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1. YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İLE İLGİLİ TEMEL
KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Proje analizi dersi ile ilgili temel kavramların yer aldığı bu bölümde, planlama, plan ve
yatırım projesi kavramı ele alınacaktır. Yatırım kavramı tanımlandıktan sonra yatırım çeşitleri
hakkında bilgi verilecektir.
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Ekonomik büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin en belirgin temel amacıdır. Bazı
ekonomik göstergelerdeki (örneğin, GSYİH) artışı ifade eden ekonomik büyüme kavramı ile
ekonomik göstergelerdeki artışların toplumu oluşturan değişik kesim ve bireylere dengeli
dağılımını kapsayan ve toplumda bazı sosyo-kültürel değişmelere yol açan ekonomik kalkınma
kavramını ayırt etmek gerekir. Ancak kavramsal farklılıklar ne olursa olsun, tüm ülkelerin
temel hedefi olan ekonomik büyüme ya da ekonomik büyümeyi de içeren ve daha geniş
kapsamlı olan ekonomik kalkınma hedefine ulaşma uğraşısında temel ilke, ülkelerin mevcut
kaynaklarını ve ekonomik olanaklarını rasyonel yani akılcı bir biçimde kullanmaktır. Çünkü
toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçları zamansal gelişmeye bağlı olarak değişiklik gösterir.
Yani, ihtiyaçlar bitmek tükenmek bilmeyen bir değişiklik ve süreklilik özelliği gösterir. Öte
yandan, bu özelliklere sahip ihtiyaçları gidermek ya da tatmin etmek için toplumun sahip
olduğu kaynaklar da her zaman bir sınırlılık ya da kıtlık özelliği göstermiştir.
Böyle olunca, genelde ülkelerin ya da toplumların özelde ise bireylerin ellerindeki sınırlı
kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılama uğraşlarında akılcı davranmaları ve mevcut
kaynaklarını optimal kullanmaları bir zorunluluk yaratmaktadır. Bu açıdan optimal kaynak
kullanımı, mevcut sınırlılıklar ve koşullar çerçevesinde eldeki kaynaklarından en yüksek fayda
ya da verimin elde edilmesini veya elde edilmek istenen fayda ya da verimin en az kaynak
kullanımı ile elde edilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla kaynak kullanımına karar veren
toplum ya da birey, kaynaklarını belli bir kullanım alanına aktarmaları ya da tahsisi sonucu
hangi imkânlardan ya da fırsatlardan vazgeçildiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır.

1.1. Optimal Kaynak Kullanımında Planlama Kavramının Yeri ve
Özellikleri
Geleceğe ilişkin bir dizi kararlar hazırlama süreci olarak tanımlanabilen planlama
faaliyeti, hazırlama ve uygulama bakımından ekonomik sistemlere göre bazı temel farklılıklar
gösterir. Şöyle ki, kolektif sistemlerde planlama faaliyeti devletin merkezi organlarınca
hazırlanır, uygulanır ve toplumu oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar için emredici faaliyetleri
ortaya koyar. Piyasa mekanizmasına dayalı sistemlerde ise, kaynak kullanımını bireyler ya da
onların oluşturduğu kuruluşlar ve işletmeler piyasa mekanizması içinde gerçekleştirdikleri için,
resmi bir çerçevede hazırlanan merkezi planlar yoktur. Ancak bu demek değildir ki, bu
sistemlerde kaynaklar plansız dağıtılmaktadır. Bu sistemlerde kaynak kullanım ve dağılım
kararlarını devlet üstlenmediği için, ya da sistemin felsefesi gereği kaynak kullanım kararları
bireysel mülkiyet temelinde bireylere veya onların oluşturduğu kuruluş ve işletmelere
bırakıldığı için, yalnıza makro düzeyde resmi ya da merkezi planlar yoktur.
Piyasa ekonomisinde planlama faaliyeti, kaynak kullanım ve dağılım kararlarının
alındığı işletme düzeyinde o denli yerleşmiştir ki, işletme yöneticilerinin ilk ve temel yönetim
fonksiyonu, bu konudaki literatürde, “planlama” olarak belirtilmektedir. Bu sistemlerdeki
işletmelerde üst yönetim tarafından “stratejik” planlar uzun vadeli ve yol gösterici olarak
geliştirilirken, bu planların öngördüğü amaçların gerçekleştirilmesi için de orta düzey yönetim
tarafından da orta vadeli “taktik” planlar hazırlanmaktadır. Öte yandan, taktik planların
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gerektirdiği faaliyetlerin yerine getirilmesi için yapılması gerekli kısa vadeli (günlük, haftalık,
aylık vb.) işleri belirten “operasyonel” planlar da alt yönetim kademeleri tarafından
hazırlanmaktadır. İşletmelerde planlama faaliyeti o denli hız kazanmıştır ki, bilgisayar
teknolojisinin de katkısı ile işletmelerin tüm faaliyetlerini birbirleriyle ilişkili biçimde planlama
olanağı veren “şirket planlama modelleri-corporate planning models” bu sistemlerde faaliyet
gösteren tüm büyük işletmeler tarafından yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca
bilgisayara dayalı benzetim (simülasyon) modelleri aracılığı ile değişik varsayımlara dayalı
olarak geleceğe 20-30 yıl uzanan “senaryolar” hazırlanmakta ve bu senaryolara göre “durumsal
planlar-contingency plans” büyük işletmeler tarafından hazırlanmaktadır.
Görüldüğü gibi, piyasa ekonomilerinde de kaynak kullanım kararlarında planlama temel
bir yaklaşım biçimi olarak benimsenmiştir. Ancak şu farkla ki, bu sistemlerde planlar mikro
düzeyde işletmeler tarafından birbirinden ayrı olarak isteğe bağlı bir biçimde, fakat yararına
inanılarak yapılmaktadır. Aslında birbirinden ayrı gibi görülen bu işletme planlarının
oluşumuna yakından bakılacak olursa, bu planların temelde makro düzeyde birbiriyle ilişkili
olduğu söylenebilir. Çünkü ayrı gibi gözükse de piyasa mekanizmasını izleyen ve gözleyen
işletme yöneticileri, piyasa mekanizmasının işleyişine ilişkin öngörü ve tahminlerine göre
planlarını hazırlarlar. Dolayısıyla, planların içeriğini, bir bakıma, piyasa mekanizması işletme
yöneticilerine dikte ettirmektedir. Fakat kolektif sistemlerde işletmelere planlarını öngörülen
hedefler doğrultusunda devlet dikte ettirmektedir. Piyasa ekonomilerinde piyasa
mekanizmasının işleyişi, piyasada yer alan birey ve işletmelerin davranışları doğrultusunda
belirlendiğine göre, rekabet gereği işletmeler planlarını piyasada yer alan bireylerin ve diğer
işletmelerin davranışlarını düşünerek ve tahmin ederek hazırlayacaklardır. Sonuçta işletmelerin
birbirinden ayrı olarak hazırladıkları mikro düzeydeki planları makro düzeyde birbirine bağlı
olacaktır.
Sonuç olarak, hangi ekonomik sistem benimsenirse benimsensin, yani ülkelerin ya da
toplumların sahip olduğu sınırlı kaynakların kullanım ve dağılım kararları ister makro düzeyde
devlet tarafından verilsin ister mikro düzeyde bireyler ya da onların oluşturduğu kuruluş ve
işletmeler tarafından verilsin, planlama faaliyeti kaynak kullanımı optimize eden bir ekonomik
yaklaşım olarak toplumlar ve işletmeler tarafından yaygın bir biçimde benimsenmiş ve
kullanılmaktadır.
Genellikle, geleceğe yönelik bir dizi karar hazırlama süreci olarak tanımlanan planlama
kavramının karar düzeylerine göre genelden özele doğru inen pek çok farklı tanımları
yapılabilir. Ancak hangi açıdan bakılırsa bakılsın, en geniş kapsam ile planlama, amaçları
belirleme ve bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli seçenek yolları araştırma, geliştirme,
değerlendirme ve en uygununu seçe sürecidir.
Planlama olası seçeneklerden en uygununun seçimini gerektiren bir karar vermeyi de
zorunlu olarak kapsar. Kuşkusuz, karar verme ya de en uygun seçeneğin seçimi, seçeneklerin
amacı gerçekleştirme gücü ve maliyetlerine dayalı olarak nesnel (objektif) bir biçimde
yapılmalıdır. Bunun yanı sıra planlar, toplumun ya da işletmenin tercih ettiği politikalar
doğrultusunda akılcı ve bilimsel gelişmelerin ışığında hazırlanmalıdır.
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Yukarıda ana hatları ile kapsamı açıklanan planlama faaliyetinin belirgin özellikleri
aşağıda yer almaktadır.
1.
Planlama geleceğe yöneliktir. Planlama amaçları gerçekleştirecek hareket
biçimini eylemden önce belirlendiğine göre geleceğe yönelik olacaktır.
2.
Planlamada geleceği tahmin etmek esastır. Planlama geleceğe ilişkin olduğu
için, planlama faaliyetinde gelecekteki koşulların önceden tahmini büyük bir önem arz
edecektir. Bu nedenle tahminler, yöneticilerin sezgisel öngörüleri yerine, bu amaçla geliştirilen
teknik ve yöntemlere dayandırılmalıdır. Belirsizlik altında karar verme tekniklerini bilgisayar
teknolojisi eşliğinde kullanılmasıyla tutarlı tahminler yapılmalıdır.
3.
Planlama bir zaman süresini kapsar. Her planlama faaliyeti hedeflediği
amaçları belli bir zaman süresi içinde gerçekleştirmek ister. Uygulamada planlar genellikle
zaman dönemleri bakımından kısa vadeli planlar (bir yıla kadar), orta vadeli planlar (bir ile beş
yıl arasında) ve uzun vadeli planlar (beş yıl ve yukarısı) biçiminde bir ayrıma göre
sınıflandırılır. Hedefe ulaşmada belirlenen süreye ulaşılıp ulaşılamayacağı proje yönetici
tarafından takip edilip değerlendirilmelidir. Bunun için Gantt şeması kullanılabilmektedir.
4.
Planlamanın içeriği karar düzeyine göre değişir. Bir toplumu ya da işletmeyi
yöneten yöneticilerin yönetim hiyerarşisi içinde aldıkları yere göre planların kapsamı ve detayı
değişiklik gösterir. Benimsenen politikalar doğrultusunda geliştirilen planlar, üst yönetim
kademelerinde genellikle ana hedefler belirleyen çok az faaliyet detayına giren ve planın temel
amaçlarını genel hedefler olarak belirleyen uzun dönemli bir nitelik gösterir. Bu tür planlar
kamu yönetiminde “master plan” ve işletme yönetiminde “stratejik planlar” olarak da
adlandırılır.
5.
Planlama bir süreçtir. Planlamanın belirgin bir özelliği de bir süreç niteliği
taşımasıdır. Çünkü planlama bir kez yapılıp olduğu gibi bırakılan bir faaliyet değil, sürekli
olarak izlemeyi, gözden geçirmeyi, gelecekteki koşulların değişmesi durumunda bu koşullara
uyarlamayı gerektiren ve nihayet kapsadığı dönem sonunda elde edilen sonuçların (başarı veya
başarısızlık) değerlendirilerek bir üst hedefe ya da düzeye ulaşmak için yineleme (tekrarlama)
özelliği gösteren bir faaliyettir.
6.
Planlamada üst yönetimin tam desteği ve planların gereğini yerine getirecek
olanların katılımı esastır. Planların kaynağı üst yönetimin belirleyeceği stratejileridir. Bu
nedenle üst yönetimin tam desteği sağlanmadıkça planlamaya girişmemek en iyi çözüm yolu
olacaktır.

Kapsamı ve belirgin özellikleri ile birlikte üstünlükleri açıklanan planlama kavramına,
genellikle uygulamadan kaynaklanan bazı önemli eleştiriler yöneltilmektedir. Bu eleştirilerin
önemli olanları maddeler halinde aşağıda yer almaktadır:
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1.
Planlama ya da plan hazırlama faaliyetinin çok zaman gerektirdiği ve dolayısıyla
maliyetinin yüksek olduğu sık sık öne sürülen bir eleştiridir.
2.
Planlamanın yaratıcılığı engelleyen, işgörenleri üst yönetimde bulunanların
işgörme yöntemlerine bağlı kılan bürokratik bir engel olmasıdır.
3.
Planlama yaklaşımı yönetimi “dar görüşlü” yapmaktadır. Planın uygulama
döneminde yönetici, çevresel etkilerin belirlenmiş plan amaçlarında yol açabileceği
değişmelere duyarsız kalacak ve büyük güçlüklerle geliştirdiği plan faaliyetlerine körü körüne
bağlı kalacaktır. Yani yönetim birimi, değişen koşulları göz önüne alarak esneklik
gösterememektedir.

Sonuç olarak planlama yaklaşımının başarısı yönetimlerin etkinliğine ve becerisine
bağlıdır. Etkin bir yönetim şüphesiz ki rasyonel kaynak kullanımını sağlayabilen yönetimdir.

1.2. Plan, Proje ve Yatırım Projesi Kavramları
Gerek makro açıdan gerekse mikro açıdan hazırlanmış olsun, bir planın hedeflediği
amaçları gerçekleştirecek hareket biçiminin pek çok iş ya da faaliyetin başarılıp yerine
getirilmesini gerektireceği açıktır. Örneğin, bir işletme hazırlamış olduğu planda belirtilen
amaçlarını gerçekleştirmek için, bir yandan tanıtım, personelin hizmet-içi eğitimi, yeniden
örgütlenme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine girişirken, diğer yandan da yeni makine ve
araç-gereç alımı, üretim kapasitesini artırma ya da üretim tesisleri kurma gibi pek çok faaliyete
girişecektir. Bir plan çerçevesinde birbiri ile dolaylı olarak ilişkili olan bu faaliyetler içerisinde
birbiri ile doğrudan ilişkili ve iç içe olması muhtemel olan faaliyetler bulunacaktır. İşte, bir plan
çerçevesinde belli bir zaman döneminde, belirli kaynaklarla, diğerlerinden bağımsız olarak
gerçekleştirilebilecek birbiri ile doğrudan ilişkili faaliyetler kümesine proje adı verilir.
Dolayısıyla, bir plan çerçevesinde birden fazla proje söz konusu olabilecektir.
Proje, bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun çözüme kavuşturulması
için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin ve sürecin sistematik olarak
belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır. Proje bir konu etrafında ayrıntılı ve sistematik
düşünce olgusu olduğu kadar, mevcut bilgi ve ek araştırmalarla bir senteze ulaşma davranışıdır.
Akıllı insan bir işi gerçekleştirirken yazılı olmasa da kafasında bir proje yapar ve bu projeye
göre hareket eder. Proje yapılması, karmaşık, uzunca bir zaman dilimine yayılan, birçok
aşaması olan ve büyük harcamaları gerektiren işlerde kaynakların etkin kullanılması için
zorunluluktur. Bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla
diğerlerinden bağımsız gerçekleştirilecek, ancak birbirleri ile ilişkili faaliyetler kümesine proje
denir. Bir binanın mimari çiziminin yapılması, betonarme, sıhhi tesisat, ısı yalıtım, elektrik,
kalorifer vb ile ilgili hesaplama ve çizimlerin hazırlanması, bir inşaat projesi içinde bulunması
gereken alt projelerdir. Projesiz bir işe başlamak, bir insanın ne yapacağını, nereye gideceğini
bilmeden yola çıkması demektir.
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Yatırım projesi, belirli bir üretim işini en az maliyetle gerçekleştirmek ve en yüksek
ekonomik ve teknik etkinliğe ulaşmak için, hangi malın hangi kapasitede ve nerede
üretileceğinin, bilgi ve verilerin sistematik kullanılması ile kararlaştırılması ve uygulamaya
konulması davranışıdır. Yatırım projeleri, kıt kaynaklarla en çok getiri veya fayda sağlamak
amacıyla ilgili konuya ait tekil planlardır. Bu ifadeden anlaşılacağı gibi, akılcı biçimde
yürütülmesi düşünülen her ekonomik faaliyet bir proje kapsamı içinde yer alır. Yatırım projesi
bir yatırım önerisidir. Bir yatırımdan beklenen şunlardır:
1.
Yatırım projesi ile yeni bir üretim kapasitesinin kurulması veya mevcut bir
kapasitenin yenilenmesi, büyütülmesi ve gelecek dönemlerde mal ve hizmet üretilmesi
amaçlanır.
2.
Yatırım projesi ekonomiden üretim faktörleri talep edecektir; iş gücü, sermaye
malları ve muhtemelen doğal kaynak kullanacaktır.
3.

Yatırım projesi belirli bir üretim teknolojisinin uygulanmasına neden olacaktır.

4.

Yatırım projesi birçok hukuksal sözleşmeye yol açmaktadır.

Kısaca, yatırım projesi, bir yatırım işleminin uygulamaya konulacağı andan itibaren
ekonomik ömrünün sonuna kadar, içinde bulunacağı ve etkisinde kalacağı her türlü teknik,
ekonomik ve sosyal koşulların ve ortamın ve bunlarla ilgili değişkenlerin nitel ve nicel
yönlerden incelenmesi ve değerlendirilmesi davranışıdır. Söz konusu değişkenlerin yatırımın
ömrü boyunca alacakları değerlerin tahmin edilmesi ve yatırımın teknik, ekonomik ve mali
organizasyonu proje çalışmaları içinde yer alır.
Projeler genel bir planın öğeleridir. Plan ile projeler arasında organik bağlantı
mevcuttur. Plan, çeşitli alanları ve konuları ilgilendiren çok sayıda projenin ekonomik olarak
değerlendirilmesi ve belirli amaç doğrultusunda koordine edilmesinden oluşur. Firma belirli
amaçlara ancak bir dizi yatırım projesini uygulayarak ulaşabilir. Proje hazırlanması gelişme
hedefini gerçekleştirmenin nihai aşamasıdır. Planlama çalışması uygulanacak projelerin başarı
şanslarını önceden, nesnel ölçülere göre değerlendirip aralarında bir öncelik sıralaması yapmak
durumundadır. Söz konusu ölçütlere yatırım ölçütleri denilmektedir.
Proje ile planlama arasındaki ilişkileri ortaya koyarken şu iki noktayı göz önünde tutmak
gerekir:
1.
Planda, ekonominin(ya da firmanın) belirli bir zaman sürecindeki tüm
faaliyetlerine ve amaçlarına toplayıcı bir gözle bakılır. Proje çalışması ise tekil bir iktisadi
faaliyetin mümkün olan tüm ayrıntılarına inmek durumundadır. Proje ile söz konusu mikro
faaliyeti bizzat yürütecek veya faaliyet içinde rol alacak birim düzeyine inilir.
2.
Planlama bir ileriye bakış, bir hedefleme işlemidir. Geleceği tahmin, geçmişin
verilerinden faydalanılarak yapılır. Proje çalışmasında geçmişin verileri derlenir ve
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değerlendirilir. Proje çalışması, firma hedefini gerçekleştirecek sonuçlar vaat ediyorsa
uygulamaya konur.

Burada bir de yatırım projesinin planlanması kavramından söz edebiliriz. Proje
planlaması, proje fikrinin doğduğu aşamadan itibaren projenin uygulanmaya konulmasına yani
üretim tesisinin faaliyete geçmesine kadar olan süre içindeki tüm araştırma, organizasyon,
faaliyet, gerçekleşmelerin ve her aşamadaki harcamaların ve finansmanın planlamasıdır.
Yatırım projesinin planlanması konuya çok geniş açıdan bakma, analiz, organizasyon ve ekip
çalışması işidir. Kısaca ekibi yönlendirme, yönetme ve eş güdüm yeteneği gerektirir.
Proje planlaması, mevcut verileri değerlendirme, gelecekle ilgili tahminde bulunma,
alternatifler arasında tercih ve seçim yapma, karar ve risk alma kabiliyet ve cesaretine
gereksinme gösterir. Bu kabiliyete sahip olan ve işlevleri yerine getirebilen kimse girişimci
nitelemesine hak kazanır. Girişimcinin başarısı projenin başarılı olması ile ölçülür.

1.3. Proje Hazırlama, Yatırım Kararı Alma ve Uygulama Süreci
Bu süreç dört aşamadan oluşur:
A)Proje fikri
a) Bir malın veya hizmetin üretilmesi ile ilgili çeşitli alternatiflerin geliştirilmesi
b) Her alternatifle ilgili gelirlerin ve harcamaların tahmini olarak hesaplanması
c) Mevcut alternatiflerin incelenmesi ve bazı ölçütlere göre bir ön elemenin
yapılması
B) Tek veya birkaç projenin hazırlanması
a) Eldeki alternatiflerin ekonomik, mali, teknik ve hukuki açılardan
değerlendirilmesi ve mümkün olan en iyilerin belirlenmesi
b) Ölçülemeyen faktörlerin değerlendirilmesi
C) Yatırım kararı alınması
D) Proje ile ortaya çıkan tesisin uygulamaya konulması
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1.4. Ekonomi Biliminde Yatırım ve Yatırım Çeşitleri
Yatırım, bir dönem içinde üretim araçları varlığına yapılan eklemeler ve bunu mümkün
kılan harcamalar şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca belli bir üretim gücünün elde edilmesi için
yapılan her türlü harcamaya yatırım denir. 1 yıldan uzun vadeli onlar duran varlık yatırımları,1
yıldan kısa vadeli olanlar dönen varlık yatırımlarıdır. Duran varlık yatırımlarına sabit varlık
yatırımı da denir.

Aktif (Varlık)

Pasif (Kaynak)

Duran Varlıklar (Sabit Sermaye)

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

Dönen Varlıklar (Çalışma Sermayesi)

Orta ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak
Özsermaye

Bütün oyuncular(hissedarlar, kredi verenler, yöneticiler, yönetim ve çalışanlar) şirketin
başarısından bir çıkarı olan kişilerdir ve dolayısıyla hepsi şirketin gelişmesini izlemek isterler
Bu nedenle, şirket düzenli olarak finansal tablolar hazırlar ve bu tabloların “doğru ve gerçek
görünümü” yansıttığını onaylaması için bağımsız bir denetim firmasıyla anlaşırlar. Belli başlı
finansal tablolar bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu olarak ifade edilebilir. Firmanın
mali durumunu anlık olarak görebilmek firmanın röntgenini çekebilmek için bilançoyu
kullanacağız. Bilanço, firmanın varlıklarının bir fotoğrafını verir ve bu varlıkları satın almak
için gerekli paranın kaynağını gösterir. Varlıklar bilançonun sol tarafında yer alır.
Bilanço: Belli zamanda firmanın varlıklarının ve yükümlülüklerinin değerini gösteren
finansal tablo.
Pasif (Kaynak): İşletmenin kasasına gelen fonlardır.
Yabancı Kaynak: Firmaların günlük yaşamlarını devam ettirebilmek, hayatta
kalabilmesi için yabancı kaynak lazımdır.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak: Cari Pasiflerde denir. Genelde bir yıl içinde geri
ödenmesi gereken borçlardır. Bankalardan (para piyasasından) kredi adı alında bulunur.
Orta ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak: Vadesi bir yıldan uzun olan kaynaklardır.
Firma sermaye piyasasından borçlanır. Tahvil ihraç edip fonlar sağlar.
Özkaynak: İşletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki farktır. İşletme sahibinin ya
da sahiplerinin kullanımına ayırdıkları sermayedir. Bu sermayeyi kuruluşta ortaya konulan
para, mal, haklar, hisse senedi gibi değerler oluşturur. İşletmenin kredi almadığı
varsayıldığında, öz sermaye toplam varlıklara eşit olur. Hisse senedi ihraç eder ve fon sağlar.
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Borçlanmanın bir maliyeti vardır. Bu üç kalemin maliyetlerinden hareketle ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti hesaplanır. Firma sahibi bunu bilmek ister çünkü gelecekte
yatırımlara girmesinde ya da pasifteki her 1 lirayı aktife atmasında bu maliyeti bilmesi lazımdır.
Dönen Varlıklar: Cari Aktiflerde denilmektir. İşletmenin ayakta durabilmesi ve kısa
dönemde borçlarını ödeyebilme gücü hakkında bilgi vermektedir. Dönen Varlıklar içerisinde
Kasa, Banka, Pazarlanabilir Kıymetler, Alacak gibi likiditesi yüksek kalemler yer almaktadır.
Likidite; bir varlığın gelir yaratma süresi ve yeteneği, en kısa sürede ve yaratacak yetenek ve
güçte olmasını ifade etmektedir.
Dönen Varlıklara yatırım yapmanın riski az, çünkü bu kalemlerin likiditesi yüksek ve
karlılığı düşüktür.

Likidite  Karlılık  Risk 
Duran Varlıklar: Sabit Aktifler veya Sabit Sermaye de denilmektedir. İşletmenin
makine parkını oluşturmaktadır. Duran varlıklar uzun vadeli kaynaklarla beslenmektedir.
Buraya yatırım yaparsanız olacaktır.

Likiditesi  Risk  Karlılık 
İşletmeler ellerindeki fonları duran varlıklar ve dönen varlıklar arasında sürekli değiştokuş etmektedir böylelikle karlılık ve risk arasında geçişler yapılarak hissedarların gelirlerini
ve servetlerini arttırmaya çalışılmaktadırlar.
En yalın tabiriyle yatırım; pasifteki her bir liranın aktif e aktarılmasıdır. Peki, neden
yatırım yaparız? Bizi yatırım yapmaya iten etkenler var mıdır? Yoksa otonom olarak mı yatırım
yaparız? Yatırım yaparken proje sonunda elde edeceğimiz 1 lira ile şimdiki 1 lira arasında bir
fark var mıdır?
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Reel yatırımlar kendi içinde sabit sermaye yatırımları ve stok yatırımları olmak üzere
ikiye ayrılır. Reel yatırımlarda yıl içinde meydana gelen artış veya azalışlar ekonomide talep
seviyesinde ve dolayısıyla milli hâsıla ve istihdam seviyesinde değişmelere neden olur.
Sabit sermaye
sınıflandırılabilir.

yatırımlarındaki

gerçekleşmeler

başlıca

iki

başlık

altında

a) Makine ve teçhizat varlığına yapılan eklemeler,
b) İnşaat yatırımları; bina, bayındırlık ve arazi düzenleme ve geliştirme yatırımları.

1.4.1. Sabit Sermaye Yatırım Çeşitleri
Bir ekonomide sermaye birikimini arttırmak ve gelecekte daha fazla mal ve hizmet
üretmek amacıyla üretim kapasitesine yapılan eklemeler değişik ölçütlere (kriterlere) göre
sınıflandırılır:

1.4.1.1. Yeni Yatırımlar-Yenileme (İkame) Yatırımları
Bir dönem içinde işletmenin(veya ülkenin) üretim araçları varlığına yapılan net
eklemeler yeni (veya net) yatırımlar deniliyor. Yeni yatırımlar işletmenin sermaye stokunda
reel net bir büyümeye neden olur. Bir dönem içinde yapılan yatırımların tümü sermaye stokunda
net bir artış yaratmaz. Çünkü üretim sürecinde kullanılan sermaye malları aşınmaya,
yıpranmaya uğrar. Kimi sermaye malları teknolojik bakımdan eskir ve üretimde kullanılmaz.
İşte firmanın üretim kapasitesini dönem başındaki durumuna getirmek için söz konusu aşınma
ve eskimeyi telafi edecek tutarda yatırıma ihtiyaç vardır ki bu yatırıma yenileme yatırımı
deniliyor. Yenileme yatırımlarını amortisman tutarı ile ölçebiliriz. Ancak pratikte bir firmada
bir dönemde gerçekleştirilen yatırımların ne kadarının yeni ne kadarının yenileme yatırımları
olduğunu belirlemek her zaman kolay değildir. Çünkü yenilenen bir makinenin yerine yenisi
konulduğunda bunun ne ölçüde öncesinin aynısı olduğu tartışma yaratacaktır. Yeni makinenin
fiyatı, fiziki ve ekonomik ömrü, üretim kapasitesi, üretilen malın niteliği vb. bakımından önceki
makinenin aynı olması söz konusu olamaz. Bu nedenlerle yeni yatırım-yenileme yatırımı ayrımı
teorik düzeyde anlam ifade eder.

1.4.1.2. Otonom Yatırımlar-Uyarılmış Yatırımlar
Bu ayırımda yatırımı harekete geçiren güdüye bakılmaktadır. Yatırım kararı, milli gelir
seviyesindeki, dolayısıyla talepteki artıştan bağımsızsa, doğrudan karlılık amacıyla değil, başka
amaçlarla alınmışsa, bu tür yatırımlara otonom veya bağımsız yatırımlar denilmektedir.
Otonom yatırım kararı alınırken işletme kısa dönemli ve doğrudan kar güdüsü ile hareket
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etmemektedir. Kamu kesimi, sosyal faydası bireysel faydasından daha yüksek yatırımlara önem
vererek özel kesim yatırımlarını dolaylı biçimde özendirme amacı güder. Bu açıklamalardan
özel kesim yatırımlarının tamamının doğrudan kar güdüsü ile yapıldığı ve sadece talep
artışından kaynaklandığı sonucu çıkarılmamalıdır. Uyarılmış yatırımlar ise milli gelirdeki ve
ona bağlı olarak talepteki artışın harekete geçirdiği yatırımlardır. İşletmeler talepteki artışı
mevcut üretim kapasiteleri ile karşılayamayacaklarını, talep artışının devam edeceğini
düşünürlerse yatırım kararı alırlar ki bu tür yatırımlara uyarılmış yatırımlar denilmektedir.
Uyarılmış yatırımlar milli gelir ve talep artışının fonksiyonu olarak şu şekilde formüle
edilebilir:

Iu  f (dG / dt ), Iu  f (dT / dt )
1.4.1.3. Geliştirme Yatırımları, Tamamlama Yatırımları, Bakım
Onarım Yatırımları
Mevcut üretim tesisinin genişletilmesi suretiyle üretim kapasitesinin genişletilmesi,
firmanın piyasa payının arttırılması veya talebi daha kısa sürede karşılama amacıyla yapılan
yatırımlar genişleme (tevsii) yatırımlarıdır. Geliştirme yatırımları mevcut üretim tesisini
teknolojideki gelişmelere göre yeniden düzenlemek ve firmanın rekabet gücünü arttırmak
amacıyla yapılır. Geliştirme yatırımında mevcut tesis geliştirilmiş olarak varlığını, dizaynını
korumaktadır.
Bir yatırım projesi uygulamaya konulduğunda piyasa talebi yetersiz ise ve uzun süre
tesisin optimal kapasitede çalışmasına olanak olmayacaksa, proje uzun dönemde planlanan
kapasiteden daha küçük olarak kurulabilir ve zaman içinde firmanın piyasadan aldığı talep payı
artıkça tamamlama yatırımları ile tesis geliştirilebilir ve tesisin kapasitesi aşama aşama
büyütülebilir. İşte talepteki artışa paralel olarak, projenin planlanan doğrultuda tamamlanması
için yapılan yatırımlara tamamlama yatırımları denir.
Bir üretim biriminin kapasitesinin muhafaza etmek, üretim kalitesini korumak ve
üretimin sürekliliğini sağlamak ve firmanın rekabet gücünü korumak için üretim tesisinin
eskiyen yıpranan yönlerinin bakım ve onarımı için yapılan yatırımlara bakım-onarım
yatırımları denir.

1.4.1.4. Özel Kesim Yatırımları-Kamu Kesimi Yatırımları
Karma ekonomik sistemin uygulandığı ülkelerde hem özel hem de kamu kesimi
işletmeleri yatırım yapmaktadır. Özel kesim genellikle doğrudan karlılığı yüksek olan
yatırımları gerçekleştirmektedir. Özel kesim prestij için, gösteriş için, sosyal yardım amacı ile
de yatırım yaptığı görülmektedir. Fakat bu tür özel kesim yatırımı sınırlıdır. Buna karşılık, kamu
kesimi yatırımları genellikle kamusal ve yarı kamusal malların üretimine yöneliktir. Bilindiği
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gibi, bu tür malların sosyal faydası bireysel faydasından yüksektir, piyasada tam olarak
fiyatlandırılması mümkün değildir. Kamu kesimi yatırımlarının önemli bir bölümü alt yapıyı
geliştirmeye yöneliktir ve bu yatırımlar özel kesim yatırımları için dışsal ekonomi yaratır. Bu
nedenlerle kamu kesimi yatırım projelerini değerlendirirken birden fazla amacı birlikte
gözetmek ve özellikle projenin dolaylı faydalarını mümkün olduğunca eksiksiz
değerlendirmeye özen göstermek gerekmektedir.
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Uygulamalar

18

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Planlama kavramını tanımlayınız. Planlama faaliyetinin ekonomi açısından önemini
anlatınız.
2) Planlamanın belirgin özelliklerini maddeler haline yazıp kısaca anlatınız.
3) Yatırım kavramını tanımlayınız. Sabit sermaye yatırımları ile mali yatırımları
tanımlayıp ülke ekonomisi açısından olumlu ve olumsuz yönlerini belirtiniz.
4) Sabit sermaye yatırımı çeşitlerini yazınız.
5) Yenileme ve geliştirme yatırımlarını tanımlayıp aralarındaki farklılığı anlatınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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2. PROJE HAZIRLANMASINDA UYGUN YATIRIM ALANLARININ
SEÇİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

25

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde, yatırım kararı alınmasında ilk aşama olan uygun yatırım alanlarının
araştırılması ve belirlenmesi hususları yer alacaktır. Yatırım projesi hazırlığı sürecinde
yapılması gereken incelemelerden biri olan ekonomik incelemeler üzerinde durulacaktır.
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2.1. Giriş
Yatırım kararı alınmasında ilk aşamayı uygun yatırım alanlarının araştırılması ve
belirlenmesi oluşturmaktadır. Bir yatırım projesinin temel amacı bir malı optimal etkinlikte
üretmektir. Açıktır ki bir ekonomide hatta bir firmanın önünde ilk bakışta uygulamaya değer
çok sayıda yatırım projesi mevcuttur. Buna karşılık kaynaklar kıttır ve tüm projelerin aynı anda
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, mevcut projeler arasında bir tercih,bir
ayıklama yapmak gerekmektedir.Proje değerlendirmenin asıl amacı ve konusu da bu tercihtir.
Bir firmanın başlangıçta görüş ufkuna giren tüm projeleri ayrıntılı olarak incelemesi ve
aralarında kalıcı seçim yapması akılcı olmaz. Böyle bir davranış hem kaynak hem de zaman
kaybına yol açar. Bu aşamada bazı ölçütlerden hareketle uygun yatırım alanları arasında bir ön
seçim yapılmalıdır; en fazla umut veren, sınırlı sayıda proje belirlenerek bunlar üzerinde daha
ayrıntılı değerlendirmelere girişilmelidir.
Yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi birbirine bağlı bir dizi aşamadan
oluşmaktadır. Proje hazırlanmasında yapılacak işlerin bir kısmı aynı zaman dilimi içinde
gerçekleştirilir, bir kısmı ise birbirini takip eder. Yatırım projesi hazırlığı dört temel konuda
ayrıntılı, sistematik incelemeyi kapsar. Bu nedenle proje hazırlığı çeşitli uzmanlık alanlarını
içeren bir ekip çalışması işidir.

2.2. Yatırım Projesi Hazırlığı Sürecinde Yapılması Gereken
İncelemeler
1)

Ekonomik İncelemeler

2)

Mali İncelemeler

3)

Teknik İncelemeler

4)

Hukuki İncelemeler

Biz bu derslerde ekonomik ve mali incelemeler üzerinde duracağız.Daha doğru bir ifade
ile,yatırım projelerinin ekonomik ve mali cepheleri incelenecek,teknik ve hukuki boyutları
doyurucu olan projelerin ekonomik ve mali açılardan taşıması gereken özellikler
belirlenecektir.
Yatırım projelerinin hazırlanması süreci içinde yapılması gereken ekonomik
incelemeler şu konuları kapsayacaktır:

a)Talep Araştırması ve Tahmini
Piyasa yapısının değerlendirilmesi, satış miktarı ve fiyat ile ilgili tespitler ve
projeksiyonlar, pazarlama olanakları, dağıtım kanalları.
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b) Üretim Kaynaklarının İncelenmesi


İş gücü ile ilgili araştırmalar ve değerlendirmeler



Doğal kaynakların ve alt yapının incelenmesi; enerji, su, ulaştırma, yer üstü ve

yer altı kaynaklarının nitel ve nicel açılardan irdelenmesi


Hammadde ve ara girdiler ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler

c) Devletin Uyguladığı İktisat Politikaları
Devletin uyguladığı iktisat politikaları ve bunların projelerin etkinliği üzerine muhtemel
etkileri; kredi ve teşvikler, vergiler, dış ticaret ve döviz kuru politikası, para politikası.

d) Tesis Edilecek Üretim Biriminin Ölçeğinin Belirlenmesi
e) Kuruluş Bölgesinin ve Yerinin Belirlenmesi
Mali incelemelerin kapsamını da şu şekilde sayabiliriz:


İç kaynak-dış kaynak olanakları ve bunların maliyetleri



İç kaynak-dış kaynak oranının çeşitli ölçüt ve yöntemlere göre değerlendirilmesi



İç kaynak-dış kaynakların sağlanması yolları; öz kaynakların yatırım fonu

içindeki oranı, sermaye piyasası olanakları, kredi olanakları vb.

Teknik İncelemeler


Hangi mallar ve hizmetler üretilecek, bunların hangi modelleri piyasaya

sunulacak


Hangi teknolojik yöntemler uygulanacak; hangi ara malları ve ham maddeler

kullanılacak. Hangi tip makineler kullanılacak, makinelerin teknik ömrü ne kadar olacak; uzun
ömürlü mü yoksa kısa ömürlü mü makineler seçilecek?


Üretim yönteminin seçimi



Seçilen teknolojinin temini

Hukuki İncelemeler
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Vergi ve teşvikler ile ilgili yükümlülükler ve kazanımlar; bunların projenin başarı
katsayısı üzerine etkisi. Projenin hazırlanması ve uygulanması sırasında karşılaşılacak hukuki
sorunlar; ilgili bakanlıklardan, belediyelerden ve öteki kuruluşlardan alınması alınması gereken
ruhsatlar, lisanslar, izinler, bunların getireceği mali yükün tutarı.
Yatırım projelerinin hazırlanması süresi içinde yapılması gereken incelemelerin bir
özetini verdikten sonra, ekonomik incelemeleri biraz ayrıntılı gözden geçirelim.

2.3. Piyasa Analizi
Yukarıda ifade edildiği gibi, firmanın üretmeyi tasarladığı tüm mal ve hizmetler için
ayrıntılı piyasa analizi yapmaya gerek yoktur. Gözlemlere, deneyimlere ve sağduyuya
dayanarak piyasa(talep) araştırması yapılacak alanlar sınırlandırılmalıdır. Ayrıntılı talep
araştırması sadece ümit vadeden alanlarda yapılmalıdır. Birinci aşamadaki talep araştırması
sonucu uygun yatırım alanları belirlendikten sonra, proje hazırlama safhasında ayrıntılı piyasa
incelemelerine gereksinme duyulacağı açıktır.
Proje hazırlanmasında piyasa araştırmasının öncelikli amaçları talep miktarını, maliyet
koşullarını ve satış fiyatını tahmin etmek ve üretim ve maliyet koşullarını değerlendirmektir.
Başka deyişle, girişimci şu 3 soruya cevap arayacaktır:
a)

Projenin faydalı ömrü içinde her yıl ne kadar mal satılacaktır?

b)

Mal hangi fiyat veya fiyatlardan satılabilir?

c)

Üretimde hangi girdiler ve ne kadar kullanılacaktır?

Girişimcinin bu sorulara makul cevaplar bulması için bazı verilere sahip olması gerekir:
aa) Malın kullanım yeri ve özellikleri; tüketici grupların özellikleri, davranışları, bu
davranışları yönlendiren etkenler, reklamın tüketici davranışlarını yönlendirmekteki rolü
bb) Malın son 10 yıldaki yurt içi üretimi, tüketimi, stok miktarı ve fiyatındaki
gelişmeler. Malın endüstrisinde mevcut üretim kapasitesi, uzun dönemde ulaşılabilir;
potansiyel üretim kapasitesi.
cc) İç ve dış piyasalarda rekabet koşulları; önemli rakiplerin sayısı, Pazar payları, sahip
oldukları avantajlar, malın dağıtım mekanizmasının özellikleri.
dd) Rakip ve tamamlayıcı malların sayısı, rekabet ve tamamlayıcılık ilişkisinin derecesi,
talebin çapraz esneklik katsayıları hesaplanarak belirlenebilir. Bu hesaplamaların yapılabilmesi
için malın talep fonksiyonunun, geçmişin verileri kullanılarak ve geleceğe ait projeksiyonlara
başvurularak çıkarılması gerektiği açıktır.
ee) Temel girdiler nereden, nasıl tedarik edilecektir?
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ff) Hükümetin iktisat politikasında yakın geçmişte ortaya çıkan ve yakın gelecekte
ortaya çıkması muhtemel değişiklikler belirlenmelidir. Özellikle vergi, harcama, döviz kuru,
yatırım ve ihracat teşvik politikalarında beklenen değişmeler.
Girişimci bu bilgilerin ışığında malın talebi ve fiyatıyla ilgili konularda mevcut durumu
saptamalı ve muhtemel gelişmeleri tahmin etmelidir. Eğer gelecekle ilgili iyimser tahminler
yapılırsa daha fazla, kötümser tahminler yapılması halinde daha az yatırım yapılacaktır. Bu
nedenle girişimcinin mevcut verileri iyi değerlendirmesi ve sağlıklı tahminlerde bulunması
piyasada kalabilmesi için yaşamsal öneme sahiptir. Girişimci isabetli tahminlerde bulunabilirse
beklediği kara ulaşır, üretim kapasitesini genişletir, değilse işletmenin varlıkları azalır; üretim
kapasitesi daralır.

2.3.1. Talep Tahmini
Talep tahmininde her mala uygulanacak prototip hazır modeller yoktur. Talep tahmini
için uygulanacak yöntem mevcut bilgilere göre bizzat araştırmacılar tarafından belirlenecektir.
Piyasanın yapısı, muhtemel rakiplerin sayısı, piyasanın paylaşılma biçimi, yerleşik
firmaların avantajları, bu avantajların ne ölçüde giriş engeli oluşturduğu vb gibi hususlar piyasa
araştırması sırasında girişimcinin çeşitli yöntem ve tekniklerle tespit etmesi gereken konulardır.
Piyasa araştırmasında en önemli husus talep tahminidir, çünkü kurulacak tesisin ölçeği
gelecekteki talebe göre planlanacaktır. Piyasa araştırmasında talebin mevcut durumu ve yakın
geçmişteki yıllık artış hızı mutlaka belirlenmelidir. Bu konuda yakın geçmişte talepte meydana
çıkmış değişmeler yol gösterici olacaktır. Derlenen veriler değerlendirilerek, kurulacak tesisin
ekonomik ömrü içinde talepte meydana çıkması muhtemel değişmeler tahmin edilmelidir.
Malın piyasasında karşılanmamış talep olup olmadığı hususu önemlidir. Karşılanmamış
talebin göstergeleri olarak, ithalatta kısıtlamalar, piyasada tayınlama uygulamaları, aşırı kar
elde edilmesi, satış fiyatlarının çok yüksek olması, ülkenin bazı bölgelerinde malın
bulunamaması vb sayılabilir.
Yakın gelecekte talepte meydana çıkacak gelişmeler değerlendirilirken bağlı ve
tamamlayıcı malları üreten endüstrilerdeki muhtemel gelişmeler de incelenmelidir. Böylece
kurulacak üretim tesisinin ara ve yatırım malları bakımından ne ölçüde iç ve dış piyasalara
bağımlı olacağı tahmin edilebilir. Bağlı ve tamamlayıcı endüstrilerin varlığı prje için dışsal
ekonomiler sağlayacağından girişimcileri cesaretlendirecektir.
Dış satım olanağı olan mallar için hem iç hem dış piyasalarda talep araştırması
yapılmalıdır. İç piyasa ile ilgili talep araştırmasının amacı iç talebin besleyeceği yatırım
alanlarının belirlenmesidir. İç piyasa analizi öncelikle ilgili malın mevcut talep fonksiyonunu
çıkarmayı amaçlamalıdır. Üretilmesi tasarlanan malın özellikleri, kullanım yerleri, tüketici
kitle(ler), tüketicilerin eğilimleri ve bu eğilimlerde yakın geçmişte ortaya çıkan değişmeler ve
nedenleri ortaya konulmalıdır.
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Projelendirilen üretim tesisi özellikle dış talebi karşılamaya yönelikse, dış piyasanın
daha titiz ve ayrıntılı analizi yapılmalıdır. Bu analiz şu hsuusları açığa çıkarmalıdır:
1)

Ülkenin uzmanlaştığı geleneksel ihraç malların akarşı dış talebin

mevcut durumu ve muhtemel gelişmeler izlenmelidir. İhracat talebini karşılamak için
yeni tesise gerek olup olmadığı sorgulanmalıdır.
2)

Üretimi özel koşullara gereksinme göstermeyen malların dış

piyasasındaki gelişmeler izlenmelidir. Bu malları çeşitlendirerek ihracatı arttırmanın
mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu malların dış piyasasında mevcut rekabet
koşulları ve rekabet şansını arttırmak için yapılması gereken çalışmalar
belirlenmelidir. Dış piyasada rekabet şansını arttırmak için malın kalitesinde, üretim
maliyetinde, pazarlama koşullarında yapılması gereken iyileştirmeler incelenmelidir.

İthal ikamesini amaçlayan yatırım projeleri hazırlanırken ithalatla ilgili istatistikler
incelenmelidir. İthalatın miktar, kalite, maliyet ve fiyat, orijin ülkeler, ulaştırma masrafları ve
tüketici kitle bakımından analizi yapılmalıdır. İthal ikamesi kalabalık nüfuslu; iç piyasası geniş
ülkelerin genellikle uyguladıkları sanayileşme modelidir. Bu modelin başarısı için malın
piyasasının geniş olmasının yanında,devletin koruyucu dış ticaret politikası uygulaması
gereklidir. Bu alanda yatırım yapmayı tasarlayan girişimciler dış ticaret politikasındaki olası
gelişmeleri gözden uzak tutmamalıdırlar. Öte yandan, ne kadar geniş olursa olsun, bir sanayi
dalının sadece iç piyasaya bağlı kalarak büyümesinin bir sınırı vardır. Girişimciler, korumanın
sürekli olmayacağını, zaman içinde dış rekabetle karşılaşacaklarını, sağlıklı büyümek için
bunun gerekli olduğunu hesaba katmalıdırlar. Proje hazırlanırken makul bir süre içinde dış
rekabete, hatta dış piyasalara açılmak hedeflenmelidir. Projelendirilen üretim tesisi ileride dış
piyasalarda rekabet edecek şekilde planlanmalı, gerektiğinde re-organize edilebilmelidir.
Bazı endüstrilerde optimal ölçekte bir üretim tesisinin kurulması büyük sermayeye,
büyük piyasaya ihtiyaç gösterir. Örneğin, petro-kimya, uçak, otomobil, demir-çelik gibi
endüstrilerde küçük ölçekli tesis kurulması ekonomik olmaz. Ayrıca bu tür endüstrilerde hızlı
teknolojik gelişmenin tesisi ekonomik ömrünü doldurmadan teknik amortismana uğratması
ihtimali yüksektir. Bu nedenlerle bu tür endüstrilerde talebin mevcut durumunun ve gelecekte
ulaşacağı muhtemel düzeyinin optimal ölçekte bir tesisi kurmaya imkan verip vermeyeceği
titizlikle irdelenmelidir. Ölçek ekonomilerinin önemli olduğu endüstrilerde, iç ve dış talebin
mevcut durumu ile tesisi ekonomik ömrünün sonuna kadar yaşatıp yaşatmayacağının bilinmesi,
kaynak israfının önlenmesi açısından son derece önemlidir.
Talep tahmini yapılırken üzerinde durulması gereken bir husus da kurulması düşünülen
üretim tesisinin çeşitlendirilmesi veya farklılaştırılması imkanının olup olmamasıdır.
Projelendirilen üretim birimlerinin faaliyetlerini çeşitlendirmek veya küçük harcamalarla
dönüştürmek imkanı ne kadar fazla ise firmaya ait işgücünü ve sermaye mallarını etkin
kullanmak ve sabit maliyetleri dağıtmak imkanı o kadar yüksek olur. Firmanın bir malın
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piyasasındaki olumsuz gelişmeleri öteki mal(lar)ın piyasa(lar)ındaki olumlu gelişmelerle
dengelemesi mümkün olacaktır. Bu durum girişimciyi projeyi uygulamada cesaretlendirecektir.
Proje ile üretilmek istenen ara malı veya yatırım malı ise talep tahmininde dikkat
edilmesi gereken bazı ek hususlar vardır. Bilindiği gibi ara malların veya yatırım mallarının
talebi türev taleptir; bu mallar ile ilgili talep araştırması yapanlar söz konusu malların
kullanıldığı sektörlerdeki gelişmeleri, bu sektörlerdeki yeni yatırımları, nihai malın talebindeki
değişmeleri incelemek zorundadırlar. Ara ve yatırım mallarının bir bölümü nihai tüketiciler
tarafından kullanılabilir, bir bölümü de üreticiler tarafından öteki malların üretiminde girdi
olarak kullanılabilir. Örneğin; elektrik enerjisi, petrol ürünleri, elektrik pompaları, tornalar gibi
mallar hem firmalar tarafından hem de tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Bu tür malların
talebi, genel talep tahmin yöntemleriyle değil, her sektöre özgü yöntemlerle belirlenmelidir.
Ara ve yatırım malları talebi aynı zamanda ekonominin yapısında meydana gelecek
değişmelerden de etkielenecektir. Örneğin; ülkemizde olduğu gibi sanayi sektörünün diğer
sektörlerden daha hızlı gelişmesi planlanmış ise ekonomide bir yapısal değişme olacağı; milli
hasılanın birleşiminde sanayi sektörünün görece payının yükseleceği açıktır. Bu durumda ara
ve yatırım mallarına bu sektörden gelen talep daha hızlı artacaktır. Bu bakımdan sanayide
kullanılacak ara ve yatırım mallarına talep tahmin edilirken milli gelir ve kişi başına gelir yerine
sanayi sektöründeki büyümeyi hesaba katmak gerekir. Yatırım malları talebini tahmin ederken
sanayinin otomasyon derecesi, hükümetin uyguladığı özendirme önlemleri göz önünde
tutulmalıdır.

2.3.2. Kaynakların İncelenmesi
Uygun yatırım alanlarının araştırılması talep araştırmasıyla sınırlı kalmamalıdır. Bu
konudaki araştırma, mutlaka malın üretiminde kullanılacak kaynakların da sistematik biçimde
belirlenmesini içermelidir. Üretimde kullanılacak emeğin sermaye mallarının ve doğal
kaynakların, ara girdilerin nitel ve nicel yönden analizi yapılmalıdır. Gerekli işgücünün,
özellikle nitelikli işgücünün elde edilme koşulları; eğitilmesi, barındırılması hususları
irdeenmeli ve bunların firmaya yükleyeceği maliyet hesaplanmalıdır.
Parasal dış kaynak kullanma koşulları incelenmelidir. Firma dışı parasal kaynakların,
banka kredisi olarak mı, tahvil ihracı yolu ile mi, hisse senedi çıkarılması yolu ile mi temin
edileceği belirlenmelidir. Proje için ihtiyaç duyulan doğal kaynakların miktar ve kalitesi ve elde
edilme koşulları araştırılmalıdır. Örneğin; ülkede elektrik enerjisinin bol ve ucuz olması
elektro-metalurji sanayinin kurulmasını özendirecektir. Doğalgaz kaynakları yapay gübre
üretimi için ülkeye avantaj sağlayacaktır. Bol ve ucuz işgücü emek yoğun projeleri karlı hale
getirecektir. Ara girdilerin hangi piyasa koşullarında hangi firmalardan satın alınabileceği, bu
piyasalarda üretim kapasitesi, talep ve fiyatlarda gelişmeler incelenmelidir.
Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi fiziksel ve sosyal altyapıya ihtiyaç gösterir.
Özellikle ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçları projenin başarısı için birinci dereceden önem arz
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eder. Ulaştırma imkanlarının yatırım tesisinin kuruluş yeri seçimini etkileyeceği kuşkusuzdur.
Yüksek ulaştırma masrafları bazı sanayi dalları için doğal koruma sağlar. Örneğin; çimento,
beton blok, tuğla sanayiinde ulaştırma masrafları çok önemlidir; bu malların satış fiyatları
içinde ulaştırma masraflarının payı çok yüksektir. Dolayısıyla bu tür malların üretimi yerli
hammadde sağlanırsa daha ucuza gelecektir. Mamülün taşınması hammaddenin taşınmasından
daha kolay ve ucuza gerçekleştirilebilecekse tesis hammaddeye yakın, aksi durumda pazara
yakın yerde kurulmalıdır. Üretilecek mal dış piyasaya da satılacaksa ve üretimde ithal girdiler
kullanılacaksa tesis limana veya demiryolu güzergahına yakın yerde kurulmalıdır.

2.3.3. Piyasa Araştırmasında Fiyat Tahmini
Talep tahmininden söz edilirken genellikle fiyatın sabit kalacağı varsayılmaktadır. Bu
varsayım her zaman doğru değildir. Özellikle Türkiye gibi uzun süre enflasyon ortamında
yaşayan bir ülkede yatırım projelerini değerlendirirken gelecekteki fiyat hareketleri konusunda
bir tahmin ve değerlendirme yapılmaması düşünülemez. Kısaca, piyasa araştırması yapılırken
gerek üretilmesi düşünülen malın fiyatı gerek fiyatlar genel düzeyindeki gelişmeler tahmin
edilmelidir.
Fiyat hareketleri hem mikro hem de makro açıdan incelenmelidir. Mikro fiyat
hareketleri ile ilgili tahmin ve değerlendirme, malın piyasasında fiyatların yakın geçmişte
gösterdikleri seyir göz önünde tutularak yapılır. Mikro fiyat hareketleri malın talebindeki
değişmelerden, firmalar arası rekabetten, yeni teknolojik buluşların maliyetlere etkisinden ve
daha büyük ölçekli üretimden kaynaklanır. Makro fiyat hareketleri ise ekonomide enflasyon
veya deflasyon şeklinde ortaya çıkar. Fiyatlar genel düzeyindeki yükselişler veya düşmeler her
zaman aynı oranlarda olmaz. Öte yandan, projelendirilen malın fiyat endeksindeki yakın
geçmişte gelişmeler ile fiyatlar genel düzeyindeki gelişmeler karşılaştırılmalı, söz konusu
endekslerde ciddi sapma varsa, bunun nedenleri irdelenmelidir. Açıktır ki enflasyon oranı
ülkeler arasında da farklılık gösterir. Bu nedenle, özellikle ihracata yönelik mal üretmeyi
tasarlayan firmanın yurt içi ve yurt dışı fiyat hareketlerini analiz etmesi ve tahminlerde
bulunması gerekir.
Bir projede talep tahmini ile fiyatlar arasındaki en önemli ilişki bir projenin üretimi ve
arzı arttırarak fiyatları düşürmeyi amaçladığı zaman ortaya çıkar. Bir mal yurt içinde küçük
ölçekli üretim birimlerinde yüksek maliyet ile üretiliyor ve yüksek fiyatlardan piyasaya
sunuluyorsa, bu fiyatın gelecekte sürmesi beklenemez. Gelecekte, söz konusu endüstride büyük
ölçekli üretim birimlerinin kurulması ve yurt içi üretim maliyetinin düşürülmesi ve ithalat yolu
ile yurt içi arzın daha düşük fiyatlardan sağlanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi durumlarda
proje hazırlanırken, fiyat tahminlerinde cari fiyatların esas alınması hatalıdır. Piyasaya, cari
fiyatın altında bir fiyattan mal arz etmenin ve böylece talep edilen miktarın artmasının mümkün
olduğu sektörlerde, proje hazırlanırken, fiyat-talep-ölçek büyüklüğü ve düşük maliyet ilişkisi
göz önünde tutulmalıdır.
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2.4. Talep Tahmin Yöntemleri
Bir yatırım projesi için piyasa araştırması gelecekte ne kadar mal üretileceği ve hangi
fiyattan satılacağı konusunda açık veya kapalı bir tahmini amaçlamaktadır. Bir takım verilerden
faydalanarak sistematik hesaplama yöntemleri ile takep tahmini yapılması açık tahmin
demektir. Hiçbir araştırma ve hesaplama yapmadan bir yatırım projesinin uygulamaya
konulması da kapalı bir tahmine dayanır. Bu durumda girişimci, deneyim ve sezgilerine
dayanarak ne kadar mal üreteceği, ne kadar malı hangi fiyattan satacağı, yılda ne kadar
amortisman payı ayıracağı konusunda bir takım düşüncelere sahiptir. İleri doğru bir tahmin
yapılmaması, cari gelir ve harcama akımlarının ve fiyatların gelecekle ilgili hesaplamalarda
aynen kullanılması halinde, söz konusu verilerin yatırımın ekonomik ömrü boyunca
değişmeyeceği varsayılıyor demektir. Kullanılan veriler, göstergeler ve yöntemler ne kadar
ilkel olsa da açık tahminler kapalı olanlardan üstündür. Ancak açık tahminlerin de nihayet
tahminden öteye gitmeyeceğini unutmamak gerekir.
Talep tahmin yöntemlerini incelemeye geçmeden önce görünen talep ve gerçek talep
kavramları üzerinde durmak gerekir. Piyasa araştırmalarında elde edilen istatistikler çoğunlukla
malın görünen talebini aksettirir. Gerçek talep mevcut tüketim serilerinden genellikle farklıdır.
Örneğin; petro-kimya ürünleri kotalarla dışarıdan ithal ediliyorsa, hammadde kaynağını
güvenilir ve istikrarlı bulmayan girişimciler plastik ürünler sanayiinde yatırım yapmaktan
kaçınabilirler. Yine, bazı malların alım-satımında yüksek oranda tüketim vergilerinin veya
sübvansiyonların uygulanması gerçek talebi öenmli ölçüde saptırabilir. Ancak söz konusu vergi
ve sübvansiyonlar uzun zamandır uygulanıyorsa ve devamlı bir nitelik kazanmışsa ve yakın
gelecekte de değişmeyecekse talep tahminleri mevcut istatistiklere dayanmalıdır.
Firmanın başarısı gelecekteki talebi sağlıklı biçimde tahmine dayalıdır. Hatalı talep
tahmini, üretim ölçeğinin gerektiğinden büyük veya küçük kurulmasına hatalı yer seçimine,
gereksiz stoklamaya veya stoksuz kalmaya, kısaca kaynak israfına neden olur. Sağlıklı bi talep
tahmini 3 aşamalı bir süreç içinde yapılmalıdır:
a) Çevresel veya genel tahmin: Bir malın talebini doğrudan veya dolaylı
etkileyebilecek tüm etkenlerin belirlenmesini amaçlar. Bu etkenler arasında GSMH büyüme
oranı, kişi başına gelirdeki büyüme, tüketim ve tasarruf meylindeki muhtemel değişmeler, genel
fiyat hareketleri, faiz haddinde ve döviz kurunda değişmeler, teknolojik yenilikler, kentleşme
oranı vb gibi makro değişkenlerin gelecekteki düzeyleri tahmin edilir.
b) Piyasa tahmini talebi: Üretilecek malın piyasa talebinin nasıl gelişeceği, bunun
hangi faktörler tarafından nasıl yönlendirileceği incelenir.
c) Firmaya yönelik talebin tahmini: Firmanın piyasada ne kadar pay alacağı, bu payın
nasıl gelişeceği veya nelerden etkileneceği, piyasada rekabet koşulları vb etüt edilecektir.

Talep tahmini için birçok yöntem vardır. Bir ekonomide çok çeşitli mal ve hizmet
üretilmesi, tüketim malları, ara malları, yatırım malları taleplerinin birbirlerinden farklı
35

özelliklere sahip bulunması, elde edilen istatistiklerin birçok hallerde sınırlı bulunması, tek
değil birçok talep tahmin yönteminin uygulanması zorunlu hale getirmektedir.
Talep tahmin yöntemleri öznel değerlendirmelere ve sayısal verilere dayanmalarına
bakılarak iki kategoriye ayrılabilir.
a) Öznel değerlendirme ve tahmin yöntemleri: Bu yöntemler işletme yöneticilerinin ve
satış personelinin bireysel deneyimlerine, gözlemlerine ve sezgilerine dayanarak yaptıkları
öznel tahminlerdir.
b) Sayma temelli veya sayısal verileri kullanan yöntemler.
Öznel talep tahmin yöntemlerinde piyasaya yeni sunulan mallara olası talep miktarı ve
mevcut malların talebindeki değişmeler araştırılır. Bu amaçla çeşitli örnekleme teknikleri
kullanılır.
Bunlardan başlıcaları şunlardır:
a)

Pazar testi,

b)

Tüketici pazar araştırması,

c)

Endüstriyel pazar araştırması yöntemleridir.

Piyasanın, özenle seçilmiş bir bölümünde pazar testi uygulaması yapılabilir. Bu kesitte
pazarlama stratejisinde yapılacak değişikliklerin sonuçları değerlendirilir.
Talep tahmini, örnekleme yöntemiyle seçilen tüketicilerin davranışları ve yargıları esas
alınarak da yapılabilir. Bu yöntemin etkin biçimde kullanılması ve başarılı olabilmesi, söz
konusu malı satın alma niyetine sahip ve bu niyetlerini doğru biçimde açıklamaya hazır, sınırlı
sayıda tüketicinin bulunmasına bağlıdır.
Endüstriyel Pazar araştırması yöntemi, tüketici pazar araştırması yöntemine
benzemektedir. Ancak burada mal ile ilgili düşünce ve yargıları öğrenilmek istenen hedef kitle
tüketiciler değil, malın dağıtım kanalları içinde yer alan toptancı, perakende, tanıtım elemanı
gibi piyasayı daha yakından takip eden ve bilen unsurlardır. Konunun uzmanı kişilerin
düşünceleri, tekrarlayıcı özellik gösteren anketler aracılığı ile belli bir noktada yoğunlaştırmaya
çalışılır. Başka bir ifade ile, uzmanlara, birbirlerinden habersiz olarak ve birbirlerini
etkilemeleri söz konusu olmadan aynı sorular giderek daha spesifik ve belirgin hale getirilerek
sorulur. Sorulara aşamalı olarak alınacak cevaplar değerlendirilerek konu hakkındaki hakim
görüş ve tahmin saptanır. Bu talep tahmin tekniğine Delphi Tekniği denilmektedir.
Sayma temelli tahmin yöntemlerinden bazılarını ana hatları ile açıklayalım:
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2.4.1. Zaman Serileri Yöntemleri
Bu yöntemler geçmişin sayısal verilerine dayanarak ve bazı istatistiksel ve ekonometrik
hesaplama tekniklerini kullanarak geleceğe ait tahminlerde bulunma esasına dayanır. Zaman
serileri yöntemleri dört grup altında incelenebilir:
1) Doğrusal (basit) grafik tahmin yönteminde yakın geçmişe ve bugüne ait verilerin
gelecekte esaslı değişimlere uğramadan devam edeceği varsayılır.Talep trendinde esaslı
değişiklik beklenmez.Tahmini yapılacak zaman serisinin geçmişe ait değerleri grafik üzerinde
çizgiyle gösterilir.Gelecek yıllara ait tahminlerde bulunulur ve çizgi geleceği de temsil edecek
şekilde yazılır.
Doğrusal grafik analizinde geçmiş yıllara ait talep değerleri, Y=a+bX biçiminde
doğrusal bir denklem ile modelleştirilir. Başka deyişle, geçmişin değerlerinin doğrusal bir trend
gösterdiği varsayılır ve buna uyabilecek en iyi Y=a+bX doğrusunu saptamak için en küçük
kareler yöntemiyle a ve b katsayıları hesaplanır. Yukarıdaki denklemi bir örnek yardımıyla
çıkaralım, ancak önce a ve b katsayılarının veren formüllerin yazalım:

𝐚=

∑𝐘𝐢 − 𝐛∑𝐗 𝐢
𝐧

𝐛=

𝐧∑𝐗 𝐢 𝐘𝐢 − ∑𝐘𝐢 ∑𝐗 𝐢
𝐧∑𝐗 𝟐𝐢 − ( ∑𝐗 𝐢 )𝟐

Tablo: 1.1
Dönemler
Yıllar (X)
Bilgisayar Talebi (Y)

(1)
2003
50

(2)
2004
60

(3)
2005
85

(4)
2006
100

(5)
2007
125

(6)
2008
160

(7)
2009
200

Türkiye’de son yedi yılın bilgisayar talebinin Tablo 1.1’de verildiği gibi olduğunu
varsayalım ve gelecek yıllarda talebin aynı trend ile yükseleceğini kabul ederek bilgisayar talep
denklemini çıkaralım ve gelecek yıllara ait talebi bu denklem ile hesaplayalım.
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Tablo: 1.2
Yıllar

Zaman Dönemi
(𝐗 𝐢 )
1
2
3
4
5
6
7
∑Xi = 28

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
n=7 yıl

Bilgisayar Satış
Miktarı (𝐘𝐢 )
50
60
85
100
125
160
200
∑Yi = 780

𝐗 𝟐𝐢

(𝐗 𝐢 ) . (𝐘𝐢 )
50
120
255
400
625
960
1400
∑(Xi ) . (Yi )
= 3810

1
4
9
16
25
36
49
( ∑Xi )2 = 140

Tablo:1.2’de bulduğumuz değerleri yukarıdaki formüllere uygulayarak a ve b
katsayılarını hesaplayabiliriz.
𝐚=

𝟕𝟖𝟎 − (𝟐𝟒, 𝟑) ∗ 𝟐𝟖
= 𝟏𝟒. 𝟐
𝟕

𝐛=

𝟕 ∗ (𝟑𝟖𝟏𝟎) − (𝟐𝟖) ∗ (𝟕𝟖𝟎)
= 𝟐𝟒, 𝟑
𝟕(𝟏𝟒𝟎) − (𝟕𝟖𝟒)

Y=14,2+24,3x elde edilir.Bu denklemde a=14,2 değeri doğrunun dikey ekseni kestiği
noktayı, b=24,3 değeri doğrunun eğimini vermektedir. Yani X deki bir birimlik artışın Y de
meydana getireceği artışı göstermektedir. Doğruyu çizmek için iki noktayı bulmak yeterli
olacaktır. Birisi dikey eksen üzerindeki a noktası (=14,2)’dır.
250

200
Y=14.2+24.3X

150

100

50

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Şekil 1.1
Diğeri ise verilen aritmetik ortalamaları alınarak hesaplanabilir:
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𝐗=

∑𝐗 𝐢
𝐧

=

𝟐𝟖
𝟕

= 𝟒 ve 𝐘 =

∑𝐘𝐢
𝐧

=

𝟕𝟖𝟎
𝟕

= 𝟏𝟏𝟏, 𝟒

Bu değerler her zaman trend doğrusu üzerinde yer alacaktır. 2010 yılında bilgisayar
talebi Y8=14.2+24.3(8)=208600 ve 2017 yılında Y15=14.2+24.3(10)=257200 adet olarak
hesaplanır. 2014 yılında ise Y12=14.2+24.3(14)=354400 elde edilir.

2) Yarı ortalamalar yönteminde geçmiş yıllara ait veriler grafik üzerinde işaretlenir
ve belirlenen noktalar birleştirilir. Sonra zaman serisine ait veriler ikiye bölünerek iki zaman
serisi elde edilir. Bu serilerin aritmetik ortalamaları bulunur. Bu ortalama değerler grafik
üzerinde ilgili devrelerin tam ortasında işaretlenir ve bu noktalardan bir doğru geçirilir.
Gelecekte talebin bu doğru boyunca seyir edeceği kabul edilir. Yukarıdaki örnekte ilk üç yılın
ortalaması olarak talep miktarı 65, ikinci dönemi kapsayan dört yılın ortalaması olarak talep
miktarı 146.25 elde edilir. Bu yönteme göre, {(2004), 65} ve {(2006-2009),146.25} koordinat
noktalarından geçen doğru gelecekte talebin yönelimini gösterecektir.
3) Hareketli ortalamalar yönteminde zaman serisini oluşturan veriler üçlü, dörtlü,
beşli hareketli gruplar şeklinde ele alınarak ve son gerçekleşen değer eklenerek ortalamları
alınır. Bu şekilde bulunan ortalama değerler yarı ortalamalar yönteminde olduğu gibi grafik
üzerinde yerleştirilerek gelecekteki gelişmeleri trendi bir eğri ile gösterilmiş olur. Hareketli
ortalamalar yöntemi, Türkiye’deki 2007-2009 döneminde gerçekleşen otomobil talebi
verilerini kullanarak gelecek on yılda talebin seyrini tahmin etmeye çalışalım.
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Tablo: 1.3
Yıllar

Otomobilin

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

175
200
230
260
300
350
380

Hareketli ortalamalar

Otomobilin

(300+350+380)/3
(350+380+343,3)/3
(380+343,3+357,8)/3
(343,3+357,8+360,4)/3
(357,8+360,4+353,8)/3
(360,4+353,8+357,3)/3
(353,8+357,3+357,2)/3
(357,3+357,2+356,1)/3
(357,2+356,1+356,9)/3
(356,1+356,9+356,7)/3

343,3
357,8
360,4
353,8
357,3
357,2
356,1
356,9
356,7
356,6

Hareketli aritmetik ortalamalar yöntemi ile elde edilen değerler şekil üzerine
yerleştirilirse gerçek verilere göre daha düzgün br eğiri elde edilir ki bu eğrinin yönelimi
gelecekteki talep konusunda bir fikir verebilir. Fakat hareketli ortalamalar yöntemi bir talep
fonksiyonu vermez, dolayısıyla bu yöntemle ileriye dönük, uzun erimli bir talep tahmini
yapılamaz. Tablo 1.3’de yakın geçmiş 3 yılda otomobil talebiyle ilgili veriler ve bunların
hareketli ortalamalarından sağlanan tahmini rakamlar sunulmuştur. Hareketli ortalamaların
gözlenen değerlere göre daha düzenli bir seri oluşturduğu açıktır.

4) Üssel düzeltme yönteminde talep tahmini, geçmiş yılların zaman serileri esas
alınarak ve geleceğe ilişkin tahmini bir katsayı hesaplamaya dahil edilerek yapılır. Bu yöntem
hareketli ortalamalar yöntemine çok benzemektedir. Ancak bu yöntemde verilere ait ağırlıklar
zaman içinde değişmektedir. Başka deyişle, veriler eskidikçe ağırlıkları belirli oranlarda
azalmaktadır veya yeni verilere daha fazla ağırlık verilmektedir. Ağırlıklar “düzeltme faktörü”
denilen ve 0 ile 1 arasında değerler alan katsayı ile düzenlenir. Düzeltme katsayısı ne kadar
büyükse serideki yakın yılların, katsayı ne kadar küçükse serideki uzak yılların üssel
ortalamadaki ağırlığı o kadar artar. Katsayı endüstrinin özelliklerine talepteki değişimin hızlı
veya yavaş olmasına göre belirlenir. Endüstri talebindeki değişim hızlı ise yakın yılların
ağırlığını arttırmak gerekir ki bu amaçla düzeltme katsayısı yüksek belirlenir.
Üssel düzeltme yöntemi en basitten en karmaşığa doğru farklı biçimlerde
uygulanabilmektedir. Tek parametreli, çok parametreli, doğrusal, doğrusal olmayan tekli, çiftli,
üçlü boyutlarda üssel düzeltme ile talep tahmini yapılabilmektedir.
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Basit üssel düzeltme yöntemi ile talep tahminini bir örnek ile açıklayalım:

𝐓𝐭+𝟏 = a𝐓𝟏 +𝐚(𝟏 − 𝐚)𝐓𝐭−𝟏 +𝐚(1-a)2 𝐓𝐭−𝟐 +𝐚(1-a)3 𝐓𝐭−𝟑 +………+ 𝐚(1-a)n Tt-n

T : Talep
Tt : İçinde bulunulan yıldaki talep
Tt+1 : Gelecek yıldaki talep
Tt−1 … . . Tt−n : Geçmiş yıllardaki talepler

Şimdi Tablo: 1.3’teki son 5 yılın otomobil talebi serisini kullanarak üssel düzeltme
yöntemi ile 2010 yılına ait talebi tahmin edelim:
T2004 : [0,20*380]+[0,20(1-0,20)*350]+[0,20(1-0,20)2*300]+[0,20(1-0,20)3*260]
+[0,20(1-0,20)4*230]=(76+56+38,4+26,62+18,84)=216 adet buluruz.

2.4.2. Barometrik Teknikler
Bu talep tahmin teknikleri ekonomideki bazı göstergelerden yararlanarak belli bir mala
karşı talebin nasıl değişeceğini tahmin ilkesine dayanmaktadır. Örneğin talep, “önde giden
göstergeler” yardımı ile tahmin edilir. Bazı göstergeler piyasada ötekilerden önde giderler ve
ilgili oldukları mal veya mal grubuna karşı talebin nasıl gelişeceği konusunda fikir verirler.
Örneğin inşaat ruhsatlarındaki gelişmeler demir, çimento ve diğer inşaat malzemelerine yakın
gelecekte ortaya çıkacak talep hakkında ciddi ipuçlarıdır. Evlenme başvuruları ise gelinlik,
çeyiz, perde ve benzeri eşyaları gibi malların talebinin öncü göstergeleri kabul edilebilir.

2.4.3. Ekonometrik Modellerle Talep Tahmini, Regresyon Analizi,
Basit Regresyon Yöntemi
Talep tahmin için en uygun, en sağlıklı yol ekonometrik modellerdir, denilebilir. Yeterli
ve güvenilir istatistiklere ulaşıldığı hallerde ekonometrik modeller kurarak talep tahminine
gidilebilir. Ekonometrik modeller tek bağımsız değişkenli denklemlerden girdi-çıktı
analizlerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Qi= a – 1.7Pi denklemi i malının talep
tahmini için basit doğrusal, tek bağımsız değişkenli, bir model teşkil etmektedir. Bu denklemde
Qi , i malına olan talebi, Pi , i malının fiyatını, a , i malının talebini etkileyen öteki değişkenleri
simgelemektedir. İktisadi analizlerde çoğunlukla tek denklemli modeller kullanılmaktadır.
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Regresyon model tekniğinin özünü, zaman serilerinden yararlanarak talep ile fiyat, gelir,
reklam harcamaları vb bağımsız değişkenler arasındaki neden sonuç (fonksiyonel) ilişkisini
hesaplamak, gelecekte fiyat, gelir, reklam harcamaları vb. değişkenlerin ne yönde ve ne şekilde
değişeceğini araştırmalar sonucu tahmin etmek ve tüm bu bulguları kullanarak gelecekte malın
talebini hesaplamak oluşturur. Zaman serilerine dayanarak regresyon yöntemi ile elde edilen
bu denklemler talep ile bağımsız değişken(ler) arasında kesin belirleyici (deterministik) bir
ilişkiyi değil, olasılıklı (stokastik) bir ilişkiyi ortaya koyar.
Regresyon analizi, gelecekte alacağı değerler tahmin edilmek istenen bağımlı değişken
tek bağımsız değişkene bağlı olarak tahmin edilmek istenirse “basit doğrusal regresyon modeli”
oluşturulur ki bu model yukarıda incelenen zaman serisi yöntemine benzemektedir. Tahmin
modeli gözlenen anakitlede mevcut olan ancak doğrusal olduğu varsayılan Y = α + ẞ X + U
genel ilişkisini Y= a + b Xi + Ui biçiminde n sayıda gözleme dayalı olarak tahmin etmeye çalışır.
Modeldeki α ve ẞ parametrelerini bulmak için X bağımsız değişkenine, Y bağımlı
değişkenine ve U hata payı ile ilgili verilere ihtiyaç vardır. X ve Y değişkenleri için akla
gelebilecek tüm değerlere ulaşmak mümkün değildir, buna gerek de yoktur. Bu değişkenlerle
ilgili veriler örnekleme ile temin edilir. Bu veriler kullanılarak α ve ẞ parametrelerinin
tahminleri olan a ve b katsayıları en küçük kareler tekniği ile hesaplanır. Y = α + ẞ X + U
modelinde U hata terimini gözlemek ve onunla ilgili bir değer tahmin etmek mümkün değildir.
U terimi konusunda bazı varsayımlar yapılabilir. Burada U terimi ihmal edilecektir.

Tablo: 1.4
DÖNEM

YILLAR

BİLGİSAYAR SATIŞI (Y)
(Bin adet)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

50
60
75
95
110
130
150
170
200
220

REKLAM
HARCAMALARI
(X)
(Milyon TL)
25
28
32
37
40
42
45
48
50
53

Bilgisayar piyasası ile ilgili gözlemlerimizin, bu malın talebi ile reklam harcamaları
arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğu izlenimi verdiğini varsayalım. Ve bu ilişkiyi regresyon
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analizi ile incelemeyi ve ortaya çıkarmayı amaçlayalım. Bilgisayar talebi ile reklam harcamaları
arasındaki gözlenen ilişki Tablo:1.4 ‘de gösterildiği gibi olsun.
Bu verilere göre Y= a + bX basit doğrusal regresyon modelinin a ve b katsayıları şu
formüller kullanılarak hesaplanabilir:

∑Yi=na+b∑Xi ve ∑𝐗iYi=a∑Xi+b∑Xi2
𝐧∑𝐗 𝐢 𝐘𝐢 −∑𝐘𝐢 ∑𝐗 𝐢
𝐧∑𝐗 𝟐𝐢 −( ∑𝐗 𝐢 )𝟐

𝐚=

b=

∑𝐘𝐢 −𝐛∑𝐗 𝐢
𝐧

Buradaki Xi ve Yi değerleri sıfır orijinine göre ifade edilmişlerdir. Xi ve Yi değerleri
yerine bunları aritmetik ortalamalarından sapmalarını, başka deyişle “ortalamalar orijinine göre
xi ve yi değerlerinin “konulması ile daha kestirmeden aynı sonuca götüren şu denklemlere
ulaşılır:

∑yi=na+b∑𝐱i
∑xiyi=a∑xi+∑xi2
__

__

Tanım gereğince, xi =Xidolayı ∑x i =0 ve

X

ve

𝑦i=Yi- Y ve aritmetik ortalamaların özelliklerinden

∑y i=0 dır. Buradan a=0 , b=

∑xi yi
∑𝑋i2

elde edilir. a nın sıfıra eşit olması

ortalamalar orijinine göre regresyon doğrusunun değişkenlerin ortalamalarıyla tanımlanan bir
noktadan geçtiğini gösterir ki bu durumda ŷ= bxi ve y= 6.16 x yazılabilir. Regresyon doğrusu
ister sıfır orijinine göre ister ortalamalar orijinine göre yazılsın b katsayısı yani doğrunun eğimi
değişmez. Ancak sıfır orijine göre a katsayısı 0 olmaz ve a= ∑Y i=na+b ∑X i eşitliğinden
hareketle, Y= a+bX , a= Y – bX elde edilir.
Yukarıdaki açıklamalarda Y nin bağımlı, X in bağımsız değişken olduğu kabul
edilmiştir. X in bağımlı Y nin bağımsız olması halinde aynı teknikler kullanılarak X = a + bY
elde edilebilir.
__
∑xi yi

b=

∑𝒚2i

a=

X

__

-b Y formüllerinden hesaplanır.

Regresyon katsayısı adı verilen ve bağımsız değişkendeki bir birimlik değişmenin
bağımlı değişkende neden olacağı ortalama değişmeyi gösteren katsayı (regresyon doğrusunun
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eğimi) her iki denklemde de b ile simgelenmiştir. a her iki denklemde de bağımsız değişkeni
sıfır değerini alması halinde bağımlı değişkenin alacağı değeri vermektedir. Başka deyişle,
öteki etkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini temsil etmektedir. a ları ve b leri
birbirlerinden ayırmak için bir alt indis kullanılabilir. Y’nin bağımlı değişken olması halinde
ve Y regresyon doğrusu tahmin edilirken aYX bYX ve X’in bağımlı değişken olması halinde
yani X regresyon doğrusu tahmin edilirken aXY bXY yazılabilir.
bYX ve bXY formülleri incelendiğinde, bunların payında aynı değerlerin yer aldığı,
paydalarında ise pozitif değerlerin bulunduğu görülecektir. Bu durumda pozitif, sıfır veya
negatif değerler alabilen b nin işaretini kesrin payının işareti belirlemektedir.

b=

__

∑𝐱 𝐢 𝐲𝐢

__

a= Y -b X

∑𝐱 𝐢𝟐

Y ve X değişkenleri arasındaki doğrusal ilişkinin derecesi r korelasyon katsayısı ile
ifade edilebilir. r katsayısını hesaplamanın birkaç formülü vardır. Bunlardan en çok kullanılan
ve kolay olan iki tanesini aktaralım.

𝐫=

∑𝐱 𝐢 𝐲𝐢
√∑𝐱 𝐢𝟐

∑𝐲𝐢𝟐

veya

𝐫 = √𝐛𝐘𝐗 𝐛𝐗𝐘

Tablo: 1.5 verilerini yukarıda elde ettiğimiz regresyon denklemine uygulayarak
bilgisayar talebi ile reklam harcamaları arasındaki fonksiyonel ilişkiyi saptamaya çalışalım.
Tablo verilerinden a ve b katsayıları hesaplanırsa

b=

𝟒𝟗𝟓𝟓
𝟖𝟎𝟒

= 𝟔, 𝟏𝟔 𝐚 = 𝟏𝟐𝟔 − 𝟔, 𝟏𝟔(𝟒𝟎) = −𝟏𝟐𝟎, 𝟒

44

Tablo: 1.5
YILLAR Y

X

yi=Yi__

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20058
2009
∑

50
60
75
95
110
130
150
170
200
220
∑yi=1260
__

Y =1260/10=126

25
28
32
37
40
42
45
48
50
53
∑xi=400
__

X

xi=Xi-

yi2

xi2

xiyi

5576
4356
3721
961
256
16
576
1936
5476
8836
31910

225
144
64
9
0
4
25
64
100
169
804

1140
792
488
93
0
8
120
352
740
1222
4955

__

Y

X

-76
-66
-61
-31
-16
4
24
44
74
94
0

-15
-12
-8
-3
0
2
5
8
10
13
0

=400/10=40

Buna göre bilgisayar talebi ile reklam harcamaları arasındaki fonksiyonel ilişki,Y=120,1+6,16X eşitliği ile gösterilecektir. Bu eşitlik yardımı ile kolayca hesaplanacağı gibi
reklam harcamaları 60 milyar TL olursa bilgisayar talebi Y=120,1+1,16(60)=249100 adet
olacak, reklam harcamaları 80 milyar TL ye çıkarsa bilgisayar talebi 372100 adede
yükselecektir. Bilgisayar talebine ait hipotetik veriler ve bu verilerden elde edilen regresyon
doğrusu Şekil:1.2 ‘de sunulmuştur. Y ve X değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısını
hesaplamak istersek 𝐫 = 𝟒𝟗𝟒𝟓⁄√(𝟑𝟏𝟗𝟏𝟎)(𝟖𝟎𝟒) = 𝟎, 𝟗𝟕𝟔 buluruz. Bu katsayı oldukça
yüksektir. Bu bulguya göre, bilgisayar talebinin reklam harcamalarından yüksek derecede
etkilendiği ifade edilebilir.
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Çok değişkenli regresyon modelleri (simültane denklemli modeller)
Bu modelde bir olay veya olgu birden çok bağımsız değşkene bağlı olarak modeller
çerçevesinde açıklanmak ve tahmin edilmek istenir. Açıktır ki çoklu regresyon modelleri daha
gerçekçi, daha sağlıklı tahmin yapma olanağı sağlar. Bu modellerin en uygunu girdi-çıktı
analizleridir. Bunun dışında çok sayıda çok değişkenli ekonometrik modeller geliştirilmiştir.
Fakat çok değişkenli regresyon-korelasyon modelleri ileri ekonometri ve matematik bilgisine
gereksinme göstermektedir. Bu modelleri uygulamak için büyük masraflara ve geniş zamana
ihtiyaç vardır. bu nedenle bu tür talep tahmin modelleri çok büyük harcamaları gerektiren
yatırım projelerinde devreye sokulmalıdır.
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YIL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
∑
∑/n

Y

X

30
33
34
36
40
41
44
46
51
55
405
__

∑Y

41,0

Z

40
38
37
35
30
28
25
24
18
15
290
__

∑X
29,0

__

80
82
85
87
88
90
92
93
95
98
890

__

__

(Yi- Y )y

(Xi- X )x

(Zi- Z )z

-11
-8
-7
-5
-1
0
3
5
10
14
0

11
9
8
6
1
-1
-4
-5
-11
-14
0

-9
-7
-4
-2
-1
1
3
4
6
9
0

y2

x2

z2

yx

yz

xz

121
64
49
25
1
0
9
25
100
196
590

121
81
64
36
1
1
16
25
121
196
662

81
49
16
4
1
1
3
16
36
81
288

-121
-72
-56
-30
-1
0
-12
-20
-110
-196
-618

99
56
28
10
1
0
9
20
60
126
409

-99
-63
-32
-12
-1
-1
-12
-20
-66
-126
-432

__

∑Z
89,0

Bu tahminde yararlanılacak denklemler şunlardır:

∑𝐲i=na+b∑𝐱i+c∑𝐳i
∑𝐱i 𝐲i=a∑𝐱i+b∑𝐱i2+c∑𝐱i 𝐳i
∑𝐳i 𝐲i==a∑𝐳i+b∑𝐱i 𝐳i +c∑𝐳i2
∑𝐱i=0 , ∑𝐲i=0 , ∑𝐳i=0 olduğundan ortalamalar orijinine göre 1.
Eşitlikten a=0 bulunur. b ve c de son iki eşitlikten yararlanılarak hesaplanabilir. Buna göre, y=
bx + cz yazılır.
Burada iki bağımsız değişkenli bir model ile talep tahminine bir örnek vereleim ve
konuyu noktalayalım. Malın talebi, malın fiyatı ve tüketicilerin gelirleri arasında Tablo:1.6da
gösterilen ilişkinin olduğunu varsayalım. Bu durumda talep (bağımlı değişken, Y) ile malın
fyatı (X bağımsız değişkeni) ve tüketicilerin gelirleri (Z bağımsız değişkeni) arasındaki
fonksiyonel ilişki Y = a + b X + c Z + U modeli le ifade edilebilir. Bu modeldeki parametreler
a,b ve c’nin tahminleri olan a, b, c en küçük kareler tekniği le hesaplanabilir:
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−𝟔𝟏𝟖 = 𝟔𝟔𝟐𝐛 − 𝟒𝟑𝟐𝐜
𝟒𝟎𝟗 = −𝟒𝟑𝟐𝐛 + 𝟐𝟖𝟖𝐜
_____________________
−𝟔𝟏𝟖 = 𝟔𝟔𝟐𝐛 − 𝟒𝟑𝟐𝐜
𝟔𝟏𝟑, 𝟓 = −𝟔𝟒𝟖𝐛 + 𝟒𝟑𝟐𝐜
_____________________
−𝟒, 𝟓 = 𝟏𝟒 𝐛; 𝐛 = −𝟎, 𝟑𝟐 ve 𝐜 = 𝟏, 𝟗𝟐 bulunur.
Bu parametrik katsayılar yukarıdaki genel eşitlikte yerlerine konursa; y= -0.32 x +1.92
z elde edilir.
__

__

__

Denklemi sıfır orijinine göre yazmak istersek, önce a= Y -b X -c Z
hesaplamamız gerekir ve a=41-(-0,32).29-(1,92)89=-120,6 bulunur.

eşitliğinden a’yı

Bu parametrelerin hesaplanan değerleri kullanılarak regresyon doğrusu yani talep
denklemi:
^

Y =a+bXi+cZi ; Y=-120,6-0,32X+1,92Z şeklinde oluşturulacaktır.
Bu modelde Y’deki değişmeler kısmen X’deki değişmelere kısmen Z’deki değişmelere
bağlanmaktadır. b, Z sabit iken Y’nin X’e göre regresyon katsayısıdır. c ise X sabit iken Y’nin
Z’ye göre regresyon katsayısıdır. b, Z’nin, c’de X’in etkisinden arındırılmış olduğundan b ve
c’ye net regresyon katsayıları denilmektedir.
Yukarıda açıklananlar dışında, talep tahmini amacıyla geliştirilmiş özel modeller
mevcuttur. Bu modellerlin çok fazla ortak yönleri olmadığından sınıflandırılmaları mümkün
gözükmemektedir. Bunlardan birkaçını saymakla yetineceğiz: Bass Modeli, Tekrarlı Satın
Alma Modeli, Tüketici Satın Alma Davranışları Modeli, Jantzen Oran Kestirme Modeli, LNB
Pazar Analizi Karma Modeli gibi…
Burada açıklanan tahmin yöntemleri sadece talep tahmini ile sınırlı değildir. Geçmiş
yıllara ait sağlam verilerin olması halinde gelecek yıllara ait hasılat, maliyet ve fiyat serleri de
aynı yöntemlerle tahmin edilebilir.
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2.5. Sonuç
Yatırımcı bu yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak üretmeyi tasarladığı malın
piyasa talebini ve kendisinin bu talepten alacağı payı tahmin etmek durumundadır. Yöntem
seçimde temel ölçütler şunlar olmalıdır: Seçilecek yöntem tüm pazar koşullarında her türlü mal
için, farklı ölçekteki firmalar tarafından ve kolayca kullanılabilir olmalıdır. Ancak, talep tahmin
yönteminin, üretilecek malın özelliğine; dayanıklı, dayanıksız oluşuna ve kullanım yerine; ara
malı, yatırım malı veya tüketim malı oluşuna göre değişeceği kabul edilmektedir. Dayanıksız
tüketim mallarının talebini tahmin etmek için zaman serileri yöntemleri kullanılabilir.
Dayanıklı tüketim mallarının, ara ve yatırım mallarının talebini tahmin etmek için basit veya
çoklu regresyon modellerinin veya girdi-çıktı modellerinin kullanılması daha sağlıklı olacaktır.
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Uygulamalar

50

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan tablodan yararlanarak 1998-2004 dönemi için ürün talebini üçlü
hareketli ortalamalar yöntemi ile belirleyiniz.
Yıllar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Talep miktarı
Fiyat
220
250
290
300
310
280
320

12
10
8
7
5
8
4

2) Yukarıda yer alan tablodan hareketle 2005 ve 2006 yılları için ürün talebini üssel
düzeltme yöntemi ile hesaplayınız. (Üssel düzeltme faktörü: 0.30)
3) Hareketli ortalama yöntemine getirilen eleştiriler nelerdir? Açıklayınız.
4) Yatırım projesi hazırlığı sürecinde yapılması gereken incelemeleri sayınız. Bir
tanesini açıklayınız.
5) “Talep tahmin yöntemleri öznel değerlendirmelere ve sayısal verilere dayanmalarına
bakılarak iki kategoriye ayrılabilir.” Bu cümleden hareketle söz konusu söz konusu iki
kategoriyi anlatınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)

53

5)
6)
7)
8)
9)
10)
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3. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ

55

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

57

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

58

Anahtar Kavramlar

59

Giriş
Bu bölümde, piyasa araştırmaları yapılırken elde edilen bulgu ve bilgilerden hareketle
tesisin nerede ve hangi ölçekte kurulması gerektiği hususunda bilgi verilecektir.
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3.1. Kuruluş Yeri Seçiminin Önemi
Proje hazırlama aşamasında, piyasa araştırmaları yapılırken elde edilen bulgu ve bilgiler
girişimciye tesisin nerede ve hangi ölçekte kurulması gerektiği konusunda fikir verecektir.
Piyasa araştırmasının sonuna gelinirken girişimciye artık kuruluş yerinin seçimi konusunda da
karar verecek bilgi birikimine sahip olacaktır. Projenin başarısı için en uygun kuruluş yerinin
seçimi çok önemlidir. Yanlış kuruluş yeri seçimi malın üretim ve ulaştırma maliyetini yükseltir;
hammadde tedarikinde veya pazarlamada güçlükler yaratır ve firmayı piyasada rekabet edemez
duruma düşürebilir. Bu nedenlerle yer seçiminin, firma amacını en iyi şekilde gerçekleştirecek
biçimde, çeşitli ölçütler göz önüne alınarak yapılması gerekir.
Yer seçiminde temel ilke işletme gelirlerinin en yüksek ve işletme giderlerinin en düşük
olduğu, başka deyişle, kar maksimizasyonu amacına en fazla hizmet eden yerin seçilmesidir.
Tesisin kurulacağı yerin seçiminde pek çok faktörün etkisi olacaktır. Tüm bu faktörlerin
mümkün olduğunca ve ağırlıkları ölçüsünde hesaba katılması gerekir. Çeşitli faktörlerin yer
seçimindeki etkisi endüstriden endüstriye değişir. Her faktörün yer seçimine ekonomik
bakımdan etkisi malın üretim ve satış maliyetine yüklediği katkı ile orantılıdır. Satış maliyetine
görece olarak en büyük katkıyı yapan faktör yer seçiminde en önce hesaba katılmalıdır. Bir
üretim tesisinin kurulması ve işletilmesi için çok gerekli olan öğelerin uygun nitelikte ve
güvenilir biçimde teminine imkan vermeyen yerlere yatırım yapılması ekonomik açıdan
onaylanmaz; ekonomik etkinlik amacının gerçekleştirilmesini engeller. Gerekli girdilerin
tümünün ihtiyaca yetecek şekilde temin edildiği yerler birer alternatif olarak belirlenir ve nihai
kuruluş yeri ise "en büyük net iktisadi faydayı sağlayan yer" olarak saptanır.
Yer seçiminde birçok faktörün etkili olduğunu belirtmiştik. Bazı projelerin yer
seçiminde doğal koşulların ve doğal hammaddelerin ağırlığı çok fazladır. Dolayısıyla bu tür
tesislerin hammadde kaynağına yakın yerlere kurulması daha karlı olacaktır.
Buna karşılık, mamul maddenin taşınması çok maliyetli ise tesisin pazara yakın bir
bölgede kurulması işletmeye büyük tasarruf sağlayacaktır. Bu durumlarda girişimcinin yer
seçimi konusunda çok fazla seçme şansı kalmaz. Örneğin bir maden cevherinin çıkarılması ve
ilk işlenmesi ile ilgili bir tesis doğal olarak o maddenin bulunduğu yerde kurulacaktır. Buna
karşılık maden zenginleştirme ile ilgili bir tesis hammadde içerisindeki değerli öğelerin nispi
zenginliği ile ilgili olarak daha uzak bir alanda kurulabilir. Bir liman inşaatı için gemilerin
kolayca yanaşabileceği yükleme ve tüketim merkezine yakın bir koy seçilecektir.
Öte yandan, kamu sektörü yatırımlarında bireysel ve sosyal fayda birlikte göz önünde
bulundurulmaktadır ve kamu kesimi adına yatırım kararı alanlar çoğunlukla daha fazla sosyal
fayda sağlayacağı tahmin edilen alanları tercih etmektedirler. Gerice yöreleri kalkınmayı
amaçlayan bir kamu yatırımı, kar amacı güden bir girişimcinin arayacağı faktörlerin birçoğunun
bulunmadığı bir yerde kurulabilir. Bir yatırım projesinin ekonomik faydasını az çok nesnel
ölçütlere göre belirlemek mümkündür ancak sosyal faydasının kesin biçimde hesaplanması son
derece güçtür. Bir kamu yatırım projesinin sosyal faydasının hesaplanmasındaki güçlükler,
başta politik nedenler olmak üzere, pek çok ekonomik olmayan etkenin işin içine girmiş
olmasından kaynaklanır. Nesnel olarak hesaplanması güç olan etkenlerin çokluğu veya öznel
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ve ideolojik etkenlerin değerlendirilmeye alınmaları, kamu kesimi projelerinin yer seçiminde
ekonomik açıdan hata yapma oranını arttırmaktadır.

3.2. Kuruluş Yerini Belirleme Aşamaları
Bir yatırım projesinin yer seçimi üç aşamada gerçekleştirilir:
A) Ülke seçimi
B) Bölge seçimi
C) Yer seçimi: Fabrikanın kurulacağı ilin ve il içinde arazinin seçimi

Günümüzde ülkeler arası ekonomik ilişkiler süratle yoğunlaşmaktadır. Sosyal, kültürel,
teknolojik alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da tam bir küreselleşme
yaşanmaktadır.Girişimciler ellerindeki fonlar için verimli yatırım alanları ararken artık
bakışlarını bir ülkenin sınırları içinde tutmak zorunda değillerdir;ülke dışındaki yatırım
alanlarını da değerlendirebilirler.Nitekim,çok uluslu firmalar dünyanın her bölgesinde yatırım
yapmaktadırlar.Tüm ülkeler yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için çeşitli özendirme
önlemleri uygulamaktalar ve yatırımcılara türlü ayrıcalıklar tanımaktadırlar.Girişimciler artık
ulusal piyasalarla yetinemeyeceklerine göre üretimlerini kendileri açısından en avantajlı
ülkede,dünya düzeyinde rekabet şanslarını artıran oranlarda yapmak durumundadırlar.
Kar amacıyla hareket eden bir girişimcinin ülke seçimi yaparken göz önünde tutacağı
temel ülke üretiminde verimlilik, maliyet ve kalite açısından dünya standartlarını sağlayacak
koşulları yakalamak olmalıdır. Başka bir ülkede yatırım yapmayı firma öncelikle, söz konusu
ülkedeki politik ve ekonomik istikrarı, fiziki alt yapıyı, beşeri sermayeyi, yabancı sermaye ve
dış ticaret mevzuatlarını incelemelidir.

3.3. Bölge Seçiminde Etkili Olan Faktörler
Yatırım projesinin uygulanacağı bölge seçiminde, sanayi dalının özelliklerine göre
değişmekle birlikte, aşağıdaki faktörlerin mutlaka hesaba katılması gerekir.
Kuşkusuz bu faktörlerin ağırlığı her sanayi dalında ve her malda farklıdır. Bölge seçimi
genel nitelikte bir araştırmayı gerektirir. Bölge seçimi için belirli analizler yapılarak firmanın
kuruluşu ve faaliyeti aşamalarında gerekli olan koşulların bulunup bulunmadığı belirlenir.
Bölgede bulunan faktörlerin firmaya ne oranda maliyet ve hasılat avantajı sağlayacağı, bölgede
bulunmayan faktörlerin ise firmanın maliyetlerini ne oranda yükselteceği hesaplanır.
Bölge seçiminde üzerinde durulması gereken faktörlerin başlıcaları şunlardır:
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A)
Malın üretimi için gerekli hammaddenin nitelik ve miktar bakımından yeterli
olup olmaması
B)

Enerji ve su imkanları

C)

Taşıtma, ulaştırma imkanları

D)

Bölgedeki işgücü potansiyeli; nitelikli işgücünü sağlama imkanları

E)
Bölgenin iklim koşulları, yer altı ve yer üstü toprak özellikleri ve bunların
firmanın yatırım ve işletme maliyetlerine etkisi
F)
Organize sanayi bölgelerinin veya sanayi sitesinin olup olmadığı hususu ve
sağladığı avantajlar
G)
Devletin bölgede uyguladığı yatırım teşvikleri; bölgede vergilendirme,
sübvansiyon ve kredi politikası vb. ile ilgili ayrıcalıklar.

Organize sanayi bölgeleri birtakım alt yapı hizmetlerinin düzenli biçimde sunulduğu ve
büyük işletmelerin derli toplu yerleştirildiği alanlardır. Bu alanlar içinde bulunmak firmaya arsa
ve inşaat maliyeti bakımından olduğu gibi üretim ve pazarlama bakımından da bazı avantajlar
sağlayabilir. Firmanın kuruluş aşamasında, kuruluş yeri seçimi ile ilgili birçok çalışma ve bu
çalışmanın gerektirdiği masraflar organize sanayi bölgelerinin hazırlanması aşamasında
yapılmış olduğundan, firma bazı harcamalardan ve zamandan tasarruf sağlayabilir. Organize
sanayi bölgeleri kuruluş yeri olarak tercih edileceği için, firma bölge seçimi aşamasında bu
yönde bir tercih yaparsa bundan sonraki aşamayı da birlikte geçmiş olacaktır.
Açıktır ki, düşük üretim maliyeti ile yüksek satış hasılatı koşullarını sağlayan bölge
firmanın temel amacı olan kar en çoklaştırmasını gerçekleştirir. Bu bölge optimal kuruluş
bölgesi olarak seçilebilir. U bakımdan, bölge seçimi yapılırken girişimcinin yatırım teşviklerini
ciddi biçimde analiz etmesi gerekir. Devlet tarafından sağlanan teşvik tedbirleri, başlangıçta
elverişsiz gözüken bir bölgeyi rantabl hale getirebilir. Zaten teşvik tedbirlerinin amacı da özel
girişimciler için cazip olmayan gerice bölgeleri yatırım bakımından çekici hale getirmektir.
Üretim biriminin kurulması sürecinde bölge seçiminden sonra gelen aşama alan veya
arsa seçimidir. Alan veya arsa seçiminde özellikle taşıma, ulaştırma, toprağın yer üstü ve yer
altı özellikleri ve inşaat maliyeti, atıklar sorununun çözümü ve depolama sorunu üzerinde
önemle durulması gereken hususlardır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi işletmenin yer seçimi, pek çok faktörün
analiz edilerek titizlikle uygulanması gereken bir aşamadır. Kuruluş yeri firmanın maliyetlerini
ve hasılatını dolayısıyla karlılığını etkiler. O nedenle kuruluş yeri seçiminde göz önünde
tutulacak önemli etkenlerin belirlenmesi, bunların firma amacı bakımında görece önemlerinin
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katsayılarla ifade edilmesi ve söz konusu amacı en iyi biçimde gerçekleştiren kuruluş yerinin
seçilmesi gerekir.
Burada önce kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken faktörleri belirleyelim
sonra da bu faktörlerin değerlendirilmesi yöntemleri üzerinde duralım. Aşağıda sayılan
faktörlerin yer seçimindeki etkisi üç açıdan ele alınabilir:
A)

Bu faktörler bölgede ne ölçüde bulunmaktadır?

B)
Bu faktörlerin her alternatif bölgede firmaya sağlayacağı muhtemel maliyet
tasarrufu nedir?
C)
Bu faktörlerin her alternatif bölgede firmaya sağlayacağı beklenen hasılat
avantajı nedir?

3.4. Kuruluş Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler

1) Pazara Yakınlık:
Ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma maliyetinin yüksek olduğu, tüketici talebinin
çok kısa sürede karşılanması gerektiği hallerde üretim tesisinin pazara yakın bir yerde
kurulması tercih edilecektir. Tüm ülke için malın üretilmesi ve mamulün taşıma maliyetinin
toplam maliyet içindeki oranının yüksek olması durumunda tesis büyük tüketim merkezlerine
yakın bir bölgede kurulacaktır. Satış sonrası servis hizmetlerinin önemli olduğu durumlarda
üretim tesisinin tüketicilere yakın bir yerde kurulması veya ayrıca yoğun tüketim merkezlerinde
dağıtım ve servis birimlerinin kurulması gerekeceği göz önünde tutulmalıdır.

2) Hammadde ve Yardımcı Madde Temini İmkanları:
Bir malın üretiminde çeşitli girdiler kullanılmaktadır. Bu girdilerin bir bölümü
üretilecek malın ana unsurunu oluşturur, bir kısmı ise mamulün içine küçük ölçülerde doğrudan
veya dolaylı biçimde de girer. Malın önemli bölümünün oluşturulmasını sağlayan girdiye ana
girdi, ötekilere ise yardımcı madde veya yardımcı malzeme denilmektedir. Girdilerin bir kısmı
daha önce hiçbir üretim işleminden geçirilmemiş olabilir ki bunlara hammadde denilmektedir.
Örneğin; ham petrol, pamuk, şeker pancarı, mermer bloklar gibi… Buna karşılık bazı girdiler
söz konusu ürünün üretim sürecine girmeden önce bazı işlemlerden geçirilmiş olabilir. Bu tür
girdilere pamuk ipliği, un, saç levha, çivi vb önek gösterilebilir. Hammadde ve yardımcı
maddelerin nitelik ve nicelik bakımından durumu işletmenin üretim ölçeğinin planlanmasında
belirleyici olabileceği gibi, tesisin kuruluş yerinin seçiminde de etkili olabilir. Yukarıda ifade
edildiği gibi hammaddesi doğal kaynaklara dayanan sektörlerde tesisin hammaddeye yakın bir
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yerde kurulması adeta zorunluluktur. Örneğin; linyit kömürü ile çalışacak bir termik santral
hammaddenin yanı başına kurulursa ekonomik olur. Hammaddeyi taşımanın çok maliyetli
olduğu sektörler için aynı durum geçerlidir. Ancak teknolojideki baş döndürücü gelişmeler
hammaddeye yakınlığın yer seçimindeki empoze edici etkisini ortadan kaldırmaktadır.
Günümüzde kimi gelişmiş ülkeler tüm hammaddeleri yabancı ülkelerden ithal ederek bazı
malları çok etkin biçimde üretebilmekteler ve teknolojik üstünlükleri ile dünya piyasasında
rekabet edebilmektedirler. Bu konuda tipik örnek Japonya’dır.

3) Taşıma ve Ulaştırma Maliyetleri ve Malın Satış Maliyetinde
Bunların Nispi Ağırlığı:
Girdilerin üretim tesisine taşınması ve ürünün tüketicilere ulaştırılması taşıma
maliyetlerine neden olacaktır. Yer seçiminde temel ilke toplam taşıma maliyetini en düşük
düzeyde tutmaya imkan veren yerin seçilmesidir. Bu bakımdan yer seçiminde temel girdilere
veya pazara yakınlık ile birlikte, taşıma imkanlarının durumu da çok büyük önem arz eder. Eğer
temel girdileri su yolu veya demiryolu ile ucuza taşıma imkanı varsa kuruluş yerinin temel
hammaddeye yakın olmasına gerek yoktur. Bugün teknoloji ham petrolü ve doğalgazı borularla
kıtalar arasında taşıma imkanı sağlamıştır. Dolayısıyla bu hammaddeleri kullanacak bir enerji
santralinin veya petrol rafinerisinin hammaddeye yakın olmasında ekonomik bakımdan hiçbir
zorunluluk kalmamıştır.

4) Aranılan Nitelikte ve Sayıda İşgücünün Temin Edilip Edilmeyeceği
Hususu, Aranılan Nitelikte İşgücünün Yetiştirilmesi Koşulları, Ücret
Düzeyi:
İşgücü temininin yatırım projesinin yer seçiminde ne derecede etkili olacağını
belirlerken, talep edilecek işgücünün niteliğine ve işgücü maliyetinin toplam maliyet içindeki
görece payına bakmak gerekir. Kuruluş yerinin seçiminde özellikle nitelikli işgücü temini ve
bunların sosyal, kültürel ve sağlık gereksinmelerinin karşılanması mutlaka hesaba katılması
gereken unsurlardır. Kalabalık nüfuslu yeni gelişen ülkelerde niteliksiz işgücü maliyeti
düşüktür ve istenildiği kadar işgücü istihdam edilebilir. Fakat projelendirilen iş için fazlaca
uzman personele ihtiyaç duyuluyorsa ve bu konuda firmalar arasında yoğun rekabet
yaşanıyorsa, tesisin bu tür işgücünün kolay sağlanabileceği ve gereksinmelerinin
karşılanabileceği bölgelerde kurulması firmanın rekabet gücünü arttırır.
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5) Bir yatırım projesi ile ilgili yer seçimi yapılırken sadece düz işçi
sağlanması imkânlarının araştırılması yetmez
Üst düzey yöneticilerin ve teknik personelin sağlanması koşulları ve çalışanların ve
ailelerinin sosyal ve kültürel gereksinmelerinin karşılanması imkanları da çok önemlidir.
İşletme fiziki bir üretim birimi olduğu kadar sosyal bir çevredir; çevresindeki kurumlarla, öteki
üretim birimleri ile ve örgütlerle iletişim içindedir. İşletmede çalışanların sosyal, kültürel pek
çok ihtiyaçları vardır ve onlar bu ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler. Bir firmanın dağ başında
kurulması ve çalışanlarının bu tür ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal, kültürel altyapıyı kendisinin
kurmaya çalışması hem çok pahalıya mal olur hem de her zaman beklenen sonuç alınamaz. Bu
tür ihtiyaçları karşılanmayan iş görenlerden verim sağlanamaz. Bu nedenlerle işyeri seçiminde
sosyal ve kültürel gereksinmeleri karşılayacak hazır bir çevrenin bulunması firma için
küçümsenmeyecek dışsal ekonomi sağlar. Firma bu durumu göz ardı edemez.

6) Enerji, Yakıt Ve Su Temini İmkanları:
İşletmelerin üretim süreci içinde kullandıkları temel girdilerden birisi de enerji ve
yakıttır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan enerji kaynakları, elektrik enerjisi, doğal gaz,
petrol ürünleri ve kömürdür. Elektrik enerjisini ülkenin her yerinde bulmak mümkündür. Fakat
doğal gaz her bölgede bulunmamaktadır. Petrol ürünleri ve kömürü her bölgeye aynı kolaylıkla
ulaştırmak mümkün olmadığı gibi taşıma masraflarının yüksekliği fiyatlara yansımaktadır.
Eğer firmanın üretim maliyeti içinde enerji ve yakıt maliyeti önemli bir paya sahipse üretim
tesisinin ucuz enerji kaynağına yakın bir bölgede kurulması ona rekabette avantaj sağlar.
Kimi endüstride üretim süreci içinde yoğun su kullanımına ihtiyaç vardır. Özellikle
kağıt, deri, metalürji ve kimi kimya sanayi dallarında önemli miktarlarda su kullanılmaktadır.
Bu endüstrilerin göl ve ırmak gibi büyük su kaylarına yakın yerlerde kurulması gerekir.
Firmanın ihtiyaç duyduğu su, nitelik ve miktar bakımından kuruluş yeri olarak seçilen yerde
yoksa, uzak mesafelerden su getirilmesi gerekecektir. Bu tür tesislerde çok miktarda su
kullanılması, atık suyun temizlenmesi sorununu da ön plana çıkarır.

7) Atıkların Artılması İmkanları:
Firma enerji ve su kullanımı konularını ve bunların yerleşim yeri üzerindeki etkisini
irdelerken yakıt, su ve öteki atıkları nasıl artacağını, çevreye zarar vermeden üretimi sürdürmek
için alması gereken önemleri hesaba katmak durumundadır. Firmanın faaliyet gösterdiği
sektörün özelliklerine göre üretim sürecinde ortaya çıkacak atıkların ve yan ürünlerin miktarı
ve teknik niteliği önceden belirlenebilir. Bu yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi veya
çevreye zarar vermeden yok edilmesi olanakları ve bu işlemlerin firmaya sağlayacağı ek gelirler
ve maliyetler ve bunların alternatif kuruluş yerlerinde farklılık gösterip göstermeyeceği
hesaplanmalıdır.
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8) Yan Sanayiye Yakınlık:
Çeşitli parçaları bir araya getirerek belirli bir malı üreten firmalar, söz konusu girdileri
üreten firmalarla sürekli yakın ilişki içinde olmak zorundadır. Bu bakımdan bu tür sanayi
tesislerinin yan sanayinin geliştiği bölgede ve yerde kurulması firmaya bir çok maliyet tasarrufu
sağlar. Örneğin otomobil fabrikasının otomotiv yan sanayinin gelişmiş olduğu bölgede
kurulması halinde firma küçümsenemez dışsal ekonomiler elde edecektir.

9) Devletin bölgeye ilişkin özendirme önemleri, projenin bölge ve yer
seçiminde çok zaman belirleyici rol oynamaktadır.
Özellikle bölgesel ekonomik ve sosyal farklılıkların çok belirgin olduğu ülkelerde,
devlet bu farklılıkları ortadan kaldırmak için söz konusu bölgelere kamu yatırımlarını
yönlendirdiği gibi, özel kesimin de yatırım yapması için çeşitli özendirme önemleri
uygulamaktadır. Vergi bağışıklıkları, düşük faizli, uzun vadeli krediler, ayrıcalıklı ithalat
imkanları, ucuz enerji, ucuz arsa vb. bu özendirme önlemlerinden bazılarıdır. Bu ayrıcalıklar
başlangıçta uygun gözükmeyen bir bölgeyi öteki alternatifler karşısında üstün hale getirebilir.
Firmanın yer seçimini yaparken devletin uyguladığı özendirme önlemlerini tüm alternatifler
açısından titizlikle incelemesi, bunların sağlayacağı avantajları analiz ederek kararını vermesi
gerekir.

10) Arsa Maliyeti, Toprak Koşulları ve İklim Koşullarının Yatırım,
Üretim ve Pazarlama Maliyetlerine Etkisi:
Kuruluş yeri seçiminde tesisin kurulacağı arsanın maliyeti, doğal ve fiziki çevresi,
genişletilmiş olanakları da önemli hususlardır ve proje hazırlama aşamasında mutlaka göz
önünde bulundurulması gerekir. Çeşitli alternatifler arasında en ucuz arazi her zaman en uygun
arazi değildir: Arazinin inşaata hazırlanması da önemlidir. Seçilen arazi yer üstü ve yer altı
özellikleri bakımından inşaata uygun değilse, özel destekli temel yapımına ihtiyaç duyuluyorsa,
başlangıçta ucuz gözüken arazi ek inşaat maliyetleri ile birlikte pahalı hale gelecektir. Deprem
kuşağı üzerindeki bir kuruluş yerinin inşaat maliyetlerini ve sigorta primini yükselteceği açıktır.
İklimin çok soğuk veya çok sıcak olması firmanın çalışanlar ve ürün bakımından ek harcamalar
yapmasını gerektirecektir. Bölge seçiminde tüm bu hususlar göz önünde bulundurulmalı ve
maliyetlere etkisi hesaba katılmalıdır.
Yukarıda açıklayarak saydığımız faktörlere şunları da eklemeliyiz:
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11) Finansal İmkanlar ve Bankacılık Hizmetleri
12) Güvenlik ve Milli Savunma Koşullarına Uygunluk
13) Belediye Hizmetlerinden Faydalanma Olanakları
14) Öteki Koşullar

3.5. Kuruluş Yerini Etkileyen Faktörleri Değerlendirme ve Kuruluş
Yerini Seçme Yöntemleri
Yer seçiminde etkili olan faktörlerin etkilerini analitik biçimde değerlendirmek için
farklı yöntemler kullanılabilir.
Bizim kullanacağımız:
1. Puanlama Yöntemi
2. Maliyetlerin Karşılaştırılması Yöntemi

3.5.1. Puanlama Yöntemi
Faktör puanı ile işlem yapılır.
Faktör puanı= Faktör ağırlığı X Puanı
Kuruluş yeri faktör puanı en yüksek olan bölge ve alan ötekilere tercih edilecektir.
Faktör puanı ile işlem yapılır.
Faktör puanı=faktör ağırlığı.puanı
Kuruluş yeri faktör puanı en yüksek olan bölge ve alan ötekilere tercih edilecektir.
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Tablo 1

A Kuruluş yeri
Yer seçiminde
hesaba
katılacak
faktörler
1.Pazara yakınlık

Faktör
ağırlığı

3

2.Temel girdileri
ve yardımcı
maddelere
yakınlık
3.Taşıma ve
ulaştırma

C Kuruluş yeri

Faktör
puanı

Puanı

Faktör
puanı

Puanı

Faktör
puanı

5

15

6

18

4

12

6

6

36

7

42

6

36

4

7

28

7

28

5

20

4.Enerji,yakıt
imkanları

2

4

8

7

14

6

18

5. İş gücü temini
imkanları

5

6

30

6

30

7

35

6.Üst düzey
8
yönetici ve
teknik eleman
temini
7.sosyal ve
6
kültürel çevre

9

72

7

56

7

56

7

42

7

42

6

36

8.Devletin
uyguladığı
özendirme
önlemleri
9.Finansman ve
bankacılık
hizmetleri

4

6

24

6

24

7

28

3

5

15

5

15

6

18

10.Yan sanayiye
yankılık

5

6

30

6

30

7

35

11.Atıkların
arıtılması
12.Arsa ve inşaat
maliyetleri

3

4

12

4

12

5

15

1

3

3

3

3

4

4

13.İklim koşulları 1
yer sarsıntıları

2

2

3

3

4

4

14.Güvenlik ve
savunmaya
uygunluk

3

6

3

6

3

6

2

Puanı

B Kuruluş yeri
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15.Öteki faktörler 1

1

Toplam

1

3

324

3

2

2

326

323

B kuruluş yeri,firmanın karlılık amacını gerçekleştirmede,326 kuruluş yeri faktör puanı
ile ötekilerden daha üstün gözükmektedir.Firma üretim birimi B kuruluş yerinde tesis edecektir

3.5.2.Maliyetlerin Karşılaştırılması Yöntemi
Malın üretimini en düşük maliyetlerle sağlayan kuruluş yeri optimal kuruluş yeri olarak
seçilecektir. Yani kuruluş yeri maliyetin en aza indirilmesi ile belirlenebilir.
Belirleme yaparken:
1. Yatırım maliyeti
2. İşletme dönemi maliyeti incelenir.

Maliyetler (milyon TL olarak)

A kuruluş
yeri

B kuruluş
yeri

C kuruluş
yeri

1.Yatırım maliyeti

54,0

48,5

51

a) Proje Maliyeti

14,0

13,5

16

b) Arsa ve inşaat maliyeti

32,0

28,0

27.5

c) Montaj maliyeti

8.0

7.0

7,5

605

580,0

600.5

a) Temel girdi ve yardımcı malzeme maliyeti

285

270.0

300.5

b) İşçilik ve personelle ilgili sosyal kültürel
maliyetler

160,0

160.0

155.5

c) Enerji,yakıt ve su maliyeti

52,0

51.0

48

2. İşletme dönemi maliyeti

70

d) Taşıma-ulaştırma maliyeti

20,0

15

10

e) Atıkların artırılması ve atılması maliyeti

12,0

10

12,5

f) Pazarlama,depolama maliyeti

13,0

10.0

12

g) Faiz maliyeti

15,0

11

10

h) Vergiler

17,5

18.5

17.5

k) Güvenlik ilgili maliyetleri

7,0

6,5

7.5

l) Öteki maliyetler

23,5

28

27.5

649,5

628.5

651

Toplam maliyeti
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Uygulamalar

72

Uygulama Soruları

73

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Firmanın amacını gerçekleştirmesi açısından uygun kuruluş yeri seçiminin önemini
anlatınız.
2) Kuruluş yeri seçimini etkileyen etkenleri açıklayınız.
3) Alternatif kuruluş yerleri arasından seçim nasıl yapılır? Anlatınız.
4) Puanlama yöntemini anlatınız.
5) Maliyetlerin karşılaştırılması yöntemi ile puanlama yöntemini kıyaslayınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

75

4. KAPASİTE SEÇİMİ

76

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

77

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

78

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

79

Anahtar Kavramlar

80

Giriş
Bu bölümde, firmanın karını en çoklaştırmak amacıyla seçmesi gereken uygun tesis
ölçeğinin belirlenmesi için izlenmesi gereken yol anlatılacaktır.
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4.1. Kapasite Kavramı ve Kapasite Çeşitleri
Kapasite; bir işletmenin, mevcut makine ve donatımını teknik koşulların olanak verdiği
en yüksek düzeyde kullanılarak, belirli bir faaliyet döneminde elde edebileceği maksimum
üretim miktarıdır. Üç unsuru vardır:
 Mal ya da hizmet üretmek için kullanılan üretim faktörleri
 Bu üretim faktörleri kullanılarak elde edilen üretim miktarı
 Üretimin gerçekleştiği zaman dilimi

Bir firmanın üretim kapasitesi, üretilen malın miktarı ile ya da kullanılan temel girdi
veya makine parkının büyüklüğü ile ifade edilebilir.

Kapasite Çeşitleri
 Teorik Kapasite
 Pratik Kapasite
 Fiili Kapasite
 Atıl Kapasite

Pratik (Normal) Kapasite:
Teorik kapasiteden, faaliyet kesintilerinin çıkarılmasıyla bulunan olağan çalışma
koşullarına bağlı kapasitedir.
Pratik kapasiteyi arttırmak için:
- İş yöntemlerini iyileştirerek makine hazırlık süreleri düşürülebilir.
- Bakım ihtiyacı nispeten az olan makineler satın alınabilir.
- İş görenlerden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla iş görenlerin
motivasyonuna ağırlık verilebilir.
- Süreçte iyileştirmeler yapılabilir.
- Hatasız malzeme kullanılabilir.
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- Malzemenin işletmeye zamanında gelmesi için önlem alınabilir.
- Koruyucu bakım faaliyetleri doğru zamanlanabilir.
Teorik kapasite ile pratik kapasite arasındaki farkın azaltılması bir süre için
mümkündür. Ancak böyle durumda bir takım sorunlar çıkmaktadır;
Makine ve teçhizatta aşınma, yıpranma ve arızalanmalar artar.
İşgücünde hastalanmalar, kazalar yükselir.
Defolu üretim oranı yükselir, kalite kontrolü aksar.

Fiili (Gerçek) Kapasite:
İşletmelerin belirli bir sürede elde ettiği üretim miktarının yeterli talep olması
durumunda satılan kısmına fiili kapasite denir.

Atıl (Boş) Kapasite:
İşletmenin belirli bir dönemdeki fiili veya gerçekleşen üretim miktarı (fiili kapasitesi)
normal kapasitesinin altında ise aradaki fark atıl kapasiteyi gösterir.
Pratik Kapasite= Fiili Kapasite + Atıl Kapasite

Kapasite Kullanım Oranı
Belirli bir dönem içerisinde bir firmanın fiili kapasitesini normal kapasiteye oranlarsak
kapasite kullanım oranını ya da bir başka deyişle çalışma derecesini göstermektedir.
Kapasite Kullanım Oranı=Fiili Kapasite/Normal Kapasite

KKO’yu etkileyen etkenler:
- Talep koşullarında meydana gelen değişmeler,
- Hammadde ve yarı mamul tedarikinde değişmeler,
- Döner sermaye ihtiyacında değişme ve bunun elde edilmesi olanakları,
- İşgücü ile ilgili özellikle nitelikli elemanlar ile sorunlar.
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Firma günlük talep değişmelerine göre üretim yapmak yerine üretimi daha önceden
gerçekleştirmeyi ve stok ile çalışmayı tercih edebilir. Özellikle aynı üretim biriminde birden
fazla malın üretimi yapılmasının ya da ürün farklılaştırılmasının gerektiği durumlarda üretim
önceden planlanmalı ve belirli zaman aralıklarında tek bir mal üretilmelidir. Bu şekildeki
kapasite kullanımı firma açısından kaynak kullanımında etkinliği arttırır. Fakat diğer yandan
stok yapmak maliyetli bir iştir ve bu maliyetin minimum düzeyde olması için bu stoklama
süresinin firma tarafından minimuma indirilmesi gerekir.

4.2. Kapasite Seçiminde Etkili Olan Faktörler
4.2.1. Talep Hacmi
Talep seviyesine göre kapasite kavramı 3 bölümde belirlenir:
* Talep Seviyesi Kapasiteyi Sınırlamamaktadır
* Talep En Düsük Kapasiteye İmkan Vermektedir
* Talebin En Düsük Ekonomik Kapasite Altında Olması

Talep Seviyesi Kapasiteyi Sınırlamamaktadır:
Talep, üretim kapasitesini sınırlamıyorsa maksimum seviyede bir kapasite seçimi
mümkündür. Yatırımcı, faaliyet göstereceği sektörün özelliklerine göre serbestçe optimal
kapasite tespitine gidebilecektir. Kapasitenin sınırlanmaması, isletme için belirli avantajlar
sağlamaktadır.

Talep En Düşük Kapasiteye İmkan Vermektedir:
Talebin en düşük ekonomik kapasiteye yakın seviyede bulunması halinde kapasite iki
karar alternatifine göre tespit edilecektir. Birincisi; kapasite, talep seviyesine uygun olarak
minimum ekonomik kapasitede tespit edilecektir. Ancak talebin zaman zaman minimum
kapasiteyi asması veya talebin fonksiyonu bulunduğu faktörlerin değişmesi (gelir, nüfus, fiyat
vs.) sonucu, kapasite gelişen talebi karşılayamayacaktır. İşletme, dinamik talep bünyesine
uygun kısa ve uzun vadeli tedbirlere başvurma gereğini duyacaktır.
Kısa sürede kapasitenin artan talebe uyumu döner varlıklar seviyesinde alınacak belirli
tedbirlerle mümkün olmaktadır. Bunun için daha fazla işgücü, hammadde ve enerji kullanılarak
kısa sürede üretim hacmi artırılabilir, kısa sürede temel sabit yatırımlara gidemez. Uzun sürede
teşebbüs, üretim kapasitesini mevcut şartlara göre dilediği büyüklükte seçebilir. Zira uzun süre;
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önceden kurulan tesisin ekonomik ve teknik ömrünün sona erdiği, yenileme ve genişleme
şartlarının mevcut olduğu süreyi kapsamaktadır. Esasen kapasite, uzun süreli bir seçim tekniği
gerektirmektedir. Görülüyor ki, teşebbüs, minimum ekonomik seviyede bir kapasite ile
kurulduğu takdirde artan talebi kısa vadeli tedbirlerle ancak karşılayabilmektedir. Bu süre
içerisinde temel yatırımlara gidememektedir. Sonuç olarak denebilir ki, talebin en düşük
seviyede bir kapasite seçimine imkan verdiği şartlarda isletme büyüklüğü, faaliyet konusunun
özelliği göz önüne alınarak seçilmelidir.

Talebin En Düşük Ekonomik Kapasite Altında Olması:
Talep seviyesi, kurulacak en küçük ekonomik üretim kapasitesi altında olduğu takdirde
yatırımdan vazgeçilir. Ancak, küçük imalathaneler gibi kuruluşlarla talep karşılanır. Bütün
bunlara rağmen bölgenin gelecekteki talep potansiyelinin ve talebin bağlı bulunduğu
değişkenlerin göz önüne alınması gerekir.

4.2.2. Teknolojik Olanaklar
Kapasite seçimini belirleyen faktörler arasında önsıralarda yer alan faktörlerden biridir.
Firma üretim birimini tesis ederken mevcut teknolojik alternatiflerden birini
seçecektir.Teknolojik olanaklar minimum kapasitede tesis kurmaya imkan vermesiyle optimal
ölçekte tesis kurmak mümkün olur. Bir malın üretiminde standart teknoloji var ise firmanın bu
malı optimal ölçekte üretmesi talep koşullarına, finansman imkanlarına bağlıdır. Eğer mevcut
teknoloji optimal kapasitede kullanmaya yetmeyecek kadar küçükse tesisin bir ölçeği atıl kalır.
optimal kapasitede üretim yapmak mümkün olmaz.

4.2.3. Finansman Olanakları
Yatırım projelerinin farklı kapasitede kurulmasını etkileyen önemli bir faktördür.üretim
kapasitesi ile yatırım maliyetleri arasında sıkı bir ilişki vardır.Yatırım maliyeti sabit sermaye
yatırımı ve işletme sermayesi olarak ikiye ayrılır.Üretim kapasitesinin büyük olması daha fazla
yatırım fonuna ihtiyaç duyulduğunu gösterir.Firma yatırımda kullanacağı fonları değişik
kaynaklardan temin edebilir.Günümüzde sermaye piyasası çok gelişmiştir.firmanın yatırım
fonu özkaynakları ile sınırlı değildir.
Finansal kaynakların kapasite seçimindeki rolü incelenirken şu soruların irdelenmesi
gerekir.
a) Mevcut finansal kaynak optimal kapasitede bir tesis oluşturmak için yeterli mi?
b) Kapasite büyüklüğü ile yatırım tutarları arasındaki ilişki nasıl olmalı?
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c) Makine ve teçhizatın bölünebilme özelliği var mıdır?
Eğer ana yatırım malları küçük parçalar bölünebiliyorsa firma büyük bir üretim tesisi
kurmak yerine küçük yatırımlarla piyasaya girebilir. Zamanla da finansman olanaklarının
genişlemesiyle üretim kapasitesini aşama aşama büyütür. Yani büyük bir makine yerine aynı
işlevi yerine getirebilecek birkaç makine kullanılabilir.

4.2.4. Hammadde Kaynakları ve Yardımcı Maddeler
Üretim tesisinin kapasitesini belirleyen önemli faktörlerdendir. Özellikle doğal
hammadde kullanılacak olan yatırım projelerinin kapasitesini belirlemede hammadde
kaynağının potansiyel miktarı mutlaka ciddi bir biçimde analiz edilmelidir.
Örneğin maden arıtma projelerinde maden cevherinin rezerv durumu termik santrallerde
kömür rezervinin büyüklüğü gibi.
Hammadde taşıma maliyetinin yüksek olduğu durumlarda tesisin büyüklüğünün
bölgede üretilen hammadde potansiyeline göre planlanması etkin kaynakların kullanımı
bakımından gerekli olabilir.
Şeker pancarı işleyen bir şeker fabrikasının kapasitesi genellikle bölgede üretilecek
pancar miktarı ile sınırlıdır.ancak günümüzde teknolojik olanaklar hammadde taşınmasını
kolaylaştırmıştır.

4.2.5. Teknik Eleman ve Nitelikli İş Gücü
Bir işletmenin etkin işlemesi için vazgeçilmez tam ikame edilemez faktör teknik
elemandır. Otomasyonda ve mekanizasyonda ne kadar ileri gidilirse gidilsin belirli bir sayı ve
nitelikte teknik eleman istihdamının kolay olmadığı durumlarda üretim tesisinin kapasitesi
sınırlı olur. Örneğin bir operatör doktorun olduğu bir hastanede teknoloji, finansal olanaklar ne
kadar gelişmiş olursa olsun tekbir ameliyathane çalıştırılabilir.

4.2.6. Pazarlama Olanakları
Firma üretim kapasitesini belirlerken ürettiklerinin satışını sağlayacak bir pazarlama
birimi devreye sokmak durumunda. Eğer pazarlama birimini nitelikli eleman yetersizliği
dolayısıyla belirli bir ölçeğin üzerine çıkmak bir süre içim mümkün olmayacaksa pazarlama
hizmetlerini başka firmalara yaptırılması daha sağlıklı olur.
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4.2.7. Kuruluş Yeri Seçimi ve Kapasite Seçimi İlişkisi
Yer seçimi firmanın hasılatını ve maliyetini dolaylı ve dolaysız olarak etkiler.Çünkü yer
seçimi firmanın ölçek seçimi ve ölçeğin kullanım düzeyini de etkiler bu da maliyet ve hasılatın
etkilenmesi demektir.Bu nedenle bunların birbirlerine paralel olarak yürütmek gerekir.

4.3. Üretim Kapasitesinin Belirlenmesinde Takip Edilecek Yöntemler
4.3.1. Kapasite Planlaması Tanımı
 Bir işletmenin üretim kapasitesi, işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim
faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarıdır.
 Kapasite planlaması ve kontrolü, diğer bir değişle kapasite yönetimi, toplam talebi
karşılayabilmek için gerekli üretim faaliyetlerinin seviyesini ayarlama çalışmalarının içerir.
Kapasite problemlerinin temel nedeni, talepte karşılaşılan miktar ve zaman belirsizlikleridir.
Bütün bu belirsizliklere karşın üretim kaynakları ihtiyacının doğru olarak tespiti zorunluluğu
vardır. Yeterli kapasite, ortalama talep seviyesini ve bundan sapmaları karşılayabilen kapasite
olarak tanımlanabilir.
 Bir sonraki dönemin istihdam düzeyleriyle ilgili olarak verilen bir karar doğru veya
yanlış, iyi veya kötü olarak nitelendirilemez. Ayrıca, yeni verilen kararlara, satışların
gerçekleşen durumlarıyla ilgili yeni bilgilere ve planlama sürecinin geri kalan kısmıyla ilgili
tahminlere dayanılarak iki dönem sonrası için de kararlar verilecektir. Sonuç, bütün kararların
sadece bir dönem içinde birbirini izleyen kararlar çerçevesinde doğru veya yanlış olacağı
şeklindedir.
 Kapasite planlaması birbirine bağımlı iki planlama aşamasından oluşur. Bunlar,
ortalama üretim seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyeden sapmaları gerektiren durumların
karşılanabilmesi için yapılan ayarlama planlamalarıdır.
 Kapasite planlama kararları, mevcut kapasitelerin değerlendirilmesi, gelecekteki
kapasite düzeylerinin tahmin edilmesi, kapasiteyi etkileyecek faktörlerin belirlenmesi, kapasite
alternatiflerinin finansal, ekonomik ve teknolojik açıdan değerlendirilmesi ve işletme
amaçlarına uygun kapasitenin seçilmesi kararlarından meydana gelmektedir.
 Günümüzde teknolojide meydana gelen hızlı değişimler sonucunda gerçek bir kapasite
planlanması ve ölçümü yapabilmek çok zor olmaktadır. Bazı durumlardaki belirsizlikler ve
değişkenler hesaba katılarak tam kapasitede çalışmayı etkileyen faktörler göz önüne alınarak
kapasite planlanması ve tahmini yapılmaktadır.
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4.3.2. Kapasite Ölçme Kriterleri
 İşletmelerin bazılarında kapasite planlaması basit bir ölçme işlemi olarak
görülmektedir. Örneğin; demir- çelik fabrikalarında bir yılda üretilen çelik miktarı ton olarak
kapasite ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Otomobil fabrikalarında bir yılda üretilen otomobil
sayısı kapasite ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Ancak bununla birlikte bazı işletmelerde
kapasite planlaması karmaşık bir yapıya sahip bulunmaktadır. Sözgelimi çok sayıda üretim
hattına sahip olan ve üretim hattında çeşitli yarı mamul ve mamuller üretilen işletmelerde
kapasite kavramı bir durum göstermektedir.
 Kapasite ölçümünde miktar ve zaman faktörlerinin belirleme güçlüğü vardır. Yalnız
bir cins mal üreten bir fabrikada böyle bir sorun yoktur. Fakat malzeme, işlem süresi ve işçilik
bakımından farklı çok çeşit mamul üreten bir fabrikada miktar için ortak bir ölçü bulmak çok
güçtür. örneğin, bir konfeksiyon fabrikasında yüzlerce değişik ölçü ve modelde giysi vardır.
Aynı güçlük zaman faktöründe de vardır. Fabrikalar belirli bir zaman aralığı içinde değişik
sürelerde üretim yapabilmektedirler. Üç vardiya üzerinden günde 24 saat, iki vardiya üzerinden
günde 16 saat, normal mesai olarak günde 9 saat, fazla mesai, haftada 5 veya 6 gün hatta 7 gün
gibi değişik çalışma süresi alternatifleri vardır. Bunları her biri için kapasite hesabı farklı
sonuçlar verir.
 Bunun aksine tek veya birkaç homojen ürün üreten işletmelerde ise kapasiteyi belli bir
dönemde üretilen çıktı miktarı şeklinde ifade etmek mümkündür. Bir bilgisayar üreticisi
kapasitesi ayda 5000 adet bilgisayar şeklinde ifade edebilir. Ya da bir müzik seti üreticisi
kapasite miktarını yılda 100.000 adet müzik seti şeklinde tanımlayabilir.
 Bazı durumlarda, iş görenlerin geç kalması malzeme akışındaki aksaklıklar, bakım ve
onarım gibi nedenlerle kayıp zamanlar söz konusu olabilmekte, bu da kapasite ölçümünde
güçlük yaratabilmektedir. Kapasitenin, bütün bu belirsizlikler ve değişkenler göz önüne
alınarak planlanması gerekir.
 Fiziksel ölçüler teknik araştırmalar yönünden anlam taşımaktadır.Ancak mali ve
ekonomik problemlerin çözüm ve araştırılmasında ölçü birimi olarak para biriminin
kullanılması daha anlamlı olmaktadır. Kaldı ki, işletme birden fazla mal üretiminde
bulunuyorsa fiziksel ölçülerle kapasiteyi ifade etmek oldukça zordur ve yanıltıcı olmaktadır.
Tek mamul üretimi yapan işletmelerde bir oranda fiziksel ölçü birimleri olan litre, kilo, adet,
metre, vb. kullanılabilir.
 Üretime geçen bir fabrikada kapasite ölçülmesi, üretim plan ve programlarının
hazırlanması açısından büyük önem taşır. İstenilen miktarda mamulün istenilen zamanda
üretilmesini sağlayacak olan programların duyarlığı kapasite değerlerinin gerçeğe uygun olması
ile sağlanabilir. Diğer taraftan bir fabrikanın üretim kapasitesinde makine ve tesisler kadar
önemli ikinci unsurun insan gücü olduğunu unutmamak gereklidir. Kapasitenin ayarlanması ve
değişkenlik açısından insan gücünün çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve ciddi
yönetim sorunları doğurabileceği açık ve nettir.
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Optimum Kapasite
 Birim başına sabit ve değişir maliyetler toplamının minimum olduğu kapasiteye
Optimum kapasite denilmektedir. Bu kapasitenin altında yada üstünde bir üretim, birim başına
maliyetleri yükseltir. Mal ve üretim faktörleri piyasalarında talep koşulları sürekli değiştiği için,
mal ve üretim faktörlerinin fiyatları ve maliyetleri de değişmektedir. Dolayısıyla optimum
kapasite zaman içinde değişmektedir. Bu yüzden işletmeler kapasitelerini talepteki değişmelere
göre ayarlayabilmelidirler. Fakat üretim kapasitesinin kısa zaman aralıklarıyla değiştirilmesi
mümkün olmadığından işletmeler talep koşullarındaki, sermaye maliyetindeki ve teknolojideki
gelişmeleri tahmin ederek, üretim kapasitesini uzunca bir süreyi göz önünde bulundurarak
belirlemelidirler.
 Bir işletmede sabit ve değişken maliyetlerin toplamı, toplam maliyetleri
oluşturmaktadır ve toplam maliyetlerin üretim miktarına bölünmesiyle ortalama maliyet
bulunur.
 Optimum kapasite toplam gelirler ile toplam maliyetler arasındaki olumlu farkın en
yüksek olduğu üretim kapasitesi olarak da ifade edilebilir.

4.3.2.1. Bugünkü Değere Göre Optimal Kapasite Hesabı
İşletme dönemi toplam maliyetlerdir. Üretim ve kapasite artışından daha yavaş artan
değişir maliyetleri simgelemektedir. Fonksiyonda c sabit katsayıdır, 1/d duyarlılıktır. Kapasite
ve üretim arttığında sabit oranda artan maliyetleri simgelenmektedir.
Yatırım maliyeti fonksiyonu; sabit sermaye maliyeti ile birlikte sabit işletme
maliyetlerini de içermektedir. Yatırım maliyeti ile kapasite arasındaki ilişkiyi gösterir.
Fonksiyonda a kapasitenin büyüme aralığıdır.
İndirgeme oranı:
 İndirgeme oranı firmanın gelecekte elde edeceği nakit akımlarının günümüz değerine
indirgenmesinde kullanılan orandır.
 Şirkete yatırım yapanların söz konusu yatırımları karşılığında elde etmek isteyecekleri
minimum kazanç oranıdır.

İşletme değerlendirmesinde kullanılan indirgeme oranını belirleyen unsurlar:
 Alternatif yatırım seçenekleri
 Konjonktürel risk faktörleri
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 Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili risk faktörleri
 Şirketin sermaye yapısı

4.3.2.2. Toplam Gelirin Maksimizasyonu ile Kapasite Seçimi
Kar, firmaların vazgeçemeyecekleri ve onsuz uzun dönemde varlıklarını
sürdüremeyecekleri bir amaçtır. Fakat firmaların her durumda tek amaçları kar değildir.Kar
dışında farklı amaçları da olabilir.Diğer yandan firmalar maksimum kar yerine makul kar
seçeneğini uyguluyor olabilirler. Makul kar ile birlikte bir veya birkaç başka amacı aynı anda
gerçekleştirmek isteyebilirler. Ekonomide yaşanan konjonktür veya içinde bulunulan piyasa
koşulları firmaları kar maksimizasyonu amacından uzaklaştırabilir.

 Bu duruma örnek olarak kriz dönemlerinde kardan vazgeçerek şirketlerin faaliyetini
sürdürebilmesi için ucuza satış yapılması söylenebilir.

Günümüzde özellikle oligopol piyasasında faaliyet gösteren firmalar çok büyük ölçekli
devasa kuruluşlar olup tek kişinin mülkiyeti değildir ve tek kişi yönetmez.Örneğin Anonim
şirketler.Bu tür firmalara farklı çıkar gruplarının koalisyonu gibidir.Firmada pay sahiplerinin
yanında, profesyonel yöneticiler, çalışanlar, firmanın ürettiği malı pazarlayanlar, satış sonrası
hizmeti görenler , firmaya temel girdileri tedarik edenler de söz sahibidirler.Örnek verecek
olursak malın dağıtım kanallarında çalışanları, hatta profesyonel üst yöneticileri kardan çok
piyasa payı veya satış hasılatı ilgilendirir. Eğer firma satış hasılatının maksimizasyonunu
hedeflemişse bu tercihin vereceği optimal kapasite, kar maksimizasyonu amacına göre
seçilecek kapasiteden farklı olacaktır.

4.3.2.3. Fayda En Çoklaştırılmasını Gerçekleştiren Kapasite Seçimi
Firma, bünyesindeki çeşitli grupların çıkarlarını uyumlaştırmak istediğinde tek amaç
peşinde olmayacak, tüm amaçları bir ölçüde eş anlı olarak gözetecektir. Hem karını, hem
cirosunu yükseltmeyi hem de piyasa payını büyütmeyi amaçlayacaktır. Bu amaçların tümünü
makul seviyede gerçekleştirdiğinde firma global faydasını maksimize etmiş olacaktır.
Firma yöneticilerinin, karın ve piyasa payının birlikte kendilerine sağlayacağı en yüksek
tatminin peşinde olduklarını düşünelim. Bu iki amacın birlikte değişik düzeylerde
gerçekleştirilmesinin firmaya farklı tatmin sağlayacağını varsayalım. Firmanın asgari bir kar
sağlaması için piyasadan asgari oranda bir pay alması gerekir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Kapasite kavramını tanımlayınız. Kapasite çeşitlerini sıralayınız.
2) Kapasite seçimini belirleyen etkenleri açıklayınız.
3) Kapasite kullanım oranı nedir? Kapasite kullanım oranını etkileyen temel faktörler
nelerdir?
4) Toplam gelir maksimizasyonu ile kapasite seçimini anlatınız.
5) Kapasite kullanım oranını etkileyen temel faktörlerden biri olan
olanaklarını” anlatınız.

“finansman

6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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5. SERMAYE TUTARININ BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde, sabit sermaye yatırımlarının nelerden oluştuğu ve bunların nitelikleri
anlatıldıktan sonra işletme sermayesi türleri açıklanacaktır. Ayrıca firmaların faaliyette
bulunduğu endüstrinin özellikleri dikkate alınarak sermaye ihtiyacı hesaplanacaktır.
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Bir projeyi başarıyla uygulamak ve beklenen sonuçları elde edebilmek için ihtiyaç
duyulan yatırım harcamalarının planlanan dönemde yapılması, tesislerin zamanında faaliyete
geçirilmesi, ana girdilerin ve yardımcı malzemelerin kesintisiz bir biçimde temini gerekir.
Yatırım harcamalarının envanterinin çıkarılması ve uygulama sürecindeki önemine göre
planlanması işleyişi kolaylaştıracaktır.
Öncelikle, sabit sermaye yatırımlarının nelerden oluştuğuna ve bunların niteliklerine bir
göz atalım, sonra işletme sermayesi türlerini inceleyelim, yatırım harcamalarının türlerini ve
özelliklerini gözden geçirdikten sonra firmanın faaliyette bulunduğu endüstrinin özelliklerini
de dikkate alarak sermaye ihtiyacını hesaplayabiliriz.
İşe maliyet türlerini hesaplayarak başlayalım:

5.1. Maliyet Türleri
5.1.1. Sabit Sermaye Maliyetleri
1- Etüt ve proje giderleri
2- Patent giderleri
3- Arazi bedeli ve arazini düzenlenmesi
4- İnşaat giderleri
5- Ulaştırma giderleri
6- Ana fabrikanın makine ve teçhizatla donatımı ve montajlanması giderleri
7- Yardımcı tesisler için makine ve donatım giderleri
8- Taşıma giderleri
9- Taşıt araçları satın alım ve kullanım giderleri
10- İthalat gümrük vergileri ve diğer vergiler
11- Tesisi üretime alma ve deneme giderleri
12- Yatırım döneminde yapılacak faiz ödemeleri
13- Genel ve diğer giderler
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Sabit Sermaye Yatırımlarının Tanımı, Özellikleri
Projenin hazırlanıp tesisin kuruluşunun tamamlanması ve işletmeye hazır hale gelmesi
aşamasına kadar yapılan yatırım harcamalarına sabit sermaye yatırımları denir. Bu mallar
tesisin ömrü boyunca kullanılır devamlılık gösterir ve biçim değiştirmez. Firmanın başarılı
olmasında sabit sermaye yatırımı için aldığı kararlardaki isabet önemlidir.
Sabit sermaye malının büyüklüğü, üretilecek malın miktarına, niteliğine, piyasa
talebinin gelişme hızına, uygulanacak teknoloji vb. bağlıdır. Yatırım harcamalarının hangi
dönemlerde gerçekleştirileceği ay ve yıl olarak belirlenmeli, harcama fonuna göre bir yatırım
fonu tedarik planı yapılmalıdır. Eğer malların bir bölümü ithal edilecekse yatırım fonunun o
kadarlık kısmı da döviz olarak temin edilmelidir.

5.1.2. İşletme Sermayesi
5.1.2.1. İşletme Sermayesinin Kapsamı ve Bileşenleri
İşletme sermayesi; tesisin üretime geçmesinden sonraki dönemlerde, mal ve hizmetlerin
üretimi, stoklanması ve pazarlanması için yapılması gerekli olan harcamalardan oluşur.
İşletme sermayesi kapsamına giren harcamalar iki kategoride sınıflandırılabilir:
a) Sabit işletme sermayesi
b) Değişir işletme sermayesi

a) Sabit İşletme Sermayesi
Kısa dönemde işletmenin sabit maliyetlerini karşılamak için gerekli olan sermayedir.
1- Yönetici, personel ve götürü usulü çalışan personel ödemeleri
2- Bina, makine teçhizat ve amortisman payları
3- Bina kiraları
4- Faiz ödemeleri

b) Değişir İşletme Sermayesi
1- Hazır değerler (kasa, alınan çekler, tahsil edilmekte olan paralar)
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2- Ticari alacaklar
3- Alacak senetleri
4- Taşınır değerler ( geçici yatırım amaçlı alınan tahvil ve ortaklık senetleri)
5- Stoklar
6- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, verilen avanslar
7- Diğer döner varlıklar
İşletme sermayesini el altında tutmanın bir maliyeti vardır. Firma kullanacağından fazla
işletme sermayesi tutarsa maliyetleri yükselir, israf söz konusu olur. Öte yandan da gerektiği
zaman gerektiği kadar işletme sermayesine sahip olunmazsa işletme bu durumda eksik kapasite
ile çalışmak zorunda kalır ve yükümlülüklerini yerine getiremez.

5.1.2.2. İşletme Sermayesinin İhtiyacını Belirleyen Etmenler
İki kategoriye ayırmak mümkündür.

a) Firma ile İlgili Etkenler
- Firmanın çalışma konusu ve ölçeği
- Üretim miktarı ve maliyeti
- Üretim süresi
- Stok politikası
- Stok ve alacakların devir hızı
- Satın alma ve satış koşulları
- Satış gelirlerinin tahsil süresi ve dalgalanma derecesi
- Diğer etkenler: Firmanın amortisman yöntemi ve amortisman oranları, firma
yöneticilerini risk karşısındaki tutumları, finans yöneticilerinin deneyimleri, işletmenin büyüme
ve kar dağılım politikası.

b) Firma Dışı Etkenler
- Sermaye piyasasının gelişme düzeyi, kredi bulma olanakları
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- Malın piyasadaki rekabet koşulları
- Teknolojik gelişmeler
- Yatırım teşvikleri
- Vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları

5.1.2.3. İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
İşletme sermayesinin hesaplanmasının tahminde öteye gidemediğini söylememiz
gerekmektedir. Çünkü her ne kadar gerekli hesaplamalar yapılsa da karşılaşılacak durumlar
farklılık gösterebilmektedir.
Firmanın üretim aşamasında likidite sıkıntısına düşmemesi, kapasite kullanım
düzeyinin planlandığı gibi sürdürülebilmesi, siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi ve öte
yandan da kaynakların israf edilmemesi için işletme sermayesinin ögelerinin iyi belirlenmesine
ve işletme sermayesi ögelerinin iyi hesaplanması gerekir. İşletme sermayesi özellikleri
belirlenirken
a) Sektörün özellikleri, üretim türü, nakit akım hızı, hammadde tedarik koşulları, üretim
kapasitesi ve kapasite kullanım oranı, üretim süresi gibi doğrudan firma ile ilgili faktörler.
b) Vergi ve yatırım teşvikleriyle ilgili uygulamalar, fiyatlardaki değişmeler, sermaye
piyasasının gelişmişlik derecesi, teknolojik gelişmeler vb. gibi firma dışı faktörlerinde hesaba
katılması gerekir.
Örneğin: Enflasyonist bir ortamda işletme sermayesi ihtiyacının genişleyeceği açıktır.

5.1.2.4. İşletme Sermayesinin İhtiyacının Belirleyicileri
1- Yıllık satış tutarı
2- Ortalama stok tutarı
3- Yıllık genel giderler
4- Satış fiyatı üzerinden bürüt kar
5- Satıcının tanıdığı kredi süresi
6- Müşterilere tanınan kredi süresi
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Yukarıdaki bu değişkenleri ve bunlardan türetilecek oran ve ilişkileri uzun yıllar
faaliyette bulunan bir firma için belirlemek mümkün olsa da yeni faaliyete geçen firmalar için
sağlıklı tahminler yapmanın güç olduğu da açıktır.

5.1.2.5. İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanma Yöntemleri
1- Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi
2- Günlük Ortalama Harcama Tutarı Yöntemi
3- Schmallenbach Formülü İle İşletme Sermayesinin Hesaplanması

1- Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi
Bu yöntemin esası faaliyet devri süresinin hesaplanmasına dayanmaktadır.
Bu yöntemle işletme sermayesinin hesaplanmasını bir örnek yardımıyla gösterebiliriz.
Örnek:
İşletme sermayesi ihtiyacı = tahmini yıllık satışları / faaliyet devri katsayısı
Faaliyet devri katsayısı = 365 / Faaliyet devri süresi

Faaliyet Devri Süresinin Belirlenmesi:
1- Hammadde ve malzemelerin stokta beklemesi için geçen süre … 20 gün
2- İmalatta geçen süre ………………………………………………30 gün
3- Mamullerin stokta kalma süresi …………………………………30 gün

Stok Tutma Süresi (STS)= 80 gün (20+30+30)
4-Satışlarda müşterilere tanınan kredi süresi ……… 60 gün (alacakların ortalama tahsil
süresi, vade AOTS)
5- Kasa ve bankalardaki nakitlerin günlük ödemeleri ortalama karşılama süresi (NÖKS)
…………………… 10 gün
Faaliyet Devri Süresi = 150 gün (80+60+10)
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Faaliyet devri katsayısı = 365 / 150 = 2,433
Tahmini işletme giderine 1 milyar TL dersek işletme sermayesi ihtiyacını da
1000/2,433=411,0 milyon TL olarak belirlemiş oluruz.
İşletme sermayesi ihtiyacı, Günlük ortalama işletme sermayesi (GOİS) hesaplan arakta
bulunabilir.
GOİS= CİRO / 365 = 1000 Milyon TL / 365
= 2,74 Milyon TL bulunur.
Bu verimizde faaliyet devri süremiz ile çarparsak işletme sermayesi ihtiyacını elde
ederiz.
2,74 x 150 = 411,0 Milyon TL
İşletme sermayesi ihtiyacı= [ CİRO x ( STS + AOTS + NÖKS ) ] / 365

Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemine Yapılan Eleştiriler
1- Firmanın girdi satın alımları ile mamul satışlarının yıl içinde aylara düzenli dağıldığı
varsayılmaktadır.
2- Firmaların kısa vadeli borçları hesaba katılmamaktadır.
3- Firmanın faaliyet devrine ilişkin süreyi tam olarak hesaplayabileceği varsayılır.
4- Girdilerin basit bir işlem sonucu çıktı haline döndüğü varsayılmaktadır.
5- Bu yöntemde amortisman giderleri, satılan malın maliyetine eklenmekte ve bir gider
ögesi olarak hesaplanmaktadır.

2- Günlük Ortalama Harcama Tutarı Yöntemi
Bu yöntemde öncelikle maliyet ögelerim belirlenir. İkinci aşamada faaliyet devrini
oluşturan süreler esas alınarak her kullanım için gerekli işletme sermayesi tutarı hesaplanır. İlk
örneğimizdeki veriler yardımıyla işletme sermayesi ihtiyacımızı hesaplayalım.
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Maliyet Öğeleri

Tutarı
(milyon TL)

Günlük ortalama harcama
tutarı (bin TL)
=(yıllık
tutarı/365)

Üretim Maliyeti Giderleri
Hammadde ve Malzeme Giderleri
İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Amortisman Giderleri
Finansman Giderleri
Üretim Maliyeti Toplamı
Yönetim ve Satış Giderleri
Toplam Maliyet
Kar
Giderler toplamı

harcama

175
150
150
100
125
700
150
850

479,5
411,0
411,0
274,0
342,5
1917,8
411,0
2328,8

150
1000

411,0
2739,3

İşletme Sermayesi Ortalama Tutarı
Maliyet Ögeleri

Günlük giderler
(bin TL)

Hammadde- Malzeme giderleri
479,5
Yarı mamul giderleri=hammadde
ve malzeme giderleri + işçilik
giderleri + ½(genel üretim giderleri 512500/365
+
finansman
giderleri
+ =1404,1
amortisman giderleri)
Mamul Giderleri=yarı mamul
giderleri + ½(genel üretim giderleri
+
finansman
giderleri
+ 700000/365
=1917,8
amortisman giderleri)
Alacaklar( Günlük Satış Tutarı)
Kasa ve bankalardaki nakit
İşletme Sermayesi Tutarı

1000000/365
=2739,7
1000000/365
=2739,7

20

İşletme
Sermayesi
Ortalama
Tutarı
(Bin TL)
9589,0

30

42123,0

30

57534,0

60

164382,0

10

27397,0

Faaliyet
Devri
Süresi

301025,0

Aynı veriler kullanılarak bu yöntemle işletme sermayesi ihtiyacı yaklaşık 301,0 milyon
TL bulunuştur. Ancak bu tutar içerisinde gerçekte işletme sermayesinde ihtiyaç göstermeyen
yarı mamuller, mamuller, alacaklar ve kasa ve banka fonları işletme sermayesi ihtiyacı
yaratmazlar bu sebeple de tutar içindeki paylarının indirilmesi gerekir.
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İşletme
Sermayesinden
Düşülecek Tutar
( bin TL)
Yarı Mamuller
Mamuller
Alacaklar
Kasa-Banka Fonları
Toplam

4110,0
4110,0
41100,0
6850,0
56170,0

İşletme sermayesinden indirgenecek amortisman ve kar payları tutarı 56170,0 milyon
TL’dir.
301025,0 - 56170,0 = 244,855 Milyon TL işletme Sermayesi

3- Schmallenbach Formülü ile İşletme Sermayesinin Hesaplanması
İşletme sermayesi ihtiyacı bir formül ile hesaplanır. Bu formül daha çok ticaret
kesiminde faaliyet gösteren firmaların işletme sermayesinin hesaplanmasına uygundur.

M  S  (1 

Kb
V 2  V1
V2
)( Hs
)  Gg
100
12
12

M:İşletme Sermayesi
S: Stok Tutarı
(Kb/100): Satışlar üzerinden sağlanan brüt kar yüzdesi
Hs: Yıllık satış tutarı
Gg: Yıllık gelir giderler, üretim maliyeti içinde yer almayan yönetim ve satış giderleri
V1: Satıcıların firmaya tanıdığı vade (ay olarak)
V2: Firmaların müşterilere tanıdığı vade (ay olarak)
Önceki örnekteki verileri bu örneğe uyarlarsak;
Hs: 1 milyar TL
S: (9,6+42,1+57,5)=109,2 TL
Gg: 150 milyon TL
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V1: 1 ay ve V2: 2 ay
Kb/100=150/1000=%15
1 milyar TL satış hasılatının 150 milyon TL si kardır. Formüle uygulayacak olursak;

M  109, 2  (1 

15
2 1
2
)((1000)
)  150  205, 0milyonTL
100
12
12

Kasa ve bankalarda da ortalama olarak 27,4 milyon TL tutulduğu dikkate alınırsa
işletme sermayesi tutarı 205,0+27,4=232,4 Milyon TL olarak bulunur.
Bu yöntem ile İşletme sermayesi hesabında amortisman giderleri ve karlar dikkate
alınmamıştır. Bu bir eksikliktir.
Schmallenbach Yönteminin Eleştirisi
Bu yöntem daha çok ticaret sektöründe çalışan firmalar için uygundur.
Formülde amortisman giderlerinin ve karın etkisi dikkate alınmamaktadır.
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Uygulamalar

110

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) İşletme sermayesi kavramını açıklayınız.
2) İşletme sermayesi ihtiyacını belirleyen etkenler nelerdir? Açıklayınız.
3) Sabit sermaye maliyeti kavramını açıklayınız.
4) Schmallenbach yöntemine getirilen eleştirileri sıralayınız.
5) Faaliyet devri katsayısı yöntemini aşama aşama anlatınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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6. YATIRIM FONUNUN KAYNAKLARI VE SERMAYE MALİYETİNİN
BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bir yatırım projesini değerlendirebilmek için birçok faktörün yanı sıra yatırım fonunun
fırsat maliyetini de bilmek gerekmektedir. Bu bölümde yatırım fonu kaynakları ve kaynak
maliyetinin belirlenmesi hususunda bilgi verilecektir.
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6.1. Yatırım Fonu Kaynakları
Firmalar yatırım projesinin finansmanında kullanacağı fonu çeşitli kaynaklardan temin
edebilir. Bu kaynaklarda 3 başlık altında incelenebilir.
1-Firmanın Özellikleri: Firmanın organizasyon şekli ve hukuki yapısı, hedeflenen
büyüme oranı vs.
2-Firmanın faaliyet gösterdiği endüstrinin özellikleri: Talebin gelişme hızı, teknolojik
değişme hızı vs.
3-Ekonominin genel koşulları: Para ve sermaye piyasasındaki gelişmeler,döviz
kurundaki gelişmeler vs.
Üç başlıkta topladığımız bu etkenlere bağlı olarak firmanın kullanabileceği belli başlı
yatırım fonu kaynakları şunlardır:






Öz sermaye
Dağıtılmamış Karlar ve Amortisman Fonları
Firmanın Eski Ortaklarına Yeni Pay Senedi Satışı
Yeni Ortaklara Pay Senedi Satılması
Sabit Temettü Garantili Menkul Değerler

6.1.1. Öz Sermaye
Yatırımın finansmanında girişimcinin başvurduğu kaynak öz kaynaktır. Yatırım
yaparken hiçbir öz kaynak kullanmadan yapılamaz diyemeyiz. Yatırım yapılabilir ama bu
durum istisnai bir durum olur.Öz kaynaklarında bir maliyeti vardır yani girişimcinin kendi
kaynaklarının da bir fırsat maliyeti vardır. Çünkü yapılacak yatırım için o kaynaklar
kullanılmazsa o kaynaklar başka bir yatırım için kullanılacaktır. Yatırım projesi eğer firmaya
bu fırsat maliyetinin üstünde bir karlılık getiriyorsa proje uygulanacaktır.Öz kaynak
kullanımının da avantajları ve dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin Öz kaynak kullanımı
firmayı vadeli bir borç ve ana para ödemesi ile karış karşıya bırakmamaktadır. Firma zarar
etmesi durumunda ondan kimse iflasını istemeyecektir. Ancak öz kaynak kullanmak
düşünüldüğü gibi risksiz ve ucuz da değildir.

6.1.2. Dağıtılmamış Karlar ve Amortisman Fonları
İlke olarak dağıtılmamış karların ve amortisman fonlarının firmaya maliyeti firma
ortaklarının sermaye payları üzerinden almayı bekledikleri karlılık oranına eşittir.Dağıtılmamış
karların fırsat maliyetini belirleyen ise anonim ortaklıkta pay senetlerini piyasa değerinin
düşmemesi için dağıtılmamış karlarla finanse edilen yatırımdan sağlanması gerekli asgari
karlılık oranıdır.Vergilendirmenin olmadığı durumlarda dağıtılmamış kar paylarının firmaya
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maliyeti öz sermayenin maliyetinden farksızdır. Ancak dağıtılan kar payları üzerinden kurumlar
vergisi ve gelir vergisi ödenmesi halinde ise dağıtılmamış kar paylarının fırsat maliyetleri daha
düşük olacaktır.

6.1.3. Firmanın Eski Ortaklarına Yeni Pay Senedi Satışı
Eski ortaklara mı yeni ortalara mı satıldığına göre değişmektedir pay senedi çıkartılması
yolu ile yatırım fonu sağlamının fırsat maliyeti. Firma eğer ihtiyacı olan ek fonu ortaklara yeni
pay senedi satışı şeklinde sağlamak isterse ortaklarına bu fonların fırsat maliyetine eşik bir kar
payını garanti etmesi gerekecektir.Ancak bu temin edilecek olan fonların fırsat maliyetlerini
hesaplamak kolay değildir bu yüzden çeşitli yaklaşımlar getirilmiştir bu yaklaşımlar şunlardır:
a) Ortaklardan sağlanacak olan yeni fonların fırsat maliyeti hali hazırda sahip oldukları
pay senetlerinden, cari piyasa fiyatlarına göre gelecekte elde edecekleri kar payları esas alınarak
hesaplanabilir.
b) Söz konusu yatırımların fırsat maliyetinin belirlenmesinde geçmiş yıllardaki benzer
pay senetlerinin getiri oranı esas alınabilir.
c) Sermaye maliyetinin belirlenmesi üzerine pek çok iktisatçının yaptığı çalışmalar
neticesinde pay senetlerinin getiri oranı ile sabit faizli senetlerinin getirisi arasındaki farkın,
farklı risk düzeylerinden kaynaklandığını düşünürler ve bu yaklaşımın kabul edilmesi
durumunda yatırımcı firma, uzun dönemli devlet tahvilinin faiz oranlarını sermaye fonunun
fırsat maliyetini belirlemede kullanabilir.
d) Firma ortaklarının alternatif yatırımlardan elde edecekleri getiri oranını belirlerken
sadece kar paylarını değil, sermaye kazançlarını da hesaba katmaları ve vergi indirmeleri yani
vergiden sonraki toplam kazanca göre getiri oranlarını hesaplamaları doğru olur.

6.1.4. Yeni Ortaklara Pay Senedi Satılması (Halka Açılma)
Yatırım finasmanın bir başka yolu yeni ortaklık senedi çıkartılması ile sermaye
artırımına gidilmesi ve yeni ortaklara bu pay senetlerinin satılmasıdır. Eğer ki bu yöntem
seçilirse firmalar mevcut ortakların gelecekte elde edecekleri gelir akımlarının bugünkü
değerlerini maksimumlaştırmak olacaktır.

6.1.5. Sabit Temettü Garantili Menkul Değerler
Tahviller, ayrıcalıklı pay senetleri ve her çeşit sabit faizli kısa ve uzun vadeli borç
senetleri bu gruba girer. Bu sermaye kaynaklarının dolaysız maliyeti firmanın ödediği faiz
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oranıdır. Ancak burda dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır oda vergilendirmenin borç
alınan sermayenin maliyetini nasıl etkilediğidir. Sabit temettü garanti borçlanmada genellikle
faiz, bir gider kalemi olarak firmanın hasılatından indirilmektedir. Bu durumda önemli olan ise
vergiden sonraki faiz oranıdır. yani firma, yatırım fonunun maliyeti olarak vergiden sonraki
faiz oranın hesaba katma durumudur.

6.2. Yatırım Fonunun Borçlanma ile Finansmanı ve Optimal Sermaye
Maliyeti
Firmanın yatırım fonunu hangi kaynaktan sağlayacağı önemli midir? Firma eğer olanağı
varsa yatırım harcamalarının tümünü öz kaynakları ile finanse etmeli mi? Yoksa yatırım
fonunun tamamı borçlanma ile mi sağlanmalıdır? Kısaca ifade etmek gerekirse firma için
optimal sermaye bileşimi, yani optimal borç(yabancı kaynak)/öz sermaye oranı var mıdır?
Optimal sermaye oranını, ortalama sermaye maliyetini en düşük düzeye indiren,
firmanın piyasa değerini en yükseğe çıkaran oran olarak tanımlarsak böyle bir orandan söz
edilebilir mi?
Bu soruların hepsi aynı anlama gelir. Sermayeyi kesin şu kaynaktan alır diyemeyiz.
Sermaye maliyeti konusu farklı yaklaşımlarla ele alınmış ve optimal sermaye yapısı konusunda
farklı öneriler getirilmiştir. Firmanın optimal sermaye yapısı konusunda ortaya atılan görüşleri
iki başlık altında ele alacağız. Geleneksel Yaklaşım ve Modigliani-Miller Yaklaşımı.
Bir firmanın öz sermaye maliyetinin ve yatırımdan beklenen getiri oranının altında belli
bir faiz oranından borçlanmasının, öz sermaye üzerinden dağıtılan kar payını ve firmanın piyasa
değerini nasıl etkileyeceğini formülleştirelim:

Y:yatırım fonu tutarı
A:öz sermaye tutarı
B:borç(dış kaynak tutarı)
Y=A+B
λ:A\B
r:yatırım fonunun getiri oranı ki en az sermaye maliyetine eşittir: r≥iₐ(öz sermaye
kapitalizasyon oranı)
İᵦ:dış kaynak maliyeti, kredi faiz oranı
k:öz sermaye üzerinden sağlanan kar oranı
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λ(r-iᵦ):risk primidir.
k=(r.Y-iᵦB)/(Y-B) ve (r.Y-iᵦB)/A yazılabilir.
formüldeki B\A nın yerine λ’yı koyarsak, borçlanma oranı ve borç maliyeti ile karlılık
oranı arasındaki ilişkiyi veren k=r+λ(r-iᵦ) formülünü elde ederiz.
Bu formül ile λ’nın alacağı değere göre k’nın nasıl değişeceği belirlenebilir.
λ=0 ise yani yatırım fonunun tamamı öz kaynaklardan karşılanıyorsa doğal olarak k=r
olur.
λ>0 fakat r=iᵦ ise k=r
r>iᵦ ise λ büyüdükçe k’da yükselir.
r<iᵦ ise λ büyüdükçe k’da düşer.

Firmanın piyasa değeri (PD) aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.
PD=P+B
PD=K\r+B
P:Pay senetlerinin piyasa değeri, P=K\r ;r=iₐ
öz sermayenin kapitilasyon oranı, ortalama maliyeti: r(=iₐ)=K\P
B=F\iᵦ
F:borç faiz ödemeleri,F=B.iᵦ
K=r(A+B)-B.iᵦ
K:dağıtılan kar;ortakların kullanabileceği gelir= net faaliyet gelirleri(G)- borç
ödemeleri(F)
PD=(r(A+B)-Biᵦ)\r+B veya Y+B(r-iᵦ)\r
PD ile Y(=A+B) ve r(=iₐ) ile aynı yönde, iᵦ ile ters yönde ilişki vardır. iₐ>iᵦ olduğu sürece
B\A oranının yükselmesi firmanın piyasa değerini yükseltir.
Firma öz sermaye yerine borçlanmayı tercih ettikçe firmanın piyasa değeri
yükselecektir. bu durumda firmanın bulabildiği kadar borçlanması yani borçlanma için optimal
sınırın olmayacağı savunulabilir. yukarıda firma kazançlarının vergilendirilmesi halinde
borçlanmanın firmanın kar payı üzerindeki etkisi daha ilginç hale geleceğini tespit etmiştik.
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Borç faiz oranının yatırımın getiri oranından daha büyük olması halinde öz sermayenin
kar oranı ve pay senedinin değeri düşecektir. Bu durumda firmanın borçlanmayı derhal
durdurması gerektiği açıktır.

6.2.1. Geleneksel Yaklaşım
Geleneksel yaklaşıma göre firma için optimal sermaye yapısı yani optimal borçlanma
düzeyi vardır. Firma borçlandığında bir noktaya kadar kaldıraç etkisinden faydalanır.
Kaldıraç etkisi:Vadeli işlem piyasalarında işlem yapmak üzere teminat olarak yatırılan
parayla, yatırılan teminattan çok daha büyük bir pozisyon alınması demektir.
Geleneksel yaklaşımda,firma açısından öz sermaye maliyeti dış kaynak maliyetinden
daha yüksektir.Firma sermayesine katılım borç vermeye göre daha riskli olması nedeniyle
ortaklar bu riski karşılayacak kadar yüksek ve normal faiz oranının üzerinde kar payı beklentisi
içinde olurlar.Borç faizinin vergi matrahından düşürülmesine ve faiz tasarrufu sağlanmasına
karşılık dağıtılan kar payı için böyle bir olanak yoktur.Bu nedenle öz sermaye maliyetimiz daha
yüksek çıkmaktadır.
Öz sermaye maliyetinin yüksek olması durumunda firma dış kaynak kullanarak
ortalama sermaye maliyetini düşürme arayışına girecektir.Fakat borçlanma ve ortalama
sermaye maliyeti belli bir noktaya kadar düşürülebilir.Bir noktadan sonra borçlanma oranı
yükseldikçe sermaye maliyeti yükselir ve firmanın piyasa değeri düşmeye başlar.
Firma ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu noktada borçlanmaya devam
ederse ortalama sermaye maliyeti yükselecek buna bağlı olarak firmanın riski artacaktır.Bu
sebeple ortaklar daha fazla kar payı talep edecek ve firmaya borç verenler de ek güvence talep
edecektir.
Geleneksel yaklaşımda firmanın,imkan bulsa bile dilediği kadar borçlanması
düşünülemez.Firma toplam sermaye tutarının ağırlıklı ortalama maliyetini minimize edecek bir
borç oranını yani optimal sermaye bileşimini belirlemek durumundadır.Optimal sermaye
bileşimi de ortalama sermaye maliyetinin minimum olduğu noktada gerçekleşir.Böylece firma
optimal sermaye bileşiminde maksimum piyasa değerini yakalamış olur.

6.2.2. Modigliani-Miller Tezi
Sermaye yapısının belirlenmesinde bu tez geleneksel teze aykırı görüşler ileri
sürmüştür.
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M-M nin tezine göre tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir sermaye piyasasında
ve kurumlar vergisinin olmadığı durumda, kaldıraç etkisi ne olursa olsun borç/öz sermaye
oranındaki değişme firmanın ortalama sermaye maliyetini ve piyasa değerini etkilemez.
Bu tezi ileri sürerken ek varsayımlarda bulunmuşlardır.
a) Gelecek dönemlerde elde edileceği tahmin edilen faaliyet gelirlerinin olasılık
dağılımı için beklenen değerler, cari gelirin olasılık dağılımı ile aynıdır.
b) Firmalar eş risk kategorilerine göre sınıflandırılabilir.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak şu sonuçlara varılmaktadır.
a) Firmanın ortalama sermaye maliyeti ve piyasa değeri sermaye yapısından
bağımsızdır.
b) B/A oranı yükseldikçe firma riski yükselir. Ortalama sermaye maliyetide yükselir,
firmanın piyasa değeri düşer.
c) Bu teze göre yatırım kararı alırken firmanın seçeceği ıskonto sermaye yapısından
bağımsızdır.
M-M’nin firmanın sermaye maliyetinin ve piyasa değerinin B/A oranından
etkilenmeyeceği sonucuna varırken nasıl bir analiz yaptığını biraz daha ayrıntılı açıklayalım.
Bu teze göre firmanın bir ortağı firmanın borçlanma oranının artması ile kendi
portföyünde borç oranının artması arasında kayıtsız kalacaktır. Bu nedenle firmanın toplam
piyasa değeri tüm B/A oranlarında, hiç değilse belirli bir borçlanma sınırına kadar
değişmeyecektir.
Örneğin, piyasada aynı risk kategorisinde olan ve sadece öz sermayesi ile çalışan Fırat
Firması ve kaynak ihtiyacının bir kısmını borçlanarak karşılayan Dijle Firmasının pay senetleri
değerleri arasındaki farklılık, piyasada aktarma mekanizmasının işleyişi ile ortadan kalkacaktır.
Yani bu iki firmanın pay senetleri değerleri arasındaki farklılık geçicidir.
Yatırım projesinin kısmen öz sermaye ve kısmen de borçlanma ile finansmanı halinde
firmanın öz sermaye üzerinden dağıtabileceği kar payı formülü:
k = r+ λ ( r-ib )
Özetle M-M ye göre aynı risk grubunda bulunan firmaların ortalama sermaye
maliyetleri kendi sermaye yapılarının etkilerinden bağımsızdır ve aktarma işlemi nedeniyle
eşitlenmeye yönelecektir. Aynı risk kategorisine giren ve net faaliyet gelirleri eşit olan
firmaların sermaye yapıları nasıl olursa olsun piyasa değerleri eşitlenir
M-M hipotezi kurumlar vergisinin olmadığı durumda geçerlidir.
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M-M hipotezine getirilen eleştiriler şu şekilde sıralanmaktadır:
1- M-M’nin hipotezi B/A oranındaki yükselmenin firmanın piyasa değerini
etkilemediğini kanıtlamaktadır deniliyor. Gerçekte bu hipotez pay sahiplerinin kendi adlarına
aynı koşullarda borçlanabildikleri bu durumda firmanın borçlanmasının etkilerini taşımaktadır.
2- Bu tezin açıkladıkları mekanizmanın işleyebilmesi için uygulamada gerekli
koşulların bir araya gelmesinin kuşkulu olduğu üzerine durulmaktadır. Aktarma işlemini ancak
az sayıda yatırımcı yapabilir. Küçük yatırımcılar alım-satım maliyetinin yüksekliğinden dolayı
aktarma işlemini cazip bulmayacaklardır. Bu tez işlem maliyetini hesaba katmamıştır.

6.3.Risk Faktörü ve Sermaye Yapısı
Firma farklı getiriye sahip ve farklı risk taşıyan projelerden, pay senetlerinin piyasa
değerini maksimize edecek şekilde, karma bir portföy oluşturduğu takdirde sermaye maliyetini
de minimize etmiş olacaktır.
Farklı getirili ve riskli projelere kaynak tahsis edilerek oluşturulacak portföyün sermaye
maliyetini nasıl etkileyeceğini bir modelde analiz edebiliriz. Firmanın kullanımına hazır Y gibi
bir yatırım fonu bulunduğunu ve bu fonu X1 ve X2 projelerinde kullanıldığını kabul edelim.X1
projesi düşük fakat emin getirili yani beklenen getirinin varyansı sıfır olan bir proje olsun.
Örneğin firma uzun vadeli devlet tahviline finansman yapsın. Bilindiği gibi,devlet tahvilinin
getirisi düşük düzeyde fakat garantidir.Bu projenin alternatifi X2 projesi sabit sermaye
yatırımıdır.Sabit sermaye yatırım projesi beklenen getirisi yüksek fakat aynı zamanda yüksek
derecede risklidir.Yani X2 projesinin getirisinin varyansı sıfırdan büyüktür.Sabit sermaye
yatırımından yüksek oranda kar sağlanabileceği gibi zararda söz konusudur ki bu durumda
firmanın piyasa değerinin düşmesi hatta öz sermayesini kaybetmesi olasıdır.Başka deyişle sabit
sermaye yatırımının potansiyel getirisi pozitif yüksek olabileceği gibi sıfır hatta negatifte
olabilir.
Farklı getirili ve farklı risk taşıyan yatırım projeleri karşısında girişimcinin tutumu nasıl
olacaktır? Bu soruya şu şekilde yanıt verebiliriz: Rasyonel girişimci portföyünü riske karşı en
iyi getiri dengesini sağlayacak şekilde düzenlemelidir.Başka deyişle girişimci elindeki yatırım
fonunu ek projeye bağlamamalı, X1 ve X2 projeleri arasında, beklenen getiriyle risk arasında en
iyi (optimal) denge kurulacak şekilde dağıtmalıdır.y1, yatırım fonundan X1 projesi için tahsis
edilen fon oranını, y2 de yatırım fonunda X2 projesinin oransal payını göstersin.y1+y2=1 ve Y=
y1Y+y2Y olacağı açıktır. Buna göre firma portföyünün getiri oranı r = y1r1 + y2r2 şeklinde
formule edilebilir. Öte yandan herhangi bir portföyün getirisine atfedilecek risk, getiri ile ilgili
varyanstır ve şu şekilde gösterilebilir:
σ2 = y12 σ 1 2 + y22 σ 2 2
Getiri ve risk portföyün birleşimi tarafından belirlenecektir. Yani her faklı portföy farklı
bir getiri – risk kombinasyonu verecektir.
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Yukarıdaki eşitlik gösteriyor ki X1 ve X2nin getirileri ve riskleri birbirinden bağımsızdır,
yani kovaryansı sıfırdır. Şimdi elimize karma bir portföyün performansının iki göstergesi
mevcuttur. Bunlar beklenen getiri oranı ve varyanstır. Burada asıl sorunumuz beklenen getiriyle
risk arasındaki tradeoff un değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeye getiri olanakları
geometrik yer eğrisi ( GOGYE ) veya portföy fırsat eğrisi ve farksızlık eğrileri yardımıyla
yapabiliriz. GOGYE eğrisi veri bir risk düzeyinde portföyün getiri oranını vermektedir. Portföy
içinde X2 projesine yatırılan kaynak oranı y2, yükseldikçe beklenen getiri ve risk oranı
yükseleceğinden, eğri pozitif eğimli ve azalan oranda yükselen bir biçim olacaktır. Farksızlık
eğrileri seti getiri ve riske bağlı fonksiyonunu temsil etmektedir. Farksızlık eğrilerinin biçimi
bize daha yüksek getirinin ancak daha yüksek riskli yatırım projelerinden beklenebileceğini
veya yüksek riske ancak getirinin de yüksek olması halinde razı olunacağını göstermektedir.
Y2yi sıfırdan itibaren bir’e kadar değiştirdiğimizde r de r1 ve r2 arasında değerler alacaktır.
Şekilde görüldüğü gibi σ 2 sıfırdan σ 22 ye kadar değişecektir. Optimal portföy birleşimi,
mümkün en yüksek farksızlık eğrisi üzerindeki sermaye tahsisidir. Şekilde görüldüğü gibi ŕ
getiri oranını veren σ 1 2 gibi bir risk taşıyan portföy optimaldir. Bu portföy birleşimini sağlayan
firma piyasa değerini maksimize eder.
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6.4. Risk ve Firmanın Piyasa Değeri
Pay sahiplerinin birinci önceliği firmanın iyi yönetilmesi ve dağıtılan kar payının,
dolayısıyla firmanın piyasa değerinin maksimize edilmesidir. Bu husus özellikle temettüden
çok sermaye kazancı biçiminde gelir elde eden ve bundan dolayı yüksek vergi dilimine giren
pay sahipleri için doğrudur. Sermaye piyasasının mükemmel işlediği ve riskin olmadığı bir
ortamda firma değerinin maksimize edilmesi gelecekte elde edileceği umulan karların bugünkü
değerleri toplamının maksimizasyonu anlamına gelir. Fakat riskli bir ortamda durum uzun süre
geçerli olmaz ve farklıdır. Yüzeysel olarak risk ögeleri objektif karın beklenen kar ile ikamesi
biçiminde yansıtılabilir. Bu yaklaşım, risk derecesinin firma değeri üzerindeki ağırlığını ihmal
etmektedir. Tipik olarak, yüksek dereceli risk en azından yüksek getiri beklentisi yaratır. Veri
bir getiri için risk nekadar yüksek ise firmanın piyasa değeri okadar düşük olur. Bazı
varsayımlardan hareket ederek, riskli yatırımları olan bir firmanın piyasa değerini bir formul
ile ifade edebiliriz:
PD=1/i(π-Rβσ)
Formuldeki simgelerin anlamları:
PD: firmanın piyasa değeri
i :risksiz kazanç akımı için iskonto oranı
π : beklenen kar
R: bir risk biriminin piyasa değeri ki σ ile ölçülmektedir.
Β:firmanın karı ile aynı endüstrideki öteki firmaların portföylerine bekledikleri karları
arasındaki korelasyon katsayısıdır.
σ :karın standart sapmasıdır.
Formül dikkatli incelenirse,beklenen karın artması halinde, beklenen karın artması
halinde, eğer risk oranı çok fazla yükselmezse, firmanın piyasa değerinin yükseleceği fark
edilecektir. Aksine veri beklenen kar düzeyinde risk yükselirse firmanın değeri düşecektir.
Firmanın piyasa değerinin yukarıdaki formul ile ifade edilmesi, portföy kavramından
finansal varlıklar denge değerine doğru bir genişlemedir. Genellikle finansman yöntemi seçimi,
fiyat ve çıktı politikası ve bir sermaye bütçesi içinde yatırım projeleri karması, hem getiriyi
hemde riski değiştirecektir. Risksiz durumlarda uygulanabilir fiyatlandırma, üretim ve yatırım
kuralları riskli durumlarda yetersiz kalabilir. Örneğin risksiz bir ortamda bir firma BND i.
Negatif olan projeleri asla uygulamayacaktır. Oysa risk söz konusu olduğunda böyle bir projeyi
uygulamaya koymak, eğer getirisi, sermaye bütçesi içinde daha önceden yer olan öteki projeler
ile negatif yönde ilişkili ise, optimal olabilir. Global sermaye bütçesi üzerinden beklenen
getirinin artması riskteki bir atış ile dengelenmekten daha fazla olabilir. Veya yeni bir projenin
küçük bir negatif getirisi global sermaye bütçesi üzerindeki riski daha büyük oranda azaltabilir.
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Yukarıdaki formülün açıkça ortaya koyduğu gibi π ve σ ta eşanlı bir azalma firmanın piyasa
değerinde bir yükselmeye neden olabilir.

6.5. Yatırım Fonu Maliyetinin (İndirgeme Oranının) Belirlenmesi
6.5.1. İndirgeme Oranının Önemi
Firmanın yatırım projesinin finansmanında kullanacağı fonların maliyeti projenin
uygulamaya konulması veya konulmaması açısından son derece önemlidir. Sermaye
maliyetinin olduğundan yüksek değerlendirilmesi yatırım yapmayı güçleştirir. Buna karşılık,
sermaye maliyetinin düşük tutulması kaynakların israf edilmesine yol açar.
Sermaye piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli olması halinde bir firmaya olan
sermaye fonu arzı sonsuz esnektir. Firma veri kredi faiz oranını ödeyerek dilediği kadar kaynak
kullanabilir; marjinal sermaye maliyeti firma için sabit kalır. Buna karşılık, ekonominin bütünü
için sermaye malı arzı pozitif bir eğri ile temsil edilir. Sermaye maliyetinin yükselmesi, marjinal
sermaye maliyetinin ortalama sermaye maliyetinden büyük olması anlamına gelir.
Firma yatırım fonu ihtiyacını kısmen öz sermayesi ile kısmen de borçlanarak karşılar.
Borçlanma maliyeti her kaynak için farklıdır. Projede kullanılan sermaye fonunun ortalama
maliyeti sermaye kaynakları maliyetinin tartılı ortalamasına eşit olacaktır. Firmanın amacı
yatırım fonunun ortalama maliyetini en düşük düzeyde tutmaktır.

6.5.2. İndirgeme Oranının Belirlenmesi; Marjinal Sermaye Maliyeti
Firma için uygun indirgeme oranı sermayenin ortalama maliyetine göre değil, marjinal
maliyetine göre belirlenecektir. Marjinal sermaye maliyeti sermaye maliyetindeki değişmenin
sermaye stokundaki değişmeye oranı ile bulunur.
Mevcut ve ek sermayenin ortalama maliyeti bilinirse marjinal sermaye maliyetini
hesaplamak kolaydır ve firma yatırım projesini değerlendirirken indirgeme oranı olarak bunu
alacaktır. Marjinal sermaye maliyetleri pozitif eğimli düz doğru ile gösterilebilir. Marjinal
sermaye maliyeti sermaye piyasasından borçlanan tüm firmaların karşı karşıya bulundukları
yatırım fonu arz eğrisini temsil eder.
Tek firmanın nasıl bir arz eğrisi karşısında bulunduğu piyasanın yapısına bağlıdır.
Sermaye piyasasında tam rekabet koşulları geçerli ise tek firmaya yönelik yatırım fonu arzı
yatay eksene paralel bir doğru ile gösterilebilir. Bu durumda firma için borç sermayenin
marjinal ve ortalama maliyeti eşit ve sabittir.
Sermaye piyasasında monopson koşulları geçerli ise firmanın kullanacağı ek
sermayenin maliyeti yükselir. Yatırım fonunun hem marjinal maliyeti hem de ortalama maliyeti
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yükselir. Fakat firma genellikle bloklar halinde borçlanır. Pay senedi ve tahvil parti parti
çıkarılır; bölünmezlik özelliği taşır. Bu nedenle firmanın marjinal sermaye maliyeti pozitif
eğimli bir doğru ile gösterilmez, merdiven basamakları şeklinde yükselen kırık bir çizgi ile
temsil edilir. Sermaye maliyetinin bu şekilde yükselmesi, firmanın optimal sermaye birleşimini
yakalamasını mümkün kılmayabilir.

6.5.3. İndirgeme Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Etkenler
1.1.

Firmanın borçlanma maliyeti

1.2.

Firmanın ortalama karlılık oranı

1.3.

Firmanın alternatif yatırımlardan sağladığı veya beklediği karlılık oranı

1.4.

Aynı endüstride bulunan firmaların karlılık oranı

1.5.

Firma ortaklarının beklediği asgari karlılık oranı

1.6. İndirgeme oranı fiyatlar genel seviyesindeki değişmelerin (enflasyon
beklentisinin) etkisini taşır. Bir başka deyişle indirgeme oranı cari fiyatlara göre belirlenecektir.
1.7.

Yatırımın risk oranı

Firma, tüm bu hususları ve sermaye fonunun birleşimini göz önünde tutarak bir
indirgeme oranı belirlemelidir. İndirgeme oranının yüksek belirlenmesi karlı yatırım projesi
bulma olanağını sınırlandırır. İndirgeme oranının düşük belirlenmesi kaynakların kötü
kullanılmasına neden olur.
Kimi iktisatçılar firmanın gelişerek büyüdüğü durumlarda ek sermaye maliyetin
yükselmeyebileceğini savunuyorlar. Firma ölçeğinin büyümesi durumunda içsel ekonomiler
ortaya çıkar, borçlanmanın doğuracağı risk artmayabilir. Büyük ölçekli firma piyasada
sağlayacağı hakimiyet ve güvenilirlik sayesinde uygun koşullarda kredi bulabilir. Büyük firma,
içinde yer alacağı grubun bankasından ucuz kredi temin edebilir. Bu durumda ortalama ve
marjinal sermaye maliyeti yükselmez.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) A firması getiri oranı r=%40 olan bir projeyi değerlendirmektedir. Firma için öz
sermayenin fırsat maliyeti %36 ve kredi faiz oranı %38 dir. Kar üzerinden %25 gelir vergisi
ödenecektir. Bu proje uygulanabilir mi? Evet ise hangi kaynak ile finanse edilmelidir? Neden?
2) Yatırım projesini dağıtılmamış kar ile finanse etmenin avantajı veya dezavanatjı
nelerdir?
3) Firmanın finansman kaynağı seçimini etkileyen etkenleri açıklayınız.
4) Yatırım projesini özsermaye ile finanse etmenin artı ve eksilerini tartışınız.
5) Geleneksel teze göre borçlanma ile firmanın değeri arasındaki ilişkiyi anlatınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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7.1.
7.2.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Yatırım projeleri hazırlandıktan sonra bu projeler arasında öncelikler belirlenmesi
gerekmektedir. Bu bölümde, alternatif projelerden hangilerine öncelik verilmesi gerektiği
hususunda dikkat alınması gereken kriterlerden bahsedilecektir.
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7.1. Proje Değerlendirmenin Önemi
Yatırım projeleri hazırlandıktan sonra bu projelerinin seçilecek bir veya birkaç kritere
göre öncelik sıralamasına konulması gerekir. Firma bu projelerden hangilerini uygulamaya
koyacağını elindeki yatırım fonlarına bakarak değerlendirecek ve karar verecektir. Zira
firmanın kaynakları sınırlıdır ve ekonomik, teknik yönden rantabl olan tüm projeleri teknik ve
ekonomik yönden uygulamaya koyması mümkün değildir. Bu nedenle her özel girişimci g örüş
ufku içinde olan ve kaynakların kullanımı bakımından birbiri ile rekabet eden projeler arasında,
kabul edilecek bir kritere göre seçim yapmak zorundadır.
Bir an için firmanın önünde uygulanabilir tek yatırım projesi olduğunu veya firmanın
önündeki tüm projeleri finanse edebilecek yatırım fonuna sahip bulunduğunu düşünsek bile,
yine de mevcut yatırım projelerini önem verilen bir kritere göre değerlendirmesi ve öncelik
sıralamasına koyması gerekir. Zira kullanılacak yatırım fonlarının fırsat maliyetinin sıfır olması
düşünülemez. Firma yatırım projelerini öz sermayesini kullanarak veya borçlanarak finanse
edecektir. Öz sermaye yatırım için kullanılmadığı takdirde bankaya mevduat olarak konulabilir
veya devlet tahviline yatırılabilir ve faiz geliri elde edinilebilir. Firma yatırımdan vazgeçtiğinde
borçlanmak ve faiz ödemek zorunda kalmaz. Görüldüğü gibi, alternatifsiz yatırım projesinin
bile bir fırsat maliyeti vardır ve bu fırsat maliyeti öz sermayenin faiz geliri veya borç
sermayenin kredi faizidir.

7.2. Firmanın Amacı ve Proje Değerlendirme
Proje değerlendirme firmanın amacı doğrultusunda yapılır. Özel bir firmanın birçok
amacı olduğu düşünülebilir. Fakat birincil amaç kar en çoklaştırılmasıdır. Öteki amaçlar ikincil
önceliğe sahiptir ve kar amacının gerçekleşmesine bağlıdır. Uzun dönemde kar edemeyen bir
firma öteki amaçlarını da gerçekleştiremez. Özel firma için birincil amaç kar maksimizasyonu
olunca projeler arasında amaca yakınlık bakımından bir sıralama ve tercih yapmak kolaydır.
Kar amacıyla çalışan firma yatırım fonlarının fırsat maliyetini göz önünde tutarak, tüm projeleri
değil, marjinal getirisi indirgeme oranını (marjinal sermaye maliyetini) aşan projeleri
uygulamaya koyacaktır.
Açıktır ki firmanın değerlendirme yapabilmesi için bir indirgeme oranı belirlemesi
yetmez. Firmanın yatırım politikasını sağlıklı yürütebilmesi yani projeler arasında sağlıklı
tercihler yapabilmesi için ilgili endüstrideki alternatif üretim yöntemleri, talep tahminleri,
finansman imkanları ve gelecekte mal ve faktör fiyatlarının takip edeceği seyir vb. hakkında
gerekli bilgilere ve öngörü olanaklarına da sahip olması gerekir.
Kamu projelerinde ise bireysel karlılık amacı güdülmez, sosyal faydanın
maksimizasyonu aranır. Sosyal faydanın maksimizasyonu da genellikle birçok amacın birlikte
gerçekleştirilmesini gerektirir. Bu amaçlar her zaman uyumlu değildir, bazen birbirleriyle
çatışırlar. Çatışan amaçlar arasında hangisinin toplum için daha öncelikli olduğunu belirlemek
için objektif ölçütler yoktur. Dolayısıyla kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesi özel
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projeleri değerlendirmek kadar kolay değildir. Kamu yatırım projelerini değerlendirirken
politikacıların öznel tercihleri ve ekonomi dışı öncelikleri çok defa etkili olabilmektedir.
Özel firmaların hazırladıkları tüm yatırım projeleri mutlaka ve sadece bireysel karlılığı
amaçlayan projeler değildir. Özel firmalar da yasaların veya sözleşmelerin getirdiği
yükümlülükler nedeniyle veya gönüllü olarak ve sosyal sorumluluk duygusu ile veya kamu
otoritelerine ve halka hoş ve sempatik görünmek amacıyla sosyal faydası yüksek projeleri
uygulamaya koyabilirler.
Firma yatırım projelerini değerlendirirken görüş ufkunda olan ve ilk elemeden geçen
tüm projelerin karlılığının ölçülmesi esastır. Eğer tek reel yatırım projesi varsa karar bu projenin
uygulanıp uygulanmaması şeklinde olacaktır. Yukarıda ifade edildiği gibi, tek yatırım
projesinin de alternatifi vardır. Firmanın önünde değerlendirmeye değer birden fazla proje varsa
her projenin getiri oranı veya karlılığı belirlenerek bunlar arasında bir değerlendirme
yapılacaktır. Firma yöneticileri ikinci aşamada bu projelerden uygulayacaklarını finansman
imkanlarına bakarak kararlaştıracaklardır. Burada zımni olarak firmanın önünde karlılıkları
birbirine yakın birden çok yatırım projesinin olduğu ve sınırlı yatırım fonu ile bunların tümünün
finanse edileceği varsayılmaktadır.
Proje değerlendirmesi ihtiyacını doğuran bir başka neden yenileme sorunudur. Firmaya
bir süre daha hizmet etmesi mümkün bir sermaye malının fiziki ömrünü doldurmadan
yenilenmesi konusunda karar verme durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda kullanılmakta olan
mevcut tesisin rantabilitesi alternatif yeni projenin karlılığı ile karşılaştırılarak mevcut tesis ile
üretime devam veya mevcut tesisin fiziki ömrünü doldurmadan yenilenmesine karar verilir.
Bazı durumlarda yenileme sorununun çözümü güçlük arz eder. Mevcut sermaye malı ile yeni
sermaye malı işlevleri bakımından farklı olabilir. Bu durumda yatırım kararı sadece nakit girişi
ve çıkışı göz önünde tutularak yapılmaz. Ayrıca bir yatırım malını yenilemenin zamanını
seçmek de firma açısından her zaman kolay değildir.
Yatırım projelerinin seçiminde kullanılacak yöntemler ve bu yöntemlere esas olacak
sayısal veriler elbette çok önemlidir, fakat yatırım kararında sayısal olarak değerlendirilemeyen
bir dizi etkenin ve yöneticilerin öznel değerlendirmelerinin de etkili olacağı unutulmamalıdır.
Örneğin, yeni malın piyasasına veya yeni bir endüstriye girilmesi, yeni bir teknolojinin
denenmesi, dikey veya yatay bütünleşmelerde firmanın piyasadaki yerini güçlendirmek
istemesi gibi tercihler bazen doğrudan karlılık amacının önüne geçebilir ve firma yöneticilerini
yatırım kararı almaya sevk edebilir.

7.3. Proje Değerlendirmede Güncelleştirmenin Anlamı ve Önemi
 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri; paranın zaman değerini dikkate
almaları ve almamalarına göre iki ana gruba ayrılır.
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 Paranın zaman değerini hesaba katmayan yöntemlere statik değerlendirme yöntemleri,
paranın zaman değerini hesaba katan yöntemlere de dinamik değerlendirme yöntemleri
denilmektedir.
 Statik değerlendirme yöntemlerinde, projeyi gerçekleştirmek için yapılan yatırım
harcamalarının, işletme masraflarının ve projeden sağlanacak hâsılat akımlarının farklı zaman
dilimlerinde ortaya çıktıkları ve zaman bakımından türdeş olmadıkları gerçeğiyle
ilgilenilmez.1.ve n.yılda elde edilen gelirlerin ve yapılan harcamaların parasal değerleri
arasında fark gözetilmez.
 Dinamik değerlendirme yöntemlerinde ise, paranın zaman değeri hesaba katılır; farklı
zamanlarda yapılan harcamalar ve elde edilen hâsılat akımları aynı zaman anına indirgenerek
karşılaştırılabilir.
 Ekonomide fiyatlar genel seviyesi yıldan yıla hiç değişmese bile; bugün elde edilecek
1 TL ile gelecekte elde edilecek 1 TL nin faydası ve değeri aynı olmayacaktır.
 Rasyonel insan bugünü; geleceğe tercih edecektir.
 Örneğin; bugün sahip olunan 1 TL, i faiz oranından bir bankaya mevduat olarak
konulursa yılsonunda 1(1+i) TL olacaktır.
 Buna göre;
Bir yıl sonra elde edilecek 1 TL nin bugünkü değeri 1 TL değil, 1/(1+i)
İki yıl sonra elde edilecek 1 TL nin bugünkü değeri 1/(1+i)2
n yıl sonra elde edilecek 1 TL nin bugünkü değeri 1/(1+i)n olacaktır.

i: firmanın kullandığı yatırım fonunun marjinal fırsat maliyeti veya belirlediği
indirgeme oranı
1/(1+i): indirgeme (ıskonto) faktörü
 Yapılan hesaplamalarda projenin ekonomik ömrü içinde indirgeme oranının
değişmeyeceği varsayılmaktadır. Bu oranın her yıl değişmesi durumunda ise
1/(1+i1)(1+i2)…..(1+in)şeklinde olacaktır.
 Görüldüğü gibi gelecekte t. yılda elde edilecek bir miktar paranın bugünkü değeri;
bugün sahip olunan aynı miktar paranın değerinde küçüktür. Çünkü i>0 ve 1/(1+i)<1 dir.
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7.4. Proje Değerlendirmede Yatırım Malının Ekonomik Ömrü
► Bir yatırım malının; teknik ve ekonomik ömrü vardır.
► Yatırım malının teknik olarak kullanılabileceği ve mal üretebileceği zaman aralığına
teknik ömür denir.
► Firmanın yatırım malını etkin biçimde kullanabileceği yani ürettiği malın kalitesi,
maliyeti ve fiyatı ile piyasada rekabet edebileceği, üretimini sürdürebileceği zaman dilimine ise
ekonomik ömür denir.
► Genellikle bir yatırım malının ekonomik ömrü < teknik ömrü.
► Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yatırım malının ekonomik ömrünün
tahmin edilip ve hesaplanması gerekmektedir.
► Değerlendirme tahmini ekonomik ömür içinde yatırımdan beklenen hâsılat ve
maliyet akımları üzerine kuruludur.
► Yatırım malının ekonomik ömrü teorik olarak; yatırım harcamalarının bugünkü
değerlerinin birikimli toplamının minimum olduğu yıldır denilebilir.
► Değerlendirme, proje kararının alındığı dönem olan (t0) yılında yapılmaktadır.
Ancak gerçekte projenin uygulama aşamasında ekonomik ömrün hesaplanması çok güçtür.
► Ekonomik ömür yatırım dönemi başında değil; ancak yatırım malının ömrünün son
yıllarında belirlenebilir. Çünkü ekonomik ömür; yatırım malının kullanılması sürecinde birçok
faktörden etkilenir. Bu faktörler:
* Yatırım malının kullanılma yoğunluğu ve kullanılma koşulları,
* Bakım, onarım masrafları, geliştirme ve yenileme yatırımları, yenileme aralığı,
* Faktör piyasalarındaki gelişmeler, nispi faktör fiyatları, sermaye kıtlığı maliyeti ve
faiz haddi,
* Teknolojik gelişme hızı,
* Yatırım malının kullanıldığı endüstrideki rekabet koşulları, malın fiyatı ve maliyet
koşulları.

Özetle; bir yatırım malının ekonomik ömrünü kesin biçimde tahmin etmek veya
hesaplamak mümkün değildir. Yatırım dönemi başında yapılacak tahmin, uygulama süreci
içinde ortaya çıkacak birçok nedenden dolayı değişebilir. Fakat proje değerlendirmesi için
ekonomik ömürle ilgili tahmin düzeyinde de olsa bir veriye ihtiyaç vardır.
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7.5. Proje Değerlendirmesinde Kullanılarak Gelir-Gider Tabloları ve
Bu Tabloların Hazırlanması
7.5.1. Yıllara Göre Tahmini Gelir Tablosu ve Yıllık Hasılat Akımı
Bu tablonun oluşturulabilmesi için girişimcinin projenin üretime geçtiği ilk yıldan
başlayarak her yıl ne kadar mal üreteceğini, ne kadar malı hangi fiyat veya fiyatlardan
satacağını tahmin ederek bir değerlendirme yapması gerekir. Firmanın faaliyet dışı gelirleri
olacaksa, bunlar nelerdir ve yıllar itibariyle ne kadar gelir getirecektir? Girişimcinin bu
konularda da tahmin yaparak proformat gelir tablosunu hazırlaması gerekir.
YHA:Yıllık Hasılat Akımı
YHA1=P1xQ1 , YHA2=P2xQ2 , YHA3=P3xQ3 …. YHAn=PnxQn

Tablo: 1
YHA
Yıllar
Gelirler (gelir türleri)
1.Birinci faaliyet
gelirleri
2.İkinci faaliyet
gelirleri
3.Diğer gelirler

t1

t2

t3

…..

tn

7.5.2. Yıllara Göre Amortisman Giderleri
Proje değerlendirmesinin yapılması için hazırlanması gereken tablolardan birisi de
amortisman giderleridir. Firmanın karını ve yıllık net nakit akımını (veya net nakit girişini)
hesaplayabilmesi amortisman tutarının bilinmesini gerektirmektedir. Amortisman tutarı,
amortisman matrahı yani sermaye malının defter değeri ile amortisman oranının çarpılması ile
elde edilir. Amortisman oranları vergi usul kanununda her sermaye için belirtilen oranlarla
çarpılarak hesaplanabilir.
Amortisman tutarı=Amortisman Matrahı x Amortisman oranı
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Tablo: 2
Amortisman
Konusu
Amortisman Matrahı
Varlık
(milyon TL)
Etüd-Proje
Lisans-Patent
İnşaat giderleri
Ulaştırma tesisleri
Makine, araçgereç
Taşıt araçları
Toplam

Amortisman
Amortisman Tutarı
Oranı %
(milyon TL)
20
20
4
6
10
15

Eğer vergi yasası bir sermaye malı üzerinden amortisman ayrılmasına izin veriyor fakat
bunun yolu yöntemi belirtilmemişse, firmanın tercih edeceği amortisman yöntemine göre her
yıl ne kadar amortisman ayıracağını kendisi hesaplayabilir. Örneğin düz amortisman yöntemi
benimsenmişse, amortisman tutarı, sermaye malının defter değerinden tahmin edilen hurda
değer çıkarıldıktan sonra kalanı ekonomik ömre bölünerek hesaplanabilir.
Amortisman tutarı=(Yatırım tutarı-Hurda değer)/Projenin ekonomik ömrü
A=(Y-H)/n

7.5.3.Yıllara Göre Tahmini Gider Tablosu
İşletme döneminde ortaya çıkacak giderlerin tahmin edilmesi ve yıllara göre tahmini
gider tablosunun hazırlanabilmesi için gider kalemlerinin dökümünün ve sınıflandırılmasının
yapılması işimizi kolaylaştırır. Öncelikle giderler (maliyetler) sabit sermaye yatırımlarından
yıllara düşen pay ve işletme dönemi giderleri olarak sınıflandırılabilir. İşletme dönemi giderleri
de sabit giderler ve değişir giderler olarak ikiye ayrılır.
İşletme dönemi giderlerini yakından incelersek üretim için gerekli girdilere yapılan
ödemeler ve üretim sürecinin yürütülmesi sırasında katlanılan maliyetler karşımıza çıkar.
Örneğin firma çeşitli işler için kaç kişi çalıştıracak ve bunlara ayda/yılda tahminen ne kadar
ödeme yapacak? Projenin ekonomik ömrü içinde yıllar itibariyle ne kadar mal üretecek ve ne
kadar hammaddeye ihtiyaç duyulacak, hammadde hangi fiyatlardan tedarik edilecek ve
hammadde için ne kadar ödemede bulunulacaktır? Ne kadar enerjiye, suya ,ihtiyaç olacak ve
yıllar itibariyle bunlar için ne kadar gidere katlanılacaktır? Bu konularda tahmin yapılabilirse
sayısal değerler hesaplanabilir ve projenin değerlendirilmesinde gerekli verilere ulaşılmış olur.
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Tablo: 3
Yıllar
t1
Maliyetleri(Giderler)
Personel giderleri
Enerji, yakıt, su
Hammadde
Faiz maliyetleri
Taşıma, ulaştırma
Bakım-onarım
Amortisman maliyetleri
Genel giderleri
Beklenmeyen giderler
Toplam

t2

t3

t4

t5

t6

…..

tn
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

150

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

151

Bölüm Soruları
1) Proje değerlendirnede güncelleştirmenin önemi nedir?
2) Yatırım malının ekonomik ömrü nedir?
3) Ekonomik ömrü etkileyen faktörler nelerdir?
4) Proje değerlendirmede gerekli veriler nelerdir? Açıklayınız.
5) Projenin yıllık net nakit akımı nasıl hesaplanır?
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
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8.1.
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8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

155

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde paranın zaman değerini dikkate almayan değerlendirme yöntemlerinden
bahsedilecektir. Bu yöntemler; maliyetlerin karşılaştırılması yöntemi, karların karşılaştırılması
yöntemi, karlılık oranlarının karşılaştırılması yöntemi ve geri ödeme sürelerinin
karşılaştırılması yöntemi olarak sayılabilmektedir.
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Statik Değerlendirme Yöntemleri (SDY)
 Kullanılması kolaydır,
 Bağımsız ve kısa dönemli yatırım kararlarını statik veya zaman boyutsuz
değerlendirir,
 Bir dönemlik muhasebe kayıtlarından çıkarılan veriler kullanılır. SDY’de uzun
dönemli yatırım kararları alınması sakıncalıdır.
 SDY paranın zaman değerini dikkate almaz ve bir döneme ait verilerin gelecekte de
aynen devam edeceği gibi gerçekçi olmayan bir varsayıma dayanmaktadır.

Statik Değerlendirme Yöntemleri
1.

Maliyetlerin Karşılaştırılması Yöntemi

2.

Karların Karşılaştırılması Yöntemi

3.

Karlılık Oranlarının Karşılaştırılması Yöntemi

4.

Geri Ödeme Sürelerinin Karşılaştırılması Yöntemi

Firma yöneticilerinin bu yöntemlerden hangisi ile değerlendirme yapacağı amaç
tasarımına ve içinde bulunulan özel koşullara göre belirlenecektir.

Maliyetlerin Karşılaştırılması
1.

Dönem toplam maliyetlerinin karşılaştırılması

2.

Birim maliyetlerin karşılaştırılması

8.1. Dönem Toplam Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Yatırımcı, projelerden beklediği hasılanın değişmeyeceği durumlarda, sadece
yatırımların dönem toplam maliyetlerini hesaplayabilir ve bunları karşılaştırarak aynı hasıla
serisini daha düşük toplam maliyetle gerçekleştirecek projeyi seçebilir. Dönem toplam
maliyetlerinin karşılaştırılması ile proje seçimi, rasyonelleştirme ve iyileştirme yatırımlarında
söz konusu olabilir.
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Projelerden hangisinin daha karlı olduğunu belirlemek için sadece farklı maliyetleri
değil, tüm önemli maliyet türlerini dikkate almak ve bunları içeren dönem toplam maliyetlerini
karşılaştırmak daha doğru olacaktır.

Maliyet Türleri
► Sabit Sermaye Yatırım Maliyeti
a) Dönem başına amortisman maliyeti (Ma )
b) Dönem başına faiz maliyeti (Mf )
► İşletme Dönemi Maliyetleri
a) Sabit işletme sermayesi (Msi )
b) Değişir İşletme sermayesi (Mdi)

Sabit Sermaye Yatırım Maliyeti
Başka bir biçime girmeksizin dönemden döneme (yıldan yıla) olduğu gibi kalan ve
yalnız bir üretim dönemine değil, birçok üretim dönemine katılarak uzun süre üretim faaliyetine
hizmet eden sermaye mallarına “sabit sermaye malları” deniliyor. Sabit sermaye mallarına
yapılan harcamalar da “sabit sermaye yatırımlar maliyeti” adını alıyor. Örneğin; arsalar,
binalar, makineler, taşıma araçları, büro malzemeleri vb yapılan harcamalar...

a) Dönem başına amortisman maliyeti (Ma )
Y: Sabit sermaye yatırım tutarı
H: Hurdanın tahmini değeri
n: Projenin ekonomik ömrü
Ma = ( Y-H ) / n

b) Dönem başına faiz maliyeti (Mf )
i: Firmanın kullandığı yatırım fonunun marjinal maliyetini yani iskonto oranı
Mf = [( Y+H ) / 2 ].i
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Bir dönemin sabit sermaye maliyet toplamı (My )
My = Ma + M f

My = ( Y-H ) / n + [( Y+H ) / 2 ].i

İşletme Dönemi Maliyetleri
 Bir defalık üretim devresine katılan, her dönem sonunda biçim değiştirerek piyasaya
sürülebilir mal ve hizmet akımı haline dönüşen sermaye mallarına yapılan harcamalara işletme
sermayesi maliyetleri denilmektedir.

a) Sabit işletme sermayesi maliyeti (Msi )
1. Sosyal hizmet maliyetleri
2. Bakım ve koruma maliyetleri
3. Yönetici ve personel maaşları
4. Bina kirası ve her türlü bakım onarım masrafları
5. Amortismanlar
6. Genel giderler

b) Değişir İşletme sermayesi maliyeti (Mdi )
1. Hammadde maliyetleri
2. İşçilik maliyetleri
3. Malzeme, yardımcı hizmet maliyetleri
4. Araç gereç maliyetleri
5. Enerji ve su maliyetleri
6. Pazarlama maliyetleri
7. Faiz giderleri

 Dönem toplam maliyetleri, dönem sermaye maliyetleri ve dönem işletme maliyetleri
toplanarak elde edilir:
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Toplam Maliyet
M = ( Y-H ) / n + [( Y+H ) / 2 ].i + Msi + Mdi

Statik değerlendirme yönteminde
 Hangi projenin dönem toplam maliyeti daha düşükse o proje uygulanacaktır.
 Tek bir yatırım projesi varsa bir seçim söz konusu olamaz dolayısıyla bu yöntem
kullanılamaz.
 Projelerin ekonomik ömürleri, üretim kapasiteleri ve yıllık hasılat akımları farklı ise
dönem toplam maliyetlerinin karşılaştırılması ile seçim yapılamaz.
 Projelerin getireceği hasılat akımları veya üretim kapasiteleri farklı ise projelerin
birim (ortalama) maliyetleri karşılaştırılabilir.
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İki projeye ait maliyet verileri Tablo 9.1. de gösterilmiştir.

M = ( Y-H ) / n + [( Y+H ) / 2 ].i + Mi formülünü A ve B projeleri için uygularsak;
MA = (3200-200)/15 + [(3200+200)/2].%30 + 3430 = 4140 bin TL
MB = (4000-300)/20 + [(4000+300)/2].%30 + 4210 = 5040 bin TL
MA < MB olduğundan (MB - MA = 900 bin TL), A projesi seçilir.

8.2. Birim Maliyetlerin Karşılaştırılması
Yatırım projelerinin dönem toplam maliyetlerinin karşılaştırılması ile değerlendirilmesi
ve aralarında bir tercih yapılabilmesi için projelerden beklenen ürünün türdeş ve yıllık üretim
miktarlarının veya yıllık üretim değerlerinin eşit olması gerekir.
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Eğer projenin yıllık üretim kapasiteleri farklı ise toplam dönem maliyetleri
karşılaştırılarak değerlendirme yapılamaz. Bu durumda projelerin birim maliyetlerini
karşılaştırmak gerekir. Birim maliyetlere(m), dönem toplam maliyetlerin yıllık üretim
miktarlarına bölünmesi ile ulaşılır. Örneğin A projesinin yıllık üretim kapasitesi 25 000 ve B
projesinin yıllık üretim kapasitesi 33 000 adet ise projelerin tam kapasite kullanılacakları
varsayımı altında birim maliyetleri sırası ile

A projesi için;

B projesi için;

bulunur.

Bu durumda birim maliyeti daha düşük olan B projesi tercih edilecektir. Ancak burada
projenin tam kapasite ile kullanılacağı gibi kapalı bir varsayım söz konusudur ki bu her zaman
doğru değildir. Piyasada talep yetersizliği veya girdi teminindeki güçlükler kurulu kapasitenin
belirli bir süre tam kullanılmasına olanak tanımıyorsa, tam kapasite kullanımı varsayımı ile
hesaplanan birim maliyetler değerlendirmede anlamlı bir ölçüt değildir ve bu şekilde yapılan
seçim sağlıklı olmaz.

Kritik Üretim Miktarı
Projelerin maliyet yapılarının farklı olması halinde belirli bir üretim seviyesinde iki
projenin dönem toplam maliyetleri eşitlenir. Bu üretim seviyesine kritik üretim miktarı veya
kritik kapasite kullanımı denilmektedir.
Birim maliyeti daha düşük olan projenin, her üretim seviyesinde değil, kritik üretim
seviyesi aşıldıktan sonra daha düşük dönem maliyetleri olacaktır.
A ve B gibi alternatif yatırım projesinin maliyet fonksiyonları biliniyorsa bunlar
birbirine eşitlenerek kritik üretim miktarı hesaplanabilir:

Bu eşitliklerde,
ve
ve

, sırasıyla A ve B projelerinin dönem toplam maliyetlerini,
, projelerinin sabit maliyetlerini,
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, projelerinin birim değişir maliyetlerini ve

ve

Q üretim miktarlarını simgelemektedir.
miktarlarına kritik üretim miktarı denilmekte ve

olduğu seviyedeki üretim
ile simgelenmektedir.

eşitlenir ve Q değeri bulunursa, elde edilecek olan

kritik üretim miktarıdır.
A projesine ait dönem toplam sabit maliyetleri 940 bin TL ve birim değişir maliyetleri
(3.200.000 / 25.000 =) 128 TL, B projesine ait dönem toplam sabit maliyetleri 1.080 milyon
TL ve birim değişir maliyetleri (3.960.000 / 33.000 =) 120 TL dir. Buna göre, A projesinin
maliyet fonksiyonu
+ 120.Q dir.

=940.000 + 128.Q ve B projesinin maliyet fonksiyonu,

=1.080.000

=17500 elde edilir.

Projeler dönem

toplam

maliyetleri

açısından karşılaştırıldığında

olduğundan A projesi, birim maliyetler açısından karşılaştırıldığında
projesi tercih edilecektir.

olduğundan B

Ancak B projesinin dönem toplam maliyetleri her üretim miktarında A projesinin dönem
toplam maliyetlerinden daha büyük değildir.
,
dan
=17.500 birim olan kritik
üretim miktarından daha az üretim yapılması durumda ve 25500 birim üretim seviyesinin
aşılması halinde daha büyüktür. O halde dönem toplam maliyetleri karşılaştırılarak A projesinin
tercih edilmesi için üretim kapasitesinin yılda 17500 birimden daha az mal üretecek düzeyde
kullanılması gerekir.

8.3. Toplam ve Birim Karların Karşılaştırılması
Yatırım projelerinin hasılat fonksiyonları iki temel nedenden dolayı farklı olabilir:
a)
Projelerin üretim kapasiteleri farklı olabilir. Ölçeği daha büyük olan proje daha
fazla hasılat sağlayacaktır. Malın tam rekabet piyasasında satıldığı ve fiyatın veri olduğu kabul
edilirse, toplam hasılat (TH)=P.Q olacaktır.
b)
Projeler, farklı üretim ölçeğine sahip olacakları gibi farklı nitelikte mal
üretebilirler. Bu durumda üretilecek malın fiyatlarının farklı olacağı açıktır.
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8.3.1. Toplam Karların Karşılaştırılması
Kar ( )toplam dönem hasılatı ile toplam dönem maliyeti arasındaki pozitif farktır. Kar
hesaplanırken vergiden önceki kar dikkate alınır: =TH-M.
Firma en büyük kar getiren projeyi öncelikle uygulamaya koyacaktır.
Tablo 9.2 ‘de iki projeye ait yatırım tutarları, hurdaların değerleri, ekonomik ömürler,
üretim kapasiteleri, malın satış fiyatı, birim sabit maliyetler verilmiştir.
Tablo 9.3 ‘de ise iki projenin hasılatları, maliyetleri ve karları gösterilmiştir.
Bu iki projenin karları sıfırdan büyüktür; her iki projede uygulanabilir. Fakat A
projesinden beklenen kar daha büyük olduğundan önce A projesi uygulanacaktır.
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8.3.2. Birim Karların Karşılaştırılması
Alternatif yatırım projelerinin ölçekleri ve bir dönemde sağladığı üretim miktarı aynı
ise birim karlarının karşılaştırılması ile değerlendirme ve seçim yapılabilir. Fakat projelerin
ölçekleri ve yıllık üretim miktarı farklı ise dönem toplam karları karşılaştırılmalıdır. Farklı
ekonomik ömürlü projelerin karşılaştırılmasında ise ekonomik ömürleri içinde sağlayacakları
toplam karların hesaplanması gerekir, bunun için de birim kar bilinmelidir.
Bir yatırım projesinin dönem başına sabit maliyetleri 300000 TL ve dönem başına
değişir maliyetleri 165000 TL olsun. Projenin bir dönemde 1500 adet mal ürettiğini ve bunları
400 TL den sattığını kabul edersek
Kar Fonksiyonu ; 𝝅 = 𝑷. 𝑸 − 𝑴𝒔 − 𝑴𝒅
𝝅= 600000-300000-165000= 135000
Birim başı kar: 135000/1500=90 TL dir.
Firmanın yatırım fonlarının sınırlı olması durumunda alternatif projelerden en karlı bir
tanesi seçilir. Yani tüm projelerin karı hesaplandıktan sonra en fazla kar getirisi olan proje
seçilecektir.
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Tablo 9.4 deki veriler kullanılarak dönem toplam karların, birim karların ve ekonomik
ömür içinde sağlanacak toplam karların karşılaştırılması halinde projeler arasındaki öncelik
sıralamasının nasıl yapılacağını görebiliriz. Bu iki projenin de birim ve dönem karları sıfırdan
büyüktür ve ikisi de uygulanabilir. Fakat 𝝅B > 𝝅A olduğundan öncelik B projesinindir.

8.4. Proje Karlılık Oranlarının Karşılaştırılması
Projelerin mutlak maliyetlerinin ve mutlak karlarının karşılaştırılması yöntemlerine
göre üstünlük değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Maliyetlerin ve karların mutlak farkları proje
tercihinde esas alınmaktadır. Karlılık veya rantabilite analizinde ise sermayenin görece
karlılığına bakılmaktadır. Açıktır ki karlılık oranının hesabı da maliyetlerin ve hasılatların
hesabından geçer.Projenin karlılık oranı yıllık ortalama karın dönem toplam maliyetine
oranlanması ile bulunur.Projenin yıllık karları değişiyorsa,ekonomik ömür içinde elde edilmesi
umulan toplam kar ekonomik ömre bölünerek ortalama kar hesaplanır ve ortalama karın dönem
toplam maliyete oranlanması ile karlılık oranına ulaşılır.
𝜋

г= 𝑀0 .100, karlılık oranı formülündeki 𝜋0 ve 𝑀0 sırasıyla ortalama kar ve dönem
0

toplam maliyetidir.
Ortalama kar şu şekilde hesaplanmaktadır: 𝜋 = ∑𝑛𝑡=1

𝜋𝑡
𝑛

168

Karlılık Oranı Yönteminin Eleştirisi
1)
Karlılık oranlarının karşılaştırılması yöntemi, projelerin kısa dönemli ve statik
bir değerlendirilmesini esas almaktadır.
2)
Maliyetlerde ve hasılatlarda zaman içinde meydana gelecek değişmeler hesaba
katılmamaktadır.
3)
Projelerin yatırım tutarları ve ekonomik ömürleri farklı ise bu yöntemin ifade
gücü daha da azalır.
4)
Firma aynı malı birden fazla proje ile üretiyorsa, yani satış hasılatı birden fazla
projeye ait ise her projenin maliyetlerdeki ve hasılattaki payını belirlemek ve her projeye ait
karlılık oranlarını hesaplamak mümkün olmayabilir.
5)

Bu yöntemde doğrusal amortisman yönteminin uygulandığı varsayılmaktadır.

8.5. Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Geri ödeme süresi(GÖS) yönteminde yatırım projeleri ilk yatırım tutarının ne kadar süre
içinde geri alınacağı açısından değerlendirilmektedir.

8.5.1. Projenin GÖS’nin Hesaplanması
GÖS projenin yatırım tutarı projeden beklenen YNNA(yıllık net nakit akımı)larına
bölünerek bulunabilir.YNNA, yıllık ortalama net kar+ yıllık amortisman paylarından
oluşmaktadır.
Yatırım malının YNNA’nın her yıl aynı(düzenli) ve hurda değerin sıfır olduğunu
varsayarsak GÖS’ni şu formülle hesaplayabiliriz.
GÖS =

𝑌
𝑌𝑁𝑁𝐴

Yatırım malının ekonomik ömrünün sonunda bir hurdasının olması ve firmanın bunu
satarak nakite çevirmesi doğaldır. Hurdanın değeri tesisin ekonomik ömrünün son yılında elde
edilecek hasılattan farksızdır. O halde GÖS hesaplanırken hurdanın değeri, yatırım tutarından
𝑌−𝐻

indirilerek hesaba katılacaktır. Buna göre, GÖS şu şekilde hesaplanabilir: GÖS= 𝑌𝑁𝑁𝐴
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𝐺Ö𝑆𝐴 = 7𝑦𝚤𝑙 9𝑎𝑦

𝐺Ö𝑆𝐵 = 8𝑦𝚤𝑙 6𝑎𝑦

𝐺Ö𝑆𝐶 = 9𝑦𝚤𝑙

Firmanın genel politika olarak GÖS 9yılın altında olan projeleri uyguladığını
varsayarsak, bu üç alternatif projeden A ve C uygulanabilir niteliktedir. Eğer firmanın yatırım
fonu kısıtlı ise öncelikle A projesini gerçekleştirecektir. B ve C projeleri, yıllık ortalama karları
ve toplam karları daha büyük olduğu halde daha uzun GÖS’leri dolayısıyla uygulanmayacaktır.

8.5.2. GÖS Yönteminin Eleştirisi
1-Projenin GÖS yukarıdaki gibi hesaplanırsa paranın zaman değeri dikkate
alınmamakta ve 𝑡0. yılda yatırım harcamaları ile 𝑡1 ve 𝑡𝑛. yılda sağlanan YNNA ları aynı
değerdeymiş gibi işlem görmektedir. Bu açıdan bakılınca, bu yöntem, projeleri gerçek
karlılıklarına göre sıralamamaktadır ve kıt kaynakların kötü kullanılmasına neden olmaktadır.
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2-GÖS yönteminde firmalar kısa GÖS’li projeleri tercih ederek sermaye maliyetinin
birkaç kat getirisi olan projeler aramış olmaktadırlar. Böylece gerçekte karlı olan fakat
hedeflenen GÖS içinde sermaye maliyetini amorti etmeyen projeleri dışlamaktadırlar.

8.5.3. Yatırım Projesinin GÖS ni Dinamik Hesaplama Yöntemi
GÖS yönteminin paranın zaman değerini dikkate almama kusuru, bu yöntem dinamik
bir biçimde uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Yukarıdaki örnekte verilen A ve B projelerine
ait YNNA ları %10 iskonto üzerinden bugünkü değerlerine indirgeyelim ve sonra da GÖS lerini
hesaplayalım.

Görüldüğü gibi, gelecek yıllarda elde edilecek YNNAları bugünkü değerlerine
indirgenerek projelerin GÖS leri hesaplanırsa A projesi kendisini, ekonomik ömrü içinde
amorti edemiyor, GÖS ekonomik ömrünü aşıyor. B projesi ise kendini ancak 14. yılın sonunda
amorti edebiliyor.

8.6. SDY ile İlgili Son Değerlendirmeler
a) SDY’nin en büyük kusuru paranın zaman değerini dikkate almamalarıdır.
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b) SDY anı zaman dilimi içinde gerçekleştirilebilir projeleri birbirleri ile
karşılaştırmakta ve bir tanesini seçmektedir. Rakip projeler arasında fayda maliyet ilişkilerini
ve bağlantılarını hesaba katmamaktadır.
c) Projeler zaman boyutsuz ve tek amaç doğrultusunda değerlendirildiği için zaman
içindeki gelişmeler ve projeden sağlanan nakit girişlerinin yeniden yatırılması üzerinde
durulmamaktadır.
d) Bu yöntemler projeleri tek amaç doğrultusunda değerlendirmekte, öteki amaçlar ve
ortaya çıkacak çeşitli ilişkiler göz ardı edilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Statik değerlendirme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını yazınız.
2) Geri ödeme süresinin avantjlarından bahsederek hangi durumlarda kullanılması
gerektiğini belirtiniz.
3) Karlılık oranlarının karşılaştırılması yönteminden bahsediniz.
4) Yatırım tutarı 400000 lira olan bir yatırım projesi, altı yıl boyunca, her yıl 80000 lira
net nakit girişi sağlayacaktır. Yatırımcı, söz konusu yatırımın kendisini maksimum 6 yılda geri
ödemesini istemektedir. Bu bilgilere göre yatırımın geri ödeme süresini hesaplayınız.
5) R işletmesinin, A ve B yatırım projelerinden birine yatırım yapmak istediğini
varsayalım. Her iki yatırım projesinin de maliyeti 150000 liradır. Yatırımın yılları itibariyle
sağlayacağı net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Buna göre, geri ödeme süresi yöntemine göre
hangi proje seçilmelidir?
Yıllar
1
2
3
4
5

A projesi
40 000
60 000
50 000
50 000
-

B projesi
50 000
60 000
70 000
40 000
40 000

6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
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6)
7)
8)
9)
10)
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9. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ II: DİNAMİK
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

181

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde paranın zaman değerini dikkate alan proje değerlendirme yöntemlerinden
bahsedilecektir. Bugünkü net değer ve iç getiri oranı yöntemleri üzerinde durulacaktır.
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■ Yatırım projesi için yapılacak tüm harcamalar; yatırım maliyeti, işletme masrafları,
tamamlama ve yenileme masrafları genellikle 1 yıl içinde gerçekleşmez, projenin ekonomik
ömrü içinde çeşitli dönemlerde genellikle parça parça ortaya çıkar. Aynı şekilde projeden
beklenen hasılat akımları da ekonomik ömür içinde azar azar tahsil edilecektir.
■ Farklı zaman dilimlerinde yapılacak belli büyüklükteki maliyetlerle elde edilecek
hasılatlar aynı değerlerde olmaz. Bu yüzden farklı dönemlerde ortaya çıkan hasılatların ve
maliyetlerin karşılaştırılabilmeleri için belli zaman dilimine indirgenerek türdeş hale
getirilmeleri gerekir.
■ Dinamik değerlendirme yöntemlerinde, projeden ekonomik ömrü süresince beklenen
hasılatlar, proje için yapılacak tüm maliyetler ve hurdanın değeri de hesaba katılmaktadır, bu
nedenle projenin ekonomik ömrünün ve bu süre içinde elde edilecek hasılat ve maliyet
serilerinin tahmin edilmesi gerekir. Öte yandan nakit giriş ve çıkışlarının sadece global
seviyelerini tahmin etmek yetmez, bunların dönemler itibariyle seyrini de tahmin etmek gerekir.

9.1. Bugünkü Net Değer Yöntemi
9.1.1. Bugünkü Değer Kavramı
■ Bileşik faiz hesaplamalarında Bugünkü P0 değerinin n. dönem sonundaki Pn değeri
bulunmaya çalışılmaktadır. Ancak; Bugünkü değer hesaplamalarında ise n. dönem sonundaki
Pn değerinin bugünkü değeri olan P0 bulunmaya çalışılmaktadır. Görüldüğü gibi
hesaplamalarda bakış açılarıyla tamamen ters yönde çalışılmaktadır. Bileşik faiz
hesaplamalarında başlangıç, orijin noktasında yapılan bir hesaplama ile mevcut para veya
paraların gelecekteki değerini bulmaya çalışırken, bugünkü değer hesaplamalarında, yine orijin,
başlangıç noktasında beklenerek gelecekte elde edilecek paraların bugün hangi cari değere
sahip olabileceğini hesaplamaya çalışırız.

n Yıl Sonra Elde Edilecek Paranın Bugünkü Değerinin Formül Yolu
ile hesaplanması
■ Pn= P0 ( 1+i )n



P0=Pn .1/( 1 + i )n

■ Yukarıdaki formül dönüşümünden de görüleceği üzere bileşik faiz formülünün bir
dönüşümüdür. Bu noktada Po çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçmekte ve formül yukarıdaki
biçimini almaktadır.
■ Elimizde yatırımlara yönlendirebileceğimiz paramızın olduğunu varsayalım. Ve bize
iki yatırım alternatifi sunuluyor olsa. Bunlardan ilki; 5 yıl sonra 1.217 TL’nin ödenmesi ve
ikincisi de hemen bir miktar paranın ödenmesidir. Bu noktada paramızın alternatif maliyetinin;
yani % 4 ile değerlendirme olanağımızın olduğunu kabul edelim. Bu durumda bu gün kaç TL’yi
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kabul edelim ki 5 yıl sonraki 1.217 TL ile en azından aynı değerde olsun. 5 yıl için % 4
indirgeme-faiz oranı ile 1.217 TL’yi bugüne indirger isek 1.000 TL’yi bulabiliriz.
■ Bu durumda bugün en az 1.000 TL alalım ki 5 yıl sonraki 1.217 TL ile aynı değerde
olsun. Sonuç olarak bugün en az 1.000 TL’yi kabul etmeliyiz.

n Yıl Sonra Elde Edilecek Paranın Bugünkü Değerinin Tablo Yardımı
ile Hesaplanması
■ Proje çalışmalarında tablolardan yararlanmak daha pratiktir. PVIF ‘ın çeşitli faiz
hadlerinde ve çeşitli yıllarda aldığı değerleri gösteren tablo örneği aşağıda verilmektedir. Ancak
daha kapsamlı ve büyük tablolar çeşitli finansman kitaplarından sağlanabilir.

1 TL’nin Bugünkü Değeri : PVIF =1/(1+İ)n

Bugünkü değer tablosu aşağıda görülmektedir. İskonto faktöründeki i firmanın seçtiği
iskonto veya indirgeme oranını, n ise projenin ekonomik ömrünü simgelemektedir. İskonto
oranı ne kadar büyük ve gelecek zaman ne kadar uzaksa iskonto faktörü o kadar küçük olur.

■ Bir önceki bölümdeki örneği tablo yardımı ile çözelim. Sorumuz : Bize 5 yıl sonra
1.217 TL verilme teklifi vardır. Bu gün en az kaç TL isteyelim ki en azından 5 yıl sonraki 1.217
TL ile aynı değerde olsun % 4 alternatif değerlendirme varsayımı altında. Bu değeri bulmak
için, üstteki PVIF tablosunda % 4 indirgeme oranı ile 5. yılın kesişen değeri bulunur, bu değer
5 yıl sonra teklif edilen değerle çarpılarak bu paranın bugünkü değeri bulunur. Böylece bu
değerlendirme olanağı altında isteyeceğimiz minimum parayı hesaplamış oluruz.
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■ 5.yıl ve % 4 faiz oranı 0,822 dir. Bu durumda
■ 1.217 * 0,822 = 1.000 TL olarak bulunur.

Bir yatırım projesinde ekonomik ömrü içinde her yıl düzenli net nakit akımı
bekleniyorsa, bu YNNA’nın bugünkü değerleri toplamı aşağıdaki geometrik dizinin toplanması
ile elde edilebilir:
■ BD = YNNA/(1+i) + YNNA /( 1 + i )2 + YNNA/( 1 + i)3 + … + YNNA /( 1 + i )n +
H /( 1 + i )n
■ Bu geometrik dizinin toplamı;
■ BD = [( 1 + i )n -1] /[i*( 1 + i )n ] + H /( 1 + i )n

9.1.2. Bugünkü Net Değer Kavramı
■ Bu yöntemi önceden belirlenmiş bir iskonto haddi üzerinden, yatırım harcamalarını
ve yatırımın sağlayacağı nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın
hesaplanması olarak tanımlayabiliriz.
■ Tek proje mevcut ise BND ‘nin artı (pozitif) olması kabul için zorunlu gerekliliktir.
Ancak değerlendirilen proje sayısı birden fazla ise, bu durumda BND’si en büyük olan proje
tercih edilecektir. Diğer farklılık arz eden bir durum da, yapılması zorunlu olan fakat BND < 0
olan projeler mevcut ise bu durumda projelerden BND’si sıfıra en yakın olan proje tercih tercih
edilmelidir.

Bugünkü Net Değer Yönteminin Üstün ve Zayıf Yönleri
■ Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, paranın zaman değerinin, hesaplamalarda
göz önünde tutulması önem kazanmaktadır. BND yöntemi, bu açıdan belirli bir üstünlük
taşımaktadır.
■ BND yönteminde, şimdiki değerin hesaplanmasında kullanılacak ıskonto oranının
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu oranın düşük veya yüksek saptanması yatırım
projelerinin seçim kararını etkilemektedir. Oranın yüksek belirlenmesi durumunda; faydalı
ömürlerinin başlangıç yıllarında büyük nakit girişleri sağlayan yatırımlar tercih edilecektir.
Oranın düşük belirlenmesi durumunda ise; daha çok faydalı ömürlerinin son yıllarında yüksek
gelir sağlayacak projelerin seçimi söz konusu olacaktır.
■ BND yönteminde, belirlenip kullanılan ıskonto oranı, faydalı ömür boyunca
yatırımdan sağlanacak tüm gelirlerde değişikliğe uğramaksızın kullanılmaktadır. Ancak
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ıskonto haddinin belirlenmesine etki eden; kaynak maliyeti, karlılık oranı, ekonomideki faiz
oranı vb. faktörler zaman içerisinde değişiklik göstereceğinden uzun bir zaman dilimi için tek
bir ıskonto haddi ile indirgeme işleminin yapılması bazı durumlarda isabetli karar vermeyi
engelleyici özellik taşır. Her yıl farklı ıskonto hadleri ile BND hesaplamak güç olduğu gibi her
yıl için ıskonto oranını isabetli olarak tahmin edebilmek de ayrıca bir güçlük taşımaktadır.
■ BND yöntemi, yatırım projelerinin belirli bir ıskonto haddi üzerinden, bugünkü
değerini en yüksek düzeye çıkarma amacını gütmektedir.

BND yöntemi ile,sabit sermaye yatırım maliyetleri,YNNA’ı,ekonomik ömürleri ve
hurda değerleri farklı projeler değerlendirilebilir.Bu tür projeleri değerlendirirken YNNA’nın
BND’i daha yüksek olan projeler diğerlerine tercih edilecektir.
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 Aşağıdaki tabloda üç alternatif projenin BND’i hesaplanarak karşılaştırılmıştır.
YILLAR A projesi B projesi
Y H ve Y,H ve
YNNA YNNA

C proj esi
Y.H ve
YNNA

İ=%40 i
Skonto
faktörü

A projesi
BD

B
projesi
BD

C
projesi
BD

CO
1
2
3
4
5

-1800

-2000

-2000

1.000

-1800

-2000

-2000

700

750

770

0.714

499.8

535.5

549.8

750

750

780

0.510

382.5

382.5

397.8

750

750

0.364

273

273

2912

800

800

0.260

208

208.8

221

800

800

148.5

148.5

106.4

113.1

115.7

95

83 ;6

68

612

6

800

7

850

8
9
10
11
12
13
14

850
850
900
900
900
H:200

800
850
870

850

870

1000

880

1000
1000
1000
H:300

900

0.186
0.133
0.095
0.068

80.8
57.8

161.8

920

0.048

40.8

48

442

950

0.035

31.5

35
10.5

33.3

950

0.025

22.5

0.018

162
3.6

950

820
800
H:220

23.8
17.1

0.013

10.7

0.009

7,2
2

BD

1871.4

1917.9

20019.
8

BND

71.4

-82.1

9.8
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 Tabloda A ve C projelerinin BND’i sıfırdan büyük iken B projesinin BND’i sıfırdan
küçüktür.Bu durumda A ve C uygulanabilir B projesi uygulanamaz. A projesinin BND’i C
projesinin BND’den büyük olduğu için öncelikle A projesi uygulamaya konulacaktır.

9.1.3. YNNA düzenli projeler arasında seçim yapılması
Bu projenin ekonomik ömürleri içinde YNNA’ ları her yıl aynı düzeyde seyretmektedir.
Bu projelerin BND’ni hesaplayarak hangi projenin uygulanacağını bulalım.
A projesi

B projesi

C projesi

Y

3800

4000

4400

YNNA

1250

1300

1400

H

850

800

850

n

8 yıl

10 yıl

12 yıl

i

%30

%30

%30

 BND(A)=(2,925)(1,250)+(0.123)(850)-(3.800)= -39,1
 BND(B)=(3,092)(1,300)+(0.073)(800)-(4,000)=78
 BND(C)=(3,190)(1,400)+(0,043)(850)-(4,400)=102.6
 B ve C projelerinin BND’i sıfırdan büyük iken A projesinin BND’i sıfırdan
küçüktür.Bu durumda B ve C uygulanabilir A projesi uygulanamaz. C projesinin BND’i B
projesinin BND’den büyük olduğu için öncelikle C projesi uygulamaya konulacaktır.

9.1.4.Yıllık Hasılat Akımları Eşit Olan Alternatif Projelerin BND
Yöntemi ile Değerlendirilmesi
BND yöntemi yıllık hasılat akımları ve faydalı ömürleri aynı buna karşılık yatırım
tutarları ,yıllık işletme maliyetleri,ve hurda değerleri farklı olan projelerin yatırım
değerlendirilmesinde de uygun bir yöntemdir.
 Projelerin yatırım tutarının ve yıllık işletme maliyeti akımlarının BD’i toplamından
hurdanın BD’i çıkarılır.
 Hangi projenin net maliyetlerinin BD’i daha küçükse firma ilk önce o projeyi
uygulamaya koymalıdır.
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 Burada aynı hasılat akımının min maliyetle elde etmesifirmanın amacını
gercekleştirecektir.
A projesi

B projesi

C projesi

Yatırım tutarı(Y)

125

85

105

Yıllık işletme
masrafı (Mi)

12

20

Yatırım m alının
hurda değeri (H)

20

17

19

25

Projenin
ekonomik
ömürleri(n)

14 yıl

14 yıl

14 yıl

i

%20

°/o20

%20

T0 döneminde
gerçekleştirilen
yatırımın tutan
(Y)

125

85

105

Yıllık işletme
gideri erinin BDi
toplam

12x(4,611)=55,3

20x(4,611)=92,2

17x(4,611 )=78,4

Maliyetlerin BDi
toplam

180,3

177^2

183,4

hurdanın BDi

20x(0,078)=l,6

18 x(0,078)=l,4

25 x(0,078)=2

Maliyetlerin BDi
toplam-hurdanın
BDi

178,7

175,8

181,4

 Bu üç projeden maliyetlerinin BD i toplamı en küçük olan B projesi olduğu için firma
ilk olarak B projesini gerçekleştirecektir.

9.1.5. Faydalı Ömürleri Farklı Projelerin Değerlendirilmesi
1.
Aynı yıllık hasılat akımlarına sahip fakat faydalı ömürleri, yatırım tutarları yıllık
işletme maliyetleri,ve hurda değerleri farklı projeler maliyetlerin BD’i toplamları hesaplanarak
karşılaştırılabilir ve en düşük maliyetli proje tercih edilir.
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2.
Aynı toplam hasılatın farklı ekonomik ömre sahip projeler ile elde edilmesi için
projenin ekonomik ömürlerinin en küçük ortak katı bulunarak aynı uzunlukta bir zaman
diliminde elde edilecek yıllık hasılat akımları için her projede yapılacak maliyetlerin BD’i
toplamı hesaplanır.
A projesi

B projesi

C projesi

Yatırım tutarı (Y) 145

190

168

İşletme Maliyeti
(Mi)

17

17

15

Hurda değeri

15

18

16

Ekonomik ömür
(n)

6 yıl

12 yıl

8 yıl

ıskonto oranı (i)

%20

%20

%20

T0 yılda yapılan yatırımın tutarı (Y) 145
T6 yılın sonunda yapılacak
yenileme yatırımının BDi

145x(0.335)=48,6

T12 yılın sonunda yapılacak
yenileme yatırımının BDi

145x(0.112)=16,2

T18 yılın sonunda yapılacak
yenileme yatırımının BDi

145x(0.038)=5,5

Yatırım maliyetlerinin BDi toplamı 145+48,6+16,2+5,5=215,3
Yıllık işletme giderlerinin BDi
toplamı

16x(4.937)=79

Maliyetlerin BDi toplamı

215.3+79=294,3

Hurdaların BDi toplamı

15x(0,335)+15x(0,112)+15x(0.038)=7,5

BND

294.3-7,5=286,8

9.2. İç Getiri Oranı
Yatırım projesinden beklenen yıllık hasılat akımlarının ve hurdanın bugünkü değeri
toplamını proje ile ilgili maliyet akımlarının bugünkü değeri toplamına eşitleyen bir iskonto
oranı vardır. Bu iskonto oranına yatırımın iç getiri oranı (İGO) denilmektedir.İGO bu tanıma
göre şu şekilde formülü oluşturulur:
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r: iç getiri oranı
t : yatırım malının ekonomik ömrü içinde yılları göstermektedir.
1= t ≤ n
İGO’yu ayrıca, bir yatırım malından ekonomik ömrü içinde elde edilmesi beklenen,
yıllık net nakit akımının (YNNA) bugünkü değeri (BD) toplamını yatırım malının arz fiyatına
(yani maliyetine : Y) eşitleyen iskonto oranıdır şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu tanıma uygun
olarak İGO formülü şu şekilde yazılır:

İGO yatırım projesinin bugünkü net değerini (BND) sıfıra eşitleyen bir “iskonto”
oranıdır. İGO ve BND arasındaki ilişkiyi şekildeki gibi tasvir edebiliriz.
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Yatırım malından ekonomik ömrü içinde beklenen YNNA’nın BD’i toplamını yatırımın
maliyetine eşitleyen iskonto oranı,firmanın önceden çeşitli faktörleri değerlendirerek belirlediği
bir veri değişkeni değil, bir bilinmeyendir.r bilinmeyeni proje ile ilgili tahmin edilen verilerden
faydalanarak sınama-yanılma yoluyla hesaplanabilir.

9.2.1. Yıllık Net Nakit Akımları Düzenli Projelerin İç Getiri Oranının
Hesaplanması
YNNA düzenli bir yatırım projesinin İGO’sunu hesaplamak için yatırım maliyetini
projeden beklenen YNNA’ya bölersek bir katsayı elde ederiz. Bu katsayıyı bdf’sini veren
tabloda yatırım malının ekonomik ömrünü gösteren sıradan bakarız. Katsayıyı tablodan
bulabilirsek, katsayının üstünde bulunan iskonto oranı projenin İGO’su olacaktır.
■ Örneğin yatırım tutarı 307 milyon TL, ekonomik ömrü 12 yıl ve YNNA her yıl 125
milyon TL olan bir projenin İGO’sunu hesaplayalım:

Bu katsayıyı bdf’sini veren tabloda ararsak %40 sütununun altında 12. yıl sırasında
buluruz. Buna göre bu projenin İGO’sunu %40 olarak belirlemiş oluruz.

Tablo II.: (n Yıl Süre ile Her Yıl Elde Edilecek 1 TL Terin Bugünkü Değeri)
YIL

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%. 95% 99%

1

0.909 0.870 0.833 0.800 0.709 0.741 0.714 0.690 0.667 0.645 0 625 0.606 0388 0371 0356 034 i 0326 0313 0.503

2

1.736 1.626 1.528 1.440 1.361 1.289 1.224 1.165 1.111 1061 1.016 0.973 0.934 0.898 0.864 0.833 0.803 0.776 0.755

3

2.487 2.283 2.106 1.952 1.816 1.696 1.589 1.493 1.407 1.330 1.260 1.196 1.138 1.085 1.036 0.991 0.949 0.911 0.882

4

3.170 2.855 2.589 2.362 2.166 1.997 1.849 1.720 1.605 1.503 1.412 1.331 1.258 1.191 1.131 1.076 1.026 0.980 0.946

5

3.791 3.352 2.991 2.689 2.436 2.220 2.035 1.876 1.737 1.615 1308 1.413 1328 1.252 1.184 1.122 1.066 1.015 0.978

6

4.355 3.781 3.326 2.951 2.643 2.385 2.168 1.983 1.824 1.687 1.567 1.462 1.369 1.287 1.213 1.147 1.087 1.033 0.994

7

4.868 4.160 3.605 3.161 2.802 2.508 2.263 2.057 1.883 1.734 1.605 1.492 1.394 1.307 1.230 1.161 1.099 1.043 1.002

8

5.335 4.487 3.837 3.329 2.925 2.598 2.331 2.108 1.922 1.764 1.628 1.510 1.408 1.318 1.239 1.168 1.105 1.048 1.006

9

5.759 4.772 4.031 3.463 3.019 2.665 2.379 2.144 1.948 1.783 1.642 1.521 1.417 1.325 1.244 1.172 1.108 1.050 1.008

10

6.145 5.019 4.192 3.571 3.092 2.715 2.414 2.168 1.965 1.795 1.652 1.528 1.421 1.328 1.246 1.174 1.109 1.051 1.009
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11

6.495 5.234 4327 3.656 3.147 2.752 2.438 2.185 1.977 1.804 1.657 1.532 1.424 1.331 1.248 1.175 1.110 1.052 1.010

12

6.814 5.421 4.439 3.725 3.190 2.779 2.456 2.196 1.985 1.809 1.661 1.535 1.426 1.332 1.249 1.176 1.111 1.052. 1.010

13

7.103 5583 4.533 3.780 3.223 2.799 2.469 2.204 1.990 1.812 1.663 1.536 1.427 1.332 1.249 1.176 1.111 1.052 1.010

14

7.367 5.724 4.611 3.824 3.249 2.814 2.478 2310 1.993 1.814 1.664 1.537 1.428 1.333 1.250 1.176 1.111 1.053 1.010

15

7.606 5.847 4.675 3.859 3.268 2.825 2.484 2.214 1.995 1.816 1.665 1.538 1.428 1.333 1.250 1.176 1.111 1.053 1.010

Katsayıyı tablodan bulamazsak, bu katsayıya en yakın iki katsayıyı ( birisi küçük diğeri
de büyük olmak üzere) alırız ve entrapolasyon yöntemi ile Y/YNNA oranına denk düşen
iskonto oranını hesaplayabiliriz. Örneğin yatırım tutarı 420 milyon TL, YNNA 110 milyon TL
ve ekonomik ömrü 10 yıl olsun. Hurda değerinin sıfır olduğunu kabul edelim. Bu projenin
İGO’su için Y/YNNA=3,8182 bulunur. Tablodaki en yakın katsayılar %20 iskonto oranına ait
4,192 ve %30 iskonto oranına ait 3,092 katsayılarıdır. Projemizin İGO’su %20 ile %30
arasındadır.
Projemizin
hesaplayabiliriz.

İGO’sunu

aşağıdaki

enterpolasyon

eşitliğinden

yararlanarak

Bu oran projenin İGO veya sermayenin marjinal etkinliğidir. Projeden beklenen YNNA
yıldan yıla değişmediği takdirde İGO sunu hesaplamak zor değildir. Yatırım malından beklenen
YNNA yıldan yıla düzensiz veya değişken olduğu takdirde, yöntem aynıdır.
Yukarıdaki örnekte, çözümü basitleştirmek için projenin ekonomik ömrü sonunda hurda
değerinin sıfır olduğu varsayılmıştır. Projenin ekonomik değeri olan bir hurdası kalacaksa
BD1 ve BD2 ye hurdanın bugünkü değerini (H * if) eklemek gerekir. Buna göre
BD1 =((YNNA * bdfi1 ) + (H * ifi1)) ve
BDi2=((YNNA *bdfi2)+(H*ifi2)) olur.
Eğer projenin İGO su projede kullanılan yatırım fonunun fırsat maliyetini aşıyorsa veya
en az ona eşitse, firma bu projeyi uygulamaya koyacaktır, değilse vazgeçecek alternatif
projelere bakacaktır. Başka bir deyişle r≥i ise proje uygulanabilir r≤i ise projeden
vazgeçilecektir.
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9.2.2. Yıllık Net Nakit Akımları Düzensiz Bir Projenin İGO sunun
Hesaplanması
Bu tür projelerin İGO’larının hesaplanmasında mantık ve yaklaşım aynı fakat sadece
izlenen yol ve süreç biraz daha uzundur. Bu durumda her yıla ait YNNA’nı bugünkü değerlerine
indirgemek üzere iki tane ıskonto oranı seçilir. YNNAı bu ıskonto oranlarına ait iskonto
faktörleri (if) ile bugünkü değerlerine indirgenerek toplamları alınır. Bu toplamlar projenin
yatırım maliyetine ne kadar yakınsa projenin İGO’su bu ıskonto oranlarına o kadar yakındır.
Bilindiği gibi, projenin iç getiri oranı YNNA’nın bugünkü değerleri toplamını projenin yatırım
maliyetine eşitleyen bir ıskonto oranıdır.
Tabloda X yatırım projesine ait YNNA yer almaktadır.
Y: 100 milyon TL
n: 12 yıl
H: 20milyon TL
Firmanın uyguladığı ıskonto oranı yani yatırım fonunun fırsat maliyeti, i=%25 dir.

Bu tablodan anlaşılacağı gibi bu projenin İGO su %20 den büyük % 25 den küçüktür.
İGO yu tam hesaplamak için enterpolasyon formülünü kullanacağız.
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Firmanın seçtiği iskonto oranı %25 olduğuna göre bu proje uygulanamaz.Çünkü,
projenin getirisi yatırım fonunun fırsat maliyetini karşılamamaktadır.
İGO yönteminde yatırım projesi ilke olarak gelecek yıllarda beklenen YNNA açısından
değerlendirilmektedir. Burada yatırımın karlılığı kendi iç faiz oranı olarak nitelendirilmektedir
ve iskonto kavramından farklı değildir.Bu yöntemde yatırım fonu maliyeti olan i, r’nin
hesaplanmasında önce dikkate alınmamaktadır.Fakat projenin uygulanabilirliği konusunda
nihai karar verilirken yine i’ye dönülmekte yani r>i olup olmadığına bakılmaktadır.Firmanın
alternatif birçok projeye sahip olması halinde, İGO su en yüksek projeden başlamak üzere
yatırım fonunun izin verdiği ölçüde projeleri uygulamaya koyabilecektir.

9.2.3. Sonsuz Ömürlü Bir Projenin İGO sunun Hesaplanması
YNNA’ı düzenli ve çok uzun ömürlü bir yatırım projesinin getirisi, İGO su şu formülle
hesaplanabilir:

Örneğin yatırım maliyeti, Y=250 milyon TL ve YNNA 75 milyon TL olan bir yatırım
malının İGO su R=75/250=%30 olarak hesaplanır. Eğer firmanın, bu yatırım malına sahip
olmak için kullanacağı sermayenin fırsat maliyeti %30’dan küçükse bu proje uygulanabilir.
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9.2.4. Bir Projenin İGO’ sunun Grafik Yöntemi İle Gösterimi
Bir yatırım projesinin İGO sunu grafik üzerinde göstermek mümkündür. Bunun için
%10,%20,%30 ve %40 gibi ıskonto oranları seçilir ve bu ıskonto oranlarına göre projeden
beklenen YNNA nın BD i hesaplanır. BD yatırım tutarlarına oranlanır, yani Y/BD oranları elde
edilir. Koordinat sisteminin dikey eksenine seçilen ıskonto oranları, yatay eksenine Y/BD
oranları yerleştirilir. Bunların koordinat noktalarından bir doğrunun geçeceği açıktır. Bu
doğruya enterpolasyon grafiği diyoruz. Y/BD oranını bire eşitleyen ıskonto oranı aranan İGO
dur.
Tesadüfler dışında, seçilen ıskonto oranlarına göre hesaplanan Y/BD oranı 1’e eşit
olmaz. Yatay eksende Y/BD=1 olduğu noktadan enterpolasyon grafiğine dik bir doğru
çıkarırsak ikisinin kesişme noktası tekabül eden ıskonto oranı, projenin İGO sunu verecektir.
Enterpolasyon grafiğini bir örnek ile gösterirsek:
Y=1,3 milyon TL
n=8 yıl
YNNA= 400bin TL
H= 50bin TL olsun,
Önce bu projenin YNNA’nın ve hurdasının çeşitli iskonto oranlarına göre BD’sini
bulalım ve Y/BD’sini hesaplayalım:
iskonto oranı

i=%20

i=%25

i=%30

bdf

3,837

3,329

2,925

YNNA'ın BD'i milyon TL

1534,8

1331,8

1170

if

0,233

0,168

0,123

Hurdanın BD'i milyon TL

11,65

8,4

6,15

BD toplamı milyon TL

1546,45

1340,2

1176,15

Y/BD

0,8406

0,97

1,1053

Enterpolasyon denklemini elde edebiliriz ve bu denklemi kullanarak enterpolasyon
grafiğini çizebiliriz.
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■ Bu formülde a=Y/BD’dir. a=1 olduğunda r=0,26105 olacağı hesaplanır yani r=%26,1
elde edilir. r=0 olduğunda a=0,294 bulunur.
■ r=0,36955a-0,10850
oluşturabiliriz.

enterpolasyon

denkleminden

faydalanarak

grafiğini

9.3. BND ve İGO Yöntemlerinin Birlikte Değerlendirilmesi
BND Yöntemi
 BND yöntemlerinde projeden ömrü boyunca beklenen YNNA önceden belirlenmiş bir
ıskonto üzerinden bugünkü değerlerine indirgenerek toplamı alınır ve yatırım tutarı ile
karşılaştırılır. Bu yöntemde seçilen ıskonto oranı çok önemlidir.
 Projenin uygulanabilirliği ıskonto oranına bağlıdır.
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İGO Yöntemi
 İGO yöntemi projeden beklenen YNNA nın BD i, toplamını yatırım maliyetine
eşitleyen ıskonto oranı hesapladığı için yatırım malının gerçek karşılığı bulunmuş olur ve
projeler karlılık oranına göre sıralanır.
Projeler karlılık oranına göre değerlendirilir aşağıdaki notta karlılık oranları hesaplarını
görebiliriz.
YNNA1\(1+r) + YNNA2\(1+r)^2 – Y=0 (1)
-Y(1+r)^2+YNNA1(1+r)+YNNA2=0

(2)

 İGO yönteminde rakip projeler arasında seçim yapmada projenin ekonomik ömürleri
önem kazanmaktadır.
 Projenin ekonomik ömrünün uzun veya kısa olması İGO yu etkilemektedir.
 İGO yöntemi kısa ömürlü projeleri avantajlı hale getirmektedir.
 Bu yöntem getirilerini ekonomik ömürlerinin ilk yıllarında yoğunlaştıran projelerin
tercihi yönünde daha fazla ağırlık gösteren bir yapıya sahiptir.

Proje değerlendirme yöntemlerinin farklı sonuçlar vermesinin genel nedenleri:
 Projelerin farklı ekonomik ömürlerde olması
 İlk yatırım maliyetlerinin farklı olması
 Projeden sağlanan YNNA nın yeniden değerlendirilmesi olanağının açıklığa
kavuşturulmamış olmasıdır.

9.4. Yıllık Eşdeğer Hasılatlarının ve Yıllık Eşdeğer Maliyetlerinin
Karşılaştırılması Yöntemi
Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde ve alternatif projeler arasında tercih
yapmada projelerin global BND’i karşılaştırılabileceği gibi bunların yıllık eş değerlerine
dönüştürülerek de karşılaştırılabilir. Yıllık eşdeğer yönteminin BND yöntemi ile büyük bir
benzerliği vardır.
BND yöntemi projenin global mutlak karını gösterirken, YE yöntemi projenin dönem
başına hasılat veya maliyetleriyle ilgilenmektedir.
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۞ Bir yatırım projesinden ekonomik ömrü içerisinde sağlanacak toplam hasılatın yıllık

eşdeğeri, paranın zaman değer dikkate alınmazsa toplam hasılat projenin ekonomik ömrüne
bölünerek elde edilir.
۞ Yatırım maliyetinin yıllık eşdeğeri;

YEM = (Y / n) + Mi
۞ Yıllık eşdeğer hasılatı ve yıllık eşdeğer maliyeti paranın zaman değerini dikkate

alarak hesaplamak istersek önce bunları BD’e indirgememiz sonra da yıllık eşdeğerlerine
dönüştürmemiz gerekir. Yatırım projesinin global BND’ini yıllık eşdeğerlere dönüştürmek için
sermaye kurtarma faktörü denilen ve bdf’ünün tersine eşit olan bir katsayı ile çarpmamız
yeterlidir.
۞ SKF = [(1+i)n * i] / [(1+i)n - 1]
۞ Bu katsayı 1 TL lik harcamayı, iskonto oranını ve yatırımın ekonomik ömrünü

dikkate alarak yıllık eşdeğerine dönüştürülür. Bu projenin BND’ini şu şekilde yıllık eşdeğere
dönüştürebiliriz;
۞ BND*YE = SKF*BND
۞ Yatırım tutarının yıllık eşdeğeri ise;
۞ YEM = Y*SKF’dir
۞ Bu yönteme göre projenin uygulanabilir olması için BND*YE >0 olmalıdır.

Alternatif projeler arasında sıralama ve tercih BND*YE’lerin büyüklüklerine göre
sıralanmasını gerektirecektir ve BND*YE’i en büyük olan proje önce uygulanacaktır. Alternatif
projeler arasında YEM’i en düşük olan proje öncelikle uygulanacaktır.
۞ A projesi için;
۞ Yatırım tutarı= 120 m. TL
۞ Yıllık işletme maliyeti = 8 m. TL
۞ Ekonomik ömür = 20 yıl
۞ Hurda değeri = 10 m. TL
۞ İ = %10
۞ Maliyetlerin BD’i = 186,7
۞ B projesi için;
۞ Yatırım tutarı= 100 m. TL
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۞ Yıllık işletme maliyeti = 9 m. TL
۞ Ekonomik ömür = 17 yıl
۞ Hurda değeri = 5 m. TL
۞ İ = %10
۞ Maliyetlerin BD’i = 172,3
۞ C projesi için;
۞ Yatırım tutarı= 140 m. TL
۞ Yıllık işletme maliyeti = 4 m. TL
۞ Ekonomik ömür = 25 yıl
۞ Hurda değeri = 20 m. TL
۞ İ = %10
۞ Maliyetlerin BD’i = 174,5
۞ Bu sonuçlara göre bu üç proje arasında YEM’i en düşük olan C projesidir ve

dolayısıyla öncelikle C projesi gerçekleştirilecektir.
۞ Farklı bir ıskonto oranı uygulanırsa projenin öncelik sırası değişir. Iskonto oranının
değişmesi projelerin YEM’ini ve öncelik sıralamasını değiştirir. Bu yöntem düşük ıskonto
oranlarında yatırım tutarları büyük yıllık işletme maliyetleri düşük olan projeleri üstün duruma
getirmektedir.
۞ Yüksek ıskonto oranlarında yatırım tutarı düşük fakat yıllık işletme maliyetleri

yüksek projeler üstün duruma geçmektedir.

9.5. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri Üzerine Son
Birkaç Not
 Değerlendirme yöntemleri mutlaka paranın zaman değerini esas almalıdır.
 Projenin ekonomik ömrü değerlendirmede hesaba katılmalıdır.
 Değerlendirme yöntemi uygulanan amortisman yönteminden etkilenmemelidir.
 Proje değerlendirmede ıskonto oranı belirlenirken objektif esaslardan hareket
edilmelidir.
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Değerlendirme için seçilen yöntem nesnel ve mantıklı ilkelere göre belirlenmelidir.
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Uygulamalar

203

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) A firması 12 yıl ömürlü mermer işletmesini satın almak istemektedir. İşletmenin
firmaya yatırım maliyeti 80 milyon dolardır. Firmanın zarar etmemesi için her yıl en az ne kadar
yıllık net nakit akışı (YNNA) elde etmelidir? Yatırımın fırsat maliyeti %8’dir.
2) Bugünkü değer kavramını açıklayarak yatırım projelerinde dinamik yöntemlerin
kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarından bahsediniz.
3) Bugünkü net değer yöntemi ile iç getiri oranı yöntemini kıyaslayınız. Proje
değerlendirmede hangisinin daha fazla avantaja sahip olduğunu açıklayınız.
4) Emlak işinde olduğunuzu varsayınız. Bir büro binası inşa etmeyi düşünüyorsunuz.
Arsa 50000 liraya ve inşaat da 300000 liraya mal olacaktır. İleride büro alanında bir talep
fazlasının olacağını düşünüyorsunuz ve şimdiden 1 yıl sonra binayı 400000 liraya
satabileceğinizi tahmin ediyorsunuz. Böylece yılın sonunda 400000 lira elde etme umuduyla
şimdi 350000 lira yatıracaksınız. Bu yatırım kararına onay verir misiniz? Bugünkü net değer
yöntemi ile kararınızı veriniz. (Yıllık faiz oranı %7).
5) Emlak işinde olduğunuzu varsayınız. Bir büro binası inşa etmeyi düşünüyorsunuz.
Arsa 50000 liraya ve inşaat da 300000 liraya mal olacaktır. İleride büro alanında bir talep
fazlasının olacağını düşünüyorsunuz ve şimdiden 1 yıl sonra binayı 400000 liraya
satabileceğinizi tahmin ediyorsunuz. Böylece yılın sonunda 400000 lira elde etme umuduyla
şimdi 300000 lira yatıracaksınız. Bu yatırım kararına onay verir misiniz? İç getiri oranı ile
kararınızı veriniz. (Yıllık faiz oranı %7).
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
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10. KAMU YATIRIM PROJELERİNİN NİTELİKLERİ VA KAMU
YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE TEMEL
İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.

209

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

210

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususlar
üzerinde durulacaktır. Çünkü kamu yatırım projeleri değerlendirilirken kar amacı güden
projelerin aksine toplumsal fayda ve maliyetleri dikkate almak gerekmektedir.
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Kamu yatırım projelerini toplumsal fayda ve maliyetlerine göre değerlendirmek gerekir.
Çünkü kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmetler üretmeyi amaçlayan dar bir bakış açısı
ile bireysel karlılıklara göre değerlendirilirse muhtemelen karlı bulunmayacaklar. Kamu
yatırım projelerinde projelerin toplumsal fayda ve maliyetlere göre değerlendirilmesi gerekir.
Bu da birkaç noktada güçlükler doğurmaktadır. Bunlar:

1-Toplumsal fayda ve maliyet gibi çok geniş, genel ve belirsiz amaçlar her zaman ve
kolayca nesnel ve ölçülebilir verilere bağlanamaz.
2-Amaç çokluğu, amaç belirsizliğine ve amaçlar arasında çatışmaya yol açar.
3-Amaç çokluğu ve belirsizliği karar alanlarının keyfi davranışlarını, ideolojik
tercihlerini ön plana çıkarmaktadır.

Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde karşılaşılan birinci güçlük, bu
projelerin toplumsal fayda ve maliyetini değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.
Toplumsal fayda ve maliyetlerin bireysel fayda ve maliyetlerden farklı olmasının
nedenleri:
-

Dışsallıklar

-

Ekonomiye kamu müdahalesi

-

Piyasa başarısızlıkları veya yetersizlikleridir.

10.1. Dışsallıklar ve Proje Değerlendirmesi
10.1.1. Dışsal Etki Kavramı
Bir yatırım projesinin bireysel fayda ve maliyetinin toplumsal fayda ve maliyetinden
farklı olmasını etkileyen etmenlerin başında dışsal etkiler gelir. Tüm yatırım projelerinin
değişik derecelerde pozitif ve negatif dışsal etkileri olduğu söylenebilir.Fakat kamu yatırım
projelerinin temel niteliklerinin başında pozitif dışsal etki sağlamaları gelir.
Dışsal etki, genellikle bir ekonomik birimin davranışının, bu davranışın dışında kalan
birimleri olumlu-olumsuz biçimde etkilemesi ve bu etki için piyasada bir fiyat ödenememesi
durumunda söz konusu olur.
Örnek: A nın fayda düzeyi B nin davranışından olumlu ya da olumsuz yönde
etkileniyorsa; A olumlu etkilenmesi nedeniyle B ye bir ödemede bulunmuyor. Ya da B , A
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üzerinde yarattığı olumsuz etkisini telafi edecek bir ödemede bulunmuyorsa dışsal etkiden söz
edilir.
Dışsal pozitif ve negatif etkileri fayda fonksiyonuyla gösterirsek:
UA = UA (X1 ,X2 ,X3 ,….,Xn ,Y1 )
UA =A nın fayda fonksiyonu ve X1 ,X2 ,X3 ,….,Xn A nın kontrolünde olan faaliyetleri
göstermektedir.

Y1 ise B nin kontrolünde olan bir iktisadi faaliyettir.
MUAY1 = d uA /d Y1 > 0 ise marjinal dışsal pozitif etki,
MUAY1 = d uA /d Y1 < 0 ise marjinal dışsal negatif etki söz konusudur.

B’ nin A üzerindeki etkisi A da inandırma, uzlaşma, sözleşme veya misilleme gibi
yollarla B nin davranışını değiştirme isteği yaratacak düzeye ulaşmışsa dışsallık potansiyel
olarak mevcuttur. B’ nin davranışı A üzerinde söz konusu etkiyi uyandırmamışsa dışsallım
potansiyel olarak söz konusu değildir. Dışsallığın potansiyel olarak var olduğu durumlarda
tarafların karşılıklı davranışları analiz edilebilir. A, B nin davranışlarından olumsuz yönde
etkileniyorsa B ile söz konusu faaliyetini azaltması veya tamamen durdurması için pazarlığa
girebilir.

10.1.2. Dışsallık ve Etkin Çözüm Yolu
Dışsallığın olduğu durumda toplumsal refahı maksimum düzeyde tutacak optimal
faaliyet hacmi nasıl gerçekleştirilir?
A ve B gibi iki tane iktisadi kararımız olsun.B nin iktisadi faaliyetinin A nın üzerinde
potansiyel dışsal olumsuz etkiye yol açtığını varsayalım.
B nin faaliyet hacmi yani işletmenin belli bir dönemdeki satışları veya üretim miktarı
A nın maruz kaldığı dışsal olumsuz etki büyümektedir.Burada toplumsal faydayı maksimize
etmek için ele alınması gereken husus ; B nin faaliyeti genişledikçe bunun B ye sağladığı fayda
ve A da ki olumsuz etkinin bununla nasıl değiştiğidir.
B’ nin sağladığı marjinal faydanın A’ nın maruz kaldığı marjinal kayıptan büyük olması
halinde B faaliyetini sürdürecektir.Çünkü A’ nın kaybını ödedikten sonra B’ nin toplam
faydasında bir artışın olması halinde B, A’ nın zararını da ödeyerek faaliyetini sürdürmek
isteyecek ve bunda ısrarcı olacaktır.
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𝐝𝐔𝐁

𝐝𝐔𝐀

𝐝𝐔𝐁

𝐝𝐔𝐀

> 𝐝𝐘𝐁𝟏 ise B nin iktisadi faaliyetini genişletmesi,
𝐝𝐘𝐁𝟏
< 𝐝𝐘𝐁𝟏
𝐝𝐘𝐁𝟏

ise B nin iktisadi faaliyetini daraltması toplumsal faydayı

artıracaktır.

𝐝𝐔𝐁

𝐝𝐔𝐀

< 𝐝𝐘𝐁𝟏
𝐝𝐘𝐁𝟏

ise B nin iktisadi faaliyetini daraltması toplumsal faydayı

artıracaktır.

dUB

dUA

= dYB1 durumunda toplumsal refah maksimize edilecektir.
dYB1

Bf doğrusu = B nin net marjinal fayda fonksiyonu
AZ doğrusu = A’nın net marjinal kayıp fonksiyonu
B nin toplam kazancı kendi iktisadi fonksiyonunun pozitif fonksiyonudur. Ancak azalan
verim ilkesi geçerlidir. B nin toplam faydası azalan oranda artmaktadır. B nin iktisadi faaliyeti
genişledikçe A nın maruz kaldığı olumsuz etki artan oranda büyümektedir.Yani B nin iktisadi
faaliyetinin A üzerindeki marjinal net olumsuz etkisi artmaktadır.A2 doğrusu bu yüzden
pozitiftir.
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0F0 faaliyet hacminde B nin sağladığı marjinal fayda (EF0) A nın maruz kaldığı
marjinal net kayba özdeştir.
Toplumsal net fayda ise B nin toplam faydasından A nın toplam kaybı çıkarılarak
bulunur.B nin toplam faydası şekilde 0REF0 yamuğunun alanı , A nın toplam kaybını ise 0EF0
üçgeninin alanıdır.Bu durumda toplumsal net fayda 0RE üçgeninin alanına eşit olur.
Ekonomide dışsallıkların yaygın olması halinde üretim miktarı toplumsal talepten farklı
olur ve kaynak tahsisi etkin olmaz. Ayrıca fiyatın marjinal sosyal maliyete eşitlenmesi sosyal
refahın maksimize edilmesini güvence altına almaz.Bu durumda fiyat sosyal faydadan farklı
olabilir.Dışsallıkların olduğu durumda ekonomide etkinliğin sağlanması için dışsal fayda ve
maliyeti etkili biçimde fiyatlara yansıtacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.Bu düzenlemeler
sonucu ekonomide tüm mallar için marjinal sosyal fayda / marjinal sosyal maliyet oranı 1 e
eşitlenirse ekonomide etkinlik sağlanabilir.
Ancak bu düzenlemeyi piyasa otomatik olarak gerçekleştiremez.Bunun için ülkede
geçerli olan hukuk sistemi önem kazanır.Hukuk sisteminin dışsal etkiler için düzenlemeler
getirdiği bir ülkede dışsallığa neden olacak faaliyetler toplum açısından optimum düzeyde
düzenlenebilecektir.Hukuksal düzenlemelerin olmadığı durumlarda bireyler faaliyetlerini
kendi özel faydalarını maksimize edecek şekilde düzenlemek isteyeceklerinden çatışmalar
ortaya çıkabilecektir.Özel kişiler bu sorunu aşmak için özel sözleşmelere güç gösterilerine ve
misilleme ile karşı tarafı caydırmaya başvurabilir.Bu da toplumda mafya düzenine davetiye
çıkarır.

10.1.3. Dışsallıklar ve Kamusal Mallar
Kamusal mal, her bireyin aynı toplam miktarı tüketmesi halinde diğer bireylerin
tüketiminde bir azalmanın olmayacağı maldır.
Mal ve hizmetlerin kamusallık derecesini belirleyen etmenler kamusal malların ;
1.toplumun bireyleri tarafından ortak tüketime konu olması,
2.dışlamanın olmaması,
3.tüketim düzeyinin herkes için aynı ve sunulan miktara eşit olması,
4.tüketimde rekabetin olmamasıdır.

Çelik üreten bir firmanın üretim yapısının teknolojik olarak geliştirilmiş yeni fırınlar
alınmasıyla daha etkin bir hale getirileceği ve yeni ocakların eski ocaklara nazaran daha fazla
hava kirlenmesine neden olduğunu varsayalım. Bu olayda çelik üreten firma yeni fırınlar
nedeniyle üretim artışından dolayı içsel kazanç elde ederken, çevrede oturanlar hava kirliliği
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nedeniyle dışsal zarara uğrayacaktır. Devlet bu konuda negatif dışsallığın önlenebilmesi için
üretici firmaya arıtma tesisleri yapabilmek veya daha kaliteli girdiler kullanabilmesi amacıyla
sübvansiyon sağlayabileceği gibi, dışsallıktan zarar gören tüketicilere de katlanmak zorunda
kaldıkları dış zararları kısmen de olsa azaltacak önlemler alabilmeleri maksadıyla sübvansiyon
verilebilir.
Pür kamusal mallar ,faydanın bölünememesi ve malın bir kimse tarafından kullanılması
halinde faydası tüm topluma yansıyan mallardır.Örneğin; savunma,milli güvenlik,radyo ve
televizyon vs. Bu tür malları piyasada fiyat karşılığı alıp satmak olanaksızdır.
Örneğin sağlık ve eğitim hizmetlerinden sağlanan fayda bu hizmetleri doğrudan
ilgilendiren bireylere bölünebilir.Bu tür mallar dışsal pozitif etki yaratır.Çünkü bu hizmetlerden
sağlanan sosyal fayda , bunları tüketen bireylerin elde ettiği bireysel faydaların toplamından
daha büyüktür.
Faydası bölünebilen ancak sosyal faydası bireysel faydasından büyük olan kamusal
mallara yarı kamusal mallar denir. Bunlar pazarlanabilir,bunlar için piyasada bir fiyat
belirlenebilir.Fakat gözlenen fiyatlar bu malların gerçek değerini yansıtmaz.Gerçek değerini
belirlemek içinse gözlenen fiyatların düzeltilerek kullanılması gerekir.
Ekonomiye devlet müdahalesi olduğu durumlarda da piyasadaki fiyatlar malın gerçek
değerini yansıtamayabilir. Tavan ve taban fiyat uygulamaları,faizin ve dövizin otoriter
tarafından belirlenmesi,fiyat kontrolleri,asgari ücret uygulamaları gibi durumlardır.
Ayrıca ekonomide eksik rekabet koşullarının yaygınlığı piyasa başarısızlığının bir başka
nedenidir.
Bütün bu durumlarda ortaya çıkacak fiyatlar esas alınarak yapılacak proje
değerlendirmesi halinde projelerin toplumsal fayda ve maliyeti tam olarak belirlenemez.
Dolayısıyla gözlenen fiyatlara göre yapılacak kaynak tahsisi etkin olamaz.Bu durumda kaynak
tahsisinde etkinliği sağlamak için gözlenen piyasa fiyatlarının düzeltilmesine ihtiyaç vardır.

10.1.4. Gölge Fiyatlar Kavramı
Gölge fiyat piyasa çarpıkları dolayısıyla piyasada gözlenen fiyatların, malların gerçek
değerlerini yansıtmaması veya piyasa fiyatını hiç ortaya çıkmaması halinde toplumsal fayda ve
maliyetleri ifade edebilmek için mallara bağlanan fiyata denilmektedir.
Bir mal kıt ve tüketiciler tarafından talep edilen bir mal ise fırsat maliyeti ve gölge fiyatı
yüksek, aksine bol ve talep edilmeyen bir mal ise fırsat maliyeti ve gölge fiyatı düşük olacaktır.
Bir X malının gölge fiyatı o malın marjinal maliyetinin parasal ifadesidir. Eğer malın
üretiminde kullanılan marjinal verim hesaplanabilirse o malın marjinal maliyeti yani gölge
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fiyatı belirlenebilir. Malın marjinal maliyeti, girdinin marjinal veriminin tersi ile girdi fiyatının
çarpımından oluşur.
MMx=1/MÜL*w
Bir üretim faktörünün gölge fiyatını saptamak için;
MMx=1/MÜL*w ve
MMx=Px
eşitliklerinden faydalanılabilir.
Buradan; w=MÜL*Px elde edilir. Yani emek girdisinin gerçek değeri marjinal verimi
ile üretiminde kullanıldığı malın fiyatının çarpımına eşittir.
Piyasası olmayan kamusal malların gölge fiyatlarının belirlenmesinde iki yaklaşım
geliştirilmiştir:
Bu yaklaşımlardan birisi, bu tür malın piyasası olsaydı tüketiciler nasıl bir fiyat ödemeye
razı olacaklardı sorusuna cevap aranmasıdır. Benzer mallar için kamu kesimi dışındaki
piyasalarda gözlemlenecek fiyatlar mevcutsa, bu fiyatlar kamu kesiminde üretilen malların
gölge fiyatlarını belirlemekte esas oluşturabilir.

10.2. Kamusal
Sağlanması

Malların

Üretiminde

Toplumsal

Optimumun

Bilindiği gibi bir özel tüketim malı (x) için optimum koşulu, malın marjinal maliyetinin
her birey için marjinal faydaya eşit olmasıdır. Özel tüketim malının piyasa talebi tüketicilerin
bireysel taleplerinin yatay toplamından oluşmaktadır.
Kamusal malların üretiminde toplumsal optimumun sağlanması için gerekli koşul ise,
marjinal maliyetin toplumsal faydaya eşit olmasıdır. Toplumsal fayda bireysel faydaların
toplamından oluşur. Bir kamusal malın toplumsal talebi bireysel taleplerinin dikey toplamından
oluşur.

10.3. Kamusal Bir Malın Finansmanına Katılmada “Bedavacı” Sorunu
Kamusal malların, tüketiminde rakip olmama ve dışarıda bırakmama özelliklerinin
sonucu olarak, bir kimse kamusal malın maliyetine katılmaktan kaçınabilecek ve tercihini
saklayabilecektir. Çünkü kendisi söz konusu kamusal malın üretimi için bir ödemede
bulunmadan ondan faydalanacak, dışarıda bırakılmayacaktır. Bu nedenle kamusal bir malın
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talebini tam olarak belirlemek mümkün değildir. Gözlenen talep gerçek talepten daha küçük
olacaktır. Bu duruma bedavacı sorunu denilmektedir.
Kamusal mallarda ortaya çıkan bu bedavacı sorunu çözmek için çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. Bunlar:
Bireyler bir kamusal malın finansmanına açıklayacakları tercihleri ölçüsünde katılmayı
bekliyorlarsa, yapılacak bir referandumda taleplerini eksik beyan etme eğiliminde olacaklardır.
Projenin gerçekleşmesi halinde faydasından yoksun bırakılmayacaklarını bilenler için bu tutum
olağan sayılmaktadır. Buna karşılık, projenin finansmanına doğrudan katılmayacakları
beklentisi içinde olanlar tercihlerini fazla gösterme eğilimi sergileyeceklerdir. Bu davranışlar,
bireylerin kamusal mal için alt ve üst değerleme sınırlarını ortaya koyar.
Uygulamada kamusal mallar ile ilgili toplumsal tercihleri belirlemek için referanduma
gitmek güçlükler arz etmektedir. Bu nedenle kamusal malların değerlendirmesinde karar, çoğu
zaman politikacılara bırakılmıştır.
Yarı kamusal mallarda da bireysel değerlendirmenin her zaman toplumsal
değerlendirmeyi yansıtmayacağı ileri sürülmektedir. Bu durumda, yine hizmeti sunanın
bireysel değerlendirmedeki sapmaları düzeltecek bir davranışa girmesi gerekmektedir. Erdemli
mallar olarak da adlandırılan sanat, eğitim, spor, sağlık gibi mallar genellikle bireysel
tüketimlerinde pozitif dışsal etki yaratan mallardır. Bu özelliklerinden dolayı erdemli malların
marjinal özel faydaları marjinal toplumsal faydalarından daha düşük gözükür.
Kamusal malların değerlendirilmesinde ortaya çıkan bir başka sorun, projenin
faydasının belirli bir bölgenin dışına taşmış olmasıdır. Bu bakımdan kamusal malların fayda
maliyet analizi yapılırken sadece projenin doğrudan faydası ve bununla ilgili olanların tercih ve
davranışlarının hesaba katılması yetmez, projeden dolaylı olarak faydalanacak olanların
durumu da göz önünde tutulur.
Kamusal malların açıklanan özellikleri, bu mallar ile ilgili bireysel ve toplumsal
değerlendirmelerin farklı olmasına; toplumsal değerlendirme ve tercihleri tam olarak
saptayamama sorununa neden olmaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Dışsallık nedir? Dışsallık bireysel fayda ve maliyeti nasıl etkiler?
2) Dışsallık halinde etkin üretim düzeyi sağlanabilir mi? Nasıl?
3) Gölge fiyatlar kavramını açıklayınız.
4) Kamusal malın özellikleri nelerdir?
5) Kamusal mallarda bedavacılık sorunu nedir? Nasıl çözümlenebilir?
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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11. KAMU YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
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edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Yeni gelişen ve kaynakları kıt olan ülkelerde ya da özel sektörün karlı bulmadığı ancak
sosyal faydasının yüksek olduğu alanlarda kamu yatırımları söz konusu olmaktadır. Bu
bölümde kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde hangi kriterlerin dikkate alınması
gerektiği hususu üzerinde durulacaktır.
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Yeni gelişen ve kaynakları kıt olan bir ülkede devletin gerçekleştirilebileceği çok sayıda
yatırım projesi mevcuttur. Alt yapı çok eksiktir, kamusal ve yarı kamusal mallar için artan bir
talep vardır. Buna karşılık, kişi başına gelir ve buna bağlı olarak tasarruf seviyesi düşüktür,
sermaye yetersizdir. Kısaca kamu kesiminden beklenen pek çok proje vardır.
Yeni gelişen ülkeler gelişmiş, sanayileşmiş ülkelere göre nispi geri kalmışlıklarının
farkına varmışlardır. Bunu kapatmak için iddialı projeler hazırlamakta, GSMH büyüme hızını
yükseltmek için imkânlarını zorlamaktadırlar. Başka deyişle, bu ülkelerin öncelikli
hedeflerinden birisi yüksek oranlı bir kalkınma hızını gerçekleştirmektedir. Bu ülkelerde nüfus
artışı yüksektir. Kırsal kesim ile kentler arasındaki refah farklılığı ve tarımdaki geniş gizli işsiz
kitlesi yoğun işsizlik problemi yaşamalarına neden olmaktadır. Öte yandan, yeni gelişen
ülkelerde, genellikle ödemeler bilançosu açık vermekte ve kronik döviz yetersizliği ile
karşılaşılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yeni gelişen ülkelerde kaynaklar kıt,
çözülmesi gereken problemler çok fazladır. Özel sektörün yeterince gelişmemiş olması,
politikacıların ve bürokratların olanakları ve yetkileri ellerinde tutma hevesleri dolayısıyla
kamu kesimi ekonomide çok büyük bir ağırlığa sahiptir. Toplum, kamusal ve yarı kamusal
malların yanı sıra, bir kısım piyasa mallarının üretimini de devletten bekler duruma gelmiştir.
Tüm bu nedenlerle gelişen ülkelerde sabit sermaye yatırımlarının önemli bir bölümü kamu
kesimi eliyle gerçekleştirilmektedir. Örneğin ülkemizde içinde bulunduğumuz yıllarda yıllık
sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık yüzde 25-30 kamu kesimi tarafından
gerçekleştirilmektedir. 1980 öncesinde kamu kesiminin toplam sabit sermaye yatırımlarındaki
payı yüzde 50 civarındaydı.
Kamu kesimi yatırımları, özel kesim yatırımlarında olduğu gibi tek amaca göre
projelendirilmemektedir. Bilindiği gibi, özel kesim projeleri genellikle karlılık ölçütüne göre
değerlendirilmekte ve en büyük karlılık oranına sahip proje öncelikle uygulanmaktadır. Kamu
kesiminin önünde hedef bolluğu vardır. Yukarıda ifade edildiği gibi, devlet kaynakları çeşitli
projelere tahsis ederken hem GSMH’nın yüksek oranda büyümesini hem işsizliğin azaltılmasını
yani yatırım projelerinin yüksek istihdam yaratmasını hem de ödemeler bilançosu
dengesizliğinin azaltılmasını, yani projenin döviz tasarrufu sağlamasını veya döviz
kazandırmasını hedeflemek zorundadır. Bunların dışında kamu yatırım projelerinden beklenen
daha pek çok hedef vardır. Bir yatırım projesinin tüm bu hedefler doğrultusunda hazırlanması
mümkün değildir. Çünkü bu hedefler çoğu zaman birbiri ile çelişir, birbirlerini engeller. Ayrıca
bu hedefleri karlılık amacı gibi nesnel olarak ölçmek kolay değildir. Öte yandan, önceki
bölümde açıklandığı gibi, kamusal ve yarı kamusal mallar dışsal etki yaratan, sosyal faydası
bireysel faydasından yüksek olan, piyasada fiyatlandırılması mümkün veya kolay olmayan
mallardır. Bu tür malları üretecek projelerin değerlendirmesinin zorluğunu vurgulamıştık.
Sosyal fayda ve maliyetleri tam olarak belirlemek ve parasal ölçüler ile ifade etmek kolay
değildir. Tüm bu nedenlerle, kamu yatırım projeleri, özel kesim projeleri kadar kolay
değerlendirilemez ve kamusal proje tercihlerinde az-çok bir keyfilikten ve öznel
değerlendirmelerden kaçınılmaz.
Kamu otoritelerinin bu hedefler arasında bir öncelik sıralaması yapmaları ve bir tercihte
bulunmaları gerekmektedir. Yatırılabilir fonlar bu tercihler doğrultusunda projelere tahsis
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edilecektir. Bu tercihlerin her zaman sağlıklı olmayacağı yani ekonominin öncelikli sorununa
en fazla hizmet etmeyebileceğini tartışmaya gerek yoktur. Kamu kesiminde proje tercihinde
son söz politikacılara aittir. Politikacıların tercihinde ekonomik mülahazalar kadar politik
mülahazalar, parti çıkarları ön plana çıkmakta, gelecek seçimi ve iktidarı kaybetmek endişesi
maalesef etkili olabilmektedir. Bu endişeler ile politikacılar popülist bir yaklaşım
sergileyebilmektedirler. Projelerin öncelik sıralamasında, yer seçiminde, kapasite seçiminde ve
finansman kaynaklarının kullanımında bu endişeler ağır basmaktadır.
Demokratik bir ülkede kamusal projelerin değerlendirilmesinde ve seçiminde halkın
toplumsal tercihlerinin belirleyici olacağı açıktır. İktidara talip olan siyasi partiler halka
hükümet programlarını ve projelerini açıklayarak oy isteyeceklerdir. Halk çoğunluğu hangi
partiyi iktidara getirmişse o partinin projelerini, önceliklerini onaylamış demektir. İktidara
gelen parti halka vaad ettiği programı uygulamak dürüstlüğünü gösterecektir. Değilse gelecek
seçimde halk o partiyi iktidardan kovarak cezalandıracaktır.
Tüm bu zorluklara karşılık, kıt kaynakları ülkenin ekonomik öncelikleri doğrultusunda,
etkin kullanabilmek için kamusal yatırımların da projelendirilmesi ve seçilecek hedeflere uygun
kriterlerle değerlendirilmesi gerekir. Şimdi kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesindeki
öncelikli hedefleri ve uygulanan kriterleri inceleyelim. Yeni gelişen bir ülkedeki en önemli
ekonomik sorunlar ve öncelikler şu şekilde sıralanabilir:
1.

GSMH’nın yüksek oranda büyümesi

2.

İstihdam olanaklarının geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması

3.
sağlanması

Özel yatırımların teşvik edilmesi için dışsal ekonomiler yaratılması, sosyal fayda

4.
Ödemeler bilançosu açığı sorununun hafifletilmesi; döviz arzının arttırılması,
döviz tasarrufu sağlanması

Ekonomide bu önceliklere göre kamu yatırım projeleri şu ölçütler ışığında
değerlendirilebilir.

11.1.Sermaye / Hâsıla Oranı (Capital / Output Ratio) Kriteri
Bir yatırım projesi için gerekli sermaye tutarının projeden beklenen katma değerin
bugünkü değerine oranına, sermaye/hasıla (s/h) oranı (katsayısı) denir. Ülkenin öncelikli hedefi
yüksek oranlı büyüme ise s/h oranı en küçük olan projelerin uygulanması gerekir. Yani
sermayeye en yüksek getiriyi sağlayacak projelere öncelik verilmesi büyümeyi arttırır.
Büyüme ile s/h arasındaki ilişki:
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g= Y/(s/h) ya da Y=(s/h)x g dir.
Y= yatırım tutarı

g= büyüme oranı

Katma değerin hesaplanması:
1-Katma değer, projenin üreteceği mal ve hizmetlerin satış hasılasından, firma dışında
satın alınan girdilere yapılan ödemeler indirilerek hesaplanır.
2-Katma değer, projenin sağlayacağı faktör gelirleri toplanarak da bulunabilir.

Katma değer brüt veya net olarak hesaba katılabilir. Satış hasılası ile girdi maliyetleri
farkı brüt katma değeri verir, bundan amortismanlar ve dolaylı vergiler çıkartılırsa net katma
değere ulaşılır.
Projenin brüt s/h oranı = 6000/2450 = 2,44
Projenin net s/h oranı = 6000/1660 = 3,61 olarak bulunur.

233

Sermaye/Hâsıla Oranının Eleştirisi
1.
Bu kriterde yeni gelişen ekonomiler de sadece sermayenin kıt olduğu öteki
üretim faktörlerinin ise bol olduğu varsayımından hareket edilmekte ve bunların sosyal
maliyetleri ihmal edilmektedir.
2.
s/h oranı kriteri yüksek oranlı büyüme amacı ile sermaye yoğunluğu düşük
projelere üstünlük tanımaktadır.
3.
s/h oranı kriterinde yatırım projesinin ömrü dikkate alınmamakta, kısa ve uzun
ömürlü projeler arasında fark gözetilmemektedir.
4.
gelmez.

s/h oranının düşük olması her zaman net hasılanın yüksek olması anlamına

5.
s/h oranı kriteri çeşitli yatırım projeleri ile üretilebilecek malların piyasa
fiyatlarının, bunların sosyal fiyatlarını da yansıttığı varsayılmaktadır. Fakat böyle bir durum
sadece tam rekabet piyasası koşulları altında mümkündür.
6.
s/h oranı projenin dolaylı fayda ve maliyetini dikkate almayarak, doğrudan fayda
ve maliyeti esas alınarak hesaplanır.
7.
s/h oranı kriteri uzun dönemde üretimin tabi olacağı maliyet koşullarını ve
ortalama maliyetlerde meydana gelecek değişmeleri hesaba katmamaktadır.
8.
S/h oranı kriteri yatırımların sektörel tahsisini doğru yönlendirme şansı yoktur.
Bu kriter aynı sektörde, uygulanabilir ve rakip projeler arasında tercih belirlemede
kullanılabilir.
9.
Projenin sağlayacağı katma değer yıldan yıla değişiyorsa s/h oranının
paydasında tek bir rakam yer alamaz, her yıl değişir.

Görüldüğü gibi, sermaye/hâsıla oranı kriterine yöneltilen eleştirilerin bir bölümü bu
oranın hesaplanmasındaki güçlüklerle ilgilidir. Projeden beklenen net katma değeri bulmak için
doğrudan faktör maliyetlerinin toplamının alınabileceğini belirtmiştik. Öte yandan, projenin
sağlayacağı ileriye ve geriye etkileri dikkate alınarak dolaylı katma değeri hesaplanabilir.
Özellikle, ekonomide eksik istihdamın ve atıl kapasitelerin bulunduğu konjonktürde bir
kamusal proje yeni yatırımları harekete geçirerek, kendisinden ilk elde beklenen, doğrudan
katma değerden çok daha büyük dolaylı katma değer yaratabilir. Doğal olarak, projenin dolaylı
fayda ve maliyeti hesaplanırken üretilen mal ve hizmetlerin değeri ve kullanılan girdilerin
maliyeti, piyasa fiyatı ile değil sosyal fırsatlar ile hesaplanacaktır. Söz konusu sosyal fayda ve
maliyetlerin sağlıklı hesaplanması halinde bu kritere yönetilen eleştirilerin bir bölümü
karşılanmış olacaktır.
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Rakip yatırım projelerinin ekonomik ömürlerinin farklı olması ve yaratacakları katma
değerin yıldan yıla dalgalanması halinde, projelerin sermaye/hasıla katsayıları yerine,
ekonomik ömürleri boyunca sağlayacakları katma değerlerin bugünkü değeri toplamını projeler
için yaratılan sermayenin bugünkü değerlerine eşitleyen iç getiri oranlarının hesaplanması ve
projelerin öncelik sıralamasının buna göre yapılması daha sağlıklı olur. Kamu yatırım
projelerinin iç getiri oranlarının hesaplanması, özel projelerinkinden farksızdır. Farklı olan
piyasa fiyatları yerine sosyal fiyatların kullanılmasıdır.

11.2. Sermaye / İstihdam Oranı
Bu kriter ile yatırım projesinin istihdam üzerindeki etkisini belirlemek ve
değerlendirmek mümkün olacaktır. Proje için kullanılacak yatırım tutarı projenin yaratacağı
istihdam miktarına bölünürse bir işçinin istihdamı için gerekli sermaye miktarı hesaplanmış
olur.
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐧𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞 /𝐬𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐡𝐝𝐚𝐦 𝐨𝐫𝐚𝐧ı =

𝐘𝐚𝐭ı𝐫ı𝐦 𝐭𝐮𝐭𝐚𝐫ı (𝐘)
İ𝐬𝐭𝐢𝐡𝐝𝐚𝐦 𝐞𝐝𝐢𝐥𝐞𝐜𝐞𝐤 𝐢şç𝐢 𝐬𝐚𝐲ı𝐬ı (𝐄)

Örneğin bir yatırım projesi 123 milyon TL ye gerçekleştirilmiş ise ve bu projede 150
kişi çalıştırılacaksa, Y/E oranı, 80 bin TL olarak hesaplanır. Yani bu proje ile bir işçiyi istihdam
edebilmek için 80 bin TL ye ihtiyaç vardır.
Kamusal yatırım projelerinin bu kritere göre değerlendirilmesi ve s/i oranı en düşük
projeye öncelik verilmesi ülkede işsizliğin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Nüfusu hızlı artan
yeni gelişen ülkelerde sermaye / istihdam oranı kriterlerinin uygulanması istihdam sorunun
çözümünde devletin daha fazla sorumluluk almak zorunda kalmasının bir sonucudur. Bu oranın
hesaplanmasında, özellikle piyasa sapmalarının yoğun olduğu durumlarda, piyasa fiyatları
yerine sosyal fiyatlar ve gölge fiyatlar kullanılmaktadır. Gümrük vergileri, yatırım malları
üzerinden alınan dolaylı vergiler vb. yatırım maliyetinden indirilmelidir. Projenin tesisi
döneminde istihdam edilen işçilerin proje içindeki maliyetleri gölge ücretler üzerinden
hesaplanmalıdır. Projede kullanılan ithal girdiler değerlendirilirken döviz, piyasada gözlenen
kur ile değil, ekonomiye gerçek maliyeti ile değerlendirilmelidir.
Projelerin sermaye / istihdam oranı hesaplanırken bir husus üzerinde özellikle
durulmalıdır. Yatırım projeleri farklı tip ve vasıfta işgücüne ihtiyaç duyar. Gelişmekte olan
ülkelerde vasıfsız işgücü bol, vasıflı işgücü ve teknik eleman kıttır. Bunların sosyal fiyatları ve
piyasa fiyatları arasında farklılıklar vardır. Vasıflı işgücünün istihdamında sorun yoktur. Asıl
sorun vasıfsız işgücünün istihdamından kaynaklanır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin S/İ
oranı vasıfsız iş gücü için hesaplanmalıdır. Sosyal fiyatlarla hesaplanacak proje maliyeti
istihdam edilecek vasıfsız işgücü sayısına bölünerek sermaye / istihdam oranı bulunmalıdır. Bu
kritere göre, doğal olarak alternatif projeler arasından en fazla vasıfsız işçi çalıştıracak proje
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öncelikle uygulanacaktır. Projelerin yarattıkları istihdam olanakları
değerlendirilmesi, olabildiğince emek yoğun projenin seçilmesi anlamına gelir.

açısından

Aşağıda yer alan verilere göre vasıfsız işçi s/İ oranı, 8236/200= 41,18 bin TL olarak
bulunur. Başka bir deyişle, bu projede bir vasıfsız işçi istihdam etmek için 41,18 bin TL
tutarında yatırım yapmak gerekmektedir (Gümrük vergileri kar amacı ile çalışan firmalar için
bir maliyettir, fakat sosyal açıdan bir maliyet değildir) (Projede 25 teknik eleman ve 200 adet
vasıfsız işçi çalıştırılacaktır. Teknik elemanların her birinin firmaya aylık maliyeti 3 bin liradır,
yıllık maliyeti 36 bin liradır. Teknik elemanların piyasa fiyatı ile sosyal fiyatı aynıdır. Bir
vasıfsız işçinin piyasa brüt ücreti aylık 800 lira ve sosyal maliyeti piyasa maliyetinin yüzde 80’i
dir)

S/İ oranı kriteri yoğun işsizliğin yaşandığı yeni gelişmekte olan ülkelerde projenin
değerlendirilmesinde kullanılarak istihdam sorununun kısmen aşılmasına yardımcı olabilir.
Ancak gözden kaçırılmaması gereken noktalar vardır:
1.
Öncelikle, her türlü yatırım projelerine sermaye yerine emeğin ikame edilmesi
olanakları sınırsız değildir.
2.
Bazı sanayi dalları özellikleri gereği sermaye yoğun teknolojilerin
kullanılmasını gerektirir. Bu sanayi dallarında teknolojik alternatifler sınırlıdır.
3.
Genel bir değerlendirmeyle emek yoğun teknolojiler geri, sermaye yoğun
teknolojiler ise ileri, gelişmiş teknolojiler saymak eğilimi vardır. Çoğunlukla sermayenin
verimi emeğin veriminden daha yüksektir. O nedenle ileri teknoloji sermaye yoğun teknolojidir.
Gelişme çabasındaki ülkeler yüksek oranda büyümek için sermaye yoğun teknoloji ve istihdam
sorunu içinde emek yoğun teknoloji ikilemi yaşarlar ve genellikle, hızlı büyümek için sermaye
yoğun teknolojiyi seçerler. Türkiye de tercihini bu yönde yapmıştır.
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11.3. Projenin Sosyal Karlılığı Kriteri
Bir yatırım projesinin firma açısından karlılığı ile sosyal karlılığı arasında genellikle bir
fark vardır. Bu farklılık birçok nedene bağlanabilir. Bu nedenler gelişmekte olan ülkelerde daha
yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Projenin sosyal ve bireysel karlılığı arasında farklılığa yol
açan nedenleri ana hatları ile açıklayalım:
1.
Projenin bireysel ve sosyal karlılığı arasındaki farklılığın birinci nedeni piyasa
sapmalarıdır. Devletin piyasalara müdahaleleri, örneğin asgari ücret seviyesinin tespiti, tarımda
taban fiyatları uygulanması, koruyucu, yüksek gümrük tarifeleri uygulanması, faiz haddinin ve
döviz kurunun kamu otoriteleri tarafından belirlenmesi, bazı tüketim malları fiyatlarına
doğrudan müdahaleler hallerinde fiyatlar malların kıtlık maliyetini ve sosyal değerlerini
yansıtmazlar. Piyasa sapmalarına yol açan bu tür müdahale ve uygulamalar gelişmekte olan
ülkelerde sıkça görülmektedir.
2.
Gelişmekte olan ülkelerde yeni bir yatırımın yaratacağı dışsal etki çok önemlidir.
Bu ülkelerde sermaye birikimi yetersiz, henüz kullanılmamış yatırım olanakları çok geniştir.
Dolayısıyla, yeni bir yatırımın mevcut sermaye stokuna oranı yüksek ve yaratacağı dışsallık ve
çevreye etkileri önemlidir. Bu bakımdan kamu yatırım projelerinin fayda maliyet
değerlendirmesi sosyal fiyatlarla yapılmalıdır. Kamusal projenin yaratacağı olası dışsal etkiler
şu şekilde sınıflandırılabilir.

İşgücü eğitimi: Yeni yatırım daha fazla işgücünün meslek içi eğitim görmesine ve
deneyiminin artmasına imkân verir.
Başka firmalara ve sektörlere yetişmiş ucuz işgücü temini: Yeni bir yatırım projesinin
uygulanması öteki firmalara düzenli girdi akışı sağlar ve öteki yatırımların risk derecesini
azaltır.
Yeni yatırımlar üretimdeki dar boğazları gidererek mevcut kuruluşların kapasite
kullanım oranını yükseltir.
Yeni yatırım, yeni istihdam, yeni gelir kazanılması ve yeni talep demektir. Yeni
yatırımlar daha önce ekonomik biçimde değerlendirilemeyen yan ürünlerin değerlendirilmesi
için imkân yaratabilir.
Kısaca, bir ekonomide uygulamaya konulan her projenin bir dizi dışsal faydası ve
maliyeti olduğu söylenebilir. Ancak kamu yatırım projelerinin sağladığı dışsal ekonomiler daha
fazladır. Bundan dolayı, bu tür projelerin doğrudan karlılık hesabı ile değerlendirilmesi yeterli
olmaz ve reddedilmeleri olasılığı artar.
Yatırım projeleri ülkede mal arzını artırarak tüketicilerin daha fazla malı daha düşük
fiyatlardan satın almalarına olanak sağlar, böylece tüketici refahı yükselir. Özellikle yeni
gelişen ülkelerde yeni projelerin bu tür etkileri daha belirgindir. Çünkü her yeni yatırım projesi
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ilgili malın mevcut üretim kapasitesinde ve piyasa arzında önemli genişlemeye neden olur ve
fiyatları aşağı çekebilir. Fakat piyasalarda eksik rekabet veya tekel koşullarının yaygın olması
bu olası olumlu etkilerin tüketicilere yansımasına imkân vermez.
Bir ekonomide malların cari piyasa fiyatları üzerinde tüketim vergileri, gümrük vergileri
ve sübvansiyonlar gibi etkenlerin payı vardır. Bunlar üretim maliyeti değildir, malın üretim
maliyeti ile piyasa fiyatı arasında farklılık yaratan unsurlardır.
Sayılan nedenlerle bir yatırım projesinin bireysel karlılığı ile sosyal karlılığı arasında
sapma vardır. Bu fark ancak tam rekabet koşullarında, tüm dışsallıkların ortadan kalkması
halinde yok olur. O halde, kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde sosyal karlılık kriteri
uygulanmalıdır. Bununla birlikte, sosyal karlılık kriterini uygulamanın güçlüğü göz önünde
tutularak, pratik bir yol izlenmesi düşünülebilir. Projelerin, gözlenen piyasa fiyatları
kullanılarak bireysel karlılıkları hesaplanabilir ve buradan bazı düzeltmeler ve düzenlemeler ile
sosyal karlılık oranlarına geçilebilir. Düzeltmeler şu hususları kapsamalıdır:
a)
Bazı üretim faktörlerinin piyasalarında fiyat, faktörün arz ve talebine göre
belirlenmiyorsa; üretim maliyetlerini ve kıtlık derecelerini yansıtmıyorsa, proje bu faktörlerin
piyasa fiyatlarına göre değil, gölge fiyatlarına göre değerlendirilmelidir.
b)

Projelerin yaratacağı dışsal ekonomiler ve eksi ekonomiler hesaba katılmalıdır.

c)
Piyasa fiyatı içinde yer alan dolaylı vergileri, gümrük vergileri ve
sübvansiyonlar gibi yapay unsurlar dışlanmalıdır.
d)

Projenin yaratacağı net tüketici artıkları projenin net hâsılasına eklenmelidir.

e)
Proje sosyal karlılığına göre değerlendirilirken, vergiden önceki kar hesaba
katılır; ödenen dolaysız vergiler projenin karından indirilmez.

Sosyal Karlılık Kriterinin Eleştirisi
1.

Piyasalarda

eksik

rekabet

koşullarında

oluşması

veya

dışsallıkların

yoğunlaşması hallerinde malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin piyasa fiyatları sosyal
değerlerini yansıtmaz. Bu durumda projelerin toplumsal karlılığını hesaplayabilmek için gölge
fiyatlar kullanılması gerekir. Ancak gölge fiyatların belirlenmesi sanıldığı kadar kolay değildir;
gölge fiyatları tamamen nesnel gerçeklere bağlamak ve keyfiliklerden ve öznel
değerlendirmelerden arındırmak çok güçtür.
2.

Zaman içinde ekonomideki gelişmeler sonucu üretim faktörlerinin nispi kıtlığı

ve bolluğu değişir. Dolayısıyla, bugün belirlenen gölge fiyatlar projenin teknik ve ekonomik
ömrü boyunca aynı kalmaz. Bu nedenle, projenin toplumsal karlılığı hesaplanırken, üretim
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faktörlerinin sadece bugünkü gölge fiyatları değil, gelecekteki gölge fiyatları da
hesaplanmalıdır.
3.

Bazı üretim faktörlerinin gölge fiyatlarını hesaplamak daha da güçtür. Örneğin

yoğun işsizliğin yaşandığı bir ülkede işgücünün gölge fiyatı sıfır olarak kabul edilebilir mi? Bu
soruya evet cevabını vermek doğru olmaz. İşgücünün gölge fiyatı, işçinin bulunduğu yerdeki
geçimlik tüketimi ve yer değiştirmenin getireceği maddi ve maddi olmayan külfetler dikkate
alınarak hesaplanmalıdır ki bu hususların ampirik yöntemlerle hesaplanması kolay değildir. Öte
yandan, geniş yüz ölçümüne ve bölgesel farklılıklara sahip bir ülkede, her bölgenin koşulları
hesaba katılarak farklı düzeylerde gölge fiyatlar belirlenebilir. Nüfus artışının hızlı ve istihdam
olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde gölge fiyatlar daha düşük hatta sıfır kabul edilebilir.
Ancak günümüzde iletişim ve ulaştırma imkanlarının işgücü mobilitesini çok yükselttiğini de
unutmamak gerekir.

11.4. Ödemeler Bilançosuna Etki Kriteri
Bu kriter gelişmekte olan ülkelerde dövizin kıt olduğu gerçeğinden hareketle ülkeye en
fazla döviz kazandıracak veya en fazla döviz tasarrufu sağlayacak projelere öncelik verilmesi
gerekliliğini vurgulamaktadır. Döviz kıt bir üretim faktörü olarak yatırım hacmini sınırlayan,
mevcut tesislerin kapasite kullanımının da dar boğaz yaratan bir faktördür. O halde ciddi bir
döviz dar boğazında olan bir ülkede hangi yatırım projesi bu sorunun çözümüne daha fazla
katkıda bulunacaksa o projeye öncelik verilmesi akılcı olur.
Gelişen ülkelerde ara ve yatırım malları ihtiyaçlarının önemli bir bölümü ithal
edilmektedir. Bu malların satın alınması gerekliliği döviz talebini yaratır. Bu etki projenin
ödemeler bilançosu üzerindeki olumsuz etkisidir. Öte yandan, bu projenin üreteceği ürün ithal
ikamesi sağlayacaksa, bazı ürünlerin ithalatı kısmen veya tamamen kesilecektir, dolayısıyla
ülke döviz tasarrufu edecektir. Proje ile üretilecek ürünün bir kısmı ihraç edilecekse ülke döviz
kazanacaktır. Bunlar da projenin ödemeler bilançosu üzerindeki olumlu etkilerdir. Projenin net
döviz etkisi, projenin sağlayacağı döviz tasarrufu ve döviz kazancının döviz talebinden büyük
olması halinde söz konusudur.
Bir kamu yatırım projesi yaratacağı olumlu ve olumsuz döviz etkileri açısından
değerlendirilirken sadece doğrudan etkiler değil, dolaylı etkiler de hesaba katılmalıdır. Projenin
dolaylı etkileri belirlenirken şu hususlar göz önünde tutulmalıdır:
a)
Projenin ileriye ve geriye etkileri girdi çıktı tabloları ile belirlenerek döviz
kazancı ve harcamaları daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir.
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b)
Projenin milli gelir üzerindeki etkileri ve bunun ithalat fonksiyonu aracılığı ile
ithalatı artırıcı rolü analiz edilmelidir.
c)
Özellikle ithal ikamesi amacına yönelik projeler dağıtım ve ulaştırma
hizmetlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getiri. Dağıtım ve ulaştırma hizmetlerinin
geliştirilmesi ise ilk aşamada döviz talebini artırır, daha sonraki aşamalarda döviz
kazandırabilir.

Yatırım projelerinin ödemeler bilançosu üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde bazı
yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
 Projenin Döviz Olarak Hasıla / Maliyet Oranı
 Projenin Döviz Olarak Yatırım Tutarının GÖS’ü

11.4.1. Projenin Döviz Olarak Hasıla / Maliyet Oranı
Bu oranın hesaplanması iki yöntem ile gerçekleştirilebilir.
1-a) Projenin faydalı ömrü içinde ödemeler dengesi üzerinde yaratacağı olumlu etkilerin
(döviz kazancı ve tasarrufunun) bugünkü değerleri toplamı hesaplanır ve bu değer projenin
neden olduğu döviz harcamalarının bugünkü değerleri toplamına oranlanır. Projenin neden
olduğu döviz harcamaları iki kısımdan oluşur.
aa) Yatırım dönemi döviz harcamaları
bb) Faaliyet dönemi döviz harcamaları

Projenin döviz olarak hasıla / maliyet oranını şu şekilde formüle edebiliriz:
𝐧

𝐧

𝐭=𝟏

𝐭=𝟏

𝐤
𝐦
𝐃
𝐃
𝐭
𝐭
(𝐇⁄𝐌) = ∑
⁄∑
+ 𝐘𝐝
𝐝
(𝟏 + 𝐢)𝐭
(𝟏 + 𝐢)𝐭

Bu formüldeki simgelerin anlamlarına gelince:
𝐃𝐭 𝐤 : Projenin t.dönemde ödemeler bilançosu üzerindeki olumlu etkisi (döviz cinsinden
kazanç ve tasarruflar)

240

𝐃𝐭 𝐦 : Projenin ödemeler bilançosu üzerinde olumsuz etkisi (döviz olarak harcamalar
toplamı)
𝐘𝐝 : Projenin dövizle gerçekleştirilecek yatırım maliyeti
i: Toplumsal ıskonto (indirgeme) oranı. Yatırım projeleri ödemeler bilançosu etkileri
açısından değerlendirilirken uygulanacak indirgeme oranının seçimi önemlidir. Uygulanacak
indirgeme oranının saptanmasında ilgili ülkede yabancı sermaye yatırımlarının ortalama
karlılık oranı bir ölçü olarak alınabilir.
1-b) Yatırım projelerinin ödemeler bilançosu üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
yıllar itibariye düzenli ise bu durumda projenin yıl esasına dayalı hasıla / girdi maliyeti oranı
şu formül ile daha kolay hesaplanabilir.

𝐃𝐤
𝐇
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐧𝐢𝐧 𝐝ö𝐯𝐢𝐳 𝐜𝐢𝐧𝐬𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 ⁄𝐌 𝐨𝐫𝐚𝐧ı = 𝐦
𝐃 + 𝐘𝐝 × 𝐬𝐤𝐟

Şimdi bir kamu yatırım projesinin döviz olarak hasıla / maliyet oranını bir örnekte
hesaplayalım:
Yd : Projenin döviz olarak yatırım maliyeti 70 milyon dolar
Dk : Projeden 15 yıl süre ile her yıl 50 milyon dolar döviz kazancı sağlanacağı tahmin
ediliyor.
Dm ∶ Proje için 15 yıl süre ile her yıl 15 milyon dolar döviz harcaması yapılacağı tahmşn
ediliyor.
n: 15 yıl
i: %20
(𝐇⁄𝐌) =
𝐝

𝟓𝟎 × 𝐛𝐝𝐟
𝟓𝟎 × (𝟒. 𝟔𝟕𝟓)
=
= 𝟏. 𝟔𝟔𝟖 𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐫.
𝟏𝟓 × 𝐛𝐝𝐟 + 𝟕𝟎 𝟏𝟓 × (𝟒. 𝟔𝟕𝟓) + 𝟕𝟎

Yukarıdaki veriler kullanılarak yıl esasına göre hasılat / maliyet oranını hesaplayalım:
(𝐇⁄𝐌) =
𝐝

𝟓𝟎
𝟓𝟎
=
= 𝟏. 𝟔𝟔𝟖 𝐛𝐮𝐥𝐮𝐫𝐮𝐳.
𝟏𝟓 + (𝟕𝟎 × 𝐬𝐤𝐟) 𝟏𝟓 + (𝟕𝟎 × 𝟎. 𝟐𝟏𝟒)
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11.4.2. Projenin Döviz Olarak Yatırım Tutarının GÖS’ü
Projenin döviz olarak yatırım maliyetinin GÖS’ü projenin dış ödemeyi gerektiren
yatırım maliyetinin, projenin ödemeler bilançosu üzerindeki net döviz etkisine oranlanması ile
bulunur. Yukarıdaki projenin GÖS’ ünü hesaplayalım.

𝐆Ö𝐒𝐝 =

𝐘𝐝
𝟕𝟎
=
= 𝟐 𝐲ı𝐥 𝐛𝐮𝐥𝐮𝐫𝐮𝐳.
𝐃𝐤 − 𝐃𝐦 𝟓𝟎 − 𝟏𝟓

Bu proje için yapılan döviz yatırımı iki yıl içinde geri alınabilecektir.
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Uygulamalar

243

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Yeni gelişen bir ülkede kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde hangi
öncelikler söz konusudur? Projeler hangi kriterlere göre değerlendilir?
2) Sermaye / hasıla oranı kriterinin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.
3) Sermaye / istihdam oranı kriterini, istihdam sağlamam ve büyümeye katkı amaçları
bakımından değerlendiriniz.
4) Bir projenin sosyal ve bireysel karlılığı arasında farklılığa yol açan nedenleri ana
hatları ile açıklayınız.
5) Sosyal karlılık kriterine getirilen eleştirileri sıralayınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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12. YATIRIM PROJELERİNDE RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

250

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Yatırım projelerinin analizinde kullanılan, yatırım maliyetini oluşturan unsurlar
(binalar, makineler vb.), işletme giderleri (kira, ücretler vb.), işletme gelirleri (satış fiyatı, satış
tutarı vb.) ve yatırımın ekonomik ömrü, iskonto oranı, hurda değeri gibi birçok değişken veya
parametre söz konusudur. Bunlarda meydana gelen değişimler, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde esas teşkil eden, projenin nakit akımlarını ve beklenen getirisini etkiler.
Bir yatırım projesinin irski, projenin gelecekteki beklenen getirilerini etkileyecek söz konusu
değişkenlerde (satış fiyatı, satış miktarı, vergi oranları vb.) meydana gelebilecek değişmelere
ve bunların etkileşimine bağlıdır. Bu bölümde yatırım projelerinde risk belirleme
yöntemlerinden bahsedilecektir.
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12.1. Giriş
Bir yatırım projesi şimdiki zaman dilimi içinde hazırlanmakta ve değerlendirilmektedir.
Değerlendirme projenin gelecekte sağlayacağı hasılat akımları, proje ile ilgili harcamalar,
indirgeme oranı vb değişkenlerin tahmini değerleri esas alınarak yapılmaktadır. Proje ile ilgili
gelecekteki değerlerin tam bilinemeyeceği, sadece tahmin edilebileceği açıktır. Tahmin, çeşitli
değişkenlerle ilgili gelecekteki değerlerin, bugüne ve geçmişe ait verilere dayanılarak
öngörülmesidir. Fakat gelecek geçmişin tam simetrisi değildir. Gelecekte sosyal ve ekonomik
faktörlerde ortaya çıkacak olası değişiklikler kesin tahmin yapmayı mümkün kılmaz.
Gelecek belirsizdir. Teknolojik yeniliklerin çok hızlı olduğu, piyasalarda kıran kırana
rekabetin sürdüğü, işçi işveren anlaşmazlıklarının yaşandığı ve fiyatların istikrarsız olduğu
ortamlarda gelecekle ilgili tahmin yapmak çok güçtür. Bu durumlarda proje çalışması yapan
girişimci veya analizci bir değişkenin gelecekteki değeri ile ilgili kesin bir tahmin yapmak
yerine farklı olasılıkta birkaç tahminde bulunabilir. Bu tahminlerde değişkenlere farklı değerler
öngörülür ve her birinin gerçekleşme olasılığı da ayrıca tahmin edilir.
Geleceğin belirsizliği dolayısıyla değişkenlerin alacağı değerlerin olasılık dağılımı azçok biliniyorsa, bu değerlere belli olasılıklar bağlanabiliyorsa söz konusu belirsizlik risk olarak
nitelendirilmektedir. Örneğin bir yatırım projesinin gelecek yılda sağlayacağı net nakit
akımının %30 olasılıkla 500 milyar TL, %55 olasılıkla 600 milyar TL ve %15 olasılıkla 700
milyar TL olacağı tahmin ediliyorsa bu yatırım projesi riskli yatırım projesidir. Riskli bir
yatırımın gelecekteki getirisi ancak olasılık dağılımı aracılığı ile tahmin edilebilir.
Bir yatırım projesi değerlendirilirken yatırımın maliyeti, gelecekteki nakit girişleri,
indirgeme oranı, hurda değeri, vb. gibi değişkenler esas alınmaktadır. Proje ile ilgili bu
değerlerin önceden bilinemeyeceği ve tahmin edilmesi gerektiği açıktır. Ancak teknolojik
gelişmenin son derece hızlı yaşandığı, rekabetin alabildiğine sürdüğü, fiyatların istikrarsız
olduğu ortamlarda geleceğe yönelik tahminler yapmak iyice güçleşir. Bu durumda en iyi bir tek
tahmin yerine projenin sonuçları muhtemel bir değişim alanı içinde tahmin edilir.
Bir projenin riskini belirleyebilmek için yatırımın beklenen getirisini etkileyen
değişkenler ile bunların değişme miktarı saptanmalıdır. Riski belirlemek için kullanılan en
yaygın yöntemlerden biri duyarlılık analizidir.

12.2. Duyarlılık Analizi
Bir yatırım projesi ile ilgili değişkenlerin değişirliğini belirlemede en çok kullanılan
yöntem duyarlılık analizidir. Duyarlılık analizi bir yatırım projesine ait değişkenlerin ve
parametrelerin nasıl ve hangi ölçüde projeden beklenen getirileri etkileyeceğinin analizidir.
Proje ile ilgili temel değişkenlerin, örneğin malın fiyatının, satış miktarının, girdi fiyatlarının
ve buna bağlı olarak ortalama maliyetin ve indirgeme oranının, belirli bir değişim aralığı içinde
değişmesinin projenin karlılığını nasıl etkileyeceğinin incelenmesi duyarlılık analizidir. Eğer
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söz konusu faktörlerde değişmeler projenin karlılığını etkileyecekse proje risklidir. Bu anlamda
tüm projelerin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Duyarlılık analizi çerçevesinde hangi faktördeki
belirli bir değişmenin karlılığı hangi oranda etkileyeceği hesaplanabilir. Burada ceteris paribus
ilkesi ile hareket edilecek ve kısmi analiz yapılacaktır. Bu hesaplamalar projenin hangi
faktörlerdeki değişmelere daha duyarlı olduğunu yani proje değerlendirmesinde kritik faktörleri
gösterecektir. Yatırımcı bu faktörlerle ilgili daha fazla bilgi toplayarak, daha ayrıntılı ve titiz
değerlendirmeler yaparak tahminindeki risk payını azaltmaya çalışacaktır.
Duyarlılık analizinde, her değişken, saptanan bir yüzde oranı veya mutlak değer ile
değiştirilirken, diğerleri sabit tutulur ve değişikliğin sonuca etkisi incelenir. Bunun sonucunda,
projenin karlılığının, hangi değişkenlerdeki artış ve azalışlara daha duyarlı olduğu, hangi
değişkenlerin daha az etkilenmediği ortaya konur.
Duyarlılık analizi için herhangi bir yöntem söz konusu değildir. Bu amaçla, bir projenin
değişkenlerini, projenin karlılığıyla ya da genel sonuçlarıyla ilişkilendiren herhangi bir yöntem
kullanılabilir. Uygulamada duyarlılık analizi için başvurulan yöntemler, genellikle, başabaş
analizi ve indirgenmiş nakit akımı yöntemleri olarak ifade edilen net bugünkü değer ve iç
karlılık oranı analizleridir.
Başabaş analizi; satış geliri, maliyetler ve kar arasındaki ilişkileri inceleyen bir
yöntemdir. Toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eşit olduğu noktaya, diğer bir
deyişle, kar veya zarar sıfır olduğu başabaş noktası denilmektedir. Başabaş noktası (BBN),
üretim miktarına ve satış hasılatına göre iki şekilde hesaplanabilir:
Üretim Miktarına Göre BBN= Q=

Satış Tutarına Göre BBN=

𝐅
𝐏−𝐯

𝐅
𝟏−

𝐐𝐯
𝐐𝐏

Burada P, satış fiyatını; Q, üretim veya satış miktarını; F, sabit giderleri ve v,birim
değişken giderleri ifade etmektedir.

ÖRNEK:
Bir yatırım projesinde, toplam sabit maliyetlerin 60.000 TL, birim satış fiyatının 2 TL
ve birim değişken maliyetin 1.25 TL olacağı öngörülmektedir. Projenin başabaş üretim
miktarını hesaplayınız ve projenin, toplam sabit maliyetlere mi yoksa birim değişken
maliyetlere mi daha duyarlı olduğunu inceleyiniz.

𝐅

𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎

Q= 𝐏−𝐯 = 𝟐−𝟏.𝟐𝟓 = 80.000 adet
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Proje kapsamında 80.000 adet mal üretilip satılması durumunda, işletme başabaş
noktasına ulaşmış olacaktır.İşletme, bu üretim seviyesinin üzerinde kara geçmektedir. Başabaş
analizinde kullanılan girdilerdeki değişikliğin, başabaş noktası üzerindeki etkisini incelemek
amacıyla, etkisi ölçülmek istenen değişken belirli oranda veya tutarda arttırılırken, diğer
değişkenler sabit tutulmaktadır. Başabaş noktası üzerindeki etkisi ölçülmek istenen değişkenler,
sabit maliyetler ve birim değişken maliyetlerdir.
Birim değişken maliyetlerin %10 artması durumunda, başabaş üretim miktarı 96.000
adettir.

𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎

Q= 𝟐−𝟏.𝟑𝟕𝟓= 96.000 adet
Toplam sabit maliyetlerde %10luk bir artış olması durumunda, başabaş üretim miktarı
88.000 adet olmaktadır.

𝟔𝟔.𝟎𝟎𝟎

Q= 𝟐−𝟏.𝟐𝟓= 88.000 adet
Görüldüğü gibi, başabaş üretim miktarı, birim değişken maliyetlerdeki değişmelere
daha duyarlıdır. Bir projenin başabaş üretim miktarı, ne kadar yüksek ise proje o kadar risklidir.
Çünkü, bu üretim (satış) miktarına ulaşmak ve daha sonra satışları arttırarak karı arttırmak
giderek zorlaşmaktadır.
Değişkenlerin projenin karlılığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, net bugünkü
değer yöntemi, iç verim oranı yöntemi veya fayda maliyet oranı gibi indirgenmiş nakit akışı
yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bir yatırım projesinin net bugünkü değeri şöyle ifade edilebilir:

NBD=∑𝐧𝐭=𝟎

(𝐆𝐭−𝐈𝐭−Ç𝐭−𝐅𝐭−𝐃𝐭)(𝟏−𝐕)+𝐃𝐭
(𝟏+𝐤)𝐭

Burada G, işletme gelirlerini, I ilk yatırım tutarını, Ç faiz ve amortisman hariç işletme
giderlerini; F faiz giderlerini, D amortismanları, V vergi oranını ve k iskonto oranını ifade
etmektedir. Yatırım projesinin net bugünkü değerinin, formülde belirtilen temel değişkenlere
olan duyarlılığı, bir değişkende en olası değeri etrafında değişmeler yaparak ve diğer
değişkenlerin değerlerini sabit tutarak belirlenebilir.

ÖRNEK:
Başlangıç yatırım tutarı 200.000 TL olan bir yatırım projesinin 5 yıl boyunca
sağlayacağı net nakit girişleri aşağıdaki gibidir. İskonto oranı da %20dir.
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𝑡0
Yatırım Maliyeti

-200.000

NNG

-

𝑡1

𝑡2

-

𝑡3

-

-

𝑡4
-

𝑡5
-

40.000 50.000 70.000 80.000 110.000

İskonto Oranı= %20

NBD=(

𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟎)𝟏

+

𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟎)𝟐

+

𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟎)𝟑

+

𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟎)𝟒

+

𝟏𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟎)𝟓

) - 200.000

NBD= - 8.670 TL
Projenin net bugünkü değeri negatif çıkmıştır. Duyarlılık analizi yapılarak, daha sağlıklı
bir karar almak amacıyla, yatırım maliyeti, net nakit girişi ve iskonto oranı %10 arttırılarak,
projenin net bugünkü değerinin bu değişkenlere olan duyarlılığı incelenmek istenmiştir:
1.

Diğer değişkenler sabit iken, yatırım maliyetinin %10 arttırılması durumunda,

projenin net bugünkü değeri, - 28.670 TL olmaktadır.
𝑡0
Yatırım Maliyeti

-220.000

NNG

-

𝑡1
-

𝑡2
-

𝑡3
-

𝑡4
-

𝑡5
-

40.000 50.000 70.000 80.000 110.000

İskonto Oranı= %20 NBD= - 28.670 TL

2.
Diğer değişkenler sabit iken, net nakit girişlerinin %10 arttırılması durumunda,
projenin net bugünkü değeri, 10.463 TL olmaktadır.

𝑡0
Yatırım Maliyeti

-200.000

NNG

-

𝑡1
-

𝑡2
-

𝑡3
-

𝑡4
-

𝑡5
-

44.000 55.000 77.000 88.000 121.000

İskonto Oranı= %20
NBD= 10.463 TL

3. Diğer değişkenler sabit iken, iskonto oranının %10 arttırılması durumunda, projenin
net bugünkü değeri, - 18.410 TL olmaktadır.
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𝑡0
Yatırım Maliyeti

-200.000

NNG

-

𝑡1
-

𝑡2
-

𝑡3
-

𝑡4
-

𝑡5
-

40.000 50.000 70.000 80.000 110.000

İskonto Oranı= %10
NBD= - 18.410 TL

Projenin net bugünkü değerinin, değişkenlerdeki değişmelere duyarlılığı şu şekildedir:

Yatırım Maliyeti= [(-28.670) – (-8.670)] / (-8.670)*100= %230
NNG= [(10.463) – (-8.670)] / (-8.670)*100= %220
İskonto Oranı= [(-18.410) – (-8.670)] / (-8.670)*100= %112

Görüldüğü gibi, projenin net bugünkü değeri en fazla yatırım maliyetindeki değişmelere
karşı duyarlıdır.
Duyarlılık analizi proje ile ilgili kritik veya temel değişkenlerin projenin karlılığını nasıl
ve ne derece etkileyeceğini inceleyerek kritik değişkenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ancak
duyarlılık analizi her değişkenin olası değişme aralığını ve bu aralık içindeki her değerin
olasılığını göstermez.

12.3. Senaryo Analizi
Duyarlılık analizi için uygulamada bazı değişkenler duyarlı olmakla beraber riskli
olmayabilir. Bu nedenle, duyarlılık analizlerinin, olasılık dağılımları ile genişletilmesi
gereklidir. Öte yandan, aynı anda birden fazla değişkendeki değişimlerin belirlenmesi, bunların
ortak etkilerinin ve etkileşimlerinin değerlendirilebilmesi açısından son derece önemlidir.
Senaryo analizi, değişkenlerdeki değişim olasılıklarını ortaya koyan ve aynı anda birden fazla
değişkendeki değişimlerin izlenmesini mümkün kılan bir yöntemdir. Senaryo analizinde
öncelikle muhtemel bir senaryo, ardından en kötü ve en iyi senaryolar oluşturulur.
Proje kapsamında projenin karlılığını etkileyen pek çok değişken vardır. Bunların
hepsiyle ilgili olasılık dağılımı belirlemek çok zahmetli ve zaman alıcıdır, hem de gereksizdir.
Tüm değişkenler yerine kritik bir değişken için olasılık belirlemek firmanın amacını karşılar.
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Senaryo analizi, projelerin değişik senaryolar karşısındaki esnekliklerinin ve
dirençlerinin de test edilmesini sağlar. Projelerin kuvvetli ve zayıf yönlerinin ortaya konması
mümkün olduğundan, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bunlar karşısında
hızla eyleme geçilmesi mümkün olur.

ÖRNEK:
XYZ A.Ş. , otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedir. Yeni çıkacak bir model
ile ilgili olarak, ekonomik ömrü 3 yıl olan, 500.000 TL lik bir makine teçhizat yatırımına
ihtiyacı vardır. Bu yatırım ile ilgili yöneticiler, daralan, beklenen ve genişleyen ekonomik
koşullara göre nakit akımlarını ve bu akımların gerçekleşme olasılıklarını tahmin etmişlerdir.
Analizde kullanılan iskonto oranı %15 olarak belirlenmiştir. Projeye ait beklenen nakit akımları
ve olasılıkları aşağıdaki gibidir. Projenin kabul edilip edilmemesine senaryo analizine göre
karar veriniz.

Senaryo

Olasılık

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Daralan

0.20

250.000

200.000

100.000

Beklenen

0.60

200.000

200.000

200.000

Genişleyen

0.20

200.000

300.000

350.000

Beklenen nakit akışlarına göre her bir senaryo için NBD hesaplanır:
𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝐍𝐁𝐃𝐃𝐚𝐫𝐚𝐥𝐚𝐧 = - 500.000 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟏 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟐 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟑 = - 65.600 TL
𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝐍𝐁𝐃𝐁𝐞𝐤𝐥𝐞𝐧𝐞𝐧 = - 500.000 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟏 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟐 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟑 = - 43.400 TL
𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝐍𝐁𝐃𝐆𝐞𝐧𝐢ş𝐥𝐞𝐲𝐞𝐧= - 500.000 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟏 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟐 + (𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟑 = + 130.900 TL

Senaryolar

Olasılık

NBD

Olasılık x NBD

En Kötü

0,20

-65.600

-13.120

Beklenen

0,60

-43.400

-26.040

En İyi

0,20

130.900

26.180
E(NBD)= -12.980TL

259

Senaryo analizi çerçevesinde, bütün senaryolar göz önüne alındığında, beklenen NBD
negatif olduğu için, proje kabul reddedilmelidir.
Senaryo analizlerinde de olasılık dağılımının kullanılması nedeniyle, senaryo analizi ile
belirsizlik ortamında yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler içerisinde,
“net nakit akışlarının olasılık dağılımı yöntemi” aynı temele dayanmaktadır. Senaryo analizleri,
çoğu zaman duyarlılık analizleri kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü karar vericiler kritik
değerlerin belirlenmesiyle birlikte çeşitli senaryolar altında değişim ve etkileşimleri ölçmeye
çalışmakta ve duyarlılık ve senaryo analizlerini birlikte kullanmaktadırlar.

12.4. Simülasyon Analizi
Simülasyon analizi de sermaye bütçelemede risk analizinde kullanılan, senaryo
analizinin genişletilmiş ve daha detaylı bir türüdür. Simülasyon yöntemi, riskin getirilerin
olasılık dağılımları ile modellenebildiği projelerin değerlenmesi için son derece faydalı bir
yöntemdir. Senaryo ve duyarlılık analizlerinde sadece anahtar değişkenlere ait tahminler
yapılmaya çalışılırken, simülasyon analizi projenin nakit giriş ve çıkışlarını etkileyen çok
sayıdaki değişkenin olasılık dağılımlarını ve bunların etkileşimlerini dikkate alarak değerleme
yapabilir. Yöntem, öncelikle değerleme ile ilgili bir modelin oluşturulmasının ardından,
bilgisayar desteği ile modeldeki her bir değişken için tesadüfi değerler hesaplanmasını
gerektirir. Bu tesadüfü değerlerden yeni nakit akım serileri oluşturulur ve bunların net bugünkü
değerleri hesaplanır. Bu işlem, projenin net bugünkü değerinin olasılık dağılımını oluşturacak
şekilde, çok kez tekrarlanır. Ardından dağılım modelinden, beklenen net bugünkü değer ve
projenin riskini veren standart sapma hesaplanır.
Simülasyon, işletme yönetimi alanında karşılaşılan problemleri çözümlemek amacıyla
bilgisayar kullanılmasını gerekli kılan matematiksel model aracılığıyla gerçek bir sistemin
temsil edilmesini sağlayan bir yöntemdir.
Simülasyon modelinin matematiksel yapısı da sistem elemanlarının özelliklerini temsil
edebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
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Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde simülasyon yöntemi kullanılırken,
değişkenlerin olasılık dağılımları, dolayısıyla risk faktörü dikkate alınmaktadır. Simülasyon
yönteminde; talep, satış fiyatı, pazarın büyüme oranı, yatırım tutarı, yatırımın hurda değeri,
varlıkların ekonomik ömürleri, sabit ve değişken giderler gibi değişkenler göz önüne alınarak
bir model oluşturulmakta ve oluşturulan yatırım modelinde, değişkenlere çeşitli değerler
verilerek bütün olası sonuçların görülmekte ve yapılan tekrarlar sonucu dağılımı en az olan
yatırım projesi seçilmektedir.
Bilgisayarların yaygınlaşması ile bir çok alanda kullanılan simülasyon tekniği bugün
“yöneylem oyunları” , “sistem simülasyonu” ve “Monte Carlo” simülasyonu olarak bilinen 3
farklı biçimde uygulanmaktadır. Monte Carlo simülasyon yaklaşımı aşağıdaki adımlardan
oluşmaktadır:
1- Duyarlılık analizi sonucu belirlenen kritik değişkenlerin olasılık dağılımları
belirlenir.
2- Belirlenen olasılık dağılımlarından rassal değerler üretmek için, dağılımların
kümülatif olasılıklarına dayalı olarak dağılımların rassal sayı aralıkları belirlenir.
3- Kritik değişkenleri de açık bir biçimde içeren şekilde proje değerlendirme modeli
formüle edilir. NBD yöntemi seçilebilir.
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4- Rassal bir sayı alınarak kritik değerlerin olasılık dağılımlarından rassal sayı aralığına
göre kritik değişken için bir rassal değer üretilir.
5- Bir önceki aşamadaki işlemler istenilen sayıda tekrarlanır. Her tekrarda bir NBD
hesaplanacaktır.
6- İstenilen sayıda tekrarlama sonucu hesaplanan NBD’ler için bir frekans dağılımı ve
buna dayalı olarak da nisbi frekanslar hesaplanır.
7- NBD dağılımı belirlendikten sonra, daha önce açıklanan beklenen net bugünkü değer,
standart sapma ve değişim katsayısı hesaplanarak, projenin kendi başına riskliliği ya da diğer
projelere göre riskliliği değerlendirilir ve karar verilir.

ÖRNEK:
BİCO A.Ş., yatırım maliyeti 210.000 TL olan bir yatırım projesi önerisi ile karşı
karşıyadır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan yatırımın hurda değeri söz konusu değildir. Yatırımın
yapılması halinde, birinci yılda 50.000 birim mamul satılacağı ve satış miktarının her yıl bir
önceki yıla göre %5 artış göstereceği; satış fiyatının ise ilk yıl 3 TL/birim olacağı ve sonraki
yıllarda her yıl %10 oranında artacağı varsayılmaktadır. Her yıl brüt satışların %3 ü kadar satış
indirimleri söz konusu olacaktır. Değişken gider oranının %40 ve amortisman hariç toplam
sabit giderlerin ise yıllık 10.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Firma, normal amortisman
yöntemini kullanmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %20 dir. Firmanın yatırımdan beklediği
asgari getiri oranı %21 dir. Firma, satışların %70 ini peşin, %30 unu kredili olarak yapacağını,
kredili satışlarda da vadenin ortalama 3 ay olacağını öngörmektedir. Buna karşın, değişken
gider niteliğindeki ödemelerin %80 inin peşin, %20 sinin ise ortalama 2 ay vadeli olarak
yapılacağını tahmin etmektedir. Bu verilere göre:
a) Yıllık nakit akışlarını hesaplayınız.
b) Yatırımın projesinin net bugünkü değerini hesaplayınız.
c) Satış miktarının normal, satış fiyatının üçgen ve değişken gider oranının üniform
dağılım gösterdiği varsayımına göre, simülasyon analizi yaparak net bugünkü değerin frekans
dağılımını oluşturunuz ve projenin net bugünkü değerinin sıfırdan büyük ya da küçük olma
olasılığını hesaplayınız. Analiz sonuçlarına göre proje kabul edilmeli midir?

a) Yıllık net nakit akışları:
t 0 için – 210.000 TL, t1 için 42.400 TL, t 2 için 75.310 TL, t 3 için 86.921 TL, t 4 için
100.332 TL ve t 5 için 115.821 TL şeklinde hesaplanmıştır.
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b) Projenin yıllık net nakit akışları, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (%21)
kullanılarak bugüne indirgenir ve projenin net bugünkü değeri bulunur.

NBD= - 210.000 +

𝟒𝟐.𝟒𝟎𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟏)𝟏

+

𝟕𝟓.𝟑𝟏𝟎
(𝟏+𝟎.𝟐𝟏)𝟐

+

𝟖𝟔.𝟗𝟐𝟏
(𝟏+𝟎.𝟐𝟏)𝟑

+

𝟏𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟐
(𝟏+𝟎.𝟐𝟏)𝟒

+

𝟏𝟏𝟓.𝟖𝟐𝟏
(𝟏+𝟎.𝟐𝟏)𝟓

NBD= 17.003

c) Satış miktarı, satış fiyatı ve değişken gider oranındaki değişmelerin projenin net
bugünkü değeri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Microsoft Excel kullanılarak
simülasyon analizi yapılmıştır. Burada, satış miktarının normal, satış fiyatının üçgen ve
değişken gider oranının uniform dağılım gösterdiği varsayılmıştır. Normal olasılık dağılımında
satış miktarının ortalama değerin 55.250 ve standart hata 4260; satış fiyatının alt değerinin 2,5
, normal değerinin 3 ve üst değerinin de 3,5 TL, değişken gider oranının da alt değeri %35 ve
üst değeri de %45 olarak modelde kullanılmıştır. Oluşturulan simülasyon modelinin sonuçları
aşağıdadır. Yapılan 1000 deneme (tekrar) sonucunda, en düşük NBD – 34.053 TL, en büyük
NBD 131.876 TL, ortalama NBD 41.875 TL ve net bugünkü değerlerin standart sapması 28.724
TL olarak çıkmıştır. Aşağıda mevcuttur:
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Deneme

NBD

1

38.970

2

40.471

3

42.531

4

57.938

997

38.850

998

34.910

999

60.391

1000

65.406

Min

-34.053

Max

131.876

Mean

41.875

Median

39.391

Mode

#YOK

Avg Dev

23.286

Std Dev

28.724

Coef.

0.686

Var.
Skewness

0.302

Kurtosis

-0.228

Net bugünkü değerin sıfır ve negatif olma olasılıkları hesaplandığında toplam 1000
deneme içinde 59 denemenin sıfırdan düşük olduğu görülmektedir. Bu da %5.9 oranına denk
gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, projenin net bugünkü değerinin sıfırdan büyük olma olasılığı
%94.1 dir.
Sonuç itibariyle, simülasyon analizinin sonucuna göre, ortalama NBD’ i 41.875 TL,
standart sapması 28.724 TL ve NBD’ in sıfırdan küçük olma olasılığı %5.9 olan bu yatırım
projesi kabul edilebilir.
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Giriş
“Belirlilik” koşulu altında yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yatırım projesiyle
ilgili olayların ne şekilde gerçekleşeceklerinin önceden kesinlikle bilindiği, diğer bir ifadeyle,
bütün yatırım projelerinin aynı risk seviyesine sahip olduğu varsayımı geçerlidir. Ancak yatırım
projeleri değerlendirilmesinde daha gerçekçi ve isabetli analizler yapabilmek için, geleceğin
belirsizliğini veya projelerin risklerini göz önüne almak gerekmektedir. Bu bölümde belirsizlik
koşulu altında yatırım projelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususundan
bahsedilecektir.
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Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde risk faktörünü dikkate alan başlıca yöntemler
şunlardır:
1.

Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi

2.

Belirlilik eşitliği yöntemi

3.

Net nakit akışlarının olasılık dağılımı yöntemi

4.

Karar ağacı yöntemi

5.

Simülasyon yöntemi

13.1. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde risk faktörünü göz önüne alan yöntemlerden
birisi, riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemidir. Bu yöntemde, yatırımın risk durumuna
göre, uygulanan iskonto oranı yükseltilmesidir. Bu yöntemin kullanılmasını arkasında yatan
neden, getirilerinin olasılık dağılımı yüksek değişkenlik gösteren projelerin, değişkenliği düşük
projelere göre daha yüksek bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmesi gereğidir. Dolayısıyla,
riski bulunmayan bir proje, riski içermeyen iskonto oranı ile iskonto edilirken, yatırım
projesinin riski arttıkça, iskonto oranı da artacaktır.
Riskli projenin nakit akışlarının bugüne indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranı,
genel olarak, risksiz faiz oranına veya riski içermeyen projelerin değerlendirilmesinde
kullanılan iskonto oranına, projenin içerdiği riske göre belirlenen belli bir risk priminin ilave
edilmesiyle bulunur. Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı kullanılarak yatırım projesinin net
bugünkü değeri hesaplanır.

𝐧

𝐍𝐁𝐃 = ∑
𝐭=𝟏

𝐑𝐭
−𝐂
(𝟏 + 𝐤 𝐝 )𝐭

Yukarıdaki formülde, k_d, riske göre düzeltilmiş iskonto oranını göstermektedir.
Düzeltilmiş iskonto oranı, risksiz faiz oranı, ortalama risk primi ve ilave risk primi olmak üzere
3 temel unsurdan oluşmaktadır. Risksiz faiz oranı, riski içermeyen iskonto oranı veya faiz
oranıdır. Genellikle, devlet tahvili hazine bonolarına uygulanan faiz oranı, risksiz oran olarak
baz alınmaktadır. Ortalama risk primi, firmanın mevcut faaliyetlerinden kaynaklanan risk
karşılığında istenen risk primidir. Ortalama risk primi, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti veya
sermaye varlıklarını fiyatlama modeli kullanılarak hesaplanabilir. İlave risk primi ise, firmanın
mevcut faaliyetlerine bağlı risk ile önerilen yatırım projesinin riski arasında fark için istenen
risk primidir. Eğer, önerilen projenin riski, firmanın mevcut yatırımlarından kaynaklanan risk
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ile aynı ise, ilave risk primi sıfır (0) olacaktır. Düzeltilmiş iskonto oranı, aşağıdaki gibi
gösterilebilir:

𝐤𝐝 = 𝐫 + 𝐮 + 𝐚
Burada;
k d = Riske göre düzeltilmiş iskonto oranını,
𝑟 = Risksiz faiz oranını,
𝑢 = Ortalama risk primini veya firmanın taşıdığı normal risk primini,
𝑎 = Projenin firma riskinden farklı olarak taşıdığı risk için istenen ilave risk primini
göstermektedir.

Örnek 1: Yatırım tutarı 200.000 TL ve ekonomik ömrü 4 yıl olan bir yatırım projesinin
nakit akışları şöyledir:
Yıllar

NNG

1

80.000

2

90.000

3

120.000

4

100.000

Bu yatırım projesi için iskonto oranının %20 olarak kabul edildiğini varsayalım. Bu
durumda, yatırım projesinin net bugünkü değeri 46.660 TL olarak bulunur.
Yıllar

NNG

1 TL’nin BD
(%20)

NNG’nin BD

1

80.000

0,833

66.640

2

90.000

0,694

62.460

3

120.000

0,578

69.360

4

100.000

0,482

48.200

Toplam

246.660
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NBD = 246.660 – 200.000
= 46.660 TL
Projenin net bugünkü değeri, sıfırdan büyük olduğu için, yatırım kabul edilecektir.
Ancak, işletme yöneticileri, bu yatırım projesini mevcut yatırım projelerine göre daha riskli
olarak görmekte ve daha yüksek bir iskonto oranı kullanmak istemektedirler. Projenin riskine
göre kullanılacak yeni iskonto oranı %32’dir. Buna göre, projenin net bugünkü değeri
hesaplandığında – 2.600 TL olduğu görülmektedir.
Yıllar

NNG

1 TL’nin BD
(%32)

NNG’nin BD

1

80.000

0,758

60.640

2

90.000

0,574

51.660

3

120.000

0,435

52.200

4

100.000

0,329

32.900

Toplam

197.400

NBD = 197.400 – 200.000
= - 2.600 TL

İskonto oranın %20’den %32’ye çıkarılması durumunda, yatırımın net bugünkü değeri,
negatif olmakta, dolayısıyla yatırım projesi red edilmesi gerekmektedir.
Riske göre düzeltilmiş iskonto oranının istenen getiri oranı olarak tanımlanması
durumunda, iç karlılık oranı yöntemi kullanılarak bulunan iç verim oranı ile karşılaştırılır ve
projeden beklenen iç verim oranının istenen getiri oranından büyük olması durumunda yatırım
projesi kabul edilir.
Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yönteminin üstünlüğü, anlaşılmasının kolay olması
ve projelere göre değişen iskonto oranı ile net bugünkü değer analizine risk boyutunu
eklemesidir. Fakat bu yöntem önemli sakıncaları da içermektedir. Yöntemin kullanılmasında
karşılaşılan en önemli sorun, risksiz iskonto oranına ne kadarlık bir risk priminin ilave
edileceğidir. İskonto oranının artırılması, objektif bir kritere göre değil, tamamen karar alıcının
sübjektif değerlendirilmesine göre yapılmaktadır. Riskin zaman içinde değişiminin yalnız artış
yönünde olduğunu varsayması nedeniyle, bu yöntem, zaman içinde riski artan projelerin
değerlendirilmesinde kullanılabilir. Riski zaman içinde azalan projelerde kullanılması hatalı
kararların alınmasına yol açar. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde nakit girişlerinin
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olasılık dağılımı önem taşır. Oysa bu yöntemde, nakit girişlerinin olasılık dağılımı ihmal
edilmektedir.

13.2. Belirlilik Eşitliği Yöntemi
Projelerin değerlendirilmesinde risk faktörünü dikkate alan diğer bir yöntem, yatırımın
ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerini risk derecesine göre düzeltmektir. Riske
göre düzeltilmiş iskonto oranı yönteminden farklı olarak, bu yönteme göre NBD hesaplanırken,
risk, paydaya değil oranın pay kısmında yer alan net nakit akışlarına uygulanmaktadır. Diğer
bir ifadeyle, her projeden beklenen net nakit akışı, riski ifade edilen belirli bir katsayıyla
çarpılarak riske göre düzeltilmektedir. Riski ifade eden söz konusu katsayıya, “belirlilik
eşdeğeri katsayısı” veya “belirlilik eşitliği katsayısı” denilmektedir. Bu yönteme göre, NBD
formülü aşağıdaki gibi yazılabilir:

𝐧

𝐍𝐁𝐃 = ∑
𝐭=𝟏

𝐚𝐭 𝐑 𝐭
−𝐂
(𝟏 + 𝐤)𝐭

Burada;
at = t dönemi için belirlilik eşdeğeri katsayısını,
k= risksiz yatırımlar için uygulanabilir iskonto oranını,
R t = t dönemindeki nakit akımını,
C = yatırım tutarını göstermektedir.
Eğer projenin tesis süresi bir yıldan uzun ise, yatırım maliyetinin de belirlilik eşitliği
katsayısıyla çarpılarak düzeltilmesi gerekmektedir.

𝐧

𝐍𝐁𝐃 =

∑
𝐭=𝐦+𝟏

𝐦

𝐚𝐭 𝐑 𝐭
𝐚𝐭 𝐂𝐭
−
∑
(𝟏 + 𝐤)𝐭
(𝟏 + 𝐤)𝐭
𝐭=𝟎

Belirlilik eşdeğeri katsayısı (a), 0 ile +1 arasında değer alan ve risk ile ters orantılı bir
değerdir. Risk arttıkça belirlilik katsayısı küçülmekte (sıfıra yaklaşır), risk azaldıkça belirlilik
katsayısı artmaktadır (+1’e yaklaşır). Riskin olmaması durumunda a =+1 olmaktadır. Belirlilik
eşitliği katsayısı:

𝐚𝐭=

𝐁𝐞𝐥𝐢𝐫𝐥𝐢 (𝐚𝐬𝐠𝐚𝐫𝐢)𝐧𝐞𝐭 𝐧𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐠𝐢𝐫𝐢ş𝐢
𝐑𝐢𝐬𝐤𝐥𝐢(𝐛𝐞𝐤𝐥𝐞𝐧𝐞𝐧)𝐧𝐞𝐭 𝐧𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐠𝐢𝐫𝐢ş𝐢
278

Şeklinde ifade edilir.
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde projenin sağlayacağı net nakit girişi olarak
alınan değerler, gerçekleşme olasılığı en fazla olan değerlerdir. “Beklenen net nakit girişi”,
gerçekleşme olasılığı en fazla olan nakit girişini göstermektedir. Buna karşın, yatırım
projesinin, gerçekte beklenen değerlerin altında veya üstünde nakit girişi sağlama olasılığı söz
konusudur. Ancak, girişimci, projeden belirli(asgari) bir nakit girişi sağlayabileceğini tahmin
edebilir. Projenin kesinlikle sağlayacağı veya daha altına düşülmeyecek nakit girişini, “asgari”
veya” belirli nakit girişi” denilmektedir.

Örnek 2: ABC işletmesi, yatırım tutarı 200.000 TL ve ekonomik ömrü üç yıl olan
yatırım projesinden 1. yıl 120.000 TL, 2. Yıl 100.000TL ve 3. Yıl 80.000 TL beklemektedir.
Risksiz faiz oranı %6 ve yatırım projesinin risk primi (u + a)%4’tür.bu verilere göre;
a) Riske göre düzeltilmiş ıskonto oranı yöntemine göre yatırım projesinin NBD’sini
hesaplayınız.
b) Belirlilik eşitliği yöntemine göre, yatırım projesinin NBD’sini hesaplayınız.

a) Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı %10’dur. (kd = %6 + %4 =%10). Bu iskonto
oranı kullanılarak NBD, 51.841 TL olarak hesaplanır.

𝑵𝑩𝑫 =

𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎
+
+
− 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)𝟏 (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)𝟐 (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)𝟑

𝑵𝑩𝑫= 251.841 – 200.000
= 51.841 TL

b) Öncelikle, risksiz ve riskli oranlar kullanılarak belirlilik eşitliği katsayıları hesaplanır.

𝐚𝟏 =

𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔
= 𝟎, 𝟗𝟔𝟑𝟔𝟑𝟔
𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔)𝟐
𝐚𝟐 =
= 𝟎, 𝟗𝟐𝟖𝟓𝟗𝟓
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)𝟐
(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔)𝟑
𝐚𝟑 =
= 𝟎, 𝟖𝟗𝟒𝟖𝟐𝟖
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎)𝟑
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𝐍𝐁𝐃 =

𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝐱𝟎, 𝟗𝟔𝟑𝟔𝟑𝟔 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝐱𝟎, 𝟗𝟐𝟖𝟓𝟗𝟓 𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝐱𝟎, 𝟖𝟗𝟒𝟖𝟐𝟖
+
+
− 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔)𝟏
(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔)𝟐
(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔)𝟑
𝐍𝐁𝐃 =251.841 – 200.000 =51.841 TL

Her iki yönteme göre de yatırım projesini net bugünkü değeri aynı sonucu vermiştir.
NBD >0 olduğu için, yatırım projesi kabul edilir.
Belirlilik eşitliği yönteminde, yatırımın sağlayacağı beklenen net nakit girişleri,
belirlilik eşitliği katsayısına göre düzeltilerek işleme sokulmaktadır. Belirlilik eşitliği katsayısı
da asgari net nakit girişlerinin riskli net nakit girişlerine bölünmesiyle bulunmaktadır. Bu
yöntemin en önemli sakıncası, asgari veya belirli net nakit girişlerinin belirlenmesindeki
zorluktur. Genellikle asgari net nakit girişleri sübjektif olarak belirlenmektedir. Belirlilik
eşitliği yöntemi, riski zaman içinde artan yatırım projelerini değerlendirilmesinde, riske göre
düzeltilmiş ıskonto oranı yöntemine göre daha üstündür.

13.3. Net Nakit Akışlarının Olasılık Dağılımı Yöntemi
Gelecek belirişiz olduğu için, projenin sağlayacağı beklenen net nakit akışlarının tek bir
rakam olarak ifade edilmesi gerçekçi olmaz. Beklenen net bugünkü değer yöntemine göre
yatırım projeleri değerlendirilirken, öncelikle projelerin yıllık nakit akışı tahminleri ve bu
tahminlerin gerçekleşme olasılıkları belirlenerek bir dağılım elde edilir. Bu dağılımı “olasılık
dağılımı” denilmektedir. Olasılık dağılımında, olası net nakit akışları ile be net nakit akışların
gerçekleşme olasılıklarının çarpımlarının toplamı, beklenen net nakit akışlarını verecektir.

𝐧

𝐄(𝐑 𝐢 ) = ∑ 𝐑 𝐢 𝐱 𝐏𝐢
𝐢=𝟏
Her döneme ilişkin beklenen net nakit akışları (𝐸(𝑅)) kullanılarak yatırım projesinin
net net bugünkü değeri (NBD) hesaplanabilir. NBD’nin hesaplanmasında, riski içermeyen
ıskonto oranı (k) kullanılmalıdır. Çünkü risk, olasılık dağılımı yapılarak net nakit akışlarına
yansıtılmaktadır.

𝐧

𝐄(𝐑)𝐭
𝐄(𝐍𝐁𝐃) = ∑
−𝐂
(𝟏 + 𝐤)𝐭
𝐭=𝟏
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Burada;
𝐸(𝑁𝐵𝐷) = Yatırım projesinin beklenen net bugünkü değeri,
𝐸(𝑅)𝑡 = t yılındaki beklenen getiriyi,
𝑘 =riski içermeyen iskonto oranını ve
𝐶 = yatırım maliyetini göstermektedir.

Yatırım projesinin riski, projenin standart sapmasıyla ölçülür. Projenin standart
sapmasını bulabilmek için, öncelikle yıllık net nakit akışlarının standart sapması bulunur.

𝐧

𝛔 = √∑(𝐑 𝐢 − 𝐄(𝐑))𝟐 𝐱𝐏𝐢
𝐢=𝟏
Yatırım projesinin net bugünkü değerinin veya tüm projenin standart sapması, projenin
net nakit akışları arasında tam bağımsızlık olması durumunda, aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanabilir.

𝐧

𝛔𝐍𝐁𝐃

(𝛔𝐭 )𝟐
= √∑
(𝟏 + 𝐤)𝟐𝐭
𝐢=𝟏

Burada;
𝜎𝑡 = t döneminde beklenen nakit girişlerinin standart sapmasını,
𝜎𝑁𝐵𝐷 = Beklenen nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin standart sapmasını,
𝑘 = Risksiz yatırım karlılığını veya riski içermeyen iskonto oranını göstermektedir.

Çok önemli projelerde bir döneme ait beklenen nakit akımının önceki dönemlerde
gerçekleşen nakit akımlarına bağlı olması durumunda, standart sapmanın hesaplaması farklılık
göstermektedir. İstatistiki açıdan bağımlı ve aralarında tam bağımlılık (korelasyon) bulunan
nakit akımlarının standart sapmasının hesaplanmasında, aşağıdaki formül kullanılır.
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𝐧

𝛔𝐍𝐁𝐃 = ∑
𝐭=𝟎

𝛔𝐭
(𝟏 + 𝐤)𝐭

Net nakit akışları birbirinden bağımsız olduğunda, standart sapma, tam bağımlı nakit
akışlarına oranla daha düşük çıkmaktadır. Yatırım projesinin net nakit akışları arasında tam
bağımsızlık veya tam bağımlılık değil de, kısmi bir bağımlılık söz konusu ise, bu durumda,
projenin riski bu iki uç durum (tam bağımsızlık ve tam bağımlılık) arasında olacaktır. Net nakir
akımları arasında kısmi bağımsızlığın olduğu durumda, olasılıklar, koşullu veya bileşik
olasılıklar biçiminde belirlenerek, projenin riski, karar ağacı yöntemi kullanılarak
hesaplanabilir.
Bir yatırım projesinin net bugünkü değerinin olasılık dağılımı yaklaşık olarak normal
dağılım özelliği taşıyorsa, yatırım projesinin net bugünkü değeri ve net bugünkü değerinin
standart sapması kullanılarak, yatırım projesinin beklenen net bugünkü değerinin sıfırdan
büyük (küçük) veya belli bir tutardan daha büyük (küçük) olma olasılıklarını hesaplamak
mümkündür. Bir projenin sıfırdan büyük olma olasılığını hesaplamak için, projenin “standart
normal dağılım” haline getirilerek standart normal değerinin (z değeri) hesaplanması
gerekmektedir. z değeri; beklenen bugünkü değeri ile belli bir (X) miktarı arasındaki farkın
yatırımın net bugünkü değerinin standart sapmasına bölünmesiyle bulunur.

𝐗 − 𝐄(𝐍𝐁𝐃)
𝐳=
𝛔𝐍𝐁𝐃
Burada;
X = Projeden istenen net bugünkü değeri,
E(NBD) = Yatırım projesinin beklenen net bugünkü değerini,
σNBD = Yatırım projesinin net bugünkü değerinin standart sapmasını göstermektedir.

Bir projenin beklenen NBD’sinin sıfırdan küçük olma olasılığı, yani projenin zarara yol
açma olasılığı ne kadar büyük ise, proje o kadar risklidir. Eğer, birden fazla proje varsa,
beklenen net bugünkü değerin sıfırdan büyük olma olasılığı en yüksek olan proje seçilir.
Farklı standart sapma (risk) ve beklenen net bugünkü değerlere sahip birden fazla
yatırım projesi arasında karşılaştırma ve seçim yaparken, değişim katsayısı da kullanılabilir.
Değişim katsayısı (DK), yatırım projesinin net bugünkü değerinin standart sapmasının (𝜎𝑁𝐵𝐷 ),
projenin beklenen net bugünkü değerine (E(NBD)) bölünmesiyle bulunur.
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𝐃𝐊 =

𝛔𝐍𝐁𝐃
𝐄(𝐍𝐁𝐃)

Örnek 3: Yatırım maliyeti 75.000 TL olan bir projenin ekonomik ömrü 2 yıldır. Net
nakit girişlerinin olasılık dağılımı aşağıdaki gibidir. Risksiz ıskonto oranı %15 olduğuna göre;
a)

Projenin beklenen net bugünkü değerini hesaplayınız.

b)
Projenin net bugünkü değerinin standart sapmasını (projenin riskini)
hesaplayınız.
c)

Projenin değişim katsayısını hesaplayınız.

d)

Projenin net bugünkü değerinin pozitif olma olasılığını hesaplayınız.

e)
Projenin net bugünkü değerinin 10.000 TL’den büyük olma olasılığını
hesaplayınız.

1. Yıl
Olasılık (𝑃𝑖 )

2. Yıl
Net Nakit Girişi
(TL)

Olasılık
(𝑃𝑖 )

Net Nakit
Girişi (TL)

%20

40.000

%20

30.000

%40

60.000

%80

50.000

%30

70.000

%20

60.000

%10

90.000

a) Projenin beklenen net bugünkü değerini bulmak için, öncelikle, her yılın beklenen
net nakit girişleri bulunur. Beklenen değer, olasılıklarla nakit girişlerinin çarpımlarının
toplamıdır. Dolayısıyla, birinci yılda, nakit girişlerinin beklenen değeri 62.000 TL; ikinci yılda
nakit girişlerinin beklenen değeri 58.000 TL’dir.
Yıllık nakit girişlerinin beklenen değerlerinin %15 iskonto oranı üzerinden bugünkü
değerleri toplamı toplamından, yatırım tutarı çıkarılarak, yatırım projesinin et bugünkü değeri
bulunur. Projenin beklenen NBD’si, 22.769 TL’dir.
𝐄(𝐍𝐁𝐃) =

𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟎
𝟓𝟖. 𝟎𝟎𝟎
+
− 𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎
𝟏
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓)
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓)𝟐
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𝐄(𝐍𝐁𝐃) = (𝟓𝟑. 𝟗𝟏𝟓 + 𝟒𝟑𝟖𝟓𝟒) − 𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎
𝐄(𝐍𝐁𝐃) = 𝟐𝟐. 𝟕𝟔𝟗 𝐓𝐋

b) Projenin standart sapmasını bulmak için, ilk önce, yıllık net nakit girişlerinin standart
sapmaları bulunur. Daha önce de ifade edildiği gibi, standart sapma, yıllık net nakit girişlerinin
beklenen değerden farklarının karesinin olasılıklarla çarpımlarının toplamının karekökü
alınarak bulunur.
(𝑃𝑖 )

NNG

%20

40.000

%40

60.000

NNGE(R)
22.000

(NNGE(R))2

(NNGE(R))2 x𝑃𝑖

484.000.000

96.800.000

-

4.000.000

1.600.000

2.000
%30

70.000

8.000

64.000.000

19.200.000

%10

90.000

28.000

784.000.000

78.400.000
𝜎2 =
196.000.000
𝜎1
= √(196.000.000)
= 14.0000

284

İkinci yılın NNG’sinin standart sapması:
NNGE(R)

(NNG-E(R))2

(𝑃𝑖 )

NNG

%20

30.000

32.000

1.024.000.000

204.800.000

%80

50.000

12.000

144.000.000

115.200.000

%20

60.000

4.000.000

800.000

-

(NNGE(R))2 x𝑃𝑖

2.000
𝜎2 =
320.800.000
𝜎1
= √(320.800.000)
= 17.911

Birinci yıl nakit girişlerinin standart sapması 14.000 TL, ikinci yılın nakit girişlerinin
standart sapması 17.911 TL olarak bulunmuştur.
Yıllık net nakit girişlerinin standart sapmaları bulunduktan sonra, yatırımın net bugünkü
değerinin standart sapması hesaplanabilir.

(𝟏𝟒. 𝟎𝟎𝟎)𝟐
(𝟏𝟕. 𝟗𝟏𝟏)𝟐
𝛔𝐍𝐁𝐃 = √
+
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓)𝟐∗𝟏 (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓)𝟐∗𝟐
𝛔𝐍𝐁𝐃 = √𝟏𝟗𝟔. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝟎, 𝟖𝟔𝟗𝟔 + 𝟑𝟐𝟎. 𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝟎, 𝟓𝟕𝟏𝟖
𝛔𝐍𝐁𝐃 = √𝟑𝟓𝟑. 𝟖𝟕𝟓. 𝟎𝟒𝟎
𝛔𝐍𝐁𝐃 = 𝟏𝟖. 𝟖𝟏𝟐 𝐓𝐋

c) Yatırım projesinin değişim katsayısı, projenin standart sapmasının projenin beklenen
net bugünkü değerine bölünmesiyle bulunur ve birim getiri başına düşen riski gösterir.

𝐃𝐊 =

𝛔𝐍𝐁𝐃
𝟏𝟖. 𝟖𝟏𝟐
=
= 𝟎, 𝟖𝟑
𝐄(𝐍𝐁𝐃)
𝟐𝟐. 𝟕𝟔𝟗
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d) Yatırım projesinin net bugünkü değerin sıfırdan büyük veya küçük olma olasılığını
bulmak için z değeri hesaplanır.

𝐗 − 𝐄(𝐍𝐁𝐃)
𝟎 − 𝟐𝟐. 𝟕𝟔𝟗
𝐳=
=
= −𝟏, 𝟐𝟏
𝛔𝐍𝐁𝐃
𝟏𝟖. 𝟖𝟏𝟐
z değeri, normal eğri altındaki alanın hesaplanmasında kullanılır. – 1,21 z değeri,
projenin net bugünkü değerinin beklenen değerden – 1, 21 standart sapma kadar sola kayacak
olursa, projenin net bugünkü değerinin sıfır olacağını göstermektedir. Normal dağılım
tablosuna bakıldığında – 1,21’lik z değerinin 0,11314 olduğu görülür. Buna göre, projenin net
bugünkü değerinin sıfırdan küçük olma olasılığı %11,3 iken, projenin net bugünkü değerinin
sıfırdan büyük olma olasılığı %100 - %11,3 = %88,7’dir.

e) Yatırım projesinin net bugünkü değerinin 10.000 TL’den büyük olma olasılığı, (X)
yerine 10.000 TL’yi koyarak bulabiliriz. Benzer şekilde, (X) yerine farklı değerler koyarak,
projenin net bugünkü değerinin istediğimiz değerin altında veya üstünde gerçekleşme
olasılığını bulabiliriz.

𝐳=

𝐗 − 𝐄(𝐍𝐁𝐃)
𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟐. 𝟕𝟔𝟗
=
= −𝟎, 𝟔𝟖
𝛔𝐍𝐁𝐃
𝟏𝟖. 𝟖𝟏𝟐

Normal dağılım altındaki alanları veren, standart istatistiksel tablolardan, bu z değerine
karşılık gelen olasılığın %24,8 (0,24825) olduğu bulunur. 10.000 TL’den küçük olma olasılığı
ise, %75,2’dir.
Yatırım projesinin net bugünkü değerinin yaklaşık olarak, %68, %95 ve %99 olasılıkla
alabileceği alt ve üst değerleri de hesaplayabiliriz. Standart normal dağılımın ortalaması 0,
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standart sapması 1‘dir ve yaklaşık dağılımın %68’i ortalamadan 1 standart sapma, %95’i 2
standart sapma ve %99’u 3 standart sapma içinde kalır.
1 𝜎 aralığı = %68,3
2 𝜎 aralığı = %95,4
3 𝜎 aralığı = %99,7’ye eşittir.

Bu yatırım projesinin %68 olasılıkla E(NBD)’nin alt ve üst sınırlarını şu şekilde
bulabiliriz:
E(NBD)’nin alt sınırı = E(NBD) + 1 x 𝜎 =22.769 + 1 x 18.812 = 41.581 TL
E(NBD)’nin üst sınırı = E(NBD) - 1 x 𝜎 =22.769 - 1 x 18.812 = 3.957 TL
Projenin beklenen net bugünkü değerinin 41.581 TL ile 3.957 TL arasında olma olasılığı
yaklaşık %68’dir.
Projenin %95 olasılıkla E(NBD)’nin alt ve üst sınırları şu şekildedir:
E(NBD)’nin alt sınırı = E(NBD) + 2 x 𝜎 =22.769 + 2 x 18.812 = 60.393 TL
E(NBD)’nin üst sınırı = E(NBD) - 2 x 𝜎 =22.769 - 2 x 18.812 = -14.855 TL
Projenin beklenen net bugünkü değeri %95 olasılıkla, -14.855 TL ile 60.393 TL arasında
olacaktır.
Projenin %99,7 olasılıkla E(NBD)’nin alt ve üst sınırları şu şekildedir:
E(NBD)’nin alt sınırı = E(NBD) + 3 x 𝜎 =22.769 + 3 x 18.812 = 79.205 TL
E(NBD)’nin alt sınırı = E(NBD) - 3 x 𝜎 =22.769 - 3 x 18.812 = - 33.667 TL
Projenin beklenen net bugünkü değeri %99,7 olasılıkla, -33.667 TL ile 79.393 TL
arasında olacaktır.

13.4. Karar Ağacı Yöntemi
Bir yatırım projesiyle ilgili bütün kararlar, genellikle, zamanın herhangi bir noktasında
bir defada alınmaz. Kararların, projenin ekonomik ömrü içerisinde zamanın farklı noktalarında
alınması gerekebilir. Böylece yatırım projesi hakkında verilecek ilk karar ile daha sonra
verilecek ikinci, üçüncü vb. kararların sonuçlarını ve etkileşimlerini bir arada görme olanağını
veren yöntem, karar ağacı yöntemidir.
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Karar ağacı yöntemiyle belirsizlik koşulu altında karmaşık yatırım sorunları
çözülebilmektedir. B yöntemde, ağaca benzer şekil yardımıyla olası bütün seçenekler, dikkate
alınabilmekte ve yatırımcı, hangi önlemleri daha önce alması gerektiği kararlaştırabilmektedir.
Karar ağacı, alternatif çözüm yollarını göstermektedir. Karar ağacı, bir analitik
yöntemin gösteremediği riskleri, parasal gelirleri ve kayıpları, probleme ilişkin amaçları ve
bağıntıları düzenli bir şekilde göstermektedir.
Karar ağacı analizinde; karar noktası, olayı düğüm noktası ve olayları gösteren oklar
göstermektedir.
Karar noktası, karar vericinin kontrolü altındadır.
Olay düğün noktası, karar vericinin kontrolü dışındadır.
Dal veya oklar, olayları gösterir.
Karar ağacı yöntemiyle problemlerin çözümünde şu aşamalar izlenmektedir.
•

Problemin tanımlanması ve belirlenmesi,

•

Karar ağacının çizilmesi,

•

Karar ağacı üzerine olasılıkların yazılması,

•

Alternatiflere ilişkin olasılık hesaplamalarının yapılması,

•

Beklenen parasal değerlerin hesaplanarak optimum çözümün elde edilmesi.

Kapsamlı yatırım projelerinde, olası karar seçeneklerinin veya yollarının aşırı derecede
olması durumunda, bu yöntem, ekonomik açıdan anlamsız olabilir veya hesaplama tekniği
açısından sonuca ulaşmak olanaksız hale gelebilir.
Yatırım projelerinin analizinde, karar ağacı yönteminin uygulanmasında izlenen
adımlar şu şekilde özetlenebilir:
1)

İlk önce problem tanımlanır ve karar ağacı oluşturulur.

2)
Her bir olayın gerçekleşme olasılığı ve her bir olaya ait nakit akımları karar
ağacının üzerine yazılır.
3)
hesaplanır.
4)

Karar ağacındaki her yola ilişkin olasılıklar çarpılarak, bileşik olasılıklar

Karar ağacındaki her yolun net bugünkü değeri hesaplanır.
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5)
Her yol için hesaplanan net bugünkü değerler ile söz konusu yolun bileşik
olasılığı çarpılarak, projenin beklenen net bugünkü değeri hesaplanır.

𝐄(𝐍𝐁𝐃) = ∑𝐦
𝐳=𝟏(𝐍𝐁𝐃𝐳 𝐱 𝐏𝐳 )

(z = 1,2,…….,m)

Burada;
E(NBD) = Beklenen net bugünkü değer,
NBDz =Bir z serisinin net bugünkü değerini,
Pz =z serisinin bileşik olasılığını göstermektedir.

6) Projenin beklenen net bugünkü değer olasılık dağılımının standart sapması, yani
projenin riski hesaplanır.

𝐦

𝛔𝐍𝐁𝐃 = √∑(𝐍𝐁𝐃𝐳 − 𝐄(𝐍𝐁𝐃))𝟐 𝐱𝐏𝐳
𝐳=𝟏

Burada,
σNBD = Beklenen net bugünkü değerin standart sapmasını,
NBDz =Bir z serisinin (karar ağacı yolunun) net bugünkü değerini,
E(NBD)=Beklenen net bugünkü değeri,
Pz = z serisinin bileşik olasılığını göstermektedir.

7) Beklenen NBD ve riske göre en uygun yol seçilir ve diğer yollar veya karar ağacı
dalları (//) iptal işareti konularak iptal edilir.

Örnek 4: Bir işletmenin elinde A ve B olmak üzere iki yatırım projesi önerisi
bulunmaktadır. Toplam yatırım maliyeti 80.000 TL ve ekonomik ömrü 2 yıl olan A projesinden,
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birinci yılda %50 olasılıkla 60.000 TL,%40 olasılıkla 70.000TL ve %10 olasılıkla 30.000 TL
net nakit girişi beklenmektedir. Eğer birinci yılda net nakit girişi 60.000 olursa, 2 yılda %60
olasılıkla 70.000 TL, %20 olasılıkla 80.000 TL ve % 20 olasılıkla 60.000 TL net nakit girişi
beklenmektedir. A projesinin birinci yılda sağladığı net nakit girişinin 70.000 TL olması
durumunda, ikinci yıl %70 olasılıkla 60.000 TL ve %30 olasılıkla 40.000 TL net nakit girişi
beklenmektedir. A projesinin birinci yılda sağladığı net nakit girişinin 30.000 TL olması
durumunda, projenin, ikinci yıl %75 olasılıkla 40.000 TL ve %25 olasılıkla 50.000 TL net nakit
girişi sağlayacağı tahmin edilmektedir.
Toplam yatırım maliyeti 100.000 TL ve ekonomik ömrü 2 yıl olan B yatırım projesinin,
birinci yıl, %80 olasılıkla 70.000 TL ve %20 olasılıkla 60.000 TL net nakit girişi sağlaması
beklenmektedir. Eğer B projesi ilk yılda 70.000 TL nakit girişi sağlarsa, ikinci yılda, %30
olasılıkla 80.000 TL ve %70 olasılıkla 50.000 TL nakit girişi sağlaması beklenmektedir. B
projesinin birinci yılda sağladığı net nakit girişinin 60.000 TL olması durumunda, projenin
ikinci yıl %100 olasılıkla 40.000 TL nakit girişi sağlaması beklenmektedir.
İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %12’dir:
a)
A yatırım projesini karar ağacı üzerinde göstererek, A projesinin beklenen net
bugünkü değerini, beklenen net bugünkü değerin standart sapmasını ve değişim katsayısını
hesaplayınız.
b)
B yatırım projesini karar ağacı üzerinde göstererek, B projesinin beklenen net
bugünkü değerini, beklenen net bugünkü değerin standart sapmasını ve değişim katsayısını
bulunuz.
c)

Karar ağacı yöntemine göre işletme hangi projeyi seçmelidir.

d)

A projesi için karar ağacının oluşturulması;
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Projenin beklenen net bugünkü değer, her yolun net bugünkü değerinin, bileşik
olasılıklarla çarpımlarının toplamıdır. Dolayısıyla ilk önce her bir yolun net bugünkü değeri
bulunur:
Yol 1 NBD= -80.000+ (60.000 x 0,8929) + (70.000 x 0,7972)=29.375
Yol 2 NBD= -80.000+(60.000 x 0,8929) + (80.000 x 0,7972)=37.437
Yol 3 NBD= -80.000+(60.000 x 0,8929) + (60.000 x 0,7972)=21.403
Yol 4 NBD= -80.000+(70.000 x 0,8929) + (60.000 x 0,7972)=30..332
Yol 5 NBD= -80.000+(70.000 x 0,8929) + (40.000 x 0,7972)=14.388
Yol 6 NBD= -80.000+(30.000 x 0,8929) + (40.000 x 0,7972)=-21.327
Yol 7 NBD= -80.000+(30.000 x 0,8929) + (50.000 x 0,7972)=-13.355
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Yol

Bileşik

Her Yolun
Net Bugünkü
Değeri

1

29.375

Beklenen
Değer

Olasılık
x

0,30

=
8.813

2

37.437

x

0,10

=
3.744

3

21.403

x

0,10

=
2.140

4

30.332

x

0,28

=
8.493

5

14.388

x

0,12

=
1.727

6

-21.327

x

0,075

=
-1.600

7

-13.355

x

0,025

=
-334
E(NBD)= 22.983

Projenin beklenen net bugünkü değerin olasılık dağılımının standart sapması;

𝐦

𝛔𝐍𝐁𝐃 = √∑(𝐍𝐁𝐃𝐳 − 𝐄(𝐍𝐁𝐃))𝟐 𝐱𝐏𝐳
𝐳=𝟏

𝛔𝐍𝐁𝐃𝐚

(𝟐𝟗. 𝟑𝟕𝟓 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟑𝟎 + (𝟑𝟕. 𝟒𝟑𝟕 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟏𝟎 +
(𝟐𝟏. 𝟒𝟎𝟑 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟏𝟎 + (𝟑𝟎. 𝟑𝟑𝟐 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟐𝟖 +
= √
(𝟏𝟒. 𝟑𝟖𝟖 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟏𝟐 + (−𝟐𝟏. 𝟑𝟐𝟕 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟎𝟕𝟓 +
(−𝟏𝟑. 𝟑𝟓𝟓 − 𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟑)𝟐 𝐱𝟎, 𝟎𝟐𝟓

𝛔𝐍𝐁𝐃𝐚 =15.416 TL’dir
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A projesinin değişim katsayısı, DK=15.416/22.983=0,67 olarak bulunur.

b)

B projesi için karar ağacının oluşturulması:

Karar ağacındaki her bir yolun net bugünkü değeri;

Yol 1 NBD= -100.000+ (70.000 x 0,8929) + (80.000 x 0,7972)=26.276
Yol 2 NBD= -100.000+(70.000 x 0,8929) + (20.000 x 0,7972)=2.360
Yol 3 NBD= -100.000+(60.000 x 0,8929) + (40.000 x 0,7972)=-14.541
B projesinin beklenen net bugünkü değeri, E(NBD);
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Yol

Bileşik

Her Yolun
Net Bugünkü
Değeri

1

26.276

Beklenen
Değer

Olasılık
x

0,24

=
6.306

2

2.360

x

0,56

=
1.322

3

-14.541

x

0,20

=
2.908

-

E(NBD)= 4.720

B projesinin beklenen net bugünkü değerinin standart sapması:

𝛔𝐍𝐁𝐃𝐛 = √

(𝟐𝟔. 𝟐𝟕𝟔 − 𝟒. 𝟕𝟐𝟎)𝟐 𝐱𝟎, 𝟐𝟒 + (𝟐. 𝟑𝟔𝟎 − 𝟒. 𝟕𝟐𝟎)𝟐 𝐱𝟎, 𝟓𝟔 +
(−𝟏𝟒. 𝟓𝟒𝟏 − 𝟒. 𝟕𝟐𝟎)𝟐 𝐱𝟎, 𝟐𝟎

𝛔𝐍𝐁𝐃𝐛 =13.742 TL’dir.

B projesinin değişim katsayısı ise, DK=13.742/4.720=2,9 olarak bulunur.
Sonuç olarak, değişim katsayısına göre, değişim katsayısı daha küçük olan A projesi
seçilir.

13.5. Simülasyon (Benzetim) Yöntemi
Simülasyon, en geniş anlamıyla gerçeğin temsil edilmesi demektir. Diğer bir ifadeyle,
simülasyon, işletme yönetimi alanında karşılaşılan problemleri çözmek amacıyla bilgisayar
kullanılmasını gerekli kılan matematiksel model aracılığıyla gerçek bir sistemin temsil
edilmesini sağlayan bir yöntemdir.
Simülasyon yönteminde, gerçeği veya belirli bir sistemi temsilen bir model
kurulmaktadır. Modelin kurulabilmesi için sistemin elemanlarının ve özelliklerinin çok iyi
bilinmesi gerekmektedir.
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Genel olarak bir simülasyon yönteminde çözüm işlemi aşağıdaki aşamalardan
oluşmaktadır.

Simülasyon deneysel bir matematik analiz metodudur. Simülasyon yönteminde,
kontrollü bir deneysel metot kullanılarak, uygun çözümü buluncaya kadar, işlemler tekrar
edilmektedir.
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde simülasyon yöntemi kullanılırken,
değişkenlerin olasılık dağılımları, dolayısıyla risk faktörü dikkate alınmaktadır. Simülasyon
yönteminde; talep, satış fiyatı, pazarın büyüme oranı, yatırım tutarı, yatırımın hurda değeri,
varlıkların ekonomik ömürleri, sabit ve değişken giderler gibi değişkenler göz önüne alınarak
bir model oluşturulmakta ve oluşturulan yatırım modelinde, değişkenlere çeşitli değerler
verilerek bütün olası sonuçlar görülmekte ve yapılan tekrarlar sonucu dağılımı en az olan
yatırım projesi seçilmektedir.
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David B. Hertz, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılacak bir
simülasyon modelinde, dokuz kritik faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade
etmektedir. Bu değişkenler şunlardır:
a.

b.

c.

Pazar analizi
1.

Pazarın büyüklüğü

2.

Satış fiyatı

3.

Pazarın büyüme oranı

4.

Pazar payı

Yatırım maliyet analizi
1.

Gerekli yatırım

2.

Yatırımın hurda değeri

İşletme ve sabit maliyetler
1.

Değişken maliyet

2.

Sabit maliyet

3.

Yatırımın ekonomik ömrü

Öncelikle, bu dokuz faktörle ilgili olarak beklenen değerlere, olasılık dereceleri
verilerek her bir faktör için aşağıdaki şekilde tablolar veya listeler düzenlenir. Örneğin satış
tutarı için olasılık dağılımının şu şekilde olduğunu varsayalım.
Satış Tutarı

Olasılık

150.000

0,10

180.000

0,15

200.000

0,25

225.000

0,30

250.000

0,20

Bu şekilde her kritik değişken için beklenen olası değerler ve bunlara ilişkin olasılık
dağılımı belirlendikten sonra, her değişken için bu olasılık tablolarından rastgele bir değer
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alınarak yatırımın ortalama karlılığı hesaplanmaktadır. Değişkenlere ilişkin olasılık
tablolarından hangi değerin tesadüfi olarak alınacağını belirlemek için, öncelikle dağılımların
kümülatif olasılıklarına dayalı olarak dağılımların rassal sayı aralıkları belirlenir. Yukarıda
verilen satış tutarı değişkeninin olasılık dağılımının rassal sayı aralıkları şu şekilde olacaktır:

Satış Tutarı

Olasılık

Kümülatif Olasılık

Rassal Sayı Aralığı

150.000

0,10

0,10

00-10

180.000

0,15

0,25

11-25

200.000

0,25

0,50

26-50

225.000

0,30

0,80

51-80

250.000

0,20

0,100

81-99

Örneğin, içinde 0’dan 99’a kadar rakamların bulunduğu bir torbadan 29 sayısının
çekildiğini varsayalım. Bu durumda satış tutarı için modelde kullanılacak değer 200.000
TL’dir. Diğer 8 faktör için de benzer işlemler yapılır. Böylece bu dokuz faktörün rastgele
değerleri kullanılarak yatırımın ortalama karlılığı hesaplanır. Bu işlemler defalarca
tekrarlanarak söz konusu dokuz faktörün alabileceği değerlerin rastgele bileşimine göre
yatırımın karlılık oranlarına ilişkin olasılık dağılımı elde edilir. Muhtemel sonuçların olasılık
dağılımlarının belirlenmesi, beklenen karlılık oranının ve beklenen karlılıktan sapmaların
hesaplanmasına olanak verir. Beklenen karlılık oranı ve standart sapması hesaplandıktan sonra,
bir yatırımın yüzde kaç olasılıkla belirli bir tutardan daha fazla ya da az getiri sağlayacağı
hesaplanabilir. Böylece karlılık oranlarının olasılık dağılımı karşılaştırılarak, yatırım projeleri
arasında seçim yapılabilir.
Monte Carlo simülasyon yaklaşımı olarak da adlandırılan simülasyon yönteminin, riskli
yatırım projelerinin değerlendirilmesinde uygulanması aşağıdaki şekilde olmaktadır:
1. Duyarlılık analizi sonucu belirlenen kritik değişkenlerin olasılık dağılımları
belirlenir.
2. İkinci aşamada, belirlenen olasılık dağılımlarından rassal değerler üretmek için,
dağılımların kümülatif olasılıklarına dayalı olarak dağılımların rassal sayı aralıkları belirlenir.
Örneğin, satış miktarı için aşağıdaki olasılık dağılımı verilmiş ise rassal sayı aralıkları da şu
şekilde olacaktır:
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Satış Tutarı

Olasılık

Kümülatif
Olasılık

Rassal Sayı
Aralığı

3000

0,25

0,25

00-24

4000

0,60

0,85

25-84

2500

0,15

1,00

85-99

Rassal sayı aralığı, kümülatif olasılıklara göre 0-99 arasında iki basamaklı olacaktır.
Olasılıklar üç basamaklı olsaydı, rassal sayı aralıkları da üç basamaklı olacaktır.
3. Bu aşamada, kritik değişkenleri de açık bir biçimde içerecek şekilde proje
değerlendirme modeli formüle edilir. Örneğin, proje değerlendirme modeli olarak NBD
yöntemi seçilebilir ve daha önce ifade edildiği gibi, aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:
𝐧

𝐍𝐁𝐃 = ∑
𝐭=𝟎

(𝐆𝐭 − 𝐈𝐭 − Ç𝐭 − 𝐅𝐭 − 𝐃𝐭 )(𝟏 − 𝐕) + 𝐃𝐭
(𝟏 + 𝐫)𝐭

Seçilen kritik değişkenler, NBD modelinin içerdiği yukarıdaki temel değişkenler içinde
bulunmuyorsa, kritik değişkenleri modelde açıkça göstermek için temel değişken elemanlarına
ayrılmalıdır.
4. Dördüncü aşamada, rassal bir sayı alınarak kritik değerlerin olasılık dağılımlarında
rassal sayı aralığına göre kritik değişken için bir rassal değer üretilir. Örneğin, ikinci aşamada
dağılımı ve rassal sayı aralığı verilen satış miktarı için rassal değer üretmek için öncelikle 0-99
arasında bir rassal sayı alınır. Bu sayının 23 olduğunu varsayalım. Bu sayı 0-24 aralığında
olduğu için karşılık gelen satış miktarı 3000 olacaktır. Bu nedenle ilk denemede, bu değer, satış
miktarı olarak alınacaktır. Benzer şekilde, tüm kritik değişkenler için rassal değerler rassal sayı
ve aralıklara göre tek tek belirlenir. Daha sonra, olasılık dağılımları belirlenmeye gerek
olmayan değişkenlerin de tahmini değerleri alınarak modelde yerine konulur ve ilk deneme için
bir NBD hesaplanır.
5. Bu aşamada, dördüncü aşamadaki işlemler istenilen sayıda tekrarlanır. Her tekrar
sonucu bir NBD hesaplanacaktır.
6. İstenilen sayıda tekrarlama sonucu hesaplanan NBD’ler için bir frekans dağılımı ve
buna dayalı olarak da nisbi frekanslar hesaplanır. Örneğin, 500 tane NBD hesaplanmış ve
bunların 150 tanesi 3000, 200 tanesi 4000, 100 tanesi 5000 TL ve geri kalan 50 tanesi 6000 TL
etrafında toplanıyorsa, NBD olasılık dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
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Satış Tutarı

Olasılık

Nisbi Frekans (Olasılık)

150

3000

150/500=0,30

200

4000

200/500=0,40

100

5000

100/500=0,20

50

6000

50/500=0,10

7. NBD dağılımı belirlendikten sonra, daha önce açıklanan beklenen net bugünkü değer,
standart sapma ve değişim katsayısı hesaplanarak, projenin kendi başına riskliliği ya da diğer
projelere göre riskliliği değerlendirilir ve karar verilir.

Bir sonraki sayfadaki şekilde, net bugünkü değer formülünü kullanan bir simülasyon
modelinin işleyişi görülmektedir.
Simülasyon yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde önemli faydalar
sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde, verilerdeki değişmeler durumunda, modelde büyük
değişikliklere gerek kalmadan bu değişiklikler dikkate alınabilmektedir. Fakat, bu yöntem,
bilgisayar kullanımını gerekli kılmaktadır. Değişkenler arasında çok yönlü ilişkinin bulunduğu
ve belirsiz değişkenler için olasılık dağılımlarını tahmin etmenin olanaksız olduğu durumlarda,
simülasyon yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde beklenen yararı
sağlayamamaktadır.
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Simülasyon Modelinin İşleyişi
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Giriş
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şekilde devamlı yükselmesi nedeniyle
paranın sürekli değer kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma gücünü
yitirmesi olarak ifade edilmektedir. Bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, paranın satın alma
gücünü, diğer bir ifade ile değerini belirleyen önemli bir ölçüdür. Bu bölümde enflasyonist
ortamda yatırım projelerin değerlendirilmesi hususunda bilgi verilecektir.
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14.1. Enflasyon Ve Etkileri
14.1.1. Enflasyonun Tanımı ve Türleri
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şekilde devamlı yükselmesi nedeniyle
paranın sürekli olarak değer kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma
gücünü yitirmesidir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere, enflasyon sadece belirli bir malın ya da
hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış
göstermesidir. Dolayısıyla, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması veya tüm malların
fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir.
Bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, paranın satın alma gücünü, diğer bir ifadeyle,
değerini belirleyen önemli bir ölçüdür. Enflasyon, belirli bir miktardaki bir malı veya hizmeti
enflasyonlu fiyattan önceki tutardaki kadar almak için gerekli para miktarındaki artışı ifade
etmektedir. Enflasyon nedeniyle paranın değeri azalmakta, bunun bir sonucu olarak da, aynı
miktarda malı almak için daha fazla para gerekmektedir.
Fiyatlar genel düzeyinin artış hızına göre, ılımlı enflasyon, kronik enflasyon ve
hiperenflasyon gibi enflasyon tipleri bulunmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin yavaşça
yükseldiği veya enflasyon oranının tek haneli rakamlarda dolaştığı durumda, ılımlı veya
sürünen enflasyon söz konusudur. Yıllık fiyat artışlarının %10 ile %200 olması durumunda,
kronik veya yüksek oranlı enflasyon, aylık fiyat artışlarının %50 ve üzerine çıkması
durumunda, hiperenflasyon söz konusudur.
Kaynağına veya nedenine göre üç tür enflasyon vardır. Bunlar talep enflasyonu, maliyet
enflasyonu ve fiyat enflasyonudur. Talep enflasyonu, genellikle para arzının artmasının
tüketimi artırması sonucu ortaya çıkar. Ekonomideki toplam arzın toplam talebi
karşılayamaması sonucu fiyatlar yükselir. Enflasyonu sadece talep değil, aynı zamanda arz da
etkiler. Üretimde kullanılan her türlü maddenin ve işgücünün maliyetinin artması sonucunda,
üreticiler kendi kar marjlarını korumak amacıyla, girdi fiyatlarındaki bu artışı, ürettikleri mal
veya hizmetlerin fiyatlarına yansıtırlar. Artan mal ve hizmet fiyatları, ücretlilerin satın alma
gücünü azaltır. Bunun üzerine ücret sahipleri, daha yüksek zam talep ederler. Ücretlere
yapılacak yeni zamlar, yeni fiyat artışlarına yol açar. Bazı durumlarda, fiyatlar, arz ve talep
koşullarına göre değil, bu malları üreten sektörlerin özellikleri veya devletin izlediği politikalar
sonucu yapay olarak yükselebilir. Bu duruma fiyat enflasyonu denilmektedir.

14.1.2. Fiyat Endeksleri ve Enflasyon Oranının Hesaplanması
Mal veya hizmetlerin fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak artıp azaltılmaktadır. Bu
faktörlerim kümülatif etkisi, fiyat değişiminin miktarını belirlemektedir. Belirli mallar veya mal
sepeti için geçmiş fiyat değişmelerini ölçmek için fiyat endekslerinin hesaplanmasına gerek
vardır. Endeks, belirli bir olaya ait değerlerin zaman içinde ortaya çıkan değişimini ölçmeye
yarayan ve 100’den başlayan bir sayıdır. Endeks baz alınan dönemde 100’e eşittir ve sonra
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gelen dönemlerin 100’e göre değişimini göstermektedir. Fiyat indeksi, bir mal veya hizmetin
belirli bir zaman noktasındaki fiyatının, baz alınan dönemdeki fiyatına bölünüp 100 ile
çarpılmasıyla elde edilmektedir. Fiyat endeksinin hesaplanışı şu şekilde gösterilebilir:

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢 =

𝐅𝟐
× 𝟏𝟎𝟎
𝐅𝟏

F1 : Malın veya mal sepetinin baz yıldaki fiyatını
F2 : Malın veya mal sepetinin fiyat endeksi hesaplamak istenenn yıldaki fiyatını ifade
etmektedir.
Örneğin, A malının 2003-2006 yılları arasındaki fiyatlarının aşağıdaki gibi olduğunu ve
baz yıl olarak da 2033 yılının alındığını varsayalım.

Yıllar

A Malının Fiyatı (lira)

2003

12.5

2004

16

2005

14

2006

17

Baz yıl olduğu için, A malının 2003 yılındaki fiyatı 100 olarak kabul edilir. 2004 ve
sonraki yılların fiyat endeksleri şu şekilde bulunur:

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢𝟐𝟎𝟎𝟒 =

𝟏𝟔
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟖
𝟏𝟐. 𝟓

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢𝟐𝟎𝟎𝟓 =

𝟏𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟐
𝟏𝟐. 𝟓

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢𝟐𝟎𝟎𝟔 =

𝟏𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟑𝟔
𝟏𝟐. 𝟓
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Fiyatlarda parasal olarak meydana gelen artışlar görünüşteki değişmelerdir. Gerçek
değişmeleri endeksler göstermektedir. Örneğin, A malının 2006 yılındaki fiyat endeksi 136
olarak bulunmuştur. Bu endeks değeri, A malının 2006 yılı fiyatının, 2003 yılı fiyatından 1.36
kat daha fazla olduğunu veya arttığını göstermektedir.
Genellikle, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) olmak üzere iki
tür endeks hesaplanmaktadır. Tüketici fiyat endeksinin temel amacı, piyasada tüketime konu
olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçmek iken, üretici fiyat endeksinin amacı ise
üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmektir.

14.1.3. Enflasyonun Ekonomi Ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri
Ekonomideki her türlü üretim faktörünün, malların ve hizmetlerin fiyatlarının zaman
içinde aynı oranda artması durumunda, hiç kimsenin durumunda değişiklik olmayacaktır.
Ancak gerçek hayatta, bütün fiyatlar ve ücretler aynı oranda değişmez. Diğer bir ifadeyle, göreli
fiyatlar arasındaki denge bozulur ve çeşitli malların üretiminde ve fiyatlarında sapmalar
meydana gelir. Nisbi fiyatlardaki bu değişmeler yatırım kararlarını ve kaynak dağılmasını
etkilemektedir. Ücret, maaş, kira gibi sözleşmeye bağlı gelirler, fiyat artışlarıyla aynı oranda ve
zamanda artmadıkları için, gelir dağılımında bozulmalar meydana gelir. Enflasyonun gelir ve
servet dağılımı üzerindeki diğer bir etkisi de, halkın elindeki çeşitli aktif ve yükümlülüklerin
farklılığından kaynaklanmaktadır. Enflasyon ortamında, sabit faizle uzun vadeli borç alanlar
kazançlı çıkarken, ödünç verenler zarar etmektedirler.
Yatırım kararlarının alınmasında, sermaye maliyeti veya asgari getiri oranı olarak,
piyasa faiz oranı önemli bir etkiye sahiptir. Enflasyonun yarattığı belirsizlik, ödünç verenlerin
daha fazla getiri talep etmesine, dolayısıyla faizlerin yükselmesine neden olmaktadır. Faizlerin
yükselmesi ise, borçlanma maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca, enflasyon yatırımların
verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Enflasyonist ortamda, bireyler ve firmalar,
tasarruflarını enflasyondan korumak için üretken olmayan döviz, altın, gayrimenkul gibi
alanlarda değerlendirme yoluna gitmektedirler. Örneğin, firmalar yeni fabrikalar açıp, yeni
istihdam imkânları yaratmak gibi uzun ve emek isteyen işler yerine, tasarruflarını enflasyondan
daha fazla getiri sağlayabileceklerini düşündükleri döviz, devlet tahvili, gayrimenkul gibi
araçlara kaydırarak üretim yapmadan kazanç elde etmeye yönelirler. Sonuç olarak, enflasyon,
bir yandan yüksek faizler nedeniyle borçlanma maliyetini artırarak, diğer taraftan, tasarrufların
verimsiz alanlara yönelmesine yol açarak yatırımları olumsuz etkilemektedir.
Ekonomik ve sosyal etkilerini dışında, enflasyonun işletmelerin yatırım kararları
üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Enflasyonun yarattığı belirsizlik, faiz oranlarının
yüksekliği, uzun vadeli fon bulmada yaşanan zorluklar, işletmelerin büyük ve uzun vadeli
yatırımlar yerine, tesis süresi kısa ve kendini hızla geri ödeyen darboğaz giderici yatırımları
tercih etmelerine neden olmaktadır. Enflasyon işletmelerin sermaye ihtiyacını artırmaktadır.
Paranın satın alma gücündeki azalma nedeniyle, işletmeler ellerindeki aynı miktar para ile
eskisinden daha az mal veya hizmet satın alabilmektedirler. Gerek sabit sermaye gerekse
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işletme sermayesi ihtiyacı artan işletmeler, enflasyonun borç yükünü hafifletmesi ve talep
artışının yarattığı iyimserlik nedeniyle, borçlanmaya daha fazla ağırlık vermeye
başlamaktadırlar. Uzun vadeli borç bulmadaki zorluk nedeniyle, işletmelerin kısa vadeli
borçlanmaları, faiz yükünün ve finansal riskin artmasına yol açmaktadır. Enflasyon
işletmelerde gerçekte olmayan karlara ve bu karlar üzerinden vergi ödemelerine neden
olmaktadır. Enflasyonist ortamda geleneksel muhasebe ilkelerine göre düzenlenen finansal
tablolarının gerçek olmayan aşırı kar görüntüsünü önlemek için LİFO, amortismanlar için
hızlandırılmış amortisman yöntemi, yenileme fonu gibi yöntemler uygulanmaktadır.
Enflasyonun işletmeler üzerindeki diğer bir olumsuz etkisi, planlamayı zorlaştırması ve yatırım
planlamasında işletmeleri ihtiyatlı davranmaya sevk etmesidir. Fakat enflasyonun işletmeler
üzerindeki etkileri; enflasyonun hızına ve türüne, işletmenin varlık ve kaynak yapısına, nisbi
fiyat değişmelerine, talebin fiyat ve gelir esnekliğine, sektördeki teknolojik gelişmelere ve bu
gelişmelerin uygulanma hızına göre işletmeden işletmeye farklılık gösterir.

14.2. Enflasyonun Proje Analizine Etkileri
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yatırım tutarı, işletme gelirleri,
işletme giderleri, sermaye maliyeti gibi değişkenler geleceğe yönelik tahmini değerler
içermektedir. Normal koşullarda bile tahmini zor olan bu değişkenlerin, enflasyon ortamında
tahmin edilmesi daha da zorlaşmaktadır. Yatırım projeleri açısından risk, gelecekte beklenen
nakit akışlarının gerçekleşen nakit akışlarından sapma olasılığı olduğuna göre, enflasyon, bu
sapmaya neden olabilecek önemli dışsal unsurlardan biridir.
Bütün mal ve hizmet fiyatlarının aynı oranda artması, yani nisbi fiyatlarda bir değişiklik
olmaması durumunda, enflasyon proje değerlendirmede bir sorun teşkil etmez. Çünkü bütün
fiyatlar, gelirler ve giderler aynı oranda değişmektedir. Ayrıca, amortismanların ve vergilerin
enflasyona endekslendiği, yerli para ile yabancı para arasındaki farkın hemen devalüasyon
yoluyla giderildiği varsayılmaktadır. Bu varsayımlar altında, nisbi fiyatlarda değişiklik
olmadığı için talebin kompozisyonunda da değişiklik olmayacaktır. Fakat tekdüze fiyat
değişikliği varsayımı gerçekçi değildir ve enflasyon, çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatlarını farklı
oranlarda etkileyecek, nisbi fiyatlarda değişikliğe yol açacaktır. Dolayısıyla, enflasyonun
yatırım maliyeti, gelirler ve giderler üzerindeki etkileri ayrı ayrı analize tabi tutulmalıdır.
Yatırım harcamaları genellikle bir yıldan fazla bir döneme yayılmaktadır. Bu nedenle, mal ve
hizmet fiyatlarında enflasyon etkisiyle meydana gelecek artışlar önceden tahmin edilmezse,
fazla fon gereksinimi ortaya çıktığında, fon bulunamaması veya yüksek maliyetle fon
bulunması söz konusu olabilecektir. Diğer taraftan, enflasyon ortamında nakit girişlere ilişkin
yapılacak tahminler de gerçeği yansıtmayabilir. Enflasyonist ortamda, işletme gelirlerinin
maliyetlere göre daha fazla artması, nakit girişlerinin artmasına, dolayısıyla kabul
edilemeyecek bir projenin kabul edilmesine yol açabilecektir. Proje değerlendirme sürecinde
enflasyonun etkilerinin göz ardı edilmesi, yanlış yatırım kararlarının alınmasına yol
açabileceğinden, proje değerleme sürecine enflasyon beklentisini ve olası etkilerini de dâhil
ederek, yatırım kararlarının enflasyonun etkisinden arındırılması gerekmektedir.
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Karar verme işlemine enflasyonu dahil etmek için gereken basit ve kolay bir
bulunmamaktadır. Sadece en iyi bilgi kaynaklarını kullanarak hangi kalemin enflasyondan ne
kadar etkileneceğini tahmin ederek düzenleme yapmak gerekmektedir. Fakat gelecekteki
enflasyonu ve enflasyonun hangi fiyatları ne oranda etkileyeceğini bugünden tahmin etmek
oldukça zordur. Bu nedenle, proje analizine enflasyonun dahil edilmesi, yatırım kararlarının
alınmasını daha karmaşık hale getirmektedir.

14.3. Enflasyon Ortamında Proje Değerlendirme Yaklaşımlar
Enflasyonun yatırım projelerinin analizine dahil edilmesi, gelir ve giderler dahil olmak
üzere tüm fiyatların aynı oranda değişeceğini ifade eden tekdüze fiyat değişikliği varsayımına
ve fiyatların farklı oranda değişeceğini ifade eden tekdüze olmayan fiyat değişiklikleri
varsayımına göre farklılık gösterecektir.

14.3.1. Tekdüze Fiyat Değişikliği
Enflasyon ortamında yatırım projelerinin analizinde kullanılacak birinci yöntemde,
enflasyonun bütün malların fiyatlarını aynı oranda yükselteceği, diğer bir deyişle, nisbi
fiyatlarda bir değişiklik olmayacağı varsayımı altında, gelir ve giderler meydana gelecekleri
dönemlerde cari beklenen fiyatlarla veya sabit fiyatlarla tahmin edilmektedir. Eğer nakit
akışları cari fiyatlarla tahmin ediliyorsa, nakit akışları, enflasyon oranını içeren nominal faiz
oranıyla bugüne indirgenmektedir. Eğer nakit akışları, sabit fiyatlarla tahmin ediliyorsa, nakit
akışları enflasyonu içermeyen reel faiz oranı kullanılarak bugüne indirgenmektedir. Bütün
malların ve üretim faktörlerinin fiyatlarının aynı oranda arttığı varsayımı altında, enflasyonu
dikkate alarak gelecekteki beklenen gider ve gelirlerin tahmin edilmesi ve iskonto oranı olarak
enflasyon oranını içeren nominal faiz oranının kullanılması ile nakit akışlarının sabit fiyatlara
dönüştürülmesi ve ıskonto oranı olarak reel faiz oranının kullanılması arsında bir fark
olmayacaktır. Ancak, amortismanların ve vergilerin aynı oranda arttığı, yerli para ile yabancı
para arasındaki farkın devalüasyon ise giderildiği varsayımı da yapılmaktadır. Bu şartlar
altında, enflasyon, yatırım projeleri analizinde bir sorun yaratmaz.
Enflasyonun, bütün malların ve üretim faktörlerinin fiyatlarını aynı oranda etkilediği
varsayımında, NBD formülü aşağıdaki gibi yazılabilir:

𝐍𝐍𝐀 𝐱(𝟏+𝐞)𝐭

NBDenf = ∑𝐧𝐢=𝟎 (𝟏+𝐫)𝐭𝐭 𝐱(𝟏+𝐫)𝐭
Burada e, beklenen enflasyonu, NNAt t yılındaki net nakit akışını ver, enflasyon
faktörünü içermeyen reel faiz oranını göstermektedir. Eşitliğin hem payında hem de paydasında
yer alan (1 + e)t faktörü karşılıklı olarak birbirini götürür. Dolayısıyla NBD formül,
enflasyonu içermeyen başlangıçtaki haline döner.
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𝐍𝐍𝐀

NBD = ∑𝐧𝐢=𝟎 (𝟏+𝐫)𝐭𝐭
Enflasyon ortamında, yatırım projesinin nakit akışları, sabit fiyatlar veya gerçek
fiyatlarla ifade edilebilir.

14.3.2. Tek Düze Olmayan Fiyat Değişikliği
Enflasyonun bütün mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin fiyatlarını aynı oranda
etkilediği varsayımı gerçekçi değildir. Örneğin, toplu sözleşme ile ücretler belirli bir süreliğine
sabitlenmiş ise, işçilik ücretleri enflasyon la aynı oranda artmayacaktır. Sabit faizle borç
kullanmış ise, faiz ödemeleri enflasyona göre değişmeyecektir. İşletme giderleri dışında,
işletme gelirleri de enflasyondan farklı etkilenecektir. Örneğin, enflasyonla birlikte tüketicilerin
reel gelirleri artıyor ve işletmenin ürettiği mal ve hizmete karşı talebin gelir esnekliği yüksek
ise, işletmenin satış gelirlerindeki artış, enflasyon oranının üzerinde olacaktır. Fakat enflasyon
tüketicilerin reel gelirlerinde düşüşe yol açıyorsa, enflasyona bağlı olarak satış fiyatının
artmasına karşın, satış miktarındaki azalış nedeniyle, işletme gelirlerindeki artış, genel fiyat
düzeyindeki artıştan daha yavaş olacaktır. Dolayısıyla, enflasyon dönemlerinde nisbi fiyatların
değişeceği, yani enflasyonun farklı malların ve üretim faktörlerinin fiyatlarını farklı oranlarda
etkileyeceği varsayımı altında, nakit akışlarını oluşturan her değişken için farklı enflasyon
oranları dikkate alınarak cari fiyatlarla net nakit akışları hesaplanabilir ve enflasyonu içeren
ıskonto oranı kullanılarak net nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanabilir.

⌊𝐆𝐭 (𝟏+𝐚𝐞)𝐭 − 𝐎𝐭 (𝟏+𝐛𝐞)𝐭 ⌋(𝟏−𝐕)+𝐃𝐭 𝐕
𝐧
NBD=∑𝐭=𝟏
(𝟏+𝐤)𝐭

− 𝐂𝟎

Burada;
Gt = t yılında projenin sağlayacağı gelirleri,
e = Beklenen yıllık enflasyon oranını,
a = Enflasyonun projenin gelirlerine yansıma oranını,
Ot = t yılındaki nakit çıkışlarını,
b = Enflasyon oranının nakit çıkışlarına uygulanan oranını,
V = Vergi oranını,
D = Yıllık amortisman tutarını,
C0 = İlk yatırım tutarını ve
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k = Enflasyonu içeren ıskonto oranını göstermektedir.
Yukarıdaki formülde, enflasyonun işletme gelirlerine ve giderlerine yansıma oranını
ifade eden a ve b katsayılarının yıllar itibariyle değişmeyeceği varsayılmaktadır. Fakat gelir ve
giderlerin enflasyona karşı duyarlılıklarının zaman içinde değişeceği öngörülüyorsa, yıllar
itibariyle farklı katsayılar da kullanılabilir.

14.4. Enflasyonun Projenin Net Nakit Akışları Üzerindeki Etkisi
Enflasyonun nakit akışlarını oluşturan bütün değişkenleri aynı oranda etkilemesi
durumunda, enflasyonun herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Fakat genellikle, enflasyonun
gelir ve giderler üzerindeki etkisi farklı olmaktadır.

14.4.1. Amortismanın Etkisi
Amortisman, yatırımın başlangıcındaki satın alma tutarı veya yatırım maliyeti üzerinden
hesaplandığı için, zaman içinde enflasyona göre artış göstermemektedir. Enflasyon genel fiyat
seviyelerini ve dolayısıyla vergilendirilebilir geliri artırmasına karşın, amortismanın vergiyi
erteleme etkisi zaman içinde azalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, proje gelirleri enflasyonla
nominal olarak aynı oranda artarken, reel net nakit akışları azalmaktadır.

14.4.2. Faiz Giderlerinin Etkisi
Borç sözleşmeleri tarihi sözleşmelerdir ve borç geri ödemeleri enflasyona göre
değişmez. Buna karşın, enflasyon ortamında gelecek yıllarda yapılan ödemelerin satın alma
gücü azalır. Enflasyon ortamında borçlanmak, borç alan açısından avantaj iken, borç veren
açısından bir dezavantajdır. Enflasyon ortamında borçla finansmanın faydası, enflasyon
vergisinin amortisman üzerindeki etkisini fazlasıyla dengeler. Kazancın tutarı faiz oranına bağlı
olarak değişebilir. Zaten borçlanma faiz oranı, genellikle enflasyon oranından daha yüksektir.

14.5. Enflasyon Ortamında Proje Değerlemesinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Enflasyon, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde iki temel probleme yol açmaktadır.
Birinci problem, enflasyon, projeden beklenen nakit akışlarının tahmin edilmesini
zorlaştırmaktadır. Yatırım projelerini değerlendirebilmek için, girdi ve çıktıların tahmin
edilmesi gerekmektedir. Enflasyon ortamında ise, girdi ve çıktıların fiyatları değişecektir ve
ayrıca söz konusu değişikliğin büyüklüğünü de tahmin etmek gerekecektir. Yatırım projelerinin
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analizinde, geçmiş fiyat artışları veya enflasyon oranları değil, gelecekte beklenen fiyat
artışları, diğer bir ifadeyle, gelecek yıllarda beklenen enflasyon oranları kullanılacaktır. Bu
nedenle, gelecekteki fiyat artışlarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Fakat, enflasyon
oranlarının doğru olarak tahmin edilmesi oldukça zordur. İkinci temel problem, birinci
problemin devamı niteliğindedir. Enflasyonun olması durumunda piyasa faiz oranları veya
getiri oranları artacaktır. Bu nedenle enflasyonun ıskonto oranı üzerindeki etkisinin de tahmin
edilmesi gerekmektedir.
Nakit akışları sabit fiyatlar cinsinden doğrudan ifade edilebileceği gibi, önce cari
fiyatlarla ifade edilip daha sonra sabit fiyatlara dönüştürülebilir. Enflasyon dönemlerinde,
yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, nakit akışlarının sabit fiyatlarla mı, yoksa gerçek
fiyatlarla mı ifade edileceğine karar verilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğer
nakit akışları sabit fiyatlarla ifade ediliyorsa, enflasyon faktörünü içermeyen enflasyon
oranının; eğer nakit akışları cari fiyatlarla ifade ediliyorsa, enflasyonu da içeren bir iskonto
oranının kullanılması gereğidir.
Enflasyonun nakit akışları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Net parasal
aktifler toplamı yüksek olan yatırım projeleri enflasyondan daha olumsuz etkilenecektir. Net
borçluluk durumu yüksek olan yatırım projeleri ise daha karlı olacaktır. Stoklarla ilgili olarak
kullanılan yöntem, hammadde ve mamul madde stoklarının elde tutuluş süreleri ve üretim
süresinin uzunluğu da enflasyon dönemlerinde yatırımların nakit akışlarını ve dolayısıyla
karlılık derecelerini etkileyen önemli faktörlerdir.
Enflasyonun yatırım projelerinin değerlendirilmesinde yarattığı sorunlara karşı firmalar
tarafından alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
 Yatırım kararlarında enflasyonun artırdığı belirsizliği azaltmak için simülasyon gibi
gelişmiş yöntemler kullanılabilir.
 Enflasyon döneminde hızlandırılmış amortisman yöntemi uygulanarak, yatırımın ilk
yıllarında vergi tasarrufu sağlanarak nakit çıkışları azaltılabilir.

Enflasyon dönemlerinde yatırımların, özellikle yenileme yatırımlarının, gerektirdiği
para çıkışlarını azaltıcı önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında; (1) yenileme yatırımı
kararlarının gözden geçirilerek uzun süre tam kapasite ile kullanılmayacak makine ve teçhizata
fonların bağlanmasından kaçınılması, (2) satın alma yerine kiralama seçeneğinin araştırılması,
(3) bazı iş ve hizmetlerin taşeronlara yaptırılması vb. sayılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Enflasyonu tanımlayıp türlerinden bahsediniz.
2) Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksini tanımlayarak temel amaçlarını ve
hesaplanma yöntemlerini anlatınız.
3) Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsediniz.
4) Enflasyonun proje analizine etkileri nelerdir?
5) Enflasyonun projenin net nakit akışları üzerindeki etkisini açıklayınız.
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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