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ÖNSÖZ

Son yıllarda Dünyanın önde gelen ve büyüyen ekonomileri arasında yerini alan sağlık
sektörü, hızla büyümektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri çok büyük bir ölçüde kamu
ve/veya sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda gelişen
sağlık sektörü tarafından sunulan sağlık hizmetleri çok büyük bir ölçüde kamu ve/veya sosyal
güvenlik kurumları tarafından karşılanmaktadır. Bir sağlık sisteminde kalite, maliyet ve erişim
olmak üzere üç temel boyut bulunmaktadır. Maliyet ve erişim kamu politikalarının sonucunda
belirlenirken, Kalite ise iki etmenden etkilenmektedir. Ülkemizde gelişmekte olan sağlık sektörü ve
sağlığa erişimdeki artış, sağlık yatırımlarının artması ile anlam kazanmıştır. Sağlıkta ülkelerin
gelişmişliklerinin bir göstergesi olan yüksek hizmet kalitesine erişimin son derece önemli bir
konudur. Bu yatırım için uygun bir ortamın oluşturulması ve sektöre uygun teşvik paketleri ile
desteklenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple yatırım projelerinin analizi son derece önem
kazanmaktadır.
İktisat lisans programı içinde bir dersin kitabı olarak hazırlanan Sağlık İşletmelerinde
Yatırım Analizi adlı bu eser on dört bölümden oluşmaktadır.
-Birinci Bölümde Yatırım ve Yatırım Kararını Etkileyen Faktörler,
-İkinci Bölümde Yatırım Projesi ve Uygulama Süreci,
-Üçüncü Bölümde İş Kurma Süreci,
-Dördüncü Bölümde İş Planı,
-Beşinci Bölümde Fizibilite Analizi,
-Altıncı Bölümde Ekonomik Analiz,
-Yedinci Bölümde Teknik Analiz,
-Sekizinci Bölümde Kapasite Planlaması Ve Tespiti
-Dokuzuncu Bölümde Kuruluş Yeri Seçimi Ve Yerleşim Düzenlemesi,
-Onuncu Bölümde Finansal Analiz,
-Onbirinci Bölümde Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Değerlendirme Yöntemleri),
-Onikinci Bölümde Yatırım Projelerinde Risk Analizi,
-Onüçüncü Bölümde Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi ve
Proje Değerleme,
-Ondördüncü Bölümde Sağlık Sektöründe Yatırım Planlama Ve Uygulamaları ele
I

alınmıştır.
Yrd. Doç.Dr. Suna Muğan Ertuğral
İSTANBUL, 2016
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Giriş
İşletmeler mevcut kapasiteleri ölçüsünde yatırımda bulunurlar. İşletmelerin yatırımda
bulunması belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım araçlarına
bağlanmasını sağlar. Bu sebeple yatırım kavramı, planlama kavramı, yatırım türleri ve yatırım
kararını etkileyen faktörler açıklanmıştır.
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1.1. Yatırım Kavramı
Genel anlamda yatırım, ekonomide mevcut olan sermaye stokunun, yani mal ve
hizmet üretiminde kullanılan üretim tesislerinin, belli bir dönemde korunması ve artırılması
için kullanılan kaynaklar ve stoklardaki değişmelerdir (Ayanoğlu vd., 2001:56). Diğer bir
tanıma göre yatırım, yarınki tüketim için bugünkü tüketimden vazgeçme olayıdır. Halk
dilinde ise; sermayenin bir işte kullanılması, iş ortamında finansman amaçlarının
modernleştirilmesi ve tevsii yatırımlarına tahsisi olarak tanımlanmaktadır. İşletme
ekonomisinde ise yatırım; işletme amaçlarının gerçekleşmesi için sabit ve dönen varlıkları
kapsayan toplam maliyet, işletme biliminde yatırım ise; gelecekte daha fazla gelir ya da başka
yararlar elde etme amacıyla yapılan harcamalardır (Aşıkoğlu, 1995: 478).
Yatırım, belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım
araçlarına bağlanmasıdır. Yatırımcı yaptığı yatırımların maliyetini üstlenir. Bu ise onun
riskidir. Eğer yatırımcı kendi öz fonlarını kullanarak yatırım yapıyorsa, en azından bu fonların
maliyetini karşılaması gerekir. Yatırımcı, elindeki bu fonlarla tahvil alış satışı veya vadeli
mevduat ile faiz geliri de sağlayabilir. Faiz hadleri, gelir seviyesi, borçlanabilme imkânları ve
yatırımcının sahip olduğu risk anlayışı da, yatırımı etkileyen unsurlar olarak ortaya
çıkmaktadır (Deniz, 2007:7).
Yatırım kavramının ulusal ekonomi ve işletmeler açısından da farklı şekillerde ifade
edildiği görülmektedir. Ulusal ekonomi açısından yatırım, ülkenin üretim gücüne yapılan
eklemelerdir. İşletmeler açısından yatırım ise, işletmelerin üretim kapasitelerinde artış veya
süreklilik sağlamak amacıyla yapılan harcamalardır. İşletmeler açısından yapılan bu tanım
sadece duran varlıklara değil, dönen varlıklara yapılan yatırımları da ifade etmektedir
(Güvemli, vd., 1997:3).
Yatırımlar, milletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli derecede
değişiklikler oluşturan olgulardır. İktisadi anlamda yatırım, yeni üretim üniteleri kurmak,
büyütmek ve yıpranan, teknolojisi eskiyen üniteleri yenilemek için milli gelirden ayrılan veya
arttırılan kısımdır (Özerdem, 1978:15).
Başka bir tanımla ekonomi biliminde (makro açıdan) yatırım, belirli bir dönemin
üretim faaliyetlerini sağlayan donanım stokunda, başka bir deyişle, belli bir dönemde reel
sermaye stokunda gerçekleşen artışlardır. İşletme biliminde (mikro açıdan) yatırım ise
işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri yürütmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet
gücünü korumak veya geliştirmek üzere sürekli bir şekilde sahip olmak ihtiyacında olduğu
araçları tedarik için yapılan harcamalardır (Usta, 2005:4-7).
Yatırımlar tesisler ile ifade edilen işletme yapısının oluşmasına, korunmasına ve
yenilenmesine hizmet ederler. İşletme ve bu işletme kapsamındaki tesisler, makineler, araç ve
gereçler, mal ve hizmet üretimi için gerekli sermaye mallarıdır. Yatırımın gerçekleşmesi için
sermaye tahsisi gerekmektedir ve gerçekleşen yatırımdan sonra da mal ve hizmet üretimine
başlanır (Kargül, 1996:1).
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Kamu kesimi açısından toplam yatırım kavramı, gelecekte üretim yapmak amacı ile
içinde bulunulan dönemde üretilmiş dayanıklı mallar (sabit sermaye malları) ile yine aynı
dönemdeki ara ve nihai tüketimin geleceğe ertelenmesinden (stok değişimi) oluşmaktadır
(Deniz, 2007:9).
Reel yatırımlar kendi içinde sabit sermaye yatırımları ve stok yatırımları olarak ikiye
ayrılır. Sabit sermaye yatırımı, bir ekonomide mal ve hizmet üretimini çoğaltmak ve özellikle
gelecek dönemlerde tüketim olanaklarım arttırmak amacıyla üretim etmenlerinin belli bir
dönem içinde gerçek (reel) sermayenin arttırılması, düzenlenmesi, korunması için
kullanılmasıdır (Özerdem, 1978:16). Bir yıl içinde firmaların hammadde ve yarı
mamüllerinde artış olacağı gibi azalış da olabilir. Mikro ekonomik analizde stoklardaki artış
yatırım, azalış ise eksi yatırım olarak nitelendirilir (Şahin, 2004:1).
Bir yatırım projesini süreç olarak üç aşamada tanımlamak mümkündür. Bunlar (Deniz,
2007:15);




Yatırım kararlarının ortaya çıkmasına neden olan amaçların tespit edilmesi,
Alternatif yatırım kararlarının ortaya çıkarılması,
Alternatiflerden optimal olan projelerin seçimi için değerlendirilmesidir.

1.2. Planlama Kavramı
Planlama, bir kimsenin amaçlarını açıklığa kavuşturması ve daha sonra istenen
hedeflere ulaşmak amacıyla kimin, ne zaman, hangi yöntemlerle ve ne kadar giderle hangi
faaliyetlere girişeceğinin kararlaştırılmasıdır (Ergun ve Polatoğlu, 1992:221).
Proje ile planlama arasındaki ilişkileri ortaya koyarken şu iki noktayı göz önünde
tutmak gerekir (Şahin, 2004:5).
a) Planda, ekonominin (veya firmanın) belirli bir zaman sürecindeki tüm
faaliyetlerine ve amaçlarına toplayıcı bir gözle bakılır. Proje çalışması ise
tekil bir iktisadi faaliyetin mümkün olan tüm ayrıntılarına inmek
durumundadır.
b) Planlama bir ileriye bakış (projeksiyon), bir hedefleme işidir. Geleceği
tahmin, geçmişin verilerinden faydalanılarak yapılır. Proje çalışmasında
geçmişin verileri derlenir ve değerlendirilir. Proje çalışması, firma hedefini
gerçekleştirecek sonuçlar vaat ediyorsa uygulamaya konur

1.3. Yatırım Türleri
Yatırımlar aşağıdaki gibi üç şekilde sınıflandırılabilir (D’Ambrosio, 1970:9;
Kahraman, 2010:18).


Ekonomik Yatırımlar,
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Tüketici Yatırımı
Finansal Yatırım

Ekonomik yatırım; mal ve hizmet üretmek amacıyla yapılan sermaye yatırımlarına,
başka bir ifade ile sermaye malları stokuna yapılan net ilavelerdir (Aksoy ve Tanrıöven
2007:2).
Tüketici yatırımı; tasarruf edilen fonların uzun vadede fayda sağlayacak araçlara
bağlanmasıdır.
Finansal yatırımlar; bir ülkede, belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin
karşılığı olarak oluşan GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) elde edilmesinde katkısı olanlar
tarafından paylaşılmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade edilirse, gelir olarak alınan bu
hasılanın bir kısmı tüketilmeyip tasarruf edilmektedir. İşletmeler, kendi tasarruflarını
işletmenin sürekliliğini sağlamak ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla fiziki yatırımda
kullanırlar. Bireysel yatırımcılarda tasarruflarını getiri elde etmek amacıyla yatırım yaparlar.
Bir tarafta dağınık ve küçük miktarlarda tasarruflara sahip bireyler varken, diğer tarafta
fonlara ihtiyaç duyan işletmeler bulunmaktadır. Fon fazlası olan ferdi tasarrufların fon ihtiyacı
olan işletmelerin buluştuğu piyasalarda alınıp satılabilen hisse senedi, tahvil ve benzeri
kıymetlere yapılan yatırımlara finansal yatırım denilmektedir (Canbulat, 2009:3).

1.3.1. Komple Yeni Yatırım
Komple yeni yatırım, mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat
ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva
eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile
altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları ifade eder (Resmi Gazete) .
Yeni yatırımlar, yenileme, idame ve tamamlama yatırımları dışında, yeni bir projenin
gerçekleşmesiyle ilgili yatırımlardır (Usta, 2005:6).

1.3.2. Yenileme ve İkame Yatırımları
İşletmenin eskiyen veya rasyonel veya ekonomik olmayan tesislerinin yerine yenisinin
ikame edilmesi gerekmektedir. Bu türdeki yatırımlar ikame veya yenileme yatırımları olarak
nitelendirilmektedir. Burada eskiyen tesislerin yenisi ile ikamesi, çoğu zaman ikame
problemini teşkil etmektedir. İkame ve yenileme yatırımı denilince, ilk aşamada eskiyen
tesisin yenisinin aynısı ile değiştirilmesi düşünülebilir. Ancak bu varsayımı çoğu kez
gerçekleştirmek mümkün değildir. Teknolojik gelişmeler dolayısıyla eskisinin yerine konacak
olan yeni tesis eskiye kıyasla gerek kapasite, gerekse diğer bazı teknik özellikler açısından
daha gelişmiş veya rasyonelleştirme yatırımı özelliğine sahip olmaktadır (Kargül, 1996:7).
Yenileme ve idame yatırımları, dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar
gören tesislerin korunması için üretim kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden yapılan
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yatırımlardır. Diğer bir deyişle, üretim faktörlerinin, dönem içinde eskiyen tesislerin
yenilenmesinde kullanılmasıdır (Usta, 2005:6).

1.3.3. Stratejik Yatırımlar
Stratejik yatırımların sağlayacağı faydalar uzun sürede elde edilebileceği gibi bazı
hallerde bu yararları parasal olarak ölçmek de çok güç hatta çoğu kez imkansızdır. Bu tür
yatırımlar işletmeye dolaylı yararları olan ve genel olarak verimliliği artırmaya yönelik
yatırımlardır (www.baskent.edu.tr).

1.3.4. Modernizasyon Yatırımları
Modernizasyon, mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü
tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve
teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai
ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren
yatırımlardır (Resmi Gazete).

1.3.5. Tevsi Yatırımları
Yatırımlar hiçbir zaman sadece işletmenin üretim gücünü muhafaza etmek amacıyla
yapılmaz aynı zamanda daha iyi tesislerin kurulması suretiyle işletmenin mevcut üretim
gücünü daha da geliştirmekte ve tevsi edilmektedir. Bu amaçla yapılan yatırımlara tevsi
yatırımlar denir (Yılmaz, 1993:7).
Tevsi yatırımı, mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle
kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir
bütün teşkil eden yatırımları ifade eder (Resmi Gazete).

1.4. Yatırım Kararını Etkileyen Faktörler
Yatırım kararları, bir işletmenin gelecek yıllardaki durumunu belirleyici nitelikte
kararlar olduğundan, işletmeler açısından hayati önem taşıyan kararlardır. Doğru ve
zamanlaması uygun bir yatırım kararı işletmenin gelirini ve piyasa değerini yükseltirken,
yanlış bir yatırım kararı işletmeyi iflasa bile sürükleyebilir (http://www.kgk.sakarya.edu.tr).
İşletmeler uzun dönemde yapısal önemi olan ve finansal tablolarına yansıyan üç tür
karar almaktadır. Bunlardan birincisi, yapacakları yatırım tutarı ile bu tutarın duran varlıklarla
işletme sermayesi arasında bölünmesine ilişkin kararı almaktır. İkincisi, yatırımların
finansmanında kullanılacak uzun süreli borç ile öz sermaye bileşimine ilişkin karar almaktır.
Üçüncüsü ise, kar dağıtımı kararıdır. Bu karar yatırımların finansmanında
kullanabilecek dağıtılmayan fon birikimi ile gerekli sermaye artırımını belirler (Usta,
2005:15-16).
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İşletmelerde yatırım kararlarını etkileyen başlıca faktörler aşağıdaki gibi ifade
edilebilir (http://www.kgk.sakarya.edu.tr):






İşletmenin amaçları ve politikaları
Yönetimin felsefesi
Ekonomik etkenler
 Enflasyon
 Satış tahmini
 Üretim biçimi
 Risk ve belirsizlik
 Zaman
 Rakiplerin davranışları
 Potansiyel fonlar
 Nakit akışı bütçesi
 Veriler
 Teşvik tedbirleri
Ekonomik olmayan faktörler
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Uygulamalar

İşletmeler için yatırım ve planlamanın önemini değerlendirerek, yatırım
yapmanın işletmelerin ekonomisi açısından yaratacağı olumlu faktörleri tartışınız.

12

Uygulama Soruları



Yatırım Kavramını ve Türlerini Açıklayınız.
Yatırım Kararına Etki Eden Faktörleri Açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım, ekonomide mevcut olan sermaye stokunun, yani mal ve hizmet üretiminde
kullanılan üretim tesislerinin, belli bir dönemde korunması ve artırılması için kullanılan
kaynaklar ve stoklardaki değişmelerdir. Planlama, bir kimsenin amaçlarını açıklığa
kavuşturması ve daha sonra istenen hedeflere ulaşmak amacıyla kimin, ne zaman, hangi
yöntemlerle ve ne kadar giderle hangi faaliyetlere girişeceğinin kararlaştırılmasıdır.
Yatırımlar aşağıdaki gibi üç şekilde sınıflandırılabilir: Ekonomik yatırımlar, Tüketici yatırımı,
Finansal yatırım.
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Bölüm Soruları
1.
1.Ulusal ekonomi açısından yatırım, ülkenin üretim gücüne yapılan
eklemelerdir.

2.

a) Doğru
b)Yanlış
Aşağıdakilerden hangisi yatırım türlerinden biri değildir?

a) Ekonomik yatırım
b) Fiili yatırım
c) Tüketici yatırım
d) Finansal yatırım
3.
Tüketici Yatırım; mal ve hizmet üretmek amacıyla yapılan sermaye
yatırımlarına, başka bir ifade ile sermaye malları stokuna yapılan net ilavelerdir
a) Doğru
b)Yanlış
4.
Yeni yatırımlar, yenileme, idame ve tamamlama yatırımları dışında, yeni bir
projenin gerçekleşmesiyle ilgili yatırımlardır.
a) Doğru
b)Yanlış
5.
___________, bir kimsenin amaçlarını açıklığa kavuşturması ve daha sonra
istenen hedeflere ulaşmak amacıyla kimin, ne zaman, hangi yöntemlerle ve ne kadar giderle
hangi faaliyetlere girişeceğinin kararlaştırılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğu
tamamlar?
a) Planlama
b) Zaman
c) Yönetim Felsefesi
d) Fiili yatırım
6.
Aşağıdaki yatırım türlerinden hangisi dolaylı yararları olan ve genel olarak
verimliliği artırmaya yönelik yatırımlardır?
a) Stratejik Yatırımlar
b) Modernizasyon Yatırımları
c) Tevsi Yatırımları
d) Komple Yeni Yatırım
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden
biri değildir?
a) İşletmenin amaçları ve politikaları
b) Yönetimin felsefesi
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c) Ekonomik etkenler
d) Teşvik Tedbirleri
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yatırım kararlarını etkileyen ekonomik
etkenlerden biri değildir?
a) Enflasyon
b) Zaman
c) Yönetim Felsefesi
d) Veriler
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Yatırım, yarınki tüketim için bugünkü tüketimden vazgeçme olayıdır.
b) Yatırım, belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım
araçlarına bağlanmasıdır.
c) Yatırımcı yaptığı yatırımların maliyetini üstlenmez.
d) Yatırımlar, milletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli derecede
değişiklikler oluşturan olgulardır.
10.
a)
b)
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım türü değildir?
Ekonomik Yatırımlar,
Tüketici Yatırımı
Finansal Yatırım
Pazarlama Yatırımı

Cevaplar
1)A, 2)B, 3)B, 4)A, 5)A, 6)A, 7)D, 8)C, 9) C 10)D

17

2. YATIRIM PROJESİ VE UYGULAMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yatırım Projesi
2.2. Yatırım Projesinin Önemi
2.3. Yatırım Projelerinin Özellikleri
2.4. Yatırım Projesi Kararı Alma ve Uygulama Süreci
2.5. Proje Yatırım Riski
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Yatırım Projesini Tanımlayınız.
Yatırım Projelerinin Ülke Genelindeki Yararlarını Açıklayınız.
Yatırım Projelerinin Özelliklerini Açıklayınız.
Yatırım Projesi Fikri Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?
Kaç Çeşit Proje Riski Bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Yatırım Projesi

Yatırım
Açıklayabilmek.

Yatırım Projesinin Önemi

Yatırım Projesinin Ülkeye
Sağlayacağı
Faydaları
Açıklayabilmek.

Yatırım
Özellikleri

Projesini

Projelerinin Yatırım
Projelerinin
Özelliklerini
Açıklayabilmek.

Yatırım Projesi Kararı Yatırım Öncesi Hazırlık
Alma ve Uygulama Süreci Çalışmaları,
Yatırım
Yapılması ve Yatırımın
İşletmeye
Alınması
Aşamalarını
Açıklayabilmek.
Proje Yatırım Riski

İşletmelerin
Karşılaşabileceği
Proje
Risklerini Açıklayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yatırım
Projesi
Kavramını
Tanımlayabilmek
ve
Yatırım
Projesinden
Beklenen
Amaçları
Kavramak.
Yatırım
Projelerinin
Önemini,
Makro
ve
Mikroekonomi
Olmak
Üzere Değerlendirmek.
Yatırım
Projelerinde
Bulunması
Gereken
Özellikleri
Değerlendirmek.
Yatırım Düşüncelerinin
Ortaya Çıkıp Yatırımın
Üretime Alınması Kadar
Olan Bütün Faaliyetlerin
Gerçekleştirilmesi
ve
Tedbirlerin
Alınmasını
İncelemek.
Proje Riskinin Firmalar
İçin Oluşturduğu Zarar,
Mali
Kayıpları,
Performans
Ya
Da
Zaman
Kayıplarını
İncelemek.
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Anahtar Kavramlar



Yatırım Projesi
Proje Yatırım Riski
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Giriş
Proje, bir mal ya da hizmet üretmek ve istihdam yaratmak amacı ile kaynakların
nerede ve ne şekilde kullanılacağını gösteren bir yatırım önerisidir, bir işletmenin almış
olduğu yatırım kararları ise gelecek yıllardaki durumunu belirleyici nitelikteki kararlardır, bu
kararlar işletmeler açısından bazı durumlarda risk oluşturabilmektedirler. Bu sebeple, yatırım
projesi, yatırım projesinin önemi, yatırım projelerinin özellikleri, yatırım projesi kararı alma
ve uygulama süreci, proje yatırım riski incelenmiştir.

23

2.1. Yatırım Projesi
Genellikle proje, bir mal ya da hizmet üretmek ve istihdam yaratmak amacı ile
kaynakların nerede ve ne şekilde kullanılacağını gösteren bir yatırım önerisi olarak tanımlanır
(Kahraman, 1997, 5-6). Proje, bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun
çözüme kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin
sistematik olarak belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır (Kıvanç, 1985:99).
Proje kavramına ilişkin tanımlara bakıldığında proje ile yatırım kavramlarının
yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Dikley ve Miller, 1984; Little ve Mirrlees, 1974;
Adler, 1971; Yılmaz ve Akça, 1989:379).





Proje temel olarak bir yatırım önerisidir.
Proje, ekonomik ve teknik yapılabilirliğe sahip minimum yatırımdır.
Proje, yatırıma yönelik her hangi bir tasarının analiz edilebilen ve değerlendirilebilen
en küçük birimidir.
Proje, başlı başına değerlendirilebilen her hangi bir yatırım unsurudur.

Yatırım projesi Birleşmiş Milletler’in tanımına göre; bir toplumda belirli bir zaman
süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimini artırmak için bazı olanakları yaratma, genişletme
ve/veya geliştirmeye yönelik bir öneridir. Bu tanıma göre; yatırımlar, yeni üretici güç
yaratma, genişletme ve geliştirme (modernizasyon) olmak üzere üçlü bir ayrıma tabi
tutulmaktadır (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr).
Yatırım projesini üç aşamada tanımlamak mümkündür (Kargül, 1996:18).
a) Yatırım davranışlarını etkileyen ve yatırım kararlarında kriter olarak kabul edilecek
olan amaçların belirlenmesi,
b) Durum analizi yapmak suretiyle problemi teşhis etmek, problemin boyutlarını ve
sınırlarını çizmek suretiyle problemi tanımlamak,
c) Yatırım projesinin planlama aşaması. Bu aşamada üç kısımdan oluşmaktadır;
 Alternatif çözüm tedbirlerinin aranması,
 Alternatifin tahmini,
 Değerleme aşaması,
Belli bir yerde tesis edilerek, ekonomiden insan gücü, hammadde, mamül madde ve
sermaye malları alarak ve bunlar üzerinde belirli bir teknolojiyi uyguladıktan sonra yine
ekonomiye mal ve hizmet arz ederek mevcut ve gelecekteki talebin belli bir kısmını
karşılamaya yönelmiş faaliyetleri girişimci ve/veya toplum yararına en az fedakarlıkla
sağlamak amacı ile önceden yapılan çalışmaların tümüne “Yatırım Projesi Çalışmaları” ve bu
çalışmaların çeşitli alternatifler arasında en iyisi seçecek biçimde formüle edilmiş şekline
“Yatırım Projesi” denir (http://www.mkek.gov.tr/).
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Yatırım projesi, belirli bir üretim işini en az maliyetle gerçekleştirmek ve en yüksek
ekonomik ve teknik etkinliğe ulaşmak için, hangi malın hangi kapasitede ve nerede
üretileceğinin, bilgi ve verilerin sistematik kullanılması ile kararlaştırılması ve uygulamaya
konulması davranışıdır. Yatırım projesi bir yatırım önerisidir ve yatırım projesinden beklenen
şunlardır (Şahin, 2004:4):





Yatırım projesi ile yeni bir üretim kapasitesinin kurulması veya mevcut bir kapasitenin
yenilenmesi, büyütülmesi ve gelecek dönemlerde mal ve hizmet üretilmesi amaçlanır.
Yatırım projesi ekonomiden üretim faktörleri talep edecektir; iş gücü, sermaye malları
ve muhtemelen doğal kaynak kullanacaktır.
Yatırım projesi belirli bir üretim teknolojisinin uygulanmasına neden olacaktır.
Yatırım projesi birçok hukuksal sözleşmeye yol açmaktadır.

Yatırım projesi kapsamında, aşağıda belirtilen koşullar sınırlayıcı niteliktedir (Usta,
2005:8-9)
1. Yatırım, projeyle belirli ve uzun ömürlü bir kapasite yaratmalı.
2. Ekonomiden fiziki inputlar ( girdiler) almalı. Bunlar
 Hammadde
 İşgücü
 Sermaye mallarıdır.
3. İç ve dış ekonomilere mal ve hizmet arz etmeli.

2.2. Yatırım Projesinin Önemi
Yatırım kararları, bir işletmenin gelecek yıllardaki durumunu belirleyici nitelikte
kararlar olduğundan, işletmeler açısından hayati önem taşıyan kararlardır. Doğru ve
zamanlaması uygun bir yatırım kararı işletmenin gelirini ve piyasa değerini yükseltirken,
yanlış bir yatırım kararı işletmeyi iflasa bile sürükleyebilir. Örneğin, ekonomik ömrü 15 yıl
olarak tahmin edilen bir makinenin satın alınması eğer yanlış bir karar ise, duran varlıklara
yapılmış olan bu aşırı yatırımdan dolayı işletmenin yıllar boyunca sabit maliyetleri yüksek
olacak ve işletme bu maliyetlere katlanmak zorunda kalacaktır. Eğer bu makineye ihtiyaç
duyulmasına rağmen yatırım yapılmamış ise, işletme açısından olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilir. Her şeyden önce, işletme eski makinelerle üretimini sürdüreceğinden ve bu yüzden
verimliliğini artırmada veya ölçek ekonomisine ulaşmada sıkıntı yaşayacağından pazardaki
rekabet gücünü giderek kaybedecektir. Rekabet gücünün kaybedilmesi doğal olarak pazar
payının azalmasına yol açabilecektir. Pazar payını tekrar kazanmak için, işletme, kendisine ek
yükler getirecek olan reklam giderlerine, fiyat iskontolarına ve ürün geliştirme gibi
maliyetlere veya diğer satış arttırıcı çabalara katlanmak zorunda kalabilecektir
(http://www.kgk.sakarya.edu.tr).
Yatırım projeleri, kıt kaynaklarla en çok getiri veya fayda sağlamak amacıyla ilgili
konuya ait tekil planlardır (Şahin, 2004:4). Yatırım projeleri bir ülkenin geleceği için son
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derece önem arz etmektedir. Yatırım projelerinin ülke genelindeki yararlarını iki önemli
başlık altında toplamak mümkündür (www.baskent.edu.tr).




Yatırımların çoğaltan ya da çarpan etkisi: Ülke genelinde gerçekleştirilecek bir birim
yatırımın milli gelirde bir birim artışa yol açacağı ifade edilmektedir. Marjinal tasarruf
eğilimi yatırım ile ters orantılıdır.
Yatırımların hızlandıran etkisi: Yeni olarak gerçekleştirilecek yatırımlar gelir düzeyinde
artışa yol açacak, bunun etkisiyle tüketim artacak, tüketim arttıkça da yeni yatırımların
önü açılmış olacaktır.

Yatırım projelerinin önemine, makro ve mikroekonomi olmak üzere iki açıdan
bakmak mümkündür. Makro iktisat açısından bakıldığında bir ülke ekonomisinde istihdam ve
gelir yaratan faktörlerden birinin yatırım olduğunu teşhis etmek pek de güç olmayacaktır.
Yatırım, milli gelirde süratli ve çalkantılı hareketlere yol açabilecek olan duyarlı, dinamik bir
faktör özelliğine sahiptir. Bu nedenle yatırımın ekonomik dengenin değişmesi aşısından
stratejik öneme sahip olması kaçınılmaz olmaktadır. Normal olarak her yatırım, harcama ve
gelir akımına neden olur. Yatırımla doğrudan veya dolaylı ilgili olanların geliri ve satın alma
gücü artar (Yılmaz, 1993:22).
Makro açıdan ise yatırım işletmeler ve benzeri kuramlar içinde stratejik öneme haiz
olduğunu görmemek mümkün değildir. Gerek kar veya kazanç sağlamak için, gerekse kamu
yararına hizmet sunmak için mutlaka bir mal veya hizmet üretmek gerekir. Bunun içinde
gerekli tesislerin kurulması zorunludur. Dolayısıyla mutlaka yatırım yapmak gerekir. Tüm bu
ve benzeri nedenlerden yatırımların yapılması hayati öneme sahiptir (Yılmaz, 1993:23).
Yatırımcı kamu kuruluşu tarafından hazırlanarak yatırım programına girmesi gereken
bir projenin hangi aşamalardan geçtiği aşağıda belirtilmiştir (Şen Erişkin, 2013:23):
1. Aşama: Yatırım genelgesi ve ekli yatırım programı hazırlama esaslarının yatırımcı
kuruluşlara gönderilmesi.
2. Aşama: Proje maliyetleri belli bir tutarın üzerinde olan projelerin fizibilite
raporlarıyla birlikte Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmesi.
3. Aşama: Proje analizi yapılır.
4. Aşama: Sektör uzmanlarının proje ile ilgili görüş oluşturması.
5. Aşama: Yatırım programının Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) sunulması.
6. Aşama: Konsolide bütçenin TBMM’de görüşülmesi.
7. Aşama: Yatırım programının Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) olarak yayınlanması
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2.3. Yatırım Projelerinin Özellikleri
Bir yatırım projesinin şu özellikleri taşıması gerekir (Usta, 2005:12-13; Erkan, 1999:78):
a) Proje dış çevrenin baskı yaptığı sosyal, ekonomik, teknik ve tarihsel koşullara
uymalıdır.
b) Proje, bir ülkede iç kaynaklarca sağlanan olanaklarla uyum içinde olmalıdır.
c) Proje, uygulama aşamasında iç ve dış koşullarda oluşabilecek değişikliklere uyum
sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.
d) Proje, açık, kesin ve anlaşılır olmalı, genel ve yuvarlak sözler taşımamalı, mümkün
olduğu kadar rakam, sayı ve grafik ile ifade edilmelidir. Anlaşılması güç bir projenin
hemen hemen başarısız olacağı söylenebilir.
e) Projenin uygulayıcılar tarafından benimsenmesi de önemlidir. Eğer uygulayıcılar
projeyi benimsememişlerse başarıya ulaşılması mümkün değildir.
f) Proje, izleme ve denetim olanağı vermelidir. Çünkü proje uzun zaman dönemlerinde
aşama aşama uygulanacağı için, gelişmelerin denetimine fırsat verecek nitelikte
olmalıdır.
g) Her proje mevcut kaynakları gelecekte daha fazla kaynak elde etmek için bugünden
bağlar.
h) Her proje bir gereksinimden (talepten) doğar ve bu gereksinimi karşılamaya yönelik
olarak şekillendirilir.
i) Her proje belli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşmek üzere programlanır.
j) Her proje belli girdiler (kaynak) kullanmak suretiyle amaçlanan çıktılarını üretir.
k) Her proje kendi başına değerlendirilen bir yatırım özelliğine sahiptir.

2.4. Yatırım Projesi Kararı Alma ve Uygulama Süreci
Yatırım düşüncelerinin ortaya çıkıp yatırımın üretime alınması kadar olan çerçeve
içerisindeki bütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve tedbirlerin alınması yatırım öncesi
hazırlık çalışmaları, yatırım yapılması ve yatırımın işletmeye alınması olmak üzere üç
safhadan ibarettir (Yılmaz, 1993:21-22).
Yatırım öncesi hazırlık çalışmaları yatırım projesi fikrinin doğması ile başlar. Yeni
yatırım projelerinin ele alınması, işletmeler için büyük güçlükler meydana getirir. Yatırım
projesi fikri aşağıdaki gibi türlü biçimlerde ortaya çıkar (Usta, 2005:10-12):








Atıl kaynakların varlığı
Rastlantılar
Üretilen mal serisini tamamlamak
Faaliyet konularını desteklemek
Risklerin yayılması
Gelirlerin azalması
Moda
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Özel ustalıklar
Prestij arzusu

Yatırım öncesi aşamasının ilk adımlarında, projenin yaşayabilirliğine ilişkin güvenilir
göstergelerin ortaya konmasına yönelik çalışmaların yapılması esastır. Yatırım öncesi aşama
çeşitli işlemlerden oluşmaktadır. Bunlar (Usta, 2005: 29):






Yatırım olanaklarının belirlenmesi,
Proje ön seçimi ve belirleme,
Proje formülasyonu,
Nihai değerlendirme
Yatırım kararının verilmesidir
Yatırım projesi fikri aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır (Şahin, 2004:6):





Bir malın veya hizmetin üretilmesi ile ilgili çeşitli alternatiflerin geliştirilmesi
Her alternatifle ilgili gelirlerin ve harcamaların tahmini olarak hesaplanması
Mevcut alternatiflerin incelenmesi ve bazı ölçütlere göre bir öne elemenin yapılması

İkinci aşama olan yatırım aşaması genellikle yatırımla ilgili fiziksel hizmetlerin yerine
getirildiği aşama olup, iki alt aşamada incelenebilir. Birinci alt aşama, inşaat, makine ve
donanım sağlanması, yönetim ve pazarlama örgütünün kurulması; ikinci alt aşama ise montaj,
işçi eğitimi ve stokların sağlanması gibi işlemlerden oluşur (Usta, 2005:32-33).
Üçüncü ana aşamayı teşkil eden yatırımı işletmeye alma safhası projenin deneme
üretiminin ve normal üretime başlanması ile ifade edilmektedir (Yılmaz, 1993:22).

2.5. Proje Yatırım Riski
Proje yönetiminin kontrolü dışında olan risklerin öngörülmesi, bunların arasında
yüksek risk taşıyanların ortadan kaldırılması ve etkisinin hafifletilebilmesi için projenin
yapısına eklemeler yapılması ya da projenin yeniden tasarlanması için mutlaka “Risk
Analizine” yer verilmelidir. Risk analizi sonucunda tespit edilen durum, risk yönetim planı
çerçevesinde çözülmeye, riski ortadan kaldırabilmek için önlemler alınmaya çalışılmalıdır.
“Risk Yönetim Planı”,
projede risk yönetiminin nasıl yapılandırılacağını ve
gerçekleştirileceğini açıklar. Proje yönetim planının bir alt planıdır (Ene, 2013:47)
Proje riski firma için zarar olasılığıdır, mali kayıpları, performans ya da zaman
kayıplarını içerir. Belirli proje riskleri aşağıda yer almaktadır (Dengiz, 2007:72)


Dış kaynaklı, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen
 Mevzuat kaynaklı,
 Doğal afetler,
 Varsayılabilecek olaylar,
 Dolaylı etkiler,
 Tamamlanmama eksiklikleri
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Dış kaynaklı, öngörülebilen, kontrol edilemeyen
 Pazar riskleri
 İşletme,
 Çevresel etkiler,
 Sosyal etkiler,
 Parasal değişiklikler,
 Enflasyon, Vergilendirme



İçten kaynaklanan, teknik olmayan, genellikle kontrol edilebilen
 Yönetim,
 Program,
 Maliyet,
 Para akışı,
 Yeterlilik kaybı



Teknik, genellikle kontrol edilebilen
 Teknolojide değişiklikler,
 Performans,
 Projenin teknolojisine özgü risk,
 Tasarım,
 Projenin büyüklüğü ya da karmaşıklığı



Hukuksal, genellikle kontrol edilebilen
 Lisanslar Patent hakları,
 Sözleşme
 Örgüt dışından gelen hukuk davası,
 Örgüt içinden gelen hukuk davası,
 Mücbir sebeple Temel Proje Yönetim
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Uygulamalar
Yatırım projelerinin önemine, makro ve mikro ekonomik açıdan bakarak açıklayanız
ve yatırım projelerinin işletmeler üzerinde yaratacağı riskleri tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)

İşletmelerin Uyguladığı Yatırım Projelerinden Beklenen Amaçlar Nelerdir?
Yatırım Projesinin Özellikleri Nelerdir?
Bir Yatırım Projesinin İşletmeye Sağlamış Olduğu Faydaları Açıklayınız?
Yatırım Projesi Kapsamında Belirtilen Sınırlayıcı Faktörler Nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım projesi; bir toplumda belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin
üretimini artırmak için bazı olanakları yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik bir
öneridir. Bir işletmenin gelecek yıllardaki durumunu belirleyici nitelikte kararlar olduğundan,
işletmeler açısından hayati önem taşıyan kararlardır. Doğru ve zamanlaması uygun bir yatırım
kararı işletmenin gelirini ve piyasa değerini yükseltirken, yanlış bir yatırım kararı işletmeyi
iflasa bile sürükleyebilir. Proje riski firma için zarar olasılığıdır, mali kayıpları, performans
ya da zaman kayıplarını içerir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi projenin tanımlarından biri değildir?

a) Proje temel olarak bir yatırım önerisidir
b) Proje, ekonomik ve teknik yapılabilirliğe sahip minimum yatırımdır.
c) Proje, başlı başına değerlendirilebilen her hangi bir yatırım unsurudur.
d) Proje, bir kimsenin amaçlarını açıklığa kavuşturması ve daha sonra istenen
hedeflere ulaşmak amacıyla kimin, ne zaman, hangi yöntemlerle ve ne kadar giderle hangi
faaliyetlere girişeceğinin kararlaştırılmasıdır.
2)
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesinin planlama aşamasında yer alan
kısımlardan biri değildir?
a) Değerleme aşaması
b) Sonuç aşaması
c) Alternatifin tahmini
d) Alternatif çözüm tedbirlerinin aranması
3)
Yatırım projesi kapsamında, aşağıda belirtilen koşullardan hangisi sınırlayıcı
nitelikte değildir?
a) Yatırım, projeyle belirli ve uzun ömürlü bir kapasite yaratmalı
b) Hukuksal sözleşmeye yol açmalı
c) İç ve dış ekonomilere mal ve hizmet arz etmeli
d) Ekonomiden fiziki inputlar ( girdiler) almalı
4)

Aşağıdakilerden hangisi yatırımların çoğaltan ya da çarpan etkisinin tanımıdır?

a) Yatırıma yönelik her hangi bir tasarının analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en
küçük birimidir.
b) Yeni olarak gerçekleştirilecek yatırımlar gelir düzeyinde artışa yol açacak, bunun
etkisiyle tüketim artacak, tüketim arttıkça da yeni yatırımların önü açılmış olacaktır.
c) Ülke genelinde gerçekleştirilecek bir birim yatırımın milli gelirde bir birim artışa
yol açacağı ifade edilmektedir
d) Ekonomik ve teknik yapılabilirliğe sahip minimum yatırımdır.
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5)
Yatırımcı kamu kuruluşu tarafından hazırlanarak yatırım programına girmesi
gereken bir projenin geçtiği aşamalardan hangisi yanlış verilmiştir?
a) 3. Aşama: Proje analizi yapılır.
b) 4. Aşama: Sektör uzmanlarının proje ile ilgili görüş oluşturması.
c) 5. Aşama: Yatırım programının Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) sunulması.
d)6.Aşama: Yatırım programının Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) olarak yayınlanması.
6)
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin taşıması gereken özelliklerden
biri değildir?
a)
Her proje belli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşmek üzere
programlanır.
b)

Her proje kendi başına değerlendirilen bir yatırım özelliğine sahiptir.

c)

Her proje gelir düzeyinde artışa yol açacaktır.

d)

Her proje belli girdiler (kaynak) kullanmak suretiyle amaçlanan çıktılarını üretir.

7)
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesi fikrinin ortaya çıkmasında gerekli olan
türlerden biri değildir?
a)

Gelirlerin artması

b)

Moda

c)

Özel ustalıklar

d)

Prestij arzusu

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yatırım öncesi aşamaların oluşturduğu işlemlerden biri

a) Risklerin yayılması
b) Proje ön seçimi ve belirleme
c) Nihai değerlendirme
d) Proje formülasyonu

34

9)
Aşağıdakilerden hangisi yatırım düşüncelerinin ortaya çıkıp yatırımın üretime
alınması kadar olan çerçeve içerisindeki bütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve tedbirlerin
alınmasında gerekli olan aşamalardan biri değildir?
a)

Yatırım öncesi aşaması

b)

Yatırımı işletmeden çıkarma aşaması

c)

Yatırımı işletmeye alma safhası

d)

Yatırım aşaması

10) Aşağıdakilerden hangisi Dış kaynaklı, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen proje
risklerinden biri değildir?
a) Doğal afetler
b) Dolaylı etkiler
c) Enflasyon
d) Tamamlanma Eksiklikleri

Cevaplar
1)D, 2)B, 3)B, 4)C, 5)D 6)C, 7)A, 8)A, 9)B, 10)C
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3. İŞ KURMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. İŞ KURMA SÜRECİ
3.1. Motivasyona Sahip Olmak
3.2. Proje Fikrinin Doğuşu
3.3. Çalışma Programı Hazırlamak
3.4. İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak ve İş Fikrinin
Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak (Fizibilite Analizi)
3.5. İş Planını Hazırlamak
3.6. İş Kurma
3.7. İşletmeyi Geliştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan zorlayıcı faktörler ve sürükleyici
faktörler nelerdir?
2. Girişimcilerin yeni bir işe başlamadan önce izlemesi gereken adımlar nelerdir?
3. İş kurma sürecinin temel adımları nelerdir?
4. Bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli aşamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İş Kurma Süreci

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Girişimcilerin İş Kurma Girişimci
Yatırım
Aşamlarında
Karşılarına Faaliyetlerine
Başlarken
Çıkabilecek
Faktörleri İşletme
Kurmayı
Açıklayabilmek.
Düşündüğü
Ülkenin
Ekonomik Durumunu ve İş
Kurma Sürecinin Temel
Adımları İncelemek.
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Anahtar Kavramlar



İş Kurma Süreci
İş Kurma Sürecinin Temel Adımları
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Giriş
Kar elde etme ve kazanç sağlama, girişimcilerin işletmeyi kurup çalışmaya başlama
nedenlerinin başında gelmektedir. Yatırımlar uygun sektörlerde ve alanlarda
gerçekleştirildiğinde olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle yatırım faaliyetlerine başlarken
girişimci bazı unsurları göz önünde tutmalıdır. Bunlar işletmeyi kurmayı düşündüğü ülkenin
ekonomik durumu, işletmenin içinde bulunacağı pazar ve rakipleri, doğal kaynak kullanımı ve
yeni teknoloji gibi unsurlardır. Bu sebeple, işletmeler açısından iş kurma süreci, motivasyona
sahip olmak, proje fikrinin doğuşu, çalışma Programı hazırlamak, iş fikrinin ön
değerlendirmesini yapmak ve iş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak, iş planını
hazırlamak, iş kurma, işletmeyi geliştirme konuları ele alınmıştır.
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3.1. İŞ KURMA SÜRECİ
Kar elde etme ve kazanç sağlama, girişimcilerin işletmeyi kurup çalışmaya başlama
nedenlerinin başında gelmektedir. Girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan
faktörler zorlayıcı faktörler (işin kurulmasını sağlar) ve sürükleyici faktörler olarak iki farklı
biçimde değerlendirilebilirler (Tosunoğlu, 2013:4).


Zorlayıcı faktörler (işin kurulmasını sağlar)
 İşsizlik
 Yönetimle anlaşamama
 Başka alternatiflerin olmaması
 İşletmeye uyum sağlayamamak



Sürükleyici faktörler (işin başarısını sağlar)
 Bağımsız olma
 Başarma
 Tanınma
 Kişisel gelişim ve kişisel zenginlik isteği

Yatırımlar uygun sektörlerde ve alanlarda gerçekleştirildiğinde olumlu sonuçlar ortaya
çıkar. Bu nedenle yatırım faaliyetlerine başlarken girişimci bazı unsurları göz önünde
tutmalıdır. Bunlar işletmeyi kurmayı düşündüğü ülkenin ekonomik durumu, işletmenin içinde
bulunacağı pazar ve rakipleri, doğal kaynak kullanımı ve yeni teknoloji gibi unsurlardır
(Paşaoğlu, 2012:89). Yeni bir işe başlamadan önce girişimcilerin izlemesi gereken adımlar
aşağıdaki gibidir (TC. Garanti Bankası)












Analiz yapılarak iş fikrinin değerlendirilmesi
Bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi
Kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
Mevcut ve potansiyel finansal kaynakların gözden geçirilmesi
Finansal risklerin tanımlanması
Faaliyete geçiş maliyetinin saptanması
Faaliyet yerine karar verilmesi
Kapsamlı bir pazar araştırması yapılması
Hedef müşterilerin tanımlanması
Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması
Pazarlama planının geliştirilmesi

İş fikri üretildikten sonra hemen işletme kurma faaliyetlerine başlanmaz. Öncelikle iş
fikrinin yapılabilirliğinin araştırılması gerekir. Aşağıdaki şekilde bir iş fikrinin doğuşundan
işletme faaliyete geçmesine kadar olan süreç verilmiştir (http://megep.meb.gov.tr/).
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İŞ KURMA DÜŞÜNCESİ
(PROJE FİKRİNİN
DOĞUŞU)

Ön Araştırmalar

Ekonomik
Araştırma

Teknik
Araştırma

Finansal
Araştırma

Yasal
Araştırma

Fizibilite Etüdü Raporu
(Yapılabilirlik Raporu)

Değerlendirme

İş Planı

İşletmenin Faaliyete Geçmesi
Şekil 1: İşletmenin Kuruluş Aşamaları
Kaynak: TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Gelişim, Girişimci Fikirler ve İş Kurmak, 2014, Ankara,
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Giri%C5%9Fimci%20Fikirler%20ve%20%C4%B0
%C5%9F%20Kurma.pdf
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İş kurma sürecinin temel adımları aşağıdaki gibidir (KOSGEB).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motivasyona sahip olmak
Başarılı bir iş fikri belirlemek
Çalışma programı hazırlamak
İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak
İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak
İş planını hazırlamak
İş kurmak
İşletmeyi geliştirmek

3.1. Motivasyona Sahip Olmak
Motivasyonun ve başarının temel şartı, arzulanan hedeflerin var olmasıdır. Hedefin
büyüklüğü veya küçüklüğü, zorluğu veya kolaylığı motivasyonda temel etken değildir. Temel
etken, kişinin alacağı ödül yani varılmak istenen hedefin sağlayacağı doyumdur. İş kurarken
motivasyona sahip olmak, en önemli güçtür. Finansman dahil diğer etkenlerden daha
önemlidir. Yeni bir iş kurma motivasyon kaynakları aşağıdaki gibidir (KOSGEB):








Kendi kendinin patronu olmak, başkalarından emir alarak çalışmama isteği
Mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına
ulaşma isteği,
Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği
Kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması
Emekli vb. gruplarda olduğu gibi daha çok manevi tatmin sağlama çabası
Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak
İş fırsatlarını değerlendirme isteği

3.2. Proje Fikrinin Doğuşu
Bir yatırım projesinin amacı belirli bir mal veya hizmet üretiminin
gerçekleştirilmesidir. Üretilecek çok sayıda mal ve hizmet türü bulunduğuna göre,
yatırımcılar pek çok sayıda yatırım alternatifi ile karşı karşıyadır. Bütün yatırım alanları
üzerinde derinliğine bir inceleme yapmanın, ekonomik, teknik, finansal ve hukuki etütleri
hazırlamanın güçlüğü nedeniyle, proje hazırlamadan önce ümit verici yatırım alanlarının
belirlenmesi ile proje fikri doğar (Kargül, 1996:22).
Girişimcinin iyi bir iş fikri oluşturması için yaşanan yenilikleri ve değişiklikleri
izlemesi ve hangi fırsatların olduğunu fark edebilmesi gerekir (Tosunoğlu, 2013:5). Yeni bir
proje fikri, o ülkenin (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr);




Üretim tüketim modeli
Pazar durumu
Mevcut sanayi işletmelerinin durumu
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İhracat olanakları ve ithalat programları
Kalkınma plan ve programları
Doğal kaynaklar ve teknoloji durumu vb. bir kaynaktan doğabilir.

3.3. Çalışma Programı Hazırlamak
Girişimcinin iş kurma hedefine ulaşması için çeşitli konularda düzenli ve yoğun
çalışmalar yapması gerekmektedir. İş fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması ve ilk
müşterilere kadar geçen süreçte birbirinden farklı ancak birbirine bağlı birçok aktivite
gerçekleştirilir. İş kurma aşamasına başarı ile ulaşmak için bu dönem en başından
planlanmalı, iş kurma hazırlıkları eksiksiz ve gerektiği kapsamda yapılmalıdır (KOSGEB).

3.4. İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak ve İş Fikrinin
Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak (Fizibilite Analizi)
Girişimci, işletme kurmadan önce çeşitli araştırmalar yapar. Girişimcinin bu
araştırmaları yapmasının sebebi çok sayıda alternatif proje arasından uygulayabileceği en iyi
projeye karar vermektir (Paşaoğlu, 2012:90).
Ön değerlendirme, iş fikrinin hayata geçirilmesini engelleyecek bir faktör olup
olmadığının anlaşılmasını sağlar. İş fikrine ilişkin temel kriterlere göre işin uygulanması için
yapılan bir değerlendirmedir (Tosunoğlu, 2013). Girişimci ön araştırma ile iş fikrini
ekonomik, teknik, finansal ve yasal olarak değerlendirir (MEGEP, 2004:33-34).
 Ekonomik araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup
olmadığının araştırılmasıdır. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilişkin talep ve
pazar payının tahmini yapılır ve kuruluş yeri belirlenir.
 Teknik araştırmalar: İşletmelerin seçeceği teknolojinin belirlenmesinde temeli
oluşturur. Üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretim teknolojisinin seçimi,
varsa makinelerinin seçimi ve fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanaklarının
araştırılması bu çalışmalar kapsamındadır.

 Finansal araştırmalar: Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi, sermaye
ihtiyacının belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman
kaynaklarının ve işletme karlılığının saptanmasıyla bununla ilgili değerlendirmelerin
yapılmasını içerir.
 Yasal araştırmalar: Vergi dairesinin, Sosyal Güvenlik Kurumunun, belediye ve diğer
kurum ve kuruluşların belirlediği yasal zorunlulukları kapsar.
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3.5. İş Planını Hazırlamak
Temel olarak fizibilite raporunda alınan kararların uygulama planının hazırlanmasıdır.
Yatırımın objektif olarak değerlendirilmesini sağlar (Tosunoğlu, 2013:5).
Bir fizibilite (yapılabilirlilik) raporu genel olarak şu temel amaçlar için hazırlanır
(Kargül, 1996:20):
a) Optimum kaynak kullanımını sağlamak. Bu açıdan fizibilite etüdü doğru yatırım
alanının kapısını açan ve yol gösteren bir rehberdir,
b) İşletmenin kesin olarak kurulmasına karar vermek,
c) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek,
d) İşletmenin kurulması için iç ve dış finansmana ihtiyaç varsa, kredi sağlamayı
beklediği bankalara ve öteki kuruluşlara ön-proje sunmak,
e) İşletme, yatırım indirmi, kredi ve döviz tahsisi gibi hükümetçe verilen yatırımı teşvik
ve diğer imtiyazlardan yararlanacaksa, ilgili kurumlara projeyi tanıtmak,
f) Projenin uygulanması döneminde karşılaşılması muhtemel güçlükleri önceden görmek
ve gerekli tedbirleri almak.

3.6. İş Kurma
İş planı çerçevesinde işletmenin kuruluş çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır.
Yatırımın gerçekleşerek işletmenin hayata geçirildiği süreçtir (Tosunoğlu, 2013:5). Projenin
uygulanması ve yatırımın gerçekleştirilmesi önceden belirtilen tarihte gerçekleştirilmez ise,
projede öngörülen tüm tahminler geçerliliğini büyük ölçüde yitirir. Her şeyden önce projede
belirtilen satış gelirleri zamanında elde edilemeyeceği için, proforma finansal tabloların
dengesi bozulur. İşletme gelirlerine göre önceden belirleyip, ödeme planına bağladığı
borçlarını ödemekte güçlük çekebilir. Bu durumda işletme yeni finansman kaynaklarına
gereksinim duyar (Kargül, 1996:11).

3.7. İşletmeyi Geliştirme
İş kurma sürecinin sonunda, kuruluş aşaması ile birlikte girişimci için farklı bir dönem
başlar. İşletmeler kuruluş sonrasında aşağıdaki şemada özetlenen aşamaları yaşar. Bu
aşamalara işletmenim gelişme planı adımları diyebiliriz (KOSGEB).
Kendi
ayakları
üzerinde
durur
hale gelir

Gelişme başlar ve
kullanılan
kapasite yükselir

İşletmeye
yeni
kapasiteler eklenir

Şekil 2: İşletmenin Gelişme Planı
Kaynak:
KOSGEB,
Girişimciler
file:///C:/Users/pcx/Downloads/IsPlaniRehberi%20(4).pdf

için

İş

Rehberi,
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Uygulamalar
Girişimcilerin İş Kurma Sürecinde Karşılarına Çıkan Faktörleri, Yeni Bir İşe
Başlamadan Önce İzlemesi Gereken Adımları ve İş Kurma Sürecinin Temel Adımlarını
İnceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Yatırım faaliyetlerine başlarken girişimcilerin göz önünde tutması gereken faktörleri
açıklayınız.
2. Girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan zorlayıcı faktörler ve sürükleyici
faktörler nelerdir?
3. Bir işletmenin kuruluşu gerçekleştirilirken yapılan ön araştırmalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni bir işe başlamadan önce girişimcilerin izlemesi gereken adımlar; analiz yapılarak
iş fikrinin değerlendirilmesi, bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi,
kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, mevcut ve potansiyel finansal kaynakların
gözden geçirilmesi, finansal risklerin tanımlanması, faaliyete geçiş maliyetinin saptanması,
faaliyet yerine karar verilmesi, kapsamlı bir pazar araştırması yapılması, hedef müşterilerin
tanımlanması, mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması, pazarlama planının geliştirilmesi
gerekmektedir. Bir girişimci iş kurmak istiyorsa eğer izlemesi gereken temel adımlar ise;
motivasyona sahip olmak, başarılı bir iş fikri belirlemek, çalışma programı hazırlamak, iş
fikrinin ön değerlendirmesini yapmak, iş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak, iş
planını hazırlamak, iş kurmak, işletmeyi geliştirmek gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan zorlayıcı faktörlerden biri

a) İşsizlik
b) Yönetimle anlaşamama
c) Bağımsız olma
d) İşletmeye uyum sağlayamamak
2)
değildir?

Girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan sürükleyici faktörlerden biri

a) Bağımsız olma
b) Başarma
c) Tanınma
d) İşletmeye uyum sağlayamamak
3)
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir işe başlamadan önce girişimcilerin izlemesi
gereken adımlardan biri değildir?
a) Hedef müşterilerin tanımlanması
b) Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması
c) Pazarlama planının geliştirilmesi
d) Bir malın veya hizmetin üretilmesi ile ilgili çeşitli alternatiflerin geliştirilmesi
4)
Aşağıdakilerden hangisi bir
değerlendirdiği türlerinden biri değildir?
a)

Değerlendirme

b)

Finansal Araştırma

c)

Teknik Araştırma

d)

Ekonomik Araştırma

girişimcinin

ön

araştırma

ile

iş

fikrini
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5)

Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinin temel adımlarından biri değildir?

a) Motivasyona sahip olmak
b) Ön araştırma yapmak
c) İş kurmak
d) İş planı hazırlamak
6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yeni bir iş kurmanın motivasyon kaynaklarından biri

a) Emekli vb. gruplarda olduğu gibi daha çok manevi tatmin sağlama çabası
b) Optimum kaynak kullanımını sağlamak
c) Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği
d) İş fırsatlarını değerlendirme isteği
7)
Aşağıdakilerden
amaçlarından biri değildir?

hangisi

fizibilite

(yapılabilirlilik)

raporunun

hazırlanış

a) Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi
b) İşletmenin kurulması için iç ve dış finansmana ihtiyaç varsa, kredi sağlamayı
beklediği bankalara ve öteki kuruluşlara ön-proje sunmak
c) İşletmenin kesin olarak kurulmasına karar vermek
d) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
8)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenim gelişme planı adımlarından biri değildir?

a) Kendi ayakları üzerinde durur hale gelir
b) Gelir ve gider tahminlerinin yapılmasını sağlar
c) İşletmeye yeni kapasiteler eklenir
d) Gelişme başlar ve kullanılan kapasite yükselir
9)
Aşağıdakilerden
kuruluşlardan biri değildir?

hangisi

a)

Vergi Dairesi

b)

Sosyal Güvenlik Kurumu

yasal

araştırmaların

uygulandığı

kurum

ve
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c)

Belediye

d)

Köy

10) Aşağıdakilerden hangisi iş planı çerçevesinde işletmenin kuruluş çalışmalarının
yürütüldüğü aşamadır?
a) İşletmeyi geliştirme
b) İş kurma
c) İş planı hazırlamak
d) İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)D, 4)A, 5)B, 6)B, 7)A, 8)B, 9)D, 10)B
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4. İŞ PLANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İş Planı Tanımı
4.2. İş Planının Önemi
4.3. İş Planının Hazırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yeni bir iş kurma kararı alındığında izlenen adımlar nelerdir?
2. İş kurma kararı alınırken izlenen adımlardan iş planı kaçıncı adımda gerçekleştirilir?
3. Bir iş planının, girişimciye sağlamış olduğu yardımlar nelerdir?
4. Bir iş planı neden önemlidir?
5. İş planları kaç şekilde sınıflandırılmıştır, açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Planı Tanımı

İş
Planı
Açıklayabilmek

Kavramını

İş Planının Önemi

İyi Bir İş Planının Önemini
Vurgulayarak Girişimciye
Sağlayacağı
Faydaları
Açıklayabilmek.

İş Planının Hazırlanması

Bir İş Planı Hazırlanırken;
Ne
ve
Kim
İçin
Hazırlanıyor?,
Kısa
ve
Amacına Yönelik
Mi?,
Araştırma ve Rakamlarla
Desteklenmiş Mi?, Başka
Bir kişi Tarafından Okundu
Mu? Kontrol Edildi Mi?
Sorularına
Cevap
Verebilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İş Planının Girişimciye
Sağladığı
Yararları
İncelemek, Bir İş Planın
İçeriğinin Nasıl Olması
Gerektiğini Araştırmak
İş Planının Önemi İle
Gelecekte
İşletmelerin
Başarılı Olabilmeleri ve
Finansal Açıdan
Varlıklarını
Koruyabilmelerini
Değerlendirmek.
Örnek İş Planı Taslağı İle
İncelemek.
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Anahtar Kavramlar




İş Planı
İş Planının Önemi
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Giriş
İş planı, yaptığınız veya gelecekte yapmak istediğiniz işin sürdürülebilir bir başarıyla
ilerlemesi ve süreçte karşınıza çıkabilecek zorluklarda neler yapmanız gerektiği konusunda
size kılavuzluk edebilecek ve yatırım almanızı sağlayabilecek görünürdeki tek plan, iş
planıdır. Yeni kurulacak veya mevcut işletmeler için hazırlanan iş planı; gelecekte
işletmelerin başarılı olabilmeleri ve finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için
önemlidir. Girişimcilerin iş planı hazırlamasının temel amacı; iş kuran girişimcinin iş kurma
sürecinde hangi hedefler için neleri, ne zaman ve nasıl yapacağını belirlenmesidir. Bu sebeple;
iş planı tanımı, iş planının önemi, iş planının hazırlanması konuları vurgulanmıştır.
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4.1. İş Planı Tanımı
Yeni bir iş kurma kararı alındığında aşağıdaki adımlar izlenir ve iş planı dördüncü
adımda gerçekleştirilir (TC. Garanti Bankası):









Bir avukat ve mali müşavir seçilmesi
Tüzel kişilik yapısının seçilmesi (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket vb)
İşin oluşturulması (şirket isminin tescil ettirilmesi, şirketleşme sürecinin
tamamlanması)
İş planı hazırlanması
Çalışılacak bankanın seçilmesi ve gerekli hesapların açılması
Eğer uygulama varsa, iş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda
bulunulması
Eğer mümkünse kredi limiti oluşturulması amacıyla bankalarla görüşülmesi
Olası risklerin en aza indirgenmesi açısından sigorta yaptırılmasının ihmal edilmemesi

Basitçe iş planı, yaptığınız veya gelecekte yapmak istediğiniz işin sürdürülebilir bir
başarıyla ilerlemesi ve süreçte karşınıza çıkabilecek zorluklarda neler yapmanız gerektiği
konusunda size kılavuzluk edebilecek ve yatırım almanızı sağlayabilecek görünürdeki tek
plan, iş planıdır (https://ekonomist.co).
İş planı, bir işin hangi ürünler ile nerede, kimlerle, ne şekilde, hangi olanaklar ile hangi
pazarlama planıyla, hangi organizasyon yapısıyla, nasıl bir mali planlama altında
yürütüleceğinin doğru ve ikna edici bir biçimde anlatıldığı dokümandır (TKDK, 2015:3). İş
planının kapsamı ve süresi işletmenin büyüklüğüne ve işletme amaçlarına göre değişebilir.
İş planı her işletmenin gelecek için bir hedef belirleyip bu hedefe ulaşabilmek için
kendilerine biçtikleri rolleri görmelerini sağlayacak bir araçtır. Yani iş planı bir işletme için
gelecekte nerelerde olabileceğini görmeye yarayan pusula gibi kullanılabilen bir araçtır
(www.finansekol.com).
İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için
neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İyi tasarlanmış bir iş planı, girişimciye
aşağıda belirtildiği gibi yardımcı olur (Kesim, 2010:109):





İş kurarken veya yeni bir girişime başlarken girişimciye rehberlik eder
Girişimcinin kendisinin, yönetici ve iş görenlerinin dikkatini amaca yöneltir
Nakit para bulmaya yardımcı olur
İşi yürütmek için yönetime rehberlik eder
İş planının içeriği aşağıdaki gibidir (http://www.fortune.com.tr).




Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını
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Hedeflediği piyasanın özelliklerini
Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını
Ürün ya da hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri
Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi
İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını
İşletmenin finansal hareketlerini
İşletmenin finansal karlılığını gösteren bir dosyadır.

İş planı bir yandan sizin projenizin sabit bir hedef olmayacağını kabul etmeli, öte
yandan mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve projenin gelecekte sunacağı fırsatları
göstermelidir. Plan, şirketinizin güçlü yanlarını vurgulamalı; ancak aynı zamanda sorunlar ve
bunların nasıl aşılacağı ya da en aza indirileceği konusunda gerçekçi olmalıdır (Deloitte,
2009:2). İş planları kapsamları, kullanım biçimleri ve süreleri açısından aşağıda belirtildiği
gibi sınıflandırılabilir (Kesim, 2010:110-111).


Kapsamlarına Göre Planlar
 Genel Planlar
 İşletme Bölümleriyle İlgili Planlar



Kullanım Biçimlerine Göre Planlar
 Tek Kullanımlı Planlar
 Sürekli Planlar



Sürelerine Göre Planlar
 Kısa Vadeli Planlar
 Orta Vadeli Planlar
 Uzun Vadeli Planlar

4.2. İş Planının Önemi
Çoğu zaman standart bir fizibilite çalışması olarak düşünülse de aslında iş planı bu
kavramdan çok daha farklıdır. Yeni kurulacak veya mevcut işletmeler için hazırlanan iş planı;
gelecekte işletmelerin başarılı olabilmeleri ve finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için
önemlidir (https://ekonomist.co). İş planı aşağıdaki nedenler dolayısıyla önemlidir
(http://www.fortune.com.tr):






İş kurma yolunda bir rehber, bir yol haritasıdır.
İş kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlayan
bir araçtır.
Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.
Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.
Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol aracıdır.
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İyi bir iş planı girişimcinin (TC. Milli Eğitim Bakanlığı);






Kafasındaki iş fikrinin belirginleşmesine, netleşmesine yardımcı olur.
Karşılaşabileceği potansiyel sorunların belirlenmesi ve ortaya çıkmadan önlemlerin
alınmasına alt yapı sağlar.
İşletmenin pozisyonunu gösterir, bu sayede neler yapması gerektiğine de yardımcı
olur.
Performans değerlendirmesi, başarı ya da başarısızlık ölçümü açısından bir dayanak
oluşturur.
İşletmenin elinde somut bir planı olduğu zaman yapmayı düşündüğü yatırım
planlarının finansmanını da kolaylaştırır. Borç vermek isteyenler ve yatırımcılar
açısından işletmenin cazibesi artırır.

4.3. İş Planının Hazırlanması
İş kurma sürecinde uygulama aşamasına geçilebilmesi için iş planına gereksinim
vardır. İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için birçok aktivite
sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için
girişimciler iş planı hazırlarlar. Bu planın temel amacı iş kuran girişimcinin iş kurma
sürecinde hangi hedefler için neleri, ne zaman ve nasıl yapacağını belirlemelisin (KOSKEB).
İş planı yaparken aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır (TC. Garanti Bankası).





Ne ve kim için hazırlanıyor?
Kısa ve amacına yönelik mi?
Araştırma ve rakamlarla desteklenmiş mi?
Başka bir kişi tarafından okundu mu? Kontrol edildi mi?
İş planının kullanım araçları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Başar, 2005:108):





İletişim: sermaye sağlama, yatırımı cazip hale getirme, stratejik iş ortakları bulma
anlamında kullanılır.
Yönetim aracı olarak: işletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak izlenecek yolların
belirlenmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Planlama aracı olarak: işletmenin her aşamasında yol gösterici olarak kullanılır ve
gelişim aşamasında engellerin ortadan kaldırılması ile yeni alternatiflerin
oluşturulmasında kullanılır.

İş planının kullanım alanları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Can, 2004:1-2).


İş planı yeni kurulacak bir işletme için yol gösterici bir rehber olmanın yanında,
mevcut durumunu kontrol etmek ve büyümek isteyen kurulu işletmeler tarafından da
kullanılır.
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İşletmenin dış finansman ihtiyacı olduğunda, risk sermayesi şirketlerine, bankalara,
olası ortaklara veya üniversite ve kamu kurumlarına işletmeyi tanıtım amaçlı
hazırlanır.
İşletme içi kullanımda yeni iş kurmak, mevcut işi büyütmek, yeni ürün/hizmet
sunmak, üretim sürecini gözden geçirip verimliliği arttırmak vb. amaçlarıyla
kullanılabilir.

İş planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır (Milli
Eğitim Bakanlığı):


















İş planı girişimcinin kendisi tarafından hazırlanmalıdır. Daha önceden hazırlanmış
örnek bir plandan yararlanmak yapılabilecek hataların başında gelir. Çünkü başkaları
tarafından hazırlanmış örnek bir planın girişimcinin farklı fikirlerini yansıtması
mümkün değildir.
Plan olabildiğince kısa tutulmalıdır. Karmaşık, anlaşılmaktan uzak planlar yapmaktan
kaçınılmalıdır.
Planın her bölümünde ortaya konulmak istenilen anahtar noktaların taslağı
hazırlanmalıdır. Bu taslakların birbiriyle uyumla olmasına da dikkat edilmelidir.
Plan düzgün bir şekilde organize edilerek bir bütün hâline getirilmelidir. Örneğin;
içindekiler tablosu, iş planı özü, ekler, grafikler vb.nin mantıklı bir birleşimi iş planı
açısından önemlidir.
Girişimciler plan içerisinde tahminler geliştirerek ne yapmak istediklerini ve
üretecekleri mal ya da hizmetlerin kullanılmasının tüketicilere sağlayacağı faydaların
neler olduğunu tanımlamalıdırlar.
Satış potansiyelleri, gelir tahminleri ve girişimin olası gelişimi abartılmamalı, plan
içerisinde en iyi, en kötü ve olası senaryolar geliştirilmelidir. Belgeleme ve araştırma,
iş planının güvenilirliği için hayati önem taşımaktadır.
İş planı girişimin olası problemlerini analiz etme ve alternatif hareket yönleri
belirleme açısından da önemsenmelidir.
İş planında girişimi yönetecek olan anahtar kişilerin görevleri açıkça tanımlanmalıdır.
Yeni bir işletme bir pazarda başarılı olmadan değişik pazarlara girmeye çalışmamalıdır. İş planı tek bir pazarda odaklanmalıdır.
Belirli bir tüketici grubu seçilerek hedef pazar belirlenmelidir. Pazar araştırması bu
pazarın belirlenmesinin neye göre yapıldığının anlaşılması için plana dahil
edilmelidir.
Planda kişiselleştirmelerden kaçınılarak yararlanılan bütün görüşleri aktarmalı, “ben”
yerine “biz” kullanılmalıdır.
Kişinin kendi hazırladığı plana eleştirel gözle bakmasının zor olması nedeniyle iş
planları konusunda deneyimli bir kişiden yardım alınarak; tutarlılık, etkinlik, anlatım
açıklığı ve sunum başarısı gibi konular gözden geçirilmelidir. Alınan yorumlar
doğrultusunda planda gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
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İş planı hazırlama aşamaları aşağıdaki gibidir (https://ekonomist.co)









İşletme Yöneticisinin Özeti
İşletme Ve Faaliyet Geçmişi
Ürün Ve Ürünler
İşletme Yönetimi
Pazarlama
İmalat Ve Hizmet Süreci
İşletmenize Ait Finansal Bilgiler
Yaşanabilecek Risklere Getirileri
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Örnek İş Planı (Kesim, 2010:114-115).
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Uygulamalar
İş planının hazırlanması yeni kurulacak bir işletmeye veya girişimciye ne gibi katkılar
sağlar, tartışınız.
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Uygulama Soruları

1)

İş Planları Kaç Biçimde Sınıflandırılmaktadır, Açıklayınız.

2)

Bir İş Planı Neden Önemlidir?

3)

İş Planının Kullanım Araçları Nelerdir?

4)

İş Planı Hazırlanma Aşamaları Nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş planı her işletmenin gelecek için bir hedef belirleyip bu hedefe ulaşabilmek için
kendilerine biçtikleri rolleri görmelerini sağlayacak bir araçtır. İş planının temel amacı, iş
kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman
yapacağını belirlemesidir. Aynı zamanda gelecekte işletmelerin başarılı olabilmeleri ve
finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için önemlidir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden
yardımlardan biri değildir?

hangisi

bir

iş

planının

girişimciye

sağlamış

olduğu

a) İş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda bulunulmasını sağlar
b) Girişimcinin kendisinin, yönetici ve iş görenlerinin dikkatini amaca yöneltir
c) Nakit para bulmaya yardımcı olur
d) İşi yürütmek için yönetime rehberlik eder
2.

Aşağıdakilerden hangisi iş planı sınıflandırılmalarından biri değildir?

a) Kullanım biçimine göre planlar
b) Sürelerine göre planlar
c) Kapsamlarına göre planlar
d) Amaçlarına göre planlar
3.

Aşağıdakilerden hangisi sürelerine göre sınıflandırılan plan türlerinden biridir?

a) Genel planlar
b) Sürekli planlar
c) Orta vadeli planlar
d) Tek kullanımlı planlar
4.

Aşağıdakilerden hangisi İş planının kullanım araçlarından biri değildir?

a) İletişim
b) Yönetim aracı
c) Planlama aracı
d) Finansal aracı
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5.
İşletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak izlenecek yolların belirlenmesi,
sonuçların izlenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanılan iş planı kullanım aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim
b) Yönetim aracı
c) Planlama aracı
d) Finansal aracı
6.

Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlama aşamalarından biri değildir?

a) Dağıtım
b) İmalat ve Hizmet Süreci
c) İşletme yönetimi
d) Pazarlama
7.
Aşağıdakilerden hangisi
hususlardan biri değildir?

İş planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken

a) Plan olabildiğince kısa tutulmalıdır.
b) İş planı girişimcinin kendisi tarafından hazırlanmalıdır.
c) Gelir tahminleri ve girişimin olası gelişimi abartılmalıdır.
d) Plan düzgün bir şekilde organize edilerek bir bütün hâline getirilmelidir.
8.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir iş planında yer alması gereken huşulardan biri

a) İşin tanımı
b) İşin uygulama süreci
C) Örgütleme planı
d) Sürekli planlar
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9.

Aşağıdakilerden hangisi İş planının kullanım alanlarından biridir?

I. Bankalar
II. Üniversiteler
III. Risk sermayesi şirketleri
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I,II ve III
d) I ve II
10. Aşağıdakilerden
türlerindendir?

hangisi

kullanım

biçimlerine

göre

planların

I. Tek Kullanımlı Planlar
II. Sürekli Planlar
III. Genel Planlar
IV. Kısa Vadeli Planlar
a) Yalnız I
b) I,II
c) I,II ve IV
d) III ve IV

Cevaplar
1)A, 2)D, 3)C, 4)D, 5)B, 6)A, 7)C, 8)D, 9)C, 10)B
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5. FİZİBİLİTE ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Fizibilite (Yapılabilirlik) Analizi Kapsamı
5.1.1. Proje Tanımı ve Kapsamı
5.1.2. Pazar Analizi, Ekonomik Analiz
5.1.3. Teknik Analiz
5.1.4. Finansal Analiz
5.1.5. Yasal Analiz
5.1.6. Proje Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Fizibilite etüdü nedir ve amaçları nelerdir?

2.

Yatırım projesi fizibilitesi kapsamının aşamalarını açıklayınız.

3.

Bir pazar analizinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmektedir?

4. Bir projenin yatırım kârlılığını ölçmek için uygulanan ana proje değerlendirme
yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Fizibilite
(Yapılabilirlik) Fizibilite Etüdünün Tanımı Yatırım
Projesi
Analizi Kapsamı
ve
Amaçlarını Fizibilitelerinin Kapsamını
Açıklayabilmek.
İnceleyerek,
Yatırım
Kararının Verilmesinden
ve Uygulama Projelerinin
Hazırlanmasından
önce
yapılan
ve
Projelerin
Teknik, Ticari, Finansal,
Ekonomik,
Sosyal
ve
Kurumsal
Yapılabilirliklerini Analiz
Etmek
Proje Tanımı ve Kapsamı
Proje
Kavramını Fizibilite Raporuna İlişkin
Açıklayabilmek.
Örnek Vererek İncelemek
Konu

Kazanım

Pazar Analizi, Ekonomik Analizlerin Gerçekleşrimiş Analizlere İlişkin Örnek
Analiz,
Teknik
Analiz, Olduğu
Çalışmları Vererek İncelemek.
Finansal
Analiz,
Yasal Açıklayabilmek.
Analiz

Proje Değerlendirme

Proje Değerlendirme İle Projeyi,
İşletmenin
İnceleme
Yapılmasını Amacını Belirten Ölçütler
Sağlayabilmek.
İle Karşılaştırarak Uygun
Bir Seçim Yapılmasını
Sağlamak.
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Anahtar Kavramlar






Pazar Analizi,
Ekonomik Analiz,
Teknik Analiz,
Finansal Analiz,
Yasal Analiz
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Giriş
Proje fikirlerinin belirlenmesi, ön elemeye tabi tutulup benimsenmesinden sonra
kapsamlı ve ayrıntılı bir proje çalışılması (fizibilite-yapılabilirlik etüdü) başlatılır. Bu safhaya
“proje hazırlama” safhası denir. Fizibilite etüdünün başarılı bir biçimde hazırlanması, yalnızca
analiz aşamasında önemli olmakla kalmayıp, aynı zamanda projenin uygulanması aşamasında
da kilit rol oynamaktadır. Yapılabilirlik (fizibilite) etütleri, kesin yatırım kararının
verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin
teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı
bir çalışmadır. Bu sebeple, fizibilite (yapılabilirlik) analizi kapsamı, proje tanımı ve kapsamı,
pazar analizi, ekonomik analiz, teknik analiz, finansal analiz, yasal analiz, proje
değerlendirme konuları incelenmiştir.
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5.1. Fizibilite (Yapılabilirlik) Analizi Kapsamı
Fizibilite etüdü (yapılabilirlik araştırması); girişimcinin ne üreteceğini, üretim
faktörlerinin nasıl temin edileceğini, hangi üretim yönteminin uygulanacağını, nasıl üre
tileceğini, üretilen malın ve hizmetin nereye satılacağını belirlemek için yapılır. Ayrıca ne
kadar sermayenin gerekli olacağı, finansmanın nasıl temin edileceği ve ne kadar kazanç
sağlanacağı gibi sorulara da yanıt aranır. Fizibilite etüdünün amaçları aşağıda belirtildiği
gibidir (Kesim, 2010:87).







İşletmenin kuruluş yerini ve yatırım alanını belirlemek
Girişimciye yatırım tutarı hakkında yaklaşık bilgi vermek
Çeşitli teşvik ve vergi indirimlerinden yararlanmak için ön bilgi almak
Kredi olanaklarından yararlanmak için bilgi almak
Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerve sorunlar
hakkında gerekli önlemleri almak
Geleceğe dönük ön proje çalışmalarını gerçekleştirecek araştırma giderlerini azaltmak

Fizibilite Etüdü: Yatırım öncesi çalışmaları içerir. Kesin bir yatırım kararı almadan
önce, girişimcinin yapmayı düşündüğü yatırımla ilgili olarak kesin araştırmalara
girişmeksizin, sistemli ve analizlere elverişli olarak bilgi toplaması şeklinde ifade
edilir(Sabuncuoğlu, Tokol:2008, 85). Proje fikirlerinin belirlenmesi, ön elemeye tabi tutulup
benimsenmesinden sonra kapsamlı ve ayrıntılı bir proje çalışılması (fizibilite-yapılabilirlik
etüdü) başlatılır. Bu safhaya “proje hazırlama” safhası denir. Ayrıntılı yapılabilirlik etüdünün
yapısı, ön yapılabilirlik etüdü ile aynı olmalıdır. İkisi arasındaki fark toplanan bilginin ayrıntı
düzeyidir. Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü; yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl
üreteceğini, ne kadar bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını
gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik (fizibilite) etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden
ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari,
finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır
(kisi.deu.edu.tr).
Fizibilite etüdünün başarılı bir biçimde hazırlanması, yalnızca analiz aşamasında
önemli olmakla kalmayıp, aynı zamanda projenin uygulanması aşamasında da kilit rol
oynamaktadır. Proje uygulamasını yönlendirecek olan ana çizgiler, projenin fizibilite etüdü
hazırlama aşamasında daha net olarak mümkün olacaktır. Bu çerçevede, proje hazırlama
sürecine özel bir önem verilmeli ve sonradan giderilmesi mümkün olmayacak veya son derece
pahalıya mal olacak hataları ortadan kaldıracak şekilde hazırlık yapılmalıdır. Özellikle
gelişmekte olan ülkeler, söz konusu bölüme yeterince kaynak ve zaman ayrılmaması
nedeniyle projeyi uygulama aşamasında daha fazla sorunla karşılaşmaktadır (Deniz, 2007:19).
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Bir yatırım projesi fizibilitesi kapsamı beş aşamalı olarak aşağıda gösterilmektedir.

Proje Tanımı

Genel Bilgiler, proje konusu,
gerekçesi, ortaklar, ihtiyaç ve sorun analiz

Pazar Analizi

Pazar yapısı, mevcut kapasiteler, Pazar
gelişiminin tahmini, pazarlama stratejilerinin
belirlenmesi

Teknik Analiz

Finansal
Analiz

Proje
Değerlendirme

amacı,

Hammadde Etüdü, teknoloji seçimi, kapasite
seçimi, makine donanım ihtiyacı, inşaat işleri,
kuruluş yeri seçimi, proje organizasyonu

Yatırım tutarının hesaplanması, finans
ihtiyacı, işletme sermayesi, proje gelir-gideri, nakit
akım tablosu, hukuksal analiz

Ticari karlılık analizi, ekonomik analizler,
sosyal analizler, risk analizleri, çevresel etkiler

Şekil 3: Yatırım Projesi Fizibilitelerinin Kapsamı
Kaynak:
http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49866/38780/fizibilite_yat%C4%B1r%C4%B1m_projesi.pdf
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5.1.1. Proje Tanımı ve Kapsamı
Bu bölümde (Usta, 2005:36);







Projeyi gerçekleştirecek ortaklığın ünvanı ve kuruluş yeri
Yatırımın konusu ve gerekçesi
Yatırımın tutarı
Yatırımın kapasitesi
Gerekli sermaye miktarı
Dış para gereksinimi konularına değinilir.
Fizibilite raporunun ilk bölümüne ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır (MEGEP).
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5.1.2. Pazar Analizi, Ekonomik Analiz
Pazar
analizinde
aşağıda
(http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr)





yer

alan

çalışmalar

gerçekleştirilir

Pazar yapısı ve özellikleri ( tüketici analizi)
Var olan kapasiteler ve kapasite kullanım oranları (kko )
Pazar büyüklüğünün ve gelişiminin tahmini (talep tahmini)
Pazarlama stratejisinin belirlenmesi
Ekonomik araştırmaya ilişkin örnek bir analiz aşağıda verilmiştir (MEGEP).



MEVCUT ARZ VE GELİŞME OLASILIKLARI
İleriki dönemlerde talep fazlalığının ortaya çıkması durumunda işletme semtin farklı yerlerine şubeler açma
yoluna gidecektir.



İŞLETMEYE OLAN TALEP

Günl

Günlere Göre Kapasite
Doluluk Oranı

Haft

%40

er

Tahmini Günlük Müşteri
Sayısı

a içi
50 Kişi x %40 = 20 Kişi
Haft

%60

a sonu
Not: Kuaförler hafta içi bir gün kapalıdır ancak hafta sonu müşteri sayısının fazla olması, kapalı olan günün
eksikliğini gidereceğinden günlük müşteri 7 gün ile çarpılmıştır.

5.1.3. Teknik Analiz
Bu bölüm genellikle teknik elemanlar tarafından hazırlanır ve bu bölümde







Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi
Üretim teknolojisinin belirlenmesi
Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi ve optimum seçim
Üretim sürecinin belirlenmesi (Kapasite, İş Akımı, Üretim Prog., Mak.-Teçh Seç.,
İşgücü, Örgütsel Yapı, Yerleşim Planı, Bina İhtiyacı)
Kuruluş yeri seçimi
Uygulama (termin) planı gerçekleştirilir (http://www.deu.edu.tr/).
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Bu bölüme ilişkin örnek bir analiz aşağıda verilmiştir (MEGEP).

TEKNİK ARAŞTIRMA
Makinelerin ve koltukların rahat kullanılmasına uygun şekilde elektrik tesisatı yapılmalıdır

5.1.4. Finansal Analiz
İşletme sahipleri koydukları yatırımlarının kârlılığını, işletmelerini çeşitli yönlerden
hangi başarı noktasına getirdiklerini ve gelecekte işletmelerinin durumunun nasıl olacağını
görmek isterler. Bu nedenle yatırım projelerinin finansal analizinin yapılması gerekmektedir.
Yatırım kararını kolaylaştırmak için, yatırım tutarının ve finansmanının önceden bilinmesi
gerekir. Yatırım tutarının bir tabloda özetlenmesi ve finansman kaynaklarının ayrıntılı olarak
gösterilmesi gerekir. Ayrıca faaliyet dönemine yönelik karlılık analizlerinin yapılması ve
başabaş analizinin yer alması gerekir (Usta, 2005:37). Konuya ilişkin örnek tablolar aşağıda
verilmiştir (MEGEP).
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İŞLETMENİN GELİR TAHMİNLERİ
Tahmini günlük müşteri sayısı 20 kişidir. Her
müşterinin ortalama 20 TL ödeyeceği tahmin edilmektedir.
Buna göre;
20 Kişi x 20 TL = 400 TL (Günlük gelir)
400 TL x 30 Gün = 12.000 TL (Aylık gelir)
12000 TL x 12 Ay = 144.000 TL (Yıllık gelir)
Yıllık kâr: 144.000 TL – 65.280 TL = 78.720 TL
Aylık kâr (Vergi hariç): 78.720 TL / 12 Ay = 6.560 TL

5.1.5. Yasal Analiz
Girişimciler ve yeni projeler geliştirenler, yeni geliştirilen iş ve proje süreçlerine
ilişkin yasal ve idari konuları da araştırmak zorundadırlar. Bu konuların bazıları
organizasyonun hukuki şekli, farklı kamu ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren izinler ve
kayıtlardır (http://www.deu.edu.tr/). Konuya ilişkin örnek tablolar aşağıda verilmiştir
(MEGEP).


YASAL MODELİN BELİRLENMESİ
İşletmemiz gerçek kişi işletmesidir. Dolayısıyla tüm sorumluluk işletme sahibine aittir.



YASAL İŞLEMLER VE İZİNLER
Balçova sınırları içinde açacağımız kuaför işletmesi için yasal işlemler, izinler ve belgeler şunlardır:

İşlem

Müracaat Yeri

İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı

Balçova Belediyesi

Hafta
Ruhsatı

Balçova Belediyesi

Sonu

Çalışma

Çevre Temizlik Vergisi

Balçova Belediyesi

İşe Başlama Bildirimi

Balçova Vergi Dairesi
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Fatura

vb.

Belgelerin

Basımı

Vergi dairesinden izin alınması, belgelerin
matbaaya bastırılması

Ödeme Kaydedici Cihaz
Ruhsatı
Ticari Defterlerin Tasdiki
Esnaf
Odasına Kayıt

ve

Sanatkârlar

Çalışacak İşçilerin SGK’ye

Balçova Vergi Dairesi

Noter
Balçova Esnaf ve Sanatkârlar Odası

SGK

kaydı

5.1.6. Proje Değerlendirme
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, proje hazırlama aşamasından sonra gelen bir
inceleme faaliyetidir. Eldeki bir veya birkaç projeyi, işletmenin amacını belirten ölçütler ile
karşılaştırarak uygun bir seçim yapılmasını sağlar (Usta, 2005:139).
Proje değerlendirme, bir projenin ekonomik, teknik ve mali yönden tutarlı, sağlam
olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmadır. Bir projenin yatırım kârlılığını ölçmek
için uygulanan ana proje değerlendirme yöntemleri şunlardır (Olalı ve Korzay, 1993:70).






Net Bugünkü Değer,
İç Kârlılık Oranı,
Geri Ödeme Süresi,
Ortalama Kârlılık Oranı,
Fayda / Masraf Oranı

Projenin genel değerlendirilmesi fizibilite raporuna dayanır. Bu değerlendirme
sonucunda yatırım kararının verilip verilmeyeceği açıklığa kavuşur. Yatırımcı fizibilite
raporundaki bilgilerin ışığında başta ticari karlılık olmak üzere çeşitli verileri göz önünde
bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucunda karar varır. Bir yatırım projesi yatırımcı
tarafından değerlendirilebileceği gibi projeyle ilgili farklı çevreler tarafından da
değerlendirilebilir. Devlet, projenin teşvikten yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin
değerlendirmeyi yaparken, projeye fon sağlayacaklar projenin karlılığını, yerel yönetimler
projenin bölgeye sağlayacağı katkıyı değerlendirirler (Kabakçı, 2010:19).
Ticari karlılık yanında, projenin bir bütün olarak toplum üzerindeki genel etkilerini
gösteren ulusal karlılık üzerinde de durulmalıdır. Projenin kabulü ile yatırım kararı alınması
veya projenin reddi ile sonuçlanır (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr).
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Devam eden örneğin değerlendirmesi aşağıda yer almaktadır (MEGEP).
Tüm veriler ve çalışmalar dikkate alındığında kuaförün faaliyete geçirilebileceği ve projenin kârlı olduğu
söylenebilir. Kısaca bu yatırım hayata geçirilebilir niteliktedir.
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Uygulamalar

Yatırım Projesi Fizibilitelerinin Kapsamındaki Aşamaları Açıklayınız ve
Analizlerde Yer Alan Örnek Çalışmalaları İnceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1.

Fizibilite etüdü neden yapılmaktadır, açıklayınız.

2.

Fizibilite etüdünün amaçları nelerdir?

3.

Yatırım projesi fizibilitesi aşamalarından biri olan teknik analiz neyi kapsamaktadir?

4.

Bir proje tanımında hangi konulara değinilir?

5.

Finansal analiz neden yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fizibilite çalışması yeni bir iş veya proje geliştirme sürecinde belirli varsayımlar ve
tahminler dâhilinde girişilecek yatırımın gerçekleşmesi ve sonuçları ile ilgili tespit ve
değerlendirmeleri içeren bir süreçtir. Ayrıca ne kadar sermayenin gerekli olacağı, finansmanın
nasıl temin edileceği ve ne kadar kazanç sağlanacağı gibi sorulara da yanıt aranır.

88

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün amaçlarından biri değildir?

a) İşletmenin kuruluş yerini ve yatırım alanını belirlemek
b) Nakit para bulmaya yardımcı olur
c) Girişimciye yatırım tutarı hakkında yaklaşık bilgi vermek
d) Kredi olanaklarından yararlanmak için bilgi almak
2) Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesi fizibilitesi kapsamının oluşturduğu
aşamalardan biri değildir?
a) Proje tanımı
b) Pazar analizi
c) Örgütleme analizi
d) Teknik analiz
3)
Ticari karlılık analizi, ekonomik analizler, sosyal analizler, risk analizleri,
çevresel etkiler gibi faktörleri kapsayan yatırım projesi fizibilite aşaması hangisidir?
a) Proje değerlendirme
b) Teknik analiz
c) Pazar analizi
d) Finansal analiz
4)

Proje tanımı bölümünde aşağıdaki konularda hangisine değinilmemiştir?

a) Yatırımın tutarı
b) Gerekli sermaye miktarı
c) Yatırımın kapasitesi
d) Proje gelir-gideri
5)

Aşğıdakilerden hangi çalışma pazar analizinde gerçekleştirilmemiştir)

a) Pazarlama stratejisinin belirlenmesi
b)Pazar yapısı ve özellikleri
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c) Pazar büyüklüğünün ve gelişiminin tahmini
d) Pazar analizi
6)
İşletme sahipleri koydukları yatırımlarının kârlılığını, işletmelerini çeşitli
yönlerden hangi başarı noktasına getirdiklerini ve gelecekte işletmelerinin durumunun nasıl
olacağını görmek isterler, bu nedenle işletmelerin hangi analizi gerçekleştirmesi gerekir?
a) Finansal analiz
b) Teknik analiz
c) Pazar analizi
d) Ekonomik analiz
7)
Aşağıdakilerden hangisi teknik analiz bölümünde gerçekleştirilen aşamalardan
biri değildir?
a) Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi
b) Kuruluş yeri seçimi
c) Var olan kapasite ve kapasite kullanım oranları
d) Üretim teknolojisinin belirlenmesi
8) Aşağıdakilerden hangisi bir projenin yatırım kârlılığını ölçmek için uygulanan ana
proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?
a) Marjinal karlılık oranı
b) Geri ödeme süresi
c) Net bugünkü değer
d) İç karlılık oranı
9)
Aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde faaliyet dönemine yönelik karlılık
analizlerinin yapılması ve başabaş analizinin yer alması gerekir?
a) Pazar analizi
b) Finansal analiz
c) Ekonomik analiz
d) Teknik analiz
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10) Aşağıdakilerden hangisi bir projenin ekonomik, teknik ve mali yönden tutarlı,
sağlam olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmadır?
a) Finansal analiz
b) Proje tanımı
c) Proje değerlendirme
d) Teknik analiz

Cevaplar
1)B , 2)C, 3)A, 4)D, 5)D , 6)A, 7)C, 8)A, 9)B, 10)C
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6. EKONOMİK ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ekonomik Analiz Kapsamı
6.1.1. Talep Tahmini ve Piyasa Etüdü
6.1.2. İşletme Kuruluş Yerinin Saptanması
6.1.3. İşletme Kapasitesinin veya Büyüklüğünün Saptanması
6.1.4. Projenin Ekonomik Faydalarının Ortaya Konulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir projenin hazırlanmasında ekonomik etüd veya analiz kapsamına giren koşullar
nelerdir?
2. Bir piyasa araştırma süreci hangi aşamaları kapsamaktadır?
3. Talep tahmin yöntemlerini açıklayınız.
4. Bir işletmenin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
5. Kuruluş yeri seçim yöntemlerini sınıflandırarak, açıklayınız.
6.

Kapasite büyüklüğü seçimini etkileyen faktörler kaç gruba ayrılır, açıklayınız.

94

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Ekonomik Analiz Kapsamı

Ekonomik
Analiz
Kavramını Açıklayabilmek.

Talep Tahmini ve Piyasa Talep Tahmini İle İşletme
Etüdü
Büyüklüğü,
Piyasa
Araştırması İle Tüketiciler
Saptanarak
Piyasaya
Yönelik Kararlar Alınmasını
Sağlayabilmek.
İşletme Kuruluş
Saptanması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ekonomik
Etüd
veya
Analiz Kapsamına Giren
Koşulları Değerlendirmek.
Talep Tahmini ve Piyasa
Etüdü, Geleceğe Yönelik
Bir Nitelik Taşıdığı İçin
İşletmeler
Üzerindeki
Yatırım Kararlarına Olan
Etkilerini Değerlendirmek.

Yerinin İşletmenin
Bulunduğu
Saptayabilmek.

Faaliyette Üretim
ve
Tüketim
Yeri Açısından
Olanakların
Bulunabileceği Bir Yer
Seçilerek
Kaliteli
ve
Ekonomik Açıdan Üretim
Yapılabileceğini
Değerlendirmek.
İşletme Kapasitesinin veya Belirli Sürede Üretebilecek İşletmelerin Belirli Bir
Büyüklüğünün Saptanması
Mamulün
Sayısını Sürede
Yapacakları
Belirleyebilmek.
Üretim Gücünü İncelemek.
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Anahtar Kavramlar





Ekonomik Analiz
İşletmelerin Kuruluş Yeri
İşletmelerin Kapasitesi
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Giriş
Ekonomik araştırmalar; kurulacak işin, yapılacak yatırımın, ya da bir projenin verimli,
etkin, üretken ve kârlı olup olamayacağının araştırılmasını kapsar. Bir projenin
hazırlanmasında ekonomik etüd veya analiz kapsamına giren koşullar şu şekilde
gruplandırılabilir: talep tahmini ve piyasa etüdü, işletme kuruluş yerinin saptanması, işletme
kapasitesinin veya büyüklüğünün saptanması, projenin ekonomik faydalarının ortaya
konulması, kurulacak işletmenin gelir ve gider veya maliyetlerinin hesaplanması konuları
incelenmiştir.
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6.1. Ekonomik Analiz Kapsamı
Ekonomik araştırmalar; kurulacak işin, yapılacak yatırımın, ya da bir projenin verimli,
etkin, üretken ve kârlı olup olamayacağının araştırılmasını kapsar. Ekonomik araştırmanın
yalnız başlangıç aşamasında değil, üretim etkinliğine geçildikten sonra da sürekli olarak
yapılması gerekmektedir (Kesim, 2010:89). Bir projenin hazırlanmasında ekonomik etüd veya
analiz kapsamına giren koşullar şu şekilde gruplandırılabilir (Doğan, 1982):
1.
2.
3.
4.

Talep tahmini ve piyasa etüdü,
İşletme kuruluş yerinin saptanması,
İşletme kapasitesinin veya büyüklüğünün saptanması,
Projenin ekonomik faydalarının ortaya konulması, kurulacak işletmenin gelir ve gider
veya maliyetlerinin hesaplanması

6.1.1. Talep Tahmini ve Piyasa Etüdü
Yatırım, geleceğe yönelik bir nitelik taşıdığı için tahmin yapma yatırım projesi
kapsamında önemli bir yere sahiptir (Güvemli, vd. 1997; 9). İşletmenin başarısı, büyük
oranda talepteki değişikliklerin iyi tahmin edilmesine bağlıdır (Büker, Bakır, 2001;310).
Pazar araştırması (analizi) ve talep tahmini, işletme büyüklüğünün saptanmasında esas alınan
çok önemli bir çalışma olup, önceden belirlenen belirli bir mamülle ilgili bazı temel bilgileri
sağlamayı amaçlar (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr).
Piyasa araştırmasının en önemli unsurlarından birini tüketiciler veya diğer bir deyişle
müşteriler oluşturmaktadır. Piyasa araştırması yapılırken, tüketicilerin belirli bir zaman içinde
satın almayı planladıkları mal veya hizmet miktarının tahmin edilmesi gerekir. Bu işlem ise
talep tahmini olarak ifade edilmektedir. Bu tahminden yola çıkarak hedef piyasa ve o
piyasaya yönelik faaliyetlere karar verilmektedir. Girişimciler için talebi tahmin etmek
oldukça önemlidir. Bu konuda birçok teknik geliştirilmiştir. Talebin mevcut durumunu bilmek
önemlidir ama gelecekte nasıl olacağını bilmek daha önemlidir. Yönetici, söz konusu
tekniklerden yararlanarak piyasa talebine ve işletmenin satışlarına ilişkin tahminler yapar
(Tosunoğlu, 2013:30-33).
Her ürün için bir satış tahmini yapılmaktadır. Bu tahmin genellikle haftalık, aylık ya
da üç aylık dönemlerde ve orta dönemde genellikle 3-12 aylık satılacak ürün miktarını
içermektedir. Tahminler model ya da şekil farkına bakılmaksızın ürün grupları için
yapılmaktadır. Ürün miktarını belirtmek için tek bir ölçü birimi kullanılmalıdır, böylece
toplam çıktının üretim kapasitesi ile ilişkisi daha kolay kurulabilecektir (Tosunoğlu, 2013:71).
Bu araştırmalarda, malın piyasadaki mevcut satış fiyatları ve maliyetleri, tüketicilerin
tipleri ve özellikleri, arz kaynakları (yurt içi üretim mi, ithal mi, bunların karışımı mı,
nerelerden ithal edildiği), dağıtım kanalları, ikame (rakip olabilecek) ve tamamlayıcı mallar
üzerinde durulur. Geriye doğru istatistik verileri (genellikle son 10 yıl), ileriye doğru projenin
işletme açısından itibaren belirli bir dönem (öncelikle ilk 10 yıl) için talep ve satış
projeksiyonları yapılır. Ayrıca, hükümetlerin o malla ilgili iktisadi politikaları incelenir (ithal
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yasağı, teşvik kredisi, gümrük veya yatırım indirimi, ihracat kredisi gibi) (Mucuk, 2008:88).
Genel olarak bir piyasa araştırma süreci şu aşamaları kapsar (Kargül, 1996:19);






Yatırım projesi kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi ve bu ihtiyacın
analizi,
Bilgi kaynaklarının bulunması
Bu kaynaklardan gerekli olan bilgilerin toplanması
Toplanan bu verilerin analiz edilmesi
Analiz sonucu elde edilen bilgilerin proje amacı doğrultusun da kullanılması.

Talep tahmin yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kargül, 1996:27);


Kantitatif Modeller
 Nedensel Modeller
 Zaman Serisi



Kalitatif Modeller
 Delphi
 Anket
 Büyüme Eğrileri

6.1.2. İşletme Kuruluş Yerinin Saptanması
Kuruluş yeri, işletmenin faaliyette bulunduğu yer olup, işletme büyüklüğünü
belirledikten sonra yapılacak işlerin başında bunun seçimi ile gelir. Seçilebilecek iyi bir
kuruluş yeri, üretim faktörlerinin istenilen nitelikte, uygun fiyatla ve sürekli olarak tedarik
edilebileceği; kaliteli ve ekonomik olarak üretim yapılabileceği, mamüllerin pazarlara
ekonomik olarak ulaştırabileceği ve nihayet gerek üretim, gerekse tüketim açısından
olanaklarının bulunabileceği bir yer olmasıdır (Mucuk, 2008:115)
Kuruluş yeri seçiminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi ifade edilebilir
(http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr).





Üretimin ve faaliyetlerin doğal koşullar ortamında sürdürülebilirliği ( Coğrafi konum,
iklim ve su kaynakları imkanları )
Üretim maliyetine etkisi ( Hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım olanakları,
işgücü kaynaklarına yakınlığı, iletişim olanakları )
Pazar bölgelerine yakınlığı ( Ürün-hizmet taşıma maliyetleri, ürünün raf ömrü )
Kamu politikalarından ve teşvik programlarından yararlanma imkanları ( kamu
politikalarının sağladığı bölge-alan tanımlı teşvikler )
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İşletmelerin kuruluş yeri seçimi sorununu çözmeye yönelik sistematik çalışmalar ilk
kez 1826 yılında Alman Ekonomistlerinden J.H.Van Thunen tarafından başlatıldığı ve bu
çalışmaların 1909 yılında Adfred Waber tarafından yoğunlaştırıldığı ileri sürülmektedir.
Kuruluş yeri seçim yöntemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Doğan, 1982).
1.Geleneksel Kuruluş Yeri Seçim Yöntemleri;



Kuruluş yeri üçgeni,
Eş maliyet eğrileri yöntemleri.

2.Çağdaş Kuruluş Yeri Seçim Yöntemleri;







Ulaştırma Modeli,
Doğrusal Programlama modeli,
Karma tam sayılı programlar modeli,
Dinamik programlar modeli,
Deneme ve Simulasyon yöntemleri,
Karşılaştırma yöntemleri

6.1.3. İşletme Kapasitesinin veya Büyüklüğünün Saptanması
Kapasite, basit olarak, bir işletmenin elindeki üretim faktörlerinin en iyi şekilde
kullanarak yapabileceği üretim miktarı veya kısaca, belirli sürede üretebilecek mamulün
hacim veya sayısı olarak tanımlanır (Resmi Gazete; Mucuk, 2008:88).
Kapasite, “tam bir çalışma derecesi ile çalışan bir işletmenin belli bir süre içindeki
üretim gücü” olarak tanımlanabilir. Bu üretim gücü cihazlar, binalar ve diğer sermaye
unsurları ile arttırılabilir veya azaltılabilir (Büker ve Bakır, 2001: 305).
Gerçek (Fiili) Kapasite, belirli üretim planı döneminde ortaya konulan ürün veya
hizmet miktarını gösterir. Aylak (Boş) veya Atıl Kapasite ise normal kapasite ile gerçek
kapasite arasındaki farka denir (http://www.ekodialog.com). Teorik kapasite, hiçbir
duraklama olmaksızın yapılabilecek azami üretim miktarına denir. İşletme faaliyetlerinden
doğan normal duraklamalar yüzünden teorik kapasitenin altında belli bir düzeyde üretim
yapılır. Çok defa bu miktarın üzerine çıkmak imkanı da olmaz. Uygulamada elde edebilecek
bu azami üretim miktarına pratik kapasite denir. İşletmenin bir üretim yılı içinde yaptığı
üretim miktarı ise fiili kapasite olarak tanımlanır. Optimum kapasite ise, bir işletmenin en
düşük maliyette üretim yapabileceği kapasitedir (Usta, 2005:87).
Kapasite büyüklüğü ise, kuruluşun belirli bir zamandaki üretim gücünü gösteren
üretim kapasitesine, üretebileceği ürün çeşitlerine, yani üretim genişliğine, üretim süresinin
uzunluğuna, yani üretimin derinliğine bağlı olarak tanımlanır (Güvemli, vd. 1997; 123).
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Kapasite büyüklüğü seçimini etkileyen faktörler iki grupta toplanabilir. Bunlardan ilki
seçimi doğrudan (direkt) etkileyen veya sınırlayan faktörler grubu, ikinci grup ise kapasite
seçimini dolaylı (endirekt ) etkileyen faktörler. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir
(http://www.ekodialog.com).


Doğrudan Etkileyen Faktörler
 Ürün Talep Düzeyi
 Sabit Yatırımlar
 Hammadde
 İşgücü
 Üretim Yönetimi
 Finansman Olanakları
 Ulaştırma Maliyeti



Dolaylı Etkileyen Faktörler
 Yönetim
 İşletme Çevresi
 İş Akışı
 Tesis İçi Yerleşme
 Üretim Faaliyeti

İşletme büyüklüğü, diğer bir deyişle üretim kapasitesi, "bir işletmenin elindeki üretim
faktörlerini en iyi şekilde kullanarak yaratabileceği üretim miktarı" veya kısaca, "belirli bir
sürede üretilebilecek mamulün hacim veya sayısı" olarak tanımlanabilir. Bu bölümde tesisin
üretim kapasitesi, işletmenin toplam talepten alabileceği pay ve toplam üretim kaynakları
dikkate alınarak saptanmaya çalışılır. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi de çeşitli faktörlerin
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda belirlenir (Kargül, 1996:14).

6.1.4. Projenin Ekonomik Faydalarının Ortaya Konulması
Kuruluş yeri ve kapasitesi belli olan işletmenin kurulma kararından önce projenin
kârlılık ölçütlerine değerlendirilmesi gerekir. Projelerin kârlılık ölçütlerine göre
değerlendirilmesi için önce her bir yatırım projesinin veya kurulacak işletmenin toplam
yatırım tutarının hesaplanması, daha sonra yatırımın girişimciye sağlayacağı gelir artışlarının
ve bu gelirlerin zaman içerisindeki dağılımları belirlenmelidir (Olalı ve Korzay, 1993).
Karlılık
analizine
yönelik
aşağıda
bir
örnek
yer
almaktadır
(http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/).
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Tablo 1: Karlılık Analiz Tablosu
AÇIKLAMALAR

YIL
1

1.SATIŞ GELİRLERİ

-

2.İŞLETME GİDERLERİ

-

3. AMORTİSMANLAR

-

4. FİNANSMAN GİDERİ

-

5. VERGİ ÖNCESİ KAR ( 1- (2+3+4 )

-

6. VERGİLER %10

-

7. VERGİ SONRASI KAR ( 5-6 )

-

8. AMORTİSMANLAR

-

9. İŞLETME SERMAYESİ

-

10. SABİT YATIRIM

-

11. NET NAKİT AKIMLAR (7+8 ) – ( 9+10 )

-

12. KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIMLAR

-
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Uygulamalar

Bir projenin hazırlanmasında ekonomik etüd veya analiz kapsamına giren
koşulları tartışınız.
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Uygulama Soruları

1.

Talep tahmin yöntemlerini kaç şekilde sınıflandırılır, açıklayınız.

2.

Kuruluş yeri seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

3.

Gerçek (Fiili) Kapasiteyi açıklayınız.

4.

Kapasite büyüklüğü seçimini etkileyen faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım, geleceğe yönelik bir nitelik taşıdığı için tahmin yapma yatırım projesi
kapsamında önemli bir yere sahiptir. İşletmenin başarısı, büyük oranda talepteki
değişikliklerin iyi tahmin edilmesine bağlıdır. Seçilebilecek iyi bir kuruluş yeri ise, üretim
faktörlerinin istenilen nitelikte, uygun fiyatla ve sürekli olarak tedarik edilebileceği; kaliteli ve
ekonomik olarak üretim yapılabileceği, mamüllerin pazarlara ekonomik olarak
ulaştırabileceği ve nihayet gerek üretim, gerekse tüketim açısından olanaklarının
bulunabileceği bir yer olmasıdır bunun yanı sıra kapasite ise, bir işletmenin elindeki üretim
faktörlerinin en iyi şekilde kullanarak yapabileceği üretim miktarı veya kısaca, belirli sürede
üretebilecek mamulün hacim veya sayısı olarak tanımlanır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etüd veya analiz kapsamına giren koşullardan
biri değildir?
a) Teknik analiz
b) Talep tahmini ve piyasa etüdü
c) İşletme kuruluş yerinin saptanması
d) İşletme kapasitesinin veya büyüklüğünün saptanması

2)

Talep tahmin yöntemlerinden biri olan kalitatif modellerin kapsamında değildir?

a) Delphi
b) Zaman Serisi
c) Anket
d) Büyüme Eğrileri
3) Kuruluş yeri seçim yöntemlerinden biri olan çağdaş kuruluş yeri seçim yöntemi
kapsamında yer almaz?
a) Kuruluş yeri üçgeni
b) Karma tam sayılı programlar modeli
c) Dinamik programlar modeli
d) Deneme ve Simulasyon yöntemleri
4) Aşağıdakilerin hangisinde Gerçek (Fiili) Kapasitenin tanımı doğru verilmiştir?
a) Normal kapasite ile gerçek kapasite arasındaki farka denir
b) Belirli üretim planı döneminde ortaya konulan ürün veya hizmet miktarını gösterir.
c) Hiçbir duraklama olmaksızın yapılabilecek azami üretim miktarına denir.
d) Uygulamada elde edebilecek bu azami üretim miktarına denir.
5) Aşağıdakilerin hangisinde optimum kapasitenin tanımı doğru verilmiştir?
a) Normal kapasite ile gerçek kapasite arasındaki farka denir
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b) Uygulamada elde edebilecek bu azami üretim miktarına denir.
c) Bir işletmenin en düşük maliyette üretim yapabileceği kapasiteye denir
d) Hiçbir duraklama olmaksızın yapılabilecek azami üretim miktarına denir.
6) Kapasite büyüklüğü seçimini doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) İşgücü
b) Hammadde
c) Sabit Yatırımlar
d) Yönetim
7) Kapasite büyüklüğü seçimini dolaylı etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) İş Akışı
b) Ulaştırma Maliyeti
c) Tesis İçi Yerleşme
d) Üretim Faaliyeti
8) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?
a) Üretimin ve faaliyetlerin doğal koşullar ortamında sürdürülebilirliği
b) Üretim maliyetine etkisi
c) Pazar bölgelerine yakınlığı
d) İletişim olanaklarının yetersizliği
9) İşletmelerin kuruluş yeri seçimi sorununu çözmeye yönelik sistematik çalışmalar ilk
kez kim tarafından başlatılmıştır?
a) Thomas Mun
b) J.H.Van Thunen
c) William Petty
d) Jean Bodin
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10) Uygulamada elde edebilecek azami üretim miktarına ne denir?
a) Gerçek kapasite
b) Atıl Kapasite
c) Pratik Kapasite
d) Optimum Kapasite

Cevaplar
1)A, 2)B 3)A, 4)B, 5)C, 6)D, 7)B, 8)D, 9)B, 10)C
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7. TEKNİK ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Teknik Analiz Kapsamı
7.1.1. Yöntem Etüdleri
7.1.2. Hammadde ve Yardımcı Malzemelerin Etüd ve Seçimi
7.1.3. Üretim Teknolojisi
7.1.4. İşgücü İhtiyacını Belirleme
7.1.5 Makine ve Malzeme Etüdleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İşletme araçları ile ilgili değerlendirme kriterleri nelerdir?
2. Çalışma fizyolojisi ile ilgili değerlendirme kriterleri nelerdir?
3. Bir proje ile ilgili olarak yöntem etüdleri kapsamında yapılacak ön araştırma, etüd ve
testleri genellikle şöyle sıralayınız.
4. Hangi bilgiler üzerinde işgücü planlaması yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yöntem Etüdleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yöntem
Etüdleri Daha Kolay ve Etkin
Kapsamında Yapılacak Ön Yöntemlerin
Araştırma, Etüd ve Testleri Gerçekleştirilmesini
Açıklayabilmek.
Değerlendirmek.

Hammadde ve Yardımcı Tesisin
Kullanacağı Tesislerden En Az Atık İle
Malzemelerin
Etüd
ve Hammadde ve Yardımcı En
Düşük
Maliyetli
Seçimi
Girdileri İrdeleyebilmek.
Mamul
Üretiminin
Gerçekleştirilmesini
Değerlendirmek
İşgücü İhtiyacını Belirleme
Tesislerdeki
İşgücü Personelin Belirlenmesi ve
İhtiyacının
Önceden Eğitilmesinin İşletme İçin
Belirlenmesini Sağlamak.
Taşıdığı
Önemi
Değerlendirmek
Makine
ve
Malzeme Tesislerdeki Makine ve Mevcut
Makina
ve
Etüdleri
Malzeme
İhtiyacının Teçhizatın
İşletme
Belirlenmesini Sağlamak
Tarafından
Öngörülen
Özellikleri
Taşıyanların
Seçilmesi İle İşletmeye
Sağlamış
Olduğu
Faydaları Değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar




Teknik Analiz
Yöntem Etüdleri
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Giriş
Girişimcinin yatırım kararı alması ve fizibilite raporunun hazırlanması, aynı zamanda
yapılacak yatırım için teklif alma ve mühendislik projelerinin esasını teşkil etmek amacıyla
teknik elemanlar tarafından yapılan etüde teknik etüd denir. Ürün Tasarımından başlamak
üzere, ürün ile ilgili hammaddelerin belirlenmesi, taşınması, üretim teknolojisinin
belirlenmesi ve buna bağlı makine, araç gereçlerin seçilmesi, yerleşim planlarının
hazırlanması, iş akış şemalarının hazırlanması, organizasyon şemasının ve görev
dağılımlarının belirlenmesi, üretim maliyetlerinin hesaplanması vb. hesaplamalar teknik etüd
içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sebeple; teknik analiz, yöntem etüdleri, hammadde ve
yardımcı malzemelerin etüd ve seçimi, üretim teknolojisi, işgücü ihtiyacını belirleme, makine
ve malzeme etüdleri konuları incelenmiştir.
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7.1. Teknik Analiz Kapsamı
Yapılan pazar analizleri sonucu proje için uygun bir pazar varsa ve ürün pazarlanabilir
bir ürün ise, fizibilite etüdünün ikinci aşaması olan teknik analize geçmek gerekir. Uygun
olmayan bir durum olursa bu durum tekrar gözden geçirilmeli ya da projeden vazgeçilmelidir
(Gedik ve diğ.,2005:53).
Girişimcinin yatırım kararı alması ve fizibilite raporunun hazırlanması, aynı zamanda
yapılacak yatırım için teklif alma ve mühendislik projelerinin esasını teşkil etmek amacıyla
teknik elemanlar tarafından yapılan etüde teknik etüd denir (Küçük, 2015:62).
İşletme, üretimde bulunmak için belli bir teknolojiye ve dolayısıyla teknik araç ve
olanaklara sahip olmak zorundadır. Arazi, binalar, makineler, aletler, demirbaşlar, hammadde,
malzeme ve benzeri maddesel üretim öğeleri ile insan gücü gibi beşeri üretim faktörlerin etki
ve verimli bir biçimde üretimde bulunabilmeleri, ancak belli bir teknoloji ile mümkün olur
(Usta, 2005:38).
Ürün Tasarımından başlamak üzere, ürün ile ilgili hammaddelerin belirlenmesi,
taşınması, üretim teknolojisinin belirlenmesi ve buna bağlı makine, araç gereçlerin seçilmesi,
yerleşim planlarının hazırlanması, iş akış şemalarının hazırlanması, organizasyon şemasının
ve görev dağılımlarının belirlenmesi, üretim maliyetlerinin hesaplanması vb. hesaplamalar
teknik etüd içerisinde değerlendirilmektedir (Ayanoğlu, 2006).
Bu analizle genel olarak düşünülen projenin teknik olarak yapılabilirliğini inceleme ve
araştırılması amaçlanır. Eğer projenin gerçekleştirilmesi için alternatif teknolojiler varsa,
bunların değerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin seçilerek imalat için gerekli sabit
sermaye miktarlarının tahmin edilmesi de bu analiz kapsamındadır (Sarıaslan, 1990:240).
Teknik analiz sonucunda projenin yapılabilirliğine karar verilmediğinde yeni teknolojik
imkanlar tekrar araştırılabilir ya da projeden vazgeçilebilir.
Yatırımların değerlendirilmesi için teknik değerlendirme kriterlerini aşağıdaki gibi
sıralamak mümkün olabilir. Teknik değerlendirme kriterleri, burada nispeten genel nitelikli
olarak sunulmuştur. Uygulamada ayrıntılı bir şekilde işletmenin özel durumuna göre özel
şartlara yönelebilir (Yılmaz, 1993:244-245).


İşletme araçları ile ilgili değerlendirme kriterleri
 Çok yönlü kullanılabilirlik
 İhtisaslaşma derecesi
 Otomasyon dereceği
 Doğruluk derecesi
 Kapasite (kapasite reservi)
 Tamamlanabilirlik
 Aksama derecesi
 Enerji kullanımı
 İş hızı
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 İş baskısı
 İşyeri ısısı
 İşlenen malzeme boyutu


Çalışma fizyolojisi ile ilgili değerlendirme kriterleri
 Kaza emniyeti
 Toz gelişmesi
 Gürültü durumu
 Hizmet edilebilirlik
 Zihinsel çaba
 Fiziksel çaba



Altyapı ile ilgili değerlendirme kriterleri
 Taşıma imkanı
 Enerji tedariki
 Stoklama imkanı
 Atık problemi

Teknik analiz, proje ekibinin teknik uzmanlarınca (mühendislerce) hazırlanır.
Kapsamına giren konuların başlıcaları (Mucuk, 2008:90):









Projenin teknik tanımı, tesis kurulacak arazinin zemin etüdleri, hammadde ve yardımcı
madde etüdleri, laboratuvar testleri,
Üretim ulus ve teknolojisinin seçimi: seçimin gerekçesi, elde ediliş biçimi (lisans,
satın alma, ortak girişim); alternatifler ve maliyetler,
Üretilecek malların, yan ürün ve artıkların çeşitleri, nitelikleri, artıkları değerlendirme
olanakları,
Makine ve teçhizat seçimi; özellikleri, tercih sebepleri, yurt dışından getirilecek
olanlar, teknik ömürleri ve maliyetleri,
Tesisin yerleşim planı
İnşaat işleri
Montaj işlerinin kim tarafından, nasıl yapılacağı ve harcama miktarı
Uygulama planı (termin programı): işletmenin yatırım döneminde kuruluşunun aylara
göre grafik veya tablolarla ayrı ayrı gösterilmesi.

7.1.1. Yöntem Etüdleri
Yöntem etüdleri, bir işi yapmanın şimdiki ve önerilen yollarının sistematik olarak
kaydı, analiz edilmesi ve eleştirel bir gözle incelenmesi, daha kolay ve daha etkin yöntemlerin
geliştirilip uygulanmasıdır. Bir proje ile ilgili olarak yöntem etüdleri kapsamında yapılacak ön
araştırma, etüd ve testleri genellikle şöyle sıralamak mümkündür (Usta, 2005:39):



Süreçlerin düzenlenmesi
Üretimin donanım tasarımının düzeltilmesi
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Malzeme, makine ve insan gücü kullanımının uyumlaştırılması
İnsan gücü tasarrufu ve ergonomi
Daha iyi çalışma koşullarının yaratılması
Hammadde etüdleri ve rezerv tahminleri
Laboratuvar testleri
Enerji, su temini ve ulaştırma olanaklarının araştırılması
Ürün kalitesi

7.1.2. Hammadde ve Yardımcı Malzemelerin Etüd ve Seçimi
Bu bölümde, tesisin kullanacağı hammadde ve yardımcı girdiler irdelenir. Hammadde
ve yardımcı girdilerin seçiminin başlıca dayanakları talep analizi, teknoloji seçimi, üretim
programı ve bunlardan türetilen tesis kapasitesidir.
Bu aşamada yapılan analizin temel amacı talebi en iyi şekilde tatmin edecek mamulün
ve yan mamullerin teknik yapısını tespit ederek en az atık ile en düşük maliyetli mamul
üretimini gerçekleştirmektir. Bu bölümde aşağıda yer alan hammaddeye yönelik konulara
ilişkin çalışmalar yapılır (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr):






Fiyat avantajı
Kalite ve ürün niteliğine uygunluk
Sürekli Tedarik imkanı-yeterlilik
Taşıma maliyeti- üretim maliyeti ilişkisi
Alternatif hammadde kaynakları ile karşılaştırma

7.1.3. Üretim Teknolojisi
Hazırlık çalışmaları esnasında önce yatırım projelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojinin
tanımlanması ve niteliğinin belirlenmesi gerekir. Sunulan teknik bilgi arasından seçim
yaparken çeşitli faktörleri göz önünde tutmak gerekmektedir. Üretim kapasitesi ve üretilecek
mamül yanında, sunulan teknik bilginin kullanılıp kullanılmadığı, ihtiyaç duyulan hammadde,
diğer girdilerin üretiminde kullanım oranları ve benzeri faktörler seçilecek teknolojik bilgiyi
önemli ölçüde etkilemektedir.
Herhangi bir mal ve hizmetin üretimi üretim faktörlerinin bu gayeyi gerçekleştirecek
bir biçimde bir araya gelmesine bağlıdır. Teknoloji ise en basit tarifi ile üretime katılan üretim
faktörleri ile üretim hacmi arasındaki ilişkidir (Gökçen, 1987:161-163).
Üretimle üretim faktörleri arasındaki bağlantı teknik bağlantıdır. Yani, üretime katılan
emek ve kapital birimleri ile üretim hacmi arasındaki bağlantının mahiyeti tekniktir.
Faktörlerin hangi oranda bir araya getirileceğini teknoloji belirler. Teknoloji değişirse,
faktörler arasındaki oranlar, dolayısıyla üretim fonksiyonu da değişir (Mumcu, 1979:84).
117

Basit anlamıyla teknolojik değişme teknolojideki ilerleme olup, üretim fonksiyonunun
yukarıya doğru kaymasıyla ortaya çıkar (Gökçen, 1987:163).
Uygun bir üretim programının hazırlanması ve hedeflenen satışların gerçekleştirilmesi
yani dalgalanma gösteren talebi karşılamak amacı ile gerekli emniyet stoku (mamul stoku)
miktarının tahmin edilmesi ikinci önemli hareket noktasıdır. Kurulu ve işlemekte olan
işletmelerde sağlıklı tahminler geçmiş dönemde gerçekleşen üretim ve satış verilerine göre
kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak bir proje için bu tür verileri bulmak mümkün değildir. Bu
nedenle, bir başparmak kuralı olarak emniyet stoku miktarının tahmin edilen yıllık satışın
1/12'si olarak (1 aylık satış) alınmasının uygun olabileceği önerilmektedir. Eğer eldeki
bilgilere göre bu uygun görülmüyorsa gerekli düzeltmeler yapılabilir, fazla tahmin etmek az
ya da hiç tahmin etmemekten daima iyidir(Kargül, 1996:96).

7.1.4. İşgücü İhtiyacını Belirleme
İşletmelerin faaliyete geçmesinden sonra üretim işlemlerini gerçekleştirecek
personelin belirlenmesi ve bunların eğitilmesi işletme için büyük önem taşımaktadır.
Faaliyete geçildiğinde ihtiyaç duyulacak iş gücünün önceden tespiti gerekmektedir. Konuyla
ilgili olarak da çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak bunlardan en yalın olanı, işletmede
yapılacak işleri belirleyen, belirlenen işlerden benzerlerini belirli gruplar halinde sınıflayarak
hangi işlerin hangi sınıfta yapılacağını ortaya koyan yaklaşımdır. Bir iş görenlerin
yapacağının araştırılmasına gelir ve daha sonra nitelikleri tespit edilen personelin hangi
kaynaklardan ne ölçüde sağlanabileceği ortaya konulur. Yurt içinden karşılanması mümkün
olmayan personelin yurt dışından karşılanması yoluna gidilebileceği gibi mevcut iş görenlerin
belirli bir eğitim programından geçirilmesi yoluyla da istenilen nitelikte personele ulaşmak
mümkündür (Kargül, 1996:98).
İmalatın gerektirdiği makine, araç-gerecin belirlenme ve seçim kararı ardından üretim
için ihtiyaç duyulacak işgücü belirlenir. Aşağıda yer alan bilgiler üzerine işgücü planlaması
yapılır (http://acikders.ankara.edu.tr).







Üretim kapasitesi
Üretim tipi
Üretim akış süreci
Üretim programı
KKO
Üretimde kullanılacak makine, araç-gereç bilgileri

7.1.5. Makine ve Malzeme Etüdleri
İşletme, ihtiyaç duyduğu makina ve teçhizatın teknik özelliklerini belirleyerek, bu
özelliklere uygun makina ve teçhizatın seçimi yoluna gidebilir. Ancak her zaman belirlenen
özelliklere uygun makina ve teçhizatın kolaylıkla bulunması mümkün olamayacağından
genellikle yukarıdaki faktörlerinde etkisiyle, mevcut makina ve teçhizatın arasından işletme
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tarafından öngörülen özellikleri taşıyanların seçilmesi söz konusu olmaktadır (Kargül,
1996:97).
Gerekli makinelerin cinsi, özellikleri, kapasiteleri, istenilen işleri kalite ve miktar
olarak yapabilme nitelikleri saptandıktan sonra, makine ve donanım aşağıdaki faktörler
bakımından etüd edilir (Usta, 2005:42-43)










Yurtiçinden ve yurtdışından sağlama olanakları
Tedarik maliyetleri,
Tesis ve montaj maliyetleri,
İşletme maliyetleri,
Yerleştirmede kaplayacağı dış ölçüler ve ağırlık,
Yedek parça durumu, onarım ve bakım maliyetleri,
Kullanılabilme kolaylıkları (gerekli personel ve personelin bu makine ve donatıma
uyabilme durumu),
Hassasiyet ve kapasite garanti süreleri,
Teknolojik gelişmedeki yeri.

Girişimciler iş akış şemalarını hazırladıktan sonra bu akış içerisinde yer alan makine
ve ekipmanın her birinin özelliklerini belirleyerek piyasada bu özelliğe uygun olanları
araştırılmalıdır. Makine ve ekipman seçiminde girişimcinin göz önünde bulundurulması
gereken faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir (KOSGEB):













Üretim kapasitesi
Sağladığı ürün çeşitliliği
Sahip olduğu farklı fonksiyonlar
İşgücü ihtiyacı
Kullanım özellikleri
Üretimde kullanabilen girdi malzemelerinin özellikleri
İşletme döneminde gerekli olan bakım-onarım çalışmaları
Servis sağlanabilirliği
Yardımcı makine ekipman ihtiyacı
Enerji girdileri ve tüketim düzeyi
Teknolojik düzeyi ve teknolojisinin beklenen geçerlilik süresi
Üretildiği ülke
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Uygulamalar

Yatırımların değerlendirilmesi
kriterlerini açıklayınız.

için

gerekli

olan

teknik

değerlendirme
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Uygulama Soruları

1. Teknik etüdü tanımlayınız.
2. Teknik analiz kimler tarafından hazırlanmaktadır?
3. İşgücü planlaması hangi bilgiler üzerine yapılmaktadır?
4. Makine ve donanım hangi faktörler bakımından etüd edilir?
5. Makine ve ekipman seçiminde girişimcinin göz önünde bulundurulması gereken
faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yapılan pazar analizleri sonucu proje için uygun bir pazar varsa ve ürün pazarlanabilir
bir ürün ise, fizibilite etüdünün ikinci aşaması olan teknik analize geçmek gerekir. Teknik
analiz, proje ekibinin teknik uzmanlarınca (mühendislerce) hazırlanır. Yöntem etüdleri, bir işi
yapmanın şimdiki ve önerilen yollarının sistematik olarak kaydı, analiz edilmesi ve eleştirel
bir gözle incelenmesi, daha kolay ve daha etkin yöntemlerin geliştirilip uygulanmasıdır.
Hammadde ve yardımcı malzemelerin seçiminin temel amacı ise talebi en iyi şekilde tatmin
edecek mamulün ve yan mamullerin teknik yapısını tespit ederek en az atık ile en düşük
maliyetli mamul üretimini gerçekleştirmektir. Sunulan teknik bilgi arasından seçim yaparken
çeşitli faktörleri göz önünde tutmak gerekmektedir. Üretim kapasitesi ve üretilecek mamül
yanında, sunulan teknik bilginin kullanılıp kullanılmadığı, ihtiyaç duyulan hammadde, diğer
girdilerin üretiminde kullanım oranları ve benzeri faktörler seçilecek teknolojik bilgiyi önemli
ölçüde etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi işletme araçları ile ilgili değerlendirme kriterlerinden
biri değildir?
a) Hizmet edilebilirlik
b) Kapasite
c) Doğruluk derecesi
d) Otomasyon derecesi
2)
Aşağıdakilerden hangisi çalışma fizyolojisi ile ilgili değerlendirme kriterlerinden
biri değildir?
a) Gürültü durumu
b)Toz gelişmesi
c) Zihinsel çaba
d) İş hızı
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi altyapı ile ilgili değerlendirme kriterlerinden biri

a) Stoklama imkânı
b) Taşıma imkanı
c) Fiziksel çaba
d) Atık problemi
4)

Aşağıdakilerden hangisi teknik analiz kapsamına giren konulardan biri değildir?

a) İnşaat işleri
b) Tesisin yerleşim planı
c) Makine ve teçhizat seçimi
d) Bankalar
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5)
Aşağıdakilerden hangisi yöntem etüdleri kapsamında yapılacak ön araştırma,
etüd ve testlerinden biri değildir?
a) Süreçlerin düzenlenmesi
b) Finansal analiz
c) Rezerv tahminleri
d) Ürün kalitesi
6)
Aşağıdakilerden hangisi hammaddeye yönelik konulara ilişkin yapılan
çalışmalardan biri değildir?
a) Fiyat avantajı
b) Kalite ve ürün niteliğine uygunluk
c) Taşıma maliyeti- üretim maliyeti ilişkisi
d) Enerji, su temini ve ulaştırma olanaklarının araştırılması
7)
Aşağıdakilerden hangisinde yer alan bilgiler üzerine işgücü planlaması
yapılamaz?
a) Net bugünkü değer
b) Üretim Programı
c) Üretim tipi
d) Üretim kapasitesi
8)
edilemez?

Aşağıdakilerden hangisi makine ve donanım faktörleri bakımından etüd

a) Tedarik maliyetleri
b) Tesis ve montaj maliyetleri
c) Fiyat avantajı
d) İşletme maliyetleri
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9)
Aşağıdakilerden hangisi makine ve ekipman seçiminde girişimcinin göz önünde
bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?
a) Üretim kapasitesi
b) İletişim
c) Üretildiği ülke
d) İşgücü ihtiyacı
10) Aşağıdakilerden hangisi teknik etüd içerisinde değerlendirilemez?
a) İş akış şemalarının hazırlanması
b) Makine, araç ve gereçlerin seçilmesi
c) Pazar riskleri
d) Üretim maliyetlerinin hesaplanması

Cevaplar
1)A, 2)D, 3)C, 4)D, 5)B, 6)D, 7)A, 8)C, 9)B, 10)C
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8. KAPASİTE PLANLAMASI VE TESPİTİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Kapasite Planlaması ve tespiti
8.1. Kapasite Kavramı
8.2. Kapasite Türleri
8.3.Kapasite Seçimine Etki Eden Faktörler
8.4. Kapasite Planlaması ve Ölçme Kriterleri
8.5. Kapasite Planlama Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

İşletmelerde kapasite belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
İşletmelerin atıl kapasite ile çalışmalarının sonuçları neler olabilir?
İşletmelerde optimumum kapasitenin önemi nedir?
İşletmelerde Kapasite ölçüm ve teknikleri bakımında en yaygın uygulama
hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kapasite Planlaması
ve tespiti

Kapasite Kavramı ve
Kapasite
Türlerini
öğrenerek planlamanın ve bu
tespitinin
işletmeler
açısından önemi
Kapasite
Seçimine
İşletmelerin kapasite
Etki Eden Faktörler
seçiminde
etki
eden
faktörlerin öğrenilmesi

Kapasite Planlaması
Kapasite planlamada
ve Ölçme Kriterleri
yararlanılan ölçüm kriterinin
öğrenilmesi

Kapasite
Aşamaları

Planlama

İşletmelerin
uygulayabilecekleri
planlama aşamalarının neler
olduğunun değerlendirilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İşletmelerin
verimlilik
ve
kazanç
sağlamalarında
kapasitenin
önemini
kavramak
Kapasite seçimine
etki
eden
faktörlerin
kavranması ve işletme için
öneminin
değerlendirilmesi
Kapasite
planlamada
ölçüm
kriterlerinin uygulanarak
kapasitenini tespiti ve
planlamanın
uygulanmasını açıklamak
İşletmelerin
kapasite planlamada bu
aşamaları uygulamalarının
işletmelere kazanımlarının
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar




Kapasite planlaması
Kapasitenin tespiti
Kapasite planlama ölçütleri ve aşamaları
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Giriş
İşletmeler mevcut kapasiteleri ölçüsünde üretim faaliyetinde bulunurlar. İşletmenin
kapasitesi verimliliğinin ve işletme kazancının sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu
sebeple kapasite kavramı ve kapasite türleri, kapasite seçimine etki eden faktörler, kapasite
seçiminde kullanılan ölçütler ve kapasite planlama aşamaları verilmiştir.
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8. KAPASİTE PLANLAMASI VE TESPİTİ
İşletmeler açısından kapasite planlaması son derece önemli bir kavramdır. İşletmelerin
üretim ve satışları ancak kapasiteleri ölçüsünde gerçekleşerek kar elde etmektedirler. Bu
sebeple işletmeler kapasitelerini etkin kullanmak zorundadır. Atıl veya eksik kapasite
kullanımı işletme verimliliğinin ve işletme karlılığının sağlanmasında son derce olumsuz etki
yapmaktadır. Bu durumda kapasite planlaması ve tespiti bir zorunluluk olmaktadır. Kapasite
planlaması mevcut kapasite ile işletmenin gelecekte muhtemel olabilecek beklenen satış
miktarını da içermesi bakımından son derece kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir.

8.1. Kapasite Kavramı
Bir işletmenin üretim kapasitesi, işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim
faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarıdır
(Bulut,2004:1). Teknolojik değişiklikler ve ekonomik ilerlemeler üretim kapasitesinin
boyutunu etkileyebilmektedir. Ancak çoğu kez işletme büyüklüğü yerine de kullanılan bu
kavram işletmenin nicel ve nitel düzeydeki yetkinliklerini kapsamaktadır.
Kapasitenin sözlük anlamı; bir şeyi oluşturma, alma, depolama veya temin etme
yeteneğidir. Genel bir iş anlayışında, bir sistemin belirli bir zamanda elde edebileceği en fazla
çıktı miktarıdır. Elde edilen çıktıları belirleyecek faktörleri hesaplamak amacıyla bu tanımları
değiştirmek mümkündür(Güneçıkan,2008:13). Kapasite kavramı tarihsel süreç içinde
gelişmiştir. Buna göre; İşletme ekonomisinde kapasite kavramı, 1920 yıllarından itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. 1924 yılında VERSHOFEN, işletmenin üretim kapasitesini
işletmenin fiili olarak kullandığı ve her ne nedenle olursa olsun atıl durumda bulunan üretim
güçlerinin toplamı olarak tanımlamıştır. HAMMER kapasiteyi, "işletmenin üretim kabiliyeti"
olarak tanımlarken, bu yıllarda işletmenin üretim kapasitesini diğer yazarlara göre nispeten
daha geniş bir şekilde inceleyen ISAAC; kapasite kavramının, işletmede birim maliyetin
minimum kılındığı üretim seviyesini ifade eden optimum kapasite olarak tanımlamaktadır.
AULER, optimum kapasite yanında maksimum ve minimum kapasiteleri de tanımlamakta,
fakat optimum kapasiteyi genel kapasite kavramı olarak kabul etmektedir. Alman işletme
ekonomisi literatüründe kapasite araştırmalarında önemli bir yeri olan MELLERROW1CZ;
işletme kapasitesini, "işletmenin belli bir zaman aralığında mevcut işgücünün tam istihdamı
ve iş araçlarının tam kullanımında ulaştığı üretim seviyesi" olarak tanımlamaktadır.
İşletmelerde üretim kapasitesi konusunda literatürde önemli bir yeri olan diğer bir yazar da
HENZEL 'dir. Yazar, 1928 yılında kapasiteyi genel olarak belli bir miktarda, belli cins ve
niteliklerde mal ve hizmetlerin üretim kabiliyeti olarak tanımlamıştır. HENZEL kapasiteyi
belli bir zaman aralığındaki değil, zaman boyutunun herhangi bir noktasındaki üretim
kabiliyeti olarak tanımlamaktadır(Müftüoğlu, 1978:10).
Kapasite ayrıca; işletmenin belirli bir süre içerisinde üretim faktörlerini rasyonel bir
şekilde kullanarak meydana getireceği üretim miktarı olarak da tanımlanabilir(Tatar, 1993,
s.83). İşletmecilikte üretimle ilgili olarak, değişik koşullar çerçevesinde farklılık arz eden çok
çeşitli kapasite kavramı ve tanımı olduğu görülmektedir. Kapasite mal ve hizmet üretebilme
yeteneği ve olanakları hakkında fikir verebilen bir kavramdır(Doğan, 1991:89). Günümüzde
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kapasite tanımı oldukça kapsamlı bir kavram olarak gelişme göstermiştir. Literatürde buna
bağlı olarak çok çeşitli kapasite kavramları mevcuttur.

8.2. Kapasite Türleri
İşletmelerde kapasite hesaplamasında oluşan zorluklar, kapasite konusunda değişik
yaklaşımların izlenmesini gerekli kılmış, bu duruma bağlı olarak da çeşitli kapasite türleri
ortaya çıkmıştır. Bu kapasite çeşitlerinden en yaygın olarak kullanılanları, teorik kapasite,
pratik kapasite, fiili kapasite, maksimum kapasite, optimum kapasite, minimum kapasite,
normal kapasite ve tam kapasitedir. Ancak uygulamada yaygın olarak kullanılmamakla
birlikte diğer kapasite türleri, de mevcuttur. Bunlar; ekonomik kapasite, teknik kapasite, iş
kapasitesi, mamül kapasitesi, makine kapasitesi, asıl kapasite, yan kapasite, ikame kapasitesi,
toplam kapasite, dönem kapasitesi, atıl kapasite, yedek kapasite ve zorlanmış kapasite gibi
kavramlardır(Şahin, Büker, 1987:152). Kapasite çeşitlerini ifade eden farklı kapasite olsa da
öncelikle iki temel kavramın ele alınması gerekmektedir. Bunlardan ilki daha çok teknik veya
mühendislik kapasite kavramı olup “maksimum veya teorik kapasite” diğeri ise “normal veya
pratik kapasite” dir( Mucuk, 2005:105).
a) Maksimum (Teorik) kapasite:
Teorik kapasite veya maksimum kapasite; bir işletmenin, makina veya donanımın;
hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksama veya duraklama olmadan ulaşabileceği en yüksek
üretim niceliğidir. Uygulamada büyük bir değeri olmayan bu kavram, bir işletmenin teknik
projelerinde belirtilen ve teorik hesaplamalarla bulunan kapasitesidir. Teorik kapasite
hesaplamaları, duraklamalar ve arızalar olmaksızın sürekli ve en verimli biçimde sürekli
çalışılması varsayımına dayanmaktadır (http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletmeistatistik/3752477-isletmelerin-buyuklugu.html). Örneğin ; bir tuğla fabrikasının yıllık teorik
kapasitesinin 5.000.000 adet/ yıl tuğla olması durumunda, bu fabrikanın yetişmiş iş gücüyle
bir yıl boyunca hiç durmadan ve hiçbir arıza yapmadan çalışarak 5.000.000 adet tuğla
üretebileceği anlaşılmaktadır(Bulut,2004:3).
b) Normal (Pratik) Kapasite:
Makinelerin, diğer üretim araçlarının ve işgücünün teorik kapasite düzeyinde
çalışmaları mümkün değildir. Üretimde, koruyucu bakım, makine hazırlık gibi faaliyetler için
zaman harcanması gerekebilir; iş görenlerle makineler arasında tam denge sağlanamayabilir;
beklenmeyen makine arızaları meydana gelebilir; üretim hataları oluşabilir; iş gören
devamsızlığı, elektrik kesintileri, malzeme yetersizliği gibi durumlarla karşılaşılabilir ve
bütün bu nedenlerden ötürü üretim genellikle, teorik kapasitenin altında gerçekleşebilir.
Örneğin 5.000.000 adet / yıl tuğla üreten fabrikanın pratik kapasitesi 3.900.000. adet / yıl
olarak gerçekleşebilir. (Bulut,2004:3). Bu pratik kapasite olarak ifade edilir.
c) Fiili Kapasite:
Belirli bir dönem içerisinde, bir işletme tarafından gerçekleştirilen üretim niceliği ise,
fiili
kapasite
olarak
tanımlanır
(http://www.frmtr.com/ekonomi-iktisat-isletmeistatistik/3752477-isletmelerin-buyuklugu.html).
Başka bir deyişle fiili kapasite,
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ulaşılabilecek gerçek çıktı düzeyinin ulaşılan kısmıdır. Talepteki düşmeler, üretimdeki
aksamalar gibi nedenlerle fiili kapasite pratik kapasitenin altında olabileceği gibi, talebin
mevsimlik dalgalanmalara bağlı olması sonucu meydana gelen talep artışları sebebiyle de fiili
kapasite, pratik kapasitenin üzerine çıkabilir(Bulut,2004:3). Fiili kapasite normal kapasite
düzeyinin altında gerçekleşebilir.
d) Optimum Kapasite:
Optimum kapasite; birim başına değişmez ve değişir giderler toplamının en az olduğu
kapasitedir. Optimum kapasitenin altında veya üstünde bir üretim, maliyet giderlerinin
yükselmesine yol açar (Cemalcılar, 1993:89). Normal kapasite ile aynı düzeylerde olan
optimal kapasite; bu üretim düzeyinde üretim yapan işletmelere düşük maliyetlerle çalışma ve
rekabet avantajı sağlayabilmektedir(Güneçıkan,2008:66). Optimum kapasite, üretim tekniği
sabit varsayımı altında minimum maliyetle üretilen ürün miktarı gösteren hedef kapasite
olması bakımından önemlidir.
e) Atıl Kapasite:
Pratik kapasitenin yararlanılamayan bölümüne de "boş kapasite" yani atıl kapasite adı
verilir. Örneğin, pratik kapasite 17000 ton/yıl olan bir fabrikada yıllık üretim 15000 ton/yıl
olabilir. Bu durumda 2000 ton aylak (boş) kapasite var demektir (Cemalcılar, 1993:89). Aylak
veya boş kapasite olarak da adlandırılabilen atıl kapasite; normal (pratik) kapasite ile fiili
kapasite arasındaki farktır. Kapasitenin kullanılmayan kısmını oluşturan atıl kapasite
işletmelerde, kaynak israfına, düşük verimliliğe ve giderlerin yükselerek maliyetlerin
artmasına sebep olması bakımından son derece sakıncalı bir duruma sebep olmaktadır.
İşletmelerin verimli faaliyetlerini yürütebilmeleri için, optimal kapasite düzeyinin
belirlenip stratejik işletme planlarının belirlenen kapasite düzeyine uygun olarak yapılması
gerekmektedir. Bu sebeple kapasite düzeyleri belirlenirken ortaya çıkabilecek sorunlar ve
kapasite seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar ve kapasite seçimine etki
eden faktörler son derece önemlidir.

8.3. Kapasite Seçimine Etki Eden Faktörler
Karını arttırmak ve maliyetinin minimum kılmak isteyen bir işletme yönetiminde,
kapasite seçimi; talep, finansal imkanlar, kuruluş yeri, teknik imkanlar, çalışma süresi,
işletmenin yönetimi, maliyetler, teknoloji gibi faktörler göz önünde bulundurularak mevcut ve
gelecekteki değişim ihtiyacı dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. İşletmelerde optimum
kapasite kullanımını belirleyen başlıca faktörler ise;
a) Maliyetler; Karın artırılabilmesi için, satışların artırılması, maliyetlerin düşürülmesi
gerekmektedir. Ancak kapasite kar bağlantısında satış fiyatı ve birim maliyette
önemlidir. Satış fiyatında düşme, birim maliyetlerde artma meydana gelirse; elde
edilen kar azalır. Buna göre toplam maliyetle toplam satış tutarı arasındaki farkı en üst
düzeyde tutacak kapasite, yatırım karlılığını artıran kapasite olmaktadır. Maliyetlerin
kapasite seçimi üzerindeki etkileri kısa ve uzun dönemde farklıdır.
(Güneçıkan,2008:24).
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b) Talep Miktarı; İşletmenin kapasitesinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden birisi
de talep olmaktadır. İşletme yönetiminin mevcut ve gelecekteki talebi göz önünde
bulundurarak, bu talebi karşılayabilecek kapasite planlaması yapmaları son derece
önemlidir. Tüketicilerin zevk ve tercihlerine cevap verebilecek kalitede ve miktarda
üretim yapabilmek için talep miktarının tespiti gereklidir. Bu noktada Pazar
araştırmaları yol gösterici olmaktadır.
c) Finansal İmkanlar; Finansal kaynaklar kapasite planlamasında önemli rol
oynamaktadır. İşletmenin sahip olduğu finansal kaynaklar, optimum kapasite
büyüklüğünün seçilmesinde dikkate alınması gerekli faktörlerin başında gelmektedir.
Kapasite planlamasıyla finansal kaynaklar arasındaki ilişkiler iki açıdan ele
alınmaktadır. Birincisi, finansal kaynaklar ve kapasite arasındaki fonksiyonel ilişki
durumuna göre kapasite büyüklüğü hesaplanabilir. İkincisi, işletmenin optimum
kapasite düzeyinde üretim yapabilmesi için finansal kaynakların yeterli olduğu
durumdur. İşletme yöneticileri birinci ve ikinci durumda finansal kaynaklarla kapasite
ilişkilerini doğru bir şekilde analiz ederek isabetli karar vermek durumundadırlar.
Finansal kaynakların yeterli olması durumunda ortalama ve marjinal maliyetlerin
birbirine eşit olduğu kapasite düzeyinde üretim yapılmasının önemli avantajları
olabilecektir. Bu durumda , mevcut talebe uygun olarak üretilen mallar satılabilecek
ve herhangi bir atıl kapasite ortaya çıkmayacaktır. Finansal kaynaklar minimum
maliyet düzeyinde kapasite kurmaya imkan sağlıyorsa, mevcut kapasite düşük
tutulabilir. Ancak işletmenin finansal kaynaklarının yeterli hale gelmesiyle birlikte
kapasite artırımına gidilmelidir. Kapasite avantajlarından yararlanmak için kapasite
artışı yapılmalıdır. (http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/06.htm)
.
d) Kuruluş Yeri; Kapasite seçimine etki eden önemli faktörlerden biri de kuruluş
yeridir. İşletmelerde kuruluş yeri işletme faaliyetlerinin en düşük maliyetle, ekonomik
şekilde gerçekleştirdiği coğrafi alan, yer ve bölge şeklinde ifade edilebilir (Muğan
Ertuğral, 1995:157). İşletmenin kapasitesinde herhangi bir sebeple olan değişiklikler
işletme faaliyetlerini etkileyebilir. Bu sebeple son derece önemli bir faktördür.
e) Teknik İmkanlar; Kapasite büyüklüğü yeterli teknoloji göz önünde bulundurarak
planlanmalıdır. Kapasite planlamasında teknolojik imkanlar iki açıdan
değerlendirilmelidir. Birinci durumda, kapasite büyüklüğünün belirli bir düzeyde
kalması uygulanan üretim teknolojiyle sınırlanmaktadır. Bu kapasitenin altında üretim
yapılması özellikle maliyet yüksekliği nedeniyle anlamsız hale gelmektedir. İkinci
durumda, bazı sanayi kollarında otomatik ve teknolojik yönden gelişmiş makineleri
üreten işletmeler, belirli bir kapasite düzeyinin üstünde üretim yapabilecek otomatik
makineler üretemedikleri için, teknolojik faktör kapasiteyi sınırlayıcı bir etki
yapmaktadır. Ancak bununla birlikte, günümüzde sanayinin bir çok dalında, başta
otomotiv, tv, elektronik eşya, beyaz eşya, vb. üretimi olmak üzere teknolojiyle yığın
üretim yapılabildiği için üretim kapasitelerinde çok büyük artış olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/06.htm).
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f)

Çalışma Süresi; Günlük çalışma süresi kapasite büyüklüğünü etkiler. Günde tek, çift
veya üç vardiya çalışılması olanağı kapasite belirlenmesinde etkide bulunacaktır. Tek
vardiya yerine üç ekiple çalışılması bir yandan değişmez girdilerin ürün başına düşen
bölümünü azaltarak maliyetin düşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da ilk
yatırım tutarını düşürür. Ancak makine ve donanım daha kısa sürede yıpranacağından,
günlük çalışma saatinin artması ölçüsünde, zaman içinde yenileme yatırımlarına daha
fazla ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte makinelerin bakım onarım giderleri artar,
günlük çalışma saatinin uzaması fazla çalışma ücretini beraberinde getirir, üretim
hatalarının arttığı ve vardiya değişmelerinde işçilerin devamsızlıklarının arttığı
gözlenir (Güneçıkan,2008:25).

g) İşletme Yönetimi; Gerek yatırım gerçekleştirilmesi gerekse çalışmaya başlanılması
ve bunun başarı ile sürdürülmesi yönetimin deneyimine, yeteneğine ve örgütlenme
gücüne bağlıdır. İşletmenin organizasyon yapısının durumu ve yönetim şekli kapasite
büyüklüğünü etkilemektedir. Küçük işletmelerde organizasyon yapısı üretim
kapasitesi üzerinde fazla etkili olmamaktadır. Büyük işletmelerde yönetim ve
organizasyonun daha karmaşık bir yapıya sahip olması, bilgi ihtiyacının artması,
denetimin daha zor yapılabilmesi gibi nedenler kapasite büyüklüğünü etkileyici
olmaktadır (Tekin, 1996:203).

8.4. Kapasite Planlaması ve Ölçme Kriterleri
Bir işletme için kapasite değerlemesinin önemi büyüktür. Daha başlangıçta kurulacak
işletmenin üretim kapasitesinin çok iyi hesaplanması gerekir ve elde edilen verilere uygun
kapasitede işletme kurulmalıdır. Hesaplanan kapasitenin altında ya çok üstünde bir işletme
kurulmuş ise değişmez giderlerin artma olasılığı çok yüksektir. Örneğin; bir otomobil
fabrikasının üretim kapasitesi 50.000 oto/yıl olarak hesaplanmış ise yıl sonunda bu kapasiteye
ulaşılamaması işletmede birim başına maliyetleri yükseltir. Bu nedenle bir işletmenin üretim
kapasitesi bir yandan yeterli iş gücü ve makinelerin işletmeye alınmasına, diğer yandan
pazarlama imkanlarına ve finansal kaynakların kolaylıkla ele geçirilmesine
bağlıdır(Sabuncuoğlu, Tokol, 2008: 77-78). Bu sebeple kapasite planlaması işletme için çok
önemlidir.
Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte
veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe "kapasite planlaması" konusuna girer.
Kapasite planlaması konusu sadece kurulacak yeni bir işletmenin veya yeni bir yatırımın
hangi büyüklükte olması gerektiğini önceden belirlemek değil, aynı zamanda kurulu bir
işletmenin hangi oranlarda genişletilmesi (tevsi) gerektiğini veya en uygun kapasite genişleme
büyüklüğünün belirlenmesini içerir. Bu durumda; kapasite planlaması, değişik
üretim kapasitelerindeki işletme büyüklükleri arasından, belli bir ölçüte göre en iyisinin
(optimum olanın) "nerede" ve "ne zaman" kurulacağını kalitatif ve kantitatif yöntemlerle
saptayan bir işlemdir şeklinde tanımlanabilir. Ancak, kapasite planlamasında çoğu kez; satış
gelirlerinin maksimizasyonu yerine, maliyetlerin özellikle de işletme kuruluş
yatırım maliyetlerinin minimizasyonu ölçütü yeğlenir. Aslında optimum kapasite seçiminde
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yatırım maliyetlerinin ölçüt olması planlama işlevinin niteliğine paralel olarak bir tercihi
yansıtmak yerine, bir ölçüde bir zorunluluğu yansıtmaktır. Sağlıklı bir planlama, geleceği
şimdiden isabetli bir şekilde görebilmeyi gerektirir. Plan döneminin başlangıcında, kuruluş
yatırım veya kısaca kuruluş giderlerinin saptanması olanaklıyken; gelecekte ürün
fiyatlarının sürekli değişmeler gösterebileceği göz önünde tutulduğunda satış gelirlerinin
şimdiden
sağlıklı
bir
biçimde
tahmin
yapılabilmesinin
güçlüğü
ortadadır
(www.ekodialog.com, 25.06.2016).
Kapasite planlaması birbirine bağımlı iki planlama aşamasından oluşur. Bunlar,
ortalama üretim seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyeden sapmaları gerektiren durumların
karşılanabilmesi için yapılan ayarlama planlamalarıdır (www.gencbilim.com, 05.11.2007).
Kapasite planlaması ve ölçümü teknolojik yenilikler ve hızla değişen piyasa koşulları
sebebiyle günümüz koşullarında güçleşmektedir. Bu sebeple basit bir uygulama olarak
algılanması son derece yanlıştır. Bu yöndeki çalışmaların özünü teknik, ekonomik ve finansal
değerler oluşturmalıdır.
Kapasite iki yolla ölçülebilir; • Birinci yol, birim zamanda üretilen çıktı miktarının
kapasite olarak alınmasıdır. Elbette kapasite de, üretilen ürünün birimi ile ölçülecektir.
Örneğin; ton/ay veya adet/dakika gibi. Eğer bir firma tek bir ürün üretiyorsa, kapasite
kolaylıkla tanımlanabilir. • Örneğin bir şeker fabrikasının kapasitesi, aylık üretilen şeker
miktarıdır. Kapasite ölçülmesinde ikinci yol ise girdi miktarının kapasite olarak alınmasıdır.
Hizmet
sistemleri
için
genellikle
girdi
olarak
kapasite
gösterilir
(http://hgoren.pau.edu.tr/index_328_dosyalar/IENG328-2.pdf).
Bir tesisin kapasitesi incelenirken ve kapasite tespitinde dikkate alınacak faktörler ise
aşağıdaki gibi belirtilebilir.
• Tesisin gelecekteki büyüme olanakları,
• Tesisin geleceğe yönelik gelişme planları,
• Tesisin içinde yer aldığı sektörün ekonomik ölçek değeri,
• Tesisin öngördüğü verimlilik, üretkenlik ve rantabilite hedefleri,
• Tesisin yararlanabileceği finansman olanakları,
• Teknolojik düzey ve üretim yöntemleri,
• Üretim türleri • Üretimde kalite güvencesi/ güvenliği,
• Talep/ satış düzeyi (www.odevsitesi.com, 12.11.2007).

8.5. Kapasite Planlama Aşamaları
Kapasite Planlaması uzun, orta ve kısa dönem olmak üzere 3 aşamadan oluşur.
Uzun dönem; süre olarak bir yıl veya daha uzun süreyi kapsayan bu aşama, stratejik
kararların alındığı ve finansal ağırlıklı bir dönemi oluşturur.
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Orta dönem; 3 veya 6 aylık yani bir yıldan az süreyi kapsayan dönem orta vadeli işlerin
ve üretimin mevcut koşulların şartların gerektirdiği ölçüde çok değişimi ile oluşan bir dönemi
ifade etmektedir.
Kısa dönem ise; daha çok mevcut talebin karşılanabildiği çok basit bir süreci kapsayan
dönemden oluşmaktadır.

8.6. Makine ve İnsan Gücü Kapasitesi
İşletmelerde kapasite planlaması yapılırken makine kapasitesi ve insan gücü kapasitesi
ayrı ayrı hesaplanarak değerlendirilir. Sermaye yoğun sanayi işletmelerinde makine kapasitesi
ön plana çıkmaktadır. İnsan gücü kapasitesi, makine kapasitesine göre düzenlenir. Emek
yoğun sanayi işletmelerinde ise insan gücü kapasitesi makine kapasitesinden önce gelmekte
olup; makineler, insan gücüne göre düzenlenmektedirler. Ancak bununla birlikte, sanayi
işletmelerinde bilgisayara dayalı tasarım (CAD) ve bilgisayara dayalı üretim (CAM)
gelişimiyle birlikte makine kapasitesiyle insan gücü kapasitesinin aynı anda her ikisi birlikte
dizayn
edilerek
karşılıklı
olarak
etkileşimleri
dikkate
alınmaktadır
(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/06.htm).
a)
Makine Kapasitesi: İşletme için genel olarak tanımlanan kapasite ölçüleri,
fabrika içerisinde ayrıntılı hesaplamalara gidildiğinde bir ölçüde yetersiz kalabilir. Üretim
programları hazırlanırken fabrikadaki makinelerin fiili ve maksimum kapasitelerinin bilinmesi
gerekir. Bir makinenin maksimum kapasitesi; çalışma hızı, dayanıklılık, güvenilirlik gibi
ölçülere bağlı olarak hesaplanabilir. Fiili makine kapasitesi genellikle maksimum makine
kapasitesinin altında gerçekleşir. Makinelerin iş akış sistemine bağlı olması tamir-bakım, iş
gücünün performanslarının birbirinden farklı olması makine kapasitesinin tam kapasitede
gerçekleşmesini etkilemektedir(Kobu, 2006: 230). Makine kapasitesi işletmenin üretim
teknolojisine ve iş akışına göre farklılık gösterebilir. Makine çeşitli ve işlem sayısı az olan
işletmelerde bir tek makine kapasitesi maksimum düzeyde gerçekleşmektedir. Ancak işlem
sayısı ve makine çeşidi çok olan işletmelerde makine kapasitesi daha düşük olacaktır.
Günümüz sanayi işletmelerinde karmaşık işlemlere bağlı olarak çok sayıda makine
kullanılarak üretim yapılması makine kapasite kullanım oranını azaltarak makine verimliliğini
düşürmektedir(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/06.htm).
b) Çalışma Süresi ve Kapasite: Birim zamandaki çalışma süresini azaltmak,
kabaca fabrikanın boyutlarını küçültmek demektir. Diğer bir değişle tek vardiya çalışan
fabrika üç vardiyaya çıkmakla, üç misli büyük bir fabrikanın üretim gücü elde edilir. Aslında
sağlanan yararlar sadece tesis ve makine kapasitesi ile kalmaz. Mamul başına düşen genel
masraf payları da azalır. Bütün bu avantajlı yanlarına rağmen uzun süreli çalışmaya mecbur
kalmadıkça gidilmez. Zira çalışma süresi uzadıkça sağlanan yaraların yanı sıra birtakım
maliyet unsurlarının ortaya çıktığı görülür. Her şeyden önce birim başına düşen amortisman
payı aynı kalır. Ömrü normal çalışma düzeninde 12 yıl olan bir makine üç vardiyalı düzende 4
yıl içinde yıpranır. Dolayısı ile bu açıdan bir kazanç söz konusu değildir. Bina bakım ve
amortismanı, vergi, yatırım masrafları gibi maliyetlerin birim mamul başına düşen miktarı
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yoğun çalışan bir fabrikada daha azdır. Ancak fazla mesai ve vardiya düzeninde bu avantajları
giderecek maliyetler vardır. İşçi-işveren arasındaki anlaşmaya göre fazla mesai için ödenen
ücretler %50 den %100’e varan oranlarda daha fazladır. Aynı durum vardiya primi adı altında
vardiya düzeninde de mevcuttur. Diğer taraftan iş kanununun fazla mesai ve vardiya için
çalışma süresini kısıtlayıcı hükümler vardır. Ülkemizde aylık fazla mesai toplamı 90 saati
geçemez. Vardiyalarda dinlenme ve izin süreleri daha uzundur. Sürekli çalışan makinelerin
tamir-bakımı güçtür. Sürekli çalışma düzeni esnek değildir. Üretimin azaltılması istendiğinde
makine ve işçiyi boş bırakmaktan başka çare yoktur. Halbuki normal mesaide, zaman zaman
çalışma süresini arttırarak fazla talebi karşılama olanağı vardı (Kobu, 2006:244-245).
İnsan gücü Kapasitesi: Özellikle işgücü kapasitesi emek-yoğun üretim tekniğine
dayalı işletmeler için önemli olmaktadır. İnsan gücü kapasitesi hesaplanmasında; işçi sayısı,
adam /saat, eşdeğer mamul miktarı ölçü birimi olarak dikkate alınabilir. İşletmelerde insan
gücü kapasite planlaması, iş gücü standartları belirlenerek , iş gücü devir oranları tespit
edilerek ve işletme amaçları objektif ölçülere göre planlanarak, bilgisayarlar aracılığıyla
yapılmalıdır. Kapasite planlaması dinamik bir yapıya sahip olarak planlanmalı ve günün
şartlarına göre değişim gösteren bir esnekliğe sahip olmalıdır.Çeşitli yöntemlerle saptanan
direkt ve endirekt iş gücü ihtiyacının belirlenmesinde bazı noktalara dikkat edilmelidir.
Bunların bazıları şunlardır : (http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/06.htm).
Aylık mesai sürelerinin değişkenliği
Fiilen çalışan işçi ile bordroda gözüken işçi sayısı arasındaki fark
İşçi devri
Çalışma verimindeki dalgalanmalar
Mamul çeşidindeki değişmeler
Çalışma temposu
Kalite düzeyi
Vardiya etkisi
İşlerin süreksizliği dir.
Kapasite planlama kararları, mevcut kapasitelerin değerlendirilmesi, gelecekteki olası
kapasite düzeylerinin tahmin edilmesi, kapasiteyi etkileyecek faktörlerin belirlenmesi ve
işletme amaçlarına uygun kapasitenin seçilmesi kararlarından oluşmaktadır. İşletmelerde
talep, finansal imkanlar ve zaman faktörünü kapasite planlaması ve tespitinde öncelikle göz
önünde bulundurmalıdırlar.
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Uygulamalar
İşletmelerde kapasite konusunun işletme verimliliği ve karlılığı açısından
önemini değerlendirerek, eksik kapasite kullanımının yaratacağı etkileri hem
işletmecilik hem de ekonomi açsından değerlendirerek bu konunun önemini tartışınız.
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Uygulama Soruları

İşletmelerde kapasite konusunun işletme verimliliği ve karlılığı açısından
önemini anlatınız.

Kapasite planlaması yapmanın işletmenin başarısını ne şekilde etkileyeceğini
değerlendiriniz.

İşletmelerin kapasite seçiminde kullandıkları ölçüm kriterlerinin nelerdir?
Yaygın kullanılan kriterlerin önemini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler belli bir kapasitede faaliyette bulunurlar. İşletmelerin amaçlanan hedeflere
ulaşmaları ve verimli ve etkin olabilmeleri için kapasitelerini tam olarak kullanmaları
gerekmektedir. Genellikle hedeflenen, tam kapasite düzeyinde çalışmaktır; Ancak çeşitli
nedenlerle birçok işletme kapasitesinin altında çalışmaktadır. İşletme kapasitesini işletmenin
üretim yeteneği belirler. Bu sebeple işletme için kapasite değerlemesinin önemi büyüktür.
Kurulacak işletmenin üretim kapasitesinin daha başlangıçta çok iyi hesaplanması gerekir ve
elde edilen verilerle optimum kapasite belirlenmelidir. Hesap kapasitesinin altında ya da çok
üstünde işletme kurulursa, sabit giderlerin artmasına neden olur. İşletmeler açısından kapasite
planlaması önemli bir konudur. Dolayısıyla işletmelerin sahip oldukları kapasitelerini etkin
şekilde kullanmaları gerekir. Bu da kapasite planlamasının doğru yapılmasıyla ilgilidir..
Kapasite planlamasının yanlış yapılması, işletmelere atıl veya zorlanmış kapasite sorununun
ortaya çımasına neden olur. Kapasite planlamasının asıl amacı, işletme kaynaklarını rasyonel
bir şekilde kullanarak uygun değer kapasiteyi gerçekleştirmektir. En rasyonel şekilde
davranarak optimum kapasiteye ulaşmak bu konudaki teorik ve uygulamalı yaklaşımların
değerlendirilmeye alınmasıyla mümkündür. Bu konuda geçeli olan kriterler, faktörler ve
planlama aşamalarının değerlendirilmesi ve uygulanması işletmelerin çalışma ve üretim
verimliliğinin artmasına ve işletmelerin hedefledikleri kazancı sağlamalarına neden olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kapasite türü değildir?

a)

Maksimum Kapasite

b)

Atıl Kapasite

c)

Fiili Kapasite

d)

Boş Kapasite

2)
Bir işletmenin üretim kapasitesi, işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut
üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarıdır.
a) Doğru
b)Yanlış
3)
Aşağıdakilerden hangisi direkt ve endirekt iş gücü ihtiyacının belirlenmesinde
dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
a)
Aylık mesai sürelerinin değişkenliği
b)
İşçi devri
c)
Çalışma temposu
d)
İş devri
4)
Aşağıdakilerden hangisi atıl kapasite kullanmanın işletmelerde sebep olacağı
etkilerden biri değildir?
a) Kaynak israfı
b) Satışların artması
c) Düşük verimliliğe
d) Maliyetlerin yükselmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi kapasite seçimine etki eden faktörlerden biridir
a) Maliyet
b) Moda
c) Eğitim
d) Hukuki faktörler
6) Kapasite Planlaması kaç aşamadan oluşur?
a) 5
b) 2
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c) 3
d) 8
7) Aşağıdakilerden hangisi bir tesisin kapasite tespitinde dikkate alınacak faktörlerden
biri değildir?
a) Tesisin gelecekteki büyüme olanakları,
b) Tesisin geçmişteki gelişme planları,
c) Teknolojik düzey ve üretim yöntemleri,
d) Talep/ satış düzeyi
8) İşgücü kapasitesi hangi üretim tekniğine dayalı işletmeler için önemli olmaktadır.
a) Emek-yoğun
b) Sermaye-yoğun
c) Makineleşmiş
d) Teknoloji yoğun
9) İşletme ekonomisinde kapasite kavramı, hangi yıldan itibaren kullanılmaya
başlanmıştır.
a) 1945
b) 1950
c) 1924
d) 1920
10) Bir işletme için, makina veya donanımın; hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksama
veya duraklama olmadan ulaşabileceği en yüksek üretim niceliği olan kapasiteye ______
kapasite denir.
a) Fiili
b) Minumun
c) Teorik
d) Boş
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Cevaplar
1) D , 2)A, 3)D, 4)B, 5)A, 6)C, 7)B, 8) A, 9)D, 10) C
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9. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE YERLEŞİM DÜZENLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Kuruluş Yeri Seçimi ve Yerleşim Düzenlemesi
9.1. Kuruluş Yeri Seçimi
9.2 Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
9.3 Kuruluş Yeri Seçiminde Değerleme Yöntemleri ve Ölçütler
9.4 Kuruluş Yeri Seçimi Modelleri
9.4.1 Tek Konumlu (Sürekli) Kuruluş Yeri Modelleri
9.4.2 Çok konumlu (Kesikli) kuruluş yeri modelleri
9.4.3 Doğrusal Programlama ve Doğrusal Programlamanın Özel Bir
Hali Olan Ulaştırma Transportasyon Modeli
9.4.4 Oyun Teorisi ve Kuruluş Yeri Uygulaması
9.4.5 Bulgusal Yöntemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





İşletmelerin kuruluş yerinin önemi nedir?
İşletmelerin kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler nelerdir?
Kuruluş yeri seçiminde kullanılan ölçütler nelerdir? Tercih edilen ölçütü
değerlendiriniz
Kuruluş yeri modellerinin yer seçimindeki önemini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kuruluş Yeri Seçimi ve Kuruluş
yeri
seçiminin Kuruluş yeri seçiminin
Yerleşim Düzenlemesi
öneminin ve yerseçiminin önemi kavranarak yer
kazançlarının öğrenilmesi
seçiminin
işletme
başarısındaki
öneminin
.
incelenmesi
Konu

Kazanım

Kuruluş
Yeri
Seçimini Kuruluş
Yeri
Seçimini
Etkileyen Faktörler
Etkileyen Faktörlerin yer
seçiminde
dikkate
alınmasının
gerekliliği
işletme
faaliyetlerinin
sürekliliğine
katkı
sağlayacağı kavranmaktadır.
Kuruluş Yeri Seçiminde Kuruluş Yeri
kullanılan ölçütler
kullanılan
öğrenilecektir.

Kuruluş yeri seçimine etki
eden
faktörler
detaylandırılması konunun
kavranmasında önemlidir.

Seçiminde Kuruluş Yeri Seçiminde
ölçütler kullanılan
ölçütler
değerlendirmeler
ve
karşılaştırmalarla
aktarılacaktır.

Kuruluş Yeri Seçiminde Kuruluş Yeri Seçiminde Kuruluş Yeri Seçiminde
kullanılan modeller
kullanılan modeller yer kullanılan
modelleri
seçiminin teorik esaslara kavramak
dayanması önemlidir.
Diğer teknik Modeller

Kuruluş Yeri Seçiminde Yaygın
kullanılan
kullanılan teknik modeller
tekniklerin kavranması
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Anahtar Kavramlar




Kuruluş yeri seçiminin önemi
Kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler
Kuruluş yeri seçiminde kullanılan ölçüt ve modeller
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Giriş
Günümüz işletmeleri ürün ve hizmet çeşidi bakımından zengindir. Ancak bu yapı
içerisinde pazarlar küreselleşme ile birlikte tüm firmalar tarafından ortak olarak paylaşılmak
durumundadır. Bunun sonucu olarak da birçok firma birbirleri ile keskin rekabet ortamı
içerisindedir. Bu rekabet ortamlarında kuruluş yeri seçimi oldukça önemli bir stratejik karar
konumuna gelmektedir. İşletmenin başarısı doğru seçilmiş kuruluş yerine bağlı olması bu
konuda işletmelerin önemle üzerinde durmalarını gerektirir. Özellikle kuruluş yeri seçimine
etki eden faktörler işletme özelliklerini de dikkate alarak değerlendirilmelidir. Yer seçiminin
teknik ölçüt ve modellere dayanarak yapılması işletmenin başarısı üzerinde etkili olmaktadır.
Özellikle son yıllarda yer seçiminde kullanılan modeller ve teknik yöntemler çok başvurulan
ve optimumum kuruluş yerinin tespitinde isabetli karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.
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9. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE YERLEŞİM DÜZENLEMESİ
İşletmenin kuruluş çalışmaları sırasında üzerinde önemle durulması gereken
konulardan biri de kuruluş yerinin seçimidir. Günümüzde ekonomik koşulların ve teknolojini
hızla gelişmesi işletmecilerin yatırım kararlarını da etkilemektedir. İşletmenin başarısının
doğru yerde ve doğru zamanda kurulması ile paralel olduğu düşüncesi yatırımcıların bu
konuda titiz davranmasına sebep olmaktadır.

9.1. Kuruluş Yeri Seçimi
Kuruluş yeri yeni işletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında sürdürülen ekonomik
analiz kapsamına giren önemli konu, işletmenin üretim çalışmalarını yürüteceği kuruluş
yerinin veya ürünlerin üretileceği coğrafik konumun seçimidir(Doğan, 1982: 51). Kuruluş
çalışmaları uygun olan üretim kapasitesi, üretim yöntemi ve kuruluş yeri seçiminden oluşan
bir bütündür. Bu bütünün en önemli parçaları olan kuruluş yeri seçimi işletmenin
faaliyetlerini en optimal şekilde yürütebilmesi açısından önemlidir. Bir işletmenin veya
fabrikanın kuruluş yeri seçimi işletmenin faaliyetlerini en optimal şekilde yürütebilmesi
açısından önemlidir. Bir işletmenin veya fabrikanın kuruluş yeri seçimi üç aşamadan oluşan
bir problemdir;
a) Fabrikanın kurulacağı bölgenin seçimi, (Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu,
Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu Bölgesi gibi),
b) Bölge içindeki kuruluş yöresinin (İl veya İlçe) seçimi,
c) Seçilen il yada ilçede fabrikanın kurulacağı konum yerinin veya arsanın seçimi
şeklinedir. Son iki aşama yakın ilişkileri sebebiyle tek aşama olarak düşünülebilir.
Böylece yer seçimi; 1. Bölge Seçimi ve 2. Bölge içinde fabrikanın kurulacağı
konum veya arsanın seçimi gibi iki önemli aşamadan oluşur(Doğan, 1982: 52).
Kuruluş yeri seçimi ihtiyacı genellikle üç sebepten kaynaklanır. Bunlar;
a) Yeni bir üretim tesisinin kurulması,
b) Mevcut bir üretim tesisinin genişletilmesi,
c) Değişen koşullar sebebiyle ekonomik olma özelliğini yitiren bir tesisin
yenilenmesidir(Barutçugil, 1988:72).
Bir işletme kurulurken işletmenin hedefleri ve alanı ile ilgili olarak, kuruluş yeri
faktörlerinin önem derecelerini tespit etmek gerekir. Önce hedefler ve bunları
gerçekleştirebilecek alternatif işletme tipleri ve usulleri üzerinde kararlar verilir. Üretim yeri
ve depo tesislerine karar verilmelidir. Bu hususlar belli olduktan sonra işletme yerinde
aranacak şartlar tespit edilir. Bu şartlara göre faktörlerin önemi, faktörlere verilen katsayı ile
belirginleşir(Karayalçın, 1984: 19). Bu çalışmaların temel sorumluluğu işletmenin üst
yönetimine aittir.
Kuruluş yeri seçimi çalışması sırasında diğer yöneylem araştırması çalışmalarında
olduğu gibi çeşitli uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulması gerekir. Yer seçiminde asıl
sorumluluğu üzerine alan üst yönetimine yol gösteren bu ekibin işletme ekonomistleri,
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ekonomist, mühendisler, pazarlama analistleri, finansal analistler ve sosyologlardan
oluşturulması tercih edilmektedir(Doğan, 1982:55).

9.2. Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, belli bir üretim biriminin belirli bir coğrafi
konuma yerleştirilmesi durumunda, söz konusu üretim biriminin maliyeti, satış hasılatı ve
sermaye yapısı üzerinde etkili olan tüm konumdan kaynaklanan özellikleri kapsar(Müftüoğlu,
1988: 271).
İşletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen ve ekonomik nitelikli olanlar dışında kalan
tüm faktörler çevresel faktörlerdir. Çevresel faktörler, işletmenin denetimi dışında ortaya
çıkan doğal ve sosyal koşullar, ulusal ve bölgesel kurumların politik, mali ve sosyal karar ve
uygulamaları ve uluslararası ilişkilerden kaynaklanan ekonomik, politik ve stratejik
faktörlerdir(Barutçugil,1988:74-75).
Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler sırasıyla;
a) Doğal Faktörler: İklim arazinin durumu kuruluş yeri seçimini geniş ölçüde
etkileyebilir. Isı değişmeleri, su kaynakları, nemlilik derecesi, deprem bölgesinde
bulunup bulunmama gibi jeolojik faktörler, toprağın yapısı, arazinin yüksekliği
gibi coğrafi doğal özellikler kuruluş yeri kararlaştırılırken göz önüne alınması
geren faktörlerdir(Cemalcılar, Bayer, 1976:50).
b) Sosyal Faktörler: Bir sistem olan işletme çevresindeki sistemlerle ilişki halindedir
ve bu ilişki kurduğu sistemlerin sosyal özellikleri kuruluş yeri seçimini etkiler.
İşletmeler çevre koruma konusunda duyarlı olmak zorundadırlar. Ayrıca işletme
çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yakınlıkda
yerlerinde bazı işletme türlerinde önemli olduğu görülmektedir(Muğan Ertuğral,
1995: 42-43).
c) Hukuki Faktörler: İmar durumu, mahalli idarelerin ilgili yönetmelikleri, teşvik
tedbirleri ve tüm ilgili hukuki mevzuat yer seçiminde etkili bir faktördür.
d) Aglomerasyon: Kuruluş yeri seçiminde etkili olan koşullar aynı koşullara bağlı bir
çok işletmeyi bir araya çeker. Buna aglomerasyon denir(Sabuncuoğlu, Tokol,
1991:87). Bu faktörün etkisiyle bir araya toplanan işletmeler bölgenin
avantajlarından yararlandıkları gibi, aglomerasyonun dezavantajları ile de karşı
karşıya kalabilirler.
e) Ekonomik Faktörler: İşletmenin maliyet ve karlılığı üzerinde etkili olan bu
faktörler aşağıda sıralandığı gibidir:
- Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü; Kuruluş yeri seçimini
etkileyen önemli faktörlerden birisi de, hammadde ve yardımcı maddeye
yakınlık ve bunların tedarik olanağıdır. Hammadde, fiziki ve kimyasal
nitelikler yönünden uygun olmalı, sürekli olarak tedarik edilebilmeli, fiyatı
elverişli
olmalı
ve
iyi
bir
ulaştırma
sisteminin
yakınında
bulunmalıdır(www.ekodialog.com, 25.06.2016).
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-

-

-

-

-

Pazar Faktörü; Üretim biriminin veya işletmenin kuruluş yerini etkileyen
faktörlerin başında gelir. Zira her üretim faaliyeti, bir pazardaki gereksinimi
karşılamak için yapılır. Özellikle ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma
ücretlerinin yüksek olması durumunda, işletme kuruluş yerinin pazarlara yakın
olması gerekir. Üretilecek ürünün türüne göre, işletmenin tüketicilerin yoğun
bir biçimde toplandığı bir bölgede kurulması uygun olacaktır. Pazara yakınlık,
taşıma maliyeti giderlerini azaltacak ve malın çabuk bozulmasını
önleyecektir(www.ekodialog.com, 25.06.2016).
Taşıma Faktörü; Ulaştırma giderleri, ulaştırma olanak ve araçları kuruluş
yerleri faktörleri arasında en genel olan faktördür(www.ekodialog.com,
25.06.2016).
İşgücü Faktörü; Kuruluş yeri seçilirken işgücünün nitelik ve nicelik
yönünden yeterli olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Büyük ölçüde işgücü
yoğun üretim yöntemi uygulayan işletmeler, işgücünün kolayca temin edilebileceği bölge veya yerlerde kurulmalıdır(www.ekodialog.com, 25.06.2016).
Enerji ve Yakıt Faktörü; Su, kömür ve elektrik enerjisi kaynaklarının
bulunduğu yerler de kuruluş yerinin seçimini etkileyen önemli faktörler
arasındadır(www.ekodialog.com, 25.06.2016).
Teşvik Edici Diğer Faktörler; Geri kalmış bölgeler, alt yapı tesisleri
yönünden fakir oldukları gibi, yer açısından da tüketim merkezlerine
uzaktırlar. Buralara endüstriyel tesis kurulabilmesi için yol, enerji, su,
personelin sağlık, kültürel ve diğer gereksinimlerinin karşılanması için ayrıca
yatırımlar yapılması gerekir. Gelişmiş bölgelerde kurulan endüstriye göre,
bölgenin geri kalmışlığı nedeniyle, projenin kuruluş ve işletme dönemi
boyunca yüklenecek külfetleri hafifletici önlemler devlet tarafından alınmadığı
sürece, geri kalmış bölgelerde endüstri kurulması ve geri kalmışlıktan
kurtulma olanağı yoktur.Önlemler iki ana grupta düşünülür: Birincisi, enerji
ve ulaştırma tesisleri gibi alt yapı tesislerin Devlet tarafından yapılması;
ikincisi de, vergi bağışıklığı (muafiyeti) veya indirimi ile kredi kolaylığı gibi
finansal önlemlerdir(www.ekodialog.com, 25.06.2016).

9.3. Kuruluş Yeri Seçiminde Değerleme Yöntemleri ve Ölçütler
İşletme maliyetlerini minumum kılan kuruluş yeri optimum kuruluş yeri en iyi kuruluş
yeri olarak tanımlanır. Optimum kuruluş yerinin yani maliyetlerin minumum ve karların
maksimum kılınabildiği yerin tespitinde çeşitli yöntemlerden yararlanılır.
Kuruluş yeri seçiminde en çok kullanılan ölçütler; (Demir, 1982: 133)
a) Kazanç Ölçütü; En yüksek kazancı sağlayan yer uygun kuruluş yeri olarak
belirlenir.
b) Maliyet Ölçütü; İşletmenin maliyetlerini mimumum kılabildiği yer optimum
kuruluş yeri olarak kabul edilir.
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c) Önem Katsayısı (Puanlama Yöntemi) Ölçütü; Öğelere eşit ağırlıklar vererek her
yeri öğe ölçeğine göre değerlendirmek ve bunları puanlama yada değerler vererek
en çok puanı toplayan yeri en uygun kuruluş yeri olarak seçmek mümkündür.
d) Yatırım Rantabilitesinin Karşılaştırılması Ölçütü: Her alternatif yer için
rantabilite hesaplanarak bu değerlere göre girişimci en uygun yeri işletmeye
kuruluş yeri olarak seçecektir.

9.4. Kuruluş Yeri Seçimi Modelleri
Bu modeller nitel ve nicel kuruluş yeri modelleri olmak üzere iki grupta
değerlendirilebilir. Nitel kuruluş yeri modelleri bir karar modeli olmayıp, karar vericiye çeşitli
kuruluş yeri alternatiflerinin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler sunmak üzere, kuruluş yeri
faktörlerinin ve belirli bir problem için her bir kuruluş yeri faktörünün taşıdığı önem
derecesinin belirlenmeye çalışıldığı tasviri modellerdir. Nicel kuruluş yeri modelleri ise
sadece nicel olarak ifade edilebilen kuruluş yeri faktörlerini kapsayan ve dolayısıyla optimum
kuruluş yerinin sadece nicel kuruluş yeri faktörlerine göre belirlenebildiği
modellerdir(Müftüoğlu, 1983: 34).

9.4.1 Tek Konumlu (Sürekli) Kuruluş Yeri Modelleri
"Tek konumlu kuruluş yeri modelleri", mümkün kuruluş yerlerini ifade eden A = (A, ,
A 2 ,.. . , A( ..) kümesinin sonsuz sayıda eleman ihtiva ettiği ve sadece tek bir mümkün
kuruluş yerinin (A i f i = 1, 2,...) optimum kuruluş yeri olarak seçilebildiği kuruluş yeri
modellerini kapsamaktadır(Müftüoğlu, 1983: 41).
a) Kuruluş Yeri Doğrusu Modelleri
Kuruluş yeri doğrusu modellerinde, kuruluş yeri probleminde yer alan tedarik ve talep
merkezlerinin aynı doğru üzerinde bulundukları varsayılmaktadır. Buna göre, yine aynı doğru
üzerinde bulunması gereken optimum kuruluş yerinin konumu taşıma maliyeti
minimizasyonuna göre belirlenmeye çalışılmaktadır(Müftüoğlu, 1983: 43).
-

İki Merkezli Kuruluş Yeri Doğrusu Modeli; İki merkezli kuruluş yeri modeli
en basit kuruluş yeri modeli olup, burada kuruluş yeri problemi aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır: sadece iki tane tedarik ve/veya talep merkezinin bulunduğu
homojen bir alanda toplam taşıma maliyetini minimum kılan optimum kuruluş
yeri aranmaktadır(Müftüoğlu, 1983: 42). İki merkezli kuruluş yeri modeli
geometrik olarak aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir. Aşağıdaki şekillin
incelenmesiyle görüldüğü gibi MT taşınacak maliyeti ve taşıma mesafesi’ ne göre
toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu (Ai) noktası optimum kuruluş
yeri olarak belirlenmektedir.
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-

Kaynak: Müftüoğlu, 1983: 43.
Çok Merkezli Kuruluş Yeri Doğrusu Modeli; Çok merkezli kuruluş yeri
doğrusu modelinde, ikiden daha çok sayı- da olan tedarik ve/veya talep
merkezlerinin tümünün aynı doğru üzerinde bulunduğu varsayılmakta ve bu
şartlar altında toplam taşıma maliyetinin minimum olduğu optimum kuruluş
yeri aranmaktadır. Burada da taşıma maliyetinin taşınan mal miktarı ve
mesafesinin doğrusal bir fonksiyon olduğu kabul edilmektedir. Bu tür kuruluş
yeri modelleri eksenlerden birinin taşıma mesafesi ekseni olarak tüm tedarik
ve talep merkezlerinin bulunduğu doğru diğeri de taşıma maliyeti olan ikili bir
koordinat sistemi ile ifade edilebilir (Müftüoğlu, 1983: 44-45).

b) Kuruluş Yeri Üçgeni Modeli
Kuruluş yeri üçgeni modellerinde kuruluş yeri problemi, tedarik ve / veya talep
merkezleri olarak kabul edilen üç merkez arasında toplam taşıma maliyetini minimum
kılan optimum kuruluş yerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Kuruluş yeri
üçgeni modeli tek konumlu veya sürekli kuruluş yeri modellerinin klasik bir şekli
olup, literatürde geniş bir yer tutar(Müftüoğlu, 1983: 49).
c) Kuruluş Yeri Çokgeni Modeli
Tek konumlu ve sürekli bir kuruluş yeri modeli olan "kuruluş yeri çokgeni
modellerinde" de homojen alan, sonsuz sayı- da mümkün kuruluş yeri ve kuş uçuşu
mesafe varsayımları altında, toplam taşıma maliyetini minimum kılan optimum
kuruluş yerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kuruluş yeri çokgeni modeli literatürde
genellikle problemi matematiksel olarak inceleyen Steiner ve kuruluş yeri seçimine
ilişkin olarak ele alan Weber’e izafeten Steiner - Weber teoremi kavramıyla ifade
edilmektedir. Tek konumlu ve sürekli bir kuruluş yeri modeli olan kuruluş yeri
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çokgeni modellerinde de homojen alan, sonsuz sayıda mümkün kuruluş yeri ve
kuşçusu mesafe varsayımları altında toplam taşıma maliyetini minimum kılan
optimum kuruluş yeri belirlenmesi amaçlanmaktadır (Müftüoğlu, 1983: 50).

9.4.2. Çok Konumlu (Kesikli) Kuruluş Yeri Modelleri
Çok konumlu kuruluş yeri modelleri", belirli bir üretim seviyesinin (kapasite) tek bir
konumda kurulacak tek bir işletme vasıtasıyla gerçekleştirilmesi alternatifi yanında, bir çok
konumlarda kurulacak birçok işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi alternatifini de
kapsayan, daha geniş geçerliliğe sahip kuruluş yeri modelleridir. Dolayısıyla bu tür
modellerde model çözümü olarak tek bir optimum kuruluş yeri değil, tek bir kuruluş yeri
yanında birden çok kuruluş yerlerini de kapsayan optimumum kuruluş yeri sistemi
aranmaktadır. Kuruluş yerine konu olan coğrafi alan homojen olmayıp, farklı özelliklere
sahiptir. Çok konumlu kuruluş yeri modellerinde tam enümerasyon (tüm alternatiflerin
değerlendirilmesi) metodu ancak mümkün kuruluş yeri sayısının çok az olduğu kuruluş yeri
problemlerinde uygulanabilir(Müftüoğlu, 1983: 52-53).
Kuruluş yeri problemlerinde belirli bir kuruluş yeri probleminin şartlarına göre
değişmek üzere uygulanması söz konusu olan başlıca yöneylem araştırması metodları,
1) doğrusal programlama ve özellikle doğrusal programlamanın özel bir hali olan
ulaştırma (transportasyon) modeli,
2) doğrusal olmayan programlama,
3) dinamik programlama,
4) stokastik programlama ve
5) simulasyon metodlarıdır(Müftüoğlu, 1983: 54).
Bunların dışında uygulamada yaygın olarak kullanılan simülasyon metodu, doğrusal
programlama, Transportasyon modeli ve oyun teoriside optimum yer seçiminde kullanılan
yöntemlerdir.

9.4.3. Doğrusal Programlama ve Doğrusal Programlamanın Özel Bir
Hali Olan Ulaştırma Transportasyon Modeli
Doğrusal Programlama esas itibariyle bir amacı belli sınırlayıcı koşullar altında
maksimum yada minimum yapan çözüme ne şekilde varılacağını gösteren bir tekniktir.
Adından da anlaşılacağı gibi, doğrusal programlama probleminde fonksiyonel ilişkilerin
doğrusal olduğu varsayılmaktadır(Öney, 1987:163). Doğrusal Programlama, optimizasyon
problemlerinin çözümünde kullanılan bir yöntemdir. 1947’ de, George Dantzig, doğrusal
Programlama problemlerinin çözümünde kullanılan etkin bir yol olan Simpleks Algoritma’ yı
buldu ve bu buluşla birlikte doğrusal Programlama, sıklıkla ve hemen hemen her sektörde
kullanılmaya
başlanmıştır(mimoza.marmara.edu.tr/~hkocak/1.DP%20Karar%20verme.ppt).
Ekonomide yaygın kullanılan bu teknik, kuruluş yeri sorunlarının çözümünde de başarılı
olmaktadır.
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9.4.4. Oyun Teorisi ve Kuruluş Yeri Uygulaması
Oyun Teorisi, uygulamalı matematik ve iktisat bilimlerinin bir dalıdır. 20. yüzyılın
başında matematik ve bilgisayar bilimcisi John Von Neuman tarafından geliştirilmiştir. Daha
sonraki yıllarda diğer bilim adamlarının da katkılarıyla ekonomi, sosyoloji, politika, hukuk,
biyoloji gibi bilim dallarında kullanılmıştır. Son yıllarda bilgisayar biliminde de kullanılmaya
başlanmıştır. Oyun Teorisi bir oyunu en az zararla bitirebilmek için gereken stratejileri
belirlememizi sağlayan matematiksel bir yaklaşımdır(http://gizliilimler.tr.gg/Oyun-Teorisi-k1-Game-Theory-k2-.htm).
Akademik araştırmalarda kullanım alanları yaygınlaştıkça önemi anlaşılan bu araç,
1990’lardan itibaren Amerika’da yaygın olarak uygulanmaya başlandı. Özellikle ekonomi
alanında ihale düzenlemelerinden rekabet analizlerine kadar geniş bir uygulama alanı
vardır(http://twimdata.blogspot.com.tr/p/oyun-teorisi.html).

9.4.5. Bulgusal Yöntemler
Kuruluş yeri seçiminde en büyük katkılardan biri de A.A. Kuehn ve M.J. Hamburger
yanında geliştirilen bulgusal programlamadır. Bu programlamada ana ve alt programlar
kullanılmakta ve sonuçta en iyi (optimum) olmasa da iyice yada oldukça iyi çözümlere
(suboptimal) ulaşmak olası görülmektedir. En iyi kuruluş yeri seçimi sorununda kullanılan bir
başka niceliksel yöntemde “Dal ve Sınır Algoritması” dır. Bulgusal yöntemler AngloAmerikan literatüründe “Heuristic Methods” olarak geçer(Demir, 1982:152). Bulgusal
yöntemler, en iyi çözümü bulmaktan çok, en iyi çözüme ulaşma amacında olan
yaklaşımdır(Muğan, 1995: 136).
Dal ve Sınır Algoritması ise, optimuma yakın çözümlerin bulunmasında da
kullanılabilir. Bu durum işlemlerde önemli ölçüde azalmaya sebep olur(Tulunay, 1980:511).
Bu yapılan işlemler bir ağaç diyagramı oluşmasına neden olur. Bu yapılan işlemler optimum
çözümün sağlanması ve en uygun kuruluş yerinin tayin edilmesi amacı ile yapılır.
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Uygulamalar
İşletmelerde yer seçimini başarıyla gerçekleştiren işletmelerin sürekliliği
bakımından değerlendirilerek, Yer seçiminde etkili olan faktörlerin işletmelerin
faaliyette bulunduğu ana sektöre göre ele alınarak konunun kavranması üzerinde
durulacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Kuruluş yeri seçimini önemini tartışınız
2. İşletmelerin kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler nelerdir?
3. İşletmeler yer seçiminde kullanılan ölçütleri kullanmakta mıdır?
4. Kuruluş yeri seçim modellere uygulamada kullanılmakta mıdır?
5. Kuruluş yeri seçiminde emek-yoğun ve sermaye –yoğun üretim tekniğine göre
etkili olan faktörleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuruluş yeri işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü, çalışmalarına devam ettiği yerdir.
Bir işletmenin kuruluş yeri seçimi, değişik yönlerden incelenmesi ve değerlendirilmesi
gereken bir konudur. Girişimciler hangi nedenle işletme kurma fikrini benimsemiş olursa
olsunlar, bu fikrin gerçekleştirilmesi ve işletmenin kurulması çok yönlü bir sorundur.
Kuruluş çalışmalarında,
yer
ile
ilgili
inceleme
ve araştırmaların
kusursuz bir şekilde yapılması, konu ile alakalı diğer tesislerin aynı merkezde olanlarında
kuruluşlarının incelenmesi, konu ile ilgili olarak, çeşitli istatistiklerden yararlanılması ve
hatta, anketler gerçekleştirilmesi, üzerinde titizlikle durulması gereken konuların başında
gelmektedir. Kuruluş yeri bir defa seçilip, işletme oraya yerleştikten sonra kuruluş yerinin
isabetsizliği anlaşılsa bile, artık işletme orada faaliyette bulunmak zorunda kalacaktır. Bu
sebeple son derece önemli bir konudur. Kuruluş yeri seçimi işletme verimliliğini,
performansı, tedarik kolaylığını ve karlılığı etkiler. Karar aşamasında ekonomik faktörler,
sosyal faktörler, doğal faktörler, psikolojik, fizyolojik ve politik faktörler göz önünde
bulundurularak en uygun ve objektif karara varmak işletmenin ileriki zamanlarda karşılaşması
olası sorunları minimuma indirecektir. 4 temel faktörü bütünüyle ele aldığımızda
sıralayacağımız önemli etkenler; hammadde, taşıma giderleri, iş gücü, Pazar koşulları, enerji,
yakıt ve su tüketimi, devlet teşvikleri, vergiler, toplum yapısı ve arazi özellikleridir. Kuruluş
yeri seçiminde kullanılan ölçütler ise konunun detay ve teknik olarak ele alınmasında son
derece yararlı olmaktadır. Son yıllarda geliştirilen teknik modeller ve klasik modeller yer
seçiminin teorik esaslara dayanması bakımından önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)

Kuruluş Yeri seçimini aşşağıdakilerden hangisi belirlemez?

a)

Toplanma

b)

Bankalara yakınlık

c)

Doğal Faktörler

d)

İşgücünün kolay temini

2)

Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Yeri seçimine etki eden faktörler arasında yer

almaz?
a) Toplanma
b) Doğal Faktörler
c) Hukuki Faktörler
d) Sağlık Faktörü
3) Bir işletmenin veya fabrikanın kuruluş yeri seçimi kaç aşamadan oluşur?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 10
4) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminde en çok kullanılan ölçütlerden birisi
değildir?
a)

Kazanç Ölçütü

b)

Önem Katsayısı (Puanlama Yöntemi) Ölçütü

c)

Maliyet Ölçütü

d)

Pazarlama Ölçütü
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5) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimine etki eden ekonomik faktörlerdendir?
a) Pazar Faktörü
b) Döviz kuru
c) Bankaların sayısı
d) Bölgedeki işletme eğitimi veren okullar
6) Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Yeri Seçiminde Değerleme Ölçütlerinden
değildir?
a) Kazanç Ölçütü
b) Maliyet Ölçütü
c) Önem Katsayısı Ölçütü
d) Ücret Ölçütü
7) Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Yeri Seçimi Modellerinden değildir?
a) Tek Konumlu Kuruluş yeri modeli
b) Çok Konumlu kuruluş yeri modeli
c) Noktasal modeller
d) Çokgen modeller
8) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler arasında yer
almaz?
a)

Doğal Faktörler

b)

Sosyal Faktörler

c)

Hukuki Faktörler

d)

Siyasal Faktörler

9) Bulgusal yöntemler, en iyi çözümü bulmaktan çok, en iyi çözüme ulaşma amacında
olan yaklaşımdır.
a)Doğru

b)Yanlış
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10) Kuruluş yeri yeni işletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında sürdürülen ekonomik
analiz kapsamına giren önemli konu, işletmenin üretim çalışmalarını yürüteceği kuruluş
yerinin veya ürünlerin üretileceği coğrafik konumun seçimidir.
a)Doğru

b)Yanlış

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)A, 4) D, 5)A. 6)D, 7)C, 8) D, 9) A, 10) A
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10. FİNANSAL ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Finansal Analiz
10.1. Finansal Analizin Tanımı
10.2. Finansal Analizin Önemi
10.3. Finansal Analizin Sınıflandırılması
10.4. Finansal Analiz Teknikleri
10.5 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Finansal Analiz
Mali Tablolar
Bilanço- Gelir Tablosu

167

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Finansal analiz, Finansal İşletmelerin başarısı için Finansal analiz konusunun
Analizin Tanımı ve Finansal önemli
olan
Finansal önem ve kavramsal açıdan
Analizin Önemi
analizin
öneminin detaylandırılması önemlidir
kavranması
Konu

Finansal
Sınıflandırılması

Analizin Finansal
analiz
farklı Bu konudaki teorik bilgiler
şekillerde sınıflandırılarak farklı
açılardan
ele
konunun geniş açıdan ele alınmasını sağlamaktadır.
alınması sağlanmakta

Finansal Analiz Teknikleri

Finansal
analiz Bu teknikler işletmelerin
tekniklerinin
neler faaliyet alanlarına göre
olduğunun öğrenilmesi
araştırılacak

Finansal
Analizde
kullanılan tablolar

Bu konudaki
öğrenilmesi

tabloların Tabloların incelenmesiyle
detaylandırılacak
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Anahtar Kavramlar




Finansal Analiz
Bilanço
Gelir Tablosu
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Giriş
Finansal analiz önemli bir denetim, kontrol ve planlama aracıdır. İşletmelerin finansal
analizinin yapılması işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi işletmenin geleceğe
dönük planlar yapılabilmesi için gerekli iken aynı zamanda, işletmelerin analiz edilmesi,
kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi, kalkınmanın hızlandırılması, açılarından
önemlidir. işletmelerin durumunu görebilmek için işletmelerin faaliyet sonuçları hakkında
bilgi sahibi olmak zorunludur. Bunun için finansal tablolardan hareket edilerek finansal analiz
yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekçe ile finansal analiz sınıflandırması, finansal
analiz teknikleri ve finansal analizin önemi verilmiştir.
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10.FİNANSAL ANALİZ
Finansal analiz bir şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını değerlendirebilmek,
gelişme yönlerini saptayabilmek ve o şirket ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde
bulunabilmek için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman
içinde
göstermiş
oldukları
eğilimlerin
incelenmesi
olarak
tanımlanabilir(http://www.spl.com.tr/Upload/files/1007.pdf).

10.1. Finansal Analizin Tanımı
Finansal Analiz bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tablolardaki çeşitli kalemler
arasında ilişki kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir. Bu faaliyet
finansal planlama ve denetimin ön koşuludur. Yapılan finansal analizde işletmeye ilişkin
aşağıdaki konularda bilgi sağlanır(Sabuncuoğlu, Tokol, 2008: 137-138).
-İşletmenin likidite durumu
-Sermaye yapısı,
-Aktiflerini kullanma durumu,
-Karlılık durumu,
-İşletme hakkında önemli terndler.
Finansal
analiz
genel
olarak
3
ana
bölüme
(http://www.muhasebedersleri.com/finansal-yatirim/finansal-analiz.html).

ayrılmaktadır;

- Yönetim analizi
- Yatırım analizi
- Kredi analizi

10.2. Finansal Analizin Önemi
Finansal analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çoğu kez tek başına bir anlam ifade
etmeyebilir. Finansal analiz sonucu ortaya çıkan tabloların değerlendirilmesi son derece
önemlidir. İşletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için ve işletme verimliliğinin sağlanabilmesi
için finansal analizin son derece titizlikle ve uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.
Finansal analiz yapılarak finans yöneticileri aşağıdaki konularda değerli bilgilere sahip
olacaklardır: http://notoku.com/finansal-analizin-onemi-ve-kullanicilari/#ixzz4CzeLj2nW .
1) İşletmenin faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığının belirlenmesi,
2) İşletmenin sahip olduğu kaynaklarının faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için
yeterli
olup
olmadığının
belirlenmesi,
3) İşletmenin öz sermayesinin düzeyinin belirlenmesi ve öz sermaye ihtiyacının tespit
edilmesi,
171

4) İşletme kaynaklarının aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup olmadığının
incelenmesi,
5)
İşletmenin
hedeflerine,
amaçlarına
ulaşıp
ulaşmadığının
belirlenmesi,
6) İşletmenin maliyetlerinin, kapasitesinin ve fiyatlandırma politikasının incelenmesi,
7)
Geleceğe
yönelik
planların
hazırlanması,
8) İşletme çalışanlarının performansının ölçülmesi ve denetimi.
Finansal analiz, işletmenin geleceğini belirleyen bir kılavuzdur denebilir. Bu açıdan
önemlidir.

10.3. Finansal Analizin Sınıflandırılması
Finansal analiz; kapsamına, amacına ve analizi yapanın kimliğine göre üç farklı
şekilde sınıflandırılabilir: (http://notoku.com/finansal-analiz-turleri/#ixzz4CfTAjSES).
Kapsamına Göre Finansal Analiz: Kapsamına göre finansal analiz statik ve
dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Statik analiz; belirli bir tarihte düzenlenmiş
veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin
tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir. Statik analiz tek bir dönemle ilgili
olarak yapılır. Dinamik analiz belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş
dönemlerle karşılaştırılarak değişim, eğilim ve ilişkilerin belirlenmesi, olumlu ve
olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar. Bu da statik analize göre dinamik analizin
üstünlüğünü teşkil eder(http://notoku.com/finansal-analiz-turleri/#ixzz4CfTMDyOY).
Amacına Göre Finansal Analiz: Amacına göre finansal analiz, yönetim
analizi, yatırım analizi ve kredi analizi olarak üçe ayrılır. Yönetim analizinin amacı
işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleme,
olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma, geleceğe ilişkin kararlar alma, üretim
politikalarını geliştirme, sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve kârlılığı artırma olarak
özetlenebilir(http://notoku.com/finansal-analiz-turleri/#ixzz4CfTYuC25 )
Yapanın Kimliğine Göre Finansal Analiz: Bu tür mali analiz iç analiz ve dış
analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Analizi yapan mali analist eğer işletme içinden bir
kişiyse yapılan analize iç analiz adı verilir. İç analizde analizi yapacak olan kişi
işletmenin dış kullanıma da açık olan bilanço ve gelir tablosu yanında işletmede
mevcut diğer tüm belge ve bilgilerden yararlanır. Bu nedenle iç analizde, işletmenin
kârlılığı, verimliliği, ekonomik ve mali yapısı detaylı bilgilere dayanılarak ortaya
konulabilir. .Analizi yapan analist eğer işletme dışından bir kişiyse yapılan analize dış
analiz denilir. Dış analizde analist işletme yönetiminin üçüncü kişilerin kullanımı
amacıyla yayınlamış olduğu finansal tablolar ve bunların dip notlarında yer alan
bilgilerden yararlanma yoluyla analiz yapar. Dış analizi, işletmeyle ilgisi bulunan
satıcılar, kredi kurumları, işletmeye yatırımda bulunmak isteyen potansiyel
yatırımcılar yapar(http://notoku.com/finansal-analiz-turleri/#ixzz4CfToiUgr).
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10.4. Finansal Analiz Teknikleri
Finansal analiz teknikleri aşağıdaki gibidir; (http://www.muhasebedersleri.com/finansalyatirim/finansal-analiz.html)
- Oran analizi tekniği; Oran analiz tekniği işletmelerin finansal durumu ve
faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı sektörden diğer işletmelerin
sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oranlar sadece bir
dönem ait olacağı gibi, birden fazla döneme ait de olabilmektedir. Oran analiz tekniği
işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi etmenlerin
durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansal tabloda yer alan değerler arasındaki
ilişkileri kurmaya yarar. Oran analiz tekniğinde kullanılan oranlar çeşitli şekillerde
olabilir(http://www.muhasebedersleri.com/finansal-yatirim/finansal-analiz.html).
-Karşılaştırmalı raporlar analizi tekniği; Karşılaştırmalı tablolar analizi, bir
işletmenin iki veya daha fazla dönemlerine ilişkin finansal tablolarının, birbirini izleyen
dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlemesi ve bu tablolarda yer alan
kalemlerin
zaman
içinde
göstermiş
olduğu
değişikliklerin
incelenerek
değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı tablolar analizi yöntemi, dinamik bir analiz türü
olup, bu yöntemde finansal tablolardaki kalemler ve hesap grupları yıllar itibariyle
karşılaştırılmakta ve öngörülen değişiklikler incelenmektedir. Böylece bu analiz tekniği
ile işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu gelişme saptanabilmektedir. Finansal
tabloların karşılaştırılmasıyla işletmenin geçmişteki ve bugünkü durumu görülerek
aradaki farklar saptanmakta ve bu bilgiler ışığında gelecekte oluşacak gelişmeler
öncelikle öngörülmektedir(http://www.smmmdershanesi.com/mali-analiz-cesitleri.html).
-Yüzde analizi tekniği; Bu yöntem ile tek bir döneme ait mali tablolar analiz
edilebileceği gibi birden fazla dönemin mali tabloları da analiz edilebilir. Bu nedenle
hem statik hem de dinamik analiz niteliğindedir ve mali tablolarda bulunan bir kalemin
toplam
veya
grup
içindeki
oransal
büyüklüğü
değerleri
irdelenir
(http://www.smmmdershanesi.com/mali-analiz-cesitleri.html).
- Trend yüzdeleri analizi tekniği; Bu yöntemde, mali tablolarda incelenecek dönemlere
ait bir yıl esas alınır. Bu yıla ait tutarlar 100’e eşit kabul edilerek, diğer dönemlere ait
değerler esas alınan yılın aynı değerleri ile karşılaştırılarak yüzde yöntemine göre
oranlanır. Bu şekilde, finansal tablolarda yer alan kalemlerin dönemler arasında
göstermiş olduğu artış veya azalışlar tespit edilerek, bu değişikliklerin esas alınan yıla
göre oransal önemleri ortaya konulur(http://www.smmmdershanesi.com/mali-analizcesitleri.html).
-Fon akım analizi; İşletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı finansal
kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren finansal bir tabloların
hazırlanmasıyla gerçekleştirilen analizdir(http://www.muhasebedersleri.com/finansalyatirim/fon-akim-tablosu-ornegi.html).
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10.5. Finansal Analizde kullanılan tablolar
Finansal tabloların kullanıcılara yararlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olması için,
aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir:(http://notoku.com/finansal-analizde-kullanilanfinansal-tablolar/)
a) Finansal tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmalıdır.
Başka bir deyişle, tüm işletmeler aynı kurallara göre hareket ederek finansal tablolarını
oluşturmalıdır ki karşılaştırılabilir olsun.
b) Finansal tablolardaki bilgiler güvenilir (doğru ve samimi) olmalıdır. Finansal
tablolardaki bilgilerin doğru olması, bunların genel kabul görmüş muhasebe kavram ve
ilkelerine uygunluğunu; samimi olması ise, bu bilgilerin işletme için gerçekten ilgili olan
olayları yansıtmasını ifade eder.
Finansal analizlerin veri kaynağını teşkil eden mali tablolar, muhasebe bölümünün
işlediği ve biriktirdiği bilgilerin, belli dönemlerde ilgililere sunulmasına aracılık eden
raporlardır
Başlıca mali tablolar şunlardır. (http://www.shazinem.net/ekonomi-ve-isdunyasi/121765-finansal-analiz.html#ixzz4CfbqPKfn).
-Bilanço
-Gelir tablosuKar dağıtım tablosu
-Satışların maliyeti tablosu
-Nakit akımı tablosu
-Fon akımı tablosu
-Öz sermaye değişim tablosu
-Net işletme sermayesi değişim tablosu
Finansal analiz sonuçlarının anlamlı ve yararlı olabilmesi için finansal tablolardaki
bilgilerin işletme ile bağlantısı olmayan bağımsız bir uzmanca denetlenmesi gerekir ki buna
“bağımsız dış denetim” denir. Finansal analize konu olan bir çok finansal tablo olmasına
rağmen, en çok bilanço ve gelir tablosu kullanılmaktadır(http://notoku.com/finansal-analizdekullanilan-finansal-tablolar/).
Bilanço: Bir kuruluşun ya da ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki ya da belirli
bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla, bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı
kaynakları dengeli olarak gösteren çizelgedir(http://bilanco.nedir.com/#ixzz4Czh3dH1C).

174

Gelir Tablosu: Bir işletmenin bir faaliyet dönemi içindeki gelirlerle giderlerini
sınıflandırılmış bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak
açıklayan bir tablodur(http://www.muhasebesitesi.com/gelir-tablosu-ilkeleri.html).
Finansal analiz kapsamında yapılacak çalışmalar şunlardır :
1.Projenin toplam maliyetinin hesaplanması
2.Projenin toplam gelirlerinin hesaplanması
3.Projenin, proforma gelir ve nakit akım tablolarının belirlenmesidir.
(http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/307/mod_resource/content/1/finansal-analiz.pdf9
Muhasebe sistemleri, şirketin faaliyetlerini yansıtan iki ana tablo oluşturur. Bu
tablolar, “Gelir Tablosu ve Bilanço”dur. Kâr dağıtım tablosu, fon akım tablosu ve nakit akım
tablosu iki ana tablodan üretilen tablolardır. Bir diğer ifadeyle, bu tabloların hammaddesi
bilanço ve gelir tablosudur. Gelir tablosu belirli bir zaman dilimi içinde şirketin aldığı tüm
yatırım ve finansman kararları ile uyguladığı stratejiler sonucu ortaya çıkan faaliyetlerini
özetler. Analizi yapan kişinin şirketin başarı grafiğini ve kâr edebilme trendi için geçmiş yıllar
gelir
tablolarının
incelemesi
gerekir(http://www.spl.com.tr/Upload/files/1007Fin.Yon%20ve%20Mali%20Analiz2015.pd).
Gelir Tablosu Formatı
Satışlar
–Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kâr
–Faaliyet Gideleri Faaliyet Kârı +Diğer Gelirler –Diğer Giderler
Faiz Vergi Öncesi Kâr
–Finansman Giderleri Vergi Öncesi Kâr
–Vergiler
Net Kâr
Bilanço şirkete belirli bir zaman noktasında statik bir bakışı yansıtır. Bu belirli
zamanlar mali yıl sonlu olabileceği gibi ay sonu, üç, altı, dokuzuncu ay sonu olabilir. Bilanço
kâr
kalemi
ile
gelir
tablosuna
bağlıdır(http://www.spl.com.tr/Upload/files/1007Fin.Yon%20ve%20Mali%20Analiz2015.pd)
Bilanço Formatı
VARLIKLAR (AKTİF)

KAYNAKLAR (PASİF)

KISA VADELİ VARLIKLAR

KISA VADELİ BORÇLAR

UZUN VADELİ VARLIKLAR

UZUN VADELİ BORÇLAR
ÖZ SERMAYE
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Finansal analizin temel araçlarından bir diğeri de Nakit Akım Analizidir. Nakit akım
analizi bir şirketin bir yıl içinde yarattığı nakdin kaynaklarını ve bu nakdi nerelere
kullandığını gösteren tablodur. Bir başka ifadeyle, tahakkuk esasına göre oluşturulmuş
bilanço ve gelir tablosunun nakde dönüştürülmüş halidir
(http://www.spl.com.tr/Upload/files/1007FinYon%20ve%20Mali%20Analiz_2015.pdf)
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Uygulamalar
Bir işletmenin Finansal tablosunu inceleyerek, bir arkadaşınızla değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları




Finansal Analizin önemini anlatınız.
Finansal Analiz teknikleri nelerdir?
Finansal tablolardan bilançoyu tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal analiz işletmelerde muhasebe kayıtlarını baz alarak işletmenin gelir gider ve
nakit akımlarını analiz eden bir disiplindir. Günümüzde işletmelerde üst yönetimin isabetli
karara ulaşmada kullanmaları gereken en önemli yöntemlerden biri olan finansal analiz
işletmenin optimal noktaya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. İşletmenin faaliyetlerinin
verimlilik ve başarı derecesini ölçmede, üretilecek mal ve hizmetler ile izlenecek fiyat
politikasını kararlaştırmada ve faaliyetlerini denetleme ve değerlendirmede son derece
etkindir. Ancak sadece bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi yeterli olmamakta ve geniş
bir inceleme ve denetlemenin gerekmektedir. Etkin bir finansal analiz raporu için yapılması
gereken analizler mevcuttur ve bunların uygulanması zorunluluk olmaktadır. Finansal analizin
başarılı olması; öncelikle finansal tabloların sağlıklı bir biçimde hazırlanmasına ve analize
temel alınan verilerin, bilgilerin doğru olmasına bağlıdır. Eğer finansal tablolar gerçeği
yansıtmıyorlarsa, analize temel alınan veriler doğru değilse, hangi tür analiz yöntemi
kullanılırsa kullanılsın, sağlıklı bir analiz ve yorum yapmaya olanak yoktur. Finansal analize
temel olacak verilerin doğru ve tam olma niteliklerine sahip bulunmaları için, işletmede iyi bir
muhasebe sisteminin bulunması gerekir.
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Bölüm Soruları
1)
Finansal Analiz bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tablolardaki çeşitli
kalemler arasında ilişki kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir.
a)Doğru
2)

b)Yanlış

Kapsamına göre finansal analiz kaça ayrılır?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
3)
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme
ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine
yönelik analizdir.
a)

Kapsamına göre finansal analiz

b)

Amacına göre finansal analiz

c)

Yapanın kimliğine göre finansal analiz

d)

Yöneticinin özelliğine göre finansal analiz

4) Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz tekniklerinden biri değildir?
a) Oran analizi tekniği
b) Karşılaştırmalı raporlar analizi tekniği
c) Trend yüzdeleri analizi tekniği
d) Basit usul ölçüm tekniği
5) İşletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı finansal kaynaklarını ve bunların
kullanım yerlerini gösteren finansal bir tabloların hazırlanmasıyla gerçekleştirilen analiz
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fon akım analizi
b) Yüzde analizi
c) Trend yüzdeleri analizi
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d) Karşılaştırmalı raporlar analizi
6) Bir kuruluşun ya da ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki ya da belirli bir
gündeki taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla, bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı
kaynakları dengeli olarak gösteren çizelgeye nedir?
a)Bilanço
b) Gelir tablosu
c) Ödemeler tablosu
d) Nakit akım tablosu
7) Aşağıdakilerden hangisi Finansal analiz kapsamında yapılacak çalışmalardan
değildir?
a) Projenin toplam maliyetinin hesaplanması
b) Projenin, proforma gelir ve nakit akım tablolarının belirlenmesi
c) Projenin, fizibilite raporunun hazırlanması
d) Projenin toplam gelirlerinin hesaplanması
8) Gelir tablosu belirli bir zaman dilimi içinde şirketin aldığı tüm yatırım ve finansman
kararları ile uyguladığı stratejiler sonucu ortaya çıkan faaliyetlerini açıklamaz
a) Doğru
b)Yanlış
9) Bir şirketin bir yıl içinde yarattığı nakdin kaynaklarını ve bu nakdi nerelere
kullandığını gösteren tablo nedir?
a) Nakit akım tablosu
b) Bilanço
c) Gelir tablosu
d) Ödemeler tablosu
10) Finansal analiz yapacak finans yöneticisi aşağıdakilerden hangi bilgiye sahip
olmalıdır.
a) İşletmenin maliyetlerinin, kapasitesinin ve fiyatlandırma politikasının bilinmesi
b) Döviz kurunu bilmesi
c) İşletmenin dış çevre ile ilişkilerini bilmeli
d) Hepsi
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Cevaplar
1)A, 2)A, 3)A, 4)D, 5)A, 6)A, 7)C, 8)B, 9)A, 10)A
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11. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri
11.1.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi
11.1.2. Karlılık Oranı Yöntemi
11.1.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi
11.1.4. Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
11.1.5. Fayda-Masraf Oranı Yöntemi
11.1.6. İç Karlılık Oranı Yöntemi
11.2. Yatırım Projelerinin Finansal Yönden Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Yatırım Projelerinin Hazırlanması Aşamaları nelerdir?
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri
Yatırım Projelerinin Finansal Yönden Değerlendirilmesinde yaygın olan teknikler
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yatırım ve Yatırım Proje .Yatırım ve proje kavramları Kavramların
Kavramları
Öğrenilecek
öğrenilmesinin sağlanması
Konu

Kazanım

Yatırım Kararını Etkileyen Yatırım kararını etkileyen Yatırımlarda etkili faktörü
Faktörler
faktörleri öğrenmek
değerlendirmek
Yatırım
Projelerinin Her
aşamayı Fizibilite raporu üzerinden
Hazırlanması Aşamaları
değerlendirebilmek
incelemek
Yatırım
Projelerinin Bu yöntemlerin öğrenilmesi
Değerlendirilmesi
Yöntemleri
Yatırım
Projelerinin Finansal
yönden
Finansal
Yönden değerlendirmennin
Değerlendirilmesi
yapılabilnmesi

Bu yöntemleri bir projede
test etmek
Bir yatırım projesinin
finansal analizini yapmak
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Anahtar Kavramlar





Yatırım ve Yatırım Proje Kavramları
Yatırım Projelerinin Hazırlanması Aşamaları
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri
Yatırım Projelerinin Finansal Değerlemesi
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Giriş
İşletmelerin proje değerlemede kullanabilecekleri başlıca yöntemler geri ödeme süresi,
karlılık oranı, net bugünkü değer ve iç karlılık oranı yöntemleridir. Yatırımların doğru bir
şekilde değerlendirilebilmesi için ekonominin, içinde bulunulan endüstrinin iyi bir şekilde
analiz edilmesinin yanında projenin maliyeti, yapılması halinde sağlayacağı nakit akımları
gibi değerlemede kullanılacak unsurların belirlenmesi de önemli olmaktadır. Fizibilite
raporlarının hazırlanması aşaması önemlidir. Özellikle teknik ve finansal analizlerde ele
alınmıştır.
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11.1. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri
11.1.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Bu yöntem, bir yatırımın sağlayacağı net para girişinin, yatırım maliyetini
karşılayabilmesi için geçmesi gerekli zaman uzunluğunu veya yıl sayısını hesaplamak için
kullanılır. Bu yöntem kolay anlaşılır ve uygulaması basittir. Özellikle, geleceğe ait risk ve
belirsizliklerin yüksek olduğu likidite sorununun büyük önem taşıdığı yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde isabetli ve yararlı bulunmaktadır. Yatırım projesinin geri ödeme süresi
şu şekilde hesaplanır; (Kahraman, 1997:181-182)
Geri Ödeme Süresi= Yatırım Maliyeti/Yıllık Net Para Girişi

11.1.2. Karlılık Oranı Yöntemi
En basit şekli ile yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayabileceği karın (P), ilk yatırım
tutarına (I) oranıdır. Yani BKO = P / I’dır. İki türü vardır: • Yıllık Karın Yatırım Tutarına
Oranı Yöntemi • Ortalama Yıllık Karın Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi şeklinde,
Ortalama Karlılık Oranı = (ΣPt / n) / S + H + ½(FC – H) yazılır. (Pt = t. Yıldaki kar;
n= Yatırımın faydalı ömrü; S= İşletme sermayesi; H= Yatırımın faydalı ömrü sonundaki
hurda değeri; FC= Yatırım sabit tutarı; t= Yıllar) (Gedik, Akyüz, 2005: 55-56).

11.1.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi
Bir yatırım projesinin net bugünkü değeri, yatırımın ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı (yatırımdan beklenen
asgari iç karlılık oranı) üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın
gerektirdiği para çıkışının saptanmış olan belirli bir iskonto oranı üzerinden bugünkü
değerinin toplamı arasındaki farktır. Projenin sağlayacağı nakit girişinin indirgenmiş değerleri
toplamı, indirgenmiş yatırım maliyeti değeri toplamına eşitse veya daha büyükse, sözkonusu
proje kabul edilir; aksi durumda projeden vazgeçilir. Alternatif projeler arasında seçim
yapılırken de, en yüksek bugünkü değeri sağlayan proje uygulanmak üzere seçilir. Projenin
net bugünkü değeri şu şekilde hesaplanır; (Kahraman, 1997:185-186)
NBD=İndirgenmiş Nakit Girişleri Toplamı/İndirgenmiş Yatırım Maliyeti Toplamı

11.1.4. Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
Yıllık eşdeğer masraf oranı yöntemi, paranın zaman değerini göz önüne alan dinamik
bir yöntemdir. Bu yöntem, anüite yöntemi olarak da isimlendirilir. Bu yöntemde, alternatif
yatırım projelerinin yıllık giderleri karşılaştırılır ve yıllık giderleri en düşük olan proje tercih
edilir. Ancak böyle bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için projelerin bütün giderlerinin
yatırım dönemi ve işletme dönemleri boyunca eş masraf şeklinde gerçekleşmesi
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gereklidir(http://www.odevsel.com/genel-kultur/1563/yatirim-tekliflerinindegerlendirilmesi.html).

11.1.5. Fayda-Masraf Oranı Yöntemi
Fayda/masraf oranı yöntemi, proje değerlendirme uzmanları tarafından çok sık
kullanılan ve karar alıcıların yakından bildikleri bir ölçüttür. Yatırımcı yönünden bir projenin
fayda/masraf oranı, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin belli bir
iskonto oranı üzerinden bugünkü değerinin, yatırımın gerektirdiği para çıktısının bugünkü
değerine oranıdır. Fayda/Masraf oranı > 1 ise; yatırım projesi olumlu sayılır. Şöyleki;
(Kahraman, 1997:196-187)
Fayda/Masraf (Maliyet) Oranı= Para Girişinin Bugünkü Değeri/Para Çıkışlarının
Bugünkü Değeri.

11.1.6. İç Karlılık Oranı Yöntemi
İç karlılık oranı yöntemi, paranın zaman değerini göz önünde bulunduran, projenin
sağlayacağı verimi bulmak için kullanılan bir değerleme yöntemidir. İç karlılık oranı
yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlanacak nakit girişlerini, yatırım için yapılacak
harcamalara eşit kılan ıskonto oranıdır. İç karlılık oranı yönteminde, nakit akışları
değerlenirken gelecekte beklenen nakit akışı, gelirlerdeki yıldan yıla olan değişikliklerin
vergileri etkisi, projenin faydalı ömrü sonundaki hurda değeri hesaplara katılabilir ve sonuçta
bulunan rakam, yatırım tutarı ile doğrudan doğruya karşılaştırılarak iç karlılık oranı
hesaplanır(http://www.odevsel.com/genel-kultur/1563/yatirim-tekliflerinindegerlendirilmesi.htm.
Yatırım kararından sonraki aşamada ön proje kesin proje karara bağlanır ve proje
yatırım olarak gerçekleşmektedir. Artık bu proje ile İşletmenin, önceden belirlenen kalite
standartlarına ulaşıncaya kadar deneme üretimi yapma sürecindedir. Bu süreçte olası
aksaklıklar giderilerek proje uygulamasına devam edilir.

11.2. Yatırım Projelerinin Finansal Yönden Değerlendirilmesi
Yatırım projelerinin finansal yönden değerlendirilmesinde, yatırım projelerinin dengeli
ve sağlam bir öz kaynak ve yabancı kaynak yapısına sahip olup olmadığı araştırılır.
Yatırımcının öz kaynaklarını zamanında yatırıma yönlendirip yönlendirmediği konusu,
bilanço ve kar/zarar tablolarındaki verilerden yararlanılarak geliştirilen finansal rasyolarla test
edilir. Böylelikle projenin finansman imkanları ve olasılığı analiz edilmiş olur. Yaygın olarak
kullanılan finansal değerlendirme teknikleri şunlardır. (Kahraman, 1997:202-203).
a) Likidite Analizi; yıllık olarak nakit durumlarının nominal değerleri üzerinden,
projenin ekonomik ömrü boyunca görülen nakit girişleri ve nakit çıkışları
belirtmek suretiyle projenin nakit yada fon dengesini göstermeyi amaçlamaktadır.
Likidite analizi, projenin gelecek dönemlerde sağlayacağı fon kaynaklarını, bu
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kaynakların çeşitli amaçlarla yapılacak ödeme ve kullanımlar için yeterli olup
olmadığını, nakit dengesindeki eksiklik ve fazlalıkları belirterek projenin finansal
yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getireceğini ve nasıl bir likiditeye sahip
olabileceğini gösterir.

Likidite Analizi Tablosu
Açıklamalar
1.Yıl

Yıllar
2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl n.Yıl

1. Nakit Girişleri
a)Satış Gelirleri
b)Hurda Değer
c)Öz Sermaye
d)Borçlar
2. Nakit Çıkışları
a)İlk yatırım Maliyeti
b)İşletme Giderleri (Amortisman, Faiz hariç)
c)Kredi Taksitleri
d)Kredi Faizleri
e)Vergi
f)Dağıtılacak Kar
3. Nakit Dengesi
(1-2)
Yığınsal Nakit Dengesi
IV. Yıl Başında
V. Yıl İçinde Fark
VI. Yıl Sonunda
Kaynak: Kahraman, 1997:204.
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Likidite analizi için düzenlenecek yaygın olarak kullanılan bir başka tablo “Proforma
fon Akım Tablosu” dur. Proforma fon akım tablosu, işletmenin gelecek hesap dönemlerinde
sağlayacağı tahmin edilen kaynaklarla bunların olası kullanım yerlerini gösteren bir tablodur.
Proforma fon akım tablosu, proforma bilanço ve gelir tablosundan faydalanılarak
düzenlenebilir(http://slideplayer.biz.tr/slide/2913751/).
Projenin ömrü sonunda satılması durumunda sahip olduğu değer hurda değeri olarak
ifade edilmektedir. Ayrıca, Batık maliyetler geçmişte yapılmış ve projenin kabul veya reddi
ile ilgisi olmayan, geri alınamayacak harcamalar olup projenin değerlendirilmesinde dikkate
alınmaması gerekmektedir. Yapılmış bir pazar araştırması, yeni yatırımın bir parçası olarak
yapılmadığından bir batık maliyet olup yeni yatırım projesinin tutarına dâhil edilmemelidir.
Varlığın sağlayacağı nakit girişi açısından önemli olan projenin ömrü, Yatırım projesinin
şirket için yarar sağlayacağı süre olarak tanımlanır.
Proforma fon akım tablosu, firmanın gelecek hesap dönemlerinde sağlayacağı tahmin
edilen kaynaklarla bunların muhtemel kullanım yerlerini gösteren tablodur. Uzun süreli
finansal planlama aracı olan proforma fon akım tablosu;
• Firmanın gelecek dönemlerde sağlayabileceği kaynakları,
• Firmanın planın kapsayacağı dönem içindeki fon gereksinmesini,
• Firmaca yaratılan kaynakların ihtiyaçlar için yeterli olup olmayacağını,
• Yeterli değilse farkın hangi yolarla karşılanabileceğini ortaya koyar(Dalgar,
2002:42).
b) Sermaye Yapısı Analizi; projenin sermaye yapısının analizi, o projenin finansal
sağlamlığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu tür analizlerde en yaygın
biçimde kullanılan ölçüt, uzun dönem borç/öz sermaye oranıdır. Eğer, borçları (C)
ve öz kaynak miktarını (E) ile gösterirsek;
B/Ö=C/E dir.
c) Proforma Bilanço ve Finansal Oranlar; Faaliyet halinde olan işletmelerde, belli
bir tarihte işletmenin finansal yapısının aktif ve pasifte yer alan değerler açısından
belirlenmesi amacı ile bilanço düzenleme ve faaliyet sonuçlarının bilanço ve gelir
tablosunda yer alan değerler arasındaki ilişki biçiminde finansal oranlar olarak
hesaplanması ve değerlendirilmesi önemli bir konu olmasına karşın, proje
çalışmalarında pek yaygın değildir. Çünkü, yatırım projesi çalışmalarında
faaliyette bulunan veya iişleyen bir kuruluş olmadığı için pek çok varsayımların
yapılması gerekir ki, böyle bir uygulamada bilanço ve finansal oran analizlerinin
anlamsızlığına yol açar(Kahraman, 1997:206-207).
Yapılacak yatırım projelerin teknik ve ekonomik kriterlerce değerlendirilmesi ve
ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bir fizibilite etüdü incelenerek, Bir fabrika için yatırım projesi çalışması yapınız.
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Uygulama Soruları



Yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları nelerdir?
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırımlar için ayrılan kaynakların en etkin bir biçim de kullanılması açısından
projelerin bilimsel esaslarla hazırlanması ve değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.
Projelerin belirli teknik yöntemler kullanılarak hazırlanmaması durumunda, yanlış yatırım
kararlarının alınmasına ve dolayısıyla kaynakların israfına yol açılmaktadır. Bu sebeple
projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi son derece önemlidir. Daha sonra yatırım
projelerinin hazırlanması sırasında yapılan etüdler sırasıyla tamamlanmalıdır.. Bu etüdler;
yatırım alanlarının araştırılması, piyasa araştırması, kapasite etüdleri, yer seçimi ve teknoloji
seçimini de içeren etüdler den oluşmaktadır. Özellikle ekonomik ve finansal yönden yapılan
etüdler ve bu etüdler içinde uygulanan teknik yöntemler proje geliştirilmesi açısından son
derece önemlidir. Yapılacak yatırım projelerin teknik ve ekonomik kriterlerce
değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir yatırımın sağlayacağı net para girişinin, yatırım maliyetini karşılayabilmesi
için geçmesi gerekli zaman uzunluğunu veya yıl sayısını hesaplamak için kullanılan yöntem
hangisidir?
a)

Geri Ödeme Süresi Yöntemi

b)

Karlılık Oranı Yöntemi

c)

Net Bugünkü Değer Yöntemi

d)

Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi

e)

Fayda-Masraf Oranı Yöntemi

2) En basit şekli ile yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayabileceği karın (P), ilk
yatırım tutarına (I) oranı olarak ifade edilen yöntem hangisidir?
a) Geri Ödeme Süresi Yöntemi
b) Karlılık Oranı Yöntemi
c) Net Bugünkü Değer Yöntemi
d) Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
e) Fayda-Masraf Oranı Yöntemi
3) Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış
belirli bir iskonto oranı (yatırımdan beklenen asgari iç karlılık oranı) üzerinden bugüne
indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının saptanmış olan belirli
bir iskonto oranı üzerinden bugünkü değerinin toplamı arasındaki fark olarak ifade edilen
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geri Ödeme Süresi Yöntemi
b) Karlılık Oranı Yöntemi
c) Net Bugünkü Değer Yöntemi
d) Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
e) Fayda-Masraf Oranı Yöntemi
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4) Paranın zaman değerini göz önüne alan dinamik bir yöntemdir. Anüite yöntemi
olarak da isimlendirilen yöntem hangisidir?
a) Geri Ödeme Süresi Yöntemi
b) Karlılık Oranı Yöntemi
c) Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
d) Net Bugünkü Değer Yöntemi
e) Fayda-Masraf Oranı Yöntemi
5)
Aşağıdakilerden
Yöntemlerindendir?

hangisi

Yatırım

Projelerinin

Değerlendirilmesi

a) Karlılık Oranı Yöntemi
b) Likidite Analizi
c) Frekans Dağılımı
d) Hiç biri
6) Uzun süreli finansal planlama aracı olan proforma fon akım tablosu; firmanın
gelecek dönemlerde sağlayabileceği kaynakları belirlemez.
a)Doğru

b)Yanlış

7) Aşağıdakilerden hangisi proforma fon Akım Tablosu nun tanımıdır?
a) Bilanço
b) Geri dönüş oranını gösteren tablo
c) İşletmenin gider tablosu
d) Likidite analizi için düzenlenecek yaygın olarak kullanılan tablo
8) Paranın zaman değerini göz önünde bulunduran, projenin sağlayacağı verimi
bulmak için kullanılan bir değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
b) İç Karlılık Oranı Yöntemi
c) Fayda/maliyet Analizi Yöntemi
d) Nisbi Yöntem
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9) Fayda/Masraf oranı > 1 ise;
a) yatırım projesi olumlu sayılır.
b) yatırım projesi olumsuz sayılır
c) Karasız olunan durumdur.
d) Masraflar dikkate alınmalıdır.
10. Paranın zaman değerini göz önünde bulunduran, projenin sağlayacağı verimi
bulmak için kullanılan değerleme yöntemi hangisidir?
a) Geri Ödeme Süresi Yöntemi
b) Karlılık Oranı Yöntemi
c) Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi
d) Net Bugünkü Değer Yöntemi
e) İç Karlılık Oranı Yöntemi

Cevaplar
1)a) 2)b), 3)c) , 4)c), 5)a), 6) B , 7)D, 8)B, 9)A, 10)e
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12. YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Yatırım Projelerinde Risk Analizi
12.1 Yatırım Projeleri ve Risk
12.2 Yatırım Proje Değerlemesi ve Risk Ölçümü
12.2.1 Sezgisel Değerlendirme Metodu
12.2.2 Muhafazakâr Değerlendirme Metodu
12.2.3 İyimserlik-kötümserlik Metodu
12.2.4 Oyun teorisi
12.1.2.5 Başabaş noktası Analizleri Metodu
12.2.6 Riskin İskonto edilmesi Metodu
12.2.7 Tam Belirsizlik halinde uygulanan muhtelif Metodlar
12.2.8 Duyarlılık analizleri Metodu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Yatırım projelerine ait risk değerlemesinde kullanılan metodlar nelerdir?
Risk analizi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yatırım Projelerinde Risk Yatırım Projelerinde Risk Risk
analizinin
nasıl
Analizi
Analizini kavramak
yapıldığını araştırmak
Konu

Kazanım

Yatırım Proje Değerlemesi Risk değerleme ölçümlerinin Risk
değerleme
ve Risk Ölçümü
neler olduğunu öğrenmeleri ölçümlerinin neler olduğu
ve
değerlemedeki
etkinliğini incelemek
Oyun teorisi ve diğer Ölçüm tekniklerini risk Ölçüm tekniklerini sayısal
metodlar
analizinde değerlendirmeleri verileri de dahil ederek
açıklamak
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Anahtar Kavramlar



Yatırım Projeleri ve Risk
Risk Ölçümü
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Giriş
İşletmeler sınırlı iktisadi kaynaklarla maksimum verime ulaşmayı hedeflemektedirler.
Bu kaynakların verimli yatırım projelerinde kullanılması hem işletme hem de ülke ekonomisi
açısından son derece önemlidir. Yatırımların gerçekleşmesinde isabetli karalar işletmenin
başarısı açısından önemlidir. Ancak belirsizlik ve risk faktörü firmaların yapacakları
yatırımların risk analizinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Firmalar içinde bulundukları
mevcut durum çerçevesinde hangi yatırımın daha etkin olacağını projenin temel göstergelerini
esas alarak değerlendirmek zorundadırlar. Firmalar alternatif projeleri değerlendirip analiz
sonuçlarını elde etmek ve bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştirmelidirler. Bu ise risk
analizi ile mümkündür. Risk analizinde klasik metotlar, istatistiki metotlar ve doğrusal
programlama kullanılarak bir değerlendirme yapmak mümkündür. Bu çalışma, bir yatırım
projesinin değerlendirilmesi sürecinde muhtemel risklerin belirlenmesinde kullanılan ve
minimum maliyet içeren klasik yöntemlerin incelenmesi, ve yatırım kısıtları altında hangi
yöntemin yatırımın niteliğine bağlı olarak yatırımcı açısından optimal yatırımın seçiminde
kullanılabilir olduğunun ortaya konulmuştur.
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12. YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ
İşletmeler sınırlı kaynaklarla en etkin üretimi gerçekleştirme çabalarını yürüten
ekonomik birimlerdir. Bu kaynakların verimli yatırım projelerinde kullanılması hem işletme
hem de ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda verimli projeleri
uygulayabilmeleri işletmeler açısından başarının bir göstergesi olacaktır. Bu olumlu gelişme
sadece mikro düzeyde işletme başarısı ile sınırlı kalmayarak ülke ekonomisine katkı
sağlayacaktır. Bu sebeple projelerin değerlendirilerek en verimli projenin seçilebilmesi
önemlidir. Yatırım projeleri geleceğin belirsiz olmasından dolayı her zaman belli oranda risk
taşımaktadırlar. Bu risk unsurunun tehdidi altında başarılı olma ve varlıklarını sürdürmeye
çalışan işletmeler bu konuda istatistiksel veriler ve teknik analizlerden yararlanmak
zorundadırlar.
Bu bağlamda yatırım projelerine ait risk değerlendirme sürecinde; klasik metotlar,
istatistiki metotlar, doğrusal programlama, hedef programlama ve tam sayılı programlara gibi
teknikler araç olarak kullanılmaktadır. Bu metotlar çerçevesinde yatırım projelerinin
değerlendirilmesi firma için bir maliyet içermektedir. Firma risk analizi sürecinde katlanacağı
bu maliyetler ile yatırım projesinden elde edeceği getirilerin zamana göre ıskonto edilmiş
değerlerini karşılaştırmak zorundadır. Sonuçta en kısa sürede en hızlı ve en güvenilir bilgiyi
veren değerleme yöntemini seçecektir(Bezirci, 2011:131-132). İşletmenin başarısı için önemli
olan riskleri azaltabilmek ve belli oranlarda risklerden kurtulmak olduğundan bu konuda
detaylı değerleme yapmak zorunluluktur.
Yatırım projelerine ait risk değerlemesinde kullanılan istatistiki metotlar, doğrusal
programlama, hedef programlama gibi kantitatif teknikler hem zaman hem de personel
açısından firma için yüksek maliyet içermektedir. Bu nedenle yatırım projelerinin başlangıç
aşamasında yapılacak olan minimum maliyetli risk analiz yöntemleri firmalar tarafından
diğerlerine kıyasla tercih edilecektir. Literatürde, yatırım projelerindeki risk analizi değerleme
metotları incelendiği zaman karar alma sürecinde klasik yöntemlerin firmalar için daha etkin
ve hızlı sonuçlar verdiği görülmektedir(Bezirci, 2011:132-33).

12.1. Yatırım Projeleri ve Risk
Proje, gelecekte mal ve hizmetlerin üretimini arttırarak bir kazanç sağlamak amacıyla
belirli bir plan çerçevesinde mevcut ekonomik kaynakların bir bölümünün kullanımını
gerektiren bir yatırım önerisi olarak ele alınmalıdır. Sınırlı ekonomik kaynakların çok sayıda
ve farklı yatırım alternatifleri arasından hangisi ya da hangileri için kullanılacağının
belirlenmesi, bir başka ifadeyle proje alternatifleri arasında belirli amaçlara ve kriterlere göre
bir sıralama ve seçim yapılması gerekmektedir. Yatırım projelerinin değerlendirilebilmesi
için, yatırım projesine ilişkin toplam yatırım tutarının, projenin ekonomik ömrü boyunca
sağlayacağı nakit girişlerinin ve yol açacağı nakit çıkışlarının, iskonto oranlarının ve
ekonomik ömür sonundaki hurda değerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Ancak bu
değerlerin yatırım gerçekleştirilmeden kesin olarak bilinmesi mümkün değildir. Dolayısıyla
tüm bu değerlerin tahmin edilmesi gerekir. Geleceğin belirsizliği ve riski sebebiyle, proje
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alternatiflerine ilişkin değerler çoğu durumda önceden sapmasız olarak tahmin edilemez.
Karar vericinin, belirsizlik ve risk olgusu sebebiyle gelecekte oluşacak değerleri tahmin
ederken yapacağı hatalar, projenin geri dönüşü ve karlılığı hakkındaki kararları doğrudan
etkilemektedir(Armaneri, Özdağoğlu, Yalçınkaya, 2008:224). Bu sebeple yatırımcı belirsizlik
ve risklere karşı dikkatli olmak zorundadır.
Risk durumunda olayların hangi olasılıklarla gerçekleşeceklerinin önceden bilindiği
kabul edilir. Belirsizlik durumunda ise olaylara ait olasılıkların tahminlerinin yapılması
imkansızdır. Bununla beraber yatırım analizlerinde ve finansmanda risk ve belirsizlik
birbirinin yerine kullanıldığından genellikle iki terim eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.
Bir projenin riskini; projeden gelecekte beklenen verim oranında doğabilecek muhtemel
sapmalar şeklinde tanımlayabiliriz (Okka, 2000: 322).
Yapılacak yatırımın ne ölçüde riskli olduğunu tespiti için yapılan analizler risk
analizleridir. Risk analizleri, “ekonomik-mali risk”, “siyasi risk”, “ülke riski” ve saire
analizlerden oluşur. Son yıllarda özellikle yabancı sermaye yatırımlarında risk analizleri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Dış borç ihtiyacı içinde olan ülkeler için kredi değerlemesi ve
risk
analizi
yapan
rating
kuruluşlarının
sayısı
son
yıllarda
hızla
artmıştır(http://www.canaktan.org/politika/kamuda-strateji/aktan-ppt/aktan-stratyonetim.pdf).
Çünkü belirlilik varsayımı gelecekte büyük kayıplara sebep olacaktır. Özellikle yatırımın geri
dönüşünü ve karlılığını olumsuz olarak etkileyecektir.
Yatırımların getirilerinde dalgalanmalara yol açan faktörler yani risk kaynakları iki
grupta toplanabilir: (http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).
- Sistematik riskler,
- Sistematik olmayan riskler
Sistematik ve sistematik olmayan riskin kaynakları ayrı ayrı analiz edilerek cebirsel
yaklaşımla toplam risk hesaplanır.
Sistematik olmayan riskin kaynaklarının başlıcaları şöyle sıralanabilir:
- Finansal risk,
- Faaliyet riski,
- Yönetim riski,
- İş ve Endüstri (Sektör) riski.
Sistematik risk, bütün yatırımların verimliliklerini etkileyen ekonomik, politik ve
sosyal çevre şartlarındaki değişmelerin getirdiği risklerdir. Ekonominin genel üretim
seviyesinde, fiyatlar genel düzeyinde, faiz oranlarındaki değişmelerden ortaya çıkıp
yatırımların verimliliklerini aynı yönde ancak değişik derecede etkileyen riskler olup,
çeşitlendirmeyle yol edilmesi mümkün değildir.
Sistematik risk kaynaklarının başlıcaları şöyle sayılabilir:
- Faiz oranı riski,
- Satın alma gücü (enflasyon) riski,
- Piyasa (pazar) riski.
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Proje değerlendirme sürecinde, projelerin yapılabilirlikleri genellikle net bugünkü
değerlerine bakılarak belirlenebilmektedir. Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu ortamlarda,
projelere ait nakit girişleri, nakit çıkışları, iskonto oranı gibi parametreler, projenin yaşam
döngüsü boyunca değişmektedir. Bu sebepten ötürü, projelerin “Net Bugünkü Değerlerinin”
bulunmasında kullanılan bu parametreler tahmin edilirken, her bir parametreye ilişkin
muhtemel değerlerin tümü tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Her bir parametrenin, tek bir değer
yerine bir değerler kümesi şeklinde belirlenmesi sonucu, parametrelerin olası tüm
kombinasyonları için farklı “Net Bugünkü Değerler” elde edilmiş olacaktır. Sonuç olarak tek
bir projeye ait hesaplanan bu “Net Bugünkü Değerlerinin” değişim aralığı yani değişkenliği
ne kadar az ise, o proje o kadar risksiz olacaktır. Dolayısıyla, bir projenin risk düzeyinin
sayısal olarak ölçülmesi için projenin “Net Bugünkü Değerlerinin”
değişkenliği
belirlenmelidir. O halde, bir proje önerisinin risk düzeyi belirlenmek istendiğinde öncelikle
risk içeren proje parametrelerinin farklı kombinasyonlarına göre projenin “Net Bugünkü
Değerlerinin ne olacağı belirlenmelidir .Geleneksel proje değerlendirme yöntemlerinden biri
olan NBD yöntemine göre, bir projenin “Net Bugünkü Değerleri” ilgili eşitlik yardımıyla
bulunmaktadır(Armaneri, Özdağoğlu, Yalçınkaya, 2008:224-225).
Diğer bir yaklaşım olarak, simülasyon yaklaşımı, proje parametrelerine ait değerlerin
tek bir değer yerine bir değişim aralığına sahip olasılık dağılımları ile tanımlanmasına olanak
sağlamaktadır. Böylelikle proje değerlendirmede belirsizlik ve riskin etkisi tamamen olmasa
bile bir ölçüde azalmaktadır. Simülasyon yönteminin temel odak noktası, projenin karlılığını
etkileyen ve olasılık dağılımı ile belirlenen proje parametrelerine ait rasgele türetilen değerleri
kullanarak projenin karlılığını hesaplamaktır. Kullanılan simülasyon modelinin çalıştırılması
ile her seferinde farklı bir rasgele değer türetildiğinden projenin karlılığı da her seferinde
farklı bir şekilde elde edilmiş olacaktır. Günümüzde pek çok bilgisayar programı yardımıyla
olasılık dağılımı ile tanımlanan bir proje parametresine ait rasgele değerler türetmek
mümkündür. Simülasyon uygulamaları günümüzde artık hızlı bilgisayarlar aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla simülasyon modelinin tekrar sayısının artması zaman ve
maliyet açısından büyük bir sorun yaratmamaktadır(Armaneri, Özdağoğlu, Yalçınkaya,
2008:225-226).
Proje değerlendirme sürecinde çoğu zaman projenin karlılığını yani “Net Bugünkü
Değerlerini” etkileyen parametreler olasılık dağılımları ile tanımlanamamaktadır. Böyle
durumlarda bulanık küme teorisinin ilkelerine başvurmak kaçınılmaz olur. Bulanık ilkeler
hakkında ilk bilgiler, Azerbeycan asıllı Zadeh (1965) tarafından literatüre sunulmuş ve önce
tepkiyle karşılanan bu ilkelerin yayılması ve kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Bulanıklığın
anlamı, bir araştırıcının incelediği konunun kendisi tarafından tam kesinlikle bilinmemesi
durumunda sahip olduğu eksik ve belirsiz bilgilerin tümüdür. Böylece araştırıcı, klasik
analitik yöntemleri doğrudan kullanamaz. Bulanık kümeler ve sistemlerle ilgili birçok
yaklaşım ve hesaplama teknikleri geliştirilmiştir. Yatırım projelerinin seçiminde ve
değerlendirilmesinde, proje ile ilgili nakit akışlarının izlenmesinde istatistiksel metotlardan ve
optimizasyon tekniklerinden sıkça yararlanılmakta olup, son yıllardaki çalışmalar
incelendiğinde, özellikle simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini kapsayan çalışmalarda
artan bir eğilim gözlenmektedir(Armaneri, Özdağoğlu, Yalçınkaya, 2008:226).
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12.2. Yatırım Proje Değerlemesi ve Risk Ölçümü
Bazı durumlarda projeye ait riskin belirlenmesinde daha basit olan metodlar kullanılır.
Risk ve belirsizliğin değerlendirilmesi konusunda bir hayli klasik analiz metodu
geliştirilmiştir. Bu metotlardan birisi veya birkaçı projenin analizinde kullanılabilir. Klasik
metodlar yetersiz kaldığında analizci daha ileri metodları kullanmalıdır. Klasik metodlardan
bazıları ise şunlardır; (Okka, 2000: 438).
a) Sezgisel Değerlendirme Metodu,
b) Muhafazakar Değerlendirme Metodu
c) İyimserlik-kötümserlik Metodu,
d) Oyun teorisi,
e) Başabaş noktası Analizleri Metodu,
f) Riskin ıskonto edilmesi metodu,
g) Tam Belirsizlik halinde uygulanan muhtelif Metodlar,
h) Duyarlılık analizleri Metodu,
Burada, çeşitli yöntemlerin detaylı uygulamalarından çok sahip oldukları temel prensipler
üzerine yoğunlaşarak değişik karmaşıklık derecelerine sahip teknikleri incelenecektir.

12.2.1. Sezgisel Değerlendirme Metodu
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde riskin ölçülmesi yöntemi olarak kullanılan
en yaygın metotlardan birisi sezgisel değerleme metodudur. Bu metoda göre yatırım yapacak
kişi ve kuruluş geçmiş tecrübelerine ve sezgilerine göre hareket eder. Yani yatırımın kabul ve
ret kararı parametrelerin sayısal tespit ve tahminlerinden öte, tecrübeler ve kanaatlere göre
verilir(Bezirci, 2011:135). Burada seçim parasal değil, sezgiseldir(Okka, 2000: 438).

12.2.2. Muhafazakâr Değerlendirme Metodu
Bu metoda göre projenin unsurlarından birisi veya birkaçı muhafazakar bir şekilde
değerlendirilmek suretiyle riskin bertaraf edilmesine çalışılır(Okka, 2000: 438).

12.2.3. İyimserlik-kötümserlik Metodu
Bu metoda göre bir yatırım projesinin belirsizlik şartları altında tahmin edilmiş olan
parametreleri iyimser (optimistic), muhtemel ve kötümser (pessimistic) bir yaklaşımla analize
tabi tutularak her üç şekilde değerlendirmenin yatırım projesi üzerine ve firmanın karlılığına
ne gibi etkileri olacağı incelenmeye çalışılır (Okka, 2000: 439).
Ancak iki önemli sorun vardır. Birincisi hangi veriler iyimser görüşe göre
değerlendirilecek, hangi veriler kötümser görüşe göre değerlendirilecektir. İkincisi ise
yatırımcının iyimserlik ve kötümserlik duygularının derecesi nasıldır? Bu iki sorun da, yatırım
projesinin özelliğine ve bu değerlendirmeyi yapacak olan kişinin sübjektif davranışına göre
değişiklik gösterecektir (Bezirci, 2011:136). Bu metotta tahmini yapan kişi belirleyici bir role
sahiptir.
208

12.2.4. Oyun Teorisi
Belirsizlik altında karar vermenin diğer bir şekilde iki veya daha fazla karar vericinin
karşılıklı rekabet halindeki durumlarında taraflar için verilecek karar şeklidir. Bu şekilde
rekabeti ihtiva eden tarafların çözümü oyun teorisi teknikleri kullanılarak yapılır. Yani oyun
tabiri zamanla ortaya çıkacak olan belli ödemeleri önceden tahmin etmek için karar vermek
zorunda kalan tarafların menfaat çatışmalarını ve rekabetini yansıtır. Bu durumda rasyonel
hareket eden yöneticinin, kendi alternatifini seçmeden önce, rakibinin ne yapacağını dikkatli
bir şekilde düşüneceği farz edilir. Oyunda taraflardan biri kaybeder, diğeri kazanır. Oyun
teorisi, firmalarda satın alma politikalarının belirlenmesi, sermaye yatırımlarının planlanması,
teklif verme politikasının belirlenmesi, yeni mamullerin arasından seçim yapılması,
fiyatlandırma, belirsizlik talep durumunda üretimin programlanması, araştırma stratejilerinin
tespiti konularında kullanılmaktadır(Okka, 2000: 447).

12.2.5 Başabaş Noktası Analizleri Metodu
Başabaş analizleri genellikle projeye ait parametrelerden birinin belirsiz olduğu
durumlarda veya projeyi riskli hale getirecek değerin tayininde kullanılan bir metotdur. Bu
değer projenin zarara dönüş noktasını yani marjinal noktayı gösterir(Okka, 2000: 441). Bu
yöntem bir projede kâr ve zararın başabaş olduğu ya da kâr ile zararın sıfır olduğu üretim
noktasını belirlemeyi amaçlar. Kâra geçiş ya da başabaş noktasında toplam satış geliri
(hasılatı) toplam üretim maliyetine eşittir(http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).

12.2.6. Riskin İskonto Edilmesi Metodu
Bu metod projenin risksiz iskonto oranı üzerinden bir risk priminin ilave edilmesini ve
projenin yeni heasplanan (i) değeri ile iskonto edilmesini savunmaktadır. Çünkü iş
hayatındaki risk yükseldikçe projenin beklenen verim oranının artması beklenir(Okka, 2000:
442).

12.2.7. Tam Belirsizlik Halinde Uygulanan Muhtelif Metodlar
Projeye ait parametrelerin gerçekleşme ve tam olarak olasılıkları ve olayların
kendilerinin belirlenemediği karar problemleri belirsizlik altında karar verme kriterleri ile
incelenebilir. Burada olaylara ait olasılıklar belirlenemediğinden beklenen değer kriterinin
uygulanması mümkün değildir. Bu durumda zor olan hangi karar tipinde hangi kriterin
seçilmesinin isabetli olduğunun tespitidir. Çünkü her kriter belli ölçüde iyimserlik ve
kötümserlik taşıyarak karar organının sezgi ve tecrübelerine dayanacaktır. Genel olarak
kriterler ise, eş olasılık (Leplace) kriteri, Kötümserlik (Maximin, Wald) kriteri, Pişmanlık
(Savage) kriteri, İyimserlik (Maximin, Plunger) kriteri, Hurwıcs kriteri, Maximin (Minimax)
ve Maximax (Minimum) kriteri dir(Okka, 2000: 442-446).

12.2.8. Duyarlılık Analizleri Metodu
Diğer bölümde detaylı bilgi verilecektir.
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Uygulamalar
Yatırım projelerinde risk analizini gelecekte muhtemel belirsizlik ve riskleri
dikkate alarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
Yatırım projelerinde muhtemel belirsizlik ve riskler neler olabilir?
Yatırım projelerinde risk ölçüm metodları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geleceğin belirsiz olması nedeniyle yatırımlar risk içermektedir. Yatırım projelerinde
gelecekle ilgili tahminler yapılırken risk analizlerinin yapılması ve minimum riske sahip
projelerin seçilmesi gerekir. Aksi taktirde yanlış bir seçim ekonomik kaynakların israfına ve
firmanın rakipler karşısındaki avantajlarını kaybetmesine de neden olacaktır. Bu doğrultuda
risk analizi ve değerlendirmesi sürecinde firmalar çeşitli metotlardan yararlanabilmektedirler.
Sonuç olarak firmaların bu rekabetçi iş dünyasında varlıklarını sürdürebilmeleri, risklerini
analiz etmeleri ve yönetmelerine, her şeyden önce çalışanların bu tür sistemleri
uygulayabilecek düzeyde bilgi ile donatılmış olmalarına bağlıdır. Çünkü riski yönetmek
güvenilir ve doğru bilgi ile mümkündür. Doğru ve güvenilir bilgi ise doğru ve gerekli
metotların kullanımı ile sağlanabilir.
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Bölüm Soruları
1)
Proje değerlendirme sürecinde, projelerin yapılabilirlikleri genellikle net
bugünkü değerlerine bakılarak belirlenebilmektedir.
a)Doğru
2)

b)Yanlış

Aşşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bir projeye ait hesaplanan “Net Bugünkü Değerlerinin” değişim aralığı ne kadar az
ise, o proje o kadar risksiz olacaktır.
b) Bir projeye ait hesaplanan “Net Bugünkü Değerlerinin” değişim aralığı ne kadar az
ise, o proje o kadar riskli olacaktır.
c) Bir projeye ait hesaplanan “Net Bugünkü Değerlerinin” değişim aralığı ne kadar az
ise, o proje o kadar belirsiz olacaktır.
d) Bir projeye ait hesaplanan “Net Bugünkü Değerlerinin” değişim aralığı ne kadar az
ise, o proje o kadar sınırları belirli olacaktır.
3) Aşağıdakilerden hangisi risk ölçüm metodu değildir.
a)

Muhafazakar Değerlendirme Metodu

b)

Sezgisel Değerlendirme Metodu,

c)

Başabaş noktası Analizleri Metodu,

d)

Bulgusal Yöntemler

4) Genel olarak kriterler ise, eş olasılık (Leplace) kriteri, Kötümserlik (Maximin,
Wald) kriteri, Pişmanlık (Savage) kriteri, İyimserlik (Maximin, Plunger) kriteri, Hurwıcs
kriteri, Maximin (Minimax) ve Maximax (Minimum) kriteri dir.
a)Doğru

b)Yanlış

5) Firmalarda satın alma politikalarının belirlenmesi, sermaye yatırımlarının
planlanması, teklif verme politikasının belirlenmesi, yeni mamullerin arasından seçim
yapılması, fiyatlandırma, belirsizlik talep durumunda üretimin programlanması, araştırma
stratejilerinin tespiti konularında kullanılan yönteme ne denir?
a)

Oyun Teorisi

b)

Sezgisel Değerlendirme Metodu,

c)

Başabaş noktası Analizleri Metodu,
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d)

Bulgusal Yöntemler

6) Yatırımcının sübjektif davranışına dayanan metod hangisidir?
a) Muhafazakâr Değerlendirme Metodu
b) Oyun Teorisi
c) İyimserlik-kötümserlik Metodu
d) Risk analizi
7) Proje parametrelerine ait değerlerin tek bir değer yerine bir değişim aralığına sahip
olasılık dağılımları ile tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle proje
değerlendirmede belirsizlik ve riskin etkisi tamamen olmasa bile bir ölçüde azalmaktadır. Bu
yaklaşım hangisidir?
a) Riskin iskonto edilmesi
b) Simülasyon yaklaşımı
c) Bulanık İlkeler yakalaşımı
d) Risk analizi
8) Risk analizleri, hangi “ekonomik-mali risk”, “siyasi risk”, “ülke riski” ve saire
analizlerden oluşur.
a) ekonomik-mali risk
b) siyasi risk
c) ülke riski ve saire analizler
d) Hepsi
9) Aşşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yatırım projelerinin başlangıç aşamasında yapılacak olan minimum istihdam
sağlayan risk analiz yöntemleri firmalar tarafından diğerlerine kıyasla tercih edilecektir
b) Yatırım projelerinin başlangıç aşamasında yapılacak olan minimum maliyetli risk
analiz yöntemleri firmalar tarafından diğerlerine kıyasla tercih edilecektir
c) Yatırım projelerinin başlangıç aşamasında yapılacak olan maksimum maliyetli risk
analiz yöntemleri firmalar tarafından diğerlerine kıyasla tercih edilecektir
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d) Yatırım projelerinin başlangıç aşamasında yapılacak olan sıfır maliyetli risk analiz
yöntemleri firmalar tarafından diğerlerine kıyasla tercih edilecektir
10) Yatırım yapacak kişi ve kuruluşların geçmiş tecrübelerine ve sezgilerine göre
hareket ettiği metot hangisidir?
a) Muhafazakâr Değerlendirme Metodu
b) Oyun Teorisi
c) İyimserlik-kötümserlik Metodu
d) Sezgisel Değerlendirme Metodu,

Cevaplar
1) A, 2)A, 3)D, 4)A, 5)A, 6)C, 7)B, 8)D, 9)B, 10) D
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13. YATIRIM PROJELERİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE
DUYARLILIK ANALİZİ VE PROJE DEĞERLEME

216

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.. Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi ve Proje Değerleme
13.1 Yatırım Projelerinde Risk Belirleme Yöntemi Olarak Duyarlılık Analizi
13.1.1 Yatırım Projesi Riskinin Duyarlılık Analizi
13.1.2 Bir Yatırım Projesi Riskinin Duyarlılık Analizi
13.2 Simulasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Duyarlılık Analizi nedir?
Simülasyon nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yatırım Projeleri Riskinin Yatırım Projeleri Riskinin Duyarlılık
Analizi
Belirlenmesinde Duyarlılık Belirlenmesinde Duyarlılık yöntemlerini
proje
Analizi ve Proje Değerleme Analizini kavramak
üzerinde değerlendirmek
Konu

Yatırım Projesi Riskinin
Duyarlılık Analizi
(Bir Yatırım Projesi
Riskinin Duyarlılık
Analizi)
Simulasyon

Kazanım

Bir Yatırım Projesi Riskinin Bir
Yatırım
Projesi
Duyarlılık
Analizini Riskinin
Duyarlılık
uygulamak
Analizini
uygulamalı
değerlendirmek
Simülasyon
öğrenemek

tekniğini Simülasyon
tekniğini
araştırarak incelemek
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Anahtar Kavramlar



Duyarlılık Analizi
Simülasyon
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Giriş
Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek sorunların önceden
tahmini zorunludur. Belirsizliğin olduğu durumlarda risk kaçınılmazdır. Bir yatırım projesinin
kabul edilebilirliği ve riskleri projenin uygulanmasından önce analiz edilerek, finansal açıdan
uygunluğu değerlendirilmelidir. Yanlış bir yatırım kararının alınması, ileride sorun
oluşturabilmektedir. Yatırım projelerinin taşıdıkları risklerin önceden belirlenmesi sorunların
bertaraf edilebilmesine de imkan sağlar. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde her yatırım
projesi farklı risk derecelerine sahiptir. Bu sebeple riskin teknik analizlerden yararlanarak
tespiti sorunlardan haberdar olunması bakımından son derece önemlidir. Belirsizlik nedeniyle
yapılabilecek hataları en aza indirebilmek için başvurulan birkaç teknik için de yaygın
kullanılan duyarlılık analizlerine başvurulması önemlidir. Bu bölümde duyarlılık analizi ve
simülasyon tekniği açıklanmıştır.
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13. YATIRIM PROJELERİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE
DUYARLILIK ANALİZİ VE PROJE DEĞERLEME
Yatırımlar için ayrılan kaynakların en etkin biçim de kullanılması açısından projelerin
hazırlanması ve değerlendirilmesi büyük önem taşım aktadır.
Yatırım projeleri değerlendirilirken, projelerin sadece karlılığına bakılarak yatırım
kararının verilmesi rasyonel bir davranış olmaz. Çünkü tahmin edilerek belirlenen proje
parametre değerlerinde sapmalar olması durumunda projenin karlılığı ve yapılabilirliği bu
sapmalardan doğrudan etkilenecektir. Bu nedenden dolayı, proje önerisine ait risk düzeyinin
de proje değerlendirme sürecinde mutlaka analiz edilmesi gerekir(Armaneri, Özdağoğlu,
Yalçınkaya, 2008:226). Ancak geleceğe yönelik belirsizlikler işletme için daima risk
olmaktadır.
Geleceğe yönelik bir projeye ilişkin belirsizlik iki biçimde düşünülebilir: Birinci
biçimde, projenin sonuçları olasılıklar şeklinde dahi tahmin edilemez ve böyle bir durum tam
belirsizlik durumu olarak adlandırılır. İkinci durumda ise, en iyi tek bir tahmin yerine,
projenin sonuçları muhtemel bir değişim aralığı içinde tahmin edilir ki böyle bir duruma risk
adı verilir. Risk, beklenen ile gerçekleşen arasındaki fark biçiminde de tanımlanabilir. (Sarıaslan, 1997, 229). Bu sebeple belirsizlikler veya değişen şartlar sebebiyle sürekli gelişebilen
risk faktörü önemsenmelidir. Belirsizlik nedeniyle oluşabilecek hataları en aza indirebilmek
için ve riski belirleyebilmek için duyarlılık analizlerine başvurulması gerekmektedir. Risk
yönetiminde kullanılan araç ve teknikler, yatırım projesi ile ilgili kararın belirlenmesi sürecine
yardımcı olmaktadırlar.

13.1. Yatırım Projelerinde Risk Belirleme Yöntemi Olarak Duyarlılık
Analizi
Duyarlılık analizlerini kullanmak suretiyle, parametrelerdeki veya parametrelerin
unsurlarındaki muhtemel bir değişikliğin proje sonucu üzerindeki nisbi etkisi bilinmeye
çalışılır. Örneğin; satış miktarlarındaki, satış fiyatındaki, kapasite kullanım oranındaki,
hammadde fiyatlarındaki, işçi ücretlerindeki, v.b. muhtemel değişikliğin projenin analiz
sonucuna nisbi etkisinin ne olacağı analiz edilir(Okka, 2000: 440).
Duyarlılık analizi, bir projenin kapsamında yer alan değişken ve parametrelerin nasıl
ve hangi derecede projenin getirilerini etkileyeceğini inceleyen bir yöntemdir. Duyarlılık
analizinin asıl prensibi, yatırım projesinde yer alan değişken ve parametreleri tek tek
inceleyerek, bunların hangisinde olacak değişiklikleri değerlendirme sonucuna
(Fayda/Maliyet Oranı; Net Bugünkü Değer; İç Karlılık Oranı) en çok etkiyi yapacağının
belirlenmesidir. Duyarlılık analizinde amaç, hangi parametrelerdeki değişikliğe karşı sonucun
en duyarlı olduğunun gösterilmesi olmaktadır. Risk unsuru taşıyan parametre veya
parametreler, belirlenen bir oran veya mutlak değer ile (%5-510 gibi) değiştirilirken diğer
parametreler sabit tutulur ve değişikliğin değerlendirme sonucuna etkisi incelenir. Bu
inceleme sonuncunda, değerlendirme sonucunun bazı parametrelerdeki değişikliklere (artış
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veya eksikliklere) özellikle duyarlı olduğu, diğer bazı parametrelerdeki değişikliklerle fazla
etkilenmediği ortaya çıkar(Kahraman,1997: 209).
Aynı zamanda, duyarlılık analizi, projenin net bugünkü değerini oluşturan temel
değişkenlerdeki değişikliğe bağlı olarak, net bugünkü değerini’ nin ne ölçüde değiştiğini
ölçmeye yarayan bir risk analiz tekniği olarak kabul edilebilir. (Yükçü, 1999,825).
Uygulamada duyarlılık analizi amacı ile başvurulan yöntemler genellikle başabaş
(kâra geçiş noktası) analizi ve indirgenmiş nakit akımları yöntemleri olarak da bilinen net
bugünkü değer ve iç kârlılık oranı analizleridir(http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).
Başabaş analizi, Bir projenin başabaş üretim noktası ne kadar yüksek ise proje o
kadar risklidir. Bu yüksek üretim miktarını satmak ve daha sonra satışı artırarak kâra geçmek
zor olabilir. Benzer biçimde başabaş noktasının düşük olması o projenin kâr sağlama
olasılığının daha yüksek olması yani zarar etme durumunun daha az olması demektir. Çünkü
düşük
bir
başabaş
noktasının
üstünde
satış
yapmak
kolay
olabilir(http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).
İndirgenmiş nakit akımları yöntemi; Duyarlılık analizi amacı ile en yaygın
kullanılan yöntemdir. Çünkü proje değerlendirmenin temeli olan net bugünkü değer ve iç
kârlılık yöntemlmeri aracılığı ile projenin temel değişkenlerindeki değişmeleri doğrudan
projenin kârlılığına ilişkilendirir. Her varsayıma göre net bugünkü değer hesaplanır ve ortaya
çıkan değişiklikler belirlenebilir.
Duyarlılık analizi bir projenin riskliliği (değişebilirliği) konusunda oldukça yararlı
bilgiler sunmakta ve bu nedenle de vazgeçilmez bir risk belirleme yaklaşımıdır. Ayrıca
duyarlılık analizi yapılırken en önemli nokta her değişkenin muhtemel değişme aralığını ve bu
aralıktaki değerlerin ortaya çıkma olasılığını bilmektir. Çünkü değişme aralığındaki her değer
bir olasılık dağılımından alınmaktadır. Bu aralıkları ve olasılık dağılımlarını belirlemek ise
olasılık analizinin amacıdır(http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).
Olasılık analizi; Yatırım projelerini riske göre inceleyen yaklaşımlardan diğeri olan
olasılık dağılımı yaklaşımı, en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde projenin
sağlayacağı nakit girişlerinin beklenen değeri olasılıklarla çarpılarak bulunmakta ve bulunan
değer risksiz iskonto oranı üzerinden, şimdiki değere indirgenerek, projenin değerlemesi
yapılmaktadır(http://www.ito.org.tr/itoyayin/0008599.pdf).

13.1.1 Yatırım Projesi Riskinin Duyarlılık Analizi
Bir yatırım projesi için riskin belirlenmesi üzerine bir çalışma planlanmıştır. Söz
konusu yatırıma ilişkin genel bilgiler şu şekilde özetlenebilir.
Y Firması K tesisi kurmak istemektedir. Yapılan tahminler ise aşağıdaki tabloda
görüldüğü gibidir:
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Beklenen Tahminler
Yatırım Tutarı

10.000.000 TL.

Yıllık Nakit Girişleri

5.000.000TL.

Yıllık Ödemeler

2.220.000TL.

Hurda Değer

1.900.000TL.

Ekonomik Ömür

8Yıl

Sermaye Maliyeti

%20

Örneğin; bu yukarıdaki K tesisinin sermaye maliyetinin bir yıl sonra%30 oranında
artacağı ve muhtemel tahminlerin gerçekleşeceği beklensin. O halde gelecek yıl %30 sermaye
artışının meydana getireceği nisbi değişiklik şöyle bulunur:
Net Bugünkü Değer= 10.000.000+(5.000.000-2.220.000)(P/F, 0,20,1)+(5.000.0002.220.000)
(P/A,0,26,7)(P/F, 0,20,1)+1.900.000(P/F, %20,1)=-939.443TL.
İkinci yıldan itibaren sermaye maliyetinde meydana gelebilecek %30’luk bir artış
tahmini projenin reddini gerektirecektir. Duyarlılık analizlerinde grafik kullanmak sonuçların
daha açık görülmesini sağlar.
Örneğin; sermaye maliyetinin %17; 19; 20; 22; 26 olacağı belirlenmiş ise; bu takdirde
K projesinin sıra ile;
E(NBD)= 2.237.595;
E(NBD)= 1.465.610;
E(NBD)= 1.109.356;
E(NBD)= 448.710;
E(NBD)= -691.700 TL. bulunduğu görülmektedir.
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Şekil 2. Sermaye Maliyetine Göre Duyarlılık Grafiği
Kaynak: Okka, 2000: 440

Parametrelerdeki değişikliklere göre duyarlılık analizi özellikle, katkı parametrelerine,
kaynak vektörüne veya teknik katsayılara göre yapılabilir. Duyarlılık analizi, basit olarak,
modelde, parametrelere bağlı veya yapısal bir değişiklik ile karşılaşıldığında, bu durumun en
iyilik veya uygunluk koşullarından herhangi birisine etki edip etmediğinin ve etki ediyorsa da
değişen parametrenin değerinin hangi aralığı için eldeki çözümün korunacağının bulunması
işlemidir. Bazen de, parametrenin yeni değeri bilindiğinde, en iyilik veya uygunluk
koşullarına yansıyıp yansımadığı doğrudan hesaplanabilir. Gerçek hayatta çoğu durumda
belirsizlik veya risk altında yaşanır. Bu sebeple duyarlılık analizleri, çözümü elde edilen
belirli problemlerde, bu bölümde değinilen herhangi bir değişikliğin olması halinde, problemi
yeniden çözmeden eldeki çözümün korunup korunmayacağına yanıt vermeleri açısından
önemli analizlerdir. Bazı durumlarda da model parametrelerinde, ihtiyaç halinde yapılması
düşünülen bir değişikliğin, hangi sınırlara kadar değiştirilmesi halinde yeni bir çözüme gerek
kalmayacağının önceden bilinmesine olanak sağlar. Örneğin toplam maliyeti en küçüklemek
isteyen bir taşıma şirketinin, mevcut taşıma filosu ve eldeki olanaklarla, önceden belirlediği
alt sınırdan daha fazla taşıma yapmayı hedeflemesi halinde, yeni hedef değerini
belirlediğinde, eldeki mevcut çözümünün hala uygulanabilir bir çözüm olup olmayacağını ve
bu durumdan toplam maliyetinin hangi ölçüde etkileneceğini önceden sınayabilmesi
mümkündür(http://turgutozal.edu.tr/public/229/files/2016/4/Yoneylem-Arastirmasi-DersiMateryalleri1.pdf.111).

13.1.2. Bir Yatırım Projesi Riskinin Duyarlılık Analizi
Özel Sağlık Kuruluşu yatırım projesi riskinin duyarlılık analizi Uçkun,ve Girginer
(2006), tarafından değerlendirilmiş olup buna göre elde edilen bulgular oldukça önemlidir.
Buna göre, Sağlık işletmeciliğinin beklenen trendi de dikkate alınarak özel bir hastane
kuruluşuna ilişkin bir yatırım projesi için riskin belirlenmesi üzerine bir çalışma planlanmıştır.
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Uçkun ve Girginer(2006)’e göre gerek başabaş noktasına, gerek İndir-genmiş Nakit Akımları
Yöntemlerine göre olsun özel sağlık kuruluşu yatırım projesi riskinin duyarlılık analizinde,
söz konusu yatırım projesinin gelirlere karşı oldukça duyarlı olduğu görülmektedir. Gelirler
projedeki kritik değişken durumundadır. Bu değişkendeki artış veya azalış eğilimleri proje
riskini etkileyecek ve alınacak kararlarda da değişmelere neden olacaktır. Bu kararlardaki
değişmeler ise proje karlılığını etkileyerek öngörülen hedeflere ulaşmada yanıltıcı sonuçları
ortaya çıkarabilecektir.
Özel sağlık kuruluşu yatırım projesi riskini ortaya koyabilmek amacıyla uygulanan
duyarlılık analizinde projenin olumlu olduğu söylenebilir. Pozitif bir NBD’e sahip ve 1’den
büyük fayda/maliyet oranının bulunması, projenin olumlu kabul edilebileceğini
göstermektedir. Projenin kendini geri ödeme süresinin kısalığı, ileride sağla-nacak olanakların
artması, nakit girişlerinin yükselmesine ve likiditenin artma-sına olanak sağlayacaktır. Sağlık
kuruluşu yatırım projesinin kritik değişkeni işletme gelirleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu
işletme gelirleri; özel ameliyatlar, büyük-orta ve küçük ameliyatlar, röntgen ve poliklinik
gelirleri olarak sayılabilir. Gelirlerdeki küçük değişiklikler, proje riskini etkileyecektir.
Gelirlerdeki artış ya da azalışlar beraberinde riski getirecektir(Uçkun, Girginer, 2006:7-9).
Uçkun ve Girginer(2006)’in çalışmalarının değerlendirilmesi göre; “Özel hastaneler
gelir getirici faaliyetlerine önem vermelidir. Gelirlerdeki artışlar kuruluşun büyüme hızını
arttıracak, kaliteyi yükseltecek ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu faydaların
yanında projenin taşıdığı riskin göz ardı edilmesi, ileride büyük sorunlara yol açabilir ve
sağlık kuruluşunun ekonomik ömrünün kısalmasına neden olabilir” sonucu çıkarılmıştır.
Ancak çeşitli faaliyet alanlarına göre işletmelerdeki duyarlılık analizleri sonucu sektör
özeliklerine göre farklı sonuçlar vermektedir. Örneğin bir tarım işletmesi için sektörün
özelliği ve parametrelerdeki değişikler tarım işletmesi projesinin duyarlılık analizi sonucunu
etkilemektedir. Diğer bir çok sektör için hazırlanan projelerde önem verilen kritere göre farklı
sonuçların alındığı görülmektedir.
Sonuç olarak, “Duyarlılık analizi “eğer” ile başlayan soruların resmi adı olarak da
ifade edilmektedir diyebiliriz. Şöyleki ; Eğer Aktel’in 1999 yılındaki satışları 1998 yılı
satışlarına oranla %50 yerine %40 bir büyüme gösterseydi ne olurdu? Eğer satılan malların
maliyeti, satışların %93’ü yerine %95’ i olarak gerçekleşseydi durum nasıl olacaktı?vb.gibi.
duyarlılık analiziyle çok yakından ilgili olan bu durum , proforma mali tablolarda temel
olarak alınan ve tahminle ilgili sonuçların ortaya nasıl çıktığının gözlemlenmesine dayanan
varsayımlardan
birisinin,
sistemli
bir
şekilde
değişmesini
kapsamaktadır(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do).
Bu çalışma en az iki şekilde yararlı olabilmektedir. Birincisi, duyarlılık analizinin olası
sonuçların kapsamı ve boyutu hakkında bizlere bilgi sağlaması şeklinde sağlamış olduğu
yarardır. Bir örnek verilecek olursa, gelecekle ilgili erişilecek satış hacmine bağlı olarak bir
şirketin 150 ile 200 milyar TL. arasında değişebilen dış finansman ihtiyacının “Duyarlılık
Analizi ”ile açıklanacağını bir an için varsayınız. Bu durum, gelecekle ilgili olarak mevcut
borca ilave olarak 50 Milyar TL. daha ekleyen şirketin, finansal planlarında yeterli esnekliğe
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sahip olacağının bir göstergesi olarak yönetime bilgi verir. Duyarlılık analizinin ikinci yararı,
istisnalarla yönetime ait olarak sağlanan yarardır. Duyarlılık analizi bu yönüyle geleceğe en
güçlü bir şekilde etki edecek varsayımlarla, ikincil derecede olanların belirlenmesini
yöneticilere mümkün kılan bir yöntemdir. Bu ise, yönetimin veri toplamada yoğunlaşmasını ve
en kritik varsayımlar üzerindeki tahminlerle ilgili çabaların ortaya çıkmasını yönetime
mümkün kılan bir yaklaşım tarzı olmaktadır
(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do).
Mali tabloları bilgisayarlar ortamında oluşturulması proje ile ilgili kararların alınmasında
“Duyarlılık Analizi” nin kullanılabilirliğini arttırmıştır.

13.2. Simulasyon
Günümüzde işletmecilik alanında yeni bir gelişme olan simülasyon; heykel ve resim
yapımından yıldız savaşlarına, baraj planlamasından süpersonik uçak modellerine kadar çok
değişik alanlarda kullanılan bir kavramdır. Bu gelişim süreci ile simülasyon, bilgisayar
kullanımını gerekli kılan matematiksel bir model aracılığı ile gerçek bir sistemin temsil
edilmesini sağlayan bir tekniktir)https://prezi.com/y8jt-khwl7gp/proje-degerlendirmesinderisk-faktoru-duyarlilik-analizi-ve-monte-carlo-simulasyonu/).
Riskli yatırımların değerlendirilmesi için geliştirilmiş tekniklerden biride David B.
Hertz tarafından geliştirilen simülasyon tekniğidir(Kahraman, 1997:212). Riskli olduğu
değerlendirilen yatırımlarda, nakit girişlerini ve gerçekleşme olasılıklarını belirlemek için
kullanılır. Simülasyon yöntemi ile bir yatırım kararının sonucu yatırım gerçekleşmeden önce
test edilir(www2.aku.edu.tr/~mehmeterkan/sayfalar/sabitv.ppt).
Simülasyon, duyarlılık analizinin bilgisayar destekli, özenle gerçekleştirilmiş ve
genişletilmiş bir halidir. Simülasyon yönteminden yararlanabilmek için , tahmin içinde yer
alan ve kesin olmayan her eleman için olasılık dağılımını belirlemekle işe başlamak gerekir.
Bu dağılım her değişkenin alabileceği olası değerleri gösterir ve oluşan her değerin de
gerçekleşme olasılığını açıklar. Bundan sonraki adım, olmayan değişken için tesadüfi bir değer
bulunmasını ve seçilen değerler üzerine kurulacak bir proforma mali tablo hazırlamasını
bilgisayardan istemektedir. Bilgisayar aracılığı ile bu şekilde bir deneme meydana gelmiş olur.
Son
adıma
ulaşmak
için
bilgisayarın
çok
sayıda
denemeler
üretmesi
gerekecektir(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do).
Simülasyon modeline göre; projelerin beklenen verimleri ile verimin dağılımının
istatistik özelliklerini belirleyebilmek için, proje ile ilgili olmak üzere şu hususları
değerlendirmek gerekir.
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-Pazar Araştırması
1. Pazarın Hacmi
2. Pazardaki Büyüme Oranı
3. Pazardaki Pay
4. Satış Fiyatı
- Yatırımla ilgili Maliyet Analizi
5. Yatırım Maliyeti
6. Hurda Değer
-Faaliyet Giderleri
7.Faaliyet Giderleri
8.sabit Giderler
9. Yatırımın Ömrü,
Bu hususların her biri için proje değerlendiricilerin ayrı ayrı olasılık değerleri
belirlemeleri talep olunur. Bu dokuz faktör için olasılık dağılımları belirlendikten sonra
rastgele seçilecek bir dizi değer üzerinden projenin verimi hesaplanır(Kahraman, 1997:212213).
Simülasyonun nasıl uygulandığını açıklamak için pazarın hacmine ilişkin bir dağılım
verildiğini
düşündüğümüzde
aşağıdaki
tabloda
görüldüğü
gibi;
(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do).
Öncelikle bu faktörlerin her biri için olasılık dağılımları belirlenir. Sonra bu
faktörlerden rasgele kombinasyonlar oluşturularak ortalama nakit girişi ve oranı belirlenir.
Pazar payı olasılık dağılımının şu şekilde olduğunu varsayalım.
Pazar payı.....(*1,000 parça)

450

500

550

600

650

700 750

Olasılık...............................

0,05

0,10 0,20 0,30 0,20 0,10 0,05

Sınıflamasını şu şekilde yapabiliriz.
0-5..............450
6-15............500
16-35...........550
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36-65...........600
66-85...........650
86-95...........700
96-100........ 750
Rulet tahtasını çevirerek topu attığımızda farz edelim ki 26 numarasına denk gelsin. Bu
denemede Pazar payı 550,000 birim olacaktır. Aynı şekilde diğer 8 faktör içinde simülasyon
denemesi yapılacaktır. İlk 4 faktör yıllık satışları 7 ve 8nci faktörler yıllık işletme ve sabit
maliyetleri verecektir. Bu 6 faktörün birlikte değerlendirilmesi bize yıllık kazancımızı
hesaplamada yardımcı olacaktır. Bilgisayar her bir faktör için denemeler yapar ve tüm
faktörlerin muhtemel değerlerine göre bir kombinasyon oluşturarak sonuçları hesaplar. Bu
sonuçlara göre yatırımın beklenen geri dönüşü ve riski değerlendirilebilir. Diğer bir ifade ile
yatırımın
belli
bir
tutarın
altında
yada
üstünde
getiri
sağlayacağı
görülebilir(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do). Bu
işlem bir çok defa tekrarlanabilir. Her defasında ayrı bir dizi olmak üzere dokuz faktöre ait
veriler belirlenmektedir. Bu suretle hesaplanan verilerden frekans dağılımı elde edilir. Bu
dağılımın matematik ümidi bize yatırımın ortalama verimini ve bu dağılımın standart sapması
da projenin riskini verir. Aynı mantık ikinci projeye uygulanırsa projeler arasında seçim
yapma olanağı elde edilmiş olur(Kahraman, 1997:214).
“Simülasyonun “Duyarlılık Analizi ”ne göre üstünlüğü, tüm kesin olmayan verilerin
bir kerede değişmesine izin vermesidir. Simülasyonun başlıca eksik yönlerinden bir tanesi
sonuçların yorumlanmasındaki zorluktur denebilir. Bu konudaki önemli nedenlerden bir
tanesi, yöneticilerin çok azının gelecekle ilgili olayların olası (muhtemel) sonuçları hakkında
detaylı
olarak
düşünebilme
yeteneğine
sahip
olabilmeleridir
(mehmetsamet.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18931591/finansal_planlama.do).
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Uygulamalar
Duyarlılık analizi ve Simülasyon tekniğini örnek soruları
değerlendiriniz.

inceleyerek
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Uygulama Soruları



Duyarlılık Analizi nasıl bir yöntemdir?
Simülasyonu açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Duyarlılık analizleri sayesinde parametrelerdeki veya parametrelerin unsurlarındaki
olası bir değişikliğin proje sonucu üzerindeki nisbi etkisi bilinmeye çalışılmaktadır. Duyarlılık
analizi, bir projenin kapsamında yer alan değişken ve parametrelerin nasıl ve hangi derecede
projenin getirilerini etkileyeceğini inceleyen bir önemli bir yöntemdir. Mali tabloları
bilgisayarlar ortamında oluşturulması proje ile ilgili kararların alınmasında “Duyarlılık
Analizi” nin kullanılabilirliğini arttırmıştır. Riskli olduğu değerlendirilen yatırımlarda, nakit
girişlerini ve gerçekleşme olasılıklarını belirlemek için kullanılan duyarlılık analizlerinin
olumlu sonuçları görülmektedir Riski belirlemek için uygulanabilen diğer analizler içinde
simülasyon yönteminin de kullanımının olumlu sonuçları vardır. Simülasyon yöntemi ile bir
yatırım kararının sonucu yatırım gerçekleşmeden önce değerlendirilmektedir. Simülasyon,
duyarlılık analizinin bilgisayar destekli, özenle gerçekleştirilmiş ve genişletilmiş bir halidir.
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Bölüm Soruları
1) Belirsizlik nedeniyle oluşabilecek hataları en aza indirebilmek ve riski
belirleyebilmek için başvurulan analiz hangisidir?
a) Başabaşnoktası analizi
b) Simülasyon
c) Duyarlılık analizi
d) Net bugünkü değer yöntemi
2) Duyarlılık analizi, bir projenin kapsamında yer alan değişken ve parametrelerin
nasıl ve hangi derecede projenin getirilerini etkileyeceğini inceleyen bir yöntemdir.
a) Doğru

b)Yanlış

3) Duyarlılık analizinde amaç, aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?
a) Hangi parametrelerdeki değişikliğe karşı sonucun en duyarlı olduğunun
gösterilmesi olmaktadır
b)

Belirsizliği ortadan kaldırmak

c)

Herhangi bir parametredeki değişikliği tespit etmek

d)

Riski göz ardı etmek

4) Parametrelerdeki değişikliklere göre duyarlılık analizi_____________
a) katkı parametrelerine ve kaynak vektörüne yapılabilir.
b) teknik katsayılara göre yapılabilir
c) katkı parametrelerine, kaynak vektörüne veya teknik katsayılara göre yapılabilir.
d) En az 4 parametre dikkate alınarak yapılır.
5) Heykel ve resim yapımından yıldız savaşlarına, baraj planlamasından süpersonik
uçak modellerine kadar çok değişik alanlarda kullanılan kavram hangisidir?
a) Başa başnoktası analizi
b) Simülasyon
c) Duyarlılık analizi
d) Net bugünkü değer yöntemi
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6) Riskli yatırımların değerlendirilmesi için geliştirilmiş tekniklerden biride;
a) Başabaşnoktası analizi
b) Simülasyon
c) Duyarlılık analizi
d) Net bugünkü değer yöntemi
7) Simülasyon, duyarlılık analizinin bilgisayar destekli, özenle gerçekleştirilmiş ve
genişletilmiş bir halidir.
a) Doğru

b)Yanlış

8) Simülasyon modeline göre; projelerin beklenen verimleri ile verimin dağılımının
istatistik özelliklerini belirleyebilmek için, proje ile ilgili aşağıdaki hangi hususları
değerlendirmek gerekir.
a) Arz – Talep analizi
b) Yatırımın ömrü,
c) Diğer projelerin maliyeti
d) Pazar Araştırması, Yatırımla ilgili Maliyet Analizi, Faaliyet Giderleri
9) “Simülasyonun “___________ ”ne göre üstünlüğü, tüm kesin olmayan verilerin bir
kerede değişmesine izin vermesidir. İfadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanabilir?
a) Başabaşnoktası analizi
b) Simülasyon
c) Duyarlılık analizi
d) Net bugünkü değer yöntemi
10) Simülasyonun başlıca eksik yönlerinden biri hangisidir?
a) Sonuçların yorumlanmasındaki zorluktur.
b) Karmaşık sayılar içermesi
c) Matematiksel ifadelerin karışıklığı
d) Yeni gelişmiş olması
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Cevaplar
1)C 2) A, 3)A, 4)C, 5) B, 6)B, 7)A, 8)D, 9)C, 10)A
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14. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PLANLAMA VE
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Sağlık sektöründe yatırım planlama ve uygulamaları
14.1. Sağlık Sektörü Projelerinde Yatırım Planlaması
14.1.1 Ekonomik Etüd
14.1.2 Hukuki Etüd
14.1.3 Teknik Etüd
14.1.4 Finansal Etüd
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık yatırım projeleri hangi etüdlerin sonucunda kabul edilebilir kesin proje olarak
kabul edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sağlık sektöründe yatırım Sağlık sektöründe yatırım Sağlık sektörü ile ilgili
planlama ve uygulamaları
planlama ve uygulamaları araştırma yapılması
konusunda
kavramların
öğrenilmesi
Konu

Kazanım

Sağlık Sektörü Projelerinde Sağlık Sektörü Projelerinde Sağlık sektörü yatırım
Yatırım Planlaması
Yatırım Planlamasının nasıl projelerinin
hazır
yapıldığı ve bu konunun projelerden incelenmesi
özellikleri
kavranmış
olmaktadır.

Ekonomik, teknik, hukuki ve Ekonomik, teknik, hukuki ve
finansal Etüd
finansal Etüdlerin sağlık
sektörü için özelliklerinin
anlaşılması

Sağlık sektörü yatırım
projeleri
için
yapılan
ekonomik, teknik, hukuki,
finansal
analizlerin
incelenerek
değerlendirilmesi.
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Anahtar Kavramlar



Sağlık yatırım projelerinde planlama
Sağlık yatırım projeleri için etüd
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Giriş
Sağlık sektöründe hastane yatırımları, mevcut hastanelerin yenilenmesi ve
modernizasyonu ve sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanması son derece
önemlidir. Devlet kurumları kar amacı gütmezler, kamu yararı esası ile çalışırlar ve finans
kaynakları farklıdır. Ancak özel sağlık kurumlarının ekonomik yapısı farklıdır ve finansal
analizlerinin yapılması verimli çalışabilmeleri sebebiyle gereklidir. Özellikle sağlık kuruluşunun
yer seçimi ile başlayan süreç ekonomik, fianasal ve teknik analizleri içermektedir. Hukuki yapının
ve bu konudaki yasal sürecin doğrultusunda gerçekleştirilmesi zorunlu olan yatırım projeleri çok
kapsamlı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu konular bu çalışma içinde sırasıyla yer almıştır.
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14. SAĞLIK
UYGULAMALARI

SEKTÖRÜNDE

YATIRIM

PLANLAMA

VE

Dünyada sağlık sektörü; sayıca artan ve giderek yaşlanan nüfus, yaygınlaşan kronik
hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerine artan erişim ve yükselen harcamalar,
altyapı iyileştirmeleri ve teknolojik gelişmeler gibi olgular paralelinde büyümektedir.
Sektörde öne çıkan başlıca konular; maliyetlerin düşürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
ile Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sistemde verimliliği artırmaya yönelik gerekli
iyileştirilmelerinin yapılmasıdır. Bu doğrultuda yatırım ihtiyacı artmaktadır. Yapılan
yatırımlar sayesinde sektörde hizmet kalitesinin, kurumsallaşma ve markalaşmanın artacağı
beklenmektedir. Sağlık sektörüne yeni ve modern tesislerde, daha geniş yatak kapasiteleri
kazandıracak olan hastaneler ile birlikte sektörde rekabetin yoğunlaşması
beklenmektedir(file:///C:/Users/lenovo/Desktop/sr04_ozelhastanelersektoru.pdf).
Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların milli gelir içindeki payı sürekli artmaktadır. Kıt
kaynakların verimli kullanılması için sağlık sektöründe proje değerlendirme yöntemlerinin
uygulanması gerekir. Yatırım kararları bütün işletmeler için olduğu gibi sağlık sektöründe
faaliyet gösteren işletmeler içinde zorunludur. Çünkü yatırım kararları işletmelerin başarısını
etkilemekte ve maliyet yapıları üzerine büyük etki yapabilmektedir. Sağlık sektöründe
yatırımların değerlendirilmesi, diğer sektörlerde olduğu gibi projenin ekonomik analizinin
yapılarak amacın belirlenmesini ve diğer alternatif yatırım projelerin değerlendirilmesini
gerektirmektedir. Sağlık yatırımları kamu, özel sektör ve kamu-özel ortaklıkları şeklinde
yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda sağlık alanında şehirlerde büyük yatırımlar hız
kazanmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler yerini büyük yatırımlara bırakmıştır.
Özellikle karlı bir alan olarak kabul edilen sağlık sektöründe özel sektörün yatırımlarının da
hız kazandığı görülmektedir.
İşletmeler proje yönetiminde yapacakları projelerin amaçlarını, maliyetlerini, proje
tamamlama sürelerini, projeler için gerekli finansal kaynakları, proje sonunda projelerin
ekonomik ve finansal getirilerini projeler yatırıma dönüştürülmeden önce mümkün olduğunca
gerçeğe yakın olarak belirlemek zorundadırlar. Sonuçta işletmeler projeler arasında önceleme
ve tercih yapmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısı ile projelerin maliyetleri, geri getirileri ve
yarattığı katma değerler mutlaka analiz edilmek durumundadır(Öztürk, Top:2016 3).
Diğer endüstri ve hizmetler sektöründeki diğer yatırım projeler inde olduğu gibi sağlık
sektöründeki yatırım projelerinde de bu sektör için bir yatırım fikrinin oluşması
gerekmektedir. Daha sonra ilgili yatırım projelerinin analiz edileceği bir süreç başlamaktadır.
Yatırım için oluşturulacak bu süreç sonunda yatırım projesinin uygulama aşamasına
geçilmektedir.
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Sağlık yatırım projeleri proje yönetimi açısından değerlendirilebilir: (Öztürk,
Top:2016 3).
1. Projeyi tanımla (Define it)
- Paydaşlar, strateji ve başarı
- Projenin başlangıç aşaması
2.Projeyi dizayn et (Design it)
- Zaman planlaması - Zaman planlamasının yeniden düşünülmesi
- Paydaşlar ve kalite - Risk ve fırsatlar maliyeti
3. Projeyi yap (Do it) - Proje organizasyonu: yapılar ve takımlar
- Projelerde liderlik ve yönetim
- Kontrol - Tedarik zinciri sorunları
- Problem çözme ve karar verme
4. Projeyi geliştir (Develop it)
- Projenin tamamlanması ve değerlendirilmesi
- Projenin performansını geliştirme
Özellikle bu aşamaların her bir kademesi ayrıntılarıyla ele alınmalıdır.
Avrupa Yatırım Bankası tüm sağlık projeleri için üç aşamalı ekonomik
değerlendirmeyi benimsemektedir :
Birinci aşama; yatırım için stratejik içerik ve gerekçe değerlendirilmesi;
İkinci aşama; alternatif ya da alternatifleri ile birlikte projelerin ekonomik analizidir.
Üçüncü aşama ise; projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir (European
Investment Bank, 2013:128).
Buna göre, her bir aşama projenin uygulanmasında isabeti arttıracaktır.
Sağlık kuruluşlarının öncelikli görevi toplumun ve bireylerin yaşam kalitesini
arttırmaktır. Hastane yöneticileri bu görevi gerçekleştirirken bir yandan da kuruluşun
geleceğini en iyi şekilde planlamak zorundadır. Bu doğrultuda artan talebi karşılamak,
sundukları hizmet ve teknolojileri ile ayrıcalık yaratmak için çabalarlar. Bu hedeflerini
gerçekleştirmek için de yatırım yapmak zorundadırlar (HFMA (a), 2003; 2).

14.1. Sağlık Sektörü Projelerinde Yatırım Planlaması
Sağlık işletmelerinin yatırım projeleri karar aşamaları mevcut durum, kapasite ve
harcama hedeflerinin belirlenmesi düşünce fikrinin doğması ile başlamaktadır.
Projelendirmede birinci aşama olan bu analizler yatırım bütçesinin planlanması, yatırımın
geri dönüşümünün saptanması ve proje giderlerinin belirlenmesi şeklinde dört aşama da
gerçekleşmektedir.
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Yatırım kararı alabilmek için, yatırım projesinin önceden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
-Yatırım için gerekli üretim faktörlerinin belirlenmeli,
-Yatırım mallarının temin durumu,
- Yatırım projesi gerçekleştiğinde gerekli olan hammadde ve yardımcı madde durumu,
-Üretilecek ürünlerin maliyetleri,
-Üretilecek ürünlere olan talep, ve fiyat durumu,
-Kurulacak işletmenin kuruluş yeri ve büyüklüğünün seçimi,
-Yatırım tutarlarının hesaplanması,
-İşletmede gelir ve gider tahminleri,
-Finansman durumu,
-Konu ile ilgili yasal düzenlemeler incelenmelidir.
Özellikle, ekonomik, teknik ve finansal değerlendirmeler olmak üzere sektörel
özellikler göz önüne alınarak yapılacak olan fizibilite çalışması son derece önemlidir.
Bununla birlikte hukuki etüdler de ayrıca ekonomik etüd dışında incelenebilir.
Ekonomik etüd kapsamında;





Pazar araştırması ve talep tahmini
İşletme kuruluş yerinin belirlenmesi
İşletme büyüklüğünün belirlenmesi
Hukuki düzenlemelerin belirlenmesi
gerekmektedir.

14.1.1 Ekonomik Etüd
Sağlık yatırımı için pazar araştırmaları yapılırken ülkedekji ve bölgedeki sektörel
veriler incelenmeli, sektördeki gelişim trendi, kuruluşun rakibi konumunda olan kamu ve özel
hastanelerin sayısı, yatak kapasitesi, yatak devir hızı, ameliyat sayıları gibi veriler
değerlendirilmelidir (Ünal, 2005, 14). Bir sağlık kuruluşunun hizmetleri için talep tahmini
ise,o bölgenin demografik özellikleri, hasta sayısı ve hasta – doktor beklentileri gibi
faktörlerin incelenmesini gerektirir. Bu konuda çeşitli teknik analiz yöntemleri yararlı
olmaktadır.
Sağlık işletmesinin kuruluş yeri bakımından yapılacak bir analizle optimum kuruluş
yerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü, kurulmuş olan bir hastanenin konumu
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ilerleyen zamanlarda değiştirilemeyeceği için başlangıçta doğru yerin seçilmesi son derece
önemlidir. Hastanenin görülebilir olması, toplu taşım araçları ile ulaşılabilir olması, yoğun
trafikten ve gürültüden etkilenmemesi gerekmektedir. Sağlık tesisleri kamu hizmeti
taşıdığından kuruluş yeri bakımından bir dizi hukuki kolaylığa sahiptir. Ancak kamu
hastaneleri ve özel kuruluşlu özel hastaneler bazı noktalarda farklılık gösterebilmektedir. Özel
hastaneler kamu yararı gözetmenin yanında girişimci özelliklerini de korumaktadırlar.
Yer seçimi ile ilgili özel bir hastanenin yer seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki şartlar
gerekmektedir(Ahiler Kalkınma Ajansı, 2013: 3):
- İmar ile ilgili mevzuat uyarınca belediye tarafından özel sağlık alanı olarak kullanım
kararı verilmiş olması
- Valilik tarafından yetkilendirilmiş merci tarafından (Belediye veya Çevre Sağlığı
Araştırma Müdürlüğü) gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığına; insan sağlığını
olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhî müesseselerden uzak
olduğuna dair rapor
- İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından ulaşım
şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğuna dair rapor
- Belediye tarafından Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda
otopark yeri ayrılmış olduğunu belirten rapor
- İlgili belediye tarafından hastane binası için yeterli yeşil alan ayrılmış olduğuna dair
rapor, gerekmektedir. Yer seçimi ile ilgili izin ve ruhsatlar tamamlandıktan sonra Ön izin için,
gerekli evrakalar Bakanlığa gönderilir. Daha sonraki aşama ruhsatlandırma aşamasıdır.
Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak
hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve
verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir(Ahiler Kalkınma Ajansı, 2013: 3).
Sağlık işletmelerinin kapasite belirleme işlemlerinde talep analizi önemli yer tutar.
Kapasite belirleme ve kapasite artırma tamamen talebe bağlıdır. Talebin üstünde bir kapasite
maliyetleri artıracağı gibi, kaynakların tam olarak kullanılmamasına da sebep olmaktadır.
Sağlık alanında yapılacak olan yatırımlar, 10.06.2002 tarih ve 2002/4367 sayı ve
09.07.2002 tarih ve 24810 sayılı resmi gazetelerde yayımlanmış kararlar ile devlet tarafından
teşvik kapsamına alınmış yatırımlardır. Devlet tarafından sağlanan yatırım teşvikleri; (Ahiler
Kalkınma Ajansı, 2013: 5).
• Yatırım indirimi
• Gümrük muafiyeti
• KDV muafiyeti
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• Özel önem taşıyan sektörler ile kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanların
ücretlerinin vergilendirilmesinde indirim
• Vergi, resim ve harç istisnası gibi başlıklar altında ele alınabilir.
Sağlık sektöründe yıllar itibariyle verilen teşvikler artış göstermektedir.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca sağlık
sektörü yatırımlarına önemli teşvikler sağlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda, genel teşvik
uygulamalarının yanında belirli özellikler taşıyan yatırımlar "öncelikli yatırım konuları"
arasına alınmış ve daha yüksek destek yoğunlukları ile desteklenmeye başlanmıştır. Sağlık
sektörüne ilişkin olarak, belirlenen öncelikli yatırım konuları şunlardır:
- Biyoteknolojik ilaç üretimine yönelik yatırımlar
- Onkoloji ilaçlarının üretimine yönelik yatırımlar
- Kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
Teşvik alan kurumun dikkat etmesi gereken hususlar;
-Öncelikli yatırım statüsünde olabilmenin ilk koşulu yatırım projesinin Sağlık
Bakanlığı’nın onayına tabii olmasıdır.
-Proje onayına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir.
Öncelikli yatırımlar için Sağlık Bakanlığı'ndan alınan proje onayı ile teşvik belgesi başvurusu
yapılacaktır.
-Yatırımcının, teşvik belgesine bağlanan yatırımını gerçekleştirdikten sonra; ürününün
pazara sunulması vb. işlemler sırasında gerekli olan ruhsat ve diğer belgeler de ayrıca Sağlık
Bakanlığı tarafından düzenlenecektir.
-Teşvik belgesine başvuru bakımından, öncelikli yatırım kapsamı dışında kalan sağlık
sektörü yatırımları için Sağlık Bakanlığı onayı gerekmemektedir. Bu tür yatırımlar için
doğrudan Ekonomi Bakanlığı'na başvurulması yeterlidir(Ahiler Kalkınma Ajansı, 2013: 3).

14.1.2. Hukuki Etüd
Planlanan sağlık yatırımını ilgilendiren hukuki düzenlemelerin bilinmesi ve proje
hazırlanırken bunlara uyulması gerekmektedir. Bu hukuki düzenlemelerdeki kuralların
eksiksiz yerine getirilmesi işletmenin faaliyete geçebilmesi için gereklidir. Bu kurallar
maliyetleri ve giderleri etkileyen faktörler arasındadır (Ünal, 2005; 25). Ülkemizde sağlık
işletmelerini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin önemli olanları aşağıda
sıralanmıştır.
• Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
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• Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• Hususi Hastaneler Kanunu
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Hemşirelik Kanunu • Sağlık Hizmetleri Temele Kanunu
• Kan ve Kan Ürünleri Kanunu,
• Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri
Hakkında Kanun
• Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranan Umuma Mahsus
Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
• Sağlık Bakalanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
• Türk Tabipleri Birliği Kanunu
• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
• Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
• Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği
• Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
• Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
• İlk Yardım Yönetmeliği
• Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
• Özel Hastaneler Yönetmeliği
• Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
• Hasta Hakları Yönetmeliği
• Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 49
• Tıbbi Atık Genelgesi
• Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelge
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• Özel Hastanelerin Branş İlavesi Hakkında Genelge
• Özel Hastaneler Hakkında Genelge • Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin
Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük
Özel Hastaneler Tüzüğü Türk Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla
hazırlanan bazı yasa tasarıları aşağıda sıralanmıştır (Ünal 2005; 27).
• Temel Sağlık Yasası
• Sağlık Bakanlığının Görevleri ve Organizasyonu Yasası
• Bölgesel Sağlık İdareciliği Yasası
• Genel Sağlık Sigortası Yasası • Özel Hastaneler Tüzüğü
• Hekimlern Mesuliyet Sigortası Yasası

14.1.3 Teknik Etüd
Bina etüdü, kullanılacak alet ve teçhizat ve personel ile ilgili ayrıntılı analiz ve
değerlendirme yapılmasını gerektiren önemli bir aşamadır.

14.1.4 Finansal Etüd
Sağlık kuruluşunun yatırım giderlerinin nereden ve nasıl karşılanacağının ayrıntılı
etüdü gerekmektedir. Özellikle gelir ve gider tahminleri yapılarak projeye başlanması ve
yatırım kaynaklarının tespiti son derece önemlidir.
Projelerin ekonomik açıdan analizi sırasında kullanılan temel analizler
şunlardır:
•Net Şimdiki Değer (NŞD); Projenin net şimdiki değeri artı ise proje kabul
edilir. Karşılaştırmada ise, en büyük net şimdiki değeri gösteren proje kabul edilir.
•İç Karlılık Oranı (İKO); Alternatif projeler arasında seçim yapmak
gerektiğinde en yüksek iç karlılık oranı gösteren proje seçilecektir
•Geri Ödeme Süresi; Bu yöntemle yatırım projesi değerlendirmesinde en
kısa sürede geri ödemesi gerçekleşen proje seçilir.
•Fayda-Maliyet Oranı (F/M); Uygulamada kullanılan fayda masraf oranı
yöntemi de net şimdiki değer yönteminin bir biçimidir. Fayda masraf oranı = Net
nakit girişlerinin şimdiki değeri / Proje maliyetinin şimdiki değeri Fayda masraf
oranı, 1’den büyük ise proje kabul edilir.
Sağlık kuruluşları için yapılan analizlerde Sağlık Bakanlığı verileri son derece
önemlidir. Atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet
belgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve
İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak hastane açılmasına izin verilebilir. Tüm bu
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ekonomik, teknik ve finansal etüdler sonucunda yatırım projesinin uygulanabilir olduğu ve
karlı bir yatırım olduğu sonucuna ulaşılarak sağlık yatırım projesi gerçekleştirilebilir.
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Uygulamalar
Bir Sağlık yatırım projesinin ekonomik, finansal ve teknik etüdleri
incelenmelidir. Bu konudaki internet üzerinden mevcut projeler araştırılmalıdır.
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Uygulama Soruları



Bir sağlık yatırım projesinin kesinleşmeden önce hangi analizlerin
yapılmasını gerektirir?
Özel bir hastanenin yer seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki hangi şartlar
gerekmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde sağlık alanına ayrılan
kaynakların milli gelir içindeki payı sürekli artmaktadır. Kamu yararına devlet tarafından
yapılan yatırımları esas itibariyle toplumun yararını gözetmektedir. Anacak özel teşebbüsün
girdiği sağlık yatırım projeleri alanı yatırımcının kar sağalmasını da hedeflemektedir. Bu
sebeple bir dizi ekonomik, teknik ve finansal analizin yapılması zorunludur. Bununla birlikte
hukuki etüdler yatırımcı açısından son derece önemlidir. Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi
ve onayı ile gerçekleşen sağlık sektörü yatırımları faaliyetlerini sürdürürken bir dizi teknik
uygulamalar son derece yararlı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yatırımı için yapılması gereken etüdlerden

a)

Ekonomik

b)

Finansal

c)

Hukuki

d)

Sosyal

2) Avrupa Yatırım Bankası tüm sağlık projeleri için kaç aşamalı ekonomik
değerlendirmeyi benimsemektedir :
a) 3
b) 2
c) 5
d) 4
3) Ekonomik etüd kapsamında aşağıdakilerden hangisi belirlenecek durumlardan biri
değildir?
a)

Pazar araştırması ve talep tahmini

b)

İşletme kuruluş yerinin belirlenmesi

c)

İşletme büyüklüğünün belirlenmesi

d)

İşletme karlılığının belirlenmesi

4) Sağlık yatırımı için pazar araştırmaları yapılırken ülkedeki ve bölgedeki sektörel
veriler incelenmeli, sektördeki gelişim trendi, kuruluşun rakibi konumunda olan kamu ve özel
hastanelerin sayısı, yatak kapasitesi, yatak devir hızı, ameliyat sayıları gibi veriler
değerlendirilmelidir.
a) Doğru

b)Yanlış

5) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık alanında yapılacak olan yatırımlara Devlet
tarafından sağlanan yatırım teşviklerinden değildir?
a) Vergi, resim ve harç istisnası
b) KDV muafiyeti
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c) ÖTV Özel Tüketim Vergisi
d) Yatırım indirimi
6) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık sektörüne ilişkin olarak, belirlenen öncelikli
yatırımlardandır?
a) Fizik-Tedavi hastalarına dönük yatırımlar
b) Biyoteknolojik ilaç üretimine yönelik yatırımlar
c) Kadın-Çocuk sağlığını korumaya dönük yatırımlar
d) Diş sağlığını korumaya dönük yatırımlar
7) Alternatif projeler arasında seçim yapmak gerektiğinde en yüksek ………….
gösteren proje seçilecektir. Boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisi ile doldurulur?
a)
Net Şimdiki Değer (NŞD)
b)
İç Karlılık Oranı (İKO)
c)
Geri Ödeme Süresi
d)
Fayda-Maliyet Oranı (F/M)
8) Hukuki etüd kapsamındaki kurallar maliyetleri ve giderleri etkileyen faktörler
arasında değildir.
a) Doğru

b)Yanlış

9) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık yatırım projesinin finansal
kullanılan temel analizlerden değildir?

analizi sırasında

a) Net Şimdiki Değer
b) İç Karlılık Oranı
c) Fayda-Maliyet Oranı
d) Simülasyon
10) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde sağlık işletmelerini ilgilendiren kanun, tüzük,
yönetmeliklerden değildir?
a) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
b) Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
c) Borçlar kanunu
d) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
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Cevaplar
1) D, 2)A, 3) D 4)A, 5)C, 6)B, 7) B, 8) A, 9)D, 10)C
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