer.

Ekonomik olaylar›n özelli¤i parayla ölçülebilir olmas›d›r. Dolay›s›yla ekonomik
olaylar›n oldu¤u yerde Teflebbüs ve Müteflebbis kavram› kaç›n›lmaz bir flekilde hep
vard›r. Bu nedenle Müteflebbis bir ekonomik kaynakt›r.

Müteflebbisin ekonomik bir kaynak oldu¤unu vurgulayan üç önemli özellik
vard›r. Bunlar: 

- Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi, üretim faktörlerini bir araya getirerek ihtiyac› 
karfl›lama amac›na yönelmesi,

- Risk almas›,
- Kâr amac› gütmesi.
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Müteflebbisin afla¤›daki ifl ve ifllevleri yerine getirmeleri müteflebbisli¤in neden
bir ekonomik kaynak oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bunlar;
- Müteflebbis üretimi organize eder ve yürütür.
- Müteflebbis iflletme kurdu¤u bölgedeki hammadde ve do¤al kaynaklar› de¤erlendirir.
- ‹stihdam yarat›r.
- Geliflen teknolojiyi izleyerek ve kullanarak ekonomik geliflmeyi sa¤lar ve devam 

e t t i r i r.
- Ekonomik verimlili¤i ve ürün kalitesini art›rmaya çal›fl›r.
- Küçük tasarruflar› kredi olarak kullan›p yönlendirir.
- Yer ve zaman faydas› sa¤lar. Örne¤in, tekstil fabrikas›n› pamu¤un çok yetiflti¤i 

bölgelere kurar.
- Rekabetin geliflmesine, ekonomik dengenin sa¤lanmas›na katk›da bulunur. Geliflen 

rekabet tüketicinin lehine bir seyir izler, fiyatlar düfler, kalite artar.
- Müteflebbis kâr üzerinden vergi vererek toplumsal yarar sa¤lar.

Müteflebbis ve Yönetici ‹liflkisi
Müteflebbisin birinci özelli¤i mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir

araya getirip ihtiyac› karfl›lama amac›na yöneltmektir. Bu ayn› zamanda müteflebbisi
yönetici de yapar, özellikle küçük iflletmelerde müteflebbis ayn› zamanda yöneticidir.
Ancak, yap›lan üretim hacmi art›nca istihdam ve pazarlama alan› da geliflir ve
müteflebbisin tüm iflleri  tek bafl›na yapmas› mümkün olmaktan ç›kar. Üretimi gerçek-
lefltirmek için iflçiye duyulan ihtiyaç gibi yöneticiye de ihtiyaç duyulmaya bafllan›r.

Kâr ve riski müteflebbise ait olmak üzere, ücret,  prim, pay v.b. karfl›l›¤›nda üre-
timi planlayan, örgütleyen ve yönetim iflini kendine meslek edinmifl kiflilere Yönetici
denir.

Müteflebbis, baflar›l› bir yöneticide olmas› gereken ileri görüfllülük, harekete
geçme, karar verme ve organizasyoncu özelliklerini de tafl›mal›d›r.

Müteflebbis sistemli bir e¤itim, bilgi, kendine güven ve baflarma tutkusunu
isteyen çok sayg›n ve paral› bir meslektir. Ülkemizde çok say›da baflar›l› müteflebbis
vard›r. Vehbi KOÇ, Sak›p SABANCI baflar›l› müteflebbislerden baz›lar›d›r (Resim 1.1).

❂
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Müteflebbisli¤in yasal statüsü, serbest pazar ekonomisinin uyguland›¤› ülkelerde
oldu¤u gibi ülkemizde de Anayasa ve di¤er yasalar›m›zla dört temel hakk› teminat
alt›na al›nm›flt›r.

Bu haklar flunlard›r;
1. Mülkiyet hakk›                                               
2. Meslek seçme hakk›  
3. Sözleflme yapma hakk› 
4. Rekabet yapma hakk›

Dünyada müteflebbislik toplumlar›n soyso ekonomik koflullar›na geleneklerine,
co¤rafi koflullar›na göre farkl›l›klar tafl›rsa da günümüzde çok önemli bir konuma
sahiptir.

Bunun nedeni flunlard›r;
1- Bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤lamas› onu vazgeçilmez k›lar.
2- ‹flsizlikle mücadelenin etkin yollar›ndan biridir.
3- Vergi gelirlerinin artmas›n› sa¤lar.
4- ‹htiyaç duyulan altyap› hizmetlerinin giderilmesini sa¤lar. (enerji, ulafl›m, iletiflim 

sektörünün geliflmesi)
5- ‹hracat›n artmas›n› sa¤lar.
6- Uluslararas› rekabette baflar› kazan›lmas›n› sa¤lar.
7- Küçük tasarruflar›n üretime kat›lmas›n› sa¤lar.
8- Kamu hizmetlerinin kalitesini art›r›r.

Sak›p Sabanc› Vehbi Koç

Resim 1.1: Ülkemizin yetifltirdi¤i baflar›l› müteflebbisler
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2. BAfiARILI MÜTEfifiEB‹S‹N ÖZELL‹KLER‹

2. 1.  DAVRANIfiLARI
Müteflebbis daha önceki giriflimcileri gözleyip deneyimlerinden de yararlanarak

hareket eder. Ba¤›ms›z çal›flabilen, riski göze alabilen, yöneticili¤i, at›l›mc›l›¤› 
rekabetin zorluklar›n› aflmas› için tafl›mas› gereken meziyetlerdir. Müteflebbisin kararl›,
tutarl› ve devaml› olmas› baflar› oran›n› da art›r›r.

Müteflebbis düflünüp gerçekçi hayaller kurabilen ve düflüncelerini
yarat›c›l›klar›yla hayata geçirebilen kiflidir. Baz› müteflebbisler sadece kurucu özellikleri
ile öne ç›kar. Baz›lar› da at›lgan, serüvenci iken, baz›lar› çekingen ve dikkatlidirler.
Baz›lar› da inand›rma yetenekleri ile sermayesi olan› ikna ederek ifle koyulur. Bu
nedenle müteflebbisler yarad›l›fl ve güdüleri ile çok de¤iflik davran›fllar gösterebilir.

2. 2. K‹fi‹SEL ÖZELL‹KLER‹
Müteflebbisli¤in kiflisel özellikleri on bir alt bafll›k alt›nda s›ralanabilir. Bunlar:

1. Kararl›l›k,
2. Kendine güvenirlilik,
3. Riski göze alma,
4. Planlama,
5. At›l›mc›l›k, 
6. Çok yönlülük,
7. ‹fl bitiricilik,
8. ‹leri görüflçülük,
9. Önderlik,
10. Uyumluluk,
11. Sosyal olma biçimindedir.

2.3. EN ÖNEML‹ ÖZELL‹KLER‹
Müteflebbisli¤in en önemli özellikleri flunlarad›r:

1. Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma,
2. Çal›flma enerjisine ve sabr›na sahip olma,
3. Yetki ve sorumlulu¤u paylaflt›rma,
4. Buluflçuluk,
5. Sosyal ve kültürel etkinlik,
6. ‹letiflim,
7. ‹flletme teknik bilgisine sahip olma,
8. Kararl›, tutarl› ve devaml› olma,
9. Çal›flma gruplar›n› motive etme.
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2.4. MÜTEfiEBB‹S YET‹fiT‹RME
Müteflebbis zihniyet ve davran›fl› ile toplumun sosyo ekonomik ortam›n›n bir

p a r ç a s › d › r. Sosyoekonomik ortam kendi kültürünü yarat›r, haliyle müteflebbisin
yetiflmesi için bir tak›m hususlar›n bir araya gelmesi, oluflmas› gerekir. Bu hususlar;
1- Çal›flma enerjisi,
2- Kararl›l›k ve devaml›l›k,
3- Sorun çözme,
4- Güven,
5- Gerçekçilik,
6- Riskin ölçüsünü koyabilme,
7- ‹nisiyatif,
8- Sorumluluk sahibi olma,
9- Kaynaklar› olumlu kullanma,
10- Kriterleri de¤erlendirme,
11- Kendini tan›ma,
12- Tüm geliflmeleri dikkatli izleme biçiminde s›ralanabilir.

1- Sermaye Ye t e r s i z l i ¤ i : Sanayileflmenin geç bafllamas› nedeni ile sermaye 
b i r i k i m i n i n istenilen seviyeye zaman›nda ulaflamamas› müteflebbisli¤in yeterince
geliflememesinin nedenlerinden biridir. Ancak sermaye birikimi de yine müteflebbisli¤in
geliflimi ile mümkündür.

2- Sosyal Etkenler: Yurdumuzda ticaretin ve sanayinin geliflmesi ço¤unlukla
baba mesle¤inin devam› fleklinde oldu¤undan ticaret ve memurluk fleklinde iki hedefin
d›fl›na pek ç›k›lamam›flt›r. Ayr›ca güvence aray›fl› insanlar› devlet ifllerine yönlendirmifltir,
bu da müteflebbisli¤in geliflmesini engelleyen etmenlerden birisidir.

3- E¤itim: Orta ö¤retimde “ giriflimcilik ” ders olarak ancak 1990’l› y›llarda 
okutulmaya bafllanm›flt›r. Ayr›ca üniversitelerimizde iflletme bölümü ö¤rencileri
genelde kamu iflletmelerinde çal›flacak flekilde e¤itim almaktad›r, giriflimci ruhu
gelifltiren bir içeri¤i çok yoktur. Ancak günümüzde ilkö¤retimin 8 y›la ç›kmas›, yabanc›
dil ö¤renilmesinin yayg›nlaflmas›, lisansüstü e¤itim için yurt d›fl› f›rsatlar›n›n artmas›
umut verici geliflmelerdir.
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4- Ekonomide Kamunun A¤›rl›kl› Olmas›: Kamu ifl kolunda üretilen mal veya
hizmetler genelde kâr amac› gütmedi¤inden, hizmet amac› ile kuruldu¤undan özü
gere¤i giriflimcilik ruhunun geliflmesine katk›da bulunamazlar. Ekonomimizde kamu ifl
kolu’nun a¤›rl›¤› belirleyici olarak giriflimcili¤in geliflmesine çok katk›da bulunmam›flt›r.

3. MÜTEfiEBB‹S SEÇME MODELLER‹
Bir iflletmeyi kurmak karmafl›k ve çok yönlü bir çal›flmay› gerektirir. ‹flletme bir

küçük bakkal dükkân› olabilece¤i gibi, otomobil üretimi yapan fabrikada olabilir.
Elbette bakkal dükkan› açmakla, otomobil üretimi yapmak çap olarak birbirinden çok
farkl›d›r.

Ürünün maliyeti, kâr haddi, pazarlama, talep’e uygunluk, rekabet durumu v.b
iflletme kurulmadan araflt›r›lmas› gereken etmenlerdir. Kurulacak iflletme modeli ne
olursa olsun bu araflt›rmalar›n yap›lmas› flartt›r.

3.1. ‹flletme Kurma Nedenleri

1- Kiflilerin ‹flletme Kurma Nedenleri: Yap›lan araflt›rmalara göre kifli ya da kifliler
afla¤›daki nedenlerden biri ya da birkaç› ile iflletme kurma karar› al›rlar. Bunlar;

1- Para kazanma iste¤i,
2- Ba¤›ms›z çal›flma iste¤i,
3- Miras ve ya devir,
4- Sosyal sayg›nl›k,
5-Topluma yararl› ifller yapma,
6- Bulufllar,
7- Belli sektörlerdeki önderlik nedeni ile iflletme kurma,
8- Baflka olanaklar›n›n bulunmamas›,

2- Teflebbüslerin ‹flletme Kurma Nedenleri: Teflebbüsler de¤iflik nedenlerle yeni
iflletmeler kurarak ürünlerini art›r›p pazar paylar›n› büyütmeye çal›fl›rlar. Hammadde
kaynaklar›na ulaflma arzusu ya da zorunlulu¤u, sayg›nl›k, pazara egemen olma iste¤i
yeni iflletme kurman›n nedenlerinden sadece bir kaç›d›r.

Giriflimci iflletmesini kurarken fizibilite etüdü yapar ve fiema 1.1’deki iflletme
kurma sürecini gelifltirir.
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3.2. Giriflimcilerin ‹flletme Kurma Süreci
3.2.1. ‹flletme Kurma Düflüncesi: Kâr elde etme ve kazanma arzusu iflletme

kurman›n bafll›ca nedenlerinden biridir. Elde edilecek kazanc›n›n derecesi harekete
geçmeyi h›zland›r›r ya da yavafllat›r. Ayr›ca risk faktörü de yüksek ise riski, ikinci,
üçüncü giriflimci ile paylaflmaya dayal› bir model tercih edebilir.

3.2.2. Ön A r a fl t › r m a l a r (ilk kur ulufl ar aflt›rmalar›) : Ön araflt›rma kurulmak
istenen iflletmenin büyüklü¤üne göre de¤iflir. Küçük çapl› iflletmede az bir zaman al›r.
‹flletme büyüdükçe iflin önemi ve özelli¤ine göre uzman katk›s›na ihtiyaç duyulabilir.

Fizibilite Etüdü (yapabilirlik): Üretilecek mal›, üretim elamanlar›n›n temini,
üretim yönetiminin tespiti nas›l üretim yap›laca¤›, nas›l pazarlanaca¤›, kimlere
sat›laca¤›, finansman›n›n nas›l sa¤lanaca¤›n› ve ne kadar kazanç elde edilebilece¤ini
araflt›rmaya Etüt denir. ‹flin büyüklü¤üne göre uzman kiflilere ya da kurumlara
yapt›r›labilir.

E¤er fizibilite çal›flma sonuçlar› ekonomik ç›kmaz ise yat›r›mdan vazgeçilebilir.
Bu nedenle bu çal›flmalar tüm sorulara net yan›t veren bir çal›flma olmal›d›r.

‹fiLETME KURMA SÜREC‹

Ön araflt›rmalar (fizibilite)

Ön proje

Yat›r›m karar›n› verme

Yat›r›m projesi (kesin proje)

Deneme üretimi

Aç›l›fl ve üretim

Ekonomik araflt›rma Teknik araflt›rma Mali araflt›rma Yasal araflt›rma

fiema 1.1: ‹flletme kurma süreci

❂
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Fizibilite Etüdünün Amaçlar›:
1. Kurulufl yerini ve yat›r›m alan›n› belirlemek
2. Yat›r›m tutar› hakk›nda bir fikir vermek
3. Teflvik ve vergi indirimleri hakk›nda bilgi edinmek
4. Kredi olanaklar›n›n araflt›r›lmas›
5. Gelecekte planlanan ön proje araflt›rmalar›n›n maliyetini düflürmek

3.2.2.1. Ekonomik Araflt›rmalar
3.2.1.1. Piyasa Etüdü ve Talep Sa¤lama Tahmininin Yap›lmas›

Bir iflletme kurulurken yap›lmas› gereken piyasa araflt›rmas›n›n amac› yat›r›m
alan›na ve büyüklü¤üne göre karar verebilmektir.

Giriflimci yat›r›m alan› seçerken afla¤›daki hususlar› göz önünde bulundurmal›d›r:
1- Üretilmesi düflünülen ürünün tüketiciye sa¤layaca¤› yararlar,
2- Tüketicinin ürüne duydu¤u istek ve talebin yo¤unlu¤u,
3- Tüketicinin durumu (gelir durumu, cinsiyeti, yafl›, ö¤renim düzeyi v.b.)
4- Ürünün pazardaki benzerlerinin maliyeti, sat›fl fiyat›, kullan›m ve 

da¤›t›m alanlar›,
5- Ürünün ithal olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›,
6- Ürüne iliflkin hükümetin ekonomik politikalar›,
7- Ülkenin nüfusu ve art›fl oran›,
8- Çal›flan-çal›flmayan say›s›,
9- Ürünün toplam üretim miktar›,
10-Ülkedeki enerji üretim ve tüketimi,
11- Ülkedeki fiyat art›fllar›
12-Kifli bafl›na düflen milli gelir,
13-Ürünün ekonomik dalgalanmalardan ne derece etkilenece¤i,

Giriflimci uygun yat›r›m alan›n› belirlerken sa¤lam veri ve istatistiklere
dayand›rmal›d›r. Veri ve istatistik kaynaklar› flunlard›r:
1- Strateji belirleme,
2- Yönetim ve organizasyon politikas›n›n saptanmas›,
3- Üretim elamanlar›n›n harekete geçirilmesi,
4- Hammadde kaynaklar›, yeni kaynak yaratma ve yeni pazarlar arama,
5- Teknolojik geliflmeleri üretime katabilen, ucuzluk ve kaliteyi bir arada üretebilen 

yap›y› kurabilme,
6- Pazar› takip edip olabilecek de¤iflmelerde risk faktörünü en aza indirmek,
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3.2.2.1.2. Kurulufl ve Konum Yerinin Seçilmesi

Kurulufl Yeri: ‹flletmenin amac›na ulaflmak için en verimli ve etkin olabilece¤i yerdir.
Örne¤in; otomotiv yedek parças› için Van yerine Bursa tercih edilir. Çünkü otomotiv
sanayinin ço¤u Bursa dad›r.

Konum Yeri: Kurulufl yeri dikkate al›narak üretim yap›laca¤› atölye ya da fabrika
yerinin belirlenmesi, sat›fl yap›lacaksa sat›fl ma¤azalar›n›n yeri konum yeri olarak
adland›r›l›r.

Kurulufl yeri etmenleri flunlard›r:
1- Pazar alan›                            
2- Hammadde
3- ‹fl gücü                                   
4- Enerji kaynaklar›                  
5- ‹klim koflullar›                      
6- Sosyal kültürel koflullar
7- Devletin teflvik ve s›n›rlamalar›
8- Bölge yöneticilerinin yaklafl›m›
9- Sermaye faizi
10- Arsa bedeli
11- Askeri tehlike

3.2.2.1.3. Kapasitenin Belirlenmesi
Kurulacak iflletme için kapasite çok önemli bir ayr›nt›d›r. Ortalama üretim

maliyetinin en düflük oldu¤u, yeterli pazar pay›na sahip, üretim elamanlar›n›n en uygun
bir flekilde birlefltirildi¤i kapasite en uygun üretim kapasitesidir. Kapasiteyi belirleyen en
önemli etmenler; talep hacmi, teknoloji, kurulufl yeri ve finansmand›r.

3.2.2.2. Teknik Araflt›rmalar
Kurulmas› düflünülen iflletme için ön teknik araflt›rmalar bu konumda uzman

kiflilerce yürütülür. Projenin niteli¤ine göre kurulufl ve konum yeri durumu, fabrika
binas›, üretim teçhizat›, güvenlik araflt›rmas›, do¤al afet ve çevre kirlili¤i konular› ile
dayan›kl›l›k hesaplar› ve yollar›n durumu gibi konularda teknik araflt›rma yap›l›r.

3.2.2.3. Mali Araflt›rmalar
Bir iflletme kurulduktan sonra iki tür sermayeye ihtiyaç duyulur. Bunlar kurulufl

için gerekli olan Kurulufl ve Sabit Sermaye, ikincisi Çal›flma Sermayesidir.

Mali araflt›rmalar ilk aflamada yat›r›m giderlerinin belirlenmesi için yap›l›r.

❂

❂
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Bundan dolay› özellikle;
* Tüm etüt ve proje giderleri
* Arsa, inflaat ve kiralama giderleri
* Makine ve donan›m giderleri
* Tafl›t ve di¤er araç giderleri
* Genel giderler
* Patent lisans hakk› giderleri
* Teknik bilgi ve transfer giderleri
* Yurtd›fl›ndan gelecek donan›m giderleri
* Yabanc› kaynak finansman giderleri dikkate al›n›r.

3.2.2.4. Yasal Araflt›rmalar
‹flletme kurulurken yap›lan ön araflt›rmalar içinde de¤erlendirilir. Kurulmas›

düflünülen iflletmenin yasal türü, devlet teflvikleri ve al›nmas› gereken izinler (ruhsat,
küflat v.b) araflt›r›l›r.

3.2.3. Ön Proje
Kesin yat›r›m karar› al›nmadan önce giriflimcinin yat›r›ma yönelik baz› ön 

bilgileri elde etmesini sa¤lar. Ön proje kesin projenin minyatürü olarak
de¤erlendirilebilir. Düflük bir maliyetle ön projede yat›r›m›n verimlili¤i test edilir. Bu
ön proje çal›flmay› giriflimci ve toplum aç›s›ndan son derece önemli k›lar. Ön projeden
verim al›n›rsa yat›r›m büyütülür. Verim al›namayacak gibi ise kesin yat›r›mdan
vazgeçilerek zarar edilmeden sermaye korunmufl olur.

3.2.4. Yat›r›m Karar› Verme
Ön proje çal›flmalar› de¤erlendirilerek beklenen kârl›l›k ve verimlilik sa¤lanacaksa

yat›r›m karar› al›n›r. Kesin proje aflamas›na geçilir.

3.2.5. Yat›r›m Projesi ( Kesin Proje)
Bu aflamada daha önce yap›lan ekonomik, teknik ve mali araflt›rmalar kapsaml›

bir flekilde tekrar gözden geçirilerek, iflletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, 
kapasitesi, ürün ve miktarlar› ile ilgili kesin planlar yap›l›r.

Kesin proje aflamas›nda da daha önce görülmeyen bir aksakl›k ç›kt›¤›nda yat›r›m
düflüncesinden vazgeçmek için vakit vard›r.

3.2.6. Deneme Üretimi
Kesin proje aflamas› bittikten sonra iflletme etkin hale gelmifl durumdad›r, iflletme

yetkilileri bir aksakl›k olup olmad›¤›n› ç›plak gözle görmek, olabilecek aksakl›klar›n
önlemini almak için deneme çal›flmalar› yapar. Buna deneme üretimi denir.

❂
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3.2.7. Aç›l›fl ve Üretime Geçifl
Deneme üretimi baflar›l› olduktan sonra aç›l›fl töreni ile amaçlanan ve planlanan

etkinlik bafllar.

‹flletme etkin hale geçti¤inde üretime etki eden çeflitli elamanlar ortaya ç›kabilir.
Bu elamanlar sendika, kredi veren kurulufllar, tüketici, sat›c›, hukuki ve politik koflullar
etkin hale gelen çal›flmalarda de¤iflik sorunlar yaratabilir.

‹flletmenin Çevresi: ‹flletmenin kurulmas› tek bafl›na yeterli de¤ildir. Di¤er 
iflletmelerle, piyasa ile al›flverifl içinde olmaktan kaynakl› de¤iflik olumluluklar ve
olumsuzluklar yaflar. ‹flletme çevresi kavram›, etkinlik gösterdi¤i alanda ekonomik,
sosyal, do¤al, hukuki, teknolojik ve di¤er koflullar›n tümünü ifade eder (fiema 1.2).

‹flletme çevresi tan›m›n› iç çevre ve d›fl çevre olarak tan›mlamak mümkündür.

‹ç çevre: Üretim, personel, araflt›rma-gelifltirme, pazarlama, finans, yönetim gibi
etmenlerden oluflur.

D›fl çevre: Tüketici, pay sahipleri, sat›c›lar, ifl gücü, halk, meslek örgütleri, sendika,
rakipler ve hükümet d›fl çevreyi oluflturan etmenlerdir (fiema 1.3).

AMAÇLAR

YöneticilerTÜKET‹C‹

SEND‹KA

HUKUK‹ VE
POL‹T‹K
fiARTLAR

SATICILAR

KRED‹ VERENLER

SOSYO KÜLTÜREL
DE⁄ERLERÇal›flanlar

Ortaklar

Ortak de¤erler

fiema 1.2: Giriflimcinin iflletmesinde amaçlar›na etki eden faktörler
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4. MÜTEfiEBB‹S G‹R‹fi‹M‹ NED‹R?
Giriflimcilerin karfl›laflabilecekleri riskleri üstlenip kâr amac› ile üretim 

elamanlar›n› bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek için yapt›klar› etkinliklerin
tümüne giriflimcilik giriflimi denir.

Giriflimcilik Özellikleri:
1- Büyük hedef belirlemek
2- Tutarl› olmak
3- Kiflisel heyecan, destek ve güven
4- Riski göze alabilme
5- Üretim elamanlar›n› iyi yönlendirme
6- Baflar›y› çok istemektir.

Tüketiciler

Sendika

Rakipler

Hükûmet

Halk

Meslek
Örgütleri

‹fl gücü

Pay
Sahipleri

Sat›c›lar

Üretim Pazarlama

FinansPersonel

Araflt›rma
gelifltirme

‹fiLETMEN‹N 
DIfi ÇEVRES‹

‹fiLETMEN‹N 
‹Ç ÇEVRES‹

Yönetim
. Planlama
. Örgütleme
. Yönetme
. Efl güdüm
. Kontrol

fiema 1.3: ‹flletmenin iç ve d›fl çevresi

❂



G‹R‹fi‹MC‹L‹K 1

17

ÖZET

Üretimin gerçeklefltirilmesi için do¤al kaynaklar›, eme¤i ve sermayeyi bir araya
getirmek gerekir.

Yaflam›m›z› sürdürmeyi sa¤layan ya da çok kolaylaflt›ran ihtiyaçlar›m›z›n
karfl›lanmas› için üretim yapma zorunlulu¤umuz vard›r. Üretimi gerçeklefltirmek için
de do¤al kaynaklar›, eme¤i ve sermayeyi bir araya getirip planlayacak kiflilere ihtiyaç
duyulur. Neyin, nas›l, ne zaman nerede üretilece¤ine karar veren, bunun için gerekli
tüm çal›flmalar› yapan kifli ya da kiflilere Müteflebbis (giriflimci) denir.

‹flletme: Mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak amac›yla üretim eleman-
lar›n› planl› bir flekilde bir araya getiren ekonomik ve teknik birimdir.

Ekonomik olaylar›n özelli¤i parayla ölçülebilir olmas›d›r. Dolay›s›yla ekonomik
olaylar›n oldu¤u yerde Teflebbüs ve Müteflebbis kavram› kaç›n›lmaz bir flekilde hep
vard›r. Bu nedenle Müteflebbis bir ekonomik kaynakt›r.

Müteflebbisin birinci özelli¤i mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir
araya getirip ihtiyac› karfl›lama amac›na yöneltmektir. Bu ayn› zamanda müteflebbisi
yönetici de yapar, özellikle küçük iflletmelerde müteflebbis ayn› zamanda yöneticidir.

Kâr ve riski müteflebbise ait olmak üzere, ücret ya da prim, pay v.b. karfl›l›¤›nda
üretimi planlayan, örgütleyen ve yönetim iflini kendine meslek edinmifl kiflilere
Yönetici denir.

Müteflebbis, baflar›l› yöneticide olmas› gereken ileri görüfllülük, harekete geçme,
karar verme ve organizasyoncu özelliklerini de tafl›mal›d›r.

Müteflebbis düflünüp gerçekçi hayaller kurabilen ve düflüncelerini
yarat›c›l›klar›yla hayata geçirebilen kiflidir. Müteflebbis zihniyet ve davran›fl› ile
toplumun sosyo ekonomik ortam›n›n bir parças›d›r. Sosyo ekonomik ortam kendi
kültürünü yarat›r, haliyle müteflebbisin yetiflmesi için bir tak›m hususlar›n bir araya
gelmesi, oluflmas› gerekir.

Bir iflletmeyi kurmak karmafl›k ve çok yönlü bir çal›flmay› gerektirir. ‹flletme bir
küçük bakkal dükkân› olabilece¤i gibi, otomobil üretimi yapan fabrikada olabilir.
Elbette bakkal dükkan› açmakla, otomobil üretimi yapmak çap olarak birbirinden çok
farkl›d›r.
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Ürünün maliyeti, kâr haddi, pazarlama, talep’e uygunluk, rekabet durumu v.b.
iflletme kurulmadan araflt›r›lmas› gereken etmenlerdir. Kurulacak iflletme modeli ne
olursa olsun bu araflt›rmalar›n yap›lmas› flartt›r.

Giriflimcilerin karfl›laflabilecekleri riskleri üstlenip kâr amac› ile üretim 
elamanlar›n› bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek için yapt›klar› etkinliklerin
tümüne giriflimcilik giriflimi denir.
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TEST I

1. Afla¤›dakilerden hangisi üretim faktörü  de¤ildir?

a- Do¤al Kaynaklar
b- Emek
c- Sermaye
d) ‹flletme

2- Afla¤›dakilerden hangisi ülkemizde Giriflimcili¤in yeterince geliflememe 
sebeplerinden biri de¤ildir?

a- Sermaye yetersizli¤i
b- E¤itim
c- ‹fl gücü 
d- Kamunun ekonomik a¤›rl›¤›

3- Afla¤›dakilerden hangisi iflletmenin d›fl çevresini oluflturur?

a- Personel
b- Sermaye
c- Sendika
d- Yönetim

4- Afla¤›dakilerden hangisi giriflimcinin ifllevlerinden de¤ildir?

a- Yeniliklere aç›k ve yarat›c› olmak
b- Bilinen ürünleri daha da gelifltirmek
c- Yeni pazarlar› keflfedebilmek             
d- Tutarl› davran›fl gösterme

5- Afla¤›dakilerden hangisi Anayasa ve di¤er yasalar›m›zda teminat alt›na al›nan 
Müteflebbisli¤in temel haklar›ndan biri de¤ildir?

a- Mülkiyet hakk›                                    
b- Sözleflme yapma hakk›            
c- Meslek seçme hakk›                            
d- Sermayesi

.
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6- Afla¤›dakilerden hangisi ‹flletme kurulurken giriflimcinin yapm›fl oldu¤u fizibilite 
etüdü (ön araflt›rma)  aflamalar›ndand›r?

a- Yat›r›m karar›n› verme                 
b- Ekonomik araflt›rmalar
c- Yat›r›m projesi (kesin proje)        
d- Deneme üretimi

7- Kurulmas› düflünülen iflletmenin, devlet teflvikleri ve al›nmas› gereken izinler
(ruhsat, küflat v.b) araflt›r›lmas› ne tür araflt›rmad›r?

a- Mali Araflt›rmalar      
b- Teknik Araflt›rmalar  
c- Yasal Araflt›rma 
d- Ekonomik Araflt›rmalar

8- Yeni bir fikir ya da buluflun, ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da 
gelifltirilerek kâr elde edilecek flekilde piyasaya sunma ifline ne ad verilir? 

a- Özel Müteflebbis
b- F›rsat Müteflebbisli¤i
c- Yarat›c› Müteflebbislik 
d- Kamu Müteflebbisli¤i

9- 
1- Üretim kapasitesini belirlemek.
2- ‹fl fikrini belirlemek.
3- Üretime Bafllamak.
4- Gerekli sermayeyi bulup temin etmek.

Yukar›da belirtilen üretilecek bir ürünle ilgili aflamalar afla¤›daki hangi seçenekte 
do¤ru olarak s›raya dizilmifltir?

a- 1-2-3-4
b- 2-1-4-3
c- 2-3-4-1
d- 4-2-1-3

10-  Üretilen mal ve hizmeti ihtiyaçlar› karfl›lamak için yararlanma ifllemine ne ad verilir?

a- Üretim  
b- Tüketim
c- ‹htiyaç       
d- Kararl›l›k


