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Ö N S Ö Z 

Bu çalışma 1981 yılı Mart ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne "İşletme İktisadı" bilim dalında doçentlik tezi olarak sunul-
muş, Prof.  Cumhur Ferman başkanlığında Prof.  Dr. İ. Özer Ertuna, Prof. 
Dr. Haydar Kazgan, Prof.  Dr. Kenan Gürtan ve Prof.  Dr. İlhami Kara-
yalçın'dan kurulu bilim jürisince değerlendirilmiş ve aynı yılın Ekim 
ayında doçentlik tezi olarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Değerlendir-
meleri ve değerli eleştirileri dolayısıyla kendilerine şükranlarımı suna-
rım. 

Esas itibariyle, sanayi işletmelerinde kuruluş yeri ve büyüklük ara-
sındaki karşılıklı ilişkilerin ortaya konup teorik olarak incelenmesi, bu 
ilişkilerin mümkün olduğunca nicel bir çerçeveye oturtulması ve bura-
dan hareketle her iki sorunun (kuruluş yeri ve büyüklük) eşanlı olarak 
belirlenebilmesi yolundaki pragmatik hedefe  bir katkıda bulunmak şek-
linde ifade  edebileceğimiz çalışma amacımız, bu eserde —bir dereceye 
kadar da olsa— gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma konumuzu oluşturan bu sorun —sektör ve teşebbüs seviye-
lerinde olmak üzere— "kuruluş yeri dağıtımı", "kapasitenin mekansal da-
ğıtımı", "kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünün eşanlı (veya simültane) 
belirlenmesi" gibi farklı  başlıklar altında bir çok planlama modellerine 
konu olmuştur. Burada, çözüm tekniklerinin etkinliği dolayısıyla trans-
portasyon modelleri bilhassa tercih edilirken, model yapısının probleme 
uygunluğu açısından sıfır  bir ve karma tam sayılı programlama model-
leri de yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Çalışmamızın yararlanılan 
kaynaklar kısmında da görüleceği üzere bu konudaki li teratür epeyce zen-
gindir ve sorunun pragmatik çözümü açısından epeyce mesafe  katedilmiş-
tir. Çalışmamızın üçüncü bölümünün son kısmında (Kısım E) da —var-
dığımız teorik sonuçları esas alan— böyle bir model denemesine girişil-
miştir. Buna karşılık sorunun teorik açıdan incelenmesi konusunda aynı 
yargıya varmak güçtür. Bu alanda henüz katedilmesi gerekli epey me-
safe  olduğu kanaatindeyiz. Kanımızca uygulamanın başarılı olabilmesi 
(başka bir deyişle pragmatik hedefin  gerçekleştirilebilmesi) açısından ko-
nunun teorik olgunluğa kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Aksi 
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takdirde bu konuda gerçekleştirilen gelişmeler -—şimdiye kadar olduğu 
gibi— el yordamıyla gerçekleştirilen gelişmeler olmaktan öte gidemiye-
cek, bu durum da bu konuda yapılan çalışmaların etkinliğini büyük öl-
çüde azaltacaktır; İşte elinizdeki bu çalışma, konunun teorik açıdan ince-
lenmesi yolunda gerçekleştirilmiş küçük bir katkı olarak kabul edilme-
lidir. 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Kolon-
ya Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yürüttüğümüz 
çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu itibarla sağladıkları 
çalışma ortamı ve imkanları dolayısıyla Fakültemiz İşletme İktisadı ve 
Muhasebe Kürsüsü (İşletme Bölümü) öğretim üyelerine şükranlarımı su-
narım. Prof.  Dr. Özdemir Akmut ayrıca müsveddeleri okuyarak çok ya-
rarlandığımız değerli eleştirilerde bulundu. Kendisine ayrıca katlandığı 
bu zahmetleri için teşekkür ederim. Bu arada bir yıl süreyle Üniversite-
miz tarafından  sağlanan araştırma bursu ile Kolonya Üniversitesinde ça-
lışmalarda bulundum. Bu süre zarfında  her konuda gösterdikleri yakın 
ilgi ve destek dolayısıyla Üniversitenin İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi İşletmecilik Bölümü öğretim üyeleri Prof.  Dr. Th. Ellinger'e, Prof. 
Dr. W. Kern'e, Prof.  Dr. E. Grochla'ya ve Dr. R. Haupt 'a çok teşekkür ede-
rim. Çalışmanın tez olarak hazırlanmasında, tezi büyük bir gayret ve iti-
na ile makinede yazan Gülnur Pek'e (Şanal) ve şekilleri çizen Şafak  Er-
doğan'a değerli yardımları dolayısıyla teşekkür ederim. Yine çalışmanın 
kitap haline getirilmesinde emeği geçen tüm S B F - B Y Y O Matbaası per-
soneline şükranlarımı sunarım. Nihayet gerek tez çalışması ve gerekse 
çalışmanın kitap haline getirilmesi süresince gösterdikleri sabır, anlayış 
ve yardım dolayısıyla karım Leman'a ve oğlum Süleyman Gökmen'e te-
şekkür ederim. 

Tüm bu teşvik ve yardımlara rağmen kitapta var olan hata ve eksik-
ler tabiatıyla bana aittir. Bu hata ve eksiklerin düzeltilmesi yolunda ki-
tabı okuyup eleştiri zahmetinde bulunacak okuyuculara şimdiden teşek-
kür ederim. 

Ankara, Ekim 1983 

M. Tamer MÜFTÜOĞLU 
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G İ R İ Ş 

Tüm insan faaliyetleri  gibi ekonomik faaliyetler  de zaman ve mekan 
içinde süregelmektedir. "Zaman unsuru geçmişten geleceğe doğru uzanan, 
değiştirilmesi ve geri dönülmesi imkansız, içinde tüm faaliyetlerin  süre-
geldiği tek boyutlu bir yaşam kategorisidir. Buna karşılık mekan unsuru 
değiştirilebilen ve geri dönülebilen, üzerinde tüm faaliyetlerin  gerçekleş-
tiği en azından iki (enlem ve boylam) veya üç (yükseklik) boyutlu bir ka-
tegoridir".1 Bu özelliği ile, ekonomik faaliyetlerin  içinde sürdüğü zama-
nın kendisinin değil, ancak bu boyut üzerinde hangi faaliyetlerin  ne za-
man gerçekleştirilmesi gerektiği hususu (faaliyet  zamanlaması), ekonomik 
bir seçime konu olabilir. Halbuki ekonomik faaliyetlerin  üzerinde ger-
çekleştirildiği mekan seçilebilen, değiştirilebilen ve geri dönülebilen bir 
özelliğe sahiptir. îşte, üzerinde ekonomik faaliyetlerin  gerçekleştirildiği bu 
seçilebilir mekan parçaları (konumlar) söz konusu faaliyetlere  ilişkin ku-
ruluş yerleridir. Kuruluş yerleri fiziksel  anlamında —enlem, boylam ve 
yükseklikten meydaan gelen— soyut bir mekan parçası değil, üzerinde 
yaşanabilen ve söz konusu faaliyetlerin  gerçekleştirilmesine uygun somut 
mekan parçaları olarak kuruluş yeri seçimine konu olabilirler. Dolayı-
sıyla ancak sınırlı sayıda mekan parçaları (konumlar), mümkün kuruluş 
yerleri olarak, optimum kuruluş yeri seçimine esas alınabilirler. 

Ekonomik faaliyetlerin  içinde ve üzerinde süregeldiği zaman ve me-
kan boyutları, bu faaliyetlerin  araştırma konusu olarak ele alındığı eko-
nomi disiplinlerinde göz önünde tutulmalıdır. Zaman boyutunun genel 
ekonomide özellikle büyüme teorisi, işletme ekonomisinde de finansman 
ve firma  teorisi çerçevesinde ötedenberi dikkate alınmaya çalışılmasına 
karşılık, mekan boyutunun ele alındığı kuruluş yeri teorisi nisbeten ba-
ğımsız bir gelişme göstermiştir. Muhakkak ki bu gelişme kuruluş yeri 
probleminin disiplinler arası bir konuma sahip olmasının sonucudur. Bu 
çalışmada —genel yaklaşıma uygun olarak— sadece, kuruluş yeri prob-
leminin "optimum kuruluş yerinin saptanması" şeklinde ele alındığı ku-
ruluş yeri teorileri işletme ekonomisi içinde mütalaa edilmektedir. 

ı Bülow, F.: "Raumforschung  als wissenschaftliche  Aufgabe",  Zeitschrift  für  Raum-
forschung,  1950, s. 231. 
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Mekanın belirli bir konumunda veya konumlarında sürdürülen eko-
nomik faaliyetler,  aynı zamanda belirli bir ekonomik birim vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir. Bu ekonomik birim tüketim birimi (aile) veya 
üretim birimi (işletme) olarak; ya da daha üst seviyelerde (sektör, ulusal 
ekonomi) araştırmaya konu olabilir. İşletme ekonomisi disiplininde bu 
ekonomik birim işletme ve teşebbüs olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
işletme ekonomisi çerçevesinde kuruluş yeri teorisi, işletme veya teşeb-
büsün optimum kuruluş yerinin saptanması olarak kabul edilebilir. 

Çalışmamıza esas aldığımız "işletme" ve "teşebbüs" kavramlarını kir 
saca açıklamayı uygun buluyoruz. Zira bu konuda işletme ekonomisi di-
siplininde genel kabul görmüş bir tanıma ulaşılamamıştır.2 

Bu çalışmada işletme kavramı dar anlamıyla kullanılmaktadır. "Dar 
anlamda, işletme deyince teknik bir kuruluş akla gelir ve üretim araçla-
rının, belirli bir mal veya hizmetin ortaya konulması amacı ile planlı bir 
biçimde organize edildiği teknik birimlere işletme denir".3 Bu anlamda 
işletme, tedarik ve satış piyasaları ile doğrudan ilişkili teknik-ekonomik 
bir organizasyon birimidir. Başka bir deyişle, işletme, tedarik piyasala-
rından temin ettiği girdiler vasıtasıyla üretim süreci sonunda elde ettiği 
ürün ve hizmetleri satış piyasalarına sunmaktadır. Doğrudan tedarik ve 
satış piyasalaıı ile ilişkili olmayan üretim birimleri ise üretim aşaması 
(üretim bölümü, işletme bölümü, tesis) kavramlarıyla ifade  edilmekte-
dir. Üretim aşamaları doğrudan tedarik ve satış piyasaları ile ilişkili ol-
mayıp, bir işletmenin üretim süreci zincirinin belirli bir halkasını oluş-
turmaktadır . Her üretim aşaması, kendisi yanında işletmenin üretim sü-
recinde kendisinden önce ve sonra gelen diğer üretim aşamaları ile doğ-
rudan ilişkilidir. Sadece üretim sürecinin başlangıç üretim aşaması (veya 
aşamaları) tedarik piyasası ile, sonuncu üretim aşaması (veya aşamaları) 
da satış piyasası ile doğrudan ilişki içindedir. Halbuki işletme, hem teda-
rik ve hem de satış piyasaları ile doğrudan ilişkili, tüm üretim faaliyetle-
rini kapsayan (işletmenin tüm üretim bölümü) bir kavram olarak tanım-
lanmaktadır. 

İşletme ekonomisi disiplini çerçevesinde en üst seviyedeki araştırma 
konusu olarak kabul edilen teşebbüs ise, bünyesinde tek veya birçok iş-
letmeler bulunan; üretim fonksiyonu  yanında, tedarik, pazarlama, finans-

2 Oluç, M.: İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, 1. C., 3. B., İstanbul 1978, s. 4 v.d. 
Grochla, E.: "Betrieb, Betriebswirtschaft  und Unternehmung", Handwörterbuch 
der Betriebswirtschaft,  tamamen değiştirilmiş dördüncü baskı, C. I, der.: E. 
Grochla ve W. Wittmann, Stuttgart 1975, Sütun 541-553. 
Albach, H.: "Betriebsgrösse", Handwörterbuch der Produktion, der.: W. Kerru 
Stuttgart 1980, Sütun 112 v.d. 

3 Oluç, M.: a.g.e„ s. 5. 
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man ve yönetim fonksiyonlarını  da içermektedir. "Başka bir deyimle, iş-
letme teknik bir kavram; teşebbüs ise hukuki, mali ve pazar ile, yöne-
t im ile ilgili bir kavramdır".4 Bu şekilde tanımlanan teşebbüs (tek veya 
çok işletmeli teşebbüs) tek veya çok işletmeden; işletme tek veya çok üre-
tim aşamasından (tek veya çok üretim aşamalı işletme); ve üretim aşa-
ması da —en alt seviyedeki faktör  bileşimi olarak tanımlanan— tek veya 
çok temel üretken birimden meydana gelebilir. Aynı şekilde —teknik im-
kanlar elverdiği takdirde— teşebbüs faaliyetleri  aynı veya farklı  konum-
lardaki işletmeler; işletme faaliyetleri  aynı veya farklı  konumlardaki üre-
t im aşamaları ve üretim aşamalarındaki faaliyetler  de aynı veya farklı 
konumlardaki temel üretken birimler vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.5 Bu 
nedenle üretim faaliyetlerinin  mekansal dağıtımına gitmek suretiyle fark-
lı konumlarda gerçekleştirilmesi alternatifi  de, kuruluş yeri seçiminde 
dikkate alınmalıdır. 

Çalışmamız, sadece sanayi işletmelerini kapsayacak şekilde sınırlan-
dırılmaktadır. Ayrıca çalışmamızın ağırlık noktası üretim faaliyetlerini 
(üretim fonksiyonu)  kapsayacak şekilde belirlenmiştir. İşletmenin üre-
tim fonksiyonu  da dar anlamıyla çalışma konumuzu oluşturmaktadır. Dar 
anlamda üretim fonksiyonunu  meydana getiren "üretim faaliyetleri,  üre-
t im faktörlerinin  fiziksel,  kimyasal, teknolojik ve ekonomik değişiklik-
lere uğratılarak mamul hale getirilmesi amacıyla ifa  ve icra olunurlar."8 

Buna göre çalışmamızın araştırma konusu, sanayi işletmelerinde —ima-
lat veya yapım fonksiyonu  kavramlarıyla da ifade  edilen— üretim fonk-
siyonu olarak belirlenmekte; diğer işletmecilik fonksiyonları,  sadece üre-
t im fonksiyonuna  ilişkin sonuçları açısından ele alınmaktadır. 

Beilrli bir coğrafi  konumda (kuruluş yeri) sürdürülen üretim faali-
yetleri, belirli büyüklükte üretim birimleri (ölçek birimleri) vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla üretim faaliyetlerinin  mekansal konu-
munu ifade  eden kuruluş yeri ile birlikte, bu konumda kurulacak üretim 
biriminin ölçek büyüklüğü de eşanlı (simültane) olarak belirlenmelidir. 
Bu çalışmada da aynı zorunluluktan hareket edilerek, sanayi işletmelerin-
de kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkilerin belir-
lenmesi çalışma amacı olarak ortaya konmaktadır.7 

* İbid, s. 7. 
Buna göre işletme üretiminin yapıldığı teknik bir birim olduğu halde; teşebbüs, 
ticari, hukuki ve mali bir birim olarak kabul edilmektedir. Pekiner, K.: İşlet-
melerde Prodüktivite Denetimi, İstanbul 1971, s. 14. 

5 Albach, H.: a.g.e., s. 112. 
6 Ferman, C.: İşletme İktisadına Giriş, Ders Notları, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstan-

bul 1980 (Teksir), s. 32. 
7 Bu konuda teşebbüs seviyesinde verilecek karar, üretimin nerede olması gerek-

tiği yanında (optimum kuruluş yeri seçimi); ne üretileceği ve ne kadar üreti-
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Bu şekilde sınırlandırılan çalışma konumuz üç bölümden oluşmakta-
dır. Birinci bölümde "sanayi işletmelerinde kuruluş yeri seçimi" konusu 
ele alınmaktadır. Burada, kuruluş yerine ilişkin ekonomi li teratürü —ge-
nel ekonomiye ve işletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri ola-
rak— kronolojik bir çerçeve içinde özetlendikten sonra, kuruluş yeri mo-
dellerinin açıklanmasına çalışılmıştır. Kuruluş yeri modellerinde, tek ko-
numlu veya sürekli kuruluş yeri modelleri ve çok konumlu veya kesikli 
kuruluş yeri modelleri şeKlinde ikili bir sınıflandırmaya  gidilmiştir. Bu 
modellerden, kuruluş yeri probleminin daha gerçekçi bir biçimde ifade 
edildiği çok konumlu veya kesikli kuruluş yeri modelleri nisbeten daha 
geniş olarak, ulaştırma ve yerleştirme modelleri çerçevesinde ele alın-
mıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünü oluşturan "sanayi işletmelerinde öl-
çek sorunu" konusu ise, esas itibariyle konunun kuruluş yerine ilişkin 
özellikleri göz önünde tutularak incelemeye çalışılmıştır. Optimum işlet-
me ve teşebbüs büyüklüğüne ilişkin l i teratür kısaca özetlendikten sonra, 
konu özgün bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmaktadır. Burada, ölçek 
büyüklüğünün belirlenmesine konu olan ölçek birimi doğrudan işletme 
veya teşebbüs seviyesinde değil; bölünmezlik özelliğine sahip en alt se-
viyedeki üretken faktör  bileşimi olarak tanımlanan temel üretken birim-
den başlamak üzere, üretim aşaması, işletme ve teşebbüs seviyelerindeki 
ölçek birimlerinde ele alınmaktadır. Her seviyedeki ölçek birime ilişkin 
ölçeğin büyütülmesi şekilleri açıklandıktan sonra, yine her ölçek birim-
deki ölçek ekonomilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Ölçek sorununun 
değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarda ise, optimum ölçek büyüklüğü 
yanında minimum ölçek büyüklüğünün ve özellikle minimum ekonomik 
ölçek büyüklüğünün önemi vurgulanmaktadır. 

Çalışmamızın son bölümünü oluşturan üçüncü bölümde, sanayi işlet-
melerinde kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkiler 
—ikinci bölümde varılan sonuçlar esas alınarak— ortaya konmaya çalışıl-
maktadır. Bu ilişkiler ölçek birimleri ve yerleştirme birimleri vasıtasıy-
la belirlenmektedir. Bunun için ölçek birimin büyütülmesine ilişkin ola-
rak tanımlanan ölçek ekonomileri yanında, yerleştirme birimine ilişkin 
kuruluş yeri avantajlarının da tanımlanması gerekmiştir. Yerleştirme bi-
rimi, sanayi koluna ve kuruluş yerinin özelliklerine göre değişen, farklı 
bir konumda kurulması teknik bakımdan mümkün olan belirli seviyede 

leceği konularını (optimum ölçek büyüklüğü) da kapsamaktadır. Belirli bir ya-
tırım projesine ilişkin ekonomik incelemenin kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü 
yanında diğer bir konusu olan pazar araştırması; ayrıca ekonomki inceleme 
yanında başka inceleme alanları olan teknolojik ve finansal  incelemeler tama-
men bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmaktadır. 
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bir ölçek birimidir. Söz konusu karşılıklı ilişkiler işletmenin maddesel akı-
mını oluşturan tedarik, üret im ve pazarlama fonksiyonları  üzerinden, öl-
çek ve yerleştirme birimlerine dayanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Daha sonra kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkiler 
çerçevesinde ortaya çıkan, farklı  yerleştirme ve ölçek birimlerine ilişkin 
kuruluş yeri avantajları ve ölçek ekonomilerinin belirlenmesine çalışıl-
mıştır. 

Üçüncü bölümün son kısmında ise (Kısım E), kuruluş yeri ve ölçek 
büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkileri bir optimizasyon modeli olarak 
ortaya konmaktadır. Bu model, çalışmamızın birinci bölümündeki çok 
konumlu kuruluş yeri modellerinin amaç fonksiyonuna  —ölçek ekonomi-
lerinin ifade  edildiği— ölçek eğrisinin dahil edilmesi ve ayrıca, gerekli ek 
sınırlayıcı şartların modelde dikkate alınması suretiyle gerçekleştirilme-
ye çalışılmıştır. 

Yararlanılan kaynaklar iki kısımda, sanayi işletmelerinde kuruluş ye-
rine ve ölçek büyüklüğüne ilişkin l i teratür olmak üzere ayrı ayrı veril-
miştir. Metinde yollama yapılan, fakat  çalışma konumuzla doğrudan iliş-
kili olmayan eserler, yararlanılan kaynaklar kısmında yer almamaktadır. 
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B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

SANAYİ İŞLETMELERİNDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ 

A — LİTERATÜRDE KONUNUN ELE ALINIŞI 

Bir işletmenin kuruluş yeri seçimi, değişik yönlerden incelenmesi ve 
değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu özelliğiyle "genel kuruluş ye-
ri teorisi" sosyal, teknik, coğrafi,  şehircilik, askeri ve —genel ekonomi ve 
işletme ekonomisini kapsamak üzere— ekonomik boyutları olan disiplin-
ler arası bir konuma sahiptir. Bu konum içinde "kuruluş yeri problemi" 
münferit  üretici ve tüketici birimler, işletme, teşebbüs, sektör, ülke eko-
nomisi ve hat ta ekonomik bütünleşmeler (AET-COMECON) ve dünya 
ekonomisi seviyelerinde incelenebilecek bir konudur. Böylesine çok bo-
yutlu ve farklı  seviyelerdeki araştırma konularını kapsayacak şekilde bir 
"genel kuruluş yeri teorisi" henüz geliştirilebilmiş değildir. 

Biz çalışmamızın bu kısmında konuyu, işletme seviyesinde ve genel 
ekonomi ile işletme ekonomisi boyutlarında, "sanayi işletmelerinde kuru-
luş yeri seçimi" olarak ele alan görüşleri kronolojik bir çerçeve içinde 
özetlemeye çalışacağız. Meyer-Lindemann genel eknomi ve işletme eko-
nomisine ilişkin olarak literatürdeki kuruluş yeri teorilerini dört grupta 
toplamaktadır: 

i) Kuruluş yerinin belirlenmesi (Standortbestimmungslehre)1 

Bu gruba giren teoriler işletmeler açısından optimum kuruluş 
yerinin belirlenmesine yönelik olup, konuyu işletme ekonomisi 
çerçevesinde incelemektedirler. 

ii) Kuruluş yeri seçiminin etkileri (Standortsvvirkungslehre)2 

Burada kuruluş yeri veri olarak kabul edilmekte, mevcut kuru-
luş yerlerinin çevre ekonomisine olan etkileri incelenmektedir. 

1 Meyer-Lindemann, H. U.: Typologie der Theorien des Industriestandortes, Bre-
men-Horn 1951, s. 30 v.d. 

a İbid, s. 67 v.d. 
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iii) K u r u l u ş y e r i n i n t a r i h i ge l i ş imi ( S t a n d o r t s e n t w i c k l u n g s l e h r e ) 3 

B u g r u b a g i r e n t eo r i l e r t a r i h i ge l i ş im sürec i i ç inde k u r u l u ş y e r i 
s eç imin in h a n g i fak tör le r  t a r a f ı n d a n  be l i r lendiğ in i , b u faktör le-
r i n t a ş ıd ık la r ı ö n e m d e m e y d a n a ge len değiş ik l ik ler i , 4 k u r u l u ş ye -
r i m e r k e z l e r i n i n nas ı l o r t a y a ç ık t ık la r ın ı ve nas ı l ge l i ş t ik le r in i 
b e l i r l e m e y e ça l ı şmak tad ı r l a r . 

iv) K u r u l u ş ye r i düzen l emes i ( S t a n d o r t s g e s t a l t u n g s l e h r e ) 5 

B u g r u b a g i r e n t eo r i l e rde k u r u l u ş y e r i p r o b l e m i m ü n f e r i t  b i r iş-
l e t m e sev iyes inde değil , d a r v e y a gen iş b i r bölge aç ı s ından ele 
a l ı n m a k t a ; bö lgen in ü r e t i m , t ü k e t i m , sosya l v e k ü l t ü r e l b i r imle -
r i n i n v e u l a ş ı m şebekes in in bölge iç inde nas ı l ye r l e ş t i r i lmes i ge-
r ek t iğ i (yan i bölge p l a n l a m a s ı ) a r a ş t ı r m a k o n u s u ed i lmek ted i r . 

M a y e r - L i n d e m a n n b i r inc i g r u p teor i l e r i i ş l e tme ekonomis i , ü ç ü n c ü v e dör-
d ü n c ü g r u p teor i le r i gene l ekonomi ve n i h a y e t ik inc i g r u p teor i l e r i de h e r 
ik i d is ip l in i ç inde k o n u y a y a k l a ş ı m l a r o l a r ak d e ğ e r l e n d i r m e k t e d i r . Y a z a r a 

3 İbid, s. 109 v.d. 
4 Kuruluş yeri seçimini belirleyen faktörlerden  taşıma aracının tarihi gelişim sü-

reci içinde uğradığı değişiklikleri Ortaylı aşağıdaki şekilde ifade  etmektedir: 
Endüstri öncesi toplumlarda ulaştırma sorunları "1) Yollar ve konaklama te-
sisleri, 2) Ulaşımın sağlandığı araçlar olmak üzere iki odak noktasında müta-
laa edilebilir." Ortaylı, İ.: "Devenin Taşıma Maliyeti Üzerine Bir Deneme", SBF 
Dergisi, C. XXVIII, No: 1, 2., Mart-Haziran 1973, s. 181. Ortaylı aynı makalesin-
de aşağıdaki şekilde devam etmektedir: Ulaşım aracı olarak "bilinmesi gereken 
bir özellik, deve ile ulaşımın uzun mesafe  ve uzun zamana yönelik bir ticaret 
tipi yarattığıdır. Kısa mesafe  ticareti daha çok ilk çağın köleci üretime daya-
nan sisteminde görülür ve ulaşım hayvanı katırlardır... Katar sayısının azalıp 
artması, erzakın yenilenmesi, yemeğin bedava olması gibi —maliyeti TM— azal-
tıcı etkenlerden dolayı devamlı surette ar tan veya azalan bir maliyet elde ede-
meyiz." Cs. 186) Daha sonra zirai üretimin artışı, imalâtta manifaktüre  yöneliş 
ve şehirlerin büyümesi sonucunda, ar tan talebi karşılamak üzere "ticari nak-
liyat da at ve araba ile yapılmıştır... En büyük kervanlar, örneğin yılda bir 
kere Hicaz-Suriye'den gelen kervan 60.000 kadar adamla gelir. Şam-Mekke 
arası 61 gün çekmektedir. Oysa at ve araba ile yapılan ulaşımda süre bundan 
daha kısa olduğu gibi, ulaştırma kapasitesi de yüksek olacaktır..." At ve ara-
ba taşımacılığı "kervanların aksine kıtalar arasında cereyan etmez. Bu görev 
gelişen gemiciliğe aittir. Zirai teknoloji değişip, şehirler büyüyüp, merkezlerin 
bağlantısı mükemmelleşmediği takdirde at —bir taşıma aracı değil TM— lüks 
bir binek hayvanıdır... Yine 19. yüzyılda, demiryollarının kurulmaya başlan-
dığı ülkemizde, deve kervanları demiryollarıyla bütünleşmiş, ikincil yolların 
demiryoluna bağlanmasından vazgeçilmez ulaşım araçları olmuşlardır." (İbid, 
s. 189-190). Yine Kıray, İzmir bölgesi için deve kervanları sahipleri ile demir-
yolu kumpanyacıları birbirinden vazgeçememekte idi, demektedir. Kıray, M.: 
Örgütlenmeyen Kent, İzmir, Ankara 1972, s. 14-15" (İbid, s. 190, dipnot 19). 

5 Meyer-Lindemann, H. U.: a.g.e., s. 143 v.d. 
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göre kuruluş yeri teorileri kuruluş yerinin belirlenmesine ilişkin çalışma-
larla başlamış olup, kuruluş yeri etkilerine ve kuruluş yeri düzenlemesi-
ne ilişkin teorilerin geliştirilmesiyle devam etmiştir.6 

Yukarıda kısaca açıklanan bu sınıflandırma  yanında, Lösch, kuruluş 
yeri teorilerini i) işletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri ve 
ii) genel ekonomiye ilişkin kuruluş yeri teorileri olmak üzere iki grupta 
toplamaktadır.7 Lösch, işletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri-
ni münferit  işletme seviyesinde optimum kuruluş yerinin belirlenmesini 
konu alan teoriler olarak, genel ekonomiye ilişkin kuruluş yeri teorilerini 
ise "genel kuruluş yeri teorileri" olarak piyasa mekanizmasından doğan 
mekansal ekonomik yapıyı açıklamaya veya genel ekonomi seviyesinde 
optimum kuruluş yeri yapısını belirlemeye yönelik teoriler olarak tanım-
lamaktadır. Isard'da ise kuruluş yeri teorileri dört grupta toplanmaktadır: 

i) Fiyatın veri olduğu münferit  bir işletme seviyesinde, 

ii) Fiyatını kontrol edebilen münferit  bir işletme seviyesinde, 

iii) Teşebbüs veya sektör seviyesinde ve 

iv) Tüm ülke ekonomisi, bölge ve dünya ekonomileri seviyesinde 
kuruluş yeri problemini ele alan teoriler.8 

Biz de kuruluş yeri problemini işletme ekonomisi açısından ele aldı-
ğımız bu çalışmada, literatürdeki kuruluş yeri teorilerini ikili bir sınıf-
landırmaya tabi tutarak sunmayı uygun buluyoruz: 

1) Genel ekonomiye ilişkin kuruluş yeri teorileri ve 

2) İşletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri. Birinci gruba 
kuruluş yerlerinin mekansal dağılımını açıklayan ve kuruluş yeri proble-
mini sektör, ülke ekonomisi, bölge ve dünya ekonomileri seviyesinde ele 
alan çalışmaları, ikinci gruba ise konuyu işletme ve teşebbüs seviyesinde 
optimum kuruluş yerinin belirlenmesi şeklinde ele alan çalışmaları dahil 
ediyoruz. 

A.l. GENEL EKONOMİYE İLİŞKİN KURULUŞ YERİ TEORİLERİ 

Kuruluş yeri problemi genel ekonominin bir araştırma konusu olmak-
la birlikte, ekonomi biliminin araştırmalarında genellikle mekan boyutu-

6 İbid, s. 193. 
f  Lösch, A.: Die râumliche Ordnung der Wirtschaft,  3. B„ Stuttgart 1962, s. 5 (Bi-

rinci Baskı, Jena 1940). 
« Alvensleben, R. v.: Zur Theorie und Ermittlung optimaler Betriebsstaııdorte, 

Meisenheim am Glan 1973, s. 3-4. 
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nu ihmal etmiş olmasının bir sonucu olarak, kuruluş yeri teorisi ekonomi 
bilimi içinde adeta bağımsız bir gelişme göstermiştir. "A. Marshall teori-
sinde mekandan çok zaman faktörüne  yer ve önem verir... İktisat naza-
riyecilerinin çoğu mekan faktörünü  ihmal ederek, teorik görüşlerini A. 
Marshall gibi, münhasıran zaman faktörüne  istinat ettirmişlerdir."9 Veya 
"bütün faktörlerin,  üreticilerle malların ve tüketicilerin tek bir noktada 
toplandığı bir iktisat düzeni düşünmüşlerdir.. . Bu manada, mekan faktö-
rü tamamiyle değerini kaybetmekte, ekonomi dahilinde herşey bir nok-
taya teksif  olunmakta, böylece de mekanla alakalı bütün engeller orta-
dan kalkmaktadır."1 0 

Kuruluş yeri problemine ekonomi li teratüründe ilk kez —kısaca ve 
kabaca bir şekilde de olsa— Kameralistler tarafından  değinilmektedir. 
Sonnenfels  ve Büsch eserlerinde işgücünün, ulaşım şebekesinin, enerji ve 
hammadde kaynaklarının kuruluş yeri seçiminde taşıdıkları önemi işaret 
etmektedirler.1 1 

Klâsikler genel olarak kuruluş yeri problemini "işbölümü ve uzman-
laşmayı" esas alarak incelemişlerdir. Liberal kâr güdüsü prensibine uygun 
olarak üretici birimler (işletmeler) kârlarını maksimumlaştıracak biçim» 
de kuruluş yerlerini seçecekler, bunu da tam rekabet piyasasının şartları-
na uygun olarak maliyet minimizasyonu yoluyla gerçekleştireceklerdir. 
Burada klâsiklerden Smith, Ricardo, Thünen, Dupuit ' in kuruluş yerine 
ilişkin —doğrudan veya dolaylı— görüşlerine kısaca değinmekle yetini-
lecektir. 

Smith, işbölümü sonucunda uzmanlaştırılmış üretim tarzının muka-
yeseli üstünlüğünü, kuruluş yeri dağılımının esas belirleyicisi olduğu ve 
bu mukayeseli üstünlüğün nedenleri olarak da tabii ve ekonomik kuruluş 
yeri faktörleri  üzerinde durmaktadır .1 2 Smith ayrıca bu konuda piyasa 
genişliğinin işbölümü derecesini sınırlandırması üzerinde durmakta, özel-
likle İngiltere'nin coğrafi  konumunun bir gereği olarak, ileri bir işbölümü 
derecesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli piyasa genişliğine ulaşılma-
sında deniz ticaretinin taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Böylece daha 
Smith'de —doğrudan kuruluş yeri problemi ile ilgili olmasa da— tabii 
kuruluş yeri faktörleri  (iklim, ülkenin coğrafi  konumu, hammadde ve 

0 Ferman, C.: İşletme İktisadına Giriş, Ders Notları., İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi, 1980, s. 13 (Teksir). 

ıo İbid, s. 14. 
11 Sonnenfels,  J. v.: Grundsâtze der Polizey, Handlung und Fiaanz, Wien 1787 ve 

Büsch, J. G.: Theoretisch - Praktische Darstellung der Handlung, Hamburg 1799 
(Alındığı kaynak: Meyer-Lindemann, H. U.: a.g.e., s. 110). 

12 Smith, A.: Eine Untersuchung Über das Wesen und die Ursachen des Reichtums 
der Nationen, Berlin 1963 (Wealth of  Nations, London 1776 tercümesi) 

10 



enerj i kaynaklan) yanında ekonomik faktörlerin  de (işbölümü derecesi, 
piyasa büyüklüğü ve genişliği) üzerinde durulduğunu görüyoruz. 

Ricardo dış ticarete ilişkin olarak geliştirdiği "mukayeseli üstünlükler 
teorisi" ile, —dolaylı da olsa— aynı zamanda mekansal ekonomik düzen 
konusunda da önemli bir teori ortaya koymuş oldu.13 Bu teorinin mekan-
sal yorumu aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Üretim maliyetleri hammadde 
ve enerji kaynaklarının dağılımı, iklim, tabii ulaşım yolları gibi birçok 
tabii faktörün  etkisi sonucu mekansal farklılıklar  gösterecektir. Bunun 
bir sonucu olarak üretim faktörlerinin  —Ricardo'nun mukayeseli üstün-
lükler teorisinde olduğu gibi— ülke sınırları dışında taşınamazlığı varsa-
yımına karşılık, ülke sınırları içinde tam taşınabilirliği ve tam rekabet 
şartları altında, değişik üretim dallarının —daha doğrusu mukayeseli üs-
tünlüğe sahip üretim dallarının— ülke içindeki kuruluş yerleri, söz konu-
su üretim dalına ilişkin kuruluş yeri şartlarının en iyi şekilde karşılandı-
ğı "noktalara" doğru kayacaktır. Bunun sonucu olarak da her üretim da-
lının kuruluş yeri belirli coğrafi  noktalarda toplanacak, yığılmalar mey-
dana gelecektir. Bu yığılma eğilimine engelleyici yönde etkili olan taşıma 
maliyetleri ise Ricardo teorisinde yer almamaktadır. 

Böylece Ricardo bu teorisinde üretim faktörlerinin  ülke içinde tam 
taşınabilirliği, ülkelerarasında ise taşınamazlığı varsayımı altında, her üre-
t im dalına ilişkin olarak hangi ülkenin mukayeseli üstünlüğe sahip oldu-
ğunu belirlemeye çalışmaktadır.14 Her ülke —belirli bir üretim dalı için— 
mümkün bir kuruluş yeri olarak düşünülmekte, gerçek kuruluş yerinin 
—belirli bir coğrafi  konum olarak— ülkenin neresinde olması gerektiği 
sorusuna yer verilmemektedir. Ülke içi değil uluslararası mekansal işbö-
lümü incelenmektedir. Ricardo'nun bu modelinde "ülke" yerine ülke için-
deki coğrafi  konumların mümkün kuruluş yerleri olarak ele alınmasıyla, 
model bir kuruluş yeri modeli olarak yorumlanabilir. Üretim faktörle-
rinin tam taşınabilirliği, kısmi taşınabilirliği ve taşınamazlığı varsayımla-
rına göre de böyle bir temel modelden alt modeller türetilebilir. Nitekim 
Thünen modelinde, tek bir üretim faktörü  (toprak) taşınamaz kabul edil-
mekte, diğer iki üretim faktörünün  (işgücü ve sermaye) taşınabilirliğin-
den hareket edilmektedir. Bu varsayımların sonucu olarak taşınamaz üre-
t im faktörü  olan toprağın kuruluş yerlerini belirli konumlarda toplama 
etkisi ile taşınabilir üret im faktörleri  olan işgücü ve sermayenin kuruluş 

1 3 Ricardo'nun mukayeseli üstünlükler teorisinin mekansal yorumu için bkz.: 
Meinhold, H.: "Probleme der raumlichen Konzentration", Die Konzentration in 
der Wirtschaft,  Çıkaran: H. Arndt, 2. B. Berlin 1971, s. 363. 

1 4 Üretim faktörlerinin  sadece ülke içinde değil, ülkeler arasında da tam taşına-
bilirliği varsayımı altında ülkelerarası mekansal işblöümü, mukayeseli üstün-
lüğe göre değil, mutlak üstünlüğe göre belirlenmiş olacaktı. 
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ye r l e r i n i dağı t ıc ı e tkis i b i r a r a y a ge le rek ü n l ü T h ü n e n da i re l e r in i oluş-
t u r m a k t a d ı r . 

T h ü n e n ' i n " d e r i so l ier te S t a a t i n B e z i e h u n g auf  L a n d w i r t s c h a f t  u n d 
N a t i o n a l ö k o n o m i e " adl ı 1826 ( J e n a ) y ı l ı nda y a y ı n l a n a n eseri , gene l l ik le 
k u r u l u ş y e r i n e i l işkin i lk b i l imsel ça l ı şma o l a r ak k a b u l e d i l m e k t e d i r . 1 5 

T a r ı m s a l b i r k u r u l u ş y e r i mode l in i i çe ren b u ça l ı şmada etraf ı  çöl ler le çev-
r i l i ve dış e k o n o m i k i l işki ler i o l m a y a n , o r t a s ı n d a t ek b i r t ü k e t i m m e r k e -
z in in y e r a ld ığ ı d a i r e şek l inde h o m o j e n b i r a l a n d a h a n g i ü r ü n l e r i n n e r e -
l e rde ye t i ş t i r i lmes i ge rek t iğ i k o n u s u ele a l ı n m a k t a d ı r . 1 8 

S o n u ç o l a r ak t a r ı m s a l ü r ü n l e r i n ü r e t i m i n d e tab i i fak tör le r  y a n ı n d a 
e k o n o m i k fak tör le r in  de ( t a ş ı m a m a l i y e t i v e t a ş ı m a süres i ) ö n e m i v u r g u -
l a n m a k t a d ı r . B o z u l m a gibi n e d e n l e r l e t a ş ı m a sü re s in in bel i r l i b i r s ın ı r ı 
a ş m a m a s ı g e r e k e n ü r ü n l e r l e , t a ş ı m a m a l i y e t l e r i değe r l e r ine ( v e y a f iyat-
l a r ı na ) göre n i s b e t e n y ü k s e k o lan ü r ü n l e r h e m e n t ü k e t i m m e r k e z i n i n e t -
ra f ında  ü re t i l i r ken , b o z u l m a d u r u m u o l m a y a n v e t a ş ı m a m a l i y e t l e r i de-

1 5 Thünen'in modelini kuruluş yerine ilişkin ilk bilimsel çalışma olarak değil, li-
teratürde geliştirilen ilk matematiksel kuruluş yeri modeli, hat ta genel olarak 
ekonomi biliminde belirli soyutlamalara gidilerek geliştirilen ilk model dene-
mesi olarak nitelendirilmesi daha doğru olur. 

1 6 Daire şeklindeki bu tarımsal alanda toprak yapısı ve iklim şar t lan her yerde 
aynıdır. Bölgede ulaşım şebekesi karayolları olarak yine her yerde aym nite-
likte olup, maliyetini ve taşıma süresini bazı konumlar lehine etkilemektedir. 
Kanal, nehir veya başkaca ulaşım imkanları da mevcut değildir. Thünen bu 
"homojen alan varsayımı" ile tabii faktörleri  elimine ederek, kuruluş yeri seçi-
minde sadece ekonomik faktörlerin  etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Eko-
nomik faktörlerden  en önemlisi olan taşıma maliyetleri, taşman malın ağırlığı 
(veya miktarı, genel olarak niceliği) ve üretim merkezinin tüketim merkezine 
uzaklığı ile doğru orantılıdır (veya ton/km taşıma ücreti sabittir). Diğer önem-
li ekonomik faktör  ise taşıma süresi olup, özellikle tarımsal ürünler için geçerli 
olan bozulma gibi durumlarda önem kazanmaktadır ve üretim merkezinden 
tüketim merkezine taşıma süresinin belirli bir sınırı aşmaması gereğini ifade 
etmektedir. Bu ekonomik faktörlerin  etkisi sonucunda belirli bir ürün çeşidini 
tüketim merkezine yakın üretenler nisbeten daha az taşıma maliyetlerine kat: 
lanacaklar ve —tüketim merkezinde fiyatın  sabit olmasının bir sonucu olarak— 
belirli bir konum rantı (Lagerente) elde edeceklerdir. Thünen'in bu modeli ta-
rım ekonomisinde birçok yönlerden geliştirilmiştir. Bu konuda bkz.: VVaterstradt, 
F.: Die Rentabilitât der Wirtschaftssysteme  nach J. H. von Thünen's "isolierte 
Staat" und in unserer Zeit, Berlin 1905, Peterson, A.: Die fundamentale  Standort-
theorie J. H. von Thünen's, wie sie bisher als Intensitâtslehre missverstanden 
wurde und was sie wirklich besagt, Jena 1936. 
Ayrıca bkz.: Brinkmann, Th.: Die Ökonomik des landwirtschaftlichen  Betriebes, 
Tübingen 1922, ve Aereboe, F.: Allgemeine Iandwirtschaftliche  Betriebslehre, Ber-
lin 1933. Türkçe literatürde bkz.: Açıl, F.: Tarım Ekonomisi, Ankara 1980, s. 364 v.d. 
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ğerine oranla nisbeten düşük olan ürünler tüketim merkezinden daha 
uzak yerlerde üretilmektedir. Ürünün taşıma maliyeti ile değeri arasın-
daki bu ilişki tüketim merkezinden uzaklaştıkça daha çok değer lehinde 
etkili olmaktadır. 

Fransa'da Dupuit 1844 yılında yayınlanan eserinde kuruluş yeri se-
çimi üzerinde durmaktadır .1 7 Dupuit özellikle yeni ulaşım yollarının eko-
nomik hayatı canlandırdığına ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi sonu-: 
cunda yeni hammadde kaynaklarının üretim devresine alınabildiğine işa-
ret etmektedir. Ayrıca Dupuit'in, ulaşım şebekesinin fonksiyonunu  ı sa-
dece taşıma maliyetini düşürmek yönünde değil, aynı zamanda ortalama 
maliyetin (birim üretim ve taşıma maliyeti toplamı) azaltılması yönünde 
de etkili olduğu şeklindeki görüşü burada belirtmeye değer. Zira daha 
mükemmel ulaşım şebekelerinin ve taşıma araçlarının geliştirilmesi so-
nucunda satış alanının genişletilmesi suretiyle satış miktarının arttırıl-
ması, böylece daha büyük kapasiteli işletmelerin kurulması mümkün ola-
caktır. Böylece büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  sonucunda birim 
üretim maliyeti azaltılabilecektir. 

Almanya'da tarihi okul temsilcilerinden Roscher ve Schâffle  sanayi 
işletmelerinde kuruluş yeri problemi üzerinde durmuşlardır.1 8 Roscher 
sanayi işletmelerinde kuruluş yeri dağılımını belirleyen faktörleri  ampi-
rik verilere dayanarak belirlemeye çalışmıştır. Yazar bu faktörleri  tüke-
t im üstünlükleri, üretim üstünlükleri ve malzemenin ağırlık kaybı olmak 
üzere üç grupta toplamaktadır. Tüketim üstünlükleri kuruluş yerinin tü-
ketim merkezlerine yakınlığından, üretim üstünlükleri kuruluş yerinin 
sermaye, hammadde, enerj i ve işgücü merkezlerine yakınlığından kay-
naklanan avantajları, malzemenin ağırlık kaybı ise üretim süreci sonun-
da malzemenin ne kadarının üründe kaldığını (veya ne kadarının kaybol-

" Dupuit, M.: "De la mesure de 1'utilitĞ des travaux pubics", Annales de ponts e t 
chauses, 1844, s. 322 (almdığı kaynak: Meyer-Lindemann, H. U.: a.g.e., s. 42-43). 
Ayrıca bkz.: Englânder, .O.: "Standort" Handwörterbuch der Staatswissenschaf-
ten, 4. B„ Jena 1926, s. 857. Englânder bu makalesinde Dupuit'yi sanayi işletme-
lerine ilişkin olarak ilk kuruluş yeri teorisini ortaya koyan kimse olarak kabul 
etmektedir. 

ıs Roscher, W.: System der Volkswirtschaft,  C. 3., Stutgart 1881. 
Roscher, V.: Studien über die Naturgesetze, welche den zweckmâssigen Standort 
bestimmen, Leipzig und Heidelberg 1878. "Tarihçi okula mensup olan Roscher ve 
Schâffle,  kuruluş yerine tesir eden tabii kanunların bulunup bulunmadığı husu-
sunu araştırmışlardır." Ferman, C.: a.g.e., s. 14. Ayrıca —işletme ekonomisine iliş-
kin kuruluş yeri teorileri içinde yer verdiğimiz— Weber'in kuruluş yeri teori-
sinin bazı unsurları Roscher tarafından  —kabaca bir şekilde de olsa— ele alın-
mıştır. Malzemenin ağırlık kaybı Weber'de "malzeme endeksi" olarak kuru-
luş yerini belirleyen önemli bir unsurdur. Bkz.: Infra,  s. 28. 
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duğunu) ifade  etmektedir.1 9 Roscher'in sanayiin kuruluş yeri dağılımına 
ilişkin olarak vardığı sonuçları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

i) İşbölümü derecesinin nisbeten az olduğu sanayi dallarında kuru-
luş yeri daha çok tüketim üstünlükleri, 

ii) İşbölümü derecesinin ileri seviyelere ulaştığı sanayi dallarında 
ise kuruluş yeri daha çok üretim üstünlükleri tarafından  belirlenmekte ve 
kuruluş yeri üretim sürecinde en fazla  kullanılan üretim faktörünün  bu-
lunduğu konumlara doğru kaymaktadır. 

iii) Ağırlık kaybı faktörü  ise taşıma maliyetlerinin kuruluş yeri se-
çimi üzerindeki önemini vurgulamaktadır. Buna göre kuruluş yeri, üre-
tim süreci sonunda en fazla  kayba uğrayan malzemenin bulunduğu yere 
doğru kaymaktadır. Schâffle,  Thünen'in tarım işletmeleri için vardığı 
sonuçların sanayide ne dereceye kadar geçerli olabileceği üzerinde dur-
maktadır. Yazar, sanayi işletmelerinde kuruluş yerinin sanayileşme sü-
reci içinde daha çok nüfusun  yoğun olduğu bölgelere (tüketim merkez-
lerine) doğru kayma eğilimi göstereceği sonucuna varmakta ve bu eğili-
min bir yandan işletmelerin nitelikli işgücü ve sermaye ihtiyacının art-
ması, öte yandan ulaştırma teknolojisindeki gelişmeler sonucunda taşıma 
maliyetlerinin azalmasıyla zaman boyutu içinde daha da ağırlık kazana-
cağını belirtmektedir. Bazı konumlarda meydana gelecek yığılma eğili-
mine karşıt olan ve kuruluş yerlerinin mekansal dağılımı yönünde etkili 
olan faktör  ise taşıma maliyetleri olarak ifade  edilmektedir. 

İşletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri içinde ele aldığı-
mız Launhardt ve Weber'in kuruluş yeri teorilerinden sonra, kuruluş ye-
ri probleminin genel ekonomide daha yoğun bir şekilde incelendiği görül-
mektedir. 

Predöhl —Weber'in metodundan ayrılarak— kuruluş yeri problemi-
ni ikame prensibi ile çözmeye çalışmaktadır. (Başka bir deyimle genel 
ekonomide geliştirilmiş olan ikame prensibini kuruluş yeri probleminin 
çözümüne uygulamaktadır) .2 0 Bilindiği gibi ikame prensibi ekonomi teo-
risinde geliştirilmiş olan, belirli bir hasılat (çıktı) seviyesinin minimum 
maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayan faktör  (girdi) bileşiminin belir-
lenmesine yönelik —genel fiyat  teorisi içinde geliştirilmiş— bir kaynak 
dağılımı modelidir. Predöhl mekan boyutunu da —toprak, işgücü ve ser-

iş Schâffle,  A.: Das gesellschaftliche  System der menschlichen Wirtschaft,  3. C., 
3. B„ Tübingen 1867, s. 277 v.d. 

20 Predöhl, A.: "Das Standortproblem in der Wirtschaftstheorie",  Weltwirtschaft-
liches Archiv, C. 21, 1925, s. 294. 
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maye yanında— dördüncü üretim faktörü  olarak kabul etmekte ve kuru-
luş yeri problemini ikame prensibini esas alarak çözmeye çalışmaktadır.21 

Dördüncü üretim faktörü  olarak ele alınan "kuruluş yeri faktörünün" 
maliyeti de taşıma maliyeti (uzaklık X taşınan mal miktarı) olarak tanım-
lanmaktadır. 

Predöhl modelinde homojen bir alanda tüketim ve kaynak (üretim 
faktörleri)  merkezleri belirli bir şekilde dağılmışlardır. Her merkezdeki 
faktör  fiyatları  farklılıklar  göstermekle birlikte sabit olup, değişmemek-
tedirler. Belirli bir hasılat (çıktı) seviyesini22 elde etmek için gerekli üre-
t im faktörleri  bileşiminin gerektirdiği işletme maliyeti2 3 kuruluş yerinin 
homojen alan içindeki kaymaları sonucunda2 4 değişmektedir. İşletme ma-
liyetinde meydana gelen bu değişme, —dördüncü üretim faktörü  olarak 
kabul edilen kuruluş yeri fkatörünün  fiyatı  olan taşıma maliyeti de dahil 
olmak üzere— faktör  fiyatlarının  tüketim ve kaynak merkezlerine göre 
farklılıklar  göstermesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, kuruluş yerinin 
tüketim merkezine doğru kaydırılması sonucunda taşıma maliyetleri aza-
lırken, işgücü maliyetleri ve/veya rant artabilir (veya taşıma maliyeti 
işgücü ücreti ve/veya rant tarafından  ikame edilebilir.)25 Şayet taşıma 
maliyetindeki azalma ücret ve/veya rant artışından fazla  ise işletme ma-
liyeti azalacak (ve dolayısıyla kuruluş yeri tüketim merkezine doğru kay-
dırılacak), aksi halde işletme maliyeti artacaktır (ve dolayısıyla kuruluş 
yeri tüketim merkezine doğru kaydırılmayacaktır.) İşte homojen bir alan-
da kuruluş yerindeki kaymalarla gerçekleştirilen sürekli ikame sonucun-
da işletme maliyetinin minimum kılındığı nokta, optimum kuruluş yeri 
olarak belirlenecektir. "Orada (genel ekonomide geliştirilen klasik ikame 
prensibinde, TM) nasıl bir üretim tarzı sorusuna karşılık aranırken, bura-
da (kuruluş yerinin de dördüncü üretim faktörü  olarak ele alınmasıyla, 

21 İkame prensibine göre kuruluş yeri probleminin çözümü için bkz.: Çakıcı, L.: 
Sanayi İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçiminde Ulaştırma Maliyetlerinin Yeri ve 
önemi, A.Ü. S.B.F. Yayını, Ankara 1968, s. 47 v.d. 

22 İkame prensibine uygun olarak yapılan bu varsayımla belirli bir işletme bü-
yüklüğü (genel olarak ölçek büyüklüğü) incelemeye esas alınmış olmaktadır. 

23 İşletme maliyeti ürptim faktörleri  maliyetlerinin (faktör  fiyatları  x faktör  mik-
tarları olarak) toplamı olarak, işgücü faktörünün  maliyeti (ücretler) + sermaye 
faktörünün  maliyeti (faiz)  + toprak faktörünün  maliyeti (rant) + kuruluş yeri 
faktörünün  maliyeti (taşıma maliyeti) şeklinde tanımlanmaktadır. 

24 Homojen alan varsayımına göre alanın her noktası bir mümkün kuruluş yeri 
olduğundan (sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri) kuruluş yerindeki kaymalar 
sürekli olup (sürekli modeller), problemin marjinal analiz çerçevesinde ele alın-
ması mümkün olmaktadır. 

25 Bu örnekte tüketim merkezleri yakınlarında işgücü ücretlerinin ve toprak fi-
yatının (rant) nisbeten daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. 
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TM) üretimin nerede olması gerektiği sorusuna bir cevap aranmakta-
dır ."2 6 

ilk kez Predöhl tarafından  kuruluş yeri problemine uygulanan ikame 
prensibi; daha sonra birçok bilim adamları tarafından  geliştirilmiştir. 
Hoover eserinde (The Location of  Economic Activity, New York - Toron-
to - London 2948) daha önce Predöhl'de taşınamaz olarak kabul edilen 
üretim faktörlerinden  sermaye ve işgücü için tam taşınabilirlik varsayı-
mını yapmaktadır .2 7 Bu varsayıma göre taşınabilir üretim faktörleri  olan 
işgücü ve sermaye —marjinal verimliliklerinde bir artış sağlandığı süre-
ce yine homojen bir alanda— hareket halinde olacaklar, yani marj inal 
verimliliklerinin daha fazla  olduğu konumlara doğru kayacaklardır.28 Böy-
lece işgücü ve sermayenin mekan (homojen alan) içindeki hareketlilikle-
ri marj inal verimlilikleri arasındaki tüm konumsal farklar  ortadan kal-
kıncaya kadar devam edecek, marj inal verimliliklerinin eşitliliğinin sağ-
landığı mekansal düzenlemede denge durumuna ulaşılacaktır.29 

Isard, kuruluş yeri yaklaşımında (The General Theory of  Location 
and Space - Economy, Quarterly Journal of  Economics, 43, 1949 ve ayrıca 
Location and Space - Economy, Mass. 1956), Hoover'de tam taşınabilirlik 
varsayımı yapılan işgücü ve sermayeye kısmen taşınabilirlik özelliği ver-
mektedir.3 0 Zira işgücü ve sermaye faktörlerinin  bölünmezliğinden ve 
faktör  fiyatlarının  mekansal farklılıklar  göstermesinden dolayı, bu fak-
törler arasında sürekli ikame mümkün değildir. Ancak kesikli ikame du-
rumu geçerli olabilir. Bu şartlar altında mümkün kuruluş yerleri sayısı 
da sonsuz olmayıp sonlu sayıdadır (kesikli kuruluş yeri modelleri) 3 1 Bu-

2« Predöhl, A.: Das Ende der Weltwirtschaftskrise.  Eine Eröffnung  in die Probleme 
der Weltwirtschaft,  Hamburg 1962, s. 79. 

2 7 Hoover'in kuruluş yeri yaklaşımına ilişkin olarak bkz.: Riehm, K.: Vergleich der 
Standorttheorien, Diss., Göttingen 1968, s. 109-116 ve Behreııs, K. Ch.: Allgemeine 
Standortbestimmungslehre, Köln un Opladen 1961, s. 23-24. 

28 Predöhl'de işgücü ve sermaye faktörlerinin  toprakla birlikte taşmamazlığı var-
sayımından dolayı homojen alanda sadece kuruluş yerinde kaymalar söz konusu 
iken, Hoover'de taşınabilir üretim faktörleri  olarak kabul edilen işgücü ve ser-
maye faktörlerinin  de marjinal verimlilikleri arttığı sürece homojen alan için-
de kaymaları söz konusu olmaktadır. 

29 Tam rekabet piyasasının modele esas alınmasıyla, faktör  fiyatlarının  marjinal 
verimliliklerine eşit olmasmın bir sonucu olarak, denge durumunda faktör  fi-
yatları da her yerde eşit olmaktadır. Predöhl'de ise faktör  fiyatları  mekansal 
farklılıklar  göstermektedir. 

30 Isard'ın kuruluş yeri yaklaşımına ilişkin olarak bkz.: Riehm, K.: a.g.e., s. 140-163. 
sı Böylece Isard'da homojen alan varsayımı terkedilerek, kuruluş yeri probleminin 

ele alınmasında gerçeğe yaklaşma doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. 
Sürekli ve kesikli kuruluş yeri modeellerine ilişkin olarak bkz.: Infra,  s. 41 ve 
s. 44. 
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na göre kuruluş yeri problemi tam rekabet ve sürekli ikame varsayımları-
na göre değil, ancak eksik rekabet ve kesikli ikame şartları altında çözül-
melidir. 

Burada da kuruluş yeri —Predöhl'de olduğu gibi— dördüncü üretim 
faktörü  olarak "ulaştırma girdisi" (transport-inputs) vasıtasıyla modele 
dahil edilmekte ve bu girdi sabit üretim katsayılı bir üretim faktörü  ola-
rak kabul edilmektedir. Daha sonra Isard, girdiler (üretim raktörleri) 
arasındaki kesikli ikamenin miktar (inputs) olarak değil, bu girdilerin 
maliyeti (outlays) olarak gerçekleştirileceğinden hareket etmekte, diğer 
üretim faktörlerinin  fiyatlarını  da —aynen Predöhl'de olduğu gibi— me-
kansal farklılıklar  göstermekle birlikte sabit kabul ederek optimum ku-
ruluş yerini taşıma maliyetinin minimum olduğu coğrafi  konum olarak 
tanımlamaktadır. Böylece taşıma maliyeti minimizasyonuna göre tanım-
lanan optimum kuruluş yeri, Weber'de olduğu gibi, ikinci aşamada —me-
kansal farklılıklar  gösteren— işgücü ücretine ve ayrıca —yine mekansal 
farklılıklar  gösterdiği varsayılan— faize  (sermayenin fiyatı)  göre yeniden 
değerlendirilmektedir. 

Özetle Isard, değişik kuruluş yeri teorilerini aynı terminoloji içinde 
matematiksel olarak formüle  etmektedir.3 2 "Bir başka deyimle, modern 
kuruluş yeri teorisi (Isard'ın kuruluş yeri teorisi olarak TM) genel mu-
vazene teorisine, mekan unsurunun da katılması sureti ile geliştirilip el-
de edilmiştir."33 

Isard modeli daha sonra Moses tarafından  geliştirilerek, sabit üretim 
katsayılı üretim faktörleri  yerine değişken üretim katsayılı üretim fak-
törleri modele dahil edilmiştir.34 Böylece kuruluş yeri teorisi —fiyat  teo-
risinden sonra— üretim teorisi ile de ilişkilendirilerek, kuruluş yeri teo-
risinin mevcut ekonomik teoriyle bütünleştirilmesi yolunda önemli bir 
adım daha atılmıştır. 

32 Isard'm kuruluş yeri teorisinde Weber'in birinci kademede taşıma maliyeti mi-
nimizasyonuna göre belirlenen optimum kuruluş yerinin mekansal farklılıklar 
gösteren işgücü ücretlerine (ve ayrıca faize)  göre yeniden gözden geçirilmesi, 
Predöhl'ün ikame prensibi ve modern kuruluş yeri yaklaşımı olan sonlu sayıda 
mümkün kuruluş yeri veya kesikli kuruluş yeri modeli unsurları yer almak-
tadır. 

33 Ferman, C.: a.g.e., s. 16. 
3 4 Almanya'da Moses'in kuruluş yeri teorisi Koch tarafından  analitik olarak yo-

rumlanmıştır. Koch, E.: Die Theorıe der Standortbestimmung der industriellen 
Produktion unter besondererBerücksichtigung der ortspreisorientierten Bestim-
mung des Produktionsstandortes, Diss. Frankfurt  1961. Bu konuda bkz.: Çakıcı, 
L.: a.g.e„ s, 90 v.d. Moses'de mekanın ekonomik etkisi yöresel fiyatlar  (Ortsprei-
se) vasıtasıyla modele dahil edilmekte, yöresel fiyatlar  da fabrika  çıkış fiyatı 
ile taşıma maliyeti toplamı olarak tanımlanmaktadır. 
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Ohlin ise çalışmasında (Interregional and International Trade, Camb-
ridge 1933), Ricardo'nun ülkeler arası ticaret için geliştirdiği mukayeseli 
üstünlükler teorisini bölge (region) bazında ele almaktadır.3 5 Burada böl-
ge, işgücü ve sermaye faktörlerinin  tam taşınabilirlik özelliğine sahip ol-
dukları coğrafi  alan olarak tanımlanmaktadır. Bölge içinde tam taşına-
bilir olan bu üret im faktörlerinin  bölgeler arası taşınabilirliği durumu 
ise farklılıklar  göstermektedir. Sermaye faktörü  bölgeler arasında da ta-
şınabilirlik özelliğine sahip olmasına karşılık, işgücünün bölgeler arasın-
daki taşmırlığı sınırlı olarak kabul edilmektedir. Her bölgede bazı üre-
tim faktörlerinin  nisbi bolluğu ve bazı faktörlerin  de nisbi kıtlığı ile, her 
bölge için en uygun üretim dalları belirlenmektedir. Her bölge kendi şart-
larına en uygun düşen ürünleri üreterek bu dalda uzmanlaşmakta, şart-
larına uygun düşmeyen ürünleri ise diğer bölgelerden temin etmektedir. 
Böylece bölgeler arasında mal mübadelesi gereği ortaya çıkmakta ve bu 
mübadele fiyat  mekanizması vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Öte yandan 
bölgeler arasında taşınabilir ve sınırlı taşınabilir üretim faktörleri  olan 
sermaye ve işgücü de, mar j inal verimliliklerinin arttığı sürece bölgeler 
arasında hareket edeceklerdir (veya bölge değiştireceklerdir.) Ucuz olan 
üret im faktörüne  talep artacak (veya her faktör,  bileşime gireceği diğer 
faktörlerin  en ucuz sunulduğu bölgelere kayacak) ve fiyatları  yükselecek-
tir. Sonuç olarak denge durumunda faktör  fiyatları  arasındaki farklılıklar 
ortadan kalkarken —her bölgenin kendi şartlarına en uygun ürün dalla-
rında uzmanlaşmasıyla— toplam üretim de maksimum seviyeye çıkarıl-
mış olacaktır. Böylece mukayeseli üstünlükler teorisinin ülkeler arası mal 
mübadelesinden bölgeler arası mal mübadelesi bazına indirgenmesiyle 
"Ohlin'in kullandığı manada dış ticaret teorisi de genel kuruluş yeri ve 
mekan teorisinin özel bir hal i"3 6 olarak yorumlanabilir. 

Almanya'da Weigmann aynı yıllarda mekansal boyutun dikkate alın-
dığı bir ekonomi teorisinin gerekliliği üzerinde durmaktadır .3 7 Yazar ser-
maye ve işgücü faktörlerinin  sınırlı taşınabilirlik özelliğinden hareket ede-
rek, mekansal ekonomik düzenin (Raumwirtschaftsordnung)  üretim fak-
törlerinin ve ürünlerin taşınabilirlik kabiliyetlerini ifade  eden "mekansal 
esneklikleri" tarafından  belirlendiği sonucuna varmaktadır. Weigmann bu 
sorunları mekan ekonomisi teorisi (Raumwirtschatstheorie) olarak genel 
ekonominin kapsamı içinde düşünmektedir. Münferit  bir işletme için op-
t imum kuruluş yerinin belirlenmesi sorunu ise, mekan ekonomisi teori-
si kapsamı dışında ve fakat  işletme ekonomisi disiplini içinde ele alınma-
sı gerekli bir konu olarak kabul edilmektedir. 

3R Riehm, K.: a.g.e., s. 130-135. 
36 Ferman, C.: a.g.e., s. 16. 

Weigmann, H.: "Ideen zu einer Theorie der Raumwirtschaft",  Weltwirtschaftlic-
hes Archiv, 1931, s. 1. 
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Genel ekonomi çerçevesi içinde kuruluş yeri problemini geniş bir şe-
kilde inceleyen diğer bir bilim adamı da Lösch'dür. Lösch, münferit  işlet-
meler açasmdan optimum kuruluş yerinin Webergil bir yaklaşımla belir-
lenmesinin yetersizliğinden hareket etmektedir.3 8 Zira her işletmenin ku-
ruluş yeri diğer üretici ve tüketici birimlerin kuruluş yerlerini etkileye-
cek ve onların kuruluş yerlerinden etkilenecektir. Buna göre kuruluş yeri 
seçiminde tüm üretici ve tüketici birimlerin kuruluş yerleri arasındaki 
karşılıklı ilişkiler dikkate alınmalıdır. Kuruluş yeri problemi de ancak 
tüm kuruluş yerleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan bir genel den-
ge modeli içinde ele alınabilir ve ancak böyle bir genel denge modeli 
içinde —tüm üretici ve tüketici birimlerin kuruluş yerlerini kapsamak 
üzere— optimum kuruluş yeri dağılımı olarak çözülebilir. "Her şey de-
ğişken ve birbirine bağlı olduğuna göre... bu karşılıklı bağıntı ancak 
Walrasgil bir denge modeli içinde ele alınabilir."39 Münferit  bir işletme 
açısından ise olumlu bir sonuca varabilmek için tüm mümkün kuruluş 
yerleri için —kuruluş yerleri arasındaki karşılıklı ilişkileri de dikkate 
almak suretiyle— maliyet ve satış hasılatı tahminleri yaparak,4 0 sonuçla-
rı mukayese etmek gerekir. Bunun imkansızlığı dolayısıyla münferit  iş-
letme seviyesinde "kuruluş yeri seçiminin —optimum kuruluş yeri seçimi 
olarak TM— bilimsel bir çözümü olmayıp, sadece pratik bir metodla çö-
züme ulaştırılması mümkündür ve bu pratik metod da ancak deneme me-
todu olabilir."41 

Lösch, kuruluş yeri problemini incelemek üzere geliştirdiği —genel 
ekonomi seviyesindeki— modeline homojen bir alanı esas almaktadır. 
Thünen modelinde tek bir noktaya (Thünen dairesinin merkezine) top-
lanmış olan tüketiciler, burada homojen alana eşit olarak yayılmışlardır. 
Başka bir deyimle homojen alanın her noktası bir tüketici birimi temsil 
etmektedir. Başlangıçta kapalı aile ekonomisi durumu geçerli olup, talep 
yapısı her yerde aynıdır. Daha sonra toplumdan bazı iş adamları çıkarak, 

38 Lösch'ün yukarıda belirtilen temel eseri (Die râumliche Ordnung der Wirtschaft, 
1. B. Jena, 1941 ve 3. B. Stuttgart 1962) yanında kuruluş yeri problemine ilişkin 
diğer iki çalışması da şunlardır: Lösch, A.: "Beitrâge zur Standorttheorie", 
Schmollers Jahrbuch, 1938, s. 333 ve Lösch, A.: "Um eine neue Standorttheorie", 
Weltwirtschaftliches  Archiv, 1941, s. 1. 

39 Lösch, A.: "Beitrâge zur Standorttheorie", s. 333. 
4 0 Lösch, modeline kâr maksimizasyonunu esas aldığından maliyetler yanında sa-

tış hasılatını da mukayeseye dahil etmektedir. 
« Lösch, A.: Die râumliche Ordnung der Wirtschaft,  3. B., Stuttgart 1962, s. 5. 

Hakikaten daha sonraki yöneylem araştırması metodlarında da uygulanan yön-
tem sistematik bir deneme metodundan, başka bir deyimle tüm alternatiflerin 
sistematik bir şekilde denenmesinden başka bir şey değildir. Sadece sistema-
tik deneme sonucunda denenen alternatif  sayısı büyük ölçüde azaltılarak, yö-
neylem araştırması uygulanabilir bir metod olmaktadır. 
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kendi ihtiyaçlarını aşan oranda ve ölçeğe göre artan getiri durumunda, 
üretimlerini genişletmektedirler.42 Üretim artışı belirli bir üretici birim 
(işletme) için ancak belirli bir satış alanından itibaren kârlı olmakta ve 
bu satış alanının ifade  ettiği talep seviyesi ile minimum işletme büyük-
lüğü belirlenmektedir. Maksimum üretim seviyesi (veya maksimum iş-
letme büyüklüğü) ise satış alanı genişletildikçe artan taşıma maliyetleri 
ve daha ucuz fiyatla  satış yapabilen rakip girişimciler tarafından  sınır-
lanmaktadır. Yani işletmelerin hem alt ve hem de üst üretim sınırları 
ulaşılabilecek talep seviyeleri tarafından  belirlenmektedir.43 Homojen bir 
alanda her işletmenin satış alanının —merkezinde kendisinin bulunduğu— 
bir daire şeklinde olması gerekirken, rakip işletmelerin göz önünde tutu-
larak tüm alanın boşluk bırakılmadan doldurulması gereği ile satış alan-
ları altıgenlere dönüşmektedir.44 

İşletmeler altıgen şeklindeki bu satış alanlarının merkezlerinde üre-
t im yapmaktadırlar. Her işletmenin satış alanının genişliği, i) içsel eko-
nomilere (ve dolayısıyla işletme büyüklüğüne), ii) ürünün taşıma mali-
yetine ve iii) talep fonksiyonunun  şeklinde ifadesini  bulan piyasa şart-
larına bağlıdır. Her ürün çeşidine ilişkin talep fonksiyonu  ve üretim fonk-
siyonu değişik olduğundan, işletmelerin satış alanlarının genişlikleri fark-
lıdır. Dolayısıyla tüm homojen alan farklı  büyüklüklerdeki altıgenlerle 
(satış alanlarıyla) —boşluk bırakılmadan— tamamen taranmaktadır. 

Bu varsayımlar altında mekansal denge durumunu belirlemek üzere 
Lösch tarafından  tanımlanan kuruluş yeri eşitlikleri (mekansal denge mo-
deli), pratik olarak çözülebilir değildir.45 Mekansal dengenin gerçekleşti-
rilebilmesi için modelde öngörülen denge şartları beş tanedir: 

i) Denge durumunda belirlenen kuruluş yerleri, üreticiler için kâr, 
tüketiciler için fayda  maksimizasyonunu sağlamalıdır, 

ii) Homojen alan satış altıgenleriyle (satış alanları) boşluk bırakıl-
madan tamamen kaplanmalıdır, 
4 2 Lösch, bu varsayımla içsel ekonomileri modeline dahil etmekte, fakat  —aslında 

homojen alan varsayımının gerekli bir sonucu olarak— dışsal ekonomileri dik-
kate almamaktadır. Dışsal ekonomilerin dikkate alınmamış olması Lösch mode-
linin en çok eleştirilen yönlerinden biridir. 

4 3 Tüketici birimler homojen alana eşit bir şekilde yayılmış olduklarından satış 
miktarının artırılması, ancak satış alanının genişletilmesiyle mümkündür. Böy-
lece minimum ve maksimum satış alam genişliği ile minimum ve maksimum iş-
letme büyüklüğü de belirlenmiş olmaktadır. 

4 1 Her talep biriminin talebinin karşılanması öngörüldüğünden ve homojen ala-
nın her noktası bir talep birimi temsil ettiğinden tüm alanın boşluk bırakılma-
dan doldurulması gerekmektedir. 

4 5 Lösch'ün mekansal denge modeli için bkz.: Çakıcı, L.: a.g.e., s. 170 v.d. 
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iii) Her üret im dalında fiyat  ve marj inal maliyet eşitliği sağlanma-
lıdır (tam rekabet durumunda kâr maksimizasyonu şartı), 

iv) Satış alanları fazla  geniş olmamalı4 6 ve satış alanının genişletil-
mesiyle ortaya çıkacak fiyat  değişikliği tamamen —içsel ekonomilerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan— maliyet değişikliğinden kaynaklanmalıdır, 

v) Rekabet sınırlarında bulunan tüketiciler için işletmelerin satış 
fiyatlarının  eşit olması gereği. 

Bu denge şartlarının sağlanması ve kuruluş yeri eşitliklerinin eşanlı 
(simültane) çözümü ile her işletme için optimum kuruluş yeri, optimum 
satış alanı genişliği (ve dolayısıyla optimum işletme büyüklüğü) ve op-
t imum fabrika  çıkış fiyatı  aynı zamanda belirlenebilecektir.47 

Son zamanlarda Lefeber  ve Böventer, mekansal ekonomi yaklaşım-
larına genel denge kavramını esas almaktadırlar. Lefeber,  Walras'ın genel 
denge modelini mekan boyutu ile genişleterek, mekansal denge durumu-
nu doğrusal olmayan bir programlama modeli ile formüle  etmiştir. (Louis 
Lefeber:  Allocation and Space, Production, Transport and Industrial Allo-
cation, Amsterdam 1958)48 Burada ulaştırma sektörü diğer sektörler ya-
nında yer almakta ve diğer sektörlerle kıt kaynaklar için rekabet etmek-
tedir. Modelde taşınabilir üretim faktörlerinin  ve nihai ürünlerin mekan 
içindeki dağılımının açıklanması amaçlanmakta ve bu çerçeve içinde Le-
feber  araştırmasını iki grupta toplamaktadır: i) üretim ve tüketim arasın-
daki dengenin sağlanması ve ii) optimum üretim konumlarının (kuruluş 

*6 Bu şartla tam rekabet durumunun gereği olarak işletme sayısının nisbeten faz-
la olması sağlanmaktadır. 
Lösch'ün mekansal denge modelinin —modele özgü homojen alan varsayımı, tü-
keticilerin alanda eşit şekilde yayılmaları ve modelin pratik bir çözümü bulun-
maması özellikleri dışında kalan— eleştirileri başlıca dört grupta toplanabilir 
(bkz.-. Alvensleben, R.v.: a.g.e„ s. 17) : i) bu model aslında bütüncül (total) bir 
model olmayıp, kısmi (partial) model sonuçlarının ardarda toplanmasından mey-
dana gelmiştir (bu eleştiriye ilişkin olarak bkz.: L. Schilde: "Theoriengeschichte 
von Art und Wirkungsweise industrieller Standortfaktoren",  YVissenschaftliche 
Zeitschrift  der Hochschule für  Okonomie Berlin, 1978, s. 89), ii) çeşitli üretim 
dalları ve sanayi ile tarım sektörü arasındaki ilişkiler dikkate alınmamıştır. (Bu 
ilişkiler daha sonra Böventer tarafından  dikkate alınmıştır), iii) modelde nü-
fus  kaymalarına yer verilmemiştir. İşçiler satış alanı ne kadar genişlerse ge-
nişlesin ikametgâhlarını değiştirmemektedirler, ve iv) modelde dışsal ekono-
miler dikkate alınmamaktadır. 

<8 Bu modele ilişkin olarak bkz.: Riehm, K.: a.g.e., s. 140-144, Stevanhagen, G.: "In-
dustriestandorttheorien", Handwörterbuch der Raumforschung  und Raumord-
nung, Çıkaran: Altademie für  Raumforschung  und Landesplanung, Hannover 
1970, sütun 1299. 
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yerlerinin) belirlenmesi. Denge durumunda, her üretim faktörünün  mar-
jinal verimi, fabrika  çıkışı fiyatı  ile kuruluş yerinden tüketim merkezine 
taşıma maliyeti toplamına eşit olmalıdır. Lefeber,  bu şartla modeline tam 
rekabet piyasasını esas almakta, modelde tekelleşmeye ilişkin sorunlar, 
yan ürünler ve ara mallar göz önünde tutulmamaktadır . 

Böventer de, kuruluş yeri problemine yaklaşımında Lefeber  gibi tam 
rekabet şartlarından hareket etmekte, fakat  buradan hareketle eksik re-
kabet şartlarını da içeren daha geniş bir modeli araştırmasına esas al-
maktadır .4 9 Burada da mekansal dengeyi belirlemek üzere doğrusal ve 
doğrusal olmayan programlama modelleri kullanılmaktadır. 

Böventer, en alt düzeyde tek tek üretim ve tüketim birimlerinin den-
ge durumunu doğrusal olmayan fonksiyonlarla  ifade  etmekte, daha son-
ra —ulaştırma sektörünü de ayrıca kapsamak üzere— mekansal denge 
durumunu sektörel ve bölgesel düzeyde ele almakta ve nihayet sektör-
leri ve bölgeleri kapsamak üzere bütüncül (total) bir denge durumunu 
tanımlamaya çalışmaktadır. Bütüncül denge durumunda bireysel, sektö-
rel ve bölgesel seviyelerde de kısmi (partial) denge durumu cari olmalı-
dır. Diğer yandan alt seviyelerde denge durumuna erişebilmek için bütün-
cül denge sağlanmış olmalıdır. Bu şartla kısmi dengeler ile bütüncül den-
genin birbirlerine bağımlılığı dikkate alınmış olmaktadır. 

Böventer, mekan boyutunun ekonomik öneminin ifade  edildiği ta-
şıma maliyetleri yanında, —diğer kuruluş yeri teorilerinden farklı  ola-
rak— zaman boyutunun önemini de faiz  masrafları  vasıtasıyla dikkate 
almaktadır. Faiz ve taşıma maliyetleri arttıkça daha geri üretim metod-
ları kullanılacak ve "ekonomik mekan düzeni" (Wirtschaftliche  Landsc-
haft)  olarak küçük ölçekli ve dağınık konumlu işletmelerden oluşan bir 
tablo ortaya çıkacaktır. Faizin yüksek, buna karşılık taşıma maliyetlerinin 
düşük olması halinde ise —birinci duruma göre nisbeten daha büyükçe öl-
çeklerde olsa da— yine küçük ölçekli ve belirli bölgelere dağılmış işlet-
melerden oluşan bir mekansal düzen, karşıt durumda (faizin  düşük, ta-
şıma maliyetinin yüksek olması) yine dağınık fakat  daha büyük ölçekli 
işletmelerden oluşan bir mekansal düzen geçerli olacaktır. Ancak hem 
faizin  ve hem de taşıma maliyetinin düşük olması durumunda, belirli böl-

43 Böventer, E. v.: "Die Struktur der Landschaft",  Optimales Wachstum und opti-
male Standortverteiluııg. Çıkaran: Schriften  des Vereins für  Sozialpolitik, Ber-
lin 1962, s. 77. 
Böventer, E. v.: Theorie des râumlichen Gleichgewichts, Berlin 1962. 
Bövanter, E. v.: "Bemerkuneen zur optimalen Standortpolitik der Einzelunterneh-
mung", Gestaltungsprobleme der Weltwirtschaft,  Festschrift  für  Andreas Predöhl 
(Andreas Predöhl'e Armağan), Göttingen 1964, s. 440. 
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ge le rde merkez i l e şmi ş b ü y ü k ölçekli i ş l e t m e l e r d e n o luşan b i r " L a n d s c h a f t " 
o r t a y a ç ıkacak t ı r . 5 0 

Ulusa l e k o n o m i sev iyes inde o p t i m u m k u r u l u ş y e r i d a ğ ı l ı m ı n a i l işkin 
u y g u l a m a l ı ç a l ı şma la r gene l l ik le s ek tö r sev iyes inde v e n a d i r e n ü lke eko-
n o m i s i s ev iyes inde o l m a k üzere , g i rd i -ç ık t ı anal iz i ve y ö n e y l e m a ra ş t ı r -
m a s ı çe rçeves inde y a p ı l m a k t a d ı r . 5 0 - 1 

A.2. İ Ş L E T M E E K O N O M İ S İ N E İ L İ Ş K İ N K U R U L U Ş Y E R İ 
T E O R İ L E R İ 

İ ş l e t m e ekonomis i d i s ip l in inde k u r u l u ş ye r i p rob lemi , m ü n f e r i t  b i r 

50 Daha büyük ölçekli işletmelerde üretim metodlarının —gerçeğe  uygun olarak— 
daha sermaye yoğun olduğu kabul edilmektedir. Faizin düşmesi sonucunda, 
sermaye yoğunluğu yüksek üretim metodlarına geçmek için daha uygun şart-
lar ortaya çıkmaktadır. Taşıma maliyetinin düşmesi ise, satış alanının geniş-
letilmesi suretiyle yeni talep merkezlerine ulaşılması ve böylece işletme büyük-
lüğüne talep seviyesi tarafından  konulan üst sınırlamanın ortadan kaldırıl-
ması (veya bu sınırın daha yukarı kaydırılmasıyla) ölçek büyüklüğü üzerin-
de etkili olmaktadır. Bkz.: Böventer, E. v.: "Die Struktur der Landschaft",  a.g.e„ 
s. 77 ve "Bemerkungen zur optimalen Standortpolitik der Eiıızelunternehmung", 
a.g.e., s. 40. 

90-1 Girdi-çıktı analizinin Batı Almanya'da kağıt sektöründe optimum kuruluş yeri 
dağılımının belirlenmesi için bkz.: Thoss, R.: Die Standorte der Westdeutschen 
Papierindustrie. Ein Prograınmierungsmodell, Köln und Opladen 1964, yine gir-
di-çıktı analizinin Batı Almanya'da demir-çelik sektöründe optimum kuruluş 
yeri dağılımının belirlenmesine ilişkin olarak bkz.: Schâkel, U.: Die Lösung von 
Standortproblemen der Eisen- und Stahlindustrie mit Hilfe  von Verfahren  der 
mathematischen Programmierung Diss., T.U. Clausthal 1971. 
Bir çok kuruluş yeri problemleri de yöneylem araştırması çerçevesinde daha 
çok doğrusal programlama ve ulaştırma modelleri, ayrıca doğrusal olmayan 
programlara ve dinamik programlama modelleri olarak ifade  edilmiş ve sek-
tör seviyesinde pratik problemlere uygulanmıştır. "Genel bölgesel doğrusal 
programlama modelleri Lefeber,  Isard ve Stevens tarafından  geliştirilmiştir. 
Takayama ve Judge aynı problemli quadratik programlama modeli olarak ifade 
etmişlerdir." Alvensleben, R.v.: a.g.e., s. 19 v.d. Sosyalist ülkelerde de merkezi 
planlama çerçevesi içinde sektör seviyesinde kuruluş yeri probleminin özellik-
le açık ve çok boyutlu ulaştırma modelini esas alan çok sayıda uygulamalı ça-
lışmalar yapılmıştır. Bu konuda bilhassa bir çok uygulamalı çalışmaların bira-
raya getirildiği aşağıdaki esere bkz.: (Derleme): Optimale Zweig- und Standort-
planung, Berlin 1971 (Rusça'dan tercüme edenler: R. Holdhaus, M. Naumann 
ve B. Schneider). Bu konuda ayrıca bkz.: SSCB'de Aganbegjan, A.G. ve Gran-
berg, A.G.: Optimale Zweig- und Standortplanung, Modelle und Methoden, Ber-
lin 1969. Doğu Almanya'da Langnickel, J.: Komplexe Rationalisierung und Mi-
nimierung der Standortanforderungen  der industrie. Doçentlik tezi, Hoschule 
für  Ökonomie Berlin (Berlin Yüksek Ekonomi Okulu) 1970 (Teksir). 
Kehrer, G.: "Entwicklungstendenzen der Standortverteilung der industrie in 
der DDR". Technik, 1976. 
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i ş l e t m e n i n o p t i m u m k u r u l u ş y e r i n i n be l i r l enmes i , k ı saca o p t i m u m k u r u -
luş ye r i seç imi o l a r ak ele a l ı n m a k t a d ı r . 5 1 K u r u l u ş ye r i p r o b l e m i n i b i l im-
sel o l a rak b u şeki lde i lk kez ele a l an b i l im a d a m ı W i l h e l m L a u n h a r d t ' d ı r . 5 3 

L a u n h a r d t , k u r u l u ş ye r i m o d e l i n e iki h a m m a d d e m e r k e z i ve b i r t ü k e t i m 
m e r k e z i n d e n o luşan b i r k u r u l u ş y e r i üçgen in i esas a l m a k t a d ı r . B u mode l -
de, ü r e t i m k a t s a y ı l a r ı i le g i rd i ve ü r ü n f iya t l a r ın ın  sab i t l iğ i v e h o m o j e n 
a l an (ve b u n u n sonucu o l a r ak k u ş u ç u c u m e s a f e ) 5 3  v a r s a y ı m l a r ı a l t ı nda , 
m ü n f e r i t  b i r i ş l e tmen in o p t i m u m k u r u l u ş ye r in in , t o p l a m t a ş ı m a m a l i y e -
t i n i n m i n i m u m kı l ınd ığ ı coğrafi  k o n u m o l a r ak be l i r l enmes i a m a ç l a n m a k -
tad ı r . T a ş ı m a üc re t i ( n a v l u n ) t o n / k m baş ına D M o l a r a k h e s a p l a m a y a 
esas a l ı n m a k t a v e s ab i t k a b u l ed i lmek ted i r . B u v a r s a y ı m l a r a l t ında , m ü n -
feri t  b i r i ş l e t m e n i n o p t i m u m k u r u l u ş y e r i n i n be l i r l enmes i , ü ç sab i t n o k -
t a y a ( v e y a b i r ü ç g e n i n k ö ş e l e r i n e ) 5 4 uzak l ık l a r ı t o p l a m ı m i n i m u m o lan 
n o k t a n ı n b u l u n m a s ı şek l inde ifade  ed i len m a t e m a t i k p r o b l e m i n e ind i r -
g e n m e k t e d i r . 5 5 

L a u n h a r d t ' ı n k u r u l u ş ye r i p r o b l e m i n e i l işkin d iğe r b i r ka tk ı s ı da , 
m ü n f e r i t  b i r i ş l e t m e n i n sa t ı ş a l a n ı n ı n v e r e k a b e t ha l i ndek i i ş l e tme le rde 

sı "Kuruluş yeri ve mekan meselesi, genel ekonomi teorisi dışında müstakil ve 
genel bir işletme teorisi olarak ilk defa  Alman iktisatçıları tarafından  işlenmiş, 
İngiliz ve Amerikalı müellifler  de kendilerini takip etmişlerdir". Ferman, C. 
a.g.e., s. 14. 

8 2 Launhardt, W.: "Die Bestimmung des zweckmâssigten Standortes einer gewerb-
lichen Anlage", Zeitschrift  des Vereins deutscher Ingenieure, Nr. 26, Berlin 1882, 
sütun 107-116 ayrıca Launhardt, W.: Mathematische Begründung der Volkswirts-
chaftslehre,  Leipzig 1885 (yeni basım: Aalen 1963). 

5 3 Kuşuçuşu mesafe  kavramı, homojen alan varsayımının bir sonucu olup, iki nok-
ta (veya merkez) arasındaki ulaşım mesafesinin,  bu iki noktayı (merkezi) bir-
leştiren doğru olduğunu ifade  etmektedir. 

5 1 Üç sabit nokta (veya üçgenin köşeleri), iki tedarik merkezi ile bir tüketim mer-
kezi ile bir tüketim merkezinden meydana gelmektedir. Kuşuçuşu mesafe  var-
sayımı ile de iki nokta arasındaki taşıma mesafesi  bu iki noktayı birleştiren 
doğru olarak tanımlanmaktadır, 

ss Bu problem ilk kez 1629 yılında Fermat tarafından  ortaya atılmıştır. (Bkz: Grund-
mann, W. et al.: a.g.e„ s. 31). Problem daha sonra Toricelli ve Cavalieri tarafın-
dan 1646 ve 1647 yıllarında çözüme ulaştırılmıştır. (Bkz.-. Bloech, J.: a.g.e., s. 40). 
Bu problem matematik literatüründe, sabit üç noktaya uzaklıkları toplamı mi-
nimum olan noktanın bulunması şeklinde "Toricelli noktasının belirlenmesi" ola-
rak geçmektedir. Daha sonra problem özellikle J. Steiner tarafından  incelen-
miştir. Bundan dolayı problem işletme ekonomisinde "Steiner - Weber proble-
mi" olarak ifade  edilmektedir. Steiner, J.: "Aufgaben  und Lehrsâtzen", JraM, 
1835, S. 361-365. 
VVeierstrass, K.: Jacob Steiner's Gesammelte Werke, 2. C., Berlin 1882. Bu ma-
tematik problemine ilişkin daha geniş literatür için bkz.: Bloech, J.: Optimale 
Industriestandorte, Würzburg-Wien 1970, s. 39-41. 
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rekabet sınırının belirlenmesini, ilişkin çalışmalarıdır.56 Bu konudaki ça-
lışmalarda "Launhardt konileri" (Launhardt'sche Trichter) modeli, halen 
en geçerli yaklaşımlardan biridir.57 Kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyük-
lüğü arasındaki ilişkiler zincirinin en önemli halkalarından biri olan "iş-
letmenin satış alanı" konusu daha sonra da ekonomi ve işletme literatü-
ründe yoğun şekilde incelenmiştir.58 

İşletme ekonomisine ilişkin kuruluş yeri teorileri içinde en çok tanı-
nan ve daha sonra bu konuda yapılmış olan çalışmaları büyük ölçüde et-
kilemiş olan Weber'in kuruluş yeri teorisinde, optimum kuruluş yeri se-
çiminin üç aşamada ele alındığını görüyoruz.59 Birinci —ve temel— aşa-
mada, optimum kuruluş yeri toplam taşıma maliyetinin minimum kılın-
dığı yer olarak tanımlanmaktadır. Weber bu birinci aşamada modeline 
iki hammadde ve bir tüketim merkezinden oluşan bir kuruluş yeri üç-
genini esas almakta, sabit üretim katsayıları (veya sabit üretim metodu), 
sabit girdi ve ürün fiyatları,  homojen alan ve kuşuçucu mesafe  varsayım-
larıyla, optimum kuruluş yerini tamamen Launhardt modeline uygun ola-
rak belirlemektedir. İkinci ve üçüncü aşamalarda ise, birinci aşamada top-
lam taşıma maliyeti minimizasyonuna göre belirlenen optimum kuruluş 
yeri, işgücü ücretleri ve yığılma avantajlarındaki (Agglomerationsvorteile) 
farklılıklara  göre gözden geçirilerek yeniden bir değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Weber işgücünün her yerde yeterli nicelik ve nitelikte, 
fakat  farklı  fiyatlarda  (ücretlerde) temin edilebildiğini kabul etmekte-
dir.6 0 Şayet herhangi bir yerdeki ücret seviyesi birinci aşamada belirle-
nen optimum kuruluş yerindeki ücret seviyesinden daha düşük ise, bi-
rinci aşamada belirlenen kuruluş yerinin ikinci aşamada da geçerli olup 
olmadığı, her iki yerdeki ücret farkı  ile taşıma maliyetinde meydana gele-
cek artışın karşılaştırılması sonucunda belirlenmektedir. Kuruluş yerinin 
ücret seviyesinin daha düşük olduğu konuma kaydırılması sonucunda or-
taya çıkacak taşıma maliyeti artışı ücret farkından  daha fazla  ise, birinci 
aşamada toplam taşıma maliyeti minimizasyonuna göre belirlenen opti-

5« Launhardt, W.: Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre,  Leipzig 
1885 (yeniden basım: Aalen 1963, s. 150). 

5? Daha sonra konuyu benzer bir modelde ele alan Hotelling'e izafeten  "Launhardt -
Hotelling problemi" diye adlandırılan bu model, mekansal oligopol teorilerinin 
en önemlilerinden biridir. Bu konuda bkz.: Schneider, E.: Einführung  in die 
Wirtschaftsheorie,  2.C., 8.B., Tübingen 1964, s. 78 v.d. 

M Bu konuda bkz.: Infra,  s. 227 ve bilhassa s. 229 da dipnot 64. 
59 Weber, A.: Über den Standort der Industrien, Teil 1: Reine Theorie des Standortes, 

Tübingen 1909. 
Diğer üretim faktörleri  olan toprak ve sermayenin fiyatlarının  (rant ve faiz) 
her yerde eşit oldukları ve dolayısıyla kuruluş yeri seçimini etkilemedikleri var-
sayımı yapılmaktadır. 
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mum kuruluş yeri, ikinci aşamada da geçerlidir. Aksi halde, kuruluş yeri 
ikinci aşamada ücret seviyesinin daha düşük olduğu konuma kaydırıl-
maktadır. Üçüncü aşamada da, birinci ve ikinci aşamalara göre belirle-
nen kuruluş yeri, yöresel yığılma avantajları farklılıkları  dikkate alına-
rak —aynen ikinci aşamada olduğu gibi— yeniden değerlendirilmekte-
dir .6 1 '6 2 

Weber'in, kuruluş yeri teorisine en önemli katkısı, —daha sonra ku-
ruluş yeri teorisinin temel kavramı- durumuna gelen— "kuruluş yeri fak-
törü" kavramıdır.6 3 Ayrıca, —bir kuruluş yeri faktörü  olan— malzeme-
nin taşıma maliyetine ilişkin analizi ve sınıflandırılması  da halen ge-
çerliliğini korumaktadır. 

Weber, bir işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen kuruluş yeri 
faktörlerini  üç grupta toplamaktadır:6 4 

(1) Geçerlilik alanına göre kuruluş yeri faktörleri,  tüm sektörler için 
geçerli olan i) genel kuruluş yeri faktörleri  ve sadece belirli sektörler için 
geçerli olan ii) özel kuruluş yeri faktörleri  şeklinde ikili, ) 

(2) Mekansal etki alanına göre, işletmeleri belirli bölgelere doğru 
çeken i) bölgesel kuruluş yeri faktörleri  ve belirli bölgeler içinde etkili 
olan ii) yığılma avantajları ve yayılma avantajları (veya yığılma deza-
vantajları) şeklinde ikili, 

(3) Faktörlerin yapısına göre de, i) tabii-teknik kuruluş yeri fak-
törleri ve ii) sosyo-kültürel kuruluş yeri faktörleri  şeklinde yine ikili bir 
ayırıma gidilmektedir. 

Weber, "genel kuruluş yeri faktörleri  sisteminde", birinci grupta sa-
dece genel kuruluş yeri faktörleri  ve ikinci grup kuruluş yeri faktörleri 
üzerinde durmakta, birinci grupta özel kuruluş yeri faktörlerini  ve üçün-

6i Weber, yığılma avantajlarını üretimin bir yerde toplanmasından kaynaklanan 
maliyet tasarrufları,  yayılmayı (Deglomeration veya yığılma dezavantajları) 
ise üretimin bir yerde toplanması sonucu ortaya çıkan maliyet artışları olarak 
tanımlamaktadır. VVeber, yığılma avantajlarını teknik ve tesadüfi  yığılma ola-
rak ikiye ayırmakta, teknik yığılmada içsel ve dışsal ekonomiler şeklinde bir 
sınıflandırma  yapmamaktadır. Fakat Weber metodunda üretim katsayılarının 
sabitliği varsayımı yapıldığından, yığılma avantajlarının burda sadece dışsal 
ekonomileri kapsadığı sonucuna varabiliriz. VVeber, A.: a.g.e., s. 123 v.d. 

63 ikinci ve üçüncü aşamalarda kuruluş yerinde meydana gelebilecek kaymalara 
ilişkin bkz.: Çakıcı, L.: a.g.e., s. 73. 

63 Kuruluş yeri faktörü  kavramına ilişkin daha geniş bilgi için üçüncü bölüme 
„ bakınız. 
64 Webergil kuruluş yeri faktörleri  sistemi ve kuruluş yerinin Webergil çözümü 

için bkz.: Çakıcı, L.: a.g.e., s. 25-35. 
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cü grup kuruluş yeri faktörlerini  "genel kuruluş yeri faktörleri  sistemi-
ne" dahil etmemektedir.6 3 

Bu çerçeve içinde Weber, genel nitelikli bölgesel kuruluş yeri fak-
törlerini, 

a) Taşıma maliyeti, 

b) îşgücü ücretlerinde yöresel farklılıklar  ve 

c) Malzeme fiyatlarında  kaynaklara göre farklılıklar 
olmak üzere üç grupta incelenebileceğinden hareket etmekte, ayrıca ikin-
ci grupta bulunan yığılma avantajları ve dezavantajlarının da ilavesiyle, 

d) Yığılma avantajları , 

genel nitelikli dört kuruluş yeri faktörü  ayırdetmektedir. Weber daha son-
ra, malzeme fiyatında  kaynaklara göre ortaya çıkan farklılıkları  taşıma 
maliyeti içinde mütalaa ederek, genel nitelikli kuruluş yeri faktörlerini, 
a) taşıma maliyeti, b) işgücü ücretinde yöresel farklılıklar  ve c) yığılma 
avantaj ı olmak üzere üçe indirmektedir.6 6 Weber modelinde optimum ku-
ruluş yeri seçimi de, genel nitelikli bu üç kuruluş yeri faktörü  esas alı-
narak, —yukarıda açıklandığı gibi— birinci aşamada taşıma maliyetine, 
ikinci aşamada yöresel ücret farklılıklarına  ve üçüncü aşamada da yığıl-
ma avantajlarına göre ardarda (sukssesiv olarak) belirlenmektedir. 

Weber'in kuruluş yeri teorisine en önemli katkılarından biri de —ku-
ruluş yeri seçimine etkisini belirlemek üzere— malzeme faktörüne  iliş-
kin olarak yaptığı sınıflandırmalar  ve getirdiği yeni kavramlardır. Malze-
me faktörü  önce i) her yerde bulunan ve dolayısıyla kuruluş yerini etki-
lemeyen "mebzul malzeme" (Ubiquitâten), ii) sadece belirli yerlerde bu-
lunan ve dolayısıyla kuruluş yerini etkileyen "yerel malzeme" (lokalisierte 
Materialien) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yerel malzemeler de, i); 
üretim sürecinde ağırlığından hiç kaybetmeyen veya olduğu gibi ürüne 
giren "net malzeme" (Reinmaterial), ii) üretim sürecinde ağırlığından 
kaybeden "net olmayan malzeme" (Gewichtsverlustmaterial) olmak üze-

65 Weber'in yukarıda belirtilen eseri —saf  teori (reine Theorie) olarak— birinci 
cilt ibaresiyle yayınlanmıştır. Birinci grupta özel kuruluş yeri faktörlerini  ve 
üçüncü grup kuruluş yeri faktörlerini  kapsaması gereken eserin ikinci cildi 
yayınlanmamıştır. 

6 6 Malzeme fiyatının  nisbeten yüksek olduğu malzeme kaynaklarının (veya teda-
rik merkezlerinin) gerçek konumundan daha uzakta, malzeme fiyatının  nisbe-
ten düşük olduğu kaynaklarında gerçek konumundan daha yakında olduğu ka-
bul edilmektedir. Zira işletme için önemli olan belirli bir tedarik merkezindeki 
malzeme fiyatı  değil, malzemenin işletmeye maloluş maliyeti yani malzemenin 
tedarik merkezindeki fiyatı  ile işletmeye kadar getirilmesi için gerekli taşım» 
maliyeti toplamıdır. 
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re tekrar ikili bir sınıflandırmaya  tabi tutulmaktadır. Net olmayan malze-
meler de, i) üretim sürecinde ağırlığını kısmen kaybeden ve ii) t amamen 
kaybeden net olmayan malzemeler olmak üzere yine ikiye ayrılmakta-
dır. 

Yerel malzemelerin kuruluş yeri üzerindeki etkisi, belirli bir malze-
me çeşidinin yukarıdaki sınıflandırmada  belirtilen özelliklerine göre fark-
lı olacaktır. Weber bu etkiyi genel olarak belirlemek üzere "malzeme en-
deksi" kavramını kullanmaktadır .Malzeme endeksi (belirli bir malzeme 
çeşidine ilişkin olarak) 

Bir birim üründe bulunan yerel malzeme ağırlığı (ton) 
ME 

Yerel malzemenin üretim katsayısı (ton) 

oranıyla ifade  edilmektedir.67 Ürüne hiç girmeyen (veya üretim sürecin-
de ağırlığının tümünü kaybeden) "net olmayan malzemeler" (örneğin de-
mir-çelik sanayiinde kömür) için malzeme endeksi sıfır,  üretim sürecin-
de ağırlığından kısmen kaybeden "net olmayan malzemeler" (örneğin de-
mir-çelik sanayiinde demir cevheri) için malzeme endeksi —üretim süre-
cinde uğradığı kayba göre— sıfırla  bir arasında bir değer,68 ürüne tama-
men giren "net malzemeler" için ise bir değerini alır. Buna göre malze-
me endeksinin değeri sıfırla  bir arasında değişecektir. Weber'in kullan-
dığı diğer bir kavram olan "kuruluş yeri ağırlığı" (Standortgewicht) ise 
bir birim ürüne giren yerel malzeme ağırlığı ile birim ürünün ağırlığı top-
lamını, yani malzeme endeksinin pay ve paydası toplamını ifade  etmek-
tedir.6 9 Buna göre "net malzemeler" için kuruluş yeri ağırlığı iki, üretim 
sürecinde ağırlığını tamamen kaybeden "net olmayan malzemeler" için 
ise bir değerini alır. Üretim sürecinde ağırlığını kısmen kaybeden "net ol-
mayan malzemeler" için kuruluş yeri ağırlığı bir ile iki değerleri arasın-
da değişir. Belirli bir malzeme çeşidinin "malzeme endeksi" değeri veya 
"kuruluş yeri ağırlığı" azaldıkça, bu malzemenin kuruluş yerini kendi bu-
lunduğu tedarik merkezine doğru çekme kuvveti artmakta, karşıt du-
rumda ise azalmaktadır. Buna göre kuruluş yerini kendi bulunduğu yere 
doğru çekme kuvveti en yüksek olan yerel malzemeler, üretim sürecinde 

67 Weber örneğinde demir-çelik sanayiini esas aldığından ölçü birimi olarak ton 
kullanmaktadır. Sanayi dalının özelliklerine uygun olarak başkaca ölçü birim-
leri de (metre, litre v.b.) kullanılabilir. 

68 Tabiatıyla "net olmayan malzemeler" için malzeme endeksi hiç bir zaman sıfır 
veya bir değerini almayacak, başka bir deyimle sıfırdan  büyük, birden küçük 
değerler alacaktır. 

» Yani kuruluş yeri ağırlığı, taşınması gerekli toplam mal miktarının (yerel mal-
zeme +ürün) ağırlığım ifade  etmektedir. 
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ağırlığını tamamen kaybeden "net olmayan malzemeler"dir. Kuruluş ye-
rini kendi bulunduğu yere doğru çekme kuvveti en az olan yerel malze-
meler ise "net malzemeler"dir. Birinci aşamada optimum kuruluş yeri, 
üret im sürecinde kullanılan tüm malzemelerin kuruluş yerini kendi bu-
lundukları yere doğru çekme kuvvetlerinin dengeye ulaştığı coğrafi  ko-
num olarak belirlenmektedir. 

Weber'in yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız kuruluş yeri teori-
si li teratürde birçok yönlerden eleştirilmiştir. Bu eleştirilen başlıcalarını 
aşağıdaki beş grupta toplayabiliriz:70 

(1) Satış hasılatını belirleyen kuruluş yeri faktörlerinin  dikkate alın-
maması (Weber tam rekabet varsayımının bir sonucu olarak satış hası-
latına ilişkin kuruluş yeri faktörlerine  teorisinde yer vermemektedir.) 

(2) Sadece dört kuruluş yeri faktörünün  optimum kuruluş yerinin 
belirlenmesine esas alınması, ayrıca yığılma avantajlarında içsel ekono-
milerin etkisinin göz önünde tutulmaması, 

(3) Homojen alan ve bunun bir sonucu olan sonsuz sayıda mümkün 
kuruluş yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları. 

(4) Taşıma maliyeti ile taşıma mesafesi  ve taşınan mal miktarı (ve-
ya ağırlığı) arasındaki doğrusal ilişki, yani ton/km taşıma ücretinin sabit 
kabul edilmesi. 

(5) Kuruluş yerinin belirlenmesinde bazı sınırlayıcı faktörlerin  göz 
önünde tutulmaması. Belirli bir yerdeki malzeme fiyatları  ve işgücü ücre-
ti yanında, bu yerin malzeme ve işgücü potansiyeli de kuruluş yeri seçi-
mini —ve ayrıca işletme büyüklüğünü— belirleyen önemli bir faktördür. 

Özetlersek, Weber'in kuruluş yeri teorisi, birinci aşamada toplam ta-
şıma maliyeti minimizasyonuna göre optimum kuruluş yerinin belirlen-
mesinde Launhardt modeline bir yenilik getirmemekle birlikte (kuruluş 
yeri üçgeni modeli), kuruluş yeri seçimi "kuruluş yeri faktörleri"  ve "mal-
zeme endeksi" ile "kuruluş yeri ağırlığı" kavramlarıyla daha ayrıntılı ve 

to Bu eleştiriler için bkz.: Vasoldt, F.: Die Weber'sche Standorttheorie der In-
dustrien im Lichte ihrer Kritiken, Berlin 1937. 
Meyer-Lindemann, H.U.: a.g.e., s. 30-66, özellikle s. 35-39, Riehm, K.: a.g.e., özel-
likle s. 83-92. 
Alver, H.: Standortwahl und Standprobleme in der türkischen Wirtschaft,  Diss., 
FU Berlin 1969, s. 26-123. 
Fortsch, H.J.: Industriestandorttheorie als Verhaltenstheorie, Diss., Köln 1973, 
s. 19-52. 
Bu eleştiriler genel olarak, çalışmamızın ileriki kısımlarında incelenecek olan 
tek konumlu ve sürekli kuruluş yeri modelleri için de geçerlidir. 
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metodik bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca birinci aşamada belirlenen 
optimum kuruluş yerinin ikinci ve üçüncü aşamalarda yöresel farklılık-
lar gösteren işgücü ücretleri ve yığılma avantajlarına göre yeniden de-
ğerlendirilmesi ile kuruluş yeri seçiminin çok boyutluluğu vurgulanmak-
tadır. Böylece en azından, optimum kuruluş yeri seçiminin sabit üç —ve-
ya daha çok sayıda— noktaya uzaklıkları toplamı minimum olan nokta-
nın bulunması şeklinde ifade  edilen matematik problemi olmadığı ortaya 
konmuştur. 

Weber'in kuruluş yeri teorisi daha sonra bu konuda yapılan çalışma-
ları büyük ölçüde etkilemiştir. Bir yandan Weber'in kuruluş yeri mode-
lini teorik yönden geliştirmeye çalışan, diğer yandan bu modeli somut 
kuruluş yeri problemlerine uygulayan birçok çalışmalar ortaya konmuş-
tur. 

Ritschl, Weber'in saf  (reine) teorisine esas aldığı genel nitelikli dört 
kuruluş yeri faktörüne,  rant (veya arazi fiyatı),  vergi, sosyal külfet  ve 
ekonomik ilişki üstünlüğü gibi faktörleri  de ilave etmekte, böylece her 
bölgenin haiz olduğu taşınamaz nitelikteki faktörlerin  kuruluş yeri seçi-
mi üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır.7 1 

Englânder, Weber modelindeki tek tüketim merkezi varsayımını kal-
dırarak, talebin eşit bir şekilde yayıldığı (veya homojen alanın her nok-
tasının bir talep birimini temsil ettiği) durumda, işletmenin satış alanı-
nın belirlenmesi konusunu ele almaktadır.7 2 Ayrıca mebzul malzeme kav-
ramını —Weber'e göre— farklı  bir şekilde, "her yerde aynı şartlarda (ay-
nı maliyetle) temin edilebilen malzeme" olarak tanımlamaktadır.7 3 Bu ta-
nım, mebzul malzemenin kuruluş yeri seçimine ilişkin olarak taşıdığı öne-
mi daha iyi ifade  ettiği için literatürde genel kabul görmüştür. 

Palander, taşıma mesafesi  ve/veya taşman mal miktarına göre kade-
meli taşıma ücretlerinin, ayrıca aktarmalı taşımacılığın, yükleme-boşalt-
ma giderlerinin ve taşıyıcı işletmeler arasındaki rekabet durumunun ku-
ruluş yeri seçimi üzerindeki sonuçlan üzerinde durmaktadır .7 4 

Hoover de, çalışmasının teorik kısmında Weber modelini esas almış, 
özellikle yığılma avantajları üzerinde durmuştur .7 5 Yığılma avantajlarını 

' i Ritschl, H.-. "Reine und historische Dynamik des Standortes der Erzeugunsz-
weige", Schmoller's Jahrbuch, 1927, s. 813. 

72 Englânder, O,: Theorie des Güterverkehrs und Frachtsâtze, Jena 1924. 
73 Englânder, O.: "Kritisches und positives zu einer allgemeinen reinen Lehre vom 

Standort", Zeitschrift  für  Volkswirtschaft  und Sozialpolitik, 1927, (Wien und 
Leipzig 1927), S. 440. 

74 Palander, T.: Beitrâge zur Standorttheorie, Uppsala 1935. 
75 Supra, s. 16. 
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içsel ekonomiler ve dışsal ekonomiler olmak üzere ikiye ayıran Hoover, 
dışsal ekonomileri de ayrıca, i) aynı sektördeki işletmelerin bölgesel yığıl-
masından kaynaklanan dışsal ekonomiler (localization economies) ve ii), 
farklı  sektörlerdeki işletmelerin bölgesel yığılmasından kaynaklanan dış-
sal ekonomiler (urbanization economies) şeklinde iki gruba ayırmıştır. 
Yığılma avantajlarının bu şekilde sınıflandırılması  daha sonraki birçok 
çalışmalarda da geniş kabul görmüştür.7 6 

Weber'in kuruulş yeri teorisine yapılan bu katkılar yanında ayrıca 
Weber'in kuruluş yeri modelinin somut kuruluş yeri problemlerine uygu-
lanmasını konu alan birçok çalışmalar da yapılmıştır.77 

Behrens, kuruluş yeri teorisinin işlevinin uygulamaya yönelik bir 
karar aracı olduğunu kabul ederek, kendi kuruluş yeri yaklaşımını "ampi-
r ik-gerçekçi kuruluş teorisi" (empirisch - realistisçhe Standortlehre) ola-
rak adlandırmaktadır." Ampirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisi", Behrens 
tarafından  da açıkça belirtildiği üzere, konuyu tamamiyle işletme ekono-
misi kapsamında ele alan Webergil bir yaklaşımdır.78 Bu teorinin Weber'-
den ayrıldığı en önemli nokta metodolojiktir. Behrens, nicel sonuçlara 
varmak amacıyla kuruluş yeri probleminde bir takım soyutlamalara git-
mek yerine, mümkün mertebe geniş ve kapsamlı şekilde ele alınan bir ku-
ruluş yeri faktörleri  sistemini çalışmasına esas almaktadır.7 9 

78 Yığılma avantajlarının farklı  şekillerde sınıflandırılmalarına  ilişkin olarak ça-
lışmanın üçüncü bölümünde ilgili kısma bakınız. 

7 7 Bu uygulamalı çalışmalardan bir örnek vermek gerekirse, Saloman, E.: "Die 
Papierindustrie des Riesengebirges in ilırer standortmâssigen Bedingtheit", 
Allgemeine Lagerung der Industrie und Industriebezirksbildung, H.S., 1920. 
Weber modelinin somut kuruluş yeri problemlerine uygulandığı diğer çalış-
malar için bkz.: Thoss, R.: a.g.e., s. 24. 

78 Behrens, K. Ch.: Allgemeine Standortbestimmungslehre, Köln ve Opladen 1961, 
s. 37. Behrens'in kuruluş yerine ilişkin bu temel eseri yanında aynı konudaki 
diğer çalışmalarının başlıcaları şunlardır: 
Behrens, K. Ch.: "Typologie und Systematik der Standortlehren" Festgabe für 
Friedrich BüIow zum 70. Geburstag, der.: O. Stammer ve C. Thalheim, Berlin 
1960, S. 51. 
"Grundlagen einer allgemeinen Standortbestimmungslehre" Hamburger Jahr-
buch für  Wirtschafts  - und Gesellschaftspolitik,  1962, s. 262. 
"Bedeutungswandel der Standortsfaktoren",  Der VoIkswirt, 1966, s. 495. Ayrıca 
ticaret işletmelerinin kuruluş yeri problemine ilişkin olarak: Behrens, K. Ch.: 
Der Standort der Handelsbetriebe, Köln und Opladen 1965. 

79 Behrens'in kuruluş yeri faktörleri  sistemine ilişkin olarak bkz.: Behrens, K. Ch.; 
Allgemeine Standortbestimmungslehre, s. 47 v.d. Kuruluş yeri faktörleri  sistemi 
"ampirik gerçekçi kuruluş yeri teorisinin" en önemli unsuru olup, bu faktör 
lerin doğru, kapsamlı ve sistematik bir şekilde, özellikle nitel faktörleri  de kap-
sayacak şekilde belirlenmesine çok önem verilmektedir. 
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Kuruluş yeri teorisinin bir karar aracı olması işlevine uygun olarak, 
nicel bir modele göre optimum kuruluş yerinin belirlenmesinden vazgeçil-
mektedir. Behrens'e göre kuruluş yeri kararı, kuruluş yeri faktörlerinin 
nisbi ağırlıklarının esas alındığı, tüm mümkün kuruluş yerleri arasında 
yapılan nitel bir mukayesedir.8 0 Yalnız nicel bir mukayese, nitel kuruluş 
yeri faktörlerinin  mukayese kapsamı dışında bırakılması pahasına gerçek-
leştirilebilir ve dolayısıyla gerçekçi değildir. Nicel mukayese sadece ku-
ruluş yerinin hesaplanması (Standortkalkulation) seviyesinde geçerlidir. 
Kuruluş yeri hesaplaması ise optimum kuruluş yeri seçimi olmayıp, opti-
mum seçimin sadece belirli bir aşamasını, nicel mukayese aşamasını kap-
samaktadır. 

Behrens'in "ampirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisi"nin başka bir önem-
li özelliği de, kuruluş yeri seçimine (veya mümkün kuruluş yerlerinin ni-
tel ve nicel mukayesesine), açık bir şekilde kâr maksimizasyonu kriteri-
nin esas alınmış olmasıdır. Burada, Weber'in aksine, maliyete ilişkin fak-
törler yanında satış hasılatına ilişkin faktörlerin  de optimum kuruluş ye-
ri seçimine esas alınmasının, gerçekçiliğin kaçınılmaz bir gereği olduğu 
kabul edilmektedir. 

Ayrıca, konumuz açısından önemli olması dolayısıyla, Behrens'in "am-
pirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisine" belirli bir işletme büyüklüğünü esas 
aldığını açık bir şekilde belirttiğini de ifade  etmek yerinde olur.81 Beh-
rens, kuruluş yeri teorisinde işletme büyüklüğü yanında üretim progra-
mını ve üretim metodunu da sabit kabul etmektedir. 

Özetlersek, Behrens "ampirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisinde" opti-
mum kuruluş yerinin belirlenmesinden ziyade, genelde ve özelde (belir-
li bir kuruluş yeri problemi için) nitel ve nicel kuruluş yeri faktörlerinin 
belirlenmesini, bu faktörlerin  kuruluş yeri seçiminde hangi yönde ve han-
gi derecelerde etkili olduklarının açıklığa kavuşturulmasını araştırma ko-
nusu olarak ortaya koymaktadır.8 2 

Bir işletmenin optimum kuruluş yerinin matematiksel bir model çer-
çevesi içinde gerçeğe en uygun şekilde belirlenebilmesi, ancak homojen 
alan ve —bunun sonucu olan— sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri var-

80 Mukayeseye sonlu sayıda mümkün kuruluş yeri esas alınmaktadır. Böylece son-
suz sayıda mümkün kuruluş yeri ve homojen alan varsayımları burada terke-
dilmektedir. 

81 Behrens, K. Ch.: a.g.e., s. 34. 
82 "Ampirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisinin" Türkiye ekonomisine uygulanması-

na ilişkin olarak bkz.: Alver, H.: Standortwahl und Standortprobleme in der 
Türkischen Wirtschaft,  Diss. FU Berlin (Berlin Hür Üniversitesi) 1969. 
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sayımlarının terkedilmesi ile gerçekleştirilebilir.83 Bunun için de optimum 
kuruluş yerinin belirlenmesinde, —ancak homojen alan varsayımı ile uy-
gulanabilen— marj inal analiz veya differansiyel  hesap metodlarmın terke-
dilmesi gerekmektedir. Böylece optimum kuruluş yeri seçiminde sonsuz sa-
yıda mümkün kuruluş yerinden hareket eden "sürekli kuruluş yeri model-
lerinden", sonlu sayıda mümkün kuruluş yerinden hareket eden "kesikli 
kuruluş yeri modellerine" geçilmesi gerçekçiliğin kaçınılmaz bir zorunlu-
luğu olarak ortaya çıkmaktadır.84 Son yıllardaki kuruluş yeri yaklaşım-
larında da bu gerçek —mevcut matematiksel planlama yöntemlerinin el-
verdiği ölçülerde— göz önünde tutulmaya çalışılmaktadır. 

Sonlu sayıda mümkün kuruluş yerinden hareket edilen bu "kesikli 
kuruluş yeri modellerinde", işletmenin optimum kuruluş yeri seçimi, tüm 
mümkün kuruluş yerlerinin tek tek (tam enümerasyon veya tüm alterna-
tiflerin  denenmesi) veya belli bir sistematik içinde (yöneylem araştır-
ması) birbirleriyle mukayese edilerek, amaca en uygun kuruluş yerinin 
belirlenmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Ayrıca bu modellerde, belirli 
bir ürün programı kapasitesinin tek bir kuruluş yerinde gerçekleştirilme-
si yanında (tek konumlu kuruluş yeri modelleri), birçok kuruluş yerlerin-
de birçok üretim üniteleriyle gerçekleştirilmesi (çok konumlu kuruluş ye-
ri modelleri) durumu da dikkate alınabilmektedir.85 Kuruluş yeri proble-
mi "kesikli kuruluş yeri modeli" olarak ilk kez Beckman ve Koopmans 
tarafından  1957 yılında Econemetrica dergisinde yayınlanan, "Assignement 
Problems and the Location of  Economic Activities" başlıklı makalede doğ-
rusal programlamanın özel bir hali olan ulaştırma modeli esas alınarak in-
celenmiştir.86 Bu modelde bir işletmenin yan tesislerinin kuruluş yerleri, 
belirli bir talep seviyesini karşılamak üzere taşıma maliyeti minimizas-
yonuna göre belirlenmeye çalışılmaktadır. Tek aşamalı bir ulaştırma mo-
deli çerçevesindeki bu çalışmadan sonra, kuruluş yeri problemini iki aşa-
malı ve çok aşamalı (veya çok boyutlu) ulaştırma modeli çerçevesinde 
inceleyen modeller de geliştirilmiştir.87 Kuruluş yeri problemini çok ko-

83 Tabiatıyla kuruluş yeri probleminin matematiksel bir model çerçevesi içinde 
ele alınmasının zorunlu bir sonucu olarak, sadece nicel faktörlerin  optimum 
kuruluş yerinin belirlenmesinde değerlendirmeye dahil edilebildiği gerçeğini 
unutmamak ve varılan sonucun nitel faktörlere  göre yeniden gözden geçiril-
mesi gerekir. 

8 4 Kesikli ve sürekli kuruluş yeri modelleri için bkz.: Infra,  s. 41 ve s. 44. 
85 Tek konumlu ve çok konumlu kuruluş yeri modellerine ilişkin olarak bkz.: Infra, 

s. 41 ve s. 44. 
88 Liebmann, H. - P.: Die Standortwahl als Entscheidungsproblem, "VVürzburg - Wien 

1971, S. 66 V.d. 
8f  Masch, W.: "Zu den mathematischen Methoden der optimalen Standortverteilung 

der Betriebe in mehrstufigen  Systemen der Produktion und des Bedarfs",  Fragen 
der Ökonomie, Berlin 1962, s. 75. 
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n u m l u k u r u l u ş y e r i mode l i o l a rak v e o p t i m u m k u r u l u ş y e r i i le b i r l ik te , 
o p t i m u m ü r ü n p r o g r a m ı n ı , o p t i m u m ü r e t i m m e t o d u n u v e o p t i m u m sa t ı ş 
f iya t la r ın ı  d a — k â r m a k s i m i z a s y o n u a m a c ı n a göre— eşan l ı ( s imül tane) ; 
o l a r a k b e l i r l e m e y e yöne l ik J a c o b ' u n k u r u l u ş y e r i mode l i de b e l i r t i l m e y e 
d e ğ e r i lg inç ç a l ı ş m a l a r d a n b i r i d i r . 6 8 

Ç a l ı ş m a m ı z ı n b i r inc i b ö l ü m ü n ü n i le r ideki k ı s ı m l a r ı n d a m e t a m a t i k s e l 
( v e y a nicel ) k u r u l u ş y e r i m o d e l l e r i n i n a n a h a t l a r ı y l a o r t a y a k o n m a s ı n a 
v e değe r l end i r i lmes ine ça l ı ş ı lacakt ı r . 

B. S A N A Y İ İŞLETMELERİNDE K U R U L U Ş YERİ MODELLERİ 
TİPOLOJİSİ 

B. l . N İ T E L V E N İ C E L K U R U L U Ş Y E R İ M O D E L L E R İ 

G e n e l o l a r ak i ş l e tme ekonomis inde k u r u l u ş ye r i p r o b l e m i k u r u l u ş ye -
r i mode l l e r i vas ı t a s ıy l a i n c e l e n m e k t e v e bel i r l i b i r m o d e l esas a l ı n a r a k iş-
l e t m e n i n o p t i m u m k u r u l u ş ye r i b e l i r l e n m e y e ça l ı ş ı lmak tad ı r . 8 9 B u mode l -
l e r n i t e l ve n ice l k u r u l u ş y e r i mode l l e r i o l m a k ü z e r e iki g r u p t a m ü t a l a a 
edi lebi l i r . 

Kuruluş yeri problemini çok boyutlu ulaştırma modeli çerçevesinde ele alan 
diğer çalışmalar için bkz.: Grundmann, W. et. al.: Mathematische Methoden zur 
Standortbestimmung, Berlin (D) 1968, s. 85-150. 

88 Jacob, H.: "Zur Standortwahl der Unternehmungen", Betriebswirtschaftliche 
Strukturfragen.  Beitrâge zur Morphologie von erwerbswirtschaftlichen  Unter-
nehmungen und Genossenschaften,  Festschrift  zum 65. Geburstag von Reinhold 
Henzler, der.: K. Alewell, Wiesbaden 1967, s. 233. Ayrıca ayrı basım olarak: Jacob, 
H.-. Zur Standortwahl von Unternehmungen, Wiesbaden 1968. Ayrı basımın ki-
tap tahlili için bkz.: Çakıcı, L.: "Prof.  Dr. Herbert Jacob: Zur Standortvvahl der 
Unternehmungen", S.B.F. Dergisi, C. XXIV, No: 3, Eylül 1969, s. 317. 

8 9 TabiaUyla bu yaklaşım, gerçek problemlerin bir model vasıtasıyla ifadesinde 
ortaya çıkabilecek tüm sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bilindiği üze-
re model, gerçek problemlerin soyutlanmış ve dolayısıyla basitleştirilmiş bir 
şeklidir. Diğer yandan model vasıtasıyla bulunan optimum çözümün uygula-
nabilirliği açısından, modelin gerçek problemi en doğru şekilde yansıtması ge-
rekir. Model ile gerçek problem arasındaki bu uyum sorunu (Isomorphieprob-
lem), bilhassa —sadece nicel faktörlerin  modele dahil edildiği— nicel modeller 
için büyük önem taşır. Nicel modellerin gerçek problemleri yansıtmadaki bu 
yetersizliği yanında, ayrıca çözülebilir bir model olması gereğiyle uyum prob-
leminin önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle nicel modellerle ulaşılan opti-
mum çözüm değerleri daima ihtiyatla karşılanmalıdır. Modeller hiçbir zaman 
karar verme fonksiyonunu  ortadan kaldıramazlar ve sadece bir karar aracı-
dırlar. İşletme ekonomisinde model yaklaşımına ilişkin olarak bkz.: Baransel, 
A.: "Modeller", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı: 2, Kasım 1974, s. 49. 
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Nitel kuruluş yeri modellerinde optimum kuruluş yerinin belirlenme-
sinden çok, kuruluş yeri kararı için önemli olabilecek kuruluş yeri şartla-
rının, kuruluş yeri faktörlerinin  ve bölgesel özelliklerin belirlenmesi, top-
lanması ve sistematize edilmesi önem kazanır.90 Nitel kuruluş yeri model-
leri bir karar modeli olmayıp, karar vericiye çeşitli kuruluş yeri alterna-
tiflerinin  değerlendirilmesine ilişkin bilgiler sunmak üzere, kuruluş yeri 
faktörlerinin  ve belirli bir problem için herbir kuruluş yeri faktörünün 
taşıdığı önem derecesinin belirlenmeye çalışıldığı tasviri modellerdir. Sek-
törlere göre ayrı ayrı hazırlanan ve kuruluş yeri kararında önem taşıyan 
birkaç yüz kuruluş yeri faktörünü  içeren listeler (cheklists) nitel kuruluş 
yeri modellerine örnek gösterilebilir.91 Kuruluş yeri problemleri için ge-
liştirilen "sıralama modelleri" (Scoring- Model) de yarı nitel kuruluş yeri 
modelleri olarak kabul edilebilir.92 Burada nitel ve nicel kuruluş yeri fak-
törleri belirlenmekte ve her faktörün  ağırlığına (önemine) göre mümkün 
kuruluş yerleri değerlendirilerek bir sıralamaya tabi tutulmaktadırlar. 
Özellikle, önemli kuruluş yeri faktörlerinin  nicel ifadelerinin  imkansız 
olduğu kuruluş yeri problemleri için sıralama modelleri bir karar aracı 
olarak da değerlendirilebilir. Yine nitel kuruluş yeri faktörlerinin  de de-
ğerlendirmede göz önünde tutulduğu "mukayeseli maliyet1 analizi" de yarı 
nitel bir kuruluş yeri modeli olarak kabul edilebilir.93 

Nitel ve yarı nitel kuruluş yeri modellerinin belirli bir kuruluş yeri 
problemi için taşıdığı önem, nicel olarak ifadesi  mümkün olmayan ku-
ruluş yeri faktörlerin  miktarı ve önem dereceleri arttıkça daha fazla  ola-
caktır. Ayrıca nicel bir kuruluş yeri modeline esas alınacak mümkün ku-
ruluş yerlerinin belirlenmesinde de nitel değerlendirme büyük önem ta-
şır. Zira birçok kuruluş yeri alternatiflerinin  nitel bir değerlendirme so-

90 Nitel kuruluş yeri modellerine Behrens'in "ampirik - gerçekçi kuruluş yeri teorisi" 
örnek gösterilebilir. Bu konuda bkz.: Supra, s. 31. 

91 Lüder, K.: "Standortwahl. Verfahren  zur Planung betrieblicher und innerbetrieb-
licher Standorte", Industriebetriebslehre in programmierter Form, der.-. Jacob, 
H„ C. 2„ Wiesbaden 1972, s. 51. 

92 Strebel, H.: "Scoring- Mothoden als Entscheidungshilfen  bei der Wahl von 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten", Rechnungswesen und Betriebswirtsc-
haftspolitilc,  der.: M. Layer ve H. Strebel, Berlin 1969, s. 251, ayrıca* Lüder, K.: 
a.g.e., s. 52 vd. 

93 Klemmer ,P.: "Die komparative Kostenanalyse", Informationen,  der.: Institut für 
Raumordnung, 1968, s. 457. Mukayeseli maliyet analizi ile yapılan uygulamalı 
çalışmalar için bkz.: Miet, W.-H.: Der Wirtschafliche  Standortvorteil eines 
Hüttenwerkes an der WesthoMndischen Ostseeküste gegenüber dem Standort 
im östlichen Rulırgebiet unter die Folgerung für  die Unternehmenspolitik des 
Bimıenverkehrs, Diss. Aachen 1968. Junius, H.-D.: Zur Frage der Standorte neu-
zeitlicher Eisenhüttenwerke in der BRD unter besonderer Berücksichtigung der 
Absatzorientierung, Diss., Aachen 1962. 
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nucunda elenerek mümkün kuruluş yerleri sayısının azaltılması, nicel ku-
ruluş yeri modellerinin çözülebilirliği açısından pratik bir değer taşır. 

Nicel kuruluş yeri modelleri ise sadece nicel olarak ifade  edilebilen 
kuruluş yeri faktörlerini  kapsayan ve dolayısıyla optimum kuruluş yeri-
nin sadece nicel kuruluş yeri faktörlerine  göre belirlenebildiği modeller-
dir. Burada kuruluş yeri problemi matematiksel eşitlikler ve eşitsizlikler-
den oluşan bir matematiksel model olarak ifade  edilir. Bu modelin yine 
matematiksel bir amaç fonksiyonuna  göre çözümü optimum kuruluş yeri 
olarak belirlenir. Bunun için de kuruluş yeri probleminin ifade  edildiği 
matematiksel modelin çözülebilir olması, yani bir çözüm metodunun (çö-
züm algoritmasının) mevcut olması gerekir. Nicel modellerin çözüm me-
todları olan diferansiyel,  yöneylem araştırması ve simulasyon metodla-
rından hangisinin kullanılabileceği, modelin —ve dolayısıyla modele ko-
nu olan kuruluş yeri probleminin— yapısına bağlı olarak değişecektir.94 

B.2. GENEL BİR NİCEL KURULUŞ YERİ MODELİ 

Kuruluş yeri problemlerinin nicel bir modelle ifadesi  genel olarak 
aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir: 

i) Mümkün kuruluş yerlerini ifade  eden bir A kümesi: 

A = ( A t , A 2 , A 3 , . . . Ai. . .) 

A kümesi sonsuz veya sonlu sayıda eleman ihtiva edebilir.95 Her elemanı-
nın mümkün bir kuruluş yerini gösterdiği bu küme boş küme olamaz. 

ii) Kuruluş yeri seçimine konu olan veya kuruluş yeri aranan yer-
leştirme birimi veya yerleştirme birimlerini ifade  eden bir Y kümesi: 

Y = ( Y t , Y 2 , Y 3 , . . . , Y p , . . . , Y p ) 

Kuruluş yeri seçimine konu olan yerleştirme birimi teşebbüs, işletme ve-
ya bir tesis, genel olarak bir üretim ünitesidir. Her elemanın belirli bir 

w Literatürdeki klasik kuruluş yeri modellerinde yapılan homojen alan, sonsuz sa-
yıda mümkün kuruluş yeri ve tüketicilerin alan içinde eşit şekilde dağılmaları 
varsayımları, esas itibariyle diferansiyel  metodu uygulayabilmek için başvuru-
lan gerekli soyutlamalardır. Bu varsayımların kaldırılması ancak yöneylem araş-
tırması metodlannın geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. 

93 Sonsuz sayıda eleman ihtiva eden A kümesini esas alan modeller sonsuz sayıda 
mümkün kuruluş yerinden hareket eden sürekli kuruluş yeri modelleri, sonlu 
sayıda eleman ihtiva eden A kümesini esas alan modeller ise sınırlı sayıda 
mümkün kuruluş yerinden hareket eden kesikli kuruluş yeri modelleridir. 
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yerleştirme birimini ifade  ettiği Y kümesi sonlu sayıda eleman ihtiva eden 
ve boş olmayan bir kümedir .9 6 

iii) Yerleştirme birimi veya yerleştirme birimlerinin girdilerinin te-
min edildiği tedarik merkezlerinden ve çıktılarının sunulduğu talep mer-
kezlerinden oluşan bir B kümesi: 

B = (B!, B 2 , Bj , . . , Bn) 

B kümesi de sonlu sayıda eleman ihtiva eden ve boş olmayan bir küme-
dir. Ayrıca B kümesinin hem eleman sayısı ve hem de her elemanın coğ-
rafi  konumu sabittir. B kümesinin elemanları, kuruluş yeri seçimine konu 
olan üretim ünitesinin ilişkide bulunduğu diğer işletmeleri, hammadde ve 
enerj i kaynaklarını ve —talep merkezi veya işgücü girdisi için tedarik 
merkezi olan— yerleşim merkezlerini ifade  etmektedir. 

iv) A, Y ve B kümeleri arasındaki ilişkiler: girdi ve çıktılara ilişkin 
taşıma miktarları, taşıma mesafeleri  v.b. Bu ilişkiler —modelin optimum 
çözüm sonuçları olarak belirlenecek olan— yerleştirme birimlerinin Y p E Y, 
belirli mümkün kuruluş yerlerine Aı E A yerleştirilmelerinden bağımsız, 
planlayıcı için veri niteliğinde olan ilişkilerdir.* 

Genel olarak bu dört unsurdan meydana gelen nicel kuruluş yeri mo-
deli, belli bir amaç fonksiyonu 

Z = F [ A (Yı) , A (Y2) , . . . , A (Y p ) ] 

belirli sınırlayıcı şartlar altında optimize eden yerleştirme planının be-
lirlenmesi olarak belirli bir çözüm metoduyla çözüme ulaştırılacaktır. (Ve-
ya Y kümesinin hangi elemanlarının, A kümesinin hangi elemanlarına 
yerleştirileceği belirlenecektir.) 

Bu şartlar altında genel kuruluş yeri modeli, kâr (K) maksimizas-
yonu amacına göre aşağıdaki şekilde ortaya konabilir: 

Amaç fonksiyonu  K Max 

olup, amaç değişken olan kâr, satış hasılatı (H) 9 7 ile maliyet (M) arasın-
daki olumlu fark  (veya zarar halinde olumsuz fark)  olarak tanımlanmak-
tadır. Kuruluş yeri kararı, işletmenin hem satış hasılatını ve hem de ma-
liyetini, dolayısıyla amaç değişken olan kârı belirleyen —kontrol edile-
9 6 Y kümesinin tek bir eleman ihtiva ettiği modeller tek konumlu kuruluş yeri 

modelleri, birden çok, sınırlı sayıda eleman ihtiva ettiği modeller ise çok ko-
numlu kuruluş yeri modelleridir. 

9 7 Burada işletmenin belli bir dönemdeki üretim miktarının tamamen satıldığını, 
dolayısıyla işletme hasılatının işletmenin satış hasılatına eşit olduğu varsayımı 
yapılmaktadır. 

* E sembolü ile, Y p ve Ad kümelerinin, Y ve A kümelerinin alt kümeleri oldukları 
ifade  edilmektedir. 
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bilir nitelikte— önemli bir bağımsız değişkendir.98 Kârı belirleyen unsur-
lar olarak amaç fonksiyonu,  H satış hasılatım ve M maliyetleri ifade  et-
mek üzere: 

K = H - M , K = K (H , M) > Max 

olarak yazılabilir. Diğer taraftan  yukarıda belirtildiği gibi satış hasılatı 
ve maliyet, kuruluş yerine bağlı unsurlardır. Ax mümkün kuruluş yeri, 
(AO nin coğrafi  konumunun —ikili bir koordinat sistemindeki— koordi-
nat değerleri olan ( y l t , y i 2) vasıtasıyla ifade  edilirse, amaç değişken kâr, 
mümkün kuruluş yerlerini gösteren A kümesinin bir fonksiyonu  olarak 
—A kümesinin ( y t , y2) koordinat değerleriyle ifadesi  halinde— 

K = H (y , , y2) - M (y, , y2) ve 

K = K (y , , y2) Max 

şeklinde tanımlanabilir. B, talep merkezindeki satış hasılatı H j , (Bj deki 
satış miktarı (Xj) ve satış fiyatı  (Pj) nin çarpımı olarak) 

Hj = X j . P, dir. 

Tüm talep merkezlerinde gerçekleştirilen toplam satış hasılatı ise, 

H = S Hj = - S X j . P j 
j=l j=l 

şeklinde yazılabilir. Diğer yandan her talep merkezindeki satış hasılatını 
belirleyen (Xj) ve (Pj) nin kuruluş yerine —veya mümkün kuruluş yer-
lerinin koordinat değerleri olan (y4, , y i 2) ye— bağlı olduğu göz önünde tu-
tulursa, toplam satış hasılatı mümkün kuruluş yerlerinin bir fonksiyonu 
olarak 

n m 

H = S 2 Xj (y i ( , y i 2) . Pj ( y i ( , y12) 
İmi  1 = 1 

şeklinde ifade  edilebilir. 

Amaç değişken kârın satış hasılatı yanında diğer belirleyici olan ma-
liyetin de, mümkün kuruluş yerlerini ifade  eden A kümesinin —veya 

»8 Burada bağımlı bir değişken olarak ele alman kârı (amaç değişken) belirleyen 
bağımsız değişkenler, kontrol edilebilen ve edilemeyen bağımsız değişkenler 
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kontrol edilemeyen bağımsız değişkenler karar 
vericinin etki alanı dışında kalan ve dolayısıyla modele veri olarak dahil edi-
len değişkenlerdir. Kontrol edilebilen bağımsız değişkenler ise karar vericinin 
etki alanına giren eylem araçlarıdır. Ancak bu eylem araçları vasıtasılya amaç 
fonksiyonu  maksimize veya minimize, başka bir deyimle optimize edilebilecek-
tir. Bu nedenle kontrol edilebilen bağımsız değişkenler, modelin çözümü ile 
belirlenecek çözüm değişkenleridir. 
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(yı , Yî) koordinat değerlerinin— bir fonksiyonu  olarak ifadesi  gerekmek-
tedir. Bu amaçla maliyetleri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:99 

— kuruluş yerine bağlı taşıma maliyeti (MT) 

— kuruluş yerine bağlı diğer değişken maliyetler (Md) 

— kuruluş yerine bağlı sabit yatırım maliyeti (Ms) 

— kuruluş yerine bağlı olmaayn maliyetler (Mc) 

Kuruluş yerine bağlı maliyetler her mümkün kuruluş yeri için farklı 
olacağından, bu maliyet kalemleri ( y u , y12) koordinat değerlerinin bir fonk-
siyonu olarak toplam maliyet (M), Mt,, M^, M s j (Aj) mümkün kuruluş ye-
rinde ortaya çıkacak taşıma, değişken ve sabit yatırım maliyetlerini ifade 
etmek üzere, 

M = S Mu (y„ , y a ) + S M d j (y„ , y i 2) + 1 M s j (y„ , y12) + M c 
ı = ı 1=1 1=1 

şeklinde yazılabilir. Modelin amaç değişkeni olan kârı, 

K = H - M 

farkı  olarak belirleyen satış hasılatı (H) ve maliyet (M) yerine, yukarıda-
ki değerleri konursa, amaç değişken kâr, 

K = İ S Xj (y„ , y a ) . P, (y„ , y12) 
J = ı 1 = 1 

s Mti (yıı, yJ2) — s M D J (y4ı, y u ) 
1 = 1 .1 = 1 

s M s j (yjı , y12) — M c 
1 = 1 

Max 

şeklinde ifade  edilebilecektir. Ai mümkün kuruluş yerinde beher çıktıya 
düşen birim değişken maliyetin (md i ) , birim sabit yatırım maliyetinin 
(m^) sabit olduğu, yine Ai mümkün kuruluş yerinden Bj talep merkezine 
birim mesafe  başına taşıma ücretinin (Cu) (örneğin ton/km taşıma ücreti) 
sabit olduğu varsayılır ve A t mümkün kuruluş yeri ile Bj talep merkezi 
arasındaki mesafe  (du ) ile ifade  edilirse, 

w Kuruluş yerine bağlı olarak maliyetlerin geniş şekilde bir sınıflandırılma  ör-
neği için bkz.: Enzmann, M.: Die Anwerdung mathematischer Methoden bei der 
industriellen Standortbestimmung, Diss., Zürich 1962, s. 155 v.d., Ayrıca başka 
bir sınıflandırma  içiiı bkz.: Bloech, J.: a.g.e., s. 8. 
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n 
M t l = S C y . d y . X i j 

j = l 

(Xy = A t mümkün kuruluş yerinden Bj talep merkezine sevkedilen mal 
miktar ı ) 1 0 0 

Md , = m d l . Xj 

(Xı — Aj mümkün kuruluş yerinde kurulan üretim ünitesinde üretilen 
ürün miktar ı ) .1 0 1 

M s l = m s i . X, 

eşitliklerine göre amaç fonksiyonu 

m n m n 

K = 2 S X y ( y t ı , y 1 2 ) . P , ( y u  , y a ) - S S C y . d y . X ü 

i = l j = l J = 1 1 = 1 

m 
— S maj, X, (yu , ya) 1 = 1 

m 
— S m s l . x (yi, , y i 2) 

1 = 1 

— M c Max ! 

şeklinde ifade  edilebilir. Bu amaç fonksiyonuna  belirli sınırlayıcı şartla-
rın da ilavesiyle genel kuruluş yeri modeli ortaya konabilir. Örneğin za-
rar etmeme durumu, yani H — M;> O şartı, Cy , m d i ve m s , unsurlarının sa-
bitliği dolayısıyla 

Pj ^ C y . d y + ma + m s l 

şeklinde bir sınırlayıcı şart olarak modele dahil edilebilir. Bu sınırlayıcı 
şartı sağlayamayan Bj talep merkezlerine satış yapılmayacaktır. Yine tüm 
değişkenler için negatif  olmama şartı, 

Xı j , X i , P j , Cy , m ^ , msi >  O 

şeklinde modele dahil edilebilir.102 

ıoo Xy, A t mümkün kuruluş yerinden Bj talep merkezine sevkedilen ürün miktarı 
yanında, Bj tedarik merkezinden A4 mümkün kuruluş yerine taşman girdi mik-
tarlarını da kapsadığı varsayılmaktadır. 

ıoı A, mümkün kuruluş yerinde bir üretim ünitesi kuruluyorsa Xj > O; A, müm-
kün kuruluş yerinde üretim ünitesi kurulmuyorsa X4 = O olacaktır. 

102 Bu model Lagranj çarpanı (Lagransche Multiplikator) metodu ile çözülebile-
cektir. Çözüm için bkz.: Dantzig, G.B.: Lineare Programmierung und seine Er-
weiterungen, Berlin - Heidelberg - New York 1966, s. 63 v.d. Ayrıca bkz.: Bloech, 
J.: a.g.e., s. 116 v.d. ve Lücke, W.: Produktions - und Kostentheorie, Würzburg 
1969, S. 125 V.d. 
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Model çözümünde, kârı maksimum kılan (y ( , , y12) koordinat değerle-
ri, yani hangi mümkün kuruluş yerinin (yerlerinin) optimum kuruluş ye-
ri (kuruluş yeri sistemi) olarak seçileceği; Xi değerleri yani optimum ku-
ruluş yeri (kuruluş yeri sistemi) olarak seçilen mümkün kuruluş yerin-
de (yerlerinde) kurulacak üretim ünitesinin (ünitelerinin) kapasiteleri ve 
Xu değerleri, yani hangi kuruluş yerinden hangi talep merkezine ne ka-
dar mal sevkedilmesi gerektiği hususları eşanlı olarak belirlenecektir. 

B.3. TEK KONUMLU (VEYA SÜREKLİ) KURULUŞ YERİ 
MODELLERİ 

"Tek konumlu kurluş yeri modelleri", mümkün kuruluş yerlerini ifa-
de eden A = (A, , A 2 , . . . , A ( . . ) kümesinin sonsuz sayıda eleman ihtiva et-
tiği ve sadece tek bir mümkün kuruluş yerinin ( A i f i  = 1, 2,...) optimum 
kuruluş yeri olarak seçilebildiği kuruluş yeri modellerini kapsamaktadır. 
Yani modelin çözümü (veya çözüm kümesi) optimum kuruluş yeri ola-
rak A kümesinin sadece tek bir elemanını ihtiva edebilir. Bu tür model-
lerin yapısı gereği, —amaç fonksiyonunun  optimizasyonuna daha uygun 
olsa bile— birden çok mümkün kuruluş yerinin optimum çözüm küme-
sine girmesi mümkün değildir. 

"Tek konumlu kuruluş yeri modelleri", esas itibariyle optimum kuru-
luş yerini belirlemek üzere differansiyal  metodu uygulayabilmek için, 
gerçek kuruluş yeri problemlerinin modelleştirilmesinde yapılması zo-
runlu soyutlamaların bir ürünüdür. Yani bu modellerde homojen alan 
varsayımı ile —bu varsayımın tabii sonuçlan olarak —sonsuz sayıda müm-
kün kuruluş yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayımlan gibi soyutlamalara gi-
dilmesi gerekir.1 0 3 Dolayısıyla "tek konumlu kuruluş yeri modelleri" ay-
nı zamanda "sürekli kuruluş yeri modelleri" olup, model çözümünde dif-
feransiyel  metodun uygulanması için gerekli şar t lan taşırlar. 

Tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri modellerinde yapılan bu var-
sayımların bir sonucu olarak, optimum kuruluş yerinin belirlenmesinde 
sadece taşıma maliyetlerinin dikkate alınması yeterli olmaktadır. Zira ho-
mojen alan varsayımının bir sonucu olarak, her yerde kuruluş yerine bağ-
lı değişken ve sabit üretim maliyetleri aynıdır. Dolayısıyla taşıma mali-
yetleri dışında kalan maliyet unsurları kuruluş yeri seçimini etkileme-

1 0 3 Homojen alan varsayımına göre, kuruluş yeri seçimine konu olan alanın (böl-
ge, ülke, birkaç ülkeden meydana gelen geniş bir bölge, kıta ve nihayet tüm 
yeryüzünü) her noktası kuruluş yeri olmaya uygun, aynı şartları içeren coğra-
fi  konumlardır. Kuşuçuşu mesafe  varsayımı ise, alanın iki noktası arasındaki 
taşıma mesafesinin  bu iki noktayı birleştiren doğru olduğunu ifade  etmektedir. 
Bu varsayımlar örneğin Thünen modelinde, Launhardt ve Weber modellerinde 
geçerlidir. 
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mektedir. Bu özelliğiyle —satış hasılatının da etkisi dikkate alınmaya-
rak— tek konumlu kuruluş yeri modellerinde optimum kuruluş yeri se-
çimi, toplam taşıma maliyetinin minimum kılındığı coğrafi  konum olarak 
tanımlanmaktadır. 

B.3.1. KURULUŞ YERİ DOĞRUSU MODELİ 

Kuruluş yeri doğrusu modellerinde, kuruluş yeri probleminde yer 
alan tedarik ve talep merkezlerinin aynı doğru üzerinde bulundukları 
varsayılmaktadır. Buna göre, —yine aynı doğru üzerinde bulunması ge-
reken— optimum kuruluş yerinin konumu taşıma maliyeti minimizasyo-
nuna göre belirlenmeye çalışılmaktadır. 

B.3.1.1. İKİ MERKEZLİ KURULUŞ YERİ DOĞRUSU MODELİ 

İki merkezli kuruluş yeri modeli en basit kuruluş yeri modeli olup, 
burada kuruluş yeri problemi aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: sade-
ce iki tane tedarik ve/veya talep merkezinin bulunduğu homojen bir 
alanda toplam taşıma maliyetini minimum kılan optimum kuruluş yeri 
aranmaktadır. Yani B kümesi sadece iki eleman ihtiva etmektedir: B = 
(B, , B2) İki merkezden biri tedarik merkezi diğeri talep merkezi olarak 
kabul edilirse,104 optimum kuruluş yerinin bu iki merkezden birinde veya 
bu iki merkezi birleştiren doğru üzerinde bulunacağı açıktır. Optimum ku-
ruluş yeri A t (i = 1, 2,...) ile tedarik merkezi olarak kabul edilen B, ara-
sındaki taşıma maliyeti MTı, talep merkezi olarak kabul edilen B2 arasın-
daki taşıma maliyeti de M T 2 ile ifade  edilirse, toplam taşıma maliyeti olan 

M t = M t , + M t 2 

fonksiyonunu  minimum kılan coğrafi  konum (AO optimum kuruluş yeri 
olarak belirlenir. MT , ve MT 2 , dolayısıyla M T taşınacak mal (girdi ve ürün 
mik tanna (X) ve taşıma mesafesine  (d) bağlıdır. Bu modellerde sabit bir 
işletme büyüklüğünden hareket edildiği için taşınacak mal miktarı sabit-
tir ve dolayısıyla M T I , M T 2 ve M T sadece taşıma mesafesinin  bir fonksi-
yonudur: 

M T (d) = M t 1 (d) + M T 2 (d) 

İki merkezli kuruluş yeri modeli, eksenlerinden biri tedarik ve satış mer-
kezini birleştiren doğru olarak taşıma mesafesini,  diğeri de toplam taşıma 

im Weber, A.: a.g.e„ s. 59 v.d. 
Blooch, J.: a.g.e., s. 21 v.d. 
Gülicher, H.: "Einige Eigenschaften  optimaler Standorte", Multiplikator, Gleichge-
wicht, optimale Wachstumsrate und Standortverteilung, der.: W. Krelle, Schrif-
ten des Vereins für  Sozialoolitik, N.F., C. 42 (yer ve tarih belirtilmemiş), s. 111. 
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maliyetini gösterecek şekilde ikili bir koordinat sistemi ile ifade  edilirse, 
model geometrik olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

(Şekil : 1) 

İki merkezli kuruluş yeri doğrusu 

Toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu konum (A;) optimum kuru-
luş yeri olarak belirlenmektedir. Cebrik olarak optimum kuruluş yeri ise 

M t (d) = M t , (d) + M t 2 (d) 

toplam taşıma maliyeti fonksiyonunun  taşıma mesafesine  (d) göre birin-
ci türevinin sıfır  olduğu, 

3 M t _ 3 M t , 3 M t 2 _ 
3 d ~ 3 d 3 d _ U 

3 M t , _ _ 3 M T 2 

a d ~ a d 

yani, MT , (d) ve M X 2 (d) fonksiyonlarının  eğimlerinin —ters işaretli ola-
rak— birbirlerine eşit olduğu d koordinat değeri olarak belirlenir. 

Şayet tedarik merkezinden kuruluş yerine taşıma ücreti (C,) ve ku-
ruluş yerinden talep merkezine taşıma ücreti (C2) sabitse, MT , (d) ile 
M T 2 (d) dolayısıyla M T (d) fonksiyonları  doğrusal olacaktır. Bu durumda 
toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu konum (optimum kuruluş ye-
ri) 

i) şayet C, < C2 ise, B 2 merkezinde 

ii) şayet C, > C2 ise, B, merkezinde 
gerçekleşecektir. 
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iii) şayet C, = C2 ise, toplam taşıma maliyeti fonksiyonu  MT , d koor-
dinat eksenine paralel bir doğru olacağından, B, ve B2 arasındaki tüm ko-
numlarda taşıma maliyeti aynı olacaktır. Yani bu durumda tedarik mer-
kezi (B|), talep merkezi (B2) veya B, ile B2 noktalarını birleştiren doğru 
üzerindeki herhangi bir nokta optimum kuruluş yeri olarak seçilebilir. 

(Şekil : 2) 

Kuruluş yeri doğrusunda farklı  durumlar 

B.3.1.2. ÇOK MERKEZLİ KURULUŞ YERİ DOĞRUSU MODELİ 

Çok merkezli kuruluş yeri doğrusu modelinde, ikiden daha çok sayı-
da olan tedarik ve/veya talep merkezlerinin tümünün aynı doğru üze-
rinde bulunduğu varsayılmakta ve bu şartlar altında toplam taşıma ma-
liyetinin minimum olduğu optimum kuruluş yeri aranmaktadır .1 0 5 Bura-
da da, taşıma maliyetinin taşınan mal miktarı ve taşıma mesafesinin  doğ-
rusal bir fonksiyonu  olduğu kabul edilmektedir, yani ton/km olarak ta-

105 İki merkezli kuruluş yeri doğrusu modeline göre bu model daha gerçekçidir, 
örneğin tedarik ve talep merkezlerinin bir kıyı boyunca, bir nehir, bir kanal, 
bir demiryolu veya bir otoyol boyunca sıralandığı bir bölgede toplam taşıma 
maliyetnii minimum kılan optimum kuruluş yerinin belirlenmesi problemi. 
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şıma ücreti (c) sabitt ir .1 0 6 Bu varsayımın bir sonucu olarak, optimum ku-
ruluş yeri tedarik veya talep merkezlerinden birinde bulunacaktır .1 0 7 

Bu tür kuruluş yeri modelleri, eksenlerinden birinin taşıma mesafesi 
ekseni olarak tüm tedarik ve talep merkezlerinin bulunduğu doğru, diğe-
ri de taşıma maliyeti olan ikili bir koordinat sistemi ile ifade  edilebilir. 
Ayrıca koordinat sisteminin orijini kuruluş yeri doğrusunun ucunda bu-
lunan tedarik veya satış merkezlerinden biri ile çakışmaktadır. Aşağıdaki 
şekilde B, tedarik veya satış merkezi, aynı zamanda koordinat sisteminin 
orijini durumundadır. 

M. 

(Şekil = 3) 

Çok merkezli kuruluş yeri doğrusu 

B, merkezinin d koordinat değeri d, = 0 olmak üzere tüm Bj (j = 1, 2,. . . , n) 
merkezlerinin koordinat değerleri dj olarak bilinen bir değerdir. Ayrıca 
her Bj merkezi ile kuruluş yeri arasında taşınacak mal miktarı Xj olarak 
bilinmektedir. Toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu optimum ku-
ruluş yerinin —modelin çözümü sonucunda belirlenecek olan— d koor-
dinat değeri de (dı) sembolü ile ifade  edilmektedir. Bu durumda her Bj 
merkezinin optimum kuruluş yerine uzaklığı (taşıma mesafesi)  d t—dj 
olacaktır. Burada negatif  taşıma mesafelerinin  anlamı olmadığından, bu 
fark  mutlak değer olarak | d4 — dj | şeklinde taşıma maliyeti fonksiyonun-
da yer almalıdır. Buna göre toplam taşıma maliyetini 

106 Gülicher, H.: ag.e., s. 111. 
Bloeh, J.-. a.g.e., s. 25. 
Ayrıca bu modelin uygulama örneği için bkz.: Ahlborn, W.: Der optimale Stan-
dort ortfester  Aniagen im Steinkohlenbergbau unter Tage, Diss., Clausthal 1967. 

107 Bkz.: iki merkezli kuruluş yeri doğrusu modelinde taşıma ücretinin sabit ol-
ması veya taşıma maliyetinin doğrulsal olması durumu. Supra, s. 44. 
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M t = 2 X,. I dt — d] I . C • Min 

minimum kılan di koordinat değeri, 

0 = d, < d2 < d3 < d+ < d n 

sınırlayıcı şartı altında, optimum kuruluş yeri olarak belirlenir. Modelin 
taşıma ücretinin sabitliği şartının bir sonucu olarak, optimum kuruluş ye-
ri tedarik veya satış merkezlerinden biriyle çakışacağından, optimum ku-
ruluş yeri aşağıdaki şartları sağlayan tedarik veya satış merkezidir:1 0 8 

(1) İ ' ^ C O . ö 2 Xj 
1=1 j=ı 

(2) 2 X ^ 0 , 5 2 Xj 
ı=ı ı=ı 

Bu şartları sağlayıp sağlamadığı her tedarik ve satış merkezi için ayrı 
ayrı denenerek, optimum kuruluş yeri şartlarını yerine getiren merkez 
belirlenecektir.109 Görüldüğü gibi bu çözüm metodunda optimum kuruluş 
yerinin belirlenmesi için merkezler arasındaki mesafelerin  bilinmesine 
gerek yoktur.1 1 0 

B.3.2. KURULUŞ YERİ ÜÇGENİ MODELİ 

Kuruluş yeri üçgeni modellerinde kuruluş yeri problemi, tedarik ve / 
veya talep merkezleri olarak kabul edilen üç merkez arasında toplam ta-
şıma maliyetini minimum kılan optimum kuruluş yerinin belirlenmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Kuruluş yeri üçgeni modeli tek konumlu veya 
sürekli kuruluş yeri modellerinin klasik şekli olup, literatürde geniş bir 
yer tu tar . 1 1 1 

Burada, kuruluş yeri aranan işletmenin ilişkili olduğu tedarik ve talep 
merkezlerini ifade  eden B kümesi sadece üç elemandan meydana gelmek-
tedir: 

108 Ahlborn, W.: a.g.e., s. 54. Ayrıca bu hipotezlerin ispatı için bkz.: Bloech, J.: a.g.e., 
s. 206 v.d. 

!09 Her Bj = B, (j = l, 2, .., n) kabul edilerek, bu eşitsizlikleri sağlayıp sağlamadığı 
kontrol edilecektir. 

"0 Gülicher, H.: a.g.e., s. 114. 
m Kuruluş yeri üçgeni modeli ilk defa  Launhardt ve daha sonra da Weber tara-

fından  ele alınmıştır. Supra, s. 23. Kuruluş yeri üçgeni modellerine ilişkin da-
ha geniş bilgi için bkz.: Ahlborn, W.: a.g.e., s. 14 v.d. Grundmann, W. et. al.: a.g.e., 
s. 81 v.d. Palander, T.: ag.e., s. 139 v.d. Bloech, J.: a.g.e., s. 27 v.d. Alt, F.: "In-
dustrielle Standortfragen",  Zeitschrift  für  Nationalökonomie, 1935, s. 85. 
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B = (Bı, B 2 , B,) 
B|B2B3 merkezlerinden meydana gelen üçgen (y,, y2) koordinat sistemi 

içine alınırsa, bu koordinat sistemi içinde B , , B 2 ve B3 merkezlerinin coğ-
rafi  konumları y, ve y 2 koordinat değerleri cinsinden bilinmektedir: B, 
merkezi için y,ı ve y n , B2 merkezi için y,2 ve y22 , B3 merkezi için y ) 3 ve 
y2 3 . Toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu coğrafi  konumun (Aı, 
i = l , 2, ...) koordinat değerleri olan (yu) ve (y2i) değerlerinin bulunma-

(Şekil : 4) 

Kuruluş yeri üçgeni 

A, de kurulacak işletme büyüklüğü problemde veri olarak ele alındığın-
dan, Ai ile B,, B2 ve B3 merkezleri arasında taşınacak mal miktarı X,, X 2 

X 3 bilinmektedir. Problemin bilinmeyen unsurları olan taşıma mesafeleri 
kuşuçuşu mesafeler  olarak, d, = AB, , d 2 = A d B 2 , d3 = A,B3 şekil 4'de gö-
rülmektedir. Buna göre toplam taşıma maliyeti, 

M T = S Xj . C . dj , j = 1, 2, 3 
i=ı 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada Pisagor teoremine göre dj taşıma mesa-
fesi  Bj merkezinin ve A, coğrafi  konumunun koordinat değerleri cinsinden 

di = V (yn — yu) 2 + (ya — y^) 2 ' 



olarak yazılabilir.112 Bu değer toplam maliyet fonksiyonunda  yerine ko-
nursa, 

M T = C . 2 Xj . v (y,j - y„)* + (y21 - y2J)* > Min ! 

şeklini alan toplam taşıma maliyetini minimum kılan (yu) ve y2 i) koordi-
nat değerlerinin bulunmasıyla optimum kuruluş yeri belirlenmiş olur. Bu 
(yıı) ve (y2,) değerleri de, M T (y l l ( y21) fonksiyonunun  (y,i) ve y2 i) ye gö-
re kısmi türevlerinin sıfıra  eşit oldukları 

değerler olarak bulunabilir. Bu iki eşitliğin eşanlı (simültane) olarak çö-
zülememesi halinde, kuruluş yeri çokgeni modelleri (Steiner - Weber Prob-
lem) içinde geçerli olan yaklaşık çözüm metodları geliştirilmiştir.113 Ay-
rıca, yalnız kuruluş yeri üçgeni modelleri için geçerli olan analitik ve 
geometrik çözüm metodları da geliştirilmiş bulunmaktadır .1 1 4 

Yine kuruluş yeri çokgeni modellerinin çözümünde de geçerli bir me-
kanik çözüm metodu olan Varignon aparatı da, burada, kuruluş yeri üç-
geni modellerinin çözümünde kullanılabilir.115 Varignon aparatı mekanik 
bir model olup, üzerinde tedarik ve talep merkezlerinin birbirlerine uzak-
lıkları dikkate alınarak belirlendiği bir bez veya karton harita, bir yere 

112 Pisagor teoremine göre, bir dik üçgenin dik kenarlarının kareleri toplamı, hi-
potenüsün karesine eşittir. Örneğin şekil 4'de, B,A,E dik üçgeninin dik kenar-
larından B,E = B,D — ED ve ED = A jD j olduğundan, BjE = B,D - A,D yazılabi-
lir. B,D = y l 2 ve AjD = y2 1 değerleri konursa B,E = y1 2 — y a yazılabilecektir. Ay-
nı şekilde B ^ E dik üçgeninin diğer dik kenarı AjE = y u — y1( yazılabilir. Pi-
sagor teoremine göre ( A j B ^ z z (AjE)2 + (BjE)2 de bu değerler yerine konursa 
d , 2 = (y,i - yu)2 + (y12 - y 2 i ) 2 Veya d, = V (y,j - yu)2 + (yI2 - y21) yazılabilir. Ay-
nı şekilde d 2 ve d 3 taşıma mesafeleri  de B2 ve B3 merkezleriyle Aj coğrafi  ko-
numunun koordinat değerleri olarak ifade  edilebilir. 

"3 Infra,  s. 51. 

114 Sadece kuruluş yeri üçgeni modelleri için geçerli olan bu çözüm metodları için 
bkz.: Bloech, J.: a.g.e., s. 31-36 (geometrik metodlar) ve s. 36-39 (analitik me-
todlar). Grundman, W. et al.: a.g.e„ s. 57 v.d. 

«s Varignon aparatının kuruluş yeri üçgeni modelinin çözümünde kullanılmasına 
ilişkin olarak bkz.: Pick, G.: "Mathemathischer Anhang", Uberden Standort der 
Industrien. I. Teil. Reine Theorie des Standortes, der.: A. Weber, 2.B., Tübingen 
1922. 
Dörr, K.: "Optimale Knotenpunkte in Fernmelde - und Verkehrsnetzen", Archiv 
der elektrischen Übertragung, 1951, s. 125 ve s. 197. 
Wallmann, K.G.: Wirtschaftliche  Methoden der Investitionsplanung - einschliess-
lich der Standortplanung - in der mineralölverarbeitenden Industrie, München 
1969, s. 216 v.d. 

d  M t (yu , ya) 
3 yu 

0 ve D M t (yu , y21) 
3 yzı 

= 0 
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raptedilmektedir. Her merkeze, bu merkezle kuruluş yeri arasındaki ta-
şıma miktarlarını (X, , X 2 ve X3) temsil eden ağırlıklar uzunca bir iple 
asılmaktadır. Sürtünmenin ihmal edilebilir olması halinde, bu ağırlıkla-
rın dengeye ulaştığı noktanın harita üzerindeki izdüşümü optimum ku-
ruluş yeri olarak belirlenmektedir. 

B.3.3. KURULUŞ YERİ ÇOKGENİ MODELİ 
(STEINER - WEBER PROBLEMİ) 

"Kuruluş yeri çokgeni modeli" literatürde, genellikle, —problemi ma-
tematiksel olarak inceleyen Steiner ve kuruluş yeri seçimine ilişkin ola-
rak ele alan Weber'e izafeten—  "Steiner - Weber problemi" kavramıyla 
ifade  edilmektedir.116 Tek konumlu ve sürekli bir kuruluş yeri modeli 
olan "kuruluş yeri çokgeni modellerinde" de homojen alan, sonsuz sayı-
da mümkün kuruluş yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları altında, top-
lam taşıma maliyetini minimum kılan optimum kuruluş yerinin belirlen-
mesi amaçlanmaktadır. 

Birim taşıma miktarı ve birim mesafeye  düşen taşıma maliyetini ifa-
de eden taşıma ücreti ( ton/km taşıma ücreti) sabit kabul edilirse, amaç 
fonksiyonu  olan toplam taşıma maliyeti 

M t = C . S X j . dj - > Min 
j=ı 

şeklinde ifade  edilebiir. Burada, C sabit taşıma ücretini, Xj kuruluş yeri 
(As) ile Bj ( j = l , 2.., n) tedarik veya talep merkezi arasındaki taşınan mal 
miktarını ifade  etmektedir, dj ise kuruluş yerinin (As), Bj tedarik veya 
talep merkezine olari —kuşuçuşu— taşıma mesafesi  olup, modelin bilin-
meyen unsurudur. 

Kuruluş yeri çokgeni modeli ikili bir koordinat sistemi içine yerleş-
tirilirse, tüm tedarik ve talep merkezlerinin konumları bu koordinat sis-
teminin koordinat değerleri cinsinden ifade  edilebilir: Örneğin B ; için 
yu ve y 2 j . 

U6 Bu model matematiksel bir problem olarak, sonlu sayıdaki sabit noktalara uzak-
lıkları toplamı minimum olan noktamn belirlenmesi şeklinde ortaya konur. Ku-
ruluş yeri problemi olarak da, sabit konumlu sonlu sayıdaki tedarik ve talep 
merkezlerine taşıma maliyetleri toplamı minimum olan coğrafi  konumun (op-
timum kuruluş yeri olarak) belirlenmesi şeklinde ortaya konmaktadır. 
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i ^ y , 

(Şekil : 5) 

Kuruluş Yeri Çokgeni 

Burada da taşıma mesafeleri  dj 1er (AiBı, AiB2, AjB3 , v.b.) —aynen kuru-
luş yeri üçgeni modelinde olduğu gibi— A! kuruluş yer inin1 1 7 bilinmeyen 
koordinat değerleri (y r ı , y2ı) ve Bj merkezlerinin bilinen koordinat değer-
leri (yu , y2 i) cinsinden, Pisagor teoremine göre 

^ = V (y,t - y,j)2 + ( y a - y 2 j ) 2 " 

şeklinde yazılabilir. Bu dj değeri kuruluş yeri çokgeni modelinin amaç 
fonksiyonu  olan toplam taşıma maliyeti fonksiyonunda  yerine konursa, 
modelin amaç fonksiyonu 

M t = C . 2 X , . V (y,i - y,i) s + ( y a - y2 , )2 Min 

olarak ifade  edilir. 

Yukarıdaki toplam taşıma fonksiyonunu  minimum kılan koordinat 
değerlerinin (yu ,y 2 i ) gösterdiği coğrafi  konum (A,), optimum kuruluş ye-
ri olarak belirlenir. Optimum kuruluş yerini ifade  eden bu koordinat de-

Supra, s. 47-48. 
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ğerleri de, yukarıdaki amaç fonksiyonunun  yu ve y2 i değişkenlerine göre 
kısmi türevlerinin sıfır  olduğu yu ve y 2 i değerleri olarak bulunabilir. Fa-
kat bu şekilde optimum kuruluş yerinin bulunması mümkün olmadığın-
dan, optimum kuruluş yerini veren yu ve y a değerlerini belirlemek üzere 
yaklaşık çözüm metodları geliştirilmiştir. Bu metodlardan ağırlık noktası 
formülünde  (Schwerpunktformel)  optimum kuruluş yerini ifade  eden yu* 
ve ya* koordinat değerleri yaklaşık değerler olarak 

S X , . y u 
ı=ı 

yıı ve y2i* 
S X j 

l=ı 

s X j . y2 J 
3 = 1 

2 X j 
1=1 

formülleriyle  belirlenmektedir.118 Bazı kuruluş yeri problemlerinde, özel-
likle taşman mal miktarının kuruluş yeri seçimindeki öneminin nisbeten 
daha fazla  olduğu durumlarda, Bj merkezlerinin koordinat değerlerinin 
taşman mal miktarının kareleriyle ağırlıklandırılmış ortalamaları daha 
iyi sonuç vermektedir .1 1 9 Bu durumda optimum kuruluş yerinin yaklaşık 
koordinat değerleri 

ü x v y . , s x v y « 
1 = 1 1 = 1 

yu* = ve ya* = 
I X 2 ! S X 2 j 
1 = 1 1 = 1 

şeklini alır. 

Yaklaşık çözüm metodlarıyla belirlenen optimum kuruluş yerinin koor-
dinat değerleri olan yu* ve y a * değerleri, amaç fonksiyonunun  (toplam 
taşıma maliyeti fonksiyonunun)  yu ve y2ı'ye göre alınan kısmi türevlerinde 
yerlerine konarak, bu kısmi türevleri sıfıra  eşit kılıp kılmadıkları açısından 
kontrol edilebilir. Şayet kısmi türevler sıfıra  eşit kılmıyorsa, y,ı* ve y2 i* 
değerleri optimum değerlerdir. Aksi halde yu* ve y21* değerleri iterasyon 
yoluyla gerçek optimum değerlere daha da yaklaşt ınlmaya çalışılır.120 Bu, 

ıi8 Bu formüller  ve diğer yaklaşık çözüm metodları için bkz.: Grundmann, W. et 
al.: s. 58 v.d. 
Lüder, K.: a.g.e., s. 59 v.d. 
Bloech, J.: a.g.e., s. 48 v.d. 
Jandy, G.: "Die mathematische und kybernetische Modelle der optimalen Stan-
dortverteilung", Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie, Berlin 1964, s. 31. 

"9 Bloech, J.: a.g.e„ s. 49. 
120 Jacob, H.: "Modelle zur Standortwahl der Unternehmung" Wirtschaftsstudium 

(WİSU), Jahresregister 1978, s. 120. 
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yaklaşık çözüm metodları, sadece taşıma ücretinin (C) sabitliği varsayımı 
altında geçerlidir. Taşıma ücretinin taşınan mal miktarına ve/veya taşı-
ma mesafesine  göre farklılıklar  göstermesi halinde, kuruluş yeri proble-
mi yukarıda değinilen metodlarla çözülemez. Bu durumda, ancak —doğ-
rusal olmayan— toplam taşıma maliyetlerinin belirli özellikler gösterme-
si halinde geçerli, özel yaklaşık çözüm metodları geliştirilmiştir.121 

B.4. ÇOK KONUMLU KURULUŞ YERİ MODELLERİ 
(KESİKLİ KURULUŞ YERİ MODELLERİ) 

"Çok konumlu kuruluş yeri modelleri", belirli bir üretim seviyesinin 
(kapasite) tek bir konumda kurulacak tek bir işletme vasıtasıyla gerçek-
leştirilmesi alternatifi  yanında, bir çok konumlarda kurulacak birçok iş-
letmeler tarafından  gerçekleştirilmesi alternatifini  de kapsayan, daha ge-
niş geçerliliğe sahip kuruluş yeri modelleridir. Dolayısıyla bu tür model-
lerde model çözümü olarak tek bir "optimum kuruluş yeri" değil, —tek 
bir kuruluş yeri yanında birden çok kuruluş yerlerini de kapsayan— "op-
t imum kuruluş yeri sistemi" (veya optimum kuruluş yeri dağılımı, opti-
male Standortverteilung) aranmaktadır. "Optimum kuruluş yeri sistemi" 
kavramı, amaç fonksiyonunu  belirli sınırlayıcı şartlar altında optimize et-
mek üzere, hangi coğrafi  konumlarda (kuruluş yerlerinde) hangi işlet-
melerin kurulması gerektiğini ifade  etmektedir. Şayet optimum çözüm-
de tek bir coğrafi  konum optimum kuruluş yeri olarak belirleniyorsa, "op-
t imum kuruluş yeri sistemi' sadece tek bir kuruluş yerinden oluşur.1 2 2 Bu 
nedenle çok konumlu kuruluş yeri modelleri, tek konumlu kuruluş yeri 
modellerini de kapsayan daha geniş bir geçerlilik alanına sahiptir. Bura-
da, problemin çözüm kümesi A o p t mümkün kuruluş yerlerini ifade  eden 
A=(Aı,A2 , . . . ,Ai,. . . ,Am) kümesinin bir alt kümesidir ve A o p t bir veya bir-
den çok eleman ihtiva edebilir. 

Ayrıca çok konumlu kuruluş yeri modellerinde, gerçek kuruluş yeri 
problemlerinin şartlarına daha uygun olarak, homojen alan varsayımı ile 
—bu varsayımın bir sonucu olan— sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri 
ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları kaldırılmaktadır. Kuruluş yerine konu 
olan coğrafi  alan homojen olmayıp, farklı  özelliklere sahiptir. Bu coğrafi 
alanda, belirli bir üretim seviyesini gerçekleştirmek üzere kurulacak işlet-
menin (veya işletmelerin) kuruluş yeri şartlarını sağlayan, ancak sınırlı 

121 Bloech, J.: a.g.e„ s. 76 ve 80. 
Lüder, K.: a.g.e., s. 61. 

122 Veya kuruluş yeri probleminde sadece tek bir kuruluş yerinin seçimi öngörü-
lüyorsa, bu şartı sağlamak üzere modele ilave edilecek bir sınırlayıcı şart ile, 
problem tek bir işletmenin "optimum kuruluş yeri seçimi" olarak ifade  edile-
bilir. 
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sayıda coğrafi  konum bulunmaktadır .1 2 3 Dolayısıyla yalnızca bu sınırlı 
sayıdaki coğrafi  konumlar mümkün kuruluş yerleri olarak "optimum ku-
ruluş yeri sistemi" seçimine konu olabilirler. Taşıma mesafeleri  de mev-
cut ulaştırma şebekeleri tarafından  belirlenen gerçek taşıma mesafeleri 
olarak modele esas alınmaktadır. Dolayısıyla taşıma ücretinin ( ton/km 
taşıma ücreti olarak) sabitliği (C=sabit) varsayımı da kaldırılmalıdır. 
Çok konumlu kuruluş yeri modellerinde taşıma ücreti mümkün kuruluş 
yerinin ulaşım imkanlarına bağlı olarak değişmekte ve birim malın Ai 
mümkün kuruluş yerinden Bj merkezine taşıma maliyeti (Cy) ile ifade 
edilmektedir. Bu şartlar altında kuruluş yerine bağlı olarak sadece taşı-
ma maliyetleri değil, işgücü, malzeme, enerj i ve sabit yatırım maliyetleri 
gibi diğer maliyet unsurları da kuruluş yerine bağlı olarak değişecektir 
ve dolayısıyla kuruluş yeri seçiminde dikkate alınmalıdır.124 

Çok konumlu kuruluş yeri modellerine esas alınan mümkün kuruluş 
yerleri sayısının sınırlı sayıda olmasının bir sonucu olarak, kuruluş ye-
rinin coğrafi  alandaki marj inal kaymalarının amaç değişkene etkisini be-
lirlemek suretiyle (differansiyel  metod) optimum kuruluş yerinin bulun-
ması imkansızdır. Sınırlı sayıdaki her mümkün kuruluş yerinin amaç de-
ğişken üzerindeki etkisi belirlenmek suretiyle optimum kuruluş yeri veya 
optimum kuruluş yeri sistemi bulunmalıdır. Bu özelliğiyle çok konumlu 
kuruluş yeri modelleri aynı zamanda "kesikli kuruluş yeri modelleridir." 

Yukarıdaki şartlar altında çok konumlu kuruluş yeri modelleri için 
akla gelen ilk çözüm metodu, tüm mümkün kuruluş yerleri kombinas-
yonları (veya t üm kuruluş yeri sistemleri alternatifleri)  için amaç de-
ğişkenin değerini ayrı "ayrı belirlemektir. Yani çözüm metodu olarak tam 
enümerasyon (tüm alternatiflerin  değerlendirilmesi) metodu uygulanabi-
l ir .1 2 5 Böylece kuruluş yeri sistemi alternatifleri  arasında amaç fonksiyo-
1 2 3 Şayet söz konusu coğrafi  alanda, hiçbir konum, kurulacak işletmenin gerek-

tirdiği kuruluş yeri şartlarım sağlamıyorsa, tabiatıyla bu alanda kuruluş yeri 
seçiminden vazgeçilecektir. Bu kuruluş yeri şartlan, söz konusu coğrafi  konu-
mun arazi durumu, ulaşım şartlan, işgücü ve enerji sağlaması durumu ve pa-
zarlama imkanları gibi hususları ifade  etmektedir. 

124 Gerçek kuruluş yeri problemlerinin bu özellikleri taşıdıklarına ve optimum 
kuruluş yerinin belirlenmesinde differansiyel  metodun yetersizlğiine, işletme 
ekonomisi literatüründe daha önce de değinilmektedir. (Lücke, W.: Betriebliche 
Grundsâtze und Probleme der Beschaffung  und des Einsatzes von Produkti-
onsfaktoren,  Diss. Köln 1953, s. 117). Çok konumlu kuruluş yeri modellerinin 
çözüm metodu olan yöneylem araştırması metodlannın işletme ekonomisine 
ancak 1950 yıllan sonlarına doğru girmiş olmasından dolayı, bu özellikler daha 
önceki kuruluş yeri modellerinde dikkate alınamamıştır. 

125 Böylece Lösch'ün daha önce, kuruluş yeri probleminin işletme ekonomisi disip-
lini çerçevesinde, optimum kuruluş yerinin belirlenmesi şeklinde ele alınması 
durumunda, sadece tek bir araştırma metodunun olduğu ve bunun de deneme 
metodu olduğu şeklindeki yargısı doğrulanmaktadır. 
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nunu optimize eden "optimum kuruluş yeri sistemi" bulunabilir. Fakat 
t am enümerasyon metodunun tek bir kuruluş yerinin "optimum kuruluş 
yeri seçimi" olarak belirlenmesinde nisbeten geçerli bir metod olmasına 
karşılık, "optimum kuruluş yeri sisteminin" belirlenmesinde uygulanabi-
lir bir çözüm metodu değildir.126 Çok konumlu kuruluş yeri modellerinde 
tam enümerasyon metodu ancaik mümkün kuruluş yeri sayısının çok az 
olduğu kuruluş yeri problemlerinde uygulanabilir (dipnot 126). Bundan 
dolayı, çok konumlu kuruluş yeri modellerinde "optimum kuruluş yeri 
sisteminin" belirlenebilmesi için değerlendirilmesi gerekli alternatif  (de-
neme) sayısını büyük ölçüde azaltan çözüm metodlarının geliştirilmesi 
büyük önem taşır. Bilindiği gibi bu tür metodlar yöneylem araştırması 
çerçevesinde 1950 yıllarından itibaren geliştirilmiş ve işletme ekonomisi 
disiplini çerçevesi içinde de geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Yöney-
lem araştırması metodlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı işletme eko-
nomisi konularından biri de "kuruluş yeri problemidir." 

Kuruluş yeri problemlerinde —belirli bir kuruluş yeri probleminin 
şartlarına göre değişmek üzere— uygulanması söz konusu olan başlıca yö-
neylem araştırması metodları, 

i) doğrusal programlama ve özellikle doğrusal programlamanın özel 
bir hali olan ulaştırma (transportasyon) modeli, 

ii) doğrusal olmayan programlama, 

iii) dinamik programlama, 

iv) stokastik programlama ve 

v) simulasyon metodlarıdır.1 2 7 

Doğrusal programlama ve kuruluş yeri problemlerinin modelleştirilmesi-
ne çok uygun olan ulaştırma modeli, sahip olduğu etkin çözüm metodla-
rıyla kuruluş yeri problemlerinin çözümünde büyük önem taşır. Doğru-

126 örneğin 10 mümkün kuruluş yeri olması halinde sadece tek bir kuruluş yeri-
nin optimum kuruluş yeri olarak seçilmesi şartında gerçekleştirilmesi gerekli 
deneme sayısı sadece 10 iken, optimum kuruluş yeri sisteminin belirlenmesin-
de denenmesi gerekli alternatif  sayısı (kuruluş yeri kombinasyonları sayısı) 
21 0 — 1 = 1023, 20 mümkün kuruluş yerinden meydana gelen bir kuruluş yeri 
probleminde ise 2 2 0 — 1 = 1948247 yi bulmaktadır. Kuruluş yerleri mümkün sa-
yısının 25'i bulması halinde ise deneme sayısı, en modern computerler ile bile 
gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak 2 2 8 — 1 = 33543935 sayısına ulaşmakta-
dır. Elle yapılan işlemlerde ise, ancak mümkün kuruluş yeri sayısının 5 (dene-
me sayısı 31) veya 6 (deneme sayısı 63) olduğu kuruluş yeri problemlerinde tam 
enümerasyon metodu uygulanabilir. 

127 Wagner, C. - J.: "Ein mathematisch - ökonomisches Modeli zur Standortopti-
mierung", Mathematik und Wirtschaft,  C. 7, der.: H. Baader et al., Berlin 1970, 
ş. 86. 
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sal olmayan programlama modelleri için, ancak çok özel model şartların-
da geçerli olan çözüm metodları geliştirilmiştir. Buna karşılık, bilhassa 
amaç fonksiyonunun  doğrusal olmadığı kuruluş yeri problemlerinde, amaç 
fonksiyonunun  kısım kısım doğrusallaştırılması suretiyle problemin doğ-
rusal programlama metodu vasıtasıyla çözümü yoluna gidilebilir.128 Yine 
genel geçerliliğe sahip çözüm metodları bulunmayan dinamik program-
lama metodları da, tam sayılı ve karma tam sayılı programlama modelle-
ri olarak ifade  edilebilen kuruluş yeri problemlerinin çözümünde büyük 
önem taşır .1 2 9 Dinamik programlama metodları, yerleştirme modeli (as-
üignment model, Zuordnungsmodelle) olarak ifade  edilen kuruluş yeri 
problemlerinin çözümünde en sık başvurulan çözüm metodlarıdır. Çözüm-
lerine ilişkin güçlüklerden dolayı stokastik modeller kuruluş yeri prob-
lemlerinde ender olarak kullanılmaktadır.1 3 0 Simulasyon metodu ise, bi-
lindiği üzere, esas itibarıyla model üzerinde bağımsız değişkenlere deği-
şik değerler vererek model sonuçlarım araştıran bir bilgi edinme meto-
dudur. Kuruluş yeri modelinin başka bir metod ile çözüme ulaştırılama-
ması halinde, simulasyon metodu vasıtasıyla —optimalliğe garanti olma-
yan— optimuma çok yakın veya optimum sonuçlar elde edilebilir. Çalış-
mamızın ileriki kısımlarında, kuruluş yeri probleminin doğrusal program-
lamanın özel bir hali olarak ulaştırma (transportasyon) modeli ve yerleş-
tirme modeli olarak ifadesi  —çok boyutluluk ve bazı değişkenlerin tam 
sayı olma şartını (karma tamsayılı programlama modelleri) kapsayacak 
şekilde— ortaya konmaya çalışılcaktır. 

B.4.1. ULAŞTIRMA MODELÎ OLARAK KURULUŞ YERİ 
PROBLEMİ 

Bu tür kuruluş yeri problemleri aşağıdaki şekilde ifade  edilebilir: Te-
darik ve talep merkezlerinin (Bj, j = l , 2, ..., n) konumları ile tedarik ka-
pasiteleri ve talep seviyeleri ( b j , j = l , 2, . . . ,n) bilinmektedir. Ayrıca söz 
konusu kuruluş yeri problemine konu olan işletmenin (veya işletmelerin) 
kuruluş yeri şartlarını sağlıyan sınırlı sayıdaki mümkün kuruluş yerleri-
nin de coğrafi  konumları (Ai, i '= l , 2, ..., m) bellidir. Problem, belli bir 
amaç fonksiyonunu  belirli sınırlayıcı şartlar altında optimize etmek üze-
re, i) hangi mümkün kuruluş yerlerinde hangi işletmelerin kurulacağının 

128 "En etkili optimizasyon algoritmaları lineer programlamaya dayandığından, 
lineer olmayan kısımları lineerleştirme yardımı ile lineer biçimlere dönüştür-
mek faydalı  olmaktadır." Pressmar, D. B., Jahnke, B., Karpak, B„ Merih, K.: 
"Planlama Modellerinin Lineerleştirme Problemleri", l.Ü. İşletme Fakültesi Der-
gisi, C. 9., Sayı: 1, Nisan 1980, s. 38. 

129 Çakıroğlu, O.: Yerseçimi Kararlarında Karışık Tamsayı Programlama Yaklaşı-
mı —kağıt sektörü uygulaması—, Devlet Planlama Teşkilatı, Aükara Ocak 1979. 

130 Wagner, C. - J. : a.g.e., s. 87. 
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(optimum kuruluş yeri sistemi) ve ii) bu işletmelerin hangi tedarik mer-
kezlerinden ne kadar girdi temin edecekleri ve/veya hangi talep mer-
kezlerine ne kadar ürün sevkedeceklerinin belirlenmesi (optimum dağı-
t ım planı) şeklinde ortaya konmaktadır .1 3 1 

B.4.1.1. KLASİK ULAŞTIRMA MODELİ 

Klasik ulaştırma modelinde, toplam taşıma maliyetini minimum kıl-
mak üzere (amaç fonksiyonu),  herbirinde belirli miktarda ( a ı , İ = l , 2, 
..., m) mal bulunan sevk yerlerinden (Ai, i = l , 2, ..., m) talep seviyeleri 
(bj, j = l , 2, ,.., n) bilinen talep merkezlerine (Bj, j = l , 2 n) ne kadar 
mal gönderilmesi gerektiğinin, optimum dağıtım planı olarak belirlenme-
si söz konusudur. Ai den Bj ye birim mal sevkiyatının taşıma maliyeti 
(taşıma ücreti) olan Cy —modelin (burada amaç fonksiyonunun)  doğru-
sallık şartını yerine getirmek üzere— sabit kabul edilmektedir. Bu şartlar 
altında optimum dağıtım planı, A lerden Bj lere taşınacak mal miktar-
ları olan Xıj lerin belirlenmesi şeklinde ortaya konmaktadır. Buna göre 
klasik ulaştırma modeli aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir:132 

— Amaç Fonksiyonu: 

Z == S S C„ . X y Min ! (1 .1) 
i= l j= l 

— Sınırlayıcı şartlar: 

i) Her boşaltma merkezinin talep seviyesi tamamen karşılanma-
lıdır. 

m 

S Xy = bj (tüm j — 1, 2, n için) (1. 2) 
1 = 1 

ii) Her sevk yerinden çeşitli boşaltma merkezlerine sevkedilen mal 
miktarı, sevk yeri kapasitesine eşittir. 

2 Xy = ^ (tüm i = l , 2 m için) (1. 3) 
J=ı 

1 3 1 Birman, I. J.: "Mathematische Methoden und Standortverteilung der Produk-
tion", Sowjetwissenschaft  Gesellschaftswissenschaftliche  Beitrâge, 1964, s. 172. 
Birman, I. J.: "Aufgabe  der Entwicklung und Standortverteiulng der Produk-
tion", Lineare Optimierung in der Ökonomie, yazan: I. J. Birman, Berlin 1971, 
S. 238-295. 

152 Uman, N.: Ulaştırma Modeli ve Petrol Ofisinde  Uygulama Denemesi, SBF Ya-
yını, Ankara 1974, s. 9 v.d. 
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iii) Sevk yerlerinin toplam kapasitesi boşaltma merkezlerinin top-
lam talep seviyesine eşittir. 

m n 

S aı = S bj (tüm i ve j 1er için) (1 .4) 
1 = 1 j = l 

(Tutarlılık veya denge şartı: bu sınırlayıcı şartla klasik ulaştırma modeli 
kapalı ulaştırma modeli veya dengeli ulaştırma modeli olarak ifade  edil-
mektedir.) 

— Negatif  olmama şartı: 

X,j > 0 ( tüm i ve j 1er için) (1. 5 ) 1 3 3 

Klasik ulaştırma modelinde, tüm sınırlayıcı şartların katsayıları 0 veya 1 
olduğundan, değişkenlerin çözüm değeri muhakkak bir tamsayıdır. Böy-
lece klasik ulaştırma modelinde, kuruluş yeri problemleri için çok önem-
li olan bazı değişkenlerin tam sayı olma şartı otomatikman sağlanmak-
tadır .1 3 4 

Klasik ulaştırma modeli sadece sevk ve boşaltma yerlerini kapsayan 
iki aşamalı bir modeldir. Burada sevk yerleri, mümkün kuruluş yerleri, 
boşaltma yerleri de talep merkezleri olarak yorumlanabilir. Buna göre 
kuruluş yeri probleminin klasik ulaştırma modeli olarak ifadesinde,  B 
kümesi (B,, B2, ... Bn) sadece talep merkezlerini kapsayacak biçimde ta-
nımlanmalıdır. Ancak çok aşamalı (boyutlu) ulaştırma modellerinde, te-
darik merkezleri de modele dahil edilebilir. Diğer yandan, klasik ulaştır-
ma modelinin üçüncü sınırlayıcı şartı (1.4), bu modelin kuruluş yeri prob-
lemlerine uygulanmasını imkansız kılar. Zira tutarlılık veya denge şartı 
olarak ifade  edilen bu sınırlayıcı şartla, her mümkün kuruluş yerinde bir 
işletme kurmak gerekmektedir. Dolayısıyla mümkün kuruluş yerleri ara-
sından optimum kuruluş yeri veya optimum kuruluş yeri sistemi olarak 
ekonomik bir seçim yapmak imkanı kalmamaktadır. Kapalı (dengeli) 
ulaştırma modeli olarak ifade  edilen model, kuruluş yeri seçimine değil, 
sadece optimum dağıtım planına ilişkin bir optimizasyon modeli olarak 
değerlendirilmelidir. Ancak tutarlılık veya denge şartının (1.4) kaldırıl-

133 Yukarıdaki amaç fonksiyonu  ve sınırlayıcı şartlarla, klasik ulaştırma modeli 
doğrusal programlama modelinin tüm şartlarına haizdir. Fakat klasik ulaştır-
ma modelinin taşıdığı özel niteliklere uygun olarak, sadece bu modeller için 
geliştirilmiş özel çözüm metodları vardır. Tabiatıyla, doğrusal programlama me-
todunun genel çözüm metodu olan simpleks metodu da klasik ulaştırma mode-
linin çözümünde uygulanabilir. Klasik ulaştırma modelinin genel doğrusal prog-
ramlama modeline göre taşıdığı özel nitelikler için bkz.: Uman, N.: a.g.e., s. 17. 

134 Bazı sınırlayıcı şart katsayılarının 0 veya 1 den farklı  olduğu genelleştirilmiş 
Ulaştırma modellerinde, çözüm değerlerinin tam sayı olma garantisi kalkmak-
tadır. Wagner, C. - J.: a.g.e., s. 89. Uman, N.: a.g.e., s. 66 v.d. 
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dığı açık (veya dengesiz) ulaştırma modellerinde, kuruluş yeri seçimi bir 
optimizasyon problemi olarak ele alınabilir. 

B.4.1.2. AÇIK ULAŞTIRMA MODELİ OLARAK KURULUŞ YERİ 
PROBLEMİ 

Kapalı (dengeli) klasik ulaştırma modelinin tutarlılık veya denge 
şartı olan (1.4) sınırlayıcı şartındaki eşitlik kaldırılırsa, açık (veya den-
gesiz) ulaştırma modelleri elde edilir: 

m ıı 

S 3i < S b, ( 1 . 4 . 1 ) 
1=1 J = 1 

Toplam arz kapasitesinin (SaO, toplam talep seviyesinden (Sbj) daha bü-
yük olarak tanımlandığı, yani kapalı ulaştırma modelindeki (1.4) sınır-
layıcı şartının 

S a , > 2 b , ( 1 . 4 . 2 ) 
1=1 1=1 

şeklinde ifade  edildiği açık ulaştırma modelleri, kuruluş yeri problemle-
rinin çözümünde büyük önem taşır. Burada, kuruluş yeri problemi açık 
ulaştırma modeli olarak aşağıdaki şekilde yorumlanabilir: Tüm mümkün 
kuruluş yerlerine, toplam arz kapasitesi toplam talep seviyesini aşacak 
şekilde (1.4.2.) belirli kapasite büyüklüklerinde (ai, i = l , 2, ..., m) işlet-
meler kurulduğu varsayılmaktadır. Her mümkün kuruluş yerinde kurul-
duğu varsayılan işletme için herhangi bir üst kapasite sınırı verilmemiş 
ise, çözüm sonunda elde edilecek optimum kuruluş yeri sisteminin tek 
bir kuruluş yerini de —optimum kuruluş yeri olarak— kapsayabilmesi 
için, A t ( i = l , 2, ..., m) de kurulacak işletmenin kapasite büyüklüğü 
(a^ i= l , ' 2, ..., m) olarak, modelde 

n 

ai = S bj (tüm i—1, 2, ..., m için) 
j=ı 

büyüklükleri esas alınır.1 3 5 Aı de kurulacak işletme için herhangi bir üst 
kapasite sınırının öngörülmüş olması durumunda ise, tabiatıyla bu üst 
kapasite sınırı ai olarak modele esas alınmalıdır. 

Açık ulaştırma modelinin çözümü, bu modeli kapalı ulaştırma modeli 
şekline dönüştürmek suretiyle kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yani (1.4.2.) 

1 3 5 Şayet kuruluş yeri probleminde tek konumluluk, yani tek bir optimum kuruluş 
yerinin seçilmesi şartı varsa, bu eşitliği her mümkün kuruluş yeri muhakkak 
sağlamalıdır. Belirli bir A4 de kurulacak işletme için öngörülen üst kapasite sı-
nırı dolayısıyla bu eşitlik sağlanamıyorsa, söz konusu A, mümkün kuruluş yeri 
olma özelliğini kaybedeceğinden modelden çıkarılır. 
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eşitsizliği eşitliğe dönüştürülmelidir. Bunu sağlamak için açık ulaştırma 
modeline, talep seviyesi 

bS+ı = S a, - 2 ^ ( 1 . 4 . 3 ) 
i=l j=ı 

olan hayali (fiktif)  bir talep merkezi ( B ° + J ) ilave etmek yeterlidir. Böy-
lece hayali talep merkezinin hayali talep seviyesi ( b ° + 1 ) , toplam arz kapa-
sitesi ile toplam gerçek talep seviyesi arasındaki farkı  kapatacak ve böy-
lece toplam arz kapasitesi ile toplam talep seviyesinin eşitliği —klasik 
ulaştırma modelinin tutarlılık veya denge şartı olarak— sağlanmış olacak-
tır. Aj mümkün kuruluş yerinden hayali talep merkezine ( B ° + 1 ) sevkedi-
len ürün miktarı Xi, n + 1 ile gösterilirse, 

bn+ı = S X t , n+ı ( 1 . 4 . 4 ) 
1=1 

şeklinde ifade  edilebilir. 

Böylece açık ulaştırma modelinin klasik ulaştırma modeli olarak çö-
zülmesi sonucunda elde edilen çözüm değerleri (Xu değerleri), kuruluş ye-
ri problemi açısından aşağıdaki şekilde yorumlanabilir: 

i) Gerçek talep merkezlerine (Bj, j = 1 , 2, ..., n) ürün sevkiyatı .ya-
pılan mümkün kuruluş yerlerinde (Aj), bu ürün sevkiyatını karşılayacak 

Xi = S X,j ( 1 . 4 . 5 ) 
j=ı 

kapasite büyüklüğünde işletmeler kurulmaktadır. Ayrıca X sS a t olup, 
ai — X t = X l n + 1 dir. X, > 0 olması halinde A, de X, kapasiteli bir işletme 
kurulmakta veya Aj "optimum kuruluş yeri sistemine" girmektedir.1 3 6 

ii) Sadece hayali talep merkezine ( B ° + 1 ) ürün sevkiyatı yapılan 
mümkün kuruluş yerlerinde, yani Xi = 0 ve X l n + 1 = a i olan mümkün ku-
ruluş yerlerinde, işletme kurulmamakta, başka bir deyimle bu tür müm-
kün kuruluş yerleri "optimum kuruluş yeri sisteminde" yer almamakta-
dır .1 3 7 

136 Aj den sevkedilen tüm ürünler sadece gerçek talep merkezlerine gönderiliyorsa, 
Xi = a, ve X i > n + 1 = o olacak aksi takdirde, A, den hem gerçek talep merkezle-
rine ve hem de hayali talep merkezine mal sevkediilyorsa, aj < Xj ve a, — X, = 
X ) n + 1 olacaktır. Yani A, den hayali talep merkezine sevkedilen mal mikatrı 
( X İ J 1 + 1 ) , A, de kurulacak işletmenin kapasite büyüklüğünü etkilememektedir. 
Böylece her işletmenin tam kapasitede çalıştığı varsayılmaktadır. 

137 Böylece kapalı ulaştırma modelindeki tüm mümkün kuruluş yerlerinin opti-
mum çözüme (optimum kuruluş yer sistemine) girmeleri gereği ortadan kalk-

59 



Bu şartlar altında kuruluş yeri problemi (açık modelden kapalı mo-
dele dönüştürülmüş haliyle), kapalı ulaştırma modeli olarak aşağıdaki 
şekilde formüle  edilebilir: 

—• Amaç fonksiyonu: 

Z = 2 S Cjj . X„ -> Min (2.1) 
1=1 J=1 

— Sınırlayıcı şartlar: 
m 
S ^ u = b, (tüm j = l , 2,. . . , niçin) (2.2) 
n 
S Xy + X, ,n+ı — 3ı ( tüm i—1,2 m için) (2.3) 

m n 
S aı = S bj + b £ + ı ( tüm i ve i 1er için) (2.4) 
1=1 j=l 

— Negatif  olmama şartı: 

Xy > 0 (tüm i ve j 1er için) (2.5) 

X i , n + I > 0 (tüm i 1er için) 

B.4 1.2.1. DEĞİŞKEN VE SABİT MALİYET UNSURLARININ 
MODELE DAHİL EDİLMESİ 

Çok konumlu kuruluş yeri modellerinde homojen alan varsayımı kal-
dırıldığından, taşıma maliyetleri yanında kuruluş yeri seçimine bağlı di-
ğer maliyet unsurları da kuruluş yeri seçiminde dikkate alınmalıdır. 
Böylece kuruluş yeri probleminin daha gerçekçi bir biçimde, toplam 
maliyet minimizasyonu kriterine göre, ulaştırma modeli çerçevesi içinde 
ele alınması mümkün olmaktadır. Kuruluş yerine bağlı olmayan maliyet 
unsurlarının (Mc) modele dahil edilmesine gerek yoktur. Buna göre, mo-
delin amaç fonksiyonu,  taşıma maliyetleri (M t) yanında, kuruluş yerine 
bağlı değişken maliyet (Md) ve sabit maliyet (ME) unsurlarını da kapsa-
yacak biçimde tanımlanmalı, ayrıca bu yeni model unsurlarına ilişkin sı-
nırlayıcı şartlara modelde yer verilmelidir. (Burada değişken maliyetler 
en basit şekliyle üretim seviyesinin doğrusal bir fonksiyonu  olarak, sabit 
maliyetler ise üretim seviyesinden bağımsız, bir blok halinde ortaya çı-
kan maliyetler olarak, değişken üretim maliyeti ve sabit üretim maliyeti 
şeklinde yorumlanmaktadır.) 

makta, dolayısıyla mümkün kuruluş yerleri arasında ekonomik bir değerlen-
dirme yapılması mümkün olmaktadır. Bunun sonucu olarak açık ulaştırma mo-
deli sadece bir dağıtım problemi değil, aynı zamanda bir kuruluş yeri proble-
mi olarak da ifade  edilebilmektedir. 
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(Şekil : 6) 

Değişken ve Sabit Maliyet Unsurları 

OA = M s l = Ai ( i = l , 2, ..., m) mümkün kuruluş yerinde kurulacak işlet-
me için kuruluş yerine bağlı sabit üretim maliyetleri 

tg <x = m,ü = At ( i = l , 2, ..., m) mümkün kuruluş yerinde kurulacak işlet-
me için kuruluş yerine bağlı birim değişken üretim maliyeti 

Ma = m d i . X; = A, ( i = l , 2, ..., m) mümkün kuruluş yerinde kurulacak iş-
letme için kuruluş yerine bağlı değişken üretim maliyet-
leri. Bu fonksiyon,  m d l nin sabit olarak kabul edilmesi ne-
deniyle, birinci dereceden homojen doğrusal bir fonksi-
yondur.1 3 8 Bu varsayımla modelin doğrusallık şartı yerine 
getirilmektedir. 

Böylece, kuruluş yerine bağlı maliyet fonksiyonu,  A4 ( i = l , 2, ..., m) müm-
kün kuruluş yeri için 

M, = Mu + M d l + M s i veya 

M, = 2 C y . X„ + mai . X + Msi (3.1.1.) 
1=1 

şeklinde; modelde minimizasyonu söz konusu olan kuruluş yerine bağlı 
toplam maliyet fonksiyonu  (amaç fonksiyonu)  ise 

138 Bu varsayımla m ^ her üretim seviyesi (işletme büyüklüğü) için aynıdır ve do-
layısıyla modelde işletme büyüklüğünün sağladığı maliyet tasarrufları  (ölçek 
ekonomileri) dikkate alınmamaktadır. 
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m m n m m 
M = 2 Mi = 2 2 C u . X,j + 2 m * . X, + 2 M^ ^ Min ! (3.1.2.) 

1=1 i=ı j = ı 1=1 1=1 
şeklinde ifade  edilebilir. 

Her mümkün kuruluş yerinde kurulacak işletmenin üretim seviyesi 
(kapasite büyüklüğü) olan Xi , 

n 
X = 2 X y olmak üzere (1.4.5.) 

j=ı 

0 ^ X, < a, 

arasında tammlanmaktadır . Xı = 0 olması, Ai mümkün kuruluş yerinde 
işletme kurulmayacağını (veya Aı nin optimum kuruluş yeri sistemine 
girmediğini) ifade  etmektedir. Bu durumda Ai mümkün kuruluş yerinde-
ki toplam maliyet fonksiyonunda  (3.1.1.) X = 0 olması halinde, M u ve 
Ma nin otomatikman sıfır  olmasına karşılık, M s i nin sıfır  olması otoma-
tikman sağlanamamaktadır. Zira M s l maliyet unsurunda bunu sağlayacak 
bir Xj veya X y değişkeni mevcut değildir. 

Bu nedenle, X f  = 0 olması halinde —ki bunun anlamı Aı de işletme 
kurulmamaktadır—, M„ı nin sıfır  olmasını sağlamak, buna karşılık X > 0 
olması halinde —ki bunun anlamı Aı de X t kapasiteli bir işletme kurul-
maktadır— ise, M s i nin Xı üretim seviyesine bağlı olmadan bir blok ha-
linde ortaya çıkmasını garanti edebilmek için, modele bir 0;1 tamsayı de-
ğişkeni (Aı) ilave etmek yeterlidir. Buna göre, kuruluş yerine bağlı top-
lam maliyetin minimizasyonu kriterine göre ulaştırma modeli (açık mo-
del olarak) aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir: 

— Amaç fonksiyonu: 
m n m m 

Z = 2 2 C„ . X u + 2 m * . X, + 2 M £ l . At * Min ! 
1 = 1 J = 1 1 = 1 1 = 1 

veya ikinci terimde (1.4.4) e göre 
n 

X4 = 2 Xtj konursa 
j=ı 

Z = 2 1 X„ (O, + m , ) + 2 M „ X, Min ! (3.1) 
1 = 1 .1 = 1 1=1 

— Sınırlayıcı şartlar: 

i) 2 X j = b, (tüm j = l, 2, ..., n için) (3.2) 
1=1 

ii) 2 X„ <al.X1  (tüm i = l , 2,..., m için) (3.3) 
j - ı 
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i i i) 2 a , > 2 b j 1 3 9 (3.4) 
1=1 J = 1 

ayrıca 0;1 tamsayı değişkeni Xı için, 

iv) Xı = O veya 1 tamsayı olma şartını sağlamak üzere 

X, = Xi2 tüm i = l , 2, ..., m için1 4 0 (3.5) ve 

— Negatif  olmama şartı: 

Xlj>0,\l>0  (3.6) 

Burada Xi 0;1 tamsayı değişkeni, sadece O ve 1 değerlerini alabilmektedir. 
(3.5 sınırlayıcı şartı). Xi = 1 olması, Aj mümkün kuruluş yerinde bir işlet-
menin kurulması durumunu (ve dolayısıyla sabit maliyet unsurunun 
ortaya çıkmasını); X, = 0 olması ise, Ai mümkün kuruluş yerinin "opti-
mum kuruluş yeri sistemine" girmediğini (ve dolayısıyla MBl = 0 olması 
durumunu) ifade  etmektedir. (3.3) sınırlayıcı şartmdaki Xi ile de, opti-
mum kuruluş yeri sistemine girmeyen mümkün kuruluş yerlerinden (X4=0) 
gerçek talep merkezlerine sevkiyat yapılmaması, gerçek talep merkezleri-
ne ürün sevkiyatının sadece optimum kuruluş yeri sistemine giren müm-
kün kuruluş yerlerinden (Xi=l) yapılması garanti edilmektedir.141 

B.4.1.2.2. KAPASİTE SINIRLAMALARININ MODELE DAHİL 
EDİLMESİ 

Ulaştırma modellerinde, çeşitli kapasite sınırlamaları, modele ilave 

*9 Bu sınırlayıcı şart, (3.3) de ifade  edildiği için, modelden çıkarılabilir, zira 
m 

X, < a, ve 2 Xjj = bj konursa, (3.4) de ifade  edilmiş olur. İleriki modellerde bu 
1 = 1 

sınırlayıcı şart modelden çıkarılacaktır. 140 Bir sayının kendisinin aynı zamanda karesine eşit olduğu sayılar sadece 0 ve 
1 dir. 

1 4 1 Klasik ulaştırma modellerinde çözüm değerlerinin tam sayı olma şartı otoma-
tikman sağlanmakta, ancak genelleştirilmiş ulaştırma modellerinde de bu müm-
kün olmamaktadır. Genelleştirilmiş ulaştırma modelinin simpleks metoduyla 
çözümünde ise bazı (veya tüm) değişkenlerin çözüm değerlerinin tamsayı ol-
ma şartı sağlanamamaktadır. Bu durumda ya tamsayı olmaları öngörülen de-
ğişkenlerin çözüm değerlerinin —sınırlayıcı şar t lan sağlayıp sağlamadıkları 
kontrol edilmek suretiyle— bir alt veya üstteki tamsayı ile değiştirilmeleri şek-
linde pratik bir yola başvurmak, ya da istenilen değişkenlerin tamsayı olma-
larını garanti eden çözüm metodları uygulamak gerekir. 
Lüder, K.: "Die Standortwahl von Fertigungsstatten", Industrielle Produktion, 
der.: K. Agthe et al., Baden- Baden - Bad Hamburg, 1967, s. 424. Ve ayrıca Wein-
berg, F. ve Burdet, C.A.: "Operation Research Anwendung für  die Wahl von 
betrieblichen Standorten", Die Unternehmung, 1968, s. 149. 
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edilecek sınırlayıcı şartlarla göz önünde tutulabilir. Bu kapasite sınırla-
malarının başlıcaları aşağıdaki şekillerde ortaya çıkar: 

i) Aı (=1 , 2 m) mümkün kuruluş yerinde kurulacak işletme için 
belirli bir kapasite büyüklüğünde (kj) olma şartı. Bu şart modele dahil 
edilecek, 

2 Xu  = ^ (ki=sabit) (3.8.1) 
1 = 1 

sınırlayıcı şartı ile sağlanabilir. Şayet Aı de, (k ;) kapasite büyüklüğünde 
muhakkak bir işletmenin kurulması öngörülüyorsa, Ai den hayali talep 
merkezine ( B ° + 1 ) ürün sevkiyatını önlemek üzere, Ai den B j + 1 e taşıma 
ücreti olarak —çok büyük bir değeri ifade  eden— M değerini koymalıdır.142 

Böylece Aı de kurulacak (ki) kapasite büyüklüğündeki işletmeden yapıla-
cak ürün sevkiyatının sadece gerçek talep merkezlerine yapılması ve do-
layısıyla gerçek talebi karşılamak üzere Aı de bir işletme kurulması ga-
ranti edilir. 

ii) Bazı mümkün kuruluş yerlerinde kurulacak işletmeler için alt 
(minimum) ve/veya üst (maksimum) kapasite sınırları. k 1

m i n alt kapasite 
sınırını ve k ı m a x üst kapasite sınırını ifade  etmek üzere, bu tür kapasite 
sınırlamaları modele ilave edilecek aşağıdaki sınırlayıcı şartlar vasıtasıy-
la garanti edilebilir: 

Şayet Ai mümkün kuruluş yerinde kurulacak işletmenin hem alt ve 
hem de üst kapasite sınırlamasına uyması öngörülüyorsa, sınırlayıcı şart 

k 1
m i n < Xi ^ k i m a x (3.8.2) 

şeklinde, şayet sadece alt veya üst kapasite sınırlamasına uyması öngörü-
lüyorsa, sınırlayıcı şart 

Xı ^ ki1*" veya (3.8.3) 

X, ^ kima* şeklinde ifade  edilmelidir.143 (3.8.4) 

B.4.1.2.3. FARKLI ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİNİN MODELE 
DAHİL EDİLMESİ 

Modelin amaç fonksiyonuna  ve sınırlayıcı şartlarına ilave edilecek 
bir q ürün çeşidi endeksi ile farklı  ürün çeşitleri üretimi durumu da mo-

142 Genel olarak muhakkak bir işletme kurulması öngörülen mümkün kuruluş yer-
lerinden yapılacak ürün sevkıyatının sadece gerçek talep merkezlerine yapıl-
masını garanti etmek üzere bu mümkün kuruluş yerlerinden hayali talep mer-
kezine taşıma ücreti M gibi çok yüksek bir değer olarak alınır. 

14 3 Daha başka kapasite sınırlamalarının modele ilave edilmesine ilişkin olarak 
bkz.: Wagner, C. - J.: a.g.e., s. 95 v.d. 
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delde dikkate alınabilir. Burada, işletmede ürün çeşitlerinin birbirlerin-
den bağımsız üretim süreçlerinde üretildiği varsayılmaktadır1 4 4 (paralel 
üretim tarzı). Modelde, 

Cy, = Bir birim q ürün çeşidinin Aı den Bj ye taşıma ücreti 

Xijq = A, den Bj ye sevkedilen q ürün çeşidi miktarı 
n 

Xi«, = 2 X1 ) q = Aı de üretilen q ürün çeşidi miktarı 
ı=ı 

X l n + 1 < J = A t den hayali talep merkezine ( B ° + 1 ) sevkedilen (gerçekte sev-
kedilmeyen) q ürün çeşidi miktarı 

a i q = X l q + X j j = Aj de öngörülen q ürün çeşidine ilişkin arz kapasite-
si (A, de kurulacak gerçek kapasite büyüklüğü ise, 
X l q = a i q — X i n + 1 kadar olacaktır. 

bjq = Bj gerçek talep merkezinin q ürün çeşidine olan talebi, 

b j ° n + 1 q = Hayali talep merkezinin ( ° + 1 ) q ürün çeşidine olan talep se-
viyesi 

ifade  etmek üzere, toplam taşıma maliyeti minimizasyonuna göre kuru-
luş yeri problemi ulaştırma modeli olarak aşağıdaki şekilde formüle  edi ' 
lebilir:1 4 5 

— Amaç fonksiyonu 

Z = 2 2 2 Cy, . X l j q > Min (4.1) 
1=1J=lq=l 

— Sınırlayıcı şartlar 

i) Gerçek talep merkezlerine ( B j , j = l , 2, ..., n) sevkedilen toplam q 
ürün çeşidi miktarı ile, her gerçek talep merkezinin (Bj) talep seviyesi 
tamamen karşılanmalıdır. 

m* Farklı ürün çeşitlerinin aynı makina ve tesislerin kullanılması suretiyle üretil-
diği ve dolayısıyla üretim süreçlerinin birbirlerine bağlı olduğu alternatif  üre-
tim tarzı burada dikkate alınmamaktadır. Diğer üretim tarzlarında kuruluş 
yeri probleminin ele alınmasına ilişkin olarak bkz.: Lüder, K.: a.g.e., s. 67 v.d. 
Werchowski, B.S.: "Die Aufgabe  der optimalen Standortverteilung der Pro-
duktion verschiedenartiger Produkte", Anwendung der Mathematik bei der Stan-
dortverteilung der Produktivkrâfte,  Moskau 1964, s. 70 v.d. 

1*5 Modelin bilinen unsurları: C i j q , a i q , b j q ve b ° n + l q dur. Modelin bilinmeyen de-
ğişkenleri: X, jq, Xİ(J, X.j n + 1 q dur. Tüm bilinmeyen değişkenler X i j q cinsinden ifa-
de edilebildiği için (X lq = 2 X i j Q , X ( n + 1 q = a i q — Xjq), modelin tek bilinmeyeni 
olarak X i j q kabul edilebilir. 
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m 
S X U q = b j q ( tüm j ve q 1er için) (4.2) 

1 = 1 
ii) Açık model durumundan dolayı 

n 
S Xuq < a l q ( tüm i ve q 1ar için) (4.3) 

.1=1 

n 
Bu eşitsizlik, S X ü q + X l n + . = aıq ( tüm i ve q 1ar için) (4.3.1) 

j=ı 

şeklinde eşitliğe dönüştürülerek, açık model kapalı model durumuna ge-
tirilir. 

— Negatif  olmama şartı 

X İ J q > 0 (tüm i, j ve q 1ar için) (.4.4) 

Problem, taşıma maliyetini de kapsamak üzere, toplam maliyet mini-
mizasyonuna göre aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir: 

m a i q = A t de q ürün çeşidi için birim değişken maliyet i1 4 6 

î# 6 l q = Aı de kurulacak işletme için q ürün çeşidine ilişkin sabit üretim 
maliyeti. M s i q , Ai de q ürün çeşidi üretilirse bir blok halinde (M s l q) 
olarak ortaya çıkmakta aksi halde sıfır  olmaktadır. 

Msi = Ai de kurulacak işletme için, ürün çeşidinden bağımsız olarak, sa-
dece işletmenin kurulup kurulmamasına bağlı olan sabit maliyet 
unsuru. Ai de işletme kurulursa M s i bir blok halinde ortaya çık-
makta, aksi halde sıfır  değerini almaktadır. 

— Amaç fonksiyonu: 

m n q m u m a m 
Z = S S 2 C l j q . X l i q + S S m d l q . X J q + S S M ^ . A,, + S M s i . Ai 

1=1 J = 1 q=l 1=1 q = l 1=1 q = l 1 = 1 

n 
ve ikinci terimde X l q = S X i ( q konursa, 

i=ı 
m ıı a m q m 

Z = S S S X İ J q (Cı jq + mdjq) + S S M s i q . Ajq + S M^ . Ai v Min 
1=1 j = l q = l 1 = 1 q=l 1 = 1 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada Alq ve A4 0;1 tamsayı değişkenleridir. A t 
mümkün kuruluş yerinde ( i = l , 2, ..., m) q ürün çeşidi ( q = l , 2, ..., q) üre-
tilmediği takdirde (X<q = 0), 

1 4 6 Tüm ürüıı çeşitlerinin üretim süreçleri birbirlerinden bağımsız varsayıldığm-
dan, farklı  ürün çeşitlerinin birim değişken maliyetleri de birbirlerinden ba-
ğımsız olup, sabit kabul edilmektedirler. 
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Xi„ = O ve dolayısıyla 
m q 
2 S M s i q . Xiq = 0 

1=1 q = l 

değerlerini, aksi takdirde, Ai de q ürün çeşidi —üretim seviyesi ne olursa 
olsun— üretildiği takdirde ( X i q > 0), 

Xlq = 1 

değerini almakta ve dolayısıyla M s i q bir blok halinde ortaya çıkmaktadır. 
Aynı durum, A4 de bir işletmenin kurulmasına (Xi = 1) veya kurulma-
masına (Xi = 0) göre, Xi değişkeni için de geçerlidir. 

— Sınırlayıcı şartlar: 
m 

i) 2 X l j q = b l q (5.2) (tüm j ve q 1ar için) 
1 = 1 

n 
ii) 2 XıJq ^ a i q . Xiq ( tüm i ve q 1ar için) (5.3) 

1 = 1 

iii) 2 X l q < . V 4 7 (5.4) 
a=ı 

iv) Xi ve Xiq 0 veya 1 değerlerini almalıdır. 

Xi = V , Xıq Xıq" (5.5) 

— Negatif  olmama şartı 

Xı j q > 0 ve Xi > 0 , Xlq > 0 

Modelin sınırlayıcı şartlarında yer alan eşitsizlikler hayali değişkenler 
( X u + l Q ) vasıtasıyla eşitliğe dönüştürülmek suretiyle (kapalı model), yu-
karıdaki model ulaştırma modeli olarak eie alınabilir. Yukarıdaki model-
de, birinci sınırlayıcı şart (5.2), gerçek talep merkezlerinin ( B j , j = l , 2, 
..., n) her ürün çeşidine ilişkin talep seviyelerinin ( b j q , J = l , 2, ..., n) 
( q = l , 2, ..., q) tamamen karşılanmasını; ikinci sınırlayıcı aşrt (5.3), sa-
dece q ürün çeşidini üreten işletmelerden, her işletmenin q ürün çeşidine 
ilişkin kapasitesini aşmayacak biçimde q ürün çeşidi sevkiyatı yapılma-
sını; üçüncü sınırlayıcı şart (5.4), As de kurulan işletmedeki —tüm ürün 
çeşitlerini kapsayan— toplam üretimin, bu işletmenin kapasitesini aşma-
masını ve nihayet dördüncü sınırlayıcı şart (5.5), Xt ve Xlq değişkenlerinin 
sadece 0 veya 1 değerlerini almalarını garanti etmektedir. 

Modelin çözümü olarak belirlenecek olan X I j q değişkenlerinin değer-
leri, Ai de kurulan işletmeden Bj merkezine sevkedilecek q ürün çeşidi 

147 Farklı ürün çeşitlerinin toplanabildiği ve dolayısıyla kapasitenin tek bir ölçü 
birimiyle ifade  edilebildiği varsayılmaktadır. Aksi halde bu sınırlayıcı şarta mo-
delde yer verilmeyecektir. 
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miktarım verir. X l j ( 1 > O olan Ai lerde X l q = 2 X l j<1 miktarlarında q ürün 
j = l 

çeşidi üretebilen işletmeler kurulmalı ve bu işletmelerin kapasiteleri 
q 

—farklı  ürün çeşitlerinin toplanabilirliği varsayımı altında Xi = 2 X l q 
q=ı 

büyüklüğünde olmalıdır. X i j q = 0 olan A t lerden Bj merkezlerine q ürün 
çeşidi sevkiyatı yapılmamakta, X q = 0 olan A, lerde ise q ürün çeşidi üre-
tilmemektedir. Nihayet X = 0 olan A4 lerde işletme kurulmamakta, baş-
ka bir deyimle Xı = 0 olan mümkün kuruluş yerleri "optimum kuruluş 
yeri sistemine" girmemektedir. 

Yukarıdaki model esas itibariyle karma tamsayılı programlama mo-
deli olarak çözülebilir. 

B.4.1.2.4. ÇOK AŞAMALI (BOYUTLU) ULAŞTIRMA MODELİ 
OLARAK KURULUŞ YERİ PROBLEMİ 

Yukarıdaki ulaştırma modellerinde kuruluş yeri problemi, sadece üre-
t im merkezi (optimum kuruluş yeri) veya üretim merkezleri (optimum 
kuruluş yeri sistemi) ile talep merkezleri arasında gerçekleştirilen ürün 
sevkiyatı ilişkilerini kapsayacak şekilde ifade  edilmiştir. Başka bir deyim-
le, bu modellerde üretim merkezi (veya üretim merkezleri) ile tedarik 
merkezleri arasındaki girdi sevkiyatı dolayısıyla ortaya çıkacak taşıma 
maliyetleri dikkate alınmamıştır. Halbuki, girdi sevkiyatından kaynak-
lanan taşıma maliyetlerinin toplam maliyet içinde önemli olduğu durum-
larda, kuruluş yeri seçimi bu taşıma maliyeti unsuru tarafından  da be-
lirlenecektir. Dolayısıyla tedarik merkezleriyle üretim merkezleri (kuru-
luş yerleri) arasındaki girdi sevkiyatından kaynaklanan taşıma maliyet-
leri de kuruluş yeri probleminin çözümünde dikkate alınmalıdır. 

Buna göre, kuruluş yeri probleminin ulaştırma modeli şeklinde ele 
alınmasında, ulaştırma modeli, 

i) Üretim merkezleri (kuruluş yerleri) ile talep merkezleri arasın-
daki ürün sevkiyatı yanında, 

ii) Tedarik merkezleri ile üretim merkezleri (kuruluş yerleri) ara-
sındaki girdi sevkiyatını da 

kapsayacak biçimde —en azından tedarik, üretim ve talep merkezlerini 
kapsayan üç aşamalı olmak üzere— çok aşamalı ulaştırma modelleri ola-
rak ifade  edilmelidir.148 

148 Korda, B.: "Das mehrdimensioııale Transportproblem", Elektronische Rechen-
technik im Betrieb und in Volkswirtschaft,  Berlin 1963. 
Korda, B.: "Lösung linearer Stardortverteilungsprobleme, Mathematik und Kyber-

68 



Kuruluş yeri probleminin çok aşamalı ulaştırma modeli olarak ifa-
de edilmesinde, B kümesi talep merkezleri yanında tedarik merkezlerini 
de kapsayacak biçimde tanımlanır: 

B = (Bj, B 2 , . . . , B„). Bu kümenin herhangi bir elemanı Bj ( j = l , 2, ..., n ) , 
sadece belirli bir talep veya tedarik merkezini ifade  edebileceği gibi, Bj 
aynı zamanda hem tedarik ve hem de talep merkezi durumunda olabilir. 
Kuruluş yeri probleminin çok aşamalı (burada üç aşamalı) ulaştırma mo-
deli olarak ifadesinde  —daha önceki sembollere ilave olarak— kullanıla-
rak semboller şunlardır: 

ru* = Bj tedarik merkezinden Aj de kurulan işletmeye sevkedilen z girdi 
çeşidi miktarı. ( z = l , 2, . . . , z) 

rj . = Bj tedarik merkezinden temin edilebilir z girdi çeşidi miktarı 
m 

r j z = S r l i z dir. 
1=1 

Cy. = Bj tedarik merkezinden bir birim z girdi çeşidinin A mümkün ku-
ruluş yerine taşınması için gerekli taşıma ücreti 

Bu durumda kuruluş yeri problemi çok aşamalı ulaştırma modeli ola-
rak —toplam taşıma maliyeti minimizasyonu kriterine göre— aşağıdaki şe-
kilde formüle  edilebilir:149 

— Amaç fonksiyonu 

Z = 1 S S C 1 J z . r u , + S 2 2 C^.Xı jq > Min (6.1) 
l = l j = l z = l l = l j = l q = l 

—• Sınırlayıcı şartlar 

i) 2 X u q = bjq (6.2) 
1 = 1 

ii) 2 X y q < a i q (6.3) 
1 = 1 

netik in der Ökonomie, Teil 11, Berlin 1965, s. 18. 
Korda, B.-. "Ein spezieller Algorithmus zur Lösung einfacher  Standortverteilungs-
probleme", Colloquim on Applications of  Mathematics to Economis, der.: H. 
Prekopa, Budapest 1965, s. 206. 
Kodra, B.: "Zur Problematik der Standortverteilung der Produktion", Mathe-
matik und Wirtschaft,  C. 3, Berlin 1966, s. 8. 
Holdhaus, R.: "Die Bestimmung der optimalen Produktionskapazitaten", Wirt-
schaftswissenschaft,  1963, s. 1400 ve s. 1553. 
Uman, N.: a.g.e., s. 68. 

i 4 3 Korda, B.: "Zur Problematik der Standortverteilung der Produktion", Mathema-
tik und Wirtschaft,  C. 3, Berlin 1966, s. 8. 
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iii) Her tedarik merkezinden tedarik edilen z girdi çeşidi miktarı, bu 
tedarik merkezindeki temin edilebilir z girdi çeşidi miktarını aşamaz. 

m 
2 r U l <; r j z (tüm j ve z 1er için) (6.4) 

1=1 
iv) Bj tedarik merkezlerinden işletmelere sevkedilen toplam girdi 

miktarı ile işletmelerden talep merkezlerine sevkedilen toplam ürün mik-
tarı birbirlerine eşit t ir1 5 0 ve tüm üretim satılmaktadır. 

m n z m m n a 
S S S rtj, = S X, = S 2 2 X i j q (6.5) 

1=1 j = l z=l 1 = 1 1=1 .1 = 1 q = l 

v) Ayrıca yukarıdaki ilişki tek tek işletmeler için de geçerlidir. 

2 2 r i j z = X = 2 2 X l j q (6.6) 
j=l Z=1 .1=1 q=l 

( tüm i 1er için) 

— Negatif  olmama şartı 

r i j z ^ 0 ve Xy, ^ 0 (6.7) 

( tüm i, j, z ve q 1ar için) 
Modelin optimum çözümü olarak, r J j z ve X j q değişkenleri toplam ta-

şıma maliyetini minimum kılacak şekilde belirlenecektir. Bu değişkenle-
r in optimum çözüm değerlerine göre belirlenen optimum ürün dağıtımı 
ve girdi tedariki planları yanında, 

n 
X i q = 2 X l j q 

.1 = 1 

eşitliklerine göre, optimum kuruluş yeri sistemine giren mümkün kuru-
luş yerlerinde üretilecek q ürün çeşidi miktarı (her işletmenin q ürün 
çeşidine ilişkin kapasitesi) ve 

Q n q 
X4 = 2 X l q = 2 2 X l j q 

q = l j = ! q = l 
eşitliğine göre de, kurulan işletmelerin kapasiteleri optimallik kriterine 
uygun olarak belirlenmektedir.151"152 

150 Burada farklı  girdi çeşitlerinin ve farklı  ürün çeşitlerinin toplanabilir olduk-
ları ve ayrıca tüm girdi ve ürünlerin aynı ölçü birimiyle ifade  edilebildikleri 
varsayılmaktadır. 

!5i Çok boyutlu ulaştırma modellerinin Kodra ve Galler çözüm metodları için bkz.: 
Kodra, B.: a.g.e., s. 8 ve Uman, N.: a.g.e., s. 68 v.d. 

1 5 2 X i j q = 0 olan Aj lerden (i = 1,2..,m) B, talep merkezlerine (j = l,2..,n) q ürün 
çeşidi ve r l j z = O olan Bj tedarik merkezlerinden A; lere z girdi çeşidi sevkedil-
memektedir. X j q = O olan A; lerde q ürün çeşidi üretilmemekte, X t = o olan 
Aj lerde ise işletme kurulmamaktadır. 
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Çok boyutlu ulaştırma modelleri, taşıma maliyeti yanında üretim ma-
liyetini (sabit ve değişken üret im maliyeti toplam olarak) de kapsayacak 
biçimde formüle  edilebilir. Ayrıca aşama sayısı, işletmenin farklı  üretim 
aşamalarını kapsayacak şekilde artırılarak, kuruluş yeri problemi —üç 
aşamadan daha fazla  sayıda aşamalı— çok boyutlu ulaştırma modeli ola-
rak, gerçeği daha iyi yansıtacak biçimde ifade  edilebilir.133 

B.4.2. YERLEŞTİRME (TAHSİS) MODELİ OLARAK KURULUŞ 
YERİ PROBLEMİ 

Kuruluş yeri probleminin yerleştirme modeli vasıtasıyla ifadesinde, 
belirli bir üretim seviyesini 

m n 
X = S X , = S b j 

1=1 j = l 
karşılamak üzere, toplam üretimin (X) hangi sayıda (optimum işletme 
sayısı) ve hangi coğrafi  dağılımındaki (optimum kuruluş yeri sistemi) iş-
letmeler tarafından  gerçekleştirilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmak-
tadır. Genel olarak bu modellerde amaç fonksiyonu,  taşıma maliyeti (M t) 
ile değişken (Md) ve sabit (Ms) maliyetleri kapsayan toplam maliyetin 

M = S M, = S (M u + Maj + M J 
1 = 1 1 = 1 

minimizasyonu olarak ortaya konmaktadır .1 5 4 

Yerleştirme modeli olarak kuruluş yeri problemleri literatürde genel-
likle iki farklı  şekilde ifade  edilmektedir:1 5 5 

i) Kuruluş yeri problemi "Steiner - Weber problemi" olarak ele alın-
maktadır .1 5 6 Bu modelde homojen alan varsayımı ile sonsuz sayıda kuru-
luş yeri sayısı ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları geçerlidir. Ayrıca kuru-
lacak işletmeler için kapasite sınırlamaları konmamaktadır .1 5 7 

153 Yukarıdaki temel modelden türetilebilecek kuruluş yeri problemini ifade  eden 
başkaca çok aşamalı ulaştırma modelleri için bkz.: Kaldor, B.: a.g.e., (Berlin 
1965, s. 18 ve Budapest 1965, s. 206). Grundman, W. et al.: a.g.e., s. 89 v.d. Holdhaus, 
R.: a.g.e., s. 68. Kadar, I. ve Nemeth, L.: "Mathematische Modelle für  Standort-
bestimmung komplexer industrieller Grossbetriebe", Colloquium on Application 
of  Mathematics to Economics, der.: A. Prekopa, Budapest 1965, s. 181. Gönig, H. 
ve Thoss, R.: "Der optimale Standort der Industrie" Zeitschrift  für  die gesamte 
Staatswissenchaften,  1965, s. 389 Bloech, J.: a.g.e., s. 165 v.d. ve s. 174 v.d. 

154 i endeksi kuruluş yerini ifade  etmektedir. 
155 Grundmann, W. et al.: a.g.e., s. 179. 
156 Supra, s. 49. 
157 Lüder, K: "Standortwahl", Industriebetriebslehre in programmierter Form, der.: 

H. Jacob, 2.C., Wiesbaden 1972, s. 81 v.d. 
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ii) Kuruluş yeri problemi ulaştırma modeli esas alınarak ifade  edil-
mektedir. Burada homojen alan varsayımı ve dolayısıyla sonsuz sayıda 
mümkün kuruluş yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları kaldırılmakta, 
ayrıca kurulacak işletmeler için alt ve/veya üst kapasite sınırlamaları 
konabilmektedir.158 

B.4.2.1. STEINER - WEBER PROBLEMİ OLARAK 
YERLEŞTİRME MODELİ 

Burada A kümesinin —homojen alan varsayımının bir sonucu ola-
rak— sonsuz sayıda elemanı (mümkün kuruluş yeri) vardır. B kümesi 
sadece talep merkezlerini kapsamakta ve her talep merkezinin (Bj) coğ-
rafi  konumu yu ve y 2 j ( j = l , 2, ..., n) koordinat değerleriyle bilinmekte-
dir. Optimum kuruluş yeri sisteminde yer alan coğrafi  konumların koor-
dinat değerleri ise yu ve y2 i olup, problemin bilinmeyen, model çözümü 
ile belirlenecek değişkenleridir.159 

Homojen alan varsayımının bir sonucu olarak Ai konumundaki ( i = l , 
2 m) 

Mı = M u + M.U + M s l 

toplam maliyet unsurlarından M^ ve M^ —homojen olan varsayımın bir 
sonucu olarak— her konumda aynıdır. Dolayısıyla A4 konumundaki top-
lam maliyet 

M, = M u + Ma + M8 

şeklinde yazılabilir. Her konumda aynı olan ve dolayısıyla kuruluş yerin-
den bağımsız olan değişken maliyet (Md) ve sabit maliyet (Ms) unsur-
ları, kuruluş yeri seçimini doğrudan etkilememektedirler. Fakat sabit 
maliyetler, işletme sayısı üzerinden dolaylı olarak kuruluş yeri seçimin-
de, daha doğrusu "optimum kuruluş yeri sistemine" girecek kuruluş yeri 
(işletme) sayısının belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

Aj (i=sl, 2, ...) konumunda (kuruluş yerinde) ortaya çıkacak taşı-
ma maliyeti (C) ton/km taşıma ücretini, d y ise Aı ile Bj arasındaki kuş-

158 Grundmann, W. et al.: s. 193 v.d. 
Nemeth, L.: a.g.e., s. 60. 
Bloech, J.: a.g.e., s. 163 v.d. 
Schreiter, D.: "Ein Modeli zur Standortplanung der Prodkution", Mathematik 
und Wirtschaft,  C. 3, Berlin 1966. 

159 Çalışmamızın tek konumlu veya sürekl ikuruluş yeri modelleri kısmında kuru-
luş yeri çokgeni olarak açıklanan Steiner - Weber probleminde, sadece tek bir 
konumun optimum kuruluş yeri olarak belirlenmesi söz konusuydu. Burada ise, 
Steiner - "VVeber probleminin yerleştirme modeli olarak ele alınmasında, tek ve-
ya birçok konumu kapsayan "optimum kuruluş yeri sistemi" aranmaktadır. 
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uçuşu mesafeyi  ve Xij, Ai den B, ye sevkedilen ürün miktarını ifade  et-
mek üzere 

M u = C . 2 d i j . X , j 

l=ı 
dir. Tek konumlu sürekli kuruluş yeri modellerinde olduğu gibi, dy me-
safesi,  Aı ve Bj lerin koordinat değerleri cinsinden 

dij = V (yu — y«) 2 + (ya — y2 j) " 

şeklinde yazılabilir.160 Bu dy değeri taşıma maliyeti fonksiyonunda  yeri-
ne konursa, Aı konumunda ortaya çıkacak taşıma maliyeti, 

M t i = C . 2 Xij. V (yu - yu)2 + ( y a - y 2 J ) 2 " ' 
ı=ı 

olarak belirlenir. 

Toplam maliyetin sabit maliyet unsuru ise, üretim seviyesinden ba-
ğımsız fakat  işletme sayısı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Prob-
lemde işletmeler için kapasite sınırlamaları öngörülmediğinden, işletme 
sayısına ilişkin olarak —ikisi ekstrem ve biri ara durumları karakterize 
etmek üzere— üç durum ayırdedilebilir: 

i) Birinci ekstrem durumda, her talep merkezinde (Bj, j = l , 2, ..., n) 
bulunduğu talep merkezinin talep seviyesini (bj) karşılayacak kapasite 
büyüklüğünde bir işletme kurulmaktadır. Yani birinci ekstrem durum-
da kurulan işletme sayısı talep merkezleri sayısına (n) eşittir ve kuru-
luş yerleri talep merkezleri olarak belirlenmektedir. Bu durum kısaca, 
m = n eşitliğiyle karakterize edilebilir. 

Buna göre birinci ekstrem durumda toplam taşıma maliyeti sıfır  ol-
makta (veya mümkün olan asgari seviyeye indirilmektedir.) Zira her 
talep merkezinin talep seviyesi aym konumda bulunan —ve dolayısıyla 
aynı koordinat değerlerine sahip— bir işletme tarafından  karşılanmak-
tadır .1 6 1 Buna karşılık işletme sayısı ile doğru orantılı olarak artan top-
lam sabit maliyetler, 

n . M, 

değeriyle en yüksek seviyeye çıkmaktadır. 

ii) İkinci ekstrem durum ise, birinci ekstrem durumun tamamen 
tersi niteliktedir. Bu durumda tüm talep merkezlerinin toplam talep se-

160 Supra, s. 50. 
161 Talep merkezlerinin Cy,j, y 2 j ) ve kuruluş yerlerinin (yu , y a ) koordinat değer-

lerinin eşit olması sonucunda, taşıma maliyeti fonksiyonunda  dy değerleri —ve 
dolayısıyla taşıma maliyeti— sıfır  değerini alır. 
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viyesini karşılamak üzere tek bir işletme kurulmakta (işletme sayısı 
m = l ) ve bunun sonucu olarak işletme sayısıyla doğru orantılı olarak 
toplam sabit maliyetler, 

1 . M. = M. 

değeriyle mümkün olan en alt seviyeye indirilmektedir. Buna karşılık 
toplam taşıma maliyetleri —tek işletmeden tüm talep merkezlerine da-
ğıtım yapılacağından— en yüksek seviyeye çıkmaktadır. 

iii) Ara durumlarda ise işletme sayısı 

1 < m < n 

arasında değişmektedir. Bunun sonucu olarak toplam sabit maliyetler 

m . M s . 
N v 

olarak, birinci ekstrem durumdan daha az (m < n), ikinci ekstrem du-
rumdan ise daha yüksektir ( m > l ) . Buna karşılık, üçüncü durumda top-
lam taşıma maliyetleri birinci ekstrem duruma göre daha fazla,  ikinci 
ekstreme göre ise daha düşüktür.1 6 2 

Bu şartlar altında, toplam talep seviyesini karşılamak üzere kuru-
lacak işletme sayısı arttıkça, toplam taşıma maliyeti azalırken —toplam 
maliyetin diğer bir unsuru olan— toplam sabit maliyetler artmaktadır. 
Toplam maliyetin üçüncü unsuru olan toplam değişken maliyetler ku-
ruluş yerinden ve işletme sayısından bağımsız olduğundan, modele da-
hil edilmemektedir.163 

Bu şartlar altında Steiner - Weber problemi olarak yerleştirme mo-
deli, işletme sayısını gösteren m, 

1 m <; n 

arasında değişen bir tamsayı değişken, bir 0;1 tamsayı değişken ol-
mak üzere, aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir:164 

162 Dördüncü durum olarak karakterize edilebilecek m > n durumu ekonomik açı-
dan geçersizdir. Zira bu durumda işletme sayısı (m) talep merkezi sayısına fn) 
indirilerek m = n durumuna geçilecek ve toplam sabit maliyetlerden (m-n) . M s 
kadar tasarruf  sağlanacaktır. 

163 Burada ölçek ekonomileri dikkate alınmadığından, birim değişken maliyet (md) 
işletme sayısından bağımsızdır. Tüm talebin tek ve nisbeten çok büyük bir iş-
letme tarafından  karşılanması veya her talep merkezine bir işletme kurularak 
nisbeten küçük işletmeler tarafından  karşılanması alternatiflerinde,  birim de-
ğişken maliyet değişmemekte, sabit kalmaktadır. 

im Lüder, K.: a.g.e., s. 81 v.d. 
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— Amaç fonksiyonu 

Z = m . M, + C . 2 2 v (yit — yıj)2 + (ya - y 2 J ) 2 . x u . Xy > Min (7.1) 
1=1 1 = 1 

— Sınırlayıcı şartlar 
i) Her talep merkezi tüm talep seviyesini tek bir kuruluş yerinden 

'(veya tek bir işletmeden) karşılamalıdır.195 

H = 1 (7.2) (tüm j = l , 2, ..., n için) 
1 = 1 

ii) Seçilen her kuruluş yerine (veya buraya kurulan işletmeye), 
—talep seviyesini tamamen karşılayacağı— en azından bir talep mer-
kezi düşmelidir.166 

2 Xy > 1 (tüm i = l , 2, ..., m için) (7.3) 
1=1 

iii) m — tam sayı (7.4) 

iv) Xy = 0 veya 1 şartını sağlamak üzere 

Xy = X2,j (7.5) 

—• Negatif  olmama şartı 

Xjj ve Xu > 0 ( tüm i ve j 1er için) (7.6) 

Model çözümü olarak, yu ve y2 i koordinat değerlerinin bulunmasıy-
la, hangi konumlarda işletme kurulacağı ,optimum kuruluş yeri siste-
mi) belirlenir. Modelin diğer çözüm değerleri olan Xy lerin bulunma-
sıyla da, hangi kuruluş yerindeki işletmelerden hagi talep merkezlerine 
ne kadar ürün sevkedildiği belirlenmektedir. Problemin tanımı gereği 
(7.2 sınırlayıcı şartı) 

Xu = bj 

165 Bu şart birinci (m=n) ve ikinci ( m = l ) ekstrem durumlarda otomatikman sağ-
lanmaktadır. 1 > m > n ile karakterize edilen üçüncü durumda da, her talep 
merkezi tüm talep seviyesini kendisine en yakın mesafede  bulunan kuruluş ye-
rinden (işletmeden) karşılayacaktır. Kurulacak işletmeler için kapasite sınır-
laması olmadığından bu şartın sağlanmasında herhangi bir engel bulunma-
maktadır. Bu şartın bir sonucu olarak modelin amaç fonksiyonunda  Xy yerine 
bj konabilir. Bu durumda bj unsuru modele bir 0;1 tamsayı değişkeni olan Xu ils 
çarpılarak konmalıdır. Xy = 1. A ( den Bj ye ürün sevkedileceğini (ve 7.2 şartına 
göre Bj nin tüm talebini karşılayacak biçimde bj kadar ürün sevkedileceğini), 
Xjj = O ise, A; den Bj ye ürün sevkedilmeyeceğini ifade  etmektedir. 

166 Böylece ekonomik bakımdan anlamsız olan m > n durumunun ortaya çıkması 
önlenmektedir. (Dipnot 1621. 
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olduğundan, her konumda kurulacak işletmenin kapasite büyüklüğü 

X, = S b, 
j=ı 

olarak, optimum kuruluş yeri sistemi ve optimum ürün dağıtım planıy-
la birükte belirlenmektedir. Yine modelin çözümüyle bulunan Ay değer-
leriyle, hangi kuruluş yerlerinden (AO hangi talep merkezlerine (Bj) 
ürün sevkedileceği (Xu — 1) ve hangi talep merkezlerine ürün sevkedil-
meyeceği (Ay = 0), eşanlı (simültane) olarak belirlenir.167 

B.4.2.2. YERLEŞTİRME MODELİNİN ULAŞTIRMA MODELİ 
OLARAK İFADESİ 

Burada, homojen alan varsayımı ile sonsuz sayıda mümkün kuruluş 
yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayımları terkedilmekte, taşıma ücreti de A t 

mümkün kuruluş yerleri ( i = l , 2, m) ile Bj talep merkezleri ( j = l , 2, 
..., n) arasındaki birim ürün taşıma maliyeti (Cıj) olarak ifade  edilmek-
tedir. 

Yerleştirme problemine uygun olarak her talep merkezi (Bj) tüm 
talep seviyesini (bj) sadece tek bir kuruluş yerinden (veya işletmeden) 
karşılamakta, yani her kuruluş yerine (veya işletmeye) en azından bir 
talep merkezi yerleştirilmektedir. Dolayısıyla burada da işletme sayısı 

1 <L m o p t < m 

arasında değişebilir.168 Yine, her talep merkezinin tüm talebini tek bir 
kuruluş yerinden (işletmeden) karşılaması şartının bir sonucu olarak, 
burada da Steiner - Weber problemi olarak yerleştirme modelinin ifade-
sinde olduğu gibi (7.2 sınırlayıcı şartı), 

X u = bj (7.2) 

durumu geçerlidir. 

1 6 7 Bir karma tamsayılı programlara modeli olarak ele alınabilen bu modelin ilk 
çözümü Cooper tarafından  gerçekleştirilmiştir. Lüder, K.: a.g.e., s. 81 v.d. Ayrı-
ca daha basit yaklaşık çözüm metodları için bkz.: Grundmann, W. et al.: a.g.e„ 
s. 186. 

ısa Burada homojen alan varsayımı terkedildiğinden, kuruluş yeri şartlarını sağ-
layan mümkün kuruluş yerleri sayısı (m) sonlu sayıda olup, coğrafi  konum-
ları bilinmektedir. Bundan dolayı modelin çözümü ile belirlenecek olan, opti-
mum kuruluş yeri sistemine giren konum sayısının m o p t sembolü ile gösteriyo-
ruz. m o p t ]> m dir. Şayet mümkün kuruluş yerleri sayısı m > n ise, tabiatıyla 
m o p t hiçbir zaman n'ye eşit olamıyacaktır. Buna göre 1 <; m o p t < n durumu sade-
ce m n halinde geçerlidir. Dolayısıyla genel olarak optimum çözüme giren 
kuruluş yeri (veya işletme) sayısı 1 m o p t < n şeklinde ifade  edilmelidir. 
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Burada, homojen alan varsayımının terkedilmesiyle, taşıma maliyeti 
(M t) yanında, değişken (Md) ve sabit (Ms) maliyetler de kuruluş yerine 
bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla Ai mümkün kuruluş yerinin top-
lam maliyeti 

Mj = M t l + M d l + Msi 

veya, mümkün kuruluş yerinin optimum kluruluş yeri sistemine girip gir-
memesine göre 

Mi = 2 CJJ . Xij + m u . X, + M s ı . 
j=ı 

yazılabilir. Eşitlikte, 

n 
Xı = 2 Xij ve (7.2) sınırlayıcı şartına uygun olarak 

j=ı 

X u = bj konursa, 

Aj mümkün kuruluş yerinde kurulacak işletmenin toplam maliyet fonksi-
yonu olarak 

Mi = 2 (Cij + m d i ) . b j . Xy + M, i . Xı 
1=1 

eşitliği elde edilir. Burada X4 0;1 tamsayı değişkenidir ve Xi = 1 durumu A, 
de işletme kurulduğunu (Xi > 0 ) ; Xi = 0 durumu ise Ai de işletme kurul-
madığını (Xı=0) ifade  etmektedir. Dolayısıyla Xi 1er modelin bilinmeyen 
değişkenleri olup, modelin çözümü ile belirleneceklerdir. 

Burada kurulacak işletmeler için alt ve üst kapasite sınırlamaları 
koymak mümkündür. Buna göre problem i) sınırsız kapasite ve ii) alt ve / 
veya üst kapasite sınırlamaları varsayımlarına göre iki şekilde modelleş-
tirilebilir. 

i) Burada kapasite sınırlaması olmadığından, optimum kuruluş ye-
ri sisteminin tek bir kuruluş yerini kapsaması durumunu da göz önünde 
tutmak üzere, A t lerde öngörülen kapasite büyüklükleri toplam talep se-
viyesini karşılayabilmek üzere 

a t = 2 bj 
1=1 

olarak modele dahil edilmelidir. Amaç fonksiyonu  toplam maliyetin 
m m n m 

M = 2 Mi = S 2 (C„ + m*) . b j . X(j + X, 
1 = 1 1 = 1 J = 1 1 = 1 
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minimizasyonu olarak, problem aşağıdaki şekilde formüle  edilebilir.189 

— Amaç fonksiyonu 

m n m 
Z = 2 2 (C„ -j-m*) .bj.A«j + S Md.Ai ^ Min (8.1) 

1 = 1 J = 1 j = l 

— Sınırlayıcı şartlar 

m 
i) 2 Xıs  - 1 (tüm j = l , 2, ..., n için) (8.2) 

1 = 1 

( = 1 • 2 > 0 için 

ü) X» (8.3) 
( = 0 >- 2 Xu = 0 için 

j=ı 

iii) Xjj=0 veya 1 (Xu = X\)  (8.4) 

— Negatif  olmama şartı 

X, ^ 0 ve Xy > 0 (8.5) 

Burada modelin çözüm sonunda belirlenecek değişkenleri Xu 1er ve X, ler-
dir. Xij bir 0;1 tamsayı değişkeni olup, Xu = 0 durumu Aı den Bj ye ürün 
sevkedilmediğini, Xy = 1 ise A l den Bj ye ürün sevkedildiğini ifade  etmek-
tedir. (8.2) sınırlayıcı şartına göre, her talep merkezi tüm talep seviyesini 
tek bir kuruluş yerinden (işletmeden) karşılaması gerektiğinden, = 1 
olması halinde, Ai den Bj ye sevkedilen ürün miktarı bj ye eşit olmakta-
dır. Aı de işletme kurulması haünde (Xı=l), bu işletmenin kapasite bü-
yüklüğü de, buradan ürün sevkedilen talep merkezlerinin talep seviyeleri 
toplamı olarak 

X i = 2 bj 
j=ı 

şeklinde belirlenebilir. 
- . t . 

ii) Probleme alt ve üst kapasite sınırlamalarının konması halind?, 
model gerçek kuruluş yeri problemini daha iyi bir şekilde ifade  edebil-
mekte, buna karşılık —hesap hacminin büyük ölçüde artması sonucu— 
çözümü güçleşmektedir. Alt ve üst kapasite sınırları, Aı mümkün kuru-
luş yerinde kurulacak işletme için k i

m l n ve ki™*" ile ifade  edilirse, problem 
aşağıdaki şekilde modelleştirilebilir:170 

169 Grundmann, W. et al.: a.g.e„ s. 194 v.d. 
"0 Supra, s. 63. 
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— Amaç fonksiyonu 

m n 
Z = S S (Cy + m*) . Xu 

1=11=1 
+ k 

1=1 
i . Xt > Min (9.1) 

— Sınırlayıcı şartlar 

i) S X« £ k i m a x . Xi (tüm i -
]=ı =1, 2, . . . , m için) (9.2) 

ü) 2 Xy £ k , m l n . Xi ( tüm i— 
1=1 

=1,2, m için) (9.3 

iii) 1 X y = b, 
1=1 

(9.4) 

= 1 > ki1"1" < I Xu < k r x için 
iv) Xı = j n

 i = 1 (9.5) 
= O > S Xij = O için 

J=ı 
m n m 

v) S k ^ . Xi < S bj ^ S k r * . Xi (9.6) 
1=1 1 = 1 1=1 

— Negatif  olmama şartı 

X j ^ o ve X i^O (9.7) 

Modelde, (9.2) ve (9.3) sınırlayıcı şartları, işletme kurulan mümkün ku-
ruluş yerlerinde (Xi = 1) alt ve üst kapasite sınırlarına uyulmasını; (9.4), 
her talep merkezinin talep seviyesinin tamamen karşılanmasını; (9.5), ku-
rulan işletmelerin (Xi=l) en azından bir talep merkezinin tüm talep sevi-
yesini karşılayacak ve aynı zamanda alt ve üst kapasite sınırlarını sağ-
layacak büyüklükte olmasını, aksi halde (Xı=0) Aj ye işletme kurulma-
masını; (9.6), tüm işletmeler alt kapasite sınırında kurulsalar bile toplam 
talebin karşılanmasını garanti etmektedir.1 7 1 Model çok aşamalı ve çok 
ürün çeşidi durumlarını da kapsayacak biçimde genişletilebilir.172 

17 1 ModeMn çözümü içiıı üçüncü bölümün ilgili kısmına bakınız. 
172 Werchowski, B.S.: a.g.e., s. 70. 

Kodra, B.: a.g.e. 
Nemeth, L.: a.g.e., s. 60. 
Bloech, J.: a.g.e., s. 163 v.d. 
Kreko, B.: Lehrbuch der linearen Optimıerung, Berlin 1935, s. 303 v.d. 
Schreiter, D.: "Ein Modeli zur Standortplanung der Produktion", Mathematik 
und Wirtschaft,  C. 3., Berlin 19-66. 
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B.4.3. DİĞER ÇOK KONUMLU KURULUŞ YERÎ 
MODELLERİ 

Sanayi işletmeleri dışında kalan diğer işletme türlerine ilişkin kuru-
luş yeri modelleri ile kuruluş yeri probleminin sektörel ve ulusal eko-
nomi seviyelerinde ele alındığı modeller bu çalışmanın kapsamı dışında 
bırakılmaktadır. Ticaret işletmelerinin, özellikle zincirleme satış mağaza-
larının, depoların kuruluş yeri probleminin oyun teorisi, Monte-Carlo, tu r 
ve şebeke analizi modelleri olarak ifade  edildiği birçok çalışmalar var-
dır .1 7 3 Ayrıca kuruluş yeri probleminin sektör seviyesinde optimum ku-
ruluş yerinin belirlenmesi olarak merkezi planlama çerçevesinde ele alan 
birçok çalışmalar yapılmıştır .1 7 4 Problemin ulusal ekonomi seviyesinde 
ele alındığı çalışmalar ise enderdir .1 7 5 

C. KURULUŞ YERİ MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmamızın bir önceki kısmında (Kısım B), sanayi işletmelerine 
ilişkin olarak literatürde ortaya konan kuruluş yeri modelleri ana hatla-
rıyla belirlenmeye çalışılmıştır.176 Burada, kuruluş yeri modelleri, esas 
itibarıyla, "tek konumlu kuruluş yeri modelleri" ve "çok konumlu kuru-
luş yeri modelleri" şeklinde bir sınıflandırmaya  tabi tu tulmuştur . 1 7 7 Lite-

173 Ticaret işletmelerinin kuruluş yeri probleminin modelleştirilmesine ilişkin ola-
rak bkz.: Gümbel, R.: "Die Abbildung von Standortwahlproblemen einer Fili-
alunternehmung in einem polyselektiven StandortmodeH", Unternehmensforsc-
hung im Handel, Nr. 41 der Schriftenreine  des Gottlieb - Duttweiler - Instituts, 
Rüschlikon - Zürich 1969, s. 195. (Burada kuruluş yeri problemi karma tamsayılı 
programlama modeli olarak ele alınmaktadır). Ticaret işletmelerinin kuruluş 
yeri problemine ilişkin olarak bkz.: Behrens, K. Ch.: Der Standort der Han-
delsbetriebe, Köln ve Opladen 1965. Ayrıca problemin oyun teorisi. Monte - Carlo 
ve tur modelleri olarak formülasyonu  için bkz.: Grundmann, W., et al.: a.g.e„ 
s. 215 (Monte-Carlo), s. 223 (tur), s. 231 (oyun teorisi). 

1 7 4 Grundman, W., et al.: a.g.e., s. 334 v.d. 
Dadajan ve Kossow: Die Verflechtungsbilanz  als Instrument der Planungsrech-
nung, Berlin 1964. Öteki çalışmalar için bkz.: Dipnot 50. 
Kossow, W.: "Ein Ökonomisch - mathematisches Modeli der Territorialplanung", 
Sowjetwissenschaft.  Gesellschaftswissenschaftliche  Beitrâge, 1965, s. 187. 
Böventer, E.: Theorie des raumlichen Gleichgewichts, Tübingen 1962. 
Grundmann, W. et al.: a.g.e., s. 149 v.d. 

1 7 6 Bu ana modellerden geliştirilen diğer kuruluş yeri modelleri için bkz.: Grund-
man, W. et al.: a.g.e. 

1 7 7 Çalışmamızda kısaca değinilen nitel kuruluş yeri modelleri nicel modellerden 
bağımsız olarak düşünülemez. Uygulamada, kuruluş yeri seçiminde nitel ve 
nicel değerlendirme birlikte yürütülür, özellikle çok konumlu modellerde müm-
kün kuruluş yerlerinin belirlenmesinde nitel değerlendirme büyük önem taşır. 
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ra türde ortaya konan tüm nicel kuruluş yeri modellerini kapsayan bir 
kuruluş yeri modelleri tipolojisi geliştirmek oldukça güçtür. Nicel kuru-
luş yeri modelleri için yukarıda yapılan "tek konumlu kuruluş yeri mo-
delleri" ve "çok konumlu kuruluş yeri modelleri" yanında yapılabilecek 
diğer sınıflandırma  imkanları —yine sadece sanayi işletmelerine ilişkin 
olmak üzere— aşağıdaki şekilde belirlenebilir:178 

i) Modelde tanımlanan fonksiyonların  şekline göre, doğrusal ve 
doğrusal olmayan kuruluş yeri modelleri, 

ii) Zaman unsurunun modelde göz önünde tutulup tutulmaması-
na göre, statik ve dinamik kuruluş yeri modelleri, 

iii) Modelde yer alan parametre değerlerinin kesinlik durumuna gö-
re, determinist ve stokastik kuruluş yeri modelleri ve 

iv) Modele uygulanan çözüm metoduna göre, analitik ve sezgisel 
(heuristik)) kuruluş yeri modelleri. 

Burada çalışmamıza esas aldığımız tek konumlu (sürekli) ve çok ko-
numlu (kesikli) kuruluş yeri modelleri, önce —karşılaştırmalı bir şekil-
de— uygulanabilirliği açısından ve daha sonra yukarıda belirlenen diğer 
sınıflandırma  kriterlerine göre değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri modellerinin en önemli özel-
likleri, homojen alan varsayımı ile —bu varsayımın tabii sonuçları ola-
rak— sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri ve kuşuçuşu mesafe  varsayım-

Modele dahil edilen mümkün kuruluş yeri sayısının azalması nisbetinde, mode-
lin çözümündeki hesap hacmi büyük ölçüde azalır, (m adet mümkün kuruluş 
yerinden meydana gelen bir modelde değerlendirilmesi gerekli kuruluş yeri 
kombinasyonu alternatifi  2 m — 1 formülüne  göre belirlenmektedir). Bu nedenle 
modele dahil edilecek mümkün kuruluş yerlerinin sıkı bir elemeden geçirilmesi 
ile, modelin çözümü önemli ölçüde kolaylaşır. Burada nitel değerlendirme, ni-
cel modele girecek mümkün kuruluş yerlerinin belirlenmesinde bir süzgeç ro-
lünü oynamaktadır. Pilz, V.F.: "Qualitative und Quantitative Aspekte der Stan-
dortplanung", Rationalisierung, 1975, s. 108. 

İTO Sadece 1960-1969 yılları arasında ortaya konan kuruluş yeri modelleri sayısı-
nın üçyüzün üzerinde olduğu belirtilmektedir. Domschke, W.: "Modelle und 
Verfahren  zur Bestimmung betrieblicher und innerbetrieblicher Satndorte, Ein 
Uberlick", Zeitschrift  für  Operation Research, Seria B/1973, s. 13. Bu modellerin 
başlıcalarmın çözüm metodlarına ilişkin olarak bkz.: Grundmann, W. et al.: 
a.g.e. 
Lüder, K.: a.g.e. 
Bloech, J.: a.g.e. 
Alvensleben, v. R.: a.g.e. 
Liebmann, H. - P.: Die Standortwahl als Entscheidungsproblem. Ein Beitrag zur 
Standortbestimmung von Produktions - und Handelsbetrieben, Würzburg und 
Wien 1971. 
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larıdır. Böylece kuruluş yeri problemi, iki koordinatı kuruluş yeri seçi-
mine konu olan coğrafi  alanı ve diğer koordinatı amaç değişkeni ifade 
eden, üçlü bir koordinat sistemiyle gösterilebilir. Amaç değişkenin değe-
ri homojen alanın her noktası (mümkün kuruluş yeri) için tanımlanabil-
mekte ve amaç değişkenin minimum veya maksimum olduğu nokta, opti-
mum kuruluş yeri olarak belirlenmektedir. 

Homojen alanın ifade  ettiği özellik, yani coğrafi  alanın her noktasının 
aynı kuruluş yeri şartlarını taşıdığı varsayımı, gerçek kuruluş yeri prob-
leminin ileri derecede basitleştirildiği önemli bir soyutlamadır. Bu var-
sayıma göre coğrafi  alanın her noktasında (veya her noktanın ifade  ettiği 
her mümkün kuruluş yerinde) aynı üretim maliyetinin ve yatırım gider-
lerinin ortaya çıktığı, aynı ulaşım, enerji ve işgücü imkanlarının olduğu, 
aynı satış hasılatının elde edildiği varsayılmaktadır. Böylece kuruluş yeri 
problemi, sadece toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu noktanın 
—optimum kuruluş yeri olarak— belirlenmesi sorununa indirgenmekte-
dir. Halbuki gerçek kuruluş yeri problemlerinde coğrafi  alanın farklı  ko-
numları değişik özellikler taşımaktadır: değişik arazi yapısı, farklı  ulaşım 
imkanları, farklı  altyapı tesisleri, farklı  talep hacmi ve talep yapısı ve 
dolayısıyla farklı  satış imkanları v.d. Dolayısıyla belirli bir sanayi kolu 
için gerekli kuruluş yeri şartları, ancak coğrafi  alan içindeki sınırlı sa-
yıdaki konumlarda sağlanabilir ve ancak sınırlı sayıda mümkün kuruluş 
yeri modele esas alınabilir. Zira kuruluş yeri seçimi soyut bir geometrik 
alanda değil, somut bir fiziki-coğrafi  ve sosyo-ekonomik alanda yapıla-
caktır. 

Salt sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri varsayımı, esas itibarıyla 
modele önemli bir sınırlandırma getirmez.1 7 9 Tam tersine, sonsuz sayıda 
mümkün kuruluş yeri varsayımı ile modelin geçerlilik alanı genişletilmek-
tedir. Fakat —homojen alan varsayımının kaldırılmasıyla farklılıklar  gös-
terecek olan— coğrafi  alanın sonsuz sayıdaki konumlarında maliyet, sa-
tış hasılatı ve sermaye unsurlarının ayrı ayrı belirlenmesi imkansız ola-
caktır. Sayısı çok fazla  da olsa, ancak sınırlı sayıdaki mümkün kuruluş 
yerleri için bu unsurların belirlenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda 
ise problemi kesikli bir model olarak ele almak gerekir. Şayet problem 
tek konumluluk şartıyla, sadece tek bir "optimum kuruluş yerinin" belir-
lenmesi şeklinde çözülecekse sınırlı sayıdaki mümkün kuruluş yerlerinin 
herbirinin koordinat değerleri, amaç fonksiyonunda  ayrı ayrı yerine ko-
narak amaç değişkeninin değerleri bulunur ve amacın optimize edildiği 
konum "optimum kuruluş yeri" olarak saptanır. Böylece kuruluş yeri 
problemi —kesikli model olarak— tam enümerasyon (tüm alternatiflerin 

ı™ Teorik olarak, belirli bir sanayi kolu için gerekli kuruluş yeri şartlarının, ala-
nın her konumunda suni olarak gerçekleştirilebileceğinden hareket edilebilir. 

82 



denenmesi) metodu ile mümkün kuruluş yeri sayısı kadar bir deneme 
sonucunda belirlenmiş olur. Fakat problemin —tek konumluluğu da müm-
kün bir alternatif  olarak içermek üzere— çok konumlu kuruluş yeri modeli 
olarak ele alınması halinde, tam enümerasyon metodunda denenmesi ge-
rekli alternatif  sayısı çok artmaktadır. Bu metodun uygulanması mümkün 
kuruluş yeri sayısının beş-altı rakamlarını bulması halinde bile güçleş-
mektedir. Dolayısıyla çok konumlu kuruluş yeri modellerinde, modelin 
problemi en özlü biçimde yansıtması yanında,1 8 0 —deneme sayısını büyük 
ölçüde azaltan— etkin bir çözüm metoduna sahip olması da büyük önem 
taşır .1 8 1 

Çok konumlu (kesikli) kuruluş yeri modellerinde kuşuçuşu mesafe 
varsayımı da kaldırılarak, taşıma ücreti kuruluş yeri (As) ile talep veya 
tedarik merkezi (Bj) arasındaki birim taşıma maliyeti olarak (Cu) tanım-
lanmaktadır. Böylece taşıma ücreti, belirli bir kuruluş yeri ile belirli bir 
talep veya tedarik merkezi arasındaki ulaşım imkanları göz önünde tu -
tularak, daha gerçekçi bir şekilde modele dahil edilebilir.182 Etkin çözüm 
metodlarına sahip modellerdeki doğrusallık şartından dolayı, taşıma üc-
retlerinin çok konumlu kuruluş yeri modellerinde de sabit kabul edilme-
si genellikle zorunlu olmaktadır. 

Bu özellikleriyle, gerçek kuruluş yeri problemlerinin daha özlü b i r 
biçimde ifade  edilebildiği çok konumlu (kesikli) kuruluş yeri modelleri 
uygulamada daha büyük önem taşır. Çok konumlu kuruluş yeri model-
lerinde önemle üzerinde durulması gereken konular, mümkün kuruluş 
yerlerinin belirlenmesi ve çözülebilir bir model hazırlanması olarak or-
taya konabilir. Zira —modelin çözülebilirliği varsayılırsa— optimum ku-
ruluş yeri sistemini oluşturan konumlar, modelin başında belirlenen müm-
kün kuruluş yerleri arasından seçilmektedir. Başka bir deyimle, şayet ger-
çek optimum konum (veya konumlar) mümkün kuruluş yerleri arasında 

ıso Bkz.: I. Bölümde dipnot 126. 
ısı "Kuruluş yeri probleminin çok konumluluk şartına uygun olarak optimum 

kuruluş yeri sisteminin belirlenmesi şeklinde ele alınması, sadece çok büyük 
teşebbüsler için değil, küçük ve ortaboy teşebbüsler için de göz önünde tutul-
ması gereken bir husustur." Timmermann, M.: "Standort - Diversifikation  als 
Instrument der Unternehmenspolitik", Die Unternehmung, 1973, s. 41. 

182 Fakat taşıma ücretlerinin taşınan mal miktarına göre farklılıklar  göstermesi 
halinde, Cy, taşınan mal miktarına (Xu) bağlı olacaktır Halbuki Xi;| 1er ancak mo-
del çözümüyle belirleneceğinden, taşıma ücretleri modele sabit bir unsur ola-
rak değil, Cy = C u CXij) fonksiyonuna  göre, taşman mal miktarıyla eşanlı be-
lirlenmesi gerekli bir değişkendir. Ayrıca bu durumda taşıma maliyeti de doğ-
rusallık özelliğini kaybetmekte, dolayısıyla problem doğrusal programlama 
modeli olarak ifade  edilememektedir. Ancak çözüm metoduna sahip —doğrusal 
olmayan— bir modelde, taşıma maliyetinin bu özelliğinin dikkate alınması bir 
anlam taşır. 
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bulunmuyorsa, modelin çözümü ile belirlenen optimum kuruluş yeri sis-
temi içinde de bulunmayacaktır. Bu ihtimalleri ortadan kaldırmanın ilk 
yolu, mümkün kuruluş yerleri sayısını olabildiğince geniş tutmaktır . Fa-
kat öte yandan modelin çözülebilirliği de bir bakıma —modele esas alı-
nan— mümkün kuruluş yerleri sayısına bağlıdır. Zira mümkün kuruluş 
yeri sayısının artmasıyla modelin hesap hacmi de büyük ölçüde artmak-
tadır. Bu bakımdan modelin hazırlanmasının başlangıç aşaması olan müm-
kün kuruluş yerlerinin belirlenmesinde azami dikkat gösterilmesi ve bu 
önseçimin —coğrafi  konumların nitel değerlendirilmesi de dahil olmak 
üzere— geniş bir analize dayandırılması gerekir. 

Modelin çözülebilirliği açısından ise, kuruluş yeri probleminin —eşit-
lik veya eşitsizlikler halindeki— doğrusal denklemler vasıtasıyla ifade  edi-
lebilmesi büyük önem taşır. Zira en etkin çözüm metodları —ulaştırma 
modellerini de kapsayan— doğrusal programlama modelleri için gelişti-
rilmiştir. Öte yandan kuruluş yeri problemleri doğrusal olmayan fonksi-
yonlarla daha gerçekçi bir şekilde ifade  edilebilir. Bu durum özellikle amaç 
fonksiyonu  için geçerlidir. Taşıma ücretinin taşman mal miktarına ve/ 
veya taşıma mesafesine  göre değişmesinde taşıma maliyeti, ölçeğe göre 
artan ve/veya azalan getiri durumlarında üretim maliyeti, satış fiyatımn 
satış miktarına göre değişmesi halinde satış hasılatı, birim ürüne düşen 
sermaye ihtiyacının ölçek büyüklüğüne göre değişmesi halinde de serma-
ye ihtiyacı fonksiyonu,  doğrusallık özelliğini kaybetmektedir. Doğrusal ol-
mayan modeller için, ancak belirli şartlar altında çözüm metodları geliş-
tiirlmiştir. Doğrusal olmayan ve çözüm metodu bulunmayan modeller-
de doğrusal olmayan fonksiyonların,  ancak belirli aralıklarda doğrusal ifa-
de edilmeleri suretiyle problem yaklaşık olarak çözülebilir.183 Bu durum-
da, modele fonksiyonun  doğrusal ifade  edildiği aralıkları gösteren yeni 
bir endeks ilave edilmesi gerektiğinden, modelin hesap hacmi artacak-
t ı r .1 8 4 

Kuruluş yeri problemlerinde bazı değişkenlerin çözüm değerlerinin 
tamsayı olması da önemlidir. Dolayısıyla kuruluş yeri modellerinin bazı 
değişkenlerin tamsayı olma şartını sağlamaları gerekir.1 8 5 Kuruluş yeri 

183 Pressmar, D.B., Jahnke, B„ Karpak, B., Merih, K.: "Planlama modellerinin li-
neerleştirme problemleri", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, Nisan 1980, 
s. 38. 

184 Doğrusallaştırılan aralıklar ne kadar küçük olursa gerçek fonksiyon  o oran-
da iyi ifade  edilecek, buna karşılık modelin hesap hacmi de aynı oranda ar-
tacaktır. 

185 Tamsayılı programlama modelleri üç gruba ayrılabilir: 1) Çözümde bulunan 
tüm değişkenler için tamsayı olma şartı (tamsayılı programlama modelleri), 
2) Çözümde bulunan bazı değişkenler için tamsayı olma şartı (karma tam-

84 



problemlerinde, özellikle sadece bazı değişkenlerin 0 veya 1 tamsayı ol-
maları şartını taşıyan, 0;1 tamsayılı programlama modelleri (Model 3, 5, 
7 ve 9) ve kısmen karma tamsayılı programlama modelleri (Model 7) de 
büyük önem taşır. Öte yandan modele dahil edilecek herhangi bir tam-
sayı şartı ile, doğrusal programlama modellerinde simplex metodu geçer-
liliğini kaybetmekte, başka bir deyimle bu metod bazı değişkenlerin tam-
sayı olma şartını sağlayamamaktadır. Bu bakımdan çözüme giren tüm de-
ğişkenlerin tamsayı olma şartının otomatikman sağlandığı klasik ulaştır-
ma modelleri ve yerleştirme modelleri, kuruluş yeri problemlerinin mo-
delleştirilmesinde büyük önem kazanmaktadır. Genel olarak bazı veya 
tüm değişkenlerin tamsayı (veya 0;1 tamsayı) olma şartının öngörüldüğü 
modeller için, genel geçerliliğe sahip çözüm metodları geliştirilememiştir. 
Burada en çok kullanılan metodlar, Gomory metodu 1 8 6 ve sezgisel (heu-
ristik) çözüm metodlarıdır.1 8 7 Değişken ve sınırlayıcı şart sayısı nisbeten 
az olan modellerde ise, pratik çözüm metodları kullanılabilmektedir.188 

Çalışmamızda ortaya konan kuruluş yeri modelleri statik bir yapıya 
sahiptir. Halbuki kuruluş yeri kararları işletmeyi uzun süre, hat ta genel-
likle işletmenin tüm yaşamı boyunca bağlayıcı nitelikte olduğu için, mo-
dele esas alman parametrelerin zaman boyutu üzerindeki değişmelerinin 
dikkate alınması gerekir.1 8 9 Burada en önemli sorun, geleceğe ilişkin bu 

sayılı programlama modelleri), 3) Çözümde bulunan tüm veya bazı değişken-
ler için sadece 0 veya 1 tam sayılarını alma şartı (0;1 tamsayılı programlama 
modelleri). Müller - Merbach, H.: Operation Research, Berlin 1970, s. 349. 

186 Müller - Merbach, H.: a.g,e„ s. 351. 
187 Gritzka, Ch.: Die Anwendung der heuristischen Systemanalyse zur Vorbereitung 

industrieller Standortentscheidungen, Diss, Mannheim, 1974. Klein, H.: Heuris-
tische Entscheidungsmodelle, Wiesbaden 1971. 

188 Burada model, tamsayı olma şartım garanti etmeyen bir metodla (örneğin 
simpleks) çözülmektedir. Şayet çözümde tamsayı olması öngörülen değişken de-
ğerleri tamsayı çıkmamışsa, bu değişken değerleri aşağı ve/veya yukarı doğ-
ru en yakın tamsayı ile değiştirilerek, sınırlayıcı şartları sağlayıp sağlamadık-
ları açısından kontrol edilirler. Özellikle sınırlayıcı şartların kesin olmadığı mo-
dellerde bu yolla kolayca sonuca gidilebilir. 

189 Literatürde kuruluş yeri probleminin dinamik özelliği öteden beri vurgulana-
gelmiştir. Fakat çözülebilirlik özelliklerinden dolayı statik modeller hep ön pla-
na geçmiştir. Ritschl, H.: "Reine und historisciıe Dynamik dos Standortes der 
Erzeugungszvveige", Schmollers Jahrbuch, 1927, s. 883. Christialler, W.: Die 
zentrale Orte in Siiddeutschlaud, Jena 1933 s. 86. Rüschenpöhler, H.: Der Stan-
dort industrieller Unternehmungen als betriebsıvirtschaftliches  Problem, Berlin 
1961, s. 78. Ayrıca, dinamik unsurlar ihtiva eden kuruluş yeri modellerine iliş-
kin olarak bkz.: Jacob, H.: a.g.e., s. 286. Gümbel, R.: Die Behandlung von Stan-
dortproblemen mit Methoden der Unternehmensforschung,  Vortrag puf  der DGU 
Tagung, Berlin 1966. Rachman, G.-D: "Dynamische Programmierung der Stan-
dortverteilung der Produktion", Sowjetwissensch&ft.  Gsseüschaftsvrissenschaft-
liche Beitrâge, Berlin 1965, s. 205. 
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tür parametre değişikliklerinin, hangi zaman aralığı içinde modelde dik-
kate alınması gerektiğidir. Ekonomik ufuk  kavramıyla ifade  edilen bu 
zaman aralığının uzunluğu, ancak model parametrelerinin tahmin edile-
bilirlik özelliğini koruduğu sınırlara kadar götürülebilir. Uygulamada, 
tahmin edilebilen zaman aralığının kuruluş yeri planlamasına esas alın-
ması ve her yıl sonunda bu tahmin değerlerin yeni bilgilerin ışığı altında 
yeniden gözden geçirilmesi en uygun yol olmaktadır.1 9 0 

Kuruluş yeri problemlerine ilişkin olarak ve genelde, parametre de-
ğişikliklerinin zaman boyutu üzerindeki değişmelerini, yani parametre-

. lerin dinamiğini içeren özel bir çözüm tekniği olmadığı için, tek yol, plan-
lamaya esas alman zaman aralığında, her dönem için hesapları ayrı ayrı 
yapmaktır. Bunun sonucu olarak, parametrelerin dönem değerlerinin za-
man boyutu içindeki gelişmeleri dikkate alınamayacaktır.1 9 1 Başka bir 
deyişle, problemin dinamik yapısı, ancak bir sıra statik modelin ardarda 
getirilmesiyle ifade  edilebilmektedir. Bu da, modele yeni bir dönem en-
deksinin ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirilmekte ve parametre değer-
leri her dönem için ayrı ayrı tahmin edilmektedir. Örneğin, T ekonomik 
ufku  ifade  etmek üzere, taşıma ücreti 

m n T 
2 2 2 C İ J t 

1 = 1 j = l t = l 

şeklinde, Aı den Bj talep merkezine t dönemindeki taşıma ücreti olarak, 
çözüm değerleri de yine dönem endeksi ile, örneğin taşınan mal miktarı 
için 

m n T 
2 2 2 X . 

1 = 1 j = l t = l 

şeklinde, t döneminde Ai den Bj talep merkezine taşman mal miktarı ola-
rak ifade  edilir. Başka bir alternatif  de, tüm parametre ve değişkenleri 
—paranın bugünkü (halihazır) değerini de dikkate almak suretiyle— or-
talama bir büyüklük olarak, örneğin Ai den Bj talep merkezlerine t üm 
dönemleri kapsayan toplam taşıma maliyetinin 

M t = 2 2 2 C ü t . K u t . ( - 4 - ) - 1 

ı=ı j=ı t=ı ı 

ortalama taşıma maliyeti 

ise Grundmann, W. et al.: a.g.e., s. 52. 
19i Birman, I. J.: a.g.e., 1971, s. 246. 
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m t = M t — 
( — r — ) T — 1 

şeklinde modele esas alınmasıdır.192 

Yine, kuruluş yeri problemlerinin bir uzun dönem planlama konusu 
olmasından kaynaklanan parametre değerlerinin tahminindeki güçlükler 
nedeniyle, kuruluş yeri problemleri stokastik modeller vasıtasıyla daha 
gerçekçi bir şekilde ifade  edilebilir.193 Stokastik modellerin bu üstünlüğü-
ne karşılık, genel geçerliliğe sahip bir çözüm metodunun olmaması, uygu-
lama imkanını çok sınırlandırmaktadır. Stokastik modellerde, ancak si-
mulasyon ve sezgisel (heuristik) çözüm metodlarının kullanımı söz ko-
nusudur. Sezgisel metodlar ayrıca, analitik metodların uygulanamadığı 
modellerin çözüme ulaştırılmasında başvurulan bir yöntemdir.1 9 4 Özellik-
le analitik metodlarla çözülemeyen doğrusal olmayan programlama ve 
tamsayılı programlama modelleri şeklinde ifade  edilen kuruluş yeri prob-
lemlerinin çözüme ulaştırılmasında, sezgisel metodlardan geniş ölçüde ya-
rarlanılır .1 9 5 Sezgisel metodların en önemli sakıncası, bu metodların op-
t imum çözümü garanti edememeleridir.196 Modelin yapısına göre değişik, 
birbirlerinden çok farklı  çözüm metodlarını kapsayan sezgisel (heuristik) 
metodlar için genel geçerliliğe sahip bir sınıflandırmaya  gitmek de im-
kansızdır. Zira sezgisel metodlar probleme dönük olarak geliştirilen çö-
züm metodlarını kapsamaktadır. Kuruluş yeri problemlerine ilişkin en 
çok kullanılan sezgisel metodlar, simulasyon, karar ağacı ve sınırlı enü-
tnerasyon (sınırlı sayıda alternatiflerin  denenmesi) metodlarıdır.197 

192 Burada i, bugünkü değere indirgemeye esas alman faiz  haddini ifade  etmek-
tedir . 

193 Özellikle teşebbüs tarafından  kontrol edilemeyen değişken değerlerinin kesin 
şekilde tahminleri imkansız olduğundan, ancak stokastik bir modelde gereğince 
dikkate alınabilirler. Grundmann, W. et al.: a.g.e„ s. 53. 

1 9 4 Kuruluş yeri problemlerinin çözümünde kullanılan analitik ve sezgisel metod-
lar için bkz.: Dick, R.: Quantitative Modelle zur Lösung betriebsvvirtschaftlicher 
Standortmodelle und ihre Einordnung in eine entscheidungsorientierte Standort-
theorie, yayınlanmamış doçentlik tezi, TU Aachen 1971. 

195 Liebmann, H.-P.: a.g.e., s. 144. 
196 Alvensleben, R.v.: a.g.e., s. 97. Gritzka, Ch.: a.g.e„ s. 64. 
19T Klein, W.: Heuristische Entscheidungsmodelle, Wiesbaden 1971. Hansman, W.-K: 

Entscheidungsmodelle zur Standortplanung der Industrienternehmungen, Diss. 
Hamburg 1972. 
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İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÖLÇEK SORUNU 

A. LİTERATÜRDE KONUNUN ELE ALINMASI 

Yüzyılımızda büyük önem kazanan teşebbüslerin sürekli olarak bü-
yümeleri ve dolayısıyla piyasaların monopolist ve oligopolist bir yapıya 
dönüşmesi olgusu, işletme ekonomisi ve genel ekonomi disiplinlerinde de-
ğişik açılardan değerlendirilmektedir. Konu işletme ekonomisinde genel 
olarak büyüklüğün maliyetler, satış hasılatı ve sermaye ihtiyacı üzerinde-
ki etkileri göz önünde tutularak incelenmekte ve amaç değişkenini (birim 
maliyet, kâr veya rantabilite) minimum veya maksimum kılan optimum 
işletme veya teşebbüs büyüklüğünün belirlenmesine çalışılmaktadır. 

Genel ekonomide ise konu, —işletme ekonomisi açısından da önemli 
olan— büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  ve menfi  tasarruflar  (öl-
çek ekonomileri ve disekonomileri) yanında, teşebbüslerin büyümelerinin 
tabii bir sonucu olarak ortaya çıkan temerküz olgusu açısından da ince-
lenmektedir. Bir yandan temerküz olgusunun maliyetler, teknolojik ve 
ekonomik gelişme üzerindeki olumlu sonuçları vurgulanırken; öte yan-
dan temerküzün rekabet düzeni üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde du-
rulmaktadır. Özellikle de artan temerküz derecesinin bir sonucu olarak 
faaliyetlerine  son vermek veya bağımsızlıklarını kaybetmek zorunda ka-
lan küçük ve ortaboy teşebbüslerin rekabet düzeninin etkinliği açısından 
taşıdıkları önem vurgulanmaktadır.1 Daha sonra bu karşıt görüşler prag-

ı Bu konudaki karşıt görüşlere ilişkin olarak bkz: Bombach, G.: "Technischer 
Fortschritt und Konzentration", Notvvendigkeit und Gefahr  der wirtschaftlichen 
Konzentration in nationaler und internationaler Sicht, Veröffentlichungen  der 
List - Gesellschaft,  C. 62, der.: E. Şalin, J. Stohler ve P. Pawlowsky - Basel - Tü-
bingen 1969, s. 65 v.d. Günther, E.: "Die Bedeutung der Konzentration für  den 
technischen Fortschritt und die intemationale Wettbewerbsfahigkeit",  Ibid, s. 
58 v.d. Heiss, G.: Konzentration und Wettbewerb. E3ne Analyse des Existenzchan-
sen des Kleinunternehmens im Nebeneinander von Gross-Mittel- und Kleinunter-
nehmen, Diss. Köln 1973. 
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matik bir yaklaşımla birleştirilmeye ve "büyük, orta, küçükboy teşebbüs-
lerin sıhhatli bir bileşimi" en geçerli üçüncü yol olarak ortaya konmak-
tadır.2 Bu gelişmenin teorik ürünü ise, büyük teşebbüsler vasıtasıyla ger-
çekleştirilebilecek faydaların  ancak belirli büyüklük sınırlarına kadar ge-
çerli olduğu, bu sınırların aşılması halinde sakıncaların ağırlık kazanaca-
ğı şeklinde ortaya konan eklektik bir yaklaşımdır ("rekabetin işlevselliği", 
Funktionsfâhigkeit  des Wettbewerbs.)3 

Aşağıda konuyu işletme ekonomisi açısından ele alan görüşler, —ge-
nel ekonominin, büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  ve menfi  ta-
sarruflar  yaklaşımları da dahil olmak üzere— kronolojik bir çerçeve için-
de özetlenmeye çalışılmaktadır.4 

A.l. KLASİK EKONOMİDE ÖLÇEK SORUNU 

Sanayileşmenin başlamasıyla beraber artan üretim hacmi ve genişle-
yen pazarlarla birlikte, verimlilik de bir artış göstermiştir. "Ölçeğe göre 
ar tan getiri" durumu olarak kabul edilen bu gözlem, ekonomistleri bu-
nun nedenleri ve sonuçları ile ilgilenmeye yöneltmiştir. 

Adam Smith, ekonomik işbölümü ile pazar büyüklüğü arasındaki fonk-
siyonel ilişkiyi ortaya koymuş ve ekonomik işbölümünü ölçeğe göre artan 
getiri durumunun en önemli nedeni olarak belirlemiştir.5 Bu görüşe göre, 
pazar büyüdükçe daha ileri işbölümü derecelerini gerçekleştirmek, üre-
t im hacmini ve verimliliği art ırmak mümkün olmaktadır. Artan işbölü-
mü derecesinin bir sonucu olarak verimliliği artıran faktörler,  i) işçinin 
tecrübe ve yeteneğinin artması, ii) üretim süresinden sağlanan tasarruf, 
iii) daha etkin iş makinalarınm geliştirilmesi olmak üzere üç grupta top-
lanmaktadır.6 

Mili, ölçeğe göre artan getiri durumunu sistematize etmeye ve teşeb-

2 Berg, F.: "An wirtschaftlichen  Notwendigkeiten ausrichten", Vortragsreihe des 
Deutschen Industrieinstituts, Nr. 18, 1970, s. 2, Abs, J.: "Strukturwandel und 
betriebliche Mobilitat", ibid, Nr. 49, 1968, s. 4. 

3 Kantzenbach, E.: Die Funktionsfâhigkeit  des Wettbewerbs, 2. B„ Güttingen 1967. 
* Bu konu literatürde "ölçek ekonomileri ve disekonomileri' veya "ölçeğe göre 

ar tan ve azalan getiri" kavramlarıyla da ifade  edilmektedir. 
5 Smith, A.: Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und 

seiner Ursachen, tercüme eden: H.C. Recktenwald, München 1974, s. 9-22. 
s İşbölümü derecesinin artması sonucunda gerçekleştirilebilen verimlilik artış-

larının geniş bir değerlendirilmesi için bkz.: Robinson, E.A.G.: Betriebsgrösse 
und Produktionskosten, tercüme eden: J. Steindal, Wien 1936, s. 17 v.d. 
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büs seviyesindeki nedenlerini belirlemeye çalışmaktadır.7 Ayrıca ölçeğe 
göre artan getirinin ulusal ekonomi üzerindeki sonuçları üzerinde durmak-
tadır.8 Yazar, büyük ölçekli sanayilerin üstünlüklerini iki ana nedene bağ-
lamaktadır: işbölümü ve iş entegrasyonu. Bu nedenlerin bir sonucu ola-
rak da sermaye yoğun üretim metodları üretim sürecine alınmakta ve ve-
rimlilik artırılmaktadır.9 

Marx'a göre ise, değişken sermayenin sabit sermaye tarafından  ika-
me edilmesiyle (sermayenin organik bileşimi), kapitalist üretim tarzında 
gittikçe artan oranlarda sermaye temerküzüne ulaşılacaktır. Bu gelişme-
nin sonucu olarak ortaya çıkan kâr hadlerindeki düşmeler, küçük ve or-
taboy teşebbüslerin yaşama şanslarını ortadan kaldıracak ve üretim sa-
dece büyük teşebbüslerde yoğunlaşacaktır.10 Böylece Marx, teşebbüslerin 
büyümesini üretim sürecinin teknik özelliklerine bağlamaktadır. 

Marshall, ekonomi li teratürüne soktuğu "içsel ve dışsal ekonomiler" 
ve "uzun dönem maliyet fonksiyonu"  kavramlarıyla, daha sonra ölçek 
büyüklüğü üzerinde yapılan çalışmaları büyük çapta etkilemiştir.11 İçsel 
ekonomiler tamamen teşebbüsün etki alanı içinde olup, gerçekleştirilen 
üretim hacmine bağlıdır.12 Marshall'ın li teratüre kazandırdığı "uzun dö-
nem maliyet fonksiyonu"  kavramı da, ileriki yıllarda, optimum işletme 
ve teşebbüs büyüklüğünün belirlenmesinde en önemli araç durumuna gel-
miştir. 

7 Mills, J.S.: Grundzüge der politischen Okonomie, C. 1, tercüme eden: W. Gehrig, 
Jena 1913, s. 197-234. Ayrıca bkz.: Robinson, E.A.G.: a.g.e., s. 38 v.d. 

8 Mili, işbölümünün hem işletme ve hem de ulusal ekonomi seviyesinde verimli-
liği artırdığını belirtmektedir: İşbölümü sonucunda kaynak tasarrufu  sağlan-
makta ve bu kaynakların diğer alanlarda kullanılması ile ulusal gelir artırıl-
maktadır. Ibid, s. 202. 

9 Mili, sadece daha sermaye yoğun üretim metodlanna geçmek suretiyle değil, 
işletmenin büyüklüğünü artırmak suretiyle kısmi kapasiteler aras ında 'daha iyi 
bir kapasite uyumunun sağlanması sonucunda da maliyetin azalacağım ve do-
layısıyla işletme kârının artacağını ifade  etmektedir. Bunun nedeni olarak da, 
bazı üretim faktörlerinin  bölünmezlik özelliği gösterilmektedir. Ayrıca işletme-
lerin belirli fonksiyonlarında  kooperasyona gitmeleri suretiyle de ölçeğe göre 
ar tan getirinin daha üst derecelerde gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Ibid, 
s. 143. Görüldüğü gibi Mili, konuyu işletmeye ilişkin sonuçları açısından da in-
celemektedir. 

10 Marx, K.: Das Kapital, 3. C„ Stuttgart 1957, s. 232 v.d. 
11 Marshall, A.: Handbuch der Volkswirtschaftslehre,  tercüme eden: H. Ephraim, 

Stutgart 1905. Ayrıca bkz.: Hirsch, H.: Alfred  Marshall's Beitrâge zur modernen 
Theorie der Unternehmung, Berlin 1965. 

12 Marshall, içsel ekonomilerin sadece teşebbüsün üretim bölümünde değil, teda-
rik, pazarlama, finansman  ve yönetim bölümlerinde de etkili olduğunu belirt-
mektedir. Bkz.: Hirsch, H.: a.g.e. 
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A.2. U Z U N D Ö N E M M A L İ Y E T F O N K S İ Y O N U V E 
Ö L Ç E K B Ü Y Ü K L Ü Ğ Ü 

İ ş l e tme ekonomis i l i t e r a t ü r ü n d e , i ş l e t m e n i n ü r e t i m h a c m i n e bağl ı ola-
r a k ü r e t i m m a l i y e t i n i n değ işmes i ( m a l i y e t fonksiyonu)  i le m a l i y e t l e r i n 
sab i t v e değ işken m a l i y e t l e r şek l indek i ay ı r ımı , b u d is ip l in in baş lang ıç 
d ö n e m l e r i n e k a d a r ger i g ö t ü r ü l e b i l i r . 1 3 G e n e l e k o n o m i d e de, içsel ekono-
mi l e r l e i ş l e tme b ü y ü k l ü ğ ü a r a s ı n d a k i i l i şki ler in u z u n d ö n e m m a l i y e t fonk-
s i y o n u vas ı t a s ıy la b e l i r l e m e y e çal ış ı ld ığını i z l iyoruz . 1 4 U z u n d ö n e m m a -
l iye t fonksiyonu,  bel i r l i i ş l e tme b ü y ü k l ü k l e r i iç in ifade  edi len kısa d ö n e m 
m a l i y e t fonks iyon la r ın ın  zarf  eğr i s i o l a r a k t a n ı m l a n m a k t a d ı r . 

M Schmalenbach, E.: Buchführung  und Kalkulation im Fabrikgeschâft,  1899 yılın-
da Metallindustriezeitung'da (Metal sanayii gazetesinde) çıkan yazının aynı 
basımı, Leipzig 1928. Ayrıca, Barone 1908 yılında, toplam maliyet ile sabit ve 
değişken maliyetler ayırımını yapmış, toplam maliyet ile birim maliyeti üretim 
seviyesinin bir fonksiyonu  olarak ifade  etmiştir. (Alındığı kaynak: Stavenhagen, 
G.: Geschichte der Wirtschaftstheorie,  4. B„ Göttingen 1969, s. 327). 
Maliyetlerin bu şekilde sabit maliyetler ve değişken maliyetler şeklindeki ayırı-
mı halen —özellikle üretim ve maliyet fonksiyonuna  ilişkin çalışmalarda— bü-
yük önem taşımaktadır. Burada belirtilmesi gereken bir husus da, maliyetlerin 
bu şekildeki sabit ve değişken maliyetler olarak belirlenen ikili ayırımı ile —özel-
likle maliyet muhasebesi pratiğinde yaygın bir kullanım alanı bulan— direkt ve 
endirekt maliyetler şeklindeki ikili ay ınm arasında herhangi bir ilişkinin bu-
lunmadığıdır. Direkt ve endirekt maliyetler şeklindeki ayırım sınıflandırmaya 
belirli bir maliyet unsurunun üretilen ürüne (yapılan işe) doğrudan doğruya 
—herhangi bir dağıtım anahtarına başvurmaksızın— yüklenip yüklenememesi, 
başka bir deyimle belirli bir maliyet unsurunun üretilen ürün ile doğrudan iliş-
kilendirilip ilişkilendirilememesi gerçeğini esas alır ve bu özelliği ile pratik amaç-
larla (fiyat  teklifi  gibi) birim maliyetin belirlenmesinde büyük önem taşır. Mali-
yetlerin sabit ve değişken maliyetler şeklindeki ayırımına ilişkin olarak belir-
tilmesi gerekli diğer bir önemli husus da, bu şekildeki ayırımın esas itibariyle 
kısa dönem maliyet fonksiyonuna  dayandığıdır. Zira bağımsız değişken olarak 
üretim hacminin değil işletme büyüklüğünün esas alındığı uzun dönem maliyet 
fonksiyonunda  tüm maliyetler değişken maliyet niteliğindedir. Dolayısıyla uzun 
dönem toplam maliyet eğrisi şekil (7a) da görüldüğü üzere orijinden geçen bir 
fonksiyondur.  Uzun dönem analizinde sabit ve değişken maliyetler şeklindeki 
ikili ayırım anlamım kaybetmektedir. Bu şekildeki klasik yaklaşım bu çalışma-
daki büyüme şekillerinden sadece bütüncül büyüme şekli için geçerlidir. Buna 
karşılık bu çalışmadaki kısmi büyüme şeklinde uzun dönem maliyetler (ve do-
layısıyla uzun dönem maliyet fonksiyonu)  için de sabit ve değişken maliyetler 
şeklinde ikili bir maliyet ayırımına gitmek mümkündür ve anlamlıdır. 

M Stackelberg, H.V.: Grundlagen der reinen Kostentheorie, Wien 1932. Stackelberg, 
H.V.: Grundlagen der theoretiachen Voîkswirtschaftslehre,  2 B, Bern - Tübin-
gen 1951, s. 61. Schneider, E.: Theorie der Produktion, Wien 1934, s. 36. Schneider, 
E.: Einführung  in die VVirtschaftstheorie,  2.C., 8.B., Tübingen 1963, s. 95. 
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(Şekil : 7a) 

(Şekil : 7b) 

Uzun dönem toplam maliyet fonksiyonu  (7a) ve birim maliyet fonksiyonu  (7b) 
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Burada, uzun dönem maliyet fonksiyonu  (M ve m) için de —kendisini 
meydana getiren kısa dönem maliyet fonksiyonları  (M,, M2, M3 ve m,, m2 , 
m3 , m 0 ) gibi— azalan verimler kanununun geçerli olduğu kabul edilmekte-
dir. Bu varsayıma göre, işletme büyütüldükçe uzun dönem birim maliyet 
(m) önce azalmakta ve belirli bir işletme büyüklüğünde (XD) minimum se-
viyeye ulaştıktan sonra, —işletmenin büyütülmesine devam edildiği takdir-
de— artmaya başlamaktadır. Uzun dönem birim maliyet fonksiyonunun 
minimum (veya uzun dönem maliyet fonksiyonunun  dönüm noktası) ol-
duğu işletme büyüklüğü (X0) , optimum işletme (veya teşebbüs) büyük-
lüğü olarak tanımlanmaktadır .1 5 

Uzun dönem birim maliyetin optimum işletme büyüklüğünden itiba-
ren artmaya başlamasının nedeni, —azalan verimler kanununun varsayım-
larına uygun olarak— bazı üretim faktörlerinin  sabit olmasında, daha faz-
la artırılamamasında görülmektedir. Stackelberg, uzun dönem birim ma-
liyetin artmasına neden olan bu sabit faktörün  yönetim faktörü  öldüğünü 
kabul etmektedir. "İnsan faktörü  aynı zamanda tabii bir sabit unsur olup, 
sonuçta azalan verimler kanununu üretimin vazgeçilmez bir şartı haline 
getirmektedir."16 

A.3. OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ OLARAK ÖLÇEK 
SORUNU 

İşletme ekonomisinde ölçek sorunu genellikle optimum işletme (veya 
teşebbüs) büyüklüğünün belirlenmesi şeklinde ele alınmaktadır. Bu iti-
barla aşağıda açıklanan işletme (veya teşebbüs) büyüklüğüne ilişkin gö-
rüşler, ölçek sorununun işletme ekonomisinde incelenmesi olarak kabul 
edilebilir. 

Bücher, 1910 yılında yayınlanan "Das Gesetz der Massen-produktion" 
(kitle üretimi kanunu) başlıklı makalesinde, optimum işletme büyüklü-
ğü kavramını açıkça kullanmamaktadır.1 7 Fakat bu makalede ortaya ko-

J5 Uzun dönem maliyet fonksiyonu  üzerinden optimum işletme büyüklüğünün be-
lirlenmesi, fiyat  teorisi çerçevesi içinde minimum maliyetin (veya modele ta-
lep fonksiyonunun  da ilave edilmesiyle kâr maksimizasyonunun) saptanmasın-
dan başka birşey değildir." Bu haliyle optimum kuruluş yeri teorisi tam enfor-
masyon varsayımı altında geliştirilmiş basit bir denge yaklaşımıdır." Haber-
landt, K.: Das Wachstum der industriellen Unternehmung, Neuwind und Berlin 
1970, S. 27. 

ı« Stackelberg, H.v.: Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre,  2.B., Bem 
und Tübingen 1951, s. 40. 

" Bücher, K.: "Das Gesetz der Massenproduktion", Zeitschrift  für  die gesamte 
Staatswissenschaften,  1910, s. 1. 
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nan "kitle üretimi kanununun" optimum işletme büyüklüğü ile yakın iliş-
kisinden dolayı, konunun işletme ekonomisi disiplini çerçevesinde bilimsel 
olarak incelendiği ilk çalışma olarak kabul edilmektedir. Bücher burada 
—Marx'ın temerküz teorisine uygun olarak— işletmelerin sürekli büyü-
melerini sabit ve değişken maliyetler arasındaki ilişkiye bağlamaktadır. 
k = (c/m) + v formülü  ile ifade  edilen "kitle üretimi kanununa" göre, işlet-
menin üretim seviyesi artıkça birim maliyet azalmaktadır.18 Bücher bu 
formülde  c ve m unsurlarının sabitliğinden hareket ettiği için, formülün 
belirli bir işletme büyüklüğünde geçerli olması, başka bir deyimle kısa 
dönem ortalama birim maliyet fonksiyonunu  ifade  etmesi gerekir. Fakat 
yazar, aynı makalede işletme büyüklüğü ile maliyetler arasındaki ilişkile-
re de (uzun dönem maliyet fonksiyonu)  tasviri olarak değinmektedir. Bu 
görüşe göre, işletmenin büyütülmesi yoluyla üretim hacmi artırıldıkça da-
ha mükemmel (sermaye yoğun) üretim metodlarma geçilerek ortalama 
birim maliyetin düşürülmesi mümkün olmaktadır.19 Fakat sermaye yo-
ğunluğu (ve dolayısıyla sabit maliyeti) daha yüksek olan mükemmel üre-
tim metodları, —sabit maliyetlerin etkisinin bir sonucu olarak— ancak 
belirli bir üretim seviyesinden itibaren ekonomik olabilmektedir.20 

Gott - Ottlilienfeld  de, Bücher'in kitle üretimi kanununa uygun ola-
rak, işletmelerin büyütülmesini daha mükemmel (sermaye yoğun) üretim 
metodlarma geçmek, genel olarak da el üretiminden makina üretimine 
geçmek zorunluluğuna bağlamaktadır.2 1 Daha mükemmel üretim metod-
larının daha ileri üretim seviyelerinde ekonomik olmalarının bir sonucu 
olarak, "işletmenin rasyonelliği üretim hacmine de bağlıdır... Optimum 

ı 8 Yukarıda Bücher'in adı geçen makalesinde kullanılan orijinal sembollerle ifa-
de edilen bu formülde,  k ortalama birim maliyeti, c sabit maliyeti, v birim de-
ğişken maliyeti ve m üretim hacmini göstermektedir, v ve c unsurları sabit ol-
duğundan, üretim seviyesi (m) arttıkça birim maliyet (k) azalmaktadır. 

19 Buna göre Bücher'in "kitle üretimi kanunu" iki farklı  maliyet tasarrufunu  ifa-
de etmektedir: 1) Belirli bir işletme büyüklüğünde kapasite kullanım derece-
sinin artırılması yoluyla gerçekleştirilen maliyet tasarrufları,  kısaca "kapasite 
kullamm derecesine ilişkin maliyet tasarrufları",  2) Daha mükemmel üretim 
metodlarma geçmek suretiyle gerçekleştirilen maliyet tasarrufları,  kısaca "bü-
yüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları".  Burada ölçek ekonomileri ile sadece 
ikinci tür maliyet tasarruflarıyla  ifade  edilmektedir. Kitle üretimi kanununun ge-
niş bir değerlendirmesi için bkz.: Lücke, W.: "Das Gesetz der Massenproduktion 
.in betriebswirtschafflicher  Sicht", Zur Theorie der Unternehmung, Festschrift 
zur 65. Geburstag von Erich Gutenberg, der.: H. Koch, Wiesbaden 1962, s. 339. 

2 0 Belirli bir üretim metodunun ekonomik olmaya başladığı üretim seviyesi, li-
teratürde genellikle "kritik üretim miktarı" kavramıyla ifade  edilmektedir. 
Bücher, makalesinde bu üretim seviyesi için "fayda  eşiği" (Nutzschwelle) kav-
ramım kullanmaktadır. 

21 Gott - Ottlilienfeld,  F.v.: Wirtschaft  und Technik, Grundriss der Sozialökonomik, 
2.B., Tübingen 1923, s. 90 v.d. 
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işletme büyüklüğü, ancak üretim hacminin, üretim şeklinin (metodunun) 
ve üretim temposunun (hızının) uyum içinde olmasıyla gerçekleştirilebi-
l ir ."2 2 

Schmalenbach, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, bü-
yüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  (ölçek ekonomileri) yanında, ne-
den olduğu menfi  tasarrufların  da (ölçek disekonomileri) dikkate alınma-
sı gereğinden hareket etmektedir.2 3 İşletmenin üretim bölümünde, Büc-
her'in kitle üretimi kanununa uygun olarak, daha mükemmel üretim me-
todlarında sabit maliyetlerin artması büyüme yönünde etkili olmaktadır. 
Başka bir deyimle büyüme sonucunda birim üretim maliyeti azalmakta-
dır.24 Diğer işletme bölümlerinde (tedarik, pazarlama, finansman,  yöne-
tim) ise belirli bir büyüklükten itibaren maliyetler artma eğilimi göstere-
bilir, yani büyüklüğün neden olduğu menfi  tasarruflar  ortaya çıkabilir. 
Dolayısıyla işletmenin büyütülmesinde bu olumsuz etkiler de dikkate alın-
malıdır. Schmalenbach, optimum işletme büyüklüğünü, işletme büyüklü-
ğünün sağladığı maliyet tasarrufları  ile neden olduğu menfi  tasarrufların 
toplam etkisi ile belirlenen, uzun dönem ortalama birim maliyetin mini-
mum olduğu işletme büyüklüğü olarak tanımlamaktadır.2 5 Burada orta-
lama birim maliyet, işletmenin üretim bölümü yanında diğer bölümlerde 
ortaya çıkan maliyetleri de kapsamaktadır.2 6 Schmalenbach'a göre, ortala-
ma birim maliyetin artmasına neden olan en önemli faktör  yönetim fak-
törüdür. Büyük işletmelerde ortaya çıkan yönetim güçlüklerinden ve yö-
net im fonksiyonundaki  aksamalardan dolayı belirli bir büyüklükten iti-
baren ortalama birim maliyet artmaya başlamaktadır.2 7 

Sombart, optimum işletme büyüklüğünü belirleyen faktörleri,  i) iş-
letme amacı, ii) üretim teknolojisi, iii) organizasyon prensipleri olmak 

2 2 Ibid, s. 106. 
23 Schmalenbach, E.: Kostenrechnung und Preispolitik, 7.B., Köln ve Opladen 1956, 

s. 100-113. Schmalenbach, E.: Grundlagen der Selbstkostenrechnung und Preis-
politik, 4.B., Leipzig 1927, s. 35-40. 

34 Schmalenbach, bu durumu, "artan sabit maliyetler kanunu" kavramıyla ifade 
etmektedir. Sermaye yoğun üretim tekniklerine geçmenin bir sonucu olarak ar-
tan sabit maliyetlerin etkisiyle işletmelerin büyütülmesi, üretimin teknik şart-
larının bir sonucudur. Schmalenbach, E.: "Die Betriebswirtschaftslehre  an der 
Schwelle der neuen Wirtschaftsverfassung",  Zeitschrift  der handelswissenschaft-
liche Forschung, 1928, s. 241. 

25 Schmalenbach, E.: Grundlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik, s. 39. 
28 Schmalenbach'da da, büyüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarının  ve neden 

olduğu menfi  tasarrufları  toplam etkisi ile belirlenen uzun dönem toplam ma-
liyet fonksiyonu  (S), ortalama birim maliyet fonksiyonu  da (U) şeklindedir. 
Fakat, burada fonksiyonun  bu şeklinin azalan verimler kanunu ile herhangi bir 
ilişkisi yoktur. 

27 Schmalenbach, E.: Kostenrechnung und Preispolitik, s. 100 v.d. 
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üzere üç grupta toplamaktadır.2 8 Tanımda işletme amacının da dikkate 
alınmasıyla, optimum işletme büyüklüğü nisbi bir kavram olmaktadır. 
Sombart bu nedenle, işletme amacından bağımsız olarak tanımlanan "mut-
lak optimum işletme büyüklüğünü", işletme amacına göre tanımlanan 
"nisbi optimum işletme büyüklüğünden" ayırdetmektedir. Mutlak opti-
mum işletme büyüklüğü maksimum verimliliğin sağlandığı işletme bü-
yüklüğü olup, aşağıdaki şartların sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.29 

— En etkin (mükemmel) üretim teknolojisi kullanılmalı, 

— Her üretim faktörünün  kapasitesi tam olarak değerlendirilmeli, 

— Üretim faktörlerinin  optimum bileşimi sağlanmış olup, aralarında 
tam bir uyum olmalı.30 

"Nisbi optimum işletme büyüklüğü" ise, mutlak optimum işletme büyük-
lüğünün, 

— Mevcut ve temin edilebilir finansman  fonu, 

— Üst, orta ve alt işletme yöneticileriyle işçilerin yetenekleri, 

— Satış potansiyeli ve pazarlama imkanları 
tarafından  sınırlandırılmasıyla belirlenmektedir.31 

Lorentz, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde daha önce 
ihmal edilen pazar büyüklüğü, pazarın yapısı ve işletmenin pazarlama 
imkanları gibi faktörlerin  önemini vurgulamaktadır.3 2 Yazar, bu faktör-
lerin —özellikle işletmenin kuruluş aşamasında— seçilecek işletme büyük-
lüğünün belirlenmesinde, gereğince değerlendirilmesinin önemine işaret 
etmektedir. 

1930'lu yılların başlarında, İngiltere'de Robinson ve Almanya'da Bes-

28 Sombart, W.: Das Wirtschaftsleben  im Zeitalter des Hochkapitalismus, München -
Leipzig 1927, s. 398 v.d. 

29 Ibid, S. 533-534. 
3» Albrecht, bazı üretim faktörlerinin  bölünmezlik özelliğinden dolayı, özellikle 

ikinci ve üçüncü şartların birarada gerçekleştirilmesinin imkansızlığına işaret 
etmektedir. Albrecht, E.: Betriebsgrösse und Betriebsoptimum, Diss. Basel 1945, 
s. 26. 

sı Sombart, W.: a.g.e., s. 544. 
32 Lorentz, St.: "Die Anpassung der Betriebskapazitât an der Grad der voraussicht-

lichen Beanspruchung", Zeitschriffc  für  Betriebswirtschaft,  1930, s. 134 v.d. 
Vogelstein daha önce optimum işletme büyüklüğünün sınırlandırılmasında yö-
netim ve finansman  yanında pazar faktörüne  de değinmekte, fakat  asıl ağırlı-
ğın yönetim faktöründe  olduğunu belirtmektedir. Vogelstein, T.: Die finanzielle 
Organisation der kapitalistischen Industrie und die Monopolbildungen, Tübin-
gen 1923, s. 398. 
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te tarafından,  sadece sanayi işletmelerinde işletme büyüklüğü konusunu 
inceleyen eserler yayınlanmıştır.3 3 

Robinson, optimum işletme büyüklüğünü, Schmalenbach'a uygun ola-
rak ele almaktadır. Beste ise, optimum işletme büyüklüğünü ilk planda 
bir maliyet sorunu olarak görmekte ve optimum işletme büyüklüğünün 
belirlenmesinde sabit maliyetlerin etkisini birincil seviyede ele almakta-
dır. Fakat burada, optimum işletme büyüklüğü işletme kârını maksimum 
kılan büyüklük olarak tanımlanmaktadır .3 4 Böylece, problemin maliyet 
boyutu yanında satış hasılatının önemi de dikkate alınmakta, satış hası-
latı üzerinden pazara ilişkin tüm özellikler de optimum işletme büyüklü-
ğünün belirenmesinde etkili olmaktadır.35 

Mellerrowicz, optimum işletme büyüklüğünü, hem işletme içi Ve hem 
de işletme dışı faktörlerin  dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gereken, 
özel bir kapasite problemi olarak kabul etmektedir. Burada, optimum iş-
letme büyüklüğü i) "teknik optimum işletme büyüklüğü" ve "ekonomik 
optimum işletme büyüklüğü" olmak üzere iki farklı  şekilde mütalaa edil-
mektedir. "Teknik optimum işletme büyüklüğü", tamamen Schmalen-
bach'ın tanımına uygun olarak, "mevcut teknik ve organizasyon şartları 
altında ortalama birim maliyetin minimum kılındığı" işletme büyüklüğü 
olarak tanımlanmaktadır .3 8 Mellerowicz, genellikle ekonomik faktörlerin 
"teknik optimum işletme büyüklüğünün" gerçekleştirilmesine imkan ver-
meyeceğinden hareketle, uygulamada, mevcut ekonomik şartlara uygun 

33 Robinson, E.A.G.: Betriebsgrösse und Produktionskosten, 2. baskıdan tercüme 
eden: J. Steindl, Wien 1936 (eserin orijinalinin birinci baskısı, London 1931). 
Beste, Th.: Die optimale Betriebsgrösse als betriebswirtschaftliches  Problem, Le-
ipzig 1933. 

34 Beste, Th.': a.g.e., s. 42. 
35 Optimum işletme büyüklüğünün kâr maksimizasyonuna göre belirlenmesi, iş-

letme ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, ulusal 
ekonomi açısından bu yaklaşımın sakıncalarına da işaret edilmektedir. Becken-
bach, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesine kâr maksimizasyonunun 
esas alınmasıyla, optimum büyüklüğün farklı  pazar şartlarına göre sürekli 
olarak değişeceğine ve belirli bir büyüklük olarak belirlenmesinin imkansız 
olacağına işaret etmektedir. Beckenbach, H.: Die optimale Betriebsgrösse als 
Volkswirtschaftliches  Problem, Ludvvigshafen  1938, s. 6. Daha sonra yapılan, 
"teknik optimum işletme büyüklüğü" ve "ekonomik optimum işletme büyüklü-
ğü" ayırımı bu sakıncayı ortadan kaldırmaktadır. Bazı yazarlar ise Beste'yi. 
satış hasılatını optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde yeterince dik-
kate almadığa için eleştirmektedirler. Gruber, K.: Zusammenhânge zwischen 
Grösse, Kösten und Rentabilitfit  industrieller Betriebe, Wien 1948, s. 23 ve 
Vosshof,  W.: Die wirtschaftliche  Betriebsgrösse, Diss. Frankfurt  1949, s. 15. 

3« Mellerowicz, K.: Kösten und Kostenrechnung, C. 1. Theorie der Kösten, 3.B., Ber-
lin 1957, s. 417. 
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işletme büyüklüklerinin önemine işaret etmektedir. Mevcut ekonomik şart-
lara uygun olarak belirli bir amacı en üst seviyede gerçekleştiren işletme 
büyüklüğü de "ekonomik optimum işletme büyüklüğü" olarak tanımlan-
maktadır .3 7 Böylece ekonomik optimum işletme büyüklüğünün belirlen-
mesinde işletme vasıtasıyla —teşebbüs seviyesinde— güdülen amaç da et-
kili olmaktadır. Bu amaç kapitalist bir ekonomide rantabilite maksimi-
zasyonu olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ekonomik optimum işlet-
me büyüklüğü, maliyetler ve satış hasılatı yanında, sermaye ihtiyacı ta-
rafından  da belirlenen ve teşebbüs seviyesinde tanımlanan bir büyüklük-
tür. 

Mellerowicz, esas itibariyle bir kapasite problemi olarak kabul ettiği 
optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, işletme ve teşebbüs se-
viyelerinin aşılarak, sonunda, sektör kapasitelerinin optimum şekilde dü-
zenlenmesi problemine ulaşılacağı görüşündedir. İster bir merkezi plan-
lama vasıtasıyla, ister özel sektörün kendi içinde bütünleşmesi veya an-
laşılmasıyla olsun, kapasite planlamasının sektörel seviyelerde gerçekleş-
tirilmesi ekonomikliğin kaçınılmaz bir zorunluluğu olarak kabul edilmek-
tedir.3 8 Problemin sektör seviyesinde ele alınmasının bir sonucu olarak, 
optimum sektör kapasitesinin belirlenmesi yanında, her sektörde kaç adet 
•—optimum büyüklüklerde— işletmenin faaliyet  göstermesi gerektiği de 
belirlenmelidir.39 Bu sön durumun belirlenmesinde teknik optimum işlet-
me büyüklüğü oldukça önemlidir. 

Lohmann, optimum işletme büyüklüğünün belirlenmesinde, işletme-
nin üretim hacmi (kapasitesi) yanında, üretim genişliği ve derinliği bo-
yutlarının da dikkate alınması gereğine işaret etmektedir.4 0 Ayrıca, op-
timalite kıstası olarak, işletme büyüklüğünün sosyal açıdan ve çevre eko-
nomisi açısından taşıdığı önem üzerinde durmaktadır. Schâfer  ise, opti-
mum işletme büyüklüğü yanında, maksimum ve özellikle minimum işlet-
me büyüklüklerinin de günümüzde taşıdıkları öneme işaret etmektedir.4 1 

İşletme büyüklüğü teorisinde önemli bir aşama olarak kabul edilen 
Gutenberg yaklaşımında, konu başat maliyet belirleyicileri kapsamı için-

& Mellerowicz, K.: ibid, s. 417 ve Mellerowicz, K.: Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, 3.C., 8.B.. Berlin 1957, s. 99 v.d. 

38 Schmalenbach da, işletmelerin sermaye yoğun üretim metodlarma geçmesiyle 
ar tan sabit maliyetlerin bir sonucu olarak, aynı zorunluluğun üzerinde durmak-
tadır. Schmalenbach, E.: Der freien  Wirtschaft  zum Gedâchtnis, Köln ve Opla-
den 1949. 

89 "Optimum işletme büyüklüğü dağılımı" son yıllarda önemli bir araştırma ko-
nusu olmuştur. Albach, H.: "Betriebsgrösse", ibid, sütun 120 v.d. 
Lohmann, M.: Einführung  in die Betriebswirtschaftlehre,  2.B., Tübingen 1955, 
s. 239 v.d. 
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de mütalaa edilmektedir.41 Başat maliyet belirleyicileri (Hauptkosteneinf-
lussgrössen) olarak işletme büyüklüğü yanında ele alman diğer faktörler, 
girdi fiyatları,  üretim metodu, kapasite kullanım derecesi ve üretim prog-
ramıdır. Bu faktörler  arasındaki karşılıklı ilişkilerin öneminin belirtilme-
sine rağmen, her maliyet belirleyicisi ceteris paribus metoduna göre ayrı 
ayrı incelenmektedir. 

Gutenberg, işletme büyüklüğüne ilişkin açıklamalarında, Marshall'ın 
işletmelerin pazar gelişmelerine karşı kısa ve uzun dönemde uyum sağ-
lanmasına ilişkin görüşünden hareket etmektedir. İşletmenin kısa dönem-
de uyum sağladığı kapasite kullanım derecesindeki değişikliklerin aksine, 
işletmenin büyütülmesi uzun dönemde uyum sağlama sorunudur. Fakat 
bazı üretim faktörlerinin  (potansiyel faktörler)  bölünmezlik özelliğinden 
dolayı, genellikle işletmenin tüm üretim aşamaları (bölümleri) arasında 
tam bir kapasite uyumu sağlanamamaktadır. Bunun sonucu olarak, bazı 
üret im aşamaları darboğaz durumuna geçerken, diğerlerinde atıl kapa-
siteler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Gutenberg, Marshall ve von Stac-
kelberg'in aksine, uzun dönemde uyum sağlamanın tüm üretim faktörle-
rinin artırılmasıyla değil, yalnız darboğaz durumunda bulunan üretim 
aşamasında genişleme yatırımlarına gitmek suretiyle de sağlanabileceğini 
araştırmasına esas almaktadır. 

Gutenberg, işletmenin büyütülmesinin iki farklı  şekilde gerçekleşti-
rilebileceğinden hareket etmektedir: i) "işletmenin homojen teknoloji ile 
büyütülmesi" (multiple Betriebsvergrösserung), ii) "işletmenin heterojen 
teknoloji ile büyütülmesi" (mutative Betriebsvergrösserung).42 Ayrıca her 
iki tür büyüme de yine iki farklı  şekilde gerçekleştirilebilir: i) sadece dar-
boğaz durumunda bulunan üretim aşamasında (veya aşamalarında) ka-
pasitenin büyütülmesi yoluyla gerçekleştirilen "kısmi homojen büyüme" 
ve "kısmi heterojen büyüme", ii) yeni bir işletme kurmak suretiyle ger-
çekleştirilen "bütüncül homojen büyüme" ve "bütüncül heterojen büyü-
me". İşletmenin homojen teknoloji ile büyütülmesi, aynı teknik özelliklere 
sahip daha çok sayıda üretken birimlerin üretim sürecine alınmasıyla 

4i Schâfer,  E.: Die Unternehmung, 6.B., Köln ve Opladen 1966, s. 123. Minimum iş-
letme büyüklüğü kavramı, son yıllarda işletme büyüklüğü teorisinin en önem-
li konularından biri durumuna gelmiştir. Albach, H.-. a.g.e., sütun 113 v.d. Gu-
tenberg, E.: "Der Einfluss  der Betriebsgrösse auf  die Kostengestaltung in 
Fertigungsbetrieben", Schweizerische Zeitschrift  für  kaufmânnische  Bildung, 
Basel 1956, s. 26. Gutenberg, E.: "Betriebsgrösse", Handwörterbuch der Betriebs-
wirtschaft,  C. 1., 3.B., Stutgart 1956, sütun 800. 
İşletmenin homojen ve heterojen teknoloji ile büyütülmesine ilişkin olarak bkz.: 
Müftüoğlu,  M.T.: Sanayi İşletmelerinde Üretim Kapasitesi, S.B.F. Yaymı, Anka-
ra 1978, S. 128 V . d . ve S. 132 v . d . 
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(kısmi homojen büyüme) veya aynı teknik özelliklere sahip yeni bir iş-
letmenin kurulmasıyla (bütüncül homojen büyüme) gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla homojen büyüme aynı üretim fonksiyonu  üzerinde ifade  edi-
lebilir, başka bir deyimle homojen büyümede üretim fonksiyonunun  şek-
li değişmemektedir. Üretim fonksiyonlarının  doğrusallığının bir sonucu 
olarak, homojen teknoloji ile büyüme ölçeğe göre sabit getiri durumu ile 
karakterize edilmektedir.43 İşletmenin heterojen teknoloji ile büyütülme-
sinde ise, ölçeğe göre artan getiri durumu geçerli olup, burada büyüklü-
ğün sağladığı maliyet tasarrufları  (ölçek ekonomileri) ortaya çıkmakta-
dır. Zira işletmenin heterojen teknoloji ile büyütülmesinde, —Bücher'in 
kitle üretimi kanununa uygun olarak— büyüme daha mükemmel üretim 
metodlarına geçmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Heterojen teknoloji 
ile büyüme, —herbirinin belirli bir üretim metodunu ifade  ettiği— bir 
üret im fonksiyonundan  başka bir üretim fonksiyonuna  geçiş şeklinde, aza-
larak artan bir dizi üretim fonksiyonunda  matematiksel ifadesini  bulmak-
tadır. 

Buna göre, işletmenin homojen teknoloji ile büyütülmesinde uzun dö-
nem ortalama birim üretim maliyeti sabit kalırken, heterojen teknoloji 
ile büyümede sürekli olarak azalmaktadır. 

Dolayısıyla üretim maliyeti açısından optimum işletme büyüklüğü 
(daha doğrusu işletmenin optimum üretim kapasitesi büyüklüğü) belirsiz-
dir. Burada, işletmenin üretim bölümüne ilişkin olarak belirlenen bu özel-
liklere karşılık, diğer bölümlerinde, özellikle pazarlama bölümünde, mali-
yet artışlarının ortaya çıkabileceği, bu maliyet artışlarının üretim bölü-
münde gerçekleştirilen maliyet tasarruflarını  aşmasıyla da, uzun dönem 
ortalama maliyet eğrisinin artmaya başlayacağı belirtilmektedir. 

Konunun, eksik enformasyon  durumu esas alınarak incelenmesi ise, 
1960 yılında yayınlanan eserinde Leibenstein tarafından  yapılmıştır. (Eco-
nomic Theory and Organization Analysis, New York 1960, s. 265 v.d.)4 4 

Leibenstein'e göre, işletmenin büyütülmesinin, uzun dönem maliyet eğri-
si üzerindeki kritik üretim miktarlarına göre, bir üretim metodundan di-
ğerine geçmek suretiyle gerçekleştirilmesi, ancak tam enformasyon  du-
rumunda mümkündür. Zira üretim metodundan üretim metoduna geç-
mek şeklindeki böylesi bir büyüme süreci, en azından, işletmenin büyü-
tülmesi oranında bir talep artışının da otomatikman gerçekleşmesini ge-
rektirir. Ekonomik hayatın belirsizliğinden dolayı, işletmenin bir üretim sü-
recinden diğerine geçmek suretiyle büyütülmesi, ancak gecikmeli ola-

4 3 "Gutenberg üretim ve maliyet fonksiyonuna"  ilişkin olarak bkz.: Müftüoğlu, 
M.T.: a.g.e., s. 208-223. 

** Haberlandt, K.: a.g.e., s. 28. Albach, H.: a.g.e., sütun 116. 
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rak, gerekli talep artışı garanti edildikten sonra gerçekleştirilebilir. Önce 
mevcut üretim metodunda kısa dönem maliyet fonksiyonu  üzerinde ta-
lep artışına uyum sağlanmaktadır. Ancak talep artışının yeterli ve sürek-
li olduğu tamamen belirlendikten sonra, yeni bir üretim metoduna geç-
mek suretiyle uzun dönem uyumu sağlanabilir. 

İşletme ekonomisinde optimum işletme ve teşebbüs büyüklüğü ko-
nusu, genel olarak, yukarıda açıklandığı şekilde üretim ve maliyet teo-
risine dayandırılarak incelenmektedir. Bu konudaki diğer yaklaşımlarda 
ise incelemeye organizasyon, yönetim ve yatırım teorileri esas alınmak-
tadır. Konunun organizasyon teorisine göre incelenmesinde, optimum or-
ganizasyon büyüklüğü bir denge sorunu olarak ele alınmaktadır. Denge 
durumunda organizasyonun üyelerine sağladığı isteklendirmeler (Anreize, 
Inducements) toplamı ile, üyelerin organizasyona katkıları (Beitrâge, 
contributions) toplamı birbirlerine eşittir.45 

Penrose'un 1960 yılında yayınlanan eseri (Theory of  the Grovvth of 
the Firm, Oxford  1960) ile, işletme ve teşebbüs büyüklüğü konusuna ilgi-
nin tekrar arttığı görülmektedir. Penrose, teşebbüsün büyütülmesinde 
—Gutenberg'in aksine— piyasa tarafından  bir sınırlandırma getirilmeye-
ceği görüşündedir. Zira teşebbüs, ürün farklılaştırmasına  (Diversifikation) 
gitmek suretiyle, piyasanın belirli bir ürün çeşidine karşı gösterdiği di-
renci aşabilmektedir. Teşebbüsün büyümesi, esas itibariyle, ancak yöne-
tim faktörü  üzerinden açıklanabilir. Kuruluş ve genişleme aşamalarında 
istihdam edilen yöneticilerin kapasitesi daha sonra atıl kalmakta ve bu 
atıl kapasite teşebbüsün büyütülmesi yönünde etkili olmaktadır.46 Penrose 
yaklaşımı daha sonra Baumol, Fraser, Packer, Morris v.d. tarafından  ge-
liştirilmiştir.47 Almanya'da ise bu yaklaşım Albach ve Kieser tarafından 
ele alınmıştır.48 

4 5 Haberland, K.: a.g.e., s. 30 v.d. Baumberger, H.U.: Die Entwicklund der Organi-
sationsstruktur in wachsenden Unternehmungen, Bern 1961. Wardenberg, J.: 
Probleme des Unternehmensvvachstums unter organisatorischen Aspekten, Diss. 
Saarbrücken 1963, bilhassa s. 60 v.d. Max Weber de büyümeyi organiazsyon fak-
törü üzerinden açıklamaktadır. Bürokratik organizasyona (veya akılcı yöneti-
me) gitmek ancak büyük teşebbüslerde mümkün olmaktadır. Max, W.: Wirtsc-
haft  und Gesellschaft,  4.B. Tübingen 1956, s. 570 v.d. 

M Becker, K.: Die Wahl der optimalen Grösse eines Mehrproduktbetriebes, Diss. 
Berlin 1968, s. 13 v.d. Lücke, W.: Betriebs - und Unternehmungskrösse, Stuttgart 
1967, s. 87 v.d. 

« Haberlandt, K.: a.g.e„ s. 36-52. 
48 Albach, H.: "Zur Iheorie des wachsenden Unternehmens", Theorien des einzel-

«rirtschaftlichen  und gesamtwirtschaftlichen  Wachstums, der.ı W. Krelle, Ber-
lin 1965, s. 9-97. Kieser, A.: Die Enflussfaktoren  der Organisationsstruktur, Do-
çentlik tezi, Köln 1973, Teksir. 
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Yatırım teorisi çerçevesinde optimum işletme büyüklüğü, önce amor-
tismanların kapasiteyi genişletme etkisi olarak, salt finansman  açısından 
ele alınmıştır.49 1970'den itibaren ise konu, yatırım teorisi çerçevesinde 
dinamik işletme ve teşebbüs büyüklüğü olarak, statik bir işletme büyük-
lüğünün değil, optimum büyüme oranının belirlenmesi şeklinde ele alın-
maktadır .5 0 Konuyu dinamik açıdan ele alan ilk çalışmalar Arrow, Ben-
soussan, Nâslund, Lesourne gibi bilim adamlarıdır.51 

B. ÖLÇEK BİRİMLERİ VE ÖLÇEĞİN BÜYÜTÜLMESİ ŞEKİLLERİ 

B.l. ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BOYUTLARI VE YAKLAŞIMIN 
TANITIMI 

Ölçek sorunu, ölçeğe göre artan, azalan ve sabit getiri durumlarını 
kapsamaktadır. Girdi fiyatlarının  sabitliği ve tam kapasitede çalışma var-
sayımları altında, ölçeğe göre artan getiri durumu büyüklüğün sağladığı 
maliyet tasarruflarını  (ölçek ekonomileri), ölçeğe göre azalan getiri du-
rumu büyüklüğün neden olduğu menfi  tasarrufları  (ölçek disekonomileri) 
ve ölçeğe göre sabit getiri durumu da ortalama maliyetin değişmediğini 
ifade  etmektedir. Burada ölçek büyüklüğü bağımsız değişken, büyüklü-
ğün sağladığı maliyet tasarrufları  (ölçek ekonomileri) veya neden oldu-
ğu menfi  tasarruflar  (ölçek disekonomileri) da bağımlı değişken olarak 
kabul edilmektedir. Ölçek ekonomilerine (veya disekonomilerine) konu 
olan ölçek birimi, —üretken olmak şartıyla— herhangi bir ekonomik bi-
rim olarak araştırmaya esas alınabilir. Tabiatıyla, araştırmaya esas alı-
nacak ölçek birim, araştırmanın amacı tarafından  belirlenecektir. Burada 
ortaya konabilecek gerekli ve yeterli şartlar, aşağıdaki şekilde ifade  edi-
lebilir: 

— Ölçek birimi olarak seçilecek ekonomik birimin fonksiyonuna  iliş-
kin en azından iki alternatif  bulunmalıdır (seçim kriteri), ve 

— Bu alternatifler  arasında nicel veya en azından sıralanabilir (kar-
dinal) bir değerlendirme yapmak mümkün olmalıdır (mukayese 
kriteri). 

Birinci şart, ekonomik değerlendirme için gerekli olan bir şarttır. Se-
çim alternatifinin  mevcut olmadığı bir problemde ekonomik bir seçim yap-
mak da —tanım gereği— mümkün olmayacaktır. İkinci şartın sağlanma-
sına ilişkin olarak çıkan ölçme sorunu ise, literatürde geniş şekilde ele 

Bu konudaki literatür için bkz.: Müftüoğlu,  M.T.: a.g.e., s. 176, dipnot 60. 
5 0 Ludwig, T.: Optimale Expansionspfade  der Unternehmung, Wiesbaden 1978. 
sı Albach, H.: "Betriebsgrösse", ibid, sütun 117 v.d. 
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alınmış, fakat  tatmin edici bir sonuca ulaştırılamamış bir konudur. Sana-
yi işletmelerinde büyüklüğün en önemli boyutu olarak kabul edilen —ve 
birçok çalışmalarda doğrudan işletme büyüklüğünü ifade  eden— "işlet-
menin üretim kapasitesinin" ölçülmesi konusu, ölçme yeri, ölçme zamanı, 
ölçme metodu ve özellikle ölçme birimine ilişkin birçok sorunu berabe-
rinde getirmektedir.52 Ölçmenin kapsamına, işletme büyüklüğünün üre-
t im kapasitesi boyutu yanında diğer iki boyutu olan işletme genişliği ve 
derinliği de dahil edildiğinde, büyüklüğün ölçülmesi konusu daha da kar-
maşık bir durum almaktadır. Sanayi işletmelerine ilişkin olarak araştır-
maya esas alınan ölçek birimi genellikle işletme veya teşebbüstür. İşletme 
veya teşebbüs seviyesindeki ekonomik birim ise, genel olarak, birçok üret-
ken birimlerden oluşan bir bütündür. Bu bütünü (işletmeyi) oluşturan 
üretken birimler, —bütünden bağımsız olarak belirli bir fonksiyonu  ye-
rine getirmek üzere— tek başlarına da üretkenlik özelliğine sahip olan 
faktör  bileşimleridir. Fakat, işletmenin toplumsal fonksiyonunun  ifade 
edildiği maddi amacı olan "ürün kapasitesi",53 ancak, bu münferit  üret-
ken birimlerin bağımsızlıklarını kaybederek daha üst seviyede bütünleş-
tirilmeleri (sentezleştirilmeleri) ile oluşturulan, işletmenin üretim bölü-
münde gerçekleştirilebilir.54 

Yukarıda işletmenin maddi amacı olarak belirlenen ve "işletmenin 
üretim sürecinin son durağı olan üründen (ürün kapasitesinden) tekrar 
geriye doğru gittiğimizde, başlangıç durağı olarak", ürün kapasitesini 
gerçekleştiren üretim faktörlerine  ulaşılacaktır.55 Böylece işletmenin ürün 
programını oluşturan ürün çeşitlerinin nitelik ve niceliği, hem tedarik 
edilecek üretim faktörlerinin  nitelik ve niceliğini, hem de bu üretim fak-

52 Kern, W.: Die Messung industrieller Fertigungskapazitâten und ihre Ausnutzung, 
Köln ve Opladen 1962, s. 9 v.d. Busse von Colbe, W.: Die Planung der Betriebs-
grösse, Wiesbaden 1964, s. 29 v.d. Lücke, W.: Betreibs - und Unternehmüngsgrösse, 
Stuttgart 1967, s. 19 v.d. Müftüoğlu,  M.T.: a.g.e., s. 73-104. 

53 İşletmelerin toplumsal fonksiyonu,  insan ihtiyaçlarının karşılanması için gerek-
li ürünlerin üretimi veya hizmetlerin karşılanması olarak belirlenebilir. İşlet-
menin maddi amacını oluşturan bu fonksiyon,  sanayi işletmelerine ilişkin ola-
rak belirli ü rün çeşitlerinin belirli miktarlarda üretimini ifade  eden "ürün ka-
pasitesi" vasıtasıyla sağlanır. İşletmelerde bu "ürün kapasitesinin" sadece üre-
timi değil, ekonomik bir şekilde üretilmesi gereği ile işletmenin ekonomik yönü 
belirlenmektedir. İşletmenin ekonomik yönü, maddi amacın maliyet minimizas-
yonu, kâr, rantabilite, katma değer maksimizasyonu gibi belirli bir formel  amaç 
esas alınarak gerçekleştirilmesini gerektirir. 

M İşletmenin üretim bölümünün, tedarik, üretim ve pazarlama fonksiyonlarını 
kapsayan maddesel akımm bir parçası olduğunu, girdilerin üretim sürecine so-
kulmasıyla başlayan ve ürünün elde edilmesiyle son bulan tüm faaliyetleri  kap-
sadığını kabul ediyoruz. 

55 Fettel, J.: "Die Betriebsgrösse, Versuche Sie zu messen- Faktoren, Sie zu 
beeinflussen",  Betriebgrösse und Unternehmungskonzentration, Berlin 1959, s. 63. 
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türlerinin —üretkenlik özelliğine sahip— bileşim şekillerini belirlemek-
tedir. 

Üretkenlik kabiliyetinde olan en alt seviyedeki, bölünmezlik özelliği-
ne sahip faktör  bileşimini "temel üretken birim" kavramıyla ifade  edi-
yoruz.56 "Temel üretken birim" sadece tek bir insandan oluşabileceği gi-
bi, —sanayi işletmelerine ilişkin olarak— belli bir mekansal konumda faa-
liyet gösteren bir emek/sermaye bileşimidir. Bu faktör  bileşimi (temel 
üretken birim) bir insan/bir makina, birçok insan/bir makina, bir insan/ 
birçok makina veya birçok insan/birçok makina şeklinde bir yapıya sa-
hip olabilir. Önemli olan, temel üretken birimle ifade  edilen faktör  bile-
şiminin bölünmezlik özelliği olup, bileşimin daha alt kısımlara ayrılması 
halinde bölünmezlik özelliğinin kaybolmasıdır. Çalışmamızda, —anılan 
özellikleriyle— temel üretken birimleri birinci seviyedeki ölçek birimi 
olarak kabul ediyoruz. 

Aynı fonksiyonu  yerine getirebilen temel üretken birimlerden olu-
şan üretim aşamaları (üretim bölümleri, atölyeler) ise, ikinci seviyede 
ele alınması gereken ölçek birimi olarak kabul edilmektedir. Belirli sayı-
da üretim aşamaları biraraya gelerek, —işletmenin maddi amacı olan be-
lirli bir ürün kapasitesini gerçekleştirmek üzere— işletmenin üretim sü-
recini (üretim bölümünü) meydana getirirler. Temel üretken birimlerin 
bu şekilde, belirli bir iş akımı organizasyonuna göre zaman ve mekan için-
deki bileşimini ifade  eden işletmenin üretim sürecini veya üretim bölü-
münü, işletme kavramıyla ifade  ettiğimiz üçüncü seviyedeki ölçek birimi 
olarak kabul ediyoruz. Nihayet, aynı veya farklı  ürün çeşitlerinin aynı 
teşebbüs kapsamında bulunan birden çok işletme tarafından  üretilmesi 
halinde ise, —dördüncü seviyedeki— ölçek birimi, teşebbüs olarak belir-
lenmektedir. Burada, teşebbüs seviyesinde tanımlanan, "teşebbüsün ürün 
kapasitesi" bir veya birçok işletmeye dağıtılmak suretiyle gerçekleştirile-
bilir. Ayrıca üretim fonksiyonu  dışında kalan diğer işletmecilik fonksi-
yonları (tedarik, pazarlama, finansman,  yönetim v.d.) da, teşebbüs sevi-
yesinde incelemeye dahil edilmektedir.57 Ölçek birimi daha üst seviyeler-
de, örneğin sektör ve ulusal ekonomi seviyelerinde de tanımlanabilir. Bu-
rada, işletme ekonomisinin en üst seviyedeki araştırma konusunun teşeb-
büs olduğu kabul edilmekte, dolayısıyla konunun incelenmesi teşebbüs 
seviyesinde tanımlanan ölçek birimine kadar götürülmektedir.58 

5 6 "Temel üretken birim" kavramına ilişkin olarak bkz.: Müftüoğlu,  T.M.: a.g.e., 
s. 19-20 ve bilhassa s. 45-54 ve burada verilen literatür. 

6 7 Buna göre tek bir işletmenin meydana gelen teşebbüs de, aynı şekilde "teşeb-
büs" kavramıyla ifade  edilecektir. Buna göre teşebbüsler, tek işletmeli ve çok 
işletmeli teşebbüsler şeklinde bir ayırıma tabi tutulurlar. 

4 8 Çalışmaya esas alınan işletme ve teşebbüs kavramları için bkz.: Supra, s. 2. 
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Çalışmamızda ölçek büyüklüğünün belirlenmesine üç boyut esas alın-
maktadır: 

•— ölçek birimin üretim kapasitesi 

— ölçek birimin üretim genişliği 

— ölçek birimin üretim derinliği 

ölçek birimin üretim kapasitesi, —nicel (kantitatif)  kapasite olarak— 
her ölçek birimin belirli bir zaman aralığındaki üretim kabiliyetini ifade 
etmektedir. Temel üretken birim ve üretim aşamaları seviyesindeki ölçek 
birimlerinde iş cinsinden ifade  edilen üretim kapasitesi, işletme ve teşeb-
büs seviyelerindeki ölçek birimlerinde ürün cinsinden ifade  edilmelidir. 
Ölçek birimin üretim genişliği ise, söz konusu ölçek birimi seviyesindeki 
üretken birimin üretmek kabiliyetinde olduğu farklı  iş veya ürün çeşit-
lerini ifade  eder.59 Ölçek biriminin üretim derinliği boyutu ise, —yardım-
cı üretim üniteleriyle artıkların değerlendirilmesine ilişkin tesisleri de kap-
samak üzere— üretim sürecini oluşturan üretim aşamaları sayısını ifade 
etmektedir. Bu tanıma göre, üretim derinliği boyutunun sadece işletme ve 
teşebbüs seviyesindeki ölçek birimler için tanımlanması söz konusudur. 

B.2. TEMEL ÜRETKEN BÎRİM SEVİYESİNDE ÖLÇEK BİRİMİN 
BÜYÜTÜLMESİ ŞEKİLLERİ 

Yukarıda tanımlandığı üzere, temel üretken birimler üretkenlik ka-
biliyetinde olan, bölünmezlik özelliğine sahip en alt seviyedeki faktör  bi-
leşimidir. Temel üretken birimlerin büyütülmesi üretim kapasitesi ve üre-
t im genişliği boyutlarında gerçekleştirilebilir. 

Temel üretken birimin üretim kapasitesinin büyütülmesi, sanayi işlet-
melerine ilişkin olarak, iş araçlarının kapasitelerinin büyütülmesiyle ger-
çekleştirilir. İş araçlarının kapasitelerinin büyütülmesi i) iş araçlarının 
boyutlarının büyütülmesi ve ii) iş araçlarında niteliksel değişikliklere git-
mek suretiyle, iki farklı  şekilde ele alınabilir. İş araçlarında gerçekleştiri-
len niteliksel değişiklikler ise, 1) iş araçlarında uzmanlaşmaya gitmek ve-
ya işbölümü derecesini artırmak, 2) iş araçlarının mekanizasyon ve oto-
masyon derecesini art ırmak ve 3) iş araçlarında teknoloji değişikliğine 
gitmek gibi farklı  yöntemleri kapsar.6 0 

İş araçlarının boyutlarının büyütülmesi suretiyle temel üretken bi-
rim kapasitesinin artırılmasında iş araçlarının teknik nitelikleri sabit kal-
5 9 Literatürde üretim genişliği yerine, nitel (kalitatif)  kapasite veya üretim es-

nekliği kavramları da kullanılmaktadır. 
«« Müftüoğlu,  M.T.: a.g.e., s. 106 v.d. 
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makta, sadece daha büyük boyutlardaki iş araçlarının üret ime alınmasıy-
la kapasiteleri art ır ı lmaktadır . Örneğin "yüksek fırınlarda  hazne çapla-
rının genişletilmesiyle bir kapasite artışı sağlanmaktadır ."6 1 Aynı yoldan 
temel üre tken bir im kapasitelerinin büyütülmesi , fırın,  ocak, kazan gibi 
iş araçlarının kullanıldığı çimento, cam, seramik, bira sanayiilerinde; ener-
ji üre ten türbinler , elektrik motorları, transformatörler  gibi kuvvet ma-
kinalarında; makaslar, presler, freze  ve tornalar gibi iş makinalar ının 
kullanıldığı meta l işleme sanayi inde;6 2 ayrıca taşıma araçlarında, bina ve 
depolarda geçerli bir yöntemdir. Genel olarak iş araçlarının boyutlarının 
büyütülmesi yoluyla kapasitesinin artırılması, iş aracının boyutlarının bü-
yütülmesi sonucunda hacminin de art t ığı ve kapasitesinin kısmen veya 
t amamen hacmine bağlı olduğu iş araçlarında geçerlidir. Burada teknolo-
j i ve dolayısıyla değişken maliyetler değişmemekte, fakat  —boyutların 
büyütülm'esi için gerekli— sabit maliyet artışına göre kapasite artışı da-
ha fazla  olduğundan, iş aracının uzun dönem ortalama birim maliyet eğ-
risi (ölçek eğrisi) azalmaktadır .6 3 

Niteliksel değişikliklere gitmek suretiyle iş araçlarının kapasitelerinin 
büyütülmesinde ise, iş abacının değişken ve sabit maliyeti arasındaki oran, 
yani maliyet yapısı değişmektedir. Bu değişme genel olarak, değişken ma-
liyetlerin sabit maliyetler tarafından  ikamesi şeklinde —sermaye yoğun-
luğu art ır ı lmak suretiyle— gerçekleştirilir. Başka bir deyimle, iş aracının 
kapasitesinin büyütülmesi sonucunda temel üretken birimde değişken ma-
liyetler azalırken sabit maliyetler ar tmakta; ar tan sabit maliyetlerin et-
kisiyle bu tü r iş araçları ancak ileri üre t im seviyelerinde (kritik üre t im 
miktarları) ekonomik olmaktadır. Buna göre, Bücher ' in "kitle üret imi ka-
nununa" , Schmalenbach' ın "ar tan sabit maliyetler kanununa" v.d. esas 
al ınan daha mükemmel üre t im metodlarında, iş araçlarında niteliksel de-
ğişikliklere gi tmek suretiyle kapasitelerinin artırı lması söz konusudur . 6 4 

Temel üre tken birimin —ikinci büyüklük boyutu olan— üret im geniş-
liği ise, temel üretken bir imin farklı  iş çeşitleri üre tmek kabiliyetini ifa-
de etmektedir . Bu tanıma göre, — sanayi işletmelerine ilişkin olarak— te-

fi1  Türkan, N.: "Demir-Çelik ve Metalürji Endüstrisi Semineri, Tartışma Bölümü", 
Demir-Çelik ve Metalürji Semineri, Milli Produktivete Merkezi Yayını, No: 77, 
Ankara (yayın yılı belirtilmemiş), s. 407. 6 2 Göppl, H.-. "Die kostentheorietische Aussage der Begriffe  Betriebsgrösse und 
Beschâftigungsgrad",  Zeitschrift  für  Betriebswirtschaft,  1966, s. 434. 

63 Çalışmamızın ileriki kısımlarında, uzun dönem ortalama birim maliyet eğrisi 
"ölçek eğrisi" kavramıyla ifade  edilecektir. 

64 İş araçlarının boyutlarının büyütülmesi ve iş araçlarında niteliksel değişiklik-
lere gitmek suretiyle kapasitelerinin artırılmasına ilişkin geniş bilgi için bkz.: 
Ludwig, H.: Die Grössendegression der technischen Produktionsmittel, Köln und 
Opladen 1962. Ayrıca, Göppl, H.: a.g.e., s. 434. Grochla, E.: Automation und Or-
ganisation, Wiesbaden 1966, bilhassa s. 37 ve s. 51. 
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mel üretken birimin üretim genişliği, iş araçlarının nitel kapasitesi veya 
esnekliği tarafından  belirlenmektedir.65 Temel üretken birimin üretim ge-
nişliğini belirleyen başlıca faktörler,  temel üretken birimde gerçekleşti-
rilen işgücü/sermaye oranı ve iş araçlarının az amaçlı (spesial) veya çok 
amaçlı (universal) olmalarına ilişkin teknik özellikleridir. Genel olarak 
temel üretken birimin sermaye yoğunluğu arttıkça üretim genişliği azal-
maktadır .6 6 

Temel üretken birim belirli bir coğrafi  konumda yerleştirilerek, ge-
rekli üretim faaliyetleri  bu konumda gerçekleştirilir. Sanayi işletmelerine 
ilişkin olarak, bazı istisnalar dışında, genellikle bu konum sabittir.67 Temel 
üretken birimin bölünmezlik özelliğinin bir sonucu olarak, kapasitesi ne 
kadar artırılırsa artırılsın veya üretim genişliği ne kadar genişletilirse ge-
nişletilsin, üretim tek bir konumda gerçekleştirilebilir. Başka bir deyimle, 
temel üretken birim seviyesindeki ölçek birimde kuruluş yeri dağıtımına 
gitmek imkansızdır veya temel üretken birim seviyesinde sadece tek ko-
numlu kuruluş yeri seçimi söz konüsudur. 

B.3. ÜRETİM AŞAMASI SEVİYESİNDE ÖLÇEK BİRİMİN 
BÜYÜTÜLMESİ ŞEKİLLERİ 

Burada ölçek birimi, işletmenin belirli bir üretim aşaması olarak ta-
nımlanmaktadır. Üretim aşamasının da —aynen temel üretken birim se-
viyesinde olduğu gibi— sadece üretim kapasitesi ve genişliği boyutlarında 
büyütülmesi söz konusudur. Üretim aşamasının üretim genişliği boyutu 
tamamiyle kendisini oluşturan temel üretken birimlerin üretim genişliği 
tarafından  belirlendiğinden, burada sadece üretim kapasitesinin büyütül-
mesi şekilleri ele alınacaktır. Üretim aşaması —işletme seviyesinde tanım-
lanan— belirli bir ürün kapasitesinin üretildiği üretim sürecinde, —belli 
bir işbölümü derecesine (işletme içi iş bölümü) uygun olarak— belirli bir 
iş çeşidini üretmek üzere, aynı fonksiyonu  (işlevi) yerine getirebilen te-
mel üretken birimlerin biraraya toplanmasıyla meydana gelir. Aynı iş çe-
şidini üretmek kabiliyetinde olan temel üretken birimler, —işletme sevi-
yesinde gerçekleştirilen iş akımı organizasyonuna göre— ya belirli iş atöl-

6 5 Gutenberg, E.: a.g.e., s. 73 ve Kern, W.: a.g.e., s. 58. 
66 Bu genel eğilime ters yönde teknolojik gelişmeler de ortaya çıkmaktadır, ö r -

neğin, nümerik kumandalı otomatik tezgahlarda esneklik (veya üretim geniş-
liği) artmaktadır. Lenel, H.Q.: "Zur Problematik der Ermittlung optimaler Bet-
riebsgrösse und ihre Verwendung", Wettbewerb, Konzentration und wirtschaft-
liche Macht, der.: F. Neumark, C. Thalheim und H. Hölzer, Berlin 1976, s. 198. 

67 Bazı sanayilerde temel üretken birimler sürekli hareket halinde olup, bölün-
mezlik özelliğini kaybetmeksizin üretim objesinin bulunduğu yere taşınırlar 
(örneğin köprü yapımı, gemi sanayii, tamir ekipleri v.b.). 
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yelerinde, ya da belirli iş istasyonlarında toplanmaktadır. Belirli bir üre-
t im aşamasının üretim kapasitesi büyüklüğü de, ilgili atölye, iş istasyonu 
veya üretim bölümünde toplanmış olan tüm temel üretken birimlerin ka-
pasiteleri toplamı olarak ifade  edilebilir. Şayet üret im aşaması tek bir te-
mel üretken birimden meydana geliyorsa, üretim aşaması kapasitesi temel 
üretken birim kapasitesine eşit olacaktır. 

Üretim aşamasının kapasitesinin büyütülmesi şekilleri iki grupta, mü-
talaa edilebilir: 

— üretim aşaması kapasitesinin homojen teknoloji ile büyütülmesi 

— üretim aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile büyütülmesi.67"8 

Üretim aşamasının kapasitesinin —üçüncü şekil olarak— karma teknolo-
j i ile büyütülmesi ise, kendisini oluşturan homojen ve heterojen teknolo-
ji ile büyüme şekilleri çerçevesinde değerlendirilebilir.68 

Üretim aşaması seviyesinde tanımlanan ölçek birimin kapasitesinin bü-
yütülmesinde sadece kısmi büyüme söz konusudur. Bütüncül büyüme an-
cak işletme seviyesinde ele alınabilen bir büyüme şeklidir. Dolayısıyla aşa-
ğıdaki açıklamalarda, üretim aşaması kapasitesinin homojen veya hetero-
jen teknoloji ile büyütülmesi sadece kısmi büyüme olarak anlaşılmalı-
dır. 

Üretim aşamasının homojen teknoloji ile büyütülmesi, aynı üretim 
aşamasında bulunan temel üretken birim sayısını artırmak suretiyle ger-
çekleştirilmektedir. Kapasiteyi büyütmek üzere üretime alınan ilave te-
mel üretken birimler, mevcut temel üretken birimlerle aynı kapasite bü-
yüklüğünde olup, tamamiyle aynı teknik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla 
kapasitenin büyütülmesi sonucunda üretim aşamasının maliyet yapısı (ve-
ya ortalama birim maliyet) değişmemektedir. Buna göre üretim aşama-
sının6 9 homojen teknoloji ile büyütülmesinde ölçeğe göre sabit getiri du-
rumu geçerli olup, ölçek eğrisi sabit kalmaktadır .7 0 

®7_a Burada "kapasitenin homojen teknoloji ile büyütülmesi" (multiple Kapazitât-
serweiterung) ve "kapasitenin heterojen teknoolji ile büyütülmesi" (mutative 
Kapazitâtservveiterung) kavramları, tamamiyle Gutenberg terminolojisine uy-
gun olarak kullanılmaktadır. 

6 8 Üretim aşaması kapasitesinin karma teknoloji ile büyütülmesinde, mevcut te-
mel üretken birimler daha büyük kapasiteli temel üretken birimlerle ikame 
edilmemekte, mevcut temel üretken birimlere farklı  kapasitelerde ve farklı  tek-
nik özelliklerde yeni temel ürtken birimler ilave edilmektedir. 

69 Bu sonuç sadece üretim aşaması seviyesinde kapasitenin homojen teknoloji ile 
büyütülmesinde geçerlidir. İşletme seviyesinde ise, belirli bir üretim aşaması 
(darboğaz durumunda bulunan üretim aşaması) kapasitesinin homojen tekno-
loji ile büyütülmesinde ortalama birim (ürün) maliyetin düşmesi mümkün ola-
bilir. 

7 0 Üretim aşaması kapasitesi, ancak homojen temel üretken birim kapasitesinin 
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, Üretim aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile büyütülmesi ise, 
mevcut temel üretken birimlerin daha büyük kapasiteli temel üretken 
birimlerle ikamesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Daha büyük kapasi-
teli temel üretken birimlerin, daha ileri teknolojilerle çalışan ve sermaye 
yoğunluğu nisbeten fazla  iş araçlarından oluştuğu kabul edilmektedir. Bu-
rada üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesi, üretim aşamasında daha 
çok sayıda temel üretken birimin istihdam edilmesi suretiyle değil, daha 
büyük kapasitede temel üretken birimlerin istihdam edilmesiyle gerçek-
leştirilmektedir. Başka bir deyimle, üretim aşaması kapasitesinin büyü-
tülmesine temel üretken birim kapasitesinin büyütülmesi suretiyle ulaşıl-
maktadır. Dolayısıyla üretim aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile 
büyütülmesi şekilleri, —temel üretken birim kapasitesinin büyütülmesi 
şekilleri olarak belirlenen— i) iş araçlarının boyutlarının büyütülmesi ve 
ii) iş araçlarında niteliksel değişikliklere gidilmesi olarak ortaya konabi-
lir. Burada da Bücher'in "kitle üretimi kanunu" veya Schmalenbach'm 
"artan sabit maliyetler kanunu" geçerli olup, ileri teknolojileri temsil eden 
daha mükemmel iş araçlarının —kritik üretim miktarları olarak belirle-
nen— belirli üretim seviyelerinden itibaren üretime alınmaları daha eko-
nomik olmaktadır. Üretim aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile 
büyütülmesinde ölçeğe göre artan getiri durumu geçerli olup, ölçek eğ-
risi azalan bir seyir takip etmektedir. Üretim aşaması kapasitesinin büyü-
tülmesi sonucunda gerçekleştirilen maliyet tasarruflarının  (ölçek ekono-
milerinin) gittikçe azalmasının bir sonucu olarak, ölçek eğrisindeki düş-
me gittikçe azalmakta ve mevcut teknolojik seviyenin sunduğu tüm al-
ternatiflerin  değerlendirilmesi halinde tamamen ortadan kalkmaktadır. 
Bu üretim hacminden itibaren üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesi 
sadece homojen teknoloji ile gerçekleştirilebilir. 

Üretim aşamasının tek bir temel üretken birimden oluşması halin-
de, —temel üretken birimin bölünmezlik özelliğinin bir sonucu olarak— 
tüm üretim aşaması kapasitesinin tek bir konumda gerçekleştirilmesi zo-
runluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla üretim aşaması kapasitesinin 
heterojen teknoloji ile büyütülmesi durumunda kuruluş yeri seçiminde 
coğrafi  dağıtıma gitmek imkansızdır. Ancak üretim aşamasının birden 
çok temel üretken birimden meydana gelmesi halinde, üretim aşaması 
seviyesinde kuruluş yeri dağıtımına gidilerek toplam üretim aşaması ka-
pasitesi farklı  konumlarda yerleştirilmiş temel üretken birimler vasıtasıy-
la gerçekleştirilebilir. Bu nedenle üret im aşaması kapasitesinin karma tek-
noloji ve özellikle homojen teknoloji ile büyütülmesinde çok konumlu ku-
ruluş yeri seçimi alternatifi  de değerlendirmeye dahil edilmelidir. 

tam sayı katlarında artırılabileceğinden, ölçek eğrisi sürekli değil, sadece temel 
üretken birim kapasitesinin tamsayı katlarında tanımlanabilen kesikli bir fonk-
siyondur. 
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B.4. İŞLETME SEVİYESİNDE ÖLÇEK BİRİMİN BÜYÜTÜLMESİ 
ŞEKİLLERİ 

Belirli bir ürün kapasitesini gerçekleştirmek üzere belirli üretim aşa-
maları biraraya getirilerek işletmenin üretim sürecini meydana getirirler. 
Böylece işletme seviyesinde tanımlanan ölçek birimde, —işletmenin üre-
t im süreci olan— üretim aşamaları tek tek bağımsızlıklarını kaybetmekte^ 
bir üst seviyede, işletmenin üretim bölümü olarak yeni bir sentez oluştur-
maktadırlar. Dolayısıyla işletmenin üretim sürecini meydana getiren üre-
t im aşamaları ve bunları meydana getiren temel üretken birimler münferit 
olarak değil, birarada, bütünleştikleri işletme açısından değerlendirilmeli-
dir.71 Zira temel üretken birimlerin ve üretim aşamalarının varlık neden-
leri, işletme seviyesinde tanımlanan ürün kapasitesinin gerçekleştirilmesi 
amacından kaynaklanmaktadır. "İşletmenin ürettiği ürün ve ürün mik-
tarı tarafından  üretim faktörlerinin  niceliği ve niteliği, bileşim şekli, üre-
t im organizasyonu, kısacası işletme belirlenmektedir.'"72 

İşletme seviyesinde tanımlanan ölçek birimde, üretim kapasitesi ve 
üretim genişliği yanında, —işletmenin üretim sürecini oluşturan üretim 
aşamaları sayısını ifade  eden— üret im derinliği boyutu da önem kazan-
maktadır. Aşağıda, işletmenin adı geçen boyutlarında büyütülmesi şekil-
leri ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacaktır. 

B.4.1. İŞLETMENİN ÜRÜN KAPASİTESİ BOYUTUNDA 
BÜYÜTÜLMESİ 

İşletme büyüklüğünün üretim kapasitesi boyutunu ifade  eden "işlet-
menin ürün kapasitesinin büyütülmesi" aşağıdaki şekillerde gerçekleşti-
rilebilir: 

1) İşletmenin üretim sürecinde bulunan darboğaz üretim aşaması-
nın (üretim aşamalarının) kapasitesinin (kapasitelerinin) büyütülmesi su-
retiyle kısmi büyüme şeklinde. Kısmi büyüme de ayrıca, kısmi homojen 
teknoloji ile büyüme ve kısmi heterojen teknoloji ile büyüme şeklinde iki 
gruba ayrılabilir. 

71 Başka bir deyimle planlama, burada uygulanan yöntemde olduğu gibi aşağı-
dan (temel üretken birimden) yukarıya (işletme ve teşebbüse) doğru değil, tam 
tersine, yukarıdan (işletme veya teşebbüsten) aşağıya (temel üretken birime) 
doğru, tümdengelim şeklinde yapılmalıdır. Bu çalışmalım amacı ise, konunun 
bir uygulama problemi olarak planlanması değil, teorik açıdan incelenmesi ve 
—etki faktörlerinin  etki dereceleri, sonuçlan ve aralarındaki ilişkilerin belir-
lenmesi olarak— açıklanması şeklinde ortaya konduğu için, tümevarım meto-
dunun uygulanması yoluna gidilmiştir. 

™ Fettel, J.: a.g.e., s. 66. 
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2) İşletmenin üretim sürecini oluşturan tüm üretim aşamalarının ka-
pasitelerinin büyütülmesi suretiyle bütüncül büyüme şeklinde. Bu da yi-
ne aynı şekilde, bütüncül homojen teknoloji ile büyüme ve bütüncül he-
terojen teknoloji ile büyüme olarak iki farklı  şekilde gerçekleştirilebilir. 
(Karma teknoloji ile büyümenin, gerek kısmi ve gerekse bütüncül büyü-
me olarak, adı geçen büyüme şekillerinde gerçekleştirileceği kabul edil-
mektedir.) 

B.4.1.1. KISMİ BÜYÜME 

Burada işletmenin ürün kapasitesinin büyütülmesi, sadece darboğaz 
durumunda olan üretim aşamasının (aşamalarının) kapasitesinin (kapasi-
telerinin) artırılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla kısmi 
büyüme şeklinde işletmenin ürün kapasitesinin artırılmasında, ürün ka-
pasitesinin —daha önce üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesi şekil-
leri olarak incelenen— kısmi homojen teknoloji ve heterojen teknoloji 
(veya bunların bileşimi olan kısmi karma teknoloji) olarak gerçekleşti-
rilmesi söz konusudur. 

İşletmenin sadece darboğaz durumunda bulunan üret im aşaması ka-
pasitesinin büyütülmesi sonucunda, diğer üret im aşamalarındaki atıl ka-
pasitelerin kullanılabilir duruma getirilmesiyle işletmenin ürün kapasi-
tesi artırılabilir. Söz konusu darboğazın bu şekilde aşılması sonucunda 
başka bir üret im aşaması darboğaz durumuna geçecek ve bu kez de bu 
üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesi suretiyle işletmenin ürün ka-
pasitesinde yeni bir artış sağlanabilecektir. Ancak işletmenin tüm üretim 
aşamaları arasında tam bir kapasite uyumunun sağlandığı durumlarda 
kısmi büyüme şeklinde işletmenin ürün kapasitesinin artırılması imkanı 
ortadan kalkmakta, sadece bütüncül büyüme şeklinde ürün kapasitesinin 
artırılması mümkün olmaktadır. 

İşletmenin ürün kapasitesinin kısmi büyüme şeklinde artırılmasında, 
aynen üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesinde olduğu gibi, kısmi he-
terojen teknoloji ile büyümede darboğaz üretim aşamasının kapasitesi an-
cak mevcut konumda (veya tek bir konumda) gerçekleştirilebilir. Sadece 
darboğaz kapasitesinin kısmi karma teknoloji ve özellikle kısmi homojen 
teknoloji ile büyütülmesinde, darboğaz üretim aşamasının farklı  konum-
larda gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. 

B.4.1.2. BÜTÜNCÜL BÜYÜME 

İşletmenin ürün kapasitesinin bütüncül büyüme şeklinde artırılması, 
üretim sürecini oluşturan tüm üret im aşamaları kapasitelerinin büyütül-
mesi suretiyle gerçekleştirilir. Bütüncül büyüme sadece işletmenin tüm 
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üret im aşamaları arasında tam bir kapasite uyumunun sağlandığı kapa-
site büyüklüğünde ve bunun t am sayılı katlarında (ortak çarpanlarında) 
söz konusudur. Zira bu durumlarda işletmenin hiçbir üretim aşaması dar-
boğaz durumunda değildir. Bu nedenle —sadece darboğaz üretim aşaması 
kapasitesinin büyütülmesi suretiyle— kısmi büyüme ile işletmenin ürün 
kapasitesinin artırılması imkanı ortadan kalkmaktadır. 

İşletmenin ürün kapasitesinin bütüncül büyüme şeklinde artırılması, 
bütüncül homojen ve heterojen teknoloji (veya bunların bileşimini ifade 
eden bütüncül karma teknoloji) olarak gerçekleştirilebilir. Bütüncül ho-
mojen teknoloji ile büyümede işletmenin mevcut ürün kapasitesi, —aynı 
teknoloji, özellikle aynı iş akımı organizasyonu çerçevesinde— tamsayılı 
katlarıyla artırılmaktadır. Bütüncül heterojen teknoloji ile büyümede ise, 
işletmenin mevcut ürün kapasitesinin gerçekleştirildiği iş akımı organi-
zasyonu ve/veya —temel üretken birim seviyesinde— üretim faktörleri  ve 
bileşim şekilleri değiştirilmekte, yeni bir iş akımı organizasyonu ve/veya 
üretim faktörleri  ve bileşim şekilleriyle ikame edilmektedir. Bütüncül he-
terojen .teknoloji ile büyümede iş akımı organizasyonunda yapılan deği-
şikliklerle ve özellikle atölye tipi üretim tarzından akan işi sistemine (hat 
tipi üretim organizasyonuna) doğru kaymak suretiyle işletmenin ürün 
kapasitesinin büyütülmesi büyük önem taşır. 

Burada da işletmenin ürün kapasitesinin bütüncül heterojen tekno-
loji ile büyütülmesinin tek bir konumda gerçekleştirilmesi zorunluluğuna 
karşılık, bütüncül karma teknoloji ve özellikle bütüncül homojen teknolo-
ji ile büyüme farklı  konumlarda gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan bütün-
cül büyüme 

— işletmenin ürün kapasitesinin tek bir konumda gerçekleştirilmesi 
suretiyle bütüncül büyüme ve 

— işletmenin ürün kapasitesinin farklı  konumlarda gerçekleştirilme-
si suretiyle bütüncül büyüme, 

şeklinde iki grupta mütalaa edilebilir. 

B.4.2. İŞLETMENİN ÜRETİM GENİŞLİĞİ BOYUTUNDA 
BÜYÜTÜLMESİ 

"İşletmenin üretim genişliği" kavramı, işletmenin mevcut üretim po-
tansiyeli ile üretmek kabiliyetinde olduğu ürün çeşitleri sayısını ifade  et-
mektedir. Bu tanıma göre işletmenin üretim genişliğinin büyütülmesi, 
ürün programını oluşturan ürün çeşitleri sayısının artırılması suretiyle 
gerçekleştirilir. Ürün programını oluşturan ürün sayısı artırıldıkça, işlet-
menin üretim genişliği boyutunda —cateris parbius varsayımı altında— 
büyütüldüğü kabul edilmektedir. 
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İşletmenin üretim genişliği, esas itibariyle içinde faaliyette  bulundu-
ğu sektör tarafından  —geniş hatlarıyla da olsa— sınırlanmaktadır.7 3 Ayrı-
ca sektör içinde de belirli bir uzmanlaşmaya gidilmesi sonucunda, işlet-
menin üretim genişliği, sahip olduğu üretim faktörlerinin  teknik özellik-
leri ve gerçekleştirilen iş akımı organizasyonu ile kesin şekilde belirlenir. 
Bu şekilde belirlenen "işletmenin geniş anlamda ürün programından" 
(potansiyel ürün programı), piyasa şartları göz önünde tutularak "dar 
anlamda ürün programı" (güncel ürün programı) —amaç fonksiyonu  op-
timize edecek şekilde— optimum ürün programı olarak üretilir.74 

Ölçek birimin işletme seviyesinde tanımlanması durumunda, üretim 
genişliğini ifade  eden ürün çeşitlerinin —en azından bir üretim aşamasın-
da— işletmenin üretim sürecini müştereken kullandıkları varsayılmakta-
dır. Farklı ürün çeşitlerinin üretiminde müştereken kullanılan üretim aşa-
ması sayısı arttıkça, ürün çeşitlerinin —üretim süreci üzerinden— birbir-
lerine bağımlılığı artmaktadır (alternatif  üretim tarzı). Aksi halde, bazı 
ürün çeşitlerinin diğer ürün çeşitlerinden tamamen bağımsız olarak üre-
tilmesi, başka bir deyimle kendilerine tahsis edilmiş özel üretim süreçle-
rine sahip olmaları halinde (paralel üretim), konu teşebbüs seviyesinde 
•—çok işletmeli teşebbüs olarak— incelenmelidir. 

İşletmede gerçekleştirilen ürün programı darboğaz sorunuyla da ya-
kından ilgilidir. İşletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi halinde darbo-
ğaz üretim aşaması bu ürün çeşidi tarafından  kesin olarak belirlenir. Çok 
ürün çeşidi üretilen bir işletmede ise darboğaz üretim aşaması sabit ol-
mayıp, genel olarak gerçekleştirilen ürün programına göre, yani hangi 
ürün çeşitlerinden hangi miktarlarda üretileceğine göre değişir.75 Bura-
da, her ürün çeşidi için ayrı bir üretim aşamasının darboğaz durumunda 
olması ve tüm ürün çeşitleri için aynı üretim aşamasının darboğaz olma-
sı durumu şeklinde ifade  edilebilecek iki ekstrem durumla, bu iki duru-
mun ara durumları ortaya çıkabilir.76 

7 3 Krüger, G.: "Planuııg des Erzeugnisprogramms", Industrielle Produktion, der.: 
Agthe, Blohm, Scnaufer,  Baden - Baden und Basel 1967, s. 67. 

M Ellinger, Th.: Ablaufplanung,  Stuttgart 1959, s. 54. Heinen, E.: "Einige Bemer-
kungen zur betriebswirtschaftlichen  Kostenlehre", Betriebswirtschaftliche  Forsc-
hung und Praxis, 1970, s. 259. 

7 5 Bu itibarla optimum ürün programının belirlenmesinde piyasa şar t lan yanın-
da üretim şart lan da önem taşır. 

7 6 Kern, W.: a.g.e., s. 74. Albach, H.: Produktionsplanung auf  der Grundlage tech-
nischer Verbrauchsfunktionen,  Köln und Opladen 1962, s. 47. Birinci ekstrem 
duruma kimya sanayiinde, ikinci ekstrem duruma da metal işleme sanayiinde 
yaklaşılmaktadır. Gâlvveiler, A.: Produktionskosten und - geschwindigkeit, Wies-
baden 1960, s. 110. 
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işletmenin üretim genişliği boyutunda büyütülmesi, i) mevcut üre-
tim potansiyelinde tek tek ürünlere ilişkin üretim kapasitelerinin üret im 
genişliği ile ikamesi ve ii) yeni yatırımlara gitmek suretiyle gerçekleşti-
rilir. Birinci durumda üretim genişliğinin artırılması, tek tek ürün kapa-
sitelerinin azaltılmasının bir sonucu olarak elde edilir veya bunun tersi 
olarak, üretim genişliği azaltılarak —tek tek ürün çeşitleri için— ürün 
kapasitesi (kapasiteleri) artırılır. Başka bir deyişle üretim genişliği ve 
ürün kapasitesi işletme seviyesindeki ölçek birimde birbirleriyle ikame 
edilebilen büyüklük boyutlarıdır. Bu itibarla işletmenin mevcut üretim 
potansiyeli içinde, yeni yatırımlara gidilmeden, üretim genişliğinin —tek 
tek ürün çeşitlerine ilişkin ürün kapasitelerinin azaltılması suretiyle— ar-
tırılması sonucunda işletmenin büyütüldüğü söylenemez. Ancak yeni ya -
tırımlara gitmek suretiyle üretim genişliğinin artırılması halinde, üret im 
genişliği boyutunda büyüme aynı zamanda işletmenin büyütülmesi olarak 
yorumlanabilir. Aksi takdirde sadece işletmenin üretim genişliği boyutu 
büyütülmekte, fakat  işletme büyüklüğü sabit kalmaktadır. 

işletmenin üretim genişliği boyutunda büyütülmesinin mekansal so-
nucu aşağıdaki şekilde ifade  edilebilir: farklı  ürün çeşitleri tarafından 
müştereken kullanılan üretim aşamalarının aynı konumda (veya tek b i r 
kuruluş yerinde) gerçekleştirilmesi eğilimi artarken; sadece belirli bir ürün 
çeşidine tahsis edilen üretim aşamalarının farklı  konumlarda gerçekleşti-
rilmesi eğilimi önem kazanacaktır. Son eğilim, üretim sürecinin başlan-
gıç ve nihai üretim aşamalarında daha da fazla  olacaktır. 

B.4.3. İŞLETMENİN ÜRETİM DERİNLİĞİ BOYUTUNDA 
BÜYÜTÜLMESİ 

İşletme büyüklüğünün üçüncü boyutu olarak ifade  edilen üretim de-
rinliği, işletmenin üretim sürecini oluşturan üretim aşamaları tarafından 
belirlenir. İşletmenin üretim sürecine dahil edilen üretim aşaması sayısı 
arttıkça üretim derinliğinin büyütülmesi söz konusudur. 

Her ürün çeşidine ilişkin olarak, en iptidai hammadde durumundan 
tüketime hazır ürün durumuna gelinceye kadar yapılması gerekli tüm iş-
lemleri (üretim aşamalarını) kapsayan belli bir üretim derinliği tarif  edi-
lebilir.77 Bir işletmenin üretim derinliği ise, ürüne ilişkin olarak tarif  edi-
len —her halkasının bir üretim aşamasını ifade  ettiği— üretim derinliği 
zincirinin sadece bir bölümünü kapsar. Belirli bir işletmede gerçekleş-
tirilen üretim derinliği, tek bir üretim aşamasından meydana gelebileceği 

7 7 Sanayi işletmelerine ilişkin olarak bu işlemler, fiziksel-kimyasal  değişim işleme-
leri ve mekansal değişimi ifade  eden taşıma işlemleri olmak üzere iki ana grup-
ta toplanabilir. 
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gibi (tek üretim aşamalı işletme) birçok üretim aşamalarını da bünyesin-
de toplayabilir (çok üretim aşamalı işletme). İşletmenin üretim derinli-
ğinin, —ürüne dönük olarak tarif  edilen üretim derinliği zinciri üzerinde— 
aşağıya doğru yeni üretim aşamalarını üretim sürecine dahil ederek bü-
yütülmesi "geri doğru dikey büyüme", yukarı doğru yeni üretim aşama-
larına geçmek suretiyle büyütülmesi de "ileri doğru dikey büyüme" kav-
ramlarıyla ifade  edilebilir. Genel olarak işletmenin üretim derinliği bo-
yutunda büyütülmesi ise "dikey büyüme" kavramıyla ifade  edilir. Belir-
li bir üretim derinliğinde faaliyet  gösteren işletme, kendi üretim sürecin-
den önce ve sonra gelen üretim aşamalarında faaliyet  gösteren diğer iş-
letmelerle ekonomik ilişkiler içinde bulunmaktadır (işletmeler arası eko-
nomik işbölümü). 

İşletmenin üretim derinliğinin hangi üretim aşamalarından meydana 
gelmesi gerektiği sorunu, başka bir deyimle minimum ve optimum üre-
t im derinlikleri arasından optimum üretim derinliğinin saptanması, işlet-
menin içinde bulunduğu somut ekonomik ve teknik şartlar tarafından  be-
lirlenen bir optimizasyon konusudur.7 8 Genel olarak işletmenin daha alt 
ve daha üst üretim derinliklerinde çalışmasının ekonomik bakımdan ta-
mamiyle anlamsızlaştığı minimum ve maksimum üretim derinlikleri, ge-
niş hatlarıyla da olsa, belirlenebilir.79 Örneğin otomotiv ve uçak sanayi-
lerinde, bir işletmenin gerekli tüm parçaları kendi bünyesinde üretmesi 
düşünülemeyecek bir durumdur. İşletmenin bazı parçaları ancak başka 
işletmelerden tedarik etmek suretiyle üretim sürecini tamamlaması söz 
konusudur.8 0 İşletme —özellikle faaliyette  bulunduğu sektöre ve ekono-
mik iş bölümü derecesine (işletmeler arası işbölümü derecesi) göre deği-
şen—• minimum ve maksimum üretim derinlikleri arasında, kendi üretim 
sürecini oluşturan üretim aşamaları sayısını artırarak veya azaltarak üre-
tim derinliğini değiştirebilir. İşletmenin üretim derinliğinin artırılması, 
genel olarak 

— iş akımı organizasyonunun değiştirilmesi (veya üretim kapasitesi-
nin ve/veya üret im genişliğinin üretim derinliğiyle ikamesi) 

— yeni yatırımlara gitmek suretiyle (içsel dikey büyüme) 

Müftüoğlu,  T.M.: a.g.e„ s. 69-71. 
7 9 Beste, Th.: "Fertigungswirtschaft  und Beschaffungswesen",  Handbuch der Wirtsc-

haftswissenschaft,  I.C., 2.B., der.: Th. Wessels und K. Hax, Köln und Opladen 
1966, s. 136 V.d. 

80 Büyük teşebbüsler üretim süreçlerini onbinleri aşan yan sanayi işletmelerinden 
tedarik ettikleri parçalarla tamamlamaktadırlar. General Electric'in 40.000, Ge-
neral Motors ve Siemens'in 30.000, Krupps'un 22.000 ya.n sanayi işletmesi ile 
çalıştığı belirtilmektedir. Pohle, W.: "Unternehmungsgrösse und ervveiterte 
Mârkte", Die Unternehmung bei wachsender Integration der Mârkte, der.: De-
utsche Gesellschaft  für  Betriebswirtschaft,  Berlin 1965 s. 23. 
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— başka bir teşebbüse ait tesisin satın alınması (dışsal dikey büyüme) 
şekillerinde gerçekleştirilebilir. Üretim kapasitesi ve/veya üretim genişli-
ğinin üretim derinliğiyle ikamesinde, aynı işlevi görebilen temel üretken 
birimlerin farklı  üretim aşamalarına dağıtılarak üretim derinliğinin bü-
yütülmesi söz konusudur.8 1 Burada işletmenin üretim derinliğinin artırıl-
ması üretim kapasitesi ve/veya üret im genişliğinin azaltılması pahasına 
gerçekleştirilmekte, sonuç olarak işletme büyüklüğü değişmemektedir. 
Üretim derinliğinin işletmenin içsel veya dışsal dikey büyütülmesinde ise, 
üret im derinliği ile birlikte işletme büyüklüğü de artmaktadır. 

Üretim derinliğinin büyütülmesi şekillerinin mekansal sonuçlan açı-
sından değerlendirilmesinde, ikinci büyüme şekli (içsel dikey büyüme) 
özel bir önem taşır. Zira birinci büyüme şeklinde herhangi bir kuruluş 
yeri sorunu ortaya çıkmamasına ve üçüncü büyüme şeklinde satın alınan 
tesisin konumunun belli olmasına karşılık, içsel dikey büyümede gerçek-
leştirilecek ilave yatırımın —teknolojisi, kapasite büyüklüğü yanında— 
konumu da belirlenmesi gerekli bir değişken durumundadır. Yeni kuru-
lacak bir işletme için de —yine kapasite seçimi ve teknoloji gibi diğer 
unsurlar yanında— işletmenin üretim sürecini meydana getiren farklı  üre-
tim aşamalarının farklı  konumlarda yerleştirilmesi alternatifi  de değer-
lendirmeye dahil edilmelidir. 

B.5. TEŞEBBÜS SEVİYESİNDE ÖLÇEK BİRİMİN BÜYÜTÜLMESİ 
ŞEKİLLERİ 

Konunun literatürde ele alınışına ilişkin açıklamalarda belirlendiği 
üzere, ölçeğe göre artan getiri durumu —sanayi işletmelerine ilişkin ola-
rak— genellikle işletmenin üretim ^bölümü esas alınarak incelenmiştir. 
Buna göre işletmenin üretim hacmi mevcut teknik ve organizasyon im-
kanları kullanılarak artırılırken, uzun dönem üret im maliyeti azalarak 

8i Temel üretken birimin nitel (kalltatif)  ve nicel (kantitatif)  kapasitelerinin kul-
lanım dereceleri arasındaki ikilem de esas itibariyle bu ikameden kaynaklan-
maktadır. Aynı işi yapabilen temel üretken birimlerin aym üretim aşamasın-
da toplanmasıyla, temel üretken birimin nicel kapasitesi (atölye tipi üretim 
tarzı), farklı  üretim aşamalarına dağıtımıyla ise nitel kapasitesi —ve dolayı-
sıyla işletmenin üretim derinliği— artırılmaktadır. Kern bu durumu kapasite 
kullanım derecesinin büyük ikilemi olarak ifade  etmektedir. Kern, W.: a.g\e., 
s. 58. Wiggert, üretim derinliği ile üretim kapasitesi ve üretim genişliği arasın-
daki bu ikamenin bilhassa metal işleme sanayiinde önemli olduğunu belirtmek-
tedir. Wiggert, H.: "Ermittlung der technologischen Matrix bei Anwendung 
der linearen Planungsrechnung in Betrieben mit mechanischer Fertigung", Bet-
riebswirtscha£tliche Forschung und Praxis, 1971, s. 160. Ayrıca bkz.: Riebel, P.: 
Die Elastizitat des Betriebes, Köln und Opladen 1954, s. 117 v.d. Lücke, W.: 
a.g.e., s. 357. 
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artmaktadır (veya ölçek eğrisi gittikçe azalan oranlarda bir düşüş gös-
termektedir) . Mevcut teknik ve organizasyon imkanlarının sınırına ula-
.şılmasıyla büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  son bulmakta, ölçek 
-eğrisindeki düşme sona ermektedir. Öte yandan teknolojik gelişmenin 
devam edeceği ve dolayısıyla —geleceğe dönük olarak— yeni geliştirile-
cek tekniklerle büyüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarının  sürdürülebi-
leceği inancı, büyüklüğün nimetlerini ön plana çıkarmıştır.82 

Yine konunun literatürde ele alınışında belirlendiği üzere, büyüme 
sonucunda işletmenin üretim bölümünde ortaya çıkan bu olumlu gelişme-
lere karşılık, tedarik, pazarlama, finansman,  yönetim fonksiyonlarının  ye-
rine getirilmesinde ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler sonucunda bü-
yümenin frenlenmesi  ve hatta sınırlandırılması üzerinde durulmaktadır. 
Büyümenin tüm işletme bölümleri üzerindeki bu olumlu ve olumsuz so-
nuçlarının toplam etkisi olarak, işletmenin (veya teşebbüsün) büyütül-
mesi belli bir sınırdan itibaren "gayri iktisadi" olmaya başlamakta, bu 
sınırdan itibaren ölçek eğrisinde bir artış ortaya çıkmaktadır. Genel ola-
rak, ölçek eğrisinin minimum olduğu işletme (veya teşebbüs) büyüklüğü, 
literatürde optimum işletme (veya teşebbüs) büyüklüğü olarak kabul 
edilmektedir.83 

Uygulamada gözlenen gelişmelerde ise, aynı konumda gerçekleştiri-
len üretim kapasitesinin büyütülmesi —bazı sektörler dışında— çok ileri 
seviyelere götürülmemekte, hatta bazı sektörlerde nisbeten küçük ölçekler-
de büyümeye son verilmektedir. Buna karşılık büyümeye —teşebbüs sevi-
yesinde— farklı  konumlarda kurulan yeni üretim üniteleriyle (işletmelerle) 
devam edilmektedir. Bu büyüme sürecinin, mevcut ürün programında 
veya içinde faaliyette  bulunulan sektöre göre çok farklı  ürün çeşitlerine 
geçmek suretiyle sürdürüldüğü gözlenmektedir.84 Burada büyüme, genel-

82 Örneğin Lilienstern, temerküz olgusunu i) teknoloji tarafından  belirlenen tek-
nolojik veya tabii temerküz, ii) sermaye temerküzü iii) ekonomik gücün artı-
rılmasına yönelik güç temerküzü şeklinde üçlü bir sınıflandırmaya  tabi tut-
maktadır. Yazara göre temerküz olayına karşı toptan bir tavır almak yerine, 
her temerküz olgusu cinsine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre, 
büyüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarının  gerçekleştirildiği teknolojik te-
merküz olumlu, diğer iki temerküz çeşidi ise olumsuz ekonomik toplanmaları 
ifade  etmektedir. "Hatta teknolojik temerküz mümkün olan her yerde teşvik 
edilmelidir." Lilienstern, H.R. von: "Die Zukunft  der mittleren und kleinen 
Unternehmen. (Ein Beitrag zur Problemstellung der optimalen Betriebsgrösse)", 
Die informierte  Unternehmung, der.: H.R. von Lilienstern, Nürnberg 1972, s. 118. 

83 Amaç fonksiyonunun  kâr veya rantabilite maksimizasyonu şeklinde ortaya kon-
masında ise, optimum işletme veya teşebbüs büyüklüğü, maliyetler yanında sa-
tış hasılatı ve sermaye ihtiyacı fonksiyonları  da dikkate alınarak belirlenir. 

•8i Edinburgh cin ve viski konzerni "Distillers" 1960 kasımında hissedarlarına sen-
tetik malzeme üretimine geçtiğini bildiriyordu. İngiltere'nin büyük matbaalarm-
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likle aynı teşebbüs kapsamında, fakat  farklı  konumlarda kurulan birçok 
üretim üniteleri (işletmeler) vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
üretim bölümünde —teşebbüs seviyesindeki ölçek birimde— ortaya çıkan 
böyle bir mekansal desentralizasyon eğilimine karşılık, başta yönetim, fi-
nansman ve pazarlama olmak üzere, diğer işletmecilik fonksiyonlarında 
—yine teşebbüs seviyesinde— bir sentralizasyon eğilimi gözlenmektedir. 
Bu nedenlerle ölçek büyüklüğü konusunun teşebbüs seviyesinde, —sözü 
edilen gözlemlere uygun— farklı  şartlar altında incelenmesi büyük önem 
kazanmaktadır. Başka bir deyişle, tek konumda tek bir ürün çeşidine iliş-
kin olarak ele alınan ölçek ekonomileri yaklaşımı yerine; ölçek sorunu, 
farklı  konumlarda bulunan üretim ünitelerinde (işletmelerde) farklı  ürün 
çeşitlerinin üretildiği teşebbüs seviyesinde araştırma konusu edilmelidir. 
Ayrıca teşebbüs seviyesindeki ölçek birimi —işletme ve teşebbüs kavram-
larının tanımına uygun olarak—85 üretim fonksiyonu  yanında öteki işlet-
me fonksiyonlarını  da kapsayacak şekilde araştırmaya esas alınmalıdır. 
Zira üretim fonksiyonunda  mekansal desentralizasyona gitmek suretiyle, 
—teşebbüs seviyesindeki— üretim hacminin farklı  coğrafi  konumlarda bü-
yütülmesi sonucunda gerçekleştirilen "coğrafi  işbölümünün" sağladığı89 

artı ekonomiler, diğer işletmecilik fonksiyonlarının  yerine getirilmesinde 
de yeni düzenlemeler gerektirmektedir. Büyük ölçekli teşebbüslerin yöne-
timinde ortaya çıkan güçlükler yeni yönetsel önlemler alınmasını gerek-
tirir. "Bu önlemleri, büyümenin evrelerine göre, yetki devri, kurmay yar-
dımcı ve uzman atama, grup kararları (komite yönetimi) ile merkezkaç 
yönetimine gitme şeklinde açıklayabiliriz."87 "Kısaca işletmeler büyüklü-
ğün ve küçüklüğün avantajlarından aynı anda yararlanmak istemektedir-
ler."8 8 Teşebbüsün artan üretim hacmine paralel olarak öteki işletmecilik 
fonksiyonlarının  faaliyet  hacimleri de artmakta, bu fonksiyonların  yerine 
getirilmesinde de işbölümü derecesinin arttırılması, uzmanlaşmaya gitme, 
mekanizasyon ve otomasyon imkanları değerlendirilerek bu alanlardaki 
teknolojik gelişmelerden de faydalanılabilmektedir.  Örneğin, yönetim 
fonksiyonuna  ilişkin olarak haberleşme ve bilgi işlem teknolojisindeki, te-

dan "De la Rue" birkaç yıldır inşaat malzemeleri üretiminde de bulunmakta-
dır. Yine İngiltere'nin büyük bira firmalarından  "Guiness" şekerleme cinsi 
ürünlerle ilaç ve fotoğraf  makinası üretimine de geçmiş bulunuyor. İngiliz mo-
bilya firması  "J.J. Allan" bir elektrik motoru fabrikası  satın almıştır...". Lenel; 
H.Q.: Ursachen der Konzentration, değiştirilmiş ikinci baskı, Tübingen 1968, s. 
206. 

»s Supra, s. 2. 
86 Oluç, M.: İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, I.C., 3.B., İstanbul 1978, s. 17. 
8 7 Tosun, K.: "İşletmelerde büyüklük ve büyüme sorunları", İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi Dergisi, C. 9, Sayı: 1, Nisan 1980, s. 9. 
8 3 Gürsoy, C.T.: "İşletme içi mal ve hizmet transferlerinin  fiyatlandırılması",  İstan-

bul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 3., Sayı: 1, Nisan 1974, s. 109. 
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darik ve pazarlama fonksiyonuna  ilişkin olarak ulaştırma ve kitle iletişi-
mi teknolojisindeki gelişmeler sonucunda —büyük çaplı teşebbüslerin ge-
rektirdiği— büyük çaplı tedarik, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinin  eko-
nomik bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Başka bir deyiş-
le, "kitle üretimi" beraberinde "kitle tedariki", "kitle pazarlaması" ve "kit-
le yönetimi" ni de birlikte getirmektedir. Bu gelişmeler ulusal ve hatta 
uluslararası pazarlarda bile niteliksel değişikler yaratabilecek öneme sa-
hiptir; "Büyük teşebbüslerin politikalarında ihracat stratejisinden vazge-
çilerek, ürün ihracatı yerine ihraç ülkelerinde yeni üretim üniteleri (işlet-
meler) kurmak şeklinde ortaya çıkan eğilim gittikçe artan bir şekilde de-
vam etmektedir.. . Çok fazla  uzak olmayan bir gelecekte aşağıdaki şekilde 
bir dünya pazarı ortaya çıkabilir: büyük ve ilerici sanayi teşebbüsleri tüm 
dünyaya yayılan üretim üniteleri (şubeler) kuracaklar ve birbirleriyle 
rekabet eden şubeleri vasıtasıyla farklı  bölgesel pazarlarda faaliyet  gös-
tereceklerdir. Şimdilik sadece bazı Amerikan firmalarının  yalnızca Av-
rupa'ya akını şeklinde izlenen bu gelişme, gelecekte tüm dünya sanayiini 
kapsayacak bir gelişmenin başlangıç aşaması olarak kabul edilebilir."89 

B.5.1. ÇOK ÎŞLETMELİ TEŞEBBÜSLERİN BÜYÜTÜLMESİ 
ŞEKİLLERİ 

Aynı teşebbüs kapsamında faaliyet  gösteren işletmelerin sayısına gö-
re, teşebbüsler 

— tek işletmeli teşebbüs ve 

— çok işletmeli teşebbüs 

şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulabilirler. 

Tek işletmeli teşebbüslerin üretim kapasitesi, üretim genişliği ve üre-
t im derinliği boyutlarında büyütülmesi, işletme seviyesindeki ölçek biri-
min büyütülmesi ile aynı niteliklere sahip olduğundan, üzerinde tekrar 
durulmayacaktır. Ölçek büyütülmesine ilişkin olarak —üretim fonksiyonu 
dışındaki— diğer işletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin sorunlar da çalışma-
mızın ileriki kısımlarında ele alınacaktır. Bu itibarla, aşağıda —teşebbüs 
seviyesindeki ölçek birimin büyütülmesi şekilleri olarak— sadece çok iş-
letmeli teşebbüslerin büyütülmesi üzerinde durulmaktadır. 

Çok işletmeli teşebbüslerin büyütülmesi şekillerini —çalışmamızın 
konusuna uygun olarak ölçek büyüklüğüne ilişkin özellikler yanında ku-

89 Pohle. W.: a.g.e., s. 26. 
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ruluş yerine ilişkin özellikleri de ifade  edecek şekilde— aşağıdaki büyüme 
tiplerinde toplamayı uygun buluyoruz.9 0 

B.5.1.1. YATAY BÜYÜME (A tipi büyüme) 

Yatay büyüme (A tipi büyüme), teşebbüsün aynı ürün programında 
kalarak veya farklı  ürün çeşitlerine geçerek ürün kapasitesini artırmasını 
ifade  etmektedir. Teşebbüsün yatay büyütülmesinde artan ürün kapasi-
tesinin pazarlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki alt tipler ayırdedilebilir:91 

i) Aa tipi büyüme 

Burada artan üretim hacminin pazarlanması, teşebbüsün satış alanı-
nın genişletilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Aa tipi büyümede, sa-
tış alanının genişletilmesi sonucunda ürünlerin daha uzak mesafelere  ta-
şınması gereğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan taşıma maliyetindeki ve 
—bozulabilir ürünler için önemli olan— taşıma süresindeki artış, teşeb-
büsün büyütülmesinin farklı  konumlarda kurulacak yeni işletmeler vası-
tasıyla gerçekleştirilmesi eğilimini artırıcı yönde etkili olur. 

ii) Ab tipi büyüme 

Burada, büyüme sonucu artan üretim hacminin teşebbüsün mevcut 
satış alanı içinde pazarlanabildiği kabul edilmektedir. Ab tipi büyüme, te-
şebbüsün artan üretim hacminin mevcut satış alanında yeni müşteriler 
bulmak suretiyle pazarlanması (Aba tipi büyüme) ve eski müşterilerine 
daha çok miktarda ürün satmak suretiyle pazarlanması (Abb tipi büyüme) 
şekillerinde olmak üzere iki alt tipe ayrılabilir. Ab tipi büyümede teşeb-
büsün mevcut satış alanı içindeki talebin fiyat  ve gelir esneklikleri ile pa-
zarlama araçlarının etkinliği, büyümeyi olumlu veya olumsuz yönde etki-
leyen önemli faktörler  olarak ortaya çıkar. 

B.5.1.2. DİKEY BÜYÜME (B tipi büyüme) 

Dikey büyüme (B tipi büyüme), teşebbüsün üretim derinliği üzerin-
de büyütülmesini ifade  etmektedir. Burada da, büyümenin yönüne göre 
aşağıdaki alt tipler ayırdedilebilir: 

9" Burada teşebbüs seviyesindeki büyüme tipleri, ancak işletme seviyesine kadar 
inecek şekilde, sadece teşebbüs seviyesindeki ölçek birimi kapsamak üzere be-
lirlenmeye çalışılmaktadır. Daha alt ölçek birimlere, yani işletmeye, üretim aşa-
masına ve temel üretken birime ilişkin büyüme şekilleri çalışmamızın önceki 
kısımlarında belirlenmeye çalışılmıştır. 

91 Artan üretim hacminin gerektirdiği pazarlama alternatiflerine  ilişkin olarak 
yapılan bu sınıflandırma,  teşebbüsün tedarik fonksiyonuna  ilişkin olarak, ar-
tan üretim hacminin bir sonucu olarak ortaya çıkan girdi ihtiyacının tedari-
kinde de geçerli alternatifler  olarak değerlendirilebilir. 
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i) Ba tipi büyüme 

Ba tipi büyümede, teşebbüsün faaliyette  bulunduğu üretim sürecine 
yukarı doğru yeni üret im aşamaları dahil edilerek teşebbüsün üretim de-
rinliği artırılmaktadır. Ba tipi büyüme, teşebbüsün üretim süreci aşılarak 
bazı pazarlama aşamalarının da (ana toptancı, tali toptancı, perakendeci) 
teşebbüs bünyesine dahil edilmesi suretiyle genişletilebilir. Bu durumu 
da kapsamak üzere Ba tipi büyüme, üretim fonksiyonuna  ilişkin yeni üre-
t im aşamalarına geçmek (Baa tipi büyüme) ve pazarlama fonksiyonuna 
ilişkin yeni pazarlama aşamalarına geçmek (Bab tipi büyüme) suretiyle 
büyüme şeklinde ikiye ayrılabilir. 

ii) Bb tipi büyüme 

Burada, teşebbüsün mevcut üretim sürecine aşağıya doğru yeni üre-
t im aşamaları dahil edilerek, teşebbüsün üret im derinliği artırılmaktadır. 
Yine aynı şekilde —Ba tipi büyümede olduğu gibi— Bb tipi büyüme de, 
üretim fonksiyonuna  ilişkin yeni üretim aşamalarına geçmek (Bba tipi 
büyüme) ve tedarik fonksiyonuna  ilişkin yeni tedarik aşamalarına geç-
mek (Bbb tipi büyüme) şeklinde ikiye ayrılabilir. 

B.5.1.3. ÜRÜN FARKLILAŞTIRMASINA GİDEREK BÜYÜME 
(C tipi büyüme) 

Diversifikasyon,  konglomerat büyüme, diyagonal büyüme, yayılma 
gibi kavramların da kullanıldığı bu büyüme şekli, teşebbüs seviyesinde 
tanımlanan ölçek birimin üretim genişliği boyutunda büyütülmesini ifade 
etmektedir.9 2 

Teşebbüsün ürün farklılaştırmasına  gitmek suretiyle büyütülmesi (C 
tipi büyüme), teşebbüsün ürün programına alınan yeni ürün çeşitlerinin 
mevcut ürün programıyla olan ilişkisi açısından iki alt tipe ayrılabilir: 

i) teşebbüsün mevcut ürün programında yer alan ürün çeşitleriyle 
ilişkili yeni ürün çeşitlerinin üretimine geçmek suretiyle büyüme 
(Ca tipi büyüme) 

ii) teşebbüsün mevcut ürün programında yer alan ürün çeşitleriyle 
hiçbir ilişkisi olmayan yeni ürün çeşitlerinin üretimine geçmek 
suretiyle büyüme (Cb tipi büyüme) 

92 Borschberg, E.: Die Diversifikation  als Wachstumsform  der industrielleıı Un-
ternehmung, Bern und Stuttgart 1969. Gutovvski, A.: "Konglomerate Unterneh-
mensgrösse und wirtschaftliche  Macht", Vortrâge und Aufsâtze  des Walter 
Euckens Instituts, Heft  31, Tübingen 1971, s. 3-8. Zimmermann, C.: Wachstumsstra-
tegie und Programmpolitik, Bern .1972. 
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Aşağıda teşebbüsün C tipinde büyümesi, Ca ve Cb alt tiplerindeki 
büyüme şekilleri olarak ortaya konmaya çalışılacaktır. 

B.5.1.3.1. Ca tipi büyüme 

Ca tipi büyüme, üretimine geçilen yeni ürün çeşidinin (çeşitlerinin) 
mevcut ü rün programında yer alan ürün çeşidi (çeşitleri) ile ilişkili oldu-
ğu işletmecilik fonksiyonuna  göre, 

— teşebbüsün mevcut ürün programıyla üretim süreçlerinde ortak 
olan yeni ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyüme (Caa tipi 
büyüme) 

— teşebbüsün mevcut ürün programıyla tedarik süreçlerinde ortak 
yeni ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyüme (Cab tipi büyü-
me) 

— teşebbüsün mevcut ürün programıyla pazarlama süreçlerinde or-
tak yeni ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyüme (Cac tipi bü-
yüme) 

— teşebbüsün mevcut ürün programıyla yönetim süreçlerinde ortak 
yeni ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyüme (Cad tipi büyü-
me) 

— teşebbüsün mevcut ürün programının araştırma - geliştirme ve 
diğer işletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin süreçlerinde ortak yeni-
ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyüme 9 3 

şeklinde beş alt tipe ayrılabilir.94 

i) Caa tipi büyüme 

Caa tipi büyümede, üretimine geçilen yeni ürün çeşitlerine ilişkin 
üretim süreçlerini oluşturan üretim aşamaları, kısmen veya tamamen te-
şebbüsün —mevcut ürün programının üretildiği— mevcut işletmelerinde 
gerçekleştirilebilir. Dolayısı ile Caa tipi büyümede darboğaz sorunu bü-
yük önem kazanmaktadır. Teşebbüsün mevcut işletmelerinde mevcut ürün 

93 Araştırma-geliştirme fonksiyonu  ve diğer işletmecilik fonksiyonları  Cdepolama, 
taşıma v.d.) için de aynı şekilde yeni alt tipler elde edilebilir. Burada daha ge-
niş bir sınıflandırmaya  gidilmemekte, klasik işletmecilik fonksiyonları  olan te-
darik, üretim, pazarlama, yönetim ve finansman  (bkz.: dipnot 94) dışındaki 
fonksiyonlar  sınıflandırma  dışında bırakılmaktadır. 

94 Finansman açısından tüm ürün çeşitleri birbirleriyle ilişkili olduğundan, Ca ti-
pi büyümede finansman  fonksiyonuna  göre ayrı bir sınıflandırmaya  gidilme-
miştir. Finansman fonksiyonuna  göre sınıflandırmaya  Cb tipi büyüme içinde 
yer verilmiştir. 
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programının üretiminde darboğaz durumunda bulunan üretim aşamala-
rı dışındaki diğer üretim aşamalarında ortaya çıkan atıl kapasiteler, yeni 
ürün çeşitlerinin üretiminde kullanılabilir. Böylece teşebbüsün boşuna 
katlanmak zorunda kaldığı atıl kapasiteler değerlendirilmekte ve teşeb-
büsün maliyet yapısı olumlu yönde etkilenmektedir. Tabiatıyla yeni ürün 
çeşitleri için gerekli —teşebbüsün mevcut ürün çeşitleriyle üretim süreç-
lerinde ortaklığın bulunmadığı— bazı yeni üretim aşamalarının kurul-
ması ve/veya teşebbüsün mevcut işletmelerindeki atıl kapasitelerin ye-
terli olmadığı üretim aşamalarının genişletilmesi için ilave yatırımlar ya-
pılması gerekebilir. Fakat her hal ve kârda, teşebbüsün mevcut işletmele-
rindeki atıl kapasitelerin kullanılabilir duruma geçirilmesiyle ortadan kal-
dırılan atıl kapasite maliyetleri büyümeyi olumlu yönde etkiler. Caa tipi 
büyümenin mekansal sonucu ise, özellikle ortak üretim aşamalarının ko-
numlarının büyük ölçüde mevcut işletmelerin kuruluş yerlerine bağlılığı 
şeklinde ortaya çıkar. 

ii) Cab tipi büyüme 

Cab tipi büyümede, teşebbüsün mevcut ürün programını üretmek üze-
re tedarik piyasalarından temin ettiği malzemelerin kısmen veya tama-
men yeni ürün çeşidinin (çeşitlerinin) üretiminde de kullanımı söz konu-
sudur.9 5 Böylece belirli malzeme çeşitlerine ilişkin olarak artan malzeme 
ihtiyacı, gerek büyümenin sağlayacağı ölçek ekonomileri ve gerekse bü-
yümenin mekansal düzenlemesinde etkili olur: artan malzeme sipariş mik-
tarı ile elde edilebilecek iskontolar gibi tedarik fonksiyonuna  ilişkin öl-
çek ekonomileri96 ve artan malzeme ihtiyacının teşebbüsün mevcut teda-
rik alanından temin edilememesi halinde yeni tedarik kaynaklan bulma 
gereğinin mekansal sonuçları.97 

iii) Cac tipi büyüme 

Cac tipi büyümede ise, teşebbüsün mevcut ürün programına ilişkin 
pazarlama faaliyetleri  ile üretimine geçilen yeni ürün çeşidinin (çeşitle-
rinin) gerektirdiği pazarlama faaliyetleri  —kelimenin somut anlamında— 

95 Burada, teşebbüsün mevcut ürün programı ile yeni ürün çeşitleri arasındaki 
tedarik süreçlerine ilişkin ortaklıklar sadece malzeme için tanımlanmakta, di-
ğer üretim faktörlerine  (emek ve sermaye) ilişkin ortaklıklar dikkate alınma-
maktadır. Zira emek ve sermayenin özellikleri temel üretken birim ve üretim 
aşaması seviyelerindeki ölçek birimlerde, ölçek birimin üretim genişliğini be-
lirlemektedir ve dolayısıyla emek ve sermayenin bu tür özellikleri, —teşebbüs 
seviyesinde değil— temel üretken birim ve ürtim aşamaları seviyelerindeki öl-
çek birimlerde dikkate alınmalıdır. 

08 İkinci bölümde ilgili kısma bakımz. 
87 İkinci bölümde ilgili kısma bakınız. 
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kısmen veya tamamen ortaktır. Yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün mev-
cut satış kanalları vasıtasıyla pazarlanabilmesi, pazarlama kapasitesinin 
daha iyi kullanımını sağlayarak buradaki atıl kapasiteleri ortadan kaldı-
rıp, teşebbüsün pazarlama maliyetini olumlu yönde etkileyebilir. Başka 
bir deyişle, birim ürüne düşen pazarlama maliyeti payı azalır. Aynı du-
rum, teşebbüsün mevcut ürün depolarının, garanti servisinin yeni ürün 
çeşitleri için de kullanılabilmesi halinde geçerli olur. 

iv) Cad tipi büyüme 

Burada, üretimine geçilen yeni ürün çeşitleri ile teşebbüsün mevcut 
ürün programının kısmen veya tamamen aynı yönetsel faaliyetleri  gerek-
tirmesi söz konusudur. Aşağıda açıklanacak nedenlerden dolayı, Cad tipi 
büyümedeki yönetsel ortaklık, sadece alt ve orta yönetim seviyelerini kap-
sayacak biçimde tanımlanmalıdır. 

Ca tipi sınıflandırmaya  esas alınan belirli işletmecilik fonksiyonların-
daki ortaklık kıstası ile, ancak üretim ve tedarik fonksiynlarına  (Caa ve 
Cab tipi büyüme) ilişkin olarak tatmin edici bir sınıflandırmaya  gidile-
bilir. Bu kıstasın (kriterin) finansman  fonksiyonuna  ilişkin bir sınıflan-
dırmaya gidilmesindeki yetersizliği (bkz.: dipnot 94) pazarlama fonksi-
yonu ve özellikle yönetim fonksiyonuna  ilişkin sınıflandırmalar  (Cac ve 
Cad tipi büyüme) için de geçerlidir. Zira bu işletmecilik fonksiyonlarında 
da çok farklı  ürün çeşitleri için ortaklıklar kurulabilir. Bu nedenle, fi-
nansman fonksiyonu  yanında pazarlama ve yönetim fonksiyonlarına  iliş-
kin sınıflandırmaların  da Cb tipi büyüme içinde mütalaa edilmesi daha 
uygundur. 

B.5.1.3.2. Cb tipi büyüme 

Burada, teşebbüsün mevcut ürün programında yer alan ürün çeşit-
lerine göre tamamiyle farklı,  mevcut ürün programıyla ortak yönü bu-
lunmayan, yeni ürün çeşitlerinin üretimine geçilerek teşebbüsün büyü-
tülmesi söz konusudur. Buna göre Cb tipi büyüme, genellikle teşebbü-
sün yeni sektörlerde faaliyete  giriştiği bir büyüme şekli olarak ortaya 
çıkar. 

Cb tipi büyümede, büyümenin ölçek ekonomileri ve disekonomilerine 
ilişkin sonuçlan, aynca, büyümenin olumlu ve olumsuz synergie etkisi 
de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.98 Ca tipi büyümede aynı ürün 

9 8 Synergie, Yunanca kökenli bir kelime olup, syn=birl ikte ve ergon=çalışma, 
etkileme eklerinden meydana gelmektedir. Welge, K.M.: "Synergi", Handwörter-
buch der Betriebswirtschaft,  tamemen değiştirilmiş 4. B., der.: E. Grochla ve W. 
Wittmann, C. 1./3, Stuttgard 1976, sütun 3802. Synergie kavramı işletme ekono-
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çeşidinin veya aynı işin (tornalama, frezeleme,  taşıma, kontrol, tamir vb.) 
daha çok miktarda yapılmasıyla, sabit maliyetlerin daha çok çıktı mikta-
rına dağılması sonucu ölçek ekonomileri elde edilirken, Cb tipi büyüme-
de farklı  ürün çeşitlerinin veya farklı  iş çeşitlerinin daha çok miktarda 
yapılmasının bir sonucu olarak, sadece genel masraflara  ilişkin maliyet 
tasarrufları  (olumlu synergie etkisi) elde edilebilmektedir. Yani Cb tipi 
büyümede gerçekleştirilen ölçek ekonomileri sadece synergie etkisini kap-
sarken, Ca tipi büyümede gerçekleştirilen ölçek ekonomileri —mümkün 
synergie etkisini de içermek üzere— daha geniş kapsamlıdır. Bu itibar-
la, Cb tipi büyümede üretimine geçilen yeni ürün çeşitlerinin seçiminde, 
—öteki faktörler  yanında— teşebbüsün mevcut tedarik, üretim, pazarla-
ma, yönetim ve finansman  fonksiyonlarına  ilişkin synergie potansiyelleri-
nin en iyi şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşır. 

Synergie etkisinin belirlenmesine esas alınan işletmecilik fonksiyo-
nuna göre Cb tipi büyüme aşağıdaki alt tiplere ayrılabilir: 

— üretim fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisinin gerçekleştirildiği ye-
ni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alınması sure-
tiyle büyüme (Cba tipi büyüme) 

— tedarik fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisinin gerçekleştirildiği 
yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alınması su-
retiyle büyüme (Cbb tipi büyüme) 

— pazarlama fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisinin gerçekleştirildi-
ği yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alınması su-
retiyle büyüme (Cbc tipi büyüme) 9 9 

— yönetim fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisinin gerçekleştirildiği 
yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alınması su-
retiyle büyüme (Cbd tipi büyüme) 

— finansman  fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisinin gerçekleştirildiği 

misinde, "münferit  firmaların  faaliyetlerini  birleştirmeleriyle elde edebilecekleri 
gelirin (kâr, satış, fayda,  prestij v.b.), bu firmaların  teker teker elde edecekleri 
gelirlerin toplamından büyük olacağı manasında kullanılmaktadır. Daha basit 
ifadesiyle  2 + 2 = 5 olacağı görüşünden hareket edilmektedir." özbaşaran, Ş.: "Füz-
yonlar üzerinde kısa bir araştırma", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C. 5, Sayı: 1, 
Nisan 1976. s. 242-243. "Firmaları dış büyümeye iten en önemli etken synergism-
dir." Ibid, s. 242. Birilkte etkinin geçerli olduğu alana göre ekonomik synergie ya-
nında, fiziksel  synergie, biyolojik synergie, psikolojik synergie kavramları da 
kullanılmaktadır. Welge, K.M.: a.g.e„ sütun 3802 v.d. 

s0 Cb tipi büyüme de araştırma-geliştirme, depolama, taşıma gibi diğer işletmeci-
lik fonksiyonları  da dahil edilerek daha geniş bir sınıflandırmaya  tabi tutula-
bilir. 
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yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alınması su-
retiyle büyüme (Cbe tipi büyüme) 

i) Cba tipi büyüme 

Burada, genellikle Caa tipi büyümede ortaya çıkan ölçek ekonomile-
ri synergie etkisiyle daha da artmaktadır. Teşebbüsün mevcut tamir ve 
bakım kapasitelerinin, enerj i kapasitelerinin, atölye binalarının ve üre-
tim sahasının yeni ürün çeşitlerinin üretiminde de kullanılması halinde 
üret im fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisi ortaya çıkar. 

ii) Cbb tipi büyüme 

Üretimine geçilen yeni ürün çeşitlerinin tamamen yeni malzeme çe-
şitleri gerektirmesi halinde bile, teşebbüsün mevcut depolarının, taşıma 
kapasitesinin, tedarik personelinin yeni ürün çeşidi için gerekli malzeme 
çeşitlerinin tedarikinde de kullanımı ile tedarik fonksiyonuna  ilişkin 
synergie etkisi ortaya çıkabilir. 

iii) Cbc tipi büyüme 

Pazarlama fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisi, üretim ve tedarik 
fonksiyonlarına  ilişkin synergie etkisine oranla Cb tipi büyümede daha 
fazla  önem taşır .1 0 0 Teşebbüs yönetiminin ve özellikle pazarlama yöneti-
minin gerek iç ve gerekse ihracat piyasalarındaki tecrübeleri ve iş ilişki-
leri, yeni ürün çeşitlerinin seçiminde, üretim miktarlarının ve pazar yer-
lerinin belirlenmesinde, fiyatlandırma  ve diğer pazarlama araçlarının et-
kin biçimde kullanımında, kısacası optimum ürün farklılaştırma  (diver-
sifikasyon)  stratejisinin belirlenmesinde yararlı olabilir. Böylece teşebbü-
sün mevcut pazarlama potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle 
yeni ürün çeşitlerine ilişkin genişleme yatırımlarının kârlılığı daha üst 
seviyelere çıkarılıp, rizikosu asgari seviyeye indirilebilir. Ayrıca teşeb-
büsün mevcut ürün programıyla —yani yaptığı reklamlar, servis hizmet-
leri ve diğer pazarlama faaliyetleri,  mevcut ürünlerinin kaliteleriyle— tü-
keticiler nezdinde sağladığı good will yeni ürünlerin başarılı bir şekilde 
pazarlanmasında etkili olur. Buna ek olarak teşebbüsün mevcut satış ka-
nalları, taşıma araçları kısacası tüm satış organizasyonu kapasitesi de kıs-
men veya tamamen yeni ürün çeşitlerinin pazarlanmasında etkin şekil-
de değerlendirilebilir. Görüldüğü gibi, burada Cac tipi büyümenin sonuç-
ları da —kısmen— etkili olmaktadır. 

iv) Cbd tipi büyüme 
Cbd tipi büyümede, teşebbüsün üst ve orta yönetim kademelerinin 

ıoo Buna karşın Ca tipi büyümede ise, Cab ve özellikle Caa tipi büyüme, diğer Ca 
tipi büyüme şekillerine oranla daha önemlidir. 
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planlanma, kontrol, organizasyon, karar verme, yönlendirme ve koordi-
nasyon gibi yönetim fonksiyonlarına  ilişkin tecrübeleri, kısacası teşeb-
büsün mevcut yönetim potansiyeli, yeni ürün çeşitleri üretimi için kuru-
lacak işletmelerin yönetiminde etkili biçimde değerlendirilebilir. Aynı 
şekilde teşebbüsün mevcut muhasebe sistemi (maliyet muhasebesi, stan-
dart muhasebe sistemi, tek düzen muhasebe sistemi), teşebbüsün mevcut 
idari binaları, bilgi işlem ve haberleşme kapasiteleri, mevcut yönetim per-
soneli de yeni kurulacak işletmelerin veya üretim ünitelerinin yönetim 
fonksiyonlarının  yerine getirilmesinde —kısmen veya tamamen— kulla-
nılabilir.101 

v) Cbe tipi büyüme 

Finansman açısından tüm ürün çeşitleri birbirleriyle ilişkilendirilebi-
leceklerinden, teşebbüsün farklı  ürün çeşitlerine geçmek suretiyle büyü-
tülmesinde (C tipi büyüme), finansman  fonksiyonuna  ilişkin synergie et-
kisi büyük önem taşır. Teşebbüsün mevcut faaliyetleri  sonucunda elde 
ettiği fonlar  (otofinansman  fonu),  kredi potansiyeli, tahvil ve hisse sene-
di çıkarma potansiyeli, —büyüme hangi ürün çeşitlerine geçilmek sure-
tiyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin— büyümenin finansmanında  kul-
lanılabilir. Teşebbüs açısından önemli olan, yeni ürün çeşitlerinin üreti-
mine geçilmesiyle elde edilebilecek kârlılığın ne olduğudur. Finansman im-
kanları mevcut olduğu sürece, ta tmin edici bir kârlılık oranı sağlayan ürün 
çeşitlerinin üretimine geçilmek suretiyle teşebbüsün büyütülmesine de-
vam edilebilir. 

B.5.1.4. DİĞER BÜYÜME TİPLERİ 

Teşebbüs seviyesinde tanımlanan ölçek birimin yukarıda belirlenen 
A, B ve C büyüme tiplerine, —kuruluş yeri seçimine ilişkin önemleri de 
göz önünde tutularak— yeni büyüme tipleri ilave edilerek, teşebbüslerin 
büyütülmesi tipolojisi aşağıdaki şekilde tamamlanabilir: 

i) D tipi büyüme 

Burada teşebbüs büyütülmesinin, teşebbüs kapsamına giren işletme 
sayısı üzerindeki sonucuna göre 

— teşebbüs kapsamına giren işletme sayısının sabit tutularak, mev-

ıoı Penrose, üretim bölümünde büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  (techno-
lojical economies) yanında, ayrıca teşebbüsün büyütülmesi sonucunda yönetim 
bölümünde gerçekleştirilen artı ekonomilere (managerial economies) işaret et-
mektedir. Bkz: Becker, K.: Die Wahl der optimalen Grösse eines Mehrproduktbet-
riebes, Diss. Berlin 1968, s. 13 ve Lücke, W.: Betriebes - und Unternehmungsgrösse, 
Stuttgart 1967, s. 82, 
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cut işletmelerden birinin, birkaçının veya tümünün kapasitelerini 
artırmak suretiyle büyüme (Da tipi büyüme), ve 

— teşebbüs kapsamına giren işletme sayısını artırmak suretiyle bü-
yüme (Db tipi büyüme) 

şeklinde bir ayırıma gidilebilir. D tipi büyümede —teşebbüs seviyesinde— 
kuruluş yeri seçimine ilişkin yeni sorunlar sadece Db tipi büyümede or-
taya çıkar. Buna göre Db tipi büyümede yeni bir sınıflandırmaya  gidile-
bilir: 

— teşebbüsün mevcut kuruluş yeri sisteminde kurulacak yeni işlet-
meler vasıtasıyla büyüme (Dba tipi büyüme) 

— teşebbüsün mevcut kuruluş yeri sisteminden farklı,  yeni konum-
larda işletmeler kurmak suretiyle büyüme (Dbb tipi büyüme) 

ii) E tipi büyüme 

Burada, teşebbüsün mevcut ürün programında veya yeni ürün çeşit-
lerine geçmek suretiyle büyütülmesinde, kurulan yeni üretim kapasitele-
rinin 

— homojen teknoloji ile gerçekleştirilmesi (Ea tipi büyüme) ve 

— heterojen teknoloji ile gerçekleştirilmesine (Eb tipi büyüme) 
göre, ayrıca gerçekleştirilen homojen veya heterojen teknolojinin 

— kısmi homojen teknoloji (Eaa tipi büyüme) veya kısmi heterojen 
teknoloji (Eba tipi büyüme) ve 

— bütüncül homojen teknoloji (Eab tipi büyüme) veya bütüncül he-
terojen teknoloji (Ebb tipi büyüme) ile büyüme şeklinde gerçekleş-
tirilmesine 

göre yeni bir sınıflandırmaya  gidilebilir. 

iii) F tipi büyüme 

Teşebbüsün büyütülmesinin yeni yatırımlara gidilmesi veya başka 
teşebbüslere ait üretim ünitelerinin satın alınması suretiyle gerçekleşti-
rilmesini, ayrıca teşebbüsün belirli işletmecilik fonksiyonlarında  diğer te-
şebbüslerle kooperasyona gitmesi suretiyle sadece belirli fonksiyonlarına 
ilişkin faaliyet  hacimlerinin genişletilmesini ifade  eden F tipi büyümede 

— teşebbüsün yeni yatırımlara gidilerek büyütülmesi veya içsel bü-
yüme (Fa tipi büyüme) 

— teşebbüsün diğer teşebbüslerden üretim üniteleri satın alması su-
retiyle büyütülmesi veya dışsal büyüme (Fb tipi büyüme) ve 
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— bazı işletmecilik fonksiyonlarının  yerine getirilmesinde diğer te-
şebbüslerle kooperasyona gidilmesi (Fc tipi büyüme) 

şeklinde yeni bir sınıflandırmaya  gidilebilir. Burada da kuruluş yeri seçi-
mi açısından yeni sorunlar sadece Fa tipi büyümede ortaya çıkar. 

c . İŞLETME FONKSIYONLARINA GÖRE FARKLI ÖLÇEK 
BİRİMLERDE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Çalışmamzıın bu kısmında, ölçek birimin büyütülmesi ile ortaya çı-
kan ölçek ekonomileri (ve disekonomileri), işletmenin üretim, tedarik, pa-
zarlama, taşıma, finansman  ve yönetim fonksiyonuna  ilişkin olarak belir-
lenmeye çalışılacaktır. Konu, işletmenin üretim fonksiyonuna  ilişkin ola-
rak temel üretken birim, üretim aşaması, işletme ve teşebbüs seviyelerin-
deki farklı  ölçek. birimlerinde ele alınırken; öteki işletmecilik fonksiyon-
larında sadece teşebbüs seviyesindeki ölçek birim esas alınarak incelene-
cektir.102 

C.l. İŞLETMENİN ÜRETİM FONKSİYONUNA İLİŞKİN ÖLÇEK 
EKONOMİLERİ 

C.l.l. TEMEL ÜRETKEN BİRİM SEVİYESİNDE ÖLÇEK 
EKONOMİLERİ 

Temel üretken birimlerde iş araçlarının boyutlarının büyütülmesi su-
retiyle gerçekleştirilen kapasite artışlarında ortaya çıkan ölçek ekonomi-
leri, kapasite artışının yatırım giderlerine oranla daha fazla  olmasından 
kaynaklanmaktadır. Zira burada temel üretken birimin kapasitesi tamamen 
veya büyük ölçüde iş aracının hacmine bağlı olduğundan, boyutların bü-
yütülmesiyle yatırım giderleri (yüzeylerin genişletilmesi) ikinci derece-
den artarken, kapasite (hacim) üçüncü dereceden artmaktadır (veya ge-
nel olarak kapasite artışı yatırım giderlerine göre daha yüksek olmakta-
dır .)1 0 3 Böylece değişken maliyetlerin sabit kalmasına rağmen temel üret-
ken birimin kapasitesinin büyütülmesi ile ölçek ekonomileri elde edilmek-
te, başka bir deyimle uzun dönem maliyet eğrisi azalarak artmaktadır.1 0 4 

1 0 2 Çalışmaya esas alman işletme ve teşebbüs kavramları için bkz.: Supra, s. 2. 
103 Müftüoğlu,  M.T.: İşletme İktisadı Açısından Sanayi İşletmelerinde Üretim Ka-

pasitesi, Ankara 1978, s. 134. 
104 Şekil (8) de X,, OA, yatırım giderindeki; X2, OA2 yatırım giderindeki ve X3, OA3 

yatırım giderindeki temel üretken birim kapasitesini göstermektedir. A,, A2 
ve A3 değişken maliyet eğrilerinin birbirlerine paralel olmaları ise birim de-
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(Şekil : 8) 
İş araçlarının boyutsal büyütülmesinde uzun dqnem toplam maliyet eğrisi 

Temel üretken birimin sabit maliyetinin (Ms) sadece yatırım gider-
lerinden meydana geldiği kabul edilirse, kapasitenin Xj den X 2 ye çıka-
rılması sonucnda yatırım giderlerindeki artış 

X 2 
M^ = M s l . ( )2/3 

Xi 

şeklinde ve genel olarak yatırım giderleri ile kapasite arasındaki fonksi-
yonel ilişki de 

M s (X) = a . X 2 / 3 

şeklinde ifade  edilebiir.105 Bu fonksiyon  —özellikle kimya sanayiinde ge-
çerli olmak üzere— 0,6 kaidesi (six - tenth factor  rule) olarak, uygulamada 

M s (X) = a . X0-6 

şeklinde ele alınmaktadır.1 0 6 

ğişken maliyetin kapasitesinin büyütülmesi sonucu değişmemesini ifade  etmek-
tedir. 

105 (a) burada sabit bir unsur olup, a > 0 olarak tanımlanır. 
106 Molsberger, J.: Zwang zur Grösse? Zur These der Zwangslâufigkeit  der wirtsc-

haftlichen  Konzentration, Köln und Opladen 1967, s. 53 v.d. Korum, U.: "Sana-
yide Ölçek ve Ölçek Ekonomileri", Verimlilik Dergisi, 1980/1 ,s. 67 v.d. Busse von 
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Fakat iş araçlarının boyutlarının büyütülmesine ilişkin maliyet ta-
sarruflarının  sadece yatırım giderleri açısından değerlendirilmesi yeterli 
olmayabilir. Büyük hacimli iş araçlarının tamir-bakım giderleri, üretime 
geçiş süreleri daha fazla  olabilir. Iş araçlarının boyutlarının büyütülmesi 
ile ortaya çıkabilecek bu tür olumsuz maliyet gelişmeleri de değerlendir-
meye dahil edilmelidir. 

Temel üretken birim kapasitesinin ikinci büyütme şekli olarak orta-
ya konan iş araçlarında niteliksel değişikliklere gitme durumunda ise, ka-
pasitenin büyütülmesi genel olarak değişken maliyetlerin sabit maliyetler 
tarafından  ikamesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.107 

(Şekil : 9) 
İş araçlarında gerçekleştirilen niteliksel değişikliklerde uzun dönem toplam 

maliyet esrisi 

Colbe, W.: Die Planung der Betriebsgrösse, Wiesbaden 1964, s. 96. Boyutsal bü-
yütme yoluyla ölçek ekonomilerinin en etkin olduğu sektörler, büyük ölçekler-
de üretim sürecine alınabilen ve kapasitesi geniş ölçüde hacmine bağlı olan 
iş araçlarının kullanıldığı sektörlerdir: kimya sanayiinde, demir-çelik, cam ve 
porselen sanayilerinde fırınlar,  kazanlar, borular v.b., ayrıca taşıma araçları, 
depo, atölye ve binalar. En az etkili olduğu sektör ise metal işleme sanayiidir. 
Berri, L. ve Schilin, I.: "Die ökonomische Nutzeffekt  der Produktionskonzent-
ration in der Industrie", Sowjetwissenchaft,  Gesellschaftswissensclıaftliche  Beit-
râge, C. 1, 1966, s. 485. 

107 Müftüoğlu,  M.T. a.g.e., s. 136 v.d., ayrıca s. 113-126. 
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Şekil (9) da görüldüğü gibi, temel üretken birimin kapasitesi (X) 
artırıldıkça sabit maliyetleri artarken değişken maliyetleri azalmaktadır. 
Artan sabit maliyetlerin bir sonucu olarak farklı  kapasite büyüklüklerin-
deki iş araçları, ancak belirli bir üretim seviyesinden (kritik üretim mik-
tarı) itibaren ekonomik olmaya başlamaktadır.1 0 8 

Yukarıda şekil (8) de ve şekil (9) da ifade  edilen uzun dönem toplam 
maliyet eğrisine uygun ölçek eğrileri (uzun dönem ortalama birim mali-
yet eğrisi) ise U şeklinde değil, L şeklinde bir seyir takip edecektir. 

UZUN DÖNEM 

(Şekil : 10) 
Temel üretken birim seviyesinde ölçek eğrisi 

Temel üretken birim seviyesindeki ölçek eğrisinin —sanayi işletmelerine 
ilişkin olarak— L şeklinde olduğu, bu konuda yapılan uygulamalı çalış-
malar sonucu genel kabul görmüştür.1 0 9 Fakat ölçek eğrilerinin değerlen-
dirilmesinde, —temel üretken birim yanında diğer ölçek birimlerde de 
geçerli olmak üzere— ölçek ekonomilerinin tam kapasitede çalışma varsa-
yımına göre belirlendiği gözden uzak tutulmamalıdır. 
1 0 8 Şekil (9) da kritik üretim miktarları X,, X2 ve X3 olarak belirlenmektedir. X, 

üretim seviyesine kadar O A ^ , , X2 üretim seviyesine kadar OA2B2, X3 üretim 
seviyesine kadar OA3B3 ve nihayet X3 üretim seviyesinden itibaren OA4B4 ma-
liyet fonksiyonları  ile ifade  edilen iş araçları ekonomik olmaya başlamaktadır. 

1 0 9 Kantzenbach, E.: a.g.e., s. 64. Molsberger, J.: a.g.e., s. 41 v.d. "Bu konudaki uy-
gulamalı çalışmalar, ortalama maliyetin belirli bir büyüklükten itibaren art-
madığını, fakat  çok büyük kapasiteli iş araçlarında gerçekleştirilen maliyet 
tasarruflarının  çok azalarak önemsenmeyecek seviyelere indiğini göstermekte-
dir." Kilger, W. ve Ottfried,  K.: "Industrie und Konzentration", Konzenration 
in der VVirtschaft,  der.: H. Arndt, değiştirilmiş ikinci baskı, Berlin 1971, s. 411. 
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C.1.2. ÜRETİM AŞAMASI SEVİYESİNDE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Üretim aşamalan kapasitelerinin art ır ı lmasının maliyet üzerindeki et-
kisi, üre t im aşaması kapasitesinin homojen veya heterojen teknoloji ile 
büyütülmesine göre değişir .1 1 0 Üret im aşaması kapasitesinin homojen tek-
noloji ile büyütülmesinde ortalama birim maliyet ve dolayısıyla ölçek eğ-
risi sabit kalmakta, başka bir deyimle ölçeğe göre sabit getiri du rumu 
geçerli olmaktadır. Üret im aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile 
büyütülmesinde ise, temel üretken bir im seviyesindeki ölçek ekonomileri 
etkili olmakta ve uzun dönem maliyet eğrisi azalarak ar tmaktadı r (veya 
ölçek eğrisi L şeklindedir.) Bu şekilde gittikçe azalan oranlarda gerçekleş-
tirilen ölçek ekonomileri mevcut teknolojik imkanların sınırına ulaşılma-
sıyla t amamen ortadan kalkmakta ve ölçeğe göre ar tan getiri durumun-
dan, ölçeğe göre sabit getiri du rumuna yani homojen teknoloji ile büyü-
meye geçilmektedir. 

Üret im aşaması kapasitesinin heterojen teknoloji ile büyütülmesinde 
ortaya çıkan ölçek ekonomileri t amamen temel üretken birim seviyesin-
deki ölçek ekonomilerinin bir sonucu olup, tek tek iş araçlarının kapasite-
lerinin büyütülmesi ile elde edilmektedir. Bu maliyet tasarruflarının  —üre-
t im aşaması seviyesindeki ölçek birimde— t ü m işletmenin kapasitesinin 
artır ı lması ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Bazı sektörlerde iş araçları ka-
pasitelerinin nisbeten ileri üre t im seviyelerine kadar artırılabilmesine kar-
şılık, birçok sektörlerde iş araçları kapasitelerinin artırı lması ile elde edilen 
maliyet tasarrufları  (ölçek ekonomileri) nisbeten küçük ölçeklerde son 
bulmakta ve üre t im aşaması kapasitesinin artırılması, ancak —ölçeğe gö-
re sabit getiri durumunda— homojen teknoloji ile büyüme şeklinde ger-
çekleştirilebilmektedir. "Örneğin, birçok sektörlerde olduğu gibi, çelikha-
nelerde de teknik bakımdan opt imum çelik fırını  büyüklükleri vardır ve 
genel olarak her yerde bu büyüklükteki fırınlarla  çalışılır. Aynı büyüklük-
te çelik fırınlarıyla  çalışan ve yegane büyüklük farkı  Inland Steel 'e göre 
oniki kat daha fazla  sayıda fırına  sahip olmaktan ileri gi tmeyen US Steel'in, 
maliyet bakımından niçin daha avanta j l ı durumda olacağının hiçbir açık-
laması yoktur. Bunun kanıt ı da, son yıllarda birçok teşebbüsün farklı"  coğ-
rafi  konumlarda üre t im üniteleri kurmak ve aynı zamanda geniş bir ka-
ra r desentralizasyonuna gitmek şeklindeki büyüme stratejisinde izlenmek-
tedir ." 1 1 1 Böyle bir büyüme stratejisi de heterojen büyüme ile değil, an-
cak homojen büyüme ile gerçekleştirilebilir. 

no Müftüoğlu,  M.T.: a.g.e., s. 128-143. 
m Abromeit, H.G.: "Kritik am Grossbetrieb", Amerikansche Betriebswirtschaft, 

Wiesbaden 1961, s. 31. 
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C.1.3. İŞLETME SEVİYESİNDE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Temel üretken birim ve üretim aşaması seviyelerinde ortaya çıkan 
ölçek ekonomileri işletme seviyesindeki ölçek birimde de geçerlidir. Ge-
nellikle içerilmiş teknolojik gelişme mahiyetindeki bu ölçek ekonomile-
rine ilave olarak, sadece işletme seviyesinde geçerli olmak üzere, daha 
ziyade içerilmemiş teknolojik gelişme kapsamına giren ek bir maliyet 
tasarrufu  gerçekleştirmek imkanı vardır. Sadece işletme seviyesinde ger-
çekleştirilmesi söz konusu bu ölçek ekonomileri, 

—• kapasite uyumuna ilişkin maliyet tasarrufları 

— üretim derinliğine ilişkin maliyet tasarrufları 

— üretim genişliğine (veya seri büyüklüğüne) ilişkin maliyet tasar-
rufları 

— kapasite kullanım derecesine ilişkin maliyet tasarrufları 
olmak üzere dört grupta, ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacaktır. 

C.l.3.1. KAPASİTE UYUMUNA İLİŞKİN MALİYET 
TASARRUFLARI 

Üretim aşamaları işletme seviyesinde tek tek bağımsızlıklarını kay-
bederek, işletmenin üretim sürecini oluşturmak üzere biraraya gelmekte, 
daha üst derecedeki bir ölçek birimin (işletme) elemanları durumuna 
geçmektedirler. Dolayısıyla işletme seviyesindeki ölçek birimde üretim 
aşamaları münferit  olarak değil, işletmenin üretim bölümü esas alına-
rak değerlendirilmelidir. Bu itibarla tek tek üretim aşamalarının kapa-
site büyüklükleri yanında, belirli bir işletmenin üretim sürecini oluştu-
ran üretim aşamaları kapasiteleri arasındaki koordinasyonun, kısaca ka-
pasite uyumunun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi (veya optimum kapa-
site uyumunun sağlanması), işletme seviyesinde ulaşılması gerekli önem-
li bir hedef  olarak ortaya çıkmaktadır. 

İşletmenin üretim sürecini oluşturan üretim aşamaları arasındaki ka-
pasite uyumu problemi, iki uç (ekstrem) durum ile —bu iki uç durumun 
birlikte gerçekleşmesini ifade  eden—• bir ideal durum ve genellikle ge« 
çerli ara durumlar esas alınarak ortaya konabilir. 

Birinci uç (ekstrem) durum, —uyum sorunu ve pazar, finansman  gi-
bi diğer faktörlere  ilişkin şartlar dikkate alınmaksızın— işletmenin üre-
tim sürecini oluşturan tüm üretim aşamalarında optimum kapasite bü-
yüklüklerinin gerçekleştirilmesi şeklinde karakterize edilebilir. Bu uç du-
rumda üretim aşaması seviyesindeki ölçek ekonomilerinin tamamen ger-
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çekleştirilmesine karşılık, kapasite uyumuna ilişkin maliyetler en üst se-
viyeye çıkmaktadır.1 1 2 

İkinci uç durum ise, —tek tek üretim aşamalarının optimum kapasi-
te büyüklükleri dakkate alınmaksızın— işletmenin üretim sürecini oluş-
turan tüm üretim aşamaları arasında tam bir kapasite uyumunun (veya 
mümkün olan en üst seviyedeki kapasite uyumunun) sağlanması şeklin-
de karakterize edilmektedir. Bu uç durumda —birinci uç durumun tersi 
olarak— kapasite uyumuna ilişkin maliyetler tamamen ortadan kaldırıl-
makta (veya mümkün olan en alt seviyeye indirilmekte), buna karşılık 
üretim aşaması seviyesindeki ölçek ekonomilerinin tam olarak gerçekleş-
tirilmesinden vazgeçilmektedir. 

Her iki uç durumun birlikte gerçekleştirildiği ideal durum ise, hem 
üretim aşaması seviyesindeki ölçek ekonomilerinin tamamiyle değerlen-
dirildiği ve hem de —herbirinin optimum kapasite büyüklüğünde gerçek-
leştirildiği— üretim aşamaları arasındaki kapasite uyumunun tam ola-
rak sağlandığı —işletme seviyesindeki— düzenlemeyi - ifade  etmektedir. 
Bu ideal durum, ancak işletmenin üretim kapasitesi büyüklüğünün, —iş-
letmenin üretim sürecini oluşturan— tüm üretim aşamalarının optimum 
kapasite büyüklüklerinin ortak çarpanı olduğu "en küçük ortak çarpan" 
veya bunun tamsayılı katları büyüklüğünde olması halinde gerçekleşti-
rilebilir. Bu işletme kapasiteleri büyüklükleri ise ender olarak, pazar 
şartlarının da tam bu büyüklüklere imkan vermesi halinde gerçekleştiri-
lebilir ve dolayısıyla istisnai durumlar olarak kabul edilmelidir. Ayrıca 
"bu gibi hallerde kıvamlı iriliğe erişmek için işletmeyi çok büyütmek 
gerekir."1 1 3 

Sanayi işletmeleri için tipik kapasite uyumu problemi yukarıda açık-
lanan ideal durum olarak değil, her iki uç durumun ara durumları olarak 
ortaya çıkar. Tipik bir kapasite uyumu problemi, üretim aşamaları se-
viyesindeki ölçek ekonomilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ka-
pasite uyumuna ilişkin maliyet tasarruflarının  mümkün mertebe en üst 
seviyede gerçekleştirilmesine çalışıldığı bir dengeleme sorunu olarak ifa-
de edilebilir. Yukarıda ekstrem durumların açıklanmasında ortaya kon-
duğu üzere her iki amaç arasındaki ikilemden dolayı, bir dereceye kadar 
kapasite uyumsuzluğuna (ve dolayısıyla kapasite uyumuna ilişkin mali-
yetlere) katlanmak gerekirken, diğer yandan bazı üretim aşamalarında 
ölçek ekonomileri geniş ölçüde değerlendirilir. Diğer bazı üretim aşama-

na Kapasite uyumuna ilişkin maliyetler, belirli bir üretim aşamasının darboğaz 
durumuna geçmesiyle üretim aşamaları arasındaki uyumsuzluktan kaynakla-
nan atıl kapasite maliyeti ve teknik bakımdan zorunlu olmayan iş akımı orga-
nizasyonuna bağlı arastok maliyetlerinden meydana gelmektedir, 

us Oluç, M.: a.g.e„ s. 105. 
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larında ise ölçek ekonomilerinden fedakarlık  etmek gerekebilir. Önemli 
olan, her iki uç duruma ilişkin sakıncaların en aza indirilmesi veya ya-
rarların en çoğa çıkarılmasıdır. Bu amaçla üretim aşamalarından biri (ve-
ya birkaçı) kapasite uyumuna esas alınarak diğer üretim aşamaları ka-
pasiteleri bu temel üretim aşamasına (veya aşamalarına) uydurulmaya 
çalışılır. Kapasite uyumuna esas alman bu üretim aşamasında (veya aşa-
malarında) ölçek ekonomileri mümkün mertebe en üst seviyede gerçek-
leştirilmeye çalışılırken, diğer üretim aşamaları kapasiteleri —ölçek eko-
nomileri açısından değil— bu temel üretim aşaması kapasitesine uyum 
şağlamaları esasına göre düzenlenir.114 Böylece işletmede "temel unsur-
lardan birini kıvamlı irilikte alıp, öbür bölümleri veya birimleri irilik 
bakımından buna uydurmak yolu" ile optimum işletme büyüklüğünün 
gerçekleştirilmesi yoluna gidilir.115 

C.1.3.2. ÜRETİM DERİNLİĞİNE İLİŞKİN MALİYET 
TASARRUFLARI 

İşletmenin üretim sürecini oluşturan üretim aşamaları arasındaki ka-
pasite uyumuna ilişkin olarak ortaya çıkan maliyet tasarrufları,  büyük 
ölçüde işletmenin üretim sürecini meydana getiren üretim aşamaları sa-
yısına, yani işletmenin üretim derinliğine bağlıdır. İşletmenin üretim aşa-
maları sayısı minimum ve maksimum üretim derinlikleri arasında değiş-
tirilerek "kapasite uyumuna ilişkin maliyet tasarrufları"  daha etkin bir 
biçimde değerlendirilebilir. 

İşletmenin üretim aşamaları arasındaki kapasite uyumu ve üretim 
aşamaları seviyesindeki ölçek ekonomilerinin değerlendirilmesi arasında-
ki ikilemin etkisi, bazı üretim aşamalarının işletmenin üretim sürecinden 
çıkarılmasıyla azaltılabilir. Hatta —bir uç durum olarak— teknik imkan-
lar elverdiği takdirde işletmenin üretim sürecinin tek bir üretim aşama-
sına indirilmesiyle tamamen ortadan kaldırılabilir. İşletmenin üretim de-
rinliğine ilişkin olarak ortaya konan bu uç durumun özellikle montaj sa-
nayilerinde gerçekleştirilme durumu vardır. Böyle bir sanayi dalında faa-
liyet gösteren bir işletme sadece en üst üretim aşamasında (montaj aşa-
ması) çalışarak, gerekli parçaları tedarik piyasalarından temin etme yolu-
na gidebilir. Bu şartlar altında çalışan bir işletmenin üretim kapasitesi 
büyüklüğü —ki aynı zamanda tek üretim aşamasının kapasite büyüklü-
ğüdür— kapasite uyumuna ilişkin sorunlar —tanım gereği (ex definitı-

1 1 4 Bu nedenle kapasite uyumuna temel alman üretim aşaması (veya aşamaları) 
genel olarak, hem ölçek ekonomilerinin ve hem de —kapasite uyumsuzluğun-
dan kaynaklanan— atıl kapasite maliyetinin en etkin olduğu sermaye yoğunlu-
ğu nisbeten fazla  olan üretim aşaması (veya aşamaları) olarak belirlenmelidir, 

us Ibid, s. 105. 
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one)— ortaya çıkmadan, başta pazar ve finansman  şartları olmak üzere, 
tedarik, personel v.b. faktörler  tarafından  belirlenir. Başka bir deyişle 
—kapasite uyumu ile üretim aşamaları seviyesindeki ölçek ekonomileri-
nin değerlendirilmesi arasındaki ikilem söz konusu olmadan —üretim aşa-
ması (montaj aşaması) kapasitesine ilişkin ölçek ekonomileri adı geçen 
şartlar altında mümkün olan en üst seviyede gerçekleştirilebilir. İşletme 
seviyesinde böylesine bir uç (ekstrem) düzenlemeye gidilerek üretim sü-
recinin tek bir üretim aşamasına indirilmesi veya üretim aşamaları sayı-
sının ileri ölçüde azaltılması, ancak gerekli parçaların tedarik piyasaların-
dan uygun fiyatlarla  temin edilebilmesine bağlıdır. Bu da genel olarak, 
makro düzeydeki işletmeler arası işbölümü derecesine, işbölümü derecesi 
ise söz konusu üretim aşamalarının çıktılarına ilişkin pazar büyüklükleri-
ne bağlıdır. Pazar büyüklüğü söz konusu üretim aşamasında bir işletme 
kurulmasına yeterli büyüklükte olmalıdır.116 

İşletmenin üretim derinliğinin azaltılması sonucunda ortaya çıkması 
muhtemel sakıncalar da işletmenin üretim derinliğinin —optimum üretim 
derinliği olarak— belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu sakıncaların 
başlıcaları aşağıdaki şekilde belirlenebilir: 

i) İşletmenin üretim süreci için gerekli daha çok sayıda parçayı te-
darik piyasalarından temin etmesi sonucu taşıma maliyeti artar. 

ii) Tedarik piyasalarından temin edilen parçalar için satıcı işletme-
ye (veya teşebbüse) —parçanın maliyeti yanında— az veya çok bir kâr 
payı da ödenmektedir. 

iii) İşletmenin üretim sürecinde birbirini takip eden bazı üretim aşa-
malarının teknik özellikleri üretim derinliğine ilişkin maliyet tasarrufları-
nı etkileyebilir. Bu durum özellikle üretim konusunun ürün olmak yolun-
da birbirini takip eden üretim aşamalarından geçerken bazı fiziksel  —kim-
yasal özelliklerini korumaları gereğinde önem kazanır. Demir-çelik sana-
yiinde yüksek fırın-çelikhane-haddehane  bütünleşmesi bu durumun tipik 
bir örneğidir: bu üretim aşamalarının aynı işletmenin üretim sürecinde 
ve aynı konumda bütünleşmesi halinde, üretim için gerekli ısı enerjisinin 
sadece bir defa,  başlangıç aşamasında (yüksek fırın)  sağlanması yeterli-
dir. Aksi halde üretim süreci için gerekli ısının (sıcak üretim) sağlan-

U6 "Pazar büyüklüğünün üretim derinliği (veya işletmelerin dikey bütünleşmeleri) 
üzerindeki etkisi ABD ve İtalyan otomotiv sanayilerinde açık bir şekilde or-
taya çıkmaktadır, italyan otomotiv sanayiinde birçok parçaların aynı işletme-
de imal edilmesine karşılık, ABD'de otomotiv sanayiinde çalışan işletmeler nis-
beten daha çok sayıda parçayı yan sanayi işletmelerinden tedarik ederek daha 
küçük bir üretim derinliğinde faaliyet  göstermektedirler. Bunun sonucu ola-
rak ABD'de otomobil maliyeti İtalya'ya göre daha düşüktür." Pohle, W.: a.g.e., 
s. 31. 
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ması işlemi tekrarlanır. Böyle bir yöntem ise toplam enerji maliyetini 
büyük ölçüde art ır ır .1 1 7 Ayrıca aynı üretim sürecindeki ve aynı konum-
daki bu bütünleşme sonucunda taşıma maliyeti, stok maliyeti ve kontrol 
maliyetinde de önemli maliyet tasarrufları  sağlanabilir.118 

iv)! İşletmenin tedarik piyasalarından temin ettiği malzeme için en 
azından emniyet stoku seviyesinde bir stoklamaya gitmesi ve gerekli stok-
lama maliyeti artışlarına katlanması gerekir. 

v) İşletmenin bazı girdi çeşitlerini kendisinin üretmesi halinde, bu 
girdilerin niteliksel ve niceliksel özellikleri işletmenin kendi üretim ve 
pazar şartlarına daha uygun bir biçimde gerçekleştirilebilir. 

vi) İşletmenin, üretim derinliğini azaltması sonucunda, diğer işlet-
melere (veya teşebbüslere) bağımlılığı artar. 

İşletmenin üretim derinliğinin belirlenmesinde, üretim derinliğinin 
azaltılmasıyla elde edilen yararlar, yukarıda açıklanan sakıncaları da dik-
kate alarak saptanmlıdır. 

C.1.3.3. SERİ BÜYÜKLÜĞÜNE (VEYA ÜRETİM GENİŞLİĞİNE) 
İLİŞKİN MALİYET TASARRUFLARI 

Alternatif  üretim tarzında çok ürün çeşidi üreten bir işletmede, ürün 
ve yarı ürün çeşitleri ile parçalara ilişkin seri büyüklükleri üretim mali-
yetini belirleyen önemli faktörlerden  biridir. Bu üretim tarzında aynı iş 
aracının farklı  ü rün çeşitlerinin veya işlerin (yarı ürün, parça) üretimin-
de kullanılması, bir ürün çeşidinden (iş çeşidinden) başka bir ürün çeşi-
dine (iş çeşidine) geçerken, iş aracının hazırlanmasını gerektirir. Bu ha-
zırlık işlemleri çeşitli giderlere neden olur. Ayrıca, yeni ürün çeşidinin 
üretimine geçmeden önce yapılan deneme üretimi ve bazı sektörlerde bir 
ürün çeşidine ilişkin serinin tamamlanmasından sonra iş aracının soğuma-
ya bırakılması gibi gerekli işlemler de ayrı bir maliyet unsurudur. Tüm bu 
hazırlık işlemleri, deneme üretimi ve soğuma süresi boyunca iş aracında 
fiilen  üretim yapılmaması sonucu ortaya çıkan atıl kapasite maliyeti ve 
ayrıca —bu süre içindeki üretim kaybını ifade  eden— alternatif  maliyet 
dikkate alınmalıdır. Sabit maliyet niteliğinde olan bu maliyet unsurları 
(sabit seri maliyeti) —işletmenin ürün programını oluşturan— ürün çe-
şitlerine ve —bu ürün çeşitlerinin üretimi için gerekli— iş çeşitlerine (ya-
rı ürün, parça) ilişkin seri büyüklükleri arttıkça birim ürüne (işe) düşen 
pay olarak azalır. Diğer yandan artan seri büyüklüklerine paralel olarak 

i " Kilger, W. ve Ottfried,  K.: a.g.e., s. 415. 
ıi8 Heinen, E.: "Konzent ra t ion u n d Kösten", Konzent ra t ion in de r Wir tschaf t ,  de-

ğiştirilmiş ikinci baskı, der.: H. Arndt, Berlin, s. 415. 
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a r t a n s tok m a l i y e t l e r i n i n de d e ğ e r l e n d i r m e y e dahi l ed i lmes iy le —sabi t 
ü r e t i m genişl iği esas a l ı n a r a k — h e r ü r ü n (iş) çeş idine i l işkin o p t i m u m 
ser i b ü y ü k l ü k l e r i be l i r l en i r . 1 1 9 

Diğer y a n d a n , — ü r e t i m geniş l iğ in in sabi t l iğ i v a r s a y ı m ı n ı n kaldı r ı l -
mas ıy l a— i ş l e tmen in ü r ü n p r o g r a m ı n ı ( ü r e t i m geniş l iğini) d a r a l t m a k su-
re t iy le de ü r ü n ve iş çeş i t l e r in in seri b ü y ü k l ü k l e r i n i a r t t ı r m a k ve dolayı -
s ıyla b u yo ldan "seri b ü y ü k l ü k l e r i n i a r t t ı r m a k ve dolayıs ıy la ser i b ü y ü k -
l ü ğ ü n e i l işkin m a l i y e t t a s a r ru f l a r ı "  g e r ç e k l e ş t i r m e k m ü m k ü n d ü r , ( t ipleş-
t i rme , s t a n d a r d i z a s y o n ) 1 2 0 A y n ı m a l i y e t t a sa r ru f l a r ı  y a r ı ü r ü n ve p a r ç a -
l a ra i l işkin o la rak da n o r m l a ş t ı r m a y a g i t m e k su re t iy l e gerçekleş t i r i leb i -
l i r . 1 2 1 Özel l ikle m e k a n i z a s y o n ve o t o m a s y o n derece ler i n i sbe t en yüksek 
s e r m a y e y o ğ u n ü r e t i m a ş a m a l a r ı n d a n o r m l a ş t ı r m a y a g i t m e k b ü y ü k ö n e m 
taş ı r . S e r m a y e y o ğ u n l u ğ u n i sbe t en az olan ü r e t i m a ş a m a l a r ı n d a ise, n o r m -
l a ş t ı r m a d a n b i r de receye k a d a r fedakar l ık  edi lerek , ü r ü n p r o g r a m ı n ı n ge-
niş t u t u l m a s ı şek l inde etki l i o lan p a z a r baskıs ı da m ü m k ü n m e r t e b e dik-
k a t e a l ı n m a y a ça l ı ş ı l ı r . 1 2 2 D iğe r y a n d a n bazı t ekno lo j ik ge l i şmele r seri de-
ğ i ş t i rmeye i l işkin h a z ı r l a m a sü re le r in i b ü y ü k ölçüde aza l t a r ak , k ü ç ü k ser i 

ns Müftüoğlu,  M.T.: "Atelye Tipi Üretim Tarzında İş Serisi Büyüklüğünün ve Ha-
zırlama Süresinin Karşılıklı İlişkiler Çerçevesi İçinde Belirlenmesi", Siyasal Bil-
giler Fakültesi Dergisi, C. XXXI, Sayı: 1-4, s. 261, Ankara 1978. 

123 Ürün programının daraltılmasıyla, artan seri büyüklükleri yanında —azalan 
ürün çeşitleri sayısının bir sonucu olarak— ürün değiştirme (seri değiştirme) 
sayısı da azalır ve sonuç olarak toplam haşırlık süresinin kısaltılmasıyla işlet-
menin üretim kapasitesi artar. Böylece sabit maliyet niteliğindeki hazırlama gi-
derlerinin daha çok sayıda ürüne dağılmasıyla seri büyüklüğüne ilişkin mali-
yet tasarrufları  sağlanır. Bu sonuçlar aşağıdaki sanayici tecrübesinde açıkça 
görülmektedir: "Haddehanemizde belli bir boyutta 30 ton hadde üretildikten 
sonra başka boyutta bir hadde üretimine geçiliyordu. Bu ürüıı (seri) değiştir-
me işlemi farklı  haddehane tesislerinde ayda 1200 defa  tekrarlanmaktaydı. Bu-
nun için gerekli hazırlama süresi olarak ayda toplam 80 saat kaybediyorduk... 
Daha az hadde çeşitlerini programımıza alarak ve buna karşılık seri büyük-
lüklerini art ırarak üretim kapasitemizi 35.000 tondan 75.000 ton hadde ürününe 
çıkarmayı başardık".. Hassenbruch, H.G.: "Gemeinschaftsmassnahmen  für  ein 
wirtschaftliches  Fertigungs - und Vertriebsprogramm", Zeitscrift  für  Produkfion 
und Betrieb, 1901, s. 121. 

1 2 1 Bu konuda mümkün olan tüm maliyet tasarruflarının  gerçekleştirildiği durum, 
"kritik standardizasyon ve tipleştirme ölçüsü" kavramıyla ifade  edilmektedir. 
Gutenberg, E.: a.g.e., s. 114. 

122 Örneğin otomobil sanayiinde bu imkanlar kullanılarak önemli maliyet tasar-
rufları  sağlanmaktadır: sermaye yoğunluğu nisbeten fazla  olan silindir bloku 
ve presleme bandlarında normlaştırmaya gidilerek kitle üretiminin avantajları 
gerçekleştirilirken, nisbeten emek yoğun olan montaj bantlarında ürün farklı-
laştırmasına gidilmekte, her tip için ayrı bir montaj bandı kurulmaktadır. Böy-
lece pazarın farklı  otomobil tipleri istemi bir dereceye kadar karşılanabilmek-
tedir." Kilger, W. ve Ottfried,  K: a.g.e., s. 417. 
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büyüklüklerinde ve dolayısıyla geniş bir ürün programında çalışmayı eko-
nomik yönden mümkün kılmaktadır.1 2 3 

İşletmenin ürün programını daraltarak tipleştirme ve normlaştırma-
ya gitmek suretiylş seri büyüklüğüne ilişkin maliyet tasarruflarının  sağ-
lanması ancak pazar şartlarının mümkün kıldığı çerçeve içinde gerçekleş-
tirilebilir. Bu bakımdan pazarın büyümesi seri büyüklüğüne ilişkin mali-
yet tasurruflarmm  gerçekleştirilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca işlet-
me, kontrol edebildiği değişkenler ve bilhassa pazarlama araçları vasıta-
sıyla talebi mümkün mertebe homojenleştirerek veya talebi belirli ürün 
çeşitlerinde yoğunlaştırarak söz konusu maliyet tasarruflarının  elde edil-
mesinde aktif  bir rol oynayabilir. Bu konudaki tüm imkanlar değerlendi-
rilerek "kri t ik . standadizasyon ve tipleştirme ölçüsü" gerçekleştirilmeye 
çalışılır.124 

Burada söz konusu maliyet tasarrufları,  işletmenin büyütülmesine de-
ğil, yatay uzmanlaşmaya ilişkin maliyet tasarruflarıdır.  Doalyısıyla aynı 
sektörde faaliyet  gösteren işletmeler arasında işbölümüne gidilerek her 
işletmenin üretim programını daraltması suretiyle de seri büyüklüğü-
ne ilişkin maliyet tasarrufları  gerçekleştirilebilir (işletmeler arası yatay 
işbölümü veya yatay uzmanlaşma.) Yatay uzmanlaşmanın en önemli sa-
kıncası (uzmanlaşma rizikosu) pazar faktörüne  ilişkin olarak ortaya çı-
kar. Özellikle pazar şartlarının değişken, pazar organizasyonunun yeter-
siz olması; mevsimlik, konjonktürel ve yapısal talep dalgalanmalarının et-
kili olması halinde, ürün programının daraltılması önemli kayıplara ne-
den olabilir. Bu kayıplar işletmenin sermaye yoğunluğu arttıkça —artan 
atıl kapasite maliyeti etkinliğinin bir sonucu olarak— daha da büyük se-
viyelere ulaşabilir. Bu nedenle, .pazar şartlarının uygun olmaması halin-
de, işletme "birkaç ayakla yere sağlam basmayı tek ayak üzerinde dur-
maya tercih edecektir."125 

C.l.3.4.. KAPASİTE KULLANIM DERECESİNE İLİŞKİN 
MALİYET TASARRUFLARI 

Ölçek ekonomileri —tüm ölçek birimleri için geçerli olmak üzere— 
tam kapasitede çalışma varsayımına dayanır. Halbuki pazar şartları (mev-
1 2 3 örneğin, sermaye yoğunluğu çok fazla  olmasına rağmen, tam otomatik nüme-

rik kumandalı tezgahlarda küçük seri büyüklüklerinde çalışmak mümkün ol-
maktadır. Ross, H.: a.g.e., s. 446. Aynı doğrultuda bir teknolojik gelişme de had-
dehanelerde gözlenmektedir. Hidrolik değiştirme tesislerinde (hydrolische Wech-
selgestellen) bir hadde ürününden diğerine geçmek için gerekli hazırlama süre-
si büyük ölçüde kısaltılabilir. Kilger, W. ve Ottfried,  K.: a.g.e., s. 415. 

1 2 4 Gutenberg, E.: a.g.e., s. 415. 
1 2 5 Lenel, O.: Ursachen der Konzentration, s. 201. Ayrıca bu konuya ilişkin olarak 

uygulama örnekleri için bkz.: Ibid, s. 205-248. 
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simlik, konjonktürel ve yapısal talep dalgalanmaları) ve diğer işletme dı-
şından kaynaklanan darboğazlar (döviz, enerji ve malzeme kıtlığı, elek-
trik kesilmesi vb.) nedeniyle, işletmenin sürekli tam kapasitede çalışması 
genel olarak imkansızdır. Dolayısıyla adı geçen faktörlerin  bir sonucu ola-
rak ortaya çıkabilecek atıl kapasiteler de optimum ölçek büyüklüğünün 
belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Zira bu şekilde ortaya çıkan atıl ka-
pasite maliyetleri, büyüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarını  (ölçek eko-
nomilerini) aşarak maliyet yapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu tür 
muhtemel olumsuz gelişmelerden dolayı adı geçen faktörler  —özellikle 
temel üretken birim seviyesindeki ölçek birimlerde— ölçek büyüklüğü-
nün azaltılması yönünde etkili olur. Bu etki sermaye yoğunluğu nisbeten 
yüksek olan ve ölçek ekonomilerinin ileri üretim seviyelerine kadar de-
vam ettiği sektörlerde büyük önem taşır. Zira ölçek ekonomilerinin et-
kinliği (veya ölçek eğrisinin eğimi) gittikçe azalırken, —her teknolojiye 
ilişkin— kısa dönem ortalama birim maliyet fonksiyonundaki  düşme (ve-
ya fonksiyonun  eğimi) ileri üretim seviyelerinde artar. Başka bir deyişle, 
ölçek ekonomilerinin başlangıç üretim seviyelerindeki etkinliğinin fazla, 
ileri üretim seviyelerindeki etkinliğinin az olmasına karşılık, atıl kapasite 
maliyetindeki artış başlangıç üretim seviyelerinde az, ileri üretim seviye-
lerinde ise —daha büyük kapasiteli iş araçlarında artan sermaye yoğun-
luğunun bir sonucu olarak— nisbeten yüksektir. Bu durum aşağıda Şekil 
(11) de gösterilmektedir. 

UZUN VE KISA DÖNEM 
BİRİM MALİYET 

( Ş e k i l : 11) 

Ö l ç e k e ğ r i s i i l e k ı s a d ö n e m m a l i y e t f o n k s i y o n l a r ı  a r a s ı n d a k i İ l i ş k i 
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m = Ölçek eğrisi 

m! , m 2 , m 3 , m 4 = I, II, III, IV numaralı teknolojilere ilişkin kısa dönem 
ortalama birim maliyet fonksiyonları. 

M t , M 2 , M 3 , M 4 = I, II, III, IV numaralı teknolojilere ilişkin tam kapasi-
te çalışmada ortaya çıkan ve ölçek eğrisini oluşturan 
maliyetler. 

Şekilde görüldüğü üzere, ileri üretim seviyelerinde tam kapasiteden 
kaymaların neden olduğu atıl kapasite maliyetleri daha fazladır.  Yani 
kapasite kullanım derecesinin düşmesi ile ortaya çıkacak birim maliyet 
artışı, m 4 fonksiyonunda  m 3 e göre, m 3 fonksiyonunda  m 2 ye göre ve m 2 

fonksiyonunda  mı e göre daha fazladır.  Buna göre, —adı geçen faktörle-
rin bir sonucu olarak— kapasite kullanım derecesindeki dalgalanmalarla 
ortaya çıkan atıl kapasite maliyetinin etkisi, iş aracının sermaye yoğun-
luğu nispetinde artar. Buna karşılık ölçek ekonomilerinin en etkin olduğu 
iş araçları sermaye yoğunluğu nisbeten fazla  teknolojilerdir. Böylece ka-
pasite kullanım derecesinde ortaya çıkması muhtemel dalgalanmaların 
genişliği ve yoğunluğu arttıkça, iş araçlarının kapasite büyüklüklerini nis-
beten küçük boyutlarda tutarak, —sadece tam kapasitede çalışma varsa-
yımı esas alınarak tanımlanan —ölçek ekonomilerinden az veya çok fe-
dakarlık etmek zorunlu olabilir.126 Bu itibarla farklı  ölçek büyüklükle-
rinde —sadece tam kapasitede tanımlanan— ölçek ekonomileri yanın-
da, aynı ölçek büyüklüğünde farklı  kapasite kullanım derecelerinde orta-
ya çıkan maliyetlerin (kısa dönem ortalama birim maliyet fonksiyonu)  de 
belirlenmesi ve farklı  ölçek büyüklüklerinde karşılaştırılması gerekir. 

C.1.4. TEŞEBBÜS SEVİYESİNDE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Temel üretken birim, üretim aşaması ve işletme seviyelerinde ölçek 
ekonomilerinin gerçekleştirilmesine ilişkin sınırlamaların aşılması ve or-
taya çıkması muhtemel sakıncaların ortadan kaldırılması, genel olarak 
teşebbüs seviyesindeki ölçek birimde —belirli sınırlar içinde de olsa-- bir-

1 2 8 örneğin aşağıdaki anket raporu bu durumun pratik önemini ifade  etmektedir: 
"Mekanizasyon ve otomasyon derecesi nisbeten yüksek olan yeni haddehanede, 
tam kapasitede çalışma varsayımıyla, birim maliyet eski haddehaneye göre % 4 
oranında düşüyordu. Yeni haddehanenin tam kapasitedeki üretim seviyesi eski 
haddehanenin üretim kapasitesinin aşağı yukarı üç misli fazladır.  Fakat yeni 
haddehanenin üretim seviyesinin tam kapasitenin biraz altına düşmesi halinde 
ortaya çıkan maliyet artışı % 4 lük avantajı hemen ortadan kaldırmakta ve 
hatta aşmaktadır." Enquetenausschuss, III. Untersuchungsausschuss: die deutsche 
eisenerzeugende Industrie, Berlin 1930, s. 83. (Alındığı kaynak: Lenel, H.Q.: a.g.e., 
s. 65). 

143 



çok durumlarda mümkün olmaktadır. Zira teşebbüs seviyesindeki ölçek 
birimin her üç boyut üzerinde de büyütülmesi, aynı teşebbüs kapsamında 
faaliyet  gösteren birçok işletmeler vasıtasıyla da gerçekleştirilebilmekte-
dir. Aşağıda bu imkanlar i) teşebbüsün üretim kapasitesi, ii) teşebbüsün 
üretim derinliği ve iii) teşebbüsün üretim genişliği boyutlarında belirlen-
meye çalışılacaktır. 

i) işletme seviyesinde —belirli bir ürün programına ilişkin olarak— 
üretim kapasitesinin artırılmasıyla gerçekleştirilen ölçek ekonomilerinin 
tamamen sona ermesi halinde, teşebbüs seviyesinde bütüncül homojen tek-
noloji ile aynı veya farklı  konumlarda yeni üretim üniteleri kurmak su-
retiyle büyümeye devam edilebilir. Böyle bir büyüme sonucunda işletme 
seviyesinde üretim fonksiyonuna  ilişkin ölçek ekonomileri ortaya çıkmasa 
bile, teşebbüs seviyesinde diğer işletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin olarak 
ölçek ekonomileri —olumlu synergie etkisi de dahil olmak üzere— elde 
edilebilir. Ayrıca, aynı teşebbüs kapsamında yeni kurulan işletmelerin 
farklı  konumlara yerleştirilmesiyle, ölçek ekonomilerine ek olarak, kuru-
luş yeri avantajları gerçekleştirilebilir. Özellikle teşebbüsün mevcut satış 
ve/veya tedarik alanının genişletilmesi suretiyle büyütülmesinde (Aa ti-
pi büyüme) bu avantaj lar önemli seviyelere ulaşabilir. 

ii) İşletme seviyesinde üretim derinliğine ilişkin olarak ortaya çı-
kan ikilem, yani tek tek üretim aşamalarında üretim aşaması seviyesin-
deki ölçek ekonomilerinin en üst seviyede değerlendirilmesinin ve iş-
letme seviyesinde üretim aşamalarının tek tek bağımsızlıklarını kaybet-
meleri sonucunda üretim aşamaları arasındaki kapasite uyumunun sağ-
lanmasına ilişkin maliyet tasarruflarının  en üst seviyede gerçekleştiril-
mesinin aynı zamanda mümkün olamaması şeklinde ortaya çıkan ikilem, 
teşebbüs seviyesinde ortadan kaldırılabilir.127 Zira teşebbüs seviyesindeki 
dikey uzmanlaşmaya gitmek suretiyle, —tekniğin mümkün kıldığı sınır-
lar içinde— teşebbüsün üretim süreci tek bir işletme vasıtasıyla değil, bir-
çok işletmeler vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. İdeal durum olarak, te-
şebbüsün üretim sürecini oluşturan tüm üretim aşamalarında ayrı bir iş-
letme kurulması halinde —teşebbüs seviyesinde gerçekleştirilen— dikey 
uzmanlaşma en ileri seviyeye kadar götürülmüş olur. 

Teşebbüs seviyesinde, üretim kapasitesine ve dikey uzmanlaşmaya 
ilişkin maliyet tasarrufları,  sermaye yoğunluğu yüksek üretim aşamala-
rında büyük kapasiteli tek veya az sayıda, emek yoğunluğu yüksek üre-

127 İşletme seviyesinde bu ikilem, ancak, istisnai bir durum olarak belirlenen, iş-
letmenin üretim kapasitesi büyüklüğünün tüm üretim aşamalarının optimum 
kapasite büyüklüklerinin ortak çarpanı veya ortak çarpanın tam sayılı katları 
olması durumunda geçerliliğini kaybeder. 
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t im aşamalarında daha küçük kapasiteli birçok işletmeler kurmak sure-
tiyle birlikte de gerçekleştirmek yoluna gidilebilir. Bu işletmelerin farklı 
konumlara yerleştirilmeleriyle, üretim kapasitesine ve dikey uzmanlaş-
maya ilişkin artı ekonomilere ilave olarak ayrıca kuruluş yeri avantaj lar! 
da elde edilebilir. 

iii) Yatay uzmanlaşmaya gitmek suretiyle teşebbüsün ürün prog-
ramını oluşturan ürün çeşitlerinin farklı  işletmelerde üretilmesi (yatay 
uzmanlaşma), oldukça yaygın bir teşebbüs büyütülmesi şeklidir. Zira bu 
şekilde, teşebbüs seviyesinde ürün programını daraltmıyarak pazarlama-
ya ilişkin muhtemel sakıncalar önlenirken, tek tek işletmeler seviyesinde 
•—tipleştirmeye gitmek suretiyle— yatay uzmanlaşmaya ilişkin maliyet 
tasarruflarının  gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Burada da —ideal 
durum olarak— teşebbüsün ürün programını oluşturan her ürün çeşidi 
ayrı bir işletmede üretilmek suretiyle yatay uzmanlaşma en ileri seviye-
lere kadar götürülerek, teşebbüs seviyesinde ürün programı daraltılma-
dan, işletme seviyesinde kitle üretiminin avantajları tamamen gerçekleş-
tirilebilir. Böylece teşebbüs seviyesinde, hem tipleştirmenin avantajları-
nı gerçekleştirmek hem de "pazarda tek ayak üzerinde değil, çok ayak 
üzerinde durmak suretiyle" pazara ilişkin rizikoyu asgari seviyeye indir-
mek mümkün olur. (dipnot 125.) 

C.2. DİĞER İŞLETMECİLİK FONKSİYONUNA İLİŞKİN 
TEŞEBBÜS SEVİYESİNDE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Çalışmamızın bu kısmında, üretim fonksiyonu  dışında kalan diğer 
İşletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin ölçek ekonomileri (veya disekonomi-
leri) belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışma amacımızın araştırma konusu-
nun esas itibariyle işletmenin üretim fonksiyonu  çerçevesi içerisinde in-
celenmesi ve ortaya konmasının bir sonucu olarak, bu açıklamaların müm-
kün mertebe kısa tutulmasına özen gösterilmiştir. Bu itibarla işletmenin 
tedarik, pazarlama, taşıma, finansman  ve yönetim fonksiyonlarına  ilşikin 
ölçek ekonomileri kalın çizgilerle ortaya konmaya ve özellikle kuruluş ye-
ri seçimine ilişkin yönleri ön plana çıkarılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

C.2.1. TEDARİK FONKSİYONU VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

İşletmenin tedarik fonksiyonu,  üretim süreci için gerekli üretim fak-
törlerinin (girdi çeşitlerinin) gerekli nitelik ve nicelikte, gerekli zaman-
larda ve uygun fiyatlarla  işletmede hazır bulundurulmasına ilişkin tüm 
faaliyetleri  kapsar.. Tedarik faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesinde ortaya çı-
kan tedarik maliyetleri unsurları aşağıdaki beş grupta toplanabilir: 
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i) girdi çeşitlerinin tedarik fiyatları, 

ii) girdi çeşitlerinin üretim katsayıları, 

iii) tedarik yan masrafları, 

iv) depolamamaliyeti , 

v) taşıma maliyeti. 

Teşebbüs seviyesindeki ölçek birimin büyütülmesi sonucunda ortaya çı-
kabilecek muhtemel ölçek ekonomileri ve disekonomileri, —ayrı bir işlet-
mecilik fonksiyonu  olarak ele alınacak taşıma faaliyetleri  dışında— yuka-
rıda belirlenen maliyet unsurları esas alınarak ortaya konmaya çalışıla-
caktır. 

i) Teşebbüsün büyütülmesi ile malzeme ihtiyacı da artmaktadır. Mal-
zeme sipariş miktarının artması sonucunda satıcı firmalar  tarafından  sağ-
lanan çeşitli iskontolar (fiyat  indirimleri) literatürde büyüklüğün sağla-
dığı önemli bir maliyet tasarrufu  olarak kabul edilmektedir. Özellikle 
malzeme yoğun sektörlerde bu yoldan ileri düzeylere ulaşan maliyet tasar-
rufları  elde edilebilir.128 

Satıcı firmaların  sağladıkları iskontolar ekonomik gerekçelere daya-
nabileceği gibi;1 2 9 büyüyen teşebbüsün artan gücünün bir sonucu olarak 
satıcı firmalar  üzerindeki açık veya potansiyel baskısı ile de ortaya çıka-
bilir.130 Veya bu baskı sonucunda ekonomik gerekçeye dayanan fiyat  in-
dirimlerini aşan iskontolar elde edilebilir. Ayrıca büyük teşebbüsler fiyat 
indirimleri yanında, satıcı kredileri ve kalite garantisi sağlayarak, mal-
zeme teslim tarihlerini üretim şartlarına göre ayarlayarak söz konusu ma-
liyet tasarruflarını  daha da artırabilirler. 

Teşebbüsün büyütülmesi ile elde edilen bu tür maliyet tasarrufları, 
teşebbüsün mevcut tedarik alanındaki mevcut tedarik potansiyelinin ta-

128 Ferman ,C.: İşletme İktisadı Dersleri, Ankara 1966, s. 18. 
129 Büyüyen teşebbüsün artan sipariş miktarı ile satıcı firmanın  maliyet tasarruf-

ları gerçekleştirmesi mümkün olabilir. Satıcı firmanın  gerçekleştirdiği bu ma-
liyet tasarruflarını  kısmen veya tamamen satış fiyatına  aksettirmesi sonucu 
sağlanan fiyat  indirimleri ekonomik gerekçeye dayanan iskontolar olarak ka-
bul edilmektedir. 

1 3 0 Küçük ve ortaboy teşebbüsler de tedarik fonksiyonlarında  kooperasyona git-
mek suretiyle bu tür maliyet tasarrufları  gerçekleştirilebilir. Fakat büyük te-
şebbüslerin yüksek mali güçlerine dayanarak, üretim derinliklerini artırmak su-
retiyle —genel olarak nisbeten küçük ölçeklerde faaliyet  gösteren— yan sanayii 
işletmelerin faaliyet  alanlarına girmeleri imkanının • mevcut olması, yan sana-
yi işletmelerinin daima göz önünde bulundurmaları gereken bir husustur. Bu 
açık veya potansiyel baskı unsuru, büyük teşebbüslerin ekonomik gerekçeye da-
yanan iskonto oranlarını aşan seviyelerde fiyat  indirimleri gerçekleştirmeleri-
ne imkan verebilir. 
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mamen kullanılmasıyla sona erer. Bu durumda daha ileri ölçek büyük-
lüklerine gidilmesi halinde ortaya çıkabilecek ölçek disekonomileri, an-
cak büyümeye, gerekli malzemelerin gerekli nitelik ve nicelikte uygun 
bir fiyattan  tedarikine imkan veren yeni coğrafi  konumlarda devam edil-
mesi halinde ortadan kaldırılabilir. 

Teşebbüsün büyütülmesi sonucunda artan işgücü ihtiyacı ise genel 
olarak ücretleri artırıcı yönde etkili olur. "Artan işletme büyüklüğü ile 
hem çıplak ücretlerin ve hem de sosyal ücretlerin artan oranlarda (prog-
resif  olarak) yükseldiği gözlenmektedir."131 Ücretlerdeki bu artış özellikle 
homojen teknoloji ile büyümede etkili olurken, emeğin sermaye tarafın-
dan ikame edildiği heterojen teknoloji ile büyümede bu etki nisbeten aza-
lır. İstisnai bir teknolojik gelişme şekli olarak ortaya çıkması muhtemel 
sermayenin emek tarafından  ikame edildiği heterojen teknoloji ile büyü-
meyi ise, —ekonomik amaç sistemi değerlendirmeye esas alındığı sürece— 
önleyici yönde etkili olur. Burada da teşebbüsün mevcut konumundaki 
(konumlarındaki) işgücü potansiyelinin tamamen kullanılması (veya kıt-
laşması) sonucunda, teşebbüsün farklı  konumlarda kurulacak üretim üni-
teleri vasıtasıyla büyütülmesi alternatifi  önem kazanır. 

ii) Teşebbüsün büyütülmesi ile artan gücünün bir sonucu olarak, sa-
tıcı firmalar  üzerinde, teşebbüsün üretim şartlarına uygun malzeme te-
dariki için baskı yapılabilir. Böylece üretim sürecinde döküntü ve fire 
oranı ve dolayısıyla malzemelerin üretim katsayıları azalır. Ayrıca, mal-
zemenin üretim şartlarına uygunluğunun bir sonucu olarak, ortalama iş-
lem süresinde bir azalma ve dolayısıyla kapasitede bir artış gerçekleşti-
rilebilir.132 Heterojen teknoloji ile büyümede de, daha ileri teknolojilerde 
çalışan iş araçlarının üretim sürecine alınmasıyla fire  oranı muhtemelen 
azalır.133 Teşebbüsün büyütülmesinin işletme seviyesinde tipleştirmeye git-
mek suretiyle gerçekleştirilmesinde (yatay uzmanlaşma) ise, —diğer fak-
törler yanında— işgücünün artan tecrübesi de fire  ve döküntü oranının 
azaltılmasıyla üretim hızının artırılmasında etkili olur.1 3 4 Yine tipleştir-
meye gitmenin bir sonucu olarak artan seri büyüklükleri (veya azalan 
seri değiştirme sayısı) ile deneme üretimine ilişkin malzeme kaybı ve 

ısı Heinen, E.: a.g.e., s. 272. 
132 örneğin metal işleme sanayiinde kullanılan malzemenin boyutlarına, haddele-

me ve presleme gibi talaşsız işlemlerle, frezeleme  ve tornalama gibi talaş kal-
dıran işlemlerde malzemenin sertliği, kalınlığı ve esnekliğine, metalürji sana-
yiinde işlenen cevherin tenörüne göre gerçekleştirilebilir kapasite önemli öl-
çüde değişebilir. Henzel, F.: Führungsprobleme der industriellen Unternehmung, 
Berlin, W.: a.g.e., s. 63. Gutenberg, E.: a.g.e., s. 122. 

133 Ludwig, H.: a.g.e„ s. 59. 
134 Hennig, W.K.: Betriebswirtschaftslehre  der industriellen Erzeugung, Wiesba-

den 1960, s. 55-56. 
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serinin başlangıcında ve "bilhassa üretime son verildiğinde ortaya çıkan 
döküntü miktarı" azalır.135 

iii) Burada tedarik yan masraflarını,  aynı partide sipariş edilen mal-
zeme büyüklüğünden bağımsız, sipariş sayısına bağlı olarak artan sabit 
sipariş masraflarını  kapsayacak şekilde tanımlıyoruz. Bu tanıma uygun 
olarak, teşebbüsün büyütülmesi sonucunda artan malzeme ihtiyacı sipa-
riş büyüklüğünü artıracaktır. • Sabit sipariş masraflarının  daha çok mik-
tarda malzemeye dağılması sonucunda ise birim malzemeye düşen mas-
raf  payı azalacaktır. Burada da küçük ve ortaboy teşebbüsler siparişlerini 
birleştirmek suretiyle daha büyük çapta sipariş vererek birim malzemeye 
düşen sabit sipariş masrafı  payını azaltabilirler. 

iv) Teşebbüsün büyütülmesi sonucunda artan depolama ihtiyacını 
karşılamak üzere merkezi depolama sistemine geçilebilir. Böylece birçok 
rasyonelleştirme yöntemlerinin, tekniklerinin ve imkanlarının depolama 
fonksiyonuna  ilişkin olarak da gerçekleştirilmesi mümkün olur.1 3 6 "Örne-
ğin ABD de tüm mal dağıtım sistemi değiştirilmiştir: birçok mal deposu 
yerine az sayıda fakat  büyük kapasiteli, otomasyon dereceleri yüksek de-
polar uygun coğrafi  konumlarda kurularak önemli ölçüde maliyet tasar-
rufları  sağlanabilmektedir... Büyük ABD firmaları  bu şekilde gelecek beş 
yıl içinde taşıma maliyetinin %30 oranında azaltılabileceğini ümit et-
mektedirler."1 3 7 Ayrıca, teşebbüs kapasitesinin özellikle homojen tekno-
loji ile büyütülmesinde geçerli olmak üzere, yedek parça ihtiyacının ve 
dolayısıyla yedek parça stokunun kapasitenin büyütülmesine oranla da-
ha az artması da, literatürde önemli bir maliyet tasarrufu  unsuru olarak 
kabul edilmektedir.138 

C.2.2. PAZARLAMA FONKSİYONU VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Teşebbüsün üretim bölümünde ortaya çıkan —ve literatürde ölçek 
büyüklüğüne ilişkin araştırmaların ağırlık noktasını teşkil eden— ölçek 
ekonomilerini gerçekleştirmek üzere üretim kapasitesini artırarak kitle 
üretimine geçilmesi ancak kitle pazarlamasının mümkün olması halinde 

135 Ibid, s. 114. Ayrıca bkz.: Döttinger, O.: Der Einfluss  der Betriebsgrösse unter 
besonderer Berücksichtigung der Strickereien, Diss. München 1953, s. 85. 

136 Depo kapasitesi deponun hacmine bağlı olduğundan, burada 0,6 (veya 2/3) kai-
desi geniş ölçüde geçerliliğe sahiptir. Supra, s. 131. Ayrıca stok ihtiyacının art-
ması ile bazı ileri teknolojilerin depolama fonksiyonlarının  yerine getirilmesin-
de de kullanılması mümkün olur. 

13? Barkowski, A. ve Gorisontow, B.: "Wege zur Senkung der Transportkosten im 
Bereich der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung", Sowjetwissenschaft. 
Geselschaftswissenschaftliche  Beitrâge, C. 1., Berlin 1966, s. 495. 

138 Kantzenbach, E.: a.g.e., s. 57. Busse von Colbe, W.: a.g.e., s. 97. Peemöller, V.: 
Der Markt als Einflussgrösse  der Unternehmungsgrösse, Berlin 1971, s. 59-60. 
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ekonomik geçerliliğe sahip olur. Üretilen ürün miktarının uygun bir fi-
yat tan satılma imkanı olmadığı takdirde, üretim kapasitesinin büyütül-
mesiyle maliyetin düşürülmesi mümkün olsa bile bu yola gidilmeyerek 
daha küçük ölçeklerde faaliyet  gösterilmesi veya söz konusu üretim üni-
tesinin kurulmasından vazgeçilmesi zorunlu olur.1 3 9 Bu itibarla, üretim 
bölümünde ölçek ekonomilerinin gerçekleştirilmesinde çok etkili bir un-
sur olan teknolojik gelişmenin ekonomik hayata uygulanması, ancak talep 
seviyesinin uygun şekilde artması, yani pazarın büyümesi ile mümkün-
dür. 

Mevcut teknik ve organizasyon imkanları içinde kapasitenin büyü-
tülmesi ile sürekli olarak maliyet tasarrufları  sağlanabiliyorsa, kapasite 
büyüklüğü pazarın alım gücü (talep seviyesi) ile sınırlanır. Bu durumda 
söz konusu pazarın toplam talebi, ancak tek bir işletme (monopolist) tara-
fından  karşılandığı takdirde —birim maliyetin minimum olduğu— en eko-
nomik üretim tarzı gerçekleştirilmiş olur.140 Bu durumda daha ileri sevi-
yelerde maliyet tasarrufları  elde etmek üzere kapasitenin artırılmasına 
ancak talep seviyesi arttığı sürece devam edilebilir. Kısacası, tüm ölçek 
ekonomileri imkanlarını değerlendirmek üzere birim maliyetin minimum 
olduğu işletme büyüklüğünün kurulması, ancak bu kapasitenin pazar ta-
rafından  emilebilmesi halinde ekonomik olur. Aksi halde büyüme süreci-
ne daha önce son vermek ekonomikliğin bir gereği olarak kabul edilmeli-
dir .1 4 1 

Öte yandan, optimum teşebbüs büyüklüğünün maliyetler yanında sa-
tış hasılatı tarafından  da belirlendiği göz önünde tutulduğunda, —kâr 
maksimizasyonu prensibine göre— teşebbüsün büyütülmesine, maliyet ta-
sarruflarının  sona erip menfi  tasarrufların  ortaya çıkmaya başladığı üre-
tim seviyelerinde de devam edilebilir. Zira kâr maksimizasyonu prensi-
binde, teşebbüsün büyütülmesine marj inal maliyet marj inal hasılata eşit 
oluncaya kadar devam edilerek toplam kârın artırılması yoluna gidile-
cektir. Yeter ki pazar, üretilen ürün miktarını uygun bir fiyattan  emebi-
lecek büyüklükte olsun. 

Teşebbüs, —yukarıda büyüklüğü sınırlandıran faktör  olarak belirle-
nen— mevcut talep seviyesini bir veri olarak kabul etmeyerek, talep se-
139 Molsberger, J.: a.g.e., s. 104. 
140 Monopolistin, kapasitesini art ırarak elde ettiği maliyet tasarruflarını  satış fi-

yatlarına yansıttığı kabul edilmektedir. 
141 Pazarın büyümesi sonucunda işletmenin kapasite büyüklüğünün artacağı yay-

gın bir görüştür. Yukarıdaki açıklamalara göre böyle bir görüş genelleştirile-
mez. Ancak pazarın büyümesinden önceki talep seviyesi, optimum işletme bü-
yüklüğünün gerçekleştirilmesini engellemişse, pazarın büyümesi ile işletmenin 
üretim kapasitesinin —optimum işletme büyüklüğüne ulaşmak üzere— artırıl-
ması ekonomik bir gerekçeye dayandırılabilir. Pohle, W.: a.g.e., s. 23 v.d. 
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viyesini genişletmek üzere fiilen  eyleme geçebilir. Pazarlama araçları kav-
ramıyla ifade  edilen bu eylem araçları, pazarın talep seviyesini etkileyen 
ve teşebbüs tarafından  kontrol edilebilen fiyat,  ürün farklılaştırma  (di-
versifikasyon),  yeni ürün geliştirme, reklam, kredili satış, servis v.b. gibi 
bağımsız değişkenleri kapsamaktadır. Bu pazarlama araçlarının kullanıl-
masıyla ortaya çıkan pazarlama maliyetleri, "aktif  pazarlama maliyetleri" 
kavramıyla ifade  edilebilir.142 Teşebbüsün satış miktarını artırmaya yö-
nelik olmayan, tam tersine —hangi nedenle olursa olsun— artan satış mik-
tarının gerektirdiği ürünlerin depolanmasına, taşınmasına ilişkin mali-
yetler de "pasif  pazarlama maliyetlerini" meydana getirir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, teşebbüs tüm pazar potansiyelini de-
ğerlendirmek, kuvveden fiile  çıkarmak amacıyla, pazarlama araçları va-
sıtasıyla pazarda aktif  bir rol oynayabilir. Böylece teşebbüsün büyütül-
mesine pazar tarafından  konulan sınırlama (piyasa direnci) aşılmaya ça-
lışılır. Bu pazarlama araçlarının gerektirdiği aktif  pazarlama maliyeti ar-
tışı (marjinal aktif  pazarlama maliyeti) —üretim bölümünde— büyüklü-
ğün sağladığı maliyet tasarruflarının  altında kaldığı sürece büyümeye de-
vam edilebilir, aşması halinde ise büyüme sürecine son verilir .1 4 3 Böylece 
pazarlama maliyeti teşebbüs büyüklüğünü ekonomik yönden sınırlandı-
ran önemli bir faktör  olarak belirlenmektedir.144 

Teşebbüsün büyütülmesi sonucu artan üretim hacminin pazarlanabil-
mesi için gerekli pazarlama maliyeti artışı, genel olarak "piyasa direnci 
tezine" dayandırılmaktadır. Bu teze göre, teşebbüsün ürün kapasitesinin 
belli bir seviyeden itibaren pazarlanabilmesi, ancak monoton şekilde ar-
tan pazarlama maliyeti ile mümkündür . 1 4 5 Piyasa direnci tezinin geçerli-
liği ancak bu tezin pratikte test edilmesi, yani uygulamalı araştırmalar 
sonucu belirlenebilecek bir konudur.1 4 6 Fakat genel olarak, piyasa diren-
ci tezinin belli ürün çeşitleri için ortaya çıkabileceği, teşebbüsün ürün 
programını genişletmek (ürün farklılaştırılması,  diversifikasyon)  suretiy-
le büyümeye pazar tarafından  gösterilen bu direncin aşılabileceği söyle-

142 Heinen, E.: a.g.e., s. 398. 
Tabiatıyla bu sonuç ceteris paribus varsayımına göre varılan bir sonuç olup, 
pazarlama maliyeti dışında büyüklüğü etkileyen diğer faktörler  dikkate alınma-
maktadır. 

144 Gutenberg, E.: "Der Einfluss  der Betriebsgrösse auf  die Kostengestaltung in 
Fertigungsbetrieben", Ibid, s. 36. 

145 Ibid, s. 35 v.d. Gutenberg, E.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,  C. 2. Der 
Absatz, 13. B„ Berlin - Heidelberg - New York 1971, s. 540 v.d. Hax, K.: "Unter-
nehmenswachstum und Unternehmenskonzentration in der industrie", Zeitsch-
rift  für  handelswissenschaftliche  Forschung, 1961, s. 14. 

146 Busse von Colbe, W.: Die Planung der Betriebsgrösse, Wiesbaden 1964, s. 152 v.d. 
ve s. 183 v.d. 
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nebilir. Zira teşebbüsün büyütülmesi vasıtasıyla hedeflenen  amaç belli 
bir ürün çeşidinin (çeşitlerinin) üretim ve satış miktarını art ırmak değil, 
teşebbüsün toplam satış hasılatını yükseltmektir.1 4 7 • 

Piyasa direncinin aşılması suretiyle teşebbüsün büyütülmesinde en et-
kili pazarlama araçları, ürün farklılaştırmasına  gidilmesi ve reklam faa-
liyetlerinin artırılması olarak belirlenmektedir. Ürün farklılaştırması  özel-
likle monopolist ve oligopolist teşebbüslerde büyük önem taşır. Ürün fark-
lılaştırmasına, faaliyette  bulunulan pazarlarda aynı konuda çalışan baş-
ka büyük teşebbüslerle karşı karşıya kalıncaya kadar devam edilebilir. 
Küçük ve ortaboy teşebbüslerin piyasadan uzaklaştırılmasının bir derece-
ye kadar mümkün olmasına karşılık, genellikle başka bir büyük teşebbüs-
le kırıcı bir rekabete girişmekten kaçınılmaktadır. Bu nedenle, teşebbüs 
—sonucunun ne olacağı kesin olarak bilinmeyen— kırıcı bir rekabete gir-
mektense, büyüme sürecine son vermeyi uygun görebilir. 

İşletme ekonomisi literatüründe, teşebbüs büyüklüğü ve pazarlama 
maliyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere en geniş araştırmalar rek-
lam harcamalarına ilişkin olarak yapılmıştır. Bazı yazarlar teşebbüsün sa-
tış hacminin artırılabilmesi için gerekli reklam harcamalarının gittikçe 
artacağı görüşünü ileri sürerken;1 4 8 diğer bazı yazarlar karşıt görüşü sa-
vunmaktadır .1 4 9 İkinci görüşe göre, reklam harcamaları satış miktarından 
daha az artmakta, dolayısıyla birim ürüne düşen reklam harcaması git-
tikçe azaldığından, burada da büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları, 
yani ölçek ekonomileri geçerlidir. Esas itibariyle bu konuda bir genelleme-
ye gidilemez. Teşebbüsün içinde faaliyette  bulunduğu pazarların şekline 
ve şartlarına göre, satış hasılatı ile reklam harcamaları arasındaki ilişki 
farklılıklar  gösterir.150 Polipolist bir teşebbüsün talep seviyesinin yeterin-
ce artmadığı bir pazarda reklam faaliyetleri  vasıtasıyla satış hasılatını 
art t ırma imkanı sınırlıdır. Buna karşılık talep seviyesinin sürekli bir artış 
gösterdiği pazarlarda monopolist ve oligopolist teşebbüsler reklam faali-
yetleriyle satış hasılatlarını önemli ölçüde artırabilirler. 

Bir pazarlama aracı olarak reklamın öteki pazarlama araçlarından en 
önemli farkı,  reklam faaliyetlerinin  —ve özellikle kitle reklamının— nis-

147 Becker, K.: a.g.e., s. 13. 
148 Bu görüş esas itibariyle Gutenberg'in piyasa direnci tezine dayanmaktadır (dip-

not 144 ve 145). Hilse uygulamalı çalışmasında piyasa direnci tezini doğrulamak-
tadır. Hilse, H.: Die Messung des Werbeerfolges,  Tübingen 1970. 

149 Molsberger, J.: a.g.e., s. 97. Busse von Colbe, W.: a.g.e., s. 313. 
15" Sündhoff,  E.: "Uber die Beziehung zwischen Marktform  und Werbung", Bet-

riebsdimensionierung, Festschrift  für  R. Seyffert,  der.: E. Sündhoff,  Köln und 
Opladen 1958, s. 578. Sündhoff,  E.: "Werbung als Faktör der Konzentration", 
Die Konzentration in der Wirtschaft,  der.: H. Arndt, 2. B., Berlin 1971, s. 409. 
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b e t e n y ü k s e k düzey l e rde h a r c a m a g e r e k t i r m e s i d i r . 1 5 1 R e k l a m ı n t e şebbü -
s ü n b ü y ü t ü l m e s i n d e k i önemi de esas i t iba r iy le b u r a d a n k a y n a k l a n m a k t a -
d ı r . 1 5 2 Özel l ikle r e k a b e t i n öneml i o lduğu sek tö r l e rde r e k l a m h a r c a m a l a r ı 
b ü y ü k m e b l a ğ l a r a u l a ş m a k t a v e a n c a k çok b ü y ü k sa t ış ha s ı l a t l a r ı nda eko-
n o m i k b a k ı m d a n ka t l an ı l ab i l i r o lmak tad ı r . Dolay ıs ıy la r e k a b e t i n y o ğ u n ol-
d u ğ u sek tör le rde , ölçek ekonomi le r i n i sbe t en k ü ç ü k ölçekli b i r i m l e r d e 
son bu l sa bile, — y o ğ u n r e k a b e t i n ge rek t i rd iğ i r e k l a m h a r c a m a l a r ı n ı ka r -
ş ı l a y a m a d ı k l a r ı iç in— k ü ç ü k v e o r t a b o y t e şebbüs l e r başar ı l ı o l a m a m a k -
t ad ı r l a r . B u t ü r sek tö r l e rde d a h a çok y ü k s e k r e k l a m h a r c a m a l a r ı n a ka t l a -
n a b i l en b ü y ü k t e şebbüs l e r faal iyet  g ö s t e r m e k t e d i r . 1 5 3 

C.2.3. T A Ş I M A F O N K S İ Y O N U V E Ö L Ç E K E K O N O M İ L E R İ 

İ ş l e t m e n i n t a ş ı m a fonksiyonu,  ü r e t i m fak tör le r in in  t ed a r i k m e r k e z -
l e r i n d e n ü r e t i m m e r k e z l e r i n e ( k u r u l u ş y e r i n e ) ve ü r ü n l e r i n ü r e t i m m e r -
kez l e r i nden t a l ep m e r k e z l e r i n e u la ş t ı r ı lmas ı iç in gerekl i faa l iyet ler i  kapsa -
m a k t a d ı r . U l a ş t ı r m a t ekno lo j i s indek i ge l i şmeler , ge r ek u z a k mesafe le rde 
b u l u n a n t a l ep m e r k e z l e r i n e v e ge rekse u z a k mesafe le rde  b u l u n a n t e d a r i k 
m e r k e z l e r i n e u l a ş m a y ı m ü m k ü n k ı lmış t ı r . Böylece i ş l e tmen in b ü y ü t ü l m e s i 

1 5 1 Bu konuda örnekler için bkz.: Lenel, O.: Die Ursachen der Konzentration, İbid, 
s. 270 v.d. Burada, İngiltere'de pil üretiminde faaliyet  gösteren bir teşebbüsün 
toplam satış hasılatının (maliyetin değil) üçte ikisini reklam harcamalarına 
ayırdığı belirtilmektedir. 

1 5 2 Reklam rekabetinin fiyat  ve kalite rekabetinden en önemli farkı,  fiyat  rekabe-
tinde maliyetin düşürülmesi, kalite rekabetinde daha kaliteli mal üretimi önem 
kazanırken, reklam rekabetinde reklam harcamaları ön plana çıkmaktadır. Bu 
durum, bir İngiliz tütün firması  yöneticisinin aşağıdaki sözleri ile de açık bir 
şekilde ifade  edilmektedir: "35 yıl önce bu sektöre girdiğimizde rekabet, en iyi 
mal en ucuz fiyat  prensibine göre yürütülüyordu ve başarı için pratik bilgi ve 
tecrübe şarttı. Şimdi ise rekabetten kimin kazançlı çıkacağı, reklam için ayrı-
lan fon  tarafından  tayin edilmektedir: reklam için kim daha fazla  para harca-
yabilirse, rekabetten de o kârlı çıkmaktadır". Ibid, s. 274. 

153 örneğin reklam rekabetinin çok yoğun olduğu sigara sektörü için aşağıdaki 
bilgiler verilmektedir: Federal Almanya'da sigara sanayiine ilişkin olarak an-
ket komisyonu aşağıdaki sonuca varmıştır: büyük teşebbüslerin küçük teşeb-
büslerden tek farkı  büyüklerde aynı sigara makinalarından küçüklere göre da-
ha çok miktarda bulunması olarak saptanmıştır. Ibid, s. 194. Yine sigara sek-
töründe, ABD'de birim maliyet minimizasyonuna göre bir teşebbüsün toplam 
sigara tüketiminin % 5,5'ini karşılaması gerekirken, 4 büyük konzern'in herbi-
rinin toplam tüketimin % 22,6'sını karşıladığı belirtilmektedir. Gross, H.: Small 
Business im grossen Markt, Düsseldorf  1958, s. 37. Federal Almanya'da da top-
lam sigara tüketiminin % 97'si 1961'de 5 büyük teşebbüs tarafından  paylaşıl-
makta olduğu ve bunun da büyük kısmının 3 teşebbüse (Reemstma, BAT ve 
Brinckmann) düştüğü belirtilmektedir. 1951-1961 arasındaki on yıllık dönemde 
—yine Federal Almanya'da—• sigara üreten 41 teşebbüs piyasadan çekilmek zo-
runda kalmışlardır. Lenel, Q.: a.g.e., s. 276. 
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için gerekli talep seviyesinin elde edilmesi ve gerekli girdi ihtiyacının kar-
şılanması için uygun şartlar sağlanmıştır. 

Taşıma fonksiyonunun  gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan taşıma ma-
liyetleri, büyüyen teşebbüsün artan girdi ihtiyacına ve artan ürün kapa-
sitesine paralel olarak artar. Dolayısıyla taşıma maliyetlerinin teşebbüsün 
büyümesine bağlı olarak nasıl bir gelişme gösterdiğinin belirlenmesi gere-
kir. Zira bu maliyetler ölçek büyüklüğünün saptanmasında dikkate alın-
ması gerekli önemli bir faktördür.  Özellikle kitle üretiminin ancak daha 
uzak mesafelerde  bulunan pazarlarda satılabilmesi ve/veya gerekli girdi-
lerin uzak mesafelerde  bulunan tedarik merkezlerinden temin edilebilme-
si halinde, teşebbüsün büyütülmesi sonucu taşıma maliyetlerinde ortaya 
çıkan artış daha da büyük önem kazanır. Taşıma maliyetinin yüksek, ta-
şıma süresinin uzun ve taşıma emniyetinin az olması halinde, belirli bir 
coğrafi  konumda üretilen ürünler ancak yakın çevredeki talep merkezle-
rinde satılabilir. Dolayısıyla kapasite büyüklüğü de ulaşılabilen bu dar 
bölgedeki talep seviyesi tarafından  sınırlandırılır. Ayrıca bu dar bölgenin 
talebi farklı  ürün çeşitlerine dağılacağından, teşebbüsün ürün programının 
nisbeten geniş tutulması gerekir. Bunun sonucu olarak yatay uzmanlaş-
maya giderek maliyet tasarruflarını  gerçekleştirme imkanı kısıtlanır. 

Genel olarak —girdi ve/veya ürüne ilişkin— taşıma maliyetlerinin 
önemli olduğu sektörlerde, özellikle satış ve/veya tedarik alanının geniş-
letilmesi suretiyle büyümede (Aa tipi büyüme) taşıma maliyeti artacak-
tır. "îrileşen işletmenin dolayında yeteri kadar işçi bulunamayıp uzak-
lardan işçi getirmesi gerekebilir. Çok büyük bir işletmenin, gittikçe ar-
tan hammadde ihtiyacını gittikçe uzaklaşan yerlerden taşımak zorunlu-
luğu ortaya çıkabilir. îrileşen işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin ço-
ğalması oranında daha uzaklarda satış pazarlarının aranmasına gidilir. 
Bütün bunlar taşıma giderlerini ve bu gibi giderleri artırmaktadır. Bu-
nun sonucu olarak, büyüyen işletme iriliğinin büyük üretim yüzünden 
elde ettiği artırımlar, taşıma giderlerinin artması yüzünden hiçe inmek-
tedir ."1 5 4 Böylece, büyüme sonucunda taşıma maliyetindeki artışın, bü-
yüklüğün sağladığı maliyet tasarruflarını  aşması halinde, işletme büyük-
lüğü —maliyet kıstasına göre— ekonomik bakımdan sınırlandırılmış olur. 
Büyüklüğün kâr maksimizasyonuna göre belirlenmesi halinde ise büyü-
meye, toplam marj inal maliyet (marjinal maliyet ile marj inal taşıma ma-
liyeti toplamı) marj inal hasılata eşit oluncaya kadar devam edilir. Fakat 
daha ileri bir seviyede de olsa büyüme artan taşıma maliyeti tarfından 
ekonomik olarak sınırlandırılır. Bu sınırlandırma, ancak teşebbüs büyü-
tülmesinin farklı  konumlara kurulan üretim üniteleriyle gerçekleştiril-
mesi halinde aşılabilir. "Bu durumda işletme iriliği bazen kıvamlı nok-

154 Oluç, M.: a.g.e., s. 99. 
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taya varmadan bile büyüme durdurulur. Ya hammaddeye, ya tüketim 
pazarına yakın yerlerde ikinci, üçüncü bir işletme kurulması yoluna gi-
dilir. Bu da birleşme, bütünleşme, merkezileşme ve bunun gibi mesele-
lerin ortaya çıkmasına yol açar."1 5 5 

C.2.4. FİNANSMAN FONKSİYONU VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Literatürde genellikle, büyük teşebbüslerin küçük ve ortaboy teşeb-
büslere göre finansman  ihtiyacının karşılanmasına ilişkin olarak daha 
avantajl ı oldukları hususunda görüş birliği vardır. "Finansman imkanla-
rının sınırlı olması küçük ve ortaboy teşebbüslerde büyümeyi engelleyen 
önemli bir faktördür.  Finansman faktörü  temerküzde üretim ve pazar 
faktörlerine  göre çok daha önemli rol oynar. Bu durum, küçük ve ortaboy 
teşebbüslerin devlet tarafından  desteklenmesi çağrılarının genellikle sa-
dece aşağıdaki iki konuyu kapsamasında da kendisini göstermektedir: 

1) devletin küçük ve ortaboy teşebbüslerin kredi ihtiyacının karşı-
lanmasında yardımcı olması ve 

2) küçük ve ortaboy teşebbüslere devlet siparişlerinde öncelik ta-
nınması."1 5 6 

Genellikle sermaye piyasası sadece büyük teşebbüslere açıktır. Ayrı-
ca hisse senedi ve tahvil ihracında daha güvenli olarak kabul edilen büyük 
teşebbüsler, sermaye piyasasında daha çok rağbet görürler. Aynı şekilde 
banka kredileri temininde gerek kredi hacmi ve gerekse kredi şartları 
bakımından büyük teşebbüsler daha avantajl ı bir duruma sahiptir .1 5 7 Bu 
üstünlük, finansman  fonlarının  temini yanında, fonların  kullanım açısın-
dan da geçerlidir. Zira büyük teşebbüsler nisbeten daha geniş yatırım al-
ternatiflerine  sahiptir. Dolayısıyla alternatifler  arasından daha etkin bir 
seçim yapmak hususunda da avantajlıdırlar. 

Diğer yandan teşebbüsün büyütülmesini sınırlandıran en önemli fak-
törlerden biri de, büyümenin gerektirdiği finansman  ihtiyacının karşılan-
ması olarak kabul edilmektedir. Teşebbüsün kredi limiti genel olarak öz-
sermayesine bağlıdır ve —borçların özsermaye oranını ifade  eden— borç-
lanma derecesi arttıkça kredi alma imkanı azalacak veya kredi maliyeti 
artacaktır .1 5 8 Bu sonuç uygulamalı çalışmalar tarfından  da doğrulanmak-

155 Ibid, s. 99. 
156 Hax, K.: "Betriebsvvirtschaftliche  Aspekte der Konzentration," Die Konzentration 

in der Wirtschaft,  der.: F. Neumark, Berlin 1961, s. 87. 
157 Hagenmüller, K.: Bankbetrieb und Bankpolitik, Wiesbaden 1959, s. 102. 
158 Jonas, H.: Grenzen der Kreditfinanzierung,  Wiesbaden 1960. Albach, H.: "Zur 

Theorie des wachsenden Unternehmens", Ibid, s. 9 v.d. Gutenberg, E.: Über den 
Einfluss  der Gewinnverwendung auf  das Wachstum der Unternehmen", Zeitschrift 
für  Betriebswirtschaft,  1963, s. 196 v.d. 
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tadır .1 5 9 Fakat bu sınırlamanın —gerekli rantabilite sağlanabildiği sürece— 
teşebbüsün özsermayesi artırılarak kredi limitinin genişletilmesi suretiy-
le aşılması mümkündür. 

Finansman ihtiyacının niteliği ve niceliği, büyümenin şekline bağlı 
olarak da değişir. Daha önce üzerinde durulan homojen ve heterojen tek-
noloji ile büyüme, kısmi ve bütüncül büyüme şekilleri yanında, büyüme-
nin gerektirdiği finansman  ihtiyacına ilişkin olarak, tek kademede veya 
çok kademede büyüme şekilleri de büyük önem taşır.1 6 0 Zira sermaye ih-
tiyacı, büyümenin tek veya çok kademede gerçekleştirilmesine bağlı ola-
rak da değişir. Büyümenin tek kademede gerçekleştirilmesi halinde en 
ileri teknolojilerin uygulanmasıyla (bütüncül heterojen teknoloji ile bü-
yüme) ölçek ekonomilerinin en etkin şekilde değerlendirilebilmesine kar-
şılık sermaye ihtiyacı artar. Bu nedenle tek kademede büyüme daha çok 
ölçek ekonomilerinin etkinliğinin nisbeten fazla  ve ileri üretim seviyele-
rine kadar devam ettiği sektörlerde ve ayrıca sermaye gücü nisbeten fazla 
olan teşebbüslerde önem kazanan bir büyüme şeklidir. Ölçek ekonomile-
rinin etkinliğinin nisbeten düşük olduğu sektörlerde ve ayrıca sermaye 
gücü fazla  olmayan teşebbüslerde ise çok kademede büyüme şekli önce-
lik kazanacaktır. Zira burada ilk kademelerde gerçekleştirilen yatırımla-
rın sağladığı gelirin bir kısmının —otofinansman  kaynağı olarak— ileri-
ki kademelerde gerçekleştirilecek yatırımların finansman  ihtiyacının kar-
şılanmasında da kullanılabilmesiyle, başlangıç finansman  ihtiyacı önemli 
ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle çok kademede büyüme şekli, sermaye fak-
törünün kıt olduğu ve talep seviyesi sürekli artış gösteren gelişen ülke 
ekonomilerinde —özellikle ölçek ekonomilerinin etkinliğinin az olduğu 
sektörler için— büyük önemi haizdir. Ayrıca büyümenin tek kademede 
gerçekleştirilmesinde üretime geçiş süresinin uzaması da ayrı bir sakınca 
olarak göz önünde tutulmalıdır .1 6 1 

159 Gutenberg, E.: Untersuchungen über Investitioıısentscheidungen in industriellen 
Unternehmung, Köln und Opladen 1959. 

ıs" Tek kademede büyüme (veya yeni faaliyete  geçen bir teşebbüs için tek kade-
mede kurulma) hedeflenen  ölçek büyüklüğünün bir aşamada gerçekleştirilme-
sini, çok kedemede büyüme ise (veya- çok kademede kurulma), ardarda gerçek-
leştirilen yatırımlarla ölçeğin hedeflenen  büyüklüğe adım adım ulaştırılmasını 
ifade  etmektedir. 

16i Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün üçüncü entegre tesi-
sine ilişkin olarak ileri sürülen aşağıdaki görüş, konunun Türkiye şartları için-
de taşıdığı önemi vurgulamaktadır: "... çünkü 1 milyon tonluk fabrika  yapı-
lacak, yapılıyor, 1965'de başladı, 1975'de bitecek... tabii bir an evvel yapılması 
istenir ama, bir gerçek var ortada: parasızlık... Kim verecek borçları? Her borç 
bir faiz  karşılığıdır. O bakımdan daima kendi ekonomik gücümüze uygun bir 
tesise gitmek lazımdır. Şayet paramız olsa evet, şayet faiz  hadleri yüksek olma-
sa evet... Halbuki tevsiat teknolojiyi takipte en uygun tarzdır. Bizde sermaye 
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Finansman fonksiyonunun  ölçek büyüklüğüne etkisi —teşebbüs sevi-
yesindeki ölçek birimde geçerli olmak üzere—, esas itibariyle finansman 
synergiesinden kaynaklanmaktıdr. Genel olarak —özellikle kapitalist bir 
sistemde— teşebbüs büyütülmesini teşvik eden en önemli faktörlerden  bi-
ri de synergie etkisi şeklinde ortaya çıkan ölçek ekonomileri olup, bura-
da da pazarlama synergiesi yanında bilhassa finansman  ve yönetim syner-
giesi büyük önem kazanmaktadır. Zira finansman  synergiesi, üretim ve 
tedarik süreçlerinde hiçbir ortak yönleri olmayan ürün çeşitlerinin teşeb-
büsün ürün programına alınmasını teşvik etmekte, bu etki ürün farklılaş-
tırması için gerekli yeni üretim ünitelerinin farklı  coğrafi  konumlara yer-
leştirilmesi halinde bile devam etmektedir. Çok farklı  ürün çeşitlerinin, 
farklı  konumlarda geniş bir yönetsel özgürlük içinde faaliyet  gösteren 
birçok işletmeler vasıtasıyla üretilmesinde bile, tüm işletmelerin finans-
man fonksiyonlarını  bir holding şirkette merkezileştirmek suretiyle, po-
tansiyel finansman  synergiesini kuvveden fiile  çıkarmak mümkün olmak-
tadır. 

C.2.5. YÖNETİM FONKSİYONU VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Klasik işletme ekonomisi literatüründe, yönetim fonksiyonu  teşebbü-
sün büyütülmesini ekonomik bakımdan sınırlandıran en önemli faktörler-
den biri olarak kabul edilmektedir. Bu görüş bir yandan yönetim faktö-
rünün —ve özellikle yönetimin bir alt unsuru olan koordinasyon fonksi-
yonunun— sabitliği varsayımı esas alınarak azalan verimler kanununa da-
yandırılırken (Kaldor, Stackelberg, Schneider); diğer yandan teşebbüsün 
büyütülmesi sonucunda üretim bölümünde gerçekleştirilen maliyet tasar-
ruflarına  karşılık yönetim bölümünde menfi  tasarrufların  ortaya çıktığı 
varsayımının bir sonucu olarak belirlenmiştir.162 Daha çok işletme ekono-
misi disiplininde geçerli olan ikinci varsayım,, yani teşebbüsün büyütül-
mesi sonucunda yönetim bölümünde ortaya çıkan maliyet artışları (men-
fi  tasarruflar  veya ölçek disekonomileri), aşağıdaki nedenlere dayandırıl-
maktadır :1 6 3 Teşebbüs büyüdükçe 

— hiyerarşik yönetim kademelerinin artması ve bunun sonucu ola-
rak enformasyon  kanallarının uzaması ve yönetimde esnekliğin azalma-
sı,1 6 4 

çevrelerindeki güçlükler dolayısıyla büyük tesislere gitmemiz, endüstride açık 
kalan gelir sıkıntımızı bir kat daha artırıyor." Türkan, N.: a.g.e., s. 408. 

162 Supra, s. 92. Ayrıca bkz.: Molsberger, J.: a.g.e., s. 71 ve özellikle yönetim fak-
törünün sabitliği varsayımının eleştirisine ilişkin olarak: Krüsselberg, H.G.: Or-
ganisationstheorie, Theorie der Unternehmung und Oligopol, Berlin 1965, s. 169 
v.d. 

163 Supra, s. 94. 
164 İşletmeler büyüdükçe daha fazla  sayıda kararın, çok daha fazla  kademede ve-
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— d e n e t i m a l an ın ın ( span of  cont ro l ) üs t y ö n e t i m k a d e m e l e r i n e doğ-
r u g i t t ikçe a z a l m a s ı , 1 6 5 

— y ö n e t i m i n o r g a n i z a s y o n u n d a o r t a y a ç ıkan g ü ç l ü k l e r , 1 6 6 

— kon t ro l i h t i y a c ı n ı n a r t m a s ı , 1 6 7 

— koord inasyon fonks iyonunda  —ve özell ikle üs t koord inasyonda— 
o r t a y a ç ıkan a k s a m a l a r 1 6 8 dolayıs ıy la y ö n e t i m b ö l ü m ü n d e — b u a k s a m a l a -
r ı n b i r sonucu o la rak— m a l i y e t l e r a r t m a k t a d ı r . 1 6 9 

İ ş l e t m e ekonomis inde b u görüş genel k a b u l gö rmemiş t i r . K a r ş ı t gö-
r ü ş t e o lanlar , t e ş e b b ü s ü n b ü y ü t ü l m e s i sonucu o r t a y a ç ıkabi lecek güç lük-
ler in , y ö n e t i m o r g a n i z a s y o n u n d a gidi lebi lecek ye tk i devr i , k a r a r de sen t r a -
l i zasyonu gibi çeşit l i düzen leme le r l e o r t a d a n ka ld ı r ı l ab i leceğin i b e l i r t m e k -
t e d i r l e r . 1 7 0 B u görüşe göre , ancak —gerçek e k o n o m i k h a y a t iç in söz ko-

rilmesi gerekecek, sonuç olarak bu kararların koordinasyonu güçleşecek ve ka-
rarlar çok yavaş alınacaktır. Büyüklükten doğan eksi ekonomiler dediğimiz bu 
sonucun önünü alabilmek için işletmeyi belirli sayıda otonom karar ünitelerine 
bölmek gerekir". Gürsoy, C.T.: a.g.e., s. 109. 

• 165 Bu nedene ilişkin olarak, burada yetki göçeriminin gereğince dikkate alınma-
dığı belirtilmektedir. Zira yetki göçerimi yoluna gidilerek üst yönetim kademe-
lerinin denetim alanı genişletilebîlir. Baumberger, H.U.: Die Entwicklung der 
Organisationsstruktur in wachsenden Unternehmungen, Bern 1961. 

166 Schwarz, H.: "Organisationsprobleme expandierender Unternehmungen", Ge-
genwartsfragen  der Unternehmensführung,  Festschrift  zum 65. Geburstag von 
W. Hasenack, Berlin - Herne, 1966, s. 251. 

167 Drucker, P.F.: Praxis des Managments, Düsseldorf  1956, s. 295. 
168 Busse von Colbe, W.: a.g.e., s. 121 ve özellikle Kaldor'un görüşüne ilişkin olarak 

bkz.: Becker, K.: a.g.e., s. 13. 
1 6 9 Küçük bir teşebbüste tüm yönetim fonksiyonunun  tek bir insan tarafından  ye-

rine getirilebilmesine karşılık, teşebbüs büyüdükçe yönetimde koordinasyon ak-
saklıkları ortaya çıkacaktır. Koordinasyon faktörünün  önemi Simon'un (Die 
Verwaltung isimli kitabında) yaptığı aşağıdaki benzetmesinde açık bir şekilde 
ifade  edilmektedir: Bir elinde iğneyi, öteki elinde ipliği tutan bir insan, ipliği 
iğneye kolaylıkla geçirebilir. Buna karşılık bir insanın ipliği, başka bir insanın 
da iğneyi tutması halinde, ipliğin iğneye geçirilmesi çok güçleşecektir. Schma-
lenbach da yönetim bölümünde ortaya çıkacak maliyet artışlarını aşağıdaki şe-
kilde ifade  etmektedir: "Örneğin çok küçük bir işletmede işletme içi muhasebe 
sistemine gerek yoktur. Aynı fonksiyonu  yönetici gözleri ve kulaklarıyla yeri-
ne getirebilir... Büyük işletmelerde ise, göz ve kulağın yerine kağıt tomarları 
ve mürekkep hokkaları geçer, zira göz ve kulaklar büyük işletmelerin gerek-
tirdiği uzaklıklara erişemezler." Schmalenbach, E.: Grundlagen der Selbstkos-
tenrachnung und Preispolitik, Ibid, s. 66-67. 

170 Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftlehre,  C. l.t Die Produktion, 
Ibid, s. 321-323. Gutenberg, E.: "Der Einfluss  der Betriebsgrösse auf  die Kosten-
gestaltung", Ibid, s. 34 v.d. Kantzenbach, E.: a.g.e., s. 64 v.d. Busse von Colbe, W.: 
a.g.e., s. 130 v.d. Hax, K.: "Unternehmenswachstum und Unternehmenskonzen-
tration in der industrie", Zeitschrift  der handelswissenschaftliche  Forschung, 
1961, s 24. 
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nusu olmayan— çok büyük devasa teşebbüslerde, yönetim bölümünde or-
taya çıkabilecek maliyet artışlarının durdurulması imkansız olabilir. Ak-
si takdirde adı geçen düzenlemelerle ortaya çıkabilecek maliyet artışla-
rının bertaraf  edilmesi mümkündür. 

Günümüzde ayrıca, teşebbüsün yönetim kapasitesinin haberleşme ve 
bilgi-işlem sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiy-
le de genişletilmesi büyük önem1 7 1 kazanmıştır. Böylece yönetimin nicel 
ve nitel kapasitesi genişletilerek —özellikle artan yönetimin potansiyel 
synergisinin kuvveden fiile  çıkarılması suretiyle —teşebbüsün büyütülme-
si sonucunda, olumlu synergie etkisi olarak ortaya çıkan ölçek ekonomi-
lerinin değerlendirilmesi mümkün olabilir.172 Bu konudaki uygulamalı ça-
lışmaların vardıkları sonuçlara göre bir genellemeye gidilememesine rağ-
men, en azından —gerçek ekonomik hayatta söz konusu olabilen— mev-
cut teşebbüs büyüklüklerinde yönetim fonksiyonunun  büyümeyi engel-
leyici veya sınırlandırıcı bir rol oynamadığı sonucuna varılmaktadır.173 

D. SANAYI IŞLETMELERINDE ÖLÇEK SORUNUNUN 
DEĞERLENDIRILMESI 

Literatürde ölçek büyüklüğü sorunu genellikle işletme ve teşebbüs 
seviyesindeki ölçek birimlerde ele alınmaktadır. Bu yaklaşıma uygun ola-
rak optimum ölçek büyüklüğü de optimum işletme veya teşebbüs büyük-
lüğü olarak, —optimizasyona esas alman amaca göre— iki farklı  şekilde 
tanımlanmaktadır: 

1) Ortalama birim maliyetin minimum kılındığı teknik optimum 
(veya ideal, mutlak optimum) işletme ve teşebbüs büyüklüğü, 

2) Kâr veya rantabilitenin maksimum kılındığı ekonomik optimum 
işletme ve teşebbüs büyüklüğü. 
1 7 1 Zira "işbölümü, uzmanlaşma, mekanizasyon uygulaması sadece üretim bölü-

münde değil, yönetim bölümünde" de geçerlidir. Heiss, M.: a . g . e . , s. 127 ve Kant-
zenbach , E.: a.g.e., s. 57. 

1 7 2 Penrose —"technolojical economies" kavramıyla ifade  ettiği üretim bölümün-
deki ölçek ekonomilerinden ayrı olarak— burada ortaya çıkan öçek ekonomi-
lerini "managerial economies" kavramıyla ifade  etmektedir. Becker, K.: a.g.e., 
s. 13. Lücke, W.: Betriebs - und Unternehmungsgrösse, Ibid, s. 82. 

173 Uygulamalı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin olarak bkz.: Busse von Col-
be, W.: "Verwaltungs - und Vertriebskosten bei wachsender Industrieunterneh-
men", Z e i t s c h r i f t  f ü r  h a n d e l s v r i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r s c h u n g , 1964, s. 312 v.d. Busse 
von Colbe, W.: "Betriebsgrösse und Unternehmungsgrösse", H a n d w ö r t e r b u c h 
der Betriebswirtschaft,  C. 1., tamamen değiştirilmiş 4. B., der.: E. Grochla ve W. 
Wittmann, Stuttgart 1975, sütun 566. 
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Kâr ve rantabiliteyi belirleyen unsurlardan biri de maliyetler olduğu için, 
yukarıda belirtilen optimum büyüklükleri farklı  optimumlar olarak ka-
bul etmek yerine, teknik optimum ölçek büyüklüğünün ekonomik opti-
mum ölçek büyüklüğünün belirlenmesinde gerekli bir ön aşama olarak 
kabul edilmesi daha doğru olur. Bu itibarla ortalama maliyetin minimum 
kılındığı teknik optimum ölçek büyüklüğünün belirlenmesi ölçek sorunu-
nun incelenmesinde büyük önem taşır. 

Literatürde teknik optimum (veya ideal) ölçek büyüklüğü —işletme 
veya teşebbüs seviyesindeki ölçek birim esas alınarak— ölçek eğrisi (uzun 
dönem ortalama birim maliyet eğrisi) üzerinde belirlenmeye çalışılmak-
tadır. Bu yaklaşımlarda ölçek eğrisi, işletme veya teşebbüsün tam kapasi-
tede çalıştığı ve girdi fiyatlarının  ölçek büyüklüğünden etkilenmediği 
varsayımları altında tanımlanmaktadır. Bu varsayımlar altında işletme 
veya teşebbüsün üretim kapasitesi boyutunda büyütülmesi sonucunda aza-
lan oranlarda ölçek ekonomileri ortaya çıktığından (veya ölçek eğrisinin 
gittikçe azalan oranlarda düştüğünden) hareket edilmektedir. Belirli bir 
işletme veya teşebbüs büyüklüğünde ölçek ekonomileri sona ermekte ve 
ölçeğe göre artan getiri durumundan, ölçeğe göre sabit getiri durumuna 
geçilmekte (L şeklindeki ölçek eğrisi varsayımı), veya ölçek ekonomileri 
ölçek disekonomilerine dönüşmekte, başka bir deyişle ölçeğe göre artan 
getiri durumundan ölçeğe göre azalan getiri durumuna geçilmektedir (U 
şeklinde ölçek eğrisi varsayımı). Ölçek ekonomilerinin esas itibariyle iş-
letmenin üretim bölümünde ortaya çıktığı, ölçek disekonomilerinin ise 
—başta yönetim ve pazarlama olmak üzere— diğer bölümlerden kaynak-
landığı kabul edilmektedir. Böylece ölçek ekonomileri işletmenin üretim 
bölümündeki teknik şartların bir sonucu olarak gerekçelendirilmekte ve 
araştırmaların odak noktası işletmenin üretim bölümünde toplanmakta-
dır. 

Sanayi sektöründeki temerküz olgusunun sadece teknik şartlardan 
kaynaklandığını ileri sürmek, işletme ve teşebbüsün büyütülmesini sade-
ce teknik zorunluluklara bağlamak gerçeklere tam uygun düşmemektedir. 
Aynı sektör ve piyasada genellikle farklı  büyüklükteki teşebbüslerin faali-
yet göstermesi, ayrıca teşebbüs seviyesindeki ölçek birimin büyütülmesinin 
—özellikle büyük teşebbüslerde geçerli olmak üzere— tek bir kuruluş ye-
rinde değil; genellikle farklı  konumlarda kurulan birçok üretim ünite-
leri (işletmeler) vasıtasıyla gerçekleştirilmesi olgusu (çok işletmeli te-
şebbüs), bu sonucu doğrular nitelikteki gözlemlerdir. Hatta birçok sek-
törde üretim kapasitesinin tek bir konumda büyütülmesinde bile, büyü-
me heterojen teknoloji ile değil homojen teknoloji ile gerçekleştirilmek-
tedir. Bu gözlemler, ya birçok sektörde ölçek ekonomilerinin sanıldığı gi-
bi ileri üretim seviyelerine kadar devam etmediği, ya belirli üretim se-



viyelerinden itibaren üretim kapasitesinin heterojen teknoloji ile büyü-
tülmesini engelleyici faktörlerin  etkili olmaya başladığı, ya da farklı  coğ-
rafi  konumlarda büyümenin sağladığı kuruluş yeri avantajlarının ölçek 
ekonomilerini aşmaya başlaması şeklinde yorumlanabilir. Aslında her üç 
yorumda da gerçek payı vardır ve herbirinin ağırlığı sektörden sektöre, 
piyasa şartlarına ve sosyo-ekonomik çevreye göre farklı  olur.1 7 4 

Bu çalışmada ölçek sorunu doğrudan işletme veya teşebbüs seviyesin-
de değil; en alt seviyedeki bölünmezlik özelliğine sahip faktör  bileşimi 
olarak tanımlanan temel üretken birimden başlamak üzere, üretim aşa-
ması, işletme ve teşebbüs seviyelerindeki ölçek birimler esas alınarak in-
celenmeye çalışılmıştır. Bu ölçek birimler birbirlerinden bağımsız olma-
yıp, her ölçek birim bir üst seviyedeki ölçek birimde bağımsızlığını kay-
bederek onun bir parçası (elemanı) durumuna dönüşmektedir. Dolayı-
sıyla optimizasyon problemlerinde, optimizasyona en üst seviyedeki öl-
çek birimi esas alınmalıdır. Teşebbüs seviyesindeki optimum ölçek bü-
yüklüğünün belirlenmesinde, daha alt seviyedeki ölçek birimler münfe-
rit optimum büyüklüklerinde değil, optimum işletme büyüklüğünün ger-
çekleştirildiği ölçek boyutlarında bir düzenlemeye tabi tutulurlar .1 7 5 Bu 
düzenleme daha alt seviyedeki ölçek birimlerin minimum ve maksimum 
büyüklükleri arasındaki aralıkta gerçekleştirilebilir. Bu nedenle optimum 
ölçek büyüklüğü yanında, —teşebbüse göre— daha alt seviyedeki ölçek 
birimlerde, yani işletme, üretim aşaması ve temel üretken birim seviye-
lerinde optimum ölçek büyüklüğü yanında minimum ve maksimum öl-
çek büyüklüklerinin belirlenmesi de büyük önem taşır. Temel üretken 
birim seviyesinde ancak teknik bir kavram olarak tanımlanabilen mak-

1 7 4 Pek tabii ki bu açıklamalar teknik faktörlerin  işletme ve teşebbüslerin büyü-
mesi üzerindeki etkilerinin yadsınması anlamına gelmemektedir. Burada ifade 
edilmek istenen husus, teknik faktörlerin  büyüme üzerindeki etkisinin, birçok 
durumlarda ekonomik hayatta gözlenen büyük ölçekli işletme ve teşebbüs bü-
yüklüklerine kadar devam etmediğidir. Teknik faktörlerin  büyüme üzerindeki 
etkisi hususunda bir genellemeye gitmekten çok, bu etkinin sektörden sektöre 
ve içinde faaliyette  bulunulan sosyo-ekonomik çevrenin şartlarına göre farklı  ola-
cağı hususu vurgulanmak istenmektedir. Bu nedenle, ölçek eğrileri teknik şart-
ları (teknolojik alternatiflerini)  ifade  etmenin ötesinde, içinde faaliyette  bulu-
nulan sosyo-ekonomik çevrenin ve özellikle piyasanın şartlarını da yansıtacak 
biçimde tanımlanabilmelidir. Başka bir deyişle, "ölçek eğrilerinin sosyal ve eko-
nomik çevreden soyutlanmış olarak salt teknolojik ve universal olarak geçerli 
eğriler şeklinde düşünülmemesi" gerekir. Korum, U.: a.g.e., s. 69. 

175 Sadece faktörlerin  tam bölünebilirliği varsayımında, ve aksi halde optimum 
teşebbüs kapasitesinin tüm temel üretken birimlerin münferit  optimum kapa-
sitelerinin en küçük ortak çarpanı ve bunun tam sayılı katları olması halinde, 
optimum teşebbüs büyüklüğünde aynı zamanda daha alt seviyedeki ölçek bi-
rimler de münferit  olarak optimum büyüklüklerde gerçekleştirilebilir. 
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simum ölçek büyüklüğüne karşılık, minimum ölçek büyüklüğü teknik fak-
törler yanında ekonomik faktörler  tarafından  da belirlenen bir kavram 
olarak, daha büyük önem taşır. 

İşletme ekonomisinde —optimum işletme büyüklüğü teorisi gibi— ge-
liştirilmiş bir minimum işletme büyüklüğü teorisi henüz mevcut değil-
dir. Minimum işletme büyüklüğü —sadece işletme seviyesindeki ölçek bi-
rim esas alınarak— literatürde iki farklı  şekilde tanımlanmaktadır :1 7 6 

i) Klasik üretim ve maliyet teorisinde birim değişken maliyetin mi-
nimum kılındığı üretim seviyesi minimum işletme büyüklüğü (veya iş-
letme minimumu) olarak tanımlanmaktadır .1 7 7 Bu tanım aslında ölçek bü-
yüklüğüne değil, belirli bir ölçek büyüklüğündeki kapasite kullanım de-
recesine ilişkindir. Dolayısıyla ölçek sorununun incelenmesinde yararlı 
bir araç değildir. 

ii) İkinci tanıma göre minimum işletme büyüklüğü, daha alt büyük-
lüklerde yaşama şansının pratik olarak sıfır  olduğu işletme büyüklüğü ola-
rak kabul edilmektedir.178 Bu tanım tutarlı olmasına karşılık belirsizliği 
nisbeten fazladır.  Zira pratik yaşama şansının sıfır  olduğu işletme büyük-
lüğü sadece teknik şartlar tarafından  değil, piyasa ve sosyo-ekonomik 
şartlar tarafından  da belirlenir. Örneğin belirli bir piyasada monopolist 
durumunda olan bir teşebbüs, nisbeten küçük ölçekli bir işletmeye sahip 
olmasına rağmen faaliyetine  —belki de oldukça kârlı bir şekilde— devam 
edebilir. Halbuki yoğun rekabet koşulları altında bu büyüklükte bir işlet-
menin faaliyetine  devam etmesi tamamen imkansız olabilecekti. Dolayı-
sıyla minimum işletme büyüklüğü ikinci tanıma göre, ancak aym sektör 
ve piyasada faaliyet  gösteren en büyük ölçekli işletmeye göre nisbi ola-
rak belirlenebilir. 

Birinci tanımın ölçek büyüklüğüne değil kapasite kullanım derecesine 
ilişkin olması ve ikinci tanımın belirsizliğinden dolayı, işletme seviyesin-
deki ölçek birimi yanında temel üretken birim ve üretim aşaması seviye-
lerindeki ölçek birimlerini de kapsayabilecek yeni tanımlamaların geliş-
tirilmesi gerekir. Bu özellikleri içeren başlıca "minimum ölçek büyüklü-
ğü" tanımları aşağıdaki şekilde ortaya konabilir: 

ı™ Albach, H.: "Betriebsgrösse", Ibid, sütun 113 v.d. 
"7 Şayet fiyat  ortalama birim maliyetin altına düşse bile işletme —hiç olmazsa 

sabit maliyetlerinin bir kısmını karşılamak üzere— faaliyetine  devam edebilir. 
Buna karşılık fiyatın  birim değişken maliyetin minimumunun, yani minimum iş-
letme büyüklüğüne veya işletme minimumunun altına düşmesi halinde işletme-
nin faaliyetine  son vermesi (kapılarını kapaması) gerekir. 

"8 Albach, H.: a.g.e., sütun 114 v.d. 
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iii) Minimum ölçek büyüklüğü, ölçek eğrisinin piyasa fiyatına  eşit 
olduğu ölçek büyüklüğü olarak tanımlanabilir. Bu tanımın başlıca sakın-
caları, 1) ancak çıktıları için bir piyasanın mevcut olduğu ölçek birimler 
için minimum ölçek büyüklüğünün belirlenebilmesi, 2) piyasa fiyatının 
sık sık değişmesi veya bizzat teşebbüs tarafından  belirlenmesi halinde 
minimum ölçek büyüklüğünün belirlenmesindeki güçlükler olarak orta-
ya konabilir. 

iv) "Teknik minimum ölçek büyüklüğü", mevcut teknoloji düzeyin-
de daha alt üretim seviyelerinde üretim yapmanın imkansız olduğu, ve-
ya üretimin mevcut teknolojik düzeye göre çok iptidai tekniklerle çok 
pahalıya geldiği ve dolayısıyla ekonomik bakımdan anlamsız olmaya baş-
ladığı ölçek büyüklüğünü ifade  etmektedir. Daha alt üretim seviyelerinde 
çalışılması ancak mevcut teknolojik düzeye göre çok iptidai üretim tek-
nikleriyle mümkün olabilecektir. Bu tanımın sakıncası da aşağıdaki şe-
kilde ortaya konabilir: şayet teknik minimum ölçek büyüklüğünden iti-
baren ölçek eğrisi hızla düşüyorsa, başka bir deyimle bu büyüklükten iti-
baren ölçek ekonomilerinin etkinliği çok fazla  ise, teknik minimum öl-
çek büyüklüğü kavramı ekonomik bakımdan önemini kaybedecektir. Bu 
yüzden ekonomik minimum ölçek büyüklüğünün belirlenmesi gerekir. 

v) "Ekonomik minimum ölçek büyüklüğü" veya "minimum etkin 
ölçek" kesin bir büyüklük olarak değil, ancak sınırları sektörden sektöre 
değişen dar veya geniş bir üretim alanı olarak tanımlanabilir .1 7 9 Burada 
ekonomik minimum ölçek büyüklüğü, ölçek ekonomilerinin çok azalma-
ya başladığı veya tamamen ortadan kalktığı (ölçek eğrisinin eğiminin çok 
düştüğü veya sıfır  olduğu) ölçek büyüklüğü olarak tanımlanmaktadır. 
Ölçek eğrisinin L şeklinde olması halinde, minimum ölçek büyüklüğü L nin 
tabanındaki ölçek büyüklüğü olarak açık ve kesin şekilde belirlenebilir. 
Bu açıklık ve kesinlik de, esas itibariyle ancak temel üretken birim se-
viyesindeki ölçek birimlerde geçerlidir. Özellikle işletme seviyesindeki 
minimum ekonomik ölçek büyüklüğü, üretim bölümünde gerçekleştirilen 
iş akımı organizasyonuna, işletmenin üretim derinliğine ve üretim geniş-
liğine bağlı olarak büyük farklılıklar  gösterebilir.180 

179 Lenel, H.O.: "Zur Problematik der Ermittlung optimaler Betriebsgrössen und 
ihrer Venvendung", Ibid, s. 185. 

18 0 Hakikaten uygulamalı çalışmalarıyla belirli sektörlere ilişkin olarak belirlenen 
işletme seviyesindeki minimum ölçek büyüklükleri arasında çok büyük farklar 
ortaya çıkmaktadır. (Bkz.: Ibid, s. 187 v.d.) Kanımızca bu farklar  ancak, mini-
mum ekonomik ölçeğin belirlenmesine esas alınan işletmelerin, iş akımı organi-
zasyonlarının, üretim derinliklerinin ve/veya üretim genişliklerinin farklı  ol-
masından, ikinci olarak "ölçek ekonomilerinin çok azalmaya başladığı" ifade-
sindeki azalma sıfatının  belirsizliğinden kaynaklanabilir. İkinci belirsizlik L şek-
lindeki ölçek eğrilerinde, minimum ekonomik ölçek büyüklüğünün L'nin tabanı 
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Yukarıdaki tanıma uygun "minimum ekonomik ölçek büyüklüğü" kav-
ramı genel ekonomi açısından da büyük önem taşır. "Acaba teknolojik 
olarak saptanan minimum etkin ölçekler bir monopol mü oluşturmakta-
dır, yoksa pazar büyüklüğü bir oligopol ya da daha ileri giderek bir re-
kabet yapısı oluşturabilecek midir? ... Sanayi politikaları ve karma eko-
nomiye ilişkin ekonomi-politik tercihlerde bu bilgi ve gözlemler dikkate 
alınmalıdır."181 Şayet ülke ekonomisinin şartları, ekonomik minimum iş-
letme büyüklüğünün ancak monopolist bir yapıda gerçekleştirilmesine izin 
veriyorsa, anti-tekel politikaları ekonomik anlamını kaybedecektir. Kar-
şıt durumda, ülke ekonomisinin şartları belli sanayi kollarında ekonomik 
minimum ölçek büyüklüğünde birçok işletmenin faaliyet  göstermesine uy-
gun olduğu halde, piyasa monopolist veya oligopolist bir yapı gösteriyor-
sa, anti-tekel politikası etkili olacaktır. Bu durumda piyasaların rekabet-
çi bir niteliğe kavuşturulmasıyla teşebbüslerin ekonomik etkinliği artı-
rılabilecektir. 

Öte yandan minimum ekonomik ölçek büyüklüğü, teşebbüs seviyesin-
deki etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli fakat  yeterli şart değil-
dir. Teşebbüs seviyesinde etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için üretim fonk-
siyonu yanında diğer işletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin etkinlik şartla-
rı da birlikte mütalaa edilmeli ve teşebbüs seviyesinde güdülen amaç dik-
kate alınmalıdır. Zira ölçek ekonomileri sadece üretim fonksiyonuna  mün-
hasır olmayıp, diğer işletmecilik fonksiyonlarında  ve özellikle "pazarlama -
ve finansman  bölümünde ortaya çıkmaktadır".1 8 2 Burada özellikle synergie 
etkisi büyük önem taşımaktadır. 

Ölçek büyüklüğünün sadece maliyet yönü değil, satış hasılatı ve ser-
maye ihtiyacı yönleri de ekonomik değerlendirmeye dahil edilmelidir. Öl-
çek büyütülmesi ile ortalama maliyetin azaltılması mümkün olsa bile, ar-
tan üretim hacminin maliyet tasarrufunu  aşan bir fiyat  indirimi ile satı-
labilmesi halinde satış hasılatının mutlak olarak düşmesi söz konusudur. 
Bu durumda ölçek biriminin büyütülmesinin ekonomik hiçbir gerekçesi 
kalmayacaktır. Ekonomiklik prensibinde minimum ve maksimum prensip-
leri olarak ifade  edilen rasyonalizasyon (akılcılık) prensibi yanında, ihti-
yaca dönük üretimde bulunma prensibi de gözden uzak tutulmamalıdır. 

olarak tanımlanması halinde ortadan kaldırılabilecektir. Belirli sanayi kollarına 
ilişkin olarak İngiltere için belirlenen minimum ekonomik işletme büyüklük-
leri ile bu sanayi kollarındaki en büyük Türk firmasının  yıllık üretiminin kar-
şılaştırması için bkz.: Korum, U.: a.g.e„ s. 70. 

ısı Korum, U.: a.g.e„ s. 68. 
i 8 2 Kjeser, A.: "Wachstum und Wachstumstheorien, betriebsvvirtschaftliche",  Hand-

wörterbuch der Betriebswirtschaft,  tamamen değiştirilmiş 4. B., der.: E. Grochla 
und W. Wittman, 3. C., Stuttgart 1976, sütun 4305. 
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Üretimin ihtiyaca veya talebe dönük olarak gerçekleştirilmesinin de he-
nüz en geçerli göstergesi piyasa fiyatlarıdır.  Dolayısıyla satış hasılatının da, 
teşebbüs seviyesindeki etkinliğin sağlanabilmesi için, değerlendirmeye 
mutlaka dahil edilmesi gerekir. Bu açıdan işletme ve teşebbüs seviyele-
rindeki i) teknik optimum ölçek büyüklüğü ve ii) ekonomik optimum öl-
çek büyüklüğü şeklindeki ikili ayırım büyük önem taşır. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

SANAYİ İŞLETMELERİNDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE 
ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN KARŞILIKLI İLİŞKİLER ÇERÇEVESİ 

İÇİNDE İNCELENMESİ 

A. LITERATÜRDEKI YAKLAŞıMLAR VE ARAŞTıRMA 
KONUSUNUN BELIRLENMESI 

A.l. LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Daha önce de belirtildiği gibi, işletme ekonomisinde kuruluş yeri teo-
risi genel olarak "optimum kuruluş yerinin saptanması" olarak ele alın-
makta,1 ve "optimum kuruluş yeri" esas itibariyle ceteris paribus varsayı-
mı altında belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu varsayımın bir gereği olarak 
—optimum kuruluş yerinin belirlenmesinde— sabit kabul edilen öteki /ş-
letmecilik unsurlarının başında işletme büyüklüğü ve onu belirleyen diğer 
unsurlar gelmektedir.2 

Pek tabiidir ki, aslında kuruluş yeri problemi salt bir coğrafi  konum 
seçimi değildir. Literatürde de, optimum kuruluş yeri seçimi ile birlikte, 
işletmenin belirli bir konumdaki optimum tedarik ve satış ilişkilerinin, 
optimum yatay ve dikey uzmanlaşma derecesinin, optimum kapasite bü-
yüklüğünün eşanlı (simültane) olarak belirlenmesi gereğine sık sık işa-
ret edilmektedir. Buna rağmen konunun ceteris paribus varsayımı altın-
da ele alınması, problemin karmaşıklığının zorunlu bir sonucu, gidilmesi 
gerekli bir soyutlama olarak kabul edilmektedir. "Aslında kuruluş yeri 
problemi diğer işletmecilik problemleriyle, özellikle işletme büyüklüğü 
ve fiyat  politikası ile sıkı ilişkiler içinde olup, bunlar birbirlerine bağlı 

ı Supra, s. 23 v.d. 
2 "''Optimum kuruluş yeri problemi, sabit bir işletme büyüklüğünde, ürün prog-

ramı ve üretim metodları veri kabul edilerek, üretimin hangi konumda gerçek-
leştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi şeklinde ortaya konmaktadır." Behrens, 
K. Ch.: a.ge.., s. 48. Behrens de, kuruluş yeri problemini aynı varsayımlar altın-
da ele aldığını açıkça ifade  etmektedir. 
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işletme problemleridir."3 Optimum kuruluş yeri olarak "en iyi çözümün 
elde edilebilmesi ancak üretim ve taşıma faaliyetlerinin  eşanlı olarak ele 
alınmasıyla mümkündür. Daha düşük taşıma maliyeti fakat  daha yük-
sek üretim maliyeti veya daha yüksek taşıma maliyeti fakat  daha düşük 
üretim maliyeti alternatifleri  en iyi şekilde değerlendirilmelidir."4 Hatta 
daha geçen yüzyılın sonlarında, tarihçi okul temsilcilerinden Roscher, 
kuruluş yerini belirleyen önemli faktörlerden  biri olarak, aynı zamanda 
işletme büyüklüğünün de önemli bir belirleyicisi olan, sanayide iş bölümü 
derecesini kabul etmektedir.5 

Kuruluş yeri probleminin ikame prensibine göre ele alınmasında, ge-
nel olarak ikame prensibinde belirli bir üretim seviyesinin incelemeye 
esas alınmasının zorunlu bir sonucu olarak, sabit bir işletme büyüklüğün-
den hareket edilmektedir. Kuruluş yeri problemini genel ekonomi çerçe-
vesinde inceleyen Lösch, denge modelinde ölçek ekonomileri ile satış ala-
nının genişliği arasında bir ilişki kurmaktadır. Buna göre işletme büyük-
lüğü arttıkça ölçek ekonomileri elde edilmekte ve satış alanı genişletil-
mektedir.6 Bu özelliğiyle Lösch modeli, kuruluş yeri seçimi ile işletme 
büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkileri —çok ileri soyutlama derecesin-
de de olsa— içeren ilk kuruluş yeri modeli olarak kabul edilebilir.7 Çalış-
mamızın birinci bölümünde homojen alan varsayımı altında tek konum-
lu kuruluş yeri modelleri olarak incelenen sürekli kuruluş yeri model-
lerinde, kuruluş yeri ve işletme büyüklüğünün eşanlı (simültane) belir-
lenmesi marj inal analiz çerçevesinde imkansızdır. Sadece Steiner-Weber 
probleminin yerleştirme (tahsis) problemi olarak ifadesinde,  kuruluş ye-
ri ve işletme büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkilerin dikkate alınması 
bir dereceye kadar mümkündür.7"» Bu modelde ölçek ekonomileri dikka-
te alınmamakta, sadece belirli bir üretim seviyesini gerçekleştirmek üze-
re kurulacak işletme sayısı arttıkça azalan toplam taşıma maliyeti ile ar-
tan toplam sabit maliyetler arasındaki ters yönlü ilişki modele dahil edil-
mektedir. Fakat toplam sabit maliyetlerin işletme büyüklüğünden bağım-
sız, sadece işletme sayısına bağlı olarak kabul edilmesiyle ölçek ekonomi-
leri değerlendirme dışı bırakılmış olrtıaktadır. 

3 Hintner, O.: "Standortwahl", Haındwörterbuch der Betriebswirtschaft,  3. B., 3. C., 
Stutgart 1960, sütun 5054. 

4 Predöhl, A.:."Verkehrspolitische Probleme der europâischen Integration", Schine 
und Strasse, 1961, s. 54. 

5 Supra, s. 13-14. 
6 Supra, s. 19 v.d. 
7 Çözülebilirlik özelliğine sahip olmayan Lösch modelinde, işletmelerin optimum 

kuruluş yerleri yanında optimum satış alanları, optimum kapasite büyüklükleri 
ve optimum fabrika  satış fiyatlarının  da eşanlı olarak belirlenmesi amaçlan-
maktadır. 

7 - 3 Supra, s. 72. 
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Çalışmamızın birinci bölümünde çok konumlu kuruluş yeri modelle-
ri olarak incelenen kesikli kuruluş yeri modellerinde ise, modelin amaç 
fonksiyonunda  ve sınırlayıcı şartlarında işletme büyüklüğüne ilişkin bir-
çok unsuru değerlendirmeye dahil etmek mümkün olmaktadır. Bu mo-
dellerde, her mümkün kuruluş yeri için gerekli sabit yatırım maliyetleri 
ile mümkün kuruluş yerine göre farklılıklar  gösterebilen diğer maliyet 
unsurları, ayrıca her mümkün kuruluş yeri için alt ve üst kapasite sınır-
ları dikkate alınabilmektedir. Fakat kesikli kuruluş yeri modelleri de 
—birçok ölçek unsurunun dikkate alınabilmesine rağmen— kuruluş yeri 
ve ölçek büyüklüğünün eşanlı belirlenebilmesi için yetersiz kalmaktadır. 
Böyle bir amaca ulaşabilmek için, farklı  ölçek birimlere ilişkin ölçek de-
ğerlerinin modele dahil edilmesi gerekir. Hat ta bilimsel açıdan tamamen 
tatmin edici bir sonuca, ancak, bu ölçek ekonomileri yanında farklı  yer-
leştirme birimlerindeki kuruluş yeri avantajlarının da eşanlı bir model 
çerçevesi içinde değerlendirmeye dahil edilmesiyle ulaşılabilir. 

A.2. KURULUŞ YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN EŞANLI 
(SİMÜLTANE) BELİRLENMESİ GEREĞİ 

Kuruluş yeri probleminin ceteris paribus varsayımı altında optimum 
kuruluş yerinin saptanması şeklinde ele alınmasıyla teşebbüsün —kuru-
luş yeri seçimi yanında— kontrol edebildiği diğer değişkenler (ölçek bü-
yüklüğü, fiyat,  üretim metodu v.b.) sabit kabul edilerek problem çok ba-
site indirgenmektedir. Teşebbüsün kontrolündeki bu değişkenlerin birbir-
leriyle karşılıklı ilişkiler içinde bulunmalarından dolayı, her değişkenin 
diğerlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı ardarda (suksesiv) planlanması 
yerine, tüm değişkenlerin eşanlı (simültane) olarak planlanması, prob-
lemin niteliğinin zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmelidir. 

Çalışmamızın bu son bölümünde, teşebbüsün kontrol edebildiği değiş-
kenlerden ve ayrıca, özellikle sanayi işletmelerine ilişkin olarak iki önem-
li uzun dönem planlama konusu olan, —kuruluş yeri ve işletme büyük-
lüğünün eşanlı planlanmasında gerekli bir ön aşama mahiyetinde olmak 
üzere— kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkiler be-
lirlenmeye çalışılacaktır.8 Bunun için de problem tüm kuruluş yeri ve 
ölçek boyutlarını kapsayacak biçimde aşağıdaki şekilde tanımlanmalıdır: 

8 "Büyüklük ile kuruluş yeri arasındaki temel ilişkiler, bir taraftan  piyasanın 
coğrafi  dağılışından, diğer taraftan  da kuruluş yerinin maliyetleri ve değerlen-
dirme kriterlerini etkilemesinden doğmaktadır. Çünkü büyüklükten doğan ta-
sarruflar  sebebiyle, en geniş muhtemel piyasa bölgelerini kavramak için daha 
büyük işletmelerin kurulması yönünde bir eğilim mevcuttur. Bununla beraber, 
mal arzedilen alan büyüdükçe dağıtım masrafları,  yüksek taşıma ücretleri yü-
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— işletme ve teşebbüs seviyesindeki ölçek birimlerde üretimi öngö-
rülen ürün çeşitleri ve üretim seviyeleri (ürün programı), üre-
tim aşaması ve temel üretken birim seviyesinde ürün programın-
dan türetilebilen iş kapasiteleri, 

— Aynı teşebbüs kapsamında faaliyet  gösteren ve öngörülen ürün çe-
şitlerini üretmek kabiliyetinde olan mevcut işletmelerin üretim 
kapasiteleri, üretim genişlikleri ve üretim derinlikleri. Bu işlet-
melerin kapasitelerinin genişletilmesi imkanları. 

— Farklı seviyelerdeki ölçek birimler için mümkün kuruluş yerleri-
nin belirlenmesi. 

— Kuruluş yeri seçimine konu olan projenin teknik ve organizasyon 
şartlarına göre hangi ölçek birimlerde kuruluş yeri dağılımına gi-
dileceğinin, ayrıca her kuruluş yeri sistemi alternatifine  ilişkin 
kuruluş yeri avantajlarının (veya dezavantajlarının) belirlenmesi. 

— Farklı ölçek birimler ve mümkün kuruluş yerlerine ilişkin olarak 
ölçek ekonomilerinin (veya ölçek eğrilerinin) belirlenmesi. 

Klasik kuruluş yeri teorisinde ise bir teşebbüsün, bir işletme birimi-
nin veya bir sanayi tesisinin optimum kuruluş yerinin belirlenmesinde 
—özellikle tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri modelleri için geçerli 
olmak üzere— hesaplamalara sadece taşıma maliyetleri temel olarak alın-
mıştır. "Kuram... bir konum yerinin maliyet düşürücü diğer herhangi 
bir üstünlüğünü ikincil etmenler olarak kabul etmiş ve sistematik çö-
zümlemelerde bunlar ulaşım maliyetinin yanısıra yer alan ikinci dere-
cede etmenler olarak incelenmiştir."9 Halbuki bir piyasa ekonomisinde 
teşebbüsün amacı taşıma maliyetinin minimizasyonu değil, teşebbüs kâr-
lılığını arttırmaktır. Amaç maliyet minimizasyonu olarak belirlense bile, 
taşıma maliyeti toplam maliyetin sadece bir kısmını (ve hatta bazı sana-
yi kollarında çok düşük bir kısmını) oluşturmaktadır. Bu bakımdan ku-
ruluş yeri seçimine maliyet minimizasyonu esas alınsa bile, amaç taşıma 
maliyetinin değil —taşıma maliyetini de kapsamak üzere— toplam mali-
yetin minimizasyonu olarak ifade  edilmelidir. Bu nedenle problemin amaç 
değişkeni taşıma maliyetleri yanında sabit ve değişken maliyetleri de 
kapsayacak biçimde tanımlanmalıdır. Amaç değişkenin bu şekilde tanım-

zünden ar tar ve büyük kapasitenin sağladığı üstünlüklerin kaybolduğu bir nok-
taya erişilir. Düşünülmesi gereken maliyet alternatifleri  yalnız işletmedeki üre-
tim girdileri değil, dağıtım masraflarının  eklenmesiyle bulunacak maliyetler ol-
malıdır." Birleşmiş Milletler: İ k t i s a d i K a l k ı n m a P r o j e l e r i İ ç i n E l K i t a b ı , tercüme 
eden: L. Tenker ve I. Osmanağaoğlu, Ankara 1967, s. 239-240. 

9 Mut lu , S.: Dışsal Ekonomi l e r ve Endüs t r iye l K o n u m , DPT Yayını , A n k a r a Tem-
muz 1975, S, 1. 
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lanmasıyla, kuruluş yeri problemlerinde ölçek ekonomileri de —sabit ve 
değişken maliyetlerin ölçek büyüklüğünün bir fonksiyonu  olarak ifade 
edilmesi suret iyle—dikkate alınabilir. 

Kuruluş yeri ile ölçek büyüklüğü arasındaki bir başka ilişki de, her 
mümkün kuruluş yerinde kurulacak üretim ünitesinin ancak belirli bir 
sınıra kadar büyütülebilmesiyle ortaya çıkar.10 Buna göre her mümkün 
kuruluş yeri için geçerli olan maksimum ölçek büyüklüğü tanımlanma-
lıdır. Ayrıca her mümkün kuruluş yeri için geçerli olan maksimum Öl-
çek büyüklüğü, en azından —kuruluş yeri seçimine konu olan— projeye 
ilişkin minimum ekonomik ölçek büyüklüğüne eşit olmalıdır. Aksi tak-
dirde söz konusu coğrafi  konum mümkün kuruluş yeri olma özelliğini 
kaybedecektir.11 Kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünün karşılıkı bağımlı-
lığını gösteren ikinci tür ilişkiler, —kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünü 
karşılıklı ilişkiler çerçevesinde ele alan— bir matematiksel modelde sınır-
layıcı şartlar olarak ifade  edilebilirler. Buna karşılık birinci tür ilişkiler, 
optimizasyon kriteri olarak modelin amaç fonksiyonunda  yer almalı, ay-
rıca, amaç fonksiyonunda  tüm maliyetler bir blok halinde toplam olarak 
değil, her maliyet unsuru ayrı ayrı ifade  edilmelidir. Zira bu maliyet 
unsurları, yani sabit ve değişken maliyetler ile taşıma maliyetleri birbir-
lerinden bağımsız olmayıp, karşılıklı olarak birbirleriyle ilişkili durum-
dadırlar. Ölçek birim büyütüldükçe değişken maliyetlerin sabit maliyet-
ler tarafından  ikame edilmesine (heterojen teknoloji ile büyüme) ve or-
talama birim maliyetin azalmasına (ölçek ekonomileri) karşılık, girdile-

10 Her mümkün kuruluş yerinden temin edilebilen işgücü, malzeme ve enerji mik-
tarı, yine her mümkün kuruluş yerinde uygun bir fiyattan  gerçekleştirilen sa-
tış miktarı, ayrıca teşebbüsün yönetim ve finansman  imkanları tarafından,  her 
mümkün kuruluş yeri için geçerli maksimum ölçek büyüklüğü belirlenebilir. 
"Örneğin bir süt işletmesi için kuruluş yeri arandığında, işletmeye süt sağlayan 
bölgenin üretim potansiyeli, fabrika  büyüklüğünün sınırlarını tayin edecektir. 
Bundan başka bölgenin genişliğini de sütun çiftliklerden  işletmeye taşıma mas-
rafı  sınırlandıracaktır. Taşıma alanı ve süt alım fiyatı  belli olduğundan ve iş-
letmeye süt verilecek bölgenin kapasitesi bilindiğinde işletmenin azami büyük-
lüğü ortaya çıkacaktır." Birleşmiş Milletler: a.g.e„ s. 240. 

u Aksi takdirde bu tür konumlarda kurulan üretim üniteleri ekonomik faaliyet-
lerine ancak suni olarak devlet yardımı, gümrük duvarları gibi tedbirlerle ko-
runmak suretiyle veya monopol durumlarının bir sonucu olarak devam ede-

, bileceklerdir. "Ancak sadece ithal ikamesi için kurulan ve yüksek gümrük du-
varlarıyla korunan sanayi işletmelerinin genellikle dağınık ve düşük kapasiteli 
tesisler olduğu da bir gerçektir. Bu itibarla, ihracata yönelebilmek için, bunla-
rın toparlanıp büyümeleri ve muhtemelen birleşmeleri gerekir. Sanayimizin ön-
celikle ithal ikamesine yönelmiş ve gümrük duvarlarıyla korunmuş olması, da-
ğınık, ufak  kapasiteli ve yüksek maliyetli tesislerin kurulmasına yol açmıştır." 
Bursal, N.: "Saııayi İşletmelerinde Maliyetler ve Ortak Pazarda Rekabet İmkan-
ları", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 1., Sayı 1, 1972, s. 56. 
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rin daha uzak tedarik merkezlerinden temini ve/veya ürünlerin daha 
uzak talep merkezlerinde pazarlanabilmesi sonucunda taşıma maliyet-
leri artar. Toplam maliyet unsurları arasındaki bu koşut ve karşıt ilişki-
ler, problemin maliyet minimizasyonu olarak ifadesinde  maliyet unsurla-
rının modelde ayrı ayrı dikkate alınmasını gerektirmektedir. Problemin 
kâr maksimizasyonu olarak ifade  edilmesi halinde ise, toplam satış hası-
latı her talep merkezindeki satış hasılatlarının toplamı olarak amaç fonk-
siyonunda modele dahil edilir. Ölçeğin büyütülmesi sonucunda elde edi-
len maliyet tasarruflarının  satış fiyatlarına  yansıtılması halinde, —her 
talep merkezindeki talebin fiyat  esnekliğine bağlı olarak— satış hasılatı 
olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir. Bu durumda, satış miktarını 
—mevcut satış alanında veya satış alanını genişleterek— daha da arttır-
mak üzere ölçek büyütülmesine devam edilip edilmeyeceği konusu 'tek-
rar karar gündemine gelecektir. Böylece kuruluş yeri ve ölçek büyüklü-
ğü arasında —talep merkezleri üzerinden— dolaylı bir ilişki daha belir-
lenmiş olur. 

B. KURULUŞ YERI AVANTAJLARı VE ÖLÇEK EKONOMILERI 

B.l. KURULUŞ YERİ AVANTAJLARI VE YERLEŞTİRME BİRİMİ 

Kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü arasındaki karşılıklı ilişkile-
rin belirlenmesinde, —ölçek ekonomileri ve disekonomileri kavramları ya-
nında— belirli bir kuruluş yerinin veya kuruluş yeri sisteminin seçimiyle 
ortaya çıkan artı ekonomiler "kuruluş yeri avantajları", eksi ekonomiler 
de "kuruluş yeri dezavantajları" kavramlarıyla ifade  edilebilir.12 Kuru-
luş yeri seçimine, dolayısıyla kuruluş yeri avantajlarına konu olan —ve 
aynı zamanda belirli bir ölçek birim olan— üretim ünitesi de "yerleştir-
me birimi" kavramıyla ifade  edilebilir. Yerleştirme birimi, kendisine ku-
ruluş yeri aranan (veya kuruluş yeri seçimine konu olan) belirli bir ölçek 
birimdir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ölçek ekonomilerinin farklı  öl-

1 2 Kuruluş yeri problemlerinde amacın en dar biçimiyle toplam taşıma maliyeti 
minimizasyonu olarak tanımlanması halinde kuruluş yeri avantajları belirli 
bir kuruluş yerinin veya kuruluş yeri sisteminin seçilmesiyle ortaya çıkan ta-
şıma maliyetleri tasarrufuna,  amacın toplam maliyet minimizasyonu olarak 
tanımlanması halinde de toplam maliyet tasarruflarını  ifade  eder. Aynı şekil-
de amacın kâr veya rantabilite maksimizasyonu olarak tanımlanması halinde, 
kuruluş yeri avantajları kâr veya rantabilite artışlarını ifade  edecektir. Kuru-
luş yeri seçimine sosyal içerikli amaçların esas alınması durumunda da kuru-
luş yeri avantajları aynı şekilde söz konusu amaç esas alınarak tanımlanma-
lıdır. 
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çek birimler esas alınarak belirlenmesinde olduğu gibi, kuruluş yeri avan-
taj ları da farklı  yerleştirme birimlerine göre belirlenmelidir. Yerleştir-
me birimleri de aynen ölçek birimlerde olduğu gibi, temel üretken birim-, 
üretim aşaması, işletme ve teşebbüs seviyelerinde tanımlanabilir. Burada 
önemli olan husus, yerleştirme biriminin belirli bir kuruluş yerine (veya 
tek bir coğrafi  konuma) ilişkin olarak belirlenmesidir. Şayet tüm teşeb-
büs için kuruluş yeri olarak tek bir coğrafi  konum aranıyorsa yerleştirme 
birimi sadece teşebbüs seviyesinde tanımlanabilir. Aynı teşebbüs kapsa-
mında faaliyet  gösteren işletmeler için farklı  konumların mümkün ol-
masına karşılık, her işletme için sadece tek bir konumun kuruluş yeri 
olarak belirlenmesi —teknik veya başka bir nedenle— şart koşuluyorsa, 
en alt seviyedeki yerleştirme birimi işletme olup, diğer —bir üst seviye-
deki— yerleştirme birimi de teşebbüs seviyesinde ortaya çıkmaktadır. 
Aynı şekilde işletmenin farklı  üretim aşamalarının farklı  konumlarda ku-
rulabilmesi halinde, en alt seviyedeki yerleştirme birimi üretim aşaması-
dır. Nihayet belirli bir üretim aşamasını meydana getiren temel üretken 
birimler farklı  konumlara dağıtılabiliyorsa, en alt seviyedeki yerleştirme 
birimi temel üretken birim seviyesinde tanımlanmalıdır. Bölünmezlik özel-
liğinden dolayı temel üretken birim seviyesinde mekansal kuruluş yeri 
farklılaştırılmasına  gidilemeyeceğinden, daha alt seviyelerdeki yerleştir-
me birimlerinin tanımlanması söz konusu değildir. 

Yukarıdaki tanımlara göre, kuruluş yeri avantajı belirli bir yerleş-
tirme birimine ve belirli bir coğrafi  konuma (mümkün kuruluş yerine) 
ilişkin olarak belirlenmektedir. Kuruluş yeri avantajına esas alınan yer-
leştirme birimi aynı zamanda —bir ölçek birimi olarak— belirli bir ölçek 
büyüklüğüne sahiptir ve bu ölçek büyüklüğünün —ölçek eğrisi üzerinde— 
ifade  ettiği ölçek ekonomisi ile karakterize edilmektedir. Böylece belirli 
bir projenin kuruluş yeri problemi ve ölçek sorunu, yerleştirme birimine 
(birimlerine) ve ölçek birimine (birimlerine) ilişkin kuruluş yeri avan-
tajları ve ölçek ekonomileri üzerinden birbirleriyle bağıntılı duruma ge-
çirilir. Burada gerek ölçek birimi ve gerekse yerleştirme birimi kavram-
ları planlamaya konu olan aynı projeyi ifade  etmekte olup, ölçek birimi 
söz konusu projenin ölçek sorunu yönünü, yerleştirme birimi ise kuru-
luş yeri sorunu yönünü ifade  etmektedir. 

B.2. KURULUŞ YERİ AVANTAJLARI VE ÖLÇEK 
EKONOMİLERİNİN EŞANLI (SİMÜLTANE) 
DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ 

Kuruluş yeri avantajlarının ve ölçek ekonomilerinin birbirlerine kar-1 

şılıklı bağımlılıklarının bir sonucu olarak, hem kuruluş yeri avantajları-

171 



nın ve hem de ölçek ekonomilerinin ayrı ayrı, birbirlerinden bağımsız 
olarak en üst seviyede değerlendirilmesi imkansızdır. Bazı durumlarda 
kuruluş yeri avantajları ve ölçek ekonomileri birbirlerini olumlu yönde 
etkilerken, genel olarak aralarında ters yönlü bir etkileşim söz konusu ol-
maktadır. Ölçek ekonomilerini etkin biçimde değerlendirmek üzere aynı 
konumda ölçek büyütülmesine gidilmesi halinde, mekansal dağıtıma git-
mek suretiyle gerçekleştirilmesi mümkün olan bir kısım kuruluş yeri 
avantajlarından vazgeçilmesi gerekmektedir. Veya karşıt durumda, ku-
ruluş yeri avantajlarını etkin biçimde değerlendirmek üzere aşırı bir me-
kansal dağıtıma gidildiğinde, ölçek ekonomileri mümkün olan en üst se-
viyede gerçekleştirilemez.. 

Kuruluş yeri avantajları ve ölçek ekonomileri arasındaki ters yönlü 
ilişki, esas itibariyle işletmenin maddesel akımının (işletmenin tedarik, 
üretim ve pazarlama faaliyetlerinin)  mekana bağımlılığının bir sonucu-
dur. Belirli bir talep seviyesini karşılamak üzere öngörülen toplam üre-
timin tek bir konumda kurulan büyük ölçekli tek bir üretim ünitesi vasıta-
sıyla gerçekleştirilmesi halinde, ölçek ekonomileri nisbeten en etkin bi-
çimde değerlendirilir. Girdilerin tedarik merkezlerinden ürtim merkezi-
ne ve üretim merkezlerinden talep merkezlerine ulaştırılması için gerek-
li taşıma maliyetleri ise nisbeten yüksek olur. Karşıt durumda toplam ta-
şıma maliyetini minimum kılmak amacıyla, toplam üretim hacminin te-
darik merkezlerine ve/veya talep merkezlerine yakın birçok konumlarda 
kurulan nisbeten küçük ölçekli birçok üretim ünitelerine dağıtılması ha-
linde ise, ölçek ekonomilerinin tamamen değerlendirilmesinden vazgeç-
mek gerekir. Başka bir deyimle, kuruluş yeri avantajlarının daha üst se-
viyede değerlendirilmesi, ancak ölçek ekonomilerinden kısmen vazgeçmek 
suretiyle mümkün olmaktadır, işletmenin maddesel akımının mekana ba-
ğımlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum aşağıdaki şekilde 
genelleştirilebilir: Girdilerin ve ürünlerin taşıma maliyetinin nisbeten yük-
sek, ölçek ekonomilerinin önemsiz olduğu sanayi kollarında üretim sü-
recinin mekansal dağıtıma tabi tutulması, yani toplam üretimin nisbeten 
küçük ölçekli birçok üretim üniteleri vasıtasıyla farklı  konumlarda ger-
çekleştirilmesi eğilimi ağırlık kazanır. Karşıt durumda ise üretimin me-
kansal merkezileştirilmesi, yani toplam üretimin tek bir konumda büyük 
ölçekli tek bir (veya az sayıda) üretim ünitesi vasıtas'yla elde edilmesi 
eğilimi artar. 

Toplam üretimin mümkün olduğu kadar çok sayıda farklı  konumlar-
da kurulan üretim üniteleriyle gerçekleştirilmesi halinde, taşıma maliyeti 
tasarrufları  yanında ayrıca her konumdaki diğer kuruluş yeri avantajla-
rının da değerlendirilmesiyle, toplam kuruluş yeri avantajları en üst dü-
zeyde ortaya çıkar. Kısacası, kuruluş yeri avantajlarının değerlendirilmesi 

172 



üretimin mekansal dağıtımı yönünde etkili olurken, ölçek ekonomileri ge-
nellikle mekansal merkezileşme yönünde etkili olmaktadır. 

B.3. KURULUŞ YERİ AVANTAJLARININ FARKLI YERLEŞTİRME 
BİRİMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ 

Kuruluş yeri avantajlarının belirlenmesine konu olan üretim ünite-
si olarak tanımlanan yerleştirme birimi, —daha önce de belirlendiği üze-
re— aynen ölçek birimde olduğu gibi, temel üretken birim, üretim aşa-
ması, işletme ve teşebbüs seviyelerinde tanımlanabilir. Her seviyedeki 
yerleştirme birimi yine belirli bir seviyedeki ölçek birimi ifade  etmek-
tedir. Fakat, ölçek birimi —ister aynı konumda ister farklı  konumlarda 
gerçekleştirilsin— üretekenlik özelliğine sahip faktör  bileşimleri olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla en alt seviyedeki ölçek birim muhakkak 
belirli bir temel üretken birimdir.13 En alt seviyedeki yerleştirme birimi-
nin belirlenmesinde ise, ölçek birimde olduğu gibi üretkenlik özelliğine 
ilişkin bölünmezlik değil, mekansal bölünmezlik özelliği söz konusudur. 
Dolayısıyla en alt seviyedeki yerleştirme birimi genel olarak değil, ancak 
her sanayi koluna ilişkin teknik şartlar göz önünde tutularak belirlenebi-
lir. Sadece temel üretken birimin üretkenliğine ilişkin bölünmezlik özel-
liği beraberinde mekansal bölünmezliği de birlikte getirdiğinden, yerleş-
tirme birimi temel üretken birimden daha alt seviyelerde tanımlanamaz. 
Öte yandan, teknik şartların bir sonucu olarak belirli sanayi kollarında 
belirli üretim aşamaları grubunu ifade  eden belirli bir üretim ünitesinin 
mekansal dağıtımı mümkün değilse, bu sanayi kolunda en alt seviyedeki 
yerleştirme birimi söz konusu üretim ünitesi olarak belirlenir.14 Buna gö-
re en alt seviyedeki yerleştirme birimi, sanayi kolundan sanayi koluna 
değişmek üzere, temel üretken birim seviyesinde belirlenebildiği gibi, üre-
tim aşaması, belirli üretim aşamaları grubu ve hatta işletme seviyesinde 
de belirlenebilir. Son durum, işletme seviyesinde mekansal dağıtıma git-
menin imkansız olduğunu ve dolayısıyla tüm işletmenin sadece tek bir 
konumda gerçekleştirilmesi gereğini ifade  etmektedir. 

Kuruluş yeri avantajlarının ve ayrıca kuruluş yeri ve ölçek büyüklü-
ğü arasındaki karşılıklı ilişkilerin belirlenmesinde, planlamaya konu olan 
projenin farklı  yerleştirme birimleri dikkate alınarak, kuruluş yeri veya 

ıs Şayet işletme veya teşebbüs tek bir temel üretken birimden maydana geliyor-
sa, söz konusu üretim ünitesi aynı zamanda hem temel üretken birim, hem iş-
letme veya hem temel üretken birim hem teşebbüs olarak belirlenir. 

14 Örneğin entegre demir-çelik tesislerinde, yüksek fırın,  çelikhane ve haddehane 
üretim aşamaları grubu en alt seviyedeki yerleştirme birimi olarak kabul edi-
lebilir. 
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kuruluş yeri sistemlerinin değerlendirilmesine farklı  yerleştirme birimleri 
esas alınmalıdır. Sadece en alt seviyedeki yerleştirme birimlerinin tek bir 
konuma yerleştirilmesi gerekir. Daha üst seviyedeki yerleştirme birimle-
rinde ise mekansal dağıtıma gitmek, sözkonusu yerleştirme birimi vasıta-
sıyla öngörülen üretim hacminin farklı  coğrafi  konumlarda gerçekleştiril-
mesi mümkündür. Bu durumda konum (kuruluş yeri) sayısı, söz konusu 
yerleştirme birimini meydana getiren "en alt seviyedeki yerleştirme bi-
rimleri" sayısını aşamaz. En alt seviyedeki yerleştirme birimleri ise aynı 
zamanda belirli bir seviyedeki belirli bir ölçek birimdir. Bu ölçek birimin 
büyüklüğü —icabında ölçek ekonomilerinden kısmen vazgeçmek suretiy-
le— daha küçük boyutlarda tutulabilir. Böylece, "en alt seviyedeki yer-
leştirme birimi" sayısını ve dolayısıyla mekansal dağıtımda seçilebilecek 
konum sayısını artırarak, kuruluş yeri avantajları daha üst düzeylerde 
gerçekleştirilir. Dolayısıyla ölçek ekonomilerinin farklı  ölçek birimlerde 
belirlenmesinde olduğu gibi, kuruluş yeri avantajlarının da farklı  yerleş-
tirme birimleri esas alınarak belirlenmesi gerekir. Bu yaklaşımda ayrıca, 
her yerleştirme biriminin aynı zamanda belirli bir ölçek birimi ifade  et-
tiği de göz önünde tutularak, aynı üretken birimin yerleştirme birimi ola-
rak sağlıyabileceği kuruluş yeri avantajları ve ölçek birimi olarak sağlı-
yabileceği ölçek ekonomileri karşılıklı ilişkileri çerçevesinde dikkate alın-
malıdır.15 

B.4. KURULUŞ YERİ AVANTAJLARININ VE ÖLÇEK EKONO-
MİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÜRETİMİN MEKAN-
SAL DAĞITIMININ DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ortaya konduğu üzere, —en üst sevi-
yedeki yerleştirme ve ölçek birimi olan— teşebbüsün ürün kapasitesini 
(maddi amacını) gerçekleştirmek üzere, gerekli tüm faaliyetler,  —bir alt 
seviyedeki yerleştirme ve ölçek birimi olan— işletmelere ve daha sonra 
sırasıyla üretim aşamalarına ve temel üretken birimlere dağıtılarak ger-

15 Böylece teşebbüs büyüklükleri arasındaki mukayeselerde, ölçek ekonomileri ve 
kuruluş yeri avantajlarının özellikle hangi ölçek birimlerde ve yerleştirme bi-
rimlerinde ortaya çıktığı, dolayısıyla verimlilik ve ekonomikliği artırıcı veya 
maliyetleri düşürücü çabaların özellikle hangi ölçek ve yerleştirme birimlerin-
de odaklaştırılması gerektiği de belirlenmiş olur. "Yabancı ülkelerle yapılan 
bazı mukayeselerde işletmelerin tüm satış haeimlerinin veya tüm işçi sayıla-
rının karşılaştırıldığı görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
büyük şirketler şeklinde örgütlenmiş olan yabancı firmaların,  çok kere, çeşit-
li kapasitede birden fazla  teknik üniteye sahip olmalarıdır. Bu itibarla, kar-
şılaştırmaların tüm işletmelerin üzerinde, fabrika  veya teknik ünite düzeyinde 
yapılması gerekir." Bursal, N.: "Türk Sanayiinde Maliyet Sorunları", İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 2, Kasım 1975, s. 17-18. 
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çekleştirilir. Farklı seviyelerdeki yerleştirme ve ölçek birimleri vasıtasıy-
la gerçekleştirilebilecek kuruluş yeri avantajlarının ve ölçek ekonomileri-
nin farklı  olması halinde, toplam kuruluş yeri avantajları ve ölçek eko-
nomilerinin teşebbüs seviyesinde en etkin biçimde değerlendirilebileceği 
—mekan boyutunda— bir mekansal düzenlemeye ve —ölçek boyutunda—• 
bir ölçek düzenlemesine gitmek gerekir. Burada ayrıca, tüm yerleştirme 
ve ölçek birimlerinin teşebbüs seviyesinde bütünleşmeleri sonucu —taşıma 
ve haberleşme maliyetleri olarak— ortaya çıkan koordinasyon maliyetle-
ri de değerlendirmeye dahil edilmelidir. 

Buna göre, kuruluş yeri avantajlarının ve ölçek ekonomilerinin üreti-
min mekansal dağıtımının da dikkate alınarak değerlendirilmesinde aşa-
ğıdaki hususların belirlenmesi gerekir: 

— her yerleştirme birimi için farklı  mümkün kuruluş yerlerindeki 
kuruluş yeri avantajları, 

— her ölçek birimi için ölçek ekonomileri (veya her ölçek birime iliş-
kin ölçek eğrisi), 

— tüm yerleştirme ve ölçek birimlerinin teşebbüs seviyesinde bütün-
leşmesinden kaynaklanan koordinasyon maliyeti. 

Aşağıda bu hususlar ayrı ayrı ele alınarak incelenecektir. 

B.4.1. YERLEŞTİRME BİRİMLERİNİN MEKANSAL 
DAĞITIMINDA KURULUŞ YERİ AVANTAJLARI 

Teşebbüsün ürün programını oluşturan ürün çeşitlerine ve üretim 
sürecini oluşturan üretim aşamalarına ilişkin kuruluş yeri şartlarının 
farklı  olması halinde, kuruluş yeri avantajlarının en etkin biçimde değer-
lendirilmesi, ancak tam bir mekansal dağıtıma gitmek suretiyle gerçek-
leştirilir. Böyle bir mekansal düzenlemede her yerleştirme birimi kendi-
sine ilişkin kuruluş yeri şartlarını en iyi şekilde karşılayan konuma yer-
leştirilmiştir. Karşıt durumda, teknik şartlardan veya başka nedenlerden 
dolayı tüm işletmenin veya tüm teşebbüsün aynı konumda —tek bir ku-
ruluş yerinde— kurulması zorunlu olabilir. Bu durumda seçilen kuruluş 
yerinin tüm işletme veya tüm teşebbüs açısından optimum olmasına kar-
şılık, daha alt seviyedeki yerleştirme birimleri (üretim aşamaları, temel 
üretken birimler) için münferit  olarak en iyi konum olmayabilir. Bazı 
üretim aşamalarında üretim süreci işgücü yoğunken, diğer bazı üretim 
aşamalarında enerji yoğun, malzeme yoğun veya sermaye yoğun olabilir. 
Bazı üretim aşamalarında dışsal ekonomiler, bazılarında taşıma maliyet-
leri veya taşıma süreleri, bazılarında ise ölçek ekonomileri nisbeten daha 
fazla  önem taşıyabilir. Bu şartlar altında sadece kuruluş yeri avantajla-
rının etkin biçimde değerlendirilmesi, her üretim aşamasının kendisine 
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ilişkin şar t lan en uygun şekilde sağlıyân konuma yerleştirilmesiyle ger-
çekleştirilir. Kısaca, bazı üretim aşamalarını işgücünün bol ve ucuz bu-
lunduğu konumlarda yerleştirirken, diğerlerini enerjinin, malzemenin ve 
sermayenin bol ve ucuz bulunduğu konumlarda yerleştirilmesiyle kuruluş 
yeri avantajlarını en üst seviyede değerlendirmek mümkün olur. Başka 
bir deyimle üretim sürecinin dikey mekansal dağıtımına gitmek suretiyle 
kuruluş yeri avantajları daha etkin biçimde değerlendirilebilir. Ölçek eko-
nomilerinin etkin olduğu üretim aşamalarının tek bir konumda, nisbeten 
büyük ölçekli bir tesis kurmak suretiyle gerçekleştirilmesi eğilimi ağırlık 
kazanır. Buna karşılık, taşıma maliyetlerinin önemli olduğu üretim aşa-
malarında, tedarik ve/veya talep merkezlerine dağıtılmış nisbeten küçük 
ölçekli birçok üretim üniteleri şeklinde bir düzenlemeye gidilmesi önem 
kazanır. Başka bir deyimle, taşıma maliyetlerinin fazla  olması halinde 
üretimin yatay mekansal dağıtıma gidilerek gerçekleştirilmesi eğilimi ar-
tar. 

Üretimin yatay mekansal dağıtımı eğlimi, belirli bir konumdan temin 
edilebilen girdi miktarının veya pazarlanabilen ürün miktarının sınırlı 
olması halinde de önem kazanır. Örneğin belirli bir konumda işgücünün 
nitelikli ve ucuz olmasına karşılık işgücü potansiyelinin sınırlı olması, 
aynı konumda büyümeyi imkansız kılabilir. Bu durumda büyüme süreci-
ne ancak farklı  konumlarda kurulacak yeni üretim üniteleriyle, yatay 
mekansal dağıtıma gitmek suretiyle devam edilebilir. Aynı durum diğer 
girdi çeşitlerinin tedarikine ve ürünün pazarlanmasına ilişkin olarak da 
geçerlidir. 

Teşebbüsün ürün programının birçok ürün çeşitlerinden oluşması ve 
ürün çeşitlerinin üretimine ilişkin kuruluş yeri şartlarının farklı  olması 
da, üretimin yatay mekansal dağıtımı yönünde etkili olur. Bu durumda, 
her ürün çeşidinin kendisine özgü kuruluş yeri şartlarını en iyi şekilde 
karşılayan konumdaki işletmede üretilmesi, alternatifi,  özellikle gerekli 
talep seviyesinin mevcut olması halinde, büyük önem kazanacaktır. 

B.4 2. YERLEŞTİRME BİRİMLERİNİN MEKANSAL 
DAĞITIMINDA ÖLÇEK EKONOMİLERİ 

Farklı yerleştirme birimlerinin değişik konumlardaki ölçek eğrileri 
karşılaştırıldığında, sadece belirli ölçek büyüklüklerinde ortaya çıkan 
maliyet seviyelerinde değil, ölçek eğrilerinin şeklinde (eğimlerinde) de 
farklılıklar  ortaya çıkabilir. Dolayısıyla farklı  yerleştirme birimlerinin 
değişik konumlardaki farklı  ölçek büyüklükleri de değerlendirmeye da-
hil edilmelidir. Zira belirli bir yerleştirme birimi için belirli bir ölçek 
büyüklüğünde optimum olan bir konum, başka bir ölçek büyüklüğünde bu 
özelliğini kaybedebilir. 
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Genel olarak ölçek ekonomilerinin etkin olduğu ve ileri üretim se-
viyelerine kadar devam ettiği yerleştirme birimlerinde, üretimde yatay 
mekansal merkezileşmeye gitme eğilimi artar. Dikey mekansal merkezi-
leşme ise, üretimin teknik özelliklerinin mekansal dağıtıma imkan ver-
memesi halinde tek alternatif  olacak, aksi halde dikey mekansal merke-
zileşme eğilimi teşebbüs içi veya işletme içi taşıma maliyetlerinin art-
ması oranında ağırlık kazanacaktır. 

Bu açıklamalara göre, belirli bir yerleştirme biriminde —teknik şart-
lar mümkün kıldığı takdirde— mekansal dağıtıma veya mekansal mer-
kezileştirmeye gidilmesi, mekansal dağıtımın sağladığı kuruluş yeri avan-
taj lar ı ile mekansal merkezileşmenin sağladığı ölçek ekonomilerinin mu-
kayesesi sonunda belirlenir. Bu mukayese yerleştirme biriminin sadece 
tek bir mümkün kuruluş yerini değil, tüm mümkün kuruluş yerlerini ve 
sadece tek bir ölçek büyüklüğünü değil, tüm ölçek eğrisini kapsayacak 
biçimde yapılmalıdır. 

Ayrıca, sadece teşebbüsün üretim hacmi ile ilişkili olup bu üretim 
hacminin aynı Veya farklı  konumlarda gerçekleştirilmesinden bağımsız 
ve genel olarak organizasyona bağlı bölünmezlik durumlarında ortaya 
çıkan büyüklüğün sağladığı maliyet tasarrufları  (ölçek ekonomileri) de 
değerlendirmeye dahil edilmelidir. Bu açıdan farklı  ölçek birimlerde ger-
çekleştirilebilecek ölçek ekonomileri iki grupta toplanabilir: 

— ölçek birimin ancak tek bir konumda tek bir yerleştirme birimi ola-
rak büyütülmesi suretiyle gerçekleştirilebilen ölçek ekonomileri, 

— sadece ölçek birimin faaliyet  hacmine bağlı olarak; bu faaliyet 
hacminin tek bir konumda tek bir yerleştirme birimiyle, veya bir-
çok konumlarda birçok yerleştirme birimleriyle gerçekleştirilme-
sinden bağımsız olarak ortaya çıkan ölçek ekonomileri. 

İkinci durumda ölçek birimin birçok konumlarda birçok yerleştirme bi-
rimleri şeklinde mekansal dağıtıma gitmek suretiyle gerçekleştirilmesiyle, 
hem ölçek ekonomilerinin ve hem de kuruluş yeri avantajlarının en etkin 
biçimde değerlendirilmeleri mümkün olur. 

B.4.3. YERLEŞTİRME BİRİMLERİNİN MEKANSAL 
DAĞITIMINDA TAŞIMA MALİYETLERİ 

Aynı teşebbüs kapsamında faaliyet  gösteren tüm işletmeler, her iş-
letmenin üretim sürecini oluşturan tüm üretim aşamaları ve nihayet üre-
t im aşamalarında istihdam edilmiş olan tüm temel üretken birimler, kısa-
ca kuruluş yeri seçimine ve ölçek sorununa konu olan tüm yerleştirme ve 
ölçek birimler, teşebbüs seviyesinde tek tek bağımsızlıklarını kaybederek 
bir bütün (teşebbüs) oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla aynı teşebbüs kap-
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samında faaliyet  gösteren yerleştirme ve ölçek birimlerine ilişkin kuru-
luş yeri avantajlarının ve ölçek ekonomilerinin münferit  olarak, sadece 
belirli bir yerleştirme ve ölçek birimi esas alınarak belirlenmesi anlamı-
nı kaybetmektedir. Aynı teşebbüs kapsamında bulunan tüm yerleştirme 
ve ölçek birimlerinin teşebbüs seviyesinde bütünleşmelerinden kaynakla-
nan koordinasyon maliyetleri de değerlendirmeye dahil edilmelidir. 

Bu bütünleşmenin bir sonucu olarak, aym teşebbüs kapsamında fakat 
farklı  konumlarda faaliyet  gösteren farklı  seviyelerdeki yerleştirme bi-
rimleri arasındaki koordinasyon maliyetleri iki grupta toplanabilir: 

1) teşebbüs seviyesinde, teşebbüsün üretim sürecini oluşturan işlet-
melerin veya üretim aşamalarının —dikey mekansal dağıtıma gitmek su-
retiyle— farklı  konumlarda gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkan te-
şebbüs içi (veya işletme içi) taşıma maliyetleri,1® 

2) ayrıca teşebbüs seviyesindeki yönetim birliğinden kaynaklanan, 
—dikey ve yatay mekansal dağıtımı kapsamak üzere— farklı  konumlara 
yerleştirilmiş yerleştirme birimleri arasındaki bilgi akımının gerçekleş-
tirilmesinde ortaya çıkan haberleşme maliyetleri. 

Teşebbüs seviyesindeki bütünleşmenin bir sonucu olarak ortaya çı-
kan mal ve bilgi akımından kaynaklanan taşıma ve haberleşme maliyet-
leri, kuruluş yeri avantajlarını daha etkin bir biçimde değerlendirmek 
amacıyla üretimin farklı  konumlarda gerçekleştirilmesi eğilimini frenle-
yici bir rol oynamaktadır. Zira dikey ve yatay mekansal dağıtıma gitmek 
suretiyle gerçekleştirilen kuruluş yeri avantajları, —olumsuz bir gelişme 
olarak— taşıma ve haberleşme maliyetlerini de beraberinde getirmekte-
dir. Böylece ölçek ekonomileri yanında, teşebbüs (veya işletme) içi taşı-
ma ve haberleşme maliyetleri de üretimin mekansal merkezileştirilmesi 
yönünde etkili olmaktadır. 

C. KURULUŞ YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ 
KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

Sanayi işletmelerinde kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünün karşılık-
lı ilişkiler çerçevesi içinde incelenmesine, kuruluş yeri faktörleri  ve ölçek 
büyüklüğü faktörleri  esas alınabilir. Biz de çalışmamızın bu son bölü-
münde işletmenin maddesel akımım ifade  eden tedarik, üretim ve pa-
16 Teşebbüsün üretim süreci boyunca yarı ürünlerin, parçaların taşınması için 

gerekli maliyetleri ifade  eden teşebbüs içi taşıma maliyetleri, ayrıca, gerekli 
yükleme boşaltma ve ambalajlama giderleri ile ülkeler arası taşımacılıkta or-
taya çıkabilecek gümrük v.b. giderleri de kapsayacak biçimde tanımlanmalı-
dır. 
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zarlama fonksiyonları  üzerinde belirlemeye çalışacağımız kuruluş yeri 
ve ölçek faktörleri  vasıtasıyla kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü arasın-
daki karşılıkı lilişkileri ortaya koymayı amaçlıyoruz. Açıklamalarımıza, 
incelememize esas aldığımız kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü faktörlerinin 
literatürde ele alınışlarına ilişkin kısa bir girişten sonra başlamayı uygun 
buluyoruz. 

C.l. LİTERATÜRDE "KURULUŞ YERÎ FAKTÖRLERİ" VE 
"İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ FAKTÖRLERİ" 

C.l.l . KURULUŞ YERİ FAKTÖRLERİ 

Belirli bir coğrafi  konumun belirli bir yerleştirme birimine ilişkin 
olarak kuruluş yeri seçimine konu (alternatif)  olabilmesi veya mümkün 
kuruluş yeri olarak göz önünde tutulabilmesi, belirli şartları sağlamasını 
gerektirir. Bu şartlardan bazılarının söz konusu konumda doğal olarak 
bulunması gerekirken, diğer bazıları gerekli yatırım giderlerine katlan-
mak suretiyle suni olarak da sağlanabilir. İşte, herhangibir coğrafi  ko-
numun belirli bir yerleştirme birimine ilişkin olarak sağlaması gerekli 
tüm şartlar, "kuruluş yeri faktörleri"  kavramıyla ifade  edilmektedir. 

"Kuruluş yeri faktörleri"  kavramı, literatürde ilk kez Weber tara-
fından  kullanılmış ve ayrıntılı şekilde incelenmiştir.17 Weber kuruluş ye-
ri faktörlerini  sadece maliyet üstünlüklerini kapsayacak biçimde tanımlar-
ken, Behrens işletmenin maliyet yapısını ve satış hasılatını etkileyen ni-
cel ve nitel karakterdeki tüm faktörler  olarak tanımlamaktadır.1 8 Behrens 
bilhassa nitel kuruluş yeri faktörleri  üzerinde durmakta ve kuruluş yeri 
seçimine ilişkin olarak taşıdıkları önemi vurgulamaktadır.1 9 Yazara göre 
nicel bir model kurmak pahasına gerçeklerden uzaklaşarak nitel faktör-
ler göz ardı edilmemelidir. Hansmann kuruluş yeri faktörlerini,  teşeb-
büsün kâr durumunu sadece kuruluş yerine bağlı olarak etkileyen veya 
"teşebbüs kârının kuruluş yerinden kuruluş yerine farklı  olmasına neden 
olan faktörler"  olarak tanımlamaktadır .2 0 Rüschenpöhler ise, sanayi iş-
letmelerinde kuruluş yeri faktörlerini  ikiye ayırmaktadır: yerleştirme 
birimi olan "üretim ünitesine ilişkin kuruluş yeri şartları" (Standortan-
forderungen)  ve "konuma ilişkin kuruluş yeri şartları" (Standortsbedien-
gungen) . 2 1 Bu tanıma göre şayet belirli bir yerleştirme birimine ilişkin ku-

" Supra, s. 26-27. 
i» Behrens, K. Ch. : a.g.e., s. 34. -
i" Ibid, s. 49. 
20 Hansmann, W.: a.g.e., s. 6. Aynı şekilde Enzmann, M.: a.g.e., s. 10. 
21 Rüschenpöhler, H.: Der Staııdort Industrleller Unternehmungen als betriebs-

wirtschaftliches  Problem, Berlin 1958, s. 67. Aynı şekilde: Timmermann, M.: "Zur 
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ruluş yeri şartları ile belirli bir konuma ilişkin kuruluş yeri şartları en 
azından asgari seviyede çakışıyorsa, söz konusu konum yine söz konusu 
yerleştirme birimi için mümkün bir kuruluş yeri (kuruluş yeri alterna-
tifi)  olarak planlamada göz önünde tutulmalıdır. Coğrafi  konuma ilişkin 
kuruluş yeri şartlarının nitelik ve niceliği, buraya kurulacak yerleştirme 
biriminin ölçek büyüklüğünü de —aşağıya veya yukarıya doğru— sınır-
landırma özelliğine sahiptir.22 

Bu çalışmada "kuruluş yeri faktörleri"  kavramının kullanılması ter-
cih edilmektedir. Kuruluş yeri faktörleri  de, belirli bir yerleştirme biri-
minin sadece belirli bir konuma yerleştirilmesi halinde, söz konusu yer-
leştirme biriminin maliyeti, satış hasılatı ve sermaye yapısı üzerinde et-
kili olan tüm konumsal özellikler olarak tanımlanmaktadır .2 3 

Kuruluş yeri faktörlerini  çok farklı  şekillerde sınıflandırmak  müm-
kündür. Örneğin, "1) iktisadi faktörler,  2) doğal faktörler,  3) sosyal fak-
törler, 4) psikolojik faktörler  ve politik faktörler,"24  "nicel ve nitel kuru-
luş yeri faktörleri"  veya 2 5 "ekonomik ve metaekonomik kuruluş yeri fak-
törleri"2 6 gibi. Özel kuruluş yeri faktörleri  olarak ise daha ayrıntılı "ku-
ruluş yeri faktörleri  listeleri" ortaya konmaktadır. Bu faktörlerin  başlı-
caları "taşıma giderleri, taşıma imkanları, hammadde ve enerj i kaynakla-
rı, yetişmiş veya yetişmemiş işçi yahut her iki tür işçinin sağlanabilme 
imkanları, ücret düzeyi ve işçi akımları, tüketim pazarları, işletme dışı 
artırımlar, iklim şartları, kültürel şartlar, şehir ve bölge yöneticilerinin 
davranışları, yöresel vergi ve resimler, hat ta şehir halkının davranışı, fi-

Standortplanung der Unternehmungen", VVirtschaftsstudium  (Wist), 1972, s. 390. 
Ayrıca doğu bloku ülkelerinde genel olarak kuruluş yeri faktörlerinde  bu şe-
kilde ikili bir ayırıma gidilmektedir. 

22 Renner - Schmidt, G.: "Über Grundlagen und Probleme einer gesamtteritorialen 
Standortplanung der sozialistischen Produktion", Wirtschaftswissenschaft,  1966, 
s. 144. 

2 3 Dick de kuruluş yeri faktörlerini  benzer biçimde, "belirli bir yerleştirme biri-
mine (Lokalisationsobjekte) ilişkin olarak belirli bir yerleştirme konumunun 
(Lokalisationsorte) özellikleri" olarak tanımlamaktadır. Dick, R.: a.g.e., s. 59. 
Cemalcılar, t., Bayar, D., Aşkun, İ.C. ve Öz-Alp, Ş.: İşletmecilik Bilgisi, Ankara 
1975, S. 47-48. 

25 Hansmann, W.: a.g.e„ s. 7. 
23 Ferman, C.: İşletme İktisadına Giriş, Ders Notları, İstanblu Üniversitesi İktisat 

Fakültesi, 1980 (teksir), s. 12. Keskinoğlu, S.: Endüstri İşletme Ekonomisi Bilgisi, 
İstanbul 1957, s. 89-90. Matibel, E.: Der Standortwahl Unter dem Einfluss  der 
staatlichen Dezentralisierungsmassnahmen in Frankreich, Diss. Berlin 1965, s. 25. 
Metaekonomik kuruluş yeri faktörleri  içinde yer alan işletme sahiplerinin ki-
şisel tercihlerinin önemi, Brede'nin uygulamalı çalışmasında geniş şekilde or-
taya konmaktadır. Brede, H.: Bestimmungsfaktören  industrieller Standorte. Eine 
empirische Untersuchung, Berlin-München 1971. 

180 



nanslamaya yardım edecek kaynaklar v.b.g."27 şeklinde ayrıntılı b i r şe-
kilde sıralanabileceği gibi, pazar faktörü,  taşıma giderleri faktörleri,  ham-
madde faktörü,  işgücü ve ücret faktörü,  rakip ve yan endüstrilere yakın-
lık, iklim şartları, teşvik tedbirleri ve zorlayıcı tedbirler yanısıra diğer 
faktörler  şeklinde bir sıralamaya da tabi tutulabilir .2 8 Kısaca, başat kuru-
luş yeri faktörleri  olarak "piyasalara yakınlık, tedarik avantajları, ula-
şım imkanları ve arazi" kabul edilebilir.29 

C.1.2. İŞLETME (ÖLÇEK) BÜYÜKLÜĞÜ FAKTÖRLERİ 

Burada, literatürde "işletme büyüklüğü faktörleri"  kavramıyla ifade 
edilen ölçek büyüklüğünü etkileyen faktörlerin  belirlenmesine çalışıla-
caktır. 

Literatürde ele alınan başlıca "işletme büyüklüğü faktörleri",  1) bö-
lünmezlik faktörü,  2) işbölümü ve uzmanlaşma, 3) teknolojik gelişme ve 
4) diğer faktörler  olmak üzere dört grupta toplanabilir. 

1) Bölünmezlik faktörü,  bazı üretim faktörlerinin  (potansiyel üre-
t im faktörleri)  ve dolayısıyla faktör  bileşimlerinin bölünmezlik özelliğin-
den dolayı üretim sürecine bir blok halinde girmesi gereğinden kaynak-
lanmaktadır. Bu faktör  başlıca, 

— teknolojiye bağlı bölünmezlik ve 

— organizasyona bağlı bölünmezlik 

olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Teknolojiye bağlı bölünmezlik iş 
araçlarında, üretim metodlarmda ve üründe ortaya çıkar (ve genel ola-
rak bölünmezlik kavramı teknolojiye bağlı bölünmezlik durumunu ifade 
eder.) Organizasyona bağlı bölünmezlik ise, herhangi bir işletmeciilk fonk-
siyonunun yerine getirilmesi için gerekli organizasyon büyüklüğünün, 
—işletme büyüklüğüne bağlı olmadan— sadece söz konusu fonksiyonun 
gerçekleştirilmesine bağlı olarak, en azından asgari bir büyüklükte ger-
çekleştirilmesi gereğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin otomativ ve uçak 
sanayilerinde yeni bir modelin geliştirilmesi, belirli bir reklam kampan-
yasının, piyasa araştırmasının, araştırma ve geliştirme faaliyetinin  ör-
gütlenmesi, taşıma, tamir ve bakım, sağlık hizmetleri ve hizmet içi eği-
t im faaliyetlerinin  bizzat teşebbüs bünyesi için gerçekleştirilmesi ancak 
asgari bir örgütlenme seviyesinde (organizasyon büyüklüğünde) müm-
kün olur. Bu organizasyonun gerektirdiği faaliyet  hacmi arttıkça sabit 

27 OİUÇ, M.: a.g.e., s. 114. 
28 Gülerman, A.: a.g.e., s. 93 v.d. 
29 Dohrmann, J.: Empirische Ermittlung der Standortfaktoren  im Unternehmer-

kalkül, Diss. Bremen 1976, s. 18. 
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maliyetler birim ürüne düşen pay olarak azalırlar ve böylece ölçek eko-
nomileri ortaya çıkar. 

Organizasyona bağlı bölünmezlik faktörü  ölçek büyüklüğü ile kuru-
luş yeri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde özel bir önem taşımaktadır. 
Zira teknolojiye bağlı bölünmezlik özelliğinde olan ölçek birimlerde (te-
mel üretken birimler), ölçek birimin tek bir konuma yerleştirilmesi zo-
runlu iken, organizasyona bağlı bölünmezlik özelliğine sahip olan orga-
nizasyon birimlerinin —teknik şartlar elverdiği ölçüde— faaliyetlerini 
farklı  konumlarda gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Bu durumun bir 
sonucu olarak, organizasyona bağlı bölünmezlik özelliğine sahip organi-
zasyonlarda, hem teşebbüs kapasitesinin, genişliğinin ve derinliğinin bü-
yütülmesi suretiyle ölçek ekonomilerinin ve hem de mekansal dağıtıma 
gitmek suretiyle kuruluş yeri avantajlarının eşanlı olarak daha etkin bir 
biçimde değerlendirilmesi mümkündür. Hat ta ayrı ayrı teşebbüsler or-
ganizasyona bağlı bölünmezliğe konu olan faaliyetlerini  birleştirmek su-
retiyle gerekli asgari büyüklüğü sağlayarak, söz konusu ölçek ekonomi-
lerini ve kuruluş yeri avantajlarını gerçekleştirmek yoluna gidebilirler. 
Bu nedenle organizasyona bağlı bölünmezlik küçük ve ortaboy teşebbüs-
ler için de büyük önem taşır. 

2) İşbölümü ve uzmanlaşma, yani A. Smith'in ekonomik işbölümü 
prensibi olarak ortaya koyduğu, verimliliğin işbölümü ve uzmanlaşma 
derecesine bağlı olarak artması olgusu, işletme ve teşebbüs seviyesinde 
de geçerlidir. Burada sadece fonksiyonel,  üretim objesine ve işlemlere 
yönelik işbölümünün değil, coğrafi  işbölümünün (veya üretimin mekan-
sal dağıtımının) de verimlilik, maliyet ve kârlılık üzerindeki olumlu so-
nuçları dikkate alındığında,30 işbölümü ve uzmanlaşmanın ölçek ekono-
mileri yanında kuruluş yeri avantajlarını da etkilediği belirlenmiş olur. 

Teşebbüs seviyesinde işbölümü ve uzmanlaşma avantajlarının ger-
çekleştirilmesi, 

i) temel üretken birim seviyesinde çok amaçlı (üniversal) maki-
nalardan az amaçlı (spesial) makinalara veya genel işçilikten uz-
man işçiliğe geçmek, 

ii) fonksiyonel  işbölümüne ve uzmanlaşmaya giderek atölye tipi üre-
tim tarzına geçmek, 

iii) üretim objesine yönelik işbölümüne ve uzmanlaşmaya giderek 
akan iş sistemine (hat tipi üretim organizasyonuna) geçmek, 

iv) işletme veya teşebbüs seviyesinde yatay uzmanlaşmaya gitmek, 
v) işletme veya teşebbüs seviyesinde dikey uzmanlaşmaya gitmek 

şeklinde olmak üzere farklı  şekillerde gerçekleştirilebilir. Burada ikinci, 
3 0 Oluç. M.: a.g.e., s. 17. 
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dördüncü ve beşinci durumlarda —teknik şartlar imkan verdiği takdirde— 
aynı zamanda coğrafi  işbölümüne de gitmek suretiyle kuruluş yeri avan-
taj ları daha etkin şekilde değerlendirilebilir. 

3) Teknolojik gelişme kapsamına, yeni makinaların ve yeni üretim 
metodlarınm geliştirilmesi yanında, "yeni mamullerin ve yeni maddele-
rin geliştirilmesi de ilave edilmelidir."31 Ayrıca üretim bölümüne ait tek-
nolojik gelişmeler yanında, ulaştırma, haberleşme ve bilgi işlem tekno-
lojilerindeki gelişmelerin de ölçek büyüklüğüne ve kuruluş yeri seçimi-
ne ilişkin sonuçları değerlendirmeye dahil edilmelidir. 

4) İş araçlarının boyutlarının büyütülmesi suretiyle gerçekleştirilen 
hacim artışlarının sağladığı ölçek ekonomileri yanında,3 2 teşebbüs dışı eko-
nomik ve metaekonomik birçok faktörler  büyümeyi sınırlandırıcı veya 
teşvik edici nitelikleriyle farklı  ölçek birimlerin büyütülmesi üzerinde 
etkili olurlar. Teşebbüs dışı faktörlerin  muhakkak ki en önemlisi işgücü, 
sermaye, tedarik ve satış piyasalarının nitelikleri ile arz ve talep hacim-
leridir. Ayrıca çevre kirlenmesi, devletin bazı yöreleri ve/veya bazı tek-
nolojileri (emek yoğun teknolojiler) çeşitli teşvik tedbirleriyle destekle-
mesi, ölçek büyüklüğünün, teknolojinin ve kuruluş yerinin belirlenmesin-
de etkili olur. 

C.2. İŞLETMENİN MADDESEL AKIMI ÜZERİNDEN KURULUŞ 
YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ KARŞILIKLI 
İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 

İşletmenin.maddesel akımı, işletmenin maddi amacına konu olan ürün 
programının üretilip tüketicilere ulaştırılabilmesi için gerekli tüm faali-
yetleri kapsamaktadır. Bu tanıma göre işletmenin maddesel akımına ko-
nu olan faaliyetler, 

i) tedarik fonksiyonuna  ilişkin faaliyetler, 

ii) üretim fonksiyonuna  ilişkin faaliyetler, 

iii) pazarlama fonksiyonuna  ilişkin faaliyetler, 

bu faaliyetlerin  mekansal bütünleşmesini sağlamak için gerekli mal akı-
mının ve teşebbüs seviyesindeki yönetim birliğinin sağlanması için ge-
rekli bilgi akımının gerçekleştirildiği, 

iv) taşıma ve haberleşme fonksiyonuna  ilişkin faaliyetler  olmak üze-
re dört grupta toplanabilir. Ayrıca kuruluş yeri l i teratüründe yığılma 

31 Bursal, N.: "Sanayi işletmelerinde Maliyetler ve Ortak Pazarda Rekabet İmkan-
ları", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 1, Sayı 1, 1972, s. 49. 

m Supra, s. 131. 
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avantajları (Agglomerationsvorteile) kavramıyla ifade  edilen kuruluş ye-
ri faktörü  tüm maddesel akım içinde 

— tedarik faaliyetlerine  ilişkin yığılma avantajları, 

— üretim faaliyetlerine  ilişkin yığılma avantajları, 

— pazarlama faaliyetlerine  ilişkin yığılma avantajları, 

— taşıma ve haberleşme faaliyetlerine  ilişkin yığılma avantajları, 

şeklinde kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü üzerinde etkili olur. Do-
layısıyla yığılma avantajlarının kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü 
üzerindeki etkilerinin işletmenin maddesel akımı üzerinde incelenmesi 
mümkündür. Burada yığılma avantajlarının dışsal ve içsel ekonomiler şek-
lindeki ayırımı incelemeye esas alınmaktadır. Teşebbüsün kendi bünye-
sinde gerçekleştirebildiği ve dolayısıyla kontrol edilebilen değişken nite-
liğinde olan içsel ekonomilerin, işletmenin maddesel akımı içinde müta-
laa edilmesi mümkündür. Teşebbüs bünyesi dışında gerçekleşen, dolayı-
sıyla teşebbüs için kontrol edilemeyen değişken niteliğindeki dışsal eko-
nomiler ise 

v) dışsal yığılma ekonomileri olarak, kuruluş yerini ve ölçek bü-
yüklüğünü işletmenin maddesel akımı üzerinden belirleyici beşinci fak-
tör olarak çalışmamıza esas alınmaktadır. 

Aşağıda bu faktörler,  kuruluş yeri ve işletme büyüklüğü arasındaki 
karşılıklı ilişkileri belirlemek üzere, tek tek incelenmeye çalışılacaktır. 

C.2.1. İŞLETMENİN TEDARİK FONKSİYONUNA İLİŞKİN 
OLARAK KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÖLÇEK 
BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İşletmenin üretim süreci için gerekli olan ve dolayısıyla tedarik edil-
mesi gerekli üretim faktörlerini  (veya girdi çeşitlerini) —çalışma konu-
muz açısından— 

1) hammadde, işletme malzemesi ve yardımcı malzemeleri kapsamak 
üzere malzeme, 

2) sabit yatırım malları, 

3) işgücü, 

4) yardımcı (yan) hizmetler, 

5) kredi ve devlet yardımları, 
olmak üzere beş grupta toplayabiliriz. Bu üretim faktörlerinin  kuruluş ye-
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ri seçimi ve ölçek büyüklüğü açısından taşıdıkları önemi belirleyen fak-
törler de —tüm üretim faktörleri  için geçerli olmak üzere— 

i) söz konusu üretim faktörlerinin  bulunduğu veya arz edildiği coğ-
rafi  konumlar ve arz kapasiteleri, 

ii) söz konusu üretim faktörlerinin  taşınabilir veya taşınamaz oluşu, 
taşınabilir üretim faktörleri  için taşıma maliyetinin yüksekliği ve bozul-
ma gibi durumlarda taşıma süresi ve bu iki unsur tarafından  belirlenen 
üretim faktörünün  taşıma menzili (tedarik menzili), 

iii) üretim faktörlerinin  bölünebilirlik durumları, 

iv) teknolojik gelişme, 

v) teşebbüs amacı 

şeklinde beşli bir ayırıma tabi tutulabilir. 

Üretim süreci için gerekli üretim faktörlerinin  bulundukları veya ar-
zedildikleri yerlerin coğrafi  alan içindeki konumları, birbirlerine yakın 
veya uzak bir dağılım göstermeleri ve arz kapasiteleri kuruluş yeri ve 
ölçek büyüklüğünü belirleyen önemli bir faktördür. 

Özellikle taşınamaz nitelikli ve ayrıca üretim sürecinde başka bir 
faktörle  ikamesi mümkün olmayan üretim faktörleri,  kuruluş yerini ken-
di bulundukları konuma bağlamaları nedeniyle kuruluş yeri seçiminde 
büyük önem taşır.33 Taşınabilir üretim faktörlerinde  ise taşıma maliyeti 
arttıkça ve/veya bozulma gibi nedenlerle taşıma süresi sınırı azaldıkça, 
kuruluş yerinin söz konusu faktörün  bulunduğu veya arzedildiği konuma 
doğru çekilmesi ağırlığı artar. Başka bir deyimle, üretim faktörüne  iliş-
kin taşıma maliyeti arttıkça ve/veya taşıma süresi sınırı azaldıkça üretim 
faktörünün  tedarik menzili daralır ve taşınamaz üretim faktörlerinde  sa-
dece faktörün  bulunduğu konumu kapsar. Belirli bir konumda gerçekleş-
tirilebilecek ölçek büyüklüğü ise en dar tedarik menziline sahip olan ve 
ikame edilemeyen üret im faktörüne  ilişkin tedarik potansiyeli tarafından 
yukarı doğru sınırlandırılır.34 Bu sınır teknolojik gelişme süreci içinde, 

33 Genellikle, işletmenin kuruluş yeri seçiminde üretim sürecini oluşturan başlan-
gıç üretim aşamasının, taşınamaz bir üretim faktörü  nedeniyle, bu faktörün 
bulunduğu konuma bağlanması söz konusu olur. Şayet işletmenin müteakip 
üretim aşamalarının farklı  konumlarda gerçekleştirilmesi (veya başlangıç üre-
tim aşamasının çıktısının taşınması) mümkünse, sadece başlangıç üretim aşa-
masının kuruluş yeri söz konusu konuma bağlanacak, müteakip üretim aşama-
larım ise başka bir konumda (veya konumlarda) gerçekleştirmek mümkün ola-
caktır. 

s* Her üretim faktörünün  tedarik potansiyeli, merkezi kuruluş yeri seçimine ko-
nu olan coğrafi  konum ve yarı çapı söz konusu üretim faktörünün  tedarik 
menzili kadar bir alan içinde —söz konusu üretim faktöründen—  temin edile-
bilen üretim faktörü  miktarı olarak tanımlanmaktadır. 
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özell ikle u l a ş t ı r m a t ekno lo j i s indek i v e — m a l z e m e endeks in i azal t ıc ı yön-
de etki l i o lan— m a l z e m e t ekno lo j i s indek i ge l i şmele r le gen iş le t i l eb i lmek-
t e d i r . 3 5 

Ü r e t i m fak tör le r in in  bö lünmez l iğ i a r t t ı k ç a ölçek b ü y ü k l ü ğ ü n ü n ayn ı 
k o n u m d a b ü y ü t ü l m e s i eği l imi a r t a r ( t ekno lo j iye bağl ı bö lünmez l i k ) . Or -
gan i za syona bağl ı bö lünmez l ik ise b i lhassa y a r d ı m c ı ( yan ) h i z m e t l e r d e 
b ü y ü k ö n e m t a ş ı r ve — d a h a önce de be l i r t i ld iğ i üze re— b u r a d a k u r u l u ş 
y e r i n i n m e k a n s a l d a ğ ı t ı m ı n a gidi lebi l i r . Ayr ı ca , y ine bö lünmez l ik n i te l i -
ğ i n d e olan sosyal m a l l a r ı n bel i r l i b i r coğrafi  k o n u m d a b u l u n u p b u l u n m a -
ması , b u k o n u m u n k u r u l u ş ye r i seçi l ip seç i lmemes in i , b u l u n m a s ı h a l i n d e 
ise sosyal m a l d a n f ayda l anab i lme  seviyes i b u r a d a gerçek leş t i r i l ecek öl-
çek b ü y ü k l ü ğ ü n ü öneml i ö lçüde e tk i l e r . 3 6 

H e r ü r e t i m fak tö rüne  i l işkin t e d a r i k menz i l i , —ölçek b ü y ü k l ü ğ ü n e 
bağ l ı o lan— m a r j i n a l ü r e t i m m a l i y e t i n e v e t e şebbüs vas ı t a s ıy la g ü d ü l e n 
a m a c a bağ l ı o l a r ak da değ iş i r . 3 7 A y r ı c a t e d a r i k p iyasas ındak i r e k a b e t du -
r u m u , faktör  f iyat ın ı  a r t ı r ı c ı y ö n d e etki l i o lu r sa t e d a r i k menz i l i n i da ra l -
t ı r . T e d a r i k menz i l i n in d a r a l m a s ı ise t e d a r i k po tans iye l in i a z a l t a r a k öl-
çek b ü y ü k l ü ğ ü n ü o lumsuz y ö n d e e tk i l e r . 

3 5 örneğin demir ve çelik sanayiinde 1 ton ham demir üretimi için gerekli kömür 
miktarı gittikçe azaltılmaktadır. 1950 yıllarında Federal Almanya'da 1 ton ham 
demir üretimi için 1 tonun üzerinde kömür kullanılırken, bu miktarın 1966 da 
622 kg, 1969 da 564 kg. a kadar düşürüldüğü ve 1971 de 500 kg. civarında olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca demir cevherinin, bulunduğu yerlerde kurulan tesis-
lerde peletlenmesi ve sinterlenmesi sonucu tönörünün (Fe miktarının) artırı-
larak malzeme endeksinin azaltılması mümkün olmaktadır. Ulaştırma tekno-
lojisinde de büyük kapasiteli taşıma araçlarına geçilerek taşıma maliyetlerinde 
önemli tasarruflar  sağlamak ve malzemenin tedarik menzilini genişletmek müm-
kün olmuştur. 1950 lerde standart bir demir cevheri taşıma gemisi 10-15 bin 
ton civarında iken, 1970 de 100 bin tonluk, hat ta uzak mesafelerde  500 bin ton-
luk gemilerle taşıma yapılmaktadır. Bu tür teknolojik gelişmelere ilişkin olarak 
bkz.: Bensamir, G.: "Standorttendenzen in der Eisen-und Stahlindustrie", In-
formationen,  der.: Institut für  Raumordnung, 1971, s. 383 v.d. 
Sosyal mal kavramı yerine türkçe literatürde toplumsal mal, kamu hizmetleri 
gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Görgün, S.: Maliye Politikası, İstanbul 1973, 
s. 7. Bulutoğlu, K.: Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul 1971, s. 6. Akalın, G.: Yük-
sek Öğretim Karma Malında Maliyet - Fayda Analizinin Uygulanması, Ankara 
1980, s. 14 v.d. 

3T Kâr maksimizasyonu amacında, belirli bir üretim faktörüne  ilişkin tedarik men-
zili, faktör  f iyatı+marj  inal üretim maliyeti+marjinal taşıma maliyeti ^ mar -
jinal satış hasılatı olduğu sürece uzatılabilir. Amacın ortalama maliyet minimi-
zasyonu olarak ortaya konması durumunda ise, tedarik menzilinin uzatılması, 
ölçek ekonomileri > yeni tedarik merkezlerindeki faktör  fiyatı  farkı+marj  inal 
taşıma maliyeti artışı olduğu sürece mümkündür. 
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Tüm üretim faktörleri  için geçerli bu genel açıklamalardan sonra, 
aşağıda, beş grupta topladığımız üretim faktörleri  ayrı ayrı ele alınacak-
tır. 

C.2.1.1. MALZEMENİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÖLÇEK 
BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Her malzeme çeşidine ilişkin tedarik menzilinin belirlenmesiyle, bu 
malzeme çeşidinin kuruluş yeri seçimi üzerindeki etkisi de belirlenmiş 
olur. Malzemenin tedarik menzili daraldıkça, kuruluş yerini kendi bu-
lunduğu yere doğru çekme kuvveti artar. Taşınamaz malzemelerde ise, 
tedarik menzilinin malzemenin bulunduğu yöreye kadar daralmasıyla 
kuruluş yerini tamamen kendi bulunduğu yere bağlar. Taşınabilir mal-
zemeledde tedarik menzilinin en önemli belirleyicisi olan taşıma mali-
yetini etkileyen malzeme endeksi —veya malzemenin üretim sürecinde 
ağırlığından kaybetme oranı— azaldıkça (veya sıfıra  yaklaştıkça) tedarik 
menzili daralmakta, dolayısıyla malzemenin kuruluş yerini kendi bulun-
duğu yere doğru çekme kuvveti artmaktadır .3 8 Bu açıdan malzeme tekno-
lojisindeki geelişmeler sonucu malzeme endeksinin artırılması (özellikle 
malzemenin üretim katsayısını azaltmak suretiyle) kuruluş yeri seçimi-
nin malzemenin bulunduğu konumlara bağımlılığını azaltmak suretiyle 
daha etkin kuruluş yerlerinin seçilebilmesinde büyük önem taşır, (dip-
not 35). 

İşlenmiş maddelerin (yarı ürünler) tabii hammaddelere göre malze-
me endeksleri daha yüksek (veya tedarik menzilleri daha geniş) olduğun-
dan, kuruluş yerini kendi bulundukları (arzedildikleri) yere doğru çek-
me kuvvetleri azalır. Bu azalma yarı ürünün işlenme derecesi arttıkça 
daha fazla  olur. Genelliklen en geniş tedarik menziline sahip malzeme-
ler parçalardır. Parçalar genel olarak üretim sürecinde ağırlıklarından 
kaybetmezler (net malzeme). Ayrıca, taşıma süresine ilişkin —bozulma 
gibi nedenlerden dolayı— herhangi bir sınırlama da söz konusu olmaz. 

Üretim malzemesi yanında işletme malzemeleri, özellikle üretim sü-
recinin gerektirdiği enerj i ve su ihtiyacının karşılanması da kuruluş yeri 
seçiminde önemli rol oynar. Su ihtiyacının nisbeten az olması halinde, bu 
işletme malzemesinin mebzul malzeme olarak kabul edilebilmesine kar-
şılık, ihtiyacın büyük boyutlara ulaşması halinde su yerel malzeme olarak 
kabul edilmeli ve mümkün kuruluş yerleri göl kıyıları, nehir kenarları 
3 8 Bazı durumlarda ise, tam tersine malzeme üretim sürecinde ağırlık kazanabi-

lir. "100 kg. sülfirik  asit üretebilmek için hammadde olarak kükürt kullanmak 
kaydıyla 32 kg. kükürte ihtiyaç vardır. Asit taşıma ücretinin yüksek olması ha-
linde işletme, kükürt maddesinden çok, asidin arzedildiği piyasaya daha yakın 
olmalıdır." Birleşmiş Milletler: a.g.e., s. 245. 
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veya yeraltı sularının bol ve ucuz elde edilebildiği coğrafi  konumlar ola-
rak belirlenmelidir.39 Özellikle suyun değerinin taşıma maliyetine göre çok 
düşük olması sonucu, tedarik menzili azalmakta ve bu açıdan mümkün 
kuruluş yerlerinde yeterli miktarda bulunacak su büyük önem taşımak-
tadır. 

Eski enerji kaynakları (rüzgar, odun, akarsu, hayvan gücü) genellik-
le her yerde bulunabilmesi nedeniyle mebzul malzeme niteliğindeydi. Bu-
har makinalarının icadıyla enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlayan 
kömürün ancak belirli konumlarda elde edilebilmesiyle, enerji yerel mal-
zeme durumuna dönüşmüştür. Ayrıca pahalı olması, taşıma maliyetinin 
nisbeten yüksek olması, özellikle üretim sürecinde ağırlığını tamamen 
kaybetmesi (veya malzeme endeksinin sıfır  olması) gibi nedenlerle, bol 
miktarda enerji sarfiyatı  gerektiren sanayileri kendi bulundukları yer-
lere doğru çekmişlerdir. Daha sonra elektrik enerjisinin üretimde kulla-
nılması ve özellikle elektrik şebekelerinin tüm alana yaygınlaştırılması 
sonucunda, enerjinin kuruluş yerini kendi bulunduğu yere çekme kuvve-
ti azalmıştır. Enerj i faktörü  günümüzde, özellikle gelişmiş sanayi ülkele-
rinde, her konumda aynı fiyattan  temin edilebilen mebzul malzeme duru-
muna dönüşmüş, kuruluş yeri seçimi üzerindeki etkisi ya tamamen or-
tadan kalkmış veya çok azalmıştır.40 Elektrik şebekesinin tüm alana ya-
yılmamış olması halinde ise, kuruluş yerinin mevcut elektrik şebekesin-
den faydalanabilecek  şekilde seçilmesi büyük önem taşır. 

Yardımcı malzemeler ise, taşınabilir oldukları ve taşıma süresine iliş-
kin sınırlamalar olmadığı sürece, kullanım miktarları çok az olduğundan 
kuruluş yeri seçimi üzerindeki etkileri ihmal edilebilir. 

Malzeme faktörünün  ölçek büyüklüğü üzerindeki etkisi, esas itiba-
riyle belirli bir ölçek büyüklüğü için gerekli malzeme miktarının belli 
bir konumdan (kuruluş yerinden) temin edilip edilememesi sonucu orta-

39 Örneğin 1 kg. ham demir üretimi için 50 litre, yaş usulle 1 kg. çimento üretimi 
için 3 litre, 1 kg. bira üretimi için 100 litre, 1 gk. kraft  kağıdı hamuru için 200 
litre, 1 kg. askorbik asit üretimi için 7000 litre suya ihtiyaç vardır. Gülerman, 
A.: Fabrika Tesisleri ve Organizasyonu, İzmir 1978, s. 103. Ayrıca "kullanılmış 
ve kirlenmiş su da işletme için önemli bir sorun olmaktadır. Endüstri artık su-
ları ile nehir, göl ve deniz sularının kirlenmesi, günümüzde üzerinde en çok 
durulan konulardandır... İşletme ya kuruluş yerini değiştirmek veya kullanıl-
mış kirli suları belli bir oranda temizledikten sonra nehir, göl ve denizlere 
akıtmak, bunun için de masraflara  katlanmak zorunda kalacaktır." Gülerman. 
A.: a.g.e„ s. 103. 

w Pek tabii ki bu sonuç enerjinin sanayideki öneminin azaldığı anlamına gelme-
mektedir. Tam tersine enerjiye bağımlılık büyük derecede artmıştır. Burada 
sadece, enerji faktörünün  her yerden yeterli miktarda ve eşit fiyattan  temin 
edilebilmesi halinde, kuruluş yeri seçimi üzerindeki etkisinin azalacağına veya 
tamamen ortadan kalkacağına (mebzul malzeme) işaret edilmektedir. 
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y a çıkar. Belli bir konumdan temin edilebilen malzeme miktarı, bir ko-
numda kurulacak yerleştirme biriminin ölçek büyüklüğünü —özellikle ka-
pasite boyutunda— yukarı doğru sınırlandırır. Belirli bir konumdan ter 
min edilebilen malzeme miktarı ise, malzemenin bu konuma ilişkin teda-
rik potansiyeli tarafından  belirlenir. Bu itibarla belirli bir konumda ger-
çekleştirilebilen ölçek büyüklüğü, bu konumdaki —belirli bir malzeme 
çeşidine ilişkin— en düşük tedarik potansiyeli tarafından  sınırlandırılır. 
Bu konumda daha üst ölçek büyüklüklerinde faaliyette  bulunulması, an-
cak —söz konusu malzeme çeşidine ilişkin— tedarik alanının ve dolayısıyr 
la tedarik potansiyelinin genişletilmesi suretiyle mümkündür. Aksi hal-
de büyüme aynı konumda değil, ancak farklı  konumlarda kurulacak yeni 
üret im üniteleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu itibarla, tedarik mer-
kezlerinin nisbeten düşük arz kapasitelerine (veya rezervlere) sahip ol-
duğu ve geniş bir alana yayıldıkları ülkelerde, özellikle tedarik menzil-
leri nisbeten dar malzemelerin yoğun biçimde kullanıldığı sanayi kolla-
rında, küçük ölçeklerde faaliyet  gösterilmesi veya bu tür sanayilerden 
tamamen vazgeçilmesi ekonomikliğin bir gereği olabilir. 

C.2.1.2. SABİT YATIRIM MALLARININ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ 
VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bu gruba giren üretim faktörlerinin  başlıcaları, üretim ünitesinin yer-
leştirildiği arazi parçası, bu arazi parçası üzerinde inşa edilen binalar ve 
yerleştirilecek makinalar ve tesislerden meydana gelmektedir. 

Arazi girdisinin kuruluş yeri seçimine ilişkin en önemli özelliği ta-
şınamaz bir üretim faktörü  olmasıdır. Dolayısıyla her mümkün kuruluş 
yerindeki arazinin, üretimin gerektirdiği nicel ve nitel özellikleri yerine 
getirmesi gerekir. Bu özellikleri sağlayamayan konumlar, mümkün ku-
ruluş yeri olarak kuruluş yeri planlamasında göz önünde tutulmazlar. 

Arazi girdisinin kuruluş yeri seçimine etkisi, arazinin nitel ve nicel 
özellikleri ile arazi fiyatı  tarafından  belirlenir.41 Arazinin ne kadar geniş 
olması gerektiği, sanayi koluna ilişkin özel şartlar yanında, kurulacak 
üretim ünitesinin ölçek büyüklüğü ve ileride düşünülen genişleme yatı-
4 1 Arazi faktörünün  kuruluş yeri seçiminde taşıdığı önem, sanayileşme süreci için-

de artmaktadır, önceleri literatürde mebzul girdi olarak kabul edilen arazi, 
günümüzde nüfus  yoğunluğu yüksek sanayi ülkelerinde önemli bir kuruluş ye-
ri faktörü  olarak kabul edilmektedir. Brede, 1955-1964 yılları arasını kapsayan 
uygulamalı çalışmasında, kuruluş yeri seçiminde arazi faktörünün  işgücünden 
sonra ikinci sırayı aldığını belirtmektedir. Brede, H.: a.g.e., s. 78. Nauer de son 
yıllarda kuruluş yeri teorisinin kazandığı önemin maliyet bilincinin artmasın-
dan çok uygun arazi temininde karşılaşılan güçlüklerden kaynaklandığı görü-
şündedir. Nauer, E.: "Die Praxis der Industriestandortplanung", Die Unterneh-
mung, 1968, s. 161. 
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nmlar ına bağlı olarak değişir. Arazi genişliği, gerekli bina ve iş araçla-
rının yerleştirilmesi yanında, fabrika  içi ulaşımı, park yerlerini ve yeşil 
sahaları da kapsayacak biçimde hesaplanmalıdır. "Temel kural olarak sa-
tın alınması gereken arazi, fabrika  binası ve inşaat alanının en az beş 
katı kadar olmalıdır. Yükleme, rampa ve platformları,  iç ve ara yolları, 
araç giriş ve çıkışları, otoparklar ve depolama mahalleri gözönünde bu-
lundurulursa, bu ölçü minimum sayılabilir."42 

Arazinin niteliği de mümkün kuruluş yerlerinin belirlenmesinde dik-
kate alınmalıdır. Mümkün kuruluş yerleri olarak belirlenen coğrafi  ko-
numlardaki arazinin, üzerine inşa edilecek ve yerleştirilecek bina ve ma-
kinaları taşıma direncinin yeterli olması, alt yapı yatırımlarının durumu, 
ulaşım ve enerji şebekelerine yakınlık gibi şartları yeterli derecede sağ-
laması gerekir. Bu nitel şartların bir kısmı söz konusu konumda suni ola-
rak gerçekleştirilebilirse, bunun için gerekli ilave yatırım harcamaları 
mümkün kuruluş yerinin değerlendirilmesine dahil edilmelidir. Bu tür 
yatır ım harcamalarına gereksinim gösteren mümkün kuruluş yerlerinin 
seçilme şansı azalır. 

Arazi fiyatları  da farklı  coğrafi  konumlarda önemli farklılıklar  gös-
terebilir. Genellikle yığılmanın nisbeten fazla  olduğu bölgelerde arazi fi-
yatı daha yüksek olmaktadır. Bu konuda yığılma avantajları ile arazi fi-
yatları karşılaştırılarak bir sonuca varılır. Yığılma avantajlarının nisbe-
ten az olduğu sanayi kollarında arazi fiyatının  ucuzluğu büyük önem ka-
zanır. Özellikle dışsal tasarrufları  büyük ölçüde kendileri yaratan ve ge-
niş arazi parçalarına gereksinim duyan büyük ölçekli entegre yatırımlar-
da bu son durum geçerlidir. 

Diğer sabit sermaye unsuru olan makinalar ve tesisler esas itibariyle 
taşınabilir nitelikte üretim faktörleridir.43  Bu üretim faktörlerinin  değer-
lerinin genel olarak taşıma maliyetlerine nisbetle çok yüksek olması, ay-
rıca bozulma gibi nedenlerle taşıma süresine ilişkin sınırlamaların söz ko-
nusu olmaması dolayısıyla, bu üretim faktörlerinin  tedarik menzilleri çok 
geniştir. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak kuruluş yeri seçimi üzerinde-
ki etkileri azalmaktadır. Fakat, özellikle ulaşım şebekesinin tüm alanda 
homojen bir şekilde yayılmadığı ülkelerde, iş araçlarının mümkün kuru-
luş yerine taşıma maliyeti kuruluş yerine göre önemli farklılıklar  göste-
rebilir ve dolayısıyla değerlendirmeye dahil edilmelidir.44 Bu durumlar-

42 Gülerman, A.: a_g.e., s. 101. 
Maden ocağı, petrol kuyusu gibi tesisler iş aracı olarak kabul edilirse, bu tür 
iş araçları için taşınamazlık durumu söz konusu olacak ve kuruluş yerini ken-
di bulundukları yere bağlıyacaklardır. 

44 İstanbul'da bir yılda tamamlanabilen bir tesisin kuruluş süresinin Erzurum'da 
iki yılı bulduğu, ayrıca teknik hizmetlerin İstanbul'da Erzurum'a göre yarı ya-
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da, özellikle taşıma maliyeti açısından, iş araçlarının ölçek büyüklükle-
rinin belirlenmesi veya sınırlandırılması da büyük önem taşır. Ölçek bü-
yüklüğü nisbeten fazla  olan büyük hacimli, çok ağır iş araçlarının (veya 
monta j durumunda parçaların) belirli bir konuma taşınması mevcut ula-
şım şebekesi içinde mümkün değilse, bu tür büyük ölçekli iş araçlarının 
söz konusu konuma taşınmasından ve dolayısıyla mümkün ölçek ekono-
milerinden vazgeçilir. Diğer bir durumda mevcut ulaşım şebekesinde yol-
ların genişletilmesi, köprülerin taşıma dirençlerinin artırılması, demiryo-
lu döşeme, liman tesislerinin genişletilmesi gibi ilave yatırımlara gidile-
rek, iş araçlarının söz konusu konuma taşınması alternatifinin  değerlen-
dirmeye dahil edilmesidir. Bu takdirde ulaşım şebekesi için yapılması ge-
rekli ilave yatırım harcamaları, bu faaliyetlerden  dolayı yatırımın üreti-
me geçiş süresindeki gecikmeler söz konusu konumun değerlendirilme-
sinde —olumsuz unsurlar olarak— ayrıca dikkate alınmalıdır. 

C.2.1.3. İŞGÜCÜNÜN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÖLÇEK 
BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

işgücü hareket kabiliyetine sahip bir faktör  olmasına rağmen, her-
gün evinden işyerine gidip gelmesine ilişkin hareket sahası nisbeten dar-
dır. Bu hareket sahası, işçinin hergün evinden işyerine gidip gelmesi için 
katlanması gerekli gidiş-geliş gideri ve gidiş-geliş süresi tarafından  sınır-
lanmaktadır.4 5 Daha uzak mesafelerden  işgücü getirilmesi halinde, işgücü-
nün yerleştirilmesi için gerekli konut, sağlık tesisleri ve diğer sosyo-kül-
türel tesislerin bizzat teşebbüs tarafından  karşılanması ise maliyetleri bü-
yük ölçüde artırır. Bu yola genellikle sadece kamu iktisadi teşebbüsleri 
gidebilmektedir. 

Bu nedenle belirli bir konumdan temin edilebilen işgücü miktarı (yö-
renin işgücü potansiyeli), bu konumda gerçekleştirilebilecek ölçek büyük-
lüğünü ve uygulanacak teknoloji tipini (emek veya sermaye yoğun) belir-
leyen önemli bir faktördür.46  İşgücünü bölünmezlik niteliğine sahip bir 

riya daha ucuz maliyetle elde edilebildiği belirtilmektedir. Alisbah, H.: "Türki-
ye'de Sanayileşme Problemi", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kasım 1060, Nr. 
9, s. 13. 

45 İşgücünün işyerine yaya olarak veya belirli bir taşıma aracı ile gidip gelmesi, 
taşıma aracımn cinsi, taşıma ücretinin teşebbüs tarafından  veya bizzat işgücü 
tarafından  karşılanması, işgücünün bizzat motorize olup olmaması gibi fak-
törler işgücünün gidiş-geliş giderlerini ve süresini, dolayısıyla hareket sahasını 
belirleyen başlıca faktörlerdri.  Jahnke, G.: "Pendehvanderung und Standortpo-
litik", Raumforschung  und Raumordnung, 1972, s. 61 v.d. 

»8 Weber'de farklı  ücret seviyelerinde olmak üzere her yerde yeterli nitelik ve 
nicelikte bulunabildiği varsayılan işgücü faktörü,  günümüzde özellikle sanayi 
ülkelerinde bu özelliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu nedenle mümkün kuru-
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üretim faktörü  olmasına rağmen, sanayi işletmelerine ilişkin olarak bu 
bölünmezliğin ölçek büyüklüğünü etkilediği söylenemez. Zira işgücünün 
bileşime girdiği iş araçlarında bölünmezlik derecesi genellikle daha yük-
selt olup, ölçek büyüklüğü iş aracına ilişkin bölünmezlik tarafından  belir-
lenir. Ancak bazı uzman işçilikte ve üst yönetim fonksiyonlarında,  işgü-
cünün bölünmezliği ölçek büyüklüğünün belirlenmesinde önem taşır. 

Belirli bir mümkün kuruluş yerine ilişkin olarak belirlenen işgücü po-
tansiyelinin, cinsiyet, yaş, tecrübe, öğrenim durumu gibi kriterlere göre 
belirlenmesi de bazı sanayi kolları için önemlidir.47 Ayrıca, işgücünün yer 
değiştirme eğilimi de her mümkün kuruluş yerinin işgücü potansiyelinin 
belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. İşgücünün yer değiştirme eğilimi, 
oturduğu bölgeye bağlılığı yanında konumsal ücret ve diğer sosyo-kültü-
rel nitelikli hizmet farklılıklarına  bağlıdır.48 

İşgücü ücretlerinin konumlara göre farklılıklar  göstermesi halinde, 
ücretlerin nisbeten düşük olduğu bölgeler kuruluş yeri seçiminde ağırlık 
kazanır (Weber modeli).'*9 Genel olarak yığılma bölgelerinde ücretler kır-
sal bölgelere göre daha yüksektir. Fakat kırsal bölgelerde nitelikli işgü-
cünün bulunamaması, işgücü potansiyelinin sınırlı olması ve özellikle dış-
sal ekonomilerin çok düşük düzeyde olması gibi faktörler,  kırsal bölge-
lerin kuruluş yeri avantajlarını azaltmaktadır. Özellikle sanayileşmekte 
olan ülkelerde dışsal ekonomilerin taşıdığı önemin bir sonucu olarak, ucuz 
işgücünün sanayii kendi bulunduğu bölgelere doğru çekmek yerine, tam 

luş yeri olarak belirlenen bir konumun işgücü potansiyeli, bu konumun kuru-
luş yeri olarak seçilmesi yanında buraya kurulacak üretim ünitesinin ölçek 
büyüklüğünü de etkiler. Ayrıca yeterli işgücünün bulunamaması veya pahalı 
olması, kullanılacak teknolojinin sermaye yoğunluğu üzerinde de etkili olur. 
Breed, yukarıda adı geçen uygulamalı çalışmasında, Batı Almanya ve İngiltere 
gibi ülkelerde yörenin işgücü potansiyelinin kuruluş yeri seçimini etkileyen en 
önemli faktör  olarak belirlemektedir. Brede, H.: a.g.e„ s. ... 
örneğin tekstil ve giyim sanayiinde daha çok kadın işçiye ilgi duyulmaktadır, 
isviçre'de yabancı işçilerin yerli işçilere göre —özellikle ücret farkına  dayanan— 
daha yüksek bir yer değiştirme eğilimine sahip oldukları belirtilmektedir. El-
sasser, H.: a.g.e., s .121. Federal Almanya'da da, özellikle 1960-1970 yılları ara-
sında işçilerin konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi sonucunda, özellikle 
Ruhr sanayi bölgesinde birçok işçinin konut sahibi oldukları belirtilmekteidr. 
Son yıllarda çevre kirlenmesini önleme tedbirleri çerçevesinde, yeni yatırımların 
sanayileşme düzeyi düşük bölgelere kaydırılması politikası, Ruhr bölgesinde 
konut sahibi olan işçilerin oturdukları bölgeye bağlılıklarının artması ve yer 
değiştirme eğilimlerinin azalması sonucunda güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

<9 Günümüzde birçok ülkelerde, toplu sözleşmeler sonucu bölgeler arası ücret 
farklılıklarının  azalmış olmasına rağmen, bu faktör  birçok ülkelerde önemini 
korumaktadır. Özellikle çok uluslu şirketlerin kuruluş yeri seçiminde ülkeler-
arası ücret farklılıkları  önemli bir kuruluş yeri faktörüdür. 
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tersine, hızlı nüfus  artışı ve işsizlik gibi nedenlerle sanayiin toplandığı 
yığılma bölgelerine akın ettiği gözlenmektedir. Tabii bu sonuç sanayii 
kolunda dışsal ekonomilerin taşıdığı öneme, talep ettiği işgücünün nite-
liklerine, kullandığı teknolojiye (emek veya sermaye yoğun teknoloji) 
ve özellikle bizzat kendisinin dışsal ekonomiler yaratma kabiliyetine göre 
değişecektir.50 Sanayiin bizzat dışsal ekonomiler yaratma kabiliyetinin yük-
sek olduğu emek yoğun sanayi kollarında, ucuz ve bol işgücü potansiyeline 
sahip bölgelerin kuruluş yeri avantajları artmaktadır. Ayrıca, yatırımların 
istihdam yaratma ve az gelişmiş bölgelerin kalkınması gibi sosyal etkile-
rinin de dikkate alındığı kamusal yatırımlarda, bu tür bölgeler kuruluş 
yeri seçiminde daha da fazla  önem kazanır. 

C .2.1.4. YARDIMCI HİZMETLERİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE 
ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

İşletmecilik faaliyetlerinin  yerine getirilmesinde gerekli bazı yar-
dımcı hizmetler, bizzat teşebbüs bünyesinde kurulan hizmet üniteleri ta-
rafından  sağlanabileceği gibi, tedarik piyasalarından temini yoluna da gi-
dilebilir.51 Söz konusu hizmetlerin belirli bir konumdan temin edilip edi-
lememesi, şayet temin edilebiliniyorsa ne kadar temin edilebildiği (yar-
dımcı hizmetlerin tedarik potansiyeli), bu konumun kuruluş yeri avantaj-
larını ve kurulacak üretim ünitesinin ölçek büyüklüğünü —özellikle de-
rinlik boyutunda— belirleyen önemli bir faktördür.52 

Belirli bir konumdan bu tür yardımcı hizmetlerin uygun bir fiyatla 
karşılanması mümkün değilse, ya bu konumda faaliyette  bulunmaktan 
vazgeçilecek ya da gerekli yardımcı hizmetleri üreten hizmet birimleri-
nin de aynı konumda kurulması yoluna gidilecektir. İkinci alternatifin 
seçilmesi halinde, kurulacak hizmet ünitesinin en azından minimum eko-

50 Batman, 1937 yılında petrol bulunduğu zaman 94 kişilik nüfusa  sahip küçük bir 
köydü. 1950 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki çalışma-
larını genişletmesiyle 1937'den itibaren Batman'da görülen nüfus  artışı şöyledir: 

' 1937 97 kişi 
1955 4713 kişi 
1960 24990 kişi 
1975 64305 kişi 
1980 86000 kişi 

Almdığı yer: Milliyet Aktüalite, 15 Şubat 1981, s. 14. 
51 Bu konu işletme ekonomisinde "bizzat üretim veya satın alma" şeklinde ete 

alınmaktadır. 
52 Burada söz konusu olan hizmetler, taşıma hizmetlerini, bakım ve onarım gibi 

teknik hizmetleri, araştırma ve geliştirme hizmetlerini, bilgi işlem, hukuk ve. 
vergi danışmanlığı, sigortacılık gibi hizmetleri, piyasa araştırması, reklamcılık, 
toptancılık ve perakendecilik, stoklama gibi ticari, leassing ve factoring  gibi 
birçok yardımcı hizmetleri kapsamaktadır. 
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nomik ölçek büyüklüğünde kurulması gerekir. Bunun için de söz konusu 
yardımcı hizmete olan talep seviyesi, bu büyüklükte bir hizmet ünitesi-
nin kurulmasına yeterli olmalıdır. Hizmet talebi ise kurulacak işletmenin 
ölçek büyüklüğüne bağlı olduğundan, belirli bir konumda gerekli yardım-
cı hizmetlerin uygun bir fiyatla  sağlanıp sağlanamaması, kuruluş yeri 
avantajları yanında bu konumda kurulacak ölçek büyüklüğünü de etki-
leyen önemli bir faktördür.53 

C.2.1.5. KREDİ VE DEVLET YARDIMLARININ KURULUŞ YERİ 
VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ 

Genellikle kredi veren kuruluşların kontrol amacıyla kendi bulunduk-
ları bölgelerde gerçekleştirilen yatırımların finansmanına  öncelik tanıdık-
ları varsayımından hareket edilse bile, günümüzde tüm ülkeye yayılan 
banka şubelerinin bir sonucu olarak, kredinin kuruluş yerinden bağım-
sız olarak temin edildiği kabul edilebilir. Buna karşılık temin edilebilir 
kredi hacmi ölçek büyüklüğünü sınırlandırıcı bir faktör  olarak büyük 
önem taşır. 

Değişik yörelere göre farklılıklar  gösteren devlet yardımları ve ön-
leyici tedbirleri ise, kuruluş yeri seçiminde etkili olan bir faktördür.  İşsizli-
ğin azaltılması, kırsal alanlardan şehirlere nüfus  akımının durdurulması 
veya frenlenmesi,  geri kalmış yörelerin kalkındırılması, bölgeler arası ge-
lir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi, çevre kirlenmesinin önlenmesi 
gibi amaçlarla, devlet belirli yörelerde yapılan yatırımları çeşitli teşvik 
tedbirleriyle cazip kılma yoluna gidebilir. Bu durumda bu yörelerin ku-
ruluş yeri avantajları artacaktır. Bazı durumlarda ise devlet, belirli yö-
relerde —özellikle bazı sanayi kollarına ilişkin olarak— yatırım yapılma-
sını yasaklayabilir veya yatırım yapılmasını zorlaştırıcı tedbirlere başvu-
rabilir. Bu gibi durumlarda ise, söz konusu yöreler kuruluş yeri olarak se-
çilme özelliklerini ya tamamen kaybedecekler veya bu yörelerin kuruluş 
yeri avantajları azalacaktır. 

Devletin, belirli yörelerin kuruluş yeri avantajlarını artırıcı yöndeki 
teşvik tedbirleri, 

— bu yörelerde altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi ve dışsal eko-
nomileri artırıcı diğer faaliyetlerin  gerçekleştirilmesi gibi dolaylı 
tedbirler, 

53 Burada, söz konusu yardımcı hizmetlerin başka konumlarda faaliyet  gösteren 
hizmet ünitelerinden temin edilmesi halinde, yardımcı hizmetin taşıma maliyeti 
önem kazanır. Genellikle üretim fonksiyonuna  ilişkin hizmetlerin (tamir ve ba-
kım) taşıma maliyeti değerlerine göre nisbeten yüksektir. Taşıma maliyeti art-
tıkça, yardımcı hizmetin tedarik menzili daralır. 
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— bu yörelerde yatırım yapan teşebbüslere gelir vergisi indirimi, 
gümrük muafiyeti,  düşük faizli  kredi temini, projelendirmede yar-
dımcı ve destek olma, satış garantisi, amortisman kolaylığı gibi 
doğrudan tedbirler 

olmak üzere iki grupta toplanabilir.54 Belirli yörelerde yatırımların ya-
saklanması ise, "ağır sanayi kuruluşlarının sınırlardan uzak kurulmaları, 
rafinerilerin,  cephane üreten endüstrilerin tehlike yaratmayacak yerlerde 
kurulma zorunlulukları" gibi durumlarda ortaya çıkar.55 

Söz konusu devlet yardımları, büyümenin finansal  sınırlarını geniş-
letmesi sonucu, ayrıca devlet yatırımlarının ve yardımlarının belirli tek-
nolojilerde (emek ve sermaye yoğun teknolojiler) yoğunlaştırılması ha-
linde, ölçek büyüklüğü ve kullanılacak teknoloji çeşidi üzerinde de etkili 
olur. 

C.2.2. İŞLETMENİN ÜRETİM FONKSİYONUNA İLİŞKİN OLARAK 
KURULUŞ YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

Kuruluş yeri seçimi için söz konusu olan coğrafi  konumlarda (müm-
kün kuruluş yerlerinde), üretim sürecinin gerektirdiği bazı şartları yeri-
ne getirmesi gerekir. Kuruluş yeri seçimi açısından önemli olan bu şart-
ların başlıcaları 

— mümkün kuruluş yerinin jeolojik özellikleri, 

— mümkün kuruluş yerinin iklim özellikleri, 

— mümkün kuruluş yerinde sağlanabilen ölçek ekonomileri (içsel 
ekonomiler) 

olmak üzere üç grupta toplanabilir.56 Bu üç etki faktörü  grubuna ayrıca, 

— çevre kirlenmesi, 

— üretim sürecinin şekli, 

faktörlerini  de ilave etmek gerekir. 

Üzerinde belirli bir üretim ünitesinin kurulacağı arazi parçasının be-
lirli jeolojik şartları sağlaması zorunludur. Bu jeolojik şartları asgari se-
viyede sağlayamayan konumlar, mümkün kuruluş yerleri olma özellik-
5 4 Gülerman, A.: a.g.e., s. 105. 
55 Gülerman, A.: a.g.e„ s. 105. 
58 Behrens, K. Ch.: a.g.e., s. 65 v.d. Behrens burada, tamemen ölçek ekonomileri an-

lamında olmak üzere "teknik yığılma avantajları" (technische Agglomerations-
vorteile) kavramını kullanmaktadır. 
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lerini kaybederler. Şayet gerekli jeolojik şartların belirli bir konumda 
suni olarak gerçekleştirilmesi mümkünse, bunun için katlanılması gerek-
li yatırım maliyetleri bu konumun mümkün kuruluş yeri olarak değerlen-
dirilmesinde dikkate alınmalıdır. 

Belirli bir konumun iklim özellikleri de, hem işgücünün verimliliği 
üzerinden ve hem de bazı sanayi kollarında üretim süreci için sağladık-
ları olumlu (veya olumsuz) şartlarla, üretim maliyetini olumlu (veya 
olumsuz) yönde etkileyerek kuruluş yeri seçiminde etkili olur.56 Uygun 
iklim şartlarının işyerinde suni olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise, 
—aynen suni jeolojik şartlarda olduğu gibi— katlanılması gerekli ek ma-
liyetler mümkün kuruluş yerinin değerlendirilmesinde dikkate alınmalı-
dır. 

Belirli bir konumda ölçek büyüklüğünün arttırılması yoluyla elde edi-
lebilecek ölçek ekonomileri çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı bi-
çimde incelenmiş bulunmaktadır .5 7 

Çevre kirlenmesi nedeniyle bazı konumlarda sanayi işletmelerinin 
kurulmasına izin verilmemesi halinde bu konumlar mümkün kuruluş yer-
leri olarak kuruluş yeri planlamasına dahil edilemeyeceklerdir. Şayet üre-
t im süreci sonunda ortaya çıkacak çevre kirlenmesinin kısmen veya ta-
mamen bizzat teşebbüs tarafından  önlenmesi öngörülüyorsa, bunun ge-
rektirdiği ek yatırımlar kuruluş yerine bağlı yatırım maliyetleri olarak, 
söz konusu konumun değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Yine ba-
zı jeolojik ve iklim şartlarının suni olarak gerçekleştirilmesinde olduğu 
g'ibi, bu tür yatırım maliyetlerinin kurulacak ölçek büyüklüğüne bağlı 
olarak sabit kalması, azalan veya artan bir şekilde değişmesi, sağlanacak 
maliyet tasarrufları  veya neden olacağı menfi  tasarruflar  sonucunda öl-
çek büyüklüğü üzerinde etkili olur (dipnot 57). Hat ta bu tür ilave mali-
yetlere katlanılmasının ancak belirli bir ölçek büyüklüğünden itibaren 
ekonomik olması (veya katlanılabilir olması) halinde, çevre girlenmesi 
sonuçlarının bizzat teşebbüs tarafından  ortadn kaldırılması önlemi, öl-

56-a îklim şartlarının işgücü verimliliği ve üretim sürecindeki etkilerine ilişkin ör< 
nekler için bkz.: Gülerman, A.: a.g.e., s. 104. 

57 Ayrıca, belirli bir mümkün kuruluş yerinde üretim sürecinin zorunlu kıldığı, 
bazı jeolojik ve iklim şartlarının suni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, ge-
rekli yatırım maliyetlerinin kurulacak üretim ünitesinin ölçek büyüklüğüne gö-
re değişip değişmediği, şayet değişiyorsa ölçek büyüklüğünün bir fonksiyonu 
olarak nasıl bir değişim (artan, azalan veya doğrusal şekilde) gösterdiği, bu 
konumda gerçekleştirilecek ölçek büyüklüğünün belirlenmesinde önemli bir fak-< 
tör olabilir. Zira bu yatırım maliyetlerinin ölçek büyüklüğüne bağlı olarak aza-
larak artması ve özellikle sabit kalması durumunda, ölçeğin büyütülmesi sonu-
cunda birim çıktıya düşen yatırım maliyetleri payının azalmasıyla maliyet ta-
sarrufları  sağlanması söz konusudur. 
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çek büyüklüğünün alt sınırının belirlenmesinde önemli bir faktör  duru-
muna geçer. 

Belirli bir coğrafi  konumda gerçekleştirilecek üretim sürecinin i) ba-
sit üretim süreci, ii) analitik üretim süreci veya iii) sentetik üretim sü-
reci tipinde olması, bu konumun sağlaması gerekli kuruluş yeri şartları-
nı ve dolayısıyla —belirli bir üretim ünitesine ilişkin olarak— kuruluş 
yeri avantajlarını değiştirir.58 Örneğin "analitik üretim yönteminde, ham-
madde girdisinden mamul ve yan ürün çıktılarına kadar bütün üretim sü-
recinin aynı kuruluş yeri içinde bulunması şart değildir. Durumun gere-
ğine göre, bazen bir dizi halinde, kuruluş yerleri hammadde kaynağından 
pazara kadar sıralanabilir.59 

C.2.3. İŞLETMENİN PAZARLAMA FONKSİYONUNA İLİŞKİN 
OLARAK KURULUŞ YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

Pazarlama fonksiyonuna  ilişkin faktörler,  ürünlerin taşınması ve ak-
tif  pazarlama faaliyetleri  yanında, özellikle satış hasılatını belirleyen sa-
tış miktarı ve satış fiyatı  üzerinden kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyük-
lüğü üzerinde etkili olur. Dolayısıyla teşebbüs amacının kâr veya ranta-
bilite maksimizasyonu olarak belirlenmesi halinde, —bu amaçların mali-
yetler yanında satış hasılatı tarafından  da belirlenmesinin bir sonucu ola-
rak— pazarlama fonksiyonuna  ilişkin faktörlerin  kuruluş yeri seçimi ve 
ölçek büyüklüğü üzerindeki etkisi nisbeten daha fazladır. 

Burada en önemli husus, üretimin ancak satılabildiği takdirde ekono-
mik bir anlam kazanmasının doğal sonucu olarak, belirli bir mümkün 
kuruluş yerinden uj r gun bir fiyatla  gerçekleştirilebilen satış miktarının 
en azından minimum ekonomik ölçek büyüklüğünde bir işletmenin ku-
rulmasını garanti edecek büyüklükte olması gereğidir.60 

68 Basit üretim süreci, "bir hammadde kullanarak ve bunun üzerinde üretim işlem-
leri yaparak yine bir mamul oluşturmak", analitik üretim süreci, "bir hammad-
de kullanarak ve bunun üzerinde üretim işlemleri yaparak birden fazla  yari 

i ü rün veya mamul oluşturmak", ve nihayet sentetik üretim süreci en çok göz-
lenen üretim süreci şekli olarak "birçok hammadde ve yardımcı malzeme kul-
lanarak, bir mamulü oluşturmak" şeklinde tanımlanmaktadır. İbid, s. 95. Bu üre-
tim tarzlarının kuruluş yeri seçimine etkisine ilişkin olarak bkz.: İbid, s. 95-98. 

69 İbid, s. 97. 
60 Metaekonomik amaçlarla veya ekonomik kıstasların geçerli olmasına rağmen 

devlet yardımları, gümrük duvarları gibi suni tedbirlerle veya monopolist du-
rumun bir sonucu olarak, daha alt seviyedeki ölçek büyüklüklerinde de faali-
yette bulunulması, hatta kârlı bir şekilde faaliyette  bulunulması mümkündür. 
Burada bu gibi durumlar çalışma kapsamı dışında bırakılmalıdır. 
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Satışın gerçekleştirildiği talep sahipleri (müşteriler), genel olarak, me-
kanda birbirlerinden yakın veya uzak mesafelerde  yayılmış bulunan 
farklı  büyüklükteki birçok talep merkezlerinde toplanmışlardır. Ayrıca, 
talep merkezleri nicel farklılıklar  yanında nitel farklılıklarla  da birbir-
lerinden ayrılırlar. Dolayısıyla her mümkün kuruluş yerinden ulaşılabi-
len talep merkezleri ve bu talep merkezlerinde belirli fiyatlardan  gerçek-
leştirilebilecek satış miktarları farklı  olacaktır. Başka bir deyimle, her 
mümkün kuruluş yerinden gerçekleştirilebilen satış miktarının farklı  ol-
ması, her mümkün kuruluş yerinde kurulacak ölçek büyüklüğünün de 
farklı  olmasını gerektirir. Bu itibarla, her mümkün kuruluş yeri için 
satış alanının ve bu alandaki satış potansiyelinin belirlenmesi, kuruluş ye-
ri ve ölçek büyüklüğünü tayinde büyük önem taşır. Bunun için, teşeb-
büsün aktif  pazarlama faaliyetleriyle  satış potansiyelini —mevcut satış 
alanında veya satış alanını genişletmek suretiyle— artırması imkanları, 
ayrıca genel olarak satış alanını ve satış potansiyelini etkileyen faktörle-
rin ortaya konması ve etki şeklinin belirlenmesi gerekir. 

C.2.3.1. MÜMKÜN KURULUŞ YERİNE İLİŞKİN SATIŞ ALANI 

Her mümkün kuruluş yerine ilişkin satış alanı, bu konumdan ulaşı-
labilen (veya bu konumda üretilen ürünlerin uygun bir fiyattan  satılabil-
diği) talep merkezlerini kapsamaktadır. Buna göre her mümkün kuruluş 
yerine ilişkin satış alanı, merkezi mümkün kuruluş yeri ve yarıçapı üre-
tilen ürünün satış menzili kadar olan bir alanı kapsar.6 1 

Mümkün kuruluş yerine ilişkin satış alanını belirleyen en önemli fak-
tör, üretilen ürünün taşınamaz veya taşınabilir olma özelliğidir. Taşına-
maz ürün üretiminde, kuruluş yeri alternatifleri  (mümkün kuruluş yer-
leri) olarak planlamaya sadece ürünün satılabildiği talep merkezleri esas 
alınır. Ürünün bu talep merkezi dışında kalan diğer talep merkezle-
rine ulaştırılması mümkün olmadığından, kurulacak işletmenin ölçek bü-
yüklüğü de, kuruluş yeri olarak seçilen talep merkezindeki talep seviye-
si tarafından  yukarı doğru sınırlandırılır. Bu nedenle, talep seviyesi mi-
nimum ekonomik ölçek büyüklüğünde bir işletmenin kurulmasına uygun 
düzeyde olmayan talep merkezleri, mümkün kuruluş yeri olma özelliğini 
kaybeder. 

Taşınabilir ürünlerde ise, her mümkün kuruluş yerine ilişkin satış 
alanı, —ürünün satış menzilini belirleyen faktörler  olan— ürünün taşıma 
maliyeti, bozulma gibi durumlarda ürünün taşıma süresine ilişkin sınır-

6i Satış alanı, ancak —homojen alan varsayımının bir sonucu olan— kuşuçuşu 
mesafe  varsayımı altında bir daire olarak belirlenir. Gerçek ulaşım mesafeleri 
dikkate alındığında satış alam, mümkün kuruluş yerinden gerçek mesafesi  ürü-, 
nün satış menziline eşit veya daha az olan tüm talep merkezlerini kapsar. 
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lamalar ve her talep merkezindeki maksimum fiyat  (Prohibitivpreis) tara-
fından  belirlenir.62 Ürünün taşıma maliyeti arttıkça bozulma gibi durum-
lar dolayısıyla taşıma süresi kısıtlandıkça ve talep merkezlerinin maksi-
mum fiyatı  azaldıkça satış alanı daralacak, karşıt şartlarda genişleyecek-
tir. Satış alanı daraldıkça pazarlama fonksiyonuna  ilişkin kuruluş yeri 
faktörlerinin  kuruluş yeri seçimindeki ağırlıkları ar tar ve uç durum ola-
rak, taşınamaz ürünlerde talep merkezi kuruluş yerini tamamen kendi 
bulunduğu konuma bağlar. 

Ölçek büyütülmesiyle elde edilen maliyet tasarruflarının  kısmen ve-
ya tamamen satış fiyatlarına  yansıtılması suretiyle de satış alanının ge-
nişletilmesi mümkündür. Bilhassa ölçek ekonomilerinin ileri üretim sevi-
yelerine kadar devam ettiği sanayi kollarında, satış alanının bu şekilde 
genişletilerek ölçek ekonomilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşır.6 3 

Ayrıca ulaşım şebekesinin niteliği ve niceliği, kullanılabilen taşıma araç-
larının taşıma maliyeti ve taşıma süresi üzerinden satış alanını belirleyici 
faktörlerdir.  Yine aktif  pazarlama faaliyetleri  ile talep merkezlerindeki 
talep fonksiyonlarının  yukarı doğru kaydırılması suretiyle de satış ala-
nının genişletilmesi mümkündür. Ürünün ihraç edilmesi durumunda ise, 
gümrük tarifeleri  satış alanını daraltıcı, devletin ihracatı teşvik tedbirleri 
de genişletici yönde etkili olur.64 

C.2.3.2. MÜMKÜN KURULUŞ YERİNE İLİŞKİN SATIŞ 
POTANSİYELİ 

Belirli bir mümkün kuruluş yerine ilişkin satış potansiyeli, bu müm-
kün kuruluş yeri için —belirli bir ürün üretimine ilişkin olarak— belir-
6 3 Her talep seviyesine ilişkin maksimum fiyat,  bu talep merkezinde talep fonk-

siyonunun fiyat  eksenini kestiği fiyat  seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Belirli 
bir konumdan ulaşılabilen en son talep merkezi, marjinal üretim ve taşıma ma-
liyeti toplamının maksimum fiyata  eşit olduğu talep merkezidir. Maksimum 
fiyatı  marjinal üretim ve taşıma maliyeti toplamının altında kalan talep mer-
kezleri. söz konusu konuma ilişkin satış alanı dışında kalırlar. 

63 "Makinalaşmış bir üretimin sonucunda elde edilen büyük üretim miktarını ya-
kın çevreye satmak değil, çok uzak çevrelere de satmak, satışı yaygınlaştırmak 
bir zorunluluk olmuştur." îbid, s. 3. 

4 4 Satış alanı konusu, özellikle homojen alan ve tüketicilerin tüm alanda eşit şe-
kilde yayıldıkları (alandaki her noktanın bir tüketiciyi temsil etmesi) varsa-
yımları altında, mikro ekonomi ve işletme ekonomisinin klasik araştırma konu-
larından biridir. Konu, belirli bir konumda faaliyet  gösteren bir işletmenin sa-
tış alamnın, veya dyopol durumunda rekabet sınırının belirlenmesi şeklinde or-
taya konmaktadır. Konu matematiksel bir model içinde ilk kez Launhardt ve 
daha sonra dyopol durumunda optimum kuruluş yerinin belirlenmesi şeklinde 
Hotelling tarafından  ele alınmaktadır (Dondurmacı örneği). Daha sonra aynı 
problem "Launhardt - Hotelling problemi" olarak farklı  varsayımlar altında ve 
değişken sayısı artırılarak birçok çalışmalara konu olmuştur. 
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lenen satış alanı çindeki talep merkezlerinde gerçekleştirilebilecek toplam 
satış hasılatı, yani Aı mümkün kuruluş yerine ilişkin satış potansiyeli, 

H = S S P j q . X ] q ( tüm i 1er için) 
j=ıa=ı 

olarak tanımlanır.6 5 Satış potansiyeli, mevcut satış alanında bulunan ta-
lep merkezlerindeki talep seviyesinin yükselmesi veya mevcut satış ala-

• nının genişlemesi sonucu artar. Satış potansiyelinin artmasında teşebbüs 
de aktif  pazarlama faaliyetleriyle  bizzat etkili olabilir. Satış alanı için-
deki rekabet koşulları yanında, satış alanı içinde bulunan talebin özel-
likleri (talep fonksiyonu),  talep dalgalanmaları, talep merkezlerinin satış 
alanı içindeki coğrafi  dağılımı gibi faktörler,  satış potansiyelinin ne ka-
darının değerlendirilebileceğini belirleyen başlıca faktörlerdir. 

Değişik konumlara ilişkin satış potansiyellerinin ve bu potansiyelin 
değerlendirilebilmesi imkanlarının mümkün kuruluş yerlerine göre fark-
lılıklar göstermesi halinde, kuruluş yeri seçiminde ve ölçek büyüklüğü-
nün belirlenmesinde pazarlama fonksiyonuna  ilişkin faktörler  büyük önem 
kazanır. "Zira bir proje büyüklüğünü tayinde en önemli unsur karşılan-
ması gereken talebin hacmidir."66 Öte yandan "karşılanabilecek talep 
hacmi" (satış potansiyeli) seçilecek kuruluş yerine göre farklılıklar  gös-
terdiğinden, belli bir konumda gerçekleştirilecek "proje büyüklüğü" (öl-
çek büyüklüğü) kuruluş yerine bağlı olarak değişecektir. Böylece kurulş 
yeri, talep hacmi ve ölçek büyüklüğü arasında kesin bir ilişki ortaya çık-
maktadır. 

Belirli bir konumda işletme kurmanın ekonomik olup olmadığına, şa-
yet ekonomikse hangi ölçekte bir işletme kurulması gerektiğine ilişkin 
olarak, —söz konusu konumda gerçekleştirilebilen satış potansiyeline bağ-
lı olmak üzere— aşağıdaki "üç esas durum önem kazanır: 

1) Talep hacmi ya üretim seviyesini hiç smırlandırmamaktadır, 

2) Veya talep hacminin çok küçük olması nedeniyle asgari seviye-
deki iktisadi üretimi mümkün kılmamaktadır, 

3) Üçüncü bir hal de talep hacminin asgari büyüklüğe eşit olması-
dır. 

Bu nedenle piyasa etüdü, üçüncü haldeki büyüklüğe yakından bağlıdır. 
Zira birinci halde talep hacmi sınırlayıcı bir faktör  olmamakta, ikincisin-
de ise projenin uygulanmasını kesinlikle önlemektedir."67 

6 5 P j q > Bj talep merkezinde q ürün çeşidinin fiyatım,  X j q talep merkezinde q 
ürün çeşidinin —P j q fiyatındaki—  satış miktarını ifade  etmektedir. 

66 Birleşmiş Milletler: a.g.e., s. 237. 
ibid, s. 237. Birinci durumda karakterize edilen, yani satış potansiyelinin üretim 
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C.2.3.2.1. SATIŞ POTANSİYELİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN 
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Satış potansiyelini belirleyen başlıca faktörler,  —kuruluş yeri seçimi 
ve ölçek büyüklüğüne ilişkin etkileri dikkate alınarak— dört grupta top-
lanabilir: 

1) Satış miktarları, 

2) Satış fiyatları, 

3) Aktif  pazarlama faaliyetleri  (pazarlama araçları) ve 

4) Talebin nitel özellikleri. 

Aşağıda bu faktörlerin  kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü üzerinde-
ki etkileri ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacaktır. 

1) Her mümkün kuruluş yerinden elde edilebilen satış miktarı, 

a — mümkün kuruluş yerinin satış alanının genişliğine, 

b — bu satış alanındaki talep seviyesine, 

c — satış alanındaki rekabet yoğunluğuna 

bağiı olarak değişir. Dolayısıyla satış miktarı bu üç faktör  tarafından  be-
lirlenen, kuruluş yerine bağlı bir değişkendir. 

1 a) Her mümkün kuruluş yerinin belirli bir ürün çeşidine ilişkin 
satış alanının genişliği, burada kurulacak işletmenin ölçek büyüklüğüne 
bağlı olarak değişen üretim ^maliyetine, ürünün taşıma maliyeti ve taşıma 
süresine, teşebbüsün aktif  pazarlama faaliyetlerine  ve talep merkezlerin-
deki maksimum fiyatlara  bağlıdır.68 Satış alanının genişliğini belirleyen bu 

seviyesini hiç sınırlandırmadığı konumlar ve üçüncü durumla karakterize edi-
len konumlar mümkün kuruluş yerleri olarak kuruluş yeri planlamasına esas 
alınırken,' ikinci durumla karakterize edilen konumlar mümkün kuruluş yeri 
olma özelliğini taşımamaktadırlar. Dolayısıyla ikinci durumdaki konumlar ku-
ruluş yeri planlamasında dikkate alınmazlar. Zira bu konumların satış potan-
siyeli minimum ekonomik ölçek büyüklüğünde bir işletmenin kurulmasına ye-
terli değildir. 

68 Belirli bir konumda daha büyük ölçeklere geçmek suretiyle elde edilecek öl-
çek ekonomilerini değerlendirmek üzere satış alanının genişletilmesi ancak be-
lirli bir sınıra kadar mümkündür, ölçek büyütülmesi suretiyle elde edilen mar-
jinal maliyet tasarrufu,  marjinal aktif  pazarlama maliyeti ile marjinal taşıma 
,maliyeti toplamından büyük olduğu sürece satış alanının genişletilmesine de-
vam edilebilir. Eşitlik halinde ise, satış alanının genişletilmesi sınırına ulaşılır, 
Küçük olması durumunda ölçeğin aynı konumda büyütülmesine son vermek, 
büyüme sürecini farklı  konumlarda sürdürmek gerekir. Son durumda, farklı 
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unsurlar ürün çeşitlerine göre farklılıklar  gösterebileceğinden, teşebbüsün 
ürün programını oluşturan her ürün çeşidine ilişkin satış alanı ayrıca belir-
lenmelidir. "Her ürün çeşidinin kendine özgü bir pazarı vardır ve her pa-
zar mekansal olarak veya başkaca kıstaslarla sınırlandırılmış belirli bir 
tüketici kesimi kapsar."6 9 

1 b) Satış alanı içindeki talep seviyesini belirleyen başlıca faktörler, 
satış alanı içindeki nüfus,  nüfusun  alım gücü, bölgenin tüketim alışkan-
lıkları gibi faktörlerle,70  talep dalgalanmaları, talebin fiyat  ve gelir es-
neklikleri gibi talebe özgü nitelikleridir. 

1 c) Rekabet yoğunluğunun nisbeten fazla  olduğu satış alanlarında, 
satış miktarını art t ırmak hatta mevcut satış hacmini korumak güçleşir. 
Özellikle satış menzili dar ürünler üreten bir teşebbüs için, satış alanında 
rekabet yoğunluğunun fazla  olduğu konumların kuruluş yeri avantajları 
azalır. 

2) Her mümkün kuruluş yerine ilişkin satış alanı içinde bulunan ta-
lep merkezlerinde satış fiyatını  değiştirmek suretiyle —her talep merke-
zinin talep fonksiyonuna  bağlı olarak— satış potansiyeli artırılabilir. Sa-
tış potansiyelinin satış fiyatı  vasıtasıyla artırılması, 

a — teşebbüsün fiyat  politikasına ve 

b — talep merkezlerindeki talebin fiyat  esnekliğine bağlı olarak de-
ğişir. 

2 a) Teşebbüsün fiyat  politikası, —özellikle monopolist bir teşebbüs 
için geçerli olmak üzere— 

i — her talep merkezinde fiyatın,  fabrika  çıkış fiyatı  ile taşıma ma-
liyeti toplamı olarak belirlenmesi, 

ii — her talep merkezinde eşit fiyat  uygulaması, 

iii — mümkün olan her talep merkezinde fiyat  farklılaştırılmasma 
gidilmesi 

olmak üzere üç ana fiyat  stratejisinde mütalaa edilebilir.71 Birinci fiyat 
stratejisinde satış alanı içindeki talep merkezlerinde fiyat  esnekliğinin 
nisbeten fazla  olduğu mümkün kuruluş yerleri, ikinci fiyat  stratejisinde 

konumlarda büyümek suretiyle gerçekleştirilen kuruluş yeri avantajları, aynı 
konumda büyümeyle elde edilecek ölçek ekonomilerini aşmaktadır. 

69 Jacob, H.: Preispolitik, Wiesbaden 1963, s. 27. 
10 Behrens, K. Ch.: a.g.e., s. 74 v.d. 
1 1 Bu fiyat  stratejileri esas alınarak kuruluş yeri problemi Jacob tarafından  mar-

jinal analiz çerçevesinde, Hansmann tarafından  da tam sayılı doğrusal prog-
ramlama modeli çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu konuda bkz.: Jacob, H..- a.g.e., 
s. 240-253. Hansmann, W.: a.g.e., s. 103-118. Alvensleben, R.v.: a.g.e., s. 67 v.d. 
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ise taşıma maliyetinin nisbeten az, buna karşılık dışsal ekonomilerinin faz-
la olduğu mümkün kuruluş yerleri kuruluş yeri seçiminde önem kazamr. 
Üçüncü fiyat  stratejisinin monopolist bir teşebbüste kâr maksimizasyonu 
amacında uygulanması söz konusudur. Zira maksimum kâr ancak tam bir 
mekansal fiyat  farklılaştırmasına  gitmek suretiyle gerçekleştirilebilir. 

2 b) Talep merkezlerinin fiyat  esnekliği arttıkça çekicilikleri art-
maktadır. Zira ancak talep fonksiyonu  üzerinde fiyat  esnekliğinin birden 
büyük olduğu kısımlarda satış fiyatını  düşürmek suretiyle satış hasılatı-
nın artırılması söz konusudur. Satış hasılatının bu şekilde artırılması ta-
lebin fiyat  esnekliği arttıkça daha etkili olacaktır. Buna göre, işletmenin 
büyütülmesi suretiyle elde edilen maliyet tasarruflarının  satış fiyatlarına 
yansıtılması suretiyle satış hasılatının artırılması, sadece fiyat  esnekliği 
yüksek olan talep merkezlerinde gerçekleştirilebilir. Bunun sonucu olarak 
satış alanı içindeki talep merkezlerinde fiyat  esnekliğinin nisbeten daha 
yüksek olduğu mümkün kuruluş yerlerinde, —pazarlama fonksiyonuna 
ilişkin— kuruluş yeri avantajları fazladır.  Ölçeğin büyütülmesi kararı da 
satış yapılan talep merkezlerindeki fiyat  esnekliğine bağlıdır. Fiyat es-
nekliğinin yüksek olması büyümeyi teşvik edici-yönde etkili olurken, dü-
şük fiyat  esnekliğinde, pazar büyümeyi frenleyici  veya sınırlandırıcı yön-
de etkili olur. 

3) Aktif  pazarlama faaliyetleri  (pazarlama araçları) vasıtasıyla satış 
potansiyeli ve bu potansiyelin gerçekleştirilme oranı artırılabilir. Tabiatıy-
la burada, pazarlama araçlarının satış hasılatı üzerindeki olumlu etkisi 
yanında aktif  pazarlama maliyetleri de kuruluş yerinin ve ölçek büyüklü-
ğünün değerlendirilmesine dahil edilmelidir. 

Bir pazarlama aracı olan fiyat  politikasına ilişkin yukarıdaki açıkla-
malardan sonra, burada ürün farklılaştırması  ve reklam faaliyetlerinin  ku-
ruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü üzerindeki etkileri belirlenmeye ça-
lışılacaktır. 

Belirli bir mümkün kuruluş yerinde kurulan işletmenin ürün prog-
ramının genişliği, büyük ölçüde satış alanı içindeki pazar şartları tara-
fından  tayin edilir.72 Ürün programını daraltarak (tipleştirme) maliyet 
tasarrufları  sağlanması, ancak pazar şartlarının elverdiği imkanlar için-
de gerçekleştirilebilir. Söz konusu şartların yeterli olmaması halinde 
nisbeten geniş bir ürün programında faaliyet  gösterilmesi zorunlu olur. 
"Gelişmekte olan ülkelerde üretim ve pazar şartları, teşebbüslerin —nis-

•ra Ürün programının kuruluş aşamasında belirsiz olması halinde, her mümkün 
kuruluş yeri, alternatif  ölçek büyüklükleri yanında alternatif  ürün programla-
rına ilişkin olarak da ayrıca değerlendirilmelidir Bu durumda problem, opti-
mum kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü yanında, optimum ürün programını da 
kapsayacak biçimde tanımlanmalıdır. 
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beten yüksek üretim maliyetleriyle çalışmalarına rağmen— önemli dü-
zeylere ulaşan monopolcü kârlar elde etmelerini mümkün kılmaktadır; 
Bu kârların yeniden yatırımlara kaydırılması, talep yetersizliğinin bir so-
nucu olarak, aynı sektörde mümkün olmamakta, dolayısıyla ölçek ekono-
mileri yeterince değerlendirilememektedir."73 Zira söz konusu ürüne kar-
şı olan talebin yetersizliği ve ihracat imkanlarının sınırlılığı nedeniyle, 
henüz ölçek ekonomilerinin etkin olmasına rağmen ürün kapasitesi artı-
rılamamaktadır. Böylece nisbeten küçük ölçek büyüklüklerinde ürün fark-
lılaştırılmasına gidilmesi zorunlu olmaktadır. 

Ürün programına alınan yeni ürün çeşitleri için de aynı şekilde talep 
yetersizliği söz konusu olduğundan, yine ancak küçük ölçeklerde faa-
liyet gösterilebilmektedir.74 Ancak sınırlayıcı faktör  olan talep seviyesinin 
—özellikle ihracat pazarlarına girmek suretiyle— artırılması, bu talep dar-
boğazının aşılmasını mümkün kılar. Böylece bir yandan kapasitenin artı-
rılarak maliyet tasarruflarının,  diğer yandan ürün programının daraltıla-
rak tipleştirme avantajlarının elde edilmesiyle daha sağlıklı bir maliyet 
yapısı gerçekleştirilebilir. Bu da ancak, satış alanı ihracat ülkelerine ka-
dar uzanabilen kuruluş yerlerinde mümkündür. 

Reklam faaliyetlerinin  mekansal olarak genişletilmesi, —girdi ve ürün-
lerde olduğu gibi— taşıma maliyeti artışı gibi olumsuz bir etki yaratmı-
yacaktır. Tam tersine, kitle reklamı ancak çok geniş alanlara mesaj ile-
tebildiği ölçüde ekonomik olmaktadır. Dolayısıyla reklam faaliyetleri  so-
nucu geniş bir alanda yaratılan satış potansiyelinin değerlendirilmesi öl-
çek büyüklüğü açısından büyük önem taşır. Ürünlerin satış menzillerinin 
nisbeten dar olması halinde, bu potansiyeli değerlendirmek üzere farklı 
konumlarda birçok işletmeler kurmak suretiyle teşebbüsün büyütülmesi 
yoluna gidilmesi önem kazanır. Burada, özellikle kitle reklamlarının or-
ganizasyona bağlı bölünmezlik niteliği, teşebbüsün birbirlerinden uzak 
mesafelerde  (hatta ülkeleri kapsayan bir alanda) birçok konumlarda faa-
liyet gösteren işletmeler kurmak suretiyle büyütülmesi yönünde etkili 
olur.75 

'3 Zenk, G.: "Aspekte der ökonomischen Konzentration in den Landern der dritten 
Welt", Wettbewerb, Konzentration und wirtschaftilche.  Macht, der.: F. Neumark, 
C. Thalheim, H. Hölze, Berlin 1976, s. 356. 

7 4 Bu tür şartların egemen olduğu satış alanlarında benzer ürün programında 
faaliyet  gösteren teşebbüslerin birleşmeleri, en azından ürün programında koo-
perasyona gitmeleri suretiyle herbirinin ürün programını daraltması sonucu 
önemli maliyet tasarrufları  sağlamaları mümkün olabilir. Burada, birleşen ve-
ya kooperasyona giden teşebbüslerin kuruluş yerlerini aynen korudukları var-
sayıldığmdan, ilave kuruluş yeri avantajları ortaya çıkması söz konusu değildir. 

75 Hemen hemen tüm yeryüzünü kapsayacak şekilde faaliyet  gösteren Coca-cola 
işletmeleri, bu şartlara uygun tipik bir örnektir. 
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4) Mümkün kuruluş yerine ilişkin satış alanı içinde bulunan talebin 
niceliği yanında çeşitli nitel özellikleri de, kuruluş yeri ve ölçek büyük-
lüğünün belirlenmesinde 

a) talebin esnekliği, 

b) talebin satış alanı içindeki coğrafi  dağılımı, 

c) talep seviyesindeki dalgalanmalar, 

d) talep kaymaları ve 

e) talebin dinamik yapısı 

gibi faktörler  üzerinden etkili olur. 

4 a) Daha önce incelenen talebin fiyat  esnekliği yanında gelir es-
nekliği de değerlendirmeye dahil edilmelidir. Talebin gelir esnekliği talep 
sahiplerinin zaman boyutu üzerinde artan gelir seviyelerinin satış ha-
sılatı üzerindeki etkisini ifade  etmektedir. Gelir esnekliği bilhassa ay-
nı satış alanında mevcut müşterilere daha fazla  miktarda ürün satmak 
suretiyle teşebbüsün büyütülmesi şeklinde (Abb tipi büyüme) büyük önem 
taşır. Talebin gelir esnekliği arttıkça, artan gelir seviyesine bağlı olarak 
teşebbüsün satış hasılatı olumlu yönde etkilenir. Burada özellikle gelir se-
viyesi arttıkça talebin mutlak olarak düştüğü "düşük mallar" (inferiör 
mal) büyük önem taşır. Düşük mallar üreten bir işletmenin, tüketicilerin 
gelirlerinin artması durumunda,, bu tür ürünlerin tüketiminden ya tama-
men vazgeçmesi veya üretim hacmini kısıtlayarak ürün programına yeni 
ürün çeşitleri alması gerekir. 

4 b) Talebin alan içinde büyük veya küçük talep merkezlerinde top-
lanması, bu talep merkezlerinin birbirlerine yakınlığı ve ulaşım imkanları 
da kuruluş yerini ve ölçek büyüklüğünü, ayrıca tek konumda veya 
çok konumda faaliyette  bulunma kararını etkileyen önemli bir faktördür. 
Birbirlerinden uzak küçük talep merkezlerinden meydana gelen bir alan-
da, kuruluş yeri avantajlarının daha iyi değerlendirilmesi amacıyla çok 
konumda faaliyet  gösterilmesi eğilimi artar. Aksi durumda, tek veya az 
sayıda kuruluş yerinde nisbeten daha büyük ölçeklerde faaliyet  gösteril-
mesi sonucu, kuruluş yeri avantajları yanında ölçek ekonomilerinin de et-
kin bir biçimde değerlendirilmesi mümkün olur. Böylece talep merkezleri-
nin nisbeten büyük olduğu ve/veya birbirlerine yakın mesafelerde  bulun-
duğu coğrafi  alanlarda daha büyük ölçeklerde çalışmak mümkün olmakta-
dır. "Piyasanın coğrafi  dağılımı, işletme büyüklüğünü ve kuruluş yerini 
kararlaştırmada önemli bir faktör  olabilir. Belki de aynı talep, 

a — bütün coğrafi  piyasa için tek bir işletmeyle, 
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b — bölgenin büyük bir kısmı için merkezi bir işletme ve diğer yer-
lerde daha ufak  kapasiteli işletmeler, ve 

c — bütün bölgeye dağılmış aynı büyüklükteki birçok işletmeyle 
karşılanabilir."76 

4 c) Teşebbüsün ürün programına karşı olan talebin mevsimsel, kon-
joktürel veya yapısal dalgalanmalara tabi olup olmaması, talep dalgalan-
malarının derecesi ve sıklığı da ölçek büyüklüğünün ve kuruluş yerinin 
belirlenmesinde etkili olan bir faktördür.  Özellikle ölçek ekonomilerini 
değerlendirmek üzere büyük ölçek birimlerde sermaye yoğun bir üretim 
şekline geçilmesi halinde, talep dalgalanmalarının neden olduğu atıl ka-
pasite maliyetinin artmasıyla maliyet yapısı olumsuz yönde etkilenir. 

4 d) Talep merkezleri arasındaki talep kaymalarının mevcut kuru-
luş yeri sistemi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi taşıma maliyetle-
rinin önemine bağlı olarak değişir. Teorik olarak hiç taşıma maliyetinin 
ortaya çıkmadığı varsayımında, talep kaymalarının mevcut kuruluş yeri 
sistemi ve buradaki ölçek büyüklükleri üzerinde hiçbir etkisi söz konusu 
olmaz. Talep kaymaları sonucunda, talebin daha uzak mesafelerde  toplan-
ması halinde olumsuz, daha yakın mesafelerde  toplanması halinde ise 
olumlu bir etki ortaya çıkar. 

4 e) Talebin dinamik yapısı dolayısıyla, planda talep seviyesinin 
yakın bir gelecekte artacağından hareket ediliyorsa, ilk yıllarda ortaya 
çıkacak atıl kapasite maliyetine bir dereceye kadar katlanılabilir. Böylece 
ölçek ekonomilerinin etkin olduğu ve ileri üretim seviyelerine kadar de-
vam ettiği sanayilerde, başlangıçta büyük bir tesisin kurulması yoluna 
gidilebilir. Zira böylece başlangıç yıllarında zararla çalışılması gerekse 
bile ileriki yıllarda ortaya çıkacak talep artışı sonucu bu zararların faz-
lasıyla karşılanması mümkün olacaktır. Ancak bu yola başvurulması, üre-
t im ünitesinin daha alt birimlerde faaliyetinin  imkansız veya ekonomik ol-
madığı durumlarda (özellikle heterojen teknoloji ile büyümede) önem 
kazanır. Aksi takdirde homojen teknoloji ile büyüme yoluna gidilir. Baş-
langıçta büyük bir kapasite kurarak ilk yıllarda atıl kapasite maliyetine 
katlanmak yerine, talebin zaman içindeki artışına uygun olarak peyder-
bey yeni üretim ünitelerini devreye sokarak kademe kademe kapasitenin 
büyütülmesi daha ekonomik olur. Ayrıca ileriki aşamalarda devreye alı-
nacak yeni üretim ünitelerinin farklı  konumlarda yerleştirilmesiyle ku-
ruluş yeri avantajları da etkin bir biçimde değerlendirilebilir. 

'8 Birleşmiş Milletler: a.g.e,, s. 239. 
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C.2.4. TAŞIMA FONKSİYONUNA İLİŞKİN OLARAK KURULUŞ 
YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜ BELİRLEYEN 
FAKTÖRLER 

İşletmenin maddesel akımını oluşturan tedarik, üretim ve pazarlama 
fonksiyonlarına  ilişkin faaliyetlerin  mekansal bütünlüğünü sağlıyan taşı-
ma faaliyetleri, 

— tedarik merkezlerinden üretim merkezine (merkezlerine) taşıma 
faaliyetleri  (girdilerin taşınması) 

— işletmenin veya teşebbüsün üretim sürecini oluşturan üretim aşa-
malarının farklı  konumlara yerleştirilmesi halinde, üretim aşama-
sından üretim aşamasına taşıma faaliyetleri  (yarı ürünlerin ve 
parçaların taşınması) 

— üretim merkezinden (merkezlerinden) talep merkezlerine taşıma 
faaliyetleri  (ürünlerin taşınması) 

şeklinde üç grupta toplanabilir. Bu taşıma faaliyetleri  sonucu ortaya çıkan 
taşıma maliyetleri de, kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğüne ilişkin olarak 

1) taşıma mesafesine, 

2) taşınan malın (girdi, yarı ürün veya ürün) özelliklerine, 

3) ulaşım şebekesinin ve taşıma aracının niteliklerine, 

4) taşman mal miktarına, 

bağlı olarak değişir. Aşağıda taşıma maliyetini belirleyen bu faktörler  in-
celenmeye çalışılacaktır. 

1) Genel olarak taşıma mesafesi  arttıkça taşıma maliyeti de artar. 
Burada önemli olan husus, taşıma maliyetinin uzaklığa bağlı olarak na-
sıl değiştiğidir. Esas itibariyle, taşıma maliyetinin taşıma mesafesine  bağlı 
olarak doğrusal veya azalarak artması durumları söz konusudur. Daha 
genel geçerliğe sahip olan ikinci durumun, yani taşıma maliyetinin taşı-
ma mesafesine  göre azalarak artmasının başlıca nedenleri şunlardır: 

— Toplam taşıma maliyeti içinde taşıma mesafesine  göre değişken 
maliyetler yanında, taşıma mesafesine  göre sabit maliyetlerin de yer al-
ması. Taşıma mesafesine  göre sabit taşıma maliyetleri mesafe  arttıkça 
birim mesafeye  (km) düşen pay olarak azalır.77 

7 7 Taşıma mesafesine  göre sabit taşıma maliyetlerinin başlıcalan, yükleme-boşalt-
ma maliyeti, taşıma süresince malın korunması için gerekli ambalajlama mali-
yetleri olarak belirlenebilir. Bu sabit taşıma maliyeti unsurlarından bazıları, 
taşıma sürecinde ortaya çıkabilen aktarma durumlarında tekrarlanırken (yük-
leme-boşaltma maliyeti), diğer bazıları tekrarlanmaz (ambalajlama maliyeti). 
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— Taşıyıcı firmalar  tarafından  taşıma mesafesine  göre kademeli ta-
şıma ücretleri uygulanması. 

— Uzak taşıma mesafeleri  için daha etkin taşıma araçlarının kullanı-
labilmesi ile ton/km. taşıma ücretinin düşmesi.78 

2) Taşıma maliyeti taşman malın özelliklerine göre büyük farklı-
lıklar gösterir. Taşınan malın hacmi, şekli, kırılma ve bozulma durumu 
gibi çeşitli özelliklerine bağlı olarak taşıma maliyeti değişir. 

Burada ayrıca, girdilerin ve ürünlerin taşıma maliyetlerinin toplam 
maliyet içindeki yeri, özelfikle  ortalama birim taşıma maliyetinin ürün fi-
yatına veya değerine oranı büyük önem taşır. Bu oranın küçük olduğu sa-
nayi kollarında gerek ürünlerin satış menzili ve gerekse malzemelerin 
tedarik menzili nisbeten geniş tutulabilmekte, karşıt durumda ise daral-
maktadır. 

3) Ulaşım şebekesinin ve bu şebekede kullanılabilen taşıma araçla-
rının nitelikleri de taşıma maliyetini belirleyen önemli bir faktördür.  Ulaş-
t ırma teknolojisindeki gelişmelerle gerek taşıma maliyetinin düşürülmesi 
ve gerekse taşıma süresinin kısaltılması sonucunda, önceleri en önemli ku-
ruluş yeri faktörü  durumunda olan taşıma maliyetinin kuruluş yeri seçi-
mi üzerindeki ağırlığı azaltılmış, hat ta bazı sanayi kollarında tamamen 
ortadan kalkmıştır. Bu suretle, üretim mekana, başka bir deyimle belirli 
coğrafi  konumlara daha az bağımlı hale getirilebilmiştir. Kısaca, girdi-
lerini geniş bir alandan temin edebilen ve ürünlerini geniş bir alana sa-
tabilen büyük ölçekli işletmelerin kurulması, ancak ulaştırma teknoloji-
sinde gerçekleştirilen gelişmeler sonucu mümkün olmuştur. 

Burada önemli bir husus da, etkin taşıma aracının taşınan mal mik-
tarına göre değişmesidir. Zira genellikle daha etkin taşıma araçları daha 
büyük taşıma kapasitelerine sahiptir ve bu taşıma araçları ancak tam ka-
pasitede kullanıldıkları takdirde ekonomik olmaktadırlar. Aksi takdirde 
yüksek düzeyde atıl kapasite maliyeti ortaya çıkmaktadır. Burada da, 
—aynen üretim bölümünde olduğu gibi— belirli taşıma araçlarının eko-
nomik olmaya başladıkları "kritik taşıma miktarları" belirlenebilir. Do-
layısıyla kullanılacak taşıma aracı, tedarik merkezlerinden temin edile-
cek girdilerin ve talep merkezlerine sevkedilecek ürünlerin miktarına bağ-
lı olarak değişebilir. 

4) Taşınan mal miktarı, —yukarıda belirtildiği gibi— en uygun ta-
şıma aracının seçimini belirleyecek taşıma maliyeti üzerinde etkili ol-
maktadır. Belirli bir konumdaki yerleştirme biriminin ölçeği büyütüldük-
çe, gerek daha fazla  miktardaki girdi ihtiyacını temin etmek ve gerekse 

78 Son iki unsur, esas itibariyle birinci unsurun sonuçları olarak kabul edilebilir. 
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artan üretim hacmini pazarlamak için daha etkin taşıma araçlarından 
yararlanmak, dolayısıyla artan taşıma miktarının sağladığı taşıma mali-
yetleri tasarruflarını  gerçekleştirmek mümkün olur. Diğer yandan bu şe-
kilde taşıma maliyeti tasarrufları  sağlanması, küçük ve ortaboy teşebbüs-
lerin taşıma fonksiyonlarında  kooperasyona giderek büyük çapta taşıma 
yapmaları suretiyle de gerçekleştirilebilir. 

C.2.5. DIŞSAL YIĞILMA EKONOMİLERİNİN KURULUŞ YERİ 
VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Yığılma (toplanma) avantajlarını bir kuruluş yeri faktörü  olarak lite-
ratürde ilk kez ele alan Weber, yığılma avantajlarını "üretimin bir yerde 
toplanması sonucu olarak tedarik, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin  da-
ha düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi" şeklinde tanımlamaktadır.7 9 

Weber, yığılmayı tesadüfi  yığılma (Zufallsagglomeration)  ve teknik yı-
ğılma (tecnische Agglomeration) olarak ikiye ayırmaktadır.8 0 Tesadüfi  yı-
ğılma, tabii kuruluş yeri avantajlarının bir sonucu olarak üretimin belir-
li yerlerde toplanmasını ifade  etmektedir; Teknik yığılma ise, tesadüfi  yı-
ğılmadan bağımsız olarak üretimin belirli konumlarda toplanması şeklin-
de tanımlanmaktadır. Weber'de açık olarak belirtilmemiş olmasına rağ-
men, teknik yığılma içsel ekonomilerin ve tesadüfi  yığılma da dışsal eko-
nomilerin bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. 

Yığılma avantajlarının işletme ekonomisine ilişkin olarak en uygun 
sınıflandırması,  yığılma avantajlarının önce 

— içsel ekonomiler ve 

— dışsal ekonomiler 

şeklinde ikiye ayrılması, dışsal ekonomilerin ayrıca, 

— aynı sektörde meydana gelen yığılmadan kaynaklanan dışsal eko-
nomiler (localization economies) ve 

— farklı  sektörlerde meydana gelen yığılmadan kaynaklanan dışsal 
ekonomiler (urbanization economies) 

şeklinde yine ikiye ayrılması şeklindeki sınıflandırma  olarak kabul edil-
mektedir.8 1 

79 Weber, A.: a.g.e„ s. 123. 
®> İbid, s. 124 v.d. 
sı Alvensleben, R.v.: a.g.e., s. 10. Yığılma avantajlarının içsel ve dışsal ekonomiler 

şeklindeki ayırımı Marshall'a, dışsal ekonomilerin de localization ye urbaniza-
tion economies şeklindeki ayırımı da Ohlin ve Hoover'e dayanmaktadır. Dışsal 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde içsel ekonomiler (ölçek ekonomileri) 
geniş şekilde ele alındığı için, burada sadece dışsal ekonomilerin kuruluş 
yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü üzerindeki etkileri konusu ele alınacaktır. 

Dışsal ekonomilerin kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü üzerin-
deki etkileri, esas itibariyle 

1) Üretimin toplandığı bölgelerde —genel olârak devlet tarafından 
gerçekleştirilen —alt yapı tesislerinin yeterli derecede mevcut ol-
masından, 

2) Yığılma bölgelerinde işletmeler veya teşebbüsler arası işbölümü 
derecesinin nisbeten fazla  olmasından ve 

3) Yığılma bölgelerinde girdilerin tedarik edilmesine ve ürünlerin 
pazarlanmasma ilişkin uygun şartların daha çok mevcut olma-
sından 

kaynaklanmaktadır. 

1) Altyapı tesislerinin genellikle yüksek yatırım harcamaları gerek-
tirmesi nedeniyle, bizzat teşebbüs tarafından  gerçekleştirilmesi düşünüle-
mez. Dolayısıyla belirli bir konumda altyapı tesislerinin yeterli derecede 
mevcut olması, önemli bir kuruluş yeri avantajıdır. Ayrıca belirli bir 
konumda altyapı tesislerinden faydalanabilme  düzeyi, buraya yerleştiri-
lecek ölçek büyüklüğünün —özellikle üst kapasite sınırı olarak— belirlen-
mesinde, önemli bir faktör  olarak değerlendirmeye dahil edilmelidir. 

2) Bir bölgede aynı veya farklı  sektörlerdeki birçok işletmelerin top-
lanması sonucunda, yatay ve dikey uzmanlaşmaya gitmek ve işletmeler 
arası işbölümü derecesini artırmak için uygun şartlar ortaya çıkmaktadır. 
Aynı bölgede toplanmış olan aynı sektöre dahil işletmeler arasında işbir-
liğine gidilerek tek tek işletmelerin ürün programlarını daraltmaları ya-
nında, (yatay uzmanlaşma), artan girdi ve hizmet taleplerini karşılamak 
üzere uygun ölçekli birçok yan sanayi ve hizmet kuruluşlarının bu böl-
gede faaliyet  göstermeleri mümkün olacaktır. Ayrıca aynı veya farklı  sek-
törlerdeki işletmeler arası işbölümü derecesini artırarak işletmelerin üre-
t im derinliklerinin azaltılması yoluna gidilebilir (dikey uzmanlaşma). 

3) Yığılma bölgelerinde talebin nisbeten fazla  olması nedeniyle, gir-
di arzeden firmalar  bu bölgede toplanırlar veya en azından satış temsil-
cilikleri bulundururlar. Dolayısıyla, gerekli nitelik ve nicelikte girdi temi-

ekonomilere ilişkin başka bir önemli sınıflandırmada,  dışsal ekonomiler i) tek-
nolojik dışsal ekonomiler ve ii) parasal (pecuniary) dışsal ekonomiler şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır. Bkz.: Mutlu, S.: Dışsal Ekonomiler ve Endüstriyel Konum, 
DPT Yayını, Ankara 1975, s. 6 v.d. 



ni yığılma bölgelerinde daha kolaydır. Fakat özellikle taşınamaz girdile-
re (arazi) ve tedarik menzili nisbeten dar olan girdilere (işgücü) karşı 
yığılma bölgelerindeki talep artışı, bu girdilerin fiyatını  artırabilir (yığıl-
ma dezavantajları). 

D. FARKLI YERLEŞTİRME VE ÖLÇEK BİRİMLERİNDE 
KURULUŞ YERİ AVANTAJLARI VE ÖLÇEK 
EKONOMİLERİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI 
İLİŞKİLER 

D.l. TEMEL ÜRETKEN BİRİM SEVİYESİNDE 

Temel üretken birimin teknolojiye bağlı-bölünmezlik özelliğinden kay-
naklanan kuruluş yeri seçimine ilişkin en önemli sonuç, temel üretken 
birim seviyesindeki yerleştirme birimlerinde mekansal dağıtıma gitme-
nin teknik bakımdan imkansızlığı olarak ortaya konabilir. Böylece temel 
üretken birim seviyesindeki yerleştirme birimlerinin tek bir konumda 
yerleştirilmesi yegane alternatif  olarak belirlenmektedir. Buna göre, te-
mel üretken birim seviyesindeki optimum kuruluş yeri seçimi, sadece tek 
konumluluk şartı altında geçerli olabilir. 

Temel üretken birim seviyesinde ölçek ekonomilerini gerçekleştirmek 
üzere iş araçları kapasitelerinin artırılması yoluna gidilirken, aynı konum-
da büyüme zorunluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek kuruluş 
yeri dezavantajları da dikkate alınmalıdır.82 İş araçlarının kapasitelerinin 
artırılması sonucunda, daha önce birçok temel üretken birimlerde gerçek-
leştirilen ve dolayısıyla kuruluş yeri dağıtımına imkan veren belli bir 
üretim hacminin, bundan böyle tek bir kuruluş yerinde üretimi zorunlu 
olmaktadır. Dolayısıyla temel üretken birim kapasitesinin büyütülmesi 
ile gerçekleştirilecek ölçek ekonomileri, sürekli olarak —gerçekleştirilen 
ölçek ekonomilerine karşılık— vazgeçilmesi gerekli kuruluş yeri avantaj-
ları ile mukayese edilmelidir. Büyümenin aynı konumda gerçekleştirilme-
si zorunluluğu nedeniyle kaybedilen kuruluş yeri avantajlarının ve söz 
konusu konumda ortaya çıkan kuruluş yeri dezavantajları toplamının, 
beklenen ölçek ekonomilerini aşması halinde temel üretken birim kapa-
sitesinin büyütülmesine son verilmelidir. Buradan itibaren büyümeye 
farklı  konumlarda, dolayısıyla birçok temel üretken birimlerle devam edil-

8 2 Kuruluş yeri dezavantajları, kapasitenin aynı konumda artırılması zorunluluğu 
nedeniyle, kapasitenin farklı  konumlarda gerçekleştirilmesi halinde ortaya çık-
ması mümkün olan kuruluş yeri avantajları kayıplarını da —vazgeçme maliye-
ti olarak— kapsayacak biçimde tanımlanmaktadır. 
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mesi, amaca daha uygun düşmektedir. Zira temel üretken birim seviye-
sinde belirli kapasite büyüklüklerinden itibaren —aynı konumda büyü-
me zorunluluğunun bir sonucu olarak— ölçek ekonomileri ve kuruluş ye-
ri avantajlarının eşanlı değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. 

Temel üretken birim kapasitesinin aynı konumda büyütülmesi gere-
ği ile ortaya çıkan ve özellikle talebin niteliği ve niceliğinden kaynakla-
nan bir kısım kuruluş yeri dezavantajları, az amaçlı (özel amaçlı, spesial) 
iş makinalarmdan çok amaçlı (universal) iş makinalarma geçmek suretiy-
le —bazı durumlarda— kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilir.83 Ay-
nı olumlu sonuç, makinalarda üretim objesine değil fonksiyonel  uzman-
laşmaya gitmek suretiyle de sağlanabilir. Nitekim bu imkanlar, küçük se-
ri büyüklüklerinde düşük düzeylerde seri değiştirme maliyetleri ve sü-
releri ile çalışabilen nümerik kumandalı makinalarda geniş ölçüde ger-
çekleştirilmiştir. 

Ayrıca, bir kuruluş yeri faktörü  olan yığılma avantajları temel üret-
ken birim seviyesindeki ölçek ekonomilerinin daha etkin biçimde değer-
lendirilmesinde etkili olabilir. Bu durum özellikle, tek tek işletmelerin üre-
tim seviyelerinin büyük ölçekli iş araçlarının üretim sürecine alınmasın-
da yetersiz kalması halinde geçerlidir. Bu takdirde yığılma bölgelerinde 
birçok işletmeler söz konusu faaliyetlerinde  kooperasyona giderek büyük 
ölçekli iş aracını müştereken kullanmak yoluna gidebilirler. 

D.2. ÜRETİM AŞAMASI SEVİYESİNDE 

Tek bir temel üretken birimden meydana gelen üretim aşamasında, 
temel üretken birim seviyesinde varılan sonuçlar tamamen üretim aşa-
ması seviyesindeki yerleştirme ve ölçek birimler için de geçerlidir. Birden 
çok temel üretken birimden oluşan üretim aşamalarında ise, belirli bir 
üretim aşamasına ilişkin üretim kapasitesi, tek bir konumda gerçekleşti-
rilebileceği gibi, —en çok üretim aşamasını oluşturan temel üretken bi-
rim sayısı kadar olmak üzere— farklı  konumlara dağıtılmak suretiyle de 
gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, üretim aşaması seviyesindeki yerleştir-
me ve ölçek birimlerde hem ölçek ekonomileri ve hem de kuruluş yeri 
avantajları eşanlı olarak değerlendirilebilir. Buna göre üretim aşaması 
seviyesindeki kuruluş yeri ve ölçek problemi, —tek konumluluk alterna-
tifini  de kapsayan— çok konumlu kuruluş yeri modelleri olarak ele alın-
malıdır. 

Örneğin söz konusu kuruluş yerine ilişkin satış alanındaki talep dalgalanma-
larından kaynaklanan atıl kapasite maliyeti, iş aracının değişik ürün çeiştleri 
üretiminde kullanılabilmesi halinde kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabi-
lir. 
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Çalışmamızın ikinci kısmında varılan sonuca göre, ancak üretim aşa-
ması kapasitesinin heterojen teknoloji ile büyütülmesinde ölçek ekono-
mileri elde edilmektedir. Üretim aşaması kapasitesinin homojen teknolo-
ji ile büyütülmesinde ise ölçeğe göre sabit getiri durumu geçerli olmakta-
dır. Heterojen teknoloji ile büyüme daha büyük kapasitli iş araçlarına 
geçmek suretiyle gerçekleştirildiğinden, burada mekansal dağıtıma git-
mek ve dolayısıyla kuruluş yeri avantajlarını gerçekleştirmek imkanı da-
ralmaktadır. Bu nedenle heterojen teknoloji ile büyümede, 

— ölçek ekonomilerini değerlendirmek ve 

— kuruluş yeri avantajlarını değerlendirmek veya dezavantajlarını 
ortadan kaldırmak 

alternatifleri,  her ölçek büyüklüğüne ve her kuruluş yerine ilişkin olarak 
değerlendirilmelidir. Ölçek ekonomilerinin azaldığı, buna karşılık çok 
konumlu kuruluş yeri düzenine geçmek suretiyle elde edilebilecek kuru-
luş yeri avantajlarının artmaya başladığı üretim seviyelerinde, ikinci al-
ternatif  üstünlük sağlamaya başlayacaktır. Genel olarak ölçek ekonomi-
lerinin üretim seviyesi arttıkça azaldığı kabul edilirse (tipik ölçek eğrisi), 
ileri üretim seviyelerinde ikinci alternatifin  ağırlık kazanacağı söylene-
bilir. 

Temel üretken birim seviyesindeki ölçek ekonomilerinin tamamen 
sona ermesinden itibaren, üretim aşaması kapasitesinin büyütülmesi, an-
cak homojen teknoloji ile mümkündür. Bu durumda üretim aşaması se-
viyesinde ölçek ekonomilerinin değerlendirilmesi imkanı tamamen orta-
dan kalktığından, mekansal dağıtıma gitmek suretiyle kuruluş yeri avan-
tajlarının gerçekleştirilmesi daha büyük önem taşır. Burada, üretim aşa-
ması kapasitesinin —herbirinde ölçek ekonomilerinin tamamen değerlen-
dirildiği temel üretken birimlerden meydana gelecek şekilde— homojen 
teknoloji ile büyütülmesinde, ölçek ekonomileri ve kuruluş yeri avantaj-
larının eşanlı olarak değerlendirilmesine ilişkin en uygun şartlar sağlan-
maktadır. Bu durumda, homojen teknoloji ile büyüme gereğinin bir so-
nucu olarak ölçeğe göre sabit getiri durumu geçerlidir. Buna rağmen, el-
de edilebilecek kuruluş yeri avantajlarının bir sonucu olarak, maliyet ta-
sarrufu  sağlanması, satış hasılatının artırılması veya sermaye ihtiyacının 
azaltılması mümkün olabilir.84 

84 örneğin farklı  tedarik merkezlerinden demir cevheri tedarik eden bir demir-çe-
lik işletmesi, cevher hazırlama üretim aşamasına ilişkin olarak, her tedarik 
merkezinde optimum büyüklükte bir sinterleme-peletleme tesisi kurmak yoluna 
gidebilir. Böylece önemli kuruluş yeri avantajları gerçekleştirilebilir. Zira sin-
terlenmiş ve peletlenmiş cevherin malzeme endeksi daha yüksektir (veya Fe mik-
tarı daha fazladır). 
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D.3. ÎŞLETME SEVİYESİNDE 

Konunun işletme seviyesinde ele alınmasıyla, problem aşağıdan (te-
mel üretken birim seviyesinden) yukarıya doğru (teşebbüs seviyesine doğ-
ru) bütünleşme sürecinde daha karmaşık bir aşamaya ulaşmaktadır. Ay-
nı işlevi gören temel üretken birimler belirli bir üretim aşamasında bü-
tünleşirken. belirli bir ü rün programını gerçekleştirmek üzere birçok üre-
tim aşamaları da işletmenin üretim sürecinde bütünleşmektedir. Dolayı-
sıyla farklı  üretim aşamaları arasında aynı üretim sürecinde bulunmala-
rından doğan karşılıklı ilişkiler, konunun işletme seviyesinde incelenme-
sinde dikkate alınmalıdır.85 

v 
Üretim aşamalarının işletme seviyesinde bütünleşmelerinin bir sonu-

cu olarak üretim süreci üzerinden üretim aşamaları arasında mal akımı 
ortaya çıkmakta, başka bir ifadeyle  üretim objesinin ürün olmak yolunda 
ilk üretim aşamasından nihai üret im aşamasına doğru üretim aşamasın-
dan üretim aşamasına taşınması gerekmektedir. Bu taşıma faaliyetlerinin 
gerektirdiği taşıma maliyeti, üretim aşamalarının yerleştirildiği konuma 
bağlı olarak değişir. Şayet üretim aşamaları, kuruluş yeri avantajlarını 
daha etkin biçimde gerçekleştirmek üzere farklı  konumlara yerleştirilmiş-
lerse, taşıma maliyetleri de tabiatıyla artacaktır. Taşıma maliyetindeki 
artış, her üretim aşamasının konumunun üretim süreci üzerinden doğ-
rudan ilişkili olduğu müteakip üretim aşamasının (veya aşamalarının) 
konumundan (veya konumlarından) uzaklığı nisbetinde daha fazla  olur. 
Artan taşıma maliyetlerinin bir sonucu olarak, kuruluş yeri avantajları 
gerçekleştirmek amacıyla üretim aşamalarının farklı  coğrafi  konumlara 
yerleştirilme eğilimi frenlenmektedir.  İşletmenin üretim aşamaları ara-
sındaki taşıma maliyeti arttıkça aynı üretim sürecini o luş turan 'üre t im 
aşamalarının aynı konumda tek bir kuruluş yerinde merkezileştirilmesi 
eğilimi artar. Bu eğilim, aralarındaki taşıma maliyeti nisbeten yüksek, 
birbirleriyle, doğrudan ilişkili müteakip üretim aşamalarında daha fazla-
dır. Buna göre, işletme seviyesinde ölçek büyüklüğü ve kuruluş yeri se-
çimine ilişkin verilecek kararda, ölçek ekonomileri ve kuruluş yeri avan-
taj lar ı arasındaki mukayeseye, —ölçek ekonomileri yanında mekansal mer-
kezileşme yönünde etkili olmak üzere— üretim aşamaları arasındaki ta-
şıma maliyeti de dahil edilmelidir. 

8 5 Veya temel üretken birimler ve üretim aşamaları seviyelerinde münferit  ola-
rak incelenen kuruluş yeri avantajları ve ölçek ekonomileri, temel üretken bi-
rimlerin ve üretim aşamalarının işletme seviyesinde bütünleşmeleri sonucu ye-
niden gözden geçirilmelidir. Ayrıca işletme aşamasında meydana gelebilecek 
ilave kuruluş yeri avantajları ve ölçek ekonomileri de değerlendirmeye dahil 
edilmelidir. 
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Bazı sanayi dallarında işletmenin üretim sürecini oluşturan üretim 
aşamaları arasındaki taşıma faaliyetlerinde  taşıma maliyeti yanında ta-
şıma süresi de dikkate alınmalıdır. Taşım süresinin önemi, üretim obje-
sinin bir üretim şamasından müteakip üretim aşamasına taşınması esna-
sında, işlem özelliğini koruyabilmesi için ısı, tav, tazelik gibi belirli bir 
kimyasal özelliği taşıması gerektiğinde ortaya çıkar. Taşıma süresinin be-
lirli bir zaman sınırını aşması halinde, üretim objesinin korunması gerek-
li kimyasal özelliği kaybolacağından, ya üretim objesinin yarı ürün duru-
munda fire  olarak üretim sürecinden çıkarılması, ya da üretim objesine 
gerekli işlem özelliğini kazandırmak üzere ilave maliyetlere katlanılması 

• gerekecektir.88 Bu tür özelliklere haiz sanayi kollarında, aralarındaki ta-
şıma süresinin belirli bir sınırı aşmaması gerekli üretim aşamalarının ku-
ruluş yerlerinin belirlenmesinde, söz konusu sınırın aşılmamasına dikkat 
edilmelidir. Aksi halde, sınırın aşılması sonucu katlanılması gerekli ek ma-
liyetler mukayeseye dahil edilmelidir. Böylece taşıma süreleri de taşıma 
maliyetleri gibi üretim aşamalarının konumlarının birbirlerine yakın ol-
maları veya üretim aşamalarının mekansal merkezileşmesi doğrultusun-
da etkili olmaktadır. 

Bir bölgenin yığılma avantajları, —önemli bir kuruluş yeri faktörü 
olarak—• kuruluş yeri seçimi yanında, —özellikle üretim derinliği boyu-
tunda olmak üzere— işletme büyüklüğünü de etkiler. Hangi üretim aşa-
malarının işletmenin üretim sürecine dahil edileceği ve hangilerinin çıka-
rılarak gerekli çıktıların tedarik piyasalarından temin edileceğine ilişkin 
karar, —diğer faktörler  yanında— önemli ölçüde mümkün kuruluş yeri-
nin sunduğu yığılma avantajlarına bağlıdır. "... sayılan bu ara malların 
(otomativ sanayiinde çeşitli saçlar ve profiller,  lastik motorlar, aktarma 
organları, elektrik donatımı v.s.) büyük bir kısmı otomativ sanayiinde 
bizzat kendi bünyesi içinde değil, bu konularda ihtisaslaşmış yan sanayi 
kolları tarafından  üretilir. Otomotiv sanayiinde nihai talep hacmi rantabl 
bir üretime imkan verdiği ölçüde, bu ara malların yurt içinde (veya 
aynı teşebbüs kapsamında) üretimi mümkün olur."87 

Yukarıda açıklanan işletme seviyesindeki dikey uzmanlaşma yanın-

86 Örneğin bir demir-çelik işletmesinde üretim objesinin yüksek fırın,  çelikhane 
ve haddehane üretim aşamaları arasında sıcak şekilde taşınması müteakip üre-
tim aşamasındaki işlem kolaylığı açısından çok önemlidir. Taşıma süresinin be-
lirli bir sınırı aşması halinde üretim objesi soğuyacağından müteakip üretim 
aşamasında işlenmek üzere yeniden ısıtılması gerekir. Bu da büyük ölçüde 
enerji maliyeti artışlarına neden olur. Dolayısıyla demir-çelik sanayiinde, yük-
sek fırın,  çelikhane ve haddehanenin aynı konuma yerleştirilmesi ile büyük öl-
çüde maliyet tasarrufları  sağlanmaktadır. 

87 Bursal, N.: "Sanayi İşletmelerinde Maliyetler ve Ortak Pazarda Rekabet İmkan-
ları", İbid, s. 45. 
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da, ayrıca, yatay uzmanlaşmanın sağladığı maliyet tasarrufları  ve bunun 
kuruluş yeri seçimine ve ölçek büyüklüğüne etkisi de değerlendirmeye da-
hil edilmelidir. Özellikle satış alanındaki talep seviyesinin artması sonu-
cunda tipleştirmeye gitme imkanlarının değerlendirilmesiyle seri büyük-
lüğüne, kapasite uyumuna ve nihayet akan iş sistemine geçmek suretiyle 
kitle üretimine ilişkin maliyet tasarruflarını  gerçekleştirmek mümkündür. 
Bu açıdan bir kuruluş yeri faktörü  olan mümkün kuruluş yerinin satış po-
tansiyelinin yüksekliği ve yatay uzmanlaşmaya ilişkin olarak sağladığı 
imkanlar, gerek kuruluş yeri seçimi üzerinden sağlanacak kuruluş yeri 
avantajlarını ve geıfekse  ölçek büyüklüğü üzerinden sağlanacak ölçek eko-
nomilerini büyük ölıtüde etkiler. 

Ürün programı 
çeşitlerinin 

birden çok ürün çeşidinden oluşan bir işletmede, ürün 

alternatif  üretim tarzında veya 

paralel üretim tarzında 

üretilmesi de mümkün 
satış potansiyeline 
tarzından paralel üretim 
mış olur.88 AlternatiJ 

i) işletmenin 
tim aşamalarında 

kuruluş yerinin söz konusu ürün çeşitlerine ilişkin 
bağıdır. Satış potansiyeli arttıkça alternatif  üretim 

tarzına geçmek için daha uygun şartlar sağlan-
üretim tarzında, 

ürün programını oluşturan ürün çeşitlerinin tüm üre-
ortak bir üretim sürecine sahip olmaları ve 

ii) sadece bazı üretim aşamalarının ortak olması, kuruluş yeri seçi-
mi ve ölçek büyüklüğünün tayininde dikkate alınmalıdır. Birinci durum-
da tüm ürün çeşitlerinin aynı konumda gerçekleştirilmesi ve üretimde çok 
amaçlı (universal) makinaların kullanılması eğilimi ar tar .8 9 İkinci du-
rumda ise sadece oıtak üretim aşamalarının aynı konumda, nisbeten bü-
yük ölçeklerde kurularak ölçek ekonomilerinin etkin bir şekilde değer-
lendirilmesi eğilimi ağırlık kazanır. 

İşletme seviyesihdeki ölçek büyüklüğünün üçüncü boyutu olan işlet-
menin üretim kapasitesinin büyütülmesi şekli de, kuruluş yeri seçimini 
etkileyen bir faktördür.  İşletmenin üretim kapasitesinin büyütülmesi, dar-

Çalışmamıza esas aldığımız işletme kavramına uygun olarak paralel üretim 
tarzında her ürün çeşidine ilişküı üretim aşamaları zincirini (üretim sürecini), 
ayrı bir işletme olarak kabul etmek gerekir. Dolayısıyla paralel üretim tarzı te-
şebbüs kapsamına dahil edilmelidir. 

89 Bu durum, özellikle ortak üretim aşamalarının aynı zamanda tüm ürün çeşit-
leri için ortak darboğaz olmaları halinde önem kazanır. Buna karşılık her ürün 
çeşidinin üretim sürecindeki darboğazları farklı  ise, mekansal merkezileşme eği-
limi azalır. 
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boğaz üretim aşamasının kısmi heterojen teknoloji ile genişletilmesi şek-
linde olduğu takdirde, büyümenin aynı konumda gerçekleştirilmesi zorun-
ludur.9 0 Buna karşılık darboğazın homojen teknoloji ile genişletilmesinde, 
ilave temel üretken birimlerin farklı  konumlara yerleştirilerek, kuruluş 
yeri avantajlarının da —ters yönde etkili olan işletme içi taşıma maliyet-
lerini de dikkate almak şartıyla— değerlendirilmesi gerekir. Aynı durum 
karma teknoloji ile büyümede de geçerlidir. Bütüncül büyümede ise, bü-
tüncül heterojen teknoloji ile büyümede aynı kuruluş yerinde büyüme zo-
runluluğu söz konusu iken, bütüncül homojen teknoloji ile büyüme fark-
lı konumlarda da gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla ikinci durumda kuruluş 
yeri avantajlarının da değerlendirilmesi imkan dahiline girer. 

Konuya ilişkin işletme seviyesinde varılan sonuçlar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: îşletme seviyesinde kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünün 
karşılıklı ilişkilerinin incelenmesinde, 

1) her üretim aşamasına ilişkin optimum ölçek büyüklüğü ve ölçek 
ekonomilerinin farklı  üretim aşamalarındaki etkinliği (her üre-
tim aşamasına ilişkin ölçek eğrisi) ve ölçek disekonomilerinin or-
taya çıkıp çıkmadığı, 

2) her üretim aşamasına ilişkin kuruluş yeri avantajlarını en iyi 
şekilde sağlayan konum ve bu konumun kuruluş yeri avantajla-
rının üre,tim aşamasının kapasitesine bağlı olarak değişip değiş-
mediği, şayet değişiyorsa değişme şekli ve belirli üretim miktar-
larından itibaren kuruluş yeri sakıncalarının ortaya çıkıp çıkma-
dığı, 

3) üretim aşamaları arasındaki taşıma maliyeti ve taşıma süresine 
ilişkin sınırlamaların olup olmadığı, 

4) üretim aşamalarının mekansal dağılımının teknik imkanları, ve 

5) her mümkün kuruluş yerindeki yığılma avantajlarının etkinliği, 
dikkate alınması gerekli başlıca unsurlar olarak belirlenmektedir. 

Darboğaz üretim aşamasının genişletilmesi, mevcut kuruluş yerinde genişleme 
imkanının olmaması nedeniyle tamamen imkansızsa, ya heterojen teknoloji ile 
darboğazın genişletilmesinden vazgeçilecek, ya da ölçek ekonomilerinin çok 
etkin olması halinde darboğaz üretim aşaması eski konumundan alınarak tü-
müyle yeni bir konumda heterojen teknoloji ile genişletilecektir (kuruluş yeri-
nin değiştirilmesi). Söz konusu darboğazın işletmenin en önemli üretim aşa-
ması olması ve/veya diğer üretim aşamalarının da aynı konumda gerçekleş-
tirilmesi zorunluluğu halinde, kuruluş yerinin değiştirilmesi sadece darboğaz 
üretim aşaması için de söz konusu olur. 
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D.4. TEŞEBBÜS SEVİYESİNDE 

Konunun teşebbüs seviyesinde incelenmesiyle problem —işletme eko-
nomisinin araştırma konusu olarak— en üst bütünleşme aşamasında ele 
alınmış olmaktadır. Dolayısıyla teşebbüsün birçok işletmeyi kapsaması 
durumu göz önüne alınarak, teşebbüs seviyesinde ortaya çıkabilecek yeni 
boyutların da konunun değerlendirilmesine dahil edilmesi gerekmektedir. 

Yeni yatırımlara gidilerek teşebbüs bünyesinde yeni işletmeler kur-
mak suretiyle büyümede (içsel büyüme) veya yeni kurulacak bir teşeb-
büsün hangi sayıda, hangi ölçek büyüklüklerinde ve hangi konumlardaki 
işletmelerle faaliyet  göstereceği hususunun belirlenmesinde —çeşitli yer-
leştirme birimleri için— kuruluş yeri ve —çeşitli ölçek birimler için— 
ölçek büyüklükleri problemin değişkenleri durumundadır. Dolayısıyla bu-
rada, —karşılıklı ilişkileri de dikkate alınmak suretiyle— çeşitli yerleş-
tirme ve ölçek birimlerine ilişkin optimum yerleştirme ve ölçek düzen-
lemesi teşebbüs seviyesinde belirlenmesi gerekli problem olarak ortaya 
çıkmaktadır. Konunun teşebbüs seviyesinde incelenmesine, çalışmamızın 
ikinci bölümünde ortaya konan teşebbüs seviyesinde ölçek birimin büyü-
tülmesi şekilleri esas alınabilir.91 

1) Aa tipi büyümede, teşebbüsün üretim hacminin artırılması ancak 
satış alanının genişletilmesi suretiyle mümkün olmaktadır.92 Bu tür bü-
yümede üretim seviyesinin, mevcut işletmelerin üretim kapasitesinin ge-
nişletilmesi (Da tipi büyüme) veya farklı  konumlarda yeni işletmeler 
kurmak suretiyle (Db tipi büyüme) gerçekleştirilmesi alternatiflerinin  ay-
rı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bu alternatiflerin  değerlendirilmesinde 
başlıca etki faktörleri  olan 

— mevcut işletme büyüklüklerinde ölçek ekonomilerinin ne dereceye 
kadar gerçekleştirilmiş olduğu, şayet tamamen gerçekleştirilmemiş-

9! Supra, s. 217-227. Burada, 
i) teşebbüsün ürün programını oluşturan ürün çeşitlerinin aynı teşebbüs kap-

samında yer alan işletmelere dağıtılması suretiyle (teşebbüs bünyesinde ya-
tay uzmanlaşmaya gidilmesi, tipleştirme) —yeni yatırımlara girmeden— te-
şebbüsün üretim kapasitesinin artırılması, ve 

ii) teşebbüsün, kendi bünyesinde olmayan işletmeleri satm alarak kendi bün-
yesine dahil etmesi (Fb tipi büyüme) veya diğer bağımsız işletmelerle (veya 
teşebbüslerle) kooperasyona gitmesi (Fc tipi büyüme) suretiyle büyütülmesi 
şekillerinde büyüme mevcut kuruluş yerlerinde ve mevcut ölçek büyüklük-
lerinde gerçekleştirildiğinden, dikkate alınmamaktadır. 

92 Aynı durum tedarik alanındaki tedarik potansiyelinin yetersizliği durumunda 
da geçerlidir. Dolayısıyla Aa tipi büyüme hem satış alanının ve hem de tedarik 
alanının genişletilmesi suretiyle büyüme şeklini kapsamaktadır. 
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se ölçek büyütülmesinin etkinliği ve optimum işletme büyüklü-
ğünden sonra ölçek eğrisinin sabit kalması veya artmaya başla-
ması (ölçek disekonomileri), 

— teşebbüsün ürün programını oluşturan ürün çeşitlerinin taşıma 
maliyeti ve ürünün bozulma durumunda gerekli taşıma süresi sı-
n ın , 

— her mümkün kuruluş yerinde kuruluş yeri avantajlarının hangi 
üretim seviyelerine kadar, hangi etkinlikte devam ettiği ve belli 
bir üretim seviyesinden itibaren kuruluş yeri sakıncalarının orta-
ya çıkıp çıkmadığı, 

—• her ürün çeşidine ilişkin olarak kuruluş yeri şartlarını en iyi şe-
kilde sağlayan konumlar, 

— ülke dışında satış alanının genişletilmesi halinde gümrükler ve 
muhtemel miktar kısıtlamaları, 

gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

Mevcut işletmelerin kapasitelerinin art ınlmasında ölçek ekonomileri-
nin devam etmesi halinde, bu ilave ölçek ekonomilerinin satış alanının 
genişletilmesi sonucu daha uzak mesafelerdeki  talep merkezlerine ulaş-
manın gerektirdiği taşıma maliyetleri artışı ile mukayese edilmesi gere-
kir. Bu durumda, ilave ölçek ekonomileri taşıma maliyetindeki artıştan da-
ha fazla  ise büyüme aynı konumda, aksi halde yeni talep merkezlerine ya-
kın farklı  bir konumda gerçekleştirilir. Yeni kurulacak işletmenin en azın-
dan minimum ekonomik ölçek büyüklüğünde olması öngörülüyorsa, bu du-
rum kapasite alt sınırı olarak —bir sınırlayıcı şartla— modele dahil edil-
melidir (veya satış alanının genişletilmesiyle elde edilecek talep artışının, 
en azından minimum ekonomik ölçek büyüklüğünde bir işletmenin kurul-
masına yeterli seviyede olması şartı modele konabilir). 

Mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması sonucu ölçek ekono-
mileri gerçekleştirilemiyorsa, mevcut işletmeler optimum işletme büyük-
lüğünde veya daha üst ölçeklerde faaliyet  göstermektedirler. Bu şartlar 
altında teşebbüs kapasitesinin satış alanının genişletilmesi suretiyle artı-
nlmasında, taşıma maliyetlerindeki artış etkili olur ve ilave üretimin ye-
ni talep merkezlerine daha yakın konumlarda kurulacak yeni işletmelerle 
gerçekleştirilmesi eğilimi —taşıma maliyetindeki artışın- önemi nisbetin-
de— artar. Şayet mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılmasıyla ölçek 
eğrisi artmaya başlıyorsa (veya ölçek disekonomileri ortaya çıkıyorsa), 
farklı  konumda (konumlarda) yeni bir işletme (işletmeler) kurmak eği-
limi en üst düzeye ulaşır. Satış alanının ülke dışındaki talep merkezlerine 
doğru genişletilmesinde ise, gümrük tarifeleri  ve miktar kısıtlamaları 
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—taşıma maliyetlerinin ve taşıma süresinin etkisine ek olarak—, kuru-
luş yerinin farklı  bir konumda (ihraç ülkelerinde) seçilmesi eğilimini ar-
tırır. 

Teşebbüs seviyesinde kuruluş yeri seçimi ve ölçek büyüklüğü arasın-
daki ilişkilerin en duyarlı olduğu Aa tipi büyümeye ilişkin bu açıklama-
ların sonucunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

Ölçek büyüklüğünün etkili olduğu ve ileri üretim seviyelerine kadar 
devam ettiği ve/veya taşıma maliyetlerinin nisbeten düşük, taşıma süre-
sine ilişkin sınırlamaların söz konusu olmadığı sanayi kollarında ve ül-
keler arasında serbest ticaret koşullarının geçerli olduğu bölgelerde, Aa ti-
pi büyümenin aynı konumda daha büyük işletmelerin kurulması suretiy-
le (Da tipi büyüme) bütüncül heterojen teknoloji ile büyüme şeklinde 
(Eb tipi büyüme) gerçekleştirilmesi eğilimi artar. Karşıt şartlarda ise, 
büyümenin farklı  konumlarda yeni işletmeler kurmak suretiyle (Db tipi 
büyüme) bütüncül homojen teknoloji ile büyüme şeklinde (Ea tipi bü-
yüme) gerçekleştirilmesi eğilimi ağırlık kazanır. 

2) Aba ve Abb tipi büyümelerde, üretim artışının aynı satış alanın-
da kalmak suretiyle yeni müşteriler bulmak (Aba tipi) ve eski müşteri-
lere daha çok ürün satmak (Abb tipi) suretiyle, teşebbüsün mevcut satış 
alanı içinde kalarak büyütülmesi (Ab tipi büyüme) söz konusudur. Bura-
da, üretim artışı sonucunda kuruluş yeri şartları değişmiyorsa, kuruluş 
yeri seçimine ilişkin yeni bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Kuruluş yeri-
nin (kuruluş yerlerinin) daha önce optimum kuruluş yeri (optimum ku-
ruluş yerleri) olarak belirlendiği ve bu özelliğinin halen devam ettiği 
kabul edilirse, büyüme aynı konumda (konumlarda) gerçekleştirilebilir. 
Ölçek büyüklüğüne ilişkin olarak da durum aşağıdaki şekilde değerlen-
dirilebilir: mevcut işletmenin (işletmelerin) kapasitesini (kapasitelerini) 
art t ırmak suretiyle ölçek ekonomileri gerçekleştirilebiliyorsa, büyüme kıs-
mi veya bütüncül heterojen teknoloji ile (Eb tipi büyüme) aynı konum-
da (Da tipi büyüme) kurulacak yeni işletmelerle gerçekleştirilir.93 Üretim 
artışı ile ölçek ekonomilerinin devam etmemesi ve özellikle ölçek dise-

9 3 Aba tipi büyümede, elde edilen ölçek ekonomilerinin fiyata  yansıtılması sonu-
cu artan satış miktarının satış hasılatı üzerindeki etkisi, satış alanı içindeki ta-
lebin fiyat  esnekliğine bağlıdır. Bu etki esnekliğin birden büyük olması halin-
de olumlu, küçük olması halinde olumsuz olur. Bu itibarla Aba tipi büyümede 
mevcut satış alanı içindeki talebin fiyat  esnekliğinin birden büyük olması bü-
yük önem taşır. Ayrıca satış hasılatını artt ırmak üzere kullanılacak diğer pa-
zarlama araçlarının aktif  pazarlama maliyetleri de gerçekleştirilebilecek ölçek 
ekonomilerini aşmamalıdır. Abb tipi büyümede ise talebin gelir esnekliği öneme 
kazanır, özellikle gelir artışı sonucunda talebin mutlak olarak azaldığı düşük 
(iııferiör)  ürünlerde Abb tipi büyümenin ekonomik hiçbir anlamı yoktur. 
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konomilerinin ortaya çıkması halinde ise, büyüme aynı konumda (konum-
larda) yeni bir işletme (işletmeler) kurmak suretiyle bütüncül homojen 
teknoloji ile büyüme şeklinde (Ea tipi büyüme) gerçekleştirilir. 

3) B tipi büyümede (dikey büyüme), teşebbüsün üretim sürecine 
hangi üretim aşamalarının dahil edileceği, bu üretim aşamalarının hangi 
konumlarda ve hangi ölçek büyüklüklerinde gerçekleştirilmesi gerektiği 
gibi hususların belirlenmesi söz konusudur. Ayrıca, teşebbüsü üretim fonk-
siyonu yanında diğer işletmecilik fonksiyonlarının  yerine getirilmesine iliş-
kin olarak da, hangi aşamaların teşebbüs bünyesine dahil edilmesi gerek-
tiğinin ve bu fonksiyonlara  ilişkin faaliyetlerin  konum ve ölçek sorunla-
rının belirlenmesi gerekir. 

Burada, üretim sürecinde aşağıya doğru yeni üretim aşamalarının te-
şebbüs bünyesine dahil edilip edilmemesine ilişkin olarak ortaya çıkan 
sorun (Bb tipi büyüme), işletme ekonomisi li teratüründe "bizzat üretim 
veya satın alma" konusu olarak ortaya konan problemden başka birşey 
değildir. Şayet —teşebbüs bünyesine dahil edilip edilmemesi söz konusu 
olan üretim aşamasına ilişkin— girdi tedarik piyasasından "uygun fiyat-
la" 9 4 temin edilebiliyorsa (ki bu imkan bölgenin sahip olduğu yığılma 
avantajlarının bir göstergesidir), "satın alma" alternatifi  ağırlık kazanır.93 

Aksi halde "bizzat üret im" alternatifi  de değerlendirmeye dahil edilmeli-
dir. Bu alternatif,  ancak söz konusu girdiye olan talep seviyesinin en azın-
dan minimum ölçek büyüklüğünde bir tesisin kurulmasına yeterli olma-
sı haünde, geçerli bir alternatif  durumuna gelebilir. 

4) C tipi büyümede (ürün farklılaştırılmasına  gitmek suretiyle bü-
yüme), teşebbüsün mevcut ürün programına karşı daha fazla  talep yara-
t ı lmad ığ ından (piyasa direnci tezi), teşebbüsün büyütülmesi ancak yeni 
ürün çeşitlerinin üretimine geçmek suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. 

9 4 Burada "uygun fiyat"  kavramı, söz konusu girdinin üretim merkezinin (işlet-
menin) bulunduğu yerdeki fiyatını  (işletmeye maloluş maliyetini) ifade  etmek-
tedir. Yani girdi fiyatı,  satıcı firmanın  kâr payı yanında girdinin tedarik mer-
kezlerinden üretim merkezine kadar olan taşıma maliyetini de içermektedir. 
Girdiyi arzeden firmanın  optimum büyüklükte olduğu (veya en azından eko-
nomik minimum ölçek büyüklüğünde olduğu) ve gerçekleştirdiği ölçek ekono-
milerini büyük ölçüde veya tamamen fiyatına  yansıttığı kabul edilmektedir. 
Satıcı firmanın  monopolcü durumuna dayanarak ölçek ekonomilerini fiyatına 
yansıtmaması ve/veya taşıma maliyetinin yüksek olması halinde bizzat üretim 
alternatifi  ağırlık kazanacaktır. 

95 Bölgenin yığılma avantajlarının yetersiz olması nedeniyle söz konusu girdi te-
darik piyasalarından uygun bir fiyatla  temin edilemiyorsa veya temini çok pa-
halıya mal oluyor, hat ta tamamen imkansız görülüyorsa, bizzat üretim alterna-
tifi  tek alternatif  olacaktır. Pek tabii ki bu durumda kuruluş yeri seçimine ko-
nu olan coğrafi  konumun kuruluş yeri avantajları azalmaktadır. 
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Bu büyüme alternatifinin  değerlendirilmesi, genel olarak mevcut satış ala-
nında talebin pazarlama araçları vasıtasıyla arttırılması imkanları tama-
men kullanıldıktan (Aba ve Abb tipi büyüme)" ve yine, talebin satış ala-
nının genişletilmesi suretiyle arttırılmasına ilişkin sınırlara varıldıktan 
(Aa tipi büyüme) sonra söz konusu olur.96 Mevcut satış alanının çok ge-
niş olması ve Ab ve Ac tipinde belirli bir kârlılık oranında büyüme im-
kanı ortadan kalktıktan sonra, C tipi büyüme tek büyüme alternatifi  ol-
maktadır. 

Burada, üretimine geçilen yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün mevcut 
ürün programıyla —belirli işletmecilik fonksiyonlarına  ilişkin olarak— or-
tak yönlerinin olup olmamasına göre, Ca ve Cb büyüme tipleri ayırdedi-
lebilir. Ca tipi büyümede ortak yönün hangi işletmecilik fonksiyonunda 
olduğuna veya hiçbir ortak yönün olmamasına (Cb tipi) göre, kuruluş 
yeri ve ölçek büyüklüğüne ilişkin farklı  yerleştirme ve ölçek düzenlemele-
ri söz konusu olacaktır. 

Teşebbüsün ürün programına alınan yeni ürün çeşitlerinin mevcut 
ürün programıyla üretim sürecinde ilişkili olması halinde (Caa tipi bü-
yüme), yeni kurulacak üretim ünitelerinin mevcut kuruluş yerlerine ba-
ğımlılığı nisbeten fazladır.  Bu bağımlılık, ortak üretim aşamasının (veya 
aşamalarının) aynı konumda heterojen teknoloji ile büyütülmesinde önem-
li ölçek ekonomilerinin ortaya çıkması halinde en yüksek dereceye ulaşır. 
Aynı şekilde, yeni ürün çeşidinin üretim sürecinde ilişkili olduğu mevcut 
işletmenin konumunun yeni ürün çeşidine ilişkin kuruluş yeri şartlarını 
da sağlaması, ayrıca ortak üretim aşamalarının sayısı ve üretim sürecin-
de taşıdıkları önem arttıkça, bu bağımlılık daha fazla  olur. Karşıt şart-
larda ise, yeni ürün çeşidinin —kuruluş yeri şartlarını en iyi şekilde yeri-
ne getiren— farklı  bir konumda üretilmesi eğilimi ağırlık kazanır. 

Yeni ürün çeşidinin teşebbüsün mevcut ürün programıyla tedarik ve-
ya pazarlama sürecinde ilişkili olması halinde (Cab ve Cac tipi büyüme), 

96 Teşebbüsün büyütülmesi şekillerinin zaman boyutu üzerinde sırasıyla nasıl bu 
gelişme takip edeceği genel olarak amaca ve şartlara göre değişir, örneğin bü-j 
yük Amerikan sanayi teşebbüslerinde —tipik büyüme seyri olarak— sırasıyla 
aşağıdaki büyüme şekillerinin takip edildiği belirtilmektedir: 1) Yatay büyüme 
(A tipi büyüme), 2) İleri doğru dikey büyüme (Ba tipi büyüme), 3) Geri doğru 
dikey büyüme (Bb tipi büyüme), 4) Üretim ve pazarlama süreçlerinde ortak 
yeni ürün çeşitlerinin üretimine geçmek (Ca tipi büyüme), 5) Satış alanını ge-
nişleterek tüm ülkeye yayılmak ve yeni ihracat pazarlarına girmek (C ve Aa 
tipi büyüme birarada), 6) Teşebbüsün mevcut ürün programıyla hiçbir ilişkisi 
olmayan yeni ürün çeşitlerinin üretimine geçmek (Cb tipi büyüme). VVeber, 
H.: "Zur Theorie des VVachstums der industriellen Unternehmung", Betriebs-
vvirtschaftliche  Forschung und Praxis, 1068, s. 328. 
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üretimin mevcut kuruluş yerine (veya kuruluş yerlerine) bağımlılığı, 
Caa tipinde büyümeye göre, nisbeten daha azdır. Zira tedarik ve pazar-
lama fonksiyonlarına  ilişkin ölçek ekeonomilerinin büyük bir kısmı aym 
konumda büyümeyi gerektirmez. Bu fonksiyonlara  ilişkin ölçek ekono-
mileri, genel olarak organizasyona bağlı bölünmezliğin bir sonucu olup, 
aynı veya farklı  konumlarda, teşebbüsü seviyesindeki faaliyet  hacmine 
bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla Cab ve Cac tipi büyümelerde, öl-
çek ekonomileri yanında yeni ürün çeşitlerine ilişkin kuruluş yeri avan-
tajlarını da değerlendirmek üzere farklı  konumlarda büyüme eğilimi, 
daha uygun bir ifadeyle,  yeni ürün çeşidine ilişkin kuruluş yeri seçimin-
deki karar serbestisi daha fazladır.97 

5) Yönetim ve özellikle finansman  fonksiyonuna  ilişkin olarak çok 
farklı  ürün çeşitleri birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla teşebbü-
sün mevcut ürün programıyla yönetim ve finansman  fonksiyonunda  iliş-
kili yeni ü rün çeşitlerinin üretimine geçmek suretiyle büyüme, Cb tipi 
büyüme çerçevesinde ele alınabilir. Zira mevcut ürün programıyla ortak 
yönü olmayan yeni ürün çeşitlerinin teşebbüsün ürün programına alın-
ması suretiyle büyümede (Cb tipi büyüme), mevcut ürün programıyla 
yeni ürün çeşitleri arasında yönetsel ve finansal  nitelikte ilişkiler kurula-
bilir (yönetim ve finansman  fonksiyonlarına  ilişkin synergie etkisi). Fi-
nansman fonksiyonuna  ilişkin synergie etkisi, günümüzde çok yaygın bir 
büyüme şekli olan Cb tipi büyümeyi teşvik eden en önemli faktörlerden 
biridir.93 Farklı sektörlere ilişkin faaliyet  alanlarında, farklı  konumlarda 
ve ölçek büyüklüklerinde, birbirlerinden çok farklı  ürün çeşitleri üreten 
birçok işletmelerin finansman  fonksiyonları,  teşebbüs seviyesinde bir hol-
ding şirkette birleştirilerek söz konusu finansman  synergiesinin değerlen-
dirilmesi mümkün olmaktadır.99 Aynı durum yönetim fonksiyonu  ve özel-
likle üst yönetim fonksiyonu  için de geçerlidir. 

W Teşebbüsün faaliyette  bulunduğu mevcut kuruluş yerlerinden biri, yeni ürün 
çeşidine ilişkin olarak da kuruluş yeri şartlarını en üst seviyede sağlıyabilir. 
Dolayısıyla yeni ürün çeşidi için optimum kuruluş yeri, teşebbüsün mevcut ku-
ruluş yeri (veya kuruluş yerlerinden biri) olabilir. Fakat bu durumda mevcut 
kuruluş yerinin seçilmesi herhangi bir bağımlılığın sonucu değildir. 

98 Kieser, A.: "Wachstum und Wachstumstheorien, betriebsvvirtschaftliche",  İbid, 
sütun 4305. 
örneğin Sabancı Holding'in faaliyet  alam, 1) tekstil sanayii, 2) plastik sanayii, 
3) çimento sanayii, 4) yağ sanayii, Eczacıbaşı Holding'in faaliyet  alaııı, 1) ilaç 
sanayii, 2) ipek kağıt sanayii, 3) seramik sanayii, Transtürk Holding'in faaliyet 
alanı, 1) ev aletleri sanayii, 2) bakır ve çinko sanayii, 3) tomruk ve ağaç ma-
mulleri sanayii, 4) takım tezgahlan sanayü gibi birbirlerinden çok farklı  faa-
liyet alanlarını kapsamaktadır. Tenker, N.: Türkiye'de Holdüıg'Ier ve Vergi Mu-
hasebesi Açısından İncelenmesi, Ankara 1979, s. 24. 
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Cb tipi büyümenin mekansal sonucu, teşebbüs tarafından  güdülen ya-
yılma (ürün farklılaştırması)  stratejisinin 

1) teşebbüsün mevcut mekansal yerleşim düzeni içinde sahip oldu-
ğu synergie potansiyelinin değerlendirilmesi, veya 

2) teşebbüsün mekansal yerleşim düzeninin değişken kabul edilerek 
—gerçekleştirilecek düzene göre değişen— synergie potansiyelinin 
değerlendirilmesi olarak 

esas alınmasına göre farklı  olacaktır.100 Birinci durumda, yeni ürün çeşit-
lerinin üretimi için kurulan üretim üniteleri teşebbüsün mevcut kuruluş 
yerlerinde gerçekleştirilir. Başka bir deyimle, teşebbüsün büyütülmesi so-
nucunda mevcut mekansal yerleşim düzeni değişmemektedir. Bu durum 
özellikle üretim synergiesinin egemen olduğu Cba tipi büyümede geçer-
lidir. 

İkinci durumda ise ortaya çıkacak mekansal etki, yayılma stratejisi-
nin tüm işletme fonksiyonlarına  ilişkin —veya tüm teşebbüsü kapsayan— 
synergie potansiyelinin mi, yoksa sadece belirli bir işletme fonksiyonuna 
ilişkin synergie potansiyelinin mi değerlendirmeye esas alındığına göre 
farklılıklar  gösterecektir. Tüm teşebbüsü kapsayan synergie potansiyeli-
nin değerlendirilmesinde, yeni ürün çeşitlerinin üretimi teşebbüsün mev-
cut yapısına ve bu meyanda mekansal yapısına entegre edilmektedir. Do-
layısıyla yeni ürün çeşitlerinin üretiminin teşebbüsün mevcut mekansal 
yerleşim düzenine bağımlılığı nisbeten fazladır.  Tek tek işletme fonksiyon-
larına ilişkin synergie potansiyelinin değerlendirilmesinde ise, üretim 
synergiesinin değerlendirilmesi esas itibariyle mevcut kuruluş yerlerinde 
gerçekleştirilir. Tedarik ve pazarlama fonksiyonlarına  ilişkin synergie et-
kisinin değerlendirilmesi ise, kısmen teşebbüsün mevcut yerleşim düzeni 
içinde, kısmen ondan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Finansman fonk-
siyonuna ilişkin potansiyel synergiesinin değerlendirilmesine ilişkin yayıl-
ma stratejilerinde ise, yeni ürün çeşitlerinin üretiminin teşebbüsün mev-
cut mekansal yerleşim düzenine bağımlılığı en azdır. Dolayısıyla burada, 
kuruluş yeri avantajlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere, yeni üre-
t im ünitelerinin^ teşebbüsün mevcut mekansal yerleşim düzeni dışında ka-
lan farklı  konumlarda kurulması imkanı en fazladır.  Aynı durum yönetim 
fonksiyonuna  ilişkin synergie potansiyelinin değerlendirilmesinde de ge-
çerlidir. Sadece yönetimin potansiyel synergiesinin farklı  konumlarda ku-
rulan işletmeler vasıtasıyla değerlendirilmesinde, teşebbüs seviyesindeki 
yönetim birliğinden kaynaklanan haberleşme maliyetleri artabilir. Bu ar-
tış da mekansal dağılımı frenleyici  yönde etkili olur. 

100 W e l g e , M.K.: a.g.e., sütun 3806-3807. 
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E. KURULUŞ YERİ VE ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN EŞANLI 
(SİMÜLTANE) BELİRLENMESİ 

Kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğünün eşanlı -{simültane) olarak ma-
tematiksel (nicel) bir model vasıtasıyla belirlenmesine, çalışmamızın bi-
rinci bölümünde ortaya konan çok konumlu kuruluş yeri modelleri esas 
alınabilir. Bunun için, çok konumlu kuruluş yeri modellerine farklı  ölçek 
büyüklüklerindeki ölçek ekonomilerini ifade  eden ölçek eğrilerinin dahil 
edilmesi gerekir. Tabiatıyla ölçek eğrilerinin, amaç değişkeni belirleyen 
bir unsur olarak, modelin amaç fonksiyonunda  yer alması gerekir. Ayrı-
ca, ölçek eğrilerinin hangi şartlar altında geçerli olduğunu belirleyen çe-
şitli sınırlamalar da, sınırlayıcı şartlar olarak modelde yer almalıdır.101 

Aşağıda, kuruluş yeri seçiminin ve ölçek büyüklüğünün eşanlı belir-
lenmesi, çalışmamızın birinci bölümünde ortaya konan çok konumlu ku-
ruluş yeri modelleri çerçevesinde modelleştirilmeye çalışılacaktır. 

E l . ÖLÇEK EĞRİSİNİN MODELE DAHİL EDİLMESİ 

Belirli bir yerleştirme birimine ilişkin olarak belirli bir mümkün ku-
ruluş yerindeki ,(Ai) ölçek eğrisi (uzun dönem ortalama birim maliyet 
fonksiyonu) 

Bu konuda yapılan çalışmalar için bkz.: Bikics, A.: "Optimale Standortverteilung 
mit Hilfe  der linearen Optimierung", Mathematische Methoden in der Opera-
tionsforschung,  der.: B. Blumenthal, Berlin 1970, s. 131. Birman, I.J.: Lineare 
Optimierung in der Ökonomie, Berlin, 1971. Brede, H. ve Ossorio - Capella, C.: 
"Entscheidungsmodelle", Raumforschung  und Raumordnung, Hannover 1971, 
sütun 601. Bode, L.: "Zur Konzentration', Speziallisierung und Standortwahl 
bei der Produktion von Betonfertigteilen",  Wirtschaftswissenschaft,  1966, s. 1683, 
Dudkin, L.M., Kossenko, T.A. ve Jussupow, M. Ch.: "Standortverteilung, Spe-
zialisierung und Kooperation der industriellen Produktion als Problem der 
linearen Optimierung", Mathematische Methoden in der sowjetischen Wirtschaft, 
der.: W.S. Nemtschinow ve W.S. Dadajan, München-Wien 1966, s. 199. Gritzka, 
Ch.: İbid, München 1974. Hansmann, W.-K: İbid, 1963, s. 1400. Jacob, H.: İbid, 
Wiesbaden 1967, s. 233. Korda, B.: "Zur Problematik der Standortverteilung der 
Produktion", Mathematik und Wirtschaft,  der.: F. Burkhardt, Berlin 1966, s. 7. 
Minz, L.E.: "Die Anwendung der statistischen und mathematischen Methoden 
auf  das Standortverteilungsproblem der Produktivkrafte",  Die Anwendung der 
Mathematik bei ökonomischen Untersuchungen, der.: W.S. Nemtshinow ve L.M. 
Kontrowitsch, München-Wien 1968, s. 266. Saikin, A.D. ve Petuchovv, R.M.: "Die 
Lösung einer Aufgabe  zur Standortverteilung von Industriebetrieben durch die 
Methoden der Zufallsauswahl",  Die Anwendung der Mathematik bei ökonomisc-
hen Untersuchungen, der.: W.S. Nemtshinow ve L.M. Kontrowitsch, München -
Wien 1968, s. 369. Schâckel, U.: Die Lösung von Standortproblemen der Eisen-
und stahlindustrie mit Hilfe  von Verfahren  der mathematischen Programmierung, 
Diss., TU Clausthal 1971. 
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& (X,) 
fonksiyonu  ile ifade  edilebilir. Uzun dönem maliyet fonksiyonu  da 

& ( X ) - X 

şeklinde ifade  edilmelidir. Buna göre çeşitli konumlarda (A1; i = l , 2, ..., m) 
faaliyet  gösteren yerleştirme birimlerine ilişkin toplam üretim maliyeti 

m 

s 6 (X) 4 X, 
1=1 

olarak modelin amaç fonksiyonunda  yer almalıdır. 

gı (Xi) ve gi (X,) . Xj fonksiyonları  (Şekil 9 ve Şekil 10 s. 132-133) an-
cak sonsuz sayıda teknoloji varsayımı altında sürekli fonksiyon  niteliğinde, 
doğrusal olmayan fonksiyonlardır.  Fakat uygulamada sonsuz sayıda tekno-
loji değil, ancak sınırlı sayıda teknoloji alternatifi  geçerli olduğundan, bu 
fonksiyonlar  kesikli fonksiyonlardır.  Gerçek problemlerde söz konusu fonk-
siyonlar belirli bir yatırım projesi ve belirli bir mümkün kuruluş yerine 
ilişkin olarak planlamaya esas alman teknoloji sayısı kadar noktadan 
meydana gelen kesikli bir fonksiyondur.  Başka bir deyimle, ölçek eğrisi 
sadece bu noktalarda tanımlanmaktadır ve bu noktalar her teknolojiye 
ait belirli bir mümkün kuruluş yerine ilişkin olarak tam kapasitede ça-
lışma varsayımı altında ortaya çıkan ortalama birim maliyetleri ifade  et-
mektedir. Bu şartlar altında —ölçek eğrisinin doğrusal olmamasına rağ-
men— problem, tam sayılı doğrusal programlama modeli olarak ifade  edi-
lebilir. 

E.2. UZUN DÖNEM MALÎYET FONKSİYONUNUN [g, (X) . X J 
UNSURLARI 

1. Sadece Kuruluş Yeri Seçimine Bağlı Sabit Maliyetler 

M*d, sadece Aj mümkün kuruluş yerinin optimum çözüme girmesi, 
yani A! de belirli bir yerleştirme biriminin kurulması halinde, yerleştir-
me biriminin ölçek büyüklüğünden bağımsız, sabit bir büyüklük olarak 
ortaya çıkar. Ai mümkün kuruluş yerinin optimum çözüme girmemesi ha-
linde, M**! tabiatıyla sıfır  değerini alacaktır. Dolayısıyla, sadece kuruluş 
yerine bağlı, yerleştirme biriminin ölçek büyüklüğünden bağımsız olan 
sabit maliyetler, modelin amaç fonksiyonunda  Aı=0;l tamsayı değişkeni ile 
birlikte ifade  edilmelidir: 

M\  = 2 M* s l . X, 
1 = 1 

Şayet Ai mümkün kuruluş yeri optimum çözüme girerse Xi=l değerini, ak-
si halde Xi=0 değerini alır. Böylece M x

s i sabit maliyet unsurunun, sadece 
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Ai mümkün kuruluş yerinde bir üretim ünitesi kurulması halinde ortaya 
çıkması garanti edilmektedir. Ayrıca, modelde belirli konumlarda faaliyet 
gösteren mevcut işletmelerin genişletilmesi alternatifi  de göz önünde tu-
tuluyorsa, bu tür konumlarda Ai kuruluş yeri seçimine bağlı sabit mali-
yetler ortaya çıkmayacağından, modelde M x

s i sıfır  kabul edilmelidir.1 0 2 

M x
e 1 maliyet unsuru, Ai mümkün kuruluş yerinin optimum kuruluş-

yeri olarak seçilmesi halinde, burada faaliyette  bulunacak yerleştirme bi-
riminin ölçek büyüklüğü ne olursa olsun, katlanılması gerekli sabit ma-
liyetleri ifade  etmektedir. Örneğin arazi bedeli, arazinin düzenlenmesi, 
yol bağlantıları, idare binaları, bazı altyapı yatırımları, sosyal ve kültü-
rel tesisler, bazı vergiler v.b.g. 

2. Kuruluş Yeri Seçimi ve Ölçek Büyüklüğüne Bağlı 
Sabit Maliyetler 

Buradaki Ai mümkün kuruluş yerinde kurulacak üretim ünitesinin 
ölçek büyüklüğü de dikkate alınmalıdır. Ölçek büyüklüğünün, Ai mümkün 
kuruluş yerinde hangi teknolojilerin ( v = l , 2, ..., v) hangi sayıda (a ) v) 
kullanıldığına bağlı olduğu kabul edilebilir. Her teknolojiye (iş aracına) 
ilişkin —tam kapasitede çalışma varsayımı altındaki— kapasite büyüklü-
ğü (X i v) —temel üretken birim seviyesindeki ölçek birimin kapasite bü-
yüklüğü olarak—, ayrıca her teknolojiye ilişkin sermaye ihtiyacı (malo-
luş maliyeti, m ^ bilinmektedir. 

a i v = Aı mümkün kuruluş yerinde istihdam edilen v teknolojisine 
ilişkin iş aracı sayısı (tam sayı şartı) 

Xiv = Aj mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisine ilişkin beher iş 
aracının kapasite büyüklüğü 

msiv = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisine ilişkin her iş aracı 
için maloluş maliyeti .1 0 3 

1 0 2 Zira aynı teşebbüs kapsamında faaliyet  gösteren mevcut bir işletmenin bulun-
duğu konumda, M ^ maliyet unsurunun ifade  ettiği harcamalar daha önce, 
mevcut işletmenin kuruluşunda gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. (Batık mali-
yetler) . 

1(J3 Şayet iş aracının maloluş maliyeti kuruluş yerine göre değişmiyorsa, i endeksi 
kaldırılabilir. Fakat m s i v , iş aracının kuruluş yerine kadarki taşıma maliyetini 
ve kuruluş yerindeki montaj maliyetlerini de kapsadığından, genel olarak i en-
deksi ile ifade  edilmelidir. Zira özellikle iş aracının taşıma maliyeti, ulaştırma 
imkanlarının konumlara göre farklılıklar  gösterdiği alanlarda değişik değerler 
alabilir. Bu durum bilhassa ağır ve büyük hacimli veya hassas iş araçları için 
geçerlidir. Buna göre m s v l , taşıma, montaj, sigorta gibi giderler de dahil olmak 
üzere, iş aracının belirli bir kuruluş yerindeki maloluş maliyetini ifade  etmek-
tedir. 
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Her kuruluş yerinde kurulan üret im ünitesinde aynı veya farklı  üre-
t im aşamalarında değişik teknolojiler istihdam edilebilir. Buna göre A, 
mümkün kuruluş yerinde istihdam edilen tüm iş araçlarının toplam malo-
luş maliyeti, 

V 

Msj = 2 a l v . nişi (tüm i 1er için) 
v = l 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada a l v unsuru modelin bilinmeyen değişkeni 
olup, (a l v) nin belirlenmesiyle Aı kuruluş yerindeki ölçek büyüklüğü de 

V 

Xı = 2 a l v . XjT 
v = l 

olarak belirlenecektir. Ayrıca a i v tam sayı şartını sağlamalıdır. 

Şayet A t mümkün kuruluş yerinde kurulan üretim ünitesinde (v) tek-
nolojisi kullanılmıyorsa, a l v = 0 olacaktır. Aj mümkün kuruluş yerinin 
optimum çözüme girmemesi (veya Ai de işletme kurulmaması) halinde 
ise 

2 a l v = 0 
v = l 

olmalıdır. Son durumda tabiatıyla M^ sabit maliyet unsuru da sıfır  değe-
rini almalıdır. Bunu sağlayabilmek için 

V 

Msi — 2 aiv . m^v . Ai» 
v = l 

terimine bir Aiv 0;1 tamsayı değişkeni ilave edilmesi yeterlidir. Bu değiş-
ken 

— XIT = 0 ise, Ai mümkün kuruluş yerinde v teknolojisine ilişkin hiç-
bir iş aracı istihdam edilmemektedir, veya 

—• Alv = 1 ise, Ai mümkün kuruluş yerinde v teknolojisine ilişkin 
a i v kadar iş aracı istihdam edilmektedir, 

şeklinde yorumlanmalıdır. 

Buna göre modelin amaç fonksiyonunda  yer alacak, tüm kuruluş yer-
lerindeki kuruluş yeri seçimine ve ölçek büyüklüğüne bağlı sabit mali-
yetler toplamı, 

m v 
M» = 2 2 a i v . m ^ . Aiv 

i = l v = l 

şeklinde modele dahil edilmelidir. 
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3. İş Araçlarının Maloluş Maliyeti Dışında Kalan Diğer Sabit 
Maliyetler 

Burada, beher iş aracı için karşılanması gerekli tamir, bakım, temiz-
lik gibi, iş aracının maloluş maliyeti dışında kalan ve iş aracının sayısına 
bağlı olarak değişen sabit maliyet unsurları söz konusudur. 

m s6 iv = Aj mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisine ilişkin beher iş 
aracı için, maloluş maliyeti dışında karşılanması gerekli öte-
ki sabit maliyet unsurları. 

Buna göre Ai mümkün kuruluş yerinde ortaya çıkan iş araçlarına iliş-
kin maloluş maliyeti dışındaki diğer sabit maliyetler 

V 
M„aı = S a ı , .m s S İ V ( tüm i 1er için) 

v = l 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada da, ancak (v) teknolojisine ilişkin iş araç-
ları Ai mümkün kuruluş yerinde istihdam edilmişse ( a j v . n w ) sabit ma-
liyetleri ortaya çıkacak, aksi halde bu terim sıfır  değerini alacaktır. As nin 
optimum çözüme girmemesi halinde ise, M s ö i sıfır  değerini alacaktır. Bu-
nu sağlamak üzere burada da modele bir X İV=0;1 tam sayı değişkeni ilave 
edilmelidir. 

Buna göre iş aracının maloluş maliyeti dışında kalan diğer sabit ma-
liyet unsurları, modelin amaç fonksiyonunda 

m v 
M s S = S S a i v . niaöiv . Xiv 

1=1 V=1 

şeklinde yer almalıdır.104 

4. Sabit İşgücü Maliyeti 

Burada sadece zaman ücreti dikkate alınmaktadır. Üretim seviyesine 
bağlı işgücü ücretlerinin {akord ücreti) birim değişken üretim maliyeti 
(mmyh) içinde ifade  edildiği kabul edilmektedir. Bu maliyet unsuru aşa-
ğıdaki semboller vasıtasıyla ifade  edilmektedir: 

Uvi = (v) teknolojisine ilişkin haber iş aracı için gerekli (1) niteliğin-
deki işgücü ihtiyacı (1=1,2.., 1) 

Livi = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisinde çalışan (1) nite-
likli işgücünün zaman (saat, gün, hafta)  ücreti. 

1 0 1 Bu tür sabit maliyetler üretim aşaması veya birçok üretim aşamalarından mey-
dana gelen üretim bölümleri için de tanımlanabilir. Bu durumda gerekli en-
deksleri ilave ederek bu maliyetlerin de modele dahil edilmesi mümkündür. 
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te İ T l = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisinde (1) nitelikli işgü-
cünün tüm plan dönemindeki çalışma süresi. 

Buna göre modelin amaç fonksiyonunda  yer alacak toplam sabit işgücü 
maliyeti, 

m v 1 
IM = E S 2 Uyi . a l v . L i v l t e j v l . Aiv 

1=1 v=l 1=1 
şeklinde ifade  edilebilir. Burada da Alv bir 0;1 tam sayı değişkeni olup, mo-
delde, daha önce açıklanan görevini yerine getirmektedir. Bu terimde bi-
linmeyen tek değişken (te lvı) unsurudur. Hangi mümkün kuruluş yerlerin-
de hangi niteliklerdeki işgücünün hangi teknolojilerde ne kadar süreyle is-
t ihdam edilmesi gerektiği, modelin optimum çözümü ile belirlenecektir. 

5. Değişken Üretim Maliyeti 

Belirli bir teknolojiye ilişkin iş aracının çalışma hızı (h) birim za-
mandaki üretim miktarı olarak tanımlanırsa, (v) teknolojisinde (h) çalış-
ma hızındaki üretim miktarı (Xivh) teknik bir veri olarak kabul edilebilir.105 

Değişken üretim maliyetini belirleyen unsurlar aşağıdaki sembollerle gös-
terilmektedir: 

X i v h = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisine ilişkin iş aracı-
nın (h) çalışma hızında birim zamanda ürettiği çıktı miktarı .1 0 6 

m<iiTll = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknooljisine ilişkin (h) çalış-
ma hızındaki birim değişken maliyet. 

t l v h = Ai mümkün kuruluş yerinde tüm plan dönemi boyunca (v) tek-
nolojisinde (h) çalışma hızındaki toplam çalışma süresi (iş za-
manı fonu) 

Buna göre tüm kuruluş yerlerinde ortaya çıkacak toplam değişken üretim 
maliyeti 

m r h 
Md = S S S m d l V h. Xvh • tivh 

i=l v=l h=l 

şeklinde modele dahil edilmelidir. Bu terimde de bilinmeyen tek değişken 
(tivh) unsurudur. Hangi kuruluş yerlerinde hangi teknolojilerin hangi ça-

Üretim hızı kavramına ve üretim hızını esas alan üretim ve maliyet fonksi-
yonlarına (Gutenberg üretim ve maliyet fonksiyonları)  ilişkin olarak bkz.: Müf-
tüoğlu, M.T.: a.g.e., s. 98 v.d. s. 208-223. 

ıo« (v) teknolojisine ilişkin iş kapasitesi (Xv) ile işletmenin ürün kapasitsei (X) ara-
sındaki ilişki, (v) işine ilişkin üretim katsayısı (Wv) vasıtasıyla, X V = W V . X şek-
linde ifade  edilebilir. İbid, s. 220 v.d. 
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lışma hızlarında —tüm plan dönemi boyunca— ne kadar süre istihdam edi-
leceği modelin optimum çözümü sonucunda belirlenecektir. 

E.3. DİĞER MALİYET UNSURLARI 

1) M a l z e m e a l ım m a l i y e t i 

Malzeme alım maliyeti, ihtiyaç duyulan malzeme çeşitlerine ( z = l , 
2, ..., z) ilişkin olarak, malzemenin tedarik merkezinden üretim merkezi-
ne (kuruluş yerine) taşıma maliyeti dışında kalan tüm malzeme maliye-
tini kapsamaktadır. Burada malzemenin tedarik merkezindeki alım fiyatı 
(qjx) sabit kabul edilmektedir. 

q j z = (z) malzeme çeşidine ilişkin Bj tedarik merkezindeki alım fiyatı 

ry, = Bj tedarik merkezinden A t mümkün kuruluş yerine sevkedilen 
(z) malzeme çeşidi miktarı 

olmak üzere, toplam malzeme maliyeti 
m n a 

MM = 2 S 2 q j z . r U f 

1=1 J=1 z=l 

şeklinde ifade  edilebilir. r y „ Aj mümkün kuruluş yerinde kurulacak üre-
t im ünitesinin ölçek büyüklüğüne bağlı bir değişkendir. 

A, mümkün kuruluş yerinde ihtiyaç duyulan (z) malzeme çeşidi mik-
tarı, ölçek büyüklüğü yanında Ai de uygulanan teknoloji çeşidi ile üretim-
de kullanılan (z) malzeme çeşidi arasındaki teknik ilişki, °c'ıvhl üretim kat-
sayısı vasıtasıyla kurulabilir. Bu üret im katsayısı, 

<x ivhz = Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisinde (h) çalışma 
hızında birim çıktı için gerekli malzeme çeşidi miktarı 

şeklinde tanımlanırsa, A t mümkün kuruluş yerinde ihtiyaç duyulan (z) mal-
zeme çeşidi miktarı 

n y h 
T u — 2 r j j , — 2 2 « ivhs • X i v h • t i v h 

1=1 v=l h=l 

( tüm i ve z 1er için) 

olarak belirlenir. 

Buna göre toplam malzeme maliyeti, —değişken maliyet olarak— 

M M = S 2 q j , s 2 2 2 2 « ivhz . X i v h . t i v h 
J=1 2=1 1=1 z=l v=I h=l 

şeklinde modelin amaç fonksiyonunda  yer almalıdır. Bu terimde tek bi-
linmeyen değişken (tiVh) unsuru olmaktadır. 
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2) Taşıma maliyeti 

Çalışmamızın birinci bölümünde —çok konumlu kuruluş yeri model-
leri çerçevesinde— ortaya konan taşıma maliyetinin belirleyici unsurla-
rına, taşıma araçlarına ilişkin unsurları da aşağıdaki şekilde ekleyebili-
r iz:1 0 7 

CU f  = A t mümkün kuruluş yerinden Bj talep merkezine (f)  taşıma aracı 
ile yapılan sevkiyatta birim taşıma maliyeti 

C ı W = Bj tedarik merkezinden Aj mümkün kuruluş yerine (f)  taşıma 
aracı ile yapılan (z) malzeme çeşidine ilişkin birim taşıma ma-
liyeti 

Xyf  = A! mümkün kuruluş yerinden Bj talep merkezine (f)  taşıma ara-
cı ile sevkedilen ürün miktarı 

r J j 2 f  = Bj tedarik merkezinden A t mümkün kuruluş yerine (f)  taşıma 
aracı ile sevkedilen (z) malzemeye çeşidi miktarı 

olarak ifade  edilirse, toplam taşıma maliyeti 
m n t m n z t 

M t = S S S C 1 J { . X l j ( + 2 2 S S Cij*. r l j r f 
1=1 j = l 1=1 1 = 1 1 = 1 z = l f  = l 

şeklinde amaç fonksiyonunda  yer almalıdır. Burada modelin bilinmeyen 
değişkenleri X U f  ve r l j z f  unsurlarıdır. 

E.4. MODELİN AMAÇ FONKSİYONU 

Modelin amaç fonksiyonu  kâr maksimizasyonu olarak tanımlanırsa, 
amaç fonksiyonu  toplam satış hasılatı ile toplam maliyetin farkı  olarak 
ifade  edilmelidir. Kârın —yukarıda belirlenen toplam maliyet unsurları 
yamnda— ikinci belirleyicisi olan toplam satış hasılatı, 

Pj — Bj talep merkezindeki ürün fiyatını 
m 

Xj = 2 X y = Bj talep merkezindeki satış miktarını 
1 = 1 

ifade  etmek üzere, 

2 P j . X j 
J=ı 

şeklinde yazılabilir. 

ı<" Böylece hangi merkezler arasında, hangi taşıma araçları vasıtasıyla ne kadar 
mal taşınacağı hususu da, model çözümü ile belirlenecek bir değişken olmak-
tadır. Farklı taşıma araçları, denizyolu, demiryolu, karayolu gibi farklı  ulaşım 
sistemlerini ifade  ettiği gibi, aynı ulaşım sistemindeki değişik kapasiteli taşıma 
araçlarım da içerecek şekilde tanımlanmaktadır. 
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Buna göre modelin amaç fonksiyonu  aşağıdaki şekilde ifade  edilebi-
lir: 

Z = S PJ. XJ 
j=ı 

— S M**.X, 
1=1 
m » 

— 2 S a iV . m^iv. Xiv 
1 = 1 v=l 
m v 

— S 2 a l v . m s 5 i v . Xlv 
1 = 1 v=l 
m v ı 

— 2 2 2 U v l . a l v • L l v l . te ivı 
1 = 1 v=l 1 = 1 
n x m z v h 

— 2 2 qj , . 2 2 2 2 ° c 1Vh2. Xvh • tivh 
1 = 1 z=l 1=1 z=l V=1 h=l 

— ( 2 2 2 C ( J , . X i j f  + 2 2 2 2 C l j z f .  r m ) s- Max! 
1=1 J = 1 f = l  1 = 1 J = 1 2=1 1=1 ' 

Amaç fonksiyonunda  yer alan unsurlardan Pj, Mx
a i , m ^ , m,oiv, Uvı, L i v l , 

«îvhı, X i v h , C i j t , C U l f  modelin verilerini; X j ( X J f ,  r1J t f ,  a j v , te i v l , tiTh, X, ve 
Xiv unsurları ise modelin optimum çözümü sonucunda belirlenecek olan 
bilinmeyen değişkenlerini meydana getirmektedirler. Burada a i v tamsa-
yılı bir değişken, Xj veX l v ise 0;1 tamsayılı değişkenlerdir. Dolayısıyla mo-
delde uygun sınırlayıcı şartlar vasıtasıyla a l v değişkeninin sadece tamsa-
yılı değerleri, Xi ve X[V değişkenlerinin de sadece 0 veya 1 değerini alma-
ları garanti edilmelidir. 

E.5. MODELİN SINIRLAYICI ŞARTLARI 

Çalışmamızın birinci bölümündeki açık ulaştırma modeline ilişkin ti-
pik sınırlayıcı şartlara, ölçek büyüklüğüne ilişkin yeni sınırlamaları da 
katarak, problem aşağıdaki şekilde ifade  edilebilir: 

i) T m a x , jv unsuru Ai mümkün kuruluş yerinde (v) teknolojisine iliş-
kin bir iş aracı için tüm plan dönemi boyunca kullanılabilir maksimum iş 
zamanı fonu  olarak kabul edilirse, 

b 

^ t i v h a i v . 1 max ı iv (tüm i ve v 1er için) (2) 
h = l 

sınırlayıcı şartı aşağıdaki hususu ifade  etmektedir: Model çözümü sonun-
da A, mümkün kuruluş yerine (v) teknolojisine ilişkin olarak tüm çalışma 
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hızlarında tahsis edilen çalışma süresi, A t de (v) teknolojisine ilişkin beher 
iş aracı için geçerli maksimum iş zamanı fonu  (çalışma süresi) ile A! ye 
tahsis edilen (v) teknolojisine ilişkin iş aracı sayısı (a l v) çarpımından faz-
la olamaz. 

n • h 
ii) S Xu = S S X l v h . t , v h ( tüm i 1er için) (3) 

j = l " v = l h = l 

Ai mümkün kuruluş yerinden tüm talep merkezlerine sevkedilen ürün 
miktarı, Aı de üretilen toplam ürün miktarım (A, de kurulan işletmenin 
ürün kapasitesini) aşamaz. Burada 

v h 

X( = 2 S X l v h . tivh (tüm i 1er için) 
v = l h = l 

terimi, modelin çözümü sonucu belirlenecek olan A, mümkün kuruluş ye-
rinde kurulacak işletmenin —ürün kapasitesi boyutundaki— ölçek büyük-
lüğünü ifade  etmektedir. 

iii) U m a x , ii unsuru Ai mümkün kuruluş yerinden temin edilebilen (1) 
niteliğindeki maksimum iş gücünü ifade  ederse; Aâ ye tüm (v) teknoloji-
lerinde çalıştırılmak üzere tahsis edilecek (1) niteleikli toplam işgücü mik-
tarı, Uma*, ıı sınırını aşmamalıdır: 

V 

S Uvi. a l v <T U ^ , n (tüm i ve 11er için) (4) 
v = ı 

iv) Her taşıma aracı türüne ilişkin maksimum taşıma kapasitesi 
F m a x , i ile ifade  edilirse, (f)  taşıma aracı ile A, ve Bj merkezleri arasında 
yapılacak sevkiyat miktarı, bu s ın ın aşmamalıdır: 

z 

+ 2 Tijzf  ^ F m „ , t (tüm i ve j 1er için) (5) 
z = l 

v) Aı mümkün kuruluş yerinde (z) malzeme çeşidinden kullanılan 
miktar (r i z) , tüm tedarik merkezlerinden Aı ye sevkedilen (z) malzeme çe-
şidinden fazla  olamaz: 

T H N 

r* = S 2 oc 
ivhs • X i v h . tiVh < S r1JZ ( tüm i ve z 1er için) (6) 

v = l h = l j = l 

vi) Bj tedarik merkezinden tüm mümkün kuruluş yerlerine sevke-
dilen (z) malzeme çeşidi miktan, Bj tedarik merkezinin maksimum arz ka-
pasitesini (Bmax,jx) aşamaz. 

m 
2 TijE Jâ Rrnax t İz  ( tüm j ve z 1er için) • (7) 

1 = 1 

vii) Bj talep merkezinde P4 fiyatından  satılabilecek maksimum sa-
tış mik tan veya Bj talep merkezinin maksimum satış potansiyeli Xmuxıi 
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olarak belirlenmişse; tüm mümkün kuruluş yerlerinden Bj ye çeşitli taşı-
ma araçları ile sevkedilen ürün miktarı için, modelde 

m t 
S S X1J ( ^ X m a l £ , , (tüm j 1er için) (8) 
1=1 f=l 

sınırlayıcı şartı yer almalıdır. 

viii) Ai mümkün kuruluş yerinde kurulacak işletme için herhangi 
bir kapasite sının konmuyorsa, A t de gereğinde tüm talep hacmini karşı-
layacak büyüklükte bir işletme kurulması alternatifini  de garanti etmek 
üzere, modele 

S A ^ A I . A ^ (9) 
v = ı 

sınırlayıcı şartı ilave eidlmelidir. Yukarıda belirtilen alternatifi  garanti 
etmek üzere axi unsuru 

AXI > 2 X, 1 

j=ı 
şartını sağlayacak bir değerde modelde yer almalıdır. 

ix) a İ T sadece tam sayılı değerler alabilir. Bu sınırlayıcı şart iş araç-
larının bölünmezlik özelliklerinin bir sonucu olarak modelde yer alma-
lıdır. 

a i v tam sayı (10) 

x) Ai ve Aiv 0;1 tam sayılı değişkenlerinin sadece 0 veya 1 değerlerini 
almaları garanti edilmelidir. Bu sınırlayıcı şartlar 

As = A2i (tüm i 1er için) (11) 

Aiv = A2
İV (tüm i ve v 1er için) (12) 

eşitlikleri vasıtasıyla sağlanabilir. Zira değerinin aynı zamanda karesine 
eşit olduğu sayılar sadece 0 ve 1 değerleridir. 

xi) Ve nihayet negatif  olmama şartı tüm model değişkenleri için 
sağlanmaldır. 

X İ J f  ^ 0 (tüm i, j ve f  1er için) (13) 

Tu* > 0 (tüm i, j, z ve f  1er için) (14) 

tftii  > 0 (tüm i ve 11er için) (15) 

tivh ^ 0 (tüm i, v ve h 1ar için) (16) 

a i v 0 (tüm i ve v 1er için) (17J 

Ai > 0 (tüm i 1er için) (18) 

A^ sî 0 (tüm i ve v 1er için) (19) 



Doğrusal amaç fonksiyonu  ve doğrusal sınırlayıcı şartlarla, ayrıca a i v t am 
sayılı, ve XlT 0;1 tam sayılı değişkenleriyle yukarıdaki model tipik bir 
karma (karmaşık) tam sayılı programlama modelidir. 

Model gerçek problemin şartlarım ifade  etmek üzere' başka sınırlayı-
cı şartlarla da tamamlanabilir. Örneğin A! de kurulacak işletmeler için 
minimum ve maksimum kapasite sınırı 

Xmin,ı Ja Xı X m a x j l 

şeklinde; optimum çözümde sadece tek bir kuruluş yerinin seçilmesi şar-
tı ise (tek konumluluk şartı) 

H ^ l 
ı±=ı 

şeklinde bir sınırlayıcı şartın modele dahil edilmesiyle garanti edilebilir. 
nin bir 0;1 tam sayı değişkeni olması nedeniyle, eşitlik halinde sadece 

tek bir konumda işletme kurulacak; küçüklük durumunun geçerli olması 
halinde ise hiçbir mümkün kuruluş yerine işletme kurulmayacaktır. 

Ayrıca model, teşebbüsün ürün programını oluşturan farklı  ü rün çe-
şitleri, üretim sürecini oluşturan farklı  üretim aşamaları, belirli mümkün 
kuruluş yerleri için —devletin teşvik tedbirleri politikası çerçevesinde— 
öngörülen devlet yardımları gerekli endekslerin modele dahil edilmesiy-
le, daha mükemmel bir duruma getirilebilir.108 Fakat bu mükemmelleş t i r - v 

me ancak modelin hesap hacminin çok fazla  artırılması pahasına gerçek-
leştirilebilir. Yukarıdaki modelde dikkate alınan —nisbeten az sayıdaki— 
endekslerde dahi modelin hesap hacmi oldukça fazladır.  Yeni bir endeks 
ilavesiyle modelin hesap hacmi, gerek değişken sayısı ve gerekse sınırla-
yıcı şart sayısı olarak büyük ölçüde artar. Ayrıca, yeni endekslerin modele 
dahil edilmesiyle gerek amaç fonksiyonunun  ve gerekse sınırlayıcı şart-
ların doğrusallık özelliği kaybolmamalıdır. 

108 Kapasite sınırlamalarına ilişkin olarak bkz.: Supra, s. 63-64 v.d. Ayrıca farklı 
ürün çeşitlerine ilişkin olarak bkz.: Supra, s. 64-65 v.d. ve dinamik unsurlara iliş-
kin olarak bkz.: Supra, s. 89 v.d. 
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S O N U Ç 

Çalışmamızda vardığımız sonuçlar aşağıdaki şekilde ortaya konabil 
lir: 

1) Çok konumlu veya kesikli kuruluş yeri modellerinde, gerçek ku-
ruluş yeri problemleri tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri modelleri-
ne göre daha gerçekçi bir şekilde ifade  edilmektedir. Çok konumlu kuru-
luş yeri modellerinin bu özelliği, esas itibariyle tek konumlu modellerde-
ki homojen alan varsayımı ile —bu varsayımın tabii sonuçları olan— 
kuşuçuşu mesafe  ve sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri varsayımlarının 
kaldırılması ile sağlanmaktadır. Çok konumlu kuruluş yeri modelleri, —di-
ğer alternatifler  yanında— tek bir kuruluş yerinin optimum olarak seçi-
mini de içermektedir. Bu nedenle çok konumlu kuruluş yeri modelleri 
tek konumluluğu da mümkün bir alternatif  olarak kapsayan daha geniş 
bir geçerliliğe sahiptir. Halbuki tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri 
modellerinde, tek konumluluk (optimum çözümün tek bir kuruluş yerin-
den oluşması) bir alternatif  değil, bir şart olarak ortaya konmaktadır. 
Ayrıca çok konumlu kuruluş yeri modellerinin gerçek kuruluş yeri prob-
lemlerinin birçok unsurunu (kapasite sınırlamaları, çok ürün çeşidi, çok 
üret im aşaması v.b.g.) ifade  edecek şekilde formülasyonu  mümkündür. 

Çok konumlu kuruluş yeri modellerinde ortaya çıkan en önemli sa-
kınca, modellerin doğrusallık şartının bir sonucu olarak, ölçek ekonomi-
lerinin dikkate alınamaması olarak belirlenmektedir. Aslında bu sakınca, 
nicel modellere ilişkin olarak genel geçerliliğe sahip bir ikilemin sonu-
cudur. Bu ikilem, modelde gerçek problemin daha gerçekçi bir şekilde 
ifade  edilebilemsi ile modelin çözülebilirliliği arasında ortaya çıkmakta-
dır. Zira optimizasyon modelleri olarak ifade  edilen bu modellerle bir 
yandan optimum çözümlere ulaşılması, diğer yandan da ulaşılan optimum 
çözümlerin uygulanması amaçlanmaktadır. Halbuki çözülebilir bir mate-
matiksel model kurmak için yapılması gerekli varsayımlar bu model-
lerin çözümleri olarak ortaya konan optimum stratejilerin uygulama ba-
şarısını azaltmakta, hat ta birçok durumlarda tamamen ortadan kaldır-
maktadır. Bu nedenle optimizasyon modelleri hiçbir zaman karar verici-
nin yerine geçen, sonuçlarının olduğu gibi uygulanmaya konduğu karar 
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yöntemleri olarak değil, karar vericinin bilgi düzeyini artıran önemli 
karar araçları olarak mütalaa edilmelidir. 

2) ölçek ekonomilerinin doğrudan işletme ve teşebbüs seviyesinde 
değil, bölünmezlik özelliğine sahip en alt seviyedeki üretken faktör  bi-
leşimi olarak tanımlanan temel üretken birimden başlamak üzere; üre-
t im aşaması, işletme ve teşebbüs seviyelerinde değerlendirilmesi, daha 
uygun bir inceleme yöntemi olarak belirlenmiştir. Zira bu yöntemle, ça-
lışmamızın araştırma konusu olan kuruluş yeri ve ölçek büyüklüğü ara-
sındaki karşılıklı ilişkiler daha açık bir şekilde ortaya konabilmektedir. 
En alt seviyedeki ölçek birim olarak tanımlanan temel üretken birimin 
bölünmezlik özelliğinin bir sonucu olarak, üretimde mekansal dağıtıma 
gitmek imkanı tamamen ortadan kalkmakta, üretimin tek bir konumda 
gerçekleştirilmesi zorunlu olmaktadır. Başka bir deyişle, temel üretken 
birim seviyesindeki ölçek birimin kuruluş yeri seviyesindeki seçimde tek 
konumluluk şartı geçerlidir. Dolayısıyla bu aşamada üretimde mekansal 
dağıtıma gitmek suretiyle —ölçek ekonomileri yanında— kuruluş yeri 
avantajlarının da daha üst düzeylerde gerçekleştirilmesi imkanı ortadan 
kalkmaktadır. Daha üst ölçek birimlerde ise üretim ünitesinin birden çok 
temel üretken birimden oluşması halinde, —en çok temel üretken birim 
sayısı kadar konumda faaliyet  göstermek şartıyla— teknik imkanların 
elverdiği ölçüde yatay ve dikey mekansal dağıtıma gitmek suretiyle ku-
ruluş yeri avantajlarının gerçekleştirilmesi mümkündür. Burada, üretim 
faaliyetlerinin  mekansal dağıtımında ortaya çıkan kuruluş yeri avantaj-
ları ile her konumdaki yerleştirme biriminin ölçek büyüklüğüne bağlı ola-
rak ortaya çıkan ölçek ekonomileri arasında ilişkinin, farklı  yerleştirme 
ve ölçek düzenlemelerine ilişkin olarak belirlenmesi büyük önem taşır. 
Genel olarak teknolojiye bağlı bölünmezlik özelliğine sahip işletmecilik 
faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesinde, —en azından belirli faaliyet  hacim-
lerinden itibaren— ölçek ekonomileri ile kuruluş yeri avantajları arasın-
da ters yönlü bir ilişki vardır. Buna karşılık organuizasyona bağlı bölün-
mezlik özelliğine sahip işletmecilik faaliyetlerinde  ise, birçok durumlarda 
ölçek ekonomilerinin ve kuruluş yeri avantajlarının birlikte gerçekleşti-
rilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle organizasyona bağlı işletmecilik 
faaliyetlerinde,  küçük ve ortaboy teşebbüslerin faaliyetlerini  birleştirerek 
mümkün ölçek ekonomilerini gerçekleştirilmesi büyük önem taşımakta-
dır. Zira teknolojiye bağlı bölünmezlik ölçeğin aynı konumda büyütül-
mesi (mekansal merkezileşme) yönünde etkili olurken; organizasyona 
bağlı bölünmezlik özelliğindeki faaliyetlerde  farklı  konumlarda büyüme 
şekli de mümkün olmaktadır. 

4) Çalışmamızda uygulanan tümevarım yönteminin, kuruluş yeri ve 
ölçek büyüklüğünün karşılıklı ilişkiler çerçevesinde incelenmesinde başa-
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rılı olduğu söylenebilir. Problemin temel üretken birim seviyesindeki öl-
çek ve yerleştirme biriminden başlayarak üretim aşaması, işletme ve te-
şebbüs seviyelerindeki ölçek ve yerleştirme birimlerinin ve bu ilişkilerin 
ölçek ekonomileri ve yerleştirme birimlerine ilişkin sonuçlarının belirlen-
mesini mümkün kılmıştır. Muhakkak ki aynı yöntemin optimizasyon ama-
cına yönelik olarak uygulanması söz konusu değildir. Optimizasyon mo-
delleri esas itibariyle tümdengelim metoduna dayanmalıdır. Zira her ölçek 
birimi, bir üst seviyede bağımsızlığını kaybetmekte, yeni bir bütünün par-
çası durumuna gelmektedir. Dolayısıyla, temel üretken birim seviyesinde 
tek tek temel üretken birimlerine ilişkin optimum ölçek ve yerleştirme 
düzenlemesi bir üst seviyedeki üretim aşamasında geçerliliğini kaybet-
mektedir. Aynı durum üretim aşaması seviyesinden işletme seviyesine ve 
işletme seviyesinden teşebbüs seviyesine geçerken de geçerlidir. Optimi-
zasyon problemine aşağıdan yukarıya doğru değil, tam tersine yukarıdan 
aşağıya doğru bakmak gerekmektedir. Önemli olan —işletme ekonomisi 
disiplininin en üst seviyedeki araştırma konusu olarak belirlenen— teşeb-
büs seviyesindeki optimumun (bütüncül optimum) gerçekleştirilmesidir.1 

Öte yandan, tümevarım metodu vasıtasıyla elde edilebilecek optimizas-
yon konusuna ilişkin bilgiler, optimizasyon modelinin gerçek problemi 
daha iyi ifade  edebilmesi ve dolayısıyla başarı şansı için büyük önem ta-
şır. Başka bir deyişle tümevarım metodu, uygulamaya yönelik optimizas-
yon modellerinin gerekli bir ön aşaması olarak kabul edilmelidir. 

1 Konunun teşebbüs seviyesini aşan sektör ve ulusal ekonomi seviyesindeki op-
timizasyonu, işletme ekonomisinin konusu dışında mütalaa edilmektedir. 
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