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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Mühendislik ekonomisi, bağımlı veya bağımsız yatırım alternatiflerini paranın zaman
değerini dikkate alarak, karlılık ölçütüne göre karşılaştıran bir bilim dalıdır. Ortaya çıkışı
1800’lü yılların sonuna doğrudur. 1930 yılında Eugene Grant isimli bir araştırmacının
Mühendislik Ekonomisinin Temelleri isimli kitabı yazmasıyla bugünkü anlamda ilk kez
bütünsel olarak ortaya konmuştur. Bu ders, iş hayatınızda olacağı kadar günlük yaşantınızda
da sizlere yardımcı olacaktır. Kredi geri ödemeleri, faiz hesaplamaları, alternatifler arası
seçimler günlük yaşantımızda sık sık karşımıza çıkan problemlerdir. Dersin temel kavramı
paranın zaman değeridir. Kullandığı parametreler ise zaman, nakit ve faizdir. Operasyon
seviyede bir ders olması, dersin hesaplamalara dayalı bir ders olduğu anlamına gelmektedir.
Konular birikimli olduğundan, ilk konulardan itibaren anlaşılması önemlidir. Mühendislik
öğrencilerinin genellikle severek ve istekli bir şekilde takip ettiği derslerden biridir.
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1. TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Mühendislik Ekonomisi nedir?
1.2. Yatırım Kavramı
1.3. Çalışma Soruları
1.4. Kaynakça

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Mühendislik Ekonomisi hangi tip problemlerle ilgilenir?
Hangi tip problemlerle ilgilenmez?
Yatırım türleri nelerdir?
Karlılık ölçütü nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mühendislik ekonomisinin
tarihçesini bilmek
Hangi tip problemlerin ilgi
alanına girdiğini
söyleyebilmek.
Yatırımları
sınıflandırabilmek
Parametreleri anlamak ve
karlılık ölçütünü
sınıflandırabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Karlılık ölçütü, ayrık yatırımlar, koşul yatırımlar, tamamlayan yatırımlar, ikame yatırımlar,
bağımsız yatırımlar, bağımlı yatırımlar, faiz, nakit, dönem

5

Giriş
Bu bölümde mühendislik ekonomisinin temel kavramlarına değinilecektir. Diğer bölümlere
temel oluşturacak bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım kavramı, mühendislik
ekonomisinin parametreleri ve karlılık ölçütü bu bölümde açıklanmaktadır.
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1.1 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ NEDİR?
Mühendislik ekonomisi, yatırım alternatiflerinin ekonomik analizi için teknikler sunan bir
bilimdir. Bu teknikler matematiksel tekniklerdir ve karlılığı maksimize etmeye çalışırlar.
Belirlilik ve belirsizlik altında kullanılabilecek teknikler farklılık gösterirler. Mühendislik
ekonomisinin tekniklerini öğrenmeden önce yatırım kavramına değinmek gerekir.
Firmalar yatırım yaparken her zaman karlılığı hedeflemektedir; fakat bu yatırım birçok risk ve
belirsizlik gibi etkenleri içerdiği için karar verme sırasında bazı analizlerin uygulanması
gerekmektedir. Çünkü eğer analizler uygulanmaz ise yatırım getiriden çok zarara neden
olabilmektedir. Ayrıca günümüz şartlarını göz önünde tutarsak risk ve belirsizlik içermeyen
bir yatırım yoktur ve bu kavramlar yokmuş gibi davranılamaz.
Firmaların yatırım yapmayı düşündüğü tesis, makine vs. kurulduğunda getirisi ne olacak, kaç
yılda kendini amorti edecek, firmaya ne kadar kâr sağlayacak gibi soruların cevaplarına
ihtiyaçları vardır. Bu sorulara cevap bulabilmek için yatırım yapılırken ilk önce fizibilite
etüdü gerçekleştirilir. Yatırım genel hatlarıyla ortaya konulur ve daha sonra şekillenmeye
başlanır. Ayrıca ortam durumuna göre analiz teknikleri uygulanır. Özellikle risk ve belirsizlik
kavramları altında uygulanan analiz tekniklerini kullanılmaları önerilmektedir. Çünkü bir
yatırım yaparken firmanın iç ya da dış etkenlerinin nasıl değişeceği hakkında kesin bir bilgisi
olmadığı için bu kavramları içermekte, yapılan yatırımı kârdan çok zarara neden olabilir. Bu
durumda hem yatırımcı hem de firma için tehlikeli bir durumdur. Bu yüzden çoğu firma risk
yönetimi bölümünü bünyelerinde bulundurmaktadır. Bu durumlara karşı yatırımdan
kaçınmaktan çok risk ve belirsizlik faktörlerini tanımlayarak, farkına vararak yatırımlarını
bilinçli bir şekilde gerçekleştirmektedirler.
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1.2. YATIRIM KAVRAMI
1.2.1. Yatırım Tanımı
Ek bir gelir ya da kar elde etme beklentisi ile para veya sermaye işletme eylemine yatırım
denir. Aslında oldukça basit; yatırım sizin için çalışmaya para koymak anlamına gelir. Esasen
yatırım, para kazanmak için kullanılan farklı bir yöntemdir.
Yatırım, reel üretim vasıtalarına belli bir dönemde yapılan ilavelerdir ya da yapılan üretimden
tüketilmeyen kısmının bir amaç için kullanılmasıdır. Eşitlik olarak aşağıdaki şekilde gösterilir
(Üstündağ, 2005):
Y (milli gelir) = C (tüketim) + S (tasarruf)

[1.1]

Tasarruf = Yatırım
Yatırım birçok firma tarafından ve birçok sektör için farklı şekilde tanımlanabilmektedir.
Yatırım, firmalar için o zamanki giderden çok planladıkları zaman sonunda elde edecekleri
kârı ya da kısacası getiriyi sembolize etmektedir. Bu yüzden eğer bir şirket büyüme odaklı ya
da sürdürebilirliği hedefliyorsa yatırım kavramı kesinlikle rol oynamaktadır. Ayrıca bireysel
olarak da yatırım söz konusu olmaktadır.
Yatırım projelerinde yatırımcı yatırımını başarılı bir şekilde sürdürmek ve tamamlamak için
bir karar vermek zorundadır. Ve bu karar sırasında bazı aşamalara ihtiyacı vardır. Bu
aşamalarda aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Bu çizelgeye göre ilk önce parasal ve parasal
olmayan faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu faktörler belirlendikten sonra bu
faktörlere ait olasılık dağılımları tanımlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu faktörleri
bazı metotlara göre geliştirmek gerekmektedir. Ayrıca parasal olmayan ve parasal faktörler
geliştirdikten sonra normalize edilen sonuçların birleşimi sonucu duruma göre kullanılan
metotlar ile olasılık dağılımları kombine edilir. Ortalama metodu kullanılarak genel proje
dağıtımı hesaplanır ve projenin her aşaması indeks değerine dayandırılarak değerlendirilir.
1.2.2. Yatırım Amaçları
İşletmeler yatırımlarını gerçekleştirirken farklı amaçlara sahiptirler ve bu amaçlarını
gerçekleştirmek için her durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İşletmelerin
sahip

oldukları

yaygın

ve

genel

amaçlar

şunlardır

(Gümüşkaynak,

2004):

1. Eski fabrika ve kullanılan donanımları yenileyerek mevcut üretim düzeyini korumak,
2. İşletmelerdeki üretim kapasitesini artırmak için gerekli fabrika ve donanımları sağlamak,
1

3. Yeni gelişen teknolojilerden yararlanmak ve yeni geliştirilen ürünleri üretmek,
4. Çalışmayan ve kullanılmayan donanımları yenilemek ve üretim yöntemlerini daha verimli
ve etkin bir şekilde kullanmak,
5. İşletmelerin temel amaçlarından biri olan maliyet masraflarını azaltmak veya üretimi
arttırmak veya her iki durumu birlikte sağlamak,
6. Üretilen ürün veya hizmetin tüketiciye ulaşmasını artırmak ve dağıtım kanallarını
genişletmek,
7. Tüketiciler için kalite kavramı ilk seçenek olduğu için üründe geliştirmeler yaparak
kalitesini artırmak,
8. İşletmelerdeki diğer bir etken olan çalışanların motivasyonunu artırmak için çalışma
şartlarını ve çalışanların morallerini artırmak, böylece üretimdeki verimliliğin artması,
9. Çevre kirliliğini azaltmak, çalışanların ve tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak ve
bu şartları sağlamak için konulmuş yasaklara uymak,
10. Pazar rekabetine uyum sağlayarak, bölgede, ülkede ve dünyada rekabet üstünlüğünü
sağlamak,
11. İşletmede meydana gelecek risk ve tehlikeleri en aza indirgemek,
12. İşletmenin bulunduğu konumda yerini sabitlemek ve kendini daha ileriye taşıyabilmek
için bu alandaki çalışmaları artırmak,
13. Üretim boyunca kullanılmış ve satın alınmış hammadde ve diğer yardımcı malzemelerin
üretimini sağlamak,
14. İşletmede oluşabilecek kuruluş yeri ile ilgili sorunlara karşı üretim tesisinin yerini
değiştirmek,
15. İşletmedeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışanlarına eğitimler
vermek,
1.2.3. Yatırım Kararını Etkileyen Faktörler
İşletmenin yatırım kararları iç veya dış faktörlerden olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir:
Bu faktörler şunlardır (Gümüşkaynak, 2004)
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-

İşletmenin amaçları ve politikaları,

-

Yönetimin felsefesi,

-

Ekonomik faktörler,

-

Ekonomik olmayan faktörler,

1.2.4. Yatırım Türleri
Yapılan yatırımlar birçok açıdan değerlendirip gruplandırılır. Fakat yaptığım projede
yatırımlarını niteliklerine göre sıralanması gösterilecektir.
Niteliklerine göre yatırımlar üçe ayrılır (Üstündağ, 2005):
-Yeni Yatırım Projeleri (Yeni bir tesis veya yeni bir ürün için yapılan yatırımlar)
- Tevsi Projeleri (Kurulu bir tesiste kapasite artışı sağlayan yatırım)
- Yenileme ve İdame Yatırımları (Üretimin kapasite ve niteliğini değiştirmeden tesis ve
metotta yenileme amacıyla yapılan yatırım).
Yeni Yatırımlar
Yeni yatırım projeleri yeni bir tesis planlama ya da yepyeni bir ürünün sayın almasını
sağlayan yatırım projeleri yeni yatırım projeleri olarak adlandırılmaktadır. İkinci yatırım türü
bir şirketin büyümesi sonucu mevcut kapasitelerinin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan
yatırımlardır. Üçüncü yatırım türü ise ekonomik ömrünü tamamlayan kısımlarda yenilenmeler
ve değişimlerin yaşandığı yatırımlardır. Bu yatırımlar neredeyse her üretim yapan tesislerde
uygulanmaktadır.
Yeni yatırımların vergisel teşviklere duyarlılığı, yenileme yatırımlarına göre daha az
olmaktadır. Komple yeni yatırımların genel yatırım harcamaları, amortisman, pazarlama,
istihdam eğitimi gibi birçok ek harcamaları olacağından kısa sürede kâra geçmeleri ve vergiye
muhatap olmaları söz konusu olmayacağından sağlanan vergi teşviklerine duyarlılığı diğer
yatırım türlerine göre fazla olmayacaktır. Ancak, tevsi-modernizasyon, yenileme, entegrasyon
türü yatırımlar için yapılan harcamalardan kaynaklanan indirimler, derhal bilançoda
gösterilerek mali yılda ödenecek vergilerden düşülmesi mümkün olduğundan, bu tür
yatırımların vergisel teşvike olan duyarlılıkları görece daha yüksektir.
Yenileme Yatırımı
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Yenileme yatırımı görevini yapamaz hale gelen bir tesisin yerine; aynı işi yapacak yeni bir
tesisin satın alınması için yapılan yatırımdır. Başka bir deyişle teknik ömrü sona eren bir
yatırım yerine, yeni bir yatırımın yapılmasıdır. Bu tür yatırımlar şu amaçlar ile yapılmaktadır;
Mal ve hizmet üretiminin sürekliliği, mevcut yöntem ve tesisin yenilenmesi, kullanımı teknik
bakımdan mümkün olmayan makinelerin yenilenmesi, mevcut ve işleyen bir tesisin yıpranma
nedeniyle eskimiş üretim ve hizmet araçlarının (perde, koltuk kılıfı, çamaşır makinesi, soğuk
hava deposu, yemek pişirme araç ve gereci gibi) yenileri ile değiştirilmesini kapsayan yatırım
türleri bu yatırım türüne girmektedir.
Tevsi yatırımları (İkame yatırımlar)
İşletmedeki mevcut üretim kapasitesini arttırmak veya yeni üretim potansiyeli yaratmak
amacı ile yapılan sermaye harcamalarıdır. Başka bir deyişle mevcut tesis ve metotları ortadan
kaldırmak için değil, kapasiteyi genişletmek için yapılan harcamalardır.
Mevcut üretim kapasitesini arttırmak, yeni bir üretim potansiyeli yaratmak amacıyla kurulu
işletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesini genişletmek anlamına gelir. Üretim
kapasitesini arttırarak üretim talebinin karşılanması amaçlanır. Faal durumda olan bir
işletmenin üretim ve hizmet kapasitesini arttırma amacı ile girişilen yatırımları içermektedir.
Tamamlama Yatırımları
Üretim faktörlerinin kıt olması ya da talep hacminin yeterli düzeyde olmaması gibi nedenlerle
bazı işletmeler başlangıçta yatırımlarının sınırlı ölçülerde tutabilirler. Daha sonra üretim
faktörlerinin artışı ve talep hacminin genişlemesine bağlı olarak; tesisin eksik kısımlarının
tamamlanması ve önceden planlanan düzeyde yatırımın gerçekleştirilmesi için tamamlama
yatırımları yapılmaktadır.
Modernizasyon Yatırımları
Bu yatırım türü; rasyonelleştirme yatırımları olarak da isimlendirilir. Daha yararlı mal ve
hizmet üretimi amacı ile sermaye tahsisini içerir. Rasyonelleştirme yatırımları, mevcut tesis
ve üretim metotlarını, çağdaş tesis ve metotlara çevirmek amacıyla yapılan sermaye
harcamalarıdır.
Bu yatırımın amaçları; Kaliteyi yükseltmek, Maliyetleri azaltmak, Üretimde daha etkin
teknikler kullanmak. İşleyen bir tesisteki üretim araçlarının teknoloji gelişme sonucu demode
olması, yani yıpranmamış olmasına rağmen, teknolojinin sunduğu yeni olanaklar karşısında
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kullanımının ekonomik olmaması sonucu modern olanlar ile değiştirilmesine yönelik olan
yatırımlardır.
Dar Boğaz Giderme Yatırımları
Baştan ayrıntılı hazırlansa da; yatırım projeleri tesis üretime geçtikten sonra bazı olumsuz ve
beklenmedik durumlar ile karşılaşılabilir. Bu olumsuz durumlar darboğaza neden olabilir. Ve
bunları giderme amacı ile bu yatırımlar yapılır.
Kalite Düzeltme Yatırımları
Teknolojinin çok hızlı değişip, gelişmesi ile daha kaliteli mal üretimi söz konusu
olabilmektedir. Kalite düzeltme yatırımları amaçları şöyledir; Üretilen malın kalitesini
yükseltmek, Pazar payını korumak ya da arttırmak. Ürünün kalitesini yükseltici etki yapacak
yatırımlardır.
Entegrasyon Yatırımları
İşletmelerin üretim konusu olan malların; hammaddelerini kendileri üretmek, ürettiği malları
daha etkin pazarlamak amaçları ile yapılan yatırımlardır. Yatay entegrasyon ve dikey
entegrasyon yatırımı olarak; ikiye ayrılmaktadır. Yatay entegrasyon, üretimi söz konusu olan
maddelerin hammaddelerini kendileri üretmek ve üretilen malları daha etkin pazarlamak için
yapılan yatırımları içerir.
Finansal Kiralama Yatırımları
Finansal kiralama yerine birçok ülkede leasing kavramı kullanılmaktadır. Finansal Kiralama,
belirli bir süre için, kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından
seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetinin kiralayanda, kullanımı ise
kiracıda bırakan bir sözleşmedir.
Finansal Kiralamanın değişik tanımları yapılabilir. En açık tanım olarak Avrupa Leasing
Birliği’nin tanımı yapılabilir. Bu tanım şu şekildedir: “Finansal Kiralama, belirli bir süre
içinde kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan
tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir
sözleşme olup, malın kullanımı belli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.”
Finansal Kiralama Kanunumuzun 4. maddesinde ise şu tanım yer almaktadır; “Finansal
Kiralama, kiralayanın, kiracının talebi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı ve ya başka bir
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şekilde temin ettiği bir malın, zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belirli bir süre
fesih edilmemek şartıyla, bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir.”
Finansal Kiralama, geleneksel geleneksel finansman yöntemlerine göre yeni bir tekniktir.
Finansal Kiralama, orta vadeli yatırım kredisi, kira, taksitli satış gibi, üç değişik işlemin
birleşmesinden oluşan ve bunlardan farklı bir nitelik gösteren, kendine özgü bir işlemdir.
Türkiye’de benimsenen şekliyle, orta vadeli kredi kullanımına çok yakın finansman yöntemi
olarak kabul edilebilir.
Nakil Yatırımları
Yıllardan beri faaliyet gösteren işletmelerin kuruluş yerleri, kuruluş döneminde uygunluk arz
ederken, hızlı şehirleşme, bu tür işletmelerin kuruluş yerlerinin şehir içinde kalmasını ortaya
çıkarmıştır. Bu nedenle bu tür işletmelerin atıkları şehir için zararlı olduğu gibi, işletmenin
büyüme olanağı da sınırlandırılmış olur. Bu tür işletmelerin organize sanayi bölgelerindeki
uygun yerlere teknoloji ile birlikte taşınması nakil yatırımlarını gerektirir.
Bağımlı Ve Bağımsız Yatırımlar

Yönetime sunulan yatırım önerilerinin değerlendirilmesinde, yatırım önerileri arasındaki olası
iç ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Ele alınan bir yatırım önerisi, bir
başka yatırım önerisine ekonomik açıdan bağımlı veya bağımsız olabilir. Birinci yatırım
önerisinden beklenen nakit akışları (maliyetler ve kazançlar) ikinci yatırımın reddedilmesi
veya kabul edilmesine göre değişmiyorsa, birinci yatırım önerisinin ikinci yatırım önerisinden
ekonomik olarak bağımsız olduğu söylenir. Birinci yatırıma ilişkin nakit akışları ikinci
yatırımın reddi veya kabulü ile değişiyorsa, birinci yatırımın ikinci yatırıma ekonomik olarak
bağımlı olduğu söylenir. Açıktır ki, bir yatırım bir diğerine bağımlı olduğu zaman, birinci
yatırım hakkındaki kararların ikinci yatırım hakkında verilecek kararlardan ayrı olarak verilip
verilemeyeceği problemi üzerinde düşünmek gerekmektedir.
Ekonomik Açıdan Bağımsız Yatırımlar

A yatırımının B yatırımından ekonomik olarak bağımsız olabilmesi için iki koşulun
sağlanması gerekmektedir. Birincisi, B yatırımı kabul edilse de edilmese de A yatırımının
yapılabilmesi teknik olarak mümkün olmalıdır. Örneğin, üzerine sadece bir okulun veya bir
alışveriş merkezinin inşa edilebileceği bir arazi düşününüz. Bu arazi üzerine hem bir okul
6

hem de bir alışveriş merkezi inşa etmek mümkün olmadığından, bunlardan birinin inşa
edilmesi önerisi, diğerinin inşa edilmesi önerisinden bağımsız değildir. İkinci koşul, birinci
yatırımdan beklenen net kazançların ikinci yatırımın kabulü veya reddi ile değişmemesi
gerektiğidir. A yatırımı için nakit giriş ve çıkışlarının tahmini, B yatırımı kabul edildiği veya
red edildiği zaman aynı kalmıyorsa, iki yatırım bağımsız değildir. Bir başka örnek verelim.
Bir ırmak üzerine jeton karşılığında geçiş yapılabilen bir köprü inşa etmek ve ırmağın uygun
noktaları arasında bir feribot işletmek teknik olarak mümkündür. Fakat, iki yatırım,
birbirlerinin varlığından etkileneceğinden bağımsız değildir. Trafik, ırmağın bu noktasında
hem köprünün hem de feribotun karlı bir şekilde işlemesine yeterli olsa bile, iki yatırım
ekonomik olarak bağımsız değildir.

Bazen firma, her iki yatırımı finanse edebilecek yeterli nakite sahip olmadığından yatırımların
ikisi birden kabul edilemez. Bu durum, yatırımlar için temin edilebilir nakit miktarı sermaye
piyasasından çok yönetim tarafından katı bir şekilde sınırlandırılmışsa gerçekleşebilir. Böyle
bir durumda, bir yatırımın kabulü diğerinin reddine neden olabilir. Ancak, bu durumdaki iki
yatırımın ekonomik olarak bağımlı olduğu söylenemeyebilir. Bu durumdaki yatırımların
bağımlı olduğunu söylemek, böyle bir firma için bütün yatırımların bağımlı olacağını kabul
etmek demektir.

Ekonomik Olarak Bağımlı Yatırımlar

Bağımlılık ilişkisi daha başka şekillerde de sınıflandırılabilir. İkinci yatırımı yapma kararı,
birinci yatırımdan beklenen kazançları artıracaksa (veya kazançları değiştirmeksizin birinci
yatırımı yapma maliyetini düşürecekse), ikinci yatırımın, birinci yatırımın bir tamamlayanı
olduğu söylenir. İkinci yatırımı yapma kararı, birinci yatırımdan beklenen kazançları
azaltacaksa (veya kazançları değiştirmeksizin birinci yatırımı yapma maliyetini artıracaksa),
ikinci yatırımın birinci yatırım için bir yerine geçer olduğu söylenir. İlk yatırımdan
sağlanacak potansiyel kazançların, ikinci yatırımın kabul edilmesiyle tamamen ortadan
kalkacağı veya ikinci yatırımın kabul edilmesiyle birinci yatırımın yapılmasının teknik olarak
mümkün olmadığı uç durumlarda, iki yatırımın birbiriyle bağdaşmaz olduğu söylenir.
Birbirlerini tamamlayan yatırımlar için de bir uç durum tanımlamak mümkündür. Birinci
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yatırımın kabul edilmesi halinde, ikinci yatırımın teknolojik olarak mümkün olmadığı veya
ikinci yatırımın hiç bir kazanç sağlamayacağı durumlar vardır. Bu durumda birinci yatırımın,
ikinci yatırımın bir koşulu olduğu söylenir.

Yatırımlar arasındaki olası ilişkileri bir doğru parçası üzerinde göstermek faydalı olacaktır.
Doğrunun sol uç tarafında A yatırımının B yatırımına koşul olduğu durum görülmektedir.
Doğrunun merkezinde a yatırımı, B yatırımından bağımsızdır. Doğrunun sağ uç tarafında A
ve B yatırımları birbiriyle bağdaşmamaktadırlar. Doğrunun sol uç tarafından sağa doğru
hareket edildiğinde tamamlayıcılık özelliğinin azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde
doğrunun sağ uç tarafından sola doğru hareket edildiğinde yerine geçebilirlik özelliğinin
azaldığı görülmektedir.

Koşul

Bağımsız

Birbiriyle Bağdaşmaz

Kuvvetli

Zayıf

Zayıf

Kuvvetli

Tamamlayan

Tamamlayan

Yerine Geçer

Yerine Geçer

Tamamlayıcılık ilişkisinin simetrik olması gerekmez. Bir yatırım olarak yeni bir fabrika
binasını ve başka bir yatırım olarak da fabrika için bir klima biriminin satın alınmasını
gözönüne alınız. İki yatırım birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Fakat, yeni fabrika klimasız da
karlı olabileceğinden, ilişkinin simetrik olması gerekmemektedir. Klima ile, işçi etkinliği
artabilir. Öyle ki fabrika daha fazla kar elde edebilir. Klimanın satın alınmasından sağlanan
ilave etkinlik, klimayla yapılan harcamadan sağlanan verim veya kazanç olarak isimlendirilir.
Fakat, klima yalnız başına, kullanılabileceği bir fabrika olmadan yararsızdır. Fabrika, klimaya
yatırım için bir koşuldur fakat, klima, fabrika binasına yatırım için bir koşul değildir.
1.2.5. Mühendislik Ekonomisi
Belirli bir işin yapılması gerektiğinde, çoğu zaman alternatif yollar vardır. Bir işletmede veya
şahsi yaşamımızda, her alternatife ait bilgilerin büyük bir kısmı T.L. cinsinden gelir ve gider
olarak ifade edilebilir. Mühendislik alternatifleri, malzeme, teçhizat, işçilik v.b. için sermaye
yatırımları ihtiva ettiği zaman, en iyi alternatifi belirlemek üzere ekonomik analiz teknikleri
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kullanılabilir. Genellikle parasal değerler, her bir alternatifin uygulamaya konulması halinde
ortaya çıkacak maliyet ve kazançların gelecek tahminleridir. Bu tahminler, geçmiş bilgiler
kullanılarak, deneyimle veya benzer projelerle karşılaştırma yolu ile yapılabilir.

Çoğu kez analizi, bir ekonomistten, muhasebeciden, bankerden veya bir vergi uzmanından
çok, teknik detayları iyi bilen bir mühendis yapar. Mühendislerin analiz prosedürlerini
öğrenmesi ve uygulaması diğer alanlardaki insanların teknik detayları öğrenmesinden çok
daha kolaydır. Bundan dolayı, ekonomik analiz ve mühendislik ekonomisinin, mühendislerin
profesyonel veya şahsi yaşamlarında yatırım alternatiflerini değerlendirmesinde önemli bir
yeri vardır.
Mühendislik ekonomisi, sınırlı kaynaklar altında alternatif kullanımları belirleyen, ihtiyaç
duyulan bilgileri toplayan ve bu bilgileri en iyi alternatifi seçmek için analiz eden operasyonel
seviyede ekonomi bilimidir. Mühendislik ekonomisinin ilgilendiği problemler nelerdir? Bu
soruyu cevaplandırmak için problemleri önce üç sınıfa ayırıyoruz: Kompleks problemler, orta
dereceli problemler ve basit problemler. Ekonomik, politik ve beşeri öğelerin karışımından
oluşan kompleks problemlere örnek olarak Türkiye bütçesinin hazırlanması, kamu iktisadi
teşebbüslerinin kapatılması veya özelleştirilmesi vb. verilebilir. Esas olarak ekonomik
yönünden başka yönü olmayan veya çok az bulunan orta dereceli problemlere örnek olarak
manuel makine veya yarı otomatik makine arasındaki seçim problemi verilebilir. İnsanın fazla
bir beyin gücü harcamadan, kolaylıkla çözebileceği ve büyük önem taşımayan basit
problemlere örnek olarak, bulunduğunuz sınıfta veya işyerinde sigaranın sağlığa zararlı
olduğunu bildiği halde sigara içen insanların sayısını bulmak verilebilir. Mühendislik
ekonomisinin ilgilendiği problemler, orta dereceli problemler kapsamına girmektedir.

1.2.6. Tarihçe

1887’de Arthur M. Wellington isimli inşaat mühendisi, ekonomik değerlendirmelerde
mühendislik yönünün de ihtiva edilmesi gerektiğini öne sürmüş ve demiryolu hatlarının
kavislerinin veya tercih edilecek uzunlukların seçiminde kapitalize edilmiş maliyet
(indirgenmiş maliyet) yönteminin kullanılmasını önermiştir. Wellington, bu amaçla
Demiryolları Yapımının Ekonomik Teorisi isimli kitabını yazmıştır. 1920’lerde J.C.L. Fish,
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bir yatırım modelini tahvil piyasası ile ilgili olarak formüle etmiştir. Yine 1920’lerde O.B.
Goldman, Finansal Mühendislik kitabında karşılaştırmalı değerleri hesaplamak için bileşik
faiz prosedürünü tanıtmıştır. 1930’da Eugene L. Grant Mühendislik Ekonomisinin Temelleri
isimli kitabında klasik mühendislik ekonomisinin sınırlarını çizmiştir. Grant, mühendislik
ekonomisinin babası sayılmaktadır.

1.2.7. Karlılık Ölçütü

Problemin analizi, problem karakteristiklerinin göreceli olarak ayrıntılı ifadesinden oluşur.
Bunlar alternatifleri değerlendirmekte kullanılan kısıtlar ve ölçütlerdir. Böylece bütçe, kalite,
emniyet, personel, çevre ve hizmet seviyesi kısıtları belirlenmiş olur. Problem çözme
sürecinin bu adımında, problem tanımı kritik bir unsurdur. Bir problemin çözümü, doğrudan
doğruya problemin tanımıyla belirlenir. Bütün ekonomik analiz problemleri kaçınılmaz olarak
üç gruba ayrılır. Sabit girdi, sabit çıktı ve ne sabit girdi ne sabit çıktı problemleri. Problem
grubuna göre ekonomik ölçütler aşağıdaki gibidir:

Problem Grubu

Ekonomik Ölçüt

Sabit girdi

Gelir ve diğer çıktılar (kazançlar) maksimum

Sabit çıktı

Giderler ve diğer girdiler (maliyetler) minimum

Ne sabit girdi

Maksimum kazanç ("çıktı - girdi" farkı maksimum)

ne sabit çıktı

Sabit girdi grubunda, para miktarı veya diğer girdi kaynakları sabittir. Amaç bunların en
yararlı biçimde kullanılmasıdır. Bu gruba örnek olarak, ekmek fiyatının sabit olduğu bir
bölgede ekmek almak isteyen bir kimsenin durumu verilebilir. Burada problem, ekmek fiyatı
her yerde aynı olduğundan sabit girdi grubuna aittir ve bu kimsenin ekonomik ölçütü sabit
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fiyatla alabileceği en iyi (taze, kızarmış, diğerlerine göre ağır v.b.) ekmeği almak yani çıktının
(ekmek) maksimizasyonu olacaktır.

Sabit çıktı grubunda, para miktarı veya diğer girdi kaynakları değişken fakat, bu para veya
girdi karşılığında alınacak çıktı sabittir. Bu gruba örnek olarak, antikaların satıldığı bir
mezatta bir heykel için açık artırmaya katılan bir kimsenin durumu verilebilir. Burada
problem, açık artırma sonunda satın alınacak varlık (heykel) sabit olduğundan sabit çıktı
(heykel) grubuna aittir ve bu kimsenin ekonomik ölçütü heykeli alabileceği en düşük fiyata
almak yani girdinin (heykele ödenecek para) minimizasyonu olacaktır.

Ne sabit girdi ne sabit çıktı grubunda, hem ödenecek para miktarı veya girdiler hem de
ödenen para karşılığında elde edilecek mal veya hizmet (çıktılar) sabit değildir. Bu gruba
örnek olarak, bir kitap yayımcısının bir ders kitabının satış fiyatını belirlerken yapacağı
reklam seviyesi verilebilir. Düşük bir perakende satış fiyatı belirlerse, yayımcı daha az reklam
yapmayı planlamaktadır. Yüksek bir perakende satış fiyatı belirlerse daha fazla reklam
yapmayı planlamaktadır. Reklamın miktarı satılacak kitap sayısını etkileyecektir. Burada
yayımcının ölçütü girdi ve çıktı arasındaki farkı maksimum yapmaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mühendislik ekonomisinin tanımını, hangi problemlerle ilgilendiğini,
tarihçesini, yatırımların sınıflandırılması ve problemlerin sınıflandırılması öğrenildi.
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Bölüm Soruları
ÇALIŞMA SORULARI
Sorular
1. Mühendislik ekonomisi, sınırsız kaynaklarla ve bilgiyle en iyi alternatifi seçmek için
kullanılan ekonomi bilimidir.
Doğru / Yanlış

2. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik ekonomisinin ilgilendiği problemler arasında yer
almaz.
A Bir fabrikada yeni kurulacak üretim hattına yeni tezgah alınması veya kiralanmasına dair
seçim
B Şirketin sahip olduğu araç filosunun kaç yıl daha kullanılması gerektiği konusunun
belirlenmesi.
C Ülkenin enerji alanında hangi kaynaklara yönlenmesi gerektiğinin belirlenmesi.
D Yıllık planda yer alan birbirinden bağımsız yatırım projelerinden, yatırım sermayesi kısıtına
dayanarak hangisinin seçileceğinin belirlenmesi.
E Birden fazla üretim tesisine sahip olan şirketin, ihtiyaç gereksinim planlaması programını
bütün fabrikalarda mı, yoksa bazılarında mı uygulayacağının belirlenmesi.

3. Klasik mühendislik ekonomisinin sınırları Eugene L. Grant’ın yazdığı Mühendislik
ekonomisinin temelleri adlı kitabıyla çizilmiştir.

Doğru / Yanlış

4. Sabit çıktı durumunda amaç girdilerin maksimizasyonudur.

Doğru / Yanlış

5. Saati 50 TL karşılığında bir öğretmenden özel ders alan bir öğrencinin durumu ve
ekonomik ölçütü nedir? Bu parayı alan öğretmenin durumu ve ekonomik ölçütü nedir?
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2. FAİZ TÜRLERİ VE NAKİT AKIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Paranın Zaman Değeri: Faiz
2.2. Faiz Çeşitleri
2.3. Denklik
2.4. Nakit Akış Diyagramı
2.5. Lineer Enterpolason
2.6. Kaynakça
2.7. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Basit faiz ile bileşik faiz farklılıkları nedir?
Enterpolasyon nedir?
Nakit akış diyagramı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Faiz türlerini öğrenmek
Nakit akış diyagramı
çizebilmek
Enterpolasyon hesaplaması
yapabilmek
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Anahtar Kavramlar
Basit faiz, bileşik faiz, nakit akış diyagramı, eşdeğerlik

19

Giriş
Bu bölümde faiz oranı kullanılarak nakit akışları arasında denkliğin nasıl hesaplanacağı
öğretilecektir. Bu amaçla faiz türleri, denklik ve nakit akış diyagramı öğretilecek ve örnekler
verilecektir.
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2.1. Paranın Zaman Değeri: Faiz

Farklı zaman noktalarında gerçekleşen nakit akışları, eşit veya farklı büyüklükte olabilirler ve
birbirleriyle

doğrudan

karşılaştırılamazlar.

Bu

gerçek,

paranın

zaman

değerinin

olmasındandır. Farklı zaman noktalarındaki nakit akışlarını, gerçekleştikleri zaman noktasına
göre değerlendirmenin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

1. Şimdi bir miktar paraya sahip olmak, bize yakın gelecekte yatırım yapma imkanı
vereceğinden, paranın potansiyonel bir kazanma gücü vardır. Başka bir ifadeyle, farklı
zaman noktalarında kullanılabilir para miktarları, yatırım aktivitesinden kar elde etme
fırsatına bağlı olarak farklı değerlere sahiptir.
2. Parayı kullanacak kişi, paranın kullanımında farklı zamanlarda farklı faydalar (paranın
kullanım için daha fazla veya daha az talep edilir olması) elde edebileceğinden; paranın bir
zaman değeri vardır. Bir döneme ait paranın zaman değeri oranı (i) biliniyor ise, P TL’yi
şimdi tüketmekle, dönem sonunda P(1+i) TL’yi tüketmek arasında fark yoktur. Zaman
değeri oranı (i) , ekonomik analizde ‘faiz oranı’ veya ‘iskonto oranı’ olarak isimlendirilir.
3. Paranın satın alma gücünün zamanla değişmesinden dolayı paranın zaman değeri vardır.
Ortamda enflasyon bulunduğu zaman, şimdi belirli bir miktar para karşılığı satın alınabilen
mal miktarı, aynı miktar para ile gelecekte satın alınabilecek miktardan daha fazla
olacaktır. Paranın satın alma gücündeki (purchasing power) değişme önemli olmasına
rağmen, ‘zaman değeri’ kavramı, paranın ‘kazanma gücü’ (earning power) veya ‘kullanma
faydası’

anlamında kullanılacaktır. Enflasyonun etkileri daha sonraki bir kısımda ele

alınacaktır. Zaman değerinin etkisi incelenmeden önce faiz çeşitleri ve nasıl
hesaplanacakları anlatılacaktır.

2.2. Faiz Çeşitleri

Faiz çeşitleri, anaparaya faizin ne şekilde ilave edildiğini veya anaparanın faizi ne şekilde
kazandığını ifade etmesi bakımından basit faiz ve bileşik faiz; yıl içindeki birikmelerin
etkisini gözönüne alıp almamasına göre etkin faiz ve nominal faiz; iskontolamanın yapıldığı
yıl içindeki dönemlerin sayısına göre kesikli bileşik faiz ve sürekli bileşik faiz olmak üzere
sınıflara ayrılırlar.
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Finansal bir kuruluşa bir miktar para yatırılırsa, düzenli zaman aralıklarında bu para üzerine
faiz birikecektir. Her zaman aralığı, bir faiz dönemini (periyodunu) temsil etmektedir.
Başlangıçtaki miktar üzerine kazanılacak faiz, faiz döneminin sonunda, belirlenmiş bir faiz
oranına göre hesaplanır. Kazanılan bu faizi hesaplamak için iki yaklaşım kullanılmaktadır:
Basit faiz ve bileşik faiz.

2.2.1. Basit Faiz

Basit faiz yaklaşımı, kazanılan faizin zamanın doğrusal bir fonksiyonu olduğunu kabul eder.
Bir bankadan şimdi P TL borç alınır ve N dönem sonra bu borca karşılık F TL geri ödenirse,
(F-P) farkı anaparanın (P) kullanımı için bankaya ödenilen faiz miktarı (I)’dır. Kazanılan faiz
ana parayla doğru orantılı olduğundan, i faizi ‘basit faiz’ olarak isimlendirilir ve

I = F − P = (Pi )N

(2.1)

F = P + ( Pi ) N = P(1 + iN )

(2.2)

ve

eşitliklerinden hesaplanır.

Örnek:

Bir kimse yıllık %8 basit faiz ile 10 milyon TL borç almıştır. Dördüncü yılın sonunda anapara
ile faizini geri ödemek istemektedir. Ödenecek toplam borç ne kadardır?
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Çözüm:

F = P (1 + iN ) = 10 x10 6 TL (1 + 0,08 x 4 ) = 32.000.000TL

2.2.2. Bileşik Faiz

Bileşik faiz yaklaşımı dönem sonunda kazanılan faizin çekilmediğini ve otomatik olarak
gelecek faiz dönemine anapara ile ile birlikte bırakıldığını varsayar. Bu şekilde biriken faize
bileşik faiz denir. Sembolik olarak, 0 zamanında P TL’nin N dönem sonundaki değerini (F)
bileşik faiz yaklaşımı ile bulalım. i, dönem faizi olsun.

Dönem Dönem başındaki nakit Dönem faizi (TL)

Dönem sonunda toplam nakit (TL)

1

P

Pi

P(1+i)

2

P(1+i)

P(1+i)i

P(1+i)2

3

P(1+i)2

P(1+i)2i

P(1+i)3

…

…

…

…

n

P(1+i)n-1

P(1+i)n-1i

P(1+i)n

Birinci dönem başında yapılan P TL’lik yatırım n dönem sonra F=P(1+i)n olacaktır. Bu
eşitlikten P=F(1+i)-n eşitliği de elde edilebilir. Bu formüllere, tek bir nakitin gelecek değeri
veya şimdiki değeri hesaplandığından, tek ödeme formülleri denmektedir.

Diğer faiz çeşitleri daha sonraki kısımlarda ele alınacaktır.
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2.3 Denklik (Eşdeğerlik)

İki şey, sonuçta aynı etkiyi üretiyor ise denk oldukları söylenir. Paranın zaman değeri denkliği
hesaplanırken, paranın denk satın alma gücü değerleri değil, paranın denk nümerik değerleri
belirlenir. Paranın zaman denkliği, paranın kazanma gücüne dayalı hesaplamaların
yapılmasını gerektirir.

Örneğin, 1.000 TL %10 yıllık bileşik faiz ile bir bankaya yatırılırsa 2 yıl sonra 1.000(1+0,10)2
= 1.210 TL elde edilecektir. Bundan dolayı, bugünkü 1.000 TL 2 yıl sonraki 1.210 TL’ye
denktir. Benzer şekilde, 2 yıl sonra 1.000 TL elde edebilmek için, %10 yıllık bileşik faiz
ödeyen bir bankaya şimdi 1.000(1+0,10)-2=826,45 TL yatırmak gerecektir. Teorik olarak,
%10 yıllık bileşik faiz oranı kabul edilen bir faiz oranı olduğunda, yatırımcı, şimdi 826,45
TL’ye sahip olmak ile 2 yıl sonra 1.000 TL elde etme garantisi arasında kayıtsız kalacaktır.

Paranın kazanma gücü ile ilgili diğer bir durumu inceleyelim: 1.000 TL yıllık 500 TL’lik iki
taksiti ödemek için kullanılabilir. Ancak, 1.000 TL, %10 yıllık bileşik faiz ile değerlendirilirse
1 yıl sonra 1.100 TL olacak ve bu miktardan 500 TL ödeme yapılacak; geriye 600 TL
kalacaktır. 600 TL de %10 yıllık bileşik faiz ile 1 yıl sonra 660 TL olacaktır. Bu miktardan
500 TL’lik ikinci taksiti ödedikten sonra, ikinci yılın sonunda geriye 160 TL kalacaktır. Bu
örnekte paranın kazanma gücünden dolayı, 500 TL’lik iki taksiti ödemek için şimdi 868
TL’ye sahip olmak yeterlidir. Şimdiki 868 TL, 1 yıl sonra ödenecek 500 TL + 2 yıl sonra
ödenecek 500 TL’ye denktir. 868 TL’nin nasıl bulunduğu aşağıda gösterilmektedir:

İlk yıl:

İkinci yıl:

500TL
= 455TL
1,10

500TL

(1,10)2

= 413TL
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= 868TL

Toplam:

Denklik kavramı, paranın zaman değeri karşılaştırmaları için kilit kavramdır. Denklik,
mühendislik ekonomisi kararlarının kalbidir.

2.4. Nakit Akış Diyagramı
Nakit akış diyagramı, üzerinde farklı zaman noktalarındaki nakitlerin oklarla gösterildiği bir
zaman eksenidir. Nakitler dönem sonlarında gösterilirler. Bir dönemin sonu, bir sonraki
dönemin başlangıcıdır. Daha büyük bir nakit, daha uzun bir ok ile gösterilir. Yukarı yönlü
oklar genellikle kazançları, aşağı yönlü oklar ise maliyetleri gösterirler. Diyagramda 0 noktası
içinde bulunulan zaman noktasını gösterir. 1 noktası ise şu andan itibaren bir dönemlik
sürenin sonunu gösterir. Aşağıda örnek bir nakit akış diyagramı gösterilmektedir:

1.000

50

80
0

50

200

Zaman
0

1

2

3

40
0

4

5

6

7

...

500

100
0
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2.3.Lineer Enterpolasyon
Aranan bileşik faiz faktörü faiz tablolarında verilmiş artarda iki değer arasına düşüyorsa, o
faktörü yaklaşık olarak bulmak için lineer enterpolasyon kullanılabilir. (x1, y1) ve (x2, y2) faiz
tablolarında verilen artarda iki değer olsun. Verilen bir x değerine (x1< x<x2) karşılık gelen y
değeri belirlenmek istensin. Doğrusal orantı ile,

y − y1 y 2 − y1
≈
x − x1
x 2 − x1

yazılabilir. y için çözüm yapılırsa,

y ≈ y1 +

y 2 − y1
( x − x1 )
x 2 − x1

y ≈ y1 +

x − x1
( y 2 − y1 )
x 2 − x1

bulunur. Alternatif olarak,

yaklaşık eşitliği de kullanılabilir.

Örnek: Faiz tablolarını kullanarak ( F / P,%8,37 ) değerini lineer enterpolasyon ile yaklaşık
olarak hesaplayınız.

Çözüm:

26

Tablolardan ( F / P,%8,35) = 14,7853 ve ( F / P,%8,40 ) = 21,7245 olduğu görülür. Böylece,

( F / P ,%8,37 ) ≈ ( F / P ,%8,35 ) +

37 − 35

[( F / P ,%8, 40 ) − ( F / P ,%8,35 )]

40 − 35

= 14, 7853 +

2

( 21, 7245 − 14, 7853) = 17,5610

5

bulunur.

F = P (1 + i )

n

eşitliğinden gerçek değer hesaplanırsa 17,2456 bulunacaktır.

Bilinmeyen Faiz Oranlarının Hesaplanması

Bazı durumlarda, yatırım yapılan para miktarı ve yatırımdan belirli bir süre sonra alınan para
miktarı bilinir ve faiz oranı veya verim oranının hesaplanması istenebilir. Sadece tek bir
ödeme ve tek bir alındı; veya düzgün bir ödeme veya alındılar serisi; veya düzgün aritmetik
artışlı ödeme veya alındılar serisi vb. ile karşılaşıldığı zaman, bilinmeyen faiz oranı ekonomik
eşitliğin doğrudan çözümü ile elde edilebilir. Düzgün olmayan ödemeler veya çeşitli
faktörlerle karşılaşılan durumlarda, problem deneme yanılma yöntemi ile çözülmelidir.

Tek ödeme formüllerinin i değeri için ifade edilmesi diğerlerine göre daha kolaydır. Düzgün
seriler ve düzgün artışlı seriler için yazılan eşitliklerde, önce faktör değerinin hesaplanması,
daha sonra ise faiz tablolarından faiz oranının bulunması gerekir.

Örnek: Şimdi 3x109 TL’lik bir tasarruf bankada beş yıl sonra 5x109 TL’ye ulaşıyorsa,
yatırımın verim oranı nedir? Alternatif olarak, yıllık %9 faiz kazandıran bir tahvil var ise,
hangi yatırım tercih edilmelidir?
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F=5x109 TL
i=?

1

2

3

4

5

P=3x109 TL

Çözüm:

P = F ( P / F ,% i, n )

3x109 = 5x109 ( P / F ,%i,5)

( P / F ,% i,5) = 0,6

Faiz tablolarından, n=5 için 0,6 değerine eşit P/F faktörü %10 ve %11 arasında
bulunmaktadır. Bu iki değer arasında enterpolasyon yapılırsa:

0,6209

%10

0,6000

%i

0,5935

%11

i = %10 + (

0,6209 − 0,6000
)(%11 − %10) = %10,76
0,6209 − 0,5935

bulunur.

%10,76 > %9 olduğundan, banka tasarruf hesabı tercih edilmelidir.
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Bilinmeyen Dönem Sayısının Hesaplanması

Bazen verilen bir dönemlik faiz oranı i ve bileşik faiz faktörüne karşılık gelen n dönem sayısı
hesaplanmak istenebilir. F/P, P/F ve F/A, A/F ve P/A, A/P faktörleri için n değerleri Tablo
18.1.’deki eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir. Ancak A/G, G/A ve P/G, G/P gibi faktörler n
için tam olarak çözülemezler. Bu durumda, grafik çözüm veya lineer enterpolasyon
kullanılabilir.

Tablo. Bazı Faktörler İçin Dönem Sayıları

Faktör
F/P veya P/F

F/A veya A/F

P/A veya A/P

Dönem Sayısı
n =

log( F / P )

=

log(1 + i )

n =

− log( P / F )
log(1 + i )

log[1 + i ( F / A )]

log(1 +

log(1 + i )

n =

log(1 + i )

)
A/ F

=

− log[1 − i( P / A )]

i

log(1 + i )

− log(1 −
=

i
)
A/ P

log(1 + i )

Örnek: A/F = 0,01 ve i = %7,5 yıllık bileşik faize karşılık gelen n değerini hesaplayınız.

Çözüm:
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log(1 +
n=

0,075
0,01

)

log(1 + 0,075)

=

log 8,5
log 1,075

= 029,59

Faiz sadece her yılın sonunda bileştirildiğinden, hesaplanan n değeri bir tam sayı olmalıdır.
Bundan dolayı n = 30 doğru çözümdür. Bu değere karşılık gelen A/F oranı 0,00967’dir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde basit ve bileşik faizin tanımları ve farklılıkları öğrenildi. Nakit akış diyagramları,
örnekler ile anlatıldı. Denklik kavramı iskonto oranı ile açıklandı. Nakit akış diyagramının
nasıl çizileceği öğrenildi.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Farklı zaman noktalarındaki nakit akışları birbirleriyle doğrudan
karşılaştırılabilirler.
a) Doğru b) Yanlış

2. Şimdi bir miktar paraya sahip olmak ve dört yıl sonra aynı miktar
paraya sahip olmak aynı potansiyel gücü sağlar.
a) Doğru b) Yanlış
3. Basit faiz dönem sonunda kazanılan faizin çekilmediğini ve otomatik
olarak gelecek faiz dönemine anapara ile ile birlikte bırakıldığını
varsayar.
a) Doğru b) Yanlış

4. Basit faiz yaklaşımı, kazanılan faizin zamanın doğrusal bir fonksiyonu
olduğunu kabul eder.
a) Doğru b) Yanlış

5. F şimdiki değeri, P ise gelecek değeri gösterir.
a) Doğru b) Yanlış

6. n dönem sonundaki değeri ifade eden F=P(1+i)n formülü basit faiz hesaplamalarında
kullanılır.
a) Doğru b) Yanlış
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3. KESİKLİ VE SÜREKLİ İSKONTOLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Tek ödemeler
Düzgün Nakit Akışları
Sürekli İskontolama
Kaynaklar
Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tek ödeme nedir?
Çoklu ödemeler nasıl temsil edilir?
Düzgün ödeme serisi nedir?
Sürekli ve kesikli iskontolamanın farkları nelerdir?

35

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tek ödemelerin şimdiki ve
gelecek değerlerini
hesaplayabilmek.
Çoklu nakit akışlarını
formüle edebilmek ve
şimdiki değerini, gelecek
değerini hesaplayabilmek.
Sürekli iskontolama
durumunda kesikli
iskontolamadan dönüşüm
yapabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Tek ödeme, kesikli iskontolama, sürekli ödeme, düzgün ödemeler, denklik
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Giriş
Bu bölümde aritmetik artışlı ve geometrik artışlı nakit akışlarının şimdiki ve gelecek
eşdeğerlerinin nasıl hesaplanacağı sayısal örneklerle anlatılmaktadır.
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3.1. Tek Ödeme Formülleri Ve Fonksiyonel Gösterimleri

Bundan önceki bölümde tek bir nakitin gelecek değerini veya şimdiki değerini veren tek
ödeme formülleri elde edilmişti. Önce, şimdiki değeri veren tek ödeme formülünün
fonksiyonel gösteriminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır :

P = F (1 + i )

−n

= F ( P F , i , n)

Fonksiyonel gösterim şu şekilde okunur: “F değeri bilinmektedir ve P değeri aranmaktadır;
dönemlik faiz oranı %i; dönem sayısı n’dir”. Fonksiyonel gösterimin yanlış yapılmaması için
parantez dışındaki F ile parantez içindeki P/F’nin sanki çarpma işlemi yapılıyormuş gibi
düşünülüp, sonuçta aranan değerin (P) kalıp kalmadığı test edilebilir. Yukarıdaki eşitlikte

( P / F , i , n ) = (1 + i ) − n olduğuna dikkat edilmelidir. Şimdi de gelecek değeri veren tek ödeme
formülünün fonksiyonel gösteriminin nasıl yapılacağını anlatalım:

F = P (1 + i ) = P ( F P , i , n )
n

Fonksiyonel gösterim şu şekilde okunacaktır: “P değeri bilinmektedir ve F değeri
aranmaktadır; dönemlik faiz oranı %i; dönem sayısı n’dir”. Fonksiyonel gösterimde yanlış
yapılmaması için yine parantez dışındaki P ile parantez içindeki F/P’nin sanki çarpma işlemi
yapılıyormuş gibi düşünülüp, sonuçta aranan değerin (F) kalıp kalmadığı test edilebilir. Bu
test, bu aşamadan sonra verilecek her türlü fonksiyonel gösterim için kullanılabilir.
Yukarıdaki eşitlikte ( F / P , i , n ) = (1 + i ) olduğuna dikkat edilmelidir. Tek ödeme şimdiki
n

değer faktörü ile tek ödeme gelecek değer faktörü arasındaki ilişkinin

( P F ,%i , n) = [( F

]

P,%i , n)

−1

olduğuna dikkat ediniz.
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Fonksiyonel gösterimler neden kullanılır? Bütün mühendislik ekonomisi kitaplarının ekler
kısmında çeşitli faiz oranları için hesaplanmış gelecek değer faktörleri, şimdiki değer
faktörleri ve bundan sonraki bölümlerde verilecek diğer faktörler verilir. Bu değerler hesap
yapana kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. Hesap yapanı, kuvvetini alma ve bölme
işlemlerinden kurtarır. Fonksiyonel gösterime bakılarak bu tablolardan aranan faktör değeri
bulunur ve geriye sadece çarpma ve/veya toplama işlemleri kalır.

3.2. Düzgün Nakit Akışları

Faiz Formüllerini Türetmekte Kullanılan Seri Toplamları

Geometrik Seriler

1 − x N +1
x = 1 + x + x +...+ x =
,x ≠ 1
∑
1− x
n =0
N

2

n

N

Eğer − 1 p x p 1 ise,

∞

∑x

n

= 1 + x + x 2 + x 3 + ... =

n=0

1
1− x

Aritmetik-Geometrik Seri

N

∑ nx n = 0 + x + 2 x 2 +...+ Nx N =
n=0

x[1 − ( N + 1) x N + Nx N +1 ]

(1 − x ) 2

, x ≠1
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Eğer − 1 p x p 1 ise,

∞

∑ nx

n

= 0 + x + 2 x 2 + 3x 3 + ... =

n =0

x
(1 − x )2

Şekil 4.1, dönem başına %i faiz oranı ile n dönem boyunca her dönemin sonunda gerçekleşen
A TL’lik nakit akışı serisini içeren bir nakit akış diyagramını göstermektedir.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6 n-4 n-3 n-2

n-1

A

…
1

2

3

4

5

n

P
F

Şekil 4.1

Tek ödeme formülleri kullanılarak yukarıdaki nakit akışının gelecek değeri,

[

F = A 1 + (1 + i ) + (1 + i ) + (1 + i ) +...+ (1 + i )
2

3

n−2

+ (1 + i )

n −1

]

ile hesaplanır. Daha önce verdiğimiz geometrik seri toplamını dikkate alarak ve x=(1+i)
dönüşümünü yaparak F değeri,
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 (1 + i ) n − 1
F = A

i



olarak elde edilir. Düzgün ödemeler serisinin gelecek değerini veren bu ifadenin fonksiyonel
gösterimi ise

F = A( F A,% i , n)

 (1 + i )n − 1
ile yapılır. Burada (F A,%i, n ) = 
 eşitliğinin geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.
i



Düzgün ödemelerin gelecek değerini veren yukarıdaki eşitlikten yola çıkarak, bir gelecek
değerin düzgün ödemeler serisi haline dönüştürülmesi de mümkündür. Bunu aşağıdaki
eşitlikle yapabiliriz:



i
A = F

n
 (1 + i ) − 1 

Yine bu eşitliğin fonksiyonel gösterimi,

A = F ( A F ,% i , n)

(A
ile yapılır ve



i
F ,%i, n ) = 

n
 (1 + i ) − 1 eşitliğinin geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.
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Düzgün ödemeler serisinin şimdiki değeri ise P = F (1 + i )

−n

tek ödeme eşitliğinde F değeri

 (1 + i )n − 1
A

i

 değeri konarak elde edilebilir. Sonuçta, düzgün ödemeler şimdiki değer
yerine
eşitliği,

 (1 + i ) n − 1 
P = A
n 
 i (1 + i ) 

ile hesaplanır. Bu eşitliğin fonksiyonel gösterimi,

P = A( P A,%i , n)

 (1 + i )n − 1
eşitliğinin geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.
ile yapılır. Burada, (P A,%i, n ) = 
n 
+
i
(
1
i
)



Düzgün ödemeler serisinin şimdiki değerini veren yukarıdaki eşitlikten yola çıkarak bir
şimdiki değerin düzgün ödemeler serisi haline dönüştürülmesi de mümkündür:

 i (1 + i ) n 
A = P

n
 (1 + i ) − 1 

Bu eşitliğin fonksiyonel gösterimi,
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A = P( A P,%i , n)

 i(1 + i )n 
ile yapılır. Burada, ( A P,%i, n ) = 
 eşitliğinin geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.
n
 (1 + i ) − 1
Düzgün ödeme faktörleri arasındaki ilişkilerden bazıları aşağıda verilmektedir:

(P

A,%i , n) =

[( A P,%i, n)]

−1

(F

A,%i , n) =

[( A F ,%i, n)]

−1

(F

A,%i , n) = ( P A,%i , n)( F P,%i , n)

(P

A,%i , n) = ( F A,%i , n)( P F ,%i , n)

( A P,%i , n) = ( A F ,%i , n)( F

P,%i , n)

( A F ,%i , n) = ( A P,%i , n)( P F ,%i, n)
( A P,%i , n) = ( A F ,%i , n) + i
3.3. Sürekli İskontolama

Sürekli iskontolama (continuous compounding), kesikli iskontolamada yıl içindeki dönem
sayısının sonsuz olarak kabul edilmesi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir ifade
ile, sürekli iskontolama kesikli iskontolamanın özel bir halidir. Kesikli iskontolama, sürekli
ödemeler ve kesikli ödemeler olmak üzere iki durum için geliştirilmiştir. Bu iki durum
ayrıntılarıyla incelenmeden önce, her iki durum için de geçerli olan sürekli iskontolamada tek
ödeme ifadeleri elde edilecektir.
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n
−n
Kesikli iskontolamada tek ödeme ifadeleri F = P (1 + i ) ve P = F (1 + i ) ile verilmişti. Bu

eşitliklerde yıl içindeki dönem sayısını sonsuz kabul edersek eşitlikler nasıl değişecektir? Yıl
içindeki dönem sayısı M, nominal faiz oranı r olsun. Bu durumda kesikli iskontolama tek
ödeme ifadeleri,

r 

F = P1 + 

M

nM

r 

P = F 1 + 

M

− nM

olarak yazılabilecektir. M → ∞ (M, sonsuza yaklaşıyor) olur ise yukarıdaki eşitlikler,

r 

F = P Lim 1 + 
M →∞ 
M

nM

r 

P = F Lim 1 + 
M →∞ 
M

− nM

= Pe rn

ve

= Fe −rn

dönüşümünü yapacaklardır. Elde edilen bu iki sürekli iskontolama tek ödeme eşitliği hem
sürekli ödemeler durumu için hem de kesikli ödemeler durumu için geçerlidir. Kesikli
iskontolamada elde edilen etkin faiz oranı ve nominal faiz oranı eşitlikleri, sürekli
iskontolama için de elde edilebilir:

P = 1 TL olsun. 1 dönem sonra 1 TL’nin gelecek değeri, sürekli iskontolama ile,
F = Pe rn = e r olarak elde edilir. Kazanılan faiz miktarı e r − 1 TL’dir. Bu faiz miktarını
dönem başındaki anaparaya bölersek, bir dönem içinde bize ödenen gerçek faiz oranını
bulmuş oluruz.

(er − 1) 1 = er − 1 bize ödenen etkin faiz oranıdır (EFO). r ise, daha önceden

de belirtildiği üzere nominal faiz oranının (NFO) kendisidir. Özetlersek:
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EFO = e r − 1
NFO = r
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde düzgün nakit akışları, tek ödeme nakit akışları, denklik, sürekli
iskontolama ve kesikli iskontolama hesaplamalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.

#1
(P/F, %i, n) ifadesi “P değeri bilinmektedir ve F değeri aranmaktadır; dönemlik faiz oranı %i;
dönem sayısı n’dir” olarak açıklanır.

A) Doğru
B) Yanlış

#2
Fonksiyonel gösterim mühendislik ekonomisi hesabı yapanları, kuvvetini alma ve bölme
işlemlerinden kurtarır.

A) Doğru
B) Yanlış

#3
Bir gelecek değerin düzgün ödemeler serisi haline dönüştürülmesi aşağıdaki ifade ile
mümkündür.



i
A = F

n
 (1 + i ) − 1 

A) Doğru
B) Yanlış
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4 ile 7 arasındaki sorularda düzgün ödeme faktörleri arasındaki ilişkiyi gösterir ifadeleri
doğru/yanlış olarak değerlendirin.

#4

(F

A,% i, n ) = [( A F ,% i , n )]

−2

A) Doğru
B) Yanlış

#5

(P

A,%i , n ) = (F A,%i, n )( A P,%i, n )

A) Doğru
B) Yanlış

#6

( A F ,%i , n) = ( A P,%i , n)( P F ,%i, n)
A) Doğru
B) Yanlış

#7

( A P,%i , n) = ( A F ,%i , n) + i
A) Doğru
B) Yanlış
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#8
Sürekli iskontolama kesikli iskontolamanın genel bir halidir.

A) Doğru
B) Yanlış

#9
Kesikli iskontolamadaki i faiz oranı sürekli iskontolama sürekli ödemede r faiz oranına eşittir.

A) Doğru
B) Yanlış

#10
n
Kesikli iskontolamada verilen (1 + i ) formülün, sürekli iskontolama kesikli ödemede

karşılığı e r − 1’dır.

A) Doğru
B) Yanlış

#11
Bir banka, bir ev sahibine 10.000 TL borç verecektir. Borcun her biri 499 TL’lik aylık
taksitlerle 24 ayda geri ödenmesi gerekmektedir. İlk ödeme 10.000 TL alındıktan 30 gün
sonradır. Bankanın aldığı aylık faiz oranı nedir?

A) 1,25
B) 2,50
C) 1,50
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D) 3,75
E) 1,00

#12
5.000 TL’lik bir borcun % 6 faiz ile beş yılda geri ödenmesi için dört plan sunulmuştur. 5.000
TL’yi geri ödemek için bunlardan başka bir yol, 1.000 TL’lik dört yıl sonu ödemesi yapmak
ve beşinci yılın sonunda son bir ödeme yaparak borcu kapatmaktır. Son ödeme ne kadar
olacaktır?

A) 2.054,6
B) 1.050,8
C) 1.750,6
D) 3.750
E) 1.053,8
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4.ETKİN VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Etkin ve Nominal Faiz Oranları
4.2. Kaynakça
4.3. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Etkin faiz oranı nasıl hesaplanır?
Nomina Faiz oranı nasıl hesaplanır?
Etkin ve nominal faiz oranları arasında geçişler nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etkin faiz oranının anlamını
bilmek ve hesaplayabilmek.
Nominal faiz oranının
anlamını bilmek ve
hesaplayabilmek.
Etkin ve nominal faizler
arasında geçişler
yapabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Etkin faiz oranı, nominal faiz oranı, sürekli iskontolamada etkin ve nominal faiz oranları

57

Giriş
Bu bölümde bileşik faiz oranı kavramının alt tanımlarından etkin faiz oranı ve nominal faiz
oranı kavramları anlatılacaktır.
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4.1. Nominal Faiz ve Etkin Faiz

Finansal kurum veya kuruluş faizi bileştirirken yılda bir faiz döneminden daha fazla dönem
kullanıyorsa, faizi genellikle yıllık tabana göre belirtir. Örneğin, her ay için

%1,5 faiz

ödeniyorsa, yıllık bileşik faiz %1,5x12=%18 olarak söylenir. Faiz oranı bu şekilde ifade
edildiğinde, %18 faiz oranı nominal faiz oranı olarak ifade edilir. Finansal kurum veya
kuruluşlar için işlemlerinde nominal faiz oranlarını kullanmak uygun olmasına rağmen,
nominal faiz oranları yıl içindeki birikmelerin etkisini ifade etmezler. Yıl içindeki
birikmelerin etkisini tanımlamak için etkin faiz oranı terimi kullanılır.

Etkin faiz oranı belirli bir zaman döneminde kazanılan veya borçlu olunan gerçek faizi temsil
etmektedir. Buradaki zaman dönemi için bir yıl veya ödeme dönemine eşit bir zaman dönemi
kullanılabilir. Bir yıl esas alınarak hesaplanan etkin faiz oranına etkin yıllık faiz oranı denir.
Ödeme dönemine bağlı olarak hesaplanan etkin faiz oranına ödeme dönemi başına etkin faiz
oranı denir. Önce, etkin yıllık faiz oranı terimini açıklayalım. Farzediniz ki, bir banka verdiği
kredilere üç aylık bileşik %12 faiz oranı yüklemektedir. Bu demektir ki, bir yıl süresince her
üç ay için faiz oranı %3 (=%12 / 4)’tür. Yıl başında bu faiz oranı üzerinden tasarruf hesabına
yatırılan 1 TL’nin yıl sonundaki değeri,

4

 0,12 
1TL1 +
 = 11255
,
TL

4 

olacaktır. 1 TL’nin kazandığı faiz, “1,1255 TL - 1 TL = 0,1255 TL” olarak hesaplanır. Şimdi
şu sorunun cevabını arayalım: Acaba hangi yıllık bileşik faiz oranı üç aylık bileşik faiz
oranının kazandırdığı faizi kazandıracaktır? Bu sorunun cevabı, aşağıdaki bir bilinmeyenli
denklemin çözümüdür:

(

1TL 1 + i yıllık

)

1

= 11255
,
TL → i yıllık = %12,55
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Buradan çıkarılacak sonuç şudur: %12 yıl içerisindeki birikmelerin etkisini gözönüne
almayan yıllık nominal faiz oranı iken, %12,55 yıl içindeki birikmelerin etkisini gözönüne
alan etkin yıllık faiz oranıdır. Yıllık etkin faiz oranının 1TL’nin bir yıl sonunda kazandığı faiz
miktarına eşit olduğuna dikkat edilmelidir. Yukarıda 1,1255 TL sonucunu veren iki eşitliği
eşitleyerek iyıllık yani etkin yıllık faiz oranı (EFO) bulunur:

4

(

 0,12 
1TL 1 +
 = 1TL 1 + i yıllık

4 

)

1

→ EFO = i yıllık = 0,1255

Sembollerle ifade edecek olursak:

m

NFO 

EFO = 1 +
 −1

m 

(3.1)

yazılabilir. Burada NFO, nominal faiz oranı; m, yıl içindeki faiz dönemi sayısıdır. NFO , ise
sembolik olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

 NFO 
NFO = 
m
 m 

(3.2)

Etkin faiz oranı için bir başka hesaplama tarzı aşağıdaki şekilde de olabilir:

EFO =

Yıl sonu itibariyle kazanılan faiz ( TL)
Yıl başında hesaptaki anapara (TL)

(3.3)

Yıl içinde herhangi bir ödeme dönemi için etkin faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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c

NFO 

EFOc =  1 +
 −1

m 

(3.4)

Burada c, yıl içinde etkin faiz oranının hesaplanmak istendiği dönem sayısıdır.

Dönem uzunluğu bir yıl ise ve k yıl için etkin faiz oranı hesaplanmak isteniyorsa,

[

EFOk = 1 + EFOyıllık

]

k

−1

(3.5)

eşitliği kullanılabilir.

Örnek :

%18 nominal faiz oranının (a) üç aylık bileşik olduğu, (b) aylık bileşik olduğu durumlar için 3
aylık etkin faiz oranını hesaplayınız.

Çözüm:

(a) NFO =

%18, m=4, c=1
1

 0,18 
EFO = 1 +
 − 1 = %4,5

4 

(b) NFO =

%18, m=12, c=3
3

 0,18 
EFO =  1 +
 − 1 = %4,568

12 
bulunur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nominal faiz oranından etkin faiz oranına geçiş yapmayı; etkin faiz
oranının sağladığı kolaylıkları örneklerle öğrendik.
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Bölüm Soruları

GRUP A

Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Nominal faiz oranları yıl içindeki birikmeleri dikkate alırlar.
a) Doğru b) Yanlış

2. Etkin faiz oranları yıl içindeki birikmeleri dikkate alırlar.
a) Doğru b) Yanlış

3. Bir yıl esas alınarak hesaplanan etkin faiz oranına etkin yıllık faiz oranı denir.
a) Doğru b) Yanlış

4. Ödeme dönemine bağlı olarak hesaplanan etkin faiz oranına ödeme dönemi başına etkin
faiz oranı denir.
a) Doğru b) Yanlış

5. Belirli bir yıllık nominal faiz oranına karşılık gelen yıllık etkin faiz oranı, ilgili yıllık
nominal faiz oranından küçüktür.
a) Doğru b) Yanlış

GRUP B
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Aşağıdaki soruların cevaplarını kısaca açıklayınız.

1. Etkin ve nominal faiz oranları arasındaki temel fark nedir?

2. Etkin faiz oranlarını kullanmak neden tercih edilir?

3. Etkin yıllık faiz oranı nedir? Kısaca açıklayınız.

4. Ödeme dönemi başına etkin faiz oranı nedir? Kısaca açıklayınız.

5. Etkin faiz oranını nominal faiz oranı cinsinden ifade eden formülü yazınız.

GRUP C

Aşağıdaki problemleri çözünüz.

1. Bir kredi planında faiz % 36 aylık bileşik faiz olarak bildirilmiştir. Bu kredi planı için etkin
faiz oranını hesaplayınız. (Cevap: % 42,57)

2. Aylık %1,75 oranındaki maliyetin nominal ve etkin faiz oranı olarak değeri ne olur?
(Cevap: %21; %23,14)
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3. Nominal faiz oranının %12 olduğu aylık bileşik faiz ve nominal faiz oranının %13
olduğu altı aylık bileşik faiz seçeneklerinden hangisi daha fazla kazanç getirir?
Hesaplayınız. (Cevap: %12,68; %13,42)

4. %16 nominal faiz oranının üç aylık bileşik olduğu durumdaki etkin faiz oranı ile %15
nominal faiz oranının aylık bileşik olduğu durumdaki etkin faiz oranını karşılaştırınız.
(Cevap: %16,98; %16,07)

5. %12 nominal faiz oranının altı aylık, üç aylık ve aylık bileşik olduğu durumlar için etkin
faiz oranını hesaplayınız.

6. 01.01.2005 tarihinde 700 TL borç alınıyor ve 01.01.2006 tarihinde borcun toplam 749 TL
olarak geri ödenmesi bekleniyor. Uygulanan yıllık etkin faiz oranı kaçtır? (Cevap: % 7)

7. 01.01.2005 tarihinde 85000 TL değerinde borç alınıyor ve 01.01.2015 tarihinde 201229 TL
olarak geri ödenmesi bekleniyor. Uygulanan yıllık etkin faiz oranı nedir? (Cevap: % 9)

8. A bankası yatırımlarınıza %7 yıllık bileşik faizden kazanç getirmekte ve B bankası ise
%6,5 üç aylık bileşik faizden kazanç getirmektedir. Etkin faiz oranlarını dikkate alarak
paranızı hangi bankaya yatırmayı tercih edersiniz? Hesaplayınız. (Cevap: A bankası)

9. Bir banka her 3 aylık tasarruf için %1,5 faiz öderse yıllık etkin ve nominal faiz oranı ne
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olur? (Cevap: %6,1; %6)

10. Bir kişiye amcası tarafından 50 milyon TL miras kalmıştır. Bu kimse parayı bir tasarruf
hesabına yatırmak istemektedir. Ancak piyasada çeşitli faizler ödeyen bankalar vardır:
Yıllık bileşik %4,375; üç aylık bileşik %4,25; sürekli bileşik %4,125.En yüksek verim
getirecek faiz seçilmek istendiğine göre hangisi seçilmelidir? (Cevap: Yıllık bileşik
%4,375)
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5. SÜREKLİ İSKONTOLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sürekli İskontolamada Kesikli Ödemeler
5.2. Sürekli İskontolamada Sürekli Ödemeler
5.3. Kaynakça
5.4. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sürekli iskontolama çoklu ödemeler nasıl ele alınır?
Sürekli iskontolamada sürekli ve kesikli ödemelerin hesaplanmasındaki ilişkiler nelerdir?
Geçişler nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sürekli İskontolamanın iki
bölümde incelendiğini bilir.
Sürekli iskontolama kesikli
ödemelerin hangi
durumlarda kullanılacağını
ayırt edebilir.
Sürekli iskontolama sürekli
ödemelerin hangi
durumlarda kullanılacağını
ayırt edebilir.
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Anahtar Kavramlar
Sürekli iskontolama kesikli ödeme, sürekli iskontolama sürekli ödeme, kesikli ve sürekli
ödemeler arası geçişler
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Giriş
Bu bölümde sürekli iskontolamanın kesikli ve sürekli ödeme alt konuları öğretilecektir.
Sürekli ödeme için integral hesaplama da bu bölümde anlatılacaktır.
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5.1. Kesikli Ödemeler

Sürekli iskontolama tek ödeme eşitlikleri yukarıda elde edildi. Şimdi birden fazla düzgün
ödemenin yapıldığı durumu gözönüne alalım. Tek ödeme eşitlikleri kullanılarak bu nakit
akışının şimdiki değeri veya gelecek değeri kolaylıkla bulunabilir. Ancak düzgün ödemeler
durumu ile karşılaşıldığında kolaylık sağlaması açısından aşağıda elde edilecek olan sürekli
iskontolama düzgün ödemeler eşitlikleri kullanılmalıdır.

0

A

A

A

A

1

2

3

4

A

5

A

A

n-2 n-1

A

n

F

F = Ae r ( n−1) + Ae r ( n−2 ) + Ae r ( n −3) +...+ Ae r + A

[

= A (e r )

n −1

+ (e r )

n−2

+ (e r )

n−3

+...+( e r ) + ( e r )
1

0

]

 e rn − 1
= A r

 e −1

Sürekli iskontolama kesikli ödeme durumu için düzgün ödemelerin gelecek değeri formülü
yukarıda çıkartıldı. Bu eşitlikten düzgün ödemelerin şimdiki değerini veren eşitlik kolaylıkla
elde edilebilir. Yukarıdaki eşitlikten düzgün ödemelerin gelecek değerinin F TL olduğunu
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− rn
biliyoruz. Bu F TL’nin şimdiki değeri sürekli iskontolama tek ödeme formülü P = Fe ile

kolaylıkla hesaplanır. Tek ödeme formülündeki F değeri yerine F’nin yukarıdaki karşılığı
yazılabilir. Sonuç olarak,

P = Fe

− rn

 e rn − 1 
= A rn r

 e (e − 1) 

ifadesi elde edilir.

Örnek: Bir tasarruf hesabına 5 yıl boyunca her 3 ayda bir 1000 TL’lik eşit ödemeler
yapılmaktadır. Sürekli bileşik %8 faiz ile bu ödemelerin şimdiki değerini hesaplayınız
Çözüm:

Nominal faiz %8 olduğuna göre her üç aya düşen faiz ( %8 / 4 =%2 ) bulunur. Dönem sayısı,
4x5=20’dir. Şimdiki değer,

 e rn − 1 
e (0 ,02 x 20 ) − 1 
9
P = A rn r
=
1
x
10

 (0, 02 x 20 ) 0 ,02
 = 16.319,7
e −1 
e e −1 
e

(

)

(

)

TL

olarak hesaplanır.

5.2. Sürekli Ödemeler

Sürekli ödeme ifadelerinin geliştirilmesinden önce bazı varsayımlardan bahsedilecektir:
Öncelikle yine yukarıdaki gibi kesikli iskontolama ifadelerinden faydalanılarak yola
çıkılacaktır. Buradaki en önemli varsayım dönem sonundaki bir nakitin (A) bir nominal nakit
olarak değerlendirilmesidir. Böylece, bir dönem M eşit alt döneme bölünürse, her bir eşit alt
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döneme A/M kadar nakit düşecektir. r, yine nominal faiz oranı olarak kabul edildiğinde her
bir eşit alt döneme r/M kadar faiz oranı işleyecektir:

M
A  (1 + r M ) − 1  A
M

=
1+ r M) −1
F =
(
M
r M
 r



[

*

]

Bu eşitlikte alt dönem sayısı sonsuza yaklaştığı zaman,

 (1 + r M ) M − 1
 e r − 1
 = A
F * = A Lim 

M →∞ 
r

 r 



elde edilir. Bu eşitliğin karşılığı olan nakit akışı diyagramı aşağıda gösterilmektedir:

A/M

A/M…………………….

A/M A/M

…
1

2

3

4

5

6

M-2 M-1 M

F*

Sürekli ödeme durumunda birden fazla nominal düzgün ödemelerin yapıldığını varsayalım.
Başka bir ifadeyle, n dönem boyunca her dönem

sonunda yukarıdaki şekilde gösterilen

nominal A ödemesi yapılsın. Bu durumu aşağıdaki nakit akış diyagramı göstermektedir. Her
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bir F* değeri yukarıdaki şekilde gösterilen M adet A/M TL’lik düzgün nakit akışının gelecek
değerini göstermektedir. F ise, her biri F* olan düzgün nakit akışının gelecek değeridir.

0

1

2

3

4

n-2

n-1

n

…

F*

F*

F*

F*

F*

F*

F*

F

Kesikli ödemeler durumu için kullanacağımız düzgün ödeme formülü, artık sürekli ödemeler
düzgün nakit akışı için de kullanılabilecektir:

 e rn − 1
 e rn − 1
 e r − 1  e rn − 1
=
F = F* r
A
A
=
 r 

 r  er − 1 
 e −1






− rn
ve yine P = Fe tek ödeme eşitliğinden,

 e rn − 1
P = A rn 
 e r 

bulunur. Aşağıda sürekli iskontolama düzgün ödemeler serisi için nakit akış diyagramı
gösterilmektedir:
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A

n

Sürekli iskontolama sürekli ödeme eşitlikleri integral yardımıyla da elde edilebilirler. Kesikli
N

N

∑

iskontolamadaki n yerine t; Fn yerine Ft ;

yerine

n =0

N

N

n =0

0

∫

ve (1 + i )− n yerine e − rt kullanılacaktır:

0

−n
P = ∑ Fn (1 + i ) → P = ∫ ( Ft )e − rt dt

veya
N

F = ∑ Pn (1 + i ) → F =
n

n=0

N

∫ ( P )e
t

rt

dt

0

dönüşümü yapılacaktır. Şimdi aşağıdaki düzgün ödemeler serisini gözönüne alalım:
A

A

A A

A

A

A

A

…
1

2

3

4

5

N-1 N-2 N

P
F

Ft = A,0 ≤ t ≤ N yazılırsa,
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N

P=

∫ Ae −rt dt = A
0

e − rt
−r

N
0

 1 − e − rN 
 e rN − 1
A
=
= A

 rN 
 r 
 e r 

ve

N

e rt
F = ∫ Ae dt = A
r
0
rt

N
0

 e rN − 1
= A

 r 

olarak bulunur.

Örnek: Bir belediye, kasabadan havaalanına bir yol inşa etmeyi planlamaktadır. Yol
projesinin finansmanı için tahvil satışına başlamadan önce, tahvil ömrü boyunca sağlanacak
otoyol gelirlerinin tahmini yapılmak istenmektedir. Otoyol gelirleri yıllara göre trafiğin artan
miktarı ile doğru orantılıdır. Buna göre aşağıdaki nakit akışı fonksiyonunun (x1000 TL)
geçerli olduğu varsayılmaktadır:

Ft = 5(1 − e −0,10t )

25 yıllık bir dönem boyunca, %6 sürekli bileşik faiz ile sürekli otoyol gelirlerinin şimdiki
değerini hesaplayınız.
Çözüm:

Nakit akışı fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılsın:

Ft = 5 − 5e −0,10t
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f 1 ( t ) = 5 ve f 2 ( t ) = −5e −0,10t olmak üzere, her bir fonksiyon için eşdeğer şimdiki değer:

25

P1 = ∫ 5e

− 0 , 06 t

0

 e 0 ,06 (25 ) − 1 
dt = 5
= 64.740 YTL
0 , 06 ( 25 ) 
 (0,06 )e


25
 e 0,16 (25 ) − 1 
= −30.680 YTL
P2 = ∫ − 5e −(0,10 + 0 , 06 )t dt = −5
0 ,16 ( 25 ) 
(
0
,
16
)
e


0

olarak hesaplanır. Toplam eşdeğer şimdiki değer:

P = P1 + P2 = 34.060 YTL

bulunur. Bu projenin finansmanı için tahvil satışı yapılabilir.

Örnek:

Aşağıda bir yatırım projesine ait kazanç ve maliyetlerin sürekli nakit akışı grafikleri
verilmektedir. Bu sürekli nakit akışlarını dikkate alarak şimdiki değer analizi ile projenin
ekonomikliğini inceleyiniz. Ft , t zamanındaki nakit akışıdır (x1000 TL). Paranın zaman
değeri %10/yıl’dır.

Ft

Ft
Ft=10e0,08t

Ft=5e-0,05t

Lineer

Lineer
t(yıl)

t(yıl)

80

10

20

12

KAZANÇLAR

20

MALİYETLER

Çözüm:
Önce kazançlara ait nakit akış diyagramını ele alalım. Diyagramın geometrik artışlı kısmının
şimdiki değeri (PK1) ve düzgün azalışlı kısmının şimdiki değeri (PK2) aşağıdaki şekilde
hesaplanır:

10

PK 1 = ∫ 10e 0 ,08 t e − 0,10 t dt
0

PK 2

20

=  ∫ (44,51 − 2,2255t )e − 0,10t dt e −0,10( 10)
10


Maliyetlere ait kazançlar için ise yine geometrik azalışlı kısmın şimdiki değeri (PM1) ve
düzgün artışlı kısmın şimdiki değeri (PM2) aşağıdaki şekilde bulunur:
12

PM 1 = ∫ 5e − 0 , 05 t e − 0 ,1t dt
0

20

PM 2 =  ∫ ( − 0,64 + 0,282t )e − 0,1t e − 0,10( 12 )
12


Eşitliklerdeki

Ft = 44,51 − 2,2255t

ile

Ft = −0,64 + 0,282t

fonksiyonları

şekillerden

faydalanılarak elde edilmişlerdir. Projeye ait net şimdiki değer,

NŞD = ( PK 1 + PK 2 ) − ( PM 1 + PM 2 ) =165.942 TL

olarak hesaplanır.
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Kesikli İskontolama Formüllerinden Sürekli İskontolamaya Geçiş
Kesikli iskontolama eşitlikleri ile sürekli iskontolama eşitlikleri karşılaştırılırsa formüllerin
akılda kalmasının son derece kolay olacağı görülecektir. Karşılaştırma sonucu aşağıdaki
gibidir:
Kesikli İskontolamada

Sürekli İskontolamada
Sürekli Ödeme

i

→

r
Kesikli Ödeme
er − 1
Sürekli Ödeme

(1 + i ) n

→

e rn
Kesikli Ödeme
e rn

Kesikli iskontolamada verilen formüllerin sürekli iskontolamadaki karşılıkları seri toplamları
yardımıyla elde edilebileceği gibi, yukarıda verilen karşılaştırma sonuçları kullanılarak da
elde edilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sürekli ve kesikli ödeme durumlarında ödemelerin şimdiki değer ve
gelecek değerlerinin nasıl hesaplanacağını öğrendik. Ayrıca sürekli ödemeler durumunda
integral hesaplama ile de aynı sonucun bulunabileceğini gösterdik.
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Bölüm Soruları
ÇALIŞMA SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kesikli ödeme olarak ele alınmalıdır?
a) Enerji giderleri
b) Malzeme giderleri
c) Kira ödemeleri
2. Sürekli ödemeler, dt kadar zaman aralığında bir ödeme yapıldığını varsayar.
a) Doğru
b) Yanlış
3. İntegral hesap ile gelecek değer veya şimdiki değerin hesaplanması hem sürekli
hem de kesikli ödemeler için yapılabilir.
a) Doğru
b) Yanlış
4. Sürekli iskontolamada dönem sayısı sıfıra yaklaşırken, dönem süresi sonsuza
yaklaşır.
a) Doğru
b) Yanlış
5. Sürekli iskontolamada etkin faiz oranı aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?
a) F=Pern
b) ern-1
c) P=Fe-rn
d) er-1
e) (1+i)m-1
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6. ŞİMDİKİ DEĞER ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.6.1. Analiz Süreleri
6.2.6.2. Eşit Ömürlü Alternatifler
6.3.6.3. Farklı Ömürlü Alternatifler
6.4.6.4. Sonsuz Ömürlü Alternatifler
6.5.6.5. Kaynakça
6.6.6.6. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şimdiki değer ne demektir? Analiz süreleri farklı olan alternatifler nasıl karşılaştırılır? Sonsuz
ömürlü alternatifler var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Şimdiki değer hesaplamasını
detaylarıyla bilir.
Farklı ömürlü alternatifleri
karşılaştırabilir.
Sonsuz ömürlü
alternatiflerin tanımını
yapabilir.
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Anahtar Kavramlar
Şimdiki değer, sonsuz ömür, kapitalize edilmiş maliyet, ortak katların en küçüğü
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Giriş
Bu bölümde şimdiki değer analizi anlatılacaktır. Bu analizde maliyetlerin şimdiki değeri,
kazançların şimdiki değeri, net şimdiki değer kavramları öğrenilecektir. Farklı ömürlü
alternatiflerin nasıl karşılaştırılacağı ayrı bir konu olarak öğrenilecektir.
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6.1. Analiz Süreleri

Şimdiki değer terimi, analiz süresi içinde gerçekleşen kazanç ve maliyetlerin sıfır döneminde,
yani içinde bulunduğunuz zamandaki eşdeğeri anlamına gelmektedir. Sadece maliyetlere ait
nakit akışlarının şimdiki değeri bulunmuşsa buna maliyetlerin şimdiki değeri (MŞD) denir.
Sadece kazançlara ait nakit akışlarının şimdiki değeri bulunmuşsa buna da kazançların
şimdiki değeri (KŞD) denir.

6.1.1. Alternatif Projelerin Karşılaştırılmasında Analiz Süresi

Şimdiki değer analizi ile yatırım alternatiflerinin karşılaştırılmasında, bütün alternatiflerin
aynı zaman uzunluğunda değerlendirilmesi esastır. Alternatiflerin her biri aynı beklenen ömre
sahipse, problem yoktur. Bu ömür, analiz süresi olarak seçilebilir. Alternatifler farklı beklenen
ömürlere sahip iseler, analiz süresi olarak ömürlere ait en küçük ortak kat (EKOK) değerini
kullanmak tercih edilmektedir. Eğer ihtiyaç duyulan hizmet süresi uzunluğu, EKOK’tan daha
küçük ise, bu hizmet süresi analiz süresi olarak seçilebilir. Örneğin, iki alternatif, sırasıyla 3
ve 4 yıllık beklenen ömürlere sahip olsunlar. Analiz süresi olarak kullanılacak dönem sayısı,
ömürlerin EKOK’u olan 12 yıldır. Bununla birlikte, sadece 9 yıllık bir hizmet süresine ihtiyaç
duyulması bekleniyorsa, analiz süresi olarak 9 yıl seçilmelidir. 2. Alternatifin 9. Yılın
sonundaki piyasa değeri tahmin edilmelidir. Bu durumda ekonomik analiz, her iki alternatif
için aşağıda gösterilen esaslara göre yapılmalıdır:

Alternatif 1:

Hurda Değer

0

İlk Maliyet

3

Yenileme Maliyeti

Hurda Değer

Hurda Değer

6

9

Yenileme Maliyeti

Alternatif 2:
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9. yıl sonundaki
Hurda Değer

4

İlk Maliyet

Yenileme Maliyeti

Hurda Değer

8

piyasa değeri

9

Yenileme Maliyeti

Bazen yatırım alternatifleri sonsuz ömre sahip olabilirler. Özellikle devlet yatırımlarında
sonsuz ömür kavramı ile karşılaşılır. Bu yatırımlar genellikle altyapı yatırımlarıdır. Bunlara
örnek olarak karayolları, demiryolları, barajlar ve boru hatları gösterilebilir. Bu durumlarda
maliyetlerin şimdiki değer analizleri sonsuz analiz dönemi için yapılır. Bu maliyete, kapitalize
edilmiş maliyet veya indirgenmiş maliyet denir. İndirgenmiş maliyet, servis veya diğer
gerekler için kullanılan para giderlerini oluşturan sermayenin şimdiki değeridir. Gelecekteki
bu giderleri karşılayabilmek için bir fonun oluşturulması gerekebilir. Hazır tutulan bu paranın
faizi harcanabilir. Bu fonun zaman içinde azaltılmaması, artırılması esastır.

Aşağıda analiz sürelerine ait bu üç durum örneklerle açıklanacaktır.

6.2.Eşit Ömürlü Alternatiflerin Şimdiki Değer Karşılaştırması

Şimdiki değer analizi ile eşit ömürlü alternatiflerin karşılaştırılması doğrudan yapılır. Nakit
akışları sadece maliyetlerden oluşuyorsa, nakitlerin önüne negatif işaretini koymamak
genellikle uygun olur. Bu durumda, en küçük şimdiki değere sahip alternatif seçilecektir.
Diğer taraftan, nakit akışında hem kazançlar hem de maliyetler varsa kazançları pozitif,
maliyetleri negatif işaretle göstermek uygun olur. Bu durumda ise en büyük şimdiki değere
sahip alternatif seçilecektir.

Örnek: Maliyetleri aşağıda gösterilen eşit ömürlü makinelerin şimdiki değer karşılaştırmasını
yapınız. i, yıllık %10’dur.
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A Makinesi

B Makinesi

İlk maliyet, P

2,5x109 TL

3,5x109 TL

Yıllık işletme maliyeti

0,9x109 TL

0,7x109 TL

Hurda değer

0,2x109 TL

0,35x109 TL

Ömür (yıl)

5

5

Çözüm:

Her makinenin şimdiki değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

MŞDA = 2,5x109 + 0,9x109(P/A, %10, 5) - 0,2x109(P/F, %10, 5) =
= 5,788x109 TL

MŞDB = 3,5x109 + 0,7x109(P/A,%10, 5) - 0,35x109(P/F, %10, 5) =
= 5,936x109 TL

MŞDA < MŞDB olduğundan A makinesi seçilmelidir.

6.3. Farklı Ömürlü Alternatiflerin Şimdiki Değer Karşılaştırması

Şimdiki değer analizi, farklı ömürlere sahip alternatifleri karşılaştırmak için kullanıldığı
zaman, alternatifler aynı analiz süresine göre karşılaştırılmalıdır. Bunun nedeni, bir şimdiki
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değer karşılaştırmasının her bir alternatif için gelecek nakit akışlarının hepsinin şimdiki
eşdeğerinin hesaplanmasını ihtiva etmesidir. En iyi karşılaştırma eşit ömürlü alternatifler
arasında yapılan karşılaştırmadır. Farklı ömürlü alternatifler olduğunda karşılaştırma
doğrudan yapılırsa ve nakit akışı maliyetlerden oluşuyorsa; sonuç, en ekonomik alternatif
olmasa bile kısa ömürlü alternatif lehine olacaktır. Çünkü daha az sayıda maliyet dönemi daha
düşük bir MŞD verecektir. Eşit analiz süresi gereksinimi, aşağıdaki iki yöntemden biriyle
yerine getirilebilir:

1) Alternatif ömürlerini dikkate almayan bir planlama ufku (n) kullanarak alternatiflerin
karşılaştırılması,
2) Alternatif ömürlerinin en küçük ortak katı (EKOK) kadar bir analiz süresi için
alternatiflerin karşılaştırılması.

Birinci yöntemde, seçilen planlama ufkunun ötesinde gerçekleşen nakit akışları (kazanç veya
maliyet olsun), yatırımın bir parçası olarak değerlendirilmez ve şimdiki değer hesaplamasında
ihmal edilirler. Seçilen planlama ufku, kısa vadeli hedefler çok önemliyse göreceli olarak
daha kısa alınabilir. Eğer uzun vadeli hedefler çok önemliyse göreceli olarak daha uzun bir
planlama ufku seçilebilir. Planlama ufku kavramı özellikle yenileme analizlerinde faydalı
olmaktadır.

İkinci yöntemde, eşit hizmet ömrü, alternatifler arasında en küçük ortak kat süresi için
karşılaştırma yaparak elde edilir. Bu durumda, alternatif nakit akışları, aynı analiz süresi
boyunca otomatik olarak tekrarlanır. Her alternatifin bir devresine ait nakit akışı, en küçük
ortak kat süresince tekrarlanacaktır. Bu şekildeki bir varsayım, şu varsayımları
gerektirmektedir: 1) Değerlendirilen alternatiflere farklı ömürlerin en küçük ortak katı kadar
süre için ihtiyaç duyulacaktır, 2) Alternatif maliyetleri, izleyen ömür devrelerinin hepsinde ilk
devrenin maliyetleri ile aynı olacaktır. İkinci varsayım, EKOK süresince ekonomik ortamda
enflasyon veya deflasyon olmadığı zaman geçerlidir.

Örnek: Bir fabrika, aşağıda ayrıntıları verilen makineler arasında karar verme aşamasındadır.
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A Makinesi

B Makinesi

İlk maliyet

11x109 TL

18x109 TL

Yıllık işletme maliyeti

3,5x109 TL

3,1x109 TL

Hurda değer

1x109 TL

2x109 TL

Ömür (yıl)

6

9

a) Yıllık %15 faiz oranı kullanarak şimdiki değer analizi ile iki alternatifi karşılaştırınız.
b) 5 Yıllık bir planlama ufku belirlenmişse ve hurda değerlerin değişmesi beklenmiyorsa,
hangi alternatif seçilmelidir?

Çözüm:
a) Makinalar

farklı

ömürlere

sahip

olduğundan,

ömürlerin

EKOK’una

göre

karşılaştırılmalıdırlar. EKOK, 18 yıldır. Nakit akış diyagramları aşağıdaki gibidir:

A makinesi:

MŞDA = ?
1x109 TL

1x109 TL

1x109 TL

A = 3,5x109 TL
18

11x109 TL

11x109 TL

11x109 TL
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B makinesi:

MŞDB

2x109 TL

2x109 TL

A = 3,1x109 TL
18

18x109 TL

18x109 TL

MŞDA = 11x109 + 11x109(P/F, %15, 6) - 1x109(P/F, %15, 6) + 11x109(P/F, %15, 12) 1x109(P/F, %15, 12) - 1x109(P/F, %15, 18) + 3,5x109(P/A, %15, 18) = 38,559x109 TL

MŞDB = 18x109 + 18x109(P/F, %15, 9) - 2x109(P/F, %15, 9) - 2x109(P/F, %15, 18) +
3,1x109(P/A, %15, 18)
= 41,384x109 TL

MŞDA < MŞDB olduğundan A makinesi tercih edilmelidir.

b) 5 yıllık bir planlama ufku için, şimdiki değer eşitlikleri:
MŞDA = 11x109 + 3,5x109(P/A, %15, 5) - 1x109(P/F, %10,5) = 22,236x109 TL

MŞDB = 18x109 + 3,1x109(P/F, %15, 5) - 2x109(P/F, %15, 5) = 27,397x109 TL

bulunur. A makinesi yine tercih edilen alternatiftir.
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6.4. Sonsuz Ömürlü Alternatiflerin Şimdiki Değer Karşılaştırması

Daha önce de açıklandığı gibi, kapitalize edilmiş maliyet, bir projenin hiç tükenmeyeceği
varsayılan şimdiki değerini ifade etmektedir. Barajlar, petrol boru hatları, demiryolları gibi
devlet yatırımları bu kategoride yer alırlar. Sonsuz ömürlü olduğu varsayılan bu tür
yatırımların bakım ve onarım maliyetleri kapitalize edilmiş maliyetin faizi ile karşılanır.
Kapitalize edilmiş maliyet (P) azaltılmaz, sadece faizi kullanılır. Buna göre nakit akış
diyagramı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pxi

Pxi

Pxi

Pxi

Pxi

Pxi

...
n = sonsuz

Kapitalize edilmiş maliyet,
P

P x i’ler düzgün bir nakit akışı olduğundan A’ya eşittir. Burada, n = sonsuz için

A = P xi

elde edilir. Veya,

P=

A
i
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yazılabilir. Buradan elde edilen P, bakım ve onarım gibi maliyetlerin sürekli olarak
karşılanabilmesi için gerekli sermayedir. Aynı eşitlik, P=A(P/A, %i, n) eşitliğinde n = sonsuz
için limit alındığında da elde edilecektir.

(1 + i ) n − 1
A
]=
P = A lim [
n→∞ i(1 + i ) n
i

elde edilir.

Örnek: 150x109 TL’lik bir ilk yatırım maliyetine ve 10 yıl sonra 50x109 TL’lik bir ilave
yatırım maliyetine sahip bir projenin kapitalize edilmiş maliyeti hesaplanacaktır. İlk dört yıl
için yıllık işletme maliyeti 5x109 TL ve daha sonrası için 8x109 TL olacaktır. İlave olarak, her
13 yılda bir 15x109 TL’lik büyük bir bakım ve onarım maliyetinin tekrar etmesi
beklenmektedir. Faiz oranını yıllık %15 varsayarak kapitalize edilmiş maliyeti hesaplayınız.

Çözüm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14

26

...

39

...

...

5x109 TL
8x109 TL

15x109 TL

15x109 TL 15x109 TL

50x109 TL
150x109 TL

Öncelikle düzgün ve sonsuz olmayan nakit akışlarının şimdiki değerini bulalım:

P1 = 150x109 + 50x109(P/F, %15, 10) = 162,36x109 TL
Her 13 yılda bir tekrar eden 15x109 TL’lik maliyeti, birinci 13 yıl için eşdeğer düzgün yıllık
değerlere dönüştürelim:
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A1 = 15x109(A/F, %15, 13) = 0,437x109 TL

Aynı A1 değerinin diğer bütün 13 yıllık dönemler için de geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.

Yıllık maliyet serisi için kapitalize edilmiş maliyet aşağıdaki iki yoldan biriyle hesaplanabilir:

a) 0’dan sonsuza kadar 5x109 TL’lik bir seri (A2) düşününüz ve 5. yıldan itibaren sonsuza
kadar (8x109 TL -5x109 TL) farkının sonucu olan 3x109 TL’lerin şimdiki değerini
hesaplayınız.

b) İlk 4 yıl için 5x109 TL’lerin şimdiki değerini hesaplayınız. Daha sonra 5. yıldan itibaren
sonsuza kadar 8x109 TL’lerin şimdiki değerini hesaplayınız.

Birinci yolu kullanarak, 5. Yıldan sonsuza kadar olan 3x109 TL’lerin şimdiki değeri (P2),

P2 =

3x109 TL
( P / F ,%15,4 ) = 11,436 x109 TL
0,15

bulunur.

0’dan sonsuza kadar olan 5x109 TL ve 0,437x109 TL’lerin şimdiki değeri (P3) ise,

P3 =

A1 + A2 ( 0,437 + 5) x10 9
=
= 36,247 x10 9 TL
i
0,15

bulunur.
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Toplam kapitalize edilmiş maliyet,

PT = P1 + P2 + P3 = 210,043x109 TL
olarak bulunur.

İkinci yol kullanılırsa yine,

PT = 5x109(P/A, %15, 4) + (8x109 / 0,15)(P/F, %15, 4) + 162,36x109 + (15x109 / ((1+0,15)131)) = 210,043x109 TL

bulunur.

Örnek: Bir mühendis, bir kasabaya içme suyu temini için iki alternatif düşünmektedir.
Birinci alternatif, oldukça değişken bir akışa sahip bir ırmağa baraj inşa etmek ve buradan
suyu kaynağına bağlı bir şekilde (barajdaki su seviyesi belirsiz) kasabaya su vermektir.
Barajın ilk maliyetinin 8 milyon $ ve yıllık bakım maliyetlerinin 25.000 $ olması
beklenmektedir. Barajın ömrü sonsuz kabul edilecektir.

Alternatif olarak, kasabanın ihtiyacı kadar su kuyuları açılabilir ve bu su kasabaya boru hatları
ile nakledilebilir. Mühendis, başlangıçta her biri boru hattı da dahil olmak üzere 45.000 $’a
mal olacak 10 adet kuyu açılması gerektiğini tahmin etmektedir. Bir kuyunun ortalama
ömrünün 5 yıl olması; yıllık işletme maliyetinin 12.000 $ olması beklenmektedir. Yıllık %15
faiz oranı kullanılırsa, kapitalize edilmiş maliyetlere göre hangi alternatifin seçilmesi
gerektiğine karar veriniz.

Çözüm: Barajın kapitalize edilmiş maliyeti,

MŞDBaraj = 8.000.000 +

25.000
= 8166
. .667$
0,15
101

bulunur. Kuyuların kapitalize edilmiş maliyeti, önce kuyuların eşdeğer düzgün yıllık maliyeti
(EDYM) hesaplanarak bulunacaktır:

EDYMKuyular = Yatırımın EDYM’si + Yıllık İşletme Maliyetleri

EDYM Kuyular = 45.000(10)( A / P,%15,5) + 12.000(10) = 254.244$

Kuyuların kapitalize edilmiş maliyeti,

MŞDKuyular =

254.244
. .960$
= 1694
0,15

olarak bulunur. Kuyular, baraja tercih edilmelidir.

Kuyuların kapitalize edilmiş maliyeti, gelecekteki kuyuların EDYM’sini hesaplamak üzere
A/F faktörünü kullanarak da elde edilebilirdi. Elde edilen değer daha sonra i ile bölünmeli ve
45.000 $’lık ilk yatırım maliyetine (P1) ilave edilmelidir:

PA =

EDYM 450.000( A / F ,%15,5) + 120.000
=
= 1244
. .960$
i
0,15

MŞDKuyular = PA + P1 = 1.244.960 + 450.000 = 1.694.960 $

Net Şimdiki Değer
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Kazançların şimdiki değerinden (KŞD), maliyetlerin şimdiki değeri (MŞD) çıkarıldığında net
şimdiki değer (NŞD) bulunur :

Örnek: Aşağıda iki alternatif kompresöre ait bilgiler verilmektedir. Alternatiflerin net şimdiki
değerlerini hesaplayarak tercihinizi yapınız.

A Kompresörü

B Kompresörü

İlk maliyet

10x109 TL

15x109 TL

Ömür (yıl)

5

5

Hurda değer

2x109 TL

0

Yıllık kazanç

5x109 TL

7x109 TL

Yıllık maliyet

2,2x109 TL

4,3x109 TL

MÇVO = %8
Analiz süresi = 10 yıl

Çözüm: Ömürlerin EKOK’u 10 yıldır. Kompresöre en azından 10 yıl ihtiyaç duyulacağı ve A
kompresörünün ilk 5 yıl için tahmin edilen değerlerinin, ikinci 5 yılda da tekrarlanacağı
varsayımı altında çözüm aşağıdaki gibidir:

A Kompresörü

Yıllık kazançlar = 5x109(P/A, %8, 10)

B Kompresörü

33,550x109 TL
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= 7x109(P/A, %8, 10)

46,970x109 TL

10. yılda hurda değer = 2x10 (P/F, %8, 10)
9

0,926x109 TL

Nakit girişinin toplam şimdiki değeri:

34,476x109 TL

Yıllık maliyetler = 2,2x109(P/A, %8, 10)

-14,762x109 TL

= 4,3x109(P/A, %8, 10)

46,970x109 TL

-28,853x109 TL
-15x109 TL

İlk maliyet:

-10x10 TL

Yenileme = (10x109 - 2x109)(P/F, %8, 5)

-5,445x109 TL

Nakit çıkışının toplam şimdiki değeri:

-30,207x109 TL

-48,853x109 TL

Net şimdiki değer (NŞD):

+4,269x109 TL

+3,117x109 TL

Böylece A projesi, en küçük net şimdiki değere sahip olduğundan, tercih edilecek alternatiftir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde problem verilerine bakarak MŞD, KŞD veya NŞD hesaplanacağı kararını
vermesini öğrendik. Ayrıca alternatif ömürlerine göre analiz yapılması gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Bir montaj hattında ilk yatırım maliyeti 67.000 TL olan iyileştirmeler yapılacaktır. Yıllık
bakım giderleri 3.500 TL, 3 senede bir yapılacak büyük bakımların her biri ise 6.000 TL
değerindedir. Bu iyileştirmelerin yararlı ömrünün 12 yıl olması beklendiğine göre faiz
oranının %8 olduğu durumda maliyetlerin şimdiki değerini bulunuz. (Cevap: 107.304 TL)

2. A makinesinin ilk yatırım maliyeti 9.000 TL olup makinenin yararlı ömrü 6 yıl ve yıllık
işletme maliyetleri 5.000 TL dir. B makinesinin ilk yatırım maliyeti 16.000 TL olup 9 yıllık
yararlı ömrü sonunda makine 4.000 TL ye satılabilmektedir. B makinesinin işletme
maliyetleri yıllık 4.000 TL olduğuna göre makinelerin alternatif ömürlerinin en küçük ortak
katı (EKOK) kadar bir analiz süresini temel alarak şimdiki değer analizine göre iki makineyi
karşılaştırınız. (Faiz oranı yıllık %10) (Cevap: MŞD(A)=57,954 TL; MŞD (B)=53,175 TL)

3. Bir makineye satıcısı tarafından 100.000 TL paha biçiliyor. Makineyi alacak kişi
makinenin yararlı ömrünün 12 yıl olacağını tahmin etmektedir. 12 yılın sonunda makinenin
90.000 TL ye satılması beklenmektedir. Makine 12 yıllık yararlı ömrü boyunca yıllık 6.000
TL lik maliyetlere neden olmakla birlikte yıllık 15.000 TL lik tasarruf da sağlayacaktır. Faiz
oranının %9 olması beklendiğine göre, alıcı, satıcı tarafından fiyatı 100.000 TL olarak
belirlenen makineye en fazla ne kadar vermelidir? (Cevap: 96444 TL)

4. Tabloda bilgileri verilen iki alternatifin şimdiki değerlerini 24 yıllık zamanı temel alarak
ve %5 faiz oranını kullanarak bulunuz. (Cevap: MŞD (I)= 20.804 TL; MŞD (II)=19.935
TL)
Alternatif I

Alternatif II

İlk Yatırım

4.500 TL

10.000 TL

Tahmini ömür

12 yıl

24 yıl

Yıllık giderler

1000 TL

720 TL
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5. Sonsuz ömre sahip olduğu kabul edilen bir tünelin yıllık bakım maliyetleri 500 TL
değerindedir. Faiz oranının yıllık ortalama %5 olduğu kabul edilmektedir. Kapitalize edilmiş
maliyetin 15.000 TL olması tahmin edildiğine göre tünelin ilk yatırım maliyeti ne kadar
olabilir? (Cevap: 5.000 TL)
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7. YILLIK NAKİT AKIŞI ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Eşit ömürlü Alternatifler
7.2. Farklı Ömürlü Alternatifler
7.3. Sonsuz Ömürlü Alternatifler
7.4. Kaynakça
7.5. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yıllık nakit akışı ne demektir? Şimdiki değer analizinden farkı nedir? Avantajlı olduğu durumlar
nelerdir? Diğer analizlerle aynı sonucu verir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yıllık eşdeğer nakitin nasıl
hesaplanacağını bilir.
Yıllık nakit akışı analizinin
hangi durumlarda avantajlı
olduğunu bilir.
EDYM, EDYK
kısaltmalarının anlamlarını
bilir.
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Anahtar Kavramlar
Yıllık nakit, EDYM, EDYK, Net Yıllık Eşdeğer Nakit
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Giriş
Bu bölümde yıllık nakit akışı analizinin nasıl yapılacağı ve hangi şartlarda tercih edilmesi
gerektiği anlatılacaktır. Farklı ömürlü alternatifler için bu analizin nasıl yapılacağı da bu
bölümde anlatılacaktır.
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7.1. Eşit Ömürlü Alternatifler

Yıllık değer terimi, belirli bir zaman periyodu için paranın, analize dahil edilen kazanç ve
maliyetlere miktarca eşdeğer düzgün yıllık seriye dönüştürülmesini ifade eder. Sadece
maliyetler analiz ediliyorsa, terim genellikle yıllık maliyet veya eşdeğer düzgün yıllık maliyet
(EDYM) olarak ifade edilir. Sadece kazançlar analiz ediliyor ise, yıllık kazanç veya eşdeğer
düzgün yıllık kazanç olarak ifade edilir.

7.1.1. Sermayeyi Geri Kazanma Maliyetinin (SGKM) Hesaplanması

Bir proje için sermayeyi geri kazanma maliyeti, yatırılan sermayenin eşdeğer düzgün yıllık
maliyetidir. Aşağıdaki iki unsuru içeren bir yıllık değerdir:

1.

Amortisman (varlığın değerinde kayıp),

2.

Yatırılan sermayenin faizi (minimum çekici verim oranı).

Örnek olarak, 5 yıllık ömrü sonunda 2x109 TL’lik bir hurda değere sahip olacak bir
makinanin ilk maliyeti 10x109 TL’dir. Yatırılan sermayenin faizi %8’dir.

Hangi amortisman yöntemi kullanılırsa kullanılsın, sermayeyi geri kazanmanın eşdeğer
düzgün yıllık maliyeti aynı olacaktır. Örneğin, doğrusal amortisman kullanılırsa, faizin
eşdeğer düzgün yıllık maliyeti aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 0,564x109 TL olarak
hesaplanacaktır. Doğrusal amortisman yöntemi ile yıllık amortisman maliyeti (10x109 2x109) / 5 = 1,6x109 TL bulunur. 1,6x109 TL’ye 0,564x109 TL ilave edildiğinde 2,164x109
TL’lik bir sermayeyi geri kazanma maliyeti bulunur.

Tablo 7.1. Doğrusal Amortisman Varsayımı Altında Faizin Eşdeğer Yıllık Maliyetinin
Hesaplanması
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Yıl

Yıl Başındaki

Yıl Başındaki Yatırımın

Yatırım (x109 TL)

Faizin Şimdiki Değeri (i=%8)

Faizi (i=%8) (x109 TL)

(x109 TL)

1

10

0,8

0,800(P/F, %8, 1) = 0,741

2

8,4

0,672

0,672(P/F, %8, 2) = 0,576

3

6,8

0,544

0,544(P/F, %8, 3) = 0,434

4

5,2

0,416

0,416(P/F, %8, 4) = 0,306

5

3,6

0,288

0,288(P/F, %8, 5) = 0,196
Toplam =

2,253

Faizin Yıllık Eşdeğeri = 2,253x109(A/P, %8, 5) = 0,564x109 TL

Yukarıdaki sonucun elde edilebileceği birçok formül vardır. En çok kullanılan formül:

SGKM = P( A / P,% i, n ) − F ( A / F ,% i, n )

(7.1)

= 10 x109 ( A / P,%8,5) − 2 x109 ( A / F ,%8,5)
= 2,164 x109 TL

SGKM’nin
hesaplanabileceği
diğer
iki
formül,
( A / P,% i, n ) = ( A / F ,% i, n ) + i eşitliği kullanılarak elde edilir.

SGKM = ( P − F )( A / F ,% i, n ) + Pi

yukarıdaki

eşitlikte

(7.2)

= (10 x109 − 2 x109 )( A / F ,%8,5) + 10 x109 (0,08)
= 2,164 x109 TL

veya

SGKM = ( P − F )( A / P,% i, n ) + Fi

(7.3)
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= (10 x109 − 2 x109 )( A / P,%8,5) + 2 x109 ( 0,08)
= 2,164 x109 TL

7.2. Farklı Ömürlere Sahip Alternatifler İçin Analiz Süresi

Eşdeğer düzgün yıllık değer, alternatiflerin karşılaştırılmasında sıkça kullanılan bir başka
yöntemdir. Eşdeğer düzgün yıllık değer, bütün kazanç ve maliyetlerin bir eşdeğer düzgün
yıllık miktara çevrilmesidir. Bu yöntemin diğer yöntemlere göre en büyük avantajı,
alternatifler farklı ömürlere sahip olduğu zaman EKOK’a göre karşılaştırma yapmayı
gerektirmemesidir.

Alternatifin eşdeğer düzgün yıllık değerinin sadece bir ömür devresi için hesaplanması
yeterlidir. Çünkü, isminden de anlaşılacağı gibi, eşdeğer düzgün yıllık değer, projenin ömrü
süresince gerçekleşen eşdeğer yıllık değerdir. Projeye bir devreden daha fazlası için edilse de,
gelecek devrelerde ilk devre ile aynı eşdeğer düzgün yıllık değer elde edilecektir. Tabii ki
bütün nakit akışının her devre için aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu durum aşağıdaki nakit
akış diyagramı esas alınarak açıklanabilir. Diyagram, 20x109 TL’lik bir ilk maliyete ve 3
yıllık ömrü boyunca yılda 8x109 TL işletme maliyetine sahip bir varlığın iki ömür devresini
göstermektedir. Paranın zaman değeri, %22’dir.

0

1

2 3

4

5

6
yıl

8x109 TL
20x109 TL

20x109 TL

Bir ömür devresi için EDYM şu şekilde hesaplanır:
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EDYM = 20 x10 9 ( A / P,%22,3) + 8 x10 9 = 17,793 x10 9 TL

İki ömür devresi için EDYM yine,

EDYM = 20 x10 9 ( A / P ,% 22,6) + 20 x10 9 ( P / F ,% 22,3)( A / P ,% 22,6) + 8 x10 9 = 17 ,793 x10 9 TL

olarak bulunur.

Birinci ömür devresi için bulunan EDYM, iki ömür devresi için bulunanla tamamen aynıdır.
Aynı EDYM değeri, üç, dört, beş veya herhangi bir sayıda ömür devresi gözönüne alındığında
yine elde edilecektir.
İzleyen ömür devrelerinde maliyetlerin değişeceğini gösteren herhangi bir bilgi varsa,
planlama ufku tipinde bir yaklaşım kullanılmalıdır.
Örnek: Aşağıda alternatif iki torna tezgahına ait bilgiler verilmektedir. Yıllık nakit akış
analizini kullanarak tercihinizi yapınız.

İlk Maliyet
Ömür (yıl)

A Tornası

B Tornası

10x109 TL

15x109 TL

5

10

Hurda değer

2x109 TL

Yıllık kazanç

5x109 TL

7x109 TL

Yıllık maliyet

2,2x109 TL

4,3x109 TL

0

MÇVO = %8
Analiz süresi = 10 yıl
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Çözüm:

A Tornası

B Tornası

Yıllık kazançlar

5x109 TL

7x109 TL

Yıllık maliyetler

-2,2x109 TL

-4,3x109 TL

kazanma maliyeti

-2,164x109 TL

-2,235x109 TL

Net yıllık değer:

0,636x109 TL

0,465x109 TL

Sermayeyi yeniden

A tornası için SGKM, aşağıdaki şekilde bulunur:

SGKM A = 8 x109 ( A / P,%8,5) + 2 x109 (0,08) = −2,164 x109 TL

B tornası için SGKM,

SGKM B = 15 x10 9 ( A / P ,%8,10) = −2,235 x10 9 TL

bulunmuştur.

7.3. Sonsuz Ömürlü Alternatiflerin Yıllık Değer Karşılaştırılması

Şimdiki değer analizinde de belirtildiği gibi, baraj, köprü, petrol boru hatları gibi büyük
ölçekli projelerin değerlendirilmesi, ömrü sonsuz olarak kabul edilebilecek çok uzun ömürlü
alternatiflerin karşılaştırılmasını gerektirir. Bu tip analiz için, şimdiki değer analizinde
P = A i eşitliğinden elde edilecek
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A = P xi

(7.4)

eşitliği kullanılır.

Örnek: Bir köyün su ihtiyacını karşılamak üzere iki alternatif önerilmektedir. Büyük bir su
kuyusu açılarak köyün su ihtiyacı karşılanabileceği gibi, küçük bir baraj da bu ihtiyacı
karşılayabilecektir. Faiz oranı %6 ise, aşağıdaki verileri kullanarak yıllık değere göre
tercihinizi yapınız.

Baraj

Su Kuyusu

İlk yatırım maliyeti

5,5x109 TL

5,0x109 TL

Yıllık bakım maliyeti

0

0

Yararlı ömür

Sonsuz

50 yıl

Hurda değer

0

0

9
9
9
EDYM Baraj = 5,5 x10 ( A / P ,%6 , ∞ ) = 5,5 x10 ( 0 ,06 ) = 0 ,33 x10 TL

9
9
9
EDYM Sukuyusu = 5, 0 x10 ( A / P,%6,50 ) = 5, 0 x10 ( 0, 0634 ) = 0,317 x10 TL

Bulunan sonuçlara göre su kuyusu tercih edilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yılllık nakit akışı analizinin hangi koşullarda diğer analizlerden avantajlı
olduğunu öğrendik. Farklı analiz sürelerinde nasıl kullanılacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. ABC şirketi 80.000 TL ye bir makina almak istemektedir. Makina 8 yıl boyunca yıllık
20.000 TL tasarruf sağlayacaktır. Makinanın yıllık maliyeti %8 olduğuna göre
makinanin eşdeğer düzgün yıllık değerini bulunuz. (Cevap: 6.080 TL)

2. Bir makinanın eşdeğer düzgün yıllık maliyeti 4.100 TL ve yıllık işletme maliyetleri
2.012 TL olduğuna göre bu makinanın ilk yatırım maliyetini bulunuz. (Makinanın
yararlı ömrü 6 yıldır ve yıllık faiz oranı %7 dir) (Cevap: 9.952 TL)

3. Bir makina 30.000 TL değerindedir. Beklenen getiriler gelecek 6 yıl boyunca her 3aylık dönem için 2.500 TL ve işletme maliyetleri her 3-aylık dönem için 500 TL dir.
Makina 6 yıllık yararlı ömrü sonunda 1.000 TL ye satılabilecektir. Faiz oranı %8 üç
aylık bileşik faiz ise her üç aylık dönem için eşdeğer düzgün değeri bulunuz. (Cevap:
446.77 TL)

4. Bir fabrikaya konveyor sistemi alınacaktır. Bu sistemin alınması taşıma maliyetlerinde
yıllık 10.000 TL azalmaya neden olacaktır. Konveyor sisteminin ilk yatırım maliyeti
57.000 TL dir ve aylık işletme maliyetleri şu anki taşıma sisteminden 100 TL fazladır.
12 yıl sonra bu konveyor sisteminin 6.000 TL ye satılması öngörülmektedir. Yıllık
faiz oranı %12 olduğuna göre bu konveyor sistemi satın alınmalı mıdır? (Cevap:
Hayır)

5. Laboratuar malzemeleri satan bir tedarikçi bir makinanın sisteme alınması ile yılda
23.000 TL kar artışı öngörmektedir. İki makina alternatif olarak önerilmiştir: 1.
makinanın ilk yatırım maliyeti 71.000 TL ve 2. makinanın ilk yatırım maliyeti 55.000
TL dir. 1. ve 2. makinanın hurda değerleri sırasıyla 8.000 TL ve 3.500 TL olup her iki
makinanın de yararlı ömrü 5 yıldır. 1. makinanın sisteme girmesi ile maliyetlerde
yıllık 3.000 TL düşüş olması tahmin edilmekle birlikte yıllık ulaşım maliyetleri 2.
makinanınkine oranla 1.300 TL daha fazla olacaktır. Yıllık faiz oranı %15 olduğuna
göre, yeni bir makina sisteme dahil edilmeli midir? Dahil edilmeli ise hangi makina
dahil edilmelidir? (Cevap: EDYK (I)=4.706 TL; EDYK (II)= 7.112 TL)
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8.VERİM ORANI ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Verim oranı nedir?
8.2.Şimdiki Değer Yöntemi ile Verim Oranı Analizi
8.3. Eşdeğer Düzgün Yıllık Değer Yöntemi ile Verim Oranı Analizi
8.4. Birden Fazla İç Verim Oranı Bulunabileceği Durumlar
8.5. İçverim Oranı ve Karma Verim Oranı
8.6. İki veya Daha Fazla Alternatif İçin Verim Oranı Artış Analizi
8.7. Net Nakit Akışının Tablolaştırılması
8.8. Ekstra Yatırımın Verim Oranının Yorumlanması
8.9. Şimdiki Değer Eşitliğini Kullanarak Verim Oranı Artış Analizi
8.10. Eşdeğer Düzgün Yıllık Değer Eşitliğini Kullanarak Verim Oranı Artış Analizi
8.11. Verim Oranı Analizini Kullanarak Birbiriyle Bağdaşmayan Alternatifler Arasından
Seçim Yapılması
8.12. Kaynakça
8.13. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Verim oranı nedir? Verim Oranının MÇVO’dan farkı nedir? Verim oranı hangi yöntemlere dayalı
olarak hesaplanabilir? Verim oranı analizinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Karma verim
oranı hangi durumlarda hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Verim oranını farklı
yöntemlerle
hesaplayabilmek.
Verim oranı analizinin
yaratabileceği zorluların
hangi durumlarda karşımıza
çıkacağını bilmek.
Karma verim oranının hangi
durumlarda nasıl
hesaplanacağını bilmek.
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Anahtar Kavramlar
Verim oranı, iç verim oranı, dış verim oranı, karma verim oranı, basit nakit akışı, karmaşık nakit
akışı
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Giriş
Bu bölümde verim oranı tanımı ve hesaplanışı; verim oranının şimdiki değer ile ve yıllık
değer ile hesaplanışı gösterilecektir. Verim oranı artış analizi, birden fazla alternatif
bulunması durumunda kullanılmaktadır. Nakit akışlarında işaret değişim sayısı birden fazla
olduğunda hesaplanacak verim oranı sayısı birden fazla çıkabilmektedir. Bu durumda verim
oranı analizinin nasıl uygulanacağı öğretilecektir.
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8.1. Verim Oranı Nedir?

Verim oranı, ödünç alınmış paranın ödenmemiş bakiyesi için ödenen faiz oranı veya bir
yatırımın veya borcun geri kazanılmamış bakiyesinden kazanılan (son ödeme veya alındının
bakiyeyi faiziyle birlikte sıfıra eşitlediği) faiz oranıdır.

Verim oranı, dönem (periyod) başına yüzde olarak ifade edilir. Yukarıdaki tanım, verim
oranının geri kazanılmamış bakiye yerine ilk yatırım miktarı üzerinden hesaplandığı anlamı
çıkarılmamalıdır. Aşağıda bu iki kavram arasındaki fark bir örnekle gösterilmektedir:

Örnek 8.1.: 1.000 $’lık bir yatırımın 4 yıl boyunca her yıl 315,47 $’lık net nakit akışı
sağlaması beklemektedir. Buradan geri kazanılmamış bakiye üzerindeki yıllık verim oranının
%10 olduğu sonucu çıkarılmaktadır. 4 yıl için geri kazanılmamış yatırım miktarlarını,

a) Geri kazanılmamış bakiye üzerinden verim oranını kullanarak hesaplayınız.
b) 1.000 $’lık ilk yatırım üzerinden verim oranını kullanarak hesaplayınız.
c) (b) şıkkında yatırımın hepsinin neden geri kazanılmadığını açıklayınız.

Çözüm:

a) Tablo 8.1, yıl başında geri kazanılmamış bakiye üzerinden %10’luk verimi kullanarak her
yıl için geri kazanılmamış bakiye sonuçlarını vermektedir. 4 yıl sonra toplam 1.000 $’lık
yatırım geri kazanılmakta ve bakiye sıfır olmaktadır.

Tablo 8.1. %10 Verim Oranı Kullanarak Geri Kazanılmamış Bakiyeler
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(1)
Yıl

(2)
(3) = 0,10(2)
Yıl başında geri
Geri kazanılmamış
kazanılmamış bakiye bakiyenin faizi

(4)
Nakit
akışı

0
1
2
3
4

-1.000,00 $
-784,53 $
-547,51 $
-286,79 $

-1.000,00 $
+315,47 $
+315,47 $
+314,47 $
+314,47 $

100,00 $
78,45 $
54,75 $
28,68 $
261,88 $

(5) = (4) - (3)
(6) = (2) - (5)
Geri kazanılmamış Yıl sonunda geri
bakiyenin çıkarılması kazanılmamış bakiye

215,47 $
237,02 $
260,72 $
286,79 $
1.000,00 $

-1.000,00 $
-784,53 $
-547,51 $
-286,79 $
0,00

b)
Tablo 8.2. İlk Yatırım Üzerinden %10 Verim Oranı Kullanarak Geri Kazanılmamış Bakiyeler

(1)
Yıl

(2)
(3) = 0,10(2)
(4)
(5) = (4) - (3)
Yıl başında geri
İlk yatırım
Nakit
Geri kazanılmamış
kazanılmamış bakiye üzerinden faiz akışı bakiyenin çıkarılması

(6) = (2) - (5)
Yıl sonunda geri
kazanılmamış bakiye

0
1
2
3
4

-1.000,00 $
-784,53 $
-569,06 $
-353,25 $

-1.000,00 $
-784,53 $
-569,06 $
-353,25 $
-138,12 $

100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $

-1.000,00 $
+315,47 $
+315,47 $
+314,47 $
+314,47 $

215,47 $
215,47 $
215,47 $
215,47 $
861,88 $

Tablo 8.2., %10 verimle daima 1.000 $’lık ilk yatırım üzerinden hesap yapıldığında geri
kazanılmamış bakiye sonuçlarını göstermektedir. 4. Yılda 6. Kolon, 138,12 $’lık kalan bir
geri kazanılmamış miktarı göstermektedir.

c) İlk yatırım üzerinden her yıl %10 verim oranı ile hesap yapılırsa, toplam 400 $’lık faiz
kazanılmaktadır. Bununla birlikte, geri kazanılmamış bakiyeler üzerinden %10 verim ile
hesap yapılırsa, sadece 261,88 $’lık faiz kazanılmaktadır.

Bir projenin verim oranını hesaplamak için, maliyetlerin şimdiki değeri (MŞD), kazançların
şimdiki değerine (KŞD) eşitlenir:

KŞD = MŞD
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Eşdeğer olarak

KŞD - MŞD = 0

yazılabilir. Yıllık değer yöntemi de verim oranını hesaplamak için kullanılabilir:

EDYK = EDYM

Eşdeğer olarak

EDYK - EDYM = 0

yazılabilir.

Bu eşitlikleri doğrulayan i değerine çeşitli isimler verilmektedir:

• Verim oranı
• İç verim oranı
• Başabaş verim oranı
• Karlılık indeksi
• Yatırım verimi

Kitabın geri kalan kısmında , iç verim oranı terimi kullanılacak ve i* ile gösterilecektir.
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8.2. Şimdiki Değer Yöntemi ile İç Verim Oranı Hesaplamaları

Önceki bölümlerde yatırım iç verim oranının eşitlikte sadece bir faiz faktörü bulunduğu
zaman nasıl hesaplanacağı gösterildi. Burada, birden fazla faktör bulunduğu zaman yatırım iç
verim oranının şimdiki değer yöntemi ile hesaplanması gösterilecektir. İç verim oranı
hesaplamalarını net olarak anlamak için, mühendislik ekonomisi hesaplamalarının temelinin
denklik veya paranın zaman değeri kavramlarına dayandığını hatırlamak gerekir. Buna göre,
faiz oranı sıfırdan büyük olduğu zaman, şimdiki paranın gelecekte daha büyük miktarda bir
paraya denk olduğu bilinmektedir. İç verim oranı hesaplamalarında amaç, şimdiki para ile
gelecekteki paranın denk (eşdeğer) olduğu faiz oranını bulmaktır. Bir başka ifadeyle, burada
yapılacak hesaplamalar, şimdiye kadar yapılan hesaplamaların (faiz oranının bilindiği
durumlar) tersinedir. Örneğin, şimdi 1 milyar TL’lik bir yatırım yaparsanız ve size üç yıl
sonra 500 milyon TL ile beş yıl sonra 1,5 milyar TL ödeme yapılacak olursa, iç verim oranı
eşitliği:

1x109 = 0,5x109 ( P / F ,%i* ,3) + 1,5x109 ( P / F ,%i* ,5)

veya

0,5x109 ( P / F ,%i* ,3) + 1,5x109 ( P / F ,%i * ,5) − 1x109 = 0

ile verilir. Burada i*, deneme yanılma yöntemi ile çözülecek ve i*=%16,95 bulunacaktır.
Herhangi bir projede daima kazanç ve maliyetler olduğundan, belirli bir i* değeri
bulunabilecektir. Bununla birlikte, verim oranı sadece kazançların toplam miktarı maliyetlerin
toplam miktarından daha büyük olduğu zaman sıfırdan büyük olacaktır.

Şimdiki değer yöntemi ile iç verim oranı hesaplaması yapmak için kullanılan genel prosedür 3
aşamalıdır:
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1. Nakit akışı diyagramının çizilmesi,
2. KŞD - MŞD = 0 iç verim oranı eşitliğinin kurulması,
3. Eşitlik sağlanıncaya kadar deneme yanılma ile i* değerinin bulunması. Muhtemelen i*
değerini bulmak için lineer enterpolasyon yapılması gerekecektir.

i* değerini bulmak için deneme-yanılma yöntemi kullanıldığı zaman, ilk denemede doğru
değere çok yakın bir değer elde etmek, yapılacak deneme sayısını azaltacaktır. Nakit akışı,
maliyet ve kazançların P/F, P/A gibi tek bir faktörle temsil edilebileceği bir şekilde
birleştirilebilirse, faiz tablolarından ilgili faktörün n yılına karşılık gelen değeri bulunarak
hangi faiz tablosunda yer aldığı; bir başka ifadeyle faiz oranı öğrenilebilir. Artık, problem,
nakit akışını tek bir faiz faktörü formatı halinde birleştirmektir. Bu ise aşağıdaki prosedür
yardımıyla yapılabilir:

1. Bütün maliyetlerin, paranın zaman değerini ihmal ederek tek ödeme miktarlarına (P veya
F) veya düzgün ödeme miktarlarına dönüştürülmesi. Örneğin, A,

bir F değerine

dönüştürmek isteniyorsa, dönem sayısı n’yi A ile çarpmak yeterli olacaktır. Nakit akışları
hareketi için seçilen plan, paranın zaman değerini ihmal etmekle ortaya çıkan hatayı en
küçüklemelidir.
2. Bütün kazançların, adım 1’deki gibi tek ödemelere veya düzgün ödemelere
dönüştürülmesi.
3. Maliyet ve kazançların, P/F, P/A veya A/F formatının uygulanacağı şekilde
birleştirilmesinden sonra, faiz tablolarından sırasıyla P/F, P/A veya A/F değerlerinin ilgili
n değeri için karşılandığı yaklaşık faiz oranının bulunması. Burada elde edilen oran, ilk
denemede kullanmak için iyi bir değerdir. Bu değerin, paranın zaman değerinin ihmal
edilmesinden dolayı gerçek verim oranının sadece bir tahmini olduğu unutulmamalıdır.

Örnek 8.2.: Bir projeye şimdi 5x109 TL yatırılırsa 10 yıl boyunca her yıl 0,1x109 TL ve 10.
Yılın sonunda 7x109 TL kazandırması beklenmektedir. Bu yatırımın iç verim oranı nedir?

Çözüm: i* değerini hesaplamak için yukarıda tarif edilen iç verim oranı prosedürü
kullanılacaktır:
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1. Nakit akış diyagramı çizilir:

7x109 TL

A = 0,1x109 TL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Şekil 8.1.
5x109 TL

2. İç verim oranı eşitliği yazılır:

0,1x109 ( P / A,%i* ,10) + 7 x109 ( P / F ,%i* ,10) − 5x109 = 0

3. İlk deneme için yukarıda açıklanan tahmin prosedürü kullanılır. Bütün gelirler, P/F
faktörünün kullanılabileceği şekilde paranın zaman değerini ihmal ederek 10. Yıl sonunda
tek bir F değerine dönüştürülür. P/F faktörü, nakit akışının büyük kısmının (örneğin 7x109
TL) bu faktöre uymasından ve kalan paranın zaman değerinin ihmal edilmesinden
kaynaklanan hataların en küçüklenmesinden dolayı seçilmiştir. Buna göre,

P = 5x109 TL
F = 10(0,1x109)+7x109 = 8x109 TL
n = 10
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Şimdi aşağıdaki eşitlik yazılabilir:

5x109 = 8x109(P/F, %i, 10)

(P/F, %i, 10) = 0,625

Yaklaşık faiz oranı %4 ve %5 arasındadır. Bundan dolayı i = %5 ilk denemede kullanılabilir.
Paranın zaman değeri ihmal edildiğinden daha büyük olan oran seçilmelidir.

0,1x109 ( P / A,%5,10) + 7 x109 ( P / F ,%5,10) − 5x109 = 0 ?

0,06946 x10 9 ≠ 0

0’dan büyük bir değer elde edildiğinden iç verim oranının %5’ten büyük olduğu
anlaşılmaktadır. i=%6 alınırsa

0,1x109 ( P / A,%6,10) + 7 x109 ( P / F ,%6,10) − 5x109 = 0 ?

−0,35519 x109 ≠ 0

Negatif bir değer elde edildiğinden, %5 ve %6 arasında enterpolasyon yapılmalıdır.

i * = %5 + (

0,06946 x109 − 0
)(%6 − %5) = %5,16
0,06946 x10 9 − ( −0,35519 x109 )
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bulunur.

8.3. Eşdeğer Düzgün Yıllık Değer Yöntemi ile İç Verim Oranı Hesaplamaları

Bu yöntem, düzgün yıllık nakit akışları ile karşılaşıldığında veya nakit akışları aritmetik veya
geometrik artış veya azalış gösterdiğinde tercih edilmelidir. Prosedür aşağıdaki gibidir:

1. Nakit akış diyagramının çizilmesi.
2. Kazanç ve maliyetlerin eşdeğer düzgün yıllık değerlerine ait eşitliklerin kurulması. Bu
eşitliklerde i* değeri bilinmeyendir.
3. İç verim oranı eşitliğinin aşağıdaki şekilde kurulması:

EDYK − EDYM = 0

4. Eşitlik sağlanana kadar deneme-yanılma yöntemi ile i değerlerinin seçilmesi. Gerekli
olduğu zaman enterpolasyon yapılmalıdır.

Şimdiki değer yöntemi ile iç verim oranı hesaplamasında kullanılan tahmin prosedürü burada
da kullanılabilir.

Örnek 8.3.: Bir projeye şimdi 5x109 TL yatırılırsa 10 yıl boyunca her yıl 0,1x109 TL ve 10.
yılın sonunda 7x109 TL kazandırması beklenmektedir. Bu yatırımın iç verim oranı nedir?

Çözüm: Şimdiki değer yöntemi ile iç verim oranı hesaplamasında çözülmüş bulunan bu
problem şimdi eşdeğer düzgün yıllık değer yöntemi ile çözülecektir:

1. Nakit akış diyagramı daha önce çizilmişti.
2. Kazanç ve maliyetler için eşdeğer düzgün yıllık değerler:
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EDYK = 0,1x109 + 7 x109 ( A / F ,%i,10)

EDYM = −5x109 ( A / P,%i,10)

3. Eşdeğer düzgün yıllık değer yöntemi ile iç verim oranı eşitliği:

−5x109 ( A / P,%i* ,10) + 0,1x109 + 7 x109 ( A / F ,%i* ,10) = 0

4. Deneme-yanılma çözümü i=%5 için 0,00902 x10 9 ≠ 0 ve i=%6 için −0,04826 x109 ≠ 0
sonuçlarını verir. Bu değerler arasında enterpolasyon ile i*=%5,16 bulunur.

8.4. Birden Fazla İç Verim Oranının Bulunabileceği Durumlar

Buraya kadar incelenen nakit akışları için tek bir iç verim oranı hesaplandı. Bu nakit akışları
incelendiğinde net nakit akışı işaretlerinin sadece bir defa değiştiği görülecektir: 0 yılında
negatif bir nakit ve yatırımın geri kalan ömrü boyunca pozitif nakit akışı. Bu şekildeki nakit
akışları konvansiyonel nakit akışı olarak isimlendirilirler. Nakit akışında birden fazla işaret
değişimi olduğunda ise konvansiyonel olmayan nakit akışı olarak isimlendirilirler. Tablo
8.3.’de 6 yıl ömürlü projelerin konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan net akışı örnekleri
gösterilmektedir.

Tablo 8.3. 6 Yıl Ömürlü Projeler İçin Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Net Nakit
Akışı Örnekleri

138

Nakit Akışı Tipi 0

1

Net Nakit Akışının İşaretleri
2
3
4

5

6

İşaret Değişimi
Sayısı

Konvansiyonel
Konvansiyonel
Konvansiyonel
Konvansiyonel
Olmayan
Konvansiyonel
Olmayan
Konvansiyonel
Olmayan

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
+
-

1
1
1

-

+

+

+

-

-

-

2

+

+

-

-

-

+

+

2

-

+

-

-

+

+

+

3

Birden fazla işaret değişimi olduğu zaman, bir başka ifadeyle net nakit akışı konvansiyonel
olmadığı zaman, iç verim oranı eşitliğini sağlayacak birden fazla i* değeri bulmak
mümkündür. Bulunabilecek pozitif iç verim oranı sayısı, her zaman net nakit akışındaki işaret
değişimi sayısına eşit veya ondan daha azdır.

Örnek 8.4.: Yeni bir sentetik yağlayıcı 3 yıldır pazarlanmaktadır. Elde edilen net nakit akışı
aşağıda verilmektedir.

a)

Yıl

0

1

2

3

Nakit Akışı (x109 TL)

+2,0

-0,5

-8,1

+6,8

i=%5, %10, %20, %30, %40 ve %45 değerleri için iç verim oranı - şimdiki değer

grafiğini çiziniz.

b) Nakit akışının konvansiyonel olup olmadığını söyleyiniz ve (a) şıkkında çizdiğiniz
grafikten iç verim oranını tahmin ediniz.

Çözüm:

a) Her bir i değeri için P/F faktörünü kullanarak hesaplanan şimdiki değerler Tablo 8.4.’de
verilmektedir. Şekil 8.2., şimdiki değer grafiğinin parabolik bir şekilde olduğunu ve i
eksenini iki defa kestiğini göstermektedir.
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Tablo 8.4. Çeşitli İç Verim Oranı Değerleri İçin Şimdiki Değerin Hesaplanması (Örnek 8.4.)

i değerleri

%5
%10
%20
%30
%40
%45

Nakit Akışı
(x109 TL)

0

Yıl
1

2

3

+2,0

-0,5

-8,1

+6,8

Farklı i
değerleri
için şimdiki
değer
(x109 TL)

+2,0
+2,0
+2,0
+2,0
+2,0
+2,0

-0,47620
-0,45455
-0,41665
-0,38460
-0,35715
-0,34485

-7,34670
-6,69384
-5,62464
-4,79277
-4,13262
-3,85236

+5,87384
+5,10884
+3,93516
+3,09536
+2,47792
+2,23040

+0,05144
-0,03955
-0,10613
-0,08201
-0,01185
+0,03319

b) Net nakit akışı, iki işaret değişimi olduğundan konvansiyonel bir nakit akışı değildir. İki iç
verim oranı değeri ( i1* ve i2* ) yaklaşık olarak aşağıdaki grafikten belirlenebilir. Bu grafikten,

i1* = %8 ve i2* =%41 bulunur. Hesaplamalar sonucu elde edilecek gerçek iç verim oranı
değerleri %7,47 ve %41,35’dir. Çoğu durumda, bulunan birden fazla iç verim oranı
değerlerinden bazıları aşırı derecede büyük veya aşırı derecede küçük (negatif) olabilir.
Örneğin üç işaret değişimli bir net nakit akışından bulunduğu varsayılan %10, %150 ve
%750 değerlerinin yorumlanması zordur.
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Şimdiki Değer (x109 TL)

0,050
0,025

%i
10

20

30

40

50

-0,025

-0,050

-0,075

-0,100

Şekil 8.2. Çeşitli Faiz Oranları İçin Nakit Akışının Şimdiki Değeri

Büyük değerlerin gözönüne alınmaması veya hiç hesaplanmaması yaygın bir uygulamadır.
Alternatif olarak, gelecek bölümlerde anlatılacak karma verim oranı hesaplanabilir. Buradan
anlaşılacağı gibi, alternatiflerin analizinde şimdiki değer ve eşdeğer düzgün yıllık değer
yöntemlerinin bir avantajı, gerçekçi olmayan verim oranlarıyla karşılaşılmaması ve analizin
karışık bir hal almamasıdır.

İzleyen bölümde birden fazla işaret değişimine sahip olan net nakit akışlarından tek bir iç
verim oranının (karma verim oranı) hesaplanmasına ait prosedür verilecektir.

141

8.5. İç Verim Oranı ve Karma Verim Oranı

Şimdiye kadar hesaplanan iç verim oranı değerleri için şu varsayım yapılmıştır: Herhangi bir
net pozitif nakit akışı (kazanç) iç verim oranı eşitliğini sağlayan iç verim oranı ile derhal
yatırıma geri dönmektedir. Bundan dolayı, örneğin, eşitliği sağlayan oran %40 ise, projenin
ömrü tükenmeden önce projeden elde edilen herhangi bir kazancın, geri kalan ömür boyunca
yılda %40 kazandığı varsayılmaktadır. Doğal olarak bu varsayım, eşitliği sağlayan oran
minimum çekici verim oranından (MÇVO) çok daha büyük veya çok daha küçük olduğu
zaman gerçekçi olmayabilecektir. Verim oranı eşitliğini sağlayan oran iç verim oranı olarak
isimlendirilmişti. Bunun nedeni, bu oranın projenin dışındaki ekonomik faktörlerin hiçbirisini
gözönüne almamasıdır. İç verim oranının tanımı şu şekilde yapılır:

İç verim oranı i*, bir projeden elde edilen bütün pozitif nakit akışının verim oranı eşitliğini
sağlayan oran ile yeniden yatırıma döndürüldüğünü varsayan bir orandır.

İç verim oranına ait yatırıma geri döndürme varsayımı, konvansiyonel olmayan nakit akışları
için birden fazla iç verim oranı ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, özgün
bir yatırıma geri döndürme oranı ( c ), başka bir projeye yatırılabilecek bütün pozitif nakit
akışının gelecek değerini hesaplamakta kullanılırsa, konvansiyonel nakit akışına dönüşüm
yapılabilir ve çok sayıda verim oranı ile karşılaşma problemi ortadan kaldırılabilir. Yatırıma
geri dönüş oranı c, çoğu kez MÇVO’ya eşit bir değer olarak alınır. c’nin bir diğer ismi de dış
yatırım oranıdır. Konvansiyonel olmayan nakit akışları için yatırıma geri dönüş oranı c
kullanıldığında, verim oranı eşitliğini sağlayan faiz oranı, karma verim oranı olarak
isimlendirilir ve i′ ile gösterilir. Bu verim oranının diğer bir ismi de dış verim oranıdır. Karma
verim oranının tanımı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

Karma verim oranı i′ , projede derhal ihtiyaç duyulmayan net pozitif nakit akışlarının c
oranında yatırıma geri döndürüldüğünü varsayan proje verim oranıdır.

Aşağıda karma verim oranının hesaplanmasına ait proje-net-yatırım tekniği özetlenmektedir:

Proses, net yatırım miktarının bir yıl sonraki gelecek değerini bulmaktan ibarettir. Önce, F/P
faktörü bir dönem için kullanılarak Ft’den gelecek yılın nakit akışı Ft+1 bulunur. F/P
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faktöründeki faiz oranı, net yatırım Ft pozitif ise c’ye; negatif ise i′ ’ye eşit olur. Matematik
olarak her yıl için aşağıdaki eşitlik kurulur:

Ft +1 = Ft (1 + i ) + Ct

Burada,

t = 1,2, ..., n − 1

n = proje ömrü

c, Ft f 0
i=
i ′, Ft p 0

Bu prosedürü kullanarak elde edilen Fn eşitliği sıfıra eşitlenir ve deneme-yanılma ile i′ değeri
hesaplanır. i′ değeri, belirli bir yatırıma geri dönüş oranı c için tek bir değer olarak elde edilir.

Örnek 8.5.: Aşağıdaki nakit akışı için F1’den F3’e kadar hesaplamaları yapınız ve karma
verim oranını hesaplayınız. Yatırıma geri dönüş oranı c = %15’dir.

Yıl

Nakit Akışı

0

+50.000 YTL

1

-200.000 YTL

2

+50.000 YTL

3

+100.000 YTL

t=0 için net yatırım +50.000 TTL’dir. Bu nedenle ilk yıl %15 verim kazandıracaktır:
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F1 = 50.000(1 + 0,15) − 200.000 = −142.500YTL

Net yatırım şimdi negatif olduğundan, F1 değeri 2. yılda i′ oranında faiz kazanır:

F2 = −142 .500 (1 + i′) + 50 .000

i′ değerinin bulunması gerekmektedir. F2 bütün i′ > 0 için negatif olacağından, F3 için i′
değeri kullanılmalıdır.

F3 = F2 (1 + i ′ ) + C3

= [−142.500(1 + i′) + 50.000](1 + i′) + 100.000

Yukarıdaki eşitlik sıfıra eşitlenir ve tek bir karma verim oranı i′ hesaplanır. Daha fazla Ft
ifadesi olursa, i′ izleyen diğer bütün eşitliklerde kullanılacaktır. Örnek problemin nakit akış
diyagramları aşağıda gösterilmektedir:

100.000
50.000

0

100.000

50.000

1

2

200.000

100.000

50.000

3

0

1

2

50.000

3

0

2

3

142.5(1+i’)2

142.5(1+i’)

(a)

1

(b)

(c)

Proje-net-yatırım prosedürü şu şekilde özetlenebilir:

1. Orijinal nakit akışının diyagramının çizilmesi.
2. Proje net yatırım serisi eşitliklerinin kurulması. Nihai eşitlik i′ ’ye bağlı Fn ifadesidir.
144

3. Fn ifadesinin 0’a eşitlenmesi ve i′ değerinin hesaplanması. Gerekiyorsa enterpolasyon
yapılmalıdır.

Yatırıma geri dönüş oranı c, belirli bir i* değerine eşit olursa, i′ değeri iç verim oranı i* ile
aynı olacaktır. i* değeri, iç verim oranı ile yatırıma geri dönüş yapıldığını varsaydığından
c = i * = i ′ olacaktır. c değeri i′ ’ye ne kadar yakın olursa, karma ve iç verim oranları

arasındaki fark o kadar küçük olmaktadır. Bütün kazançların gerçeğe uygun şekilde minimum
çekici verim oranı ( minimum kabul edilebilir verim oranı) ile yatırıma geri döndürüldüğü
düşünülerek c = MÇVO eşitliğini kabul etmek oldukça yaygın bir uygulamadır.

Örnek 8.6.: Daha önce verilen sentetik yağlayıcı yatırımı örneği için karma verim oranını,
yatırıma geri dönüş oranının (a) %7,47 ve (b) %20 olması durumları için hesaplayınız.

Çözüm:

a)

c = %7,47 için i′ değeri, verilen prosedür kullanılarak hesaplanacaktır:
1. Orijinal nakit akış diyagramı çizilir.
6,8x109 TL
2x109 TL

0

1

2

3

0,5x109 TL 8,1x109 TL

2. Birinci proje-net-yatırım ifadesi F0=2x109 TL’dir. F0>0 olduğundan F1’i bulmak
için c = %7,47 kullanılır.
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F1 = 2 x109 (1,0747) − 0,5x109 = 1,6494 x109 TL

F1>0 olduğundan F2’yi bulmak için c = %7,47 kullanılır.

F2 = 1,6494 x109 (1,0747) − 8,1x109 = −6,32739 x109 TL

Buraya kadar elde edilen yeni nakit akışı aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir:

6,8x109 TL

0

1

2

3

Yıl

6,32739x109 TL

F2 <0 olduğundan F3’ü ifade etmek için i′ kullanılır.

F3 = −6,32729 x109 (1 + i ′ ) + 6,8 x109

3. F3 = 0 için i′ değeri hesaplanır.

−6,32739 x109 (1 + i ′ ) + 6,8 x109 = 0
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1 + i ′ = 1, 0747

i ′ = %7,47

Karma verim oranı, yatırıma geri dönüş oranı c ile aynı bulundu. Sentetik yağlayıcı örneğinde
diğer iç verim oranı %41,35 olarak hesaplanmıştı. Ancak bu iç verim oranı artık, iç verim
oranı eşitliğini sağlamayacaktır. Gerçekten i′ =%41,35 eşdeğer gelecek değer eşitliğini
sağlamamaktadır:

6,32739 x109 ( F / P;%41,351
; ) = 8,94377 x109 ≠ 6,8 x109

Buradan verim oranının %41,35’den çok daha küçük olduğu anlaşılmaktadır.

b) c = %20 için net yatırım serisi:

F0 = 2 x109 TL

( F0 f 0, c kullanılır.)

F1 = 2 x109 (1,20) − 0,5x109 = 1,9 x109 TL

( F1 f 0, c kullanılır.)

F2 = 1,9 x109 (1,20) − 8,1x109 = −5,82 x109 TL

( F2 p 0, i′ kullanılır.)

F3 = −5,82 x109 (1 + i ′ ) + 6,8 x109

F3 = 0 yazılır ve i′ için çözülür:

(1 + i ′ ) =

6,8 x10 9 TL
= 11684
,
5,82 x10 9 TL

i ′ = %16,84

Karma verim oranı, % 20’lik bir yatırıma geri dönüş oranı ile i′ =%16,84 bulunur.
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c = %41,35 değeri kullanılsaydı, verim oranı eşitliği i′ = %41,35 ile sağlanacaktı. Bu durum
c = i * = i ′ = %41,35 ve kazançların iç verim oranı ile yatırıma geri döndürüldüğü
varsayımının doğru olmasından dolayıdır.

C, i′ ve herhangi bir i* arasındaki ilişkileri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

c ve i* Arasındaki İlişki

i′ ve i* Arasındaki İlişki

c = i*

i ′ = i*

c p i*

i′ p i*

c f i*

i ′ f i*

Örnek 8.7.: Devam etmekte olan bir projenin nakit akış serisi aşağıda verildiği gibidir. 4.
yıldaki negatif net nakit akışı, projede büyük bir tadilatın sonucudur. Projenin verim
oranlarını hesaplayınız.

Yıl
1
2
3
4
5

Net Nakit Akışı (x109 TL)
200
100
50
-1.800
600

Yıl
6
7
8
9
10

Net Nakit Akışı (x109 TL)
500
400
300
200
100

Çözüm:

Verim oranı eşitliğini kurmak için şimdiki değer yöntemi kullanılırsa;

200( P / F ,% i,1) + 100( P / F ,% i,2 ) +...+100( P / F ,% i,10 ) = 0
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eşitliği yazılır. Birkaç i değeri için elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şekil
8.3., örneğe ait şimdiki değer - i grafiğini göstermektedir.
İ

%10

%20

%30

%40

%50

-198

+42

-2

-8

+1

Eşitliğin
Sonucu

Görüldüğü gibi, eşitliği sağlayan iki değer yaklaşık olarak i1* = %29 ve i2* = %49 ’dur. Net
nakit akışı konvansiyonel olmadığından ve iki işaret değişimi bulunduğundan, iki i* değeri
vardır.

Şimdiki Değer (x109 TL)
50

40

30

20

10
%30

%i

0
%10

%20

%40

%50

-10

Şekil 8.3. Örnek Problem İçin Şimdiki Değer - i Grafiği
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8.6. İki veya Daha Fazla Alternatif İçin Verim Oranı Artış Analizi

Alternatifler, bağımsız veya birbirleriyle bağdaşmayan yatırımlar olabilirler. Bağımsız
alternatifler genellikle önceden belirlenmiş bir standarda (şirketin minimum çekici verim
oranı gibi) göre değerlendirilir. Bundan dolayı, bağımsız alternatiflerin birbirleriyle
karşılaştırılması gerekmez. İncelenen alternatifler birbirleriyle bağdaşmayan yatırımlar
olduğunda, hangi alternatifin en iyi olduğunu belirlemek gerekmektedir.

Verim oranı artış analizinin gerekliliğini ortaya koymak için bir örnek verilecektir. ABC
şirketi yatırımlarında yıllık %16’lık bir minimum çekici verim oranı (MÇVO) kullanmaktadır.
Şirketin yatırım için kullanabileceği 90 milyar TL’si vardır. Birbiriyle bağdaşmayan iki
alternatif (A ve B) değerlendirilecektir. A alternatifi 50 milyar TL’lik bir yatırım
gerektirmektedir ve yıllık %35 verim sağlayacaktır. B yatırımı ise 85 milyar TL’lik bir
yatırım gerektirmektedir ve yıllık %29 verim sağlayacaktır. İlk bakışta, verim oranı daha
yüksek olan A alternatifinin tercih edilmesi gereken alternatif olduğu düşünülebilir. Ancak,
A’ya yatırım yapıldığında artan 40 milyar TL’lik sermaye veya B’ye yatırım yapıldığında
artan 5 milyar TL’lik sermaye ne olacaktır? Genellikle artan sermayenin şirketin MÇVO’su
ile değerlendirileceği varsayılır. Buna göre, A alternatifi seçilirse 50 milyar TL %35 verim
oranı ile; kalan 40 milyar TL %16 verim oranı ile değerlendirilecektir. Toplam sermayenin
verim oranı (VO), bu değerlerin ağırlıklı ortalamasıdır:

VOA =

50( 0,35) + 40( 0,16)
= %26,6
90

B alternatifi seçilirse 85 milyar TL %29 verim oranı ile; 5 milyar TL %16 verim oranı ile
değerlendirilecektir:

VOB =

85( 0,29) + (5)( 0,16)
= %28,3
90
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Bu hesaplama göstermektedir ki, A alternatifinin verim oranı daha büyük olmasına rağmen, B
alternatifi daha büyük bir ağırlıklı verim oranına sahiptir. Sonuç olarak B alternatifi
seçilmelidir.

Bu iki alternatif için i=%16 ile şimdiki değer analizi veya eşdeğer düzgün yıllık değer analizi
ile karşılaştırma yapılırsa, yine B alternatifi seçilecektir. Bu basit örnek, verim oranı
yönteminin alternatifleri karşılaştırmada büyük bir eksikliğini göstermek için verilmiştir.
Verim oranı değerleri tek başına, şimdiki değer veya eşdeğer düzgün yıllık değer analizlerinin
verdiği sıralamanın aynısını vermeyebilirler. Bu problem, verim oranı artış analizi ile ortadan
kaldırılmaktadır.

8.7. Net Nakit Akışının Tablolaştırılması

İki alternatif arasında, verim oranı artış analizinin yapılmasını sağlayacak net-nakit-akışı
tablosunun hazırlanması gerekmektedir. Tablo 8.5., iki alternatif için böyle bir tabloyu sütun
başlıklarıyla göstermektedir. Alternatifler eşit ömürlü iseler, yıl sütunu 0’dan alternatiflerin
ömrü n’ye kadar devam eder. Alternatifler eşit ömürlü değilse, yıl sütunu şimdiki değer
analizinde olduğu gibi iki alternatif ömrünün en küçük ortak katına kadar devam eder.

Tablo 8.5. Artış Analizi İçin Nakit Akış Tablosu
Yıl

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Alternatif B

Net Nakit Akışı

Nakit Akışı
Alternatif A
0
1
2
.
.
.
n veya OKEK(n1, n2)

(3) nolu sütundaki net nakit akışı, daha büyük ilk yatırım maliyetli B alternatifinin
değerlerinden, daha küçük ilk yatırım maliyetli A alternatifinin değerlerinin çıkarılması ile
elde edilir:
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Net Nakit Akışı = Nakit Akışı B - Nakit Akışı A

Şimdi verilecek iki örnek sırasıyla eşit ömürlü ve farklı ömürlü alternatifler için bu tablonun
hazırlanmasını gösterecektir.

Örnek 8.8.: Bir makine-takım şirketi, ilave bir freze tezgahı almayı planlamaktadır. Şirket, 15
milyar TL’ye az kullanılmış bir tezgah ve 21 milyar TL’ye yeni bir tezgah arasında seçim
yapacaktır. Bazı otomatik özelliklerden dolayı yeni tezgahın işletme maliyeti, az kullanılmış
tezgaha göre daha düşüktür. İşletme maliyetleri, yeni tezgahta yılda 7 milyar TL ; eski
tezgahta 8,2 milyar TL’dir. Her iki tezgahın da 25 yıllık ömre ve %5 hurda değere sahip
olması beklenmektedir. Artış analizi için tabloyu hazırlayınız.

Tablo 8.6. Örnek Problem İçin Nakit Akış Tablosu

Nakit Akışı (x109 TL)
Yıl

Eski Tezgah

Yeni Tezgah

Net Nakit Akışı
(Yeni - Eski)

0
1-25
25

-15
-8,2
+0,75

-21
-7
+1,05

-6
+1,2
+0,3

Toplam

-219,250

-194,950

+24,300

Örnek 8.9.: Bir konserve fabrikası, piyasadaki iki farklı konveyörden birini satın almayı
planlamaktadır. A tipi konveyörün ilk maliyeti 7 milyar TL ve ömrü 8 yıldır. B tipi
konveyörün ilk maliyeti 9,5 milyar TL ve ömrü 12 yıldır. A tipi konveyörün hurda değeri 0,5
milyar TL; B tipi konveyörün hurda değeri 1 milyar TL’dir.

a) Her alternatifin nakit akışını tablo halinde gösteriniz.
b) Ömürlerin EKOK değerini kullanarak net nakit akışını tablo halinde gösteriniz.
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Çözüm:

a)

Tablo 8.7. Konveyörlerin Nakit Akışları
Nakit Akışı (x109 TL)
Yıl

Konveyör A

0
1-7
8
9-11
12

-7
-0,9
-0,9+0,5
-

Konveyör B
-9,5
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7+1

b)
Tablo 8.8. Farklı Ömürlü Konveyörler İçin Net Nakit Akışı
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Net Nakit Akışı(x109 TL)
Yıl
0
1-7
8
9-11
12
13-15
16
17-23
24

Konveyör A
-7
-0,9
−7

− 0,9
+ 0,5


Konveyör B

(B - A)

-9,5
-0,7

-2,5
+0,2

-0,7

+6,7

-0,9

-0,7

+0,2

-0,9

−9,5

− 0,7
+ 1,0


-8,3

-0,9

-0,7

+0,2

−7

− 0,9
+ 0,5


-0,7

+6,7

-0,7
−0,7

+ 1,0

+0,2

-0,9
−0,9

+ 0,5

-41,1

-33,8

+0,7

+7,3

8.8. Ekstra Yatırımın Verim Oranının Yorumlanması

İki alternatif arasında ekstra yatırımın (yatırım artışının) verim oranını hesaplarken ilk adım,
Tablo 8.5. veya Tablo 8.6.’dakine benzer bir nakit akışı tablosunun hazırlanmasıdır. Net nakit
akışı kolonu, daha büyük ilk maliyetli alternatif seçilirse yapılacak ekstra yatırımı
göstermektedir. Tablo 8.6.’nin son kolonunda gösterildiği gibi yeni freze tezgahı 6 milyar
TL’lik ekstra bir yatırım gerektirecektir. Yeni tezgah satın alınsaydı, 25 yıl boyunca yılda 1,2
milyar TL’lik tasarruf ve 25. yılda 0,3 milyar TL’lik hurda değer kazancı sağlanacaktı. Eski
veya yeni freze tezgahını satın alıp almama kararı, yeni tezgaha 6 milyar TL’lik ekstra yatırım
yapmanın karlılığı esasına göre verilebilir. Şirketin MÇVO’sunu kullanarak bulunacak
tasarrufların şimdiki eşdeğeri, ekstra yatırımın şimdiki eşdeğerinden daha büyükse ekstra
yatırım yapılmalıdır (yani daha büyük ilk maliyetli alternatif kabul edilmelidir). Diğer
taraftan, tasarrufların şimdiki eşdeğeri, ekstra yatırımın şimdiki eşdeğerinden daha küçük ise,
daha küçük ilk maliyetli alternatif kabul edilmelidir.

154

Tablo 8.6.’daki yeni tezgah tercih edilirse, 24,3 milyar TL’lik net tasarruf sağlanacaktır.
Ancak bu değerin, paranın zaman değeri dikkate alınmadan bulunduğu unutulmamalıdır. Bu
nedenle karar vermekte bir kriter olarak kullanılamaz. Tablonun son satırındaki toplamlar, her
bir yıl için yapılan toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
24,3 milyar TL, net nakit akışının i=%0 ile bulunan şimdiki değeridir.

Nakit akış tablosunda fark sütunu ile temsil edilen net nakit akışı üçüncü bir alternatifmiş gibi
değerlendirilir. Seçim kararı, bu alternatifin kabul edilebilir olup olmadığına bağlıdır. Bir
başka ifadeyle, net nakit akışı alternatifi, MÇVO’ya eşit veya ondan daha büyük bir verim
oranı sağlamadıkça kabul edilmemelidir (yani daha düşük ilk maliyetli alternatif, bu ekstra
yatırımdan kurtulmak için seçilmelidir). Ekstra yatırımın verim oranı MÇVO’ya eşit veya
ondan daha büyük ise, yatırım yapılmalıdır (yani daha büyük ilk maliyetli alternatif
seçilmelidir).

8.9. Şimdiki Değer Eşitliğini Kullanarak Verim Oranı Artış Analizi

Bir yatırım artışı analizi prosedürünün adımları aşağıda verilmektedir:

1. Alternatiflerin daha küçük ilk maliyetli olandan daha büyük ilk maliyetli olana doğru
sıralanması.
2. Alternatif ömürlerinin en küçük ortak katını kullanarak nakit akışı ve net nakit akışı
tablosunun hazırlanması.
3. Net nakit akışı diyagramının çizilmesi.
4. Net nakit akışı için şimdiki değer eşitliğini kullanarak yatırım artışının verim oranını iB* − A
hesaplayınız. Net nakit akışından birden fazla iç verim oranı çıkabileceğini gösteren işaret
değişimlerinin sayısı kontrol edilmelidir.
5. Eğer iB* − A < MÇVO ise, A alternatifi seçilir. Eğer iB* − A ≥ MÇVO ise B alternatifi seçilir.
Alternatif seçiminde, iç verim oranlarının hesaplanması için bilgisayar programı
bulunamıyorsa ve verim oranının tam olarak hesaplanması gerekmiyorsa ve nakit akışında
birden fazla işaret değişimi bulunmuyor ise, zamandan tasarruf edecek bir hesaplama
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yapılabilir. Bu hesaplamada şimdiki değer eşitliği kurulup sıfıra eşitlendikten sonra, i değeri
yerine bilinen MÇVO değeri konulur. Hesaplama sonucunda bulunan değerin sıfırdan büyük
veya küçük olma durumuna göre hangi alternatifin seçilmesi gerektiğine derhal karar
verilebilir.

Aşağıdaki örnekte şimdiki değer eşitliği kullanılarak verim oranı artış analizinin yapılmasına
ait prosedürün adımları uygulanmaktadır.

Örnek 8.10.: Çocuk elbiseleri imalatı yapan bir imalatçı, yeni bir dikiş makinesi satın almayı
planlamaktadır. Alternatif dikiş makineleri yarı otomatik ve tam otomatiktir. Her bir alternatif
için yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

9

İlk Maliyet (x10 TL)
Yıllık Maliyet (x109 TL)
Hurda Değer (x109 TL)
Ömür (yıl)

Yarı otomatik

Tam Otomatik

8
3,5
0
10

13
1,6
2
5

MÇVO, yıllık %15 ise hangi makinenin seçilmesi gerektiğine karar veriniz.

Çözüm:

Tablo 8.9. Örneğin Nakit Akış Tablosu
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(1)
(2)
Nakit Akışı (x109 TL)

(3) = (2) - (1)

Yıl

Yarı Otomatik

Tam Otomatik

Fark

0
1-5

-8
-3,5

-13
-1,6

-5
+1,9

5

-

 +2

−13

-11

6-10
10

-3,5
-

-1,6
+2

+1,9
+2

Toplam

-43

-38

+5

1. Alternatif A yarı otomatik ve alternatif B tam otomatik makinedir.
2. 10 yıllık analiz süresi için nakit akışları Tablo 8.9.’da verilmektedir.
3. Nakit akış diyagramı aşağıdaki gibidir.

2x109 TL

A = 1,9x109 TL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5x109 TL

11x109 TL

4. Net nakit akışı için yatırım artışına ait verim oranı eşitliği kurulur:

− 5 + 1,9( P / A,%i,10) − 11( P / F ,%i,5) + 2( P / F ,%i,10) = 0
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İç verim oranı enterpolasyonla

*
iB− A = %

12,65 bulunur.

5. Ekstra yatırımın verim oranı %15’lik MÇVO’dan daha küçük olduğundan daha küçük ilk
maliyetli yarı otomatik makine satın alınmalıdır.

*
i B− A ,

%15’den daha büyük bulunsaydı,

tam otomatik makine seçilecekti.

Dördüncü adımda, nakit akışına ait işaret değişimi, ekstra yatırımın üç adet pozitif iç verim
oranı olabileceğini göstermektedir. Yukarıda yapılan hesaplama, birinci yıldan beşinci yıla
kadar gerçekleşen 1,9 milyar TL’lik pozitif net nakit akışının c=%12,65 değerinde bir dış
verim oranı ile yatırıma geri döndürüldüğünü varsaymaktadır. Bu varsayım makul kabul
edilmiyor ise, uygun bir yatırıma geri dönüş oranı kullanılır ve yatırım artışına ait farklı bir
karma verim oranı bulunur.

Yukarıda elde edilen yatırım artışına ait verim oranı bir başabaş değeri olarak yorumlanabilir.
Öyle ki bu verim oranı seviyesinde her iki alternatif de seçilebilir. Verim oranı eşitliği ile
bulunan i*, MÇVO’dan daha büyük ise, daha büyük ilk yatırım maliyetli alternatif seçilir.
Yukarıdaki örnekte yatırım artışına ait başabaş değeri %12,65’dir. Şekil 8.4., farklı verim
oranları için net nakit akışının şimdiki değerlerini göstermektedir. i<%12,65 değerleri için,
tam otomatik makinenin şimdiki değeri yarı otomatik makinenin şimdiki değerinden daha
küçüktür. i>%12,65 değerleri için, tam otomatik makinenin şimdiki değeri daha büyüktür.
Buna göre, MÇVO=%10 ise, tam otomatik makine seçilir. MÇVO = %15 ise, başabaş i değeri
%15’den daha küçük olduğundan yarı otomatik makine seçilir.

Net Nakit Akışının Şimdiki Değeri

158

Net Nakit Akışının Şimdiki Değeri
Yarı Otomatik Makine

Tam Otomatik Makine

%i
0

10

12,65

15

Şekil 8.4. Verim Oranı - Net Nakit Akışının Şimdiki Değeri Başabaş Grafiği

8.10. Eşdeğer Düzgün Yıllık Değer Eşitliğini Kullanarak Verim Oranı Artış Analizi

Bazı problemlerde eşdeğer düzgün yıllık değer (EDYD) eşitliğini kullanarak verim oranının
hesaplanması kolaylık sağlayacaktır. Alternatif ömürleri birbirinden farklı olduğunda ve
şimdiki değer eşitliği ile verim oranı artış analizi yapıldığında, ömürlerin ortak katlarının en
küçüğü analiz süresi olarak kullanılıyordu. EDYD analizinde, verim oranı artış eşitliği, net
nakit akışı yerine gerçek nakit akışından elde elde edildiği zaman OKEK kullanmaya gerek
kalmaz. Bir net nakit akışının EDYD verim oranı eşitliği, şimdiki değer eşitliğinde olduğu
gibi alternatif ömürlerinin OKEK’i kullanılarak yazılmalıdır. Net nakit akışı için EDYD
verim oranı eşitliği,

± ∆P( A / P,%i, n) ± ∆H ( A / F ,%i, n) ± ∆A = 0

(8.1)

genel formunu alır. Burada ∆ (delta) sembolü net nakit akışında alternatifler arasındaki P, H
ve A farklarını temsil etmektedir. i *B− A değerini hesaplamak için bir bilgisayar programı veya
hesap makinesi kullanılabilir.

Alternatif ömürleri eşit değilse ve analist, alternatiflerin gerçek nakit akışlarını kullanarak
analiz yapmayı tercih ederse, her alternatifin nakit akışının bir devresi için EDYD belirlenir
ve i *B− A ,
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EDYD − EDYD = 0
B
A

(8.2.)

eşitliğinden bulunur. Bu analizde net nakit akışının kullanılmadığına ve gerek duyulmadığına
fakat, elde edilen verim oranının alternatifler arasındaki artışa ait nakit akışı için i * ’ı temsil
ettiğine dikkat edilmelidir. İzleyen iki örnek EDYD yönteminin kullanılışını göstermektedir.

Örnek 8.11.: EDYD yöntemini kullanarak örnek 8.8.’deki iki freze tezgahını verim oranı
artış analizi ile karşılaştırınız. MÇVO’nun yıllık %15 olduğunu varsayınız.

Çözüm:

Ömürler eşit olduğundan (25 yıl), (8.1) eşitliği yeni ve eski frezeler arasındaki artışa ait verim
oranını bulmak için kullanılabilir:

− 6.000( A / P,%i,25) + 300( A / F ,%i,25) + 1.200 = 0

Eşitlik

*
i y−e

(8.3)

= %19,79 değeri ile sağlanmaktadır. Buna göre, yatırım artışı kabul edilir ve yeni

freze tezgahı tercih edilir. Şimdiki değer esaslı verim oranı yönteminde de aynı alternatif
tercih edilmişti.

Örnek 8.12.: Örnek 8.10.’daki dikiş makinelerini EDYD esaslı verim oranı eşitliği ve yıllık
%15’lik MÇVO kullanarak karşılaştırınız.

Çözüm:

Örnek 8.10.’daki net nakit akışı için şimdiki değer esaslı verim oranı eşitliği, yarı otomatik
makinenin satın alınması gerektiğini göstermektedir. EDYD eşitliği için, net nakit akışına
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(ömürlerin OKEK’ine göre) veya gerçek nakit akışına (bir ömür devresine göre) dayalı olarak
bir eşitlik yazılabilir. Sonraki yöntemin tercih edildiğini varsayarak ve sırasıyla tam otomatik
makine (t) için 5 yıl ve yarı otomatik makine (y) için 10 yıl ömür kullanarak, (8.1) eşitliğinden
artışa ait verim oranı bulunur.

EDYD = −13 .000 ( A / P ,% i ,5) + 2.000 ( A / F ,% i ,5) − 1.600
t

EDYD = −8.000( A / P,%i,10) − 3.500
y

(8.2) Eşitliğinden

EDYD − EDYD = 0
t
y

− 13.000( A / P,%i,5) + 2.000( A / F ,%i,5) + 8.000( A / P,%i,10) + 1.900 = 0

i=%12 ile $ + 24,33 ≠ 0 ve i=%15 ile $ − 87,52 ≠ 0 olduğu görülür. Enterpolasyon ile

it*− y = %12,65 bulunur ve yarı otomatik makine satın alınmalıdır. Çünkü, %12,65 MÇVO
(%15)’dan küçüktür.

8.11. Verim Oranı Analizini Kullanarak Birbiriyle Bağdaşmayan Alternatifler
Arasından Seçim Yapılması

Burada incelenecek analiz, birbirleriyle bağdaşmayan ikiden fazla alternatif arasından seçim
yapılması ile ilgilidir. Bir alternatifin kabulü, herhangi bir diğerinin kabulüne otomatik olarak
engel olacaktır. Mühendislik ekonomisinde herhangi bir seçim probleminde olduğu gibi,
birçok doğru çözüm tekniği vardır. Önceki bölümlerde anlatılan şimdiki değer ve EDYD
yöntemleri, en basit ve sonuca doğrudan ulaşan tekniklerdir. Belirli bir MÇVO kullanarak, her
bir birbiriyle bağdaşmaz alternatif için toplam şimdiki değer ve EDYD hesaplanabilir ve en
arzu edilir şimdiki değere veya EDYD’ye sahip olan alternatif seçilir.
161

Verim oranı yöntemi uygulandığı zaman bütün yatırım en azından MÇVO ile geri
kazanılmalıdır. Birçok alternatifin verimleri MÇVO’ya eşit olduğu veya onu aştığı zaman, bu
alternatiflerden en azından birinin (en küçük yatırımı gerektiren) kabul edileceği kesindir.
Diğerleri için, gerekli olan sermaye artışının onaylanıp onaylanmayacağı incelenmelidir.
Yatırım artışının verim oranı MÇVO’ya eşit veya ondan büyükse, yatırım için temin
edilebilen paranın toplam verimini en büyüklemek için bu yatırım artışı yapılmalıdır. Buna
göre, verim oranı analizinde, birbiriyle bağdaşmaz bir projenin seçimi için şu kriter kullanılır:
Daha büyük yatırım gerektiren ve diğer bir kabul edilebilir alternatife göre yapılması gerekli
yatırım artışı onaylanan (verimi en azından MÇVO kadar olmalı) alternatif seçilmelidir.
Bundan dolayı, verim oranı artış analizi ile yatırımlar değerlendirilirken hatırlanması gereken
önemli bir kural, bir alternatifin yatırım artışı onaylanmayan bir alternatif ile asla
karşılaştırılmaması gerektiğidir. Analiz prosedürünün adımları:

1. Alternatifler ilk yatırım maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanır.
2. Pozitif nakit akışları olan alternatifler için, hiçbirşey yapmama alternatifi (sıfır nakit akışı)
bir savunucu olarak dikkate alınır ve en düşük ilk yatırım gerektiren alternatif ile hiçbirşey

yapmama alternatifi arasında artışa ait verim oranı i* hesaplanır. Sadece maliyetleri olan
alternatifler için, küçük ilk yatırım maliyetli alternatif savunucu ve bir sonraki büyük ilk
maliyetli alternatif aday olarak kabul edilir ve dördüncü adıma geçilir.
3. i* < MÇVO ise, en küçük ilk maliyetli alternatif elenir ve bir sonraki daha büyük ilk
maliyetli alternatif için verim oranı hesaplanır. Bu adım, alternatiflerden biri için i*
MÇVO olana kadar tekrarlanır. i*

≥

≥

MÇVO olduğu zaman, bu alternatif savunucu, bir

sonraki daha büyük ilk maliyetli alternatif aday olur.
4. Savunucu ve aday arasındaki artışa ait net nakit akışı belirlenir.
5. Net nakit akışı kullanılarak aday için ihtiyaç duyulan yatırım artışının verim oranı
hesaplanır.
6. Beşinci adımda hesaplanan verim oranı, MÇVO’dan büyük ise, aday savunucu olur ve
önceki savunucu elenir. Beşinci adımda hesaplanan verim oranı MÇVO’dan küçük ise,

aday elenir ve savunucu yeni aday karşısında yine savunucu olarak kalır.
7. Sadece bir alternatif kalana kadar 4’ten 6’ya kadar olan adımlar tekrarlanır.
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Artış analizinde (4. adımdan 6. adıma kadar ) her karşılaştırmadan sadece iki alternatifin
karşılaştırıldığına dikkat edilmelidir. Bundan dolayı, doğru alternatiflerin karşılaştırılması çok
önemlidir. Yukarıdaki prosedür izlenmedikçe, verim oranı analizi ile yanlış bir seçim
yapılabilir.

Örnek 8.13.: Birbirleriyle bağdaşmayan dört farklı tesis yeri arasında seçim yapılacaktır. Her
bir bölgeye ait alternatifler Tablo ?. ?.’da verilmektedir. Yıllık nakit akışı, farklı vergi
yapıları, işçilik ve ulaştırma maliyetlerinden dolayı değişmekte ve böylece farklı yıllık kazanç
ve maliyetler ortaya çıkmaktadır. MÇVO, %10 ise, verim oranı artış analizi ile optimum tesis
yerini seçiniz.

Çözüm:

Bütün alternatiflerin 30 yıllık ömrü vardır. Yukarıda verilen prosedür kullanılarak aşağıdaki
sonuçlar elde edilir:

1. Alternatifler ilk yatırım maliyetlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanırsa Tablo
8.10.’daki ilk satır elde edilir.
2. Bütün alternatifler pozitif nakit akışlarına sahip olduğundan, C bölgesi hiçbirşey yapmama
alternatifi ile karşılaştırılır. Hiçbirşey yapmama alternatifi ile karşılaştırıldığında C
bölgesinin

*
i C = %9,63 ’lük

bir verim oranına sahip olduğu Tablo 8.10.’dan görülmektedir.

3. %9,63 < %10 olduğundan C bölgesi elenir.

*
iA

verim oranı değeri, %10,49’dur ve hiçbirşey

yapmama alternatifini eler. Böylece A, savunucu ve B, aday olur.
4. n=30 yıl için B’nin A’ya göre artışına ait nakit akışı (Tablo 8.10.) hesaplanır.
5. i *B− A verim oranı,

-Artışa ait maliyet + Artışa ait nakit akışı(P/A, %i, 30) =0
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eşitliğinden hesaplanır. (P/A, %10, 30) = 9,4269’dur ve 9,4269’dan daha büyük herhangi bir
P/A değeri verim oranının %10’dan küçük olduğuna işaret eder ve yatırım artışı kabul
edilmez. B-A yatırım artışına ait eşitlik aşağıda verilmektedir:

− 75.000 + 13.000( P / A,%i,30) = 0

6. Yatırım artışına ait %17,28’lik verim oranı, B’nin seçilmesine, A’nın elenmesine neden
olur.
7. D ile B alternatiflerinin yatırım artışına ait verim oranı eşitliği,

− 75.000 + 7.000( P / A,%i,30) = 0

olarak yazılır ve

*
i D− B

= %8,55 bulunur. i *D− B < MÇVO olduğundan D bölgesi elenir ve sonuç

olarak B bölgesi seçilir.

Tablo 8.10. Birbiriyle Bağdaşmaz Eşit Ömürlü Projeler İçin Yatırım Artışlarına Ait Verim
Oranlarının Hesaplanması

C
Bina maliyeti
Nakit Akışı

A

B

D

-190.000 $

-200.000 $

-275.000 $

-350.000 $

19.500 $

22.000 $

35.000 $

42.000 $
B’ye karşı D

Karşılaştırılan projeler

Hiçbirşeye karşı C

Hiçbirşeye karşı A

A’ya karşı B

Maliyet artışı

-190.000 $

-200.000 $

-75.000 $

-75.000 $

Artışa ait nakit akışı

19.500 $

22.000 $

13.000 $

7.000 $

(P/A, %i, 30)

9,7436

9,0909

5,7692

10,7143

Artışa ait i değeri

%9,63

%10,49

%17,28

%8,55

Artış onaylanıyor mu?

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hiçbirşey

A

B

B

Seçilen proje
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Gözönüne alınan alternatif verileri sadece maliyetlerden oluştuğu zaman, gelir iki alternatife
ait maliyetler arasındaki farktır. Bu durumda, alternatiflerden herhangi birini hiçbirşey
yapmama alternatifi ile karşılaştırmak gerekmez. Bu karşılaştırmayı yapmak zaten mümkün
değildir. Daha küçük ilk maliyetli alternatif savunucudur. Bir sonraki daha büyük ilk maliyetli
alternatif ise adaydır. Aday ile savunucu arasındaki yatırım artışının verim oranı, MÇVO ile
karşılaştırılır ve karar verilir.

Örnek 8.14.: Belirli bir operasyon için dört alternatif makine kullanılabilecektir. Her bir
makinenin maliyetleri Tablo 8.11.’de gösterilmektedir. Şirketin MÇVO’su yıllık %13,5 ise
hangi makine seçilmelidir?

Tablo 8.11. Birbirleriyle Bağdaşmaz Dört Alternatif

Makine

1

2

3

4

İlk maliyet

-5.000 $

-6.500 $

-10.000 $

-15.000 $

Yıllık işletme mal.

-3.500 $

-3.200 $

-3.000 $

-1.400 $

+500 $

+900 $

+700 $

+1.000 $

Hurda değer
Ömür, yıl

8

8

8

8

Çözüm:

Makineler ilk yatırım maliyetlerine göre sıralanmışlardır. Hiç bir gelir olmadığından, ilk iki
alternatif için yatırım artışı karşılaştırmaları yapılır. 1 nolu makine 2 nolu makine ile
karşılaştırılırsa,

− 1.500 + 300( P / A,%i,8) + 400( P / F ,%i,8) = 0
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eşitliği elde edilir. Buradan i=%14,6 bulunur ve 1 nolu makine elenir. Geriye kalan
hesaplamalar Tablo 8.12.’de özetlenmektedir. 3 nolu makine, 2 nolu makine ile
karşılaştırıldığı zaman, yatırım artışına ait verim oranı %0’dan küçüktür ve 3 nolu makine
elenir. 2 nolu makine ile 4 nolu makinenin karşılaştırılmasına ait yatırım artışının verim oranı
MÇVO’dan daha büyüktür ve 4 nolu makine seçilir. Başka bir alternatif bulunmadığından 4
nolu makine en iyi alternatiftir.

Tablo 8.12. Verim Oranı Artış analizi İle Karşılaştırma

Makine

1

2

3

4

İlk yatırım

-5.000 $

-6.500 $

-10.000 $

-15.000 $

Yıllık işletme maliyeti

-3.500 $

-3.200 $

-3.000 $

-1.400 $

+500 $

+900 $

+700 $

+1.000 $

Hurda değer
Karşılaştırılan alternatifler

-

1’e karşı 2

2’ye karşı 3

2’ye karşı 4

Yatırım artışı

-

-1.500 $

-3.500 $

-8.500 $

Yıllık tasarruf artışı

-

+300 $

+200 $

+1.800 $

Hurda değer artışı

-

+400 $

-200 $

+100 $

Artışa ait i*

-

%14,6

%0

%13,7

Yatırım artışı onaylanıyor mu?

-

Evet

Hayır

Evet

Seçilen alternatif

-

2

2

4

Gözönüne alınan alternatifler farklı ömürlere sahip oldukları zaman, şimdiki değer esaslı
analizde bütün alternatifler arasında ömürlerin OKEK’ine göre karşılaştırma yapmak gerekir.
Klasik EDYD analizinde buna gerek yoktur. Verim oranı artış analizinde, analiz sadece
karşılaştırılan iki alternatif arasında OKEK kullanılarak yapılır. İzleyen örnek, farklı ömürlü
alternatifler için verim oranı artış analizini göstermektedir.
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Örnek 8.15.: Birbirleriyle bağdaşmayan üç alternatif Tablo 8.13.’de verilmektedir.
MÇVO=%15 / yıl ise, optimum alternatifi;
a) verim oranı artış analizi,
b) i=MÇVO ile klasik EDYD analizi kullanarak seçiniz.

Tablo 8.13. Birbirleriyle Bağdaşmaz Farklı Ömürlü Üç Alternatif

A

B

C

-7.000 $

-9.000 $

0

+200 $

+300 $

Nakit akışı

+2.000 $

+3.000 $

+3.000 $

Ömür (yıl)

3

4

6

İlk maliyet

-6.000 $

Hurda değer

Çözüm:

a) 1. İlk maliyetlere göre küçükten büyüğe doğru sıralama yapılır. Tabloda bu sıralama
yapılmıştır.
2. A alternatifi hiçbirşey yapmama alternatifi ile karşılaştırılır:

− 6.000 + 2.000( P / A,%i,3) = 0

eşitliğinden
3.

*
iA

*
iA

= % 0 bulunur.

p MCVO = % 15 olduğundan, A elenir ve

− 7.000 + 3.000( P / A,%i,4) + 200( P / F ,%i,4) = 0
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eşitliğinden

*
iB

= % 26 ,4 bulunur. Şimdi B, savunucu ve C adaydır.

4. C ve B arasındaki net nakit akışı 12 yıl (OKEK değeri) için Tablo 8.14.’te
gösterilmektedir.
5. Tablo 8.14.’deki net nakit akışı kullanılarak iC* −B = % 19 ,4 bulunur.
6. %19,4 > %15 olduğundan B’ye göre C seçilir.
b) EDYD analizi için, i=MÇVO=%15 / yıl kullanılır. EDYD yöntemi kullanıldığında eşit
ömürlü olmayan projeler için OKEK’in kullanılması gerekmez:
c)
EDYD = −6.000( A / P,%15,3) + 2.000 = −628$
A

EDYD = −7.000( A / P,%15,4) + 3.000 + 200( A / F ,%15,4) = 588$
B
EDYD

C

= −9.000 ( A / P ,% 15,6) + 3.000 + 300 ( A / F ,% 15,6) = 656 $

C alternatifi, en büyük pozitif EDYD’ye sahip olduğundan seçilen alternatiftir.

Tablo 8.14. Net Nakit Akışı Tablosu
Nakit Akışı
Yıl
0
1
2

B

C

-7.000 $
+3.000 $
+3.000 $

-9.000 $
+3.000 $
+3.000 $

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam

Net Nakit Akışı

+3.000 $
-3.800 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.000 $
- 3.800 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.200 $
+15.600 $

+3.000 $
+3.000 $
-5.700 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.000 $
+3.300 $
+18.000 $

(C - B)
-2.000 $
0
0
+3.000 $
+6.800 $
0
-8.700 $
0
+6.800 $
0
0
0
+100 $
+3.000 $

0

Bazen alternatif ömürleri, sonsuz kabul edilecek kadar uzundur. Bu durumda, kapitalize
edilmiş maliyet yöntemi kullanılır.

Örnek 8.16.: Kızılırmak üzerine bir baraj yapılmak istenmektedir. Altı farklı bölge
önerilmektedir. Yapım maliyetleri ve ortalama yıllık kazançlar tablo 8.15’de verilmektedir.
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MÇVO = % 6 / yıl ve barajın ömrü sonsuz kabul edilecek kadar uzun ise, ekonomik
bakımdan en iyi bölgeyi seçiniz.

Tablo 8.15. Baraj maliyetleri

Bölge

Yapım Maliyetleri, P (milyon $)

Yıllık Gelir, A

A

6

350.000 $

B

8

420.000 $

C

3

125.000 $

D

10

400.000 $

E

5

350.000 $

F

11

700.000 $

Çözüm:

Projeleri ilk maliyetlerine göre sıraya dizdikten sonra, kapitalize edilmiş maliyet eşitliği
kullanılabilir. P=A/i eşitliği, artış analizi için

∆A
− ∆P = 0
i

(8.4)

eşitliğine dönüşür. Burada ∆P , yatırım artışı ve ∆ A , (net) gelir veya nakit akışı artışıdır. (8.4)
Eşitliğinde, i bilinmeyeni her yatırım artışı için çözülür ve i’nin her değeri MÇVO ile
karşılaştırılır. Alternatif olarak (8.4) eşitliğinin sol tarafı sıfırdan büyükse, yatırım artışı kabul
edilir. Tablo 8.16., sadece E bölgesinin kabul edildiğini göstermektedir. Bu bölge en
ekonomik baraj bölgesidir.
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Tablo 8.16. Birbirleriyle Bağdaşmaz Baraj Bölgelerinin Kapitalize Edilmiş Maliyet
Karşılaştırmaları

C

A

B

D

F

P (milyon $)

3

5

6

8

10

11

A (x1.000 $)

125

350

350

420

400

700

Karşılaştırma

*

H. k. C

H. k. E

E’ye karşı A

∆P (milyon $)

3

5

1

3

5

6

∆A ( x1.000 $)

125

350

0

70

50

350

0.83

-1,0

-1,83

-4,17

-0,17

E

E

E

E

E

∆A /i- ∆P (milyon $)-0,92
Seçilen bölge
*

E

Hiçbiri

E’ye karşı B

E’ye karşı D

E’ye karşı F

Hiçbirşey yapmama alternatifine karşı C alternatifi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Verim oranı analizinin avantaj ve dezavantajlarını öğrendik. Karma verim oranının
nasıl hesaplanacağını öğrendik. Verim oranı artış analizinin adımlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.

#1
Verim oranı borcun geri kazanılmamış bakiyesinden kazanılan faiz oranıdır.

A) Doğru
B) Yanlış

#2
Verim oranı dönem başına sayıyla ifade edilir.

A) Doğru
B) Yanlış

#3
Eş değer yıllık kazançlar ile eşdeğer yıllık maliyetler toplamı sıfıra eşit olduğunda başabaş
verim oranı bulunmuş olur.

A) Doğru
B) Yanlış

#4
İç verim oranı hesaplamalarında amaç, şimdiki para ile gelecekteki paranın denk olduğu faiz
oranını bulmaktır.

A) Doğru
B) Yanlış
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#5
Verim oranı, kazançların toplam miktarı maliyetlerin toplam miktarından daha küçük olduğu
zaman sıfırdan büyük olacaktır.

A) Doğru
B) Yanlış

#6
Nakit akışları aritmetik veya geometrik artış ya da azalış gösterdiğinde eşdeğer düzgün yıllık
değer yöntemi tercih edilmez.

A) Doğru
B) Yanlış
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9. VERİM ORANI ARTIŞ ANALİZİ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Verim Oranı Artış Analizi Uygulamaları
Kaynakça
Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Verim oranı artış analizinin adımları nasıl uygulanır? İkiden fazla alternatif nasıl karşılaştırılır?

176

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Verim oranı artış analizinin
adımlarını bilmek ve
uygulayabilmek
Çoklu alternatifleri
karşılaştırabilmek
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Anahtar Kavramlar
Verim oranı artış analizi, yatırım artışı, yatırım artışının verim oranı
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Giriş
Bu bölümde verim oranı artış analizi konusuna devam edilmektedir. İki veya daha fazla
alternatifin bulunması halinde uygulanan artış analizinin farklı örneklerle daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
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9.1. Verim Oranı Artış Analizi Uygulamaları

Örnek 1.
Aşağıdaki iki alternatifi verim oranı analizi ile karşılaştırınız. Minimum çekici verim oranı,
yıllık bileşik %10’dur.

İlk Maliyet, TL
Yıllık düzün kazanç, TL
4 yılda bir düzgün bakım maliyeti, TL
Hurda değer, TL
Ömür, yıl

Alternatif-1
400.000
190.000
80.000
200.000
24

Alternatif-2
750.000
260.000
100.000
400.000
SONSUZ

Çözüm:
Önce alternatiflerin verim oranları hesaplanır ve MÇVO ile karşılaştırılır.

Alternatif-1 için:

400.000 = 190.000(P/A, vo1, 24) - 80.000(P/A, (1+vo1)^4-1, 6) + 200.000(P/F, vo1, 24)

Burada vo1 değerini tam olarak hesaplamak yerine, vo1 değerinin MÇVO’dan büyük olup
olmadığını anlamak yeterlidir. Bunun için vo1’ya ilk deneme değeri olarak %10 verelim:

400.000 ≠ 190.000*8,985 – 80.000*1,936 + 200.000*0,10153 = 1.572.576

Buradan verim oranının %10’dan büyük olduğu anlaşılır ve Alternatif-1 elde tutulur yani
elenmez.

Alternatif-2 için:

750.000 = (260.000 / vo2) – 100.000/[(1+vo2)4-1]
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Burada vo2 değerini tam olarak hesaplamak yerine, vo2 değerinin MÇVO’dan büyük olup
olmadığını anlamak yeterlidir. Bunun için vo2’ya ilk deneme değeri olarak %10 verelim:

750.000 ≠ 2.600.000 – 215.470,804 = 2.384.529,196

Buradan verim oranının %10’dan büyük olduğu anlaşılır ve Alternatif-2 de elde tutulur.

Şimdi sıra artış analizine gelmiştir. Bunun için iki alternatif arasındaki nakit akışı farkı
hesaplanır:

Yıl Alternatif-2 Alternatif-1 Yatırım Artışı Kümülatif nakit akışı
0
-750.000
-400.000
-350.000
-350.000
1-24
+260.000
+190.000
+70.000
+
24
+200.000
-200.000
+
25-48 +260.000
+190.000
+70.000
+
48
+200.000
-200.000
+
∞
…
…
…
+
Yatırım artışı sütununa bakıldığında, nakit akışında birden fazla işaret değişimi olduğu
görülmektedir. Bunu dikkate almadan yapılacak çözümler yanlış sonuçlar verebilir. Norström
kuralını bu nakit akışı için işletelim. İlk nakit negatif işaretlidir ancak kümülatif nakit akışı
sütununda diğer hücreler pozitif işaretlidir. Bunun anlamı, yatırım artışına ait nakit akışından
bir adet pozitif verim oranı bulunacaktır ve birden fazla pozitif verim oranı bulma riski
yoktur. Böylece yatırım artışının verim oranı aşağıdaki eşitlik ile bulunur:

350.000 = 70.000/Δvo - 200.000/[(1+ Δvo)24-1]

Burada da ilk denemede %10 verirsek:
350.000 ≠ 700.000 – 22.599,553 =670.400,447

Böylece Δvo’nın %10’dan büyük olduğu anlaşılır. Büyük maliyetli alternatif, yani alternatif-2
seçilir.

181

Örnek 2:

Verim oranı analizini kullanarak aşağıdaki iki alternatif arasında seçim yapınız. MÇVO, yıllık
bileşik %12’dir.
A

B

C

İlk maliyet, TL

250.000 450.000 500.000

Yıllık net düzgün kazanç, TL

85.000

Hurda değer, TL

120.000 170.000 210.000

Ömür, yıl

10

130.000 145.000

10

10

Çözüm:
Bu problemde üç alternatif var. Her alternatifin verim oranının en az MÇVO kadar olup
olmadığına baktıktan sonra, ilk maliyetlerine göre sıraya dizilmiş olan alternatiflerden ilk ikisi
arasında artış analizi yapılır. Buradan seçilecek alternatif, üçüncü sıradaki alternatif ile
karşılaştırılır. Şimdi bu adımları uygulayalım:

A alternatifinin verim oranı:
250.000 = 85.000(P/A, voA, 10) + 120.000(P/F, voA, 10)
voA=%33 bulunur. MÇVO’dan büyük bir verim oranı olduğundan B alternatifi elenmez.

B alternatifinin verim oranı:
450.000 = 130.000(P/A, voB, 10) + 170.000(P/F, voB, 10)
voB = %27 bulunur. MÇVO’dan büyük bir verim oranı olduğundan A alternatifi elenmez.

C alternatifinin verim oranı:
500.000 = 145.000(P/A, voC, 10) + 210.000(P/F, voC, 10)
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voC=%27,5 bulunur. MÇVO’dan büyük bir verim oranı olduğundan C alternatifi de elenmez.

Şimdi sıra artış analizine geldi. A ve B arasında artış analizi yapılacak:
A

B

Yatırım artışı
B-A

İlk maliyet, TL

250.000 450.000

200.000

Yıllık net düzgün kazanç, TL

85.000

130.000

45.000

Hurda değer, TL

120.000 170.000

50.000

Ömür, yıl

10

10

10

200.000 = 45.000(P/A, ΔvoB-A, 10) + 50.000(P/F, ΔvoB-A, 10)
Bu eşitlikten ΔvoB-A=%19,5 bulunur ve MÇVO’dan büyüktür. Büyük maliyetli alternatif,
yani B seçilir. Şimdi B ve C alternatifleri karşılaştırılacak.

B

C

Yatırım artışı
C-B

İlk maliyet, TL

450.000 500.000

50.000

Yıllık net düzgün kazanç, TL 130.000 145.000

15.000

Hurda değer, TL

40.000

Ömür, yıl

170.000 210.000
10

10

10
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Uygulama Soruları

Soru-1
Aşağıdaki iki alternatifi verim oranı analizi ile karşılaştırınız. MÇVO, yıllık bileşik %12’dir.
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Alternatif
İlk Maliyet (Tl)
Yıllık Düzgün Maliyet (Tl)
5 Yılda Bir Büyük Bakım Maliyeti (Tl)
Hurda Değer (Tl)
Ömür (Yıl)

A
B
780.000 920.000
110.000 70.000
190.000 150.000
400.000 560.000
50
SONSUZ

Soru-2

Aşağıdaki iki alternatifi verim oranı analizi ile karşılaştırınız. MÇVO, yıllık bileşik %10’dur.

Alternatif
A
B
İlk Maliyet (Tl)
780.000 920.000
Yıllık Düzgün Kazanç(Tl) 210.000 250.000
Hurda Değer (Tl)
400.000 560.000
Ömür (Yıl)
10
20
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iki veya daha fazla alternatif bulunması halinde verim oranı artış
analizinin nasıl uygulandığı öğretilmiştir. .
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Bölüm Soruları

Soru 1. Aşağıdaki iki alternatifi verim oranı analizi ile karşılaştırınız. MÇVO, yıllık bileşik
%5’dir.

Alternatif
A
B
İlk Maliyet (Tl)
280.000 420.000
Yıllık Düzgün Kazanç(Tl)
210.000 250.000
2 yılda bir bakım maliyeti, (TL) 30.000 20.000
Hurda Değer (Tl)
400.000 560.000
Ömür (Yıl)
10
20

Soru 2. Aşağıdaki iki alternatifi verim oranı analizi ile karşılaştırınız. MÇVO, yıllık bileşik
%10’dur.

Alternatif
İlk Maliyet (Tl)
Yıllık Düzgün Maliyet (Tl)
5 Yılda Bir Büyük Bakım Maliyeti (Tl)
Hurda Değer (Tl)
Ömür (Yıl)

A
B
C
380.000 520.000
650.000
110.000 70.000
60.000
190.000 150.000
120.000
200.000 400.000
450.000
40
SONSUZ SONSUZ
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10. KAZANÇ/MALİYET ORANI ANALİZİ & GERİ ÖDEME SÜRESİ
ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kazanç / Maliyet Oranı (K/M) Analizi ile Yatırım Analizleri
10.2. K/M Analizi Problemlerinde Durum ve Ölçüt
10.3. Analiz Süresinin Dikkate Alınması
10.3.1. Eşit Ömürlü Alternatiflerin Karşılaştırılması
10.3.2. Farklı ömürlü alternatiflerin karşılaştırılması
10.3.3. Analiz süresinin sonsuz olması durumu
10.4. Geri Ödeme Süresi Analizi İle Yatırım Analizleri
10.4.1. Zaman değerini dikkate almayan geri ödeme süresi analizi
10.4.2. Zaman değerini dikkate alan geri ödeme süresi analizi
10.5. Kaynakça
10.6. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kazanç/Maliyet oranı analizi nedir? Artış analizi nasıl yapılır? Çoklu alternatiflerde nasıl seçim
yapılır? Geri ödeme süresi nedir? Geri ödeme süresi kaç farklı şekilde hesaplanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazanç/maliyet oranını ŞD
veya YD esaslı
hesaplayabilmek.
K/M analizinde artış
analizini yapabilmek.
Geri ödeme süresini faiz
oranı ile veya faiz oranı
kullanmadan
hesaplayabilmek.

191

Anahtar Kavramlar
K/M analizi, artış analizi, geri ödeme süresi

192

Giriş
Bu bölümde, kazanç maliyet oranı analizi ne sabit girdi ne sabit çıktı problemleri ve sabit
girdi problemleri için örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca eşit ömürlü alternatifler, farklı ömürlü
alternatifler ve sonsuz ömürlü alternatifler için kazanç/maliyet oranı analizi örneklerle
anlatılacaktır. Daha sonra tamamlayıcı bir analiz olan geri ödeme süresi analizi açıklanacaktır.
Zaman değerini dikkate alarak veya zaman değerini dikkate almaksızın geri ödeme süresinin
hesaplanışı ve alternatifler arasından seçim yapılması gösterilecektir.
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10.1. Kazanç / Maliyet Oranı (K/M) Analizi İle Yatırım Analizleri
Sermaye maliyeti veya minimum çekici verim oranı bilindiğinde, bir alternatifin kabul
edilebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir:

Kazançların şimdiki değeri (KŞD)– Maliyetlerin şimdiki değeri (MŞD) ≥ 0

veya

Eşdeğer düzgün yıllık kazanç (EDYK) – Eşdeğer düzgün yıllık maliyet (EDYM) ≥ 0

Bu ifadelerden hareketle,

KŞD / MŞD ≥ 1

veya

EDYK / EDYM ≥ 1

elde edilir.

Örnek Problem:

Nümerik kontrollü bir freze tezgahı 40.000 YTL’ye satın alınırsa 8 yıllık ömrü boyunca yılda
net 7.000 YTL kazandıracaktır. Bu sürenin sonunda hurda değerinin 5.000 YTL olması
beklenmektedir. Minimum çekici verim oranı %12’dir. Bu tezgah satın alınmalı mıdır?

MŞD=40.000 - 5.000 (P F ,%12,8 ) =40.000 – 5.000 × 0,4039 = 37.980,5 YTL
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KŞD= 7.000 (P A ,%12,8 ) = 7.000 × 4,968 = 34.766
KŞD/MŞD = 0,92
Bu değer, 1’den küçük olduğundan tezgaha yatırım yapılması doğru değildir.

10.2. K/M Analizi Problemlerinde Durum ve Ölçüt
K/M problemlerinde durum ve ölçüt tablosu aşağıdaki gibidir:

Tablo 9.1. K/M Analizi Durum-Ölçüt Tablosu
Sabit girdi
Sabit çıktı
Ne sabit girdi ne sabit çıktı

Durum
Maliyetler eşit
Kazançlar eşit

Ölçüt
K/M maksimum yapmak
K/M maksimum yapmak
Alternatifler arasındaki K/M
oranı
artışını
hesapla.
ise
büyük
∆K ∆M ≥ 1
maliyetli alternatifi seç. Aksi
halde,
küçük
maliyetli
alternatifi seç.

10.3. Analiz Süresinin Dikkate Alınması
10.3.1. Eşit Ömürlü Alternatiflerin Karşılaştırılması
Alternatifler eşit ömürlü olduğunda, analiz süresi alternatif ömürü kadar alınır. Kullanılacak
K/M artış oranı aşağıdaki gibidir:

(∆K / ∆M )2−1 =

KSD2 − KSD1
MSD2 − MSD1

Veya

(∆K / ∆M )2−1 =

EDYK2 − EDYK1
EDYM 2 − EDYM1
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Örnek Problem:

Bir şirket maliyetleri düşürmek amacıyla iki cihazdan birisini satın almaya karar verecektir.
Her iki cihazın da satınalma maliyeti 100.000 YTL olup, ekonomik ömürleri 5 yıldır. Bu
cihazların bu ömürler sonunda hurda değerleri yoktur. A cihazı yılda 30.000 YTL maliyet
tasarrufu sağlayacaktır. B cihazi maliyet ise ilk yıl 40.000 YTL olmak üzere, ikinci yıl 35.000
YTL, üçüncü yıl 30.000 YTL ve böylece gittikçe düşen maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
MÇVO , %7 esas alındığında şirket hangi cihazı satın almalıdır?

Bu problemde sabit girdi durumu vardır. Amaç, çıktı maksimizasyonudur. Bu durumda artışa
ait K/M oranı hesaplanmaz. Sadece iki alternatifin K/M oranları ayrı ayrı hesaplanır ve bu
oran hangisinde daha büyük ise o alternatif seçilir.

KŞDA/MŞDA =

30.000(P A ,%7,5)
= 1,23
100.000

KŞDB/MŞDB=

40.000(P A ,%7,5) − 5.000(P G,%7,5) )
= 1,258
100.000

Buna göre B alternatifi tercih edilir.

10.3.2. Farklı ömürlü alternatiflerin karşılaştırılması
Farklı ömürlü alternatiflerin K/M analizi ile karşılaştırılmak istenmesi halinde, KŞD/MŞD
esaslı oran kullanılacak ise, alternatif ömürlerinin en küçük ortak katı analiz süresi olarak
kullanılır. Analiz süresi boyunca gerçekleşecek kazanç ve maliyetlerin yukarıda verilen
oranlar kullanılarak K/M oranları hesaplanır. Oranı 1’den küçük olan alternatifler elenirler.
Diğer alternatifler arasında artışa ait K/M oranı hesaplanır ve yukarıda anlatıldığı şekilde
karar verilir. Ancak, EDYK/EDYM esaslı oran kullanılacaksa ortak katların en küçüğünü
kullanmak gerekmez ve bu yol daha avantajlı olur.
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Örnek Problem:

Aşağıda iki makineye ait veriler verilmektedir. MÇVO, %10’dur. K/M analizi ile seçim
yapınız.

A Makinesi

B Makinesi

Satınalma maliyeti

20.000 YTL

70.000 YTL

Yıllık düzgün kazanç

9.500 YTL

12.000 YTL

Hurda değer

5.000 YTL

15.000 YTL

Yararlı ömür

6 yıl

12 yıl

Analiz süresi ortak katların en küçüğü (12 yıl) olacağından, nakit akışı aşağıdaki gibi
olacaktır:

Yıl

A makinesi

B makinesi

0

-20.000

-70.000

1-6

+9.500

+12.000

6

-20.000+5.000

7-12

+9.500

+12.000

12

+5.000

+15.000

A Makinesi için:

EDYM = 20.000(A/P, %10, 6) – 5.000(A/F, %10, 6) = 4.000 YTL
EDYK = 9.500 YTL
EDYK/EDYM > 1
Olduğundan A makinesi elenmez.
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B Makinesi için:

EDYM=70.000(A/P, %10, 12) – 15.000(A/F, %10, 12)=9.600 YTL
EDYK=12.000 YTL
EDYK/EDYM> 1
Olduğundan B makinesi de elenmez ve artış analizine geçilir.

Kazançlardaki fark / Maliyetlerdeki fark = (12.000 – 9.500) / (9.600 – 4.000) = 0,45 < 1
olduğundan küçük maliyetli alternatif, yani A seçilir.

10.3.3. Analiz süresinin sonsuz olması durumu
İki alternatiften bir tanesi veya her ikisi de sonsuz ömürlü ise, kullanılacak analiz süresi
sonsuz olur. Bu, sonsuz ömür ve sonlu ömürün en küçük ortak katının sonsuz olmasından
dolayıdır. Daha önce kullanmış olduğunuz

P=A/i

veya

A=P × i

Eşitlikleri kullanılarak KŞD ve MŞD değerleri hesaplanır ve artış analizi yapılır.

10.4. Geri Ödeme Süresi Analizi İle Yatırım Analizleri
Geri ödeme süresi, yatırımın sağladığı kazançların yatırımın maliyetine eşit oluncaya kadar
geçen zaman süresidir. Bu analizde seçim kriteri, geri ödeme süresi en küçük olan alternatifi
seçmektir. Şimdiye kadar görmüş olduğunuz analizler hep aynı alternatifi seçerken, bu analiz,
şimdiye kadar görmüş olduğunuz analizlerden farklı bir alternatifi seçebilir. Bunun nedeni,
geri ödeme süresi analizi ile geri ödeme süresinden sonraki nakitlerin dikkate alınmamasıdır.
Aşağıdaki iki alternatifi inceleyiniz.
198

Yıl
0
1
2
3

Alternatif A
-1000
+1000
+200
+200

Alternatif B
-2000
+1000
+200
+5000

A alternatifinin geri ödeme süresi 1 yıl iken, B alternatifinin geri ödeme süresi 2 yıldan
fazladır. Bundan dolayı geri ödeme süresi analizine göre A alternatifi seçilir. Ancak, şimdiki
değer analizi veya diğer analizler kullanıldığı zaman B alternatifi tercih edilen alternatif
olacaktır. Çünkü üçüncü yılındaki 5000 YTL’lik kazanç B alternatifinin tercih edilmesine
neden olacaktır. Peki bu durumda niçin veya ne zaman geri ödeme süresi analizi kullanılır?
Teknolojisi çok çabuk eskiyen yatırımları düşününüz. Fiziksel ömrü tükenmemesine karşın
teknolojik ömrü tükenen bir varlığı kullanmaya devam edersek, rakiplerin yeni teknolojili
yatırımlara yatırım yapması halinde rekabet edemez hale geliriz. Öyle ise, teknolojik ömrünün
çok kısa olması beklenen yatırımların kendisini bir an önce ödemesini isteriz ki yeni teknoloji
çıktığında eski yatırım kendisini ödemiş olsun.

Geri ödeme süresi iki farklı şekilde hesaplanır. Zaman değerini dikkate alan geri ödeme süresi
ve zaman değerini dikkate geri almayan geri ödeme süresi.

10.4.1. Zaman değerini dikkate almayan geri ödeme süresi analizi

Burada geri ödeme süresini aşağıdaki eşitsizlik yardımıyla hesaplarız:

n*

∑ NCF

t

≥ FC

t =1

Burada NCFt, t. dönemin net nakit akışını, FC, ilk yatırım maliyetini temsil etmektedir. Geri
ödeme süresi bu eşitsizliği sağlayan ilk n* değeridir.

Örnek problem
Aşağıdaki nakit akışına sahip bir yatırımın geri ödeme süresini hesaplayınız.
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Yıl
Nakit
0
-8000
1
+5000
2
+4000
3
+2000
Burada geri ödeme süresi 2 yıl denilebilir. Ancak, biz doğrusal orantı yardımıyla geri ödeme
süresini hesaplayacağız:

Geri ödeme süresi = 1+ (3/4) = 1,75 yıl

bulunur.

10.4.2. Zaman değerini dikkate alan geri ödeme süresi analizi
Bu durumda aşağıdaki eşitsizlik yardımı ile geri ödeme süresi hesaplanır:

n*

∑ NCF (P F ,%i, n ) ≥ FC
t

t =1

Burada NCFt, t. dönemin net nakit akışını, FC, ilk yatırım maliyetini temsil etmektedir. %i,
paranın zaman değeridir. Geri ödeme süresi bu eşitsizliği sağlayan ilk n* değeridir.

Örnek problem

Aşağıdaki nakit akışına sahip yatırımın geri ödeme süresini hesaplayınız. Paranın zaman
değeri, %10’dur.

Yıl
0
1-5
6-15
16-20

Nakit
-50.000
+8.000
+12.000
+14.000
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Bu nakit akışına bakıldığında, ilk 5 yılın kazançları 50.000 YTL’lik ilk maliyeti karşılamaya
yetmediği açıkça görülmektedir. 6. yıldan başlayan 12.000 YTL’lik yıllık nakitlerden kaç
adeti ilk beş yıla ilave edildiğinde yatırım maliyeti karşılanmış olur? Bu sorunun cevabı,
aşağıdaki eşitlik ile elde edilebilir.

(

50.000 = 8.000(P A,%10,5) + 12.000 P A ,%10, n * − 5

)

Yukarıdaki eşitlikten yaklaşık n*=6 yıl bulunur.
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Uygulama Soruları

1. Aşağıdaki iki alternatifi K/M analizi ile karşılaştırınız. MÇVO= %10/yıl’dır.
İlk Maliyet, TL
Yıllık düzün kazanç, TL
4 yılda bir düzgün bakım maliyeti, TL
Hurda değer, TL
Ömür, yıl

Alternatif-1
400.000
140.000
80.000
200.000
24

Alternatif-2
750.000
260.000
100.000
400.000
SONSUZ

2. K/M analizi sabit çıktı problemlerinde kullanılamaz.
a) Doğru
b) Yanlış

3. Aynı problemin çözümünde K/M analizi, şimdiki değer analizinden farklı bir sonuç
verebilir.
a) Doğru
b) Yanlış

4. K/M analizinde, K/M oranı en büyük olan alternatif en iyi alternatiftir.

a) Doğru
b) Yanlış

5. K/M analizinde birden fazla alternatif varsa, verim oranı analizinde olduğu gibi, artış
analizi yapılmalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

6. Geri ödeme süresi analizinde zaman değeri kullanırsak, geri ödeme süresi daha büyük
çıkacaktır.
a) Doğru
b) Yanlış
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Kazanç / maliyet oranı analizinin tek ve çoklu alternatifler olması
durumunda nasıl uygulanacağı öğretilmiştir. Zaman değerini dikkate alarak veya dikakte
almayarak geri ödeme süresinin hesaplanması öğretilmiştir.
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11.YENİLEME ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yenileme Analizi Nedir?
11.2. Bir Varlığın Ekonomik Ömrü
11.3. Yenileme Ekonomisi
11.4. Karşılaştırmalı Kullanım Değeri
11.5. Eşit Yararlı Ömürler İçin Şimdiki Değer Yöntemi
11.6. Kaynakça
11.7. Çalışma Soruları

205

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yenileme analizi ne amaçla yapılır? Ekonomik ömür nedir? Aday makina ve mevcut makinanın
özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mevcut ve aday makine
nedir?
Ekonomik ömür nasıl
hesaplanır?
Yenileme kararı nasıl
verilir?
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Anahtar Kavramlar
Aday makine, mevcut makine, ekonomik ömür, yenileme kararı
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Giriş
Bu bölümde yenileme analizi üzerinde durulacaktır. Kullanılmakta olan bir makinanın fiziksel
ömrü sona ermeden yenilenmesi sözkonusu mudur? Makinaların fiziksel ömürleri sona
ermeden yenilenmelerinin daha ekonomik olacağı bir zaman süresi vardır. Bu süreye
ekonomik ömür denir. Bu bölümde aday makine ve mevcut makine arasında yenileme analizi
ile nasıl karar verileceği anlatılmaktadır.
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11.1. Yenileme Analizi Nedir?
Bir alternatif değerlendirme sürecinin sonucu, planlanmış bir ekonomik ömre sahip proje,
varlık veya hizmetin seçilmesi ve uygulanmasıdır. Zaman geçtikçe, savunucu ve aday
teçhizatların nasıl yenileneceğini belirlemek gerekir. Yenileme kararları, teçhizatın fiziksel
hizmet ömrünün sonuna gelip gelmediğine bakılmaksızın, daima ekonomik analizlere göre
verilmelidir. Bir teçhizat ekonomik olmayan bir biçimde çalışacağı hizmet ömrüne sahip
olabilir. Teçhizata ait bütün geçmiş yatırım ve harcamalar batık maliyetler olarak
isimlendirilir ve yenileme kararlarında rol oynamazlar. Sadece şimdiki ve gelecek maliyetler
ve yatırımlar gözönüne alınır.

Yenileme analizinin temel sonuçları aşağıdaki sorulara yanıt vermelidir:

• Varlığın veya projenin ekonomik ömrü tamamlandı mı?
• Hangi alternatif ile yenileme yapılacaktır?

Yenileme analizinin yapılma nedenlerinden bazıları:

• Performansın düşmesi (deterioration) : Parçaların fiziksel olarak yıpranmasından dolayı
meydana gelir. İstenen güvenilirlik ve verimlilik seviyesinin sağlanması için yenileme
yapılmalıdır.

• Değişen ihtiyaçlar : Doğruluk, hız gibi spesifikasyonlarda meydana gelen değişiklikleri
karşılamak için yenileme yapılmalıdır.

• Teknolojik eskime (obsolescence) : Otomasyon, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin
çabuk değişmesinden dolayı yenileme yapılmalıdır.

Genellikle mevcut teçhizat için, geçen yıllara göre aşağıdaki gözlemler yapılır:

• Artış gösteren yıllık operasyon ve bakım maliyetleri,
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• Pazar değerinde veya hurda değerinde azalmalar,
• Satınalma maliyetinin eşdeğer düzgün yıllık maliyetlerinde azalmalar.

Bu maliyet faktörleri genellikle belirli bir yıla kadar azalır ve daha sonra artar.

11.2. Bir Varlığın Ekonomik Ömrü
Bir teçhizat yaşlandıkça genel olarak sermaye maliyeti azalırken işletme maliyetleri artacaktır.
Bu iki maliyet, toplandığında genellikle U-şekilli bir maliyet fonksiyonu oluştururlar.
Teçhizat, bu toplam maliyetin en küçük olduğu zaman noktasında yenilenmelidir.

Örnek 13.1.: Bir makinanın ilk maliyeti 10.000 $’dır. Bu teçhizat yaşı ne olursa olsun 500
$’lık hurda değere sahip olacaktır. Teçhizatın 10 yıllık yararlı ömrü vardır. Yıllık işletme
maliyetleri ilk iki yıl için yılda 2.000 $’dır ve daha sonraki yıllarda yılda 600 $’lık artış
gösterecektir. MÇVO, %10 ise optimum yenileme zamanını bulunuz.

Çözüm:
Bu tip problem için maliyet eğrisi, zamanın bir fonksiyonu olan net EDYM’dir. Sermayeyi
geri kazanma maliyeti:

CR ( j ) = (10.000 − 500)( A / P ,%10, j ) + 500 × 0,10

ve eşdeğer yıllık işletme maliyeti:

A( j ) = 1.400 + 600( A / G ,%10, j ) + 600( P / F ,%10,1)( A / P ,%10, j )
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CR(j) ve A(j)’de j = 1, 2, 3,...,10 değerlerini yerine koyarak Tablo 13.1. elde edilir.
Sonuçlardan makinenin kullanımına 7. Yılın sonunda son verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Şekil 13.1., Tablo 13.1.’deki sonuçlara ait grafiği göstermektedir.

Tablo 13.1. Örnek Problemin EDYM Değerleri

Yararlı Ömür, yıl ;(j) CR(j)

A(j)

EDYM(j)=CR(j)+A(j)

1

10.500,00 $

2.000,00 $

12.500,00 $

2

5.523,81$

2.000,00 $

7.523,81 $

3

3.870,05 $

2.181,24 $

6.051,29 $

4

3.046,97 $

2.400,77 $

5.447,74 $

5

2.556,10 $

2.629,99 $

5.186,09 $

6

2.231,30$

2.859,40 $

5.090,70 $

7

2.001,40 $

3.085,07 $

5.086,47 $ = min

8

1.830,68 $

3.304,85 $

5.135,53 $

9

1.699,58 $

3.518,12 $

5.217,70 $

10

1.596,13 $

3.724,16 $

5.320,29 $
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Yıllık Maliyetler (x103 $)
14

12
10
8
6

EDYM Eğrisi

4
A Eğrisi
2
CR Eğrisi
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yararlı Ömür (yıl)

Şekil 13.1. Örneğe Ait Maliyet Eğrileri

Bir varlığın EDYM’sinin en küçük olduğu zaman aralığı, o varlığın ekonomik ömrü olarak
tanımlanır. Ekonomik ömür, Örnek 13.1.’den de anlaşıldığı gibi,

EDYM ( j ) = CR ( j ) + A( j )

(11.1)

değerini minimum yapan j* değeridir.

Örnek 13.2.: XYZ şirketi, üç yıl önce 25.000 $’a çok özel amaçlı bir makine satın almıştır.
Bu makinanın hurda değerinin olmadığı varsayılmaktadır. Çalıştırma maliyetlerinin gelecek
yıl 10.000 $ olması ve daha sonraki yıllarda yılda 800 $ artması beklenmektedir. Şirket,
mevcut makinayı 12.000 $’a mal olacak özel amaçlı bir başka makine ile yenileme fırsatına
sahiptir. Bu makinanın da hurda değeri bulunmamaktadır ve yararlı ömrü 10 yıl olup
çalıştırma maliyetleri birinci yıl 5.000 $ olacak, daha sonra yılda 1.200 $ artış gösterecektir.
Minimum çekici verim oranı %15 olduğuna göre, şirket eski makineyi yenisi ile yenilemeli
midir?
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Çözüm:

Yeni makine için:

Tablo 13.2. Örnek Problem İçin EDYM Değerleri
Yıl, j

EDYM ( j ) = 12.000( A / P ,%15, j ) + 5.000 + 1.200( A / G ,%15, j )

1

18.800,00 $

2

12.940,52 $

3

11.344,16 $

4

10.793,96 $

5= j*

10.647,20 $

6

10.687,52 $

7

ARTIYOR

.

.

.

.

.

.

Tablodan yeni makinenin ekonomik ömrünün 5 yıl olduğu görülmektedir.

Eski makine için:

EDYM ( j ) = A( j ) = 10.000 + 800( A / G ,%15, j )

Bu fonksiyon j’nin artan fonksiyonudur. Bundan dolayı j* = 1 yıldır ve EDYM(1) = 10.000
$’dır.
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Sonuç olarak eski makinenin 10.000 $’lık EDYM’si yeni makinenin 10.647,20 $’lık
EDYM’sinden daha küçük olduğundan, eski makine ekonomik ömrü olan 1 yıl dah muhafaza
edilmelidir. Bu bir yılın sonunda, analiz tekrarlanmalı ve herhangi bir yeni bir bilgi varsa
hesaba katılmalıdır. Hiç bir yeni bir bilgi yok ise ve yukarıdaki veriler hala geçerliyse,
gelecek yılın sonunda, eskisi ile yenilenmelidir. Çünkü, gelecek yıl

10.000 $ + 800 $ > 10.647,20 $

olacaktır.

11.3. Yenileme Ekonomisi
Savunucu teçhizatın yenilenmesi yapılmaksızın kullanımına son verilmesi kararı, nadiren
verilir. Birçok durumda, kullanıma son verme / yenileme kararı ortak verilir. Optimum
yenileme noktası, eski makinenin EDYM eğrisi ile yeni makinenin EDYM eğrisinin kesiştiği
noktadır.

Örnek 13.3.: XYZ şirketi, ilk maliyeti 3.000 $ olan bir pompayı 4 yıldır kullanmaktadır.
Geçen dört yıl için bu pompanın işletme ve bakım maliyetleri şu şekildedir:

Hizmet Yılı, k

İşletme ve Bakım Maliyetleri, Ck

1

90 $

2

180 $

3

560 $

4

950 $

Şirket bu pompayı satın alındığından itibaren 8 yıl kullanmayı planlamıştır. Gelecekte
beklenen işletme ve bakım maliyetleri aşağıda verilmektedir:
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Hizmet Yılı, j

İşletme ve Bakım Maliyetleri, Cj

5

1.125 $

6

1.500 $

7

1.700 $

8

2.000 $

Pompa bugün 1.200 $’a, bir yıl sonra 900 $’a, 2 yıl sonra 800 $’a ve daha sonraki yıllarda ise
500 $’a satılabilecektir.

Enerji tasarrufu yapabilen, beklenen hizmet ömrü 8 yıl olan yeni bir pompa 4.000 $’a satın
alınabilecektir. Yeni pompanın maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Hizmet Yılı, j

İşletme ve Bakım Maliyetleri, Cj

1

40 $

2

80 $

3

260 $

4

450 $

5

625 $

6

1.000 $

7

1.200 4

8

1.500 $

yeni pompa satın alınırsa, bir yıl sonra 3.100 $’a, iki yıl sonra 2.000 $’a, üç yıl sonra 1.500
$’a, dört yıl sonra 1.000 $’a ve daha sonraki yıllarda ise 900 $’a satılabilecektir. MÇVO, %15
ise, XYZ şirketi eski pompayı şimdi mi yoksa gelecekte mi yenilemelidir?

Çözüm:
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Eski pompanın EDYM eğrisini hesaplarken, 1. yıldan 4. yıla kadar olan batık maliyetler
dikkate alınmaz. Böylece, k = 5, j = 1 olur:

EDYM ( j ) = CR ( j ) + A( j )

(j = 1, 2, 3, 4)

Burada,

CR ( j ) = ( H 0 − H j )( A / P ,%15, j ) + ( 0,15) H j
A( j ) = [ C1 ( P / F ,%15,1) + ...+ C j ( P / F ,%15, j )]( A / P ,%15, j )

Benzer şekilde yeni pompa için,

CR ′ ( j ) = ( P − H ′j )( A / P ,%15, j ) + ( 0,15)( H ′j )
A ′ ( j ) = [ C ′j ( P / F ,%15,1) + ...+ C ′j ( P / F ,%15, j )]( A / F ,%15, j )

EDYM(j) eşitliğini j = 1, 2, 3, 4

için, EDYM ′( j ) eşitliğini de j = 1, 2,..., 8 için

değerlendirerek, Tablo 13.3. elde edilir. Tablodan yeni pompanın EDYM değerlerinin
hepsinin eski pompanın en küçük EDYM değerinin altında kaldığı görülmektedir. Bundan
dolayı, eski pompa yenisi ile derhal yenilenmelidir. Yeni pompanın sadece iki yıl muhafaza
edilmesi halinde gerçekleşen en kötü durumunda bile EDYM, eski pompayı bir yıl daha
muhafaza etmenin EDYM’sinden daha küçük olmaktadır. Tablo 13.3.’deki sonuçlara dikkatle
bakıldığında yeni pompaya ait EDYM eğrisinin Şekil 13.1.’deki gibi basit formda olmadığı
görülecektir.
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Tablo 13.3. Örneğe Ait EDYM Sonuçları
Şimdiden itibaren geçen

EDYM (j)

EDYM ′( j )

1

1.605,00 $

1.540,00 $

2

1.663,90 $

1.588,84 $

3

1.796,30 $

1.436,55 $

4

1.852,18 $

1.384,18 $

yıl sayısı, j

5

1.402,41 $

6

1.371,86 $

7

1.368,52 $

8

1.387,94 $

Yeni pompanın ne kadar daha muhafaza edilmesi gerektiği sorusunun cevabı, Tablo
13.3.’deki

EDYM ′( j )

değerlerine bakılarak verilecektir. Yeni pompanın ekonomik ömrü 7

yıldır. Doğal olarak, beklenmeyen bazı yeni teknolojilerin ortaya çıkması, bu planları
değiştirebilir.

11.4. Karşılaştırmalı Kullanım Değeri
Aday teçhizata göre savunucunun karşılaştırmalı kullanım değeri (KKD) ile EDYM’lerin
karşılaştırılması bazen kolaylık sağlar. ‘1’ ve ‘2’ indisleri sırasıyla savunucu ve aday
teçhizatları göstersinler. n1 ve n2 yıllık hizmet süresinden sonra, teçhizatların yıllık işletme ve
bakım maliyetleri A1(n1) ve A2(n2); hurda değerleri ise H1 ve H2’dir. Karşılaştırmalı kullanım
değeri,

( KKD − H 1 )( A / P ,% i , n 1 ) + H 1 i + A1 ( n 1 ) = ( P2 − H 2 )( A / P ,% i , n 2 ) + H 2 i + A 2 ( n 2 )

(11.2)

218

ile verilir. Burada P2, aday teçhizatın ilk maliyetidir. KKD, EDYM1(n1)=EDYM2(n2) eşitliğini
sağlayan, savunucuya ait farazi piyasa değeridir. Gerçek piyasa değeri veya şimdiki hurda
değeri P1 biliniyorsa, (13.2) eşitliğinden,

KKD = P1 + [ EDYM 2 ( n 2 ) − EDYM 1 ( n 1 )]( P / A ,% i , n 1 )

(11.3)

elde edilir. Aday teçhizata göre savunucunun KKD’si, savunucunun piyasa değeri ile
savunucunun yararlı ömrü boyunca gerçekleşen bütün yıllık maliyet tasarruflarının şimdiki
değerlerinin toplamıdır.

(13.3) Eşitliğinden açıkça görüldüğü gibi sadece ve sadece EDYM2(n2) > EDYM1(n1) olduğu
zaman KKD > P1’dir. Sadece bu durumda, savunucunun kullanımına devam edilmelidir.

Örnek 13.4.: Örnek 13.3.’de eski pompayı 4 yıl daha kullanmanın ekonomikliğini, yeni
pompayı satın alarak 7 yıl kullanmak karşısında KKD değerini hesaplayarak inceleyiniz.

Çözüm:

KKD=1.200 $ + (1.368,52 $ - 1.852,18 $)(P/A, %15, 4) = 1.200 $ - 1.381 $ = -181 $

KKD, eski pompayı 4 yıl daha kullanmakla maruz kalınacak kayıpların şimdiki değerini
temsil eden 1.381 $ değerine göre şimdiki hurda değerinden daha küçüktür. Yeni pompa satın
alınmalıdır.

Eşit Yararlı Ömürler İçin Şimdiki Değer Yöntemi
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Savunucu ve aday teçhizatların maliyetlerinin şimdiki değerleri sırasıyla MŞD1 ve MŞD2 ve
yararlı ömürler n1=n2=n ise,

MŞD1 = EDYM 1 ( n )( P / A ,% i , n )

(11.4)

MŞD 2 = EDYM 2 ( n )( P / A ,% i , n )

(11.5)

MSD − MSD = [ EDYM 1 ( n ) − EDYM 2 ( n )]( P / A ,% i , n )
1
2

(11.6)

ve

eşitlikleri

yazılabilir.

Böylece

EDYM’lerin

karşılaştırılması

yerine

MŞD’lerin

karşılaştırılması yapılabilir.

11.5. Eşit Olmayan Yararlı Ömürler İçin Kısa Analiz Süresi Yöntemi
n1 ≠ n 2 durumunda, n1 ve n2’nin en küçük ortak katına (EKOK) göre savunucu ve aday
teçhizatların maliyetleri karşılaştırılabilir. Bu yaklaşım bir sonraki bölümde anlatılacaktır.
EKOK süresince teçhizatların sürekli yenileneceği varsayımı kullanılmak istenmiyor ise,
analiz süresi n1, n2 ve planlama ufku sürelerinden en küçüğü seçilerek sınırlandırılabilir.
Böylece, sadece bilinen veriler kullanılır; zayıf tahminler kullanılmaz. Kısa analiz süresi
yönteminde, herhangi bir kullanılmamış değer veya maliyet, analiz süresi boyunca geri taksim
edilir.

Örnek 13.5.: ABC Şirketi, mevcut freze tezgahını gelişmiş bir freze tezgahı ile yenilemeyi
planlamaktadır. Veriler Tablo 13.4.’deki gibidir. ABC Şirketi’nin yöneticileri, bu konudaki
kararları için, 10 yılın ötesindeki tahminlerin doğru olmayacağını düşünmektedirler. MÇVO,
%15 ise, şirket savunucuyu aday tezgah ile yenilemeli midir?
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Tablo 13.4. Savunucu ve Aday Freze Tezgahı Verileri
Hurda Değer
Alternatif

Şimdi

Mevcut Tezgah
GelişmişTezgah

500 $
-

Ömrün Sonunda
100 $
500 $

Orijinal
Maliyet

Yıllık
Maliyet

Hizmet
Ömrü

5.000 $
7.000 $

1.000 $
375 $

15 yıl daha
10 yıl

Çözüm:

Analiz süresinin uzunluğu, 15, 10 ve 10 yıllık sürelerin en küçüğü olan 10 yıldır.
Savunucunun 15 yıl daha hizmete kalmasına ait maliyetlerin şimdiki değeri ,

MŞD1 = 500 $ - 100 $(P/F, %15, 15) + 1.000(P/A, %15, 15) = 6.334,99 $

bulunur. MŞD1, 10 yıllık analiz süresi boyunca yıllık eşdeğerlere dönüştürülürse:

EDYM1(10) = (6.334,99 $)(A/P, %15, 10) = (6.334,99 $)(0,19925 $) =1.262,25 $

bulunur. Gelişmiş makine için,

EDYM2(10) = (7.000 $ - 500 $)(A/P, %15, 10)+ (0,15)(500 $) + 375 $ =1.745,13 $

Sonuçlardan anlaşıldığı gibi, mevcut tezgahı muhafaza etmek, gelişmiş makine ile
yenilemekten 1.7445,13 $ - 1.261,25 $ = 482,88 daha az bir maliyet getirmektedir.

Örnek 13.6.: Bir önceki örnekte, şirket yöneticilerinin gelecek 5 yılın ötesindeki yıllık
maliyetleri doğru bir şekilde tahmin edemeyeceklerini düşündükleri varsayılsın. Diğer bütün
veriler aynıdır. 5 yıllık bir analiz süresi kullanarak karar veriniz.

Çözüm:
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Mevcut tezgah için EDYM,

EDYM1(5) = (6.334,99 $)(A/P, %15, 5) = 1.889,85 $

Gelişmiş tezgah için EDYM,

EDYM2(5) = (7.000 $ - 500 $)(A/P, %15, 5) + (0,15)(500 $) + 375 $ =2.389,08 $

Sonuçlar farklı fakat, karar öncekinin aynısıdır. Mevcut tezgahı muhafaza etmek daha az
maliyetlidir. 5 yıllık analiz süresi için alternatifler arasındaki fark 2.389,08 $ - 1.889,85 $ =
499,23 $’dır. Bu değer, bir önceki örnekte bulunan 482,88 $ değerinden çok az farkla daha
büyüktür. Bu defa, daha kısa analiz süresi kullanmak, alternatifler arasındaki fark miktarını
azaltmamıştır.

11.6. Farklı Ömürlü Varlıklar İçin Yenileme Varsayımı

Teçhizat yenileme kararları, çoğu zaman farklı ömürlü varlıkların karşılaştırılmasını
gerektirir. Birçok işletmede, çalışmaya devam edilebilmesi için, teçhizatlar yararlı ömürleri
sonunda benzeri teçhizatlarla yenilenir. Uygulama bu şekilde yapıldığında, farklı ömürlü
varlıkların gelecekteki nakit akışları yararlı ömürlerin en küçük ortak katına erişene kadar
tahmin edilmelidir. Daha sonra EDYD (eşdeğer düzgün yıllık değer) yöntemi hemen
uygulanabilir.

Örnek 13.6.: Bir şirket, aşağıdaki karakteristiklere sahip birbiriyle bağdaşmaz iki alternatif
makinenin (A ve B) birini satın alacaktır. Makinelere ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Alternatif

P

A

n

A Makinesi

15.000 $

6.000 $

5

B Makinesi

9.000 $

3.000 $

3

Burada P, ilk yatırım maliyeti; A, yıllık net nakit akışı, ve n, makinenin yararlı ömrüdür.
Herhangi bir makine ömrünün sonuna gelindiğinde, benzer bir makine ile yenileneceği
varsayılmaktadır. MÇVO, %10 ise, hangi makine satın alınmalıdır?

Çözüm:

A ve B makinelerinin ömürlerine ait en küçük orttak kat 15 yıldır. 15 yıla ait nakit akışları
Tablo 13.5.’de gösterilmektedir:

Tablo 13.5. Örnek Probleme ait Nakit Akışları

Yıl Sonu

A Makinesi

B Makinesi

0

-15.000 $

-9.000 $

1

6.000 $

3.000 $

2

6.000 $

3.000 $

3

6.000 $

3.000 $ - 9.000 $

4

6.000 $

3.000 $

5

6.000 $ - 15.000 $

3.000 $

6

6.000 $

3.000 $ - 9.000 $

7

6.000 $

3.000 $

8

6.000 $

3.000 $

9

6.000 $

3.000 $ - 9.000 $
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10

6.000 $ - 15.000 $

3.000 $

11

6.000 $

3.000 $

12

6.000 $

3.000 $ - 9.000 $

13

6.000 $

3.000 $

14

6.000 $

3.000 $

15

6.000 $

3.000 $

15 yıl boyunca yıllık değerler:

EDYD A = − 15.000$( P / A ,%10,5) + 6.000$ = 2 .043$

EDYD B = −9.000$( A / P ,%10,3) + 3.000$ = −619$

Sonuç olarak, B makinesi kabul edilmez. A makinesi satın alınmalıdır.
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Uygulama Soruları

Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.

#1
Bir alternatif değerlendirme sürecinin sonucu, planlanmış bir ekonomik ömre sahip proje,
varlık veya hizmetin seçilmesi ve uygulanmasına yenileme analizi denir.

A) Doğru
B) Yanlış

#2
Yenileme kararları, teçhizatın fiziksel hizmet ömrünün sonuna gelip gelmediğine bakılmadığı
analizlerine göre verilmelidir.

A) Doğru
B) Yanlış

#3
Teçhizata ait bütün geçmiş yatırım ve harcamalar batık maliyetler olarak isimlendirilir ve
yenileme kararlarında önemli rol oynarlar.

A) Doğru
B) Yanlış

#4
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Performans düşmesi, değişen ihtiyaçlar ve teknolojik eskime yenileme analizinin yapılma
nedenlerindendir.

A) Doğru
B) Yanlış

#5
Bir teçhizat yaşlandıkça genel olarak sermaye maliyeti aartarken işletme maliyetleri azalır.

A) Doğru
B) Yanlış

#6
Teçhizat, sermaye maliyeti ile işletmemaliyetinin toplamından oluşan maliyetin en küçük
olduğu zaman noktasında yenilenmelidir.

A) Doğru
B) Yanlış

#7
Bir varlığın Eş Değer Yıllık Maliyetinin (EDYM) en küçük olduğu zaman aralığı, o varlığın
ekonomik ömrü olarak tanımlanır.

A) Doğru
B) Yanlış

#8
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Savunucu teçhizatın yenilenmesi yapılmaksızın kullanımına son verilmesi kararı, sık sık
verilir.

A) Doğru
B) Yanlış

#9
Yenilenmeye aday teçhizata göre savunucu techizatın karşılaştırmalı kullanım değeri (KKD)
ile EDYM’lerin karşılaştırılması zordur.

A) Doğru
B) Yanlış

#10
Sadece EDYM2(n2) > EDYM1(n1) olduğu zaman yani KKD > P1 durumunda, savunucunun
kullanımına devam edilmelidir.

A) Doğru
B) Yanlış

#11
Eşit yararlı ömürler için şimdiki değer yönteminde aşağıdaki formül kullanılır.
MSD − MSD = [ EDYM 1 ( n ) − EDYM 2 ( n )]( P / A ,% i , n )
1
2

A) Doğru
B) Yanlış

#12
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Eşit olmayan yararlı ömürler için bu ömürlerden en küçüğü seçilerek analiz süresi
sınırlandırılamaz.

A) Doğru
B) Yanlış

#13
Kısa analiz süresi yönteminde, herhangi bir kullanılmamış değer veya maliyet, analiz süresi
boyunca geri taksim edilir.

A) Doğru
B) Yanlış

#14
Teçhizat yenileme kararları, çoğu zaman aynı ömürlü varlıkların karşılaştırılmasını gerektirir.

A) Doğru
B) Yanlış

#15
Farklı ömürlü varlıkların gelecekteki nakit akışları yararlı ömürlerin en küçük ortak katına
erişene kadar tahmin edilmelidir.

A) Doğru
B) Yanlış
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#16
Bir fabrikada 10 yıldır kullanılan bir makinanın yenilenmesi düşünülmektedir. Bu makina,
9.500 YTL’ye satınalınmış ve beş yıllık iade dönemli hızlandırılmış maliyet iadesi
amortismanına tabi tutulmuştur. Yetkili bir satıcı makinanın bir hurda değeri taşımadığını
belirtmektedir. Makinanın bu yılki bakım masrafı 800.000 YTL olmuştur. Gelecek yıllardaki
bakım masraflarının daha yüksek olması beklenmektedir. Bu makinanın kullanımına devam
edilirse, makinanın geriye kalan en ekonomik ömrü ne olacaktır?

A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 8

#17
Bir fabrikaya 40.00 YTL’ye mal olan yeni bir şişeleme makinası yerleştirilmiştir. Makina
fabrikadan kaldırıldığında hurda değeri olmayacaktır. Fabrika müdürü, sizden gelir vergilerini
ihmal ederek makina için en ekonomik ömrünü tahmin etmenizi istemektedir. Müdür, yıllık
bakım masraflarının her yıl 2.500 YTL olacağını tahmin etmektedir. Minimum EDYM’yi
verecek servis ömrü nedir?

A) 15
B) 8
C) 6
D) belirsiz
E) 19
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#18
Hallaçoğlu LTD. Şti., sekiz yıl önce 60.000 YTL’ye bir demiryolu aracı satın almıştır. Bu
aracın 10 yıllık amortismana tabi ömrü ve 7.000 YTL’lik hurda değeri olduğu varsayılarak
Yıllar Toplamına Ayrıştırılan Amortisman yöntemi ile amortisman payları hesaplanmaktadır.
Aracın şimdiki bakımı için 35.000 YTL’ye ihtiyaç vardır. Eğer bu bakım yapılırsa, aracın 10
yıl daha fazla hizmet vereceği ve bu sürenin sonunda da 10.000 YTL’lik hurda değere sahp
olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, mevcut araç şimdi 10.000 YTL’ye satılabilirken
yeni bir araç şimdi 85.000 YTL’ye satın alınabilmektedir. Yeni araş hızlandırılmış maliyet
iadesi amortismanı yöntemi ile amortismana tabi tutulmaktadır. Yeni aracın 10 yıl sonraki
tahmini hurda değeri 15.000 YTL’dir. İlave olarak, yeni araç, bakımı yapılmış araç ile
karşılaştırıldığında bakım masraflarında yılda 7.000 YTL’lik tasarruf sağlayacaktır. %15’lik
vergi öncesi verim oranına dayanarak mevcut aracın bakımının yapılması mı yoksa yeni bir
aracın satın alınması mı gerektiğini belirleyiniz. Analiz sonucu çıkan verim oranı değeri
nedir?

A) Yenilenmeli, % 15,9
B) Bakım yapılmalı, %12,7
C) Yenilenmeli, % 10,8
D) Bakım yapılmalı, %19,3
E) Bakım yapılmalı, %9,6

#19
Karahasanoğulları Kimyasal Mamulle A.Ş. kötü niyetli kimselerden korunmak için bir mamul
üretmektedir. Şirketin fabrikayı büyütmek için izole edilmiş büyük bir paslanmaz çelik tanka
ihtiyacı vardır. Karahasanoğulları A.Ş. henüz kapatılmış olan bir bira fabrikasında bir tane
tank olduğunu öğrenmiştir. Bira fabrikası, Karahasanoğulları A.Ş.’ye vereceği tank için
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15.000 YTL talep etmektedir. Karahasanoğulları A.Ş. fiyatı o kadar düşük bulmuştur ki, tankı
gelecekte her zaman 15.000 YTL’ye satabileceğine inanmaktadır. Tankın dış yüzeyi, önemli
derecede bakım gerektiren ağır izolasyon maddesi ile kaplanmaktadır. Bakım masrafları
aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir:

İzolasyon bakım
Yıl

masrafı (x 1.000 YTL)
0

2

1

0,5

2

1

3

1,5

4

2

5

2,5

%15’lik vergi öncesi MÇVO’ya dayalı olarak, izole edilmiş tankın ekonomik ömrünü
hesaplayınız.

A) 7
B) 1
C) 4
D) 5
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E) 3

#20
Bir fabrika müdürü 10 milyon $’a çok nadir bulunan bir makina satın almıştır. Makinanın
birinci yıl sonundaki satış değerinin 3 milyon $’a olacağı ve makinanın antikacılarca
istenmesinden ötürü 500.000 $ değer kazanacağı tahmin edilmektedir. Bakım maliyetinin ilk
3 yılda 300.000 $ olması ve sonraki her yıl iki katına çıkması beklenmektedir. Bu şekilde, 4
üncü yılın bakım maliyeti 600.000 $, 5 inci yılın bakım maliyeti 1.200.000 $ v.b. olacaktır,
%15’lik MÇVO’na dayalı olarak bu makinanın ekonomik ömrünü hesaplayınız.

A) 7
B) 3
C) 12
D) 6
E) 9

#21
Kale imalat A.Ş. fabrikada bulunan bir makinanın yenilenmesi konusunu ele almaktadır. Yeni
bir makina 3.700 YTL’ye mal olacak ve dört yıllık amortisamana tabi yararlı ömrü sonunda
bir hurda değer taşımayacaktır. Makina satın alınırsa %7’lik yatırıma ait vergi kazancı izin
verilecektir. Mevcut makina dört yıl önce 4.000 YTL’y satın alınmış ve sekiz yıllık yararlı
ömrü olduğu ve bu sürenin sonunda bir hurda değeri taşımayacağı varsayımı ile doğrusal
amortismana tabi tutulmuştur. Mevcut makina şimdi bir alıcıya 1.000 YTL’ye satılabilecek
veya dört yıl daha kullanılabilecektir. Bu süre sonunda ise bir hurda değer taşımayacaktır.
Yeni makina, mevcut makina ile karşılaştırıldığında çalıştırma masraflarında yılda yaklaşık
900.000 YTL tasarruf sağlayacaktır. Vergi oranı %48 olarak kabul edilirse, mevcut makinayı
muhafaza etmek yerine yeni makinayı satın alma durumunda vergi öncesi verim oranını
hesaplayınız.
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A) %12,6
B) %13,5
C) %14,8
D) %11,3
E) %10,1

#22
Bir yenileme analizi probleminde aşağıdaki bilgiler elde bulunmaktadır:
İlk maliyet

: 12.000 YTL

Yıllık bakım masrafı : İlk üç yılda yok
4. yılın sonunda 2.000 YTL
5. yılın sonunda 2.000 YTL
5. yıldan sonra yılda 2.500 YTL
düzgün artış gösterecek (6. yılın sonunda 4.500 YTL,
7. yılın sonunda 7.000 YTL vb.).
Herhangi bir yıldaki hurda değer sıfırdır. İskonto oranını %10 alıınız ve gelir veriglerini ihmal
ediniz. Bu aday teçhizat için en ekonomik ömrü hesaplayınız.
A) 6
B) 2
C) 5
D) 8
E) 4
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#23
Bir firma, fabrikadaki makinalarından bazılarının durumunu incelemektedir. Yeni işe giren bir
mühendise makinaları inceleme ve hangi seçeneklerin yapılabilir olduğunu belirleme görevi
verilmiştir. Dikkatli bir analizden sonra, mühendis birbirinden bağımsız yapılabilir beş
seçenek olduğunu raporlamıştır. Bu şirket %50 gelir verigis ödemektedir. Ekonomik
analizlerinde %10’luk vergi sonrası verim oranı istemektediler. Firma aşağıdaki 5 seçenekten
hangisini seçmelidir?
A) çeşitli bakım harcamaları için 44.000 YTL ayırmak. 44.000 YTL bir işletme masrafı
olarak gösterilebilecek ve derhal diğer verigye tabi gelirlerden düşülebilecektir. Bu bakımların
işletme masrafları şimdiki seviyesinde kalacak şekilde gelecek 7 yıl süresince fabrikanın
fonksiyonlarını yerine getirmesi için yapılması elzemdir.
B) 49.000 YTL karşılığında genel aöaçlı teçhizat satın almak. Doğrusal amortisman yöntemi
kullanılacak ve amortismana tabi süre teçhizatın yararlı ömrü olan 7 yıla eşit olacaktır.
Teçhizatın yararlı ömrü boyunca hurda değeri olmayacaktır. Yeni teçhizat işletme
masraflarını yılda şimdiki seviyelerinin 6.000 YTL altına düşürecektir.
C) 56.000 YTL karşılığında yeni geliştirilmiş özel teçhizat satın almak. Bu teçhizat yedi yıllık
yararlı ömrü boyunca YTAA yöntemine tabi tutulacaktır. Teçhizat işletme masraflarını yılda
şimdiki seviyelerinin 12.000 YTL altında düşürecektir ve yararlı ömrü sonunda hurda değer
taşımayacaktır.
D) bu seçenek satın alınacak özel teçhizatın işletme masraflarını şimdiki seviyelerinin 7.000
YTL altına düşürmesi dışında, B seçeneğinin aynısıdır.
E) bu hiçbir şey yapmama seçeneğidir. Hiçbir şey yapılmaz ise gelecekte yıllık işletme
masraflarının şimdiki seviyesinin 8.000 YTL üzerinde olması beklenmektedir.

#24
Bir makina, Kelelioğulları A.Ş.’ye $10.000’a mal oluyor ve ne zaman satılırsa $1.500 hurda
değerine sahip olacağı düşünlüyor. İlk yıla ait işletme maliyetlerinin $1.500 olacağı tahmin
ediliyor ve bunun her yıl, eskimeden ötürü, $400 artması bekleniyor. Eğer MÇVO %15 ise
makinanın ekonomik ömrünü bulunuz.
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A) 6
B) 4
C) 10
D) 7
E) 8

#25
Bir şirket üretim hattındaki bir süreci yeni bir makina almak suretiyle otomotikleştirmek
istemektedir. Bu makina $8.000’a mal olacak ve yıllık $2.500 tasarruf sağlayacaktır. Eğer
makina 10 yıl kullanılacaksa, bu süre sonunda $2.000 hurda değerine sahip olacaksa ve
MÇVO %15 olacaksa verilen bu kararın şirkete sağlayacağı tasarruf miktarını bulunuz.

A) $5258,67
B) $5041,38
C) $5314,91
D) $5172,49
E) $5436,11

#26
Şu andaki piyasa değeri $3.500 olan 4 yıllık bir kalıp-dökme makinası şirketin gelecekteki
üretim ihtiyacının ancak yarısını karşılayabilecek kapasitededir. Aynı özellikte üretim
kapasitesine sahip yeni bir makina $5.000’a mal olacaktır. Her iki makinanın bu tarihten
itibaren 6 yıllık ekonomik ömrü vardır. Bu süre sonunda her ikisinin hurda değeri, yeni
makina çin $1.000, eski makina için $700 olacaktır. Yıllık işletim maliyetlerinin yeni makina
için $3.500, eskisi içinse $4.000 olması beklenmektedir. Bunların yanında kapasite olarak iki
kat olan bir makina da seçenekler arasındadır. Bu makinanın şu andaki ederi $12.000’dır ve 6
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yıllık ekonomik ömrü sonunda $2.000’lık bir hurda değere sahip olacaktır. İşletme
maliyetlerinin ise yıllık $6.000 olması beklenmektedir. Eğer MÇVO %10 alınırsa, eski ve
yeni makina birlikteliğinin ve iki kat kapasiteye sahip yeni makinanın eşdeğer düzgün yıllık
maliyetleri(EDYM) ne olur?

A) EDYMyeni küçük, eski küçük=$9.231, EDYMbüyük=$8.496
B) EDYMyeni küçük, eski küçük=$6.354, EDYMbüyük=$7.895
C) EDYMyeni küçük, eski küçük=$8.859, EDYMbüyük=$8.948
D) EDYMyeni küçük, eski küçük=$7.159, EDYMbüyük=$9.256
E) EDYMyeni küçük, eski küçük=$11.025, EDYMbüyük=$9.487

#27
Halihazırda kullanılan 5 yıllık bir makina bugün satılırsa $1.200’a, bundan 5 yıl sonra satılırsa
$400’a hurda değerine sahip olacaktır. İşletme maliyetleri yıllık $800 olacaktır. Yeni kıymetli
bir makina $2.400’a mal olacak ve yıllık $500 işletim maliyetine sahip olacaktır. 5 yıllık
ekonomik ömrü sonundaysa $1.000’lık bir hurda değerine ulaşacaktır. Bir başka olası
durumsa eski makinayı onarmaktır. Bu onarım $600’a mal olmasına karşılık makinanın 5 yıl
sonraki hurda değerini $200 artıracak ve yıllık işletim maliyetlerini $200 düşürecektir. Eğer
MÇVO %10 alınırsa, bu üç seçeneğin EDYM’si ne olur?

A) EDYMeski=$1.325, EDYMyeni=$986, EDYMonarılmış=$879.
B) EDYMeski=$1.010, EDYMyeni=$846, EDYMonarılmış=$931.
C) EDYMeski=$1.298, EDYMyeni=$754, EDYMonarılmış=$678.
D) EDYMeski=$1.051, EDYMyeni=$969, EDYMonarılmış=$977.
237

E) EDYMeski=$958, EDYMyeni=$1.456, EDYMonarılmış=$889.

#28
Yeni aday bir teçhizatın aşağıdaki özellikleri vardır:
Piyasa

İşletim

Yıl

Değeri

Maliyetleri

0

$10.000

1

8.000

$2.000

2

7.000

2.500

3

6.500

3.000

4

2.000

0

-

Yukarda da görüldüğü üzere aday teçhizatın $10.000’lık ilk yatırım maliyeti vardır. Fiziki
ömrü maksimum 4 yıldır. Yıllık faizin i=%8 olduğu ve gelecekteki tüm aday teçhizatların
şimdiki aday teçhizatla aynı özelliklere sahip olduğu varsayımından hareketle 1 yıllık, aday
teçhizatla aynı özelliklere sahip bir savunucunun var olduğunu düşünelim. Savunucu
değiştirilmeden önce kalan ömrünün ne olduğunu bulunuz.
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 7

#29
Alınacak yeni aday teçhizatın ilk maliyeti $13.000’dır. Bu makina için öngörülen hurda
değerleri ve işletim maliyetleri aşağıda verilmiştir.
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Yıl sonu:

1

2

3

4

5

Hurda Değeri:

$9.000

$8.000

$6.000

$2.000

$0

İşletim Maliyeti:

$2.500

$2.700

$3.000

$3.500

$4.500

Şu anda hizmet vermekte olan teçhizat, savunucunun ise şimdiki piyasa değeri $5.000’dır.
Savunucunun öngörülen hurda değerleri ve işletim maliyetleri aşağıda verilmiştir.

Yıl sonu:

1

2

3

Hurda Değeri:

$4.000

$2.000

$0

İşletim Maliyeti:

$3.000

$3.500

$4.000

Savunucu 1 yıl önce $8.000’a satın alınmıştır. Kalan fiziki ömrü 3 yıldır. Gelecekteki tüm
aday teçhizatların şimdiki aday teçhizatla aynı özelliklere sahip olduğunu kabul ediyoruz.
Şirketin MÇVO’su %15 ise savunucu kaç yıl sonra değiştirilmelidir?
A) 6
B) 3
C) 5
D) 8
E) 1

#30
Bir şirkete yeni alınacak aday teçhitza $10.000’a mal olacaktır. Maksimum fiziki ömrü 5
yıldır. Her yıl sonundaki piyasa değeri ve yıllık işletim maliyetleri aşağıda verilmiştir.
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Yıl

Piyasa

İşletim

Değeri

Maliyetleri

1

$8.000

$10.000

2

4.000

10.000

3

2.000

10.000

4

0

10.000

5

0

10.000

Şirketin vergi öncesi MÇVO’su %15 olduğuna göre aday teçhizat için ekonomik ömrü
bulunuz.

A) 8
B) 2
C) 4
D) 6
E) 5

Cevaplar:

1.a.doğru
2.b.yanlış
3.b.yanlış
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4.a.doğru
5.b.yanlış
6.a.doğru
7.a.doğru
8.b.yanlış
9.b.yanlış
10.a.doğru
11.a.doğru
12.b.yanlış
13.a.doğru
14.b.yanlış
15.a.doğru
16.c.1
17.d.belirsiz
18.b.Bakım yapılmalı, %12,7
19.e.3
20.d.6
21.a. %12,6
22.c.5
23.c.YTAA yöntemi
24.e.8
25.b.$5041,38
26.a. EDYMyeni küçük, eski küçük=$9.231, EDYMbüyük=$8.496
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27.d. EDYMeski=$1.051, EDYMyeni=$969, EDYMonarılmış=$977.
28.c.2
29.b.3
30.e.5
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yenileme analizinin terimlerini, ekonomik ömrün nasıl hesaplanacağını,
aday ve mevcut makinaların karşılaştırılması ve yenileme kararının nasıl verileceği öğrenildi.
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12. RİSK VE BELİRSİZLİK ANALİZİ & DUYARLILIK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Risk Analizi
12.2. Analitik Yöntemler
12.3. Proje Riskinin Ölçüleri
12.4. Değişkenlik Katsayısı Kullanılarak Projelerin Karşılaştırılması
12.5. Tesadüfi Nakit Akışları
12.6. Korelasyonlu Nakit Akışları
12.7. İstatistiksel Olarak Bağımsız Nakit Akışları
12.8. Duyarlılık Analizi
12.9. Tahminlerin Duyarlılığı
12.10. Riskli Ortamda Net Şimdiki Değer Analizi
12.10.1. Belirlilik Eşdeğeri Yöntemi
12.10.2. Riske Göre Ayarlanmış İskonto Oranı Yöntemi
12.10.3. Belirlilik Eşdeğeri Ve Riske Göre Ayarlanmış Oran Yaklaşımları Arasındaki
İlişki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Risk nedir ve nasıl ölçülür? Normal dağılım varsayımı ile risk nasıl hesaplanır? Riskli nakit
akışları ile şimdiki değer nasıl hesaplanır? Duyarlılık analizi niçin yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Riskin tanımı ve nasıl
ölçüleceğini bilir.
Riski nakit akışlarının
şimdiki değerini
hesaplayabilir.
Normal dağılımı kullanarak
risk hesaplar.
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Anahtar Kavramlar
Risk, varyans, beklenen değer, normal dağılım, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış iskonto
oranı
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Giriş
Bu bölümde risk ve belirsizlik altında yatırım analizleri üzerinde durulacaktır. Olasılık
dağılımları bilinen parametrelerin birarada değerlendirilmeleri ile yatırım analizleri
gerçekleştirilecektir. Bir projenin zarar etme olasılığı, belirli bir miktarın üzerinde kar elde
olasılığı gibi olasılıklar hesaplanacaktır.
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12.1. Risk Analizi
Duyarlılık analizleri, bir veya daha fazla parametrenin değerinde tahmin hataları veya
değişikliklerin etkinlik ölçüsü üzerindeki etkinliklerini tanımlamak için belirsizlik koşulları
altında yapılır. Risk koşulları mevcut olduğunda, proses risk analizi olarak isimlendirilir. Risk
analizi etkinlik ölçüsünün olasılık dağılımının geliştirilmesinden ibarettir. Bir yatırım
alternatifine ait risk genellikle, etkinlik ölçüsünün istenmeyen bir değerinin olasılığı olarak
verilebilir veya etkinlik ölçüsünün varyansı olarak ölçülebilir.

12.2. Analitik Yöntemler
Risk koşullarının mevcut olması beklenen tipik parametreleri, ilk yatırım, yıllık işletme ve
bakım maliyetleri, hurda değer, yatırım ömrü, planlama ufku ve minimum çekici verim
oranıdır. Bu parametreler, istatistiksel olarak bağımsız, zamanla ve/veya birbirleriyle
korelasyonlu olabilirler.

12.3. Proje Riskinin Ölçüleri
Varyans

Proje değerlendirmede çok geniş ölçüde kullanılan risk kavramı, varyans (veya sdandart
sapma) ile ölçülen verim veya kazanç değişkenliğidir. Bir yatırımın verimi beklenen verim
civarında ne kadar çok değişirse, yatırımcının riski o kadar çoktur. Varyansın bir risk ölçüsü
olarak kullanımı, beklenen değer altındaki sapmalarla beklenen değer üstündeki sapmalara
aynı gözle bakılması demektir. Bu ölçü, bütün uç verimlere (pozitif veya negatif) ‘istenmez’
gözüyle baktığından çok genel ve tutucu bir ölçü olarak eleştirilmektedir. Buna rağmen
varyans, hesaplama kolaylığından ve çoğu kimseye tanıdık olduğundan, hala popüler bir risk
ölçüsüdür.
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Yarıvaryans

Yarıvaryans, kayıpların azaltılması üzerine odaklaşmakta ve bunun avantajını taşımaktadır.
Bu risk ölçüsü, negatif verimdeki değişkenliği ölçmektedir. Bu ölçü, sermaye bütçeleme
problemlerinde kullanıldığı zaman, projenin yatırım verimleri etrafındaki ortak olasılık
dağılımının tamamen bilinmesi gerekmektedir. Çünkü, alternatiflerin ortalama, varyans ve
yarıvaryansını hesaplamak için bu bilgi gerekmektedir. Ancak karar verici, bir takım alternatif
ile karşılaştığında ve her proje çok sayıda sonuca sahip olduğunda, böyle bir dağılımın
geliştirilmesi genellikle pratik değildir.

12.4. Değişkenlik Katsayısı Kullanılarak Projelerin Karşılaştırılması
Çeşitli projelerin standart sapma ve ortalamaları hesaplandıktan sonra, projeler oldukça basit
bir şekilde karşılaştırılabilir. Değişkenlik katsayısı (DK) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

DK =

σ

(12.1)

x

Örnek:
İki proje için aşağıdaki tahminler yapılmıştır:

Ortalama

Standart Sapma

Proje A

80x109 TL

12.500x106 TL

Proje B

130.000 TL

17.500x106 TL

A projesinin değişkenlik katsayısı:

DK A =

12.500
= %15,6
80.000
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B projesinin değişkenlik katsayısı:

DK B =

17.500
= %13,5
130.000

Sonuç: B projesi, A projesine göre daha az risklidir.

12.5. Tesadüfi Nakit Akışları

Etkinlik ölçüsünün olasılık dağılımını analitik olarak belirlemek için, genellikle bazı
basitleştirici varsayımlar yapılır. En basit durum, belirli sayıda tesadüfi ve istatistiksel
bağımsız nakit akışlarını içeren durumdur. Örnek olarak, Aj tesadüfi değişkeni, j (j=0, 1, 2,…,

N) dönemi sonunda gerçekleşen net nakit akışını göstersin. Şimdiki değer,

N

ŞD = ∑ (1 + i )

−j

Aj

(12.2)

j=0

ile verilir.

Tesadüfi değişkenlerin toplamının beklenen değeri, tesadüfi değişkenlerin beklenen
değerlerinin toplamına eşit olduğundan, beklenen şimdiki değer,

N

[ ]

E (ŞD) = ∑ (1 + i ) E A j
j =0

−j

(12.3)

ile verilir.

A j ’ler istatistiksel olarak bağımsız olduğundan, şimdiki değerin varyansı,
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N

V [ŞD] = ∑ (1 + i )

−2 j

j =0

[ ]

V Aj

(12.4)

ile verilir.

Merkezi limit teoremi, bağımsız dağılmış tesadüfi değişkenlerin toplamının toplamdaki terim
sayısı arttıkça normal dağılıma uygun olarak dağılmaya eğilim gösterdiğini ifade eder. Buna
göre, N arttıkça, şimdiki değer E[ŞD] ortalama değerli ve V [ŞD] varyanslı bir normal
dağılıma yönelmektedir.

Örnek:

MÇVO = %10 kabul ederek aşağıdaki verileri gözönüne alınız.

j

0
1-10

[ ]

[ ]

E Aj

V Aj

-10.000 TL

1x106

1.800 TL

4x104

Negatif bir şimdiki değer olasılığını hesaplayınız.

Çözüm:
N

E [ŞD] = −10.000 + ∑ (110
, ) x1800
.
−j

j =1
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= − 10.000 + 1800
. ( P / A ,%10,10)

= 1.059 ,20 TL

V [ŞD] = 1x10 + ( 4 x10
6

10

4

. )
) ∑ (110

−2 j

j =1

= 1x106 + ( 4 x104 )( P / A,%10,20) 2,10
= 116,217 x10 4

ŞD ≤ 0 olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanır:


0 − E [ŞD] 
P(ŞD ≤ 0) = P  z ≤

V[ŞD] 


− 1.059,20 

= P z ≤


1.078,04 
= P( z ≤ −0,982)
= 0,163

12.6. Korelasyonlu Nakit Akışları

Aj’ler istatistiksel olarak bağımsız değilse, varyans hesaplaması aşağıdaki gibi değiştirilir:

N

[ ]

V [ŞD] = ∑ V A j (1 + i )
j =0

[

−2 j

N −1

+ 2∑

∑ Cov[ A , A ](1 + i ) (
N

− j+k )

j

k

(12.5)

j = 0 k = j +1

]

Bu eşitlikteki Cov A j , Ak değerinin hesaplanabilmesi için aşağıdaki bağıntıların kullanılması
gerekmektedir:
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Cov[ X , Y ] = E [ XY ] − E [ X ] E [ Y ]

(12.6)

Cov[ X , Y ] = ρσ [ X ]σ [ Y ]

Burada ρ , X ve Y arasındaki korelasyon katsayısıdır. Alternatif olarak varyans aşağıdaki
şekilde de verilebilir:

[ ]

N

N −1

−2 j
V [ŞD] = ∑ V A j (1 + i ) + 2 ∑
j =0

N

∑ρ

j = 0 k = j +1

jk

[ ]

− j+k
σ A j σ [ Ak ](1 + i ) ( )

(12.7)

Burada ρ jk , Aj ve Ak arasındaki korelasyon katsayısıdır. Aj ve Ak’ların hepsi tam korelasyonlu

(

)

ise ρ jk = +1

:

N

−j
V [ŞD] = ∑ σ A j (1 + i ) 
 j =0


[ ]

2

(12.8)

olarak hesaplanır.

Korelasyonlu değişkenlerle ilgilenildiği zaman, normal yaklaşımın ŞD dağılımı için
kullanılabileceği tartışılabilir. Bununla birlikte, normal yaklaşımın kullanılması çok sayıda
tesadüfi değişken olduğunda ve tamamının korelasyonsuz olduğu durumlarda uygun
olmaktadır. Normal yaklaşımın kullanılması için uygun koşullar olmadığında, Monte Carlo
simülasyonunun kullanılması tavsiye edilmektedir.

Korelasyonlu nakit akışlarını içeren risk analizi için, Hillier, kovaryansların doğru
tahminlerinin elde edilebilmesini beklemenin muhtemelen gerçekçi olmayacağını ifade
etmektedir. Bunun sonucu olarak, herhangi bir yıldaki net nakit akışının yıldan yıla bağımsız
olan ve zamana göre korelasyonlu olan parçalara ayrılması önerilmektedir. Hillier, j. yıldaki
net nakit akışının aşağıdaki şekilde temsil edilebileceğini varsaymaktadır:
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A j = X j + Y j1 + Y j 2 +...+Y jm

(12.9)

Burada,

Xj : j’nin tüm değerleri için istatistiksel bağımsız olan nakit akışı parçası,
Yjk : Y0k, Y1k,…,YNk ile tam korelasyonlu olan nakit akışı parçasıdır.

Yj1,Yj2, …ve Yjm’nin istatistiksel bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. Böylece, Yjk’nın j’ye
göre tam korelasyonlu ve k’ye göre tam korelasyonsuz olduğu varsayılmaktadır. Artık,
şimdiki değerin beklenen değeri ve varyansı aşağıdaki gibi verilebilir:

N

[ ]

N

m

[ ]

−j
−j
E[ŞD] = ∑ E X j (1 + i ) + ∑ ∑ E Y jk (1 + i )
j =0

j = 0 k =1

(12.10)

ve

N

[ ]

V [ŞD] = ∑ V X j (1 + i )
j =0

−2 j

2

N

−j
+ ∑ ∑ σ Yjk (1 + i )  (12.11)
k =1  j = 0

m

[ ]

Örnek:

Bir firma nümerik kontrollü matkap tezgahı satın almayı düşünmektedir. Bir firma yetkilisi,
tezgahın 150x109 TL’ye satın alınıp monte edilebileceğini ifade etmektedir. Analizde 10 yıllık
bir planlama ufku (analiz dönemi) kullanılacaktır. Hurda değerin 25x109 TL ortalama ve
2,5x109 TL standart sapmalı bir normal dağılıma uyması beklenmektedir. İşçilik
maliyetlerinin ve bakım maliyetlerinin tam korelasyonlu olması beklenmektedir. Diğer yıllık
işletme maliyetlerinin istatistiksel bağımsız olması beklenmektedir. Beklenen değerler ve
standart sapmalar aşağıdaki gibidir (x106 TL):
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[
]
σ [İşçilik ] = 0,10 E [İşçilik ]TL
E[ Bakım ] = −3.000TL
σ [ Bakım ] = 0,20 E [ Bakım ]TL
E[ Diğer ] = −3.000TL
σ [ Diğer ] = 500TL

E İşçilik j = −10.000 − ( j − 1)1000
. TL
j

j

j

j

j

j

j

%20’lik bir MÇVO kullanarak, E[ŞD] ve σ [ŞD] ’yi hesaplayınız.

Çözüm:

E[ŞD] = −150.000TL + 25000
. TL( P / F ,%20,10) −
. TL( A / G ,%20,10)]( P / A,%20,10) −
[10.000TL + 1000

[1.000TL + 500TL( A / G,%20,10)]( P / A,%20,10) − 3.000TL( P / A,%20,10)
= −227.507TL

V [ŞD] =

250.000( P / A,%20,20)
+ 6.250.000( P / F ,%20,20) +
2,20

.
+ 100( A / G ,%20,10)]( P / A,%20,10)}
{[1000

{[200 + 100( A / G,%20,10)]( P / A,%20,10)}

2

2

+

= 35,25x10 6

. TL bulunur.
Buradan σ [ŞD] = 5937
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Örnek:

Önceki örnekte bahsedilen firma, satınalma maliyeti 80x109 TL ve 10 yıllık bir süre içinde
ortalaması 15x109TL, standart sapması 1x109TL olan normal dağılımlı bir hurda değere sahip
yarı otomatik matkap tezgahını alternatif olarak düşünmektedir. Nümerik kontrollü
alternatifte olduğu gibi, yıllık işçilik maliyetleri ve yıllık bakım maliyetleri tam
korelasyonludur.

Diğer

yıllık

işletme

maliyetlerinin

istatistiksel

bağımsız

olması

beklenmektedir. Yarı otomatik matkap tezgahı için aşağıdaki beklenen değerler ve standart
sapmalar tahmin edilmektedir (x106 TL):

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

E İşçilik j = −20.000TL − ( j − 1)2.000TL

[

σ İşçilik j = 0,15E İşçilik j

]

E Bakım j = −500TL − ( j − 1)400TL

[

σ Bakım j = 0,20 E Bakım j

]

E Di ğer j = −6.000TL

σ Diğer j = 1000
. TL

%20’lik bir MÇVO kullanarak, nümerik kontrollu matkap tezgahının tercih edilen alternatif
olma olasılığını hesaplayınız. Her alternatifin şimdiki değerinin normal dağıldığı
varsayılmaktadır.

Çözüm:

E [ŞD] = −80.000TL + 15.000TL( P / F ,%20,10) −

[20.000TL + 2.000TL( A / G,%20,10)]( P / A,%20,10) −
[500TL + 400TL( A / G,%20,10)]( P / A,%20,10) − 6.000TL( P / A,%20,10) = −219.552TL
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V [ŞD] =

2
(1000
. ) ( P / A,%20,20)

2,20

. ) ( P / F ,%20,20) +
+ (1000
2

{[3.000 + 300( A / G,%20,10)]( P / A,%20,10)} +
{[100 + 80( A / G ,%20,10)]( P / A,%20,10)} = 274,51x10
2

2

6

. TL bulunur.
Buradan σ [ŞD] = 16568

ŞD1’in nümerik kontrollu matkap tezgahının şimdiki değerini ve ŞD2’nin yarı otomatik
tezgahın şimdiki değerini gösterdiğini kabul edelim. Bu durumda Pr (ŞD 1 f ŞD 2 ) olasılığının
veya Pr (ŞD 1 − ŞD 2 f 0) olasılığının belirlenmesi istenmektedir. Y = ŞD1 − ŞD 2 olsun.

ŞD1 ve ŞD 2 normal dağılmış iseler, Y’de E [ Y ] = E [ŞD 1 ] − E [ŞD 2 ] beklenen değerli ve

[

] [

]

V [ Y ] = V ŞD1 + V ŞD 2 varyanslı normal dağılıma uyacaktır. Bundan ötürü,

E[ Y ] = −227.507TL + 219.552TL = −7.955TL
V [ Y ] = (35,25x10 6 ) + ( 274,51x10 6 ) = 309,76 x10 6
ve


0 − ( − 7.955TL) 
 = Pr ( S f 0,452) = 0,3257
Pr ( Y f 0) = Pr  S f
6 
309,76 x10 


bulunur. Nümerik kontrollu matkap tezgahının daha ekonomik olma olasılığı 0,3257’dir.

Örnek:

Önceki örnekte, tezgahın garantili olarak yılda 57.500x106 TL’lik gelir sağlayacağını belirten
10 yıllık bir üretim anlaşması için parça üretmek üzere kullanılacağını varsayınız. Firmanın
her alternatif için yatırımda en azından %20’lik bir verim oranı sağlaması olasılığı nedir?

259

Çözüm:

İç verim oranını saptamakta birden fazla kök olmadığı sürece aşağıdaki eşitlik kullanılabilir:

(

Pr (i * p MÇVO ) = Pr ŞD p 0 MÇVO

)

Bundan ötürü, nümerik kontrollü matkap tezgahı için,

[

]

Pr (i * p %20) = Pr 57.200TL( P / A,%20,10) + ŞD 1 p 0

= Pr(ŞD p -241.040TL)

13.533
= Pr S p −

32,25x106



 = 0,0113



Maliyetlerin şimdiki değeri (MŞD), 241.040x106 TL’den daha az olduğu sürece verim oranı
%20’den çok olacaktır. 241.040x106 TL olduğunda verim oranı %20 olacak, 241.040x106
TL’den büyük olduğunda verim oranı %20’den küçük olacaktır.

Yarı otomatik matkap tezgahı için,


21488
. TL 
 = 0,0973
Pr (i * p %20) = Pr (ŞD 2 p −241.040) = Pr  S p −

274,51x10 6 


Nümerik kontrollü matkap tezgahı daha düşük ŞD’ye sahiptir. Bununla birlikte, daha düşük
varyansa sahip olduğundan en azından %20 iç verim oranı kazanmakta başarısızlık olasılığı
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daha küçüktür. Böylece, nümerik kontrollu tezgahta %1,13, yarı otomatik tezgahta %9,73 risk
vardır.

12.7. İstatistiksel Olarak Bağımsız Nakit Akışları
Örnek:

Aşağıdaki tabloda bir projenin nakit akışlarının ortalama ve standart sapmaları verilmektedir.
Projenin,

a) Net şimdiki değerini,
b) Net şimdiki değerinin standart sapmasını,
c) Negatif bir net şimdiki değer ,
d) En azından 20x109 TL’lik net şimdiki değer elde etme olasılığını
hesaplayınız. Her dönemdeki nakit akışları istatistiksel olarak bağımsızdır. Bir başka ifadeyle,
bir dönemdeki değişme diğer dönemdeki değişmeden bağımsızdır. Sermaye maliyeti,
%10’dur.

Dönem

0

Beklenen net nakit
akışı (x106 TL)

-200.000

1

3

4

5

+55.000 + 48.000 + 65.000 + 70.000 +40.000

Beklenen değişkenlik

0

4.000

İskonto faktörü
SM = %10

1,00

0,909

(σ )

2

4.500

0,826

3.500

0,751

4.500

0,683

3.000

0,621

Çözüm:

a)
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NŞD = -200.000 + (55.000x0,909) + ( 48.000 x 0,826) + ( 65.000 x 0,751) +

(70.000 x 0,683) + (40.000 x0,621) = 11108
. x10 6 TL

b) σ NŞD =

(4.000) 2

(11
,)

2

+

(4.500) 2

(11
,)

4

+

2
(3500
. )

(11
,)

6

+

(4.500) 2

(11
,)

8

+

(3.000) 2

(1,1)

10

= 6.847 x10 6 TL

c) Negatif bir net şimdiki değer olasılığı:

z=

0 − 11108
.
= −1,622
6.847

−1, 622

∫ Φ( z)dz = %5,3

−∞

d) En azından 20x109 TL’lik net şimdiki değer gerçekleşmesi olasılığı:

z=

20.000 − 11108
.
= 1,299
6.847

+∞

∫ Φ( z)dz = %9,7

1, 299

12.8. Duyarlılık Analizi

Ekonomik analizler geleceği tahmin edebilmeye bağlı olduğundan, yapılacak hesaplamalarda
hata olabileceği büyük bir olasılıktır. Duyarlılık analizi belirli faktörlerin değişmesi halinde
ekonomik karar ve ölçülerinin nasıl etkileneceğini belirlemek için yapılan bir çalışmadır.
Örneğin, karşılaştırılan bütün alternatifler MÇVO’dan çok daha büyük bir verim oranına
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sahip olduklarında, MÇVO’daki küçük değişmeler, kararı etkilemeyecektir. Bu durumda
kararın göreceli olarak MÇVO’ya duyarsız olduğu söylenir. Bununla birlikte, ekonomik
ömürdeki bir değişiklik kritik ise, kararın ömür tahminlerine duyarlı olduğu söylenir.
Duyarlılık analizleri, bir veya daha fazla parametre için belirsizlik koşulları mevcut
olduğunda uygulanabilir. Bir duyarlılık analizinin amacı karar vericiye çeşitli bilgiler
sağlamaktır. Bunlar, çeşitli parametre değerlerinde olabilecek hatalardan dolayı ekonomik
etkinlik ölçüsünün (şimdiki değer, eşdeğer düzgün yıllık nakit v.b.) davranışı ve ekonomik
yatırım alternatiflerinin tercihinde olabilecek potansiyel durumlar gibi bilgilerdir.
Genellikle ömür, yıllık maliyetler veya gelirlerdeki değişmeler, satış fiyatından, farklı
kapasite seviyelerinde çalışmaktan, enflasyondan v.b. unsurlardan kaynaklanır. Örneğin,
gerçekleştirilmesi düşünülen bir tesis için %75 kapasite, %50 kapasite ile karşılaştırılırsa,
işletme maliyetleri ve gelir artacaktır. Fakat, beklenen ömür muhtemelen azalacaktır.
Genellikle tahminlere ait belirsizliğin ekonomik analizi nasıl etkilediğini görmek için birçok
önemli faktör (parametre) üzerinde durulur. Ele alınan faktöre karşı verim oranı, eşdeğer
düzgün yıllık değer veya şimdiki değerin duyarlılığı grafikler çizilerek gösterilir. İki proje
verilen bir faktöre göre ve hesaplanan başabaş noktasına göre karşılaştırılabilir. Bu nokta, iki
projenin ekonomik olarak eşdeğer olduğu değişken değeri gösterir. Bununla birlikte, başabaş
grafiği, her grafikte sadece bir faktörü temsil eder. Bundan dolayı, her faktörün bağımsız
olduğu varsayımı ile birçok grafik oluşturulmalıdır.
Duyarlılık analizi terimi, bir kararın, bir veya daha fazla parametrenin değerlerindeki
değişikliklere karşı duyarlılığını ölçme arzusundan doğmuştur. Birden fazla parametrenin ayrı
ayrı duyarlılık analizleri yapılabileceği gibi, bu parametreler aynı zamanda ihtiva edilerek bir
parametreler kombinasyonu da analiz edilebilir. Bu analiz, duyarlılık yüzeyi yaklaşımı olarak
isimlendirilir. Birden fazla faktörün analizi yapıldığı zaman, duyarlılık analizi, her defasında
bir değişken için manuel hesaplamalarla gerçekleştirilebilir. Bilgisayar programları, birden
fazla faktörün aynı zamanda incelenmesini sağlayabileceği gibi, şimdiki değer ve verim oranı
gibi analizlerin ele alınan faktöre göre duyarlılıklarına ait grafiklerini de aynı zamanda
çizebilirler.

12.9. Tahminlerin Duyarlılığı
Duyarlılık analizi yapılacağı zaman izlenecek genel bir prosedür vardır. Bu prosedürün
adımları aşağıdaki gibidir:
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1. Tahmin edilen değerden farklı değerlere sahip olabilmesi muhtemel faktörlerin
belirlenmesi.

2. Her faktör değeri için muhtemel değişim aralığının seçilmesi.
3. Her bir faktörün duyarlılığını değerlendirmek için, şimdiki değer, eşdeğer düzgün yıllık
değer veya verim oranı gibi bir değerlendirme yönteminin seçilmesi.

4. Adım 3’te seçilen değerlendirme yöntemlerinden bulunan sonuçların grafik halinde
gösterilmesi..

Duyarlılık analizinin sonuçları, faktörlerin mümkün olduğu kadar daha fazla bilgi toplayarak
dikkatli bir şekilde tahmin edilmesi gerektiğini ortaya koyacaktır.

Örnek: ABC Şirketi, 8 milyar TL ilk maliyetli ve sıfır hurda değerli yeni bir otomatik
tezgahın satın almayı planlamaktadır. Tezgahın vergi öncesi beklenen nakit akışı yılda (2,7 -

2k) milyar TL’dir (k = 1,2,3...n). Şirketin MÇVO’su farklı tipteki yatırımlar için yıllık
%10’dan %25’e kadar değişmektedir. Benzer tezgahların ekonomik ömürleri genellikle 8
yıldan 12 yıla kadar değişmektedir. Eşdeğer düzgün yıllık değer analizini kullanarak,

a) n = 10 için MÇVO’daki değişmenin duyarlılığını,
b) MÇVO = %15 / yıl için ekonomik ömürdeki değişmenin duyarlılığını
inceleyiniz.

Çözüm:

a) Duyarlılık analizi için i’yi %5’lik artışlar ile değiştirmek yeterli olacaktır. i=%10 ve G = 2.000 için,
P = −80.000 + 25.000( P / A,%10,10) − 2.000( P / G ,%10,10) = 27.830$

EDYD = P ( A / P ,%10,10) = 4.529$

Benzer şekilde diğer sonuçlar:
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i

P

EDYD

%15

11.512 $

2.294 $

%20

-962 $

229 $

%25

-10.711 $

-3.000 $

MÇVO - EDYD grafiği şekil 14.1.’de gösterilmektedir. EDYD’nin büyük bir negatif eğime
sahip

olması,

kararın

MÇVO’daki

değişmelere

karşı

oldukça

duyarlı

olduğunu

göstermektedir. MÇVO’nun üst sınırına yakın bir değer alması olasılığı yüksek ise, yatırım
çekici olmayacaktır.

b) Ekonomik ömür için 2 yıllık artışlar kullanarak, i=%15 için EDYD değerleri aşağıda
verilmektedir:
n

P

EDYD

8

7.221 $

1.609 $

10

11.511 $

2.294 $

12

13.145 $

2.425 $

Şekil 14.1., n-EDYD’ye ait karakteristik lineer olmayan bağıntıyı göstermektedir. EDYD,

n’nin bütün değerleri için pozitif olduğundan, yatırım kararı ekonomik ömürden
etkilenmemektedir.
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EDYM ($)
5.000

MÇVO
n

4.000
3.000
2.000
1.000

5

-1.000

10

4

15

6

20

8

10

25

12

30

14

35

16

MÇVO %

Ömür ( yıl )

-2.000
-3.000

Şekil 14.1. EDYM’nin MÇVO ve n’deki Değişmelere Karşı Duyarlılığı

İki proje karşılaştırılıyor ve bir faktör için duyarlılık analizi yapılmak isteniyorsa, duyarlılık
grafikleri lineer (doğrusal) olmayan sonuçlar gösterebilirler. Şekil 14.2.’ye gözatıldığında
grafik, her plana ait vergi sonrası nakit akışının operasyon zamanına bağlı lineer olmayan bir
fonksiyon olduğunu göstermektedir. A planı, 50 - 200 saat arasında kuvvetli bir duyarlılık
gösterirken, 200 saatin üzerinde göreceli olarak duyarsız olduğu görülmektedir. Operasyon
zamanlarında önemli değişmeler olduğundan, B planı daha çekici olacaktır. Çünkü, B planı,
göreceli olarak duyarsızlık göstermektedir. Bu karar, daha kararlı bir vergi sonrası nakit akışı
güvencesi sağlayacaktır.
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Vergi Sonrası Nakit Akışı (x1000 $)
150
Plan B

100
Plan A

50

Operasyon Zamanı / Yıl
0

50

100

150

200

250

300

Şekil 14.2. İki Alternatif Plana Ait Vergi Sonrası Nakit Akışının Operasyon Zamanına Duyarlılığı

Şekil 14.2. İki Alternatif Plana Ait Vergi Sonrası Nakit Akışının Operasyon Zamanına Duyarlılığı

12.10. Riskli Ortamda Net Şimdiki Değer Analizi
ŞD formülüne riskin dahil edilmesi için yaygın şekilde kullanılan iki yaklaşım vardır:

12.10.1. Belirlilik Eşdeğeri Yöntemi
Bu yaklaşım, karar vericinin fayda-risk önceliğini sermaye yatırımı kararına dahil ederek
riskin gözönüne alınmasını sağlamaktadır. Belirlilik eşdeğeri yönteminde, şimdiki değer
hesaplamasındaki pay değeri (beklenen yıllık nakit akışı) belirlilik eşdeğeri katsayısı ile
çarpılarak riske göre ayarlama yapılır. Böylece yöntemin matematik ifadesi aşağıdaki şekilde
verilir:

N

ŞD = ∑
t =1

αtRt

(1 + i)

t

−C

(12.12)
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Burada,

αt : yönetimin t döneminde riske karşı tutumunu yansıtan belirilik eşdeğeri katsayısı,
Rt : t dönemindeki beklenen nakit akışı,
i : risksiz faiz oranı

n : proje ömrü
C : ilk yatırım maliyeti

Belirlilik eşedeğeri yöntemine ait eşitlikteki pay değeri (α t Rt ) , yönetimin, proje tarafından
teklif edilen belirsiz yıllık nakit akışı yerine her yıl belirli bir nakit akışını almaya razı
olduğunu ifade etmektedir. Yönetimin riske karşı tutumu daha ihtiyatli ise belirlilik eşdeğeri
katsayısı sıfıra daha yakın olacaktır.

Projeler işletme için normal riskli ise ve sermaye

maliyeti ve risksiz faiz oranı biliniyor ise, belirlilik eşdeğeri katsayısını belirlemek
mümkündür.

Örnek:

Bir yıl ömürlü ve yıl sonunda 5 milyar TL’lik bir beklenen nakit akışına sahip normal riskli
bir proje için belirlilik katsayısını hesaplayınız. Şirket, %12’lik bir sermaye maliyetine ve
%6’lık risksiz faiz oranına sahiptir. İskonto oranı olarak sermaye maliyetini kullanarak
projenin şimdiki değeri,

ŞD =

5x10 9 TL
= 4,46428 x109 TL
1 + 0,12

bulunur. Bu değeri ve sermaye maliyeti için de risksiz faiz oranını yerine koyarak belirlilik
eşdeğeri katsayısı elde edilir:
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α .5x10 9 TL
1 + 0,06
α = 0,9464

= 4 ,46428 x10 9 TL

Belirlilik eşdeğeri katsayısı için aşağıdaki eşitlik de kullanılabilir:

α=

1 + risksiz faiz oranı
1 + sermaye maliyeti

(12.13)

Yönetim, bir yıl sonra 5x109 TL olacağı şüpheli bir nakit akışı veya bir yıl sonra 4,732x109
TL (=5x109 TL x 0,9464) nakit akışı arasında tercihte kayıtsız kalmaktadır.

12.10.2. Riske Göre Ayarlanmış İskonto Oranı Yöntemi

Belirlilik eşdeğeri yaklaşımı, ŞD formülünün pay değerinde riske göre ayarlama yaparken,
riske göre ayarlanmış iskonto oranı payda değerinde ayarlama yapar:

n

ŞD = ∑
t=1

Rt

(1 + r ) t

−C

(12.14)

Burada r, riske göre ayarlanmış iskonto oranıdır. Proje riski arttıkça risksiz faiz oranına ilave
edilen risk primi de artar. Bu ise daha büyük bir iskonto oranına ve bundan dolayı daha küçük
bir şimdiki değere neden olur. Bu yaklaşım sezgiselliğinden ötürü çekici olmasına rağmen
kullanıma uygunluğu büyük oranda riskin zamanla nasıl değişeceğinin algılanabilmesine
bağlıdır. Riske göre ayarlanmış iskonto oranı, risk priminin zamanla nasıl değişeceğinin
algılanabilmesine bağlıdır. Riske göre ayarlanmış iskonto oranı, risk priminin zamanla üstel
bir oranda büyüdüğünü varsaymaktadır. Yeni bir mamul önerisini değerlendiren bir imalatçıyı
gözönüne alalım. Bu önerinin gelecek 5 yıl boyunca yılda 100x109 TL civarında bir nakit
akışı sağlayacağı ve daha sonra mamul karlılığının ani şekilde düşeceği tahmin edilmektedir.
Öneri, yüksek riskli bir girişim olarak görüldüğünden, %12’lik bir risk primi iskonto oranına
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ilave edilecektir. Risksiz iskonto oranı iskonto etmeden önce riske göre ayarlanmış nakit
akışı, 1. yılda 89,286x109 TL (=100x109 TL / 1,12) ve 5. yılda 56,743x109 TL (=100x109 TL /
(1,12)5) olarak bulunur. Bu yöntem 1. yıldan 5. yıla kadar yıllık nakit akışının gerçek riskliliği
ne ölçüde yansıtabilmektedir? Birinci yıl, en fazla belirsizliğin bulunduğu yıl olacaktır.
Pazarda yer aldıktan ve mamule talepler olduktan sonra, müteakip satışların tahmini göreceli
olarak kolay olacaktır. Böylece, bu örnek için tek bir riske göre ayarlanmış iskonto oranı
kullanmak, projenin ömrü boyunca gerçekleşecek değeri üzerindeki riskin tesirini göstermek
bakımından kötü bir uygulama olacaktır. Çünkü risk, geçen zamanla üstel olarak
artmamaktadır.

12.10.3. Belirlilik Eşdeğeri Ve Riske Göre Ayarlanmış Oran Yaklaşımları Arasındaki
İlişki
Belirlilik eşdeğeri ve riske göre ayarlanmış iskonto oranı yaklaşımlarının ŞD formülüne proje
riskini dahil etmeye çalıştıkları gösterildi. Belirlilik eşdeğeri formülü,

n

ŞD = ∑
t=1

α t Rt

(1+ i ) t

−C

(12.15)

olarak verilmişti. Burada αt , yatırımcının riske karşılık derecesinin bir ölçüsüdür:

Tablo 14.1. Belirlilik Eşdeğeri Katsayısı

α
α
α
α

=?
p1
=1
f1

Yatırımcının Riske Karşı Tutumu
Riske Karşı
Riske Karşı Kayıtsız (Nötr)
Risk Alan

Riske göre ayarlanmış iskonto oranı formülü ise,
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n

ŞD = ∑
t=1

Rt

(1 + r )

t

−C

(12.16)

t

olarak verimişti. Burada rt , t döneminde nakit akışının riskliliğini yansıtan uygun iskonto
oranıdır.

Sabit bir iskonto oranı (r) varsayımı altında, iki yaklaşımın da her bir dönemdeki nakit
akışlarına ait aynı şimdiki değerleri vermesi beklenir:

R1
αR
Rt
α t Rt
= 1 1 ...
t =
1 + r 1 + i (1 + r )
(1 + i ) t

Buradan,

1+ i
 1+ i 

α1 =
...α t = 
1+ r
1+ r

t

bulunur. Bu nedenle, riske göre ayarlanmış iskonto oranı, belirlilik eşdeğeri katsayısı αt ’ye

 1+ i 

1+ r

t

αt = 

(12.17)

olduğu yerde eşdeğerdir.

İskonto oranı ve belirlilik eşdeğeri katsayısının zamanla sabit olduğu varsayımı altında, riskli
nakit akışlarının net şimdiki değeri aynı olmalıdır.

n

ŞD = ∑
t=1

n

Rt

(1 + r )

t

=∑
t =1

αRt

(1 + i )

n

t

= α∑
t =1

Rt

(1 + i ) t
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Buradan,

n

∑ R (1 + r )
t

α=

t =1
n

Rt

∑ (1 + i )

t

(12.18)

t

t =1

bulunur. α , projenin belirlilik eşdeğerinin ağırlıklandırılmış ortalama katsayısıdır.

Örnek:

Derhal 3x109 TL’lik bir nakit çıkışı gerektiren bir proje, 1. ve 2. yıllarda gerçekleşmesi
şüpheli 2x109 TL’lik nakit girişleri sağlayabilecektir. Risksiz faiz oranı, %10’dur. Yönetim,
bu yatırım için risk primini %10 olarak tahmin etmektedir. Böylece, riske göre ayarlanmış
iskonto oranı %20 olacaktır. ŞD formülünü uygulayarak,

ŞD = -3x10 9 TL +

2 x10 9 TL 2 x10 9 TL
+
1,2
(1,2) 2

= 0,055x10 9 TL

bulunur. Risksiz faiz oranı ile iskonto edilirse,

2 x10 9 TL 2 x10 9 TL
ŞD = -3x10 TL +
+
11
,
(11, ) 2
9

= 0,471x10 9 TL

bulunur.
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Belirlilik eşdeğeri katsayısı riske göre ayarlanmış ve risksiz oranlarla iskonto edilen riskli
nakit akışlarının şimdiki değerlerinin toplamı arasındaki bağıntıdır.

α=

3,055x10 9 TL
= 0,88
3,471x109 TL

olarak hesaplanır.

Bu katsayı ile belirlilik eşdeğeri yöntemini uygulamak, aynı ŞD’yi (0,055x109 TL) verecektir:

0,88( 2 x10 9 TL) 0,88( 2 x10 9 TL)
ŞD = -3x10 TL +
+
= 0,055x10 9 TL
2
1,1
(1,1)
9
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Uygulama Soruları
Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Duyarlılık analizleri, bir veya daha fazla parametrenin değerinde tahmin hataları veya
değişikliklerin etkinlik ölçüsü üzerindeki etkinliklerini tanımlamak için belirsizlik koşulları
altında yapılır.

a) Doğru b) Yanlış

2. Risk koşullarının mevcut olması beklenen tipik parametrelerinden biri hurda değeridir.
a) Doğru b) Yanlış

3. Bir yatırımın verimi beklenen verim civarında ne kadar çok değişirse, yatırımcının riski o
kadar çoktur.

a) Doğru b) Yanlış

4. Varyans negatif verimdeki değişkenliği ölçmektedir.
a) Doğru b) Yanlış

5. Varyans ölçüsü, bütün uç verimlere (pozitif veya negatif) ‘istenmez’ gözüyle bakar.
a) Doğru b) Yanlış

6. İki alternatifin değişkenlik katsayısını karşılaştırmak suretiyle hangisinin daha az riskli
olduğuna karar vermek mümkün değildir.

a) Doğru b) Yanlış
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7. Merkezi limit teoremi, bağımsız dağılmış tesadüfi değişkenlerin toplamının toplamdaki
terim sayısı arttıkça normal dağılıma uygun olarak dağılmaya eğilim gösterdiğini ifade
eder.

a) Doğru b) Yanlış

8. Karşılaştırılan bütün alternatifler MÇVO’dan çok daha büyük bir verim oranına sahip
olduklarında, MÇVO’daki küçük değişmeler, kararı etkilemeyecektir.

a) Doğru b) Yanlış

9. Bir duyarlılık analizinin amacı karar vericiye çeşitli bilgiler sağlamaktır.
a) Doğru b) Yanlış

10. Birden fazla parametrenin ayrı ayrı duyarlılık analizleri yapılabilmesine rağmen bu
parametrelerin bir kombinasyon olarak analiz edilmesi mümkün değildir.

a) Doğru b) Yanlış

11. İki proje karşılaştırılıyor ve bir faktör için duyarlılık analizi yapılmak isteniyorsa,
duyarlılık grafikleri lineer (doğrusal) olmayan sonuçlar gösterebilirler.

a) Doğru b) Yanlış

12. Belirlilik eşdeğeri yöntemi karar vericinin fayda-risk önceliğini sermaye yatırımı kararına
dahil ederek riskin gözönüne alınmasını sağlamaktadır.

a) Doğru b) Yanlış

13. Yönetimin riske karşı tutumu cesur ise belirlilik eşdeğeri katsayısı sıfıra daha yakın olur.
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a) Doğru b) Yanlış

14. Riske göre ayarlanmış iskonto oranı, risk priminin zamanla doğrusal bir oranda
büyüdüğünü varsaymaktadır.

a) Doğru b) Yanlış

Aşağıdaki soruların cevaplarını kısaca açıklayınız.

1. Duyarlılık analizi hangi amaçla yapılır?

2. Proses risk analizi nedir?

3. Risk koşullarının mevcut olması beklenen tipik parametreleri nelerdir?

4. Varyans ve yarıvaryans nedir?

5. Değişkenlik katsayısı nedir? Formülünü yazınız.

6. Tesadüfi nakit akışı nedir? Kısaca açıklayınız.

7. Duyarlılık analizinin prosedürünü maddeler halinde açıklayınız.

8. Duyarlılık yüzeyi yaklaşımı nedir?
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9. Belirlilik eşdeğeri yöntemi nedir? Açıklayınız.

10. Belirlilik eşdeğeri katsayısı nedir? Formülünü yazınız.

11. Riske göre ayarlanmış iskonto oranı yöntemi nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, riskli yatırımların nasıl değerlendirileceği farklı yaklaşımlarla öğrenildi.
İstatistiksel yaklaşımlar ve şimdiki değer esaslı yaklaşımlar öğrenildi. Duyarlılık analizlerinin
yapılışı ve anlamı öğretildi.
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13. VERGİ SONRASI ANALİZLER VE AMORTİSMAN FAKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Vergi Sonrası Ekonomik Analizler
13.2. Amortisman Hesaplamaları
13.2.1. Doğrusal Amortisman
13.2.2. Yıllar Toplamına Ayrıştırılan Amortisman
13.2.3. Azalan Bakiyelerle Amortisman
13.3. Vergi Sonrası Verim Oranının Hesaplanması
13.4. Kaynaklar
13.5. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Amortisman nedir?
Neden Hesaplanır?
Hangi şekillerde hesaplanır?
Vergi ile ilişkisi nedir?
Vergi sonrası verim oranı nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Amortismanın tanımı ve
türlerini bilir.
Vergi ve amortismanı
birlikte hesaplamalara
katabilir.
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Anahtar Kavramlar
Amortisman, doğrusal amortisman, azalan bakiyeler amortismanı, yıllar toplamına ayrıştırılan
amortisman, vergi, verim oranı
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Giriş
Bu bölümde amortisman payı hesaplamaları ve bunların veri sonrası analizlerde nasıl
kullanılacağı gösterilecektir. Vergi sonrası nakit akışından verim oranının hesaplanması bu
bölümün konularındandır
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13.1. Vergi Sonrası Ekonomik Analizler
Sözcük olarak amortisman değer azalması olarak tanımlanır. Değerin birçok anlamı
olduğundan, bu tanım tatmin edici değildir. Ekonomik analiz dilinde değer , piyasa değeri
veya kullanma değeri anlamına gelir. Böylece amortisman iki şekilde tanımlanabilir: Piyasa
değerinde azalma veya kullanma değerinde azalma.

İşletmelerin sahip olduğu bina, makine gibi bazı üretim araçları uzun süre dayanmakta ve
üretimde kullanılmaktadır. Bu gibi duran varlıklar kuşkusuz mal ve hizmet üretiminde şu
veya bu şekilde yardımcı olmaktadırlar. üretimin maliyeti hesaplanırken duran varlıkların
üretime katkısını gözönünde bulundurmak, yani söz konusu üretimi gerçekleştirmek için
duran varlıkların değerinden ne miktar kaybettiğini saptamak gerekir. Bir makina satın
alınırken yapılan ödemeler, nitelik bakımından ham maddeye veya işçilere ödenen paralardan
farksızdır. Her yıl (veya dönem), duran varlıkların kıymetlerinden dönem maliyetine ilave
edilmek üzere indirilen miktarlara amortisman denir. Amortismanın bir başka tanımı, bir

malın maliyetinin ekonomik ömür süresince hurda değeri düşüldükten sonra bir fona
sistematik ayrılışı olarak da yapılabilir.

Duran varlıkların zaman geçmesiyle kıymet kaybetmesini iki nedenle açıklamak mümkündür:
1. Maddi nedenler, 2. Fonksiyonel nedenler. Maddi nedenler, duran varlıkların üretim
gücündeki fiziksel azalmadır. Eskime ve yıpranma sonucunda duran varlığın bakım ve işletme
giderleri yükseldiği gibi, yaptığı üretim de azalır. Bu durum maliyetin yükselmesine neden
olur. Hatta bir an gelir ki makine artık çalışamaz olur. Maddi amortisman nedenleri zaman ve
kullanma ile ilgilidir. Bir makine iyi kullanılır ve bakımı iyi yapılır ise, hizmet görme süresi
de uzayabilir. Fakat bakım ve kullanma ne kadar iyi olursa olsun, hiç bir duran varlık sonsuz
olarak kullanılmaz. Diğer bir maddi amortisman nedeni duran varlığın yangın, su basması v.b.
gibi çeşitli tahribat ve kazalara uğraması olasılığıdır. Fonksiyonel amortisman nedenleri, söz
konusu makinenin maddi durumu ile ilgili değildir. Duran varlıkların teknik ilerlem e
karşısında yeni makinelere oranla yüksek maliyetle çalışır duruma gelmesi veya bu tesislerin
gördükleri işlere karşı mevcut talebin azalması gibi olaylar, duran varlıkların amortismana
tabi tutulmasını gerektirir.
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Amortisman hesaplamalarında gözönüne alınması gereken üç eleman vardır: Amortismana
tabi varlığın maliyeti, ekonomik ömür ve bu ömür sonunda varlığın hurda değeri.
Amortisman,

ekonomik

ömür

üzerinden

varlık

maliyeti

hurda

değeri

düşülerek

bulunduğundan Şekil 12.1.'deki gibi bir diyagram ile gösterilebilir. Bu şekil gözönüne
alındığında P noktasından H noktasına varmak için yıllık amortisman payını ayarlamak
gerekir. Ekonomik ömür sonunda eğrinin H noktasına ulaşması için maliyet eksi birikimli

amortisman eğrisini çizmek gerekir. Bu azalan değer, defter değeri olarak adlandırılır: Defter
Değeri = Maliyet - Amortisman Payları.

TL

(P)

Maliyet

Toplam
Amortisman
Payları
(H)Hurda Değer
Hurda Değer
0

1
2
...
Ekonomik Ömür Yılları

5

Zaman

Şekil 12.1. Amortisman Hesabında Ömür, Maliyet ve Hurda İlişkisi

13.2. Amortisman Hesaplamaları
13.2.1. Doğrusal Amortisman
Amortisman yöntemlerinin en basit ve en çok bilinen amortisman yöntemi, doğrusal (normal)
amortisman yöntemidir. Bu yöntemde duran varlığın ömrünü oluşturan yılların her birine
yazılan amortisman gideri aynıdır. Dolayısıyla bu yöntem şu varsayıma dayanır: Bir duran
varlık, ömrünü oluşturan yılların herbirine eşit katkıda bulunur. Bu yöntemde her bir yıla
yazılacak amortisman gideri şu formülle bulunur:

Yıllık Amortisman Payı =

P−H
N
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Doğrusal amortisman payını hesaplamak için bir başka yol daha vardır. Burada duran varlığın
defter değerleri kullanılır:

Herhangi Bir Yıldaki Amortisman Payı =
(Yıl başındaki defter değeri – Hurda değer)/Yıl başında geri kalan ömür

Genel olarak j yılı sonundaki defter değeri aşağıdaki eşitlikle bulunabilir:

j. Yıl Sonundaki Defter Değeri = P − j (

P−H
)
N

13.2.2. Yıllar Toplamına Ayrıştırılan Amortisman
Ekonomik ömür üzerinden hurda değeri düşüldükten sonra varlık maliyetinin tahsis edilmesi
yöntemlerinden biri de Yıllar Toplamına Ayrıştırılan Amortisman (YTAA) yöntemidir. Bu
yöntem ile varlığın ilk yılları için doğrusal yöntemden daha büyük amortisman payları,
ekonomik ömrün sonuna yaklaşırken daha küçük amortisman payları ayrılır. YTAA
yönteminde kullanılacak formül aşağıdaki gibidir:

Herhangi Bir Yıl İçin YTAA Amortisman Payı = (Yıl başında geri kalan ömür / Ömüre kadar
olan sayılar toplamı)*(P-H)

Toplam Ömre Ait Yıl Sayıları Toplamı = 1 + 2 + 3 + ... + ( N − 1) + N = N ( N + 1) / 2

13.2.3. Azalan Bakiyelerle Amortisman
Azalan Bakiyeler Yönteminde sabit bir amortisman oranı varlığın defter değeri ile çarpılır. Bu
oran amortismana tabi varlığın tipine bağlıdır. Bu oran doğrusal amortismanda 1/N ‘dir. Oran
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2/N olduğunda, yöntem çift azalan bakiyeler amortismanı (ÇABA) adını alır. Diğer oranlar
1,5/N ve 1,25/N 'dir.

Herhangi Bir Yıldaki Çift Azalan Bakiyeler Amortismanı = (2 / N)*(Defter Değeri)
veya
ÇABA= (2 / N)*(Maliyet – Birikimli Amortisman Payları)
Azalan bakiyeler amortismanı yönteminde dikkat edileceği gibi daha önceki yöntemlerde olan
bir parametre yer almamaktadır: Hurda değeri. Bundan dolayı, amortisman süresi sonunda (PH) kadar toplam amortisman ayırma garantisi olamaz. Ayrılan amortisman ya (P-H)’dan az
ya da (P-H)’dan fazla olacaktır. (P-H)’a eşit olması ihtimali az da olsa vardır.
Kontrol aşamasında (P-H)’dan az amortisman payı ayrılması halinde, önce azalan bakiyeler
amortismanı ile başlanır, daha sonra doğrusal amortisman yöntemine geçiş yapılır. (P-H)’dan
fazla amortisman ayrılmışsa, toplam amortisman payı (P-H) olacak şekilde, amortisman
ayırmayı daha önceki bir yılda keseriz.
Amortisman payları vergi öncesi nakit akışlarından düşüldükten sonra o yılın gelir vergisi
ödenir.

13.3. Vergi Sonrası Verim Oranının Hesaplanması
Amortisman ve vergi unsurlarını dikkate alarak vergi sonrası verim oranı aşağıdaki örnek
tablonun doldurulması sonucunda hesaplanabilir:
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Bu tabloda amortisman ödemesinin doğrusal olduğunu ve aşağıdaki şekilde hesaplandığı
görülmektedir:
DA=(P-H)/N=(100.000 – 40.000)/5 = 12.000 TL
Vergi sonrası verim oranı aşağıdaki eşitlik ile kolayca hesaplanır:
100.000= 34.800(P/A, vo, 5) + 40.000(P/F, vo, 5)
vo=%21,84 bulunur.

Örnek: İlk maliyeti 220.000 TL, 6 yıl sonundaki hurda değeri 80.000 TL olan amortismana
tabi bir varlığın, yıllar toplamına ayrıştırılan amortisman paylarını hesaplayınız.
YTAA1= (6/21)*(220.000-80.000)=40.000
YTAA2= (5/21)*(220.000-80.000)=33.333,33
YTAA3= (4/21)*(220.000-80.000)=26.666,67
YTAA4= (3/21)*(220.000-80.000)=20.000
YTAA5= (2/21)*(220.000-80.000)=13.333,33
YTAA6= (1/21)*(220.000-80.000)=6.666,67
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Örnek: Bir makinanın ilk maliyeti 90.000 TL, amortisman ömrü 5 yıl ve hurda değeri 7.000
TL’dir. Çift azalan bakiyeler amortisman payını hesaplayınız.
ÇABA1= (2/5)*(90.000 – 0)=36.000 TL
ÇABA2=(2/5)*(90.000-36.000)=21.600 TL
ÇABA3=(2/5)*(90.000-57.600)=12.960 TL
ÇABA4=(2/5)*(90.000-70.560)=7.775TL
ÇABA5=(2/5)*(90.000-78.336)=4.665 TL
Olarak hesaplanır ve amortisman payları toplamı «P-H» farkına eşittir.

Örnek: Bir makinanın ilk maliyeti 90.000 TL, amortisman ömrü 5 yıl ve hurda değeri 10.000
TL’dir. Çift azalan bakiyeler amortisman payını hesaplayınız.
Bu örnekte, önceki örneğe göre sadece hurda değeri değiştirildi. Amortisman hesaplamaları
tamamen aynıdır:
ÇABA1= (2/5)*(90.000 – 0)=36.000 TL
ÇABA2=(2/5)*(90.000-36.000)=21.600 TL
ÇABA3=(2/5)*(90.000-57.600)=12.960 TL
ÇABA4=(2/5)*(90.000-70.560)=7.775TL
ÇABA5=(2/5)*(90.000-78.336)=4.665 TL

Ancak bu örnekte P-H=80.000 TL iken, amortisman payları toplamı 83.000 TL’dir. Yani
eşitlik sağlanmamaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde düzeltilir:
ÇABA1= (2/5)*(90.000 – 0)=36.000 TL
ÇABA2=(2/5)*(90.000-36.000)=21.600 TL
ÇABA3=(2/5)*(90.000-57.600)=12.960 TL
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ÇABA4=(2/5)*(90.000-70.560)=7.775TL
ÇABA5=1.665
Son amortisman ödemesini toplam 80.000 TL olacak şekilde azalttık.

Örnek: Bir makinanın ilk maliyeti 90.000 TL, amortisman ömrü 5 yıl ve hurda değeri 3.000
TL’dir. Çift azalan bakiyeler amortisman payını hesaplayınız.
Amortisman hesaplamaları tamamen aynıdır:
ÇABA1= (2/5)*(90.000 – 0)=36.000 TL
ÇABA2=(2/5)*(90.000-36.000)=21.600 TL
ÇABA3=(2/5)*(90.000-57.600)=12.960 TL
ÇABA4=(2/5)*(90.000-70.560)=7.775TL
ÇABA5=(2/5)*(90.000-78.336)=4.665 TL

Örneğin devamı:
Bu örnekte P-H=87.00O TL yaparken, amortisman payları toplamı 83.000 TL’dir. Burada
daha fazla amortisman payı ayırma hakkımızın olduğuna dikkat edilmelidir. Böyle
durumlarda azalan bakiyeler yönteminden doğrusal amortisman yöntemine dönüş yapmak
gerekir. Bu süreç gerçekleştiğinde aşağıdaki amortisman tablosu ortaya çıkar:

ÇABA1= (2/5)*(90.000 – 0)=36.000 TL
ÇABA2=(2/5)*(90.000-36.000)=21.600 TL
ÇABA3=(2/5)*(90.000-57.600)=12.960 TL
ÇABA4=(2/5)*(90.000-70.560)=8.220 TL
ÇABA5=(2/5)*(90.000-78.336)= 8.220 TL
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Doğrusal amortisman yöntemine dönüş yapıldığından, son iki değerin eşit olduğuna dikkat
ediniz.
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Uygulama Soruları
1. Aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisi diğerlerinden toplam amortisman
payları bakımından farklılık gösterebilir?
a) Azalan bakiyeler amortisman
b) Normal amortisman yöntemi
c) Yıllar toplamına ayrıştırılan amortisman

2. Vergi sonrası verim oranı vergi öncesi verim oranından küçük çıkar.
a) Doğru

b) Yanlış

3. Amortisman payları vergiye tabi değildir ve vergi öncesi nakitten çıkarılır.
a) Doğru

b) Yanlış

4. Amortisman payları hangisinde her yıl eşit miktarlarda ödenir?
a)

Azalan bakiyeler amortisman

b)

Normal amortisman yöntemi

c)

Yıllar toplamına ayrıştırılan amortisman

5. Amortisman payı hesapları her yıl enflasyon oranı dikkate alınarak düzeltmeye tabi
tutulurlar.
a)
Doğru
b) Yanlış
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde amortisman kavramını ve hesaplanma çeşitlerini öğrendik. Nakit
akışlarına amortisman, vergi parametresinin nasıl katıldığı öğrenildi.
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14. ENFLASYON FAKTÖRÜ & SERMAYE MALİYETİ & MİNİMUM
ÇEKİCİ VERİM ORANI & ENTERPOLASYON

296

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Enflasyon
14.2. Paranın Zaman Değerinin Dikkate Alınması
14.3. Vergi Oranının Dikkate Alınması
14.4. Proje Değerlendirmede Enflasyon
14.5. Sermaye Maliyeti
14.6. Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
14.7.Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
14.8. Minimum Çekici Verim Oranının Belirlenmesi
14.9. Lineer Enterpolasyon
14.10. Kaynaklar
14.11. Çalışma Soruları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Enflasyon nedir? Faiz ve enflasyon ilişkisi nedir? Sermaye maliyeti nasıl hesaplanır? MÇVO ile
ilişkisi nedir? Enterpolasyon niçin yapılır ve nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Enflasyon ve faiz ilişkisini
bilir. Hesaplamalarda
kullanabilir.
Sermaye maliyetini
hesaplayabilir.
Enterpolasyon hesaplaması
yapabilir.
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Anahtar Kavramlar
Enflasyon, sermaye maliyeti, gerçek karlılık oranı, reel faiz oranı, görüntü karlılık oranı,
enterpolasyon
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Giriş
Enflasyon yatırım kararlarını etkileyen önemli parametrelerden biridir. Bu bölümde örneklerle
enflasyonlu ortamlarda yatırım kararlarının nasıl verileceği gösterilecektir. Ayrıca sermaye
maliyeti ve minimum çekici verim oranı kavramları da bu bölümde anlatılacaktır.
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14.1. Enflasyon
Para değerinin düşmesine ve fiyatların yükselmesine yol açan bir olaydır. Enflasyon
Latince’de şişme, hava alma anlamına gelmektedir.

Enflasyonlar genellikle talep

şişkinliğinden ve maliyetlerin kabarmasından ileri gelir. Ulusal ekonomiler, mal ve hizmet
fiyatlarının artması anlamına gelen enflasyon ile sık sık karşı karşıya gelirler. Genellikle,
enflasyonist artışlar yıllık bileşik yüzde oranlar ile ifade edilirler. Buna göre, bir malın şimdiki
maliyeti ŞM ise, bu malın gelecek maliyeti GM,

GM = ŞM (1 + e) n

(11.1)

ile verilir. Burada, e: yıllık enflasyon oranı; n: yıl sayısını göstermektedir.

Örnek: Bir ulusal ekonomi yıllık %6 enflasyon ile karşı karşıyadır. Şimdi 100 milyon TL’ye
mal olan bir malın, 5 yıl sonraki maliyeti ne olacaktır? 5 yıl boyunca enflasyon oranının sabit
kaldığını varsayınız.

Çözüm:

GM = 100 x106 (1 + 0,06)5 = 133,82 x106 TL

Enflasyonist bir ekonomide, paranın değeri (satın alma gücü) maliyetler arttıkça azalır. Bu
durumu aşağıdaki eşitlikle ifade edebiliriz:

F ŞM
1
=
=
P GM (1 + e) n

(11.2)

veya

F=

P
(1 + e) n

(11.3)
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Burada F, şimdiki değer P’nin bugünün satın alma gücüne göre gelecek değeridir.

Örnek: Bir ulusal ekonomi %6 enflasyon ile karşı karşıyadır. Bu oranın devam etmesi
halinde, şimdiki 100x106 TL’nin beş yıl sonraki satın alma gücü ne olacaktır?

Çözüm:

F=

100 x10 6 TL
= 74,73x10 6 TL
(1 + 0,06 )5

5 yıl sonra şimdiki 100 milyon TL, bugünün satın alma gücüne göre sadece 74,73 milyon TL
değerinde olacaktır. Başka bir ifadeyle, şimdi 74,73 milyon TL’ye satın alınabilen bir mal 5
yıl sonra 100 milyon TL’ye satın alınabilecektir.

Paranın Zaman Değerinin Dikkate Alınması

Enflasyonun yaşandığı bir ortamda, ekonomik hesaplamalara enflasyonla birlikte paranın
görüntü zaman değeri (g) de dahil edilmek istenirse, gelecek değer,

F=

P(1 + g ) n
1+ g n
)
= P(
n
(1 + e)
1+ e

(11.4)

olarak elde edilir. Elde edilen bu ifade, karma faiz oranını tanımlayacak şekilde düzenlenirse,

i=

g−e
1+ e

(11.5)
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elde edilir. Bu oran (i), paranın gerçek zaman değerini göstermektedir. Enflasyonun görüntü
zaman değerinden büyük olduğu durumlarda paranın gerçek zaman değerinin negatif
olabileceğine dikkat edilmelidir. Gelecek değer eşitliği ise,

F = P(1 + i ) n

(11.6)

hesaplanır.

Örnek: Bir mühendis, yaptığı bir patent başvurusundan 1x109 TL kazanmıştır. Mühendis,
parasını yıllık bileşik %8 ödeyen 15 yıl süreli bir tasarruf sertifikasına yatırmaya karar
vermiştir. Enflasyon 15 yıl boyunca yılda %6 oranında devam ederse, bu yatırımın şimdiki
satın alma gücüne göre nihai değeri ne olacaktır?

Çözüm:

Sertifikanın ödediği %8 faiz oranı, enflasyonlu ortamda bulunulduğundan görüntü zaman
değeri (görüntü karlılık oranı) g’ye eşittir. Karma faiz oranı eşitliğinden paranın enflasyondan
arınmış gerçek zaman değeri hesaplanır:

i=

0,08 − 0,06
= 0,0189
1 + 0,06

Böylece, yatırımın şimdiki satın alma gücüne göre 15 yıl sonraki gelecek değeri,

F = 1x10 9 (1 + 0,0189 ) 15 = 1.324 .261 .000 TL
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14.2. Vergi Oranının Dikkate Alınması
Birçok durumda, bir yatırımdan alınan faiz vergilendirmeye tabidir. Kazanılan faizin v
oranında vergilendirildiği varsayılsın. Vergilendirme süresi faiz süresi ile aynıdır (örneğin bir
yıl). Bu durumda her dönem için vergi miktarı,

V = vgP

(11.7)

olacaktır. Vergilerden sonra yatırımcının kazandığı net verim,

I ′ = I − V = (1 − v )iP

(11.8)

olarak ifade edilir.

Bileşik faiz hesaplamasında hem vergilendirme hem de enflasyonun etkileri bir arada ele
alınırsa, F = P(1 + i ) n eşitliği şimdiki ve gelecek değerleri bulmak için yine kullanılabilir.
Ancak bu durumda, paranın gerçek zaman değeri aşağıdaki karma faiz oranı kullanılarak
hesaplanmalıdır:

i=

(1 − v ) g − e
1+ e

(11.9)

Örnek: Bir önceki örnekte, sertifikanın ömrü boyunca kazandıracağı faizlere, mühendisin
yılda %32 vergi ödeyeceğini varsayınız. Enflasyon oranı yılda %6 seviyesinde gerçekleşmeye
devam ederse, sertifikanın vadesi dolduğunda bugünün satın alma gücüne göre yatırımın
değeri ne olacaktır?

Çözüm:

Enflasyon ve verginin etkileri gözönüne alındıktan sonra gerçek karlılık oranı,
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i=

(1 − 0,32)( 0,08) − 0,06
= −0,00528
1 + 0,06

olarak bulunur. 15 yılın sonunda yatırımın değeri,

F = 1x10 9 (1 + ( −0,00528 )) 15 = 923 .661 .000 TL

olarak hesaplanır. Mühendis, 15 yıl sonra bugün sahip olduğu satın alma gücünden daha azına
sahip olacaktır.

14.3. Proje Değerlendirmede Enflasyon

*Ücret oranları,
*Satış fiyatları,
*Malzeme maliyetleri,
*Enerji maliyetleri,
*Taşıma maliyetleri

gibi yatırım yapılan projeyi oluşturan çeşitli faktörlerin fiyatlarındaki değişiklikler spesifik
enflasyon olarak isimlendirilir. Projenin her elemanı için spesifik bir enflasyon oranı tahmin
edilmelidir. Enflasyon, proje değerlendirmede ele alınma biçimine göre iki şekilde
isimlendirilir: Senkronize Enflasyon ve Diferansiyel (Ayrışık) Enflasyon. Senkronize

Enflasyon’da maliyet ve gelirler aynı oranda artarlar. Diferansiyel Enflasyon ise maliyet ve
gelirlerin farklı enflasyon oranlarında değiştiği durumdur.
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Paranın değişen satınalma gücüne göre gerçekleşen nakit akışı fiili nakit akışıdır. Fiili nakit
akışlarının satın alma gücü bakımından eşdeğerleri reel nakit akışları olarak isimlendirilir.
Sıfır enflasyon olan bir ortamda fiili nakit akışı ile reel nakit akışı aynıdır.

Örnek:

İşçilik tasarrufu yapabilen bir makina 60x109 TL’ye mal olacak ve şimdiki ücretlere göre
yılda 24x109 TL tasarruf yapacaktır. Makinanın üç yıllık bir ömre ve sıfır hurda değere sahip
olması beklenmektedir. Firmanın sermaye maliyeti %10’dur. Projenin net şimdiki değerini
(NŞD),

a) Enflasyonsuz ortamda,
b) %15’lik senkronize enflasyon (genel enflasyon) ile,
c) %15’lik genel enflasyon ve yıllık %20 oranında artan ücretler altında (diferansiyel
enflasyon) hesaplayınız.

Çözüm:

a) NŞD = -60x10 9 TL + 24 x10 9 TL( P / A,%10,3) = − 312 x10 6 TL
Proje negatif bir net şimdiki değere sahip olduğundan kabul edilmez.

b) Genel enflasyon %15 olduğundan ücret tasarruflarının artış oranı %15 olacaktır. Böylece,
aşağıdaki tablo elde edilir:

Yıl

1

2

Enflasyonsuz Yıllık

%15 Enflasyonlu Yıllık

Görüntü Kar

Ücret Tasarrufu

Ücret Tasarrufu

Oranı ile ŞD

24x109 TL

27,6x109 TL

21,859x109 TL

24x109 TL
3

31,74x109 TL
24x109 TL

36,501x109 TL

19,806x109 TL
18,031x109 TL
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Görüntü kar oranı g = i + e + ie eşitliğinden g=%26,5 olarak bulunur. Yukarıdaki tablonun
son sütunu, bir önceki sütunun bu oran ile iskonto edilmesi sonucu bulunmuştur.

NŞD = (-60 + 21,859 + 19,806 + 18,031)x109 TL = -0,304x109 TL

NŞD < 0 olduğundan proje kabul edilmez.

c) %15 genel enflasyon ve %20 yıllık ücret tasarrufu artışı ile:
Yıl

Ücret Tasarrufu

1

24x109 TL(1,2) = 28,8x109 TL

2

24x109 TL(1,2)2 = 34,56x109 TL

3

24x109 TL(1,2)3 = = 41,472x109 TL

Yine görüntü kar oranı g = i + e + ie eşitliğinden g=%26,5 olarak bulunur.

N ŞD = -60 + 28,8( P / F;%26,5;1) + 34 ,56( P / F ;%26,5;2 ) + 41,472( P / F ;%26,5;3)

= 4 ,862 x10 9 TL

bulunur ve NŞD >0 olduğundan proje kabul edilir.

14.4. Sermaye Maliyeti
Çok az işletme projesi sermaye olmaksızın başlatılabilir. Sermaye, finansal sistemde, bir
enerjinin fiziksel sistemde oynadığı rolü oynar. Fiziksel bir sistemi hareket ettirmek için
enerjiye ihtiyaç duyulduğu gibi, bir işletme projesini başlatmak için de sermayeye ihtiyaç
vardır. Sermaye nadiren serbest kalır ve bir fırsat maliyetine sahiptir. Belirli bir projeye
ayrılan sermaye, o projede kullanılmazsa, mutlaka alternatif kullanımlara sahip olacaktır.
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Sermayenin bu alternatif kullanımları, yatırımcıya pozitif bir verim sağlıyorsa, bu verim
projede kullanılan sermayenin fırsat maliyeti olacaktır. Bir projeyi finanse etmekte kullanılan
sermayenin maliyeti, finansal yönetimde anahtar kavramlardan bir tanesidir.

Bu bölümde sermaye maliyeti, tek bir risk sınıfına sahip bir işletme için incelenecektir. Bir
başka ifadeyle, değerlendirme altındaki projenin, bir bütün olarak işletmenin sahip olduğu
aynı risk karakteristiklerine sahip olduğu varsayılacaktır.

14.5. Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
Proje değerlendirme kapsamı içinde sermaye maliyetinin hesaplanmasının göreceli olarak
kolay bir konu olacağı düşünülebilir. Gerekli sermayenin miktarı bilindiği zaman, sermayeyi
kullanan, sermayeyi verenden bu sermayeyi borç almasına karşılık ne kadar ödemeye
yükümlü olduğunu öğrenebilir. Muhtemel olarak verginin de gözönüne alındığı bu oran,
projenin sermaye maliyetidir. Örneğin, bir şirket yeni bir makinaya 100x109 TL yatırım yapar.
Borç alınan bu sermaye, yıllık %15 sabit faizle 5 yılda geri ödenecektir. Şirketin vergi oranı,
%35’dir. Bu proje için sermaye maliyetinin yıllık

%15 x (1 - %35) = %9,75

olacağı düşünülebilir. Ancak bu basit hesaplama sermaye maliyeti için nadiren doğru bir ölçü
olmaktadır. Bunun nedeni, bir şirketin her bir yatırım projesinin ayrı bir operasyon olarak
finanse edilmesini nadiren kabul etmesidir. Genellikle şirketin sermaye birikimi birkaç
projenin finanse edilmesi için kullanılır. Herhangi bir zamanda şirketin sermayesi, çeşitli
zamanlarda ilave sermayenin pompalandığı ve projelerin finanse edilmesi için gerekli
sermayenin çekildiği bir sermaye havuzu olarak değerlendirilebilir. Bu sermaye havuzu,
şirketin sermaye maliyetini minimize etmek için optimal borç-özsermaye karışımına sahip
olabilir. Bundan dolayı, bu sermaye havuzu, optimal borç-özsermaye karışımından uzaklaştığı
zaman havuza pompalanan yeni sermayenin havuzu optimal karışıma ulaştıracağı varsayılır.
Anahtar nokta, her sermaye bileşeni maliyetinin, bu sermaye bileşeni artarken aynı zamanda,
finanse edilen bir projenin sermaye maliyeti olmadığıdır. Bir yatırım projesi için uygun
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sermaye maliyeti, projeye yatırım yapıldığı zamanda havuzdaki bütün sermayenin ağırlıklı
ortalama sermaye maliyetidir. Burada bütün projelerin ortalama riske sahip olduğu
varsayılmaktadır.

14.6.Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

Sermaye havuzundaki ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nasıl hesaplanacaktır? İlk önce,
borç-özsermaye karışımının optimum olduğu varsayılacaktır. Bu demektir ki, firma karışımı
değiştirecek sermaye maliyetini önemli ölçüde düşüremeyecektir. Hesaplama adımları
aşağıdaki gibidir :

1. Mevcut her sermaye kaynağını, adi pay senetlerini, öncelikli pay senetlerini, tahvil
satışından elde edilen kaynaklar, v.b. saptayınız. Bazen yanlış bir şekilde ‘serbest’ sermaye
olarak isimlendirilen ticari kredi gibi kaynaklar hesaplamaların dışında tutulur.
2. Her bir sermaye kaynağının şimdiki pazar değerini (defter değerini değil) bulunuz. Her
kaynaktan sağlanan sermayenin toplam sermayeye oranını hesaplayınız. Bu oran, her
sermaye kaynağına uygulanacak ağırlığı verecektir.
3. Her sermaye kaynağının şimdiki net vergi maliyetini hesaplayınız.
4. Her sermaye kaynağının maliyetini göreceli ağırlığı ile çarparak ve bulunan sonuçları
toplayarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayınız.

14.7. Minimum Çekici Verim Oranının Belirlenmesi

MÇVO, önerilen bir yatırım alternatifinin kabul edilmesini sağlayacak

en küçük verim

oranıdır. MÇVO, aşağıdaki üç şekilde belirlenebilir:

1. MÇVO, yerel bir tasarruf bankasının ödediği faiz oranına eşit bir oran olarak alınabilir. Bu
durumda, MÇVO paranın fırsat maliyeti olur ve parayı bankaya yatırmamaktan dolayı
kaybedilen fırsat maliyetini ifade eder.
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2. Çoğu işletmeciler için, tasarruf bankası oranı, onların yatırımlarında kazandıkları genel
verim oranından daha düşük olacaktır. Böylece, MÇVO, firmanın toplam yatırımlarındaki
mevcut ortalama verim oranına eşit alınabilir.
3. MÇVO, banka faiz oranından veya firmanın yatırımlarındaki ortalama verim oranından
kasdi olarak daha yüksek alınabilir. Bu durumda MÇVO, firmanın uzun vadeli kar
hedeflerine göre belirlenebilir (istenen gelecek büyüme oranına ulaşmak için). Amaç, daha
karlı yeni girişimleri araştırmaya sevki sağlamaktır. MÇVO, yatırımların taşıyabileceği
yüksek derecedeki riski değerlendirmeye almak için de büyük bir oran olarak alınabilir.

1. ve 2. maddelerde MÇVO, ulaşılabilir bir orandır. Bu verim oranına gerçekten ulaşabilen
yatırım alternatifleri vardır. Ancak 3. maddede MÇVO, bir hedef orandır. Gerçekleşmesinin
hiç bir garantisi yoktur.

Örnek: ABC Şirketi, şimdiki toplam yatırımlarında ortalama %25’lik bir vergi öncesi verim
oranı sağlamaktadırlar. ABC yöneticileri bir yatırım için üç öneriyi gözönüne almaktadır:

Tablo 1. Yatırım Önerileri

Nakit Akışı (x106 TL)

Yıl Sonu

A Önerisi

B Önerisi

C Önerisi

0

-40.000

-60.000

-50.000

1

18.000

25.000

27.000

2

18.000

25.000

27.000

3

18.000

25.000

27.000

4

18.000

25.000

27.000
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A önerisi ile B önerisi aynı risk derecesine sahip yatırımlar iken C önerisinin başarısızlığa
uğraması olasılığı A ve B’ye göre daha yüksektir. Yönetim, C önerisinin riskini telafi etmek
için en azından %40’lık verim oranı sağlamasını istemektedir. A ve B önerileri için %25’lik
ulaşılabilir MÇVO ;C önerisi için %40’lık hedef MÇVO kullanarak hangi önerinin kabul
edilmesi gerektiğini araştırınız.

NŞDA= -40.000+18.000(P/A, %25, 4) = +2.508,97x109 TL
NŞDB= -60.000+25.000(P/A, %25, 4) = -959,76x109 TL
NŞDC= -50.000+27.000(P/A, %40, 4) = -71,19x109 TL

14.8.Lineer Enterpolasyon

Aranan bileşik faiz faktörü faiz tablolarında verilmiş ardarda iki değer arasına düşüyorsa, o
faktörü yaklaşık olarak bulmak için lineer enterpolasyon kullanılabilir. (x1, y1) ve (x2, y2) faiz
tablolarında verilen ardarda iki değer olsun. Verilen bir x değerine (x1< x<x2) karşılık gelen y
değeri belirlenmek istensin. Doğrusal orantı ile,

y − y1 y 2 − y1
≈
x − x1
x 2 − x1

yazılabilir. y için çözüm yapılırsa,

y ≈ y1 +

y 2 − y1
( x − x1 )
x 2 − x1

bulunur. Alternatif olarak,
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y ≈ y1 +

x − x1
( y 2 − y1 )
x 2 − x1

yaklaşık eşitliği de kullanılabilir.

Örnek: Faiz tablolarını kullanarak ( F / P,%8,37 ) değerini lineer enterpolasyon ile yaklaşık
olarak hesaplayınız.

Çözüm:

Tablolardan ( F / P,%8,35) = 14,7853 ve ( F / P,%8,40 ) = 21,7245 olduğu görülür. Böylece,

( F / P,%8,37 ) ≈ ( F / P ,%8,35 ) +

37 − 35

[( F / P,%8, 40 ) − ( F / P,%8,35 )]

40 − 35

= 14, 7853 +

2

( 21, 7245 − 14, 7853) = 17,5610

5

n

bulunur. F = P(1 + i ) eşitliğinden gerçek değer hesaplanırsa 17,2456 bulunacaktır.

Örnek: Faiz tablolarını kullanarak

( A / P ,%8,37 )

değerini lineer enterpolasyon ile yaklaşık

olarak hesaplayınız.

Çözüm:

Tablolardan ( A / P,%8,35 ) = 0, 08580 ve ( A / P,%8,40) = 0,08386 olduğu görülür. Böylece,
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( A / P,%8,37) ≈ 0,08580 +

n
(1 + i ) i
]
A = P[
n
(1 + i ) − 1

37 − 35
40 − 35

( 0,08386 − 0,08580) = 0,08500

eşitliğinden gerçek değer hesaplanırsa 0,08492 bulunacaktır.

Bilinmeyen Faiz Oranlarının Hesaplanması

Bazı durumlarda, yatırım yapılan para miktarı ve yatırımdan belirli bir süre sonra alınan para
miktarı bilinir ve faiz oranı veya verim oranının hesaplanması istenebilir. Sadece tek bir
ödeme ve tek bir alındı; veya düzgün bir ödeme veya alındılar serisi; veya düzgün aritmetik
artışlı ödeme veya alındılar serisi v.b. ile karşılaşıldığı zaman, bilinmeyen faiz oranı
ekonomik eşitliğin doğrudan çözümü ile elde edilebilir. Düzgün olmayan ödemeler veya
çeşitli faktörlerle karşılaşılan durumlarda, problem deneme yanılma yöntemi ile çözülmelidir.

Tek ödeme formüllerinin i değeri için ifade edilmesi diğerlerine göre daha kolaydır. Düzgün
seriler ve düzgün artışlı seriler için yazılan eşitliklerde, önce faktör değerinin hesaplanması,
daha sonra ise faiz tablolarından faiz oranının bulunması gerekir.

Örnek: Şimdi 3x109 TL’lik bir tasarruf bankada beş yıl sonra 5x109 TL’ye ulaşıyorsa,
yatırımın verim oranı nedir? Alternatif olarak, yıllık %9 faiz kazandıran bir tahvil var ise,
hangi yatırım tercih edilmelidir?
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F=5x109 TL

i=?

1

2

3

4

5

P=3x109 TL

Çözüm:

P = F ( P / F ,% i, n )

3x109 = 5x109 ( P / F ,%i,5)

( P / F ,% i,5) = 0,6

Faiz tablolarından, n=5 için 0,6 değerine eşit P/F faktörü %10 ve %11 arasında
bulunmaktadır. Bu iki değer arasında enterpolasyon yapılırsa:

0,6209

%10

0,6000

%i

0,5935

%11

i = %10 + (

0,6209 − 0,6000
)(%11 − %10) = %10,76
0,6209 − 0,5935
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bulunur.

%10,76 > %9 olduğundan, banka tasarruf hesabı tercih edilmelidir.

Örnek: Çocuklarının öğrenimi için para biriktirmek isteyen bir anne-baba, şu andan itibaren
15 yıl sonra 10x109 TL ödeyecek bir sigorta poliçesi satın almıştır. Anne-babanın, birinci yılın
sonundan itibaren başlamak üzere 15 yıl boyunca yılda 0,5x109 TL ödeme yapması
gerekmektedir. Bu yatırımın verim oranı nedir?

Çözüm:

Nakit akış diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. A/F veya F/A faktörü kullanılmalıdır.

A/F faktörünü kullanarak eşitlik yazılırsa,

A = F ( A / F ,% i, n )

0,5x109 = 10 x109 ( A / F ,%i,15)
( A / F ,% i,15) = 0,05

Faiz tablolarından n=15 için A/F sütunu altında, 0,05 değerinin %3 ve %4 arasında bulunduğu
görülür. Enterpolasyonla i=%3,98 bulunur.
10x109 TL

i=?

0

1

2

3

4

...

14

15

A=0,5x109 TL

Verilen bileşik faiz faktörü F/P veya P/F olduğu zaman , i’nin değeri
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i = ( F / P )1/ n − 1 = ( P / F )−1/ n − 1

eşitliği ile elde edilebilir.

Örnek: Bir banka, başlangıç maliyeti 1x109 TL olan 10 yıllık bir tasarruf sertifikasına vade
sonunda 2,345x109 TL ödeyecektir. Bankanın ödediği yıllık bileşik faiz oranı nedir?

Çözüm:
i=(

9
2 ,345 × 10 1 10
)
− 1 = %8,9
9
1 × 10

Faiz tablolarının hazır bulunmadığı yerlerde, i’ye çeşitli değerler vererek eşitliğin sağlanıp
sağlanmadığı deneme-yanılma yöntemi ile gözlenir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak F/A=1.000 ve n=38’e karşılık gelen i
değerini hesaplayınız.

i

n

%12

35

431,6635

40

767,0914

45

1.358,2300

35

881,1702

40

1.779,0904

45

3.585,1286

%15

F/A
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Çözüm:

İlk önce n=38 ve i=%12 için F/A’nın enterpolasyonu yapılacaktır:

( F / A,%12,38) ≈ 431,6635 +

38 − 35
40 − 35

( 767.0914 − 431,6635) = 632,9202

Daha sonra n = 38 ve i = %15 için F/A’nın enterpolasyonu yapılır:

( F / A,%15,38) ≈ 881,1702 +

38 − 35
40 − 35

(1779,0904 − 881,1702) = 1419,9223

Şimdi hesaplanan bu değerler arasında istenen faiz oranını elde etmek üzere enterpolasyon
yapılabilir:

i ≈ 12 +

1000,0000 − 632,9202
1419 ,9223 − 632,9202

(15 − 12) = %13,40

Gerçek değere daha yakın bir sonuç, (F/A, %12, 38) ve (F/A,%15, 38) faktörleri doğrudan
hesaplanırsa elde edilir:

( F / A,%12,38) =

( F / A,%15,38) =

(1 + 0,12)

38

−1

0,12

(1 + 0,15)

38

0,15

−1

= 609 ,8305

= 1343,6222

bulunur. Lineer enterpolasyon ile
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i ≈ 12 +

1000,0000 − 609 ,8305
1343,6222 − 609 ,8305

(15 − 12 ) = %13,60

hesaplanır. Hesap makinesi mevcut olduğunda, %13,60 değerini veren yöntem tercih
edilmelidir.

Bilinmeyen Dönem Sayısının Hesaplanması

Bazen verilen bir dönemlik faiz oranı i ve bileşik faiz faktörüne karşılık gelen n dönem sayısı
hesaplanmak istenebilir. F/P, P/F ve F/A, A/F ve P/A, A/P faktörleri için n değerleri Tablo
18.1.’deki eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir. Ancak A/G, G/A ve P/G, G/P gibi faktörler n
için tam olarak çözülemezler. Bu durumda, grafik çözüm veya lineer enterpolasyon
kullanılabilir.

Tablo 18.1. Bazı Faktörler İçin Dönem Sayıları

Faktör
F/P veya P/F

F/A veya A/F

P/A veya A/P

Dönem Sayısı
n =

log( F / P )

=

log(1 + i )

n =

n=

− log( P / F )

log(1 + i )

log[1 + i( F / A )]
log(1 + i )

)
A/ F

=

− log[1 − i( P / A )]
log(1 + i )

i

log(1 +

log(1 + i )

− log(1 −
=

i
)
A/ P

log(1 + i )
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Örnek: A/F = 0,01 ve i = %7,5 yıllık bileşik faize karşılık gelen n değerini hesaplayınız.

Çözüm:
log(1 +
n=

0, 075
0, 01

)

log(1 + 0, 075 )

=

log 8,5
log 1, 075

= 029,59

Faiz sadece her yılın sonunda bileştirildiğinden, hesaplanan n değeri bir tam sayı olmalıdır.
Bundan dolayı n = 30 doğru çözümdür. Bu değere karşılık gelen A/F oranı 0,00967’dir.

Örnek: Belirli bir miktar paranın yıllık bileşik %6 faiz ödeyen bir banka hesabında miktarca
üç katına çıkması için geçmesi gereken yıl sayısını bulunuz.

Çözüm:
F/P = 3

n=

ve

log 3
log(1 + 0,06 )

i = 0,06

= 18,85

Faiz, her yılın sonunda bileştirildiğinden hesaplanan n değeri bir tam sayı olmalıdır. Bundan
dolayı n = 19 doğru çözümdür. Bu değere karşılık gelen F/P oranı 3,0256’dır.

Örnek: A/G = 11,6 ve i = %7 yıllık bileşik faize karşılık gelen n değerini hesaplayınız. %7
faiz tablosundan elde edilen (n, A/G) değerleri kullanılır.

i = %7
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n

A/G

35

10,6687

40

11,4234

45

12,0360

Şekil’deki grafiği kullanarak A/G = 11,6’ya karşılık gelen n değerinin yaklaşık olarak 41,4
olduğu görülebilir.

A/G
12
11,6
11

10

30

35

40

41,4

n
45

Şekil 18.1. (n, A/G) Grafiği

n değeri, tablodan elde edilen son iki değer arasında lineer enterpolasyon yapılarak da
yaklaşık olarak bulunabilir:

n ≈ 40 +

11,6000 − 11,4234
12,0360 − 11,4234

( 45 − 40 ) = 41,44

Faiz yıllık bileşik olduğundan, n sadece tam sayı değerler alabilir. Bundan dolayı, n = 41,
koşulu sağlayan en iyi çözümdür.
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Çalışma Soruları

6. Görüntü karlılık oranı, içinde gerçek karlılık oranı ve enflasyon oranını içermektedir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Minimum Çekici Verim Oranı, önerilen bir yatırım alternatifinin kabul edilmesini
sağlayacak en büyük verim oranıdır.
a) Doğru b) Yanlış

Aşağıdaki ifadeleri a) Doğru ya da b) Yanlış olarak değerlendiriniz.
8. Aranan herhangi bir değer, tablolarda verilen herhangi iki değer arasına düşüyorsa,
bulmak için lineer enterpolasyon yöntemi kullanılır.

A) Doğru
B) Yanlış

9. Yatırım yapılan para miktarı ve yatırımdan belirli bir süre sonra alınan para miktarı
bilinir ve faiz oranı veya verim oranının hesaplanması istenir.

A) Doğru
B) Yanlış

10. Düzgün seriler ve düzgün artışlı seriler için yazılan eşitliklerde, önce faktör değerinin
hesaplanması, daha sonra ise formüllerden faiz oranının bulunması gerekir.

A) Doğru
B) Yanlış
323

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde enflasyon faktörünün faiz faktörü ile birlikte nasıl hesaplamalara
katıldığını öğrendik. Sermaye maliyeit ve MÇVO ilişkisini öğrendik. Faiz tablolarında
bulamayacağımız faktörlerin değerlerini enterpolasyon ile hesaplamayı öğrendik.
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