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PROJE HAZIRLAMA VE GELi$TiRME
1)

Proje hazirlama ve gelismeye tarihsel bakis

1. l)Ger;i~ surecinin kurumsal analizi-Ekonomi tarihi
Bu siirecinde bir kez basladiktan sonra belli bir mannga uyarak isledigi gornluyor, Bu
surec ashnda dunyanm cesitli kesimlerinde birbiri ardma gerceklesen ve heps:inde
benzer sonuclara ulasan bir dizi degisimi ortaya cikarma egilimindeydi, Oyle ki bu
surec.sonunda en ilerlemis haliyle tarnn ekonomisi diye nitelendirdigimiz farkh bir
ekonomi bicimine ulasti
Ancak burada , eger olayi tek boyutlu dusunursek ve kati bir tutum benimsemek istemiyorsak iki noktayi goz onune almanuz gerekir:Bir kere.gecis surecindeki
.buyuk donusumler cesitli toplumlarda benzer tarzda gerceklestirmeyi her toplum aym
sekilde yapmadigi gibi ,aym kronolojik sirayt izleyerek de ortaya cikannadi, Hatta bu
evrime sahne olan toplumlarm hepsi birbirine benzemekten de uzakn. Butun btiyiik
tarihsel surecler boyunca oldugu gibi burada da bir cesitlilik soz konusu idi. Gercekten

gecis surecleri ile cesitli ekononriler ,belirli alanlarda ,ortak temel niteliklere sahip olan
aym ekonomi ve toplumlarm her birinin ,bu ortak nitelikleri otesinde kendine ozgu
ozellikleri oldugu da unutulmamalidir. MeseJa felsefe ,dinler,toplumsal kurumlar vb
alanlarda bu farkhliga rastlandigi gibi hatta topragm kullamlma sistemi gibi iktisadi
orgutlemede de bu farkhhk gozleniyordu, Ote yandan gecis surecine giren toplumlarm
hepsi bu sureci sonuna kadar kat edemedi.bir kisnu ,bu surecin ara duzeylerinde
durakladilar ve bu onemli bir farkhliga yol acn .Boylece bir kez daha .degisen oranlarda
da olsa bir duzey farkiyla , bir esitsizlikle karsilasiyoruz. Bu.aym zamanda esnek bir
analize de imkan verir. Cunku burada tarih ,bu asamada sadece bir tek evrimin yer
almadiguu ,aksine toplumlann .degisik bir evrim yollan izleme ve farkh sonuclara
ulasma olanaklanna sahip oldugunu gosteriyor,
1.1.GE<;iS SURECi KA VRAMl
A Ekonomileri ilkel asamadan kurtaran bu evrim .olagan ustu oneme sahip
yeniliklerin zincirleme bir bicimde gerceklemesi ile oldu. Bunlan onemleri dolayisi ile
"dev-yenilikler"diye niteleyebiliriz. Her biri bizzat tek basma onemli olan bu dev
yenilikler .ustelik.kendi etki ve hareketlerini devam ettiren bir dizi koklu sonuclar da
doguruyordu. Boylece bu siirecin,daha onceki basiangic ekononrilerinde meydana gelen
snurh yeniliklere benzemedigi ve ekonomiyi ve toplunm tamamen alt ust edecek gucte
oldugu anlasilmaktadir.
B. Bu yeniliklerin bir diger ozelligi , 90k suurli sayida bir zaman icinde yer
almamalan ,aksine oldukca uzun bir donem yaytlmalandir. Oyle ki , iktisadi evrimde ,
gecis sureci gecici ve luzla asilan basit bir evreyi temsil etmeyip , iktisat tarilrinin butun
bir evresine tekabul, etmektedir. Ancak , bu yeniliklerin ekonomiye girisi ,yine
prehistorik yeniliklerde oldugu gibi yuz binlerce yila yayilmayarak sadece birkac bin
yilhk bir sure icinde toplandi . Bu yeniliklerin sayisi ve onemi hesaba katihrsa ,ekonomi
ve toplumun aslmda butun bu zaman zarfi icinde surekli bir degisim halinde oldugu
gorulur.
C. Burada su sonuc cikryor. Bizim .gecis ekonomisi diye adlandirdigumz
ekonomi tiirii,kendisine tekabul eden biitiin donem boyunca hie degismeden devam
eden belirli niteliklerden olusmuyordu. Aksine ,bu ekonomi tiirii,durmadan degisim bir
icerige ve ozelliklere sahiptir. Su veya bu dev -yenilik ekonomiyi allak bullak ediyor
yeni yapilar ve faaliyetler doguruyor.bu kez onlar , baska yeniliklerin dogmasma yol
aciyor ve mevcut yapi ve faaliyetleri .baska bir degisle ekonominin ve toplumun
dayandigi temelleri tekrar degisiklige ugranyordu. Demek ki .bu gecis ekonomilerinin
"degisken " bir oze salrip olmasi onlarm bir baska onemli nitelikleridir. Hatta gercegi
soylemek gerekirse , dar anlamda bir gecis ekonomisinden soz edemeyiz. Zira, evrim
siiresince birbiri ardmca gelen cok sayida ekonomi bicimi soz konusudur .0 halde gecis
surecini , cesitli ekonomi tiplerinin birbiri ardmca ortaya r;Iktlgi ve bu ekonomi
turlerinden her birinin ozelliklere sahip oldugu ve ozellikle bir once gelen donemde
yaratilan yeniliklerin , izleyen ekonomi tipinde canhhk ve yaygmhk kazandigi bir surer;
olarak belirtmek daha yerinde olur.
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Bu bakimdan , gecis donemi , en azmdan dayandigi ilkede , cagdas iktisadi
gelisme doneminden farksizdir. iktisadi gelisme sured boyunca da farkh diizeyde
birbiri ardmca gelen gelismis ekonomi tipleri siralanmaktadir. Nispeten duragan
niteliklerdeki evrelere karsihk , her dinamik devrenin hesabi budur. Daha onceki
baslangic ekonomisi evresi ile gelecegin klasik tanm ekonomisi evresi bu duragan
donemleri temsil etmektedir. Bu Duragan ekonomilerin ozelligi , temel niteliklerini
buttin donem boyunca koruyan bir ekonomi tipinin surekliligi ve ekonominin ancak
kismi olarak evrimlesip, aym ekonomi tipi icerisinde kalarak farkh iktisadi diizeylere
gecmesidir,
D. Daha onceki ekonomi buyuk yeniliklerle alt list olusu , genel olarak
"neolitik devrim " diye nitelenir. Aciklayicr bir gorunume sahip olmasina ragmen bu
kavramm daha yakmdan incelenmesi gerekir.
DA) Dar anlamda almmca "11.eolitik" (yeni tas ) deyimi "paleolitik" kavramma karsidu.
Yururlukteki anlayislar .ashnda , bizim baslangic yada ilkel tipte diye dusundugumnz
butun donem ve topluluklan paleolitik olarak niteler .Zira bu toplumlara damgasnu
vuran , yontma tas teknigidir, Buna karsihk neolitik deyimi , daha ileri olan cilah tas
tekniginin egemen oldugu , izleyen evreyi gosterir. Bir omekle aciklamak istersek ,
paleolitik teknikte bir balta yapmak icin bir tas parcasmdan once kiynuklar kopanhr ve
uygun bir cahsma ile bu faaliyete tas kesici bir balta bicimini almcaya kadar devam
edilir. Baltamn agz1 yani kesici tarafi kiynuk koparmak suretiyle elde edilmistir.
Neolitik teknikle ise baltamn agzr , istenilen keskinlige erisilinceye kadar perdahlarnr.
Boylece , neolitik kavrann , bu anlamda , tasm islenmesindeki ilerlemeden ibaret bir
yenilige dayamr. Tasm esas hammaddeyi olusturmasi ve cilalamsuun silah ve aletlere
90k daha buyuk bir etkinlik kazandirmasi da dikkate ahmrsa , bu yenilik 90k onemlidir.
Ancak ne kadar onemli olursa olsun , bizim inceledigimiz donemi belirtmek icin bu
yenilgiyi hareket noktasi olarak kabul edemeyiz. Cunku , bu donem , tasm
islenmesindeki duzelmeden baska bircok dev- yenilik ilerde kendini gostermektedir, 0
halde , dar anlannyla " neolitik devrim" kavrami simrh kalmaktadir.
DB)Bu deyim cogu kez daha genis baska bir anlamda da kullamlmaktadir,
Bu anlamda neolitik deyimi tanmm ortaya cikisnu ve ondan kaynaklanan butun
donusumleri anlanr. Aslmda tasm islenmesine dayah bir sozlukle temelde tanmsal olan
ve tasla pek ilgisi ohnayan bir donii§timiiifade etmek kuskusuz biraz celiskilidir. Ancak
burada sadece gelenekcilikle ilgili bir dil ahskanhgi soz konusudur ve bu nedenlede
onu basit bir ahskanhk olarak almak uygun olur. Zaten .bazi tarihciler bu celiskiye
dusmemek icin daha 90k bir "tanm devriminden'tsoz etmekten yanadir. Bu deyim,
yukarda aciklanan olayla dogrudan dogruya ilgili olma ustunlugune sahiptir. Ancak
biraz belirsiz gorunuyor, Cunku bu deyim aslmda bizzat tanmsal faaliyetin ortaya
cikisuu belirtebilecegi gibi , aym zamanda daha onceden mevcut olan bir tanmda
meydana gelen donusumu de anlatabilir. Mesela 18. Yuzyilda Ingiltere de "tanm
devrimi" den sikca soz edilirken anlattlmak istenen budur.
Ne olursa olsun , boyle bir kavramm iki buyuk sakmcasi varchr:Bir kere
sadece tanmdaki dev- yenilige agirhk vennektedir. Oysa gercekte bu yenilik ne derece
onemli olsa da ve hatta arda arda olusan bu dev - yenilikler zincirinden cikan
ekonomileri "klasik tanm ekonomileri" olarak nitele sekte ,bu, diger butun buyuk
buluslan unuttunnamahdir. Zira butun bu doneme damgasun vuran bu buluslann
asagida sunacaginuz dokumu ile ne derece 90k ve onemli olduklan kolayca anlasihr.
Baska bir deyisle nasil "neolitik devrim'tkavrami dar anlamda "tas teknigi" yonune
fazladan ustunluk tamyorsa , aym sekilde bu deyimin genis anlamda almmasi da
"tanmsal dev- yenilik'' buyuk bir ayncahk tammaktadir. Boylece , her iki kavramda
oteki buyuk donusumleri gereginden fazla arka plana itmektedir, bte yandan, evrim
perspektifi acismdan , bu deyim , once tanmrn ortaya cikmasi biciminde sonrada btiyuk
bir donusum oldugunu, sonrada evrimin durakladiguu ve ekonominin baska yapisal alt
ust oluslara ugramaksiztn hep bu tanm temeli iizerinde orgutlendigini anlatmaktadir.
Oysa yukarda denildigi ve asagida daha somut olarak belirtilecegi gibi , butun bu
donem , birbiri ardmca meydana gelen dev yenil,eklerle doludur ve tanmdaki ilerleme
butun digerlerinden sadece bir tanesidir, aynca bu donemde 90k genis bir zamana
yayilnns ve birbiri ardmca gelen bir dizi yapisal degisiklikler vardi ( metallerin kesfi,
sehir ekonomisinin ortaya 9tlol;t vb.). Bu baknndan da "neolitik devrim" kavramrnm,"
tanm devrimi" anlanunda kullamlmasi uygun degildir. Zira tarihsel gercegi , yanhs bir
sekilde yansitmaktadir,
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DC) Hatta kimileri bu donemi ," sanayi devrimi" olarak adlandmlnusnr. Bu
deyim , aslmda donemin onemli bir yeniligi olan metallerin ve metaliirjinin ortaya
cikisma dayamr. Boylece , bu ilk sanayi devrimini 18. Yuzyildan itibaren meydana
gelecek olan ikincisiyle karsilastmp , tarihte yer alan onemli iktisadi donusumlerin
olusturdugu bu iki evrenin smai yeniliklerle ilgili oldugu ortaya konur. Fakat bu
deyimde "tanm devrimi" konusunda ileri surulene benzer elestiriler yoneltilebilir.
DD) 0 halde , bu evrim, uzunca bir tarih donemine yayilnns olan sayidaki
yeniliklerden meydana geldigine gore , bu yeniliklerden sadece birine dayah bulunan
bir deyim ile adlandiramayiz. Cunku, bizzat bu yenilikte zaten evrimin herhangi bir
aninda yer almaktadir. Bu, nedenle ,genel nitelikte ve tek basma herhangi bir yenilige
dayali bulunmayan bir deyim kullanmak daha uygun olur. lste "gecis siireci"deyimi

boyledir. Kaldi ki bu kavranu , bir evrim surecinin kendinden onceki durgun bir
ekonomi tipi ile ( baslangic tipi) , yine durgun nitelikte daha sonraki bir ekonomi tipi
(tanmsal) arasmda bir ara, gecis oldugunu ve boylece birinden digerine gecmede bir
araci rolii oynadiguu gosterme ustunlugune sahiptir.
Gecis sureci arda meydana gelen dev- yeniliklerle tammlandigma gore , onun kurumsal
analizi de , bu yenilikler dizisinin bir dokumunu yapmakla olur. Bu zincirleme
yenilikleri saydtktan sonra , her birinin iktisadi tutum ve niteligini inceleyerek , boylece
baslangicta sundugumuz yaklasima uygun olarak bu ekonomi tipinin temel ozelliklerini
tanmtlamaya cahsacagiz. Analiz sirasmda , gecis siirecindeki cesitli dev - yenilikleri
sadece hatrrlatmakla yetinecek , ancak tarihte ortaya cikrslan kronolojik bir srra icinde
sunulmayacaktrr. Kaldi ki bu tarihsel sira iyi bilinmedigi gibi bir toplumdan digerine de
degisiklikler gostermektedir. Bu nedenle onlan , kolayhk olsun diye ii<; ayn alana
tekabiil eden uc kavram etrafmda toplayacagiz. Bunlar , biiyiik teknik yenilikler ,
ekonomi-yapisal alt ust oluslar ve ekonomik donusler.
1.2 BUYUK YENiLiKLER
1.2.1- BUYUK TEKNiK YENiLiKLER
Bu sureci , asagidaki unsurlarm ortaya cikmasiyla belirtebiliriz.
H

AYVANCILIK TEKNiKLERi .Hayvancihk gittikce artan sayida hayvan tiiriinii
kapsadi.tasima ve cekim gucu insanlarm beslenmesini hammadde vb de oldugu gibi
hayvancihga bagh faaliyet ve olanaklan da birlikte getirdi.
TARIM TEKNiKLERi : Bu teknikler , insana gecmiste kendi kendine meydana gelen
bir uretimi .orgutleme olanagi sagladi. insanm hizmetine verilen beslenme olanaklarunn
yardmu ile hayat duzeyleri yiikseldi ve temel ihtiyaclaruun tatminindeki guvenlik ,
gecmiste sahip olunanla karsilasnnlamayacak derecede buyuk gelisme gosterdi.
METALLER : Bakir, bronz ve ardmdan demir gibi metaller yeni veya daha etkili ve
cesitli urunlerin ozellikle alet ve silahlann yapilmasuu sagladi,
TEKERLEK: Bu arac ulasnrmada oldugu kadar uretimde de basit bir makine aksanu
olarak cok onemliydi. Iplik ve dokuma teknikleri bulundu.
iLK BiLiMLER:Ozellikle matematik, geometri (arazi olcme ve tanmda uygulamyordu)
ve astronomi bu asamada dogdu
TAS iLE iNSAAT (konut amt.kanalizasyon vb ... )TEKNiKLERi: Belirli bir duzeye
erisen bir tiir gecis ekonomilerinde,bu alanda cok buyuk eserlere rastlamr:Surlar,
piramitler, amtlar vb ...
Goruldugu gibi , ortaya cikislan ve dogurduklan sonuclarla bu yenilikler iktisadi sartlan
ve daha onceki yapilan kuskusuz alt ust edecek muthis bir biitiin olusturuyordu Zira
yalruz , her biri bizzat son derecede genis etkiler yaratmakla kalnuyor, asagida
belirtecegi uzere komsu alanlar dada uyarlanmis etkileri cogaltan birikimli bir surecin
kaynagun meydana getiriyordu.
Bununla birlikte, siiratle gercekiesen ve yayilan cagdas.yeniliklerin aksine,
bu donemdeki yeniliklerin hazirlamsi , yayilmasi ve sonuclanm gelistirmesi cok yavasn.
Mesela metallerde, once kucuk boyutlu birkac kucuk parca iiretildi ve
kullamma elverisli miktarlann uretimi basanlamadan once , metalin erime usullerini ,
maden cikarlamasmi , ham metalin donusumunu , alasuni vb. yontemleri hazirlamak
gerekti. Bir metal icin bu teknik hazir olunca , bu kez , ayni sorunlar yeniden, daha
sonradan kesfedilen metal icinde ortaya cikiyor ve benzeri cabalara ihtiyac
gosteriyordu. Tanm icinde durum farkh degildi.Burada da ekilebilir bitki cinslerini
tammayi, tohumu ekmegi.urun toplamayi.tahillan ogutmeyi, elverisli topraklar bulmayi,
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urunu muhafaza etmeyi ,toprak:lann hazirlanmasmi .sulamayi vb. ogrenmek soz konusu
dur.
1.2.2.EKONOMi DI$1 Y APISAL AL TUST OLU$LAR:
Diger yeniliklerle iliskili olarak ozellikle asagidaki degisiklikler ortaya
Koyler meydana geldi. Bu yerlesim birimleri , insan topluluklannm yeni
orgutlenme bicimleri olarak tanma yerlesik yasama baguydr. Vendi ozgun yapilanm
iceriyordu.
Daha soma sehirler belirdi.Sehirler hayvancihk ve tanmdan kaynaklanan
kullanabilir fazla sayesinde meydana geldi ve gittikce artan bir sekilde muthis
degisikliklere yol acti. Sehir - kir iliskisi dogdu ve bu iliski ekonominin temeli haline
geldi. Nufusun bir bolumu artik kendi beslenmesiyle ugrasmak zorunda kalmadigi icin
surekli olarak tanm dJ.1;,1 faaliyetlerde cahsiyor.urunler ve meslekler farkhlastyor.farkh
yeni bazi ihtiyaclar bas gosteriyordu (insaat, savunma, su temini,vb).
Ardmdan kara devletlerinin ortaya c;:001;,1 da bir dizi sonuclar dogurdu. Bu sekilde cok
sayidaki basit iktisadi birimlerin meydana getirdigi daha genis ve karmasik ekonomiler
yaratildi. Farkh ve yeni ihtiyaclar, kendilerine , tekabul eden iktisadi faaliyetler
dogurdu.rsilahlanma ,yollann ve binalann yapilmasi, yonetim ihtiyaclan vb.). Devlet
ekonomi uzerinde etkide bulunma olanagma sahipti;iktisat politikasi tedbirleri buyuk
baymdirhk iliskileri , isletmelerin veya iktisadi faaliyetlerin duzenlenmesi veya
yaratilmasi vb. .devletin ihtiyaclan icin halktan kaynak aktanlmasi ve bu kaynak:larm
kamu harcamalan yoluyla yeniden b6lii1;,iimii.
Toplumsal yapilar gittikce daha cesitli ve daha karmasik bir hale geldi.
Koylerdeki yerlesik hayat , asiret gruplanm aile ve koy tipi yapilara gecirdi. Sehirlerin
ortaya cikmasi memur, partizan, tuccar vb. cesitli gruplann meydana gelmesine yol
acn. Bu durumda aym zamanda devlet diizeyinde de askerler , rahipler, devlet
gorevlileri , siyasal gorevliler vb. kategoriler olusuyordu. Kuskusuz bunlara bir yandan
yeni iktisadi bicimlerle ilgili bir dizi yapi ve kurumun olusmasi bir yandan da toplumda
bir hiyerarsi nin dogmasi , toplumsal gruplarm birbirine bagimli hale gelmesi .kolelik
savaslar vb. buyuk bir oneme sahip toplumsal -beseri olgulann ,ortaya cikmasi veya
guclenmesi gibi degisikliklerin olustugu eklenebilir.
Demek ki bu alanda da , bir dizi derin degisimler ortaya cikarak bunlar
eski toplum ve ekonomi modelini tamamen degistirmis ve bu cografi bolgeleri surekli
bir evrim halinde tutmustur,
A ile , hukuk,din, kamu kurumlan,maliye ve vergi sistemi vb.
topluluklanmn ya1;,31111 ile ilgili faaliyet ve orgutlenmeleri konusunda bir yapi ve kurum
ortaya cikn,
Nihayet, yaziya aynca deginmek gerekir. Yazi, birbiri ardmca cesitli
evrelerden gectikten sonra (piktgram, ideogram, hieroglif vb.) yavas yavas kesin
bicimlerini aldi. Yazmm icadi aslmda .cok cesitli etkilere yol acn. iktisadi faaliyetlerin
daha etkin olarak orgutlenmesi ( muhasebe, sozlesme, yazismaj.entelektuel ve kulturel
duzeyin yiikselmesi,;elde edilen bilgileri kusaktan kusaga daha iyi muhafaza et.me ve
aktanna , dolayisi ile hem hareket tarzlanru hem de bilimleri yavas yavas ilerletme
olanagi gibi.

1.2.3.-EKONOMiK D0NU$UMLER
Kuskusuz bu alanda da koklu degisiklikler oldu. Bunlardan baslrcalanm soyle
belirtebiliriz.
Dalia onceki faaliyetlerin yaygmhk kazanmasi ve ilerlemesi.Tasm (neolitik
teknik), hayvansal ve bitkisel elya:fin, kemiklerin, vb. islenmesi gibi
Hayvancihk ve tanntla ilgili butun faaliyetler ile onlarla ilgili maddi (toprak,
bina) teknik (sulama, tanma elverisli bir hale getirme vb... )ve sosyo-ekonomik
uygulamalar bu sirada ortaya cikn.
Metaliirji sanayii dogdu. Bu sanayi geriye dogru maden cikarma faaliyetleriyle
ve ileriye dogru da metallerin islenmesi faaliyetleri de beraberinde getiriyordu. Metallerin islenmesiyle cesitli aletlere ait parcalar, silahlar, gunluk kullamma konu
olusturan esyalar imal edildi.
Sehir ekonomisine bagh butnn iiretken faaliyetler ortaya cikiyor ve beraberinde
dokuma, canak comlek , tugla , agac , deri , vb ... islerle ilgili butun bir meslekler aynmllll da getiriyordu. Her turlu "ucuncul" islevin dogusu. Bu islevler , memur , katip ,
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az , vb. sehir ve devlet faaliyetlerine bagltydi.
Miibadele faaliyetlerinin genislemesi . Bu faaliyetler, kuskusuz eskiden de vardi .
Ancak, iiriinlerin sayismdaki artislar ve sehir - kir arasmdaki farkhlasmayla, daha buyiik mesafeler arasmda baglanti kurulmasiyla ve insanlann belirli cografi bolgelerde
toplanmasiyla miibadele islemleri yaygmltk kazandi. ister kara, deniz veya nehir yoluyla olsun, isterse yerel, bolgeler arasi ya da uzak mesafelere donuk bulunsun ulasnrma sektoni meydana geldi.
Nihayet kredi, kambiyo, mevduat, odeme faaliyetleri ortaya cikn ve bu faaliyetler, bankalann kurulmasiyla somutlasn, Banka islemleri bu gecis sureci sirasmda gereek anlarmyla para ortaya cikmamisnr. 0, daha sonralan, klasik tasanm ekononrileri
cercevesi icersinde ortaya cikacak ve bu surecte elde edilen zengin basanlara bir yenisinin eklenmesini saglayacak tek yenilikti. Ne var ki nispeten onemsiz olan bu olay, temel olguyu degistirmedi, Bu temel olgu da gecis ekonomisinin, kendinden onceki iktisadi diizeyden daha sonraki klasik tanm ekononrisi duzeyine gecisi saglayan bir dizi yaprsal alt iist oluslara tekabul etmesidir. Dolayisiyla bu surecin tarihsel islevi bu gecisi
gerceklestirmekten ibaretti.
1.2.4- GE<;iS EKONOMiLERiNiN

DUZEY VE TUTUMLARI:

Yukanda anlattlanlar gecis surecinin, hem iktisadi diizeyler ve hem de bu
Sure boyunca rastlanan gecis ekonomilerinin tutumlan baknnmdan ozgun nitelikler
gosterdigini ortaya koymaktadir.

1.2.4.1. iKTiSADi

DUZEYLER

Bir evrim asamasi olarak gecis sureci cok sayida ekonomik diizeylere sahip bulunuyordu,'
a)Dalta once de belirtildigi gibi, gecis sureci tek bir ekononri ve toplum tipine degil .tersine birbirinden farklt ve arda arda gelen ve her biri ayn bir diizeyde bulunan cok
sayidaki ekonomi ve toplum tiplerine tekabul etmektedir. Bu surecin tarih icinde nasil
olustugunu yeniden arastmnca, aym surece girmis bolgelerin, aym anda dunyamn
farkh bolgelerinde bu surecin az cok buyiik bir kisrmm katetmis oldugu gorulur. <;iinkii
ya bazrlan, bu surece digerlerine gore daha gee girmisler ve baslangictaki gecikmeyi
kapatamanuslardir, ya da aym sirada girdikleri halde sureci digerlerine gore daha
yavas bir tempoyla katettikleri icin onlara oranla daha geride kalmislardir. Cesitli
ulkelerin , gecis-surecinin $U veya bu sekilde farklt evrelerinde bulunmalan
bu iki
nedenden ileri gel- mektedir. Demek ki butun bolgeler tumuyle aym gecis surecinde
yer alsalar bile birbirlerinden cok farklt duzeylerde bulunuyorlardt.
Ashnda, gecis surecinde biiyiik yenilikler birbirlerini agir agir izledigi icin ekononri
Ve toplumla boylece, her biiyiik yeniligin arkasmdan, o yeniligin sundugu yeni temel iizerinde orgutlenecek zamana sahip oluyordu. Bu sekilde belli bir ekonomi ve toplum tipine ait bir homojen yapilar butunu meydana geliyordu. Ikinci bir zamanda ancak
baska
bir biiyiik yeniligin ortaya cikararak daha onceki durumu alt ust edince, bu kez ekonomi
ve toplum, yapilanm, bu ikinci yeniligin sonuclanna uyarlamak icin yeniden orgutlu yorlardi. Boylece ikinci bir yapisal duzenleme tipine geciliyordu, Onun ardmdan, baska
bir biiyiik yeniligin ortaya cikmasiyla bir ucuncu orgutlenme tipi ve duzeyine geciliyordu, vb ...
Bu hep tekrarlanan yapisal donusumler ve birbiri ardmca hep daha ileri bir evrim ve
orgutlenme diizeyine gecisler sureci hakkinda daha somut bir fik:ir vennek icin, bu eko nomi ve toplmnlann gecis siireci boyunca icinden gectigi bashca tiplere deginmek yer inde olur.
Ilkin hayvanctlik iizerine kurulu pastoral tipte toplumlara rastlamyordu. Bunlar ne Sehirleri ve ne de yerlesik koyleri tamyordu; gezici bir tanm uygulamasma sahiptiler ;
yeni otlaklar bulmak icin surulerinin arkasmda surekli yer degistiren ve nispeten bir
yasam siiren oldnkca kalabahk beseri gruplara dayah bir orgiitlenmeleri vardl.. Gecimle-
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rini sutten ve etten yapilmis urunlerden sagliyorlar, cadirlarda oturuyorlardi.
Tarun gelistikce koyler duzeyinde orgutlemis yerlesik toplumlar ortaya cikn. Burada
arnk aileler daha kti<;;iiktii ve aralannda bir farkhlasma belirdi: Beslenme topraktan sag lanan urunlere dayahydi; arazi mulkiyetine ve sulamaya iliskin sorunlar agirhk kazandi;
Buyuk bir i~ gucu zorunlu hale geldi; mulkiyetin yerlesmesi icin yeni bir hukuk sistemi,
efendinin istihdam ettigi isciler uzerinde haklan, koylerin kununsal orgutlenisi, vb ... ortaya cikn,
Metalurjiye ve sehirlerin olusmasiyla baska bir yapiya gecildi, Bu yapi turunun ozelIigi, belli bir nufus yogunlasmasi, kentlerde siyasal ve yonetsel orgutlenmeye iliskin sorunlara; az 90k uzmanlasnns ve toplu bir halde orgutlenmis (korporasyanlarjcesitli mesleklerden olusan bir artizanaya; farkli toplumsal gruplar arasinda karmasik bir iliskiler
sistemine sahip olmasiydi.
Nihayet devletin olusmasiyla ,biitiin bu eski yapilann uzerine, devlete ait kurumlar ,
buyuk ordular, iktisadi kural ve duzenlemeler, vb ... yeni unsurlar eklendi. Boylece eko nomi ve toplumun orgutlenmesinde, gecis sureci boyunca katettikleri birbiri ardmca ge
len evrelere tekabul eden zincirleme katmanlara rastlanmaktadrr. Bu sekilde.dunyada ve
hatta belirli bir kitada da yer alan cesitli bolgelerin tarihin aym anmda hepsi gecis asa
masmda yer almakla birlikte, birbirinden farkh iktisadi diizeylerde bulunabilecek , biri
digerine gore daha az veya fazla evrimlesmis yapilarla donannus olacakn. Toplumlar ve
ekonomiler arasmdaki zaman ve mesafe farki ( decalage )ve erisilen diizeylerdeki esitsiz
lik bu sekilde olusmaya basladi, Bu farklar insanligm evriminde daha soma o derece
biiytik bir rol oynadi ki toplum ve ekonomilerin birbirine benzememeleri kural haline
geldi ve iktisadi, siyasi ve askeri guc acismdan buyuk esitsizlikler meydana geldi.
Gercekten, gecis surecinin hemen basmda yer alan bir ekonomi ile bu surecin sonuna yaklasmis bir digeri arasmda her bakundan buyuk farklar bulunuyordu. Ashnda ikisi
arasmda basit bir derece farkh degil, bir nitelik farki soz konusuydu ve bunlar ,
birbirinden 90k degisik yapilar butununu temsil eden toplurnlara tekabul ediyordu . Bu , daha
once baslangic meydana gelenin ve gelecekte tanm ekonomilerinde meydana gelecek olanlann karsm bir durumdu. Zira, her ikisi de nispeten durgun ekonomi tiplerini temsil
ediyordu. Bunlarda, yapisal duzenleme, temelde butun ekonomiler icin aymydi ; hepsi
benzer duzeylerde bulunuyordu; aralanndaki farkhhklar ise aym yapisal sistemin suur Ian icinde kahyordu ve bu farklar ekonominin bizzat temellerine iliskin degil, daha cokorgutlenme bicimlerini ya da iist yapilan ilgilendiriyordu.
Aradaki farki hesaba katmak sarnyla, cagdas donemde de , iktisadi gelisme icinde
bulunan cesitli ekononrilerde aym olguya rastlandigi dusunulebilir : Bu ekonomilerin
tumu, iktisadi gelisme surecinin aym diizeyinde clmayrp genis ol9ude farklt yapisal bi
cimler gostermektedir.
b) Boylece, gecis sureci icinde en fazla evrimlesen ekonomiler, sonunda bu surecin
en ust duzeyine kadar yiikseldi: cunku bu surec, donemin sartlan icerisinde mumkun o Ian butun buyuk yenilikleri gerceklestirince suunna ulasti. Bu yeniliklerin devam etmesi
o sirada mevcut olmayan baska sartlann bir araya gelmesini gerektiriyordu . 0 halde bu
asamada sahip olunan olanaklarda bir cesit tiikemneyle karsi karsiya kahndigun ve bu asamaya erisen ekonomilerin eristikleri konumu koruyup surdurdugunu goruyoruz,
Bu, gecis tipinin en yuksek duzeyinin daha sonra, surekli olarak degismeden kala cak tanm ekonomisi tipine tekabiil etmesi demektir. Bu noktada gorunurde, farkli iki e konomi tipine ait iki ayn olusum arasmda bir cakisma vardir. Kurumsal acidan bu mumkun degildir. Zira, degisik tipteki ekonomiler arasmda bir nitelik farki bulunduguna gore, bunlann asla cakismamasi gerektir.
Bununla birlikte boyle bir celiski sadece gorunustedir, Zira, bu gecis surecinin bizzat kendisi, aralannda nitelik farki gosteren ve degisik tiplere ait olan ekonomilerin bir birini izlemesinden olusur .0 halde, gercek anlamda tek bir gecis ekonomisi tipinden

soz
etmek uygun degildir .0 halde, bu surecin eristigi ekonomi tiplerinden birisinin baska
bir
ekonomi biciminin belirleyici bir tipi ile cakismasi yadtrganmamahdrr. Zaten her dina mik surecin sonunda ortaya cikan durum hep boyledir. Tamm geregi,bu surecin son asamasi, onun hemen ardmdan gelen durumla cakismaktadir.

6

0 halde, gecis ekonomisinin eristigi son duzey ile, daha soma gelen ekonomi ti.pine
ozgu diizeyi birbirinden ayirmak gibi bir sorunla karsi karsiya degiliz. Zira, ikisi arasm da bir fark yoktur. Bu dinamik gecis sureci durunca, mevcut duzey artik yukselmeye cekti.r. Dolayisiyla erisilen duzey ile izleyen ekonominin duzeyi arasmda bir fark
aramak
bosunadir. Toplum ve ekonomi, gecis sureci sona ermeden once oldugu gibi, az ya da
cok hizh bir sekilde yerini baska toplum ve ekonomi tiplerine birakacak yerde artik hep
bu erisilen diizeyde orgutlenmeye devam edecekti.r.
1.2.4.2.-GECiS EKONOMiLERiNiN TUTUMLARI:
Her yapisal sistem kendi ic manngma uygun olarak belli bir tarzda davranmak egi limindedir. Gerci toplumsal olaylar konusunda bilgi sahibi insanlann iradeleri , tophun lann tutum ve davramsi iizerinde etkili olmakta ve toplumun tumuyle kendi ic egilimle tine gore hareket etmesinden kacunlmaktadir. Oysa, eski toplwnlarda toplumun tutumu
konusu buyuk bir anlama sahipti.. 0 donemlerde hukumetlerin yurutebilecegi hareket bu
hukumetler otoriter ti.pteydi ve dolayisiyla toplumu etkin bir bicimde yonetmek egilimi ne sahiptiler-gercekte sunrlrydi. Bunun iki nedeni vardi: bir kere, iletisim imkanlan, ye terince yetismis insanlar, propaganda araclan vb ... gerekli olanaklardan yoksundu. Aym
zamanda, girisecegi hareket olanaklanm anlayabilmek icin toplumlann isleyis ve evrimi
hakkmda yeteri derecede bir bilgi ve kavrayisa sahip degildi. Sonne olarak
hukiimetlerin,
toplumlarm isleyisini yonettigi, ancak evrimine hukmedemedigi soylenebilir.
Burada, kuskusuz dolayh ve snurh bir bicimde.bir toplumun isleyisini yonlendirirken ,
bir evrimin mumkun veya imkansiz kihnacagi gozden uzak tumlmamahdir . Kisaca bu
toplumlann davramsi, dogrudan dogruya kendi ic yapisal egilimlerine ve dogal sartlarca
sunulan olanaklara boyun egiyordu, Bu tutum iki ana cizgi etrafinda incelenebilir.
a)Dinamizm, bu tutumun temelini olusturuyordu. Baska bir deyisle bu ekonomiler,
buyuk bir evrim kapasitesine, bir duzeyden digerine ve bir yapi tipinden otekine gecme
konusunda buyuk bir yetenege salriptirler. Zaten gecis surecinin tamrm da budur . Sayle
ki eger toplumlar bu egilime sahip olmasaydi, gecis surecinin bizzat kendisi de var ol mamdi ve kisa zamanda bir duraklama soz konusu olurdu. Bu ekonomilerden
bazilannda
duraklamamn ortaya <;ikt1gi ilerde gorulecektir.
Bu egilimi en azmdan iki sekilde aciklayabiliriz :
Bir kere bu surer; birikimli bir nitelige salripti. Dinamik gucler.atalete donuk egilimlebin iistesinden gelerek islemege baslaymca, meydana
getirdikleri
donusumler ,
baska
donusumleri ortaya cikaracakn, Zira, ilk donusumlerin sundugu yeni olanaklardan
yararlanilmasi veya yol a<;t1gi yeni sorunlarm cozumu, bu kez yeni
unsurlann
mudahalesini zorunlu 'kihyordu. Aym zamanda, ilk donusumlerin getirdigi yararlara
tamk olan insanlann yeni karsisinda kaygilanacagi ve durgun toplwnlarda oldugu gibi
degisime karsi
cikacak yerde, bu degismelerin onlara daha baska duzelme ve
iyilesmeler
getirecegi
dusuncesiyle kuskusuz baska yeniliklere girismeye hazir
bulunduklan varsayilabilir,
Yukandaki dusunceyi baska bir bicimde de ele alabiliriz. Sadece dogal olarak var
olan zenginliklerin otesinde, insanlarca yeni servetlerin uretilip yaratilmasi , doganm
sundugu olanaklann tumunun kullamsina kadar surme egilimindedir, Mesela, Misir, Me
zopotamya ve Cin' deki buyuk nehir vadilerinde oldugu gibi , ileri bir tan ma elverisli
bolgelerde, bu evrimin yerel sartlann sundugu olanaklan tamamen kullanan tanm eko nomi ve toplumlan tam anlanuyla kuruluncaya dek surmesi dogaldi . Bu temel olguya
tamamlayici iki dusuncenin eklenmesi gerekir. Bir kere, dev-yeniliklerden
her
birinin,tamamen gerceklesmesi icin uzun sureler gerektigini soyledik, Cunku bu gerceklesme.birbiri ardmca meydana gelen pek cok ilerlemeyle olusuyordu. Oyle ki ekonomiyi veya en
azrndan ekonominin kendisiyle iliskili bir bolumunu surekli bir donusum halinde tutu vordu, Boylece bircok dev- yenilik aym anda isleyis halinde olunca, bu etkin bir itici
rolu oynuyordu
Ote yandan, zenginliklerin.sadece toplaytcihk ya da avcihk yerine uretilmesi ve dolayisryla cogalnlmasiyla olanagi, temel ihtiyaclara oranla bir fazlamn yaratilmasma ve
fi)iece kaynaklann yeni faaliyet ve uygulamalar icin aynlmasma imkan verdi. Bu faa l:iyet Ye uygulamalar esas olarak verimsiz veya yikici olduklannda ( savaslar, saraylar
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yapma vb ... ) dahi, yaranlmalan icin urun ya da araclara ( alet, silah, ulastirma araclan
vb ... ) ihtiyac vardi. Bu nedenle, iktisadi faaliyetler hep bir buyume ve surekli donusum
egilimi icinde bulunuyordu. Boylece, bu dioamik egilim dis faktorlerce yok edilmedikce
her hangi bir anda onunde bazi dis simrlamalar ortaya cikmadikca, evrimi surdurecek ve
koruyacakti. Bu nitelikleri goz onune ahnmca, bu dioamik egilim, birbiri ustune
eklenen
donu~iimlerle( tramsformations cumulatives), gecis snrecinin, bir kez basladiktan sonra ,
sundugu butun imkanlan sonuna kadar gerceklestirme egi1imi olarak inceleyebiliriz.
Ancak bu dusunce, buradaki dinamizmin, hangi sartlarda olursa olsun is sebekeye
elverisli, alelade bir dinamizm olmadignu ortaya koymaktadir. Aksine bu dinamizm,
onun somut olarak gerceklesmesini saglayan butun bir ortaroa baglrydi ve dolayisiyla
bu ortamm unsurlanndan bazilannca simrlandmlmaya veya etkisiz kihnmaya elverisli
bulunuyordu. Baska bir deyisle bu di.namik egilim, kendi simrlanm da icinde tasiyordu
ve bu suurlann varhgi kendini, surecin duraklamasi seklinde ortaya koyabilirdi .
Demek ki, dinamik egilime karsi kuskusuz duraklama yonunde isleyen faktorler de var ch ve bu faktorlerin etkisi ile evrim, surecin belirli bir duzeyinde duraklama icine girebilirdi .
Tam anlanuyla ortaya ciknus bir tanm ekonomisi ve toplumu asamasma gelindigi
zaman, karsilasilan durum ashnda buydu. Bu durum, olagan sayilabilir. Zira bu durum,
gecis surecinde sahip olunan butun olanaklann fiilen kullarulnns oldugu anlamma gel mektedir. Bu sirada gecis sureci, artik kendi icinde tasidigi ve kendi dogasma uygun o lan suunna gelip catnus bulunuyordu. Bununla birlikte, dinamik egilim, aym zamanda ,
bu surecin daha dusuk bir noktasrnda etkisizlesiyor ve duraklama, ust dnzeyin altmda
bir yerde meydana geliyordu. Bu durumun, gecis surecine girmis bulunan 90k sayidaki
toplum acismdan gozlenebilecegini gorecegiz. Bu varsaymu, uc cesit etken yardmnyla
aciklayabiliriz.

Bir kere, yukandaki analize de uygun olarak, dogal kosullann ancak suurh imkan lar sundugu ve bu surecin sonuna kadar gitme imkam vermedigi soylenebilir. Bu durum
da, evrim icin sunulan olanak sonuna kadar tamamen kullamhyordu, ancak bu
olanaklann kendisi suurhydi. Afrika'da Buyuk Sahra'run guneyinde kalan kesimin
buyuk bolumu icin durum boyleydi. Ya her yerin ormanlarla kaph olmasi yuzunden
veya hatta arazinin ¢1 olusu veya az verimli olmasi nedeniyle, tanm yapma olanaklan
ve buna dayah olarak bir tanmsal fazla yaratmak icin gereken butun sartlar yetersizdi.
Aym seyi Asya ve Amerika kitalanrun kuzey kesimleri icin de soyleyebiliriz. Toprak
yuzeyi, yilm buyuk bir kisnunda hep donmus ya da karlarla kaph oldugu icin ancak
hayvancilik veya avcihga imkan veriyordu.
Aynca dogal etkenler de baska bir bicimde islemis olabilir. Bir yandan evrimde 90k
ileri gitmeye imkan verirken, bir yandan da 011m1 belirli bir asamasmda aym dogal fak torler, insanlar ile dogal cevre arasmda bir dengenin kurulmasma olanak saglar; insanlar
artik bu asamadaki ekonomi ve toplum tipini keskin bir bicimde benimseyerek henuz
gerceklesmemis olanaklardan az 90k bilincli bir sekilde vazgecebilirdi. Bu olanaklan de
nemek kuskusuz onlara pek cekici gelmiyordu. Burada Mogol topluluklan akla gelebilir.
Orta Asya'da veya Cin'in kuzeyinde yasayan bu topluluklar, taruna nispeten elverisli
sartlara sahip iken, hayvancrhgi, avcihgi ve savaslan tercih etmislerdir. Kuzey Amerika
yerlilerinin tarihini de herhalde aym sekilde yorumlamak mumkundur, Cunku onlar da
daha sonralan tanmsal zenginligi 90k iyi bir sekilde kendini gosteren ve Avrupa'nm sahip oldugu doga kosullanmn az 90k benzerlerine salrip bulunan bir ulkede yasadiklan
halde, tanm ekonomisi asamasma kadar yiikselemediler. Bazi durmnlarda ise toplumla rm, evrim siirecinin belirli bir asamasmda beliren duraklamalann nedenlerini de yine
kendilerinde aramak gerekir. Bu, ya o toplumun savaslara yonelmesi ve sonunda yok
olmasi bicimindedir. Buna KristofKolomb oncesi Amerika'da en azmdan 10 yuzyil boyunca birbiri arkasmdan tarih sahnesine gelen 90k sayida topluma rastlanrnasi ve oldukca ileri bir uygarhk duzeyinde bulunmalanna ragmen o duzeyi asamamasi ornek verile bilir; ya da bu toplumlar, kendi iclerinde, onlann, o srrada erismis olduklan diizeyde duraklamalarma neden olan faktorler gelistirmis olabilir.Bu konuda dayine Kolomb once-
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si Amerika'dan ornekler verilebilir. Cikarlanm kendi yaratmis oldugu toplumsal duze nin devam ettirilmesinde goren guclu bir askeri ve dinsel bir aristokrasinin meydana
gelmesi, daha belirgin evrim olanak:lanm tikanus olabilir.
Demek ki gecis surecinin bizzat kendi icinde tasidig; dinamizm egilimi , kendi s1irlanm da iceriyordu ve belirli sartlarda, bu surecin durmasi sonucunu doguran ters
yondeki egilim veya faktorlerin bu dinamik egilimi etkisizlestirmesi olanak dI$I degildi.
0 halde, temelde dinamik olan bu tutuma biittin gecis ekonomilerinde rastlanmaktadrr.
Bununla birlikte, bu egilim, yerini gecis ekonomilerinden bazilannda daha sonra ortaya
cikan duragan bir tutuma terk edebilmektedir.
b) Bu toplum ve ekonomiler belli bir zaaf ve duyarhga sahipti. Bu ozellik, onlann
tutumlan uzerinde genis olcude etkili oldu. Bu toplumlarm durak:lama yonunde isleyen
belirli faktorlerin etkisine karsi duyarh olduklanm yukanda gorduk, Bunun yarunda, adi
gecen toplumlar olaylara bagh olarak degil de bizzat kendi dogalan geregi bir yapisal
zayifhk icinde bulunuyorlardI.
Gecis surecinin cesitli asamalannda yer alan bu ekonomi ve toplumlar orgutlenme lerinde aslinda saglam temellere dayamyorlardI ve eristikleri duzeye uygun karmasik
yapilarla donanmislardi. Bu onlara belirli bir butunluk saghyordu. Her biri, kendine oz
gu degerlere, kendi orgutlenme sistemine ve kendine ait mekanizmalara sahip kulturel
bir butun olusturuyordu Ancak eristikleri cesitli duzeyleri birbiri ardmca asan bu eko nomiler, evrim surecinin tamamnn kat etmedikce, ashnda hep, gecici yapilara dayab bir
temel uzerinde orgutlenmis bulunuyordu. Ciinkti veri bir duzeyde olusmus ekonomiler
daha sonraki dev-yenilik:lere sarsiliyor ve bu yenililder mevcut duzey ve yapilan degisi me ugranyordu. Hatta daha once gerceklesen ve mevcut yapilara temel olan dev - yeni lik:lerin henuz ortaya cikan veya cikacak olan sonuclan da bu duzey ve yapilann degis mesine katkida bulunuyordu.
Boylece, aslmda bu ekonomi ve toplum tipleri, hicbir dev - yenilik:le karsilasip alt
ust obnayan durgun tiplerin ( baslangic ekonomileri ve tanm ekonomileri gibi ) aksine
kahci bir tarzda bir saglamhk ( comsolider ) kazanacak zamana asla sahip olamadilar.
Bu ekonomilerin hayanm tic;: doneme ayirarak incelemek mumkundur.
Dalia once ortaya cikan yenilik:lerle ekonomi belirli bir duzeye erisince, belli bir e konomi tipi kendini gosterir, Hemen ardmdan gelen donemde yeni yapilar olusum icin dedir veya yakmda olusmaya baslayacaknr. Bu yapilar heniiz kesin tabamm bulmus de gildir, yeni bircok uyarlamalara zorunluluk vardir ve toplumlar bu yeniliklere henuz iyi
bir konum saglamanuslar ve eski yapilann taraftarlarmca hala bir saldm konusu
olusturmaktadirlar. Boylece, bu yeni yapilar esnek olma ustunlugune sahip olmak:la
birlikte, henuz buyuk bir saglamhk kazanmanuslardr,
Yeni buluslann etkisiyle yeni tur yapilara ve daha yiiksek bir duzeye gecisten he men once gelen nihai donemde, artik oldukca eski ve gii<;lii sayilabilecek yapilar belli bir
uyumsuzluk icinde bulunuyor ve kismen tarnsma konusu haline geliyordu. Ashnda , bu
yapilann kurulusundan beri, onlara ilk temeli olusturan dev - yenililder de ilerledi ve yeni sonuclar dogurdu, Mesela, tanm, yeni aletlere, yeni bir i$ orgutlenmesine ihtiyac gos teren yeni yontemler ortaya koyarak degisime ugradi. Oyle ki, eski yapilar, kismen deg ismis olan toplum ve ekonominin ihtiyaclanna arnk tam anlamiyla cevap vermiyordu .
Boylece, bu yapilar, kismi uyumsuzluk:lan ve bu uyumsuzluk nedeniyle tarnsma konusu
haline getiribneleriyle belirli bir zaaf icinde bulunuyorlardI.
0 halde, gecis halindeki bir ekonominin yapilan, ancak ara donemde belirli bir sag lamhga erisebiliyordu, Zira, bu sirada kendi zeminlerine sahip olmuslar ve zaman icinde
evrimlesen bir ortamla uyumsuzluk nedeniyle henuz bir yipranmaya ugramamislardi.
Fakat nispeten kisa olan bu evre, bu ekonomilerin yasamuun ancak bir kismnu temsil
etmektedir. Oyle ki, bir butun olarak bakmca, bu ekonomilerin, durgun ekonomi
tiplerine gore yapisal bakundan daha gucsuz olduklan kolayca soylenebilir.
Bu toplumlardan bazilan, kendilerinden daha ileri olan toplumlarla temas ettik:leri
zaman cok siddetli bir sekilde ve biiyiik bir luzla dagildilar. Bu ani c;:ozillii$ii sadece arada
ki guc farkiyla aciklamak yeterli degildir, Ku$kuSUZ burada yukanda degindigimiz yapi sal zaafm etkisi soz konusudur. Mesela Meksika'da Aztek toplumlan ile Guney Amerika'daki Inka'lar icin durum boyleydi, Sayica fazla olmayan ispanyollarla karsilasmca
direniste bulunamadilar ve hemen ardmdan tamamen dagildilar . Bu ornekte kuskusuz
yukanda degindigimiz yapisal zaafin baska bir yonunu de kesfetmek mumkundnr, Bu otoriter nitelik:li ve cok merkeziyetci toplumlar esas olarak devlet rnakamlannm ve bu
makamlara dayanak teskil eden toplumsal gruplarm faaliyeti ile ayakta duruyordu ;
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daha asagida halkm icinde yer aldrgi yapilar oldukca gevsek olup bizzat kendi kendine
islemeye pek elverisli degildi. Boylece, ispanyollar, hiikiimeti ortadan kaldirdiklan ve
aristokratlann gucunu azaltttldan ya da tiimiiyle bertaraf ettikleri zaman toplum, kendini
ayakta tutan temel catidan yoksun kaldi ve yikildi. Goruluyor ki ilk bakista yapisal
bir gucluluk isareti olarak gorunen bir faktor, yani toplumu cepecevre sarmaya ve
denetlemeye yarayan gii9lii yonetimlerin tepede yer almasi , ashnda genel bir zaaf unsuru
olarak ortaya 9lkml~ oldu.
Aksine, paradoksal ohnakla birlikte, evrimlerinin herhangi asamasmda duraklayan
ve surekli bir bicimde o andaki durumuyla kalan gecis toplumlan , hatta diizeyleri pek
yuksek olrnasa bile mantiken yukanda degindigimiz zaaftan kurtulmus oluyordu . Zira ,
bu sekilde degismeyen bir temel uzerinde orgutlenerek bu toplumlar saglam bir butun
meydana getiren uyumlu bir yapilar sistemine sahip olabiliyordu. Bu toplumlar boylece
kendileriyle yayilmaci illkeler arasmdaki guc farkmdan dolayi , bu ulkelerin boyundu ruguna ginnekten kurtulamachlar ve bu egemenligin etkisi altmda kismen cozuldulerse
de, yapilanm ve geleneksel degerlerini bir olcude kurtarabildiler.
Ozetle bu toplumlarda bir yandan dinarnizrn egilimi, diger yandan da zaafve duyarhk seklinde ortaya koydugumuz iki temel ozellik soz konusuydu . Bu dinamizm
egilimi duraklarna yonunde isleyen faktorlere carpmca yapisal duyarhk ya da zaaf azahp
ha:fifleme egilimine giriyordu.

Sonuc olarak:,gecis surecine giren butun ekonomilerin ortak bir dizi ozelliklere sa hip olduklarrm ve bu ozelliklerden yola cikarak da onlan genel bir bicimde kavrayabildi gimizi soyleyebiliriz. Bununla birlikte bu ekonomilerden her birinin kendine ozgu nite likleri vardi ve cesitli faktorlerin etkisiyle, (cografi, tarihsel, vb ... )ge9i~ sureci icerisinde
har biri farkh bir tarzda hareket etti.
Buraya kadar belli bash bolgeleri acismdan genel bir analiz yapnus bulunuyoruz .
Simdi de tarihte gecis surecinin her bolge icin ayn ayn nasil islendigini kus bakisi olarak
ele almaya cahsacagiz .

GiRiS
Geri kalnus ulkelerin diger bir ifade ile, kalkmmakta olan illkelerin kaynaklan ol dukca smirh iken, bu kaynaklarnn teshis edecekleri ihtiyac alanlan oldukca fazladir . Bu
durum tum illkeler icin gecerli iken, kalkmma yolundaki illkeler icin daha da onem ka zamnaktadrr. Ulkeler simrh kaynaklanm, Slll1fS1Z ihtiyaclar arasmda dagmrken, kaynak lann tam kullanilmasi, etkin bir sekilde kullanilmasi ve eldeki kaynak miktannm ve kul lamlan uretim tekuolojisinin gelistirilmesi, gibi onemli sorunlan da cozmek durumunda dir.
Az gelismis veya kalkmmakta olan ulkelerin, bu onemli ekonomik sorunlara, serbest
ekonomi diizeni icinde (yani fiyat mekanizmasmm yardnm ile) uygun 9oziimler bulama chgi, diger bir ifade ile, bu mekanizmanm kalkmmalanm saglamaga yeterli olmadigi a ciknr, Bu nedenle, ekonomik kalkmmamn planh olmasi zarureti kendiliginden ortaya
cikmaktadir, Ancak burada ifade edilmek istenen ekonomik planlama ile, karma ekonomi
sistemi icinde, ozel sektor icin hedef (yol ) gosterici, kamu sektoru icin ise emredici, de mokratik planlama kastedilmektedir.
Gercek anlamda bir ekonoinik plan, makro hedeflerle tutarh, sektor programlan ve
projelerden olusacaktir. Makro plan, yapilacak islerin sadece genel cercevesini verecektir.
Halbuki plamn, cesitli alanlarda fiilen yapilacak isleri, yatinmlan ve bunlann projelerini
gostermesi gereklidir. Bu is sektor planlannda yer ahr. Sektor planlannm ortaya komna smdan sonra tek tek projeler uzerinde cahsilmasi greklidir. Planm en onemli bolumunu
hie suphesiz projeler teskil eder. Cunku planm uygulamnasma ancak projeler vasitasr ile
gecilebilir. Bundan otiirii basanli bir plancihgm temel sarti, elde yeterince saglam proje bulunmasidir,
1.2. PLAN
Gunluk hayatta plamn insaat planmdan ekonomik plan' a kadar 90k degisik yerde ,
1.1.
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ozde anlann aym olmakla birlikte, cok degisik amaclarla kullamldignu goruruz . Genel
anlamda plam, belirli bir faaliyetin belirli amaclar dogrultusunda, sistemli bir sekilde ve
belirli bir zaman boyutunda goz onune serilmesi olarak tammlayabiliriz . Demek ki , bir
planda esas itibanyla iic; unsur bulunmaktadir, Amaclar veya hedefler, bu amaclara ulas mak icin yapilacak faaliyet ve alt faaliyetler ve zamanlama, yani bu faaliyetlerin ne za man baslayip ne zaman bitirilecegidir.
Ancak bizim daha once sozunu ettigimiz ve iizerinde duracagmuz plan kavrarm , e konomik plan olacaknr, Arzulanan kalkmma hedeflerine ulasabilmek icin , kaynaklarm ,
daha once belirlenen amaclar dogrultusunda planh bir sekilde kullamlmasi geregini daha
once de vurgulanusnk Iste bu anlamda ekonomik plam, ulkenin butun ekonomik olanaklanmn, belirli bir sure icinde, belirli amaclara ulasmak uzere kullamlmasuu saglamak icin almacak tedbirlerin butunu olarak tanunlayabiliriz, Bir baska tannna gore ise, ekono mik plan veya kalkmma plam, milli diizeyde ekonominin gelecek belirli bir donem icinde
hangi ekonomik ve sosyal politikalara gore yonlendirilecegini gosteren bir hiikiimet do kumarudir. Bir planm, sektor programlan ve projeleri icerdigini daha once de belirlemis tik.
Planlan degisik sekillerde snuflandirmaya tabi tutabiliriz,
a) Kismi ve genel plantar
b) Uzun, orta, kisa donemli plantar.
c) Ulusal ve bolgesel planlar
d) Makro ve mikro planlar
e) Tek merkezli ve 90k merkezli planlama
f) Tek amach veya 90k amach planlama
1.PLANLAMA GELECEGE YONELiKTiR
Planlama amaclan gerceklestirecek hareket bicimini eylemden once belirledigine gore
gelecege yonelik olacaknr. Boylece gelecege yonelmede planlama bir pusula islevi gore rek genelde topluma ya da ozelde bireylere ve onlarm olusturdugu kurulus ve isletmelere
hedef gosterecektir.
2. PLANLAMA GELECEGi T AHMiN ETMEK ESASTIR :
Planlama gelecege iliskin oldugu icin planlama faaliyetinde gelecekteki kosullann
onceden tahmini biiyiik bir onem arz edecek ve temel bir hareket noktasi olusturacaknr.

0 halde planlamanm basansi gelecegin gercege yakm bir bicimde tahmini ile dogru orantihdir. Bu nedenle tahminler yoneticilerin sezgisel ongoruleri yerine, bu amacla gelistiri len teknik ve yontemlere dayandmlmahdir,
Cagmuza damgasuu vuran ve veri islemede bir devrim yaratan bilgisayarlarm veri
islemedeki etkinligi, bilgisayara dayah "veri tabaru (data base)"sistemlerin karar vericilerin gereksinirn duydugu veri ve bilgileri sistematik olarak depolama yetenegi, karar veri ciye dogru karar vermede kantitatif teknik ve yontemler aracihgi ile bilgi (enfonnasyon) iiretme olanagi saglayan "karar destek sistemlerinin (decision support systems )" ayn ayn ve
birlikte butunlesik bir sistem olarak ( MIS-Management Information System )
sagladiklan katki planlamaya yeni boyutlar getirmistir.Bilgisayar teknolojisi aynca daha
onceleri kadar kullammuu karmasik ve zor olan bazi tahmin yontemlerinin kullamnu
mumkun kildigr gibi tahmin teknik ve yontemlerinin gelistirilmesini de lnzlndmrusnr.
Ornegin, kosullan olasihklarla ifade edilebilen belirsizlik ortamlanna iliskin olarak yapilan
tahminlerde bilgisayara dayah Monte Carlo simulasyon teknigin oldukca saglikh sonuclar
ortaya koydugu bu konudaki literaturde ifade edebilmektedir.Sonuc olarak denilebilir ki,
gunumuzdeki bilgi ve teknoloji duzeyi bugun daha saghkh tahminler yapmayi mumkun
kilarak planlamanm niteligini artnmusnr.
3. PLANLAMA BiR ZAMAN SURESiNi KAPSAR
Her planlama hedefledigi amaclan belli bir zaman suresi icinde gerceklestirmek ister .
Ancak hemen belirt:Inelidirki, belirsizlik ve degisme gelecegin ozellikleri oldugu icin plan lamanm kapsadigi gelecek zaman doneminin planlama tahminlerini etkileyecektir .
Cunku k:isa sureli planlarda plan tahtninlerinin gercek duruma yakm olma olasihgi
artacaktir. Ancak plan suresinin ya da doneminin cok kisa olmasi durumunda bir planlama
cahsmasmdan soz etmek gerekecektir.
Planlama suresinin uzun olmasi durumunda ise plan taluninlerinin gerceklesme olasi hgr azalacaknr. Cunku uzun bir gelecek donem pek cok degismeleri de beraberinde getire cektir. Bu degismeler plan hedeflerinde biiyiik saplamalara neden olacak ve belki de plan
hedeflerini anlamsiz kilacaknr. Bu nedenle de planlama faaliyetine, bazilannm yaptigi gibi
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kusku ile bakilacaknr. Dolayisiyla, planlama faaliyetinin kapsadigi zaman donemi ne bu faali yeti bir programa donusturecek kadar kisa ne de planlama tahminlerini anlamsiz
kilacak kadar uzun olmahdir. Bu ikilem icinde uygun zaman donemini , icinde bulunulan
cevresel kosullann degisebilirlik luzi ve derecesine gore yonetici ve uzmanlar
belirleyecektir. Uygulamada planlar genellikle zaman donemleri bakimmdan kisa donemli
planlar ( bir yila kadar), orta donemli planlar (bir ile bes yil arasmda) ve uzun donemli (bes
yil ve yukansi) planlar biciminde bir aynma gore s:uuflandlnltr.
4.PLANLAMANIN

iCERiGi KARAR DUZEYiNE GORE DEGiSiR

Bir toplumu ya da bir isletmeyi yoneten yoneticilerin yonetim hiyerarsisi icinde aldiklaci yere gore planlann kapsanu ve detayi degisiklik gosterir. Benimsenen politikalar dog rultusunda gelistirilen planlar, ust yonetim kademelerinde genellikle ana hedefler belirleyen
90k az faaliyet detayina giren ve plamn temel amaclanru belirliyen uzun donemli bir nitelik
gosterir, Bu tur planlar kamu yonetiminde "master plan" ve isletme yonetiminde " stratejik
planlar" olarak da adlandmhr.
Stratejik planlara dayah olarak orta kademe yonetimi tarafmdan gelistirilen planlarda
amaclar daha belirgin ve yerine getirihnesi gerekli faaliyetler de daha acik ifade edilirler .
orta donemli olan bu planlar "taktik planlar" olarak da bilinirler. Taktik planlar cercevesi
ve 1~1gmda alt kademe yonetimi tarafindan gelistirilen ve kisa vadeli olan planlarda ise
gerekli tum faaliyetler detayli olarak belirtilirler. Gerektiginde ayhk hatta haftahk zaman
donemleri icinde yapilacak faaliyetler belirtilir. Alt yonetim kademelerinin hazirladiklan bu
planlara "operasyonel ya da faaliyet planlan" adr verilir.
Asagidaki sekilde de ozetlendigi gibi amac birligi acismdan birbirine bagli ve birbirini
tamamlayan planlar karar duzeyine gore icerdikleri faaliyetler acismdan genel hatlardan ozel
faaliyetlere dogru uzanan bir butunluk gostermektedirler.
Sekilden de anlasildrgi gibi birbirine bagh planlar ile, operasyonel planlann gerektir digi ve kisa zaman donemlerinde yayilan faaliyetlerin gerceklestirilmesi sonucu bu kisa do nemli planlann amaclan gerceklestirilirken, bu planlann zaman donemi sonunda taktik p lanlar isigmda yenilenmesi orta donemde taktik planlann amaclarnun gerceklesmesini sag layacaktu. Benzer bicimde stratejik planlarm ortaya koydugu hedefler dogrultusunda taktik
planlann yenilenmesi de uzun donemde stratejik planlann belirledigi amaclann gerceklesti rilmesi olacaktrr. Dogal olarak stratejik planlann basansi da benimsenen politikalann sonu cu olacaknr.
5.PLANLAMA BiR SURECTiR
Planlamanm belirgin bir ozelligi de bir surec niteligi tasimasidir. Cunki; planlama bir
kez yapihp oldugu gibi birakilan bir faaliyet degil, surekii olarak izlemeyi, gozden
gecirmeyi gelecekteki kosullann degismesi dnrumunda bu kosullara uyarlamayi (revizyonu)
gerektiren ve nihayet kapsadigi donem sonunda elde edilen sonuclann (basan ya da
basansizhklann ) degerlendirilerek bir ust hedefe ya da duzeye ulasmak icin yineleme
ozelligi gosteren surekli bir faaliyettir. Her yineleme de gozlenen hatalann tekrarlanmasi ve
bunlardan ders almarak deneyim kazamlmasi, kuskusuz, temel ilke olmahdir.
Gecmis planlama doneminin degerlendirmesini yapmamak planlama faaliyetinin beklenen faydalarnu tarnsmah kilacagi gibi istenilmeyen sonuclann ortaya cikmasma yol acabilir
Ornegin, rutinlesmis i~ yapma kahplannm ortaya 900~1, yarancrhgm kisirlastmlmasi vb ...
6.PLANLAMADA UST YONETiMiN TAM DESTEGi VE PLANLARIN
GEREGiNi YERiNE GETiRECEK OLANLARIN KATILIMI ESASTIR
Planlama faaliyetinden beklenen faydalar ne olursa olsun, pratik deneyimler gostermistir ki.ust yonetim kademelerinin planlamaya inaner ve destegi olmadan ve her karar duze yinde hazirlanan planlara bu planlann gerektirdigi faaliyetleri yerine getirecek personolik
bnhm1 saglamadan planlama faaliyetinin basanya ulasmasi mumkun degildir. Bu nedenle
iist yonetimin tam destegi saglanmadikca planlamaya girismemek en iyi cozum yolu olacak -

_ Cunku planlann kaynagi ust yonetimin belirleyecegi stratejilerdir.
Benzer bicimde, her karar duzeyinde hazrrlanan planlarrn uygulama sirasmda geregini
getirecek personelin kanlinu da zorunludur, Aksi durmnda, yani yalmzca ust kademetuafindan hazirlanip alt kademelerde ki personele empoze edilen planlar personelin yara-
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ticihgi tesvik etme ilkesini yok edecektir. Kanlmun olmadigi bir planlama faaliyetinde yeni
fik:irlerin ve goruslerin engellenmesine ek olarak personelin i~ gorme motivasyonu da yok olaciknr. Bu nedenle plan ust yonetimler tarafindan yaptlsa bile, geregi istenilen bicimde alt
kademelerde bulunanlar tarafmdan yerine getirilemeyecektir. Bu durum ise planlann basan ulasmasun engelleyecektir. Bu ozelliginden dolayi planlama aym zamanda yonetimde kanl ma ilkesinin benimsenmesini tesvik eden ve cagmuzm demokrasi ilkesine uyan bir yaklasimdir, Bu noktada biraz daha kapsamh ve konuya felse:fi bir acidan bakarak diyebiliriz ki, planlama "insana yonelik" olmahdir, Cunku ozde planlama yaklasumn benimsenmesi ,
insanlann ihtiyaclanm snurlr kaynaklan optimal kullanarak karsilama yani insanlara hizmet
etme amacmdan kaynaklamr. Bu bakundan planlanma insanlarrn beklentileri , arzulan ,
umutlan ve mutlulugu cercevesinde yogunlasan bir felsefe ya da inanis dogrultusunda
dusunulmelidir,
Dolayisiyla, her karar kademesinde ilgililerin kattlnm saglanmahdir. Unutnlmamahdir ki p lanlar insanlann mutlulugu ve daha iyi yasamalan icin yaptlmaktadrr. Onlan tabakk:iim altma
almak icin degil, ancak ne var ki, gecmiste planlann genellikle :fiziksel varhklara ve mallara
yonelik olarak hazirlandigun ve insanm ikinci planda ya da asamada kaldigim gormekteyiz .
1.1.3. PLANLAMAYA YONELiKELEST:i:R.tLER

Onceki bolumde kapsami ve belirgin ozellikleri ile birlikte ustunlukleri aciklanan plan lama kavrannna, genellikle uygulamadan kaynaklanan bazi onemli elestiriler yoneltilmekte dir. Bu elestirilerin onemli olanlanm maddeler biciminde asagidaki gibi ozetlemek miimkiindiir.
I. Planlama ya da plan hazirlama faaliyetinin cok zaman gerektirdigi ve dolayrsiyla maliyetinin yiiksek oldugu sik sik one siiriilen bir elestiridir, Ozellikle de plan hedeflerinin, yanhs talllllinler ya da beklenmeyen cevresel degismeler nedeni ile gerceklesmemesi durumunda
bu tiir elestiriler daha da sert olmakta ve planlama faaliyetine kusku ile bakilmaktadir . Bu
kuskuya kapilan ust yonetim ya gerekli destegi tam olarak vermedigi icin plan uygulamalan
ba~SIZ olmakta ya da orgutsel anlamda formal planlama faaliyetine son vermektedir.
Bu elestiri bir acidan dogrudur, Gercekte, daha oncede belirtildigi gibi , fist yonetimin
tam destegi ve alt kademelerin gerekli katilmu saglanmadikca planlama mumkun olmaya aknr. Boyle bir on kosul ise zorunlu olarak plan hazirlama asamasmda gorulebilir derecede
bir zaman ve kaynak harcamamn goze ahnmasuu gerektirecektir. Ancak unutulan nokta,
plansiz bir yonetim anlayismda gerekli hareket bicimi onceden belirlenemedigi icin belli zaman donemlerinde verilmesi gerekli kararlar ve ozellikle zaman zaman ortaya cikan sorunla rm cozumunde hareket biciminin belirlenmesinde harcanan zamanm ve kaynaklann toplanu run, planm hazirlanmasi icin harcanan zamana ve maliyete esit ya da daha fazla olabilecegidir. Fakat planlama faaliyetinin gerektidigi zaman ve kaynak miktan bir butun olarak gorundugu icin fazla gozukmektedir.
Aynca belirtilmesi onemli bir baska nokta ise, planlama faaliyetine alt kademelerin kanhmmm zaman tuketimine egilimli oldugudur. Ozellikle planlama grup toplannlanmn uzun
zaman alabilecegi ve kimi zamanda amaclanmn disina cikma riskinin olabilecegi dii~unillmelidir. Akilci yoneticilerin bu riski ortadan kaldirabilecegi olasiligi her zaman mumkunse de ,
bu riskin varhgi kanlmah yonetim anlayisrmn aynlmaz bir parcasidir, Her yerde ve her zaman
savunulan, ilgililerin karar siirecine kanhmnu ongoren demokratik:yonetim anlayisi icin bu
riske katlanmak gerekecektir. Onemli olan kanhnnn derecesini ve amacuu iyi belirlemektir.
Bu ise, yonetimin etkinligine baghdir .Ak:si durumda, ozellikle iilkemizdeki kotii uygulama smda oldugu gibi planlama grup toplanttlan "komisyona havale" uygulamasma donusur .
Boyle bir durumda ise, ozde simrh kaynaklan optimal kullanarak istenilen hedeflere ulasmayi
amaclayan planlama yaklasummn rulmna aykmdir. 0 halde denilebilir ki, boyle bir elestiriyi
planlamaya degil bu yaklasimm ozunii kavramayan beceriksiz yonetimlere ya da yoneticilere
yoneliktir.
2. planlamamn yine uygulama anlayisma iliskin diger onemli elestiri de, planlamanm yarancihgi engelleyen, i~ gorenlerin ust yonetimde bulunanlann i~ gorme yontemlerine bagh
kilan biirokratik bir engel olmasidir. Planlr yaklasumn makro diizeyde yaygm olarak
benimsendigi merkeziyetci ve totaliter yonetimlerin uygulanmalarmdan kaynaklanan bu
~ye
gore planlar yalrnzca fist yonetimler tarafi.ndan gelistirilmekte ve tum ilgililerin bu
planlara gore cahsmalan ve faaliyette bulunmalan mutlak olarak istenilmektedir. Dolayrsiyla,
bbbmm olmachgibu tiir bir yonetim ve planlama anlayisun ilgililerin ve gerekli faaliyetleri
getirecek olan isgorenlerin yaranci fik:irlerialmmadan yalmzca ust yonetimin
ldidedig:i kahplasnus planlar cercevesinde faaliyetler yerine getirilmektedir. Boylece plan
· demiklik onerilerine acik olmayan fakat mutlak uyulmasi zorunlu olan burokratik
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bir ara9 olmaktadrr .
Elestirinin dozu uygulamadaki bicimi ve sonuclan ne olursa olsun boyle bir planlama yaklasimmm basanh olamayacagnu pratik uygulamalar ortaya koymustur. Bole bir elestiri
planlamaya degil yoneticilerin yonetim anlayisi ve felsefesine yoneliktir, Merkeziyetci ve
totaliter yonetimler planlama olmadan da benzer bir uygulama icinde olacaklardrr. D0lay1S1yla, bu elestirinin planlama yaklasum ile iliskisi olamaz. Bu elestiri devletci bir duzene ve
merkeziyetci bir yonetim anlayisina yonelik olmaudir.
3. Diger bir elestiri de planlama yaklasnnmm yonetimi "dar goruslu'tyaptigr bicimindedir.
Buna gore planlama faaliyeti amaclara yonelik oldugu icin, plan uygulamalarmda yonetimin
dikkati belirlenmis amaclar uzerinde yogunlasacaknr. Bu nedenle plamn uygulama donemin de yonetici, cevresel etkilerin belirlenmis plan amaclannda yol acabilecegi degismelere du yarsiz kalacak ve biiyiik gucluklerle gelistirdigi plan faaliyetlerine koru korune bagh kalacaktir. Gercekte planlama yaklasmnna dogrudan yoneltilebilecek en onemli elestiri budur. Dogal
olarak insanlar bir noktaya dikkat ederlerken diger noktalan gozden kacirmakta ya da gere kenilgiyi gostermemekte ve kendi gelistirdigi cozum yontemlerine sika sikiya bagh kalmaktadirlar. Ancak, planlama yaklasmn da kapsanu geregi, bu eksikligin biiyiimesine neden olmaktadir. Bu nedenle, planlama yaklasimuu benimseyen yoneticiler bu durumun gercekligini ka bul ederek gerekli onlemleri almahdirlar. Bunun icin plamn uygulama donemlerinde beklen meyen cevresel degismeler karsismda plan faaliyetlerini yeniden gozden gecirerek gerekli u yarlamalan(revizyonlan)
yapmahdirlar. Uyarlama ya da revizyonlarm saghkh yapilabilmesi
icin plan faaliyetlerinin surekli olarak gozlenmesi ve izlenmesi esasnr, bte yandan gelecegin
her zaman beklenilmeyen gelisme ve degismelere yol acabilecegi dusuncesi ile gelistirilen
planlar (ozellikle stratejik ve taktik planlar) kan olmayip esnek tutulmahdir. Boylece degis melere uymalan biiyiik sorun yaratmayacaknr.
Planlara esneklik kazandrrmada iki yaklasim izlenebilir. Birincisi " cesitlemet diversifi cation) " stratejisidir. Ozellikle degismelerin fazla oldugu ortamlarda bu yaklasun, belirlenen
amaca goturen birden fazla secenegin yani hareket biciminin paralel olarak belirlenmesini gerektirir. Boylece ortaya cikan degismelere gore bir secenekten digerine gecebilir, Ancak izle nen secenek hareket biciminde zamansal degismeye gore kucuk caph duzenleme ve uyarla malann, koklu degismelerden daha iyi oldugu ammsanmahdir, Ikinci yaklasnn ise, cevresel
degismelerin gerektirdigi duruntlara uygun secenek planlan hemen uygulamaya koymak icin
gerekli fonlann hazir bulundunnasnn oneren"durumsal (contingency)" planlama stratejisidir.
Gornldugu gibi planlara esneklik kazandirmamn ek bir maliyeti soz konusudur. Bu ek mali yetlere katlanmamn gerekip gerekmedigi, kuskusuz, karar ortamnnn degisebilirlik niteligine
gore degerlendirilmelidir. Belirtmeye gerek yoktur ki belirsizliklerin 90k yogun oldugu or tamlarda en uygun yaklasun plamn zaman donemini kisa tutmaknr. Bu ise yoneticilerin insi yatifinde olan bir konudur.
Sonuc olarak yukandaki aciklamalar ismda denilebilir ki, planlama yaklasunmm basansi
yonetimlerin etkinligine ve becerisine baghdir. Etkin bir yonetim suphesiz rasyonel kaynak
kullarumun saglayabilen yonetimdir, Ancak planlama yaklasmu becerikli yonetim ve yoneti cilerin etkin olmasnn yani kaynaklanm optimal kullanmasma yardunci olabilecek nitelik ve
gucte bir yaklasimdir. Baska bir anlanmla becerikli ve nitelikli yoneticilerin planlama yakla smuru benimsemeleri onlann etkin bir yonetim bicimi gelistirmesini garantiler. Aksi durum da suphelidir, ne olacagi talunin edilemez. Bu nedenle gecmisteki bazi olumsuz uygulamala rum baktp planlama yaklasmum terk etmek yerine bilimin ve teknolojinin gelisim 1~1gmda
onu gelistirme yollanm aramahytz. Ancak planlama yaklasmnru benimseyen yoneticiler u nutmamahdirlar ki, planlama insana yonelik olmalidir ve onun insanca yasamasnu saglamaya
katkida bulunma faaliyetidir. Boyle bir faaliyet icerisinde, kahplasnus is gorme yontemlerinin
ve kendi geleneksel manngmuzm esiri olmadan arzulanan amaclara ulasmak her cagdas
Yoneticinin temel ilkesi olmahdir.

1.2. PLAN, PROJE VE YATIRIM PROJESi KA VRAMLARI n.tsstst
Gerek makro acidan gerekse mikro a91da11 hazirlannns olsun, bir plamn hedefledigi amac 1an gerceklestirecek hareket biciminin pek 90k i~ ya da faaliyetin basanhp yerine getirilmesini
gerektirecegi aciknr, Omegin, bir isletme hazirlauus oldugu planda belirtilen amaclanm ger estirmek icin bir yandan tamnm, personelin hizmet ici egitimi, yeniden orgutlenme, arasYe gelistirme faaliyetlerine girisirken diger yandan da yeni makine ve arac-gerec alum, ii kapasitesini arurma ya da yeni uretim tesisleri kurma gibi pek 90k faaliyete girisecektir .
pan cercevesinde birbiri ile dolayh iliskili olan bu faaliyetler icerisinde, birbiri ile dogru -

14

SUNULAN

PROF. DR.

HAZIRLAYAN

MUSTAFA

OKUL NO

960882

B6LUM

±~LETME

.

KONU

TABAR

PROJE HAZIRLAMA VE GEL±~T±RME

I lllU.!li!I 11111
NEU

F±KRET KUTSAL

C

. i

i

N

O

E

K

i

L

E

R
at,Y...f Jl\.

I.

PROJE HAZIRLAMA VE GELi§TiRME
i.
Ge9iJ SUreci Kavram1
2. Proje Haz1rlanmas1 ve (genel yorum) Planlama
ve YUrUtme sUreci
e, 1. Girii
2. c~. Plan
2.2. 1. Plan, Proje ve Yat1r1m Kavramlar1
3. Yat1r1m ~eiitleri ve Yat1r1m Kavram1
3.1. Yeni Yat1r1mlar-Yenilenen
Yat1r1mlar
3.2. Otonom Yat1r1mlara-Uyar1lm11
Yat1r1mlar
3.3. bzel ve Kamu Kesimi Yat1r1mlar1
4. 1. Proje ve Yat1r1m Kavramlar1
4.2. Proje Haz1rlama ve Yat1r1m Karar1 Alma SUreci
4.3. Kaynak Yaratma SUrecinde Yat1r1mlar1n RolU
5.

Proje Haz1rlamada
5. 1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

10
10
11
15

11-·
15- 19
1 '3-· 20
20

20- 26
25-- 27
2728·-

30- 38
38- 54
54- 72
72-

Proje DeDerlendirme

86

86- 92

6. Proje Atamalar1

92

6. 1.

Proje Haz1rlanmas1nda Yat1r1m1n
Girii
6. 1.2. Piyasa Analizi
6.1.3.
Takip Tahmin Ydntemi
S0nu9
6. 1.

Belirlenmesi93-94

6.1.1.

'+.

95
96
96- 97
97
97--101

Kurulut Yeri Se9imi
Kapasite Se9imi
6.4. Sermaye Tutar1n1n Belirlenmesi
6.5. Yat1r1m Projelerinin Degerlendirilmesi
6.5. 1. Statik Degerlendirme Ydntemleri
6.5.2. Dinamik Deaerlendirme Ydntemleri
6.5.3. Ekonomik bmrUnUn Belirlenmesi

112-113
113-116

Yat1r1m

116-121

6.2.
6.3.

7.

28
29

2r:3- 30

Temel Faktdrler

Pazar Analizi
Teknik Analiz
Finansal Analiz
Ticari Ar,aliz
Entlasyonist Ortamlarda

1
1 ·- 10

Projelerinin

Uygulanmas1

101--105
105-107
107-10'3

109-111

PROJE HAZIRLAMA VE GELi$TiRME
1)

Proje hazirlama ve gelismeye tarihsel bakis

1. l)Ger;i~ surecinin kurumsal analizi-Ekonomi tarihi
Bu siirecinde bir kez basladiktan sonra belli bir mannga uyarak isledigi gornluyor, Bu
surec ashnda dunyanm cesitli kesimlerinde birbiri ardma gerceklesen ve heps:inde
benzer sonuclara ulasan bir dizi degisimi ortaya cikarma egilimindeydi, Oyle ki bu
surec.sonunda en ilerlemis haliyle tarnn ekonomisi diye nitelendirdigimiz farkh bir
ekonomi bicimine ulasti
Ancak burada , eger olayi tek boyutlu dusunursek ve kati bir tutum benimsemek istemiyorsak iki noktayi goz onune almanuz gerekir:Bir kere.gecis surecindeki
.buyuk donusumler cesitli toplumlarda benzer tarzda gerceklestirmeyi her toplum aym
sekilde yapmadigi gibi ,aym kronolojik sirayt izleyerek de ortaya cikannadi, Hatta bu
evrime sahne olan toplumlarm hepsi birbirine benzemekten de uzakn. Butun btiyiik
tarihsel surecler boyunca oldugu gibi burada da bir cesitlilik soz konusu idi. Gercekten

gecis surecleri ile cesitli ekononriler ,belirli alanlarda ,ortak temel niteliklere sahip olan
aym ekonomi ve toplumlarm her birinin ,bu ortak nitelikleri otesinde kendine ozgu
ozellikleri oldugu da unutulmamalidir. MeseJa felsefe ,dinler,toplumsal kurumlar vb
alanlarda bu farkhliga rastlandigi gibi hatta topragm kullamlma sistemi gibi iktisadi
orgutlemede de bu farkhhk gozleniyordu, Ote yandan gecis surecine giren toplumlarm
hepsi bu sureci sonuna kadar kat edemedi.bir kisnu ,bu surecin ara duzeylerinde
durakladilar ve bu onemli bir farkhliga yol acn .Boylece bir kez daha .degisen oranlarda
da olsa bir duzey farkiyla , bir esitsizlikle karsilasiyoruz. Bu.aym zamanda esnek bir
analize de imkan verir. Cunku burada tarih ,bu asamada sadece bir tek evrimin yer
almadiguu ,aksine toplumlann .degisik bir evrim yollan izleme ve farkh sonuclara
ulasma olanaklanna sahip oldugunu gosteriyor,
1.1.GE<;iS SURECi KA VRAMl
A Ekonomileri ilkel asamadan kurtaran bu evrim .olagan ustu oneme sahip
yeniliklerin zincirleme bir bicimde gerceklemesi ile oldu. Bunlan onemleri dolayisi ile
"dev-yenilikler"diye niteleyebiliriz. Her biri bizzat tek basma onemli olan bu dev
yenilikler .ustelik.kendi etki ve hareketlerini devam ettiren bir dizi koklu sonuclar da
doguruyordu. Boylece bu siirecin,daha onceki basiangic ekononrilerinde meydana gelen
snurh yeniliklere benzemedigi ve ekonomiyi ve toplunm tamamen alt ust edecek gucte
oldugu anlasilmaktadir.
B. Bu yeniliklerin bir diger ozelligi , 90k suurli sayida bir zaman icinde yer
almamalan ,aksine oldukca uzun bir donem yaytlmalandir. Oyle ki , iktisadi evrimde ,
gecis sureci gecici ve luzla asilan basit bir evreyi temsil etmeyip , iktisat tarilrinin butun
bir evresine tekabul, etmektedir. Ancak , bu yeniliklerin ekonomiye girisi ,yine
prehistorik yeniliklerde oldugu gibi yuz binlerce yila yayilmayarak sadece birkac bin
yilhk bir sure icinde toplandi . Bu yeniliklerin sayisi ve onemi hesaba katihrsa ,ekonomi
ve toplumun aslmda butun bu zaman zarfi icinde surekli bir degisim halinde oldugu
gorulur.
C. Burada su sonuc cikryor. Bizim .gecis ekonomisi diye adlandirdigumz
ekonomi tiirii,kendisine tekabul eden biitiin donem boyunca hie degismeden devam
eden belirli niteliklerden olusmuyordu. Aksine ,bu ekonomi tiirii,durmadan degisim bir
icerige ve ozelliklere sahiptir. Su veya bu dev -yenilik ekonomiyi allak bullak ediyor
yeni yapilar ve faaliyetler doguruyor.bu kez onlar , baska yeniliklerin dogmasma yol
aciyor ve mevcut yapi ve faaliyetleri .baska bir degisle ekonominin ve toplumun
dayandigi temelleri tekrar degisiklige ugranyordu. Demek ki .bu gecis ekonomilerinin
"degisken " bir oze salrip olmasi onlarm bir baska onemli nitelikleridir. Hatta gercegi
soylemek gerekirse , dar anlamda bir gecis ekonomisinden soz edemeyiz. Zira, evrim
siiresince birbiri ardmca gelen cok sayida ekonomi bicimi soz konusudur .0 halde gecis
surecini , cesitli ekonomi tiplerinin birbiri ardmca ortaya r;Iktlgi ve bu ekonomi
turlerinden her birinin ozelliklere sahip oldugu ve ozellikle bir once gelen donemde
yaratilan yeniliklerin , izleyen ekonomi tipinde canhhk ve yaygmhk kazandigi bir surer;
olarak belirtmek daha yerinde olur.
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Bu bakimdan , gecis donemi , en azmdan dayandigi ilkede , cagdas iktisadi
gelisme doneminden farksizdir. iktisadi gelisme sured boyunca da farkh diizeyde
birbiri ardmca gelen gelismis ekonomi tipleri siralanmaktadir. Nispeten duragan
niteliklerdeki evrelere karsihk , her dinamik devrenin hesabi budur. Daha onceki
baslangic ekonomisi evresi ile gelecegin klasik tanm ekonomisi evresi bu duragan
donemleri temsil etmektedir. Bu Duragan ekonomilerin ozelligi , temel niteliklerini
buttin donem boyunca koruyan bir ekonomi tipinin surekliligi ve ekonominin ancak
kismi olarak evrimlesip, aym ekonomi tipi icerisinde kalarak farkh iktisadi diizeylere
gecmesidir,
D. Daha onceki ekonomi buyuk yeniliklerle alt list olusu , genel olarak
"neolitik devrim " diye nitelenir. Aciklayicr bir gorunume sahip olmasina ragmen bu
kavramm daha yakmdan incelenmesi gerekir.
DA) Dar anlamda almmca "11.eolitik" (yeni tas ) deyimi "paleolitik" kavramma karsidu.
Yururlukteki anlayislar .ashnda , bizim baslangic yada ilkel tipte diye dusundugumnz
butun donem ve topluluklan paleolitik olarak niteler .Zira bu toplumlara damgasnu
vuran , yontma tas teknigidir, Buna karsihk neolitik deyimi , daha ileri olan cilah tas
tekniginin egemen oldugu , izleyen evreyi gosterir. Bir omekle aciklamak istersek ,
paleolitik teknikte bir balta yapmak icin bir tas parcasmdan once kiynuklar kopanhr ve
uygun bir cahsma ile bu faaliyete tas kesici bir balta bicimini almcaya kadar devam
edilir. Baltamn agz1 yani kesici tarafi kiynuk koparmak suretiyle elde edilmistir.
Neolitik teknikle ise baltamn agzr , istenilen keskinlige erisilinceye kadar perdahlarnr.
Boylece , neolitik kavrann , bu anlamda , tasm islenmesindeki ilerlemeden ibaret bir
yenilige dayamr. Tasm esas hammaddeyi olusturmasi ve cilalamsuun silah ve aletlere
90k daha buyuk bir etkinlik kazandirmasi da dikkate ahmrsa , bu yenilik 90k onemlidir.
Ancak ne kadar onemli olursa olsun , bizim inceledigimiz donemi belirtmek icin bu
yenilgiyi hareket noktasi olarak kabul edemeyiz. Cunku , bu donem , tasm
islenmesindeki duzelmeden baska bircok dev- yenilik ilerde kendini gostermektedir, 0
halde , dar anlannyla " neolitik devrim" kavrami simrh kalmaktadir.
DB)Bu deyim cogu kez daha genis baska bir anlamda da kullamlmaktadir,
Bu anlamda neolitik deyimi tanmm ortaya cikisnu ve ondan kaynaklanan butun
donusumleri anlanr. Aslmda tasm islenmesine dayah bir sozlukle temelde tanmsal olan
ve tasla pek ilgisi ohnayan bir donii§timiiifade etmek kuskusuz biraz celiskilidir. Ancak
burada sadece gelenekcilikle ilgili bir dil ahskanhgi soz konusudur ve bu nedenlede
onu basit bir ahskanhk olarak almak uygun olur. Zaten .bazi tarihciler bu celiskiye
dusmemek icin daha 90k bir "tanm devriminden'tsoz etmekten yanadir. Bu deyim,
yukarda aciklanan olayla dogrudan dogruya ilgili olma ustunlugune sahiptir. Ancak
biraz belirsiz gorunuyor, Cunku bu deyim aslmda bizzat tanmsal faaliyetin ortaya
cikisuu belirtebilecegi gibi , aym zamanda daha onceden mevcut olan bir tanmda
meydana gelen donusumu de anlatabilir. Mesela 18. Yuzyilda Ingiltere de "tanm
devrimi" den sikca soz edilirken anlattlmak istenen budur.
Ne olursa olsun , boyle bir kavramm iki buyuk sakmcasi varchr:Bir kere
sadece tanmdaki dev- yenilige agirhk vennektedir. Oysa gercekte bu yenilik ne derece
onemli olsa da ve hatta arda arda olusan bu dev - yenilikler zincirinden cikan
ekonomileri "klasik tanm ekonomileri" olarak nitele sekte ,bu, diger butun buyuk
buluslan unuttunnamahdir. Zira butun bu doneme damgasun vuran bu buluslann
asagida sunacaginuz dokumu ile ne derece 90k ve onemli olduklan kolayca anlasihr.
Baska bir deyisle nasil "neolitik devrim'tkavrami dar anlamda "tas teknigi" yonune
fazladan ustunluk tamyorsa , aym sekilde bu deyimin genis anlamda almmasi da
"tanmsal dev- yenilik'' buyuk bir ayncahk tammaktadir. Boylece , her iki kavramda
oteki buyuk donusumleri gereginden fazla arka plana itmektedir, bte yandan, evrim
perspektifi acismdan , bu deyim , once tanmrn ortaya cikmasi biciminde sonrada btiyuk
bir donusum oldugunu, sonrada evrimin durakladiguu ve ekonominin baska yapisal alt
ust oluslara ugramaksiztn hep bu tanm temeli iizerinde orgutlendigini anlatmaktadir.
Oysa yukarda denildigi ve asagida daha somut olarak belirtilecegi gibi , butun bu
donem , birbiri ardmca meydana gelen dev yenil,eklerle doludur ve tanmdaki ilerleme
butun digerlerinden sadece bir tanesidir, aynca bu donemde 90k genis bir zamana
yayilnns ve birbiri ardmca gelen bir dizi yapisal degisiklikler vardi ( metallerin kesfi,
sehir ekonomisinin ortaya 9tlol;t vb.). Bu baknndan da "neolitik devrim" kavramrnm,"
tanm devrimi" anlanunda kullamlmasi uygun degildir. Zira tarihsel gercegi , yanhs bir
sekilde yansitmaktadir,
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DC) Hatta kimileri bu donemi ," sanayi devrimi" olarak adlandmlnusnr. Bu
deyim , aslmda donemin onemli bir yeniligi olan metallerin ve metaliirjinin ortaya
cikisma dayamr. Boylece , bu ilk sanayi devrimini 18. Yuzyildan itibaren meydana
gelecek olan ikincisiyle karsilastmp , tarihte yer alan onemli iktisadi donusumlerin
olusturdugu bu iki evrenin smai yeniliklerle ilgili oldugu ortaya konur. Fakat bu
deyimde "tanm devrimi" konusunda ileri surulene benzer elestiriler yoneltilebilir.
DD) 0 halde , bu evrim, uzunca bir tarih donemine yayilnns olan sayidaki
yeniliklerden meydana geldigine gore , bu yeniliklerden sadece birine dayah bulunan
bir deyim ile adlandiramayiz. Cunku, bizzat bu yenilikte zaten evrimin herhangi bir
aninda yer almaktadir. Bu, nedenle ,genel nitelikte ve tek basma herhangi bir yenilige
dayali bulunmayan bir deyim kullanmak daha uygun olur. lste "gecis siireci"deyimi

boyledir. Kaldi ki bu kavranu , bir evrim surecinin kendinden onceki durgun bir
ekonomi tipi ile ( baslangic tipi) , yine durgun nitelikte daha sonraki bir ekonomi tipi
(tanmsal) arasmda bir ara, gecis oldugunu ve boylece birinden digerine gecmede bir
araci rolii oynadiguu gosterme ustunlugune sahiptir.
Gecis sureci arda meydana gelen dev- yeniliklerle tammlandigma gore , onun kurumsal
analizi de , bu yenilikler dizisinin bir dokumunu yapmakla olur. Bu zincirleme
yenilikleri saydtktan sonra , her birinin iktisadi tutum ve niteligini inceleyerek , boylece
baslangicta sundugumuz yaklasima uygun olarak bu ekonomi tipinin temel ozelliklerini
tanmtlamaya cahsacagiz. Analiz sirasmda , gecis siirecindeki cesitli dev - yenilikleri
sadece hatrrlatmakla yetinecek , ancak tarihte ortaya cikrslan kronolojik bir srra icinde
sunulmayacaktrr. Kaldi ki bu tarihsel sira iyi bilinmedigi gibi bir toplumdan digerine de
degisiklikler gostermektedir. Bu nedenle onlan , kolayhk olsun diye ii<; ayn alana
tekabiil eden uc kavram etrafmda toplayacagiz. Bunlar , biiyiik teknik yenilikler ,
ekonomi-yapisal alt ust oluslar ve ekonomik donusler.
1.2 BUYUK YENiLiKLER
1.2.1- BUYUK TEKNiK YENiLiKLER
Bu sureci , asagidaki unsurlarm ortaya cikmasiyla belirtebiliriz.
H

AYVANCILIK TEKNiKLERi .Hayvancihk gittikce artan sayida hayvan tiiriinii
kapsadi.tasima ve cekim gucu insanlarm beslenmesini hammadde vb de oldugu gibi
hayvancihga bagh faaliyet ve olanaklan da birlikte getirdi.
TARIM TEKNiKLERi : Bu teknikler , insana gecmiste kendi kendine meydana gelen
bir uretimi .orgutleme olanagi sagladi. insanm hizmetine verilen beslenme olanaklarunn
yardmu ile hayat duzeyleri yiikseldi ve temel ihtiyaclaruun tatminindeki guvenlik ,
gecmiste sahip olunanla karsilasnnlamayacak derecede buyuk gelisme gosterdi.
METALLER : Bakir, bronz ve ardmdan demir gibi metaller yeni veya daha etkili ve
cesitli urunlerin ozellikle alet ve silahlann yapilmasuu sagladi,
TEKERLEK: Bu arac ulasnrmada oldugu kadar uretimde de basit bir makine aksanu
olarak cok onemliydi. Iplik ve dokuma teknikleri bulundu.
iLK BiLiMLER:Ozellikle matematik, geometri (arazi olcme ve tanmda uygulamyordu)
ve astronomi bu asamada dogdu
TAS iLE iNSAAT (konut amt.kanalizasyon vb ... )TEKNiKLERi: Belirli bir duzeye
erisen bir tiir gecis ekonomilerinde,bu alanda cok buyuk eserlere rastlamr:Surlar,
piramitler, amtlar vb ...
Goruldugu gibi , ortaya cikislan ve dogurduklan sonuclarla bu yenilikler iktisadi sartlan
ve daha onceki yapilan kuskusuz alt ust edecek muthis bir biitiin olusturuyordu Zira
yalruz , her biri bizzat son derecede genis etkiler yaratmakla kalnuyor, asagida
belirtecegi uzere komsu alanlar dada uyarlanmis etkileri cogaltan birikimli bir surecin
kaynagun meydana getiriyordu.
Bununla birlikte, siiratle gercekiesen ve yayilan cagdas.yeniliklerin aksine,
bu donemdeki yeniliklerin hazirlamsi , yayilmasi ve sonuclanm gelistirmesi cok yavasn.
Mesela metallerde, once kucuk boyutlu birkac kucuk parca iiretildi ve
kullamma elverisli miktarlann uretimi basanlamadan once , metalin erime usullerini ,
maden cikarlamasmi , ham metalin donusumunu , alasuni vb. yontemleri hazirlamak
gerekti. Bir metal icin bu teknik hazir olunca , bu kez , ayni sorunlar yeniden, daha
sonradan kesfedilen metal icinde ortaya cikiyor ve benzeri cabalara ihtiyac
gosteriyordu. Tanm icinde durum farkh degildi.Burada da ekilebilir bitki cinslerini
tammayi, tohumu ekmegi.urun toplamayi.tahillan ogutmeyi, elverisli topraklar bulmayi,
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urunu muhafaza etmeyi ,toprak:lann hazirlanmasmi .sulamayi vb. ogrenmek soz konusu
dur.
1.2.2.EKONOMi DI$1 Y APISAL AL TUST OLU$LAR:
Diger yeniliklerle iliskili olarak ozellikle asagidaki degisiklikler ortaya
Koyler meydana geldi. Bu yerlesim birimleri , insan topluluklannm yeni
orgutlenme bicimleri olarak tanma yerlesik yasama baguydr. Vendi ozgun yapilanm
iceriyordu.
Daha soma sehirler belirdi.Sehirler hayvancihk ve tanmdan kaynaklanan
kullanabilir fazla sayesinde meydana geldi ve gittikce artan bir sekilde muthis
degisikliklere yol acti. Sehir - kir iliskisi dogdu ve bu iliski ekonominin temeli haline
geldi. Nufusun bir bolumu artik kendi beslenmesiyle ugrasmak zorunda kalmadigi icin
surekli olarak tanm dJ.1;,1 faaliyetlerde cahsiyor.urunler ve meslekler farkhlastyor.farkh
yeni bazi ihtiyaclar bas gosteriyordu (insaat, savunma, su temini,vb).
Ardmdan kara devletlerinin ortaya c;:001;,1 da bir dizi sonuclar dogurdu. Bu sekilde cok
sayidaki basit iktisadi birimlerin meydana getirdigi daha genis ve karmasik ekonomiler
yaratildi. Farkh ve yeni ihtiyaclar, kendilerine , tekabul eden iktisadi faaliyetler
dogurdu.rsilahlanma ,yollann ve binalann yapilmasi, yonetim ihtiyaclan vb.). Devlet
ekonomi uzerinde etkide bulunma olanagma sahipti;iktisat politikasi tedbirleri buyuk
baymdirhk iliskileri , isletmelerin veya iktisadi faaliyetlerin duzenlenmesi veya
yaratilmasi vb. .devletin ihtiyaclan icin halktan kaynak aktanlmasi ve bu kaynak:larm
kamu harcamalan yoluyla yeniden b6lii1;,iimii.
Toplumsal yapilar gittikce daha cesitli ve daha karmasik bir hale geldi.
Koylerdeki yerlesik hayat , asiret gruplanm aile ve koy tipi yapilara gecirdi. Sehirlerin
ortaya cikmasi memur, partizan, tuccar vb. cesitli gruplann meydana gelmesine yol
acn. Bu durumda aym zamanda devlet diizeyinde de askerler , rahipler, devlet
gorevlileri , siyasal gorevliler vb. kategoriler olusuyordu. Kuskusuz bunlara bir yandan
yeni iktisadi bicimlerle ilgili bir dizi yapi ve kurumun olusmasi bir yandan da toplumda
bir hiyerarsi nin dogmasi , toplumsal gruplarm birbirine bagimli hale gelmesi .kolelik
savaslar vb. buyuk bir oneme sahip toplumsal -beseri olgulann ,ortaya cikmasi veya
guclenmesi gibi degisikliklerin olustugu eklenebilir.
Demek ki bu alanda da , bir dizi derin degisimler ortaya cikarak bunlar
eski toplum ve ekonomi modelini tamamen degistirmis ve bu cografi bolgeleri surekli
bir evrim halinde tutmustur,
A ile , hukuk,din, kamu kurumlan,maliye ve vergi sistemi vb.
topluluklanmn ya1;,31111 ile ilgili faaliyet ve orgutlenmeleri konusunda bir yapi ve kurum
ortaya cikn,
Nihayet, yaziya aynca deginmek gerekir. Yazi, birbiri ardmca cesitli
evrelerden gectikten sonra (piktgram, ideogram, hieroglif vb.) yavas yavas kesin
bicimlerini aldi. Yazmm icadi aslmda .cok cesitli etkilere yol acn. iktisadi faaliyetlerin
daha etkin olarak orgutlenmesi ( muhasebe, sozlesme, yazismaj.entelektuel ve kulturel
duzeyin yiikselmesi,;elde edilen bilgileri kusaktan kusaga daha iyi muhafaza et.me ve
aktanna , dolayisi ile hem hareket tarzlanru hem de bilimleri yavas yavas ilerletme
olanagi gibi.

1.2.3.-EKONOMiK D0NU$UMLER
Kuskusuz bu alanda da koklu degisiklikler oldu. Bunlardan baslrcalanm soyle
belirtebiliriz.
Dalia onceki faaliyetlerin yaygmhk kazanmasi ve ilerlemesi.Tasm (neolitik
teknik), hayvansal ve bitkisel elya:fin, kemiklerin, vb. islenmesi gibi
Hayvancihk ve tanntla ilgili butun faaliyetler ile onlarla ilgili maddi (toprak,
bina) teknik (sulama, tanma elverisli bir hale getirme vb... )ve sosyo-ekonomik
uygulamalar bu sirada ortaya cikn.
Metaliirji sanayii dogdu. Bu sanayi geriye dogru maden cikarma faaliyetleriyle
ve ileriye dogru da metallerin islenmesi faaliyetleri de beraberinde getiriyordu. Metallerin islenmesiyle cesitli aletlere ait parcalar, silahlar, gunluk kullamma konu
olusturan esyalar imal edildi.
Sehir ekonomisine bagh butnn iiretken faaliyetler ortaya cikiyor ve beraberinde
dokuma, canak comlek , tugla , agac , deri , vb ... islerle ilgili butun bir meslekler aynmllll da getiriyordu. Her turlu "ucuncul" islevin dogusu. Bu islevler , memur , katip ,
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az , vb. sehir ve devlet faaliyetlerine bagltydi.
Miibadele faaliyetlerinin genislemesi . Bu faaliyetler, kuskusuz eskiden de vardi .
Ancak, iiriinlerin sayismdaki artislar ve sehir - kir arasmdaki farkhlasmayla, daha buyiik mesafeler arasmda baglanti kurulmasiyla ve insanlann belirli cografi bolgelerde
toplanmasiyla miibadele islemleri yaygmltk kazandi. ister kara, deniz veya nehir yoluyla olsun, isterse yerel, bolgeler arasi ya da uzak mesafelere donuk bulunsun ulasnrma sektoni meydana geldi.
Nihayet kredi, kambiyo, mevduat, odeme faaliyetleri ortaya cikn ve bu faaliyetler, bankalann kurulmasiyla somutlasn, Banka islemleri bu gecis sureci sirasmda gereek anlarmyla para ortaya cikmamisnr. 0, daha sonralan, klasik tasanm ekononrileri
cercevesi icersinde ortaya cikacak ve bu surecte elde edilen zengin basanlara bir yenisinin eklenmesini saglayacak tek yenilikti. Ne var ki nispeten onemsiz olan bu olay, temel olguyu degistirmedi, Bu temel olgu da gecis ekonomisinin, kendinden onceki iktisadi diizeyden daha sonraki klasik tanm ekononrisi duzeyine gecisi saglayan bir dizi yaprsal alt iist oluslara tekabul etmesidir. Dolayisiyla bu surecin tarihsel islevi bu gecisi
gerceklestirmekten ibaretti.
1.2.4- GE<;iS EKONOMiLERiNiN

DUZEY VE TUTUMLARI:

Yukanda anlattlanlar gecis surecinin, hem iktisadi diizeyler ve hem de bu
Sure boyunca rastlanan gecis ekonomilerinin tutumlan baknnmdan ozgun nitelikler
gosterdigini ortaya koymaktadir.

1.2.4.1. iKTiSADi

DUZEYLER

Bir evrim asamasi olarak gecis sureci cok sayida ekonomik diizeylere sahip bulunuyordu,'
a)Dalta once de belirtildigi gibi, gecis sureci tek bir ekononri ve toplum tipine degil .tersine birbirinden farklt ve arda arda gelen ve her biri ayn bir diizeyde bulunan cok
sayidaki ekonomi ve toplum tiplerine tekabul etmektedir. Bu surecin tarih icinde nasil
olustugunu yeniden arastmnca, aym surece girmis bolgelerin, aym anda dunyamn
farkh bolgelerinde bu surecin az cok buyiik bir kisrmm katetmis oldugu gorulur. <;iinkii
ya bazrlan, bu surece digerlerine gore daha gee girmisler ve baslangictaki gecikmeyi
kapatamanuslardir, ya da aym sirada girdikleri halde sureci digerlerine gore daha
yavas bir tempoyla katettikleri icin onlara oranla daha geride kalmislardir. Cesitli
ulkelerin , gecis-surecinin $U veya bu sekilde farklt evrelerinde bulunmalan
bu iki
nedenden ileri gel- mektedir. Demek ki butun bolgeler tumuyle aym gecis surecinde
yer alsalar bile birbirlerinden cok farklt duzeylerde bulunuyorlardt.
Ashnda, gecis surecinde biiyiik yenilikler birbirlerini agir agir izledigi icin ekononri
Ve toplumla boylece, her biiyiik yeniligin arkasmdan, o yeniligin sundugu yeni temel iizerinde orgutlenecek zamana sahip oluyordu. Bu sekilde belli bir ekonomi ve toplum tipine ait bir homojen yapilar butunu meydana geliyordu. Ikinci bir zamanda ancak
baska
bir biiyiik yeniligin ortaya cikararak daha onceki durumu alt ust edince, bu kez ekonomi
ve toplum, yapilanm, bu ikinci yeniligin sonuclanna uyarlamak icin yeniden orgutlu yorlardi. Boylece ikinci bir yapisal duzenleme tipine geciliyordu, Onun ardmdan, baska
bir biiyiik yeniligin ortaya cikmasiyla bir ucuncu orgutlenme tipi ve duzeyine geciliyordu, vb ...
Bu hep tekrarlanan yapisal donusumler ve birbiri ardmca hep daha ileri bir evrim ve
orgutlenme diizeyine gecisler sureci hakkinda daha somut bir fik:ir vennek icin, bu eko nomi ve toplmnlann gecis siireci boyunca icinden gectigi bashca tiplere deginmek yer inde olur.
Ilkin hayvanctlik iizerine kurulu pastoral tipte toplumlara rastlamyordu. Bunlar ne Sehirleri ve ne de yerlesik koyleri tamyordu; gezici bir tanm uygulamasma sahiptiler ;
yeni otlaklar bulmak icin surulerinin arkasmda surekli yer degistiren ve nispeten bir
yasam siiren oldnkca kalabahk beseri gruplara dayah bir orgiitlenmeleri vardl.. Gecimle-
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rini sutten ve etten yapilmis urunlerden sagliyorlar, cadirlarda oturuyorlardi.
Tarun gelistikce koyler duzeyinde orgutlemis yerlesik toplumlar ortaya cikn. Burada
arnk aileler daha kti<;;iiktii ve aralannda bir farkhlasma belirdi: Beslenme topraktan sag lanan urunlere dayahydi; arazi mulkiyetine ve sulamaya iliskin sorunlar agirhk kazandi;
Buyuk bir i~ gucu zorunlu hale geldi; mulkiyetin yerlesmesi icin yeni bir hukuk sistemi,
efendinin istihdam ettigi isciler uzerinde haklan, koylerin kununsal orgutlenisi, vb ... ortaya cikn,
Metalurjiye ve sehirlerin olusmasiyla baska bir yapiya gecildi, Bu yapi turunun ozelIigi, belli bir nufus yogunlasmasi, kentlerde siyasal ve yonetsel orgutlenmeye iliskin sorunlara; az 90k uzmanlasnns ve toplu bir halde orgutlenmis (korporasyanlarjcesitli mesleklerden olusan bir artizanaya; farkli toplumsal gruplar arasinda karmasik bir iliskiler
sistemine sahip olmasiydi.
Nihayet devletin olusmasiyla ,biitiin bu eski yapilann uzerine, devlete ait kurumlar ,
buyuk ordular, iktisadi kural ve duzenlemeler, vb ... yeni unsurlar eklendi. Boylece eko nomi ve toplumun orgutlenmesinde, gecis sureci boyunca katettikleri birbiri ardmca ge
len evrelere tekabul eden zincirleme katmanlara rastlanmaktadrr. Bu sekilde.dunyada ve
hatta belirli bir kitada da yer alan cesitli bolgelerin tarihin aym anmda hepsi gecis asa
masmda yer almakla birlikte, birbirinden farkh iktisadi diizeylerde bulunabilecek , biri
digerine gore daha az veya fazla evrimlesmis yapilarla donannus olacakn. Toplumlar ve
ekonomiler arasmdaki zaman ve mesafe farki ( decalage )ve erisilen diizeylerdeki esitsiz
lik bu sekilde olusmaya basladi, Bu farklar insanligm evriminde daha soma o derece
biiytik bir rol oynadi ki toplum ve ekonomilerin birbirine benzememeleri kural haline
geldi ve iktisadi, siyasi ve askeri guc acismdan buyuk esitsizlikler meydana geldi.
Gercekten, gecis surecinin hemen basmda yer alan bir ekonomi ile bu surecin sonuna yaklasmis bir digeri arasmda her bakundan buyuk farklar bulunuyordu. Ashnda ikisi
arasmda basit bir derece farkh degil, bir nitelik farki soz konusuydu ve bunlar ,
birbirinden 90k degisik yapilar butununu temsil eden toplurnlara tekabul ediyordu . Bu , daha
once baslangic meydana gelenin ve gelecekte tanm ekonomilerinde meydana gelecek olanlann karsm bir durumdu. Zira, her ikisi de nispeten durgun ekonomi tiplerini temsil
ediyordu. Bunlarda, yapisal duzenleme, temelde butun ekonomiler icin aymydi ; hepsi
benzer duzeylerde bulunuyordu; aralanndaki farkhhklar ise aym yapisal sistemin suur Ian icinde kahyordu ve bu farklar ekonominin bizzat temellerine iliskin degil, daha cokorgutlenme bicimlerini ya da iist yapilan ilgilendiriyordu.
Aradaki farki hesaba katmak sarnyla, cagdas donemde de , iktisadi gelisme icinde
bulunan cesitli ekononrilerde aym olguya rastlandigi dusunulebilir : Bu ekonomilerin
tumu, iktisadi gelisme surecinin aym diizeyinde clmayrp genis ol9ude farklt yapisal bi
cimler gostermektedir.
b) Boylece, gecis sureci icinde en fazla evrimlesen ekonomiler, sonunda bu surecin
en ust duzeyine kadar yiikseldi: cunku bu surec, donemin sartlan icerisinde mumkun o Ian butun buyuk yenilikleri gerceklestirince suunna ulasti. Bu yeniliklerin devam etmesi
o sirada mevcut olmayan baska sartlann bir araya gelmesini gerektiriyordu . 0 halde bu
asamada sahip olunan olanaklarda bir cesit tiikemneyle karsi karsiya kahndigun ve bu asamaya erisen ekonomilerin eristikleri konumu koruyup surdurdugunu goruyoruz,
Bu, gecis tipinin en yuksek duzeyinin daha sonra, surekli olarak degismeden kala cak tanm ekonomisi tipine tekabiil etmesi demektir. Bu noktada gorunurde, farkli iki e konomi tipine ait iki ayn olusum arasmda bir cakisma vardir. Kurumsal acidan bu mumkun degildir. Zira, degisik tipteki ekonomiler arasmda bir nitelik farki bulunduguna gore, bunlann asla cakismamasi gerektir.
Bununla birlikte boyle bir celiski sadece gorunustedir, Zira, bu gecis surecinin bizzat kendisi, aralannda nitelik farki gosteren ve degisik tiplere ait olan ekonomilerin bir birini izlemesinden olusur .0 halde, gercek anlamda tek bir gecis ekonomisi tipinden

soz
etmek uygun degildir .0 halde, bu surecin eristigi ekonomi tiplerinden birisinin baska
bir
ekonomi biciminin belirleyici bir tipi ile cakismasi yadtrganmamahdrr. Zaten her dina mik surecin sonunda ortaya cikan durum hep boyledir. Tamm geregi,bu surecin son asamasi, onun hemen ardmdan gelen durumla cakismaktadir.
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0 halde, gecis ekonomisinin eristigi son duzey ile, daha soma gelen ekonomi ti.pine
ozgu diizeyi birbirinden ayirmak gibi bir sorunla karsi karsiya degiliz. Zira, ikisi arasm da bir fark yoktur. Bu dinamik gecis sureci durunca, mevcut duzey artik yukselmeye cekti.r. Dolayisiyla erisilen duzey ile izleyen ekonominin duzeyi arasmda bir fark
aramak
bosunadir. Toplum ve ekonomi, gecis sureci sona ermeden once oldugu gibi, az ya da
cok hizh bir sekilde yerini baska toplum ve ekonomi tiplerine birakacak yerde artik hep
bu erisilen diizeyde orgutlenmeye devam edecekti.r.
1.2.4.2.-GECiS EKONOMiLERiNiN TUTUMLARI:
Her yapisal sistem kendi ic manngma uygun olarak belli bir tarzda davranmak egi limindedir. Gerci toplumsal olaylar konusunda bilgi sahibi insanlann iradeleri , tophun lann tutum ve davramsi iizerinde etkili olmakta ve toplumun tumuyle kendi ic egilimle tine gore hareket etmesinden kacunlmaktadir. Oysa, eski toplwnlarda toplumun tutumu
konusu buyuk bir anlama sahipti.. 0 donemlerde hukumetlerin yurutebilecegi hareket bu
hukumetler otoriter ti.pteydi ve dolayisiyla toplumu etkin bir bicimde yonetmek egilimi ne sahiptiler-gercekte sunrlrydi. Bunun iki nedeni vardi: bir kere, iletisim imkanlan, ye terince yetismis insanlar, propaganda araclan vb ... gerekli olanaklardan yoksundu. Aym
zamanda, girisecegi hareket olanaklanm anlayabilmek icin toplumlann isleyis ve evrimi
hakkmda yeteri derecede bir bilgi ve kavrayisa sahip degildi. Sonne olarak
hukiimetlerin,
toplumlarm isleyisini yonettigi, ancak evrimine hukmedemedigi soylenebilir.
Burada, kuskusuz dolayh ve snurh bir bicimde.bir toplumun isleyisini yonlendirirken ,
bir evrimin mumkun veya imkansiz kihnacagi gozden uzak tumlmamahdir . Kisaca bu
toplumlann davramsi, dogrudan dogruya kendi ic yapisal egilimlerine ve dogal sartlarca
sunulan olanaklara boyun egiyordu, Bu tutum iki ana cizgi etrafinda incelenebilir.
a)Dinamizm, bu tutumun temelini olusturuyordu. Baska bir deyisle bu ekonomiler,
buyuk bir evrim kapasitesine, bir duzeyden digerine ve bir yapi tipinden otekine gecme
konusunda buyuk bir yetenege salriptirler. Zaten gecis surecinin tamrm da budur . Sayle
ki eger toplumlar bu egilime sahip olmasaydi, gecis surecinin bizzat kendisi de var ol mamdi ve kisa zamanda bir duraklama soz konusu olurdu. Bu ekonomilerden
bazilannda
duraklamamn ortaya <;ikt1gi ilerde gorulecektir.
Bu egilimi en azmdan iki sekilde aciklayabiliriz :
Bir kere bu surer; birikimli bir nitelige salripti. Dinamik gucler.atalete donuk egilimlebin iistesinden gelerek islemege baslaymca, meydana
getirdikleri
donusumler ,
baska
donusumleri ortaya cikaracakn, Zira, ilk donusumlerin sundugu yeni olanaklardan
yararlanilmasi veya yol a<;t1gi yeni sorunlarm cozumu, bu kez yeni
unsurlann
mudahalesini zorunlu 'kihyordu. Aym zamanda, ilk donusumlerin getirdigi yararlara
tamk olan insanlann yeni karsisinda kaygilanacagi ve durgun toplwnlarda oldugu gibi
degisime karsi
cikacak yerde, bu degismelerin onlara daha baska duzelme ve
iyilesmeler
getirecegi
dusuncesiyle kuskusuz baska yeniliklere girismeye hazir
bulunduklan varsayilabilir,
Yukandaki dusunceyi baska bir bicimde de ele alabiliriz. Sadece dogal olarak var
olan zenginliklerin otesinde, insanlarca yeni servetlerin uretilip yaratilmasi , doganm
sundugu olanaklann tumunun kullamsina kadar surme egilimindedir, Mesela, Misir, Me
zopotamya ve Cin' deki buyuk nehir vadilerinde oldugu gibi , ileri bir tan ma elverisli
bolgelerde, bu evrimin yerel sartlann sundugu olanaklan tamamen kullanan tanm eko nomi ve toplumlan tam anlanuyla kuruluncaya dek surmesi dogaldi . Bu temel olguya
tamamlayici iki dusuncenin eklenmesi gerekir. Bir kere, dev-yeniliklerden
her
birinin,tamamen gerceklesmesi icin uzun sureler gerektigini soyledik, Cunku bu gerceklesme.birbiri ardmca meydana gelen pek cok ilerlemeyle olusuyordu. Oyle ki ekonomiyi veya en
azrndan ekonominin kendisiyle iliskili bir bolumunu surekli bir donusum halinde tutu vordu, Boylece bircok dev- yenilik aym anda isleyis halinde olunca, bu etkin bir itici
rolu oynuyordu
Ote yandan, zenginliklerin.sadece toplaytcihk ya da avcihk yerine uretilmesi ve dolayisryla cogalnlmasiyla olanagi, temel ihtiyaclara oranla bir fazlamn yaratilmasma ve
fi)iece kaynaklann yeni faaliyet ve uygulamalar icin aynlmasma imkan verdi. Bu faa l:iyet Ye uygulamalar esas olarak verimsiz veya yikici olduklannda ( savaslar, saraylar
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yapma vb ... ) dahi, yaranlmalan icin urun ya da araclara ( alet, silah, ulastirma araclan
vb ... ) ihtiyac vardi. Bu nedenle, iktisadi faaliyetler hep bir buyume ve surekli donusum
egilimi icinde bulunuyordu. Boylece, bu dioamik egilim dis faktorlerce yok edilmedikce
her hangi bir anda onunde bazi dis simrlamalar ortaya cikmadikca, evrimi surdurecek ve
koruyacakti. Bu nitelikleri goz onune ahnmca, bu dioamik egilim, birbiri ustune
eklenen
donu~iimlerle( tramsformations cumulatives), gecis snrecinin, bir kez basladiktan sonra ,
sundugu butun imkanlan sonuna kadar gerceklestirme egi1imi olarak inceleyebiliriz.
Ancak bu dusunce, buradaki dinamizmin, hangi sartlarda olursa olsun is sebekeye
elverisli, alelade bir dinamizm olmadignu ortaya koymaktadir. Aksine bu dinamizm,
onun somut olarak gerceklesmesini saglayan butun bir ortaroa baglrydi ve dolayisiyla
bu ortamm unsurlanndan bazilannca simrlandmlmaya veya etkisiz kihnmaya elverisli
bulunuyordu. Baska bir deyisle bu di.namik egilim, kendi simrlanm da icinde tasiyordu
ve bu suurlann varhgi kendini, surecin duraklamasi seklinde ortaya koyabilirdi .
Demek ki, dinamik egilime karsi kuskusuz duraklama yonunde isleyen faktorler de var ch ve bu faktorlerin etkisi ile evrim, surecin belirli bir duzeyinde duraklama icine girebilirdi .
Tam anlanuyla ortaya ciknus bir tanm ekonomisi ve toplumu asamasma gelindigi
zaman, karsilasilan durum ashnda buydu. Bu durum, olagan sayilabilir. Zira bu durum,
gecis surecinde sahip olunan butun olanaklann fiilen kullarulnns oldugu anlamma gel mektedir. Bu sirada gecis sureci, artik kendi icinde tasidigi ve kendi dogasma uygun o lan suunna gelip catnus bulunuyordu. Bununla birlikte, dinamik egilim, aym zamanda ,
bu surecin daha dusuk bir noktasrnda etkisizlesiyor ve duraklama, ust dnzeyin altmda
bir yerde meydana geliyordu. Bu durumun, gecis surecine girmis bulunan 90k sayidaki
toplum acismdan gozlenebilecegini gorecegiz. Bu varsaymu, uc cesit etken yardmnyla
aciklayabiliriz.

Bir kere, yukandaki analize de uygun olarak, dogal kosullann ancak suurh imkan lar sundugu ve bu surecin sonuna kadar gitme imkam vermedigi soylenebilir. Bu durum
da, evrim icin sunulan olanak sonuna kadar tamamen kullamhyordu, ancak bu
olanaklann kendisi suurhydi. Afrika'da Buyuk Sahra'run guneyinde kalan kesimin
buyuk bolumu icin durum boyleydi. Ya her yerin ormanlarla kaph olmasi yuzunden
veya hatta arazinin ¢1 olusu veya az verimli olmasi nedeniyle, tanm yapma olanaklan
ve buna dayah olarak bir tanmsal fazla yaratmak icin gereken butun sartlar yetersizdi.
Aym seyi Asya ve Amerika kitalanrun kuzey kesimleri icin de soyleyebiliriz. Toprak
yuzeyi, yilm buyuk bir kisnunda hep donmus ya da karlarla kaph oldugu icin ancak
hayvancilik veya avcihga imkan veriyordu.
Aynca dogal etkenler de baska bir bicimde islemis olabilir. Bir yandan evrimde 90k
ileri gitmeye imkan verirken, bir yandan da 011m1 belirli bir asamasmda aym dogal fak torler, insanlar ile dogal cevre arasmda bir dengenin kurulmasma olanak saglar; insanlar
artik bu asamadaki ekonomi ve toplum tipini keskin bir bicimde benimseyerek henuz
gerceklesmemis olanaklardan az 90k bilincli bir sekilde vazgecebilirdi. Bu olanaklan de
nemek kuskusuz onlara pek cekici gelmiyordu. Burada Mogol topluluklan akla gelebilir.
Orta Asya'da veya Cin'in kuzeyinde yasayan bu topluluklar, taruna nispeten elverisli
sartlara sahip iken, hayvancrhgi, avcihgi ve savaslan tercih etmislerdir. Kuzey Amerika
yerlilerinin tarihini de herhalde aym sekilde yorumlamak mumkundur, Cunku onlar da
daha sonralan tanmsal zenginligi 90k iyi bir sekilde kendini gosteren ve Avrupa'nm sahip oldugu doga kosullanmn az 90k benzerlerine salrip bulunan bir ulkede yasadiklan
halde, tanm ekonomisi asamasma kadar yiikselemediler. Bazi durmnlarda ise toplumla rm, evrim siirecinin belirli bir asamasmda beliren duraklamalann nedenlerini de yine
kendilerinde aramak gerekir. Bu, ya o toplumun savaslara yonelmesi ve sonunda yok
olmasi bicimindedir. Buna KristofKolomb oncesi Amerika'da en azmdan 10 yuzyil boyunca birbiri arkasmdan tarih sahnesine gelen 90k sayida topluma rastlanrnasi ve oldukca ileri bir uygarhk duzeyinde bulunmalanna ragmen o duzeyi asamamasi ornek verile bilir; ya da bu toplumlar, kendi iclerinde, onlann, o srrada erismis olduklan diizeyde duraklamalarma neden olan faktorler gelistirmis olabilir.Bu konuda dayine Kolomb once-
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si Amerika'dan ornekler verilebilir. Cikarlanm kendi yaratmis oldugu toplumsal duze nin devam ettirilmesinde goren guclu bir askeri ve dinsel bir aristokrasinin meydana
gelmesi, daha belirgin evrim olanak:lanm tikanus olabilir.
Demek ki gecis surecinin bizzat kendi icinde tasidig; dinamizm egilimi , kendi s1irlanm da iceriyordu ve belirli sartlarda, bu surecin durmasi sonucunu doguran ters
yondeki egilim veya faktorlerin bu dinamik egilimi etkisizlestirmesi olanak dI$I degildi.
0 halde, temelde dinamik olan bu tutuma biittin gecis ekonomilerinde rastlanmaktadrr.
Bununla birlikte, bu egilim, yerini gecis ekonomilerinden bazilannda daha sonra ortaya
cikan duragan bir tutuma terk edebilmektedir.
b) Bu toplum ve ekonomiler belli bir zaaf ve duyarhga sahipti. Bu ozellik, onlann
tutumlan uzerinde genis olcude etkili oldu. Bu toplumlarm durak:lama yonunde isleyen
belirli faktorlerin etkisine karsi duyarh olduklanm yukanda gorduk, Bunun yarunda, adi
gecen toplumlar olaylara bagh olarak degil de bizzat kendi dogalan geregi bir yapisal
zayifhk icinde bulunuyorlardI.
Gecis surecinin cesitli asamalannda yer alan bu ekonomi ve toplumlar orgutlenme lerinde aslinda saglam temellere dayamyorlardI ve eristikleri duzeye uygun karmasik
yapilarla donanmislardi. Bu onlara belirli bir butunluk saghyordu. Her biri, kendine oz
gu degerlere, kendi orgutlenme sistemine ve kendine ait mekanizmalara sahip kulturel
bir butun olusturuyordu Ancak eristikleri cesitli duzeyleri birbiri ardmca asan bu eko nomiler, evrim surecinin tamamnn kat etmedikce, ashnda hep, gecici yapilara dayab bir
temel uzerinde orgutlenmis bulunuyordu. Ciinkti veri bir duzeyde olusmus ekonomiler
daha sonraki dev-yenilik:lere sarsiliyor ve bu yenililder mevcut duzey ve yapilan degisi me ugranyordu. Hatta daha once gerceklesen ve mevcut yapilara temel olan dev - yeni lik:lerin henuz ortaya cikan veya cikacak olan sonuclan da bu duzey ve yapilann degis mesine katkida bulunuyordu.
Boylece, aslmda bu ekonomi ve toplum tipleri, hicbir dev - yenilik:le karsilasip alt
ust obnayan durgun tiplerin ( baslangic ekonomileri ve tanm ekonomileri gibi ) aksine
kahci bir tarzda bir saglamhk ( comsolider ) kazanacak zamana asla sahip olamadilar.
Bu ekonomilerin hayanm tic;: doneme ayirarak incelemek mumkundur.
Dalia once ortaya cikan yenilik:lerle ekonomi belirli bir duzeye erisince, belli bir e konomi tipi kendini gosterir, Hemen ardmdan gelen donemde yeni yapilar olusum icin dedir veya yakmda olusmaya baslayacaknr. Bu yapilar heniiz kesin tabamm bulmus de gildir, yeni bircok uyarlamalara zorunluluk vardir ve toplumlar bu yeniliklere henuz iyi
bir konum saglamanuslar ve eski yapilann taraftarlarmca hala bir saldm konusu
olusturmaktadirlar. Boylece, bu yeni yapilar esnek olma ustunlugune sahip olmak:la
birlikte, henuz buyuk bir saglamhk kazanmanuslardr,
Yeni buluslann etkisiyle yeni tur yapilara ve daha yiiksek bir duzeye gecisten he men once gelen nihai donemde, artik oldukca eski ve gii<;lii sayilabilecek yapilar belli bir
uyumsuzluk icinde bulunuyor ve kismen tarnsma konusu haline geliyordu. Ashnda , bu
yapilann kurulusundan beri, onlara ilk temeli olusturan dev - yenililder de ilerledi ve yeni sonuclar dogurdu, Mesela, tanm, yeni aletlere, yeni bir i$ orgutlenmesine ihtiyac gos teren yeni yontemler ortaya koyarak degisime ugradi. Oyle ki, eski yapilar, kismen deg ismis olan toplum ve ekonominin ihtiyaclanna arnk tam anlamiyla cevap vermiyordu .
Boylece, bu yapilar, kismi uyumsuzluk:lan ve bu uyumsuzluk nedeniyle tarnsma konusu
haline getiribneleriyle belirli bir zaaf icinde bulunuyorlardI.
0 halde, gecis halindeki bir ekonominin yapilan, ancak ara donemde belirli bir sag lamhga erisebiliyordu, Zira, bu sirada kendi zeminlerine sahip olmuslar ve zaman icinde
evrimlesen bir ortamla uyumsuzluk nedeniyle henuz bir yipranmaya ugramamislardi.
Fakat nispeten kisa olan bu evre, bu ekonomilerin yasamuun ancak bir kismnu temsil
etmektedir. Oyle ki, bir butun olarak bakmca, bu ekonomilerin, durgun ekonomi
tiplerine gore yapisal bakundan daha gucsuz olduklan kolayca soylenebilir.
Bu toplumlardan bazilan, kendilerinden daha ileri olan toplumlarla temas ettik:leri
zaman cok siddetli bir sekilde ve biiyiik bir luzla dagildilar. Bu ani c;:ozillii$ii sadece arada
ki guc farkiyla aciklamak yeterli degildir, Ku$kuSUZ burada yukanda degindigimiz yapi sal zaafm etkisi soz konusudur. Mesela Meksika'da Aztek toplumlan ile Guney Amerika'daki Inka'lar icin durum boyleydi, Sayica fazla olmayan ispanyollarla karsilasmca
direniste bulunamadilar ve hemen ardmdan tamamen dagildilar . Bu ornekte kuskusuz
yukanda degindigimiz yapisal zaafin baska bir yonunu de kesfetmek mumkundnr, Bu otoriter nitelik:li ve cok merkeziyetci toplumlar esas olarak devlet rnakamlannm ve bu
makamlara dayanak teskil eden toplumsal gruplarm faaliyeti ile ayakta duruyordu ;
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daha asagida halkm icinde yer aldrgi yapilar oldukca gevsek olup bizzat kendi kendine
islemeye pek elverisli degildi. Boylece, ispanyollar, hiikiimeti ortadan kaldirdiklan ve
aristokratlann gucunu azaltttldan ya da tiimiiyle bertaraf ettikleri zaman toplum, kendini
ayakta tutan temel catidan yoksun kaldi ve yikildi. Goruluyor ki ilk bakista yapisal
bir gucluluk isareti olarak gorunen bir faktor, yani toplumu cepecevre sarmaya ve
denetlemeye yarayan gii9lii yonetimlerin tepede yer almasi , ashnda genel bir zaaf unsuru
olarak ortaya 9lkml~ oldu.
Aksine, paradoksal ohnakla birlikte, evrimlerinin herhangi asamasmda duraklayan
ve surekli bir bicimde o andaki durumuyla kalan gecis toplumlan , hatta diizeyleri pek
yuksek olrnasa bile mantiken yukanda degindigimiz zaaftan kurtulmus oluyordu . Zira ,
bu sekilde degismeyen bir temel uzerinde orgutlenerek bu toplumlar saglam bir butun
meydana getiren uyumlu bir yapilar sistemine sahip olabiliyordu. Bu toplumlar boylece
kendileriyle yayilmaci illkeler arasmdaki guc farkmdan dolayi , bu ulkelerin boyundu ruguna ginnekten kurtulamachlar ve bu egemenligin etkisi altmda kismen cozuldulerse
de, yapilanm ve geleneksel degerlerini bir olcude kurtarabildiler.
Ozetle bu toplumlarda bir yandan dinarnizrn egilimi, diger yandan da zaafve duyarhk seklinde ortaya koydugumuz iki temel ozellik soz konusuydu . Bu dinamizm
egilimi duraklarna yonunde isleyen faktorlere carpmca yapisal duyarhk ya da zaaf azahp
ha:fifleme egilimine giriyordu.

Sonuc olarak:,gecis surecine giren butun ekonomilerin ortak bir dizi ozelliklere sa hip olduklarrm ve bu ozelliklerden yola cikarak da onlan genel bir bicimde kavrayabildi gimizi soyleyebiliriz. Bununla birlikte bu ekonomilerden her birinin kendine ozgu nite likleri vardi ve cesitli faktorlerin etkisiyle, (cografi, tarihsel, vb ... )ge9i~ sureci icerisinde
har biri farkh bir tarzda hareket etti.
Buraya kadar belli bash bolgeleri acismdan genel bir analiz yapnus bulunuyoruz .
Simdi de tarihte gecis surecinin her bolge icin ayn ayn nasil islendigini kus bakisi olarak
ele almaya cahsacagiz .

GiRiS
Geri kalnus ulkelerin diger bir ifade ile, kalkmmakta olan illkelerin kaynaklan ol dukca smirh iken, bu kaynaklarnn teshis edecekleri ihtiyac alanlan oldukca fazladir . Bu
durum tum illkeler icin gecerli iken, kalkmma yolundaki illkeler icin daha da onem ka zamnaktadrr. Ulkeler simrh kaynaklanm, Slll1fS1Z ihtiyaclar arasmda dagmrken, kaynak lann tam kullanilmasi, etkin bir sekilde kullanilmasi ve eldeki kaynak miktannm ve kul lamlan uretim tekuolojisinin gelistirilmesi, gibi onemli sorunlan da cozmek durumunda dir.
Az gelismis veya kalkmmakta olan ulkelerin, bu onemli ekonomik sorunlara, serbest
ekonomi diizeni icinde (yani fiyat mekanizmasmm yardnm ile) uygun 9oziimler bulama chgi, diger bir ifade ile, bu mekanizmanm kalkmmalanm saglamaga yeterli olmadigi a ciknr, Bu nedenle, ekonomik kalkmmamn planh olmasi zarureti kendiliginden ortaya
cikmaktadir, Ancak burada ifade edilmek istenen ekonomik planlama ile, karma ekonomi
sistemi icinde, ozel sektor icin hedef (yol ) gosterici, kamu sektoru icin ise emredici, de mokratik planlama kastedilmektedir.
Gercek anlamda bir ekonoinik plan, makro hedeflerle tutarh, sektor programlan ve
projelerden olusacaktir. Makro plan, yapilacak islerin sadece genel cercevesini verecektir.
Halbuki plamn, cesitli alanlarda fiilen yapilacak isleri, yatinmlan ve bunlann projelerini
gostermesi gereklidir. Bu is sektor planlannda yer ahr. Sektor planlannm ortaya komna smdan sonra tek tek projeler uzerinde cahsilmasi greklidir. Planm en onemli bolumunu
hie suphesiz projeler teskil eder. Cunku planm uygulamnasma ancak projeler vasitasr ile
gecilebilir. Bundan otiirii basanli bir plancihgm temel sarti, elde yeterince saglam proje bulunmasidir,
1.2. PLAN
Gunluk hayatta plamn insaat planmdan ekonomik plan' a kadar 90k degisik yerde ,
1.1.
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ozde anlann aym olmakla birlikte, cok degisik amaclarla kullamldignu goruruz . Genel
anlamda plam, belirli bir faaliyetin belirli amaclar dogrultusunda, sistemli bir sekilde ve
belirli bir zaman boyutunda goz onune serilmesi olarak tammlayabiliriz . Demek ki , bir
planda esas itibanyla iic; unsur bulunmaktadir, Amaclar veya hedefler, bu amaclara ulas mak icin yapilacak faaliyet ve alt faaliyetler ve zamanlama, yani bu faaliyetlerin ne za man baslayip ne zaman bitirilecegidir.
Ancak bizim daha once sozunu ettigimiz ve iizerinde duracagmuz plan kavrarm , e konomik plan olacaknr, Arzulanan kalkmma hedeflerine ulasabilmek icin , kaynaklarm ,
daha once belirlenen amaclar dogrultusunda planh bir sekilde kullamlmasi geregini daha
once de vurgulanusnk Iste bu anlamda ekonomik plam, ulkenin butun ekonomik olanaklanmn, belirli bir sure icinde, belirli amaclara ulasmak uzere kullamlmasuu saglamak icin almacak tedbirlerin butunu olarak tanunlayabiliriz, Bir baska tannna gore ise, ekono mik plan veya kalkmma plam, milli diizeyde ekonominin gelecek belirli bir donem icinde
hangi ekonomik ve sosyal politikalara gore yonlendirilecegini gosteren bir hiikiimet do kumarudir. Bir planm, sektor programlan ve projeleri icerdigini daha once de belirlemis tik.
Planlan degisik sekillerde snuflandirmaya tabi tutabiliriz,
a) Kismi ve genel plantar
b) Uzun, orta, kisa donemli plantar.
c) Ulusal ve bolgesel planlar
d) Makro ve mikro planlar
e) Tek merkezli ve 90k merkezli planlama
f) Tek amach veya 90k amach planlama
1.PLANLAMA GELECEGE YONELiKTiR
Planlama amaclan gerceklestirecek hareket bicimini eylemden once belirledigine gore
gelecege yonelik olacaknr. Boylece gelecege yonelmede planlama bir pusula islevi gore rek genelde topluma ya da ozelde bireylere ve onlarm olusturdugu kurulus ve isletmelere
hedef gosterecektir.
2. PLANLAMA GELECEGi T AHMiN ETMEK ESASTIR :
Planlama gelecege iliskin oldugu icin planlama faaliyetinde gelecekteki kosullann
onceden tahmini biiyiik bir onem arz edecek ve temel bir hareket noktasi olusturacaknr.

0 halde planlamanm basansi gelecegin gercege yakm bir bicimde tahmini ile dogru orantihdir. Bu nedenle tahminler yoneticilerin sezgisel ongoruleri yerine, bu amacla gelistiri len teknik ve yontemlere dayandmlmahdir,
Cagmuza damgasuu vuran ve veri islemede bir devrim yaratan bilgisayarlarm veri
islemedeki etkinligi, bilgisayara dayah "veri tabaru (data base)"sistemlerin karar vericilerin gereksinirn duydugu veri ve bilgileri sistematik olarak depolama yetenegi, karar veri ciye dogru karar vermede kantitatif teknik ve yontemler aracihgi ile bilgi (enfonnasyon) iiretme olanagi saglayan "karar destek sistemlerinin (decision support systems )" ayn ayn ve
birlikte butunlesik bir sistem olarak ( MIS-Management Information System )
sagladiklan katki planlamaya yeni boyutlar getirmistir.Bilgisayar teknolojisi aynca daha
onceleri kadar kullammuu karmasik ve zor olan bazi tahmin yontemlerinin kullamnu
mumkun kildigr gibi tahmin teknik ve yontemlerinin gelistirilmesini de lnzlndmrusnr.
Ornegin, kosullan olasihklarla ifade edilebilen belirsizlik ortamlanna iliskin olarak yapilan
tahminlerde bilgisayara dayah Monte Carlo simulasyon teknigin oldukca saglikh sonuclar
ortaya koydugu bu konudaki literaturde ifade edebilmektedir.Sonuc olarak denilebilir ki,
gunumuzdeki bilgi ve teknoloji duzeyi bugun daha saghkh tahminler yapmayi mumkun
kilarak planlamanm niteligini artnmusnr.
3. PLANLAMA BiR ZAMAN SURESiNi KAPSAR
Her planlama hedefledigi amaclan belli bir zaman suresi icinde gerceklestirmek ister .
Ancak hemen belirt:Inelidirki, belirsizlik ve degisme gelecegin ozellikleri oldugu icin plan lamanm kapsadigi gelecek zaman doneminin planlama tahminlerini etkileyecektir .
Cunku k:isa sureli planlarda plan tahtninlerinin gercek duruma yakm olma olasihgi
artacaktir. Ancak plan suresinin ya da doneminin cok kisa olmasi durumunda bir planlama
cahsmasmdan soz etmek gerekecektir.
Planlama suresinin uzun olmasi durumunda ise plan taluninlerinin gerceklesme olasi hgr azalacaknr. Cunku uzun bir gelecek donem pek cok degismeleri de beraberinde getire cektir. Bu degismeler plan hedeflerinde biiyiik saplamalara neden olacak ve belki de plan
hedeflerini anlamsiz kilacaknr. Bu nedenle de planlama faaliyetine, bazilannm yaptigi gibi
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kusku ile bakilacaknr. Dolayisiyla, planlama faaliyetinin kapsadigi zaman donemi ne bu faali yeti bir programa donusturecek kadar kisa ne de planlama tahminlerini anlamsiz
kilacak kadar uzun olmahdir. Bu ikilem icinde uygun zaman donemini , icinde bulunulan
cevresel kosullann degisebilirlik luzi ve derecesine gore yonetici ve uzmanlar
belirleyecektir. Uygulamada planlar genellikle zaman donemleri bakimmdan kisa donemli
planlar ( bir yila kadar), orta donemli planlar (bir ile bes yil arasmda) ve uzun donemli (bes
yil ve yukansi) planlar biciminde bir aynma gore s:uuflandlnltr.
4.PLANLAMANIN

iCERiGi KARAR DUZEYiNE GORE DEGiSiR

Bir toplumu ya da bir isletmeyi yoneten yoneticilerin yonetim hiyerarsisi icinde aldiklaci yere gore planlann kapsanu ve detayi degisiklik gosterir. Benimsenen politikalar dog rultusunda gelistirilen planlar, ust yonetim kademelerinde genellikle ana hedefler belirleyen
90k az faaliyet detayina giren ve plamn temel amaclanru belirliyen uzun donemli bir nitelik
gosterir, Bu tur planlar kamu yonetiminde "master plan" ve isletme yonetiminde " stratejik
planlar" olarak da adlandmhr.
Stratejik planlara dayah olarak orta kademe yonetimi tarafmdan gelistirilen planlarda
amaclar daha belirgin ve yerine getirihnesi gerekli faaliyetler de daha acik ifade edilirler .
orta donemli olan bu planlar "taktik planlar" olarak da bilinirler. Taktik planlar cercevesi
ve 1~1gmda alt kademe yonetimi tarafindan gelistirilen ve kisa vadeli olan planlarda ise
gerekli tum faaliyetler detayli olarak belirtilirler. Gerektiginde ayhk hatta haftahk zaman
donemleri icinde yapilacak faaliyetler belirtilir. Alt yonetim kademelerinin hazirladiklan bu
planlara "operasyonel ya da faaliyet planlan" adr verilir.
Asagidaki sekilde de ozetlendigi gibi amac birligi acismdan birbirine bagli ve birbirini
tamamlayan planlar karar duzeyine gore icerdikleri faaliyetler acismdan genel hatlardan ozel
faaliyetlere dogru uzanan bir butunluk gostermektedirler.
Sekilden de anlasildrgi gibi birbirine bagh planlar ile, operasyonel planlann gerektir digi ve kisa zaman donemlerinde yayilan faaliyetlerin gerceklestirilmesi sonucu bu kisa do nemli planlann amaclan gerceklestirilirken, bu planlann zaman donemi sonunda taktik p lanlar isigmda yenilenmesi orta donemde taktik planlann amaclarnun gerceklesmesini sag layacaktu. Benzer bicimde stratejik planlarm ortaya koydugu hedefler dogrultusunda taktik
planlann yenilenmesi de uzun donemde stratejik planlann belirledigi amaclann gerceklesti rilmesi olacaktrr. Dogal olarak stratejik planlann basansi da benimsenen politikalann sonu cu olacaknr.
5.PLANLAMA BiR SURECTiR
Planlamanm belirgin bir ozelligi de bir surec niteligi tasimasidir. Cunki; planlama bir
kez yapihp oldugu gibi birakilan bir faaliyet degil, surekii olarak izlemeyi, gozden
gecirmeyi gelecekteki kosullann degismesi dnrumunda bu kosullara uyarlamayi (revizyonu)
gerektiren ve nihayet kapsadigi donem sonunda elde edilen sonuclann (basan ya da
basansizhklann ) degerlendirilerek bir ust hedefe ya da duzeye ulasmak icin yineleme
ozelligi gosteren surekli bir faaliyettir. Her yineleme de gozlenen hatalann tekrarlanmasi ve
bunlardan ders almarak deneyim kazamlmasi, kuskusuz, temel ilke olmahdir.
Gecmis planlama doneminin degerlendirmesini yapmamak planlama faaliyetinin beklenen faydalarnu tarnsmah kilacagi gibi istenilmeyen sonuclann ortaya cikmasma yol acabilir
Ornegin, rutinlesmis i~ yapma kahplannm ortaya 900~1, yarancrhgm kisirlastmlmasi vb ...
6.PLANLAMADA UST YONETiMiN TAM DESTEGi VE PLANLARIN
GEREGiNi YERiNE GETiRECEK OLANLARIN KATILIMI ESASTIR
Planlama faaliyetinden beklenen faydalar ne olursa olsun, pratik deneyimler gostermistir ki.ust yonetim kademelerinin planlamaya inaner ve destegi olmadan ve her karar duze yinde hazirlanan planlara bu planlann gerektirdigi faaliyetleri yerine getirecek personolik
bnhm1 saglamadan planlama faaliyetinin basanya ulasmasi mumkun degildir. Bu nedenle
iist yonetimin tam destegi saglanmadikca planlamaya girismemek en iyi cozum yolu olacak -

_ Cunku planlann kaynagi ust yonetimin belirleyecegi stratejilerdir.
Benzer bicimde, her karar duzeyinde hazrrlanan planlarrn uygulama sirasmda geregini
getirecek personelin kanlinu da zorunludur, Aksi durmnda, yani yalmzca ust kademetuafindan hazirlanip alt kademelerde ki personele empoze edilen planlar personelin yara-
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ticihgi tesvik etme ilkesini yok edecektir. Kanlmun olmadigi bir planlama faaliyetinde yeni
fik:irlerin ve goruslerin engellenmesine ek olarak personelin i~ gorme motivasyonu da yok olaciknr. Bu nedenle plan ust yonetimler tarafindan yaptlsa bile, geregi istenilen bicimde alt
kademelerde bulunanlar tarafmdan yerine getirilemeyecektir. Bu durum ise planlann basan ulasmasun engelleyecektir. Bu ozelliginden dolayi planlama aym zamanda yonetimde kanl ma ilkesinin benimsenmesini tesvik eden ve cagmuzm demokrasi ilkesine uyan bir yaklasimdir, Bu noktada biraz daha kapsamh ve konuya felse:fi bir acidan bakarak diyebiliriz ki, planlama "insana yonelik" olmahdir, Cunku ozde planlama yaklasumn benimsenmesi ,
insanlann ihtiyaclanm snurlr kaynaklan optimal kullanarak karsilama yani insanlara hizmet
etme amacmdan kaynaklamr. Bu bakundan planlanma insanlarrn beklentileri , arzulan ,
umutlan ve mutlulugu cercevesinde yogunlasan bir felsefe ya da inanis dogrultusunda
dusunulmelidir,
Dolayisiyla, her karar kademesinde ilgililerin kattlnm saglanmahdir. Unutnlmamahdir ki p lanlar insanlann mutlulugu ve daha iyi yasamalan icin yaptlmaktadrr. Onlan tabakk:iim altma
almak icin degil, ancak ne var ki, gecmiste planlann genellikle :fiziksel varhklara ve mallara
yonelik olarak hazirlandigun ve insanm ikinci planda ya da asamada kaldigim gormekteyiz .
1.1.3. PLANLAMAYA YONELiKELEST:i:R.tLER

Onceki bolumde kapsami ve belirgin ozellikleri ile birlikte ustunlukleri aciklanan plan lama kavrannna, genellikle uygulamadan kaynaklanan bazi onemli elestiriler yoneltilmekte dir. Bu elestirilerin onemli olanlanm maddeler biciminde asagidaki gibi ozetlemek miimkiindiir.
I. Planlama ya da plan hazirlama faaliyetinin cok zaman gerektirdigi ve dolayrsiyla maliyetinin yiiksek oldugu sik sik one siiriilen bir elestiridir, Ozellikle de plan hedeflerinin, yanhs talllllinler ya da beklenmeyen cevresel degismeler nedeni ile gerceklesmemesi durumunda
bu tiir elestiriler daha da sert olmakta ve planlama faaliyetine kusku ile bakilmaktadir . Bu
kuskuya kapilan ust yonetim ya gerekli destegi tam olarak vermedigi icin plan uygulamalan
ba~SIZ olmakta ya da orgutsel anlamda formal planlama faaliyetine son vermektedir.
Bu elestiri bir acidan dogrudur, Gercekte, daha oncede belirtildigi gibi , fist yonetimin
tam destegi ve alt kademelerin gerekli katilmu saglanmadikca planlama mumkun olmaya aknr. Boyle bir on kosul ise zorunlu olarak plan hazirlama asamasmda gorulebilir derecede
bir zaman ve kaynak harcamamn goze ahnmasuu gerektirecektir. Ancak unutulan nokta,
plansiz bir yonetim anlayismda gerekli hareket bicimi onceden belirlenemedigi icin belli zaman donemlerinde verilmesi gerekli kararlar ve ozellikle zaman zaman ortaya cikan sorunla rm cozumunde hareket biciminin belirlenmesinde harcanan zamanm ve kaynaklann toplanu run, planm hazirlanmasi icin harcanan zamana ve maliyete esit ya da daha fazla olabilecegidir. Fakat planlama faaliyetinin gerektidigi zaman ve kaynak miktan bir butun olarak gorundugu icin fazla gozukmektedir.
Aynca belirtilmesi onemli bir baska nokta ise, planlama faaliyetine alt kademelerin kanhmmm zaman tuketimine egilimli oldugudur. Ozellikle planlama grup toplannlanmn uzun
zaman alabilecegi ve kimi zamanda amaclanmn disina cikma riskinin olabilecegi dii~unillmelidir. Akilci yoneticilerin bu riski ortadan kaldirabilecegi olasiligi her zaman mumkunse de ,
bu riskin varhgi kanlmah yonetim anlayisrmn aynlmaz bir parcasidir, Her yerde ve her zaman
savunulan, ilgililerin karar siirecine kanhmnu ongoren demokratik:yonetim anlayisi icin bu
riske katlanmak gerekecektir. Onemli olan kanhnnn derecesini ve amacuu iyi belirlemektir.
Bu ise, yonetimin etkinligine baghdir .Ak:si durumda, ozellikle iilkemizdeki kotii uygulama smda oldugu gibi planlama grup toplanttlan "komisyona havale" uygulamasma donusur .
Boyle bir durumda ise, ozde simrh kaynaklan optimal kullanarak istenilen hedeflere ulasmayi
amaclayan planlama yaklasummn rulmna aykmdir. 0 halde denilebilir ki, boyle bir elestiriyi
planlamaya degil bu yaklasimm ozunii kavramayan beceriksiz yonetimlere ya da yoneticilere
yoneliktir.
2. planlamamn yine uygulama anlayisma iliskin diger onemli elestiri de, planlamanm yarancihgi engelleyen, i~ gorenlerin ust yonetimde bulunanlann i~ gorme yontemlerine bagh
kilan biirokratik bir engel olmasidir. Planlr yaklasumn makro diizeyde yaygm olarak
benimsendigi merkeziyetci ve totaliter yonetimlerin uygulanmalarmdan kaynaklanan bu
~ye
gore planlar yalrnzca fist yonetimler tarafi.ndan gelistirilmekte ve tum ilgililerin bu
planlara gore cahsmalan ve faaliyette bulunmalan mutlak olarak istenilmektedir. Dolayrsiyla,
bbbmm olmachgibu tiir bir yonetim ve planlama anlayisun ilgililerin ve gerekli faaliyetleri
getirecek olan isgorenlerin yaranci fik:irlerialmmadan yalmzca ust yonetimin
ldidedig:i kahplasnus planlar cercevesinde faaliyetler yerine getirilmektedir. Boylece plan
· demiklik onerilerine acik olmayan fakat mutlak uyulmasi zorunlu olan burokratik

13

bir ara9 olmaktadrr .
Elestirinin dozu uygulamadaki bicimi ve sonuclan ne olursa olsun boyle bir planlama yaklasimmm basanh olamayacagnu pratik uygulamalar ortaya koymustur. Bole bir elestiri
planlamaya degil yoneticilerin yonetim anlayisi ve felsefesine yoneliktir, Merkeziyetci ve
totaliter yonetimler planlama olmadan da benzer bir uygulama icinde olacaklardrr. D0lay1S1yla, bu elestirinin planlama yaklasum ile iliskisi olamaz. Bu elestiri devletci bir duzene ve
merkeziyetci bir yonetim anlayisina yonelik olmaudir.
3. Diger bir elestiri de planlama yaklasnnmm yonetimi "dar goruslu'tyaptigr bicimindedir.
Buna gore planlama faaliyeti amaclara yonelik oldugu icin, plan uygulamalarmda yonetimin
dikkati belirlenmis amaclar uzerinde yogunlasacaknr. Bu nedenle plamn uygulama donemin de yonetici, cevresel etkilerin belirlenmis plan amaclannda yol acabilecegi degismelere du yarsiz kalacak ve biiyiik gucluklerle gelistirdigi plan faaliyetlerine koru korune bagh kalacaktir. Gercekte planlama yaklasmnna dogrudan yoneltilebilecek en onemli elestiri budur. Dogal
olarak insanlar bir noktaya dikkat ederlerken diger noktalan gozden kacirmakta ya da gere kenilgiyi gostermemekte ve kendi gelistirdigi cozum yontemlerine sika sikiya bagh kalmaktadirlar. Ancak, planlama yaklasmn da kapsanu geregi, bu eksikligin biiyiimesine neden olmaktadir. Bu nedenle, planlama yaklasimuu benimseyen yoneticiler bu durumun gercekligini ka bul ederek gerekli onlemleri almahdirlar. Bunun icin plamn uygulama donemlerinde beklen meyen cevresel degismeler karsismda plan faaliyetlerini yeniden gozden gecirerek gerekli u yarlamalan(revizyonlan)
yapmahdirlar. Uyarlama ya da revizyonlarm saghkh yapilabilmesi
icin plan faaliyetlerinin surekli olarak gozlenmesi ve izlenmesi esasnr, bte yandan gelecegin
her zaman beklenilmeyen gelisme ve degismelere yol acabilecegi dusuncesi ile gelistirilen
planlar (ozellikle stratejik ve taktik planlar) kan olmayip esnek tutulmahdir. Boylece degis melere uymalan biiyiik sorun yaratmayacaknr.
Planlara esneklik kazandrrmada iki yaklasim izlenebilir. Birincisi " cesitlemet diversifi cation) " stratejisidir. Ozellikle degismelerin fazla oldugu ortamlarda bu yaklasun, belirlenen
amaca goturen birden fazla secenegin yani hareket biciminin paralel olarak belirlenmesini gerektirir. Boylece ortaya cikan degismelere gore bir secenekten digerine gecebilir, Ancak izle nen secenek hareket biciminde zamansal degismeye gore kucuk caph duzenleme ve uyarla malann, koklu degismelerden daha iyi oldugu ammsanmahdir, Ikinci yaklasnn ise, cevresel
degismelerin gerektirdigi duruntlara uygun secenek planlan hemen uygulamaya koymak icin
gerekli fonlann hazir bulundunnasnn oneren"durumsal (contingency)" planlama stratejisidir.
Gornldugu gibi planlara esneklik kazandirmamn ek bir maliyeti soz konusudur. Bu ek mali yetlere katlanmamn gerekip gerekmedigi, kuskusuz, karar ortamnnn degisebilirlik niteligine
gore degerlendirilmelidir. Belirtmeye gerek yoktur ki belirsizliklerin 90k yogun oldugu or tamlarda en uygun yaklasun plamn zaman donemini kisa tutmaknr. Bu ise yoneticilerin insi yatifinde olan bir konudur.
Sonuc olarak yukandaki aciklamalar ismda denilebilir ki, planlama yaklasunmm basansi
yonetimlerin etkinligine ve becerisine baghdir. Etkin bir yonetim suphesiz rasyonel kaynak
kullarumun saglayabilen yonetimdir, Ancak planlama yaklasmu becerikli yonetim ve yoneti cilerin etkin olmasnn yani kaynaklanm optimal kullanmasma yardunci olabilecek nitelik ve
gucte bir yaklasimdir. Baska bir anlanmla becerikli ve nitelikli yoneticilerin planlama yakla smuru benimsemeleri onlann etkin bir yonetim bicimi gelistirmesini garantiler. Aksi durum da suphelidir, ne olacagi talunin edilemez. Bu nedenle gecmisteki bazi olumsuz uygulamala rum baktp planlama yaklasmum terk etmek yerine bilimin ve teknolojinin gelisim 1~1gmda
onu gelistirme yollanm aramahytz. Ancak planlama yaklasmnru benimseyen yoneticiler u nutmamahdirlar ki, planlama insana yonelik olmalidir ve onun insanca yasamasnu saglamaya
katkida bulunma faaliyetidir. Boyle bir faaliyet icerisinde, kahplasnus is gorme yontemlerinin
ve kendi geleneksel manngmuzm esiri olmadan arzulanan amaclara ulasmak her cagdas
Yoneticinin temel ilkesi olmahdir.

1.2. PLAN, PROJE VE YATIRIM PROJESi KA VRAMLARI n.tsstst
Gerek makro acidan gerekse mikro a91da11 hazirlannns olsun, bir plamn hedefledigi amac 1an gerceklestirecek hareket biciminin pek 90k i~ ya da faaliyetin basanhp yerine getirilmesini
gerektirecegi aciknr, Omegin, bir isletme hazirlauus oldugu planda belirtilen amaclanm ger estirmek icin bir yandan tamnm, personelin hizmet ici egitimi, yeniden orgutlenme, arasYe gelistirme faaliyetlerine girisirken diger yandan da yeni makine ve arac-gerec alum, ii kapasitesini arurma ya da yeni uretim tesisleri kurma gibi pek 90k faaliyete girisecektir .
pan cercevesinde birbiri ile dolayh iliskili olan bu faaliyetler icerisinde, birbiri ile dogru -
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clan iliskili ve ic ice olmasi muhtemel olan faaliyetlerde bulunacaktrr. Iste, plan cercevesinde
belli bir zaman doneminde belirli kaynaklarla digerlerinden bagimsiz olarak gerceklestirilebi lecek birbiri ile dogrudan iliskili faaliyetler kumesine proje adi verilir. Dolayisiyla, bir plan cercevesinde birden fazla proje soz konusu olabilecektir. Omegin, yukandaki aciklamaya gore
bir tamtnn ya da promosyon projesi, bir egitim projesi, bir yeniden orgutlenme projesi ve bir
de yatinm projesi olacaknr,
Bu aciklamalar rsigmda denilebilir ki, bir yannm projesi bir plan cercevesinde (tercihen )
Belli bir zaman doneminde, belirli kaynaklarla gerceklestirilebilecek, mal ve hizmet yonetimine yonelik ve birbiri ile iliskili bir faaliyetler kiimesidir. Y aI1i bir sabit sennaye yatmm oneri sidir. Kuskusuz, bir sabit sermaye yatmm onerisi olarak, bir yatmm projesi yatmm turune gore fakhhk gosterebilir. Bu nedenle yatmm projelerini asagidaki gibi suuflandirmak mumkun diir.
a) Yeni Yatmm Projeleri : Tamamen yeni bir tesisin kurnlusuna yonelik olan yatmm o nerilerini ifade eder. Ornegin, yeni fabrika kunnak.
b) Tamamlama - Genisletme (tevsi) Yatmm Projeleri: Mevcut bir tesisin uretim
kapasitesini artnrmak amaci ile girisilen yatmmlan kapsar.
c) Yenileme Yatmm Projeleri: Mevcut ve isleyen bir tesisin yipranma suretiyle eskimis
iiretim araclannm (makine, arac-gerec.vb.) yenileri ile degistirilmesini kapsayan yatmm one rilerini ifade eder.
d) Modernlestinne ya da Modemizasyon Yannm Projeleri : Isleyen bir tesisteki mevcut
iiretim araclanmn teknolojik gelisme sonucu demode olmasi yani yipranmanus olmasma kar $111 teknolojinin sundugu yeni olanaklar karsismda kullamnunm ekonomik olamamasi sonucu
modem olanlar ile degistirilmesine yonelik olan yatmm projelerini belirtir. Ashnda bu yatinm
projeleri de yenileme yatinmlan olarak dusunulebilir. Ancak, modemizasyona iliskin yatmm
projelerinin hazirlanmasr biraz farkhhk gosterdigi icin burada ayn olarak belirtilmislerdir.
Baska acidan bir tur yenileme yatmmlan olarak gorulebilirler.
Goruldugu gibi genelde projeler, ozelde ise yannm projeleri bir plamn temel taslandir .
Yani bir plan kapsanundaki tum projelerin ayn ayn gerceklestirilmesi temele plan amaclanmn
gerceklestirilmesi demektir. Bu nedenle plan ile proje kavrarnlan ic icedir. Ancak bu demek
gildir ki, planlama yaklasimini benimseyen yoneticiler proje yapamazlar ya da yiiriitemezler .
Proje plan olmadan da baslanlabilir. Kisisel dusuncemize gore bir plan cercevesinde dusunulmeyen projelerin gerek hazirlanmasi gerekse degerlendirmesi fazla saghkh olmayacakhr.
Cunku hicbir proje boslukta olusmaz. Onun ortaya cikisnu, hazirlanmasnn ve degerlendirme
bicimini etkileyen, cogu kez de olculemeyen ve sayisallasnnlmayan, pek cok cevresel faktor
vardir. Bu faktorlerin birlikte bir butun olarak gorulmesini ise ancak planh bir yaklasun kolaylasnrabilir. Boyle-bir yaklasun sonucu ortaya cikan plan ana hatlan ile de olsa, projelerin ha zirlanmasi, degerlendirilmesi ve secimi suresince hie olmazsa genel bir kriter olusturacaknr.
Bu ise, karar vermede buyuk bir destek saglayacaktir. Tinbergen 'ini de ifade ettigi. gibi, bi reysel projeler temel bir plan cercevesi olmadikca degerlendirilemezler. Ornegin, bir elektrik
santralinin, iiretilen elektrigi hangi endiistrilere verecegini belirten genel bir plan olamadikca ,
faydasi tahmin edilemez.
1.3. Y ATIRIM
Milli gelir ve istihdam teorisi acismdan yatmm, ekonominin istihsal vasitalannm mevcu duna yapilnus ilaveler ve onlan mumkun kilan harcamalar olarak tammlanabilir. Genel bir i fade ile yatmm, herhangi bir kaynagm belirli uretim araclanna sarfidir denilebilir.
Y atmm kavramuu makro ve mikro acidan aciklamak gerekir. Makro acidan milli gelirin
o yd ti.iketilmeyerek sermaye stokuna eklenen kisnudir, Bu bakundan yatmm daima toplam
tasarrufa esittir. Bu tannna gore bir devre sonunda stoklarda meydana gelen artislar da yatmm
k.abul edihnektedir. Milli anlamda yapilan bu aciklamalar bizi"reel yatmm" kavramma gotu rnr. Mikro acidan yatmm; yeni bir iiretirn unitesi kurmak ve ya mevcut bir tesisi gelistirmek
veyahut omrunu uzatmak icin yapilan butun harcamalar olarak belirlenebilir.
Arazi, arsa ve tahvil, hisse senedi satin almak bir salus acismdan, servetinde meydana geti:recegi ams nedeniyle yatmm kabul edilirnez. Cunku milli bir servet veya uretim unitesi ya raalmanus, gecekte var olan bir servet el degistirmistir. Bu sekilde yatmmlarda" mali yatmm"
nitelendirilir .
•. fakro acidan yatmm briit ve net yatmm olarak ifade edilmektedir.
-Bru1 yatmm" ; Bir ekonomide mal ve hizmet uretimini cogaltmak ve ozellikle gelecek
.m.emde tuketim imkanlaruu arnnnak amaciyla uretim faktorlerinin, belirli bir donem icinde
sermayenin artmlmasi, diizenlemnesi, korumasi icin kullamlmasidir, Briit yannnu "yeni ,~ idame yatinmlan" ve "yeni yatmmlar" olarak ikiye ayirabiliriz, Brut yatinmdan yeni-
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leme ve idame yatmmlan cikarnldigmda "net yatmm" elde edilir.
Yatmmlar etkilendikleri, faktorlere gore de iki bolume aynhr.t'bagunsiz (otonom)yatmm lar ", tuketim ve sans miktarlanna bagh kalmaksizm yaprlan yatmmlardir, Genellikle kamu
ihtiyaci icin devlet tarafmdan yapilan (yol, santral vs.) otonom yatmmlardrr. Uyanlnus yan nm ise ; milli gelirde meydana gelen bir arnsm tiiketim ve satislara yansimasi sonucu mute sebbisin uyanlmasiyla yaptlan yapilan yatmmlardir,
1.4. PROJE
Burada degisik anlamda ele alacagimiz proje kavrammda gercekte bize yabanci bir kelime
degildir, Hatta giinliik hayatmnzda da degisik amaclarla proje terimini kullamnz. Bu yd tatil
projemizi gerceklestiremedik gibi. Bu anlamda projeyi bir konu etrafmda dusuncenin
yogunlasmasr, bir cozum yolunun aranmasi olarak ta11lllllayabiliriz. Tabiidir ki bizim iizerinde
duracaginuz proje kavranu, ekonomik anlamda olacaknr. Meyva suyu projesini, hayvancihk
projesi, kirsal kalkmma projesi gibi ifadelerle giinliik hayannuzda, sik sik karsilasmaktayiz.
Iste bu anlamda proje nedir.
Proje, yapilacak herhangi bir ekonomik faaliyetin yatmmm amacnu, faaliyet sahasuu,
detayim gerektirdigi masrafi, yaratacagi faydayi onceden gosteren ve boylece alternatif
faaliyet ve yatinmlar arasmda secme imkam veren, ve uygulamaya esas teskil eden bir do kumandir, Tammdan da anlasilacagi gibi, proje veya projelemenin altmda, daha once be lirttigimiz gibi, snurh kaynaklarrn, en uygun kullamm alamna aynlmasi amacr yaratmaktir.
Belirli sermaye, isgucu ve hammaddeye, tabii kaynaga ve dis dovize sahibiz. Buna karsihk
cok fazla kullamm alam soz konusudur. Ornegin, uluslar arasi bir finans kurumundan ta nmsal alanda k:ullanmak uzere A miktannda bir fon sagladigimizt dusunelim. Bunu tanmmm, hangi dalmda, hangi uretim faaliyetinde kullanacagiz. Buna karar verebilmek icin, her
bir alternatifin, projelerle goz onune serilmesi, en ozlu ifadesiyle gerektirdigi masrafi, yaratacagi faydayi daha onceden belirlememiz ve bize en cok faydayi saglayacak kullamm ala mm secmemiz gerekecektir. Aym yorumu yannm yapmayi dusunen bir kisi ve firma aci smdan da yapabiliriz. Diger yandan iilke icinde de yatmmlara kredi verecek istirak edecek
finans kurumlan da, finanse edecekleri faaliyet icin aym degerlendirmeyi yapmak isteye cekler ve kredi icin proje talep edecekler.
Projenin onemini ve hazirlanmasi geregini, degisik ornekler vererek aciklamak mum kiildiir. Ornegin bir arasnrma kurumuna A miktannda simrli arasnrma fonu aynlacaknr .
Tabiidir ki bu arasnnna kurumun amaclanna bagh olarak cok sayida arasurma yapma ola nagi bulunacaknr, Yapilacak i~ nedir. Bu fonla birlikte, kurumun elinde bulunan sunrli
kaynaklarla, amaca uygun en iyi arasnrma alternatiflerinin secimidir, Iste bize bu olanagi,
her arasnrma altematifi icin yapilacak projeler verecektir.
Konumuz tanmsal projeler olduguna gore, tarnnsal projeler ve genel ozellilerini ayn bir
baslik altmda incelemekte yarar vardrr.
1.5. T ARIMSAL PROJELER VE OZELLiKLERi
Tanmsal alanda herhangi bir sosyal ve ekonomik amaca yonelik olarak kaynaklann kulla mlmasmda, yapilmasi gerekli faaliyetlerin ortaya koydugu cercevenin tumu tarnnsal projeyi teskil eder. Tanmsal projeleri asagidaki sekilde ana simflara ayirmak miinlkiindiir.
a) Alt yapi projeleri; uretim yapilan alanlann fiziki sartlanm iyilestirmek islah et mek amacma donuk projelerdit. Sulama, drenaj, arazi islahi ile ilgili projeler bu gruba gir mektedir.
b) Hayvansal ve bitkisel uretim projeleri; hayvansal ve bitkisel iiriinlerin iiretimine yo nelik projelerdir. Tek tek bitkisel ve hayvansal uretim faaliyetleri projeleri olacagi gibi, bir
tanmsal isletmenin kurulmasi ve organizasyonu ile ilgili projeler bu iki tip proje grubunu
bir arada ele alabilir.
c) Pazarlama hizmetine yonelik projeler; bu tip projeler tarunsal iiriinlerin iireticiden
son tiiketiciye kadar gecen tum pazarlama.
1.3. Yannm Projelerini Hazirlama ve Degerlendirme Gerekliligi
Bir sabit sennaye yatmm onerisi olarak, yatmm projelerini hazrrlama ve degerlendirme
gerekliligi aslmda yatmm kavranumn makro acidan bir ulke ekonomisinde ve mikro aci dan bir isletmenin yasanunda oynadigi onemli rollerden kaynaklamr, Ekonomik buyume nin temeli olan yannmlann bir ekonomide ne denli onemli degismelere yol acan dinamik
faktorler oldugu, onlarm" cogaltan ya da carpan" ve "luzlandiran" etkileri ile ozetlenebilir,
Yannmlann "cogaltan etkisi, bir ekonomide yatmmlar icin yapilan harcamalann kendile rinden kat kat fazla oranda milli gelirde bir arns sagladrgmi ifade eder. Bu oran o
nomideki marjinal tasarruf egiliminin tersine esittir ve cogaltan katsayisi olarak
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ekonomideki marjinal tasarruf egiliminin tersine esittir ve cogaltan katsayrsi olarak
adlandmhr. Y ani bir ekonomide marjinal tasarruf egilimi 1/3 ise, yatmmm cogaltan
katsayisi 3 'e esittir .
Baska bir anlatunla 1 birimlik yatmm harcamasi milli gelirde 3 birimlik bir gelir arnsma

yol acacaknr." ceteris paribus".
Ote yandan, luzlandiran etkisi yatmm harcamalanmn dolayh olarak yeni yatmmlan
luzlandiracagr belirtir. Soyle ki, yannm harcamalan bir ekonomide geliri a.rtrnrken, artan
gelir de tuketimi artnracaknr, Artan tuketim sonucu ise yeni yannmlar hizlanacaknr. Bu
donusumun sonucu olarak da, kuskusuz ekonomik buyume artacak:tlr.
Bu iki temel ekonomi ilkesinin de belirttigi gibi , yatmmlar ekonomik buyume a91s111 dan vazgecilmez bir oneme sabiptirler. 0 halde snurli kaynaklarla ekonomik buyumeyi
saglama ugrasismda, yatmm harcamalanrun yani bu tur harcamayi gerektiren yatmm onerilerinin ya da yatmm projelerinin bilimsel temellere dayah olarak hazirlanmasr ve deger lendirilmesi "optimal kaynak kullammmm" ilk ve temel ilkesi olmak zorundadrr. Ancak
boylelikle, yatmmlardan beklenen sonuclann makro duzeyde gerceklesmesi miimkiin olabilecektir. Mik:roacidan da sabit sermaye yatinmlan isletmelerin varhklanm devam ettir melerinin temel nedenidir. Cunku, piyasadaki rekabet kosullan cercevesinde, genelde isletmelerin piyasa degerini arnrmayi amaclayan ve gelecekte kar beklentisi icinde olan isletmeler bu amaclanm gerceklestirmek ve aynca degisen sosyo ekonomik ve teknolojik kosullara uyum icin yannm yapmak zorundadrrlar. Bu nedenle kendilerine acik olan yannm alan lanm ve onerilerini akilcr bir bicimde incelemek ve degerlendirmek kacnulmaz olacaknr .
Bu zonmluluk isletmelerin gelecekteki amaclanm gerceklestirmeden ayn olarak, yasamlanm devam ettirmek acismdan da kacuulmazdir. Cunkn, sabit sennaye yatmmlan isletmelerin
tedarik, uretim, personel, pazarlama, finansman gibi tum fonksiyonlanm etkiler. Yanhs ve
verimsiz alanlara yatmm hem isletmelerin hem de onlann icinde bulundugu sektorun varlignu dogrudan etkileyecektir. Bu nedenle isletmeler yatmm onerilerini bilintsel gelismeler
isigmda gercekci bir cahsma kapsammda hazirlamak ve degerlendirmek zorundadrrlar.
Kapsami bundan sonraki bolumde aciklanan bir yatmm projesi hazirlama ve
degerlendirme cahsmasi ya da yaygrn olarak bilinen diger adi ile bir "fizibilite etudu" genel
olarak iic; temel amac ile haztrlamr.
a) Birincisi, yukanda kapsamh olarak aciklandigr gibi, makro ve mikro bazda yatmm
karanm verecek olanlar optimal kaynak kullamrmm saglamak amaci ile bir yatmm projesi
hazirlama ve degerlendirme cahsmasma yani bir fizibilite etudune gerek duyarlar. Bu aci dan fizibilite etudu dogru yatmm alamnm kapisini acan ve yol gosteren bir rehberdir.
b) ikinci olarak, hukumetler cesitli sektorlerde ozel kesim yatmmlanm tesvik etmek ve
desteklemek amaci ile isletmelere yatmm tesvikleri ve kredileri verirler. Ancak hukumetle rina yetkili kuruluslan bu tesvik ve kredilerin dogru yatmmlara aktanldigma emin olmak
ve zamam geldiginde verilen kredilere gore odeyebilecek nitelige sahip yatmm onerileri
oldugunu gostermek icin talep sabiplerinden yannm onerilerine iliskin bir fizibilite etudu
isterler.
c) Son olarak, yannmda bulunacak isletmeler (ya da bireyler) arzuladtklan yatmmlanm
gerceklestirmek icin eger bir finansman kurulusundan drs finansman (kredi) talebinde bulunuyorlarsa, akilci finansman kuruluslan yatmm onerisinin talep edilen borcu ve faizini za mam geldiginde odeyebilecek nitelikte oldugunu onceden gormek ve emin olmak icin bir
fizibilite etudu isterler. Yukanda belirtilen tum gerekcelerine ve uygulama bicimlerine kar sin illkemizde gerek kamu gerekse ozel sektor yannm projelerinin gercekci bicimde hazir lamp degerlendirildigini soylemek mumkun degildir, Simdiye kadar ki uygulamalan ile ,
fizibilite etutleri tamamen yerine getirilmesi gerekli burokratik bir fonnalite olmustur, Bu
nedenle de kapsann, standart ve doldurulmasi gerekli bir soru forman biciminden oteye gi dememistir, Kamu oyunda bu durum o kadar acik bir bicimde bilmektedir ki, ornek vermek
bile gereksizdir. Cfulkii giinliik gazetelerimiz her gun bu tur omeklerle doludur. Ornegin,
tamamen politik etkiler ve oy amaci ile kimi secim bolgelerinde temeli anlan ve sonra
vazgecilen ya da isletmeye acildiktan bir muddet sonra ekonomik olmadigi icin kapattlan
''eY3 baska amaca teshis edilen kamu yatmmlan ve tesisleri, kisisel iliskilerle ahnan ya da
1alman
verilen yatmm tesfikleri ve tesisleri, kisisel iliskilerle
ya da verilen yatmm tesfikleri
ve kredileri, proje hatasmdan dolayi kapanan ya da rehabilitasyon alman isci sirketleri gibi
oobmm1zda yer alan haberlerin temelinde gercekci bir proje, hazrrlama ve degerlendirme
i;«ib~SIDJD
bulunmamasi yatar.
1.4. Proje Hazirlarna ve Degerlendirmeye Sistem Yaklasuru
acidan bir ulke ekonomisinde onemli degismelere yol a9a11 ve mikro acidan da islet-
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melerin amaclanm gerceklestirme ve varltklanm devam ettirmede temel bir faktor olan ya tmmlann, planh bir yaklasim benimsenmis olsun ya da olmasin, beklenen sonuclan yarata bilmeleri icin bilimsel gelismelerin 1~1ginda daha oneri ya da proje asamasinda iken akilci
bir cercevede hazirlanmalan ve degerlendirilmeleri simrh kaynaklarm optimal k:ullamrm ve
dagilmn icin temel bir kosul olacagi aciknr, Bu nedenle, bir yatmm projesi hazirlama ve
degerlendirme cahsmasmda izlenecek yaklasunm, hem pek cok faaliyetin yerine getirilme sini gerektiren yatmm onerisinin kendi icindeki biitiinliigiinii, hem yatmm onerisinin gele cekte icinde yer alacagi ekonomik sektorle iliskisini ve nihayet ekonomik sektorlerin tumunu kapsayan ulusal ekonomi sisteminin isleyisini goz onunde bulunduracak bicimde genis
ve butuncul olmasi gerekir. Cunkii bir yatmm onerisinin beklenilen sonuclan yaratabilmesi
hem kapsanns oldugu faaliyetlerin kendi icerisindeki etkilesimi hem de yatmm onerisinin
gerceklesmesi durumunda onu cevreleyen ve isleyisine etki eden sosyo- ekonomik kosullarla etkilesimini uyum icinde duzenlemesine baghdir.
Boyle etkilesime dayah genis ve butuncul bir yatmm projesi hazirlama ve degerlendir me cahsmasuun yapilabilmesi, gorusumuze gore, ancak bir "sistem yaklasmnn" benimsenmesi ile miim.kiindiir. Bu nedenle, sistem ve sistem yaklasmu kavramlannm bu noktada a ciklanmasi uygun olacaktir. Sistem belli bir amaci gerceklestirmek icin birlikte cahsan ve
birbirlerini etkileyen bir parcalar butunudur. Bu taruma dayah olarak denilebilir ki, cesitli
parcalardan olusan her hangi bir butunu sistem olarak adlandirmak icin asagida verilen iki
temel ozelligine sahip olmasi gerekir.
a) Bir Amaci Olmak : Her sistemin gerceklestirmek istedigi bir amaci vardrr. Eger cevremizde gercekte sistem olarak adlandrran bir olgu var ise ve bunun amacmi belirlemekte
gucluk cekiyorsak, bu onun isleyisini yeteri kadar anlayamadignmzm bir ifadesidir.
b) Parcalar Arasmda Etkilesim Olmak : Bir sistem cesitli parcalardan olusur ve bu par calar arasmda surekli bir etkilesim vardrr. Parcalardan birisindeki bir degisme bu etkilesim
sonucu toplam sistemin isleyisini etkileyecektir. Etkilesim sistemin temel bir ozelligidir ve
sistemi bir parcalar yignu olan diger butunlerden aymr.
Suphesiz sistem gibi sistemi olusturan parcalar ya da diger adi ile "bilesenleri" de aym
bicimde cesitli parcalardan olusabilirler, Bu parcalann ya da bilesenlerin olusturdugu butune ise "alt sistem" adi verilir. Ornegin bir isletme tedarik, uretim, finansman, personel ve
pazarlama bolumleri gibi parcalardan olusturdugu gibi bu bilesenlerde yine kendi iclerinde
cesitli alt parcalardan olusabilirler. Omegin, uretim alt sistemi dizayn, imalat ve paketleme
kisimlan gibi alt parcalardan olusur. Ote yandan, benzer bicimde bir isletme icinde yer al digi ekonomik sektorun alt sistemini bu sektorde ekonomik sistemin alt sistemini olustu rurken, ekonomik sistemde o iilkenin toplam sisteminin bir alt sistemini (yasal sistem, egi tim sistemi, savunma sistemi gibi) olusturur, Bu dnsunceden hareketle sistemleri en basit ten en genele (karmasiga) dogru karmasikhk diizeylerine gore hiyerarsik bir duzen icinde
siralamak mumkundur. Bu hiyerarsik di.izen icinde en tepede bulunan en genel sisteme
"super" ya da "supra" sistem adi verilir.
Hiyerarsik sistem di.izeni icinde bir biitiin olan her sistem kendisini cevreleyen ve isle yisini etkileyen diger sistemlerle yani cevresi ile iliskide bulunmak ve etki-tepki siirecinde
varhgnu surdurmek icin istikrarh bir gelisme dengesi (hemeostasis) saglamak zorundadrr.
Bu dengeyi saglamayan sistemler yok olmaya mahkumdurlar. Cevresi ile iliskide bulunmayan sistemler "kapah sistemler" olarak adlandmhrlar ki, bu tiir sistemler, tennostat ve calar
saat orneklerinde oldugu gibi, sayilan son derece snurlidir. Cevresi ile iliskide bulunan sistemler ise "acik sistemler" olarak tammlamr. Acik sistemler cevre ile etkilesim siirecinde
cevreden girdi ahrlar ve isleme tabi tutarak cevrelerine verilmek uzere bir cikn iiretirler.
Acik sistemler cevreleri ile girdi cikn ahsverisi surecinde ciknlanna iliskin cevre tepkilerini belirten bilgilere (geri besleme-feed back) gore kendi isleyislerini hatalan di.izelterek
( self-correction )istikrarh girisim dengelerine (homeostasis) ulasmaya cahsirlar. Cevresel
degismelerinin hizla artngi giiniimiizde bu degismelere uyumlu (yani homeostasisi) akilct
bir bicimde gerceklestirebilen sistetnler varltklanm devam ettirmede ve amaclanm gerceklestirmede basanh olabileceklerdir. Aksi durumda pek cok problemle karsilasacaklar ve
belkide zaman icinde yok olacaklardrr.
Sistem kavramuun yukanda aciklanan bu temel icerige dayah bir yaklasim, evrende
var olan cesitli sistemleri belirlemek ve cevresi ile olan iliskilerle birlikte bir butun olarak
incelemek icin bilim adamlan ve arasnrmacilara gercek durumu gormede biiyiik bir kolayhk saglayacaktrr. Cunku sistem kavrarm cercevesinde butunluk ve etkilesim ilkelerine da yah boyle bir yaklasim ya da en cok bilinen kavramsal ifadesi ile "sistem yaklasmu"; in sanlarm cevrelerindeki olgu ve faaliyetleri birbiri ile iliskilendirmesine, bu iliskilerin hiyer
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arsik bir diizen biciminde belirleyip snuflandrrmak hirer sistem cevresine konulmasma ve
boylece cevredeki karmasik olaylan gercek bicimleri ile gonnesine ve onlardan anlam <;:1 karmasina yardimci olan bir dusunce bicimi gelistirmesine katkida bulunacaktlr.
Boylece bu aciklamalar isigmda denilebilir ki, bir isletmenin ya da bir tesisin kurulma sma iliskin bir yatmm onerisi olarak, bir yatmm projesi aym zamanda bir sistemin gelisti rilmesine yonelik bir "sistem olusturma" onerisidir. Bu nedenle, sistem yaklasuni, hem bu
yatmm onerisinin kendi icinde bir biitiin olarak hem de cevre (sektor alt sistemi, genel
ekonomi ve ulkenin toplam sistemi) ile etkilesimi goz onune alarak istikrarh bir gelisme
dengesi (homeostasis) gosterecek bir sistemin diizenlenmesine (dizaymna) biiyiik 1~1k tutacaknr.
Sistem yaklasnm yatmm projelerini hazirlama ve degerlendirme cahsmalannda iki temel noktada gercekci gonneye yardunci olacakttr. ilk olarak hazirlama asamasinda, yuka nda belirtildigi gibi, yatmm onerisinin ya da projesinin hem kendi icinde hem de kendisini
cevreleyen sistem hiyerarsisi icinde yer alan sistemlerle iliskili bir butun olarak gorulup istikrarh bir gelisim dengesi gosterebilecek bir sistemin (bir tesisin) diizenlenmesine katkida
bulunacakttr. Ikinci olarak da yatmm tmerisinin sonuclanm degerlendirme asamasmda daha genis bir gorii~ acismm gelistirilmesine yardimci olacakttr. Soyleki, simdiye kadar ya pilan aciklamalannuzdan da anlasildrgi gibi, yatinm projelerin.in hazirlama ve degerlendirilme gerekliligi ozde etkin (efficient) kaynak kullammuu saglamak olmaktadir. Etkinlik
( efficiency) soz konusu olunca yatmm onenlerinin degerlendirilmesi yalmzca toplam verim ya da sagladigi gelir artist temeline dayamr. Boyle olunca da, ozellikle karnu projele rinde, ortaya cikan gelirin bolusumu ve dengeli dagrhm (equity) amaci gozardi edilmekte dir. Herne kadar ortaya cikan gelirin dengeli dagilmumn mali politikalarla (ornegin vergi lerle) saglanabilecegi dusunulse de mali politikalarm yeterli diizeyde olmadrgi ekonomilerde yatmm onerilerinin degerlendirilmesinde etkinlige ~1
esitlik ( efficiency versus equity
tarnsmasi her zaman goz onunde bulundurulmasi gereken bir nokta olacaknr, Iste bu tur
tarnsmalann gundeme gelebilecegi ekonomilerde sistem yaklasum, yatmm onerilerinin dederlendirilmesinde uzmanlara ve karar vericilere daha genis ve gercekci bir gorii~ a91s1 ka zandtnr ve sonuclann tiim etkileri ile birlikte bir butun olarak degerlendirilmesini onere cektir.
1.1 Y ATIRIM KA VRAMI
Y atmm, bir donem icinde retim araclan varhgma yapilan eklemeler ve bunu mfu:nkiin
kilan harcamalar seklinde tammlanabilir. Y atmm olaymm bir reel, bir de parasal (harcama)
yonii vardir. Ekonomide uretim sureci, bir dizi iiretken hizmetin girdilerine (araclanna) uygulanmasi ve nihai fayda saglayacak bir tiiketim malnun veya baska bir maim iiretiminde
kullamlacak ara veya yatmm mahmn (ciknnm) uretimi arasmda gecen sureyi ifade eder.
Iste bu surecin basmdan itibaren, bir iiretken kapasiten.in olusturulmasnu veya mevcut bir
tesisin satm almmasim mumkun kilan harcamalara yatmm den.ihnektedir. Baska bir ifade
ile yatmm, serbest (likit) sermayenin bagh sennaye haline donusturulmesi eylemidir. Yu kandaki aciklamalarla yatmm, sabit serrnaye yatmmlan anlammda ele ahnrmsnr. Gerek
tek bir finna acismdan gerekse ekonominin biitiinii acismdan yannm, sabit serrnaye yati nmlannda ibaret degildir. Firmanm veya ekonominin mamul stoklarmda bir donem icinde
meydana gelen degismeler de yatmmdir, Bu tur yatmmlara stok yatinmlar den.ihnektedir.
Stoklardaki arns yatinm, stoklardaki azalis eksi yannmdir. Sermaye mallannm mulkiyetini
temsil eden pay senetlerinin satm almasi veya nakit serrnayenin alacak senetleri veya tahvil
karsihgr odunc verilmesi de genis anlamda yatmmdir. Bu tiir yatmmlara mali yatinmlar
veya plasman denilmektedir. Biz bu derslerde reel sabit sermaye yatmmlan inceleyecegiz
Sabit sermaye yatmmlan bashca ii<;: sekilde gerceklesmektedir:
a) Makine ve techizat varhgma yapilan eklemeler
b) Hammadde ve yan mamul stoklannda artislar
c) Bina ve baymdirhk yatmmlan
1.2. YATIRIM CESiTLERi
Bir ekonomide sennaye birikimini arnrmak ve gelecekte daha fazla mal ve hizmet ii retmek amaciyla uretim kapasitesine eklemeler degisik olcutlere (kriterlere) gore simlandinlabilir.
1.2.1. Yeni Yahrllltlar- Yenileme (ikame) Yatmmlan
Bir donem icinde isletmenin (veya ekonominin) uretim araclan varhgma yapilan net
ddemelere yeni (veya net) yannmlar den.iliyor. Yeni yatmmlar isletmenin sermaye stokunda reel net bir buyumeye neden olur. Bir donem icinde yapilan yatinmlann tumu sermaye
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stokunda net bir ams yaratamaz. Cunku uretim surecinde kullarulan sermaye mallan asmmaya, yipranmaya ugrar. Kimi sermaye mallan teknolojik: bakundan eskir ve uretimde kullamlmaz. Iste firmanm uretim kapasitesini donem basmdaki durumuna getinnek icin soz
konusu asmma ve eskimeyi tela:fi edecek tutarda yatmma ihtiyac vardrr ki bu yatmma ye nileme yatmmi deniliyor. Y enileme yatmmlarnn amortisman tutan ile olcebiliriz. Ancak
pratikte bir firmada bir donemde gerceklestirilen yatmmlanmn ne kadanmn yeni ne kadanrnn yenileme yatmmlan oldugunu belirlemek her zaman kolay degildir. <;;tinkii yenilenen
makinenin yerine yenisi konuldugunda bunun ne olcude oncekinin ayrusi oldugu tarnsma
yaratacaktrr. Yeni makinenin fiyan, :fiziki ve ekonomik omru, uretim kapasitesi, uretilen
malm niteligi vb. baknmndan onceki makinenin ayni olmasi soz konusu olamaz. Bu ne denlerle yeni yatmm-yenileme yatmnn aynrm teorik: dtizeyde anlam ifade eder.
1.2.2. Otonom Yatmmlar-Uyanhs Yannmlar
Bu aynmda yatmmi harekete geciren guduye bakllmaktadrr. Yatmm karan, milli gelir
seviyesindeki, dolayrsiyla talepteki artistan bagimsizsa, dogrudan karhhk amaciyla degil
baska amaclarla almrmssa, bu tur yatmmlara otonom veya bagimsiz yannmlar deniliyor.
Otonom yatmm karan alunrken isletme kisa donemli ve dogrudan kar gudusu ile hareket
etmemektedir. Otonom yatmmlan daha cok kamu kesirni, sosyal faydasi bireysel fayda smdan daha yuksek yatmmlara onem vererek ozel kesim yatmmlanm dolayh bicimde o zendirmek amaci gi.ider. Bu aciklamalardan ozel kesirn yatinmlanmn tamamnnn dogrudan
kar gi.idtisii ile yapildignn ve sadece talep artismdan kaynaklandigi sonucu cikanlmaktadir.
Uyanlnns yatmmlar ise milli gelirdeki ve ona bagh olarak talepteki arnsm harekete gecir digi yatmmlardrr. Isletmeler talepteki arnsi mevcut uretim kapasiteleri ile karsihyamaya caklarnu, talep art1~l11111 devam edecegini dusunurlerse yatmm karan ahrlar ki bu tur yau rnnlara uyanlmis yatmmlar deniliyor. Uyanlnus yatmmlar milli gelir ve talep arnsmm
fonksiyonu olarak su sekilde formille edilebilir.
I= f (dG I dt ), I= f (dT I dt)

1.2.3. Ozel Kesim Yatmmlan-Kamu Kesirni Yannmlan
Karma ekonomik:sistemin uygulandigi ulkelerde hem ozel hem de kamu kesimi islet meleri yannm yapmaktadrrlar. Ozel kesim genellikle dogrudan karhhgi yuksek olan yati nmlan gerceklestirmektedir. Ozel kesimin prestij icin gosteris icin, sosyal yardun amaci ile
de yatmm yaptigi gorulmektedir. Fakat bu tur ozel sektor yatmnn simrhdir. Buna karsihk
kamu kesimi yatmmlan genellikle kamusal ve yan kamusal mallann uretimine yoneliktir .
bilindigi gibi bu tur mallann sosyal faydasi bireysel faydasmdan ytiksektir, piyasada tam olarak fiyatlandmlmasi mumkun degildir, Kamu kesimi yannmlannm onemli bir bolumu
alt yap1yigelistirmeye yoneliktir ve bu yatinmlar ozel kesirn yatmmlan icin dissal ekono mi yaranr, Bu nedenlerle kamu kesimi yatmm projelerini degerlendirirken birden fazla a maci birlikte gozetmek ve ozellikle projenin dolayh faydalarnu mumkun oldugunca eksik siz degerlendirmeye ozen gostermek gerekmektedir.
KAMU YATIRIM PROJELERiNiN NiTELiKLERi VE KAMU YATIRIM
PROJERiNiN DEGERLENDiRMESiNDE TEMEL iLKELER
1.2.1. GiRiS
Onceki bolumlerde deginildigi gibi, yannm projelerinin makro bir yaklasimla deger lendirilmesi, yani projenin sadece bireysel karhhgina gore degil, toplumsal fayda ve malivetine gore degerlendirilmesi cok daha zorluklan olan bir ugrasur ve tum zorluklanna karsihk ulasilacak sonucun saghkh veya tannin edici olmasi da garanti degildir. Buna ragmen
kamu yannm projelerini toplumsal fayda ve maliyetlerine gore degerlendirmek gerekir.
Cunku kamusal ve yan kamusal mal ve hizmetler uretmeyi amaclayan projeler dar bir ba ~ acisr ile, bireysel karhhkianna gore degerlendirilirse muhtemelen karh bulunmayacak lar ve bu tur mal ve hizmetlerin uretimi icin yeterli yannm yapilmayacaknr. Ote yandan,
bir :firmagerceklestirmeyi dusundugu bir yatmm projesini degerlendirirken olagan olarak
projeden bekledigi muhasebe kannm veya pazar payuun veya sans hasilatuun buyuklugu ne bakarak degerlendirme yapacaktir. Dik:katedilirse bu buyuklukler nesnel ve sayisal o larak olculebilir buyukluklerdir, Firma sans hasilatmi veya kanm piyasada karsilasngi :fi yar (lar) uzerinden degerlendirebilir. Yani :firmakaydedilebilir buyuklukleri esas olarak
pojenin karhguu hesaplayacaktir. Oysa, kamu yatmm projeleri icin bu sekilde bir degerlendirme yetersiz kahr. Projelerin toplumsal fayda ve maliyetlerine gore degerlendirilme- birkac noktada guclukler dogurmaktadir.a) amac coklugu amac belirsizligine ve amac-
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lar arasmda catismaya yol acar. b) amac coklugu ve belirsizligi karar alanlann keyfi davramslanm, ideolojik tercihlerini on plana cikarmaktadir.jtoplumsal fayda ve maliyet gibi
cok genis, genel ve belirsiz amaclar her zaman ve kolayca nesnel ve objektif verilere bag
lamnaz.
Kamu yatmm projelerini degerlendirmede karsilasan birinci gucluk, bu projelerin top lumsal fayda ve maliyetini degerlendirilmesi gereginden kaynaklanmaktachr. Toplumsal
fayda ve maliyetlerin fark:h olmasmm nedenleri ise a) dissalhklar, b) ekonomiye kamu
miidahalesi c) piyasa basansizhklan veya yetersizliklerdir. Toplumsal fayda ve maliyetle rin tam olarak hesaplanabilmesi ve kamu yannm projelerinin saglikli degerlendirilmesi i cin bu konulann analiz edilmesi gerekmektedir.
12.2.DI$SALLIKLAR VE PROJE DEGERLENDiRMESi
12.2.1. D1~sal Etki Kavrann
Bir yannm projesinin bireysel fayda ve maliyetinin toplumsal fayda ve maliyetinden
fark:h olmasmi etkileyen etkenlerin basmda dissal etkiler gelir. Tum yatmm projelerin degisik derecelerde pozitifve negatif dissal etkileri oldugu soylenebilir. Fakat kamu yannm
projelerinin temel niteliklerinin basmda pozitif dissal etki saglamalan gelir.
Dissal etki, genellikle bir ekonomik birimin davramsmm dismda kalan birirnlerini o lumlu yada olumsuz bicimde etkilemesi ve bu etki icin piyasada bir fiyat odenememesi
durumunda soz konusu olur. Ornegin, A nm fayda duzeyi B nin davramsindan olumlu ya da olumsuz yonde etkileniyorsa; A olumlu etkilenmesi nedeniyle B ye bir odemede bulunmuyor, veya B,A iizerinde yaratngi olumsuz etkisini telafi edecek bir odemede bulunmu muyorsa dissal etkiden soz edilir. Dissal pozitif ve negatif etkileri fayda fonksiyonu ile
gosterelim :
Bazi duruntlarda B nin davranisi buyukluge ulasmadan A iizerinde etkili olamaz. B nin
A iizerindeki etkisi A' da inandirma, uzlasma, sozlesme veya misilleme gibi yollarla B nin
davramsmi degistirme istegi yaratacak diizeye ulasmissa dissalhk potansiyel olarak mev cuttur, B nin davramsi A iizerinde soz konusu egilim, istek veya tepkiyi uyandirmanussa
drssalhk potansiyel olarak soz konusu degildir, denilir. Dissalhgm potansiyel olarak var oldugu duruntlarda taraflarm karsihkh davramslan analiz edilebilir.A,B nin davramslanndan
olumsuz yonde etkileniyorsa B ile soz konusu faaliyetini azaltmasi veya tamamen durdur masi icin pazarhga girebilir. Ancak salt potansiyel dissalligm varolusu taraflar arasmda pazarhk olanagmm soz konusu olabilecegini gostermez. Bu olanagin varhgi icin dissal etkiye
neden olanm durumu kotulesmeksizin etkiye maruz kalan tarafm durumunda iyilestirme
saglanabilmelidir. Bu durum saglanabilirse, potansiyel dissalhgm varoldugu durumda pareto iyilestirmenin saglandigi belirtir.
12.2.2D1~salhk ve Etkin Cozum Yolu
Dissalhgin oldugu durumda toplumsal refahi maksirnum diizeyde tutacak optimal faaliyet hacmi nasil geceklestirebilir ? Bu soruyu aciklamaya cahsahm: Ave B gibi, iki iktisadi faaliyetinin A iizerinde potansiyel dissal olumsuz etkiye yol acngnu varsayalnn. B nin
faaliyet hacmi arttikca A'run maruz kaldrgi dissal olumsuz etki buyumektedir. Burada, toplumsal faydanm maksimize edilmesi icin goz onunde tutulmasi gereken husus sudur: B nin
faaliyeti genisledikce bunun Bye sagladigr fayda ve A iizerinde neden oldugu olumsuz etkinin nasil degistigidir, B nin sagladigi marjinal faydamn, A nm maruz kaldigi marjinal
kayiptan biiyiik olmasi halinde B faaliyet siirdiirecektir. Cunku A nm kaybim odedikten
soma B nin toplam faydasmda bir arnsm olmasi halinde B, A lllll zaranm da odeyerek faaliyetini surdurmek isteyecek ve bunda israrci olacaknr.
Sekil 12.1 de Bf dogrusu B nin net marjinal fayda fonksiyonunu Az A mn net marjinal
kayip fonksiyonunu sirngelemektedir. Sekilde B nin faydasi ve A nm kaybi parasal ifadesi
ile yer almaktadrr. B nin toplam faydasi ( veya kazanci ) kendi iktisadi faaliyetinin pozitif
fonksiyonudur. Ancak azalan verim ilkesi gecerlidir; B nin toplam faydasi azalan bir oran da artmaktadrr, yani iktisadi faaliyetin hacmi genisledikce marjinal faydasi azalmaktadrr.
A nm katlandigi drssal olumsuz etki B nin iktisadi faaliyetinin pozitif fonksiyonudur. B nin
iktisadi faaliyeti genisledikce A run maruz kaldigi olumsuz etki artan oranda biiyiimektedir.
Y ani B nin iktisadi faaliyetinin A iizerindeki marjinal net olumsuz etkisi artmaktadrr. Az
dogrusunun pozitif egimli olmasmm nedeni budur. Seki! 12.1 de OFo faaliyet hacminde
toplumsal net fayda maksirnum olmustur. OFo faaliyet hacminde B nin sagladigi marjinal
fayda (EFo), A nm maruz kaldig; marjinal net kayba (EFo) ozdestir, Toplumsal net fayda ise B nin toplam faydasmdan, A run toplam kaybi cikanlarak bulunur. OFo faaliyet hacminde tpolumsal net fayda (ORE ucgeninin alam); maksimum olmustur. OREFo yamugunun
B nin toplam faydasuu, OEFo ucgenin alam A 1111l toplam kaybim simgelemektedir.
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Eger B nin faaliyeti OFo nin altmda, omegin OFl diizeyinde kalsaych, toplumsal fayda,
ORDFl-OCFl =OCDR dortgenin alam ile simgelenecekti. Veya B nin faaliyet hacmi OF2
olsaych net toplumsal fayda ORKF2-0JF2=0RE-EJK olacakn.
Dissal etkilerin varhgi halinde toplumsal net faydanm nasil mak:simize edilecegini iktisadi acidan analiz etmis bulunuyoruz. Bu analiz pareto optimunu kosullann nasil saglana cagmi gostermektedir. Fakat uygulamada bu durum nasil saglanacaknr ? Piyasamn bunu
kendiliginden gerceklestiremeyecegini ve piyasa sistenrinin zaaflanndan birisinin bu konuda karsumza cikugnn da biliyoruz. Ekonomide dissalhklann yaygm olmasr halinde iiretim
miktan, toplumsal talepten farkh olur ve kaynak tahsisi etkin olamaz. Ote yandan fiyatm
marjinal sosyal maliyeti esitlenmesi, sosyal refalun maksimize edilmesini giivence altma
alamaz. Bu durumda fiyat sosyal faydadan farkh olabilir. Dissalhklann olmasi halinde de
ekonomide etkinligin saglanmasi mumkundur. Bunun icin dissal fayda veya maliyeti etkili
bicimde fi.yatlara yansitacak diizenlemelere ihtiyac vardrr. Eger bu duzenlemeler sonucu
ekonomide tum mallar icin marjinal sosyal fayda I marjinal sosyal maliyet oram bir'e esitlenebilirse ekonomide etkinlik saglayabilir. Ancak bu duzenlemeyi piyasa sistemi otoma tik olarak gerceklestiremez.
Bu konuda ulkede gecerli olan hukuk sistemi onem kazanmaktachr. Ulkemizde gecerli
olan sistem, dissal kayiplar icin etkiye neden olan tarafa bu zaran karsilamasi yukumlulugu getiriyorsa, uygulama toplum acismdan optimuma ulasabilir. Ornegin, B,A ya verdigi
zaran karsilamak zorunda kalacaguu biliyorsa, faaliyet hacmini belirlerken sadece kendi
net faydasuu degil, odemek zorunda kalacagi A run kaybmi da hesaba katacaktrr. Kisaca
B, faaliyetinin ozel marjinal net faydasi, odeyecegi denklestirici miktardan bnyuk oldugu
siirece arttrraca.ktrr.
Dissalhga neden olan faaliyet hacnrinin duzenlenmesinde bir baska yaklasim, tarafla nn sorunu karsihkh pazarhk ve sozlesme ile cozmeleridir. Pazarligin suurlan su sekilde
belirlenebilir. B faaliyetinin her smirlarusmda marjinal ozel faydasnu esit bir (B) fayda
kaybma ugrayacaknr, Dolayisiyla B faaliyetini suurlamak icin en az bu kaybi telafi edecek
bir denklestirici talep edecektir. Ote yandan, B nin faaliyetini her arusmda, A marjinal bir
zarar ile karsilasacaknr. A,B ye faaliyetini smirlamasi icin en fazla bu zaran kadar bir odemede bulunmayi goze alabilir. Bf oldugu surece A,B nin faaliyetini suurlamasi icin israrci
olacak ve en fazla Az kadar bir odemeye razi olacaktrr.
Ozetle, hukuk sisteminin dissal etkiler icin diizenlemeler getirdigi bir illkede dissal hga neden olan faaliyetler toplum acismdan optimum diizeyde duzenlenebilecektir, Hukuksal duzenlemelerin olmadigi durumlarda bireyler faaliyetlerini kendi ozel net faydalanm
maksimize edecek sekilde duzenlemek isteyeceklerinden cansmalar ortaya cikabilecektir.
Ozel kisiler bu sorunu asmak icin ozel sozlesmelere, guc gosterisine ve misilleme ile karsi
tarafi caychnnaya basvurabilirler ki bunlar toplumda mafya duzenine davetiye cikanr.
0 halde, cagdas bir toplumda dissalhklann hukuksal bicimde duzenlenmesi gerekmektedir.
12.2.3. Dtssalhklar ve Kamusal Mallar
Dissalhklar ozellikle kamusal mallarda onemli boyutlara ulasmaktadir. 0 bakimdan,
kamusal mallar uretmeyi amaclayan projelerin degerlendirmesinde dissalhklann nasil he saba kanlacagmm cozulmesi gerekmektedir. Once kamusal mal kavranum ana hatlan ile
aciklayahm
kamusal mal, her bireyin aym toplam miktan tuketmesi halinde diger bireylerin tuketiminde bir azalmamn olmayacagi maldrr. Kamusal maim iki temel ozelligi vardir, diyebiliriz: a) Bireyler bir kamusal malm tuketiminde birbirlerine rakip ohnazlar. b) birilerinin kamusal maldan ihtiyaci kadar tuketimi oteki bireylerin o maldan tuketimini engellemez. Ka musal maim tuketimi disanda brrakmama ozelligine sahiptir.
X( ekmek) gibi bir ozel tuketim malmm A ve B tuketicileri arasmda tahsisi su sekilde
formule edilebilir. X=Xa + Xb dir. Buna karsihk Y (milli savunma hizmeti) gibi bir Y mahnm Ave B arasmda tahsisinde ise su durum ortaya cikar. Y = Ya ve Y = Yb dir.
Bu ozellige sahip mallara piir kamusal mallar deniliyor. faydasmm bolunememesi ve
mahn bir kimse tarafindan kullamlmasi halinde faydasmm tum topluma yansimasi nedeniyle bu tur mallan piyasada fiyat karsihg; ahp satmak olanaksizdir, Piyasada fiyatlandrrama ma, piir kamusal mallar icin toplumsal tercihin belirlenmesinde fiyat drsi yaklasnnlan ge rekli kilmaktadir.
Tum kamusal mallar bu niteliklere sahip degildir, yani piir kamusal mal niteliginde degildir. Bir kisim mallardan saglanan fayda, kamusal mallann aksine bolunebilir ve mallara
bir deger ve fiyat bicilebilir. Ornegin, saghk ve egitim hizmetlerinden saglanan fayda bu
hizmetlerin dogrudan yoneldigi bireylere bolunebilir, Ancak bu hizmetlerin sagladigi sosyal
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fayda, bunlan tuketen bireylerin elde ettigi bireysel faydalann toplammdan daha buyuktur .
baska deyisle, bu tiir mallar dissal pozitif etki yaranr, Bu nedenle bu tiir mallann bireysel
acidan degerlendirilmesi toplumsal degerlemenin olcusu olamaz. Faydasi bolunebilen, an cak sosyal faydasi bireyler faydasmdan daha buyuk olan kamusal mallara yan kamusal
mallar deniliyor. Yan kamusal mallar pazarlanabilirler, bunlar icin piyasada bir fiyat belir lenebilir. Fakat gozlenen fiyatlar bu mallann gercek degerini yansitmaz. Bu tiir mal ve hizmetlerin gercek degerini belirlemek icin gozlenen fiyatlenn dirzeltilerek kullarulmasi gere kir.
Piyasada olusan fiyatlann mallann lathk derecesini ve gercek degerini yansitmamasi-

bir baska nedeni ekonomiye devlet mudahaleleridir. Mal ve hizmetlerin fiyatlanmn mudahaleler ile belirlenmesi; tavan ve taban fiyat uygulamalan, fiyat kontrolleri; asgari ucret
uygulamalan , faizin ve dovizin otoriteler tarafmdan belirlenmesi, dis ticaretin
sunrlandmlmasi gibi durumlarda ortaya cikan veya gozlenen fiyatlar bu mallann topluma
maaliyetini gostermez.
Ekonomide eksik rekabet kosullanmn yaygmhgi, piyasa basansizhgmm bir baska ne denidir. Piyasada mal ve hizmetlerin fiyatlan anonim piyasa arzi ve anonim piyasa talebine
gore belirlenmiyorsa, kaynak dagihmmda objektifbir arac, bir yol gosterici olamazlar. Ek sik rekabet piyasalannda olusan fiyatlar mallann toplumsal maliyetini ve degerini yansrt mazlar. Yukanda sayilan durumlarda ortaya cikacak esas almarak yapilacak proje degerlendirmesi halinde projelerin toplumsal fayda ve maliyeti tam olarak belirlenemez. Dolayisryla
gozlenen fiyatlara gore yapilacak kaynak tahsisi etkin olamaz; iiretilecek mallann arzi top ..
lumdal talebi ile tam ortusmez. Bu durumda kaynak dagilmunda etkinligi saglamak icin
gozlenen piyasa fiyatlannm duzeltilmesine ihtiyac varchr.
12.2.4. Golge Fiyatlar Kavrann
Golge fiyat ( veya muhasebe fiyati) piyasa carpikliklan dolayisiyla, piyasada gozlenen
fiyatlarm, malarm (ve uretim faktorlerinin) gercek degerlerini yansitmamasr veya piyasa fi yatmm hie ortaya cikmamasi halinde fayda ve maliyetleri ifade edebilmek icin mallara baglanan (izafe edilen) fiyata denilmektedir. Baska ifade ile, golge fiyati ekonomistler tarafm dan bir mala atfedilen degeri gosteren kununsal bir kavramchr. Bir mal kit ve tuketiciler ta rafmdan talep edilen bir mal ise firsat maliyeti ve golge fiyati dusuk olacaktrr. Tam rekabet
kosullannda piyasa fiyati, malm gercek degerini yansitacagi icin golge fiyatma ozdestir, Yani tam rekabet kosullannda golge fiyatlar belirlemeye gerek yoktur. Kamusal projeler piyasa
fiyan ile degerlendirilebilir. Bu kosullarda projenin bireysel fayda ve maliyeti ile sosyal fayda ve maliyeti aym olacaktrr. Piyasa carprkhklan halinde bir projenin bireysel fayda ve ma liyet ile sosyal fayda ve maliyeti farkh olacaktir, Bu durumda bireysel karhhgi amaclayan
firma projeyi degerlendirirken piyasada gozlenen fiyatlan kullanabilir, fakat bir proje makro
acidan degerlendirilirken piyasada gozlenen fiyatlar kullamlamaz,
Bir A malmm golge fiyan o malm marjinal maliyetinin parasal ifadesidir. Eger mahn ii retiminde kullarulan girdinin marjinal verimi hesaplanabilirse o mahn marjinal fiyan yani
golge fiyati belirlenebilir. Cunkn, mahn marjinal maliyeti, girdinin marjinal veriminin tersi
ile girdi fiyanmn carpmundan olusur:
lllll

0 halde, emek girdisinin gercek degeri (golge fiyati), marjinal verimi ile uretiminde kulIamldigi malm fiyatma esittir. MiilPa ifadesine iktisadi analizde emegin marjinal urun degeri
denilmektedir. Yani girdinin golge fiyan, marjinal urun degerine gore belirlenecektir.
12.2.5. Golge Fiyat Belirlenmesini Gerektiren Durumlara Birkac Ornek,
Yeni gelisen ilkelerde issizlik boyutlara ulasmaktadir. Ozellikle vasifsiz iscilerin fusat
maliyeti sifir veya cok dusuktur. Ancak devlet sosyal nedenlerle asgari ucret uygulamakta
ve emegin fiyanm ( ucreti ) firsat maliyetinin ustunde belirlemektedir. Baska bir degisle, emek piyasasmda gozlenen i.icretemek faktorunun krthk derecesinin yansrtmamaktadtr. Bu
nedenle kamu yatinm projeleri degerlendirmesinde, bu projelerde istihdam edilen vasifsiz emegin ucreti gozlenen degil, golge ucret olarak almmahdir. Kar amaci ile faaliyet gosteren
bir firma icin iscilere odenen ucret bir maliyet ogesidir. Fakat toplum acismdan projenin
ucret maliyeti bir toplumsal maliyet degildir. Ekonomide issizligin varligi durumunda bir
kamusal projede i~yi cahstmlrnasi baska projelerde isgucu yetersizligine neden olmuyorsa
isgucunun firsat maliyeti sifirsa, projede istidam edilen isgucune yapilan odeme ekonominin
butunil acismda bir maliyet degil, hatta proje ile vasifsiz iscilerin istihdam edilmis olmalan
nedeniyle bir sosyal faydadir, denilebilir. Cunku bu istihdarmn dolayh etkileri, isgucune
yapilan odemenin cok ustunde deger yaratacaktrr.
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Golge fiyat belirlenmesi gereken diger bir alan ithal girdi fiyatlan ve doviz kurlandir.
Yeni gelisen ti.lkelerde devlet odemeler bilancosu aciklaruu kontrol altmda tutmak icin, dis
ticareti cesitli yontemlerle kisitlamaktadir. ithal mallann ic;: fiyatlan yuksek gumruk vergileri
nedeniyle ytikselmektedir. Bu durumda ozel girisimciler ithal girdileri toplumsal maliyetinin
ustunde fiyatlardan sann almis olmaktachrlar. Ote yandan, dl~ ticaretin kontrol altmda tutul mast ve sabit doviz kuru uygulanmasi halinde ulusal paranm resmi kuru yabanci paralar karsismda asm degerlenmis hale gelmektedir. Asm degerlenmis doviz knru ithalan cazip hale
getiren, ihracat uzerinde caydmci etki yapmaktadrr. Ithalatci, dovizi merkez bankasmdan,
dovizin ekonomiye maliyetinin alnnda bir fiyattan satin almaktachr. Y ani ozel girisimciler
dovizi ve dolayisiyla ithal girdileri topluma maliyetinin altmda fiyatlardan satin almaktadirlar. Bu durumlarda bir kamu yatinm projesinin sosyal maliyetini ve getirisini hesaplarken
piyasada gorunen doviz kuru veya ithal girdi fiyatlan degil, golge fiyatlan kullarulmahdir.
Aym durum ihracatm tesvik edilmesi halinde de ortaya cikar. Piyasasi olmayan kamusal
mallann golge fiyatlannm saptanmasi onceki durumlara gore daha fazla gucluk arz etmektedir. Zira onceki durumlarda golge fiyatlann belirlenmesinde baz ahnacak bir gozlenen fi
yat vardir, Piyasasi olmayan kamusal mallarda boyle bir cikis noktasi mevcut degildir, Pi yasasi olmayan kamusal mallann golge fiyatlanmn belirlenmesinde iki yaklasnn gelistiril mistir.
a) Bu yaklasimlardan birisi, bu tiir bir malm piyasasi olsaydi tiiketiciler nasil bir fiyat
odemeye razi olacaklardi sorusuna cevap aranacakttr. Bu yaklasimm dogru cevap vermesi
icin omeklerin cok iyi secilmesi, tiiketicilere sorulacak sorulann dikkatli belirlenmesi ve
sorulara verilen yamtlartn yeni sorularla denetlenmesi gerekir.
b) Benzer mallar icin kamu kesimi dismdaki piyasalarda gozlemlenecek fiyatlar mev cutsa, bu fiyatlar kamu kesiminde ii.retilen mallann golge fiyatlanm belirlenmekte esas o lusturabilir, Ornegin kamu kesiminin urettigi egitim hizmeti veya saglik hizmeti gibi yan
kamusal mallann golge fiyatlan saptamrken ozel kesimin bu mallar icin uyguladigi fiyatlardan hareket edilebilir. Ancak, bu yaklasnnm saghkh sonuc vennesi iki kesimde ii.retilen
mallann benzerlik derecesinin yuksek olmasina baghdir.
Yukandaki aciklamalardan anlasilacagi gibi, fiyatlann saptanmasi cok kolay degildir
ve genis olcude keyfilik icermektedir. Keyfi fiyatlann proje degerlemesinde kullamlmasi ise toplumda kaynak israfim daha da artrrabilir. Isin dogrusu piyasalardaki, devlet mudahale
ve kontrollerinden kaynaklanan carpikhklan en aza indinnek ve tekelci egilimlen kontrol
ederek piyasaya islerlik kazandirmaknr, Ote yandan piyasada gozlenen fiyatlar, sakincalanna ragmen, kolay ulasilan, maliyeti dusuk veriler olmasi nedeniyle tercih edilebilir. Piyasa
fiyatlarunn yetersiz olusu, hesaplanmis veya duzenlenmis fiyatlann daha saglikh olduklan
anlamma gelmez.
12.3.KAMUSAL MALLARIN URETiMiNDE TOPLUMSAL
OPTiMUNUN SAGLANMASI:
Kamusal bir maim ii.retiminde toplumsal optimum saglanmasi icin gerekli kosul yine
marjinal maliyetin toplumsal faydaya esit olmasidir. Fakat kamusal malm niteligi geregi,
marjinal toplumsal maliyetin har tuketicinin marjinal faydasma ayn ayn esit olmasi gerekir.
Kamusal maim bu ozelliginden dolayi, bir kamusal mahn toplumsal talebi bireysel taleple rin "dikey toplumundan" elde edilir. Bilindigi gibi, bir ozek tuketim mah icin optimum ko sulu marjinal toplumsal maliyetin her birey icin aym olan ortak marjinal faydaya esit olma sidir ve ozel tuketim mahmn piyasa talebi tiiketicinin bireysel taleplerinin "yatay toplamm dan" olusmaktadir.
12.4.KAMUSAL BiR MALIN FiNANSMANINA KATILMADA
"BEDAVACI" SORUNU
Kamusal mallann, tilketiminde rakip olmama ve disanda birakmama ozelliklerin bir
sonucu olarak, bir kirnse kamusal malm maliyetine kattlmaktan kacmabilecek ve tercihini
saklayabilecektir. Cunku kendisi soz konusu kamusal maim ii.retimi icin bir odemede bu lunmadan ondan faydalanacak, disanda birakilmayacaknr, Bu nedenle kamusal bir mahn
talebini tam olarak belirlemek mumkun degildir, Gozlenen talep gercek talepten daha ku cuk olacaktrr. Bu duruma "bedavaci" sorunu denilmektedir.
Kamusal mallarda ortaya cikan bu bedavaci sorununu cozmek; bireyleri tercihlerini a ciklamaya zorlamak icin cesitli yontemler onerilmektedir.
Bireyler bir kamusal mahn finansmanma aciklayacaklan tercihleri olcusunde kanlma yt bekliyorlarsa, yapilacak bir referandumda taleplerini eksik beyan etme egilimlerinde ola-
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caklardir, Projenin gerceklesmesi halinde faydasmdan yoksun birakilmayacaklanm bilenler
icin bu tutum olagan sayilmahdir. Buna karsihk, projenin finansmamna dogrudan kanlma yacaklan beklentisi icinde olanlar tercihlerini fazla gosterme egilimi sergileyeceklerdir. Bu
iki uc davrams, bireylerin kamusal mal icin alt ve ust degerleme smmm ortaya koyar. Bu
nedenle projenin nasil finanse edileceginin belirtilmesi daha dogru olur. Belirsizlik karsismda bireyler tercihlerini gercege yakm bir olcude aciklayabilirler.
Uygulamada kamusal mallar ile ilgili toplumsal tercihleri belirlemek icin referanduma
gitmek guclukler arz etmektedir. Bu nedenle kamusal mallarm degerlendirmesinde karar.cogu zaman politikacilara birakrlmaktadir,
Yan kamusal mallarda da bireysel degerlendirmenin her zaman toplumsal degerlenDirmeyi yansitmayacagi ileri siiriilmektedir. Bu durumda, yine hizmeti sunanm bireysel
degerlendirmedeki sapmalan diizeltecek bir davramsa ginnesi gerekmektedir. Erdemli
mallar olarak da adlandmlan ( degeriendirimis mallar =merit good ) saghk hizmeti , egitim
hizmeti gibi mallar genellikle bireysel tiiketimlerinde pozitif dissal etki yaratan mallarchr.
Bu ozelliklerinden dolayi erdemli mallarm marjinal ozel faydalan marjinal toplumsal faydalanndan daha dii~iik gozukur, Bu mallar projelendirilirken bireysel degerlendirmeye
gore yapilacak bir uretim plam yetersiz kalacakhr. Baska deyisle, erdemli mallarm projelendirilmesinde bireysel degerlendirme toplumsal tercihleri tam yansitmaz. Bireysel tercihler bir taknn diizeltmelerden sonra projentil uretim olceginin belirlenmesinde bir temel
teskil edebilir.
Kamusal mallarm degerlendirilmesinde ortaya cikan bir baska sorun, projenin faydasinm belirli bir bolgenin disina tasmis olmasidir, Bu balamdan kamusal mallarm fayda -maliyet analizi yapihrken sadece projenin dogrudan faydasi ve bununla ilgili olanlarm tercih
ve davranislannm hesaba katilmasr yetmez, projeden dolayh olarak faydalanacak olanlarm
dururna da goz onunde tutulmahdir.
Kamusal mallarm aciklanan ozellikleri, bu mallar ile ilgili bireysel ve toplUlllsal degerlendinneleri farkh olmasma ; toplUlllsal degerlendirme ve tercihleri tam olarak saptayamama sorununa neden ohnaktachr. Bu sorun kamusal mallarm projelendirilmesinde iktisadi etkinlik kriterinin yeterinde gozetilmemesine ve politik tercih ve degerlendirmelerin
agirhk kazamnasma yol acmaktadir.
1.3. PROJE VEY ATIRIM KA VRAMLARI

Proje, bir konu etrafinda dusuncenin yogunlasnnlmasi, sorunun cozume
kavusturulmasi icin tiim aynnnlann dusunulmesi ve uygulanacak yontemlerin sistematik
olarak belirlenmesi ve ortaya konulmasi cabasidir. Proje bir konu etrafmda aynntih ve
sistematik dusunce olgusu oldugu kadar, mevcut bilgi ve ek arastirmalarla bir senteze
ulasma davranisidir.
Akllh insan bir isi gerceklestinrken yazih ohnasa da kafasmda bir proje yapar ve bu projeye gore hareket eder. Proje yapilmasi, karmasik, uzunca bir zaman dilirnine yayilan, bir
90k asamasi olan ve buyuk harcamalan gerektiren islerde kaynaklann (zaman dahil) etkin kullamlmasi icin zorunluluktur. Bir binanm miman ciziminin yapilmasi, betonarme,
sihhi tesisat, 1s1 yahtim, elektrik, kalorifer vb ile ilgili hesaplama ve cizimlerin hazirlanmasi, bir insaat projesi icinde bulunmasi gereken alt projelerdir. Projesiz bir ise baslamak,
bir insanm ne yapacagim, nereye gidecegini bihneden yola cikmasi demektir.
Yatmm projesi, belirli bir uretim isini en az maliyetle gerceklestirmek ve en yuksek ekonomik ve teknik etkinlige ulasmak icin, hangi mahn hangi kapasitede ve nerede uretileceginin, bilgi ve verilerin sistematik kullamlmasi ile kararlastinlmasi ve uygulamaya konulmasi davramsrdir. Yannm projeleri, kit kaynaklarla en 90k getiri veya fayda saglamak
amaciyla ilgili konuya ait tekil planlarchr. Bu ifadeden anlasilacagi gibi, akilci bicimde yiiriitiilen her ekonomik faaliyet bir proje kapsanu i.cinde yer ahr, Bir yannm projesinden
bek:lenensunlardir:
a)Yatinm projesi ile yeni bir uretim kapasitesinin kurulmasi veya mevcut bir kapasitenin yenilemnesi, biiyiitiilmesi amaclamr,
bjYatmm projesi ekonomide uretim faktorleri talep edecektir.is giicii, sermaye mallan
ve muhtemelen dogal kaynak kullanacaktlr.
c)Yatinm projesi belirli bir uretim teknolojisinin uygulanmasma neden olacaktrr.
Kisaca, yatmm projesi, bir yannm isleminin uygulamaya konulacagi andan itibaren
ekonomik omrunun sonuna kadar, icinde bulunacagi ve etkisinde kalacagi her tiirlii teknik,
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ekonomik ve sosyal kosullann ve ortannn ve bunlarla ilgili degiskenlerin nitel ve nicel yonlerde nicelenmesi ve degerlendirilmesi davrarusidir. Soz konusu degiskenlerin yatmm omru
boyunca alacaklan degerlerin tahmin edilmesi (projeksiyonu) ve yatmnun teknik, ekonomik ve mani organizasyonu proje cahsmalan icinde yer alir.
Projeler genel bir plamn ogeleridir. Plan ile projeler arasmda organik baglann mevcutur. Plan, cesitli alanlan ve konulan ilgilendiren 90k sayida projenin ekonomik olarak degerlendirmesi ve belirli amac dogrultusunda koordine edilmesinden olusur. Firma belirli amaclara Ancak bir dizi yatmm projesini uygulayarak ulasabilir. Proje hazirlanmasi gelisme
hedefini gerceklestirilmenin nihai asamasidir. Planlama calismasi uygulanacak projeleri basan sanslanm onceden, nesnel olculere gore degerlendirip aralannda bir oncelik siralamasi
yapmak durumundadrr. Soz konusu olcutlere (kriterlere) yatmm oli;:titleri deniliyor.
Proje ile planlama arsmdaki iliskileri ortaya koyarken su iki noktayi goz onunde tutmak
gerekir: a) Planda, ekonominin (veya fumanm) belirli bir zaman surecindeki tum faaliyetlerini ve amaclanm toplayici bir gozle bakihr. Proje cahsmasi ile tekil bir iktisadi faaliyetin
mumkun olan tum aynnttlanna inmek durumundadrr. Proje ile soz konusu mikro faaliyeti
bizzat yurutecek veya faaliyet icinde rol alacak birim duzeyine inilir. b) Planlama bir ileriye
bakis (projeksiyon) islemidir, Gelecegi tahmin, gecmisin verilerinden faydalamlarak
yapihr.
Proje cahsmasmda gecmisin verileri derlenir ve degerlendirilir,
l.4. PROJE HAZIRLAMA ve Y ATIRIM KARARI ALMA SURECi
A) Proje fikri
a) bir mahn veya hizmetin uretilmesi ile ilgili cesitli alternati:flerin gelistirilmesi
b) her alternati:fle ilgili gelirlerin ve harcamalann hesaplanmasi
c) mevcut alternati:flerin incelemnesi ve bazi olcutlere gore bir on elemenin yapilmasi
B) Tek veya birkac projenin hazirlanmasi
a) Eldeki alternatiflerin ekonomik, mali ve teknik acilardan degerlendirilmesi ve mum kun olan en iyilerin belirlenmesi
b) olculemeyen faktorlerin degerlendirilmesi
C) Yatmm karan almmasi
PROJE HAZIRLAMADA TEMEL F AKTORLER
Yatmm Projelerinin Hazirlanmasi
Genelde bir sabit sennaye yatmm onerisi olarak tarumladigumz bir yatmm projesinin
hazirlanmasr ve degerlendirilmesi cahsmasi, yannm projesinin turu ( yeni yatmm, tamamlama ya da genisletme yatinmlan, yenileme ve modernizasyon yatmm projeleri, bkz. Bolum
1.2) bakmnndan bazi temel farkhhklar gostermesine karsm, aciklamada butunluk saglamak
ve bu kitabm hacmini fazla tasmnamak amaci ile bundan sonraki aciklamalannuz genelde
"yeni yatmm projeleri goz omme almarak yapilacaknr. Ancak bu aciklamalar cogu kez di ger yatmm proje turleri icinde gecerlidir.
Ote yandan, bu cahsmanuzda yeni yatmm projelerinin hazirlanmasr cercevesi irnalat sanayi yatmm projeleri temel ahnarak verilmistir. Yani, tanm, turizm gibi diger sektorlerin
kendilerine ozgti farkhhklanna aynca girilmemistir, Dogal olarak butun sektorleri kapsaya cak bir cerceve cizmek aslmda boyle bir calisma kapsanu icinde mumkun de degildir, Fakat
imalat sanayi yannm projeleri icin verilen proje hazrrlama ve degerlendirme cercevesi bazi
ktii;:iik caph uyarlamalarla tum sektorlere uygulanabilecek duzeyde kapsarnh olarak veril mistir. Bu nedenle, ozel farkhliklar goz omme almmak kosulu ile tum sektorler i9i.J1 gecerli dir diyebiliriz. Sonuc olarak aksi belirtilmedikce bundan sonraki sayfalarda projeyi ya da
yannm projesi kavranundan sanayi (imalat) sektorundeki yeni yatmm projeleri anlasilmahdrr.
Yeni bir girisimin baslanlmasim yonelik olarak bir yatmm projesinin gelisim sureci genellikle asagidaki asamalan izler.
1. Proje Fikrinin Dogusu
2. On Yaptlabilirlik Cahsmasi (On Fizibilite Etudu ) .
3. Yapilabilirlik Cahsmasi ( Fizibilite Ettidii).
4. Projenin Degerlendirilmesi.
5. Projenin Uygulamaya Konulmasi-Proje Planlamasi.
Bu asamalar bu ve bundan sonraki bolumlerde kapsamh olarak aciklanacaknr,

On Eleme
Bir yannm projesini n bir fikir olarak dogusunu ya da ortaya cikisuu aciklamak mumkun degildir, Cunku proje :fikrinin ortaya c;lkl~ fikir sahibinin yaraucihgma ve sezgile2.1. Proje Fikrinin Dogusu ve
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rine baghdir. Bu nedenle kisiye gore farkltltldar gosterir, Ancak dusunme ve yarancihk
cin yol gosterici iki temel ilke onerilebilir.

i-

1. Bir lhtiyaci Arastir ve Daha Sonra Bu Ihtiyaci Giderecek Urunu Belirle:
Bulunan ya da belirlenen ihtiyac ya yuksek maliyetle ya da eksik bir bicimde giderilmektedir. Yani bilinen bir urun vardir, Veya bunun tersi olarak, belirlenen ihtiyac o anda herhangibir bicimde giderilmemistir. Bu durumda ihtiyaci giderecek yeni bir urun gelistirilecek
demektir. Boyle bir durum ise, kisilerin yarauci gucune bagh olarak yaranci yeni fikirlerin
ortaya cikisim gerektirir. Yaranci yeni fikirlerin dogusunu tesvik etmek icin: beyin firtmasi
(brainstorming), seyenertics (acayip fikri asina kilma), ozellik degistirme (attribute modification), bagh serbestlik (free association), zoraki iliski (forced relationship), biiyiik hayal
(big dream), morfolijik analiz (morphological analysis) arac-amac (means-ends), Edisonian
ve Gordon yontemi adi verilen teknikler onerilmektedir.
Goruldugu gibi iyi bir proje fikrine salrip olmak ya da bir proje dogusuna neden olabileeek bir ihtiyaci saptamak icin izlenecek her hangi ayn bir recete yoktur. Cunku proje fikri
deneyim, bilgi, sezgi ve nihayet kimi zaman namh olma gibi cok faktorun belirledigi karmasik bir olgudur. Ancak proje fikrinin somutlasmasi temelde bir girisimcilik ruhunun varhgim gerektirir. Girisimcilik ,ise bilgi ve deneyimden daha fazla olcude, yaranci, risk ve
soruntluluktan kacmmayan atak bir kisilik yapisi gerektirir. Bu nedenle proje fikrinin dogusu ya da ortaya c;iki~t kisiye bagh olarak degisir. Ancak yukanda adlan belirtilen teknikler yeni proje fikirlerinin ortaya cikmasma ve asagida belirtilen faaliyetler proje fikrine temel olusturacak bir ihtiyaci belirlemede yol gosterici bir islev gorecektir,
Yannm projesinin dogusuna yol acacak ihtiyaci belirlemek icin asagidaki faaliyetler
yardunci olabilir.
a) Mevcut sanayilerin durumunu incelemek.
b) Mevcut sanayilerin girdi ihtiyaclanm ve ciknlanm incelemek ve "birisinin c;opii di gerinin serveti olabilir" deyisini unuttnamak.
c) Nufusun gelisme egilimleri ve demografik verileri incelemek.
d) Kalkmma planlanm ve ekonomik degisme egilimlerini incelemek.
e) Toplumsal degisme egilimlerini incelemek.
f) Yeni yasalann (ornegin cevre kontrolii, balk saghgmi koruma yasalan gibi) etkilerini
ve zorunluluklanm incelemek.
2. Once Urunu Bul Dalla Sonra Ihtiyacin Derecesini Arasnr :
Birinci ilke ihtiyac arasurmaya yonelik iken, bu ilke onceligi urune aktanr ve daha sonra ih tiyacm derecesini ve buyuklugunu belirlemeyi onerir. Yeni urunler belirlemek icin asagida
belirtilen faaliyetler buyuk kolayhk saglar.
a) Mahalli malzeme ve diger kaynaklan incelemek. Ctmktl mahalli malzeme ve kaynaklar, ozellikle gelismekte olan yerlerde, yeteri kadar islenmemekte yada degerlendirilmemektedir.
b) Disandan alman mallann ikamesini inceleyerek yerli uretimini dusunmek.
c) Mahalli becerileri ve el sanatlanm incelemek.
d) Yeni yaygmlasan teknolojilerin etkilerini inceleyerek olumsuzluklanm giderecek yada kullammlanm genisletecek yeni urunler arastmnak
e) Mevcut sanayi urunlerinin listesini gozden gecirerek, farkh bicimde yeniden duzenleyerek yeni urunler gelistirme olanaguu arasnrmak
f) Sanayi sergilerini ziyaret ederek yeni fikirler edimnek ve bunlan gelistirmek.
Kuskusuz yukanda belirtilen iki temel ilke cercevesinde yapilacak cahsma ve arasnr malar sonucu pek cok proje fikrin dogmasi olasidir.
Akla gelen her proje fik:ri icin dar kapsamh da olsa bir proje hazrrlama ve degerlendir me ( on yaptlabilirlik) calismasma gitmek zaman ve maliyet kaybi acisindan akilci bir yol
olmayacaknr, Ciinkii bazi fikirlerin basanli bir proje olmalan olasihgi cok az olabilir. Bu
nedenle ortaya cikan proje fikirlerinin asagidaki sorularm hepsinden olumlu yamt alacak bicimde bir on elemeden gecirilmesi uygun olacaknr.
1. Uygun fiyatlarla uretim faktorlerinin tedarik edilmesini simrlayici engeller var llll ?

Omegin, tekelci kuruluslar, kit isgucu, ozel malzeme ve ekipman gibi.
2. Proje fikri bulunmayacak olcude cok sermaye gerektirecek mi?
3. Projenin cevresel etk.ileridevletin ve kamu oyunun resmi ya da gayri resmi olarak belirledigi kural ve ilkelere ters midir ?
4. Proje fikri ulusal politikalar, amaclar ve ilkelerle celisiyor mu?
5. Proje fik:rininyoneldigi piyasaya girisi engelliyecek tekelci kuruslar var midir ?
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6. Urunun uygun bir bicimde piyasaya dagmmuu engelleyen, faktorler var rmdir ? Or negin saglanamayacak olcude asm bir dagitnn sistemi gerekiyor mu ?
7. Proje fikri mevcut ve gelecekte arzn edilen sanayi sektoru ile celiski icinde midir?
Belirtilen bu sorulara gore elenemeyen yani umut veren proje fikirlerinin bu kez potan siyel basan derecelerine gore, bir skala cercevesinde (ornegin 1-20 puan arasinda deger vererek) oznel (subjektif) bir degerlendirilmesi yapilarak bir oncelik siralamasuun yapilmasi,
proje cahsmalanna oncelik verme bakimmdan yol gosterici olacaknr. Boyle bir oznel basan
degerlendirmesi asagidaki faktorler cercevesinde yapilabilir.
1. Mevcut Pazar durumunun yeterli gorunme derecesi.
2. Pazarm buyume potansiyeli derecesi.
3. proje urununun pazarda fiyat, maliyet ve dizayn acismdan rekabet derecesi.
4. Projenin pazarda bir butun olarak basanh olma derecesi. Ozellikle pazarm istikrar de
recesi, teknoloji riski, rakiplerin gucu, ithal urunlerle gelecek rekabeti acismdan,
Belli bir puan olcegine gore (ornegin 20 puan uzerinden) on elemeden gecen her proje
fikrine yukanda belirtilen faktorlere gore puanlar verilir. Her proje fikrinin aldigi toplam
puanlara gore proje :fikirleri buyukten kucuge dogru 011em sirasina gore siralamr. Boylece
genel olarak daha fazla umut veren projeler on siralarda yer almis olacaktir.
Anlasilacagr gibi on eleme genelde kisi ya da kuruluslann ortaya cikan :fikirleri.ni biraz
daha gozden gecirme ve billurlasnrma amacun tasiyan ve 611 bilgilere dayanan oznel degerlendirme olup, olasi fikirler icinden umut verenleri 611 plana cikarmayi hedeflemektir. Bu amacla 611 eleme, basanh olma umudu verebilen :fikirleri bir proje cahsmasi asamasma indirgeme faaliyetidir.
2.2 bn Yapilabilirlik Cahsmasi ( On Fizibilite Etudu )
On elemeden gecen ve potansiyel basan derecelerine gore oncelikleri belirlenen urun
ya da proje fikirleri icin, bundan sonraki bolumlerde aciklandigi gibi, kapsamli bir proje
calismasma (:fizibilite etudnne) baslamadan once bir on yapilabilirlik cahsmasi yapmak gerekecektir. Bu nedenle, mevcut yaymlanmis bilgi kaynaklanndan ( ornegin, resmi, ozel yada mesleki kuruluslann istatiksel dokumanlan, bultenleri, kataloglan, vb.), ilgili kisi ve kurulusla (ornegin, ilgili Bakanhk, DPT,Hazine ve D1$ Ticaret Mustesarhgi, ticaret, sanayi ve
meslek odalan, ilgili demek ve finansal kuruluslarla, v.b.) yapilacak gorusmelerden sagla nacak bilgiler 1~1ginda asagidaki ii<; konuda karar vermek gerekir.
1. Proje fikri ya da fikirleri kapsamli bir :fizibilite etudu gerektiriyor mu? Elde edilen
bilgi ve veriler cercevesinde belki 611 elemeden gecen proje fikirleri bu kez elenecektir.
Cunku daha saghkh bilgi toplannnsnr,
2. Eger kapsamh bir :fizibilite etudu gerekiyorsa, hangi konular (ornegin, Pazar durumu
teknoloji durumu, yatinm maliyetleri, v.b.) daha cok dikkatli bir arastirma ve inceleme gerektinnektedir. Cunku, yapllabilirlik amaci ile toplanan bilgi ve veriler l§lginda bazt konular oldukca acik bir bicimde acikhga kavusabilir ya da karanlikta kalabilir.Bu nedenle kapsamh bir :fizibilite etudunde hangi konularda fazla incalame ve arastirmaya gidilemeyecegi
hangi konularda dikkatli bir cahsmaya girisilecegi belirlemnelidir. Ornegin, bir 611 fizibilite cahsmasi yalmzca bir Pazar analizinin yapilmasi gerektigini belirtebilir. Bu durumda fizibilite etudu yalmzca pazar durumunun acikhga kavusturulmasi icin yapilacaktir. Cunku
diger konularda yeteri kadar bilgi haztr bir bicimde saglanmaktadir.
3. Kapsanu belirlenen :fizibilite etudunun nasil ve kimlere yapnnlacagi, tahmini toplam
maliyetinin belirlenmesi bu noktadan gereklidir. Cunku, kapsamma gore degismekle beraber, bir yapilabilirlik ya da fizibilite etudu pek cok inceleme ve arastirmalann yerine geti rihnesini gerektirir ve bu nedenle de bir grup uzmanm (team) birlikte cahsmasnn zorunlu
kildrgt icin maliyeti de yuksektir. Bazi kisi ve kuruluslar (eger gerekli bilgileri ve uz111a11 Ian var ise) kendileri yapabilirler. Aksi durumda disardan uzanan yardmu alarak ya da bir
uzman gruba veya kurulusa yaptirabilir. Bu konuda karar verildikten sonra yurutulmesi
dusunulen proje yapilabilirlik cahsmasmm tahmini toplam maliyetini belirlemek kolayla sacaknr.
Goruldugu gibi on yapilabilirlik cahsmasi ya da on fizibilite etudunun amaci, on ele meden gecen proje fikirleri icin mevcut hazir veri ve bilgi kaynaklanndan yararlanarak ,
soz konusn proje fikirleri ici kapsamh bir yapilabilirlik (fizibilite) etudunun gerekip gerekmedigine, gerekiyorsa hangi konularda yogunlasma gerektigine ve nihayet kapsamh bir etudun kime yaptmlacagi ve maliyetinin ne kadar olacagnn karara baglamaknr. Bu nedenle
daha 90k bir "masa basi" cahsmasidir. Kapsamli bir proje cahsmasma baslamak icin de bir
karar noktasidir, Bu asama sonucunda yatmmci ya da girisimci hazir bilgi ve verileri gor -
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dukten soma belki proje fikrinin uygun olmadignu hemen gorecektir ve fazla maliyete ve
zaman kaybma ugramadan vazgececektir, Belki de, mevcut bilgi ve veri kaynaklan her seyi aciklikla ortaya koymaktachr. Bu durumda da kapsamh bir etude gerek olmayacaktrr.
Ornegin, benzer bir proje cahsmasim bulup elde etmis olabilir.
S0nu9 olarak, 611 elemeden gecen her proje :fikri icin kapsamh bir yapilabilirlik cahs -

si gerekmeyebilir. Omegin, genisletmettevzi) projelerinde ya da bir isletmenin aym urun
hattmda bir ikinci isletme kurma projelerinde kapsamh fizibilite etiidlerine gerek olmaya bilir. Cunku isletme yer aldigi pazarda faaliyette bulundugu icin her tur bilgiye sahiptir.
Bu nedenle belki yalmzca teknik (muhendislik) projelerinin hazirlanmasi yeterli olacaktrr.
Ancak 611 yapilabilirlik calismasi sonucu, kapsamh bir yapilabilirlik gerekiyorsa ya da
tesvik ve drs finansman saglamak icin zorunlu ise izleyen bolumde aciklandrgi gibi bir yapilabilirlik cahsmasr yurutulmelidir.
2.3. Yapilabilirlik Cahsmasi (Fizibilite etiidii)
Bir yapilabilirlik cahsmasr ya da fizibilite etudu bir pazar analizi, bir teknik analiz ve bir
de finansal analiz olarak adlanchnlan iii; belirgin asamayi iceren kapsamh bir ekonomik a nalizdir. Boyle iii; asamah kapsamh bir analizde proje onerisi ya da onerilerinin kendi iclerinde diizenlenmesi ve ekonomik acidan arzu edilebilirlik derecesi (kan ya da faydasi) degerlendirilerek yatinm onerisinin kabul ve red edihnesine karar verilir. Bu nedenle, bir yapilabilirlik cahsmasi snurh kaynaklann optimal kullanmum saglayan uygun yatmm alan larmm secilmesinde vazgecilmez temel bir anahtardir,
Fizibilite etudunun kapsanus oldugu pazar, teknik ve finansal analizler yapilis srrasi a cismdan boyle bir sira diizeni icinde birbirlerine bagh olarak yapilmalan zorunlu olma makla birlikte, pratik uygulamalar boyle asamah bir analiz duzeninin buyuk kolayhk sag ladigim gostermektedir, Kapsamh bir fizibilite etudunun gerektirdigi birbirine bagh bu iii;
analiz bundan sonraki sayfalarda ayn ayn bolumlerde kapsamh bir bicimde aciklanacaknr.
Ancak, burada kisaca tammlamalan ve iceriginin belirtilmesi uygun olacaktrr.
1. Pazar Analizi : Proje urunun icinde yer alacagi pazann ve cevrenin durumunu, isle yisini, urune gosterecekleri reaksiyonu ve olasi etkilerini onceden belirlemek:amaci ile gerekli veri ve bilgileri toplayip islemeyi ve boylece urunun pazarlanabilirlik derecesini sap tamayi kapsar. Bu acidan daha 90k veri toplamaya, derlemeye ve islemeye yonelik olan
pazar analizine yapilacak harcamalan ashnda bilgiye (enformasyona) yapilan yatmm har camalan olarak gormek gerekir.
Ozet olarak Pazar analizinin temel amaci, proje urunun yoneldigi pazan belirlemek,
tammlamak ve sayisallasnrmaknr. Pazan belirlemek, proje urun icinde yer alacagi piyasa
bolumunu saptamayi, tammlamaya yonelinen piyasanm durumunu ve isleyisini aciklamayi
sayisallasurma ve piyasanm talep hacmi olarak miktanm belirlemeyi ifade etmektedir.
Yapilan pazar analizi sonucu proje iiriinii icin uygun bir pazar varsa ve pazarlanabilir
bir urun ise, fizibilite etudunun ikinci asamasi olan teknik analize gecmek gerekir. Eger
pazar analizi uygun olamayan bir durum gosteriyorsa, bu durum da ya tekrar gozden ge cirmek amaci ile Pazar analizi yinelenir ya da tekrara gerek yok ise projeden vazgecmek
gerekir. Cunku pazan ve pazarlanabihne ozelligi olamayan projelerin basanh olamayacagi
aciknr. Bu nedenle yol yakmken terk edihnelidir.
2. Teknik Analiz : Bu analiz asamasi genel olarak dusunulen projenin teknik olarak
yapilabilirligini inceleme ve arasnrmayi amaclar, Eger projenin gerceklestirilmesi icin alternatifteknolojiler varsa bunlann degerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin secilerek
imalat icin gerekli fiziki sermaye ihtiyacmm tahmin edilmesi de bu analiz kapsarmndachr.
Bu noktada hemen belirtihnelidir ki, genelde bu analiz asamasi projenin imalat boyutunu olusturmasr nedeniyle teknik agirhkh olmasma karsm, ekonomik boyutu da son derece onelidir. Bu nedenle yahuzca bir muhendislik isi olarak gorulmemelidir. Gerci gercek
bir fizibilite etudunde ilgili alandaki muhendislerin yer almasi zorunludur. Ancak teknik
dizaymn temelini olusturan ekonomik inceleme ve arasnrmalar da aym derecede bu asa da onemlidir. Bu cahsmannzda projenin teknik boyutunu ilgilendiren ekonomik agirhkli
konular teknik analiz asamasmda verilmistir. Ciinkii projenin teknik boyutlanmn etkin bir
bicimde incelenmesi ve diizenlenmesi iliskili ekonomik boyutlarm saghkh bir bicimde
saptanmasma baghdir. Bu nedenle, bu kitapta verilen fizibilite etudu cercevesinde belirti len asamalar kapsam bakimmdan bazi kaynaklarda belirtilen cercevelerden farkhhk gosterir. Ciinkii proje sistem yaklasum acismdan bir sistem olarak bu calismada ele ahnnusur,
Sistem yaklasimuun izlenemedigi cahsmalarda bir fizibilite etudunun kapsadigi faaliyetler, ilgili olduklan alanlar goz onune almarak smrflanchnlmakta ve pazar etudu (Pa zarlama ile iliskili faaliyetler), ekonomik etud (ekonomik konularda iliskili faaliyetler) ve
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teknik etud (teknik dizayn ve imalat ile iliskili faaliyetler) biciminde ii9 gruba aynlarak
verilmektedir. Faaliyetler arasmda sistematik bir iliskinin gozardi edildigi boyle bir cerceveyi benimsemedigimizi burada belirtmeliyiz.
Kuskusuz, genel amaci yukanda belirtilen teknik analiz sonucu, eger proje teknik o larak yapilabilir degilse ya yeni teknolojik olanaklar yeniden arastmlmah (belk:i bazi bilgiler eksiktir) ya da projeden vazgecilmelidir.
3. Finansal Analiz : Genel olarak finansal analiz bir projeye iliskin nakit giris ve 91 kislan I$IgIDda gerekli finansal kaynaklann ihtiyacun, bunlann nereden ve nasil saglana cagmi belirleyerek proje onerisinin ekonomik acidan arzu edilebilirlik derecesini (karhlik
ve fayda diizeyini) ve potansiyel bir tesis (isletme) olarak faaliyetini ya da isleyisini de vam ettirip ettiremeyecegini degerlendirmeyi amaclar,
Degerlendinne birey acisindan ticari degerlendirme olarak yapilacagi gibi toplumun
amaclan ve menfaatleri dogrultusunda da toplumsal degerlendirme olarak da yapilabilir.
<;iinkii olcme ve degerlendirme olcutleri farkhhk gosterir.
Projenin degerlendirilmesi sonucu, eger karh degilse ya da istenilen diizeyde degilse
projeden vazgecmek gerekecektir. Cunku kaynaklann boyle bir projeye baglanmasi akilci
olmayacaktir. Aksi durumda yani proje karli ise, uygulamaya koymak i9iI1 proje planin hazirlanmasi gerekecek ve uygulamaya konulacaknr,
Sonuc olarak bir yapilabilirlik 9ah$111as1 asagidaki sekilde gosterildigi gibi asamah
bir ekonomik analiz ve karar verme sureci bicimini alacaktrr.
(
) Cizgiler analizlerin tekranmn gerektigi durumlarda ve uygulama sirasinda
bilgi ( feed-back) akisuu gostermektedir,
Sekilde goruldugu gibi bir yapilabilirlik cahsmasi her asamada gerekli gorulen du rmnlarda bir onceki asamada saglanan bilgilere dayah olarak butunluk ilkesi isrgmda
yapilmahdir, Projenin uygulanmasina karar verilirse, uygulama da (projenin
gerceklestirilmesi)
yine proje hazrrlama asamasmda elde edilen bilgiler I$IgIDda yapilacaknr. Boylece her a samada onceki asamalarda elde edilen bilgiler dogrultusunda proje bir butun olarak hazir lanacaktrr.
Sekilde belirtilen analiz asamalan bundan sonraki sayfalarda ayn ayn bolumler icinde kapsamli olarak aciklanrmstir, Hemen tekrarlanmahdtr ki, yeni bir yatmm onerisini ya
da projesini hazrrlama ve degerlendirme icin kapsamh olarak aciklanan bu cahsmalar her
proje icin ayru kapsamda yurutulecek zorunda degildir, Cahsrnamn kapsanum yani hangi
noktalarda yogunlasacaguu daha once de belirtildigi gibi on fizibilite cahsmasinda saptamak gerekir.
III. P AZAR ANALizi
Pazar analizi projenin icinde yer alacagi sistemin yani pazann ve cevrenin mevcut ve
gelecek durumunu, isleyisini, proje urunune gosterecekleri olasi tepk:i etkilerini onceden
belirlemek amaci ile gerekli veri ve bilgileri toplamayi ve islemeyi kapsar. Boyle bir ana liz sonucu proje urummun pazarlanabilme olanagi acikhk kazanmis olacaktrr. Bu nedenle
boyle bir analizin kapsanu gerektiginde bir pazarlama arasnrmasi kadar kapsamh olabile cektir. Dolaytsiyla bir yapilabilirlik calismasmda Pazar analizinin amaci, yani ne tur veri
ve bilgilere gereksinimin oldugu, aciklikla ortaya konularak analizin kapsanu belirlemne lidir. Ikici onemli bir nokta, toplanan ve islenen veri ve bilgilerin olanaklar olcusunde sa yisallasnnlmasidir, Boyle olunca, pazann yeterliligi konusundaki karar daha kolay verile bilecektir. Aksi durumda, bir siirii veri ve bilgi yiguundan anlamh bir sonuc cikarmamak
guclesebilir.
Kapsanu eldeki veri ve bilgi duzeyine gore degismekle beraber, bir yapilahilirlik cahsmasmda Pazar analizini asagidaki sayfalarda alt bolumler biciminde belirtilen bir cerce ve icinde ele almak ve yapmak uygun olacaktrr.
3 .1. Tuketici Analizi
Her isletme icin oldugu gibi, her yatmm projesi icin de temel amac hedefledigi
musteri grubuna ulasmak ve onlan elde etmektir. Baska bir anlanmla her proje icin musteri temel hareket noktasi olacaktrr. Bu nedenle tiiketiciye yonelik olarak yurutulecek bir cahsmada ya da analizde asagidaki konulara iliskin kapsamh veri ve bilgilerin toplanmasi
gerekecektir.
3 .1. Tuketici Analizi
Her isletme i9iI1 oldugu gibi, her yatmm projesi i9i11 de temel amac hedefledigi temel
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arnac hedefledigi musteri grubuna ulasmak ve onlan elde etmektir. Baska bir anlatunla her
proje icin musteri temel hareket noktasi olacaknr, Bu nedenle tiiketiciye yonelik olarak
yurutulecek bir cahsmada ya da analizde asagidaki konulara iliskin kapsamh veri ve bilgi lerin toplanmasi gerekecektir. -,
1. Tiiketici Ihtiyaclan: Pazarlamamn temel bir amaci ihtiyaclan belirlemek ve karsi lamaknr. Bu nedenle proje urunun potansiyel musterisini belirlemek icin oncelikle proje
urunnn giderecegi ihtiyacm belirlenmesi gerekir. Y ani "musteri nicin iiriinfunuzii satin alacaknr?" ya da "urunumuz tiiketicinin hangi ihtiyacnu karsilayacaknr?" sorularma cevap aranmahdir. Ihtiyac belirlendikten soma ikinci onemli nokta, ihtiyacm mevcut Pazar tara fmdan tatmin diizeyidir. Aslmda proje fik:rinin ortaya 9Ik1~1 asamasmda bu konuda bilgi
sahibi olan proje uzmanimn ya da analistin bu asamada yapmasi gereken sey, daha kap samh ve saghkh bilgi toplayarak ihtiyacm hangi olcude giderildigini acikhkla ortaya koymaknr. Omegin, mevcut pazar ihtiyaci gideriyor gibi gozukmekle birlikte yeterli tatmini
saglanns olabilir, ya da kismen karsilamaktadir veya on yapilabilirlik cahsmasi sirasinda
saglanan bilgilerin tam tersine tiiketici ihtiyacmm beklenildigi gibi olmadigi ortaya cikabilir.
Kuskusuz son durumun varlrgi arastirma sonucu ortaya ciknus ise, en iyi cozum pro jeden vazgecmektir. 0 halde, tiiketici ihtiyacmm belirlenmesi ve tatmin diizeyi pazar ana lizinde onemli bir konu olacaknr. Ote yandan, bir ihtiyacm ortaya 9Ik1~1 :fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik pek 90k faktorun karsihkh etkilesimine baghdir. Davrams bicimlerinin
giidii, (motif) adnu verdigi bu faktorler ihtiyaci harekete gecirir ve ihtiyac sahibini bir ey leme ya da davramsa (muhtemelen satm ahnaya) yonlendirir, Baska bir ifade ile bir ihti yac gizli de olabilir. Onu uyarmak icin bir gudu ya da etkileyici faktore gereksinim vardrr.
Ihtiyaci harekete geciren bu guclerin nelerden kaynaklandiguun belirlenmesi sans artirma
cabalannda buyuk bir yarar saglayacaktir. Cunku ihtiyaci uyannak ya da giidiilemek (mo tive etmek) daha kolay olacaktrr.
2. Pazar Bolumlendirilmesi : Bir projenin yoneldigi pazarda pek 90k farklt ozelliklere sahip musterilerin bulunacagi kacnulmaz bir durumdur. Pazarda yer alan tum bu musterilerin isteklerine uygun bir urun gelistirmek genellikle mumkun degildir. Cunku, zevk ve
istekleri farkhhk gosterecektir. Bu nedenle musterileri belirli ozelliklerine gore gruplan dmnak ya da pazan musteri ozelliklerine gore bolumlendirmek, hem musterilerin ihtiyac
ve isteklerine uygun bir urtmun dizaynmda hem de etkin bir pazarlama stratejisinin belir lenmesinde kolayhk saglayacaknr. Boylece yatinm onerisi ya pazar bolumlerinden birine
yonelecek ve onun iizerinde yogunlasacaknr (yogun pazarlama), ya birden fazla bolume
yonelerek musterilerin ortak istek ve zevklerini karsilayacak bir tek iiriin dizayn edecektir
(farkhlasnnlmanus pazarlama ya da bu farkli bolumlerdeki musterilerin degisik istek ve
zevklerini karsilayan bir urunun farkh cesitleri dizayn edilecektinfarkhlastmlnus
pazarla ma). Bu tercih oneri sahiplerinin karar verecegi bir konudur ve her secenegin belli durum Iara gore eksik ve ustun yanlan sozkonusudur.
Ancak pazarlanabilirlik sansi yiik:sek bir iiriin dizayn etmek ve basanh bir pazarlama
stratejisi belirlemek icin potansiyel musterilerin yer aldigi pazar bolumunun ya da bolum lerinin acikhkla belirlenmesi gerekir. Pazar bolumlendirilmesinde ya da musteri grubunun
belirlenmesinde yaygm olarak kullarulan faktorler sunlardir,
a) Demografik Faktorler: Cinsiyete ya da yaslanna gore musteriler gruplandmlabilir ,
Ornegin, kadm-erkek, ya da 0-12 yas grubu (cocuklar) gibi.
b) Sosyo - Ekonomik Faktorler: Musterilerin gelir gruplarma, toplumsal snuflanna
ve mesleklerine gore bolumlendirilmesi. Ornegin, ayhk geliri 5 milyondan fazla olanlar ,
ogretmeuler, isciler, bankacilar gibi.
c) Cografik Faktorler: Pazarm koy, ilce veil olarak ya da cografik yerlesim bolgeleri
olarak bolumlendirilmesi yapilabilir, Ornegin, kirsal kesimde ya da buyuk kentlerde otu ranlar, veya Dogu Karadeniz bolgesinde ya da Dogu Anadolu bolgesinde bulunanlar gibi.
d) Urunun Kullamcilan : Pazar bolumlendirilmesi urunun nihai kullanimma gore de
yaptlabilir. Ornegin, kamu kuruluslan (devlet), sanayi kuruluslan ya da nihai tiiketici bi reyler.
e) Y erli - Yabanci Pazar durumuna gore de pazar bolumlendirebilir. Hatta mahalli
pazar, ulusal (yerli) Pazar ve uluslar arasi (yabanci) pazar aynnu da olabilir.
3. Satm Alma Siireci: Tiik:etici analizinde satin ahna surecinin incelenmesi ve belir lenmesi, etkin bir pazarlama stratejisinin gelistirilmesinde biiyiik: bir oneme sahiptir. Belli
bir pazar bolumunde ihtiyaclan acikhkla belirlenen tiiketicilerin bu ihtiyaclanm gidenne -
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de izledikleri satm alma surecinin belirlenmesi, satm alma karanm "kimin", "nasil" verdigini ve satm almamn "nerede" ve "ne zaman" yapildiguun incelenmesini gerektirir.
Kimi zaman ihtiyac sahibi tuketici ile satm alma karanm veren kisi aym olmayabilir.
Ornegin, cocuklann ihtiyaclanm giderecek mal ve hizmetin ahmma anne-baba karar verir.

0 halde pazarlarna maliyetinde oncelikle ulasilmasi gereken musteri grnbu anne ve baba lar olacaktrr. Sann alma kararmm nasil verildigi pazarlamada izlenecek tutundurma, fiyat landmna ve dagmm faaliyetlerin belirlenmesi icin onemlidir. Ozellikle du~ fiyath mal lann-satm almmasmda tiiketici ya da karar verici dusunmeden, gordugu her hangi markali
bir mah satm ahr. Rastgele diyebilecegimiz bu tur satm almalarda malm musterilerin gorebilecegi sekilde teshiri ve ambalaji sans artnrmada onemli rol oynayacaknr. Kimi durum larda da, ozellikle pahah mallarda, tuketici bilincli bir sekilde hareket ederek satm alma
karanm bir problem cozme yaklasmu icinde ele ahr. Yani secenek mallan arasnnr, mallar
hakkmda cesitli kaynaklardan bilgi toplar ve sonra karanm verir. Bu tur sann almalarda urun imaji ve markasi ile bilgi kaynaklaruun sans onerileri onemlilik arzeder.
Musterilerin ne zaman ve nerede satin aldiklan, satislann sureklimi ya da mevsimlik
mi ve sans noktalaruun nereler olacagnu belirleyecektir. Bu bilgi ise, fiyatlandmna, nakit
aknnlan, stok haraketleri, dagilim faaliyetleri, urun cesitlendirmesi gibi pek 90k konuda
saghkh karar vennade yardimci olacaktrr. S0nu9 olarak, tuketici ihtiyaclanmn belirlenmesi, Pazar bolnmlendirilmesi ve satm alma surecinin incelenmesi gerektiren bir tuketici analizi, gereksinim duyulan bilgi duzeyine bagh olarak, kapsamh ve dikkatli bir inceleme ve
arasnrma faaliyeti olacaknr. Bu konuda bilgi toplama amaci ile kullanabilecek yontemler
bu bolumun sonunda kisaca aciklanacaknr.
3.2. Rekabet Ortammm Analizi
Bir yatmm onerisinin hedefledigi Pazar ya da Pazar bolumunde rekabetin varligi ka 91111lmaz olduguna gore proje 93h~mas111111bu ortanun yapisuu, rekabetin hangi araclarla
nasil yapildiguu ve rekabeti etkileyen kurumsal snurhlik ve kosullann neler oldugunu saptamasi kacuulmaz olacaktrr. Cunku proje gerceklestigi zaman bu ortamda faaliyette bulu nacaknr. Bu nedenle asagidaki konulann bu kapsamda acikhga kavusturulmasi gerekir.
1. Pazann Yapisi : Projenin icinde yer alacagi Pazar yapisnun belirlenmesinde temel
haraket noktasi pazarda bulunan mevcut rakiplerin kimler ya da hangi firmalar oldugunu
saptamaktrr. Bu rakiplerin sayilan, mevcut ve potansiyel gucleri (Pazar paylan, finansal olanaklan, iiretim teknolojileri vb.), urettikleri rakip urunlerin pazardaki imaji konusunda
yeterli bilgi saglanmahdir, Aynca bu bilgiler rsigmda pazarda monopolistik ya da oligopolistik egilimlerin olup olmadigi belirlenmelidir. Bu tur egilimlerin oldugu pazarlarda reka bet etmek buyuk guclukler yaratrr. Belk:i de pazara giris bile bu rakipler tarafi.ndanengellenecektir. Bu nedenle pazara giris kosullan ve gelecekte bu hedef pazara yeni rakiplerin gi ris olasihklan incelenmelidir. Ote yandan, proje urunune dolyh olarak rakip olabilecek ikame urunlerin varligi, var ise ikame dereceleri ve bu urunleri ureten firmalann gucleri aynca
acikhga kavusturulmahdir,
2. Rekabetin Temelleri: yapisi belirlenen hedef pazarda rekabetin hangi temellere dayah olarak yapildigi ik:incionemli bir konudur. Rekabetci bir piyasa ortammda fiyat en o nentli rekabet araclanndan biridir. Cunku tiiketiciler genelde fiyata oldukca duyarhdrrlar.
Ikinci onemli bir rekabet araci kalitedir. Kimi zaman kalite ile fiyat birlikte rekabet i9iI1
kullamltr ve fiyatm kaliteyi yausuugi varsayihr. Bu duruntlarda dusuk bir fiyat kalitede o lumsuzlugu yansittigi varsayum ile musterinin tepkisine yol acar. Bu nedenle kalite ile fi yat arasmda tuketici terciltlerine yansiyan gercek iliskinin belirlenmesi ve kalitenin rekabet
araci olmasi durumunda urun markasi ve imajmm etkileri degerlendirilmelidir. Ucuncu bir
rekabet araci ise, etkisi urune gore farkh olmakla birlikte, musteri ve veya toptanci para kendeci gibi sans araclanna verilen servis olanaklandrr. Musterilere sans sonrasi verilen
hizmetler (tamir-baknn gibi) ve sans araclanna saglanan kolayliklar (cabuk ve yerinde tes lim gibi) rekabet etmede kimi urunler icin oldukca onemli ustimlukler saglar,
Boylece, bir yapilabilirlik calismasmda proje urune iliskin temel rekabet araci ya da
araclannm belirlenmesi bu urunun pazarlanabilme derecesini degerlendirmede onemli rol
oynayacaknr. Aynca, daha sonra aciklanacagi gibi, projenin finansman gereklerini belir lemede de etkin olacaknr. Omegin, fiyatm temel rekabet araci oldugu Pazar ortamlannda
sans iskontolan, kredili sanslar gibi uygulamalar ek bir finansman gucunu gerektirir.
3. Urun Yasam Devri: Rekabet ortammm isleyisi ve derecesi cogu zaman urunler
"urun yasam devrine" baghdir. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi bir yeni urun pazara girdigi zaman az sayida rakip olacaktrr ve fiyat rekabeti urunun yeniliginden dolayi yogun olmayacaktrr. Urunun pazardaki basansi artarken Pazar genisleyecek ve yeni rakipler piya -
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saya gireceklerdir.
Bu buyume tum pazara yayilmcaya kadar devam ederken rakipler arasmda fiyat re kabeti baslayacaknr. Pazar doyum noktasma geldikce firmalann sanslan belli bir istikrara
ulasacaktir. Y ani fazla bir degisme gostermeyecektir, Pazar paylanm birbirlerinin aleyhine
genisletmek icin rekabet yogunlasirken firmalann urun farkhhklan da azalacaktrr. Boyle ce temel rekabet araci olarak fiyat onemli bir faktor olacaktu. Bu durumda fiyatta rekabet
iistiinhigiinii saglamak amaci ile, finnalar iiretim sureclerinde verimliligi artnnci gelisme ler saglamak suretiyle uretim maliyetlerini dusurmeye calrsacaklardir. Bunda basanli olan
firmalar fiyat rekabetinin en yogun oldugu bu donemde sans istikranm, cesitli tutundurma
(promosyon) stratejilerinin de destegi ile, devam ettirebileceklerdir. Ancak daha sonra gerek pazarm doyuma ulasnus olmasi gerekse daha yeni urunlerin piyasaya girisi nedeni ile
bu urunun sanslan dusme gosterecektir. Artik daha yeni ya da farkh urunler bu pazara gi recektir. Boylece soz konusu urunun yasam devri sona erecektir. Omegin, siyah beyaz te levizyon yerini, renkli televizyona birakacaknr. Klasik renkli televizyon yerini uzaktan
kumandah ve teletexli bicimden gecerek belki ii<;: boyutlu goruntuye birakacaknr.
Dolayrsiyla, bir yapilabilirlik cahsmasmda soz konusu urun icin Pazar analizi yapi lirken bu asamada, urunun mevcut pazarda yasam devrinin hangi duzeyde oldugu, yani
proje urunun hangi yasam devri doneminde piyasaya girdiginin bilinmesi, pazarda rekabet
etrne acisindan oldukca onemlidir. Ornegin, eger proje iiriinii istikrar (olgunluk) ya da du$ii$ donemlerinde pazara giriyorsa proje analisti rekabetin oldukca yogun olabilebilecegini
dusunmek zorundadrr. Eger unmun belirgin bir maliyet dii$iikliigii ve kalite iistiinliigii a vantaji yoksa, uygun bir pazar payi elde etmesi oldukca guc olacaktrr.
4. Pazara Giris Engelleri: rekabet ortanumn isleyisi dismda her hangi bir endustri a lamnda piyasamn kendi kurallan icinde pazara girisi ve uretime gecisi engelleyen bazi temel faktorler vardrr. Proje cahsmasi asagida belirtilen bu temel faktorler konusunda bilgi
saglamak zorundadrr.
a) Olcek Ekonomisi: Bazi sanayi kollarmda Pazar biiyiikliigii ve olcek ekonomisinin
sagladigr faydalar nedeni ile uretim sureci sermaye-yogun bir nitelik gosterir, Dii$iik du zeyde uretim hacirnleri ile bu endiistrilerde Pazar elde etmek mumkun degildir, Uretim surecinin sermaye-yogun olrna geregi, pazann varligma karsm, buyuk sermaye gereksinimi
nedeni ile bu tur endiistrilere girisi engeller. Omegin, petro kimya, cimento, demir celik
endiistrilerinde oldngu gibi
b) Mutlak Maliyet/wantaji.Pazarda
bazi firrnalarm bir patent ya da lisans sozlesmesi
veya iiretim sureclerinde bir teknik ya da formill nedeni ile mutlak bir dusuk maliyet yapilan vardrr. Bu firmalarla rekabet etmek mumkun olmadigi gibi benzer bir uretim teknolo jisi gelistirmek biiyiik oranda arasnrmagelistirme yatmnu ister bu durum bu endiistrilerde
uretimde bulunma girisimini engeller. Cunku onlann rnaliyet yapilanna ulasmak icin bu
yuk harcama yapmak gerekir.
c) Dikey Birlesme: Bazi endiistrilerde pazara giris, firmalann ham madde tedarikinden dagitim faaliyetine kadar dikey bir bicimde butunlesmis olmalan nedeni ile mumkun
degildir. Cunku piyasaya girildiginde kendisine ham madde satacak firma ve/ veya urununu dagitacak araci firma bulamaz. Bu nedenle buyuk problemlerle karsilasir, Bu durum
pazara yeni girisleri engelleyecegi gibi, girecekleri de onemli bir maliyet dezavantaji ko numunda birakacaknr. Bazi iilkelerde bu bilesmeler yasalara aykm olmasma karsm, gizli
bir bicimde bulunabilir. Proje cahsmasi bu duruntlarm varhgnu arasnnlmahdir,
d) Urun ve Marka Baghhgi: Proje urunun hedefledigi pazarda mevcut rakip urunlere
musterilerin baghhgi yilksek duzeyde olabilir. Bu tur urun imaji ve markaya baghhk
(brand franchise) saglanus olan rakip urunlerin bulundugu pazarlardan pay kapma guclu liigii nedeni ile pazara giris engellenebilir. Cunku piyasaya damgasmi VUITllU$ boy le urunlerle rekabet etrnek cok zor olacaktu.
·
Sonne olarak proje uzmanlan ya da analistleri pazara girisi zorlasnran bu engelleri
belirlemeli ve etkilerini degerlendirmelidirler. Cunku bu engellerin buyuklugune bagh o larak projenin basan derecesi degisecegi gibi pazarlama stratejisi de farkhhk gosterecektir
Eger bu engeller asabilecek duzeyde degilse basanli gibi gorunen bir projeden vazgecilecektir.
5. Kurumsal Engeller: Hedef pazann yapisi, isleyisi ve pazarm kendisine ozgu reka bet kosullanndan ayn olarak :
a) DI$ ticarette gumruk vergileri, ithalat-ihracat kotalan ve ihracat tesvikleri gibi e konomik faktorler.
b) Toplum saghgnu korumakla ve cevre kirliligini onlemekte gorevli kamu kurulus-
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lanmn isletmeleri uymaya zorunlu kildig; uygulamalar ;
c) Cesitli amaclarla hukumetlerin uyguladigi fiyat denetimleri (tavan-tabat fiyatlar,
vb.) destekleme ahmlan, bazi mal ve kuruluslara sagladigi subvansiyonlar gibi ekonomik
politikaya iliskin duzenlemeler.
d) Tekellesmeyi engelleyen yasalar, patent ya da lisans sozlesmeleri gibi baglayici
yasal duzenlemeler rekabet ortanunm yapisnu ve isleyisini etkileyen faktorlerdir. Bu ekonomik, politik ve yasal snnrltlik: ve kosullara iliskin bilgi yardnnci olacaknr. Bu nedenle
bu konularda aynnnh bilgi toplanmah ve degerlendirihnelidir. Daha soma proje gercek lestirildiginde farkma vanhrsa, asrlmasi belki mumkun olmaz.
3.3 Pazar Buyukluguntm (Talebin) Tahmini ve Yontemleri
Proje urununun hedefledigi pazann yapisi ve isleyisi acikhga kavusturulduktan soma
bu pazann mevcut ve potansiyel talep hacminin yani Pazar buyuklugiinun tahmin edilmesi gerekir. Talep tahminleri pazarm gecmis ve mevcut durumuna iliskin bilgiler 1$1gtnda
pazann gelecekteki davramsmi belirlemeyi kapsar.
Talep tahmini amaci ile kullarulabilecek pek cok teknik ve yontem gelistirilmistir.
Bunlan asagidaki gibi suuflandirmak mumkundur,
1. Nitel Yontemler: istatiksel verilerin bulunmadigi durumlarda basvurulan bu yon -

temler, kisilerin bireysel yargtlanna ve deneyimlerine dayah olarak gelecegi talnnine ca hsirlar. Sans personelinin ve ilgili yoneticilerin bireysel ya da grup halinde anlasarak tahminde bulunmalan, uzman goruslerine dayah delphi teknigi ve tahmin edilmek istenen olayi onu etkileyen faktorlerden ve degismelerden haraketle talrrnin etmeye cahsan capraz
etki (cross-impact) yaklasmu bu grupta en yaygm kullarulan yontemlerdir.
2. Nicel Yontemler: Gecmis zaman donemlerinde gozlenen iliskinin gelecekte de
devam edecegi varsayuruna dayanan ve istatistiksel - matematiksel hesaplama gerektiren
bu yontemler temel olarak iki gruba aynlrrlar.
a) Zaman Serisi Analizleri: Talunin edilmek istenen olguyu zamansal gelisimine
baglayarak, gecmis zaman donemlerinde gozlenen verilerin egilimi (trend) belirlemek ve
bu egilime gore gelecekteki durumun nasil olabilecegini tahmin amacma yoneliktirler.
Hararetli ortamlar, ussel diizeltme ve Boa-Jenkins yontemleri, trend (egilim) analizi ve
klasik aynsnrma (decomposition) teknikleri bu amacla kullantlan ve yaygm olarak bili nen bazi zaman serisi analiz yontemleri ve teknikleridir.
b) Nedensel Modeller: Bir olguyu onu etkileyen faktorler ile iliskilendirerek bu fak tordeki degismelere bagh olarak tahmin etmeyi amaclayan modellerdir. Yani, olgu ken disinin olusumunu etkileyen bir faktore (nedensel faktor) ya da bazi faktorlere bagh ola rak gecmis zaman donemlerindeki veriler cercevesinde tahmin edilmeye cahsihr, Bu modeller icinde yaygm olarak kullamlanlar, regresyon (tekli ya da coklu) analizleri, ekono metrik modeller olarak adlandmlan esanlamh (simultaneous) denklem sistentleri ve input
output analizlerdir.
Yukanda verilen bicimi ile smiflandmlan talrrnin teknik ve yontemleri kendi arala nnda zaman boyutuna gore kisa ve uzun donemliler biciminde bir simflandirmaya da tabi
tutulabilir. Kuskusuz uzun bir zaman donemini kapsayan yatmm projelerinde kisa do nemli teknik yontemlerin uygulama olanagi bulunmayacagi aciknr. Bu nedenle bu bolum
de uzun donemli olarak da bilinen nitel yontemlerden Delphi teknigi ve nicel yontemle rin zaman serisi analizlerinden klasik dogrusal trend analizi ve Gompertz egrisi, nedensel
modellerden regresyon analizleri ve input-output analizleri bu cahsmalann amaci dogrultusunda kisaca aciklanacaknr. Diger teknik ve yontemler konusunda litariitiirde cok iyi
bilinen kaynaklar vardir.
3.3.1. Delphi Teknigi
Nitel talnnin yontemlerinden en yaygin olarak bilinen Delphi teknigi A.B.D.' de
Rand Corporation' de Olaf Helmer ve arkadaslan tarafindan gelecekteki teknolojik gelismeleri tahmin etmek amaci ile gelistirilmistir. Teknolojik bir tahmin yontemi olarak ge listirilen bu teknik, daha sonralan verilerin bulunmadigi ve belirsizliklerin cok oldugu ortamlarda isletmeler tarafindan da tahmin yapmak amaci ile bugun yaygm olarak kullamlmaktadrr. Teknik, temel olarak tahmin edilmek istenen olay konusunda uzman olan kisi lerin fikirlerini tekrarlayrci bir ozellik gosteren anketler aracihgi ile belli bir noktada bir lestirme uzerinde yogunlasir. Ancak teknigin ozunu olusturan uzmanlar grubunun olusturulmasi iki onemli kural cercevesinde yapilmaktadir.
a) Katilacak uzmanlar konunun gercek uzmaru ohnahdrrlar.
b) Uzmanlann birbirini etkilemeleri onlemleridir,
Bu nedenle uzmanlar bir araya gelip tarnsmazlar. Fikirlerin anketler yolu ile saglan -
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mast cogu zaman bunun icin esastrr. Anketlerde de uzmanlann "isim olarak" birbirlerinin
fikirlerini bilmemeleri saglanmahdir. Boylece Delphi teknigi bir grup uzman tarnsmasi
olmayip, tarnimalanndaki ikna etme, cogunlugun fikirlerine karsi koymama, gruba uyum
gosterme gibi grup dinanliklerine iliskin psikolojik sorunlan ortadan kaldrrmaktadrr. Bu
nedenle uzman fikirleri, tekrarlayici ve bir geri-besleme (feed-back) ozelligi gosteren anketlere dayah olarak genellikle dort asamada toplamr, degerlendirilir ve sonucta bir tah mine uiasihr.
Bu anket asamalan asagidaki gibi aciklanabilir:
1. Asama : Tal1111in edihnek istenen olguya iliskin olarak hazirlanan anket daha once
belirlenen uzmanlara gonderilir, Omegin: "size gore hangi yilda Tiirkiye'de kisi basina
milli gelir 3500 dolar olacaknr?" cevabnnz:
.

2. Asama : Birinci asamadaki anketten elde edilen cevaplar degerlendirilerek sirala mr ve degisim arahgi belirlenir. Daha soma bu araligm medyam (orta degeri) ile alt ve
ust uclann % 25' i anlarak yani cevaplarm orta arahkta kalan % 50' si almarak "interqu artile" ranj arahgi (IQR) hesaplamr, Bu degerlendirme bilgileri ikinci anketle beraber uzmanlara gonderilir ve cevaplan tekrar istenilir. Eger uzmanm cevabi belirten IQR araligi
dismda ise kisaca bir de nedenini belirten aciklama istenir. Uzman her zaman fikrini de gistirmekle serbesttir. Ornegin, birinci asamadaki ornegimize gore:
"Size gore hangi yilda Tiirkiye'de kisi basma rnilli gelir 3500 dolar olacaktir?"
3. Asama: Uzmanlarm tahrninleri tekrar degerlendirilip, medyan ve IQRarahgi he saplamr. Aynca ikinci asamada IQR dismda kalan uzmanlann dusunceleri ozet olarak
verilir (isim belirtmeden). Ek olarak her uzmana kendisinin birinci ve ikinci asamadaki
yamtlan ile beraber tekrar anketler gonderilir ve yeni cevaplan istenir. Yani cevaplan
IQR araligr dismda olan uzmanlardan yine gerekce istenir. Omegin; "Size gore hangi yilda Tiirkiye' de kisi basma milli gelir 3500 dolar olacaknr?"
4. Asama : Bu son asamada elde edilen yeni cevaplara gore yine degerlendirmeler
yapihr, medyan ve IQR arahgi hesaplamr. Aynca bu asamda bu kez tahmin daha erken ve
daha gee bir tarihte olma bicimindeki uzmanlann karsit gorusleri de ankette ozet olarak
belirtilir ve son cevaplan almak uzere yine uzmanlara gonderilir. Her uzmamn eski yamt lan ve gerekceleri de kendisine aynca gondenlir. Ornegin; "Size gore hangi yilda Tiirkiye
de kisi basma rnilli gelir 3500 dolar olacaknr?"
Son olarak dorduncu asamarun cevaplan toplanrr ve degerlendirilerek medyan ve
IQR araligi hesaplamr. Boylece nokta tahrnini olarak medyan, arahk tahmini icin ise IQR
degerleri uzman tahminleri olarak alum.
3 .4. Pazarlama Plammn (Stratejisini:n)Belirlenmesi
Bir projenin yoneldigi pazarda bulunacak tuketicinin ozellikleri, pazann yapisr, rekabet
ortanu ve pazann ya da talebin biiyiikliigii belirlendikten sonra, bu kez ozellikleri belirlenen bu pazarda proje urunun nasil pazarlanacagma iliskin bir pazarlama planmm ya da
dar anlamda bir pazarlama stratejisinin saptanmasi gerekir.
Boyle bir pazarlama plammn ya da stratejisinin saptanmasi, pazarlama karmasi fak torleri olarak da bilinen, dort konuya iliskin bir dizi kararm verilmesini gerektirmektedir.
1. Urun Dizaym: Tuketici ve rekabet ortamuun analizi sonucu elde edilen bilgiler
cercevesinde, tiiketicilerin ihtiyaclanm karsilayacak proje urunun pazarlanabilme acismdan ne tur ozelliklere ve fiziksel gorunume sahip olmasi gerektigi belirlemnelidir. Orne gin, urunun kalitesi, kalite fiyat iliskisi ve bicim, renk, koku, ambalaj gibi tiiketiciler tara findan arzu edilen fizi:kselkarakteristiklerinin nasil olacagi musterilerin ihtiyac ve zevklerine gore belirlemnelidir. Bu ozellikler acismdan uygun olarak dizayn edilecek bir urunun
pazarda rekabet etme ~1s1 oldukca yuksektir. 0 halde tuketici ve pazara iliskin daha once
toplanan bilgiler isigmda pazarlama acisindan tmmun dizaym a<;ildigi kavusturulmahdir.
2. Urunun Fiyati: Proje urununun pazarda hangi fiyatla sanlacagi pazarlama planmda
belirlenmesi gereken ikinci onemli k:onudur.Rekabet ortanunm kosullanna en uygun bir
fiyatlama stratejisi, pazarlama faaliyetinin basansi ve sans gelirinin duzeyi acismdan te mel bir faktordur. Bazi fiyatlama stratejileri asagida verilmistir,
a) Maliyet Arn Kar (Cost Plus) : Bu fiyatlama stratejisinde urun maliyetine belli bir
kar oram eklenerek sans fiyau belirlenir. Daha cok rekabetin az oldugu pazarlarda izlenir.
b) Sizma (penetration): Mevcut bir pazarm giris engellerini kirmak icin rakiplerden
daha dusuk bir fiyatla pazara girerek daha cok pay elde etme amaci ile izlenir. Bu strateji
daha cok, yuksek fiyath urunlerin giremeyecegi, talebin elastik oldugu pazar bolumlerine
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ulasmak ve elde tutmak: icin uygundur.
c) Y okedici Fiyatlama (Predatory Pricing): Bu fiyatlama stratejisinde :finna rakiple rinden cok dusuk bir fiyatla pazara girerek onlann Pazar paylanru kapmak: ve onlan pazar
disma itmek (yok etmek) amaci tasir, Bu nedenle saldrrgan bir stratejidir. Boyle bir strateji cogu zaman hukumetlerin piyasaya miidahalesini gerektirebilir. Cunku rekabet kanunlarma aykmdir,
d) Zarar Oncu (Loss Leader): Birden fazla mamul ham (fuiin) ile piyasaya giren fir malar tarafindan izlenebilen bir stratejidir. Firma bir urununu maliyeti altmda fiyatlandt rarak: diger urunleri icin musteri bulabilecegi diisuncesi ile bu stratejiye basvurur.
e) Kaymagim Alma (smimming): Urunde belli bir kalite farki ile yuksek bir fiyatla
urun piyasaya sunulur. Rekabetin pek fazla ya da hie; olmadigr talebin inelastik oldugu ve
yuksek fiyatm ustun kalite imaji yaratngi pazarlarda bu fiyatlama stratejisi olumlu sonuclar vermektedir.
f) Yonetsel Fiyatlama: Daha cok finna bilesmelerinin ve anlasmalann goruldugu
ekonomik sektorlerde gorulur. Bazi firmalann resmi ya da gayri resmi anlasarak fiyat be lirlemeleri gorulen bir uygulamadrr. Omegin petrol pazarmda OPEC illkelerinin yapngi
gibi anlasilarak bir sans fiyati belirlenir.
g) Denetintli ve Destekli Fiyatlama: Ulkemizde tanm urunlerinde oldugu gibi bazi
mallann tavan ya da taban fiyatlan hi.ikiimetler taafindan belirlenir. Aynca bazi durumlarda bazi mallara hiikiimetler siibvansiyonlar vererek sans fiyatlanm dusuk tutarlar. Orne gin siibvansiyon verilen giibre sanslannda oldugu gibi.
h) Piyasa Fiyati : Piyasa kosullanna gore olusan genel fiyat duzeyine gore fiyatlama
bir strateji olarak cogu firma tarafmdan izlenir. Bu strateji temelinde bazr psikolojik fiyatlandirma stratejileri de izlenebilir. Ornegin, iskontolu sans fiyatlan, kusurath fiyatlama,
sabit (pazarhksiz) fiyatlama gibi .
Sonne olarak, tiiketici ve rekabet ortammm ozelliklerine uygun bir fiyatlama stratejisinin belirlenmesi, bir urunun pazarlanabilme derecesi ve beklenen sans hasilatuu elde etmek acismdan biiyiik onem tasiyan bir karar konusudur.
3. Dagmm: Pazarlama faaliyetinde dagitim fonksiyonu temelde uretilen urunun musterilere istenilen miktarda, istenilen yerde ve istenilen zamanda minimum maliyetle nasil
ulastmlmasi gerektigini ifade eden onemli bir konudur.
Bu amacla yapilmasi gerekli ilk is dagmm icin hangi kanallarm izlenecegi ac;Ikhga
kavusturulmasr olacaktrr. Bir isletmenin izleyebilecegi dagmm kanah secenekleri olan direkt dagmm (isletmenin kendi urunu kendisinin dagitmasi) ve indirekt dagmm (urunun
pazarda yer alan aracilar tarafmdan dagitilmasi) arasmda bir tercih, pazann ozelliklerin den kaynaklanan bazi simrlayici faktorlerin etkisine gore bicimlenecektir. Bu faktorler
sunlardir .
a) Mii~terilerin Ozellikleri: Uriiniin ulasilacagi musteri sayisi ve mustenlerin cogra fik dagilmu, satm alma ahskanliklan, satm ahna siklrgi ve bir defada satm aldigi miktar
dagium kanaluun secimini etkileyen onemli faktorlerdir.
b) Urunun Ozellikleri: Musteri ozelliklerine ek olarak, urunun bozuhna durumunu ve
suresi, hacmi, buyuklugu ve standardizasyon derecesi aym derecede kanal secimini suur layici urune iliskin onemli faktorlerdir.
c) Rekabet Derecesi: Pazardaki rekabetin derecesi, cogu zaman da tek basma, kanal
secimini etkileyen en onemli bir faktordur. Ornegin, gida sanayi urunlerinde oldugu gibi
rekabetci bir ortamda musterilere ulasmak icin mumkun olan her dagmm kanah (toptanci
ve perak:endeciler) sans artirmak amaci ile kullantlacak:tlr.
Dolayisiyla, bir proje cahsmasinda hedef musteri ve pazar ozelliklerine iliskin bilgi ler cercevesinde dagium kanallaruun nasil bir bicim alacagi, dagium politikasuun nastl
(yaygm ya da secici - exclusive) olacagi pazardaki uygulamalar da goz onune almarak: a cikliga kavusturulmalidir.
Dagitun fonksiyonuna iliskin ikinci onemli konu fiziksel daginmdir. Fiziksel dagi um bir isletmenin urettigi urunlerin uretim noktasmdan musterilere dagmm kanallan aracihgr ile ulastmlmasi icin gerekli olan tum faaliyet ve harak:etleri kapsar. Bu faaliyetlerin
belli baslilan tasima, depolama, stoklama ve haberlesme faaliyetleridir.fiziksel daginm
bir isletmenin lojistik faaliyetlerinin onemli bir boyutunu olusturur, Bir proje cahsmasi a cismdan, teknik analiz asamasmda ele alacagnmz uretim kapasitesi, uretim progrann ve
kurulus yeri belirleme cahsmalanni sonuclandirmadan, fiziksel dagmm faaliyetlerini be lirlemek mumkun degildir, Bu nedenle pazar analizinin bu asamasmda fiziksel dagmm
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faaliyetlerine iliskin ilk genel bilgilerin toplanmasi yeterli olabilir. Ornegin, cesitli tasima
araclannm birim tasima :fiyatlan, aracilara verilen sans iskontolan ve odeme kolayhklan
gibi fiziksel dagrtima iliskin bilgiler toplanmalidir.
4. Tutundurma (Promosyon): Musterilerin ihtiyac ve zevklerine uygun bir mah uret mek ve uygun bir sans fiyan belirleyerek etkin bir bicimde, gunumuzun degisen kosulla nnda basanh bir pazarlama faaliyeti icin yeterli olmamaktlr. Bunlara ek olarak bir urunun
pazarda tutunabilirligini saglamak ve bunu artirarak surekli kilmak icin pek cok faaliyete
girismek gerekecektir.
Genellikle sans arnrma cabalan olarak da adlandmlan bu faaliyetlerin belli bashlan
reklam, tamtma, kisisel sans ve diger bazi sans gelistirme cahsmalandir. Kapsadrgi faali yet ne olursa olsun tutundurma temelde musteri ile etkim haberlesme amaci tasir. Bu
amacla musterilere verilecek mesaj, mesaji iletecek haber kanah ve mesajm ulastinlmak
istendigi musteri ya da musteri grubunun belirlemnesinde gerekli ozen gosterilmelidir.
Aksi durmnda tutundurma amaci ile yaptlan faaliyetler ve harcamalar istenilen sonucu yaratmada basanh olamayacaktir, Bu nedenle, proje urununun pazara giris ve daha sonraki
asamalarda tutundurmasmm nastl yapilacagi simdiye kadar elde edilen bilgiler cerceve sinde saptanmah ve bu faaliyetlerin gerektirecegi harcamalar tahmin edihnelidir.
Sonne olarak yukanda belirtilen ve aciklanan dart temel faktor pazarlama faaliyetin de proje urununun rakipleri ile nasil rekabet edecegini belirleyen onemli gostergelerdir.
Ancak bu faktorler ya da degiskenler arasmda optimal bir bilesimin saglanmasi gerekir .
Ciinkii bu faktorler tek baslanna ayn ayn onem tasimalanna karsm, bir biitiin olarak ele
ahndiklannda sinerjistik etkileri farkh olacaknr. Cogu zaman biri digerinin aleybine We mektedir. Ornegin, cok kaliteli ve iyi bir bicimde dizayn edilmis ve iyi bir tutundurma faliyeti ile desteklenmis bir urunun musterinin istedigi miktarda istedigi yer ve zamanda haztr bulundurulmasi dogal olarak cok iyi bir :fiyatla (yuksek bir :fiyatla) mumkundur. Boyle
bir :fiyat ise iiriiniin pazarlanabilirlik basansmi onemli olcude etkileyecektir. 0 halde, pa zarlama plam musteri ve Pazar ozelliklerine gore bu faktorlerin optimal bilesimini sagla mak zorundachr. Y ani mevcut kosullar cercevesinde uygun bir dengeleme belirlenmelidir.
Cunku her faktorun aym anda en iyi olmasi mumkun degildir,
3.5. Pazar Paymm Tahmini
Bir projenin yoneldigi Pazar ya da Pazar bolumunde gelecek yillara iliskin olarak
tanmin edilen Pazar bti:yiikliigii ya da talep miktan bir biitiin olarak mevcut ve gelecekte
pazara ginnesi muhtemel olan pek cok rakip isletmeye acik olan bir pazarchr. Baska bir
anlatunla yillar bazmda tahmin edilen bu Pazar buyuklukleri yahuzca hazirhk cahsmalan
planlanan proje urunune aynlacak demek degildir. Bu nedenle proje analistinin gelecek
yillarda tahmin edilen bu pazardan projenin elde edebilecegi Pazar paylanm yillara gore
belirlemesi gerekecektir. Bunun icin asagida belirtilen cahsmalar ve bilgiler cercevesinde
saghkh Pazar payi tahminleri yapilmahdu,
l.Hedefpazann (talebin), bolum 3.3. 'de aciklandigi gibi, yillara gore biiyiikliik tahminleri temel haraket noktasi olarak almmahdir.
2.Rekabet ortamnnn analizi asamasmda saglanan bilgilere dayah olarak mevcut ra kiplerin hedefpazardan ele gecirebilecekleri Pazar paylan, rakiplerin:
a) Mevcut ve potansiyel gucleri,
b) Mevcut talebi bolusum durmnlan,
c) Gelecek donemlerdeki gelisim durmnlan ve gelecekteki talebi bolusum olasihgi,
d) Mevcut ve gelecekte izleyebilecekleri olasi pazarlama stratejileri cercevesinde
belirlemnelidir,
3. Yillara gore tahmin edilen hedef Pazar buyukluklerinden rakiplerin elde edecegi
paylar cikanlarak proje urununnn elde edebilecegi Pazar payimn buyuklugu belirginlestirilmelidir.
4. Bir onceki alt bolumde aciklandigi gibi, projenin pazarlama planmda ongorulen
urun dizayru, fiyat, dagmm ve tutundurma konulannda izleyecegi stratejiler gozden gecirilerek projenin elde edebilecegi potansiyel Pazar payindan ne kadanm ele gecirebilecegi
degerlendirilmeli ve talnnin edilmelidir. Gerekirse pazarlama stratejisinde, duruma gore
degisiklik yapilmah ve gelecekte pazara yeni rakiplerin girebilecegi olasihgi her zaman
goz onunde bulundurulmahdir.
Bu cerceve icinde incelenen Pazar payi tahmini cahsmalan rakiplerin gecmis ve
mevcut Pazar paylanmn gelecekde de aym egilimi gosterebilecegi varsayimma dayanan
statik istatiksel yontemlerle yapilacagi gibi (ornegin, zaman serisi ya da regresyon analizleri ile rakiplerin Pazar payi trendleri belirlenir ve tahmin yapilir), Markov analizleri ve o-
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yun teorisi gibi dinamik matematiksel teknik ve yontemlerle de yapilabilir, Ancak dina mik yontem ve tekniklerin gerektirdikleri rakiplere iliskin bilgileri cogu kez elde etmek
mi.imkiin olmadigr icin, Pazar payi tahminleri genellikle gecmis donemlere dayah trendier
ve bilgiler cercevesinde yapilmaktadir. Bu nedenle bir proje calismasmda Pazar analizi
Pazar payr tahminleri icin gerekli bilgileri mi.imkiin oldugu olcude saglamayi amaclamahdir.
3.6.Pazarlama (Sans) Raporunun Hazirlanmasr
Pazar analizinin bu son asamasinda, simdiye kadar yapilan calismalar gozden geci rilerek ve gerekli dtizeltmeler de yapilarak proje urunumm gelecekte gerceklesecek sans lann mal miktan ve parasal hasilat olarak yillara gore son dagihmnn gosteren bir sans raporunun hazirlanmasr gerekir. Bu rapor proje urununun yillara gore sanslanm gosterme
yanmda, ayni zamanda her yd icin pazarlama plamna gore yapilmasi gerekli olan pazarlama faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdigi maliyet tahminlerini de yillara gore goste recek bicimde hazirlanmahdir. Projenin degerlendirme asamasinda sans raporu temel da yanak noktalarmdan biri olacaktir.
Kuskusuz, Pazar analizi sonucu gelistirilen sans raporu eger uygun bir Pazar
payuu gostermiyorsa yatmm onerisinin basanh bir proje olmayacagi aciknr. Dolayisiyla,
boyle bir proje onerisini terketmek en uygun cozum olacaktir. Cunku yeteri btiytikltikte
bir pazan olmayacak bir projenin teknik boyutu ne kadar iyi olursa olsun varhgmi devam
etme ve karh olma sansi hemen hemen hie yoktur. Ancak pazarlanabilme dercesi uygun
olan yani yeteri btiytikltikte Pazar payi bulunabilen projeler icin teknik analiz asamasma
gecmek gerekir. Aksi durumda yapilabilirlik cahsmasma son verihnelidir.
Bu nedenle bir yapilabilirlik cahsmasinda Pazar analizi btiytik onem tasir. Dolayt sryla bu analizin gerektirdigi bilgiler dikkatli bir bicimde toplanmah, islenmeli ve deger lendirihnelidir. Temel amaci projenin pazarlanabilme durumunu acikhga kavusturmak
olan bir Pazar analizinde gerekli veriler, elde edilecek kaynaga gore:
a) Ikincil veriler ve bilgiler,
b) Birincil veriler ve bilgiler, biciminde snnflandmlabilir,
ikincil veriler, masa arasurmasi adi da verilen geleneksel kaynak tarama arastmnaIan ile yayinlannns ya da yayinlanmanns olarak cesitli kisi ve kuruluslarca hazirlannns
basih veri ve bilgi dokumanlanndan saglamr. Ornegin, Devlet istatislik Enstitusu, Merkez
bankasi, Ticaret ve Sanayi Odalan dokumanlan gibi.
Birincil veriler ise, ikincil verilerin yok ya da yeterli olmadigi durumlarda arasnr macilar tarafindan kaynagindan ilk kez toplanacak olan veri ve bilgileri ifade eder. Bu tur
veri ve bilgileri toplamada genel olarak deney, gozlem ve saha arasnrmasi yontemleri
kullamhr. Musteri tutumlanni, zevk ve tercihlerini belirleme konusunda gerekli bilgiler
daha yaygm bir bicimde saha arasnrmasi ile toplanir.
Saha arasnrmasmda, hedef musteri grubunu temsil edecegine inamlan yeterli bu ytikltikte bir ornek, ornekleme yontemleri ile secilerek bu omekteki musterilerden:
a) Kisisel gorusmeler,
b) Telefon gorusmeleri,
c) Anketler,
d) Aciktan ve dogrudan bilginin ahnamadrgi durumlarda dolayh olarak psikolojik
projeksiyon yontemleri ile bilgi toplanmaya cahsihr,
Saha arasnrmasmda uygun ornek secimi, gorusme ve anketlerde gorusme cercevesinin belirlenmesi ve uygun sorularm belirlenmesi titiz bir calisma isteyen onemli konu lardir, 0 halde bir proje calismasinda projenin pazarlanabihne derecesini acikhga kavus tunnak icin gerekli bilgiler, uygun kaynaklardan uygun yontemlerle toplanmah islenmeli
ve yorwnlanarak gerekli pazarlama kararlan verihnelidir. Pazar uygun degilse projeden
vazgecilmelidir, Pazarlama ya da sans raporu yeterli buyuklnkte bir Pazar gosteriyorsa
yapilabilirlik cahsmasmm ikinci asamasi olan teknik: analize gecilebilir, Teknik analiz izleyen bolumde kapsamh olarak aciklanacaktir.

IV. TEKNiK ANALiz
Pazarlanabilirligi ya da uygun bir pazan olabilecegi belirlenen bir yatinm onerisi
icin yurutulen bir fizibilite ettidtinde yapilmasi gerekli cahsmalann ikinci asamasi teknik
analiz olarak adlandmhr. Teknik analiz pek 90k ekonomik ve teknik kapsamh cahsmalann yerine getirilmesini gerektirmesine karsm, temelde uygun pazara girecek olan urunun
imalatnun teknik olarak miimkiin olup olmadigim, eger mumkun ise uretimi gerceklestirmek icin kurulacak tesisin teknik bir birim olarak nasil olmasi gerektigini ve son olarak
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iiriin imalannm gerektirdigi imalat maliyetlerini tahmin etmeyi amaclar.
Bu genel amaca yonelik olarak: teknik analizin kapsanus oldugu cahsma ve faali yetleri mannksal bir iliski duzeni icinde asamali olarak: siralamak ve aciklamak oldukca
guctur. Cunku bazt cahsmalann birbirini etkilemesi nedeni ile aym anda yapilmasi gerekirken, ban cahsmalar da digerleri ile iliskili olarak: yurutulur ve yapilacak degisiklikler
daha once yapilanlan etkiler. Boyle olunca, daha once yapilan cahsmalan tekrar gozden
gecirerek gerekli duzeniemeleri yapmak gerekecektir. Bu nedenle teknik analiz konusunu
aciklamada kolayhk saglamak amaci ile asagidaki sayfalarda belirtilen asamalar, birbirinden ayn ve oncelik belirtir bir bicimde dusnnulmemelidir. Tam tersine her asamada di ger tum faaliyetler arasmda bilgi akisim saglayan bir geri-besleme (feed-back) sureciniu
surekli olarak isledigi dusunulerek, konu bir sistem yaklasnm cercevesinde optimal bir
teknik birimin ya da tesisin gelistirilmesi biciminde algilanmahdir. Bu onemli noktayi i fade ettikten sonra, teknik analiz asamasmda yapilmasi gerekli cahsmalan asagidaki alt
bolumler biciminde aciklamak mumkundur.
4.1. Urumm Teknik Dizaynin Belirlenmesi
Urunun teknik dizaym pazara sunulmak icin irnal edilecek olan urunun teknik o zelliklerinin (specifications) nasil olacaguun belirlenmesini ifade eder. Marnul tasanmi
olarak: da adlandmlan bu cahsmada urun ozelliklerinin iki grup icinde incelenrnesi uygun
olacaktir.
1. Fonksiyonel ya da Perforrnans Ozellikleri: Uretilecek urun ne tur fonksiyonlan
yerine getirecektir? Bu soruya cevap vermek bir baknna urunun karsilayacagi ihtiyacla nn bilinmesini gerektirir. Urunun bir proje fikri olarak: dogusu sirasmda belirginlesen bu
ihtiyaclann, daha soma pazarlama analizindeki tiiketici analizi asamasmda acikhk kazanmasi gerekir. 0 halde irnalat icin teknik dizayrun bu performans ozelliklerini bicimde olmasi yani urunun kendisinden beklenen fonksiyonlan gerceklestirecek bicimde dizayn edilmesi gerekir. Bu nedenle urunun miihendisler tarafmdan teknik dizaym yaptlmadan
once, fonksiyonel ozelliklerinin teknik standartlan gosterecek bicimde aciklikla belirlenmesi gerekir. Kendisinden beklenen fonksiyonlan istenilen duzeyde gerceklestirecek bi cimde dizayn edilmeyen bir urunun pazarda basanh olmasi mumkun degildir, Ornegin,
projenin urunu bir camasir makin ast ise, makinamn yikama isini otomatik olarak nu
yoksa bir kullamci rniidahalesi ile mi yapacagi yikama suyunu kendisinin mi isitacagi
yoksa disardan nu saglanacagi, bir seferde kac kilo camasin yikayacagi gibi fonksiyonel
ozelliklerin acikhkla belirlenmesi gerekir.
2. Pazarlama ya da Sans Ozellikleri: Belirlenmis fonksiyonlan gerceklestirecek bir
urunun, dizayn olarak: ayrn zamanda tiiketicilerin istek ve zevklerine de uygun olmasi gerekir. Bu nedenle urunun dizayn asamasinda daha once pazarlama plamnda Pazar ve tu ketici ozellikleri goz onune almarak belirlenen urun ozellikleri gozden gecirilerek teknik
mamul dizaynmm bu ozelliklere uygun olarak: gelistirilmesi gerekir.
Boylece uretilmesi dusunulen urunun tiiketicilerin ihtiyaclanm hangi duzeyde karsilayacagi, urunun boyutlan, bicimi ve gorunumu, rengi, kalitesi, guvenirligi ve garanti
suresi, rakip mallardan ustunlukleri, kullamhs ve bakun kolayhgi gibi ozellikleri goz o nune almarak: fonksiyonel ve sans icin bir tasanmm yapilmasi gerekir. Ancak tasarnn,
fonksiyon ve sans icin ne kadar uygun olursa olsun imalata uygun olmazsa gereksiz bir
caba olacaknr. Bu nedenle tasannnn miihendislik: acismdan imalata da uygun olmasi ge rekir. Cunktl fonksiyon ve pazarlama ozellikleri acismdan tasarlanan her urunu teknolo jik snurhhklar nedeni ile imal etmek mumknn olmayabilir. Urunun teknik dizaym Pazarlama verileri isigmda bir miihendislik isidir,
4.2. Uretim Teknolojisinin Belirlenmesi
Mamul dizayrn gelistirildikten soma acikhga kavusturulmasi gerekli bir konu, bu
dizayna uygun urunun nasil uretilecegidir, Uretim genelde bir mal ya da hizmet ortaya
cikarma veya bir deger yaratma snreci ise, bu surecin nasil olacagi da kullamlacak teknolojiye baghdir. Teknoloji kavrann cok farkh bicimlerde tanunlanmasma karsm, bu cahs manuzda teknoloji bir urunun uretimi ya da bu amacla bir tesisin kurulmasi icin gerekli
mevcut bilgi, beceri ve deneyim toplannm ifade etmektedir. Baska bir ifade ile teknoloji
bir toplumdaki ekonomik ve toplumsal faaliyetlere iliskin uygulamaya donuk bilgi ve beceri toplanu demektir.
Boyle olunca bir proje cahsmasinda, dizaym ya da tasarmn yapilnus olan bir iirii nun nasil uretilecegine iliskin teknolojik altematiflerin belirlenmesi bir zorunluluk ola caknr. Kuskusuz teknolojik altematifleri belirlemede amac, yalmzca kendi bilgilerintiz
cercevesinde bilinen teknolojileri secenek olarak siralamak degil, bir butun olarak mev -
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cut bilimsel gelisme diizeyinin ortaya koydugu tum teknoloji seceneklerinden haberdar
olmak: olmahdir, Aynca eger mumkun ise yeni ve daha etkin teknolojik secenekler gelistirilmelidir. 0 halde onemli olan mevcut ya da gelistirilebilecek tum teknolojik secenek leri goz onunde bulundunnaktrr.
Teknolojik secenekleri arastirma ozellikle gelismekte olan i.ilkeler acisindan cok
daha buyuk onem kazamr. Ancak: boylelikle uygun olmayan teknolojilerin kullanmu ya
da transferinden kacmmada ilk adrm anlnns olacak:trr. Sanayi yatmm projelerinde, dayamksiz tuketim urunlerinden dayamkli tuketim urunlerine ve yatmm mallanna dogru gi dildikce, uretim surecini gerceklestirecek teknolojik seceneklerin sayisi buyuk bir dii~ii~
gosterecektir. Hatta, petrol ve demir-celik endustrisi dallarmda oldugu gibi secenek sayisi bir ya da ikiyi gecemeyecektir. Eger bir proje urununun imalatim gerceklestirecek teknoloji projenin kendisine ozgu degilse, yani gelisimin bir parcasi degilse, projenin uretim
sureci m.evcut teknolojik alternetiflere gore bicimlenecek demektir. Bu alternatif teknolojiler arasmda toplum.a m.al olmus ve genel kullanuna sunulmus teknolojiler olabilecegi
gibi bazilannm da kullamnn patentler nedeni ile ozel izinleri (lisans sozlesmelerini) ge rektirir patent belli bir teknik bulusun (invention) kullamma iliskin olarak: yasalara gu vence altma almnus bir hak:tu. Bu kullamm hakki ancak: hak: sahibinin ozel izin yani Ii sans vermesi ile baskasi tarafindan kullamlabilir. Bunun icin de lisansi veren (lisansor)
ile alan arasmda (lisansiye) yasal bir sozlesmenin yapilmasi gerekir ki buna lisans soz lesmesi adi verilir. Teknoloji ile iliskili olarak sikca kullamlan diger bir kavram da teknik
bilgi anlammda kullamlan "know-how"dlr. Bu kapsamda know-how, teknoloji kavrarru
ile aymdrr. Yani patent uretim surecinde belli bir isleme ya da imalat teknigine iliskin
iken, know-how daha genel bir cercevede uretim ya da her hangi bir isin basmdan sonuna
kadar nasil yapilacagun gosteren teknik bilgidir. Bu nedenle teknoloji kavrann ile genel likle aym anlamda kullamhr.ancak kimi duruntlarda, teknoloji kavranu daha genel bir
cercevede bilgi boyutuna ek olarak: bir de donamm (hardware) boyutu acisindan da dusunulur. Bu acidan daha kapsamli oldugu kabul edilebilir. Fakat donammm bilginin uygu lamaya donuk sonucu oldugu dusunulurse, teknoloji ve know-how kavramlannm esan Jamil oldugu soylenebilir. Bu cahsmada da bu kavrarnlar ayru anlamda kullamlnusur.
Proje cahsmasmm bu asamasmda proje urununun uretilmesi icin secenek teknolojiler arasnnhrken, bu teknolojilere iliskin asagidaki bilgiler toplanmahdir,
a) Teknolojilerin mevcut ve potansiyel kullaillnlan.
b) Bu teknolojik secenekler arasmda patentli olanlar varsa bunlann sahipleri olan
finna veya kuruluslar belirlemneli ve baska finnalar ile yapnus olduklan lisans sozles meleri hak:k.tnda olanak:lar olcusunde bilgi saglanmahdir.
c) Teknolojilerin uretim surecinde kullanun icin gerektirdikleri ham madde, yan
mamul ve mamul mallar.
d) Uretim icin gerektirdigi olcek ya da kapasite buyuklugtt.
e) Maliyete iliskin temel bilgi ve veriler.
f) Teknolojinin gerektirdigi ma.kine ve arac-gerecin ( donamm) bakim ve onanm
durwnlan ve maliyetleri.
g) Teknolojilerin gerektirdigi nitelikli is gucu ve istihdam etme imkanlan.
Yukanda verilen kapsam cercevesinde tek tek belirlenen teknolojik seceneklere
iliskin gerekli bilgiler toplanarak ve bitisik bolumde aciklandigi gibi degerlendirerek en
uygun teknoloji secilmelidir, Aynca belirtilmelidir ki, bazi durwnlarda bir proje onerisi nin belirledigi dizayn cercevesinde uretimi gerceklestirme imkani ya teknoloji duzeyi yetersiz oldugu icin ya da m.evcut teknoloji patentli olup lisans almamadigi icin olmayabilir
Genellikle yeni fikirler ve urunler icin soz konusu olabilecek bu tur duruntlarda yapila cak: tek sey, eger yeni teknoloji gelistirmek de mnmkun degilse, proje onerisinden vaz -

gecmek olacaktrr. Cunki; tasarlanan bicimi ile imalan gerceklestirmek teknoloji yetersizligi nedeni ile mumkun olmamaktadrr.
4.3. Secenek Teknolojilerin Degerlendirilmesi, Optimal Teknoloji
Secimi ve Transferi
Proje urununun uretimi ya da bu amacla bir tesisin kurulmasi icin gerekli bilgi, beceri ve deneyimi ifade eden secenek teknolojiler ve bunlara iliskin olarak:yukanda belir tilen bilgiler acikhga kavusturulduktan sonra, bu secenekler arasmda en uygun ya da op timal olamn secilmesi gerekir.
Teknoloji secimi kurumsal olarak aym ciknyi ya da uretim duzeyini degisik girdi
bilesimleri ile saglayan teknolojik secenegi belirlemeyi ifade eder. Ancak farkh girdi bi -
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lesimlerinin olmasi, kuskusuz uretim faktorleri ya da girdiler arasmda ikame durumunun
olmasma baghdir. Konuya bu acidan bakildigi zaman ikame durumlanna gore emek-yogun teknoloji tarnsmasma girilebilir. Boyle bir tarusmada hie kuskusuz temel haraket noktasi, ulkenin ya da bolgenin emek ve sermaye varhgmm duzeyi olacaktrr. Y ani emegin
bol ve ucuz oldugu yerde secilerek teknolojinin emek-yogun olmasi onerilir. Ancak ulusIararasi drs ticaretin yogunlasngi, rekabetin artngi, uretimde standardizasyonu on plana
9Iktlgi ve 9ag1ID1Zda uretim sistemlerinin mekanizasyondan otomasyona gectigi ~u
-

lecek olursa, bu tiir tartismalann artik gecmiste kaldignn soyleyebiliriz. Bu durum en
azmdan ulkemiz acismdan gecerlidir, Dolayisiyla, arnk onemli olan ulusal ya da uluslara
rasi pazarda rekabet edebilmek icin cagdas teknolojiye ayak uydurmaktrr. Bunun yolu ise
genellikle sermaye-yogun bir teknolojiden gecmektedir, Ancak bu tur teknolojik sece nekler arasmda en uygun olam belirlemek ve secmek analitik yaklasimdan 90k, ulke ya da bolgenin genel kosullanna dayah olarak asagidaki faktorler cercevesinde yapilacak
mantiksal bir degerlendirmeyi gerektirir. Bu faktorleri asagidaki gibi her teknolojik secenek acismdan srralayabiliriz.
a) Sermaye ihtiyaci derecesi.
b) Mevcut yerli ve mahalli ham maddelere uygunlugu,
c) Gerektirdigi kit isgucu teminindeki guclukler,
d) Enerji ihtiyaci ve tuketim duzeyi.
e) Gerektirdigi makine, arac-gerec, bakun-onanm ve parca saglamada disa bagimhhk derecesi ve doviz miktan.
f) Talllllin edilen Pazar paymdaki talebe ya da belirlenecek uretim kapasitesine
uygunlugu
g) Mevcut ve potansiyel kullamm durwnu. Modasi gecmis olma ve cabuk degisme
durumlan gibi.
h) Uretimde yerli ya da mahalli yan sanayinin destek derecesi.
i) Cevresel etkileri, emniyet ve saghk tehlikeleri.
j) Istihdama katkisi,
Bu faktorler cercevesinde ulke, bolge ya da bulunulan sektorun genel kosullan goz
omme almarak her teknoloji secenegi, proje ya da potansiyel isletmenin izleyecegi Pazarlama politikasi ve stratejisine dayah olarak tek tek degerlendirilmeli ve optimal olan tek noloji secilmelidir. Ancak hemen eklenmelidir ki, ozellikle yeni teknolojilere dayah yeni
urunler icin secilen teknolojinin iiretim icin uygun oldugu arastirmalar, laboratuvar, pro totip ya da pilot uretim gibi cahsmalarla kesinlestirilmelidir.
Kimi durumlarda, ozellikle gelismekte olan ii.lkelersoz konusu oldugu zaman, se cilen teknolojinin disardan satin almmasi yani transferi giindeme gelebilir. Ancak teknoloji transferi yalruzca bilginin ahnmasi biciminde dusunulmemelidir. Onemli olan almacak teknolojinin cevreye uymasi ya da uyum saglamasi ve ozumsenmesidir. Cunki.itek noloji boslukta yer almaz. Aynca alman teknolojinin uretim siirecinde kullamlacak makina, arac-gerec ve kisiler tarafindan kabulii ve miimkiin olan en kisa surede ozumsenmesi
esasnr. Bu nedenle teknoloji transferi bir tiir organ nakli gibi dusunulmelidir,
En genel bicimi ile yabanci sermaye yatmmi, yerli-yabanci sermaye ortakligi (joint
Venture) ve teknoloji lisans sozlesmeleri biciminde gorulen teknoloji transferi belirli ku rumsal kanallar ve islemlerden gecer. Bu teknoloji transfer kanallaruu asagidaki gibi o zetlemek mumkundnr.
1. Yabanci Uzman Istihdami: Patentli olmayan ve cogu kez basit uretim teknik ve
surecleri bu konuda yetismis yabanci uzman istihdanu ile transfer edilerek kazamlabilir.
2. Makine ve Arac-Gerec Disahm: lslemsel (perasyonel) faaliyetlere iliskin maki nave arac-gerecin disalmu, bu makine ve arac-gereclere iliskin islemsel teknolojinin
transferini gerceklestirecektir, Bu tur teknoloji transferi ozellikle imalat amaci icin 90k
daha uygun ve yaygmdrr. Kimi duruntlarda saner finna satngi makine ve arac-gerecin
knrulmasi ve ilk uretime alma asamasmda gerekli bilgi destegini sagladigr gibi ahci firmanm personelini bu konuda yetistirmeyi de ustlenmektedir,
3. Teknoloji Lisans Sozlesmeleri: Ozellikle gelismekte olan ii.lkelerdeen yaygm
teknoloji transfer kanallarmdan birisi de, patentli olan teknolojileri ya da yeni ve cesitlilik gosteren karmasik teknik bilgileri teknolojik lisans sozlesmeleri ile satin almaktir. Satm ahnan teknolojinin bedeli ya bir toplam miktar olarak tesis kuruldugu zaman bir defada "lump-sum"veya "paid-up royalty" olarak odenir, ya da tesis uretimine gectikten sonra yilhk olarak uretilen veya sanlan malm degerinin bir orgam olarak "running royalty"
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biciminde odenir.
Ancak: cogu zaman teknoloji ureten ve satan finnalar 90k uluslu biiyiik sirketlerdir
Ve bu isi birmal uretimi ve satmu biciminde gormektedirler, Bu amacla biiyiik capta
arasnrma ve gelistirme harcamalanna girerek teknoloji iiretiminde odak noktalan olustururlar ve sansta monopolistik ya da oligopolistik fiyatlanchrmalara gitmektedirler. Bunun
sonucu olarak: da bu 90k uluslu siketler teknolojik lisans sozlesmelerinden lisans iicreti
royalty, makine, arac-gerec ve parca satnmndan kar biciminde biiyiik gelirler sagiamak -

tachrlar. Bu nedenle lisans sozlesmeleri ile teknoloji transferinde sozlesme kapsanmnn ;
ahnacak teknolojinin ilitiyaca uygun oldugu, maliyetinin dengesiz bir bicimde yiiksek olmadigi ve uygun bir zaman donemi icinde ozumsenebilecegine emin olunarak:dikkatlice
diizenlenmesi gerekir. Konunun oneminden dolayi, lisans sozlesmelerinin hazirlanmasmda gozonunde bulundurulmasi gerekli ilkeler ve yasal cerceve "teknoloji lisans sozlesmelerinde temel ilkeler ve yasal boyutlan" adi altmda Eld' de verilmistir.
4. Teknik Uzmanhk (ekspertiz) ve Teknik Yardunlar ile Teknoloji Transferi:
Projenin muhtelif gelisim asamalannda, yannm oncesi calismalar, fabrika diizen leme ve insa etme, makine ve arac-gerec saglama ve tesis etme, uretimi baslatma, genel
ya da ozel konularda uretim ve yonetim destegi saglama gibi cesitli bicimlerde ayn ayn
ya da bunlann iki veya daha fazla bilesimini aym anda saglamak suretiyle tesisin kurulmasi ve uretimin gerceklesmesine yonelik teknik ilgi transfer edilebilir.
Bilesik ya da kompoze teknoloji (composite technology) biciminde de bir biitiin
olarak:teknoloji transferi mumkundur. Bu tur teknoloji transferi biciminin en kapsamh
olan yaklasimlan anahtar teslinti ve yap-islet-devret uygulamalandir.
a) Anahtar Teslimi (turn-key) Yaklasmu: anahtar teslimi uygulamalannda kendisi
ile sozlesme yapilan finna, fabrikanm ya da tesisin kurulmasindan ve isletmeye acilma smdan tamamen sorumludur. Anahtar teslimini ustlenen firma gerekli teknolojinin sahibi
olabilecegi gibi kullamlacak:teknolojini gerektirdigi temel makine ve arac-gereci sagla yan firma ya da miihendislik ve damsmanhk finnasi da olabilir. Projenin niteligine bagh
olarak:kimi durumlarda birden fazla finna birleserek yani bir konsorsiyum olusturarak a nahtar teslimini iistlenebilir. Yalmzca bir tek sorumlu finna ile muhatap olmak:arzu edi lebilir olmasma karsin bunun maliyeti yiiksek olacaknr. Cunku yapilacak isler bir butun
olarak almdigi ya da parcalanna indirgenmedigi icin parca bazmda pazarhk etme olanagi
yoktur. Bu nedenle bir biitiin olarak yaptlacak anlasmalarda anahtar teslimi maliyeti bir
toplam miktar olarak:goz onune almmamali. Mumkun oldugu olcude maliyetler projenin
gelisim asamalanna bagh olarak:bolumlendirilmeli ve her asamada gerekli kararlara ka ulmahdir, Omegin, sorumlu tek firma kullantlacak:mak:inalarkonusunda ihale acacak ise
proje saltibi finna tekliflerin degerlendirilmesine katilmahdir.
Anahtar teslirni uygulamalannda proje sahibi firma sorumlulugu iistlenen firmanm
gerekli teknolojiye sahip oldugunu ya da dolayh olarak saglayabileceginden emin olma hdrr, Genellikle bir iilkenin sanayilesme surecinin ilk asamalannda uygulanan anahtar
teslimi yaklasum, iilkenin yerli sanayi ve teknik hlzmetleri gelistikce yerini lisans sozlesmeleri ile teknik bilgi ya da know-how transferlerine cunku know-how sozlesmeleri ile
teknoloji transferleri daha dusuk maliyetlidir.
b) Yap-Islet-Devret (build operate and transfer) Yaklasmu: Genel olarak kamu
projelerinde gorulen bu yaklasimda teknoloji veren kurulus ya da finna aym zamanda
projenin gerceklesmesindeki maliyetleri de iistlenmektedir. Bu nedenle bir teknoloji
transfer yontemi kadar bir proje finansmam yontemi olarak:kullaninu daha belirgindir.
Projenin ya da tesisin yapunnu basmdan sonuna kadar iistlenen finna, maliyetini ve kanm geri almak:icin tesisi anlasmada ongorulen uzun bir sure boyunca isletir ve daha sonra
proje sahibine tesisi devreder.
Ingiltere ve bazi Kita Avrupasi iilkelerin, somurgelerinde 19. y.y'da bazi yatmm
projelerinin finansmam icin gelistirdigi ve uyguladigi bu yontem Osmanltlar doneminde
iilkemizde de yaygm olarak:imtiyazh sirketler aracihgi ile uygulannusnr. 1980 sonrasi
donemde iilkemizde tekrar gundeme gelen yap-islet-devret yaklasmu daha cok bir proje
finansman araci olarak:gorulmektedir, Bir teknoloji transferi ve proje finansman araci o larak:bazi belirgin avantajlan yanmda, yapilan sozlesme hukumlerine bagh olarak:bir ulkeyi somurme araci olarak:bicimde bazi olumsuz sonuclara yol acabilir, Bu nedenle titiz
ve akilci bir yaklasimla dusunulmelidir, Maliyet I fayda analizi temelinde ele ahndigmda
alt yapi projelerinin finansmamnda ve iliskin teknolojiyi transfer etmede yararh bir yak lasun olabilir.
4.4 Uretim Surecinin Belirlenmesi ve Diizenlenmesi
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Bir proje cahsmasmda teknik analiz asamasmda teknoloji seciminden sonra yapil masi gerekli onemli cahsmalardan biri de, secilen teknolojiye dayah olarak uretilmesi
dusunulen proje urununun ham madde dununundan mamul madde durumuna donustur me surecinin nasil olacagim belirlenmesi ve uygun bir bicimde diizenlemnesidir. Bir cok
karann esanh olarak verilmesi gereken bu asamada onemli konular asagida alt bolumler
bicimler ayn ayn aciklannustir.
4.4.1. Optimal Uretim Kapasitenin Secimi
Isletmecilikte uretim ile iliskili olarak degisik kosullar cercevesinde farkhhk arz e den pek cok farkh kapasite kavrarnlan ve tammlan ortaya cikrrusur. Ancak genelde ka kapasite kavrami, bir isletmenin belli bir zaman donemi icinde gerceklestirebilecegi ure tim miktanm ifade eder. Bir proje cahsmasinda kapasite belli bir urun ya da cesitlerini
belli bir duzeyde uretebilecek isletme buyuklugunu ifade eder. Secilen isletme buyuklugiine bagh olarak cesitli kapasite tiirlerinden sozedilir. Ornegin, teknik ya da teorik kapasite, pratik kapasite, fiili kapasite, optimal kapasite gibi.
Teknik kapasite belli bir teknolojiye gore kurulmus olan bir isletmenin makine ve
arac-gerecinde hicbir duraksama olmadan gerceklestirebilecegi maksimum uretim miktan ya da diizeyidir. Bu nedenle kimi zaman maksimum kapasite veya teorik kapasite ola rak da adlandmhr. Buna karsihk isletmenin faaliyetleri sirasmda karsilasngr normal anza
bakim ve onanm gibi duraksamalar sonucu uretebilecegi uretim duzeyi ise pratik kapasite olarak ifade edilir. bte yandan gercek uygulamada ortaya cikan tum duraksamalar
(yeterli siparis ahnmamasi, is akismda hatalar, tedarikle ilgili sorunlar, beklenmeyen ta mir-bakim ve onanm gibi) sonucu gerceklestiren uretim miktan fiili kapasite olarak bilinir. Kosullann durumuna gore fiili kapasite pratik kapasitenin altmda ya da ustunde ola bilir. En yaygm olarak kullarulan optimal kapasite kavranu ise, isletmenin hedefledigi a maci (kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, rantabilite ya da verimlilik maksirnizasyonu, vb.) gerceklestirmek icin gerekli uretim miktanm ifade eder.
Bir proje cahsmasmda kapasite projenin ongordugu talebi karsilayacak isletme buyiikliigiinii ifade ettigine gore, bu buyuklugun projenin karhhgnn artrracak bicimde birim
urun uretimini minimum maliyetle gerceklestirmesi esas olmahdir. Boylece bir proje op timal kapasite secimi, projenin yoneldigi Pazar bolumu ve talnnin ettigi sanslar cerceve sinde olasi secenek isletme buyuklukleri arasmda amacnu en iyi gerceklestirecek olan
kapasitenin belirlenmesini ifade eder. Olasi secenek kapasiteleri degerlendirmede bir
proje calismasi icin temel olcut maliyet minimizasyonu olacaktrr.
Optimal kapasite seciminde dogru karar vennek icin proje uruuun maliyet yapisi
ve her olasi secenek kapasite uretim miktan ile uretim maliyeti arasmdaki iliskinin ( olcege gore getiri ya da olcek ekonomisinin) belirlemnesi zorunludur. Cunku belli bir uretim
teknolojisi esas ahndigmda, girdi fiyatlannm aym kalmasi varsaymu ile, uretim miktan
artnkca ortalama birim maliyet ya azahr (artan geliri) ya aym oranda artar (sabit getiri)
ya da yiikselerek artar (azalan getiri). Bu nedenle secenek kapasitelarin maliyet yapilann
belirlenmesi ve projenin ekonomik gelisim sureci yani yasanu boyunca hedefledigi tale bin biiyiikliigii 1~1ginda, uzun donemde birim uretimin ortalama maliyetini minimum yapan isletme buyuklugunun optimal kapasite olarak secilmesi gerekir.
Orne gin, bir proje cahsmasmda belli bir teknolojiye gore kurulacak fabrika icin A,
B ve C gibi uc olasi secenek kapasiteden birini secmek dunununda bulundugunu ve secenek kapasiteler ile ortalama maliyet arasmdaki iliskinin asagidaki sekilde belirtildigi gibi
oldugunu varsayahm. Burada her kapasite secenegine iliskin ortalama maliyet egrileri kisa donemli maliyet egrileri olarak gorulebilir. Cunku proje icin her hangi bir kapasite secenegi secildikten sonra projenin ortalama maliyetini secilen kapasitenin maliyet egrisi
belirler. Ote yandan, secenek kapasitelerin maliyet egrilerine disardan azalan noktalarmda teget olan UOM egrisi de uzun donem ortalama maliyet egrisi olacaktrr. Cunku olasi
kapasite seceneklerinin sayisi teorik olarak sonsuz ise sonsuz sayida kisa donemli mali yet egrisi olacaktrr ve bunlan distan teget olarak cevreleyen UOM egrisi (zarf egrisi) u zun donem maliyet egrisi olacaktrr. UOM egrisinde ortalama maliyetin minimum oldugu
uretim miktan, verilen sekle gore, Q3 noktasidir, yani B kapasite secenegi (2000 birim)
uzun donemde optimal kapasitedir.
Uzun donem optimal kapasite ya da isletme buyuklugu proje analistinin goz onun de bulundurmak zorunda oldugu, butun sektor tarafindan hedef olarak kabul edilen bir
"nonn"ve "ideal" bir buyukluktur, Ancak bu "ideal" buyukluk olarak tammlanan uzun
donem optimal kapasitenin aksine isletme ekonomisi acismdan bir proje icin optimal ka pasite, mevcut ve muhtemel kisithhklar cercevesinde gerceklestirilmesi mumkun olan i~-
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letme kapasitesi ya da biiyiildi.igii olarak tammlanmahchr. Cunku optimal isletme kapasi tesinin belirlenmesi olasi seceneklerin ortak degerlendirme olc;:uti.i olan amacm (genellikle maliyet minimizasyonu) ve gerceklestirebilme durumunu etkileyen snurlayici kosulla rm birlikte degerlendirilmesi ile mumkun olacaknr.
Dolayisryla, sekil 4-1 'e gore projenin talep bi.iyi.ikli.igii yani uretmek istedigi uretim
miktan Ql den kucuk ise optimal kapasite A kapasite buyuklugu yani 1000 birim olacakur, Ci:inkii ortalama maliyet daha ~Ancak talep Q 1 ise Ave B kapasitelerinin ortalama maliyetleri (Q 1 Q' 1) esit oldugu icin aym cekicilige saltiptirler. Fakat A secilirse
optimal kapasitenin yani lOOO'in i.isti.inde B secilirse optimal kapasitenin yani 2000'nin
altmda calisacaknr. Ote yandan talep miktan Ql ve Q4 arasmda oldugu zaman optimal
uretim kapasitesi hie kuskusuz B yani 2000 olacaknr. Cunku bu arahktaki her i.iretim
noktasinda B kapasitesinin ortalama birim uretim maliyeti diger seceneklerden dusuktur.
Ornegin, Q2 uretim noktasmda A kapasitesinin ortalama maliyet Q2Q2" B kapasitesinin
QQ'2 ortalama maliyetinden daha buyuk olup Q'2Q"2 kadar fazlachr. Eger talep Q3 yani
3000 olursa B kapasitesi yine optimal kapasite biiyi.ikliigii olup proje bu kapasite secene ginde uzun donemde ideal olan optimal uretim kapasitesinde kurulacakt1r. Cunku Q3 ay m zamanda uzun donemde optimal kapasite bi.iyi.ikli.igiidi.ir. Talep taluninleri Q4 mikta rmdan buyuk olsa bile C kapasitesinin secimi akilci bir secim olmayacaknr. Cunku her
i.ic;: kapasite seceneginin ortalama maliyetlerinin minimum oldugu noktalarda, kapasite
maliyet egrilerine teget olan uzun donem (UOM) maliyet egrisi C kapasitesi icin olcege
gore azalan bir getiri durumunu gostermektedir. Y ani UOM egrisinin egimi pozitif oldugu icin uzun donem ortalama maliyet artacak ve projenin karhhgi azalacaknr Dolayisiyla
sekilde verilen orneklere gore secenek kapasiteler Ave B olmaktachr. Ancak hangisinin
optimal oldugu talebe gore belirlenecektir. Optimal sozci.igii mevcut kisithhklar cercevesinde en iyi durunm ifade ettigine gore burada temel kisitlayrcr faktor talep olmaktachr .
0 halde talebin durumuna ve biiyi.ikliigiine gore ortalama maliyeti uzun donemde mini mum yapacak kapasite secenegini secmek gerekecektir. Baska bir anlamla "ideali" her
zaman gerceklestirmek mi.imki.in olmayabilir. Cunku mevcut snurhhklar engel olur.
Ancak hemen belirtilmelidir ki, mutlaka tam kapasite kosulu ile tesis kurmak akilci
bir yol olmayacaktir. Kimi durmnlarda dusuk (atil) kapasite ile kimi durumlarda da kapasitanin ustunde cahsmak suretiyle tesis kurulmasi daha ekonomik ve verimli bir yatmm
karan olacaktrr. <;:iinki.i kapasite secim karanm pek cok faktor birlikte etkilemektedir. Bu
faktorleri asagidaki gibi ozetlemek mumkundur.
1. Talep: Talep hacmi ve beklenen gelismeleri yukanda ifade edildigi gibi secile eek kapasitenin buyuklugunu etkileyen en onemli faktordur. Cunku olcekten dogan tasarruflarm temel nedeni uretilen mala olan taleptir. Uretim hacmini artirma talebin varhgma
olan taleptir. Uretim hacmini artnrma talebin varligma baghdir, Ancak olcekten dogan
maliyet tasarruflarmm onemli olmadigi ve kucuk kapasitelerin kurulabildigi durumlarda
talebin gelisim egilimine gore kucuk kapasiteli tesisler kurmak ve duruma gore genislet meye (tevsii) gitmek uygun olabilir.
2. Teknoloji: uretim teknolojilerin secenek olarak suurh oldugu sanayi alanlarmda
mevcut teknolojiler gerektirdikleri kapasite buyuklugunu zorunlu kilarlar. Ornegin petrokimya endustrisinin mevcut teknolojisi ve iliskili maliyeti buyuk kapasite secimini gerektirir. Otomasyona dayah i.iretim sistemleri belli bir kapasitenin altmda i.iretimde bulunmayi anlamsiz kilar. (;iinki.i kucuk kapasitelerde ortalama i.iretim maliyeti cok yuksek ola caknr.
3. Finansman: Isletmelerin mevcut fi.nansal gucleri ve fi.nansal olanaklan arzu edi len buyuklukte bir kapasitenin gerceklestirilmesi icin yeterli olmayabilir. Bu nedenle i$ letme kucuk kapasiteli bir tesis kurmaya zorlanacaktrr. Kuskusuz eger kucuk kapasitede
cahsmak karh ise ve zamanla tevsii olanagi var ise bu mumkun olacaknr, Aksi durumda
fi.nansman yetersizligi nedeni ile vazgecilecektir. Aslmda tevsii olanagim kapasite seciminde her zaman dusunmek gerekir.
4. Ham Madde ve Isgucu: Uretimin gerektirdigi nicelik ve nitelikte isgucu ve hammadde, secilen uretim kapasitesinin istenilen di.izeyde i.iretim miktanm gerceklestirmesini dogrudan suurlayan faktorlerdir. Bu nedenle istenilen nitelikte ve nicelikte isgucu ve
harnmadde tedarikinde darbogazlann oldugu kosullar altmda buyuk kapasiteler secip anl
kahnasma yol acmak yerine olasi ki.ic;:iik kapasiteleri secmek daha uygun olacaknr.
·
Dolayisiyla bir proje cahsmasinda hammadde kaynaklanmn nicelik ve nitelik, bi rim fi.yat ve piyasa kontroli.i acismdan bir analizi yapilarak faktor piyasasi konusunda yeterli bilgiye sahip olunmalidir. Eger ham madde ya da yan mamul mallar disardan ithal
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edilecek ise doviz darbogazlanmn olup olmayacagi aynca incelenmelidir. Ham madde
kaynaklan hakkmda yeterli bilgi sabibi olunmadan imalat ve gida sektorunde acihp daha
soma yeterli hammadde bulamachklan icin ekonomik: cahsmayan ve bu nedenle kapana.n
ya da kapanmak uzere ola.n isletme omekleri pek coktur, Aym inceleme titizliginin isgu cu temini konusunda terarla.maya herhalde gerek yoktur. Ozellikle uretimi gerceklestire eek ve yonetecek nitelikli isgucu oldukca onemli bir konudur. Bu konu aynca kurulus
yeri seciminde kapsamh olarak incelenecektir.
5. Kurulus Y eri: Kurulus 'yeri kapasite secimini etkileyen diger onemli bir faktor dur. Cunku kurulus yerinin sagladigi ava.ntajlar ola.n Pazar durumu, ha.mmadde ve isgucu
tasuna gibi maliyet azalnci faktorler kurulus yerine bagh olarak kapasite buyuklugunun
sagladrgi faydalan etkisiz kilabilir. Ornegin uretim ve tiiketim merkezlerinin birbirinden
90k uzak olmasi durumunda kapasite buyuklugunun saglayacagi icsel tasarruflar ulasnn
maliyetleri nedeni ile yok olabilecek bir noktaya ulasabilir. Bu durumda dusunulmesi gereken yalmzca olcekten dogan icsel tasarruflar degil aym zamanda tedarik ve dagitundan
kaynakla.na.n tasima giderleride olacaktrr. Bu nedenle kapasite seciminin kurulus yeri se cimi ile birlikte esanli olarak yapilmasi uygun olacaknr.
6. Ekonomik Politikalar: hukumetlerin zama.n zama.n cesitli amaclarla uyguladigi
vergilendirme, kredilendirme ve dis ticaret politikalan yeni kurulacak isletmelerde kapasite secimini etkileyecektir. Omegin, makine ve arac-gerec ithalinde uygulanan giinniik
vergisi oranlan, UZUll ve orta donem yannm kredi miktarlan ve fa.iz oranlan, ithalan 011-

leyici giimriik ve fon uygulamalan, dis-sannu tesvik icin verilen uretim tesvik kredileri
kapasite SC9im kararlanm etkileyecektir. 0-9 vardiya cahsmayi planlayarak iki makine ithal etmek isteyen bir kurulus giinniik muafiyetinin saglanmasi durumunda, iki yerine u9
makine alarak iki vardiya calrsmayi isteyebilir. Boylece teknik kapasitesini baslangicta
yuksek belirleyerek uretime gecebilir,
Sonne olarak optimal kapasite secimi, simdiye kadar belirlenen ve aciklanan fak torler cercevesinde bir butun olarak sistematik bir bicimde karara baglanmahdir, Cunku
bir isletmenin karhhgim ve tum isleyisini etkileyen temel bir konudur. Optimal bir kapasite buyuklugunnn secilmesi projenin isletme doneminde maliyet arttmci tevsilere bas vurmasnn engeller veya olumsuz olcek ekonomisi nedeni ile ekonomik olmayan bir isletmeyi yapay ve zorlayici onlemlerle ayakta tutma sikmnsmdan kurtaracaktrr. Ancak uzun
donem optimal kapasitenin bir ideal oldugu ve her zaman mevcut kosullar cercevesinde
gerceklesmeyebilecegi de unutulmamahdir.
4.4.2. Uretim Tipinin ve i$ Akimmm Belirlemnesi
Uretim sureci ham maddelerin ma.mulduruma donusumurn; belirten islemlerin
haraketlerin ve uretime iliskin gerekli kontrol faaliyetlerinin sirasnn belirledigine gore,
bu surecin tipinin secilen teknoloji ve kapasite 1~gmda nasil olacagmm ve izleyecegi akimm belirlenmesi gerekir.
Uretim tipleri uretilen ya da uretilecek urunun miktan, urun cesitliligi ve uretimde
gerekli islemlerin tekrarlanma durumuna bagh olarak "siirekli ve kesikli" uretim tipleri
olarak adlandlnlan iki uretim tipi arasmda asagidaki sekilde gosterildigi gibi farkhhk
gosterirler,
1. Yigm Uretim: Aym tip ve 90k sayida urumm uretildigi bu ttir uretim sistemlerinde aym islem tekrarlanmn fazla olmasi sonucu, islemlerde uzmanlasma ve ozel amach
makine ve arac-gerecin gelistirilmesi ve kullamlmasi nedeni ile uretim luzi 90k
yuksektir, Bu nedenle de birim uretim maliyeti diger uretim tiplerine gore daha dusuktur,
0-run cesitliliginin hemen hemen hie olmadrgi ve uretimde bir islemden diger isleme
gecisin luzh oldugu bu sistemler, ozellikle seri imalata geciste ileri teknoloji gerektirir.
Baslangic yatinm tutan ya da kurulus maliyeti oldukca yuksek olan bu tur uretim
sistemlerinin kurulabilmesi icin talebin ya da sauslann fazla ve surekli olmasi bir
onkosuldur. <;iinkiitiretim hizi cok yiiksektir. Seri imalann goruldugt; bu tnr sistemlerde
bir taraftan ham maddeler girerken diger taraftan ma.mulurun cikar, Otomobil, kagit ve
karton, petrokimya urunleri uretimi bu tur sistemlere ornek gosterilebilir.
2. Kafile Uretim: Belirli buyukluk ve sureklilik gosteren siparisleri karsilamak a maci ile benzer veya aym turden urunleri kafile ya da gruplar biciminde uretmek icin duzenlenen bu sistemlerde genel ve ozel amach makine ve arac-gerec birlikte kullamhr.
zel amach makine ve arac-gerecin kullamlmasi gelen siparislerin buyuklugune ve surek liligine bagh olarak degisir, Bu sistemlerde bir siparisin nretimi gerceklestirildikten sonra
ikinci ve belkide istekleri farkh bir siparisin uretimine gecilir, i~ akismm surekli sistem ler kadar hizh olmadigi kafile uretim hizi genellikle daha dusuktur ve birim maliyet daha
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yuksektir, Siparise gore ¢~
konfeksiyon imalat sistemleri bu ture ornek verilebilir .
3. Parca Uretimi: Uriin cesitliliginin fazla, musteri siparis miktanmn genellikle az
sayida ve dolayisiyla ayni islem tekrarhliguun az oldugu bu sistemlerde, bircok degisik
islem ya da isleri yapan gene! amach makine ve arac-gerecler uretimde kullamhr. Musteri siparislerine bagh olmakla birlikte bu tur uretim sistemlerinde urunler genellikle bir
kez ve az sayida uretilirler. Kuskusuz bu tiir sistemlerde diger seceneklere gore uretim
h1Z1 daha dii~ ve birim maliyet daha yfiksek olacaknr.
Yukanda verilen uretim tipleri uygulamada genellikle yaygm olarak gorunenlerdir.
Surekli uretim tipi ile kesikli uretim tipi arasmda karma ozellikler gosteren bir uretim ti pini sunrlayici kosullara gore belirlemek her zaman mumkundur. Boylece bir proje cahsmasmda suurlayici kosullar olan talep, teknoloji, kapasite gibi faktorler gozonune alma rak uygun uretim tipi belirlendikten sonra, bu uretim tipinin gerektirdigi uretimde izlenecek islem srralanm belirten bir i$ akismm ya da uretim aknmnm sematik olarak hazrrlanmasi gerekir. Asagida bir fikir vermek icin bir pirinc ve bakir cekme (profil, cubuk, born,
lama, v.b.) iiretim tesisi icin i$ akis (uretim akun) semasi verilmistir,
Sekilde goruldugu gibi 6 nolu isleme kadar aym asamalan izleyen is akisr, bu asamadan sonra yuvarlak (7) ve aln-dort kose lama dogrultma icin urunun ayn iki tiirii icin
aynlmaktadrr. Dalla sonra her iki tur icin aym islemler (9-10-11 islemleri) yapilmaktadir.
Yukandaki ornekte belirtildigi gibi bir is ya da uretim akim semasi, daha sonra tum is lemleri kapsayacak bicimde detaylandinlarak muhendislikte standart bir bicim gosteren
surec akim semalanna (process chart) aktanhr. Surec akim semalannda is tammlan icin
kullamlan standart muhendislik sembolleri ve anlarnlan asagida verilmistir,
0 Islem: Uretim surecinde her hangi fiziksel ya da kimyasal bir islemi veya bir
Parca birlestirmeyi ya da ayirma faaliyetini gosterir.

> Tasnna: Her hangi bir islem asamasmdan baska bir islem asamasma tasnnayi ifade eder.
Kontrol: Yapilan her hangi bir islemin istenilen olculere gore yapihp yapilmadigim
kontrol etmeyi belirtir.
D Bekleme: Islem, tasima ya da kontrol icin parca ya da urunun beklemekte oldu gunu gosterir,
Depolama: Parca ya da urunlerin depolama ve stok icin tutuldugunu ifade eder.
Bu simgelere gore bir sure<;; akun semasi verilen pirinc ve bakrr cekme uretim aknn
Semasma dayanarak sayfa 108'deki gibi belirtilebilir.
Verilen ornege dayah olarak aciklanan isakim ya da surec akim semalan, uretim
surecinde i$ akisma gore kapsamh bir bicimde yapilacak olan islem, tasima, depolama ve
stoklama gibi temel uretim faaliyetlerini aciklrga kavusturmus olacaktlr. Surec akim semalan uretim surecine iliskin temel irnalat giderlerini tahmin etmede buyuk kolayhk saglar. <;iinkiiimalattaki her faaliyeti acikca ortaya koymaktadrr. Boyle olunca her faaliyet
(islem, tasima, depolama ve stoklama) icin gerekli temel ve yardimci makine ve arac-ge reci nitelik ve nicelik olarak tahmin etmek oldukca kolaylasacaknr. Bu amacla surec a kim semalanmn sag tarafi bu tahminleri yapmak icin aynlnnsnr. Bu konu izleyen bolumlerde tekrar ele almacaknr.
Bu noktada hemen belirtilmelidir ki, yukanda aciklanan surec akun semalannm temel amaci, uretim surecinin gerektirdigi temel faaliyetleri ya da islemleri acikhkla saptayarak, uretim icin gerekli makine ve arac-gerecin miktanm ve niteligini tahmin etmede
kolayhk saglamaknr. Bu nedenle bu amaca hizmet ettigi olcude baska tip ve bicimdeki
uretim ve surec akun semalan da kullamlabilir. Burada onemli olan uretim surecini faaliyetlere gore detaylandrrmak ve gerekli makine ve arac gerecin niteligini ve miktanm tahmin etmektir.
4.4.3. Uretim Progrannmn Belirlemnesi
i$ akmu ve surec akum semalan hazirlanmasi soncu temel 9at1S1 belirlenmis olan
Uretim surecinin aciklik kazanmasi icin gerekli makine, arac-gerec ve isgucunun belirlenmesi gerekir. Ancak bu cahsmalardan once uretim programmm aciklga kavusturulmasi daha uygun olur. Cunku kapasite kullamm derecesi ile iliskili olan uretim progranu gerekli makine, arac-gerec ve isgucu tahminlerinde temel bir bilgi kaynagi olustu-
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rur. Bu nedenle bu asamada uretim programmm belirlenmesi gerekir.
Uretim progranu temelde talebin ve uretimde gerekli emniyet stoklannm buyiikliigii dogrultusunda duzenli bir imalat programuu ifade eder. Bu acidan yillara
gore toplam satislan belirten sans progranunda farkhdir, Uretim progranu talepteki
dalgalanmalar ve emniyet stoku degismelerine dayah olarak duzenli bir uretim akis
tablosu belirlemek ve tesisin istikrarh bir bicimde islemesini saglamak icin hazirlamr. Dolayisryla, pazar analizinde belirlenen talep ve sans raporu verileri ve bunlardaki mevsimlik ve yilhk dalgalanmalarm belirginlestirilmesi uretim progrannrun hazrrlanmasi icin buyuk bir onem tasir. Pazar analizi sonucu hazirlanan sans raporu bu
tur bilgileri saglamahdir,
Uygun bir uretim programuun hazirlanmasmda dalgalanma gosteren talebi karsilamak amaci ile gerekli enmiyet stoku (mamul stoku) miktannm tahmin edilmesi
ikinci onemli bareket noktasidir. Kurulu ve islemekte olan isletmelerde saghkh stok
talmrinleri gecmis donemde gerceklesen uretim ve sans verilerine gore kolayhkla yapilabilmektedir, Ancak bir proje icin bu tur verileri bulmak mumkun degildir, Bu nedenle, bir basparmak kurah olarak emniyet stoku miktannm tahmin edilen yilhk 1/12
si olarak (layhk sans) ahnmasmm uygun olabilecegi onerilmektedir. Eger eldeki bilgilere gore bu uygun gorulmuyorsa gerekli duzeltmeler yapilabilir, fazla tahmin etmek
az ya da hit; tahmin etmemekten daima iyidir.
Dolayisiyla talep ve enmiyet stoku dalgalanmalan cercevesinde belirlenecek ydIara gore uretim progranu aym zamanda projenin tahmini yilhk kapasite kullamm oranlanm gostermis olacaknr. Boyle bir bilgi kurulacak tesisin hangi faaliyet duzeyinde
cahsabilecegini gostermis olacaknr. Ornegin, proje i9iI1 secilen optimal kapasite 50 bin
birim/yil ve herhangi bir yilda uretim programma gore miktan 40 bin birim/yil ise,
tahmini kapasite kullamm oraru 40/50=0. 80 olacaktrr. Cunku her zaman tam kapasite
cahsmak mumknn degildir, Boylece uretim progranu bir yandan yillara gore kapasite
kullamm oranlanm gosterirken, diger yandan yillara gore uretim miktanm gostermektedir.
4.4.4. Makine ve Arac-Gerec Secimi
Isakim ve surer; akim semalan ile uretim surecinin temel yaprsi belirlendikten sonra, surec akim semalannm belirttigi faaliyetler (islem, tasuna, depolama ve stoklarna)
icin imalatta gerekli tum makine ve arac-gereci nitelik ve nicelik olarak belirlemek ve
uygun olanlan secmek gerekir. Aslmda bu aknn semalanm hazirlamarun temel amaci,
uretim surecinde kullarulacak makine ve arac-gerec ile isgucu ihtiyaclanmn tahminini
kolaylasnrmaknr, Cunku uretim surecinde temel islemler belirlendikten sonra bu islemleri yapacak makine ve arac-gerec ile isgucu ihtiyacnu nicelik ve nitelik olarak talunin
etmek asagida belirtildigi gibi oldukca kolaydir.
1- Makine ve Aras-Gereci Belirlemek: Surer; aknn semalannm belirttigi faaliyetler
temel almarak gerekli makine ve arac gerecin istenilen ozellikleri ve ihtiyac
sayisal miktarlan belirlenebilir. Omegin; ornek olarak verdigimiz pirinc ve bakir cekme
uretim tesisinde surer; akim semasmda 17 no 'lu soguk cekme islemi icin bir "KalibreOtomat" tezgahI gerekli gorulmekte ve ozellikleri kisaca soyle belirtilmektedir: "Makine
govdesi I profilden yapilnus ve alti metrelik cubuklan cekilecek boyda olacaktrr. Zincir
dii;li hrzi .34 m/sn olacak (150 - 50 nun malzeme icin), Motor 10 HP. 400 did, 380 V
olacak ve belirtilen luzt temin edecek bir sanzunana (reduktor) baglanacaknr. Her capta malzeme icin ayn ayn kahplan (matris) bulunacakt:Ir. Tezgahtan cekilen malzemenin
surekli yaglanmasi icin pompa gerekecekt:ir. Pompa V.. HP. 1400 did, 380 V motor ozelliginde olacaknr. Boylece her islem icin gerekli makine ve arac-gerec belirlenmis olacaknr.
2- Makine ve Arac-Gereci Secmek: Ozellikleri ve miktarlan belirlenen makine ve
arac-gerecler cesitli finnalar tara:findan uretiliyor olabilir. Bu nedenle saghkh bir secim
yapabilmek i9iI1 mevcut alternatiflerin belirlerunesi ve her alternatife iliskin gerekli bilgilerin uretici firmalardan ya da saticilarda saglanmasi gerekir.
Kuskusuz en uygun alternatifin secimi ekonomik bir analize dayah olarak yapilmahdir. Ancak ekonomik analizler sonucu dogru bir secim karanm vennek icin asagidaki
konularm gozonunde bulundurulmasi gerekir.
a) Her alternatifin cikn (output) kapasitesi.
b) Kalite kabiliyeti.
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c) Isgucu gereksinimi (nicelik: ve nitelik: olarak)
d) Kullamm kolayligt ve rahatligi
e) Beklenen anza siklig; ve siiresi
f) Bakmu ve onamm:

- Yedek parca bulma durumu
- Tamir icin gerekli servis diizeyi
g) Malzeme olarak girdi gereksinimi
h) Isletmek icin gerekli destek arac-gerec (malzeme alma ve verme, yiikleme ve
bosaltma gibi isler icin zorunlu olan malzeme aktartlll1- materyal handling-gereksinimleri.)
i) kurma ve isletme giic;liigii ve iliskili masraflar.
j) Elektrik, hava, su, yakrt gibi enerji gereksinimi.
k) Beklenen kullamm omrii ve hurda degeri,
I) Demode olma riski.
m) Isleme ya da calisma sirasmda ortaya cikabilecek tehlikeler.
n) ithal ya da yerli imalat olma durumu.
Bu bilgiler 1~1g111da yapilacak ekonomik analizlerde en yaygm olarak kullamlan
teknikler, litaretiirde sermaye butcelemesi teknikleri olarak adlandmlan ve en cok kullamlanlan geri odeme suresi yontemi, net bugilnkii ya da beklenen net bugunku deger,
karhhk endeksi (fayda maliyet orani) ve ic karlihk oram analizleridir. Bu yontemler ayni
zamanda proje degerlendirme yontemleri olarak da kullamldtklan icin daha sonraki boliimlerde kapsamh olarak aciklanacaklardir. Bu nedenle burada yer verilmemistir.
Ancak bu noktada belirtilmelidir ki, makine ve arac gerec secimi icin yapilacak
ekonomik analizlerde, birbirlerine alternatif olanlar cikti (fayda) acismdan benzerlik
gostermesine karsm kullamm omru ve getirdikleri maliyetler bakimmdan farkhhk gosterirler. Bu nedenle maliyetlerin hesaplanmasmda her secenegin kullamm omru gozonune almarak omur boyu gerektirdigi tiim maliyetler.
a) Baslangic (satin alma) maliyeti,
b) Isletme (enerji,akaryaktt, isletici personel iicreti v.b.) maliyeti,
c) Bakim- onanm maliyeti (degistirilecek parcalar dahil)
biciminde bir omur boyu ya da yasam devri maliyet (life cycle cost) kapsammda dusu niilerek hesaplanmalldrr. Daha soma maliyet ve cikn (fayda) degerlendirilmeleri yaptlarak en uygun (optimal) olan makine ve arac-gerecler sennaye butcelemesi (capital bud geting) teknikleri kullamlarak secilir,
4. 4. 5. lsgucu lhtiyaclannm Belirlenmesi
Imalann gerektirdigi makine ve arac-gerecin belirlenme ve secim karan verildikten
sonra diger onemli bir konu., iiretim icin ihtiyac duyulacak isgucunun nitelik ve nicelik
diizeyini beceri ve sayi olarak tahmin etmektir. Uretim kapasitesi, iiretim tipi, iiretim a kt~ siireci, iiretim progrann ve kapasite kullanim oranlan ve iiretimde kullamlacak makina ve arac-gerece iliskim bilgiler isigmda yapilacak i~giiciitahminlerinde iiretim siireci nin detayli akisim belirten surec akim semalan yine yapilacak tahminlerin temelini olusturur.
Bu semalann birbiriyle iliskili olarak gosterdigi uretim faaliyetlerinin (islem, tasi ma, depolama, stoklama) gerektirdigi isgucunun beceri diizeyi ve sayisi kolaylikla tah min edilerek semalann sagindaki sutunlarda gosterilir. Omegin bolum 4.4.2'de verilen
pirinc ve bakir cekme uretim tesisi icin secilen optimal kapasite biiyiikliigii 4.000 tn/
yd ve isletmeye gecilecek ilk yd iiretim progranu 8 saatlik tek vardiya ile yilda 240 i~gucune gore% 75 kapasite kullamrnun ongoruyorsa, giinliik iiretim kapasitesi 4 000 x
0.75/240 = 12.5 ton/giin olacakttr. Varsayalun ki, bu giinliik iiretimi gerceklestirmek icin
fire ile birlikte 13 ton/giin ham madde gerektnektedir. Buna gore surec akun semasnun
ilk faaliyetleri olan bakir ve cinko kansnnnnn ambardan ahmp dokumhaneye istenilen
her hangi bir tasim aracr ile goturulmesi icin gerekli giinliik toplam isgucu zamam:
Toplam Tasmacak Miktar
Bir Sefer Icin Gecen Zaman (dak.)
-------------------------------- X
----------------------------------------Bir Seferde Tasman Miktar
60
Biciminde hesaplauabilir. Eger vasifsiz bir isci tasima icin belirlenen bir amacla bir se ferde 500 kg hammaddeyi 10 dakikada tasiyorsa, giinliik gerekli toplam i~giiciizamam:
13 000
10
X -------- = 4.33 saat olacaktrr.
500
60
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Boylece surec akun semasmdaki her faaliyet icin gerek:li beceri diizeyine gore ayn
tahmin edilecek gunluk isgucu zamam toplamlan ahrup 8 saatlik isgucu zamamna bolu nurse her beceri duzeyine gerek:li i~giicii sayisr yaklasik olarak belirlenmis olur. Ornegin,
surec aknn semasmda yer alan tum faaliyetler icin gerekli vasifsiz isgucu zamam 216
saat ise, gerek:li vasifsiz i$<;i sayisr 216/8 = 27 olacaktrr. Kuskusuz bu sayi izin ve hasta Ilk gibi isgucu kayiplan gozonune almarak uyarlanabilir. Bu ornegin de bir kez daha vurguladigi gibi uretim aknmm belirten surec aknn semalan makine, arac-gerec ve isgucu
tahminleri icin temel hareket noktasidir. Bu nedenle bu semalann uretim teknolojisi ve
uretim tipi isiginda ilgili muhendisler tarafmdan titizlik:le hazirlanmasr projenin teknik a naliz asamasuun onemli bir konusudur.
4.4.6. Uretim Surecinin Orgutsel Yapisinm Belirlenmesi
Teknik analiz asamasinda bu tur bir calismamn amaci, hedeflenen uretimin gerceklestirilmesi icin gerek:li olan yonetsel personelin ozellik ve sayisuu belirlemek ve aynca
genel yonetim giderlerini tahmin etmeye isik tutmaktrr. Uretim sisteminin orgutsel yapi st ve gerek:li yonetsel personel sayrsi projeye gore farkhlik gostermesine karsm genel olarak bir projeye iliskin yonetim hizmetleri asagidaki gibi belirtilebilir.
a) Genel Yonetim
b) Tedarik
c) Uretim
- Uretim planlamasi
- Endustri muhendisligi
- Fabrika muhendisligi
- Uretim ve kalite kontrol
- Urun gelistirme
d) Pazarlama
e) Finansman
f) Muhasebe
g) Personel
Bu genel cerceve icinde bir projenin gerektirdigi yonetsel personel nitelik ve nice lik olarak belirlenmeli ve yonetimin yapismi gosteren bir organizasyon semasi hazrrlan mahdir. Bu sema projenin bir tesis olarak nasil bir orgutsel yapi icinde gerceklestirildigini belirtir. Boylece genel yonetim giderlerini tahmin etmek kolaylasacaknr. Cunkii orgutsel yapi icinde genel mudur, mudur, mudilr yardimcilan, sef ile gerek:li diger yonetim
personeli sayisi belirlendikten sonra piyasadaki ucret diizeyine gore ucretler ve diger gi derler tahmin edilir.
4.4.7. Fabrika ic;i Yerlesme Duzeni ve Bina Ihtiyacmm Belirlenmesi
Uretim surecinin belirlenmesine iliskin olarak bundan onceki alt bolumlerde acik la.nan cahsmalann 1$lglllda, projenin bir tesis olarak gerceklesmesi durumunda icinin yerlesme duzeninin nasil olacagi belirlenmelidir. Fabrika ici yerlesme ya da isyeri duzeni
cahsmasi genel olarak uretim sisteminde yarattlan degerin maksimum diizeye cikanlmasi
icin makine, arac-gerec, personel, malzeme ve yardunci hizmetlerin fabrika icindeki yer lesiminin en uygun bir bicimde belirlenmesini amaclar, Bu genel cerceve icinde uygun
bir fabrika ici yerlesme duzeninin cahsan personelin, yoneticilerin ve uretim sistemi ile
iliskili diger insanlann ihtiyaclanni karsilamasi esastrr. Bu genel amaclara ek olarak iyi
bir fabrika ici yerlesme duzeninin gerceklestirilmesinde asagidaki ozel amaclar gozonunde bulundurulur.
a) Uretim surecinde malzeme tasmuna iliskin maliyetleri ve zamam en az diizeye
indirmek.
b) Cahsanlara yonelik tehlike ve kazalan en alt diizeyde tutmak.
c) Uretim surecinde denge saglayarak darbogazlann ortaya cikmasim engellemek
d) Makinalarm cahsanlar iizerindeki olumsuz etkilerini (toz, duman, gurultu, v.b.)
en aza indirmek.
e) Iyi bir cahsma ortanu saglayarak cahsanlann moralini yiikseltmeli ve etkin bir
bicimde cahsmalanm saglamalidir.
f) Insaat ve arazi maliyetlerinin yiiksek olmasi nedeni ile uygun buyuklukte bir
yerlesim alam ve bina hesabi yapilmah ve tamanu kullamlmahdir.
g) ileride yaptlabilecek yeniden yerlesim diizenlemelerinde kolayllk saglayabileeek esnek:likte olmahdir.
Bu amaclann gerceklestirilmesini saglayacak uygun bir fabrika ici yerlesme duze ninin gelistirilmesi kapsamh bir muhendislik calismasun gerektirir. Ancak proje cahsma-
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2. Dogal Faktorler: Kurulus yeri,
a) Iklim Durumu,
b) Cografik yapisi (daghk, deprem bolgesi olmasi gibi) ve
c) Dogal su kaynaklan acisindan uygun bir bolgede olmahdir.
3. Ekonomik Politikalar: Cesitli bolgelere sanayi yatmmlanni cekmek icin hiilcti metlerin uyguladigi dogrudan ve dolayh tesvikler de kurulus yeri seciminde goz onunde
bulundurulmasi gereken onemli faktorlerdir,
Cografik bolge secimini etkileyen bu genel faktorlerden farkli olarak, mahalli bolge ve konumluk yer secimini etkileyen faktorlerde soyle siralanabilir. Baska bir ifade ile
cografik bolge icinde belirlenecek konumluk yer ya da alan seciminde asagidaki faktorler
goz onunde bulundurulmahdir.
a) Mahalli bolgenin toplumsal kosullan, hastane, okul ve eglence merkezleri gibi
olanaklarla cahsanlann toplumsal ihtiyaclanm karsilama diizeyi.
b) Sehir ici ve sehir d1~1 ulasim ve haberlesme olanaklan.
c) Su, enerji ve artiklann anlmasi gibi altyapi olanaklan.
d) Yan sanayinin varhgi
e) Arazi buyuklugu ve toprak yapisi,
f) Arazi maliyeti ve insaata hazirlama masraflan.
Yukanda genel ve ozel iki temel grup biciminde verilen tum faktorleri birlikte gozonune ahp degerlendirecek ve en uygun kurulus yeri seciminde yardimci olabilecek ge nel bir kurulus yeri modeli ne yazik ki mevcut degildir. <;iinkii yukanda belirtildigi gibi
bazi faktorler birbiri ile celismekte ve bazilanm ise sayisallasnrmak mumkun olmaktadrr.
Bu nedenle yukanda verilen faktorlere gore ortaya cikan aday kurulus yerleri arasmda en
uygununu secmek icin farkh yaklasnn ve modeller onerilmektedir.
4.5.1. Kurulus Yeri Secimi Yaklasimlan ve Yontemleri:
Kurulus yeri secimi icin onerilen model ve yaklasimlar tek fabrikah olma durumuna gore farkhhk gosterirler, Ancak hemen hepsinde temel amac tasima maliyetlerinin en
az duzeye indirilmesidir. Cunku diger faktorler ya her aday kurulus yeri icin benzerlik
gostermekte ya da sayisallastirmada gucluk yaratmaktadrr. Asagrda kurulus yeri seciminde en cok kullarulan yaklasim ve modeller iki grupta verilmistir,
1. Tek Fabrikah Kurulus Yeri Secimi: Bu durumda, yani proje sahibi kisi ya da
kurulusun iliskili baska herhangi bir fabrikasunn bulunmadigi ve tek bir fabrikanm kurulacagi kurulus yeri seciminde izlenen yaklasimlardan birisi, aday kurulus yerleri arasm clan sayisallastmlabilen kurulus yeri faktorlerinin neden oldugu toplam yilhk maliyetlere
gore en dusuk maliyetli olam secmektir, Bu yaklasima gore her aday kurulus yeri icin
yilhk tasima maliyetleri, arazi maliyeti ve gelistirme masraflan, isgucu, su, enerji ve ya kit giderleri hesaplanmakta ve yillik toplam maliyeti en dusuk olan yer en iyi kurulus yeri olarak secilmektedir, Ancak belirtilen maliyet kalemlerinin cogu aday yerlerde benzerlik gosterdiklerinden ve en onemli kalemin tasima maliyetleri olmasmdan dolayi maliyet
minirnizasyonu amaci ile kullarnlan faktor yalmzca tasima ya da ulasnn maliyetleri ol maktadir, Bu durumda en iyi kurulus yeri aday yerler arasmda toplam tasima maliyeti en
az olan yani,
esitliginin degerini minimum yapan yer olmaktadrr.
Burada:
C: lsletmeden Pazar noktalanna ve ham madde kaynaklarmdan isletmeye yapila cak toplam tasuna maliyetini,
Ti: Isletme ile i'nci (i= 1,2,
,n) tasima noktasi arasmda bir birim mahn birim
uzakhk tasima maliyeti (ornegin, 1 km icin 1 ton ya da lm3 mal veya hammaddenin tasima ucreti),
Qi: Isletme ile i 'nci tasima noktasi arasmda tasmacak rniktar,
Mi: lsletme ile i'nci tasima noktasi arasmdaki uzakhgi ifade etmektedir.
n : Urun ve ham madde tasmma noktalan sayisrru gostermektedir.
Bu yaklasimlara benzerlik gosteren bir baska yaklasim ise, aday kurulus yerlerini
karhhk oram acismdan karsilasnran ve en iyi yeri isletmenin en karh oldugu yer olarak ifade eden bir yaklasimdir. Buna gore aday kurulus yerlerinin gerektirdigi yatmm tut.an ile uretim ve pazarlama acilanndan katlamlan maliyetleri, her aday yerin gerceklestirebi lecegi sans gelirleri ile karsilastmlarak kar rniktan bulunur. Bulunan kar rniktan yatmm
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tutanna bolunerek basit bir karlihk oram belirlenir ve yuksek oram veren yer secilir,
Kuskusuz bu yontemde ozellikle proje iiriiniiniin sans fiyan acismdan bolgesel farkhhklar olacagi kabul edilmektedir. Aksi durumda bir onceki yaklasimlara benzerlik gosterecektir.
Goruldugu gibi yukanda aciklanan ve aday kurulus yerlerini neden olduklan toplam uretim maliyeti, ve karhlik oram acismdan degerlendiren bu yaklasimlar, kurulus yeri secimini etkileyen faktorlerden yalrnzca parasal deger ile ifade edilebilenlere dayah olmaktadir. Halbuki kimi durumlarda parasal olarak ifade edilemeyen diger nitel faktorler
son derece onemli ve bir isletmenin basansuu belirleyen temel faktorler olmaktadir, Bu
nedenle kurulus yeri secimi kararlarmda bu nitel faktorlerin goz ardi edilmesi yanhs
sonuclara yol acabilir,
Nitel kurulus yeri faktorlerinin degerlendirme olcutu olarak kullanabilmesi icin onerilen yaklasimlar agirhkh (onem katsayisi) puanlama yontemleridir. En yaygm olan
uygulama bicimine gore bu yontemlerde, asagidaki tabloda gosterildigi gibi, ilk once
projenin kurulus yeri secimini etkileyen temel faktorler belirlenmekte ve daha sonra proje acismdan onemine gore her faktore belli bir olcek (0-10 ya da 0-20 gibi) iizerinden
agirhkh bir puan verilmektedir. Bundan sonra her aday kurulus yeri yine aym olcek uzerinden her faktor acismdan tek tek puanlandinhr. Alman puanlar faktorlerin agirhk puarn ile carpihr ve aday kurulus yerlerinin aldig; toplam puanlar hesaplarnr ve siralamr.
Asagidaki tablo bu aciklamayt sayisallastirmak amaci ile verilmistir. Tabloya gore lO'lu
bir olcek iizerinden en onemli kurulus yeri faktoru Pazar olmakta ve bu faktore tam agirhk (10 puan) verilmistir, En onemsiz faktor ise tesviklerdir ve yalrnzca 2 puan verilmis
tir. Yani tesviklerin kurulus yeri seciminde fazla onemli olmadigi dusunulmustur, Daha
sonra aday kurulus yerleri olan A, B ve C' ye yine lO'lu olcek iizerinden her faktor a91smdan sunduklan avantaja gore puanlar verilmistir, Ornegin, A yeri 90k onemli olan pazar faktoru acismdan dezavantajh oldugu icin 2 puan alnus ancak tesviklerin verildigi bir
yer oldugu icin de 8 puan alnusnr, Daha sonra bu puanlar agirhklan ile carpilmaktadir.
Verilen tabloya gore ilk cazip kurulus yeri C daha sonra B gelmektedir, Cunku C kurulus
yeri en yuksek (447) puana sahip olmustur. Boyle agirhkh puanlamaya dayali bir yontemin etkinligi, kuskusuz karar verenlerin bilgilerine ve kisisel degerlendirmelerine bagli
olacaktir. Ancak boyle bir nitel yaklasim daha once aciklanan nicel degerlendinne yaklasimlan ile birlikte kullaruldigi zaman daha fazla giivenilir ve etkin olacaktir. Bu nedenle
uygulamada da cogu kez yapildigi gibi, tek fabrikah kurulus yeri secimlerinde aday kurulus yerlerinin once agirhkh puanlara onem sirasma gore siralanmasi ve daha sonra
onemli gorulenlerin, toplam maliyet, tasima maliyeti ya da karhhk oram yaklasimlardan
uygun goruleni ile secilmesi onerilebilir. Boylece onerilen yaklasimlar cercevesinde ilk
asamada genel cografik bolgenin ve ikinci asamada konumluk yerin secimi saghkli bir
karara baglannus olacaknr. Y ani kurulus yeri secimi once cograflk bolge sonunda
konumluk yer icin iki asamada ayn ayn yontemlerle degerlendirip karara baglanacaknr.
2. Cok Fabrikah Kurulus Yeri Secimi: Proje sahibi kisi ya da kurulusun benzer ni telikte iiriin ureten birden fazla islemekte olan fabrikasmm bulundugu ve proje icin yeni
bir kurulus yeri secilmesi gerektigi durumlarda agirhkh puanlama yaklasimlan yine aday
kurulus yerlerini onem sirasma gore srralamak icin kullarnlabilir. Ancak maliyet minimizasyonu amaci ile en uygun kurulus yerini belirlemede optimizasyon tekniklerinden ya rarlanmak 90k daha uygun olacaktrr. Baska bir anlanmla yeni isletme icin kurulus yerini
maliyet minimizasyonu amaci ile tek basina ele almak uygun bir yaklasim olmayacaktrr.
Cunku yeni kurulus yeri tesebbusun sahip oldugu mevcut fabrikalar tarafmdan etkilene cektir. Bu nedenle kurulus yeri secimini mevcut fabrikalan da kapsayacak bicimde bir
biitiin olarak ele almak ve bu kosullar cercevesinde optimal yeri bulmak daha saghkh bir
yaklasim olacaktrr.
Bu amacla en yaygm olarak kullarnlan optimizasyon teknikleri ulastirma modeli ve
dogrusal programlama teknigidir. Thi teknikte de amac maliyet minirnizasyonu ve suurlayict kosullar ayru olarak almdigi icin birbirinirl yerine kullantlabilir. Ancak bazi ozel kosullann model kapsamma almmasi durumunda en etkin teknik dogrusal programlama olacaktrr. Hatta ulasurma modelinin karmasikhgi durumunda, cozum yonteminin genel ve
etkin olusu aynca hazir bilgisayar paket progratnlanrnn hemen her yerde bulunusu nedeni ile ulasurma modelinin dogrusal bir programlama modeli olarak formiile edilmesi ve
bilgisayar araci ile cozulmesi en uygun yaklasim olacaktrr. Ulasnrma modeli ve dogrusal
programlama tekniginin 90k fabrikah kurulus yeri secimi kararlarmda kullarunum asagidaki ornekle aciklamak uygun olacakttr.
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Varsayalun, ki, bir tesebbusun ayru iiriinii iireten X ve Y gibi iki fabrikasi, A,B,C
ve D gibi dort ilin taleplerini karsilamaktadir. Ancak gecen zaman .icinde talepte gorulen artis sonucu, mevcut fabrikalanmn da kapasitelerinin suurli olusu nedeni ile pazanm baska finnalara kaptirmak istemeyen tesebbus agirhkh puanlama yontemi ile uygunlugunu belirledigi A ve C illerinden herhangi birinde 20bin birim kapasiteli yeni bir fabrikamn -kurulmasma karar verir. Mevcut fabrikalarm birim iiretim maliyetleri, illere birim tasima maliyetleri, iiretim kapasiteleri, illerin talep miktarlan ile aday kurulus yerlerinin (Ave C) tahmini birim iiretim ve pazarlara tasuna maliyetleri asagidaki tabloda verildigi gibi olsun.
Aday kurulus yerlerinin kendi il bolgelerinde birim tasima maliyetlerinin (fabrikadan sans merkezlerine) ayru (4 TL) oldugu kabul edilmistir, Aynca birim iiretim maliyetlerinin her fabrika icin farkh oldugu varsayilnustir. Ancak birim iiretim maliyetinin her yerde aym olacagi kabul ediliyorsa modele bu verileri almak gereksiz olur.
Sorun simdi mevcut fabrikalar da goz onune ahnarak, toplam maliyeti (uretim+ ta sima) minimum yapan aday kurulus yerlerinden hangisinin optimal oldugunu bulmaknr,
Yani yeni fabrika icin optimal kurulus yerinin Aili mi yoksa C ili mi oldugunu bulmak tir. Bunun icin her aday il icin ayn ayn bir ulastuma modeli tablosu asagidaki gibi hazir lamr. Karelerdeki maliyet kalemleri birim iiretim ile birim tasimamn toplamuu ifade et mektedir.
Boyle hazirlannus ulasnrma modelleri, toplam maliyet minimizasyonu amaci ile
Atlama Tasi, MODI ya da V AM yontemlerinden herhangi birisi ile cozulebilir, Cozum
sonucu hangi il icin toplam maliyet en dusuk ise o il kurulus yeri icin secilir, Ornegimiz
bu yontemlerden birisi ile cozulurse, kurulus yeri Aili olursa toplam maliyet 48.865 milyon eger C ili olursa toplam maliyet 49 .165 milyon lira olacaktir. Dolayisiyla top lam maliyeti minimum yapan A ili optimal kurulus bolgesi olacaknr. A ill icin modelin optimal
cozumu asagidaki gibidir.
Tabloda goruldugu gibi optimal kurulus yeri A ilinde yeni bir fabrika kuruldugu
zaman bu ilin 25 bin olan toplam talebinin 20 binini bu yeni fabrika karsilayacak geri kalan 5 bini de Y fabrikasi tarafmdan karsilanacakur. Belirlenen optimal ulasim progranuna gore Y fabrikasi aynca B pazarma 20 bin ve C pazanna da aynca 20 bin birim mal
gonderecektir. X fabrikasi ise C pazanna 10 bin ve D pazanna ise 25 bin birim mal gonderecektir. A ilinde kurulacak yeni fabrika ile birlikte optimal ulasim programi boylece
kurulus yeri ile birlikte belirlenmis olmaktadir,
Aym kurulus yeri ornegi bir dogrusal bir programlama problemi olarak formiile edilip simplex yontemi ile de cozulebilir. Bu durumda da yine amac fonksiyonu toplam
maliyet minimizasyonu ve fabrika kapasiteleri ile Pazar yerlerinin talep miktarlan kisit layici esitlik ve I veya esitsizlikler olarak belirlenip, her aday kurulus yeri icin bir dogrusal programlama modeli formiile edilecektir. Optimal kurulus yeri, ulastirma modelinde
oldugu gibi amac fonksiyonu toplam degeri minimum olan secenek olacaktir, Genel olarak ulasurma modelleri dogrusal programlama modelleri olarak asagidaki gibi formiile
edilebilir. (orneginize gore toplam kapasite (arz) toplam talebi esit varsaytlnustrr)
Amac fonksiyonu:
Ornegimizde m=4 olacaktrr.
aj: j'inci fabrikamn kapasitesini
bi: i'inci pazann talebini,
Xij: i 'inci pazara j 'inci fabrikadan gonderilecek mal miktanm,
Cij: i'inci pazaraj'inci fabrikadan gonderilecek malm birim maliyetini (iiretim+tasima),
Zmin: Minimize edilecek amac fonksiyonunun degerini (toplam maliyeti) temsil
etmektedir,
4.5.2. Kurulus Yeri Seciminde Baz1 Temel ilkeler
Kurulus yeri secimi, tasan halindeki proje cahsmasnun gerceklesme surecine do sum noktasmm baslangrcidir. Bu nedenle bu secimin titizlikle yapilrnasi gerekir ve secim
karan siirecinde asagida maddeler biciminde belirten bazi temel ilkelerin siirekli olarak
goz onunde bulundurulmasi dogru bir karara varmada onemli bir rol oynayacaktir.
1. Kurulus yeri karan verilip isletme kurulduktan sonra hemen hemen donusu ol mayan bir yola girilmistir, Bu nedenle acele edilmemeli ve karar icin gerekli tum bilgiler
saglanmahdir. Biitiin proje cahsmasi boyunca verilen karann dogrulugu gozden gecirilmelidir. Gerekirse tesis kurulmadan yer degisikligine gidilmelidir. Cunku tesis kurulduktan sonra fark edilen hatamn telafisi miimkiin degildir. Tiim kurulu tesisi baska bir yere
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tasimak mumkun degildir, Bu nedenle §U onemli deyisi her zaman aktlda tutmak gerekir:
<xkurulus yeri secimi, evlilikte es seciminden daha onemlidir.cc-Cunku es seciminde hatarun telafisi miimkiin iken digerinde mumkun degildir,
2. Kurulus yeri karan genel cografik bolge seciminden baslayarak konumluk yer
secimine dogru asamah olarak ele almmahdir ve sistematik bir biitiinliik icinde tiim faktorler ve etkilesimleri gozonune almarak incelenmelidir.
3. Karar verme surecinde hicbir zaman bir tek yaklasim ya da yontemle yetinilmemelidir. Onerilen teknik ve yontemler yalruzca karar vermeye destek amaci tasir. Ne kadar 90k boyutlu analize gidilirse karar etkinligi kadar artacaktrr. Cunku, belki bir daha
boyle bir karar verihneyecektir. Bundan sonraki karar basansizhk durumunda tasfiye karan olacaktrr.
4. Kurulus yeri seciminde belli bir cografik bolgeyi ve alanlan simrlandirma zo runlulugun olmasi nedeni ile ozellikle dis pazarlarla iliskili endustri dallan icin en iyi kurulus yeri seciminde, hammaddelerin disalmu ve/veya urnnlerim drssatmu durumlan ve
aynca kurulus yeri secimini etkileyen faktorlerin zamansal gelisme sureci icinde degisebilme ozelliginin bulunmasi, uzun bir doneme yonelik kurulus yeri secim karanm guclestirebilir.
5. Bazi endustri dallannda cesitli ekonomik nedenlerle isletmelerin kurulus yerleri
bakimmdan "toplama" ozelligi gostermesi yaygmdrr. Boyle durumlann ustunluk ve sa kmcalan degerlendirilmelidir, Uzun donemde toplanmamn neden oldugu rekabetin ve
cevresel sorunlann olumsuz etkisi sonucu toplanma merkezlerinden uzaklasma biciminde bir "dagilma" egilimi ortaya cikabilir. Caginuzda belirgenlesen bu egilimler incelenmelidir.
6. Kurulus yeri seciminde hnkumetlerin ya da belediyelerin sagladigi organize sa nayi bolgeleri secenegi bir kurulus yeri secenegi olarak degerlendirilmelidir.
7. Son olarak uluslar arasi ticaretin artngi, Avrupa Toplulugu gibi ekonomik bu tunlesmelerin luzlandigi bir globalizasyon (kuresellesme) cagmda dis Pazar bulma arayi§1 yabanci ulkelerde kurulus yeri secimini giindeme getirmistir. Bu tur yeni egilimler ge lecege yonelik bir proje cahsmasmda gozonunde bulundurulmasi zorunlu olan gelisme lerdir.
Sonuc olarak optimal kurulus yeri, projenin isletme asamasmda amaclanm en iyi
bicimde gerceklestirdigi yer olarak genelde asagidaki ozellikleri tasimalidir.
a) Uretim faktorleri en uygun fiyatla ve istenilen nitelikte surekli olarak saglanabilmelidir.
b) Urunler tiiketim pazarlanna uygun bir maliyetle kolayhkla ulastmlabilmelidir,
c) Uretim ve pazarlama acismdan, isletme faaliyetlerinin cesitlenmesi ve uretim
kapasitesinin genisletilmesi gibi durumlarda, gelisme ve genisleme olanaklan bulunmalidir.
4.6. Yannm Uygulama (Termin) Planmm Hazirlanmasi
Simdiye kadar alt bolumler altmda aciklamalardan anlasilacagi gibi genel kapsarm
ile teknik analiz, pazarlama olanagi olan proje urununun uretimini gerceklestirecek tek nik bir birim olan isletmenin kurulabilmesi icin gerekli teknik ve ekonomik icerikli bir
dizi birbirini ile iliskili kararlann almmasuu gerektirmektedir. Her ne kadar aciklama kolayligi saglamak amaci ile bu kararlar asamah bir bicimde alt bolumler altmda verilmis
ise de temelde cogu sistematik bir iliski icinde olan esanh kararlardrr. Bu nedenle teknik
analiz her asamada surekli bir geri-besleme (feed-back) akmu olan bir sistematik niteligi
tasir.
Kurulus yeri secimi ile planlanan projeyi uygulamaya koyma yonunde ilk adimm
anldigi teknik analiz asamasi sonunda, simdiye kadar yapilan cahsmalar ve elde edilen
bilgiler cercevesinde alman kararlann asama asama ve birbiri ile iliskili faaliyetler bici minde uygulamaya nasil konulacagi ve kurulacak islemenin ne zaman uretime gececeginin planlanmasi ya da programlanmasi gerekir. Yatmm uygulama plant ya da termin plam hazirlama olarak adlandrran ve isletmenin kurulmasi icin bir zamanlama programla mast niteligi tasiyan boyle bir cahsma, bir yandan proje analistlerin teknik analiz kararlanm bir kez daha gozden gecirme olanagmi yaratrrken ote yandan da projenin gerektirecegi toplam yatmm tutanmn saghkli bir bicimde talnninine yardimci olacaktrr.
Yatmm uygulama planlanmn hazirlanmasmda GANT semalan, CPM (Critical
Path Method-Kritik Yol Yontemi) ve PERT (Project Evaluation and Review TechniqueProje Degerlendirme ve Gozden Gecirme Teknigi) gibi yaygm bilinen sebeke analizleri
kullamhr, 0 halde proje analistleri bu proje programlama yonternlerini kullanarak birbiri
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ile iliskili bir bicimde ve her faaliyetin gerektirdigi zamam da tahmin ederek insaat oncesi, insaat, makine ve arac-gerec almu, montaji, deneme uretimi faaliyetlerini programla malt ve nihayet isletmenin tam uretime ne zaman baslayacagnu gosteren semalan hazir lamahdirlar,
Ornegin, aciklama amaci ile teknik analizi uygun olarak yapilan bir projenin, uy gulamaya konulmasi icin gerekli faaliyetler, aralanndaki iliski srrasi ve faaliyetlerin biti rilmesi icin beklenen zaman surelerinin (PERT' e gore u9 tahmine dayah agirhkli ortalama ya da CPM' gore tek tahmin) asagidaki bicimde verildigini varsayahm.
istenilirse boyle bir uygulama plam gun ve ay olarak zaman akisnu gosteren
GANT semalan ile de gosterilebilir, Proje uygulama plamnda onemli olan isletmenin
kurulus doneminde gerekli faaliyetleri birbiri ile iliskili olarak srralamak ve fabrikamn
kurulus donemi yani tam uretime gecmesi icin gerekli zamam hesaplamaktrr.
Konuyu aciklamak icin verdigimiz sekil 4-5'deki plana gore bu projenin uretime
gecmesi icin baslaruldigi tarihten itibaren 422 gun gecmesi gerekmektedir. Cunku sekildeki agm kritik yolu (gecilmesi gereken en uzun yol) 0-1-2-4-5-6-8-9 olaylanndan geemektedir ve bu olaylann bitirilmesi icin gecmesi gereken zaman suresi toplami 422 gun dur, Boylece PERT ve CPM' e dayah proje uygulama plam, projenin kurulus donemi
zamarum ve gerekli faaliyetleri birbiri ile iliskili bir bicimde gostererek bu donemde gerekli toplam yatmm harcamalanmn tahmin etmemizde buyuk kolayhk saglayacaknr.
Cunku tesisi gerceklestirmek icin gerekli temel faaliyetler gerekli zamanlan ile birlikte
belirlenmistir, Bu asamadan sonra her faaliyetin gerektirdigi toplam maliyeti tahmin etmek kolay olacaktrr. Boylece tesisin isletmeye ahnmasi icin gerekli ek harcamalarda aynca tahmin edilmis olacaktrr.
I
V. FiNANSAL ANALiz
Bir yatmm onerisi icin pazar uygunlugu ve proje urununun teknik yapilabilirligi
saptamp gerceklestirecek tesisin nasil ve nerede kurulacagi konusunda bir dizi karara
vardiktan sonra, yapilabilirlik cahsmasmm (fizibilite etudunun) son asamasi finansal analizdir. Finansal analiz, projenin gerceklesmesi icin kurulus doneminde gerekli toplam tutan ve uretime gectikten sonraki isletme doneminde faydah omni boyunca gerektirdigi
isletme giderleri ile saglayacagi gelirleri tahmin etmek ve bu tahminler cercevesinde yatinm onerisinin degerlendirilerek basan derecesinin belirlenmesini amaclar, Bu genel a maclara yonelik finansal analiz asamasinda yapilacak cahsmalar bundan sonraki alt bo lumlerde ayn ayn aciklanacaknr.
5.1. Projenin Toplam Maliyetinin Hesaplanmasi
Bir yannm onerisinin toplam maliyeti, yapilacak harcamalann amaci, tekrarlanma
durumu ve projenin yasam devri gozonune almarak, yatmm harcamalan ve isletme gi derleri olarak iki farkh bicimde knmelendirilebilir. Benzer bicimde bir projenin kapsadigr
zaman donemi ya da yasam devri, "kurulus (yatmm) donemi" ve "isletme donemi" ol mak uzere iki devreye aynlrr. Yannm onerisinin ortaya cikismdan tesisin isletmeye acilma zamamna kadar olan kurulus donemi icinde yapilan harcamalar, tesisin kurulmasuu
saglayan sabit sermaye yatmm giderleri ve kurulus tesisi fiili olarak isletilebilmesi icin
gerekli olan isletme ya da cahsma sermayesinden olusur, lsletme sermayesi ve sabit sermaye yatmm giderleri toplarm kurulus doneminde projenin toplam yatmm tutannl olustururlar. Kurulus doneminin uzunlugu ve harcamalann ortaya 9Ikl§ zamanlan projenin
uygulama (termin) plant tarafmdan belirlenmis olacaktrr. Cunku termin plant projenin
kurulus donemi faaliyetlerini gostermektedir.
lsletme giderleri ise tesisi tam uretime baslamasindan projenin "faydah omru" sonuna kadar gecen isletme donemi icinde uretim icin yapilan harcamalardir. Isletme doneminin uzunlugu dogal olarak tesisin faydah omrune baghdir, Bu nedenle proje analistleri
bu faydah omrun ne kadar olacagnu belirlemelidirler.
Kuskusuz, yatmm alamna gore degismekle beraber, bir tesisin "faydah omru" tire timde kullammma karar verilen temel makinelerin teknik omurlerine ve teknolojik gelisma ve degismelerin projenin uretim teknolojisini demode ederek ekonomik olmaktan 91karmasma baghdir, Cunku bir tesisin uretim teknolojisi ve kullandrgi makinelerin teknik
omru ne kadar uzun olursa olsun eger teknolojik gelisme bunlan demode ederek ekono mik olmaktan cikanrsa, tesisin faydah omru sona erecektir. 0 halde bir proje icin teknik
ve ekonomik boyutlar birlikte dusunulerek uygun bir faydali omur ya da isletme donemi
belirlenmelidir. Ancak bu oldukca zor bir karardrr. Cunku sabit sermaye yatmmlan ge nellikle uzun bir isletme donemini kapsar ve bu donem icinde teknolojik ve ekonomik
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degismelerin ne olacagmi tahmin etmek oldukca zordur. Bu nedenle pratik uygulamalar,
yatmm icinde yer alacagi sektorun ekonomik ve teknolojik kosullanna bagh olarak sabit
sermaye yatmmlan icin 10-12 yilhk bir isletme doneminin tesisin faydah omru olarak almmasmi onermektedir. Ancak kullarulan teknoloji luzla degisen bir teknoloji ise daha
kisa bir sure isletme donemi olarak almabilir,
Bir yatmm projesinin gerektirdigi toplam yatmm tutan ve isletme giderlerinin
dogru tahmin edilmesi temel amac olmakla birlikte, yatmm onerisinin niteligine ve projenin hazirlanma amacma gore bu giderlerin gruplandmlmast farkh bicimler gosterir,
DPT (Devlet Planlama Teskilan), TKB (Turkiye Kalkmma Bankasi) ve TSKB'nm (Tur kiye Sanayi Kalkmma Bankasi) proje cahsmalannda izledikleri proje toplam maliyetini
hesaplama cizelgeleri Ek II' de verilmistir, Bu cahsmada, izledigimiz yaklasima uygunlugu nedeni ile DPT ve TKB proje cahsmalannda izlenen cerceve benimsenmistir, Diger
kuruluslann izledikleri cerceveler de aym olcude uygundur. 19 Mart 1997 tarih ve 22938
sayih Resmi Gazete'de yaymlanan ve tesvikli yatmmlar icin istenen Yatmm Bilgi Formu
Ek III' de verilmistir, Onemli olan projeye iliskin tum maliyet kalernlerinin hesaplama
kapsamma almrnasidir, Asagidaki bolumlerde maliyet gruplannm kapsami ayn ayn aciklanacaknr,
5.1.1. Kurulus Donemi Toplam Yatmm Tutannm'Hesaplanmasr
5.1.1.1. Sabit Sermaye Yatmm Giderlerinin Tahmin Edilmesi
Sabit sermaye yatmm giderleri projenin uygulama (termin) planmda ongorulen te sisin kurulus donemi boyunca, maddi (arazi, bina, makine, vb.) ve maddi olmayan (pa tent, lisans iicretleri vb.) tum sermaye faktorlerine yapilan harcamalan kapsar. Bir sabit
sermaye yatmm projesinin "m" yih kapsayan kurulus doneminde muhtemel sabit yannm
giderleri Tablo 5-1 'de gosterildigi gibi gruplandmlabilir. Tablonun diizenlenmesinde
DPT ve TKB sabit yatmm giderlerini suuflandirma cercevesi temel ahnnusnr.
Tabloda gosterilen sabit yatmm giderleri ve tahmininde gozonunde bulundurulacak temel bilgi kaynaklan asagidaki gibi ayn ayn aciklanabilir.
1.Etiid ve Proje Giderleri: Yatmm onerisi icin on yapilabilirlik cahsmasi sonucu
bir fizibilite etiidii karan verildikten soma, pazarlama,teknik ve finansal analiz asamalannda gerekli tum ekonomik ve teknik arasnrma ve incelemeler icin yapilacak harcamalan
kapsar. Piyasa analizleri, miihendislik projeleri, ekonomik analizler, planlamava diger darusmanhk hizmetleri icin yapilan tiim harcamalar bu gruba girer. Pazar ve teknik analiz
bolumlerinde belirtilen calismalar etut ve proje giderlerini tahmin etmede yol gosterici olacakur, Kimi zaman da fizibilite etiidii bir uzman damsmanhk finansma yaptmhr, Bu durumda darusmanhk finansnun teklifi temel tahmin araci olacaktrr.
I'

2.Lisanslar ve Patentler: Secilen uretim teknolojisinin gerektirdigi patent ve knowhow icin yapilan lisans sozlesmelerinin kapsadigi odemeleri kapsar. Ancak daha once optimal teknoloji secimi ve transferi konusuna iliskin olarak ifade edildigi (bkz. Bolum 4.3.) lisans sozlesmelerinin kapsadigi odeme ya bir defada tesis isletmeye gecmeden once odenmekte (lump-sum veya paid-up royakty ) ya da tesis uretime gectikten soma yilhk uretim
ya da sans miktan degerinin belli bir yiizdesi olarak isletme donemi boyunca yillik (running royalty) olarak odenmektedir. Bu nedenle ancak "paid-up royalty" odemeleri buboliimde yrllara gore yer alacaktrr. KU$kuSUZ, lisans sozlesmelerinin kapsadigi odeme miktan
yapilacak sozlesmeye gore belirlenecektir. Bu nedenle secilen teknolojiyi satan kurulusun
teklifi ya da bu kurulus ile yapilan gorusmeler temel bilgi kaynagidir.
3. Arsa Degeri: Tesisin kurulus yeri olarak secilen konurnluk yerde, bolum 4.4.7'
de aciklandigi gibi, uretim alaru, yonetim ve yardimci hizmetler icin ihtiyac duyulan arsa run satm alma degerini ve satm alma icin yapilacak her tur)ii masraflan ( odenecek vergi ve
harclar, vb.) kapsar.
4. Arazi Diizenleme: Arsanm insaat icin ham hale getirilmesi icin yapilacak her
turlu diizenleme (santiye, hafriyat, drenaj, yesil alanlar, vb.) cahsmalan icin yapilacak harcamalardrr. Kurulus donemini tasan, ornegin yesil alan ve'bahce bolumu gibi, harcamalann
geri kalan ve isletme donemine yayilan kisnu isletme giderleri olarak aluur,
5. Insaat Giderleri: Teknik analiz asamasinda fabfPra ici yerlesme diizeni ve bina
ihtiyaclannm belirlenmesinde iliskin boliim4.4.7'de aciklandigi gibi, fabrika yonetim, yar dimer ve sosyal tesisler icin belirlenen bina ihtiyaclan ve ozellikleri cercevesinde insa edi lecek binalar icin yapilacak tiim insaat giderlerini kapsar. Kuskusuz, bu giderlerin tahmini
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daha once belirlenen bina ihtiyaci ve ozelliklerine bagh olacaktrr. Bu giderler bolumune,
tum binalar (fabrika binasi, atolyeler, laboratuar, kazan daireleri, yonetim binalan, lojman,
lokanta, vb.) icin elektrik, su isrtma ve havalandrrma gibi tesisat giderleri ile yonetim ve
sosyal tesis binalanmn mefrusat giderleri dahildir.
6. Ulastirma Tesisleri: Fabrika sahasi icinde gerekli ic ulasim yollan ile fabrikayi
cevreleyen ana ulasim yollanna baglayan yollar icin tahmin edilecek giderler bu bolumde
belirtilir. Bu giderlerin tahmini kurulus yeri icin secilen konumluk fabrika yerinin ana ula sun yollanna olan uzakhgma baghdir.
7. Temel Makine ve Arac-Gerecler: Proje urununun uretimi ile dogrudan iliskili
makine ve arac-gerecler icin yapilan satm alma bedellerini kapsar. Eger makine ve arac-gereeler ithal ediliyorsa FOB (Free-On-Board) degerleri almmahdir, Navlun, sigorta, yurt ici
tasima ve iliskili ithalat ve gumruk giderleri tabloda altta ayn bir bolumde gosterilmistir .
Bu giderlerin tahmini secilen makine ve arac-gereclere (bkz., Bolum 4.4.4) dayah olarak
yapilacaktir,
8. Yardimci Makine ve Arac-Gerecler: Uretimle dogrudan iliskili olmayan ancak
uretim surecinin etkin bir bicimde islemesine destek olan makine ve arac-gereclerin satm
alma maliyetlerini kapsar. ithal edilenler var ise FOB degerleri almacaknr, Cunku, navlun,
sigorta, yurt ici tasima ile ithalat ve gumruk giderleri tabloda altta ayn bir bolumde gosterilmistir. Bu giderlerin tahmini de Bolum 4.4.4. 'de aciklandigi gibi belirlenen ve secilen ma kine ve arac-gerec ihtiyaclanna gore yapilmahdir, Elektrik, su, yakit, havalandlrma gibi i§levleri gorecek makine ve arac-gerecler ile tiim atolyeler, Ambar ve laboratuvar gibi kulla mm yerleri icin gerekli tum yardimci makine ve arac-gereclere iliskin satin alma giderleri
bu bolum icinde yer ahr.
9. Makine, Arac-Gerec Tasima ve Sigorta Giderleri: Bu bolumdeki giderler, yuka nda madde 7 ve 8 'de belirtilen makine ve arac-gerecin ithal durumunda dis navlun ve si gorta giderleri ile limandan teslim alimmdan fabrika yerine kadar yapilacak tum yurtici ta suna ve sigorta giderlerini; yurt icinde satin alma durumunda ise satm alma yerinden fabri ka yerine kadar yapilacak tum tasima ve sigorta giderlerini ifade eder. Bu giderlerin tahmi ninde eger saghkh bilgiler yok ise, ithalatm yapildigi iilkeye gore dis navlun ve sigorta gi
derleri icin FOB bedelinin % 7-10 arasi, yurt i9i tasuna ve sigorta giderleri icin de% 2'si
yaklasik bir deger olarak almabilir. Kuskusuz.eger makine ve arac-gerec ithalan CIF (Cost
Insurance and Freight) bedeli uzerinde anlasarak almmis ise ill§ navlun ve sigorta giderleri
olmayacaktlr. Cunku bu durumda bu giderler saner firma tarafmdan iistlenecektir.
10. Ithalat ve Giimriikleme Giderleri: Yurt dismdan ithal edilen makine ve arac-gereclerden degisik donemlerde degisik oranlarda cesitli ithalat ve gumruk vergisi ve giderleri
ahnmaktadir. Yururlukteki ithalat ve gumrukleme yasalanna gore ithal makine ve arac-ge rec icin hesaplanacak giderler bu bolum icinde yer alacaktir. Kuskusuz yatmm tesvik belgeli ve bu vergilerden muaf ise bu vergi giderleri olmayacaktir.
11. Montaj Giderleri: Gerekli tum makine ve arac-gereclerin fabrika ici yerlesme
duzenine gore (bkz., Bolum 4.4.7) fabrika icindeki yerlerine montaji icin gerekli tum harcamalar bu bolumde talunin edilecektir. Eger montajda yabanci uzman ve teknisyen gorev alacak ise bunlara iliskin giderler de bu kapsamda tahmin edilmelidir,
12. Tasit Araclan Giderleri: Proje iiriiniiniin Pazar yerlerine ulasinu ve dagitnm,
hammadde ve yardimci maddelerin tasmmasi, personel tasima ve diger tasima amaclan icin
satm almmasi gerekli tasit araclanru satm alma giderleri kapsar. Bu araclara iliskin diger giderlerden kurulus donemi icinde olanlar genel giderler icinde isletme donemi icinde olanlar
isletme giderleri icinde hesaplanmahdir. Urun dagitmu ve ham madde tedariki icin gerekli
tasrt araci sayisi ve niteligi Pazar ve teknik analiz asamalannda dagmm ve tedarik fonksi yonlanna iliskin
olarak verilen kararlar isiginda belirlenmeli
ve harcamalar ona gore ta1unin
..
, I
edilmelidir. Ornegin, isletme direkt bir dagmm kanah ile iiriiniinii pazara dagitacaksa tasit
araclanna daha 90k ihtiyac duyacaktrr.
·
13. Genel Giderler: Tesisin kurulus donemi i9inqe gerekli diger giderler bu bolum
alnnda tahmin edilecektir. Bunlann belli bashcalan §unlafdrr: yonetim servis giderleri; ay dlnlatma, havalandrrma, isitma, haberlesme, matbaa, kirtasiye giderleri; emlak ahm, bina
insaat ve tasit ahm vergileri ve sigorta giderleri; haberle§tpe, seyahat, personel egitimi ve
ilk reklam harcamalan bu bolumde yer alacaktlr. Kurulus donemini tasan giderler isletme
giderleri olarak almacaktrr.
14. Isletmeye Alma Giderleri: Tesisin kurulusu tamamlandiktan soma ortaya cikabilecek aksakllklarm giderilmesi ve tesisin istenilen bicimde isleyisini kontrol etmek amaci
ile yapilacak deneme iiretimine gecis icin gerekli harcamalan kapsar. Deneme uretimi so -

I
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nucu uretilecek urumm bir digeri olabilecekse, bu degerin isletmeye alma giderlerinden c1kanlmasi gerekir. lsletmeye alma giderleri ilk uretime baslamamn dogal sonucu olarak genellikle normal isletme durumundaki giderlerden cok daha fazladrr. Omegin A.B.D' deki
uygulamalar isletmeye alma giderlerinin normal donem giderlerinden %33-50 orarunda daha fazla oldugunu gostermektedir, Bu durum gozonune ahnarak isletmeye alma giderleri
tahmin edilmelidir.
15. Beklenmeyen Giderler: Simdiye kadar yapilan aciklamalardan da anlasilacagi
gibi, bir projenin gerektirdigi sabit yatmm giderlerinin tahmininde temel bilgi kaynaklan
Pazar ve teknik analiz asamalannda yapilan cahsmalar olmaktadir, Dolayisiyla.bu analizler
ne kadar titizlikle yapihrsa proje maliyetlerini saghkh tahmin etme olasihgi o denli arta caktir. Ancak gosterilecek tum titizlige ve dikkate karsm, bazi tahminlerde hatalar, unutulan
bazi harcamalar, beklenmeyen bazi nedenlerden dolayi taltminlerdeki degismeler ve nihayet
kurulus sirasmda projeye yapilacak bazi eklemeler nedeni ile yapilan tahtninler hatah olabilecektir. Iste bu tahmin hatalanm diizeltmek amaci ile tahmin edilen maliyetlere beklenmeyen giderler adi altmda bir maliyetin eklenmesi uygun olacaktrr.
Beklenmeyen giderler sabit yatmm harcamalanna iliskin olarak iki bicimde ortaya
cikabilir, Birincisi fiziki harcarnalarm tahmininde yapilan hatalardan kaynaklamrken, ikincisi beklenmeyen fiyat arnslanndan kaynaklamr. Birinici tur, projenin hazirlanmasi done minde unutulan bazi harcamalan, kurulus sirasmda projeye yapilacak eklemeleri ve tahmin
hatalanm karsilamaya yoneliktir. Bu tur fiziki beklenmeyen giderler icin proje cahsmalannda toplam sabit yatmm giderlerinin kontrat ve sozlesmelerle kesinlik kazanan kismuun di smda kalan miktanmn genellikle % 10' ahrur. Beklenmeyen fiyat arnslan ise projenin ku -

rulus doneminin uzunluguna ve ekonornide beklenen fiyataruslanna bagh olarak turn sabit
yatmm giderlerini kapsayacak bicimde belli bir oransal ams olarak tahmin edilmektedir.
Bu tahtninlerin temeli enflasyon oranlan olmaktadrr.
Ancak fiyat artist olarak ifade edilen enflasyon olgusunun bu sekilde beklenmeyen
giderler icinde proje cahsmasi kapsamma ahnmasi degerlendirme acisindan saghkh olma yacaktrr. Bu nedenle bu cahsmanuzda beklenmeyen fiyat artislan, "enflasyonist kosullarda
proje degerlendirme" basligi altmda daha sonraki bir bolumde ayn ele almacaknr, Boylece
sabit yatmm giderleri icinde beklenmeyen giderler kapsanus olacaktrr.
16. Kurulus Donemi Faizleri: Tesisin kurulmasi amaci ile kullantlacak d1$ finansman
kaynaklan icin kurulus doneminde odenecek faiz giderleri' sabit sermaye giderleri kapsami na almmahdir. Isletme donemine tasan faiz giderleri isletme giderleri olarak almacaknr.
Projenin dis finansman (bore) ihtiyaci ve sermaye yapisr bir sonraki alt bolumde tekrar ele
almacaknr. Butunlesik finansal analiz tablolarmda faiz ayn gosterilir, Bu nedenle bu tablo larda toplam sabit yatmm miktan faizi kapsamaz.
Sonne olarak yukanda 16 madde biciminde aciklanan sabit sermaye yatmm giderlerinin kurulus donemindeki her 'yil icin tahmin edilen degerleri toplamt, sabit sermaye yatmm
giderlerini verecektir. Sabit sermaye yatmm giderleri ile asagida aciklanan ve kurulacak tesisin isletilmesini saglayan isletme sermayesi toplami, bir proje onerisinin gerceklestirilmesi (tesisin kurulmasi) ve isletilmesi icin ilk asamada gerektigi icin, kurulus donemleri bu
toplamdan cikanldiktan sonra "ilk yatmm" ya da "ba$langic" yatmm tutan olarak adlandi nhr. Kurulus donemi faizleri bu toplamdan clkanlmahdrr.i1<;unkubu gider kalerni projenin
gercekte gerektirdigi bir harcama degil, oz kaynak finansman yetersizligi sonucu katlamlan
bir ek finansal yukumluluktur. Kurulus donemi faiz giderleri asagida isletme sermayesi ihtiyac1 hesaplamasmdan soma tekrar ele ahnacaktir,
. ,
5.1.1.2. Isletme Sermayesi Ihtiyacmm Hesaplanmasi - Doner Sermaye Yatmm
1
Giderlerinin Hesaplanmasi
Onceki bolumde aciklanan sabit sermaye yatmm giderleri proje urununun uretilmesi
icin gerekli olan fiziki tesisin kurulmasi amaciyla yapilacak harcamalardir. Kurulan bir tesisin faaliyetlerini surdurebilmesi ya da isletilmesi ancak ye~~ri kadar isletme sermayesine sahip olmasi ile mumkundur, Bu nedenle isletme sermayesi aym zamanda cahsma sermayesi
olarak da adlandmhr. Baska bir ifade ile kurulu bir tesis kJndi kendine islemeyecektir. i$leyisini diizenli ve aksatmadan devam ettirebilmesi icin eldehazir bir fonun bulunmasi gere kir. Iste bu fon isletme ya da cahsma sermayesi olarak ifade edilmektedir.
Isletme ya da cahsma sermayesi bir isletmenin kisa sureli bir hesap doneminde nakite
cevrilebilir ekonomik degerlere yaptigi yaunnn ifade eder, !i$letmesermayesi yetersizligi
kurulu tesisin tam kapasite ile cahsmasuu ve duzenli bir bicimde uretimde bulunmasuu engelledigi gibi musteri istek ve siparislerinin istenilen bicimde karsilanmasim engelleyerek
istenilen saus diizeyine ulasmayi engeller. Bu nedenle her isletme uretimin istenilen bicim-
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de duzgun akisim saglamak icin yeterli miktarda hammadde ve yan mamul mal bulundurmak, gereken durumlarda hemen harcayabilmek icin kasa ve bankada nakit para bulundurmak, musterilerinin isteklerin hemen karsilamak icin yeterli stok bulundurmak ve kredili
sans yapmak amaci ile fonlanmn onemli bir bolumunu nakit, hammadde, yan mamul ve
mamul stoklar ve/veya musterilere alacak olarak bagh tutacaktlr. 0 halde bu amacla bagh
tutulacak yatmm miktanmn belirlenmesi, bir proje cahsmasmda son derece onemli bir konu olacaktir,
Isletme sermayesi mevcut ve faaliyette bulunan isletmelerin bilancolanmn aktif bolumunde doner degerler ya da cari aktifler adi altinda bulunan ve nakit (kasa ve banka), menkul degerler, alacaklar, stoklar (hammadde, yan mamul ve mamul) ve pesin odenmis gider
kalemlerinden olusur, Aciklamaya gerek yoktur ki isletme sermayesi bir proje icin sozko nusu oldugu zaman menkul degerler ve pesin odenmis giderler bulunmayacaktlr. 0 halde
bir proje icin isletme sermayesi, kasa ve bankadaki paralar, stoklar ve kredili satislann soz
konusu oldugu projelerde tahmini alacaklardan olusacakur.
Genelde isletmeler ozelde yatinm projeleri icin isletme sermayesi ihtiyaci miktanm
pek 90k faktor birlikte etkiler. Proje analistinin Pazar analizi asamasmda iliskili bilgileri
toplamasi gerektigi bu faktorleri asagidaki gibi kisaca ozetlemek mumkundur.
a) Kredi Bulma Olanaklan: Para piyasasmda kredi bulma olanagi olan isletmeler kasa
ve bankada daha az para bulunduracaklardir, Cunkn gerektiginde kredi bulabileceklerine
inanrrlar. Ancak bu olanak yoksa kasa ve bankada daha fazla fon bulunduracaklardrr. Boylece isletme sermayesi ihtiyaci artacaktlr.
b) Satin Alma ve Sans Uygulamalan: Uretim icin gerekli girdilerin piyasadan kredili
ya da pesin tedariki, sanslann pesin ya da kredili yapilma durumu ile kredili alun ve satun
icin uygulanan kredi doneminin uzunlugu isletme sermayesi ihtiyaci miktanm dogrudan etkileyecektir. Ornegin 31 giin vadeli sans yapan bir isletmenin 61 giin vadeli sans yapan bir
isletmeye gore isletme sermayesi ihtiyaci daha az olacaknr. Cunku birinci isletmenin alacak
devir luzi daha yiiksektir. Bu nedenle isletme sermayesi ihtiyaci az olacaktlr. Digerinin daha fazla olacaktlr. Cunku fonlan alacaklara daha uzun sitte bagh kalmaktadir,
c) Stok Politikasi ve Stok Devir Hizi: Bir isletmenin.izleyecegi stok bulundurma politikasi ve stoklarrn yil icindeki devir hizlan isletme sermayesi ihtiyacim onemli derecede etkiler. Musteri tatmini ve piyasa paynu muhafaza etmek gibi amaclarla fazla stok bulundu ran bir isletmenin isletme sermayesi ihtiyacmrn fazla olacagi acik oldugu gibi, stoklanm ktsa surede tiiketen ve yerine yenilerini alan yani stok devir luzi yiiksek olan bir isletmenin isletme sermayesi ihtiyacmm da az olacagi aciktir. Cunku stoklara baglanan para kisa surede
bagh kalmaktadir. Yani isletme sermayesi ile stok rniktan arasmda
dogru, stok devir luzi ile
I
ters yonde bir iliskisi vardir, Stok devir luzi yukseldikce isletme sermayesi ihtiyaci azala caktir.
';
d) Uretim Suresi: Bir isletmenin uretim siirecinde girdilerin mamul bicimde donusumu icin gerekli zaman suresi uzadikca isletme sermayesi' ihtiyaci artacaktlr. Cunku uretim
giderlerinin isletmeye sans geliri olarak geri donusu o kadar gecikecektir. Bu durum ise is letme sermayesi ihtiyacmm artmasrna yol acacaknr.
,
e) -0-retim Kapasitesi ve Birim Uretim Maliyeti: Birim uretim maliyetleri yiiksek ve
uretim kapasiteleri fazla olan isletmelerin daha fazla isletme sermayesi ihtiyaci duyacaklan
aciktir. Cunku uretime baglanan para miktan fazla olacaktlr.
f) Isletmenin Turu: Bir isletmenin ihtiyac duydugu .isletme sermayesi miktan o isletmenin icinde bulundugu sektore ve faaliyet alamna gore.farkhhk gosterecektir. Ornegin sanayi isletmeleri turizm isletmelerinden daha fazla isletme sermayesi ihtiyaci duyacaklardrr.
g) Piyasadaki Rekabet Duzeyi: Rekabetin yogun oldugu piyasalarda gerek kredili sanslara yonelme nedeni ile alacaklann artmasi, gerekse duruma gore rekabet etmek amacr ile
gerekli faaliyetleri baslatmak (promosyon faaliyetlerinde'bulunmak gibi) icin nakit bulun durma ihtiyaci artabilir.
h) Diger Faktorler: Son olarak para, mal ve faktor piyasalannda beklenmeyen ekonomik degismeler ve beklentiler isletme sermayesi ihtiyacmi'etkiler. Ornegin, kredi olanakla nnm daralmasi, stoklarrn deger kaybetmesi, alacakiarm' tahsil edilmemesi gibi faktorler duruma gore azaluci ya da arnnci bir etkide bulunacaktlr.
';
Sonne olarak proje analisti bu faktorlerin etkisini gozonunde bulundurarak isletme
sermayesi ihtiyacnu hesaplayacaktir. Ancak proje cahsmalarmda isletme sermayesini olusturan maddeleri ayn ayn ve projenin her yih icin hesaplamak oldukca guc ve hatta bazi te mel varsayimlar yapilmadan mumkun de degildir, Aslmdabuna gerek de yoktur. Onemli
olan projenin faaliyetini devam ettirebilmesi icin gerekli olan isletme sermayesi yatmm
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miktanm tahmin etmektir. Boyle olunca proje cahsmalannda isletme sermayesi ortalama
bir miktar olarak tahmin edilir. Bu noktada belirtilmelidir ki bu calismanuzda isletme ser mayesi devamh olarak "brut" isletme ya da cahsma sermayesi ile ktsa sureli borclar (cari
pasifler) farktm ifade eden "net" isletme sermayesi konumuz dismdadir.
Isletme sermayesi ihtiyacmm hesaplanmasi icin genellikle iic; yontem kullamltr.
Bunlar: cahsma devri katsayisr yontemi, giinliik masraf ya da gider tutan yontemi ve Sch mallenbach yontemleridir. Ancak proje cahsmalannda giinliik masraf ya da gider yontemi
ile Schmallenbach yontemi, proje baslangicmda tahmini zor giinliik giderler ve sans fiyati
iizerinden birim brut kar gibi verileri hesaplamak gerektirdiginden pek pratik degillerdir.
Bu nedenle bu iki yontem burada aciklanmayacaknr, Cahsma devri katsayisi yontemine gore isletme sermayesinin hesaplanmasi icin soz konusu isletmede, "cahsma devresinin (ope rating cycle)" ve buna dayah olarak normal yilhk calisma suresi icinde "calisma katsayisinm" bilinmesi gerekir. Calisma devresi, iiretimde kullamlacak girdilerin tedarikinden ya da
ahsmdan itibaren baslayarak iiriiniin iiretimi ve sansi sonucu saglanan gelirin isletmeye donusune kadar gecen zaman donemini kapsar. Buna gore, ornegin bir isletmenin calisma
devresi asagidaki gibi verilmis ise:

15 giin

Alman hammaddenin depoda bekleme siiresi
Uretim icin gecen sure
'
Urunun depoda stoklama suresi
Kredili sans vadesi ya da suresi
lsletmenin toplam giinliik giderlerini karsilamak
Icin kac giinliik yeterli nakit bulundurma suresi

10 giin
20 giin
61 giin
3 giin

~~
lMgiin
Goruldugu gibi isletmenin cahsma devresi 109 giin 1olacaktlr. Ote yandan, normal yilcahsma suresi de 360 giin ise, harcamalarm geri donme oram yani:
I

Ytlhk Calisma Suresi
Cahsma Devri Katsaytsi

360

= ---------------------------------- = ------------ = 3. 3

- Cahsma Devri
i
109
olacaktlr.
Daha sonra bu veriden hareketle,
Yilhk Isletme Giderleri
Isletme sermayesi ihtiyaci = -------------------------------Calisma Devri katsayisi
biciminde her yil icin hesaplanmaktadir,
,
.1
Proje cahsmalannda ilk yatmm tutanna dahil etmek icin istenilen ortalama isletme
sermayesi ihtiyaci ise, yillar ortalamasi olarak almmaktadrr. Yani her yil icin hesaplanan
isletme sermayesi ihtiyaci toplamp yil sayisma bolunmektedir,
Tum Yillar Icin Toplam lsletme Sermayesi
Ortalama Isletme sermayesi = --------------------------"'------------------------------Y u Sayisi
Omegin, calisma devri katsayisi yukanda 3.3 olarak hesaplanan isletmenin, her hangi
bir yil icin yillik isletme giderleri 132.000.000 Tlsolarak tahmin ediliyorsa, bu ytl icin tah ;
'
mini:
132.000.000 ,
isletme sermayesi ihtiyaci =
'
3.3
isletme sermayesi ihtiyaci = 40.000.000 TL: ·
olacaknr,
1
Boylece her yil icin isletme sermayesi hesaplamp toplandiktan sonra ytl sayisma bo liiniip ortalama isletme sermayesi ihtiyaci hesaplannus olacaknr,
Yilhk isletme sermayesi ihtiyacim hesaplamak icingerekli olan yillik isletme giderlerinin belirlenmesi ve tahmini bitisik bolumde kapsamh olarak aciklandigi icin burada verilmemistir. Ancak bu noktada belirtihnelidir ki, bitisik bolumde verilen toplam yilhk isletme
giderleri amortismanlan da kapsamaktadir, Daha dogru birisletme sermayesi ihtiyaci tah min etmek icin nakdi olmayan bu giderlerin toplamdan cikanlmasi gerekir. Boylece yukan-

----------------------
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da ifade edilen yilhk isletme giderleri arasmda o yihn amortisman gideri bulunmayacaktrr .

Ote yandan, bu sekilde tahmin edilen ortalama isletme sennayesine beklenmeyen durumlara onlem olarak proje analistinin projeye iliskin bilgileri cercevesinde uygun gorecegi bir oranm ya da miktanm "bekleyen isletme sermayesi" ach altmda eklenmesi uygun olacaknr,
Boylece tahmin hatalan da giderilir.
Ancak proje cahsmalannda ortalama isletme sermayesi ihtiyaci yukanda aciklandigi
gibi isletme donemindeki yillar ortalamasi yerine, pratik olarak projenin tam kapasite ile cahstig; her hangi bir yildaki isletme giderleri aluup cahsma devri katsayisma bolunerek yak lasik bir bicimde hesaplanmaktadrr. lsletme donemi boyunca yillara gore almacak ortalama,
paranm zaman degeri acismdan bir onem ifade etmemektedir. Eger projenin hicbir zaman
tam kapasite ile cahsmayacagi kabul ediliyorsa, projenin isletme donemindeki isleyisini en
uygun yansrtan bir yil "normal" bir yil olarak almip isletme sennayesi ihtiyaci tahmin edilebilir.
S0nu9 olarak, proje icin tahmin edilen sabit sennaye yatmm giderleri ile ortalama i§letme sennayesi ihtiyaci toplanu, projenin toplam yatmm tutanm gostermis olacaktrr. Daha
oncede belirtildigi gibi kurulus donemindeki faiz giderleri bu tutann dismdadir.
5.1.1.3. Toplam Yatmmm Finansmaru ve Sermaye Yapisi
Projenin kurulus doneminde tesisin gerceklestirilmesi icin gerekli sabit sermaye ve
isletme sennayesi hesaplandiktan sonra, bu toplam ilk yannm tutannm nasil finanse edile bilecegi karan verilmelidir. Yani oz kaynaklar bu yannm tutanm karsilamaya yeterli midir
degil midir sorusuna cevap aranacaktrr. Eger oz kaynaklar yeterli degilse, finansman
ihtiyaci nereden ve hangi kosullarla karsilanacaknr sorusu ikinci asamada
cevaplandlnlacaktrr. Dolayisiyla fmansal analizin bu asamasmda dis finansman ya da
yabanci kaynak kullarunu gerekiyorsa ve bunu saglama olanagi da var ise, yabanci
kaynaklarm nereden, nasil, ne zaman ve hangi kosullarla saglanacagnu belirten dar anlamda
bir fmansal plan hazrrlanmalrdir.
Daha sonra bu fmansal plan cercevesinde projenin sennaye yapisi ve yabanci kaynak kullanmu sonucu iistlenilen bore anapara ve faiz odemeleri plam asagidaki tablolarda gosterildigi gibi belirtilmelidir.
Yillara gore fmansman ihtiyacmm belirlenmesi ve nereden hangi kosullarla saglanacagi acikhga kavusturulduktan sonra, saglanan bu dis finansmanm (borcun) yillara gore ana
para ve faiz odemelerinin asagidaki tabloda gosterildigi gibi belirlenmesi proje degerlendirme cahsmalan icin uygun olacaktrr. Odemeler genellikle'isletme donemine tasiyacakur.
Kuskusuz, 90k ozel bir durum yok ise ve mumkun'ise dt§ finansman uzun ve orta donetnli kredi fonlan ile karsilanacakur. Aynca belirtmeye .gerek yoktur ki, oz kaynaklar yattnm tutanm karsilayacak diizeyde degilse ve dis finansman ya da bore kullanma olanagi da
yok ise, projeyi terk etme zorunlugu olacaktrr. Cunku proje onerisi Pazar ve teknik olarak
yaptlabilir degildir. Yani projeyi gerceklestirecek para yoktur.
Bu bolumun ozeti olarak ifade etmek gerekirse, Tabio 5-2'de gosterildigi gibi, kurulus donemi faizleri haric sabit sermaye yatmm giderleri ile·i§letmesermayesi toplarm "ilk
yatmm" ya da "baslangic yatinnu" olarak adlandmhr yam: .
ilk Yannm Tutan = Sabit Sennaye Yatmm Giderl~ri
- Kurulus Donemi Faiz Giderleri
+ Ortalama lsletme Sennayes\lhtiyac1
biciminde ifade edilmistir. Bundan sonraki sayfalarda "i~:yatrrun" ifadesi aksi belirtihne dikce hep aym anlamda kullarulacaktir,
; ; ::
Aynca bu noktada belirtihnelidir ki, toplam ilk yatlhm tutanm ve finansman ihtiya Clill belirlemek amaci ile kurulus donemi icinde gosterilen1i§letme sermayesi, kullamm du rumu acisindan isletme doneminin ilk yilmda ihtiyac duyuldugu icin degerlendirme ve analiz amach tablolarda kurulus doneminin son yihnda (tm) toplam yatmm tutarma bir kez eklenir. Eger istenilirse isletme doneminin ilk yilma da (tm+I) eklenebilir. Boylece toplam
proje maliyetinin kapsanuna bir defa aluur. Daha sonra projenin isletme donemi ya da faydab omru sonundaki yilda projenin artik degerine eklenir. Boyle bir yaklasimla projenin
toplam maliyeti kapsanuna ahnan isletme sennayesi son ,yilda arnk deger olarak muhafaza
edilmis olacakttr. Paramn zaman degeri acismdan ugramjlitlkayip ise arnk degerin sennaye
maliyeti oranma gore iskonto edilmesi ya da indirgenmesi'ile gozonune almnus olunacaktrr.
Bu konu ilerde tekrar incelenecektir.
Sabit sermaye yatmm giderleri ise, bitisik boliimd,~aciklandigi gibi, arsa degeri ill sinda amortismana tabi tutularak amortisman giddri,biciminde isletme giderlerinin gorulduisletme donemine maliyet olarak yil bazmda aktaqlpiaktadrr. Arsa degeri ise yine isletme
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donemi sonunda projenin arnk degerine eklenmektedir. Boylece arsa dismda tum maliyet
faktorleri isletme donemi giderleri icinde yer alnus olacaktrr. Y ani arsa degeri kurulus do neminde bir maliyet faktoru, fakat isletme donemi sonunda projenin sonunda hurda (artik)
degerine eklenmelidir.
Belirlenen sermaye yapisi ve bore odeme ya da finansal yukumluluk tablolan daha
sonra aciklanacak finansal degerlendirme cahsmalannda projenin islerligini yani nakit durumunu degerlendiren likidite analizlerinde biiyiik kolayhk saglayacaktir, Aynca bu tablo lar aracihgi ile projenin gerek kurulus gerekse isletme donemine tasan faiz giderlerini tah min etmek kolaylasacaktir. Faiz giderleri konusunda acik bilgi yok ise tahminler icin basit
faiz formiilii kullamlabilir. Toplam yatmm tutanna iliskin tablolann hazirlanmasi bolum
sonunda bir ornekte daha cok acikhga kavusturulacaklardir,
5.1.2. Isletme Donemi Giderlerinin Hesaplanmasi
lsletme giderleri, kurulmus olan tesisin fiili iiretime basladigi tarihten faydah omru
sonuna kadar gecen isletme doneminde tesisin istenilen iiretirni gerceklestirebilmesi amaci
ile gerekli olan tum girdiler icin yapilacak harcamalan ifade eder. Projeye gore farkhhk
gostermekle birlikte bir sabit sermaye yatmm projesi icin gerekli isletme giderleri asagidaki
gibi siralanabilir.
1. Hammadde giderleri
2. Yardnnci madde ve malzeme giderleri.
3. Enerji ( elektrik, yakit, su, vb.) giderleri
4. i$<;:ilik ve personel giderleri
5. Lisans ve patent giderleri (Running royalty olanlar)
6. Bakim ve onanm giderleri
7. Genel giderler
8. Sans giderleri
9. Amortismanlar
10. Isletme donemi faiz giderleri.
istenilen iiretimin gerceklestirilmesi icin yukanda belirtilen isletme giderlerinin isletme donemi boyunca yillara gore tahminlerinin yapilmasi icin, oncelikle iiretilecek mal miktan ve ihtiyac duyulan emniyet stoklan miktanna iliskin bilgiler cercevesinde uretim prog ramma gore saptanacak kapasite kullamm oranlannin (bkz. Bolum 4.4.3) bilinmesi gerekir.
Daha sonra, kapasite kullarum oranlarma gore ongorulen l;ifetim miktan icin isletme gider leri, asagidaki belirtildigi gibi, her yil icin ayn ayn tahmin edilir. Bu noktada hemen belirtilmelidirki; proje cahsmalannda isletme giderleri tahmini yapihrken islemlerde pratiklik amaci ile "uretilecek urunlerin tamanumn pesin olarak satilacagi, elde hammadde, yan ma mul ve mamul stoku bulunmayacagi" biciminde temel bir varsayim zorunlu olarak yapihr .
Cunku heniiz gerceklesmemis ve gelecege 5-10 yil uzanan bir proje tasansr icin stok
ve kredi haraketlerini izlemek mumkun degildir, olsa bile dogru bir tahmin olmayacaktir.

bte yandan, boyle bir varsaynn projenin ekonomik karhhguu degerlendirmede onemli bir
degismeye neden olmayacaknr, Ancak stoklama ve kredili'satis faaliyetlerinin yogun oldu gu projelerde ekonomik degerlendirme sonrasi bir "likitide analizi" yaparak projenin faaliyetini devam ettirmesi icin nakit sikmnsi icine girip girmeyecegi, girecekse her yil ne kadar
cahsma sermayesine ihtiyac duuyabilecegi belirlenmelidir. Likitide analizi projenin ekonomik karhhgnu belirleme icin degil, yalmzca isletme faaliyetinin aksayip aksayamayacagnu
belirlemek amaci ile yapihr, Kuskusuz faaliyeti nakit sikmnsi nedeni ile aksayacak bir pro jenin muhtemel kan gerceklestirmesi mumkun olmayacakur. Bu nedenle bu tiir projelerde
likitide analizlerinin yapilmasi gerekir ki, bu konu ilerde proje degerlendirme bolumunde
ele ahnacaknr.
Bir onceki paragrafta belirtildigi gibi ongorulen kapasite kullamm oranlanna gore
her yil icin isletme giderleri tahmini yapmak gucluk yaratabilir, Boyle duruntlarda proje cahsmalannda pratik bir uygulama olarak once tesisin % 100 kapasite ile cahsacagi gozonune
almarak bir yillik isletme giderleri tahmin edilme!hedir. Daha sonra bu giderler, iiretim
miktan ile aym oranda aym yonde "degisen" ve uretim miktarmdaki degismelerden etkilenmeye "degismeyen -sabit" giderler biciminde aynlmaktadir, Sonra dusuk kapasiteler icin
yilhk tahmin yapihrken, degisen giderler belirlenen kapasite kullamm oram olcusunde ah mrken, sabit giderler oldugu gibi ahnmaktadir. Belirtmeye gerek yoktur ki, boyle bir suuflandirma sonucu onemli farkhklar yaratacak olcude "yan degi$ken" olan giderler varsa, onIan da ayn belirleyip projeye gore uygun gorulen bir oranda almak gerekir.
Ornegin, bir proje onerisinin 3. Yilmda % 100 kapasite ile cahsacagi ve tahmin edi len giderlerinin degisen (D) ve degismeyen (S) giderler olarak aynmi ve degerleri Table 51
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4' un ucuncu sutununda verildigi gibi oldugunu varsayahm. Eger isletme doneminin 1. Y1 hnda (tm+ 1) kapasite kullamm oram KKO= %60 ve 2. Yihnda (tm+2) kapasitenin kullamm
oram KKO = % 85 olarak belirlenmis ise, bu yillar icin isletme giderleri Tablo 5-4 'tin birinci ve ikinci sutunlannda gosterildigi gibi olacaknr, Yani 1. ve 2. yillarda degisen giderler
tam kapasitedeki degisen giderlerin % 60 ve % 85'i olacaknr.
Sabit giderler ise aym olacaknr. Cunku uretim kapasitesine gore degismemektedir.
Boylece tam kapasite icin yapilan bir ytlm tahmininden hareketle diger yillann isletme giderleri kolayhkla tahmin edilmektedir. Eger tam kapasitede cahsilan birden fazla yil varsa
bir yil icin yapilan tahmin digerleri icin aynen ahnacaktir. Ornegin, verilen bu ornekte tam
kapasite ile cahsan bir 4.yil (tm+4) varsa, bu yihn isletme giderleri 3.yilm (tm+3) aym olacaktir,
Tablo 5-4 % 100 Kapasite Kullamm Oramna Gore Degisik Kapasitelerde
lsletme Giderleri

tm+2 yih
KK.0=%85

tm+l yih
KKO=o/o60

lsletme
Giderleri (000 TL)

lsletme Donemi
tm+Jyrh
KK.0=% 100

100.000
85.000
(D)
60.000
Hammad de
15.000
l'.2.750
9.000
Yardimct madde ve malz(D)
10.000
8.500
(D)
6.000
Enerji
35.000
35.000
(S)
35.000
Iscilik ve personel
15.000
12.750
(D)
9.000
Lisans ve patent
5.000
5,000
(S)
5.000
Bakim - onanm
25.000
25:000
(S)
25.000
Genel giderler
25.000
(S)
25.000
25.-000
Genel giderler
30.000
30.000
(S)
30.000
Amortismanlar
2.000
1.700
(D)
1.200
Sans giderleri
Faizler (a)
Top_lam
180.200
215.700
237.000
Not: (a) Faizler butunlesik finansal analiz tablolannda ayn gosterildigi icin burada verilmemistir.
'
lsletme giderlerine iliskin olarak verilen bu varsayim ve aciklamalar isigmda her gider
kaleminin kapsanu ve tahmini asagida maddeler biciminde aciklanacaknr. Kuskusuz, tam
kapasiteye dayah olarak kapasite kullamm oranlanna gore yapdan bu tahminler pratiklik
icindir, istenilirse her yil icin ayn ayn tahmin yapilabilir ..
I.Ham Madde Giderleri
,
Uretilecek urunun temel yapisuu olusturan ve uretimde sekil degistiren maddelerin
maliyetini ifade eder. Ham maddelerin tasima ve sigorta masraflan da icindedir, Eger ham
madde ithal ediliyorsa dis navlun, sigorta ve ithalat ve gumrukleme giderleri de dahil edilmelidir. Katma deger vergisi bir gider olarak kabul edilmediginden gider kapsanu icinde
yer almayacaktir, Cunku odenen katma deger vergisi daha sonra unm sansmda musteriden
ahnmaktadir,
·
. :;
Kuskusuz, uretim icin gerekli ham madde ve iliskili giderleri urune gore farkhhk gos terecek ve uretim surecine gore tahmin edilecektir. Ancak QU tahminlerde hata paynu azaltmak ve gercek degerlere yakm olarak hesaplamak icin uretim surecinde ham madde ve yardimci maddelerin urune donusumunde ortaya cikabilecek kayiplan (fireleri) dengeleyecek
bicimde tahminlerde madde-malzeme dengelerinin (balansmm) kurulmasi gerekir. Ornegin,
100 birimlik bir uretim icin % 1 O kayrp ya da fire % 90 verim ongoruluyorsa, 100 birim ii run uretmek icin:
, .
100/0.90 = lll.11 birim
,\,
girdi (ham madde, yardimci malzeme, v. b.) gerekecektir. Boylece, 111.11 birim urun icin
saglanan girdilerden 100 birim urun uretilecek 11.11 biritit .ise fire ya da kayip ve aruk olarak gorulecektir, Uretim surecinin belirlenmesi asamasinda bu kayrp ve artiklann nasil degerlendirilecegi ve yok edilecegi teknik analiz sirasmda incelenmelidir,
Simdi, aynca varsayahm ki, yukanda hesaplanan girdi bir ham maddedir ve birim ma liyeti 7500.-liradrr. Buna gore 4000 birim urun uretimi icin ham madde gideri;
4000
'
l ll. llx7500 (--------------) = 33.333.000.-lira olacaktir.
100
'
••

,11
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Eger urunler cesitli ham maddelerin bilesiminden olusuyor ve yan unmlerin elde edil mesi soz konusu ise benzer girdi dengelemesi yapihr, Ornegin, bir birim Q urununun bile siminde % 50 oramnda A, % 30 B ve % 20 C ham maddesi bulunuyorsa ve uretim sureci
sonunda % 85oranmda Q urunu % 10 ve % 5 oramnda da X ve Y yan urunleri elde edili yorsa; ham maddelerin urune %90 verim ile donustugu varsaymu ile 4000 ton Q urunu ii retmek icin her ham maddeden kac birim gerektigini hesaplayahm:
4000 ton Q urunu icin:
4000/0.85 = 4705.88 ton
uretim planlanacaktrr. Bu uretim miktan icin:
4705.88/0.90 = 5228.75 ton
ham madde gerekecektir. Bunun;
5228.76x0.50=2614.38 tonu A ham maddesi
5228.76x0.30=1568.62 tonu B ham maddesi
5228.76x0.20=1045.75 tonu Cham maddesi
olacaktrr. Bu uretim sonucu
4705.88 x 0.10 = 470.58 ton X yan urunu
4705.88 x 0.05 = 235.30 ton Y yan urunu
4705.88 x 0.85 = 4000.0 ton Q unlnu
uretilecek ve;
5228.75 - 4705.88 = 522.87 ton ham madde fire verecektir.
Bo_ylece ham madcl<! dengesi
Hammad de
2614.38 ton A
1568.62 tonB
1045.75 ton C

Urun
470.58
235.30
4000.00
522.87

tonX
tonY
ton Q
ton Fire

Top_lam 5228.75 ton
olacaktrr. Bu asamadan sonra ham maddelerin birim maliyetleri verilirse toplam ham madde giderleri kolayhkla bulunacaktrr. Benzer dengeleme islemleri yardimci madde ve malzemeler, enerji gibi giderler icin de yapilabilir, Boylece isletme giderlerini daha saghkh tah min etmek mumkun olabilecektir.
2. Yardimci Madde ve Malzeme Giderleri
-Oretimde unine cesitli nitelikler kazandtrmak ya da uretim surecinin akisnu kolaylas tmnak amaci ile gerekli olan madde ve malzemelere yapilan harcamalan ifade eder. Ya dimer maddeler ham madde ile birlikte urunun bilesimine girerken, yardunci malzemeler
girmez. Yardimci madde ve malzeme miktarlanmn saghkh tahmini icin, ham madde miktan tahmininde oldugu gibi madde dengesinin (balansmm) girdi-cikn iliskisi acismdan kurulmast gerekir.
3. Enerji Giderleri
Isletme doneminde her ytl tum tesisin ihtiyaci olan elektrik, yakit ve su gibi enerji kaynaklarma yapilan harcamalar toplanum ifade eder.
4. lscilik ve Personel Giderleri
Uretimin gerceklesmesi ve tesisin bir butnn olarak faaliyetini surdurmesi icin ihtiyac
duyulan tum cahsanlar (yonetim ve teknik personel, vasifh-vasifsiz isciler, vb.) icin gerekli tum odemeleri kapsar. Direkt isgucu ihtiyaci uretim surecinin akrsma (bkz., Bolum 4.4.5)
gore belirlenirken, yonetim ve hizmet personeli is~ tesisin belirlenen orgutsel yapisma gore
(bkz. Bolum 4.4.6) tahmin edilecektir. Daha sonraiher cahsan icin yapilacak ucret, sosyal
yardun, sigorta, vb. odemeler gozonune almarak tum giderler hesaplanacaktrr.
5. Lisans ve Patent Giderleri
·
,
Secilen teknolojiye ve yapilacak lisans sozlesrnelerine gore tahmin edilecek bu gider
grubuna, yalmzca isletme doneminde yilhk olarak odenecek "running royalty'' odemeleri
girer. Daha once aciklandigr gibi kurulus doneminde
bir 'defa' odenen "paid-up royalty'' be1
deli sabit yatmm gideri olarak almacaktir. Kuskusuz, lisans ve patent giderleri bunlan satan
kuruluslardan ahnacak teklifya da gorusmelerle tahmin edilecektir,
6. Bakim ve Onanm Giderleri
Makine, arac-gerec ve bina gibi fiziksel sabit degerlerin uretim etkinligini devam ettirmek icin yapilacak giderleri kapsar. Makine ve arac-gerec I secimi bolumunde (Bolum 4.4.4)
ifade edildigi gibi fiziksel sabit degerlerin yasam devri gozonune ahnarak yapilacak bu harcamalarm tahmini, yine secilen sabit kiymetleri saglayacak firma ve kisilerden saglanan bil-
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giler cercevesinde olacaktir. Eger her hangi bir bilgi yoksa, pratik cahsmalar bu sabit kiy metlerin satm alma degerinin % 2.5 ile % 7.5 arasmda bir miktann almmasmm uygun ola bilecegini onermektedirler.
7. Gene! Giderler
Bu grup icinde yer alan cesitli gene! giderler soyle snuflandmlabilir.
a) Kira ve Sigorta Giderleri: Kiralanan, makine, arac-gerec, tasit, bina vb. sabit kiy metlere odenecek kiralar, sabit kiymetler, iitiin, hammadde ve malzemeler, vb. icin yapilan
sigorta prim ve giderleri.
b) Vergi, Resim ve Harclar: Gelir ve kurumlar vergisi haric, emlak ve tasit vergileri gibi her tiir vergi, resim ve harclar,
c) Cesitli Yonetim Giderleri: Krrtasiye, haberlesme, egitim, vb. gibi yukandaki mad delerde belirtilmeyen gene! giderleri ifade eder.
Gene! gider tahmininde gucluk oldugu z:aman, ulkemizdeki yatmm projelerinde sabit
sermaye yatmmmm % 1-2.5 arasi bir oramn bu giderler icin aynlmasmm uygun olabilecegi
onerilmektedir.
8. Paiz Giderleri
Kurulus doneminden isletme donemine tasan faizler ile isletme doneminde planlanan
kisa vadeli bore; ve kredilere odenecek faiz odemelerini ifade eder. Bu konu bitisik bolumde
aynca ele ahnacaknr. Faiz giderleri proje degerlendirmeye temel olusturan ve projenin gelir
ve giderlerini birlikte gosteren butunlesik finansal tablolarda'ayn bir kalem altmda gosterildigi icin Tablo 5.4'de verilmemistir, Boyle butunlesik tablolarda toplam isletme giderleri
faiz odemelerini kapsamaz cunku ayn gosterilir.
9. Amortismanlar
Bir tesiste yer alan sabit yatmm varltl<larmm kullarulmalan sonucu asmma ve eskime
gibi fiziksel bozulma ve/veya teknolojik gelisme sonucu demode olmalan nedeni ile deger
kayiplan soz konusu olacaktrr. Bir makinenin eskimesi ya da demode olmasi, yasal koruma
altma ahnnus bir patentin teknolojik omrunu doldurmasi sonucu ugrarulacak deger kaybi bu
duruma ornek olarak verilebilir. Iste bir isletmenin aktifinde yer alan bu tiir varhklardaki
deger kaybmi karsilamak icin aynlan paraya amortisman'adi verilir.
Proje cahsanlannda isletme donemi giderleri' arasmda yer alan amortismanlar, direkt
bir nakit cikis; degil yalmzca kurulus doneminde ustlenilen sabit yatmm giderlerini karsilamak amaci ile aynlan fon olarak gorulurler. Vergi Usul Kanunu hangi sabit yatmm giderlerine hangi oranlarda amortisman uygulanacagim tablolar biciminde vermektedir. Kanunun
55 ve 107 notu Gene! Tebliglerindeki Gene! ve Ozel tablolar, bir projenin toplam sabit yatinm tutan icinde yer alan arsa, arazi diizenleme, isletmeye' alma, gene! giderler, beklenme yen giderler ve kurulus donemi faiz gideri kalemleri icin amortisman oranlanru gostermez
iken, diger giderler icin asagidaki oranlan vermektedir. !
Etiit ve proje giderleri
'.
% 20
Teknik yardim ve lisans anlasmalan
% 20
Hazirhk yapilan.
'.
· ,
%6
. saat 1$
. I en.
.,,
oz 4
In
zo
Ulastirma yatmmlan (tesisleri)
'.
, . .' .. :
%6
Makine ve donatim (arac-gerec) (tasima, sigorta, ithalat ve
giimriikleme ve montaj giderleri dahil)
'. r: ,
% 10
Tasrt araclan
:
:
% 15
Vergi Usul Kanunun belirdigi oranlan gecmemek kosulu ile proje analistleri istedikleri
amortisman yontemini (normal ya da diiz amortisman, azalan bakiyeler ya da yd basamak Ian toplanu yontemi ve cift inen denge yontemi) knllanarak'yilhk amortismanlan hesapla ·!'
' .
,.
ya b1·1·ir I er.
,
. :
1
Proje calismalannda amortismana tabii sabit klymetl~nn cok cesitli olmasi durumla nnda her kiymet icin ayn ayn yilhk amortisman hesaplamak gucluk yaratabilir. Boyle du rumlarda pratik bir yontem olarak tiim degerler icin bir agirlikh ortalama amortisman oram
hesaplanabilir ve bu oran arsa degeri haric, hesaplanan sabit yatmm tutanna uygulamr. Arsa degeri haric tutulur cunku arsanm deger kaybetmeyecegi kabul edilir. Ornegin konuyu
aciklamak amaci ile bir projenin kurulus donemi sabit yatmm giderlerini ve YUK Gene!
tebligindeki iliskili amortisman oranlan ve bu oranlara gore son.sutunda hesaplanan yillik
amortisman miktarlan asagidaki gibi olsun.
Bu verilere gore agirhkh ortalama amortisman oram, ;~nlk amortisman miktarlan toplammm amortismana tabi degerlerin toplamma olan oram ,pi1caJ,rur. Amortismana tabi de ,
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gerlerin (giderlerin) toplanu tablodan hesaplanacagi gibi 145.000 (OOO)TL. olmaktadir,
Buna gore agirhkh ortalama amotisman:
·
14.660 I 145.000= 0.1011 olacaktrr.
,
i
Boylece, sabit sermaye giderleri toplanundan arsa degerini cikanr geriye kalan miktan
(175.000 - 2000=173.000) bu oran ile carparsak yillik ortalama amortisman:
173.000 x 0.1011 = 17490.3 (OOO)TL. olacaktlr.
Amortisman suresi ise,
173000 x0.1011 = 9.89 yil olacaktrr.
Dolayisiyla, ilk 9 yil icin toplam:
17490.3 x 9 = 17412.7 (000) TL.
amortisman olarak aynhrken son yil (10. Yil) da ise, geriye kalan,
173000 - 157412. 7 = 15587.3 (000) TL
miktan aynlnus olacaknr, Boylece uygulamadaki yasal amortisman oranlanna gore sabit
yatmm giderlerine iliskin yilhk amortismanlar hesaplannus olacaktrr. Bu noktada hemen
belirtilmelidir ki, agirhkh ortalama amortisman oranma gore yilhk amortisman oraru yal mzca proje cahsmasi asamasmda pratik tahmin icin soz konusudur. Tesis gercek isletme
donemine girince, kuskusuz amortisman hesaplan Vergi Usul Kanunu'na gore muhasebe
kayitlanna gececektir,
Amortismanlara iliskin olarak aynca belirtilmelidin ki, bazi projelerde ithal edilen yeni
makine ve arac-gerecler icin VUK Genel Tebliglerindeki tablolarda o makine icin bir
amortisman oram bulunmayabilir. Boyle durumlarda amortisman hesabi asagidaki gibi yapilabilir.
I
'

1

Amortisman siiresi

=--------------------Amortisman oram

olacaktir. Buradan da:

1

Amortisman oram

=--~;~

omur

olacaktir, Omegin, 8 yilhk bir teknik omru olan bir yeni makine icin,
1
Amortisman oram = ------------------- = 0.125

8
yani % 12.5 olacaktrr.
10. Sans Giderleri
Bundan onceki sayfalarda maddeler biciminde belirtilen ve aciklanan isletme giderleri
butun olarak iiretim giderlerini olusturduklan icin proje iiriinfinfin iiretim maliyetini olustu rur. Kuskusuz gercek rnaliyeti bulmak icin sans giderlerini de eklemek gerekecektir. Sans
giderleri, pazarlama fonksiyonuna iliskin olan depolama,.d~gium, tutundurma (promosyon
yani sans artrrma ve gelistirme, reklam vb.) ambalajlama giderlerini kapsar. Bu giderlerin
tahmininde daha once Pazar analizi asamasmda gelistirilen pazarlama plam (bkz. Bolum 3.
4) temel cerceve olarak ahmr ve pazarlama (sans) raporu hazirlamrken (bkz. Bolum 3.6)
yapilan sans gideri tahminleri burada gosterilir, Kuskusuz, kurulus doneminde yapilacak
sans giderleri ve pazarlama fonksiyonu icin belirlenen sabit yatmm harcamalan (ambar,
ulasim araclan, vb.) sabit yatmm tutan icinde gosterilecektir,
5.1.3. Proje Toplam Giderlerinin Yillara Gore Dagilmu
Yukanda alt bolumlerde aciklandigi gibi bir yatmm projesinin kurulus donemindeki
toplam ilk yatmm giderleri ve isletme donemindeki isletme giderleri ayn ayn yillara gore
hesaplandiktan sonra daha sonraki asamalarda yapilacak ekonomik ve finansal degerlendirme calismalan icin bu giderlerin yillara gore projenin tumyasam devrini (kurulus donemi+
isletme donemi) kapsayacak bicimde asagida verilen butunlesik bir tabloda gosterilmesi uygun olacaktrr. Ancak tabloyu buyutmemek ve tekrardan sakinmak icin ilk yatmm ve islet me giderlerini olusturan maliyet kalemleri amortisman ve faizler haric gosterilmemistir.
Tabloda gorilldugu ve daha onceki sayfalarda ifade edildigi gibi, projenin faiz giderleri ayn bir madde biciminde gosterildigi icin gerek'kurulus donemindeki ilk yatmm giderleri
gerekse isletme donemindeki isletme giderleri arasmda boyle bir gider yer almamaktachr.
Aynca temelde isletme giderleri arasmda yer alan amortismanlar direkt bir nakit 900~1 ol madigi icin ekonomik ve finansal degerlendirmeler de analizlere farkh bir bicimde konulur.
Bu nedenle daha sonraki acrklmalannuzda kolayhk saglamak amaci ile isletme giderlerinde
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once amortismanlar haric tutulmus yani cikanlnus daha sonra ayn bir gider kalemi olarak
tekrar tabloya eklenmistir, Bundan sonraki aciklamalannuzda aksi belirtilmedikce isletme
giderleri amortisman cikanlnus olarak yani "nakit isletme giderleri" olarak almmahdrr,
Ote yandan yine tabloda goruldugu gibi projenin yasam devri temel yil (baz yil) (tO)'
dan baslamakta n yila (tn) kadar devam etmektedir. Projenin kurulus donemi tO ile tm arasmdaki zaman donemi kapsarken, bu donemi izleyen isletme donemi tm+ 1 ile tn yillan arasindaki donem olmaktadir. Yani projenin isletme donemi n-m yil olmaktadir ki bu aym zamanda projenin faydah omrunu ifade etmektedir.
5.1.4. Ornek Uygulama
Bu bolumde simdiye kadar bolum 5.1, 5.2 ve 5.3'de yapilan aciklamalar ve verilen ornekleri bir araya getirip hipotetik bir projeye iliskin olarak toplam giderlerin yillara gore dagihmuu gosteren bir tablonun nasil hazirlandiguu aciklayahm.
Omegin varsayahm ki, projemizin 2 yillik bir kurulus donemi vardir ve bu 2 yil bo yunca sabit yatinm giderlerinin yillara gore dagihrm asagidaki gibidir.
Yani 1. Yilda (tO) 65 000 000 TL ve 2. Yilda ise 110.000.000 TL olmak uzere proje nin sabit yatinm giderleri toplanu 175.000.000 TL. dir.
Ote yandan, projenin isletme donemi 5 yil olarak ongorulmektedir, Bu doneme iliskin
isletme giderleri daha once aciklandigi ve Tablo 5~4' de verildigi gibi, kapasite kullamm o ranlan ve giderlerin degisken ve sabitligi cercevesinde asagidaki gibi tahmin edilmistir.
Tablodaki isletme giderleri isletme doneminin 3. Yilmda (tm+3) yani projenin yasam
devrinin 5. Yilmda % 100 kapasite kullamnu varsaymu ile tahmini olarak almrmsur. Daha
sonra bolum 5.1.2'de aciklandrgi gibi hammadde, yardimci madde ve malzemeler, enerji ve
sans giderleri degisken kabul edilerek kullarum oranlanna gore bu girdilerin % 60'1 l. Isletme yilmda ve % 85 ise 2. lsletme yihnda projenin isletme giderleri olarak almnustrr. Aynca
iscilik ve personel bakim-onanm, genel giderler sabit kabul edilip her yil icin aym ahnrmstir. Lisans ve patent ucretleri tek seferde kurulus donemi basma odeme (lump-sum) biciminde sabit giderler olarak 10.000.000 TL ahndigi icin isletme 'doneminde gorulmektedir.
Amortismanlar ise Vergi Usul Kanununa gore amortismana tabi kalemler ve iliskili oranlar iizerinden, ortalama yilhk amortisman oran olarak daha once aciklandigi gibi hesapIanmisnr,
,
I
Onceki sayfalarda verilen Tablo 5-5'e bakihrsa, yilhk ortalama amortisman giderini
hesaplamak icin Vergi Usul Kanununa gore amortismana tabi degerleri, miktarlanna ve
iliskili amortisman oranlanna gore once yilhk amortismanmiktanru hesaplamak gerekmektedir.
·
Vergi Usul Kanununa gore amortismana tabi degerler ve iliskili oranlan ile projemi zin sabit yatmm miktarlanna gore yilhk amortisman miktan asagida tekrar hesaplannusnr,
Bu noktada hemen belirtilmelidir ki, amortismana tabi degerlerin kurulus yillan bo yunca dagilmasi amortisman hesaplamasi icin bir sorun ycira1n111z. Cunku Vergi Usul Kanununa gore sabit ktymetler ne zaman aluursa almsm, ancakuretime konulduklan zaman orjinal yani almdiklan tarihteki degerleri uzerinden amortismana tabi tutulurlar. Bu nedenle sabit degerler ancak isletme doneminde ancak isletme doneminde ve orijinal degerleri (satm
alma fiyatlan) iizerinden amortismana tabi tutulurlar.
·
Boylece tabloda goruldugu gibi, her deger icin
yilhk
amortisman
degerin miktan ile
...
I
VUK oram carpmu biciminde hesaplanmaktadir. Ornegin etut ve proje giderleri icin yilhk
amortisman 5000x0.20=1000 olarak hesaplanrrustrr, Yilhk amorlisman toplami 14.660.000
ve amortismana tabi degerlerin toplami da 145.000 . 0001L blarak hesaplandigma gore,
14.660.000
" :
Agirhkli Amortisman Oram =----------------- ¥ 0 .1 qt r' 1
145.000.000 ,
''
olacaktir.
.
Ornek projemizin sabit giderler toplami ise biraz once tabloda verildigi gibi,
6.500.000 + 110.000.000 = 175.000.000 Tm dir. ;
Bu tutardan, deger kaybetme durumu olmayan hatta deger kazanmasi soz konusu olan
arsa bedelini (2.000.000 TL) cikanr ve agirhkh ortalama amortisman oram ile carparsak,
Yilhk Amortisman Miktan= (175.000.000-2.QOO.OOQ)x 0.1011
Yilhk Amortisman Miktan= 17.490.300 TL.:·
i l, 1'
olarak bulunur.
''
Hesaplanan bu yilhk amortisman miktan ornegimizde yuvarlak olarak tum isletme
yillan icin 17. 4 90. 000 TL olarak isletme giderleri tablosunda gosterilmistir,
Amortisman miktan yukanda hesaplandigma gore hipotetik projemizdeki sabit deger1

'

66

lerin amortisman suresi
(175.000.000- 2.000.000) /17.90.300 = 9.89 yil
olacaktrr.
Ancak projemizin faydah omni yani isletme donemi 5 ytl olarak kabul edilmistir,
Boyle olunca geriye kalan amortisman payi, yani:
Kalan= (175.000.000-2.000.000) - (5xl7.490.000) = 85.550.000 TL
Projenin hurda degerine arnk olarak eklenecektir. Cunku sabit degerler yaklasik olarak 10
yil (9 .89 yil) olan kullarum omurlerini doldurmadan isletme donemi sona ermektedir. Kus kusuz bu durum, ancak teknoloji soz konusu sabit degerleri eger demode edemeyecek ise
soz konusudur.
Burada vurgulanmak istenen nokta amortisman orarum ya da miktanm sabit degerle rin arnk degerini sifirlayacak bicimde ayarlama imkanmm olmadigidir. Cunku amortisman
oram Vergi Usul Kanununun belirledigi esaslar cercevesinde aynlacaknr. Ornegin, yaklasik
10 yilhk omni olan sabit degerleri 5 yilhk isletme doneminde hesaplanan 17.490.300 lirayi
ikiye katlayarak ya da 2 ile carparak artirmak mumkun degildir, Cunku ilerde aciklanacagi
gibi amortismanlar vergi muafiyeti saglar, Bu nedenle istenilen bicimde ayarlanamaz.
Aynca bu noktada belirtilmelidir ki, arsa degeri amortisman hesaplamada goz ardi e dilmektedir. Cunku arsa deger kaybetmeyecegi gibi degerde kazanabilir. Bu nedenle sabit
sermaye giderleri icinde gosterilen arsa degeri, isletme doneminin sonunda projenin hurda
degerine eklenmelidir. Arsanm ilerde (isletme donemi somfnda) deger kazanacagi dusunu luyorsa bu tahmin edilebiliyorsa bu deger artik degere (hurda degere) eklenmelidir.
Yukanda isletme giderleri tahmin edilen ornek projemizin aciklama gerektiren son
kalemi faiz giderleridir. Ornek geregi projemizin kurulus doneminde faiz odemelerinin olmayacagi, ancak bitisik sayfada hesaplandigi gibi kurulus doneminin son yilmda (2. Yil
yani tl yihnda) ihtiyac duyulan 90.000.000 TL icin isletme doneminin ilk ii9 yilmda esit
taksitlerle odenecek % 10 yilhk faizli bir kredi kullarulrmsnr. Bu kredinin faizleri ise ilk i~letme yilmda 9.000.000, ikinci yilda 6.000.000 ve ucuncu yilmda ise 3.000.000 TL olarak
biraz sonra aciklanacagi gibi hesaplannus ve isletme giderleri tablosunda gosterilmistir.
Ornek projemizin sabit yatmm tutan ve isletme giderleri yillara gore belirlendikten
sonra isletme sermayesi ihtiyaci hesaplanabilir. Ancak bu hesaplama icin oncelikle projenin
cahsma devresinin (operating cycle) belirlenmesi gerekir, Varsayahm ki, projemizde,
Alman hammaddenin depoda bekleme suresi
:.'.
10 gi.in
Uretim icin gececek sure
:.:
20 gi.in
D runun
· ·· depo da sto kl ama sures1...
··
·
··
:, ········.·r·,·················15 gun
Kredili sans vadesi ya da suresi..
61
gi.in
,
I
.
.
G~~ giderleri karsilamak icin toplam yeterli naki~ ~ulundurma
..
Suresi.
:.:
14 gun
1
:'
Toplam 120 gi.in
Goruldugu gibi projemizin cahsma devresi po gi.in~ili, Aynca varsayahm ki, 365
gunluk normal yilhk suresi icinde projenin isleyecegi cahsma donemi ya da periyodu (ope1y,d<i3:,
rating period) ise 330 gi.in olarak ongori.ilmektedit. Yani
35 gi.in isletme yilhk bakim
ve tatiller nedeni ile calismamaktadrr, Buna gore projemiz ii;:in: '
,
330
i '
Ii ' ' I
cahsma devri katsayisi=

-------------------=

2.75

120

'

1 ·
, I'
•

olacaktlr.
Yilhk isletme sermayesi
bolumu olduguna gore, ornek
sermayesi ihtiyaci:
ilk yil (tm+ 1)
ikinci yil (tm+2)
ucuncu yil (tm+3)
dorduncu yil tm+4)
besinci yil (tm+5)

I

;
.
ihtiyacr yilhk isletme gideflerinin cahsma devri katsayisina
projemizin Tablo 5-8'deki'yilllk isletme doneminde isletme
.
·. :
1,
icin: 167.690.000/2.75 = ?0.9,7~L182
icin: 196.440.000/2.75 = 1:1.432.727
icin: 212.490.000/2:75 = 7i7.2~9.Q91
icin: 209.490.00012)5 = 76.178.182
icin: 209.490.000/2'.75 =:t7.6. L78.182
l;,

I

'

toplam = 36i036.364
Buna gore ortalama isletme sermayesi ihtiyaci (OiSi)
362.036.364
:·
. .
''I
OISI = ------------------------- = 72407272.8
·
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olacaktrr.
Ancak daha oncede belirtildigi gibi boyle bir yaklasim uygulamada pek izlenmemektedir. Bunun yerine pratik olarak isletme doneminin en uygun bir yih normal bir yil olarak
ahnmakta ve buna gore yaklasik olarak ortalama bir isletme sermayesi ihtiyaci
hem -

rotst,

saplanmaktadrr. Bizde projemizde isletme doneminin ucuncu yihnm (tm+3) normal bir yil
oldugunu kabul edersek projemizin ortalama isletme sermayesi ihtiyaci:
212.490.000
otst = ----------------------- = 77.269.091 TL
2.75
biciminde daha kisa yoldan yaklasik olarak hesaplanabilir.
Bizde bu ornek uygulamarmzda bu yontemi izleyerek bu rakanu projemizin ortalama
isletme sermayesi ihtiyaci olarak alacagiz, Ancak ilerdeki tablolarda hesaplama kolayhgi
icin yuvarlayarak olarak ortalama isletme sermayesi ihtiyacmi
otst = 77.269.ooo TL
Biciminde tablolara aktaracagiz.
Bu veri ile birlikte projenin sabit giderler dagilmum gosteren Tablo 5- 7 ele ahrursa,
ornek projemiz icin yatmm tutan ve sermaye yapisi tablosu asagida verildigi gibi duzenlenebilir.
Tabloda goruldugu gibi projenin yillara gore toplam yatmm tutan ilk yil (tO) 65.000.ooo TL ve ikinci yil (tl) ise 187.269.000 TL' dir. Kurulus doneminde faiz gideri olmadigi
varsaytlnusnr.
Isletme sermayesi projenin kurulus donemi sonunda gerektigi icin bu donemin son yilma eklenmistir.
Buna gore projenin,
ilk yatmm tutan = 65.000.000 + 187.269.00
ilk yatmm tutan = 252.269.000 TL' dir.
bte yandan, projenin ilk kurulus yilmda gerektirdigi 65.000.000 TL oz kaynaklarla finane edilirken, ikinci yilda projede 97.269.000 TL 6z kaynak yatmm amaci ile kullantlmak
istenilmistir. Ikinci yildaki toplam 187.269.000 TL yatmmm geriye kalan kismi icin, yani
187.269.000-97.269.000=90.000.000
icin kredi saglayacagi kabul edilmistir.
Baska bir ifade ile projenin dis finansman ihtiyaci 90.000.000 TL' dir. Bu miktann ise
asagidaki kosullarla bir kredi kaynagindan saglanacagi varsayilmaktadir.
Almacak 90.000.000 TL kredi 3 ytlda esit taksitlerle yilhk % 10 faizi ile birlikte her
yil sonunda odenecektir, Buna gore projenin bore anapara ve faiz odeme plam asagidaki gibi olacakur. Yani kredi kurulus doneminin son yilinm (tl) 'sonunda almacak ve isletme doneminin ilk uc yihnda faizi ile beraber esit taksitler halinde her yil sonunda odenecektir.
Buna gore, annuite hesaplan aracihgi ile esit taksit tutanm, faiz ve anapara miktan
asagidaki gibi hesaplamr. Once esit taksit tutanni (annuiteyi) PMT ile gosterip degerini he saplayahm yani oyle esit bir taksit tutan bulalun ki, gelectr~ her ii9 yil sonunda odenecek
tutarlan odenen % 10 faiz oram uzerinden iskonto edildiginde bulunan bugiinkii degerleri
toplami 90 milyon TL olsun. Baska bir ifade ile,
PMT
PMT
PMT
,1·
------------ + ------------- + ------------- = 90.000.000 ~,i
(1+0.10)1
(l+o.10)2
(1+0.10)3
.
olsun. Bu ifade asagidaki gibide yazilabilir,
Cesitli bicimlerde hesaplanabilecek bu degeri bulmamn pratik bir yontemi
PMT (PVIFA % 10.3 yil) = 90.000.000 TL.
bicimindeki annuite (esit taksit) formuludur, Burada PVIFA simgesi
belli bir faiz oram uzerinden belli bir zaman suresi boyunca faiz faktorunun bu gunku
degerini (present value interest factor of an annuity) temsil etmektedir. PVIF A uluslar arasi
finans literaturunde kullamlan bir sembol ve her faiz oram ve yil sayisr icin hesaplamp haw
bir bicimde finansman kitaplanmn sonunda verildigi li'9in, bizde bu sembolu ve yontemi
burada kullamyoruz.
PVIF A degerinin hesaplanmasi biraz once tammlandigi gibi su formulle bulunabilir .
Bu durumda % 1 O faiz uzerinden 3 yil boyunca her ytl sonunda odeme durumuna gore
1
1
.
'_' :
1

1- ------------

( l+0 .10 )3

1- -----------

,,

1.331

o.ift869

I

:,
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PVIF A----------------- - -------------------- - -----------------0 .10
0.10
0.10
PVIF A= 2.4869 bulunur.
Ancak daha once belirtildigi gibi finansman kitaplannda her faiz oraru ve yil icin
PVIF A degeri hazir bir bicimde ek olarak verilmistir,
Simdi bu aciklamalar isigmda ornek problemimizin taksitlerini hesaplayacak islemimizi devam ettirelim (PVIF A yuvarlak olarak 2.487 almnusur):
PMT (PVIF A %10.3 yd)= 90.000.000 TL
PMT (2.487)= 90.000.000 TL
PMT = 36.188179 TL
Buna gore, ornek projemizin yilhk odeme, faiz ve anapara tutarlan asagidaki gibi olacaktir.
Faizler, her yihn basmda borcun (kredinin) gri kalan miktan iizerinden basit faize go re hesaplamr. Boylece :
1. yil faizi:
90.000.000 x 0.10 = 9.000.000 TL
36.188.179- 9.000.000 = 27.811.821 TL
1. yil anapara:
90.000.000 - 21.188.179 = 62.811.821 TL
I. yil kalan:
2. yil faizi:
62.811.821 x 0.10 = 6.281.182 TL·
36.188.179-6.281.182 = 29'.906,997 TL
2. yil anapara:
62.811.821-29.906.997 ~ 32.904.824 TL
2. yil kalan:
32.904.824x 0.10 = 3.290.824 TL
3. yil faizi:
36.188.179-3.290.824 = 32.897.~79
3. yil anapara:
sifir, Ancak yuvarlamalar nedeni ile 7127 TL artik olarak
3. yil kalan:
kalnustir,
kalan
yilhk odeme
faiz
.. anapara
Y1llar
62.811.821
1
36.188.179
9.000.000
27.188.179
32.904.824
2
36.188.179
6.281.182
29.906.997
(sifir) 7127
3
36.188.179
3.290.482
32.897.697
toplam
108.564.537
18.571.664'
; , 89.992.873
Simdiye kadar yapilan aciklamalara ve acik bir bicimde yapilan hesaplamalara rag men, ornek cahsmanuzm bundan sonraki asamalannda yukandaki bore anapara ve faiz o demeleri, yalruzca hesaplama kolayhgi nedeni ile diiz rakamlar olarak almacaktir.
Boylece, pratik hesaplama kolayhgi nedeni ile anapara odemeleri her yil icin 30 mil yon TL ve faiz odemelerinde yuvarlak olarak asagidaki taploda verildigi gibi hesaplamalara
almac~r. Dolayisiyla, projemiz icin bore anapara ve fa.iz1Memeleri soyle olacaktir.
Isletme donemi icin hesaplanan bu faiz giderleri isletme giderleri tablosunda (Tabla
5-8' de) aynca gosterilmistir,
S0nu9 olarak bu asamada simdiye kadar aciklanan ve hazirlanan tablolar isigmda or nek projemiz icin toplam giderlerin yillara gore cJa;gilllllllll gosteren ozet tabloyu asagidaki
gibi hazrrlayabiliriz. Tablada daha once belirtildigi gibi, t;l kurulus yilmdaki ilk yatmm tu tan bu yildaki sabit sermaye ve isletme sermayesi toplami olarak yazilmisnr. Y ani,
110.000 + 77.269 = 187.269
biciminde hesaplannusnr.
..
'!
lsletme donemindeki yillara gore verilen (table 5-8) toplam isletme giderlerinden
amortisman ve faiz giderleri cikanlarak nakdi isletme giderleri hesaplannusur, Omegin, t2
yih icin nakdi isletme giderleri:
167.690 - 17.490 - 9.000 = 141.200
biciminde hesaplanmisnr. Amortisman ve faiz giderleri ise Tabla 5-8'de verilen degerler olarak almrmstir.
.
5.2. Proje Toplam Gelirlerinin Hesaplanmasi
1
Bir projenin geliri yillar itibariyle satugi iir9n miktan ile birim sans fiyatmm carpmuna esittir, Proje urununun fiyati Pazar analizi asamasmda pazarlama plaru gelistirilirken
(bkz. Bolum 3.4) belirlendigine gore ve yillara gore uretim miktan da sans raporu (bkz. Bolum 3.6) isigmda uretim programi ya da kapasite kullamm oranlan belirlenirken (bkz. Bo lum 4.4.3) saptandigma gore iiretilen urunun sanlacagi varsaymuile sans gelirleri her yil i 1
cin kolayhkla hesaplanabilecektir.
· :
Projenin sans gelirlerinden baska ikinci bir gelir kalemi faydah omru sonunda arta kalan "artik" ya da "hurda" degeridir, Ornegin, yiprannus m~ine ve arac-gerec, eskimis binalar ve arsa degeri gibi. Projenin kurulus doneminde ilk yanrim tutan icinde yer alan ortala-
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ma isletme sermayesi de arnk deger icinde son yila eklenmelidir. Projenin artik degeri faydab omrunun son yihna gelir olarak eklenmelidir. Ote yandan projenin diger bazi dolayh
gelirleri olacak ise bu gelirler de ilgili yila gelir olarak aktanlmahdir,
Boylece projenin yillara gore isletme donemindeki gelirleri,
a) Sa1I§ gelirleri ve
b) Faydah omru sonundaki artik degeri
biciminde gelir tablosuna asagidaki bicimde aktanlacak1Ir. Kuskusuz, 90k ozel bir durum
yak ise kurulus doneminde her hangi bir gelir olamayacak1Ir. Eger projeden kaynaklanan
ozel bir gelir durumu var ise tabloda gosterilmelidir,
Bir onceki bolumde verilen hipotik projemizin uygulamasmi devam ettirmek suretiyle
Bu aciklamalannuzi sayisallasurahm. Yine varsayahm ki, ornek projemizin:
a) Optimal kapasitesi, Pazar ve teknik analiz cahsmalan l§tgmda, 60.000 birim mal ya
da urun olarak karara baglannusnr.
b) lsletme doneminin ilk yihnda kapasite kullamnu oranmm KKO=o/o 60, ikinci yilda
KKO=o/o 85 ve diger yillarda KKO= % 100 olacagi kabul edilmistir, Buna gore ilk yilda
(60.000x 0.60 = 36.000) birim, ikinci yilda (60.000 x 0.85 = 51.000) birim ve diger isletme
yillannda ise, tam kapasitede yani 60.000 birim mal iiretilecektir.
c) Bir birim urunun sans fiyati Pazar analizi sonucu 5.000 TL olarak saptannustir.
d) Sabit degerlerin (arsa haric) artik degeri, daha onceki uygulama bolumunde hesap Iandigi gibi, amortismanlarm kalan payi olarak 85.550.000 TL' dir.
e) Projenin arsa degeri daha once Tabla 5-7'de gosterildigi gibi 2.000.000 TL' dir.
f) Projenin ortalama isletme sermayesi ihtiyaci daha once hesaplandrgi ve tabla 5-10'
da gosterildigi gibi 77.269.00 TL' dir.
g) Projenin baska herhangi dolayh geliri bulunmamaktadrr .
Bu bilgiler isigmda proje toplam gelirlerinin yillara gore dagihnu tablosunu hazirla mak icin asagidaki veriler iiretilebilir.
Projenin sans gelirleri isletme doneminde ,
1. yil: (60.000 x 0.60) 5.000 = 180.000.000 TL
2. yil: (60.000 x 0.85) 5.000 = 255.000.000 TL
3. yil: 60.000 x 5.000 = 300.000.000 TL
4. yil: 60.000 x 5.000 = 300.000.000 TL
5. yil: 60.000 x 5.000 = 300.000.000 TL
olacak1Ir.
. .
Projenin artik (hurda) degeri, kalan amortisman miktan, arsa degeri ve ortalama isletme sermayesi toplam olarak:
Artik deger = (85.550.000) + 2.000.000 + 77,269.000
Artik deger = 164.819.000 TL' dir.
·
Bu veriler rsigmda ornek projemizin yillara gore gelir dagihm tablosu asagidaki gibi
olacak1Ir.
'.
·
5.3. Projenin Proforma Gelir ve Nakit Akimlanmn Belirlenmesi
Bundan onceki sayfalarda aciklandigi bicimde projenin yillara gore gelir ve giderleri
hesaplandlktan sonra, projenin yillara gore kanm hesaplamak ve butun olarak karlihgnu
degerlendirmek icin pro forma gelir tablosuna birlikte aktarmak uygun olacak1Ir. Bilindigi
gibi islemekte olan bir tesis icin gelir tablosu gecmis bir doneme iliskin faaliyet sonuclanni
(gelir ve giderleri) toplu olarak gosteren bir finarisal tablodur, Gelecek donemlere iliskin olarak hazrrlanan gelir tablolan gelir giderbutcesf y~ da pro'forma gelir tablolan olarak ad landmhr, Proje cahsmalan da gelecege yonelik oldugu i9in projenin gelir ve giderlerini
birlikte gosteren tablolar pro forma gelir tablolan olarak bilinir,
bte yandan, projenin yasam devri boyunca karhhguun ve nakit durumunun bir butun
olarak degerlendirilebilmesi icin projenin neden oldugu net nakit giris ve cikislanmn bilinmesi gerekecektir. Dolayistyla bu amaclarda bir nakit ya da fon akim tablosunun hazrrlan masi gerekir. Ancak projenin karhhgnu degerlendirmede yalmz gercek kaynak kullamnu
ile ilgilenildigi icin finansal yukumluluk olarak bore odemeleri bu asamada goz onune ahnmaz. Cunku alman bore ya da yabanci kaynak kullarum amaci acismdan proje maliyetine
faizi ile birlikte zaten eklenmelidir. Ancak bore anapara ve faiz odemelerinin bir nakit st kmusi yaratip yaratmayacagi bir likitide analizi konusudur ve daha sonraki bolumlerde ele
almacaknr. Dolayisiyla, yatmm onerisinin karhhgim degerlendirmek amaci ile hazirlana cak pro forma nakit ya da fan akim tablolannda borclann anapara odemeleri yer almaya caknr,
.,
.
. ,
:
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Boyle olunca, kolayhk ve proje faaliyetlerini bir biitiin olarak gormek amaci ile pro forma gelir ve pro forma nakit akim tablolan birlestirilerek butunlesik bir pro
forma gelir ve nakit akim tablosu olarak asagidaki gibi hazrrlanabilir. Daha onceki
tablolarda gosterildikleri icin gelir ve gider maddeleri aynnnli olarak maddeler biciminde
gosterilmemistir,
Tabloyu kisaca ozetlersek, projenin aruk degeri son yila (tn) gelir olarak kaydedil mektedir. Faiz giderleri ayn bir madde olarak gosterilmistir, Dolayisiyla ilk yatmm giderleri icinde kurulus donemi faizleri ve isletme giderleri icinde ise faizler bulunmamaktadrr.
Aynca amortismanlar isletme giderlerine eklenmemis ve ayn bir madde biciminde goste rilmislerdir, Boylece tabloda yillara gore:
G: artik deger son tn yihnda dahil olmak uzere projenin gelirlerini,
I: Kurulus donemi faizleri haric sabit yatmm giderleri + isletme sermayesi, yani ilk
yatmm tutanm,
<;: Amortismanlar ve faiz haric isletme giderleri,
F: Faizleri
D: Amortismanlan
B: Brut kan (vergilenebilir kan),
V: Kurumlar vergisi oramm,
P: Netkan ve
A: Nek nakit akimnu
,,,,
temsil ederse, isletme donemi icin brut ve net kar ile tum yillar icin net nakit akimlan he sabr asagidaki gibi hesaplamr.
B = (G-<;-F-D)
P= B(l-V)
A= (P+D)-1
Tablo 5-15 ve verilen formillde goruldugu gibi net nakit akmum bulmak icin net kara
amortisman eklenmistir, Cunku projenin tum yasam devri birlikte soz konusu oldugu za man cift saymayi onlemek icin amortismanlan tekrar eklemek gerekecektir. Zira sabit ya da ilk yatmm gideri I, nakit 900§1 (negatif nakit akmu) olarak zaten gozonune ahnmaktadir
Aynca amortisman daha once vergi avantaji saglamak icin de gider olarak gosterilmis ve
net kar hesaplannusnr.
Baska bir anlanmla tablodaki veri kalemlerine gore bir projenin yillara gore net nakit
akmu,
A= (G-1-<;-F-D) (1-V) +D
bicimindeki bir formul ile de hesaplanabilir. Amortismanlann vergi avantajmi acikca gorebilmek icin yukandaki formul,
A= (G-1-<;-F) (1-V) + (DxV)
,.
1
biciminde de yazilabilir.
1
Her iki forrnul de aym sonucu verecektir. Basit bir ornek olarak bir proje icin isletme
donemi icinde herhangi bir yilda:
·
G= 150 milyon TL
<;= 50 milyon TL
F= 2 milyon TL
D= 15 milyon TL
.
I= 0 (cunku isletme doneminde ilk yatmm.yoktur)
V=%50
olarak verilmis olsun. Buna gore bu yil icin net nakit akmu:
A= (150-0-50-2) (1-0.5) + 15
A= 56.5 milyon TL
olacaktir. Benzer bicimde ikinci formule gore yine.
A= (150 - 0 - 50 - 2) (1- 0.5) + (15x 0.5) , ,
A=49+7.5
A= 56.5 milyon TL
. ',,
olacaktir.
,
!:
Goruldugu gibi ikinci formillde amortismamn sagladigi vergi avantaji (7.5 milyon)
TL acikca gorulmektedir, Ancak bu formul nakit 9tla.§laniun fazla oldugu durumlarda yanhs vergi hesaplamasma yol acacagi icin giivenilir degildir. Bu nedenle net nakit akum he saplamasmda amortismanlan nakit 900§1 olarak alan birinci formul kullarulmahdir.
Kuskusuz, projenin kurulus donemindeki herhangi bir yilda net nakit akmu negatif olarak yalmzca o yil yapilan ilk yatmm miktan Vy faizden olusacakur, Cunku kurulus done-
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mi oldugu icin proje geliri, isletme giderleri amortisman ve vergi soz konusu olmayacaktrr.
Bu nedenle net nakit akmu t;tkt§ (negatif) olarak o yil yapilan ilk yatmm gideri ve odene eek sabit yatmm faizi olacaktrr.
Bu noktada aynca belirtilmelidir ki, genel olarak isletme doneminde nakit akunlan nm pozitif olmasi beklenir. Eger bu donemde nakit akimlannm negatif oldugu yil var ise,
yani nakit cikisi nakit girisinden fazla ise, o yil ya da yillarda bir dis finansman (bore alma)
ihtiyaci var demektir. Boyle durumlarda bu finansman ihtiyacirun nasil ve nereden saglanabilecegi, maliyetinin (faizinin) ne olacagi ta1unin edilmeli ve isletme donemi faizi gideri olarak tablodaki faizlere eklenmelidir. Boylece net nakit akimlanmn durumuna bagli olarak
finansman ihtiyaclan gozden gecirilmeli ve gerekirse tablo degistirilerek (revize edilerek)
en son tahmini net kar ve net nakit akunlan belirlenmelidir.
Y ukanda verilen aciklamalardan sonra, simdi daha once bolum 5 .1. 4' de verilen pro jenin yillara gore giderlerinin dagihmnu (tablo 5-12) ve bolum 5.2'de verilen projenin yillara gore gelirlerinin dagilnnuu (Tablo 5-14) birlikte asagidaki proforma gelir ve nakit a kimlan tablosuna aktaraltm. Tablonun 6, 7, 8 ve 9 nolu srralarmdaki degerlerin elde edilisi
tablodan sonra kisaca aciklanacaknr.
Tablonun hazirlanmasmda izlenen asamalar asagidaki gibi kisaca aciklanabilir:
a) Projenin kurulus yillannda net nakit akunlan negatiftir (parantez icinde gosterildigi gibi) ve her yildaki ilk yatmm tutarlan kadardtr.
b) isletme donemi yillan icin briit kar, kurumlar vergisi, net kar ve net nakit akunlan
daha once acrklandigi gibi hesaplannusnr.
Ornegin t2 yih icin:
Briit kar = (180.000 - 141.200 - 90.000 - 17.490)
Briit kar = 12.310
Kurumlar vergisi = 12.310 x 0.46 = 5662.p
Kurumlar vergisi = 5663 (yuvarlak olarak )
Net kar = 12.310 (1-0.46)
Net kar = 6.647
Net nakit akmu = net kar + amortisman
Net nakit akmu = 6.647 + 17.490
Net nakit akmu = 24.137
biciminde bulunmustur, Net Nakit Akmu
A= (G - I - C - F - D) (1 - V) + D
formiilii ile de aym hesaplanrr. Degerler formiilde yerine 'konulursa:
A= (18.000-0-141.200-9.000-17.490) (1-0:46) + 17.490
A= 12.310 (0.54) 17.490
A= 24.137
biciminde soz konusu yilm net nakit akmu hesaplanrr.
5.4. Projenin Ekonomik ve Finansal Acidan Degerlendirilmesi
Bir yatmm onerisinin belirlenen faydah omni suresince yillara gore neden oldugu net
nakit akimlan ve sagladig; net karlar simdiye kadar yaptl~ a9~amalar isigmda tahmin edildikten sonra, projenin bir biitiin olarak bu tahininler t§i~mda: degerlendirilmesi gerekir.
Degerlendirmenin biitiinliik arz etmesi icin bir yandan projenin karhhk diizeyini ote yan dan da projenin faaliyetini siirdiirebilmesi acismdan islerlik duzeyini acikhga kavusturacak
bicimde iki temel amaca yonelik olmasi zorunlulugu vardrr. Projelerin ekonomik ve finan sal acidan degerlendirilmesi olarak ifade edebilecegimiz bu konular proje cahsmalanndaki
onemlerinden dolayi bundan sonraki bolumlerde kapsamh olarak aciklanacaktir.
Boylece diyebiliriz ki, bundan sonraki bolumlerde aciklandigi gibi, yapilacak bir ekonomik ve finansal degerlendirme sonucu proje onerisinin ret ya da kabul edilmesi ile bir
proje hazrrlama ve degerlendirme calismasmm son asamasi olan finansal analiz ve onu
kapsayan yapilabilirlik cahsmasi (fizibilite etiidii) sona ermis olacaktrr. 0 halde simdiye
kadar yaptlan aciklamalara dayah olarak denilebilir ki, bir yapilabilirlik cahsmasi bir proje
onerisinin kabulii ya da reddi konusunda karar vermek icih Pazar, teknik ve finansal analiz
asamalanm iceren oldukca kapsamli ve butunlesik bir ekonomik karar verme siirecidir.
VI. PROJELERiN DEGERLENDiRiLMESi TiCARi ANALiz
Bir yatmm onerisinin degerlendirilmesini, biri projenin karhhk diizeyini belirlemeye
yonelik ekonomik degerlendirme degeri projenin bir tesisolarak islerlik derecesini belirlemeye yonelik finansal degerlendirme olmak uzere iki asamada dusunmek uygun olacaktrr.
1. Ekonomik Degerlendirme: Yannm onerisine baglanan kaynaklarm gelis yerine
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bakmadan bu kaynaklann saglayacagi karhhk duzeyini belirlemek buna dayah olarak bir
projenin ret ya da kabul edilmesini veya secenek yatmm onerilerinin karsrlastmlmasuu amaclar. Projenin karhhk duzeylerini olcmeye yonelik olan ekonomik degerlendirme, projeyi ustlenen girisimcilerin niteligine ve amacma gore ticari ve toplumsal karhhk analizleri
olmak uzere iki bicimde farkhhk gosterir,
a) Ticari Karhhk Analizi: Eger projenin ya da projelerin karhhk degerlendirmesi bireysel acidan kisi ve/veya ozel kuruluslann amaclan ve menfaatleri dogrultusunda yapili yorsa, degerlendirme ticari karhhk analizi adnu ahr.
b) Toplumsal Karhhk Analizi: Ancak projenin karhhk degerlendirilmesi bireysel acidan degil de toplumun ya da ulkenin amaclan ve menfaatleri dogrultusunda kamu adma
yapihyorsa degerlendirme toplumsal karhhk analizi olarak tarumlamr,
ister bireysel acidan ister toplumsal acidan olsun, karhhk olarak kabul edilen bir proje ya da projelerin faaliyetlerini surdurup siirdiiremeyecekleri konusunda bir finansal ince leme ve degerlendirmenin yapilmast gerekir.
2. Finansal Degerlendirme: karhhk analizi sonucu karhhgi saptanan proje onerileri nin, talunin edilen nakit aktmlan t§tgmda ve projelere baglanan kaynaklann nereden sag Iandigun da gozonnne alarak, belirlenen fmansman yapilan ile faaliyetlerin duzgun bir bicimde yilriitiip yurutmeyecegi konusunda islerligini degerlendirmeyi amaclar, Cunku karhhk analizleri kaynaklann gelis yerine bakmadan yalmzca projelere baglanan kaynaklara
iliskin bilgiler t§tgmda karhhk duzeyini belirlemeyi amaclarken, nakit aktmlanndaki dalgalanmalann ve gecikmelerin projenin faaliyetini ya da isleyisini aksanp aksatmayacagi
konusunu gozonune almazlar.
Ancak karh bir proje gercek faaliyetine basladigi zaman, nakit aktmlanndaki dalgalanmalar ve gecikmeler nedeni ile buyuk likitide ya da nakit sorunlan ile karsilasabilir,
Boyle bir durum ise, bu projenin faaliyetini surdurmesi engeller ve dolayisryla projenin
vaat ettigi kan saglamakta mumkun olmayacakttr. 0 hal~e karh oldugu saptanan bir
projenin faaliyetini devam ettirip ettirmeyeceginin degerlendirilmesi gerekir ki, bu tur bir
degerlendirme finansal analiz ya da finansal degerlendirme olarak adlandmhr.
Sonuc olarak bir projenin degerlendirilmesi, biri "karhhk" duzeyini belirlemeyi a maclayan ekonomik degerlendirme digeri "islerlik" de~epesini belirlemeyi amaclayan fi nansal degerlendirme olmak uzere iki asamada yapilmalidir. Konunun oneminden dolayi
bu degerlendirme yaklasimlan bundan sonraki sayfalarda kapsamli olarak aciklanacakur,
Bu bolumde ticari karhhk analizi ve bunu tamamlayan finansal analiz ayn alt bolumler
biciminde verilecektir. Toplumsal karhhk analizi 'konusu ise ayn bir bolum altmda daha
sonra aciklanacaknr,
·
6.1. Ticari Karhltk Analizi:
Bir yatmm onerisini ticari karhhgi acismdan degerlendirme ya da secenek onerileri
karsilasurma amaci ile yaygm olarak kullamlan yontemleri cesitli bicimde snuflandirmak
mumkundur. En uygun snuflandirma bicimi, bu yontemleri paramn zaman degerini gozonune almak ve almamak durumuna gore gruplamaknr. ;
1. Paranm Zaman Degerini Gozonune Almayan Yontemler:
a. basit karhhk (rantabilite) oranlan
·
'
b. geri odeme suresi yontemi
,
. •
2. Paranm Zaman Degerini Gozonnne Alan.Yontemler
a. Net bugunku deger yontemi
.:
·
b. ~et bugunku deger oram (karhhk µideksO Ji6ntemi
c. le; karhhk oram yontemi
'
.' : 1 . •
bu yontemler asagida ayn ayn bolumler biciminde aciklanacakur,
6.1.1 Basit Karhhk (Rantabilite) Oranlan ,
i
Yatmm onerilerinin degerlendirilmesinde basvurulan enkolay ve pratik yontemleridir. En basit ifade ile, bir yatmmdan beklenen yilltk.net kann (P) toplam ilk yatmm tutanna (I) olan oraruru gosterir. Yani basit karhhk ornru '.(B~g):;
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BKO=------I

1

biciminde ifade edilir.
·
: '
Burada yilhk net kan temsil eden P simgesi, yaygih bir uygulama olarak, yatmnun
faydah omni icerisinde yatmm onerisinin i§leyi~i e~ iyi temsil eden uygun ya da normal
bir yildaki faiz ve vergiden sonraki net kan gostermektedir. ilk yatmm tutanm tesil eden I
simgesi ise kurulus donemindeki faiz giderleri haric; olmak ·uzer.e yapilan toplam yatmm
•
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tutanm ifade etmektedir.
.
Eger projenin yat:mm tutanmn finansmanmda yabanci kaynak kullamlmis ise normal
yildaki faiz giderleri (F) net kara eklenmelidir. Boylece toplam sermaye (oz kaynak+borc)
icin basit karhhk ya da rantabilite oram:
·
P+F
BK0=-------1

olacaknr,
Ote yandan, benzer bicimde basit karhhk oraru projenin ffuansmanmda kullarulan oz
kaynak ya da oz sermaye (Q) icin de:
'
p

BKOq=--------Q
biciminde hesaplanabilir. Kuskusuz, 1-Q = toplam bore miktanm verecektir.
Goruldugu gibi bir tek yila (normal ya da uygun yila) iliskin verilere gore hesaplanan
basit karhhk orani yontemi paramn zaman degerini gozonune almamaktadir, Cunku yati nm harcamasi kurulus doneminde yapilmisken, kar isletme doneminde secilen normal bir
yila gore almmaktadir. ore yandan, hangi yihn normal.yil olarak almmasi gerektigi, boyle
bir yil almsa bile bu yilm projenin diger tiim yillanm temsil edipietmeyecegi tarnsmahdir
ve proje analistinin kisisel karanna birakilnusnr.' Ancak normal ytl olarak secilen yilda tesisin kapasite kullarum orarumn en yiiksek duzeyde olmasi ve bore anapara ve faiz odemelerinin bulundugu bir yrl olmasi gerekir (eger bore kullarulmis ise).
Bu yonteme gore bir yatmm onerisinin kabulu, basit karhhk ya da rantabilite oraru nm yatmmcuun bekledigi karhhk oranmdan buyuk olmasma baghdir. Eger birden fazla secenek proje soz konusu ise yatmmcmm bekledigi karhhgi saglamak kosulu ile karhhk oram en yiiksek olan secilecektir ya da oncelik sirasma komilacaknr. Ornegin, projemizden
bekledigimiz toplam sermaye karhligi %'15 ve basit karlihk oraru da % 20 ise bu proje o nerisi kabul edilecektir. Cunku daha buyuk oranda kar saglanmaktadir. Yani, %20 > % 15
oldugu icin proje kabul edilir.
i
Basit karhhk oraru yontemi projenin genel karhligi konusunda genel bir bilgi edin mek ve daha kapsamh karhhk analizlerine gerek olup olmadignu belirlemek icin kullaruhr.
Omegin bu yonteme gore proje hemen red ediliyorsa daha sonraki kapsamh analizleri yapmaya gerek yoktur. Boylece bir bakima detayh analiz ihtiyacun ortaya koyar.
6.1.2 Geri Odeme Suresi Yontemi
l
Bir degerlendirme amaci olarak bu yontemde, yatmm on'erisinin toplam yatinm tutanm
(1), yani ilk ya da baslangic yatmm maliyetini,
kac yilda geri . odedigi
net kara gore hesap••
I
lamr. Hesaplanan geri odeme suresi (GOS), yatmmcmm istedigi yil kadar ya da daha az ise
yatmm projesi kabul aksi durumda ret edilir.
,
Ornegin bir yatmm projesi ilk (temel) yilda 20 ve ikinci yilda da 40 milyon olmak iizere toplam 60 milyon liraya mal oluyorsa, 6 Y,Ilhk
faydah omru boyunca sagladigi yilhk
I '
net karlar da (Pt) asagidaki gibi ise ve yatinmcmm istedigi ya da karsilasurma olcutu ola rak aldigi geri odeme donemi de 3 yil ise, geri o~e~e suresi; i
burada;
·
·
m: Kurulus donemi yil sayis1m, ,
,
n: Projenin yasam devrindeki (kurulus + isletme donemi) yil sayisnu belirtmekte dir.(t=0,1,2,
n)
•!
'i
buna gore bu projenin geri odeme suresi (GOS)
20+40 = 10+15+20+15
.
esitligini saglayan 4 yilhk bir isletme donemidir. Bu durumda,
GOS= 4>3
.
esitligini saglayan isletme donemindeki yil sayisidir.
Burada;
m: Kurulus donemi yil sayrsmi,
:
:
n: projenin yasam devrindeki (kurulus + t§letine donelni);yi1 sayisrru belirtmektedir.
(t = 0, 1, 2,
n)
, .
,
buna gore bu projenin geri odeme suresi (GOS)
'
20+40 = 10+ 15+20+15
':
esitligini saglayan 4 yillik isletme donemidir. Bu durumda, ·
GOS= 4 >3
·
r1•.
•
!
oldugu icin bu proje ret edilecektir.
!

I
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Kuskusuz, eger esitlik tam olarak saglanamasaydi, ornegin P5 = 15 degil de P5 =25
olsaydi, geri odeme suresi kesirli olarak hesaplanacaktrr. Boyle bir durumda isletme doneminin ilk uc yihnda
10+ 15+20 = 45 milyon TL
geri odenecek, geriye kalan 60 - 45 = 15 milyon ise isletme donemindeki dorduncu yihn P5
= 25 milyonundan odenecektir, Buna gore;
15
GOS = --------25
GOS= 3.6yil
olacaktrr. Proje, yine 3.,6 > 3 oldugu icin ret edilecektir.
Bir degerlendirme yontemi olarak kullarunu oldukca kolay olan bu yontemin bazi
temel eksiklikleri bulunmaktadrr.
ilk olarak, bu yontem farkh donemlerde ortaya cikan parasal degerleri aym gordugu
icin paranm zaman degerini gozonune almamaktadrr. Ornegin isletme doneminin ikinci yr lmda gorulen P3 = 15 milyon on lira ile dorduncu yilda gorulen P5 = 15 milyon lira aym
degerdedir. Ikinci olarak, bu yontem geri odeme suresinden sonraki donemlerde ortaya c;:1kan karlan goz ardi etmektedir. Omegin, yukanda verilen ornekte hesaplanan 4 yilhk geri
odeme suresinden sonra ortaya cikan karlar (P6 = 30 ve P?. = 40) goz onune almmamakta dir. Bu durum, karlan daha sonraki isletme donemlerinde ortaya cikan projelerin ret edil mesine yol acar. Ancak, temelde bu yontemin amaci ozellikle ekonomik belirsizliklerin
fazla oldugu riskli ortamlarda yatmm maliyetini oncelikle karsilama oldugu icin bu eksikgoz ardi edilebilir. Cunku riskli ortamlarda yatinlan sermayeyi geri almak oncelik kazanacaktrr. Bu nedenle geri odeme suresi yontemi, daha cok riskli.ortamlarda basvurulan bir
degerlendirme yontemidir.
·
,
·
Yontemin bilinen klasik uygulamasi yukanda aciklanan bicimi ile olmasma karsm,
paranm zaman degerini gozonune almasi icin, istenilirse uygun bir iskonto oram ile asagida verildigi gibi indirgenerek geri odeme suresi hesaplanabilir. '
Burada (r) simgesi secilecek olan uygun bir iskonto oramdir. Uygun iskonto oram nm secimi paranm zaman degerini gozonune alan yontemler ile ilgili olarak biraz sonra a ciklanacakur. Yukandaki formulde geri odeme suresini hesaplama yontemi yine aymdir.
Ancak bu kez degisik yillarda ortaya cikan degerler indirgenerek toplanacaktrr. Ornegin
eger r = %30 ise P3 = 15 milyon yerine
15
P3 - -----------( l +0. 3 )3
P3=6.83 milyon almacaktrr.
Boylece tum Pt degerleri indirgenir. Daha' sonra geri odeme suresini bulmak icin
karsilastirmah toplamalara gore yil sayisi belirlenir,
6.1.3. Net Bugunku Deger Yontemi
Bir yannmm bugunku degeri (NBD), belli bir iskonto oranma gore indirgenmis gelirlerinin toplami ile indirgenmis giderlerinin toplami arasmdaki farktir. Ancak proje cahsmalarmda proforma gelir ve nakit akirnlan tablolan (bkz, Hoium 5.3, tablo 5-16) bir projenin iliskili tum nakit giris ve cikislanm brr butiin olarak gpsterdikleri icin net bugunku de ger hesaplan bu tablodaki net nakit akimlannm yillara gore dagihnuna dayali olarak hesaplamr. Buna gore bir projenin net bugunku degeri yasam devri (kurulus + isletme donemi)
boyunca neden oldugu net nakit akimlannm belli bir iskonto oranma gore indirgenmis de gerleri toplarrudir.
At: t'inci yildaki net akit akimnu
(Artik ya da hurda deger son yila gelir olarak eklenmistir.)
n: Projenin yasam devrini (t=O, 1,
.';.).,n),
p
•
r: lskonto oranmi ifade etmektedir. · . :
.:
··
,
Ammsanacagi gibi (bkz., bolum 5.3) h,er yll ic;:it;l:n9t n;µcit akmu:
A=(G-1-<;-F-D) (1-V) +D
,
. . , f .
Biciminde bir formill ile hesaplamr,
· ·,
'1 i 11. ·
Ornegin, 2 yilhk bir kurulus ve 4 yllllk bir i~letme'.µonemi (faydah omru) olan bir
proje icin pro forma gelir ve nakit akim tablosunun asagidaki verileri (milyon TL olarak)
gosterildigi ve kurumlar vergisinin, V=%50 oldugunu varsayahm,
To tl q :i t3
t4 t5

2;

75
i

150 170 180 185
Gelirler (G)
ilk yatmm tutan (I)
60 40 45
30
40
45
isletme giderleri (C)
5
10
5
5
faiz (F)
25 25
25
25
Amortisman (D)
90 100 100 llO
Brut kar= (G-C-F-D)
50 50
55
45
Vergi (G-C-F-D) (V)
55
50 50
45
Net kar=(G-1-C-F-D)(l-V)
Net nakit akim (A)
A=(G-1-C-F-D)(l-V)+D
(-60) (-40) 70
75 75
80
Not: Arttk deger son yilda gelire eklenmistir,
Bu verilere gore iskonto ya da indirgeme orammn da r =%30 oldugu varsayihrsa, bu
Projenin net bugunku degeri (NBD) asagidaki gibi hesaplanacaktrr.
Boylece bu verilere gore bu yatmm projesi kabul edilecektir. Cunku net bugtmku
degeri pozitiftir. Aksi durumda yani net bugunku deger sifir ya da negatif olsaydi proje ret
edilecekti. Dolayisryla, bir karar ol<;:titii olarak, eger bir proje icin,
NBD >O ise kabul
NBD <O ise ret
karan verilecektir.
Secenek projelerde ise NBD en buyuk olan proje(pozitif olma kosulu ile) secilecektir. Secenekleri karhhga gore srralamada ise buyukten kti<;:tige dogru bir sira izlenir.
Goruldugu gibi net bugunku deger yontemi degisik donemlerde gorulen net nakit a kimlanru indirgemek suretiyle paramn zaman degerini aciklikla gozonune almaktadir, Net
bugunku degerin hesaplamasmda veri olarak ahnan indirgeme ya da iskonto orarurun uygun
bir bicimde belirlenmesi oldukca onemlidir. Ticari karhhk analizlerinde iskonto oraru proje
:finansmanmda kullamlan kaynaklann sermaye maliyeti ya da girisimcinin projeden bekle digi asgari karhltk orarudir, Bu nedenle proje finansmanmda kullamlan kaynaklarm serma ye maliyetinin acikhkla belirlenmesi ve bilinmesigerekir,
Proje eger oz kaynak ile :finanse ediliyorsa kaynak maliyeti, oz kaynaklarm baska
yatmm alanlanna yatmlmamasi sonucu vazgecilen gelir oramm ifade eden firsat
maliyetidir.
Firsat maliyetinin en iyi gostergesi ise :finansal piyasalardaolusan faiz orarudir. Ancak fi nansal piyasalarda olusan faiz oranlan, piyasalarda fon ahs-verisini etkileyen vade uzunlugu, finansal araclann likitide derecesi, pazarlardaki arz-talep yapisi ve bekleyisler, fonlann
geri odeme riski (default risk), uygulanan vergi oram ve fon ahs-verisinin maliyeti gibi piyasa kosullan nedeni ile farkhhk gosterir. Bu nedenle projeye baglanacak oz kaynaklann fir
sat maliyetini ve bu maliyeti gosteren faiz o~p.
belirl~nmesi ve seciminde dikkatli ol d
mak ger~kir.
!
· .
1,
Ote yandan, projede yabanci kaynak kullannm soi konusu ise, kuskusnz saglanan
kaynak icin katlamlan maliyet, sermaye maliyetlerini' yansnacaktir. Omegin, yabanci kay nak olarak bir kredi kullamhyorsa, bu kredinin faiz oraru yabanci kaynak maliyeti olarak
almacaktir. Boyle durumlarda yani oz ve yabanci kaynak birlikte kullaruldigmda projenin
toplam sermaye maliyeti olarak, oz kaynak ve yibanc1 kaynak sermaye maliyetlerinin agirhkh ortalamasnu almak uygun olacaktrr. Omegin, bir proje Q miktannda oz kaynak, L miktannda da yabanci kaynak ile fmanse -, ediliyorsa ve, oz kaynak maliyeti kq ve
yabanci kaynak maliyeti de ke ise, ortalama toplam sermaye maliyeti ya da iskonto oram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

I

~:

,

'

I

'

Q

L

ko = kq ( --------- ) + ke ( ----------- )
Q+L
Q+L
olacaknr.
r
Dolayisiyla, projenin net bugunku degerit)i hesaplamada kullamlan iskonto orammn
sermayenin firsat maliyetini yansitan bir oran olmasi ger~kir. Sermaye maliyetini bir iskonto oram olarak alan ve boylece paramn zaman degerini acikhkla gozonune alan net bugun ku deger yontemi, yatmmcilann bekledigi asgari karhhk duzeyini karsilayan yatmm projelerinin belirlenmesi ve en cok kar saglayacaklann.seeiminde yaygm olarak kullamlmaktadir
Ancak bir degerlendirme araci olarak bu yontemin
gozonurrde bulundurulmasi
gereken bazi
.
I
sakmcalan vardir,
1
ilk olarak, net nakit akimlanrun indirgenmesinde kullamlan sermaye maliyeti oram
sabit olarak almmakta ve bunun sonucu olfu-ak
projenin yasam devri boyunca yaratilan fon,
/
(
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lann ayru sermaye maliyeti ile yeniden yarauldiguu varsaymaktadrr. Halbuki projenin ya sam devri boyunca sermaye yaprsi ve maliyeti zaman icerisinde degisebilir, Bu durumda
zaman icinde degisiklik gosteren iskonto (sermaye maliyeti) oranlan kullanmak cozum olarak dusunulebilir,
Ikinci olarak, net bugunku degerin karlihk olcutu olarak kullarunu yanhs yorumlara
neden olabilir. Ornegin net degeri sifir olan bir projenin ret edilme gerekcesi, kann sifir olrnasi biciminde yorumlanrr. Bu dogru degildir. Cunku net bugunku degeri sifir olan bir proje, yatmmcuun bekledigi asgari karhhk duzeyini saglayan ya da yatmlan sermaye maliyetini karsilayan projedir. Bu nedenle net degeri sifir olsa bile bir proje durumuna gore kabul edilir.
Ucunctl olarak, pozitif net degeri olan secenek yaunm onerileri arasmda en buyuk
degere sahip olan projenin, karhhk oram en yuksek olan proje oldugunu soylemek mumkun degildir. Cunku net bugunku deger yat.tnma baglanan fonlann buyuklugunn karsilasnrma amaci ile gozonune almaz. Y aimz miktar olarak kann buyuklugunu gosterir, Mali yeti
50 milyon lira ve net bugunku degeri 5 milyon lira olan bir A yatmm onerisi, maliyeti 20
milyon lira ve net bugunku degeri 4 milyon lira olan bir B yatmm onerisine tercih edilecektir. Cunku A'run net bugunkn degeri B 'nin net bugnnku degerinden buyuktur, Boylece A'
nm B'ye gore 2.5 defa daha fazla yatmm gerektigi ya da B'nin.birim yatmm karhhk oranrnm (4/20=0.20) diger onerinin iki kan (5/50=0.110) oldugu gozonune ahnmamaktadir, Ancak bu eksiklik asagidaki yontemle giderilebilir.
6.1.4. Net Bugunku Deger Oram (karhhk inclisi) Yontemi
Bu yontem, net bugunku degerin yatmmm buyuklugum; gozonune almama bicimindeki elestiriyi gidermek amaci ile, bir yatmm onerisinin bugunku degerini yatmmm bugune
indirgenmis ilk yannm tutanna oranlayarak bir oran bulmayi amaclar, Boylece, net bugunku deger oram ya da karhhk indeksi (NBDO):
·
·
Ammsanacagi gibi I simgesi projenin kurulus donemi (m yil) boyunca yapilan ilk
ya da baslangic yatmm miktanm ifade etmektedir,
Bu oran, paramn zaman degeri acismdan bugunku degere indirgenmis toplam bas langic yatmmm bir biriminin hangi oranda bir net bugunku deger yaratugnu ortaya koydugu icin farkh buyuklukte yatmm gerektiren yatmm projelerini karsrlasnrmada kolaylik saglar. Kuskusuz, yatmm ilk (temel) yil icinde bitiriliyor ya da gerceklestiriliyorsa yatmm tu tan bugune indirgemneyecektir. Cunku, ussu s1?1"Jolan sayilar l 'esit olacagi icin:
NBDO bir degerlendirme olcutu olarak kullamldigi zaman, bu oramn sifirdan buyuk
(NBD >O durumu) ya da en az esit olmasi (NBD1Q durumu) bir projenin kabul edilmesi
gerektigini ifade eder. Seceneklerin karsilastmlmasi durumunda ise NBDO en yuksek olan
proje tercih edilecektir.
·
,
6.1.5. ic Karhhk Oram Yontemi
1
1
Bir yatmmm ic karhhk oram net bugunku degeri srr19 esitleyen iskonto orarudir.
Yani:
,
esitligini saglayan r iskonto oramdir, Baska bir anlanmla NBD yonteminde r veri iken, ic
karhlik oram (IKO) yonteminde NBD'yi sifu'
Y1'Pan
iskonto
ya da, indirgeme orani hesap .
,
I
1•
lanm aktadrr .
i
Bulunan iskonto oram yani yatmnun ic karhhk orani, yatmmcmm yatmm projesinden bekledigi karhhk oramndan ( cut-off r~te), Yiiifsek ise yatmm 'onerisi kabul edilir. Aksi
durumda ret edilir. Eger secenek yatmm onerileri :aras1µda bir secim soz konusu ise, ic karhhk oram en yuksek olan proje (yatmmcmili,be~edigi,karl)llk oi;amndan yuksek olmak koil )
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Hesaplama yontemi olarak IKO 'nun bulunlnasi, yukanda verilen esitlikte denemeyamlma ile esitligin sol tarafuu sifir yapanoranin'aranmanm gerektirir, Bunun icin once
tahmini bir r ahmr ve formulde yerine konularak NBD hesaplamr, Eger NBD pozitif ise r
artmlarak denemeye devam edilir. Eger secilen r ~onm:;u NBD negatif cikiyorsa r kucultulerek NBD 'i sifir yapan r oramm aramaya devam eder. Bu r'yi. artirma ve azalt.tna denemesi
NBD=O oluncaya kadar devam eder. G~furiuzde bilgisayar aracihgr ile ic karhhk oramnm
i! '
1
bulunasi zahmeti ortadan kalkrmsnr.
• '
Bilgisayar olanak!arlillil olmadigi durumlarda inte1ola~yq.~ yontemi ile ?~ne!;lle-y~ rulma sayismi azaltarak 1c karhhk oraru yaklasik olarak l,a.Sa birsurede bulunabilir, Omegin
net bugunku deger hesaplamasma iliskin olarak verdigifiw: projenin net nakit akunlanm a lahm ve bu projenin ic karhhk oranuu inte,wofasyon yont¥~ He yaklasik olarak bulalim,
Buna gore net bugunku degeri sifir ,;apan ,i 1skont~ 1
%40 ile o/o45 arasinda bu lunmaktadrr. Cunku.r = o/o40 oldugunda NBD pozitif ve
o/o45 oldugu zaman ise NBD
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negatif olacaktrr. Yani asagidaki sekle gore AB arahgi (8.88+o.25 = 9.13) iskonto degerleri
arasmdaki 0.45.0.40 = 0.05'lik farktan kaynaklanmaktadrr.
Seki! 6-1: ir;: Karhhk Orannu Arama
Boylece NBD'in pozitif olan miktanm AB arahgma oranlarsak, arantlan iskonto oraru yani ic karhhk oraru (iKO):
0.88
R = 0.40 + ------------ (0.45-0.40)
9.13
R= 0.4486
bulunur.
Dolayisiyla, eger yatmmcimn bekledigi minimum karhhk oraru ya da sennaye maliyeti oram %30 ise bu proje kabul edilecektir. Ancak sermaye maliyeti %50 olsaydi ret edilecekti.
0 halde interpolasyon aracihgr ile yukanda aciklandigi gibi, daha az deneme-yamlma sayisi ile ic karhhk oraruru:
formulu ile bulabiliriz., Burada P indis simgesi pozitif ve n ise negatif anlammdadir. Payda
da ise mutlak deger soz konusudur. Ancak bu noktada hemen belirtilmelidir ki, nakit akim larmdaki degismeleri gozden kacirmamak icin deneme-yaruhna ile r iskonto oramru aramada r'nin artis degerleri (adim uzunlugu) %5'i gecmemelidir,
ir;: karhhk oraru projeye yatmlan sermayenin karhhk orarum gosterir, Boylece karar
vericiye daha acik bilgi sunmus olmaktadir. Bu oran aynca projeyi ustlenen girisimciye
proje finansmanmda bore alma gerektigi zaman, odeyebilecegi maksimum faiz oranmm ne
olmasi gerektigi konusunda da acik bir olr;:ii vermektedir. Y ani sennaye maliyeti ile karsilasnrabilecek bir oran vermektedir. Dolayisiyla karar verici belli bir maliyeti olan simrh kaynaklanru daha akilci bir bicimde kullanmaya iliskin kararlannda acik bir bilgiye sahip ola bileceklerdir. Bu tur bir bilgiyi baska herhangi bir ticari karhhk yontemi saglamamaktadir,

le karhhk oraruru net bugunku deger yontemine tercih edilmesini gerektiren bir baska
ustunluk ise, sermaye maliyeti hesaplamasma fazla duyarh olmamasidir. Halbuki NBD son
derece duyarhdir. Cunku NBD'yi hesaplamak icin sermaye maliyetinin (r'nin) veri olarak
formillde verilmesi gerekir ve paydada ( 1 +r)t biciminde iskonto faktoru olarak kullaruhr. Bu
nedenle, r'nin hesaplanmasmda kiir;:iik bir hata t ust gucu oramnda, yani (1 + hata payi)t ora runda net nakit akimlannm indirgenmesinde yanhs hesaplamaya yol acar, Fakat ir;: karhhk
oram (IKO) yonteminde r degeri hesaplama icin gerekmemektedir. <;iinkii deneme-yamhna
yontemi ile r oram hesaplanmaktadrr. Ancak karsilasnrma yapmak ve projenin karhhgi ko nusunda karar vermek icin yine de sermaye maliyeti r gerekmektedir. Su farkla ki, bu du rumda r'de kucttk bir hesaplama hatasi fazla onemli bir etki yaratmayacaktrr. Ornegin.biraz
onceki ornekte IK0=0.4486 olarak bulunmustur, Varsayahm ki, r sermaye maliyeti 0.29 ile
0.32 arasmda tahmin edilmektedir. Bu farkhhk hie onemli degildir, Cunku ne olursa olsun
0.4486 >0.29 ya da 0.32 oldugu icin proje kabul edilecektir.
,
t
Paramn zaman degerini de aciklikla gozorume alan ic karhlik orarurun, belirtilen us tunluklerine karsm bazi belirgin eksiklikleri varcif. Bagimh ve birbirini dislayan (mutually
exclusive) yani birinin kabulunun digerinin reddini gerektiren yatmm onerilerinin karsilas tmlmasi ve seciminde ic karhhk oram yaµl.1~ secimlere yol acabilir. <;iinkii bu yontem net
bugunku deger yonteminin aksine, yatmmlarm buyuklugunden kaynaklanan toplam kar
hacmini gozonune almaz ve bu nedenle fonlann anl kalmasma yol acabilir, Ornegin, elinde
30 milyar lira yatmma donusturulecek bir fonu ol* girisimci icin X ve Y gibi birbirini dislayan iki secenek yatmm alaru ( ornegin buyuk kapasiteli bir fabrika ya da kucuk kapasiteli
bir fabrika) onerisi bulunsun. Eger A'nm maliyeti:~o milyar TL ve ic karhhk oram %50, B'
nin ise maliyeti 20 milyar TL ve ic karhhkoranmda o/o60:01acaksa, ic karhlik oraru yontemi
ne gore B secilecektir, Bu durumda giri~~cinin (3Q-20=to milyon TL) anl fonu kalacaktrr.
Halbuki A projesi secilmis olsaydi bu at1l1fondfill %50 getiri saglayacakn. Boylece A projesi 30x0.50=15 milyar TL getiri saglayacak iken B'nin secimi ile bu getiri 20 x 0.60 =12
milyar liraya dustirulmustur. Ic karhhk oram ile i;leF bugunku drger arasmdaki bu celiskili
durum asagidaki alt bolumde acikliga kavusturulacaktir, I! , , I
..
'
I
Ote yandan, yatmm onerilerinin d~grrlendirilmes~de karar vericiye buyuk kolayhk
saglayan ic karhhk orannun hesaplanmasmda, net nakit akimlaruun normal olmadigi projeler de oram ya hie hesaplanamaz ya da birden fazladrr. Bir projenin net nakit akimlannm
normal olarak kurulus doneminde negatif'daha sonraki yillarda ise pozitif olmasi beklenir.
Eger net nakit aknnlan bu normal dag1hnrindisma r;:lklyor~a, yam once negatif sonra pozitif, daha sonra tekrar negatif vb. degisiyorsa, bu tiii projeler iciri i1r;: karhhk oraru ya hie he :;
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saplanamaz ya da kac kez net nakit akunlan isaret degistiriyorsa o kadar sayida ic karhhk
orarn bulunacaktrr ( degismelerin net bugiinkii degeri sifirlamasr kosulu ile). Ornegin, Lorie
ve Savagc'm meshur petrol kuyusu projesinde net nakit akunlan asagidaki gibidir.
Bu yatmm onerisinin net bugiinkii degerini sifir yapan biri %25 digeri %400 ohnak
uzere iki tane ic karhhk orarn vardir, Y ani;
yani bu durumda proje ret edilecek demektir. Bu durum net nakit akimlannm normal
bir dagihm gostermemesinden kaynaklamr ve ic karhhk yontemi anlamsizlasir. Bu nedenle
asagida belirtildigi gibi i9 karhhk orarn yontemini kullamrken dikkatli olmak gerekir.
6.1.6. Net Bugiinkii Deger ve i9 Karhhk Oram Yontemlerinin Celiskisi
Net bugunku deger ve ic karhhk orarn yontemleri paramn zaman degerini gozonune
almalanndan dolayi proje degerlendirmede en yaygm kullamlan yontemlerdir. Ancak bundan onceki alt bolumlerde ayn ayn belirtildigi gibi her yontemin belirgin bazi ustunluk ve
eksiklikleri vardir. Bu eksiklik ve ustunlukler gozonunde bulundurularak yontemlerin bir likte kullarulmasi saghkh bir degerlendirme icin uygun olacaktir. Boyle birlikte kullamm
sirasmda bazi durumlarda iki yontem birbiri ile celisir ve farkh sonuclar gosterirler. Bu durumlan asagidaki gibi ozetlemek mumkundur.
1. Kabul ve Ret Kararlan: Bir yatmm projesinin tek basma degerlendirerek kabul ya
da ret kararlarm verihnesi durumunda, NBD ve IKO yontemleri aym sonucu verir. Y ani ikiside aym kararm verilmesini saglar ve her hangi bir celiski gorulmez. Bu durumlarda IKO
daha acik bilgi sagladrgr icin tercih edilebilir. Ancak hemen belirtihnelidir ki, projenin net
nakit akimlannm normal bir dagihm gostermesi gerekir. Normal olmayan dagihslarda, daha
once ifade edildigi gibi, IKO yontemi anlamnu yitirir. Cunku boyle durumlarda ya ic karh hk oram hesaplanamaz ya da biden fazla IKO bulunur. Bu durumda NBD tek gecerli yon temdir.
2. Birbirini Dislayan (Mutually Exclusive) Yatmm Kararlan: Bu tur yatmm onerile rinin degerlendirilmesinde, yani birinin kabulu halinde digerinin gereksiz olmasi sonucu ret
edihnesi durumlarmda, NBD ve IKO yontemleri secenek projelerin gerektirdigi yatmm
miktan, net nakit akimlanmn zaman icindeki zamansal ve buyukluklerin degiskenlik gos termesine bagh olarak celiskili sonuclar vererek farkh secim yapmaya yonlendirebilirler.
Bu durumlara iliskin olarak asagidaki ornekler verilebilir.
Ornek 1: Yasam devirleri (donemi) farkh ve yatmm maliyeti aym olan Ave B gibi
birbirini dislayan yani birlikte olmayan iki proje icin net nakit aknnlan, sermaye maliyeti
(iskonto oram) ve iliskili olarak hesaplanan NBD ve IKO asagida verilmistir,
NBDb = 124.89 > NBDa =109.09 oldugu icin B secilir ?
IK.Oa = 0.20 > IK.Ob = 0.15 oldugu icin A secilir ?
Dogru karar daha sonra aciklanacakur,
Ornek 2: Baslangic yannmlan aym ancak net nakit akimlannm zaman icinde zaman
ve buyukluk bakmundan farkhhk gosteren C ve D gibi birlikte olamayan iki proje icin net
nakit akimlan, sermaye maliyeti (i ) ve bu verilere gore hesaplanan NBD ve IKO asagida
verilmistir,
Celiski: NBDd = 822.61>NBDc = 789.71 oldugu icin D secilir ?
IK.Oc = O.lO>IK.Od = 0.08 oldugu icin C secilir ?
Kararm ne olacagi biraz sonra aciklanacakur.
Ornek 3. Baslangic yaunm miktarlan ve net nakit akimlan buyukluk olarak farkhlJk
gosteren ancak 10 yil isletme donemi boyunca degismeyen X ve Y gibi birlikte olmayan iki
projeye iliskin veriler ve bunlara gore hesaplanan NBD ve IKO asagida verilmistir, (i yine
sermaye maliyetini ifade etrnektedir).
Celiski: NBDy =186>NBDx =169 oldugu icin Y secilir ?
IK.Ox = 0.15>IK.Oy =0.13 oldugu icin X secilir ?
Yukanda verilen ti9 ornegin de gosterildigi gibi, birinin kabulu halinde digerinin gereksizligi sonucu ret edihnesi gereken birlikte olmayan yatmm onerilerinin degerlendiril mesinde secenek yatmm onerilerinin baslangic yatmm rnifPIT, net nakit aknnlannm zaman
icinde zamansal ve buyukluk olarak farklihk gostermelere durumunda NBD ve IKO yon temleri celiskili sonuclar verebilir. Ancak birazdan a9Jkla;nacagi gibi, bu celiski boyle du rumlarda her zaman gorulur diye bir genelleme yapllam*'! Belirtilen farkhhklardan dogan
bu celiskinin temeli, NBD yontemi yaranlan fonlann a~1s~rmaye maliyeti ile tekrar yara tildigiru varsaymasma karsm, IKO yontemi kapah (zimni) ,9larak yatmlan fonlann Fisher'in
"maliyet uzerinden getiri orani" (Fisher's rate of return over cost) admi verdigi bir orandan
daha yuksek bir oran ile yeniden yaunldigi varsaymundan kaynaklamr.
Boylece, celiskinin kaynagi yontemlerin projelerinjyarattig; fonlann yeniden yatm11
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ma donusturulmesinde varsayilan oranlanndaki farkhhktan kaynaklanmaktadrr. Eger bu
farkhhk olmasaydi, iki yontemde ayru sonucu verirdi. Fisher'in maliyet uzerinden getiri o ram, yalruzca iki yatmmm karsilastmlmasi acismdan soz konusudur ve iki secenek yatmm
onerisinin net bugunku degerlerini birbirine esitleyen iskonto oram olarak tammlanir. Bu
nedenle de sermaye maliyeti oram ve ic karhhk oramndan farklidir, Secenek iki proje icin
bu oranlann birbirine esit cikmasr mumkun ise de oldukca enderdir.
Secenek yatmm onerilerini birbiriyle karsilastumak amaci ile kullamlan ve iki secenegin net bugunku degerlerini birbirine esitleyen iskonto oramru bulmak suretiyle hesapla nan, Fisher'in maliyet uzerinden getiri oram, her iki secenek yatmm onerisi icin bulunma yabilir ya da hesaplanmayabilir. Ornegin, net nakit akunlan At olan bir X ve At olan bir Y
projesi icin Fisher'in maliyet uzerinden getiri orarumn;
formulu ile bulunmasi, secenek yatmmlann net bugunku deger profillerine baghdir,
(Burada RfFisher'in getiri oramru gostermektedir).
Asagida Aile B,C ile D,E ile F ve X ile Y gibi birlikte olmayan proje ciftlerinin birbirleri ile karsilastirmasi durumlanna iliskin olarak NBD profilleri sekil 6-2'de verilmistir,
Sekilde goruldugu gibi dort ayn karsilastirma durumunda NBD profilleri (egrileri)
secilen iskonto (sermaye maliyeti) oranlanna gore farkhhklar gostermektedir.
(a) seklinde A projesinin NBD'i her zaman her iskonto oram icin B'den fazla oldu gu icin A secilecektir. Bu durumda A'run IKO' da daha yiiksektir. Bu nedenle bu iki birlikte olmayan projenin seciminde NBD ve IKO yontemleri celismez ve bu projeler icin Fisher
getiri oram (Rf) hesaplanamaz, yani yoktur.
(b) ve ( c) sekillerinde de birer noktada teget durumu olmasina karsin celiski yine
yoktur. Cunku C projesinin D' ye gore ve E projesinin de F' ye gore NBD profilleri her za man daha yukandadrr yani daha biiyiiktiir. Teget noktalannda birer Fisher getiri oram bu lunmasma karsm karsilasnrmada NBD ve IKO yontemlerine gore bir celiski ortaya cikmamaktadrr. Yani NBD'i buyuk olan secenegin digerlerine gore IKO' da yiiksek olacaktrr. Seki! (c) de goruldugu gibi Eve F projelerinde Fisher'in maliyet uzerinden getiri oram (Rf)
projelerinin ic karhhk oranma esittir, (Rf=r). Daha once de belirtildigi gibi Rf=r durumu oldukca enderdir.
,
Sekil 6-2'deki (d) durumunda durum tamamen farkhdir ve NBD ile IKO yontemleri
arasmda bir celiski cikar, Y ani birlikte olmayan projelerde inet bugunku deger profillerin
kesistigi bir kesisim noktasi olursa, NBD ve IKO y9nteml~ri celiskili sonuclar verir. Aksi
durumda yani bir Fisher kesisim noktasmm gosterebilecegi bir maliyet uzerinden getiri o ram (Rf) yoksa celiski soz konusu degildir. (d) durumunda X ve Yprojelerinin karsilastmlrnasmda goruldugu gibi, X projesinin Ic karhhk oram rx diger secenek olan Y projesinin ic
karhhk oram ry' den buyuktur. Ancak sekilde acikca gosterilmemekle birlikte hemen tah min edilecegi gibi ayni sermaye maliyetine giiie bir butunolarak hesaplandigmda Yproje sinin NBD'i X projesinin NBD' inden daha buypk'olacaktir.
Fakat sekilde (6-2, d) acikca goruldugu'gib; Fisher kesisim noktasma kadar olan a rafhkta Y'nin NBD'i daha biiyiik iken bu:noktadati soma X projesinin NBD'i daha fazla olmaktadrr. Iste iki yontem arasmdaki celiski'bu noktada ortaya cikmaktadir, Cunku sennaye
maliyetinin (indirgeme oramnm) Fisherinlgetiri oram Rf'de dii~iik olmasi durumunda Y
projesi tercih edilecektir. Sekilde goriildii~ gibi Rf'den *c;:iik indirgeme oranlannda Y'nin
NBD'i daha biiyiiktiir. Ancak bu durumdaic karlihk oranina gore X'in tercih edilmesi gerekir. Cunku X projesinin IKO secenek Y'nin IKO'.i,.dan biiyiiktiir (rx>ry). Ote yandan, ser maye maliyetinin Rf degerine esit ya da daha buyiik olrri~s11 durumunda celiski yoktur. Rf

noktasmda projelerin net bugunku degerleri esittir .ve rx degeri fY degerinden daha biiyiik
oldugu icin X projesi secilecektir, Indirgeme oramnm ya da sermaye maliyetinin Rf oranm'
I
.,
dan buyuk oldugu durumlarda NBD ve IK<;> ypnfemleri aY!ll: karara yani X projesinin secimine yol acar, Cunku Rf noktasmdan daha buyukI indirgerri.e
oranlannda X projesinin hem
· , I ',
NBD'i hem de IKO daha biiyiiktiir. Boylece budurumlarda.Xprojesi secilecektir ve bir celi~ki olmayacaktlr.
· 1
• • •
,'
Sonne olarak, NBD ile IKO arasmda c;:eli~ki:a.,.cajc:~~r,.Fisherkesisim noktasmm ol mast ve indirgeme ya da sennaye maliyeti orarunmbu Fisher'in maliyet uzerinden getiri oranmdan daha dusuk oldugu durumlarda gorulnr, Bimun dismda herhangi bir celiski gorulmez. Celiskinin oldugu durumlarda NBD Y'.ontenri h<o yontemine tercih edilmelidir. Yani
net bugunku degeri daha buyuk olan proje secilmelidir ya'da yatmm karan NBD'e gore verilmelidir. Cunku iKO yontemi ic;: karllllk.oianma bagl1olarak sermayenin birim karhliguu
gozonunde bulundururken yatmmm bir b\itiin olarak firma degerine yapacagi katkryi gozonunde bulundurmaz ve aynca yatmmlara 4ynlan fonlann kullamrru (capital rationing) du !
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rumlarda fonlann attl kalmasma yol acarak firma degerinin azalmasma yol acar,
Ornegin, birlikte olmayan X ve Y gibi iki projeye iliskin net nakit akimlan i=%40
sermaye maliyeti ile NBD'leri ve hesaplanan IKO asagida verilen iki projeden karh olam
secelim. Projelerin net nakit akimlan arasmdaki fark (X - Y) biciminde alt sirada verilmis
ve bu farklann iKO' da hesaplanmistir,
Goruldugu gibi 0.40-sermaye maliyetine gore NBD hesaplandigmda bu yonteme gore X projesi secilrnelidir, Cunku NBD'i daha biiyiiktiir. Fakat iKO yontemine gore de Y
projesi secilmelidir, Ancak dogru karar projesi firmarun degerini artnracagi icin X'in tercih
edilmesidir. Cunku X projesi birinci yilm (tl) sonunda 26.67 milyon TL fon saglayacaktir,
Eger bu fon 0.40 sermaye maliyeti ile tekrar yatmhrsa bir yd soma t2 yih sonunda 26.67 x
1.40=37.34 milyon olacaktrr. Ote yandan, bu miktara ikinci yilm (t2) sonundaki diger net
nakit akirm (231.34) eklenirse, ikinci yihn t2 sonunda firmarun elinde 37.34+213.33 =
250.67 milyon TL fon miktan bulunacaktlr. Bu toplam X projesinin sagladigi miktardrr.
Buna karsihk eger Y projesi iKO' na gore yamlgi sonucu secilirse bu projenin t1 yrh sonunda sagladigi fon 0.40 sermaye maliyeti ile tekrar yatmlacak ve t2 sonunda 133.33 x
(1.4) = 186.66 milyon TL olacaktrr. Bu miktara t2 yth sonunda projenin sagladigr diger net
nakit akmu olan 55.56 milyon eklenirse, firmarun elinde ikinci yil sonunda 186.66-55.56 =
242.22 milyon TL fon olacaktir, Dolayrsiyla, eger iKO yuksek diye Y projesi secilseydi firmanm degerinde 250.67-242.33 = 8.45 milyon '1:1, azalma olacaktir. Amac firmamn degeri-

ni maksimize etmek olduguna gore dogru secim'X projesi olmahdir. Yani NBD'i en buyuk
olan proje secilmelidir,
Aym karara projeler arasmdaki net nakit akmu farklarim (X-Y) biciminde belirliyerek ve ayn bir yatmm onerisiymis gibi varsayarsak bir degerlendirrne ile varabiliriz. Veri len tablonun son satmnda gosterildigi gibi (X-Y) farki t1 yrh icin (-106.66) ve t2 yih icinde
(157.77) milyon TL' dir. Yani X projesi tercih edilirse bujnci yilda 106.66 milyon TL' dan
vazgecilecek ve ikinci yilm sonunda ise 157.77 milyon
gelirsaglanacaknr, Boyle bir yatmm karanmn 0.40 sermaye maliyetine gore NBD;= '4.31 milyon TL' dir. Yani
karh bir yatmmdir. Aym sekilde bu yatmm farkmm IK0=0.48'dir ve bu oran sermaye
maliyeti oranmdan buyuk oldugu icin (0.48>0.40) yine karh bir yatmmdir. 0 halde, bu farki
yaratan X projesi daha karh bir yatmm onerisidir: Bu sekildeki bir fark analizi (incremental
analysis)
NBD ile IKO arasmdaki celiskiyi gidermede 'a9ik9a yardunci olacaktrr. Hemen
belirtihneli dirki, fark analizi ile celiskiyi giderirken karar vermede, yatmm farkmm
yaratngi karhhk, bu farki saglamak icin gereken fonlann biiyiikliigii ve yatmma iliskin
riskin de gozonunde bulundurulmasi gerekir. Omegin ,yaimm farkmm 0.41 ve 0.42 karh
olmasi durumunda yatmm karan yatmma iliskin riske gore verilecektir ve belki Y tercih
edilecektir. Yani yatmmci az bir kar icin. yatmm ris~; ustlenmeyecektir. Yatmm
kararlanna iliskin risk analizi bundan sonraki bolumde kapsamli olarak aciklanacaknr,
6.1.7.0rnekUygulama
,
' ·
! .·.
Ticari karhhk analizi sayisal bir ornekle ozetlemek icin, yine daha once pro forma
gelir ve nakit akimlan onceki bolumlerde aciklanan ve tablci 5-1'6 da verilen ornek projernizi ele alahm. Bolum 5-3'deki Tablo 5-16'~a verileri verilen hipotetik projemiz icini, basit
karhhk oranlan, geri odeme suresi net bugtmku deger, net!qu~
deger oram ve ic karh hk asagida hesaplanmrsnr.
,1
. •
i: ·
, 1 , i9in
1. Basit Karhhk Oramnm Hesaplailinasir:bu hesaplama
projemizin isletme doneminin ucuncu yihmn (t4 yilmm) normal bir )?.l;ofdu~uvru;sayahm. Normal t4 yihnda
tablo 5-16'mn 2., 4. ve 8 siralannda goriilclµgiigibi: · • · · 1 ··
1
ilk Yatmm Tutan (I)= 65.000 + 187.269\'
'
I= 252.269(0QO)TL
Faiz Giderleri (F) = 3 000(000) TL . !
Net Kar
(P) = 47 255(000) TL' ,.
,
1
Yabanci Kaynak (Q) = 90 000(000) ~- (Tablo 5-lP)
Olarak verilmistir.
Buna gore omek projenin toplam sermaye basit karhlik (ya da rantabilite) oram
(BKO):
'
' ;
.,
". :
47255+3000
BKO- ---------------------i.
252269
BK0=0.20
Oz kaynak basit karhhk oram (BiOq) . 1 , ,
ise·
· . J 1 ·, · !
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47255 ,
BKOq - -----------------(252269-90000
BKOq = 0.29
Eger bu projeden beklenen minimum karhhk oram ya da baglanan sermaye maliyeti %10 ise, bu projenin kabul edilebilecegi dusunulur, Yani proje kabul edilecektir. Ancak
daha kapsamh ve acik bilgi veren analizlere (bundan soma yaprlacagi gibi) ihtiyac vardir,
2. Geri Odeme Siiresinin Hesaplanmasi: Tablo 5-16'da proforma gelir ve nakit a kimlan verilen projemizin ilk yatmm tutan ve net karlanmn yillara gore dagilmu asagida
tekrar verilmistir
Buna gore projenin geri odeme suresi (GOS) asagidaki gibi hesaplamr.

ilk yatmm tutanmn toplanu,
65 000+187269 = 252269'dir.
Projenin ilk dort yihmn karlan toplanu,
6647-31622-47255+48875=134399
olmaktadir, Yani proje kendisini 4 yilda geriye odememektedir. Cunku ilk yatmm tutanmn,
252269-134399=117870
kadarltk kisnu geri odenmemektedir. Bu miktar ise besinci isletme yihmn kanndan odene cektir. Bu odeme ise bu yilm,
117870
---------- =0.855
137878
kadarltk bir siiresini (yani, yaklasik 0.855x360=308 gun) alacaktrr.
Dolayistyla projenin
GOS= 4+0.855=4.855 yil
olacaktrr. Eger bir yatmm karar olcutu olarak, kendisini 3 yil ya da daha az surede
geri odeyen projeyi kabul ediyorsak bu proje ret edilecektir. Cunku,
GOS= 4.855>3
olmaktadir. Ancak karar ol9iitii sure 5 yil ise, 4.8~5<5 o,ld~guicin proje kabul edilecektir.
Yukanda klasik bicimi ile verilen yontemin sonucu paranm zaman degeri acismdan
'
benimsenmez ise degerler (veriler) iskontc'ya da sermaye maliyeti oranma gore indirgene rek de geri odeme suresi hesaplanabilir.
3. Net Bugiinkii Degerin Hesaplanmasi: Sermaye rnaliyetinin r =%10 oldugu varsaymu ile Tablo 5-16'mn son sirasmdaki net nakit akimlanna (At) gore projenin net bugiinkii
1
degeri.
' ! '
Goruldugu proje 5269000 TL zarar eden olacaktrr. Bu nedenle ret edilmesi gerekir
4. i9 Karhhk Oramnm Hesaplanmasi: Projenin ic karhhk oramm enterpolasyon
1
yontemi ile hesaplayahm.
·!• ,
1. Denemede, biraz once hesaplandigi icin, r =%10,ahndlgmda
NBD= -5269(000)
'
. '
Olarak hesaplanrmsnr.
2. Denemede ise r =%5 olarak ahmr ve NBD hesaplarnrsa (daha kucuk bir oramn
pozitif yapacagi beklenmektedir),
NBD= 42170(000)
hesaplanacaktrr.
Buna gore,
NBDp
r= rp + ---------------------- (m-rp)
NBDp+NBDn
formulunden
42170
r=0.05 + --------------------- (0.10-0.05);
42170 + 5269
. :, '. ;
r= 0.05+o.8889 (0.05)
.
bulunur.
Demek ki, projenin i9 karhhk oram %9.44'diir. Projenin sermaye maliyeti %10 oldugundan ve
% 9.44 < %10
.
oldugu icin proje ret edilecektir. Zaten daha once NBD ile de proje ret edilmisti. Bilindigi gibi bu projenin baska bir ic karhltk oram yoktur, Yani tektir, Cunku net nakit akim1
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lar normaldir. Y ani kurulus doneminde negatif, isletme doneminde ise pozitiftir.
6.2. Finansal Degerlendirme
Ticari karhhk analizleri sonucu karh oldugu saptanan ve secilen bir yatmm projesinin (ya da projelerin) yasam devri boyunca faaliyetini ya da isleyisini surdurnp surdureme yeceginin incelenmesi gerekir. Cunku karhhk analizlerinde kullamlan net nakit aktmlan bir
projenin faaliyetini etkileyen nakit dengesine iliskin tum nakit giris ve cikislanm kapsamaz.
Y almzca projede kullarulan ve karhhgi etkileyen gercek nakit aktmlanm kapsarlar. Bu ne denle, tahmin edilen nakit aktmlan ve projenin belirlenen finansman yapisr isigmda, nakit
aknnlanndaki dalgalanmalar ve gecikmelerin projenin faaliyetini etkileyip etkilemeyecegi
asagidaki konular gozonunde tutarak incelenmelidir.
a) Bore anapara ve faiz odemeleri.
b) Kar paylanmn (temettiillerin) odenmesi.
c) sigorta primlerinin odenmesi.
d) Yannmla iliskili ohnayan diger odemeler,
e) Nakit aciklannm kisa donem banka kredilerine basvurarak karsilamp karsilanamayacagi ya da nakit giris ve cikrslanrun tekrar projeyi duzenlemek suretiyle giderilip giderilmeyecegi.
f) Oz sermaye ve uzun donem finansmanm yeterli olup olmayacagi,
g) Uzun donem finansman (yabanci kaynak kullanma) kosullannm uygun olup olmayacagi.
1 '1
d
Bu konulara isik tutabilecek bir finansal degerlendirme cesitli bicimlerde yapilabilir
Proje cahsmalannda yaygm olarak yapilanlar asagida ayn ayn kisa ve oz bir bicimde acik lanacaktrr.
6.2.1. Likitide Analizi
i
Likitide analizleri yilhk olarak nakit durumlanrun nominal degerleri iizerinden,
projenin tum yasam devri boyunca gorulen nakit girisleri (fon kaynaklan) belirtmek suretiyle, projenin nakit ya da fon dengesini gostermeyi amaclar. Likitide analizi projenin geleeek donemlerde saglayacagi fon kaynaklanm, bu kaynakl¥,U1 cesitli amaclarla yapilacak odeme ve kullammlar icin yeterli olup olmadignu, nakit dengesindeki eksiklik ve fazlahklan
belirtmek suretiyle, projenin finansal ytiktimltiluklerini ne derece yerine getirebilecegini ve
nasil bir likitideye sahip olabilecegini gosterir. Eger likitide analizi bir nakit sorununun varhgma isaret ediyorsa, nakit ihtiyacirun hangi yollarla karsilanacagnun belirlenmesi ve planlanmasi gerekir. Gerekirse projenin finansal analiz asamasinda yapilan cahsmalar tekrarlanmah ya da revize edihnelidir.
' ·
'
Likitide analizi amacr ile hazirlanacak finansal tablolar kapsamma gore farkh bi cimde diizenlenebilir. Bazi proje cahsmalarinda likidite analizi amacr ile hazirlanan tablolar
proje faaliyetinin gercek sonucu olan (sans gelirleri gibi) ve olmayan (oz sermaye ve bore lar gibi) proje ile iliskili tum nakit giris ve cikislanru gostererek duzenlenir ve likitide analizi tablosu olarak adlandinhr, Bir tur kapsamh pro forma akim tablosu olan bu tablo
asagidaki bicimde diizenlenir.
'·
·
Tablonun gerektirdigi tum veriler pro forma gelir ve nakit aktmlan
tablosu ile (bkz., Bolum 5.3, tablo 5716) projenin finansman tablosu ve finansal
yukumlulukler tablosu (bkz.Bolum 5.1.1, tablo 5-10 ve 5-11) gozonune almarak kolayhkla
duzenlenebilir. Cunku dagiulacak karlar haric diger tum maddeler daha once aciklanrrusnr.
Likitide analizi amaci ile hazirlanacak bir' baska finansal' tablo ozellikle ulkemizde
proje cahsmalannda daha yaygm olarak duzenlenen pro forma fon akim tablosudur. Biraz
once verilen likitide analizi tablosunun biraz daha ozlu bicimi olan ve aym amaci tasiyan
pro forma fon akim tablosu ise asagidaki bicimde ~,iize~enir. . ,
Tablo 6-1 ve 6-2 dikkatlice inceleriirse, gopilebiletegi gibi nakit dengesi her iki
tabloda da aym olacaktir. Cunku Tablo 6-1 'de sans geliri ve arnk deger toplammdan isletme cikanhrsa, Tablo 6-2'de fon kaynagi olarak faizden sonra briit kar, amortisman ve faiz
toplarm bulunacaktrr. Yani belirtilen simg~lere gore;
i \ ,
(G+H) - <;=B+D+F
., . ' i
1
);
olacaktir. Boylece tablolarm dengesi degi'.~meyec,Jktir. Tablo 6-2 'de faizin fon kaynagi olmadigi halde fon kaynagi olarak gosterilmesinin nedeni, simdiye kadar ki tammlamalan '
, ,. , : ;
IIl1 zdab ruut k ar:
, ,
1
B = (G-C-F-D)
, I
I '
' .. I
biciminde faizden sonra ve vergiden onceki kar p\an1k alupn~s1drr. Bu nedenle fon kaynagi
brut kara faizi tekrar eklemek icin faiz fon, ~ynagi plarak gosterilmistir, Eger brut kar faiz
odemelerini kapsayacak bicimde tarumlarinus olsaydi faiz fon kaynagi olarak gosterilmeye1'
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cekti.
Daha onceki tablolarda gosterilmeyen fakat Tablo 6-1 ve 6-2'de gosterilen dagitilalacak kar paylan maddesi, proje girisimcisinin kar daginm politikasi gozonune ahnarak
pro forma gelir ve nakit akimlan tablosunda hesaplanan projenin yilhk net kanmn bir yiiz desi olarak ahmr. Omegin, dagmlacak kar = net kar x 0. 70 biciminde hesaplanabilir, eger
her yil net kann % 70'i daginlacaksa.
~
Ote yandan tablolann son satmnda gosterilen yigmsal nakit ya da fon dengesi bir
iist suada hesaplanan yilhk nakit dengesinin yigmsal bir toplanum gostermektedir, Yani bir
onceki yihn dengesi bir sonraki yilm nakit dengesine aktanlarak her yil icin yigmsal (kiimiilatif) nakit ya da fon akimlan hesaplanacaktir. Ornegin tablonun III. Maddesi olan yilhk
nakit dengesi ilk dort ytl icin asagidaki gibi ise;
Yigmsal Nakit Dengesi
IV. Yd basinda nakit dengesi
10
40
27
V. Yd icindeki nakit dengesi (ND)
10
30
(-13)
40
Vl. Y11 sonunda nakit dengesi
10
40
27
67
Biciminde olacaktir.
Boylece likitide analizi ya da pro forma fon akim tablosuna gore projenin her yrl i cin nakit dengesi acikhkla belirlenmis olacaktir. Kuskusuz, nakit dengesinin pozitif olmasi
arzu edildigi gibi belirlenecek bir emniyet marjim da asmasr gerekir, Ancak nakit dengesi
bu istenilen durumu karsilamasa bile, onemli' olan ,yigmsal nakit akimlanmn bu olumsuzlu gu giderip gidermedigidir, Fakat yigmsal yil sonu nakit dengesinin tek basma incelenmesi
de yeterli degildir, Eger bir yildaki nakit cikislan o yihn basindaki nakit dengesini asarsa
yani daha fazla olursa, o yilda nakit sikmnsuun olup olmayacagi konusunda o ytl icindeki
nakit giris ve cikislanrun zamanlamasma bakmak gerekecektir. Boylece nakit akimlanndaki
zamanlamanm nakit sikmnsi yaraup yaratmayacagi arastmlmah ve projenin likidite durumu degerlendirilmelidir.
,
:,
, '
6.2.2. Sermaye Yaprsi Analizi
,
Bir projenin :finansmanmda gerekli durumlarda o~ sermaye yaninda yabanci kaynak
ya da bore kullanmak olagan bir uygulamadrr. Cunku bore ya da kredi adi altmda yabanci
kaynak (sermaye) kullanmanm bazi belirgin avantajlan vardir, Ornegin, borclara odenen faiz projenin karhhk oranmdan dusuk ise, bu durumda iliskili :finansal riski gozonunde bulundurmak kosulu ile, proje :finansmanmda oz sermaye oran;pi du~uk tutarak oz sermaye karhligi artrrabilir. Aynca borclara odenen faizler vergiye tabilkardan dusuruldugu icin bir vergi
avantaji saglar,
·
·
, · ·' : '
Ote yandan borclanmak ya da kredi kullanmak projenin :finansal riskini artmr. Cunkii bore anapara ve faiz giderlerinin projenin karma bakilmaksizm sabit mali yiikiimliiliikler
olarak odenmesi gerekir. Eger yilhk anapara odeme taksitleri yilhk amortisman giderlerine
yaklasirsa projenin :finansman yonetimi guclesecektir, Aynca bore verenlerin proje uzerinde bazi mudahaleleri olacaktir.
Bu nedenle projenin finansmanmda yabanci kaynak kullanmu konusunda oldukca
dikkatli olmak gerekecektir. Yabanci kaynak ile :finansmanda, kosullann el verdigi olcude
uzun donem krediler saglanmahdir, Ozellikle sabit yatmm giderlerinin :finansmanmda kisa
donem kredi ya da bore kullanmak projenin nakit dengesini, bore anapara ve faiz odemeleri
nedeni ile, daha baslangic yillannda onemli dereckde olumsuz kilacak ve projenin faaliyetini siirmesini biiyiik tehlikeye koyacaktir, BU; nedenle sabit iadnm finansmanmda kisa do nem kredilerden kacmmak gerekecektir.
,
, ,
Dolayisryla, projenin sermaye yapisuun analizi o projenin fmansal saglamhgmr or taya koyacakur, Bu tur analizler amaci ile yayg1h kullaiulan olcu uzun donem bore-oz
1trn
sermaye orarudir. Eger borclan L ve oz kaynak miktanm Q ile gosterirsek, bu oran:
L

,

;,

i

B/0= -------'
Q
'
! !
Bicimlenir belirlenir. Bu oran projenin icinde bulundugu sektoru genel oram ve bu sektor i cinde yer alan diger benzer isletmelerin yayinlanµu$ oranlan ,ile karsilasnnlarak projenin
sermaye yaptsi degerlendirilir,
·!
6.2.3. Proforma Bilanco ve Finansal Oranlar
, ·i · ·
Mevcut ve islemekte olan isletmelerde belli bir tarihte isletmenin :finansal yapisimn
aktif ve pasifte yer alan degerler acismdan belirl~nmesi <\,D;l~c1 i)~ bilanco duzenlenmesi, falinet sonuclanmn bilanco ve gelir tablosunda' yer alan degerler arasmdaki iliski biciminde
:finansal oranlar olarak hesaplanmasi ve degerlendirilmesi oldukca onemli bir konu olmasiI
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na karsm, proje cahsmalannda pek yaygm degildir. Cunku proje cahsmalannda faaliyette
bulunan ya da isleyen bir kurulus olmadigi icin pek 90k varsayimlann yapilmasi gerekir ki,
boyle bir uygulamada bilanco ve :finansal oran analizlerinin anlamsizlasmasina yol acar,
Isletme giderlerinin tahmini bolumunde (Bolum 5.1.2) ifade edildigi gibi proje ca hsmalannda pratiklik amaci ile, iiretilecek urunlerin tamammm pesin olarak saulacagi, elde
hammadde, yan mamul ve mamul stoku bulunmayacagi biciminde temel varsayimlar, zo runlu, olarak yapihr. Boyle olunca proje cahsmasmda :finansal analiz amaci ile duzenlene eek pro forma bilancolann akti:finde <loner degerler adi altinda bulunmasi gerekli kasa-banka, hammadde, yan mamul ve mamul stoklan ile alacaklar bulunmayacaktlr. Eger tahmini
pasif toplami aktif toplanum asryorsa fon fazlasi aksi durumda fmansman a91gi soz konusu
olacaknr.
Ancak mevsimlik hareketlerin ve/veya kredili sans uygulamalannm yogun oldugu
pazar bolumlerinde faaliyette bulunacak projelerde, isletme sermayesinin yeterliligini tekrar
gozden gecirmek, gerektiginde projenin :finansal saglamhgnu belirlemek ve mevcut rakip lerle karsilasurmak icin :finansal oran analizlerine gitmek amaci ile projenin tum yillan icin
aktifve pasif dengesini gosteren bir proforma bilanco hazirlamak gerekebilir. Aynca hazirlanacak pro forma bilanco akti:finde <loner degerler adr altmda isletme sermayesi
genel maddesi yerine, bunu olusturan elemanlar olan nakit (kasa ve bankadaki paralar),
alacaklar ve stoklan (hammadde, yan mamul ve mamul) ayn ayn belirlemek ve bunlara
dayah olarak stok devir luzi, alacak devir hizi, vb. :finansal oranlan hesaplamak amaci ile
proforma bilancoyu detaylandrrmak gerekebilir.
Projenin ozelligine gore istenildiginde duzenlenebilecek pro forma bilanco asagidaki bicimi gosterecektir,
Pro forma bilanconun <loner degerler icinde yer alan maddelerinin talunin edilmesi
icin, proje analistinin Pazar analizi asamasinda topladigi ve derledigi bilgiler rsigmda bazi
varsayunlan yapmasi gerekir. Daha sonra gunluk giderleri gore asagidaki gibi hesaplanrr.
a) Kasa ve Banka: Kar; gunluk toplam isletme giderlerini karsilamak icin kasa ve
bankada nakit bulundurulacaktlr? Bu gun sayrsi (XI) belirlendikten sonra daha once her yil
icin hesaplanan (bkz., Tablo 5-4) toplam isletme giderlerine gore bir gunluk isletme gideri
bulunur ve gun sayisr ile carpihr. Y ani;
ili$kili yihn toplam isletme gideri
Kasa ve banka - ( ---------------------------------------------------) . XI

360
b) Hammadde Stoklan: Kar; gunluk uretime yetecek, hammadde, yardimci madde
ve isletme malzemesi stoklanacaktlr? Ornegin X2 gun sayisi ise benzer bicimde:
Y1hn toplam hammadde +Yrd. Mad+isl. Malz.
Hammadde Stoklan - ( -----------------------------------------------------------).X2

360
c) Mamul Stoklan: Kar; gunluk uretim mamill olarak stoklanacaktlr? Ornegin X3
gun kadar uretim stoklanacaksa;
Y ilm toplam isletme giderleri
Mamul Stoklan =(---------------------------------------).X3

360

X4

d) Alacaklar: Sanslarda kac gunluk kredi uygulanacaktlr? Ornegin belirlenen sure
gun ise;
Yilm toplam sans geliri
Alacaklar - ( ------------------------------------).X4

360
e) Fon Fazlasi (Eksigi): Toplam pasif ile toplam aktifler arasmdaki fark olacaktlr.
Pro forma bilanconun diger maddeleri daha onceleri aciklandigi gibi talunin edilmis
degerleri ile yerlerine konularak bilanco duzenlenecektir, Boylece her yil sonunda projenin
tahmini aktif ve pasif dengesi belirlenerek :finansal durumu acikhga kavusturulmus olacak ur, Daha sonra yillara gore karsilastmnalar ve :finansal oranlar faal isletmeler gibi hesapla narak projenin faaliyeti degerlendirilir. Boylece projenin yillar bazinda kendi icinde ve
mevcut rakiplerine gore :finansal durumu degerlendirilecektir, Bilanco karsilasurmalan ve
:finansal oran analizleri bu cahsmanm amaci olmadigi gibi proje cahsmalannda yaygm da
degildir. Bu nedenle burada ele almmarrustir.
Boylece bu bolumde yapilan aciklamalann bir sonucu olarak, bir proje degerlendi rilmesi iki asamada yapilmahdir, ilk once bir yatmm onerisi olarak karhhgi belirlenmeli ve
degerlendirilmelidir. Karh yatmm onerileri olarak kabul edilen bir proje daha sonra likidite
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durumu ve finansal yapisi acismdan degerlendirerek, projenin vaat ettigi karhligi saglayabilecek bicimde her hangi bir aksama gorulmeden faaliyetini devam ettirebilecegi acikhga kauvusturulmahdir, Bu amaca yonelik bir finansal analiz sonucu, projenin
faaliyetini devam ettirmesine iliskin kuskular var ise gerekli onlemler planlanarak
giderilmelidir. Aksi durumda karh gorulen bu proje uygulamada basansiz bir isletme olarak
zarara yol acacakur, Boyle durumlarda en iyi cozum ise o projeyi baslatmamaktadir. Bu
karar ise ancak belirtilen cercevede yurutulecek bir finansal analiz ve degerlendirme sonucu
verebilir.
Finansal degerlendirme ya da analiz konusunda sayisal bir ornek vermek icin bundan onceki bolumlerde temel verileri verilen hipotetik projemizi tekrar ele alahm. Cunku
verilerinin nasil hazirlandigi ve islendigi daha once aciklannustr, Ancak bu noktada belirtilmelidir ki, bu ornek projemiz ekonomik karhlik acismdan degerlendirildiginde ret edilmisti,
(bkz, Bolum 6.1. 7). beklenebilecegi gibi karhhk acismdan ret edilen bir proje icin finansal
analiz yapmaya gerek yoktur. Cunku ret edilmistir. Fakat yalmzca ornek aciklama arnaci ile
finansal analiz, ayru projenin verilerine gore asagida verilmistir,
1. Likidite Analizi: Bu analiz icin gerekli veriler Taolo 5-10, 5-11, 5-12, 5-14, 5-16
dan almnusnr. Bu verilere gore ve kar dagitmunm olmayacagi varsaymu ile hazirlanan likidite analizi tablosu asagida verilmistir, (Istenilirse net kann belli bir yuzdesinin dagmnu da
varsayihr).
Tabloda goruldugu gibi kurulus donemi (tO• ve ti) boyunca projenin nakit dengesi
sifirdir. Y ani isletme ancak kurulus doneminin gerektirdigi kadar fon kaynagma sahiptir.
Fon fazlasi olmadan isletme donemine giren isletmenin ilk isletme yihnda 5863000
TL fon eksigi bulunmaktadrr. Dolayisiyla bu yilda projenin likidite sikinusi cekmemesi icin
en az bu miktar kadar fon hazir bulundurmasi gerekir. Bu eksikligi nasil giderecegini simdiden planlamahdir. Eger bore kullamlacak ise nereden hangi kosullarla saglayacagnu planlarnahdir ve gerektiginde odeyecegi faizi finansal tablolara yansitmalidir.
Ancak isletme yil basmdaki nakit eksikligini yil sonunda gidermekte ve 13249000
TL nakdi bulunacaktrr. Bu nakit ile ucuncu isletme yilma girecek projenin daha sonraki yillarda likidite sorunu bulunmamaktadir. Dolayrsiyla, projenin yalmzca ilk isletme yihnda
nakit stkmtisi bulunmaktadir.
2. Sermaye Yaprsi Analizi
Projenin uzun donem borclan 90 000 000 TL. ve oz kaynak (sermaye)miktan da
(65 000 000 + 97 269 000 = 162 269 000 TL) olduguna gore uzun donem bore/oz sermaye
'
i
oram:
90 000 000
B/O- -----------------162 269 000
BIO= 0.55
olmaktadir,
Kuskusuz, sermaye yapisma iliskin bu oramn uygun bir bicimde yorumlanabilmesi
icin, projenin icinde bulunacagi sektorun yapisuu ve BIO oramnm sektor ortalamasimn bi linmesi gerekir. Bu sektor ortalamasi ile karsilastirma sonucundaprojenin sermaye yaptsi
konusunda karar verilecektir. Ote yandan, projenin toplam yatmm tutarlillil ne kadar oz
kaynakla ve ne kadar yabanci kaynakla finanse edildigi de goz onunde bulundurulmahdir.
Bu projenin toplam yatmm tutan ammsanacagi gibi 252 269 000 TL. dir
Buna gore projenin,
90 000/ 252269 = 0.36
%36's1 yabanci kaynakla % 64'u oz kaynakla fuiahse edilmistir,
VIII. ENFLASYONiST ORT AMI.ARDA PROJE DEGERLENDiRME
8. 1. Enflasyonun Yatmm Kararlanna Etkisi
En basit tamrm ile fiyatlardaki artist ifade eden enflasyon
olgusu aslmda ozel bir
I .
risk bicimi olarak dusunulebilir. Risk genelde bir projeye iliskin.nakit akimlannm degisebilirligini belirttigine gore fiyatlardaki artislan ifade eden enflasyon kavranu da bu degisebilirligi etkileyen onemli bir dissal faktordur. Baska bir ifade ile, enflasyon fiyatlardaki
degisme riski olarak kabul edilebilir.
I

'I'

.

Enflasyonun oldugu ekonomilerde, net bugunku deger ve ic karhhk oram gibi
Proje degerlendirmede yaygm olarak kullamlan ve indirgenmis nakit akmu yontemleri
olarak adlandtnlan yontemlerle proje degerlendirme surecinde enflasyonun goz ardi edil-

;

'
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mesi, yatmm kararlanmn carpmlmasma yada yanhs yorumlanmasina yol acar.
Bu durumu aciklamak icin ilk yatmm tutan 80 milyon TL ve 4 yillik faydah omriiboyunca nakit akimlan asagida verilen bir yatmm projesini alahm. Kolayhk icin sayisal
degerler her yil icin aym ahnnus ve faiz giderleri soz konusu degildir,

Nakit Aknm (000 TL)

tl

t2

t3

t4

Gelirler (G)

90.000

90.000

90.000

90.000

lsletme Giderleri (C)

30.000

30.000

30.000

30.000

Net nakit akunlanm:
At= (Gt - It- Ct - Ft- Dt ) (I - V.) + Dt
Formulumuze gore belirlemek icin yillik amortisman (Dtj'hesabnu' duz (normal) yonteme
gore yapahm. Dolaytsiyla,
80
Dt = -------------- = 20 milyon TL
4

her yil icin amortisman gideri bulunur. Kuruntlar vergisi he~ab1 icin V = % 50 olarak ahmrsa
pro forma net nakit akinu tablosu asagidaki gibi olacaktir. Tekrar belirtilmelidir ki gelir ve
gider tahminlerinde gelecekteki fiyat artislan yam' enflasyon goz onune almmarmstir,
'

Pro forma Net Nakit Aknnlan

tO

ti

t2

t3

t4

90.000

90.000

90..000

90.000

30.000

30.000

30.000

30.000

D

20.000

20.000

20.000

20.000

Vergi

20.000

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

G
I

80.000

C
F

A

- 80.000

Net nakit akmu hesabi her hangi bir yil icin yukandaki formule gore, omegin, tl icin:
Al = (90.000 - 0 - 30.000 - 0 - 20.000) (1-0.50) + 20.000 ,
Al= 40.000 (1-0.50) + 20.000
Al= 40.000
biciminde hesaplannusnr. Kuskusuz, kurumlar ve~gisi benzer bicimde,
Vergi = (90.000 - 0 - 30.000 - 0 - 20.000) O.~O
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Vergi = 20.000
olarak hesaplanrmsnr,
Simdi hesapladiginuz net nakit akimlanna dayah olarak ve cari iskonto oram ya da
sermaye maliyetini de % 30 varsayarak bu projeyi net bugunku deger ve ii; karhhk oraruna
gore degerlendirelim.
Bu deger, yani 6.650.000 TL (rakamlar bin TL verilmisti), pozitif oldugu icin yati nm projesi kabul edilecektir.
Eger istenilirse net bugunku degeri sifira esitleyen iskonto oraru yani ii; karhhk oram da hesaplanabilir. Bu oran ise yuvarlak olarak;
IKO = 0.35'dir.
Bu oran cari sermaye maliyetinden ya da beklenen minimum karhhk oram %30'
dan buyuk oldugu icin proje yine kabul edilecektir.
S0nu9 olarak her iki indirgenmis nakit akinu yontemine gore proje karh bir oneridir
ve dolayisiyla kabul edilecektir. Bu karardan sonra varsayahm ki, onumuzdeki 4 yilhk do nemde enflasyon oram %20 olacaktir. Bu demektir ki, projenin Tablo 8-1 'de verilen nakit a kimlan (l+0.20)t faktoru kadar artacaktrr. Baska bir ifade ile Tablo 8-1 'deki gelirler ve isletme giderleri sirasi ile asagidaki gibi artacaktrr.
GI= 90000 (1+0.20)1 = 108.000
Cl= 30000 (1+0.20)1 = 36000
G2 = 90000 (1+0.20)2 = 129600
<;2 = 30000 (l+0.20)2 = 43200
G3 = 90000 (1+0.20)3 = 155520
C3 = 30000 (1+0.20)3 = 51840
G4 = 90000 (l+.020)4 = 186924
C4 = 30000 (1+0.20)4 = 62208
Belirtmeye gerek yoktur ki temel (tO) yildaki proje ilk yatmnum gosteren nakit 91 $1 yani I degeri artmlmayacaknr, Cunku temel yil bugun yapilan belli ya da kesin bir tahmin-

dir. Ote yandan, amortismanlarda arns olmayacaknr, Cunku amortisman degeri,
amortismana tabi kiymetlerin baslangic degerlerine gore hesaplanrr. ilk yatmm tutan
degismeyecegine
gore
amortisnian
' degerleri
de
degismeyecektir,
B Euna gore Tablo 8-1 'de pro forma net nakit akimlan asagidaki gibi olacaktrr.
to
tl
't2
t3 ·
t4
G
108000
129600
155520
186624
I
80.000
43.200
36.000
51.840
62.208
C
F
D
20000
20000
20000
20000
Vergi
26000
33200 , I 41840
52208
I

'I

A

-80.000

46000

53200

61840

72208

Enflasyon ile net nakit aknnlannm artist nominal bir arns olduguna gore, karar vermenin saghkh olabilmesi icin nominal degerlerin reel degerlere donusturulmesi gerekir. Y ani
nominal net nakit akimlanmn beklenen enflasyon oramna gore belirlenen (1 +0.20)t faktoru ne bolunerek deflate edilmesi gerekir. Boylece yillara gore reel net nakit akimlan,
1

tO yih icin : RAO = 80000
tl yih icin : RAl = 46000/ (1+0.20)1 = 38333
t2 yih icin : RA2 = 53200/ (1+0.20)2 = 36944
t3 yih icin : RA3 = 61840/ (l+0.20)3 = 35 787
t4 yih icin : RA4 = 72208/,(1+0.20)4 = 34'.823
olacaktrr. Burada RA reel net nakit akimlanm belirfmektedir,
Bu verilere gore projenin net bu~
degeri reel olarak:
n RAt
NBD= E ---------.
'
i'
t=O (l+r)t
ya da nominal nakit akimlan ile
n
At
NBD-E ----------------1

'!

1

t=O (1 +r)t (1 +d)t ,
formulu ile bulunabilir. Burada d simgesi enflasyon oramru temsil etmektedir.
Reel net nakit akimlan ile;
38333
39444
35787
34823
NBD - - 80. 000+---------- + ---------- + ------------ + -----------( 1+0. 30) (1+0.30)2 (1+0.30)3 (1+0.30)4
NBD= -171
Nominal net nakit akimlan ile:
46000
53200
61840
NBD - - 80. 000 + ------------< --- + -------------------- + ----------------------( 1 +0.30)(1 +0.20) (l+0.30)2(1 +0.20)2 (1 +0.30)3(1 +0.20)3
72208

+ -------------------(l+30)4 (1+0.20)4
NBD= -171
Biciminde aym deger (- 171 bin TL) bulunur.
Bu durumda NBD negatif oldugu icin yatmm projesi bu Jeez ret edilecektir. Cunku
ammsanacagi gibi daha once ayru proje NBD = 6 650 000 TL; bulundugu icin kabul edilmisti. Bu orneginde acikca ortaya koydugu gibi enflasyonist yatmm kararlanm carpmr, Bu carprtmanm temel nedenlerini asagidaki gibi aciklamak mumknndur,
1. Enflasyona gore projenin gelirleri nominal olarak artarken, amortisman giderleri
ilk yatmm tutanmn baslangic ( orijinal) degerlerine gore hesaplandigi icin aym kahr ve boy lece daha 90k vergi odenir. Baska bir ifade ile reel nakit girisleri enflasyonla aym oranda artmaktadir. Yukanda verdigimiz sayisal ornek bu durumu acikca gostermektedir. Proje gelirleri enflasyonla nominal olarak aym oranda artarken reel net nakit akimlan dusmektedir, Cunku vergi avantaji saglayan amortisman giderleri sabit kahrken arlan gelirin buyuk bir bolumu
vergilendirilmektedir.
'
Bunun genel sonucu olarak enflasyonist ortamlarda I isletmeler sabit sermaye yati nmlanna girismekten kacmirlar. Bu tur yatmm alanlann yerine.imiyobik yatmm alanlan diyebilecegimiz kisa omurlu yatmmlara girisirler. Boyle bir durum ise, ekonomik sistemde u zun donemde daha az sermaye yo gun bir sanayi sektorunun ortaya cikmasma yol acar. en flasyonun uzun sure devam ettigi ekonomilerde "yeniden degerleme'tkanunlanrun cikanlmasnun en onemli nedeni enflasyonun yaunm kararlan Oze~qeki bu olumsuz etkisini gider tedir. Enflasyonun yatmmlar uzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yonelik cozum yolla nnm tarnsilmasi bu cahsmanuzm kapsami dismda oldugu icin burada aciklanmayacakur,
Ancak acikca goruldugu gibi yatmm kararlan ahrurken yani bir yatmm projesi degerlendirilirken projeye iliskin net nakit aknnlanrun tahmin edilmesinde enflasyonu gozonune alma zorunlu olacaktrr. Aksi durumda yatmm karan saghkh olmayacaktrr. Fakat literaturde, son on yil haric, proje degerlendirmede enflasyon faktoru goz ardi edilmistir, Cunku de gerlendirme surecinde nakit girislerini ve nakit cikislanru once enflasyon oram kadar ( 1 +d)t
biciminde artmnak sonra da bu nominal degerleri reel bicime donusturmek (deflate etmek)
icin aym (l+d)t faktorune bolmenin, yani;'
" ,i '
i :
'I

(Nakit Girisi - Nakit <;00~1) (1 +d)t

---------------------------------------( l+d)t

!

;-<

•

'

'

<

isleminin aym sonucu verecegi varsayihyordu. <;iinkii paY, ve paydadaki (1 +d)t degerleri birbirini matematiksel olarak goturur ve dolayisiyla sonuc degismez.
Ancak matematiksel olarak dogru olan bu varsayim uygulamada dogru degildir,
Cunku, birinci neden olarak, enflasyon sabit sermaye yauriin tutanna iliskin olarak hesapla nan amortisman giderleri etkilememektedir. Amortisman giderleri 9ogu kez degerleri kesin
olarak bilinen sabit sermaye varllklan aktife girdigi ya da kullamlmaya baslandigi yilda ke sin olarak belirlenmekte ve hep aym kalmaktadir. Bunun sonucu olarak projenin isletme do neminde enflasyon nedeni ile artan nominal: gelirinin onemli bir kisrm vergilendirilmekte ve
net nakit akimlan azalmaktadir. Ikinci bir n#den olarak enflasyonun proje nakit giris ve 91 kislan uzerindeki nominal arns etkisi aym olmayabilir, Baziprojelerde girisler daha 90k ar tarken bazilannda nakit cikislar daha fazla artabilir. 'bmegin,,proje Iirtinunun fiyati enflas yonda daha 90k artarken hammadde ya da i:~9i ucretleri aym' oranda artmayabilir, veya tersi
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durum olabilir. Dolayisiyla enflasyonun proje gelir ve giderleri uzerindeki etkisini ayn ayn
gozonune almak ve projeyi bu cercevede degerlendirmek zorunlu olacaktrr. Bunun nastl ya pilacagi bitisik alt bolumde aciklanacakur.
2. Enflasyonun net nakit akunlanru degistirmeyecegi varsayum kabul edilerek ya ptlacak proje degerlendirme analizlerinde ikinci bir hata kullarulan iskonto oranma iliskindir.
Bu varsayim altmda yapilan uygulamalarda sirketler ya da yatmm girisimcileri genel olarak
gelecekteki nakit akunlanru cari fiyatlarla tahmin etmekte ve net nakit akmtlan hesaplan lanmaktadrr. Ancak net net nakit akmtlan indirgendigi zaman cari iskonto oram ya da sennaye maliyeti kullantlmaktadrr.
Indirgemede kullamlan cari iskonto oram (r) genel olarak ii9 elemanrn bilesimidir,
Bunlar: paranm risk icermeyen zaman degeri (z), projenin riskine gore artan risk primi (e) ve
enflasyonu yansitan prim (d) olarakbelirtilebilir. Boylece cari iskonto faktoru asagidaki gibi
ifade edilebilir.
(l+r) = (l+z) (l+e) (l+d)

eger,
(l+z) (l+e) = (l+k)
olarak reel sennaye maliyetini ya da reel iskonto oranuu temsil etmesi icin tanmtlarsa,
(l+r) = (l+k) (l+d)
r = (l+k) (l+d)-1
r=k+d+kd
I
I
yazilabilir. Buna gore, bir % 10 reel iskonto oram % 20'lik bir enflasyon oraru ortanunda cari olarak, 0.10+0.20=0.30 degil,
r = 0.10 + 0.20 + (0.10)(0.20)
. 1
r= 0.32
oramnda yani % 32 'lik bir nominal iskonto orannuifade edJcektir "Fisher etkisi" (Fisher effect) olarak da bilinen bu durum, cari iskonto oranlanrun kapah olarak enflasyonu icerdigini
belirtmektedir.
: :
Boyle bir iskonto oram (eger enflasyonu i9eriyors~ yani reel degilse) proje deger lendirmede kullaruldtgi zaman projenin degeri daha dusuk gosteril~cektir. Cunku net nakit
akmtlan enflasyonu kapsamadigi halde iskonto oraru kapah olarak enflasyonu kapsamakta dir. Bu durum ise, yanhs kararlara yol acabilir, Belki karh bir proje bu nedenle ret edilebilecektir.
' ' 1 '1
8.2. Enflasyonist Ortamlarda Proje Degerlendirme Yaklasimlan
e.

I;

!

Enflasyonun yatmm kararlan uzerindeki,~and1 aciklanan olumsuz etkileri nede ni ile proje degerlendirmede acikca gozonune ahnmasi geregi son ytllarda bu alandaki aras nrmacilann dikkatini bu konu iizerinde yogunlastmmsnr, Bunun sonucu olarak, indirgenmis
nakit akimlan yontemlerinde enflasyonu gozonune almak icin bazi yaklasnnlar gelistirilmistir. Asagida yaygm olarak kullarulan bu yaklasimlardan iki tanesi aciklanacaknr,
1. Bazi proje analistleri nakit akimlanm olusturan her elemana ya da degiskene ili§kin enflasyon oranlanru gozonune alarak nakit akrmlanru tahmin1 etmekte ~e soma net nakit
akimlanru hesaplayarak cari (nominal) bir iskonto oram ile indirgemektedirler. Hatta gele cekte enflasyon orannun degisebilecegi tahmin ediliyorsa indirgeme oraru olarak yillara gore
farkh ciro iskonto oranlan kullarulmaktadir, Ancak boyle degisen oranlar kullanan bir yaklasun hesaplama acismdan oldukca karmasiklasacaktir. Bu nedenle genel olarak tek ve sabit
bir cari iskonto oraru kullantlmaktadrr. Kuskusuz boyle birdurum ozde dogru degildir. An cak verilecek kararda da fazla degisiklik yapilmaz.'istenilirse degisken cari oranlar da kulla m}~~
I
Tek ve sabit oran kullanmu icin Van Home asagidaki formiilii onermektedir,
Burada:
·
'
· i
'
n : Proje gelirlerinin oldugu yil sayis1 ' j ,
. 1'
, ,
Gt : Projenin gelirleri ( enflasyon gozonune almmadan)
d : Beklenilen yilhk e~asy~n oraru (fiyat 'en~fksierinde19,degisme)
a : Enflasyon oraru d'mn gelirlereuygulanabilen oraru , I
,
Ot : Yilhk nakit cikislan (isletme
giderleri
ve
faizler)
:
•
I
I,
'
I
I;
B : Enfla_syonorammn nakit cikislanna uygulanan'orani i
V : Vergi oram
, ., , 1 ,
i
Dt : Yilhk amortismanlar
'' · .: , .
..
IO : Projenin temel yildaki maliyeti (kurulus donemi I yilda ,bitiyor ve bu maliyet

.!

1
,i

kesin olarak biliniyor ve varsayihyor)
r : Nominal (cari) sermaye maliyeti (enflasyonunu kapsamaktadrr.)
formulde goruldugu gibi amortismanlann vergi etkisi (DtV) ifadesi ile hesaplama kapsamma almrrustir, (bkz., Bolum 5.3).
2. Yukanda verilen yaklasim yaygm olarak kullarnlmasma karsm tercih edilebile eek baska bir yaklasim, reel bicime donii~mii~ (deflate edilmis) nakit akimlanm reel bir
iskonto oram ile indirgemektedir. Bu yaklasim nakit akimlannm her elemanma iliskin enf lasyon oram gozonune almarak her yil icin nakit akimlanm tahmin etmeyi, daha sonra kulla mlan enflasyon oram almarak nakit akimlanm reel bicime donusturmeyi ve nihayet bunlan
reel bir iskonto oraru ile bugiinkii degerlere indirgemeyi gerektirir. Asagida formiil bicimi
verilen bu yaklasimda kullamlan iskonto oram reel oldugundan ve reel iskonto oranlan nominal oranlara gore daha istikrarh oldugu icin, bu yaklasim degismeyen bir tek nominal
(cari) iskonto oraru kullanan birinci yaklasima tercih edilir.
Bu noktada tekrarlanmahdrr ki, reel iskonto oram paramn risk icermeyen zaman
degerini ve projenin riskini belirten bir risk pirimini kapah olarak kapsamaktadrr. Eger
projenin gelisim asamalanna gore risk degisiyorsa bu degisiklik iskonto oranma ya da nakit
akimlanna yansmlmahdir. Boylece projenin degeri daha az gosterilmemis olunur. Omegin
projenin gelisim asamalanna iliskin risk gozonunde bulundurularak, her asamadaki riskli
net akimlarmm belirlilik esdegerleri hesaplanrr ve daha sonra yalmzca paranm risksiz zaman
degerini ifade eden risksiz bir tek reel iskonto orarn kullarnlarak indirgenebilir.
3. Y ukanda verilen iki yaklasunda da goruldugu gibi nakit cikislan isletme giderlerini (Ct) ve faiz giderlerini (Ft) birlikte toplam olarak kapsamaktadrr. Ancak faiz giderlerinin
biiyiik bir oram kurulus doneminde alman bore faizleridir. Yapilan anlasmalar geregi faiz
oram bir kez belirlendikten sonra sabit kalrr, yani enflasyon ile birlikte artmaz. Bu nedenle faiz giderlerini ayn ve amortismanlar gibi hesaplama gibi kapsamma almak daha uygun olacaktir, Ote yandan, her iki yaklasimda kurulus doneminin tek yilda (temel yilda) bittigi dusunulmektedir. Bu durumda gercekci olmayabilir. Cunku bazi yatmm projelerinin kurulus donemleri birkac yih bulabilir. Bu aciklamalan da gozonune alarak simdiye kadar kullandigmuz
NBD formiilasyonuna uygun olarak, enflasyonu hesaplama kapsamma alacak bir formiil asagidaki gibi ifade edilebilir.

Burada, faiz (Ft) ve amortisman giderlerinin enflasyondan etkilenmeyecegini
varsayiyoruz.
It = kurulus donemindeki ilk yatmm miktanru,
0 = Enflasyonun ilk yatmm tutanna uygulanabilecek orarum ifade etmektedir.
k = Reel iskonto oram
tO= Temel yilmda tiim degisken degerleri kesin olarak bilinecegi icin bu yihn nakit
akmu hesaplamasinda d = 0 olarak ahnmahdir.
Yani;
to icin d = o
olarak ahnmahdir. Diger yillar icin beklenilen enflasyon orannu almak gerekir.
Son olarak aynca belirtilmelidir ki, enflasyon konusuna iliskin aciklamalannuz her
ne kadar net bugiinkii deger icin verilmis ise de, aym aciklamalar diger degerlendirme yon temleri icinde gecerlidir, Ornegin, eger ic karhhk orarn yontemi kullaruhyor ise, asagidaki
karsilastirma yolu izlenebilir.
a) Eger birinci yaklasnn kullarnhyorsa, yani enflasyona gore artmlan nominal nakit
nakit akimlan deflate edilmeden ic karhhk oran hesaplamyorsa, bulunan ic karhhk orarn nominal (cari) sermaye maliyeti ya da beklenilen minimum nominal karhhk orarn ile karsilasnnlmahdir,
b) Eger ikinci yaklasim tercih ediliyorsa, yani enflasyona gore artmlan nakit akim Ian deflate edilerek ic karhhk orarn bulunacaksa bulunacak oran bu kez reel sermaye maliyeti ile karstlasnnlacaktir,
c) Eger onerdigimiz uciincii yaklasun izleniyorsa, yani enflasyona gore uyarlanan
ya da arnnlan nominal nakit akimlan kullanllarak ic karhhk orarn hesaplarnyorsa, bulunacak
ic karhhk orarn reel iskonto faktoru ( 1 +k) ile, enflasyon faktorunnn ( 1 +d) carpmu yani ( 1 +k)
(l+d) islemi sonucu bulunacak nominal orari'ile karsilasnnlacaknr. Ammsanacagi gibi (l+k)
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( 1 +d) sonucu ( 1 +k+d) degerine esit degildir, Ancak kucuk k ve d degerleri icin her iki ifadenin sonucu birbirine cok yaklasiknr.
· ·
·
Aynca tekrarlamaya gerek yoktur ki, risk analizlerinde enflasyon gozonune ahrnrsa
ister reel olsun ister nominal olsun iskonto oram devamh risksiz bir orandir, Yani risk primini kapsamaz. Cunku risk analizinin amaci riski dogrudan degerlendirme kapsamma almaktir.
-

PROJE A~AMALARl
1. Proje Hazirlama

'

I

'

.I'

a) Yatmm karan ve proje :fikri,
b) Projenin tanmu ve gerekcesi
c) Piyasa etudu
d) Projenin teknik yonu, .
e) Projenin mali ve ekonomik yonu
2. Proje Degerlendirme
a) Teknik Degerlendirme
b) Mali degerlendirme
c) Ekonomik degerlendirme
d) Risk, belirsizlik ve duyarhk analizi

I

3. Kesin Yatmm Karan
- Proje uygulanmasi a§amas1
- Proje planlama ve kontrolii
I

Yukanda da aciklandigi gibi tiimbu asamalarda yaprlacak analizlerin proje rapor unda yer almasi gerekli ve dogru degildir, Ornegin, yatmm karan ve proje fikri, teknik de gerlendirme, ve kesin yatmm karan bolumleri proje raporunda yer almayacaktir.
Pratikteki bir proje diz pozisyonuna uygun olarak, proje asamalannda yapilmasi gerekli analiz ve degerlendirmeler asama asama incelenecektir,
Gercekte proje hazirlama bir tim isidir, 'Bu islemher asamada cok sayida faaliyet
ve cahsmanm yiiklenilmesini gerektirir. Iste projeriin her asamasmda gorev alacak kisiler,
proje timinin elemanlandir. Ornegin bir isletme tesisi projesinin hazirlanmasinda, bir zirai ekonomistin yarunda, bir sut teknologuna, birmakine muhendisine ve hatta bir insaat muhendisine gorev dusebilir. Buradan da anlasilacagi gibi; proje hazirlama, cok disiplini ilgilendi ren bir faaliyet olmaktadir. Proje hazirlamasmda, cesitli disiplinlere sahip kisilerin calismasi
yamnda, yerine getirilecek faaliyetlerin birbirine bagh olmalan, disiplinler arasi calisma ve
isbirligini zorunlu ktlar. Bu isbirligini saglayabilmek icin ozellikle tim yoneticisinin, en azmdan tim iiyeleri ile, konulan tartisip gorusecek kadar, diger disiplinler hakkmda ana hatlany la da olsa fikir sahibi olmasi gerekir.
·
Projeyi hazirlayacak tim elemanlanmn, her asamada yaptiklan, arasnrma, inceleme
ve calismalarla ortaya cikacak sorunlan ve cozum yollanm tarnsmalan ve her turlu
faaliyetlerini planli bir sekilde birlestirmeleri zorunludur. Basanh bir proje cahsmasi icin
fikir ve dusuncelerin sentezi tek ogedir, Proje timinin basanya ulasabilmesi icin, proje lideri
veya yoneticisinin, proje lideri veya yoneticisinin, proje faaliyetleri ve tim elemanlan
arasmda denge ve butunluk saglayacak ozellik ve yeteneklere sahip olmasi gereklidir.
Proje hazirlanmasmda en' cinemli asamalardan biride hie suphesiz yapilacak islemlerin belirli plan ve sira icinde yapilmasi geregidir. Ornegin, herhangi bir tanmsal iiretim
projesinde, piyasa etudu yapmadan kapasite tespiti cahsmalanna girismek, proje hazirlama
islemini guclestirecegi gibi, istenmeyen sonuclann dogmasma da neden olabilir. Bu acidan
proje asamalan olarak, yukanda verilen siramn kullarulmasmda, yarar vardir. Ancak konular
incelendikce de anlasilacagi gibi, bu siraya mutlaka uymak gerektigi soylenemez, ornegin,
kurulus yeri secimi cok daha onceden yapilabilir, yatmm karanndan sonra, proje teknigini
belirleme cahsmalan baslanlabilir, vb. ' ·
·
Bu kisa giristen sonra, verilen siralamaya uygun'olarak, yatmm konusunun belir lenmesi ve proje karannm verilmesinden, projenin mali ve ekonomik yonunun ortaya konmasma kadar, tum proje hazirlama asamalan mumkun oldugunca orneklerle aciklanmaya
cahsilacaknr,
·
·

;
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- BiR YATIRIM PROJESi MODELi
2.1 GENEL BiLGiLER
2.1.1. Kurulusun adi
2.1.2. Projenin adi
2.1.3. Projenin mahiyeti: yeni yatmm, yenileme yatmnu, tamamlama yatmnu, buyuk onanm yatmnu olup olmadigi
2.1.4. Projenin gerekcesi
2.1.5. Uretilecek mal ve hizmetlerin cinsi, miktan, toplam talep hacmi, kurulacak
tesisin potansiyel uretim.kapasitesi
2.1.6. Kurulus yeri
2.1.7. Proje tutan: yatmm tutan, isletme masraflar, ulusal para ve doviz cinsinden
gerekli nakit sermaye tutan
2.1.8. Yannm projesinin uygulamaya baslama tarihi: deneme uretimine ahnma tarihi, surekli uretime almma tarihi
2.1.9. Yatmm rnahnm tahinin edilen ekonomik omru
2.1.10. Projeden beklenen yilhk hasilat, talunin edilen yilhk giderler, gayri safi kar
(yilhk net hasilat akmu)
2.1.11. Finansman kaynaklan
2.1.12. Projenin kalkmma planlarma katkisi: projenin ait oldugu sektor, projenin
sektorel hasilaya ve 'GSMH'a muhtemel katkisi
2.2. PiY ASA iNCELEMESi
2.2.1. Uretilecek mal(lar)m tammlanmasi
2.2.2. Piyasa ve talep ile ilgili bilgiler
2.2.3. Piyasa ve talep ile ilgili analiz ve degerlendirmeler
2.2.4. Talep projeksiyonu
2.3. PROJENiN URETiM KAPASiTESi ve KURULUS YERi
2.3.1. Proje kapasitesinin belirlenmesi
2.3.2. Kurulus bolgesinin ve yerinin secimi
2.4. PROJENiN TEKNiK YONO
2.4.1. Projenin teknik tarnnu: hangi hammadde ve yardimci maddeler kullantlacak,
hangi isletme yontemleri, hangi uretim yontemleri uygulanacak, hangi nite likte ve miktarda mal uretilecek? Bagh urunlerin dummu nedir ?
2.4.2. Proje oncesi on incelemeler
2.4.3. Uretim teknolojisi
2.4.4. Uretilecek mallar, yan urunler, atiklar
2.4.5. Kullantlacak makine ve techizat
2.4.6. Tesisin yerlesme plam
1 ,
2.4,7. Insaat isler ile ilgili b~ler
' ·
2.4.8. Montaj isleri
2.4.9. Teknik yardim, know-how ve paten ile ilgili bilgiler
2.4.10. Isletmeye esas alman katsayilar veya birim imalat icin gerekli ogeler
2.4.11. Tesisin isletmeye acilmasi ye deneme uretimi
2.4.12. Yatmm uygulamaplam
i .
2.5. YATIRIMTUTARI
2.5.1. Yannm tutannm hesaplanmasi
.
.
.
.

Etut ve proje giderleri
Patent ve know-how giderleri
,
Arsa maliyeti; arazinin duzenlenmesi, hazirlik yapilan
lnsaat isleri toplam maliyeti

I'

. Ulasnrma yatmmlan ve bununla ilgili harcamalar
. Ana fabrika, ma.kine ve donanmlar ile ilgili harcamalar
. Y ardimci isletmeler icin makineler ve techizat
. Ma.kine ve donatimin tasima giderleri
. Ithalat ve giimrtik giderleri
. Montaj giderleri
. Diger tasima giderleri
. Tesisi denemeye alma giderleri
. Beklenmeyen giderler
. Genel giderler
. Y atmm safhasmda faiz giderleri
. Sabit yatmmlar toplami
. Isletme sermayesi toplanu
. Projenin toplam yatmm tutan
2.5.2. Yatmm harcamalanmn yillara dagihnn (yilhk es deger maliyet)
2.5.3. Finansman kaynaklan
. Oz kaynaklar
. D1~ kaynaklar
2.6. i$LETME DONEMi GELIR ve GiDER T AHMiNLERi
2.6.1. Toplam maliyet
. Kapasite kullamnu
. Hammadde durumu
. Y ardimci madde, isletme malzemesi
. Y akit, enerji, su kullanum
. lsgucu ve personel ihtiyaci
. Amortismanlar
. Know-how, lisans ve patent giderleri
. Bakim ve onanm giderleri
. Imalat ve idari giderler
. Faiz giderleri
. Uretim giderleri
. Sans giderleri
1.6.2. Birim maliyetler
. Ytllik hasilat
. Kar - zarar durumlan
2.7 DEGERLENDIRME
2. 7 .1. Pro forma gelir tablosu
2.7.2. Fonlann akis tablosu
2.7.3. Projenin karhhgmm cesitli degerlendirme olcutleri ile degerlendirmesi
2.8. ORGANiZASYON ve FiNANSMAN
2.8.1. Uygulanacak organiz.asyon tipi
2.8.2. Organiz.asyon semasi
2.8.3. Proje ile ilgili diger yatmmlar ve bilgiler
2.8.4. Finansman kaynaklan ve kullamm tarilileri
2.8.5. Mali bunye ile ilgili katsayilar
2.8.6. Ulusalpara ve doviz ile finansman
2.8.7. Oz sermaye, kredi kaynaklan; tipleri kosullan, faiz oranlan ve oteki maliyetler, geri odeme donemleri, verilecek giivenceler.
PROJE HAZIRLANMASINDA UYGUN YATIRIM ALANLARININ
SECiLMESi
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3.1.

onus

Yannm karan ahnmasmda ilk asamayi uygun yatmm alanlannm arasnnlmasi ve
belirlenmesi olusturmaktadir. Bir yatmm projesinin temel amaci bir mall optimal etkinlikte
uretmektir, Aciknr ki bir ekonomide hatta bir firmanm onunde ilk bakista uygulamaya deger
90k sayida yatmm projesi mevcuttur. Buna karsihk kaynaklar (olanaklar) krtnr ve tum projelerin aym anda gerceklestirilmesi mumkun degildir, Bu nedenle, mevcut projeler arasmda bir
tercih, bir ayiklama yapmak gerekmektedir. Proje degerlendirmesinin asil amaci ve konusu da bu tercihtir.
Bir firmanm baslangicta golii§ ufkuna giren tum projeleri aynnuh olarak inceleme si ve aralarmda kahci secim yapmasi akilci bir davrams olmaz. Boyle bir davrams hem kay nak hem de zaman kaybma yol acar, bu asamada bazi olcutlerden hareketle uygun yatmm a lanlan arasmda bir on secim yapilmahdir; en fazla umut veren smrrh sayida proje belirlene rek bunlar uzerinde daha aynntili degerlendirmelere girisilmelidir,
Yatmm projelerinin hazirlanmasi ve degerlendirilmesi birbirine bagh bir dizi asa madan olusmaktadir. Proje hazirlanmasmda yapilacak islerin bir kisrm aym zaman dilimi i cinde gerceklestirilir, bir kisnu ise birbirini takip eder. Yannm projesi hazirhgi dort temel
konuda aynnnh, sistematik incelemeyi kapsar. Bu nedenle proje hazirhgi cesitli uzmanhk
alanlanm iceren bir ekip cahsmasi isidir,
Yatmm projesi hazirhgi icinde yapilmasi gereken incelemeler sunlardir:
1. Ekonomik incelemeler
2. Mali incelemeler
3. Tekltlk incelemeler
4. Hukuki incelemeler
Biz bu derste ekonomik ve mali incelemeler uzerinde duracagiz. Daha dogru bir
ifade ile, yatmm projelerinin ekonomik ve mali cepheleri incelenecek, teknik ve hukuki boyutlan doyurucu olan projelerin ekonomik ve ma1i acilardan tasimasi gereken ozellikler be lirlenecektir.
Yatmm projelerinin hazirlanmasi sureci icinde yaprlmasi gereken ekonomik incelemeler §U konulan kapsayacaktlr.
a) Talep arastirmasr ve tahmini
Piyasa yapismm degerlendirilmesi, sans miktan ve fiyat ile ilgili tespitler ve pro jeksiyonlar, pazarlama olanaklan, dagmm kanallan.
b) Uretim kaynaklanrun incelenmesi
. i§ gucu ile ilgili arasurma ve degerlendirmeler
. Dogal kaynaklann ve alt yapnun incelenmesi; enerji, su, ulasnrma, yer ustu ve yer
aln kaynaklanrun nicel ve nitel acilardan irdelenmesi
c) Devletin uyguladigi iktisat politikalan
Devletin uyguladrgi iktisat politikalan ve bunlann projelerin etkinligi uzerinde
muhtemel etkileri; vergi ve tesvikler, dis ticaret ve doviz kuru politikalan para politikasi .
d) Tesis edilecek uretim biriminin olcegin belirlenmesi
e) Kurulus bolgesinin ve yerinin belirlenmesi
Mali incelemelerin kapsanum da §U sekilde sayabiliriz:
. ir,; kaynak - dis kaynak olanaklan ve bunlann maliyetleri
. i9 kaynak - ill§ kaynak oranmm cesitli olcut ve yontemlere gore degerlendirilmesi
. ir,; ve dis kaynaklann saglanmasi yollan, sermaye piyasasi olanaklan, kredi ola naklan.
Teknik incelemeler:
*Hangi mallar ve hizmetler uretilecek, bunlarm hangi modelleri piyasaya sunulacak
*Hangi teknolojik yontemler uygulanacak; hangi ara mallan ve ham maddeler kul lantlacak. Makinelerin teknik omru ne kadar olacak; uzun omurlu mu yoksa kisa omurlu mu
makineler secilecek,
*Uretim yonterninin secimi
*Se9ilen teknolojinin temini
Hukuki incelemeler:
Vergi ve tesvik ile ilgili yukumlulukler ve kazanimlar; projenin basan katsayisi ti zerine etkisi. Projenin hazirlanmasi ve uygulanmasi sirasmda karsilasilacak hukuki sorunlar
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ilgili bakanhklardan, belediyelerden ve oteki kuruluslardan ahnmasi gereken ruhsatlar, 1i sanslar, izinler ... Bunlann getirecegi mali yukun tutan.
Yatmm projelerinin hazirlanmasr sureci icinde yaprlmasi gereken incelemelerin bir
ozetini verdikten sonra, ekonomik incelemeleri biraz aynntih gozden gecirelim,
3.2. PiY ASA ANALizi
Y ukarda ifade edildigi gibi, firmanm uretmeyi tasarladigi turn mal ve hizmetler icin
aynnuh piyasa analizi yapmaya gerek yoktur. Gozlemlere, deneyirnlere ve sag duyuya da yanarak piyasa ( talep) arasurmasi yapilacak alanlar suurlandmlmahdir. Aynnnh talep aras urmasi sadece Omit vadeden alanlarda yapilmahdir, Birinci asamadaki talep arasnrmasi so nucu uygun yatmm alanlan belirlendikten sonra, proje hazirlama safhasmda daha aynntih
piyasa incelemelerine gereksinme duyacagi aciktir.
Proje hazrrlarunasmda talep arasurmasmm oncelikli iki amaci talep miktanm ve sa-

fiyatnu tahmin etmektedir. Baska deyisle, girisimci §U iki soruya cevap arayacaktir:
a) Projenin faydah omru icinde her yd ne kadar mal saulacaktir ?
b) Mal hangi fiyat veya fiyatlardan satilabilir ?
Girisimcinin bu sorulara makul cevaplar bulmasi icin bazr verilere sahip olmasi gerekir.
aa) Malm kullarnm yeri ve ozellikleri; tuketici gruplann ozellikleri, davranislan, bu
davramslan yonlendiren etkenler, reklamm tuketici davramslanm yonlendirmekteki rolu
bb) Malm son on yildaki yurt ici uretimi, tuketimi, stok miktan ve fiyatmdaki gelismeler. Malm endustrisinde mevcut ve potansiyel uretim kapasitesi.
cc) ic; ve dis piyasalarda rekabet kosullan; onemli rakiplerin sayisi, pazar paylan,
sahip olduklan avantajlar, malm dagitim mekanizmasmm ozellikleri
dd) Rakip ve tamamlayici mallann sayisi, rekabet ve tamamlayicihk iliskisinin de recesi talebin capraz esneklik katsayilan hesaplanarak belirlenebilir, Bu hesaplamalann yapilabilmesi icin mahn talep fonksiyonunun, gecmisin verilerilkullamlarak ve gelecege ait pro jeksiyonlara basvurarak cikanlmasi gerektigi aciknr.
ee) Hukumetin iktisat politikasmda yakm gecmiste ortaya cikan ve yakm gelecekte
ortaya cikmasi muhtemel degisiklikler belirlenmelidir, Ozellikle vergi, harcama, doviz kuru,
yatmm ve ihracat tesvik politikalannda beklenen degismeler.
Girisimci bu bilgilerin isigmda malm talebi ve fiyati ile ilgili konularda mevcut durumu saptamah ve muhtemel gelismeleri tahmin etmelidir. Eger gelecekle ilgili iyimser tah minler yapihrsa daha fazla, kotumser tahminler yapilmasi ha)inde daha az yatmm yapilacak tir. Bu nedenle girisimcinin mevcut verileri iyi degerlendirilmesi ve saghkh tahminlerde bu Iunmasi piyasada kalabilmesi icin yasamsal oneme sahiptir, Girisimci isabetli taluninlerde
bulunabilirse bekledigi kara ulasir, kapasitesini genisletir, degilse isletmenin varhklan azalir;
uretim kapasitesi darahr.
il§

3.3. TALEP TAHMiN YONTEML.ERi ,
Bir yatmm projesi icin piyasa arastirmasi gelecekte ne kadar mal uretecegi ve hangi
fiyattan satilacagi konusunda acik veya kapah bir tahmini amaclamaktadir, Bir takim veri lerden faydalanarak sistematik hesaplama yontemleri ile talep ta1uniniyapilmasi acik tahmin
demektir. Hicbir arasurma ve hesaplama yapmadan bir y~tmm projesinin uygularunaya ko nulmasi da kapali bir tahmine dayamr. BU: durumd,agiri~iinci'deneyim ve sezgilere dayana rak ne kadar mal uretecegi, ne kadar mah hangi fiyattan sa~cagi, yilda ne kadar amortisman
payi ayrracagi konusunda bir taktm dusuncelere sahiptir, J(lillatnlan veriler, gostergeler ve
yontemler ne kadar ilkel olsa da acik tahminler kapah olanlardan ustund~. Ancak acik tah minlerin de nihayet tahminden oteye gitmeyecegini unutmamak gerekir. Ileri dogru bir tah min yapilmamasi; cari gelir ve harcama akimlanmn ve fiyatlann gelecekle ilgili hesaplama larda aynen kullamlmasi halinde kapah olarak, soz konusu verilerin yannrmn ekonomik om ru boyunca degismeyecegi varsayihyor, demektir.: it
Talep talunin yontemlerini incelemeye 'gecmeden;once gorulen talep ve gercek ta lep kavramlan uzerinde durmak gerekir. Piyasa arasnrmalannda elde edilen istatistikler 90 gunlukla gorulen talebi aksettirir. Gercek talep mevcut tfik~tim serilerinden genellikle farkhdir, Ornegin petro kimya urunleri kotalarla disandan ithal ediliyorsa, hammadde kaynagim
guvenilir ve istikrarh bulmayan girisimciler plastik urunlen ~ayinde yatmm yapmaktan kacmabilirler, Yine, bazi mallann ahm-sanmuida ~s~k or~1'tfiketim vergilerinin veya subI.,
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vansiyonlann uygulanmasi gercek talebi onemli olcude saptrrabilir. Ancak soz konusu vergi
ve siibvansiyonlar uzun zamandrr uygulamyorsa ve devamh bir nitelik kazanmissa ve yakm
gelecekte de degismeyecekse talep tahminleri mevcut istatistiklere dayanmahdir.
Firmarnn basansi gelecekteki talebi saghkh bicimde tahmine baghdir. Hatah talep
tahmini, iiretim olceginin gerektiginden biiyiik veya kucuk kurulmasma, hatah yer secimine;
gereksiz stoklamaya veya stoksuz kalmaya, kisaca kaynak israfma neden olur. Saghkh bir talep tahmini ii<; asamah bir surec icinde yapilmalidir,
a) Cevresel tahmin: Bir malm talebini dogrudan veya dolayh etkileyebilecek tum
etkenlerin belirlenmesini amaclar, Bu etkenler arasmda GSMH biiyiime oram, kisi basma
gelirdeki biiyiime, tiiketim ~e tasarrufmeylindeki muhtemel degismeler, genel fiyat hareketleri, faiz haddinde ve doviz kurunda degismeler, teknolojik yenilikler, kentlesme oram vb gibi makro degiskenlerin gelecekteki diizeyleri tahmin edilir.
b) Piyasa talebi tahmini: Uretilecek malm piyasa talebinin nasil gelisecegi, bunun
hangi faktorler tarafmdan nasil yonlendirecegi incelenir.
c) Firmaya yonelik talebin tahmini: Firmanm piyasada alacagi paym nasil gelisece gi, bunun nerelerden etkilenecegi, piyasada rekabet kosullan vb etiit edilecektir.
Talep tahmini icin bircok yontem vardrr. Bir ekonomide 90k cesitli mal ve hizmet
iiretilmesi tiiketim mallan, ara mallan, yatmm mallan taleplerinin birbirlerinden farkh ozel liklere sahip bulunmasi, elde edilen istatistiklerin bir 90k hallerde snurh bulunmasi, tek degil
bir 90k hallerde snurh bulunmasi, tek degil bircok talep tahmin yonteminin uygulanmasmi
zorunlu hale getirmektedir. Burada bu yontemlerin en onemlileri iizerinde ana hatlan ile du rulacaktrr.
3.4. SONUC
Y atmmci bu yontemlerden birini veya birkacmi kullanarak uretmeyi tasarladigi
malm piyasa talebini ve kendisini bu talepten alacagi payi tahmin etmek durumundadrr. Yontern secmede temel olcutler sunlar olmahdrr: secilecek yontem tum Pazar kosullannda, her
turlu mal icin, farkh olcekteki firmalar tarafindan ve kolayca kullamlabilir olmahdir. Ancak,
talep tahmin yonteminin, iiretilecek malm ozelligine; dayarukh, dayamksiz olusuna ve kullamm yerine; ara malt, yatmrn mah veya tuketim malt olusuna gore degisecegi kabul edilmektedir. Dayamksrz tiiketim rnallannm talebini tahmin etmek icin zaman serileri yontemleri
kullamlabilir. Dayarukh tiiketim mallannm, ara ve yatmm mallannin talebini tahmin etmek
icin basit veya coklu regresyon modellerinin veya girdi 9tktl modellerinin kullarulmasi daha
saghkh olacaktrr.
'
' '
KURULU$ YERi SECiMi
4.1. KURULU$ YERi SECiMiN!N ONEMi
i

I

Proje hazirlama asamasmda piyasa arastirmalan yapihrken elde edilen bulgu ve bilgiler girisimciye tesisin nerede ve hangi 019,ekte kurulmasi gerektigi konusunda fikir vere cektir. Piyasa arasurmasimn sonuna gelinirken girisimci artik kurulus secimi konusunda da
karar verecek bilgi birikimine sahip olacaktir. · Projenin basansi icin: en uygun kurulus yerinin
secimi 90k onemlidir, Yanhs kurulus yeri secimi malm uretim ve ulasnrma maliyetini yiik seltir; hammadde tedarikinde veya pazarlamada guclukler yaratrr ve firmayi piyasada rekabet
edemez duruma dusurebilir, Bu nedenlerle yer seciminin, finna amacuu en iyi sekilde ger ceklestirecek bicimde, cesitli olcutler goz onune almarak yapilmasi gerekir.
Yer seciminde temel ilke isletme gelirlerinin en Yiikf ek vp. isletme giderlerinin en
dusuk oldugu, baska deyisle, kar maksimizasyonu, Iamacma en. fazla,. hizmet eden yerin secilmesidir. Tesisin kurulacagi yerin seciminde pek 90k faktorijn etkisi olacaktrr. Tiim bu faktorlerin miimkiin oldugunca ve agirhklan olcusunde hesaba kaulmast gerekir. Cesitli faktorlerin
yer secimindeki etkisi endiistriden endiistriye :degi~ir.
faktonm yer secirnine ekonomik
bakimdan etkisi malm uretim ve sans maliyetine yukledigi katki ile orantilidir. Sans maliye tine gorece olarak en biiyiik katkiyi yapan faktor yer seciminde en once hesaba kanlmahdir.
Bir iiretim tesisinin kurulmasi ve isletilmesi 'icin 90k gerekli olan ogelerin uygun nitelikte ve
giivenilir bicimde teminine imkan vermeyen yerlere ya~ yapilmasi ekonomik acidan o naylanamaz; ekonomik etkinlik amacmm ger9ekle~tirilmdsihi engeller, Gerekli girdilerin tumiiniin ihtiyaca yetecek sekilde temin edildigi yerler hirer alternatif olarak belirlenir ve nihai
kurulus yeri ise "en biiyiik iktisadi faydayi saglayan yer" olarak saptarur.
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Yer seciminde bir 90k faktornn etkili oldugunu belirtmistik. B11z1 projelerin yer se ciminde dogal kosullann ve dogal hammaddelerin agirhgi 90k fazladrr. Dolayisiyla bu tur tesislerin hammadde kaynagma yakm yerlere kurulmasi daha karh olacaktrr.
Euna karsihk, mamul maddenin tasinmasi 90k maliyetli ise tesisin pazara yakin bir
bolgede kurulmasi isletmeye buyuk tasarruf saglayacaknr, Bu durumlarda girisimcinin yer
secimi konusunda 90k fazla secme sansi kalmaz. Ornegin bir maden cevherinin cikanlmasi
ve ilk islenmesi ile ilgili bir tesis dogal olarak o maddenin bulundugu yerde kurulacaktrr. Euna karsihk maden zenginlestirme ile ilgili bir tesis hammadde icerisindeki degerli ogelerin
nispi zenginligi ile ilgili olarak daha uzak bir alanda kurulabilir. Bir liman insaati icin gemi lerin kolayca yanasabilecegi yukleme ve tiiketim merkezine yakin bir koy secilecektir,
Ote yandan, kamu .sektorn yatmmlannda bireysel ve sosyal fayda birlikte goz
onunde bulundurulmaktadrr ve kamu kesimi adma yatmm karan alanlar cogunlukla daha
fazla sosyal fayda saglayacagi tahmin edilen alanlan tercih etmektedirler. Geri kalnus yoreleri kalkindirmayr amaclayan bir kamu yatmnu, kar amaci guden bir girisimcinin arayacagi
faktorlerin bircogunun bulunmadigi bir yerde kurulabilir. Bir yatmm projesinin ekonomik
(bireysel) faydasim az 90k nesnel olcutlere gore belirlemek mumkundur, ancak sosyal faydasinm kesin olarak hesaplanmasi oldukca guctur, Bir kamu yatmm projesinin sosyal faydasimn hesaplanmasmdaki guclukler basta politik nedenler olmak uzere, pek 90k ekonomik olmayan etkenin isin icine girmis olmasidrr. Nesnel olarak hesaplanmasi guc olan etkenlerin
cogunlugu veya oznel ve ideolojik etkenlerin degerlendirilmeye almmalan, kamu kesimi
projelerinin yer seciminde ekonomik acidan hata yapma oranuu arttrrmaktadrr.
4.2. KURULUS YERiNi BELiRLEivIB Al:,AMALARI
Bir yatmm projesinin yer secimi u9 asamada gerceklestirilir:
a) Ulke secimi
b) Bolge secimi
c) Yer secimi
Gunumuzde ulkeler arasi ekonomik iliskiler suratle yogunlasmaktadir, Sosyal, kulturel, teknolojik alanlarda oldugu gibi ekonomik alanda da tam bir kuresellesme yasanmaktadrr. Girisimciler ellerindeki fonlar icin veritnli yatmm alanlan ararken, bakislanm bir ulkenin suurlan icinde tutmak zorunda degillerdir; ulke dismdaki yatmm alanlanm da degerlendirilebilirler. Ancak 90k uluslu firmalar dunyarun. her bolgesinde yatmm yapmaktadrrlar:
Tum ulkeler yabanci sermaye yatmmlanm cekmek icin cesitli ozendirme onlemleri
uygulamakta lar ve yatmmcilara turlu aracihklar tarumaktadirlar .. Girisimciler artik ulusal
piyasalarla yetinemeyeceklerine gore uretimlerini kendileri acismdan en avantajh ulkede,
·' durumundadrrlar.
dunya duzeyinde rekabet sanslanm arttiran ortamlarda yapmak
!

Kar amaciyla hareket eden bir girisimcinin ulke secimi yaparken goz onunde tutacagi temel ilke uretimde veritnlilik, maliyet ve kalite acismdan dunya standartlartnt saglayacak kosullan yakalamak olmahdir, Baska bir ulkede yaunm yapmayi tasarlayan firma oncelikle, soz konusu iilkedeki politik ve ekonoinik istikran, fiziki alt yapiyi, beseri sermayeyi,
yabanci sermaye mevzuatnu incelemelidir.
;.
·
t

I·

·J

Yannm projesinin uygulanacagi bolge seciminde, sanayi daluun ozelliklerine gore
degismekle birlikte, asagidaki faktorlerin mutlaka hesaba katilmasi gerekir.
,

i

I

,~

Kuskusuz bu faktorlerin agirhgi her sanayi dahnda ve her malda farkhdrr. Bolge secimi genel nitelikte bir arastirmayi gerektirir. Bolge secimi icin belirli analizler yapilarak firmamn kurulusu ve faaliyeti asamalannda gerekli olan kosullann bulunup bulunmadigi belir.
Bolgede bulunan faktorlerin firmaya ne oranda maliyet ve hasilat avantaji saglayacagi, bolgede bulunmayan faktorlerin ise firmanm maliyetlerini ne oranda yukseltecegi hesaplamr.
,

1

,

I

4.3. BOLGE SECiMiNDE ETKiL~OLAN FAKtORLER
l

1·.

I

,

'

Bolge seciminde uzerinde durulmasi gereken faktorlerin bashcalan sunlardir;
.

'

.
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•
A) Firmarun iiretimi icin gerekli hammaddenin niteligi ve miktar bakurundan yeterli olup olmamasi
B) Enersi ve su imkanlan
C) Tasima, ulastirma imkanlan
D) Bolgedeki isgucu potansiyeli; nitelikli isgucunu saglama imkanlan
E) Bolgenin iklim ve topografik sartlan ve bunun firmarun yatmnu ve isletme maliyetlerine etkisi
F) Organize sanayi bolgelerinin veya sanayi sitesinin olup olmadigi hususu ve
varsa sagladigi avantajlar
G) Devletin bolgede uyguladrgi yannm tesvikleri; bolgede vergilendirme, subvansiyon ve kredi politikasi ile ilgili ayncahklar.
Organize sanayi bolgeleri bir takim alt yapi hizmetlerinin diizenli bicimde sunuldugu ve biiyiik isletmelerin derli toplu yerlestirildigi alanlardir. Bu alanlar icinde bulunmak firmaya arsa ve insaat maliyeti bakimmdan oldugu gibi uretim ve pazarlama bakmundan da baZl avantajlar saglayabilir, Firmarun kurulus asamasmda kurulus yeri secimi ile ilgili bir 90.k
cahsma ve bu cahsmamn gerektirdigi masraflar organize sanayi bolgelerinin hazirlanmasi
asamasmda yapilmis oldugundan, firma bazi harcamalardan ve zamandan tasarruf saglayabilir. Organize sanayi bolgeleri kurulus yeri olarak tercih edilecegi icin, firma bolge secimi
asamasmda bu yonde bir tercih yaparsa bundan sonraki asamayi da birlikte gecmis olacaktrr.
Aciktir ki, dusuk iiretim maliyeti ile yiiksek sans hasilan kosullanm saglayan bolge
firmanm temel amaci olan kar maksimizasyonun gerceklestirir. Bu bolge optimal kurulus
bolgesi olarak secilebilir, Bu bakimdan, bolge secimi yapilirken girisimcinin yannm tesviklerini ciddi bicimde analiz etmesi gerekir. Devlet tarafmdan saglanan tesvik tedbirleri, baslangicta elverissiz gozuken bir bolgeyi rantabl hale getirebilir. Zaten tesvik tedbirlerinin
amaci da ozel girisimciler icin cazip olmayan geri kalrms bolgeleri yatmmbakmundan cekici hale getirmektir.
1 •
Uretim biriminin kurulmasi surecinde bolge seciminden sonra gelen asama alan
veya arsa secimidir. Alan veya arsa seciminde ozellikle tasima, ulasurma, topragin topografik ozellikleri ve insaat maliyeti, atiklar sorunun cozumu ve depolama sorunu iizerinde
onemle durulmasi gereken hususlardir.
'
Yukandaki aciklamalardan anlasilacagr gibi isletmenin yer secimi, pek 90k faktoanaliz edilerek titizlikle uygulanmasi gereken bir asamadir, Kurulus yeri firmanm maliyetlerini ve hasilatnu dolayisiyla kar durumunu etkiler. Bu nedenle kurulus yeri seciminde
gozonunde tutulacak onemli etkenlerin belirlenmesi, bunlarm firma amacr bakmundan gorece onlemlerinin katsayilarla ifade edilmesi ve soz konus~ amaci en iyi bicimde gerceklestiren kurulus yerinin secilmesi gerekir. i.'
. ' ·
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"

'

'

Burada once kurulus yeri seciminde dikkate almmasi
gereken
faktorleri belirleyelim,
.
\
sonra da bu faktorlerin degerlendirilmesi yontemleri uzerinde durahm. Asagida sayilan faktorlerin yer secimindeki etkisi ii9 acidan ele almabilir:
·
i!
I

A) Bu faktorler bolgede ne olcude bulunmaktachr?
B) Bu faktorlerin her altematif bolgede firmaya saglayacagi muhtemel maliyet tasarrufu nedir?
C) Bu faktorlerin her alternatif bolgede firmaya saglayacag; beklenen hasilat
avantaji nedir?
.1 '1
:
'
: j

4.4. KURULUS YERi SE<;iMiNDE ETKiLi OLAN F AKTQRLER
I'

'

'I

1. Pazara Yakmhk: Ulasurma sisteminin yete~sH; ve ~~~ma maliyetinin yiiksek
oldugu, tiiketici talebini 90.k kisa surede karsilanmasi gerelqtgi duiumlarda uretim tesisinin
pazar ya.km bir yerde kurulmasi tercih edilecektir. Tum iilke i9m ma1m iiretilmesi ve mamulun tasima maliyetinin toplam maliyet icindeki orammn yuksek olmasi durumunda tesis buyiik tiiketim merkezlerine ya.km bir yerde kurulacaktlr. Satis sonrasi servis hizmetlerinin
onemli oldugu dururnlarda uretim tesisinin tuketicilere
bir yerde kurulmas1 ve aynca
yogun tiiketim merkezlerinde dagium ve servis birimlerinin' kurulmasi gerekecegi gozonunde
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'
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tutulmahdir.
2. Hammadde ve Yardrmci Madde Temin Imkanlan: Bir malm uretiminde cesitli
girdiler kullamlmaktadir. Bu girdilerin bir bolumu uretilecek malm ana unsurunu olusturur.
Bir kisnu ise mamulun icine kucuk olculerde dogrudan veya dolayh bicimle de girerler. Mahn onemli bolumunun olusturulmasnu saglayan girdiye ana girdi, digerlerine ise yardimci
madde veya malzeme denilmektedir. Girdilerin bir kisnu daha once hicbir uretim isleminden
gecirilmemis olabilir ki bunlara hammadde denilmektedir. Ornegin; ham petrol, pamuk, sesek pancan, mermer bloklar gibi... Buna karsihk bazi girdiler soz konusu urunun
uretim sure cine girmeden once bazr islemlerde gecirilmis olabilir. Bu tiir girdilere pamuk
ipligi, un, sac levha, civi ve bunun gibi ornekler gosterilebilir, Hammadde ve yardimci
maddelerin nitelik ve nicelik bakinundan durumu isletmenin uretim olceginin
planlanmasmda belirleyici olabilecegi gibi tesisin kurulus yerinin seciminde de etkili olabilir.
Yukanda ifade edildigi gibi hammaddesi dogal kaynaklara olusan sektorlerde tesisin
hammaddeye yakin bir yerde kurulmasi zorunlu olabilir. Ornegin linyit komuru ile cahsacak
bir termik santral hammaddenin yaknunda kurulursa daha ekonomik olur. Hammaddeyi
tasimamn 90k maliyetli oldugu sektorler icin aym durum gecerlidir, Ancak teknolojideki bas
dondurucu gelismeler hammadde yakmhgm yer secimindeki, empoze edici etkisini ortadan
kaldirmaktadir. Gunumuzde bazr gelismis iilkeler tum hammaddeleri yabanci iilkelerden ithal
ederek bazi mallan 90k etkin bicimde uretebilmektedirler. Teknolojik iistiinliikleri ile dunya
piyasasmda rekabet edebil mektedirler. Bukonuda tipik ornek Japonya'dir,
3. Tasima imkanlan ve malm sans maliyetinde bunlann nispi agirhgi: Girdilerin
uretim tesislerine tasinmasi ve urunun tiiketicilere ulastmlmasi tasima maliyetlerine neden
olacaknr. Yer seciminde temel ilke toplam tasima maliyetini en dusuk diizeyde tutmaya imkan veren yerin secilmesidir. Bu bakimdan yer seciminde temel girdilere veya pazara yakmhk ile birlikte, tasima imkanlannm durumuda 90k buyuk onem kazamr. Eger temel girdileri
su yolu veya demir yolu ile ucuza tasima imkam varsa kurQh,1~ yerinin temel hammaddeye
yakin olmasma gerek yoktur. Bu gun teknoloji ham petrolulve dogal gazi borularla kitalar
arasmda tasima imkam saglanusur. Dolayisiyla bu hammaddeleri kullanacak bir enerji
santralinin veya petrol rafinerisinin hammaddeye yakin olmasmda ekonomik bakimdan hi9bir zorunluluk kalmarmstir.

4. Aramlan nitelikte ve sayida isgucunun temin edilip edilmeyecegi hususu, aramlan nitelikte isgucunun yetistirilmesi kosullan, ucret duzeyi: lsgucu temininin yatmm projesinin yer seciminde ne derecede etkili olacagmi belirlerkerutalepedilelecek isgucunun niteligine ve isgucu maliyetinin toplam maliyet icindeki gorecejpayma bakmak gerekir. Kurulus
yerinin seciminde ozellikle nitellikli isgucu temini ve bunlanri sosyal, kiilturel ve saghk gereksinimlerinin karsilanmasi mutlaka hesaba kaulmalidir, Kajabaltk niifuslu yeni gelisen ulkelerde niteliksiz isgucu maliyeti dusuktur ve istenildigi kadar isgucu istihdam edilebilir. Fakat projelendirilen is icin fazlaca uzman personele ihtiyac duyuluyor ise bu konuda firmalar
arasmda yogun rekabet yasamyorsa, tesisin bu tiir isgucununkolay saglanabilecegi ve gereksinimlerinin karsilanabilecegi bolgelerde kurulmasi firmamn rekabet gucunu arttmr.
5. Bir yatmm projesi ile ilgili yer secimi yapilrrken sadece duz isci saglanmasi im kanlannm arastmlmasi yetmez. -Ost duzey yoneticilerin vd:teknik personelin saglanmasi ko sullan ve cahsanlann ve ailelerin sosyal ve kulturel gereksinmelerin karsilanmasi imkanlan
da 90k onemlidir. Isletme fiziki bir uretim birimi oldugu kadar sosyal bir cevredir; cevresin deki kuruntlarla, oteki uretim birimleriyle ve orgutlerle ileli~im, icindedir,
Isletmede cahsan!1
\
lann sosyal, kulturel pek 90k ihtiyaclan vardir ve onlar bu jhtiyaclanrun karsilanmasmi isterler. Bu firmanm <lag basinda kurulmasi ve cahsanlann ~u ~,ihtiya9larmt karsilayacak
sosyal, ktiltiirel alt yapiyi kendisinin kurmaya
cahsmasi'hem
<;:ok pahahya mal olur hem de
'
. I
her zaman beklenen sonuc almamaz: bu tiiJ; ihtiyaclann k3r~tlanmayan i~ gorenlerden verim
saglanamaz. Bu nedenlerle isyeri seciminde sosyal ve kulturel gereksinmeleri karsilayacak
hazir bir cevrenin bulunmasi firma icin kii9pmsenemeyecek di~~al ekonomi saglar, Firma bu
durumu goz ardi edemez.
·
:
:· '
6. Enerji, yakit ve su temini imkanlan: lsletmelerin uretim sureci icinde
kullandtklan temel girdilerden biriside enerji- ve
Giiniipliizde en yaygm olarak
kullamlan enerji kaynaklan, elektrik enerjisi, dogal gaz, petrol fifWtleri vekomurdur. Elektrik
enerjisini ulke nin her yerinde bulmak mumkundurs Fakat' .dogal .gaz her bolgede
bulunmamaktadrr. Petrol uriinlerini ve komuru
her bolgeye
aym kolayhkla ulasnrmak
'
I,
'
mumkun olmadigi gibi tasnna masraflannm yuksekligi fiyatlara yansimaktadir. Eger
I

Y*1~-

'
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finnamn iiretim maliyeti icinde enerji ve yakit maliyeti onemli bir paya sahipse uretim
tesisinin ucuz enerji kaynagma yakm bir bolgede kurulmasi ona rekabette avantaj saglar,
Kimi endiistride uretim sureci icinde yogun su kullamrruna ihtiyac vardir, Ozellikle
kagit, deri, metalurji ve kimi kimya sanayii dallarmda onemli miktarlarda su kullamlmakta dir, Bu endiistrilerin gol ve mnak gibi biiyiik su kaynaklanm yakin yerlerde kurulmasi gere kir. Firmamn ihtiyac duydugu su nitelik ve miktar bakmundan kurulus yeri olarak secilen
yerde yoksa, uzak mesafelerden su getirilmesi gerekecektir. Bu tiir tesislerde cok miktarda su
kullamlmasi, auk suyun temizlenmesi sorunu da on plana cikanr.
7. Anklann artmlmasi imkanlan: Firma enerji ve su kullammi konulanru ve bunla rm yerlesim yeri iizerindeki etkisini irdelerken yakit, su ve oteki atiklan nasil antacaguu,
cevreye zarar vermeden iiretimi surdurmek icin almasi gereken onlemleri hesaba katmak du rumundadir. Firmanm faaliyet gosterdigi sektorun ozelliklerine gore iiretim siirecinde ortaya
cikacak anklann ve yan urunlerin miktan ve teknik niteligi onceden belirlenebilir. Bu yan ii riinlerin ve atiklann degerlendirilmesi veya cevreye zarar vermeden yok edilmesi olanaklan
ve bu islemlerin firmaya saglayacagi ek gelirler ve bunlann alternatif kurulus yerlerinde
farklihk gosterip gostermeyecegi hesaplanmahdrr.
8. Yan sanayii yakmhk: Cesitli parcalan bir araya getirerek belirli bir mah iireten
firmalar, soz konusu girdileri iireten finnalarla siirekli yakin iliski icinde olmak zorundadir lar. Bu bakimdan bu tiir sanayi tesislerinin yan sanayinin gelistigi bolgede ve yerde kurulmasr firmaya ve bircok maliyet tasarrufu saglarlar, Ornegin otomobil fabrikasmm otomotiv yan
sanayinin gelismis oldugu bolgede kurulmasi halinde finna kucumsenemez. Dissal ekonomiler elde edecektir.
9. Devletin bolgeye iliskin ozendirme onlemleri, projenin bolge ve yer seciminde
90k zaman belirleyici rol oynamaktadrr. Ozellikle bolgesel ekonomik ve sosyal farkhhklann
90k belirgin oldugu iilkelerde, devlet bu farkhhklan ortadan kaldirmak icin soz konusu bol gelere kamu yatmmlanm yonlendirdigi gibi, ozel kesimindf yatmm yapmasi icin cesitli ozendinne onlemleri uygulamaktadrr. Vergi bagisikhklan, dii~iik faizli, uzun vadeli krediler,
ayncahkh ithalat imkanlan, ucuz enerji, ucuz arsa vb. bu ozendirme onlemlerinden bazilan dir. Bu ayncahklar baslangicta uygun gozukmeyen bir bolgeyi oteki alternatifler karsismda
iistiin hale getirebilir. Firmamn yer secimini yaparken devletin uyguladigi ozendirme onlemlerini tiirn alternatifler acismdan titizlikle incelemesi, bunlann saglayacagi avantajlan analiz
ederek karanm vermesi gerekir.
10. Arsa maliyeti, topografik kosullar ve iklim kosullanmn yatmm, uretim ve pa zarlama maliyetlerine etkisi: Kurulus yeri seciminde tesisin k;urula1cagi arsamn maliyeti, do gal ve fiziki cevresi, genisletilmesi olanaklanda onemli hususlardir ve proje hazirlama asa masinda mutlaka goz onunde bulundurulmasi gerekir. Cesitli alternatifler arasmda en ucuz
arazi her zaman en uygun arazi degildir: arazinin insaata hazirlamasr da onemlidir. Ucuz arazi topografik baktmdan insaata uygun degilse, ozel desteklitemel yapmuna ihtiyac duyulu yorsa baslangicta ucuz gozuken arazi ek insaat maliyetleri ile birlikte pahah hale gelecektir.
Deprem kusagm iizerindeki bir kurulus yerinin insaat maliyetini ve sigorta primini yiikseltecegi aciktir. Iklimin cok soguk veya 90k steak olmasi firmahin cahsanlar ve iiriin bakurundan
ek harcamalar yapmasuu gerektirecektir. Bolge seciminde bu hususlarm gozonunde bulun durulmah ve maliyetlere etkisi hesaba kanlmahdir.
'1 ,
,
Yukarda aciklayarak saydigmuz faktorlere sunlanda eklemeliyiz.
11. Finansal imkanlar ve bankacihk hizmetleri
·1i· ·
1
12. Guvenlik ve milli savunma kosullanna uygunluk'
·
13. Oteki kosullar.
· ·
·
I
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KAPASiTESE<;iMi
.
5.1 KAP ASiTE KA VRAMI ve KAP ASiTE <;E$iTLERi
Bir firmamn maksimizasyonu amacuu gerceklestirmesi uygun kurulus yerinin secimi kadar iiretim tesis olceginin en uygun seviyede kurulmasma (la baglidir. Firma olceginin
secimi ve secilen olcegin optimal diizeyde kullarulmasi 'ile uretim maliyeti arasinda cok siki
bir iliski vardir, Esas olan, firmamn kisa donemde mevcut olcegini optimal diizeyde kullarulmasi; iiretimini ortalama maliyeti minimum olacak seviyede gerceklestirmesidir. Uzun do nemde ise, olcegin uzun donem ortalama maliyeti minimum olacak sekilde 'tesis edilmesidir.
Ancak bu her zaman kolay degildir, Firma cesitli nrdenlerle opt~al oli;:egi secmeyebilir veya sectigi oli;:egi optimal diizeyde kullanmayabilir. Bura~ once, cesitli kapasite kavramlanm sonrada kapasite secirnini etkileyen ve kapasite ~I~
belirleyen faktorleri inceleye cegiz.
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Bir iiretim biriminin belirli bir sure icinde iiretim girdilerinin optimal bicimde kullanarak yapabilecegi uretim miktanna uretim kapasitesi denir. Bir firmarun uretim kapasitesi
iiretilen maim miktan ile veya kullamlan temel girdi (harnmadde) veya makine farki ile ifade
edilebilir.
Firmarun iiretim kapasitesinin belirli bir donemdeki iiretim miktan ile veya makine
parkuun buyuklugu ile ifade edebilecegimizi belirtmistik, Bunu bir ornekle aciklayahm: bir
makinenin bir X mahru 10 dakikada urettigini kabul edelim; 8 dakika pratik sureyi, 2 dakika
olagan aksama duraklamalan gostersin, Bu makinenin gunde 8 saat uzerinden iki vardiya cahstmldrgnu varsayahm. Makinenin gunluk uretim kapasitesinin 96 birim olacaguu kolayca
hesaplayabiliriz. (6) x (16) = 96

Firmamn bir gunde 2400 birim mal iiretmesi planlannussa 25 adet makineden olu san bir iiretim kapasitesini sahip olmasi gerekir; 2400/96 = 25.
Uretim kapasitesi isgucu acismdan da benzer bicimde hesaplanabilir.
Firma olceginin hangi kriterlere gore nastl belirlenecegini incelemeden once, kapasite cesitleri uzerinde durahm:
Teorik kapasite: Uretimde hicbir aksamarun olmayacagi varsayum altmda, makinelerin ve isgucunun tam fiziki kapasiteleri ile cahstmlmasi halinde ulasilacak maksimum kapasiteye teorik kapasite denilir.
Uretim cesitli olagan nedenlerle meydana cikan duraklamalar teorik kapasiteyi kullanmaya ve teorik kapasitede iiretimi gerceklestirmeye imkan vermez. Makinelerin bakim- onannu, elektrik, su kesilmeleri, hammadde de aksama, cahsanlann hastaltk, extra izin vb gibi
nedenlerle ise devam edememeleri sonucu fiilen ortaya cikan iiretime pratik kapasitesi deni lir.
Firmarun belirli bir sure icinde cevresel etkilere piyasa kosullanna bagli olarak gerceklestirildigi uretim miktan fiili kapasiteyi gosterir, Pratik kapasitenin kullamlan kisnu fiili
kapasite kullamlmayan kisnu attl kapasitedir; pratik kapasite = fiili kapasite + attl kapasite .
Firmarun fiilen kullaruldigi kapasiteyi pratik kapasiteye oranlarsak kapasite kullamm oramm
elde ederiz:
fiili kapasite
kapasite kullantm oram: -------------------pratik kapasite
I
!'

I

Kapasite kullamm oram bir cok etkenden etkilenir. Bunlan tic; ana bashk altmda ozetlemek mumkundur. a) talep kosullannda degismeler, b) Hammadde ve.yan mamul tedarikinde degismeler, c) <loner sermaye (calisma sermayesi) ihtiyacmda degisme ve bunun elde
edilmesi olanaklan.
,
'
Kapasite kullarurrunm zorlamalarla yukseltilmesi; teorik' kapasite ile pratik kapasite
arasmdaki acikhgm daralmasi bir sure icin mumkundur. ahcak makine ve techizatta asmma,
ytpranma ve anzalanmalar artar, isgucunde hastalanmalar, •f¥alar yukselir. Defolu uretim
oran yiikselir, kalite kontrolu aksar.
, ;- ·
Firma piyasadaki gunluk talep degismelerine gorci uretim yapmak yerine uretimini
onceden gerceklestirmeyi ve stok ile cahsmayi tercih edepi}~·Ozellikle aym uretim biriminde birden fazla malm iiretilmesi veya urun farkhlastmlmasi palinde iiretimin onceden plan lanmasi ve belirli zaman arahklannda tek bir maim iiretilm;es~ gerekir. Bu, firma acismdan
kaynak kullamrmnda etkinligi artmr. Ote yandan stok l~µ
bir maliyeti vardir ve firma bu
maliyeti en dusuk duzeyde tutmak icin stoklama surecini de · minimuma indirmelidir. Bu nedenlerle firmanm hangi donemde mallardan ne kadar uretecegini, hangi tarihlerde siparisleri
teslim edecegini planlamasi zorunludur. Finni iiretim b~
global kapasitesini ilgili
mallann iiretimleri arasmda tahsis etmelidir. Bu zorunlulrik
planlamasi kavrarmm
') I I kapasite
. I
.
ortaya cikarmaktadir,
,
.
Ortalama iiretim maliyeti ile kapasite kullammt arasinda siki iliski vardtr. Firmamn
kisa donemde maliyetini minimum duzeyde tutabilmesi icin mevcut kapasitesini optimal duzeyde kullanmasi gerekir. Bu olgu bizi optimal kapasite kavranuruaciklamaya getiriyor. Mahn minimum ortalama maliyetle iiretilmesini mumkun kilan kapasiteye optimal kapasite de niliyor. Bilindigi gibi mal ve iiretim faktorlerinin fiyatlan ve maliyet kosullan degisir, Baska
degisle optimal kapasite kullanmu zaman icinde degisir, Etkin kaynak kullamrm ve kar maksimizasyonu kosullanm uzun donemde de surdnrebilmek icin kapasitesinin talepteki degi~ melere bagh olarak ayarlayabilmelidirler. Ancak firma.ntD; hFr ay hatta her yil yeni yatmm
yapmasi ve uretim kapasitesini degistirmesi kolay degildir, Bu nedenlerle, firmarun piyasa daki talep kosullanndaki, sermaye maliyetindeki ve teknolojideki gelismeleri takip ve tahmin
'
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ederek iiretim olcegini belirlemesi gerekir. Firma kisa donemde optimal kapasite kullanumm
ve kartmaksimizasyonunu
amaclamak yerine uzun donemde bu amaclanm gerceklestirmek
yoluna gitmelidir. Zira kisa donemli amaclann gerceklestirilmesi her :zaman uzun donemli
amaclannda otomatik olarak gerceklestirebilecegi anlanuna gelmez.
5.2 KAP ASiTE SE<;iMiNDE ETKiLi OLAN F AKTORLER
Firmamn mah minimum maliyetle iiretilebilmesi icin teknik bakimdan optimal kapasitede bir tesis kurmasi ve kapasiteyi optimal diizeyde kullanmasi gerektigini yukanda isaret etmistik, Firma kisa donemde olcegini optimal diizeyde kullanmak isteyecek, uzun do nemde ise hem optimal olcegin arayisi icinde olacak hem de olcegi optimal diizeyde kullanacaknr, Ancak bu her zaman saruldigr kadar kolay degildir. Firmamn olcek secimini ve olcegi
kullarum diizeyini etkileyen cok sayida faktor vardir. Bu faktorlerin en onemlilerini aciklayarak:
5.2 1. Teknolojik olanaklar ve kapasite secimi
Firmamn kapasite secimini belirleyen faktorlerin basmda mevcut teknolojik olanaklar gelir. Aciknr ki firma mevcut teknolojik altematiflerden birini sececektir,
Mevcut teknolojik olanaklar potansiyel talebe gore, minimum kapasitede tesis kurmaya
imkan veriyor mu ?
,
eger bu miimkiinse optimal olcekte tesis kurmak da miimkiin olabilir. Eger bir mahn iireti minde standart bir teknoloji (iiretim yonetimini) mevcut ise, firmanm bir mah optimal olcekte uretmesi talep kosullanna, finansman imkanlarma baghdir, Eger piyasada talep mevcut
teknolojiye gore kurulan tesisi optimal kapasitede kullanmaya yetmeyecek kadar kucukse tesis olceginin bir bolumu atil kahr; optimal kapasitede uretimyapma miimkiin olmaz. Sennaye mallanrun bolunmezligi etkin kaynak kullarunuru engeller. Zaman icinde talep artarsa firma olcek ekonomilerden faydalamr; mevcut olcege daha yiiksek diizeyde kullarularak ortalama maliyetini dusurebilir,
·
5.2.2. Talep Hacmi
Yukandaki aciklamalar kapasiteyi belirleyen faktorlerin basinda talep diizeyini gostermektedir. Bir iiretim tesisinin kurulabilmesi icin talep hacminin en kucuk ekonomik kapasite ile iiretim yapmayi miimkiin kilacak biiyiikliikte olmasi gerekir. Bu kosulun gercekles mesi halinde kapasiteyi belirlemede oteki faktorlerin hicbir rolii olmayacaktrr ve rasyonel firma tesis kurmayacaktir, Yeterli talebin olmasi halinde kapasite belirlenmesinde teknik ve fi nansal olanaklar belirleyici olacaktir. Piyasada mevcut talebin ve potansiyel talebin bu kadar
kan olmasa da genellikle kapasiteye iliskin bir simrlama getirdigini soyleyebiliriz. Kar maksi
mi:zasyoncusu bir firmamn satacagmi umdugundan daha fazla mall piyasaya sunmasi dusu niilemez. 0 halde firmamn mevcut talebi ve potansiyel talebi arasnrarak ve piyasa talebinden
alabilecegi payt tahmin ederek iiretim tesisinin kapasitesini planlamasi gerekir. Firmamn sadece mevcut talebi degil, potansiyel talebi de tahmin etmesi gerektigine isaret etmistik. Zira
talebin saghkli bir tahminini yapmadan kapasite belirlenmesi halinde, uzun sure genis anl
kapasite yasanabilir, Hizh teknolojik gelisme ve talep yapismdaki degisme karsismda mev cut sermaye mallanmn ekonomik omrunu doldurmadan teknolojik eskimeye maruz kalmasi
soz konusu olabilir. Bu durumda firma sermaye kaybi ile karsilayacaktir. Ote yandan mini mum ekonomik kapasitede bir tesis kurulmasi halinde artan talep karsilanmayabilir, bu du rumda piyasaya yeni rakiplerin girmesi ve yeni rakiplerin rekabeti karsismda belirsiz ve riskin artmasi firmayi ciddi sikmnlara sokacakur, Firma artan talebi karsilamak ve piyasadaki
durumunu korumak icin pahah genisleme te;ysii yatmnu yapm~ zorunda kalabilir. Firmamn
kullandrgi mevcut makineler ile yeni makineler arasmda, hammadde ve yan mamul kullam nu bakimmdan, iiriin kalitesi ve standardi bakimmdan sorun cikabilir,
5.2.3. Finansman Olanaklan
Bir yatmm projesinin farkh kapasitede kurulmasuii etkileyen onemli bir faktorde
firmamn finansman olanaklandir, Acikur ki iiretim kapasitesinin biiyiikliigii ile yatmm ma liyeti arasmda oldukca siki bir iliski vardir. ·Y atmm maliyeti iki ana kategoriye aynlabilir:
a) Sabit sermaye yatmnu, b) lsletme sermayesi (veya donerlsermaye). Daha biiyiik iiretim
'
I
.
kapasitesi daha fazla yatmm ve isletme fonuna ihtiyac gosterir, F~
yatinmda kullanacagi
fonlan degisik kaynaklardan temin edebilir. Giiniimiizde sermaye piyasasi cok gelismistir.
Artik firmanm yatmm fonu oz kaynaklan ile sunrh degildir. Ancak farkli sermaye kaynakla-

'
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nnm maliyeti farkhdir, finna icin bir optimal borclanma smm vardir. Finnamn oz kaynaklanmn biiyukhigii, verecegi giivenceler, piyasa kosullan borclanmaya veya firma disi kaynak
kullammma suurlama getinnektedir.
Finansal kaynaklann kapasite secimindeki rolunu incelenirken su sorularm irdelen1
mesi gerekir:

a) Mevcut (ic ve dis) finansal kaynaklar optimal kapasitede bir tesis olusturmak icin
yeterlimidir ?
Kapasite buyuklugii ile yatmm tutan arasmdaki iliski nedir? Yatmm maliyetinin
kapasite genislemesine duyarhhgi saptanmahdrr. Bu iliski nicel verilerle ortaya konulabilirse
bir esnek katsayisi ile ifade edilebilir:
firmanm, oteki kosullar veri iken, daha buyuk kapasitede uretim tesisi kurmak icin caba gostermesi gerekir.
Makine ve techizatm bolunebilme ozelligi var rmdir ? teknoloji makine ve
techizann
farkh modellerini sunuyor mu, yoksa belirli kapasitede standart modeli mi kullanmak gere kiyor? Eger ana yatmm mallan kucttk parcalara bolunebiliyorsa, finna, baslangicta borclan ma snurlanm zorlayarak ve kredibilitesini tehlikeye atarak buyuk olcekli bir uretim tesisi
kurmak yerine daha kucuk yatmm ile piyasaya girebilir ve zamanla, fmansman olanaklan
genisledikce uretim kapasitesinin asama asama buyutebilir, Yani buyuk bir makine yerine
aym isi goren birkac makine kullamlabilir ve bunlar bir defada degil zaman icinde peyderpey
uretime sokulabilir. Dogal olarak durumun projenin hazirlanmasi asamasmda planlanmasi,
yer ve arsa seciminin ve uretim ile ilgili bazi yardnnci birimlerin buna gore olusturulmasi gerekir. Goruldugu gibi, kapasite belirlenmesinde teknolojik alternatifler ve finansman olanaklan birlikte analiz edilmesi gereken faktorlerdir. Teknolojinin bu@ri ulasngi asamada, sermaye mallannm bolunmezligi sorunu ortadan kalnus ve kapasite sb9imi konusunda kisitlayier bir faktor olmaktan ciknusur.
5.2.4. Hammadde Kaynaklan ve Yardimci Maddeler
Uretim tesisinin kapasitesini belirleyen faktorlerden biriside hammadde kaynaklandir. Ozellikle dogal hammadde kullanacak olan yatmm projelerinin kapasitesini belirlemede
hammadde kaynagnun potansiyeli mutlaka ciddi bicimde analiz edilmelidir. Ornegin modem
antma projelerinde maden cevherinin rezerv durumu, termik santrallerde komur rezervinin
buyuklugu, hidrolik santrallerde suyun debisi yatmm projesinin belirlenmesinde cogunlukla
temel etkendir. Hammadde tasima maliyetinin yuksek oldugu durumlarda tesisin buyuklugiinu bolgede uretilen hammadde potansiyeline gore planlanmasi etkin kaynak kullarunu bakinnndan gerekli olabilir. Seker pancan isleyen bir seker fabnkasinuikapasitesi genellikle bolgede uretilecek pancar miktan ile snurh tutulmaktadrr. Ancak gunumuzde teknolojik olanaklar hammadde tasimasnu kolaylasnrnusnr. l\.rtlk bolge veya ulke kaynaklarma bagh yatmm
olusturmasi donemi kapanmistir diyebiliriz. ··
·
5.2.5. TeknikEleman ve Nitelikli i§giicii

,. I
•;

r

Uretim tesisini kapasitesini belirlemede etkili olaii diger bir faktor teknik eleman ve
nitelik isgucu teminidir. Bir isletmenin etkin islemesi icin {a;zge9ilemeztam ikame edilemez
faktor teknik elemandrr. Otomasyonda ve mekanizasyonda.ne kadar ileri gidilirse gidilsin
belirli sayi ve nitelikte teknik eleman istihdamedilmeden ii,r~tim}apllamaz. Teknik eleman
istihdammm kolay olmadigi durunilarda uretim tesisinin kap<\Sitesi suurh tutulacaknr. Ornegin bir tek operator doktorun oldugu bir hastanede. talep ne kadar buyuk olsa, teknolojik ve
finansal olanaklar ne kadar gelismis olsa, ancak bir tane ameliyathane cahsurabilir.
5.2.6. Pazarlama Olanaklan
Fiona uretim kapasitesini belirlerken, uretilecek urunnn sansuu saglayacak bir pazarlama biriminide devreye sokmak durumundadir. Eger pazarlama birimini nitelikli eleman
yetersizligi dolayisiyla belirli bir olc;eginiizerine cikarmak,
bir
sure
icin, mumkun
olmaya,1
'
'
'
caksa, pazarlama hizmetlerindeki muhtemel aksamalar bir darbogaz olusturabilir. Bu durumda firma, uretim olcegine pazarlama birimine gore ayarlamak dahil, olcegin eksik kullarunn
pazarlama hizmetlerinin baska firmalarayaptmlrnasi gibi secenekler arasmda bir tercih ya,

'

'

'

pacaktrr.
5.2.7. Kurulus yeri Secimi ve Kapasite Secimi Iliskisi
Yer seciminin firma icin onemini incelemistik. Yer secimi firmamn hasilatmi ve
maliyetini dogrudan etkilemekle kalmaz, dolayh olarak da etkiler. Cunku yer secimi finansmamn olcek secimini veya olcegin kullarum duzeyine de etkiler ki bu da maliyet ve hasilatlann etkilenmesi demektir. Bu baktmdan firma yer ve olcek secimi ile ilgili arasnrma ve incelemelerini birlikte birbirine paralel yiitiitecek ve iki konutu hemen hemen es anlamh olarak karsilasnrmak durumundacbr.
SERMA YE TUT ARININ BELiRLENMESi
6.1. GiRiS
Y atmm projesini basanyla uygulamak ve beklenen sonucu elde edebilmek icin ihtiyac duyulan yatmm harcamalanrun planlanan donemlerde yapilmasr, tesisin planlanan zamanda faaliyete gecirilmesi, ana girdilerin, yardimci malzemenin kesintisiz bicimde tedarik
edilmesi gerekir. Bunun da temel kosulu firmamn yatmm harcamalan icin ihtiyac duyacagi
fonlan temin etmesidir. Aciktir ki firmarun, yatmm icin ne'kadar parasal sermayeye ihtiyaci
olacaguu onceden bir sekilde hesaplanmasi gerekir. Saghkh bir hesaplamamn yapilabilmesi
icin, yannm harcamalanrun bir envanterinin cikanlmasi ve bu harcamalann proje uygulama
sureci icinde yapilacagi doneme gore snuflandmlmasr isi kolaylastiracaknr.
Y annm harcamalanrun bir bolumu uretim tesisinin kumlup, isletmeye haw hale
getirilmesine kadar gecen surede yapihr, Bu tur harcamalara sabit sermaye yatmm harcamalan deniliyor. isletmenin faaliyete gecmesinden itibaren uretimin surdurulmesi icin gerekli
sermaye fonunu da isletme sermayesi, cahsma sermayesi 'veya doner sermaye gibi degisik

adlar verilmektedir. Simdi once sabit sermaye yatmmlanrun nelerden olustuguna ve bunlann
niteliklerine bir goz atahm, sonra isletme sermayesi turlerini inceleyelim. Yanrnn harcamalanmn tiirlerini ve ozelliklerini gozden gecirdikten sonra, firmamn faaliyette bulundugu endustrinin ozelliklerini de dikkate alarak senriaye ihtiyacmi hesaplamak mumkun olacaktrr.
Bu konu ile ilgili olarak gelistirilmis cesitli' yontemler vardir,
Simdi once maliyetleri simflandirahm:
'
6.2. MALiYET TURLERi
6.2.1. Sabit Sermaye Maliyetleri
1. Etut ve proje giderleri
2. Patent know-how giderleri
.
3. Arazi bedeli, arazinin duzenlenmesi ve hazirhk yapilan giderleri.
4. lnsaat giderleri
5. Ulastirma yapilan icin harcamalar
1
6. Ana fabrikamn makine ve techizatla donatmn ve montaj giderleri
7. Yardimci tesisler icin makine ve donanm giderleri: su, elektrik, yakit, sicak su,
basmch hava, yiikleme bosaltma tesisleri, laboratuvar, atolye ve bakim merkezleri.
8. Tasima giderleri
'
9. Tasit araclan satm alum giderleri
10. lthalat ve gumruk giderleri ve oteki vergi, resim, harclar ve komisyonlar: gumruk vergisi, nhtuu vergisi, belediye payi, KDV, damga vergisi ve oteki vergiler,sigorta masraflan.
'
;,'
,:iJ
l
11. Tesisi uretime alma ve deneme giderleri
\1'
12. Yatmm safhasmda yaptlacak faiz odemeleri
13. Genel giderler
I ,
:

Sabit Sermaye Yatmmlanmn tarunu, ozellikleri

1

Yukanda belirtilen birlesenlerinden de anlasilacagr gibi hazrrlamp tesisin kurulusutun tamamlanmasi ve isletmeye haw hale getirilmesi asamasma kadar yaptlan yannm harcamalanna sabit sermaye yatmmlan denir. Sabit sermaye mallan tesisin omru boyunca kullamhr, devamhhk gosterir ve bicim degistirmez. Firmamn varhklan arasmda onemli bir agirh-
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ga sahiptir. Yatmm mallan uzun sure belirli bir amaca tahsis edilmis olacagmdan sabit sermaye yatmm kararlan firma icin stratejik oneme sahiptir. Sabit sermaye mallan icin harcanan fonlarm likidasyonu kolay degildir, Firmanm basansmda sabit sermaye kararlarmdaki isabet onemlidir.
Sabit sermaye yatmmmm biiyill<liigii, tiretilecek malm miktanm (tesisin olcegine),
niteligine, piyasa talebinin gelisme luzma, uygulanacak teknolojiye vb. baghdtr.
6.2.2. Isletme Sermayesi
6.2.2.1. Isletme Sermayesinin Kapsarm veya bilesenleri

lsletme sermayesi yatmm tesisinin uretime gecmesinden sonraki donemde mal veya hizmetin uretimi icin yapilmasr gerekli harcamalardan olusur. Isletme sermayesi kapsamma giren varhklar bir donem icinde bicim degistirerek yeniden nakit sermaye halinde isletmeye dondugu icin doner sermaye olarak da adlandmlmaktadir.
Isletme sermayesi kapsamma giren harcamalar iki kategoride smiflandmlabilir:
A) Sabit lsletme Sermayesi ve
B) Degisir isletme sermayesi
l .Hazir degerler
Kasa ve Bankalar
Alman cekler, Tahsil edilmekte olan paralar
Yabanci Paralar.
2. Ticari alacaklar
3. Alacak senetleri
4. Tasmir degerler, Gecici yatmm amaciyla satm alman ortaklik senetleri ve
tahviller.
,!
5. Stoklar: Hammadde, malzeme, yan mamul.jmamul ve ticari mal stoklan
6. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan ve verilen avanslar
7. Di~er doner varhklar
~
6.2.2.2. Isletme sermayesi ihtiyacim belirleyen e~enler
Isletme sermayesi ihtiyacnu belirleyen etkenleri iki kategoriye ayirarak sayalim
Firma ile ilgili Etkenler
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Firmanm cahsma konusu ve olcegi
Uretim miktan ve maliyeti
Uretim sureci
Stok politikasi
1,
Stoklarm ve alacaklann devir luzi .
Satm alma ve sans kosullan
Sans gelirlerinin dalgalanma derecesi
Sans kredilerinden yararlanma olanaklan,
;
Oteki etkenler: Firmanm amortisman yontemi ve amortisman oranlan, firma
yoneticilerinin risk karsismda tutumlan,
finans yoneticilerinin deneyimleri,
I
isletmenin biiyiime ve kar dagitim politikasi
Firma D1§1 Etkenler
a. para ve sermaye piyasalannm gelisme diizeyleri
b. piyasadaki rekabet duzeyi
c. Teknolojik gelismeler,
d. Y atmm tesvikleri
e. Vergi ve sosyal giivenlik uygulamalar1
6.2.2.3. Isletme sermayesi ihtiyacmm hesaplanmasi

Isletme sermayesi iki kategoriden olustuguna gore, toplam sermaye miktanm tahmin edebilmek icin iki kategoriyi ayn ayn incelemek ve bunlan etkileyen etkenleri irdelemek gerekir. Sabit sermaye tutanmn buyuklugunu firmanm faaliyette bulunacagi endiistrinin
ozelliklerine, firmanm hukuki statusune, kurulacak tesisin ii,retim olcegine makine arac-gerec
niteligine, tesisin kurulacagi arsanm yerine, buyuklugune, *la§tirma masraflanna vb baghdir.
Sabit sennaye yatmmlan ile ilgili harcamalar nispeten Sl.IU{h bir zaman dilimi icinde gerceklestirecegi ve harcama kalemlerinin yaklasik da olsa bir envanterini cikarmak mumkun oldu'
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gu icin daha kolay hesaplanabilir. Oysa isletme sennayesi ihtiyaci, iiretim tesisinin ekonomik
omru icinde, genisce bir zaman siirecinde ortaya cikacak gelismelere ve finnarnn uretim ve
sans politikalanna bagh olacaktir. Bu bakimdan isletme sermayesi ihtiyacuun saptanmasi nihayet tahminden ote gidemez. Firmarnn iiretim asamasinda likidite sikintisma dusmemesi icin isletme sennayesi ogelerinin iyi belirlenmesine ihtiyac vardir. Sektornn ozellikleri, uretim turu, nakit akim lnzi, hammadde tedarik kosullan, uretim kapasitesi ve kapasite kullamm
oraru, uretim siiresi gibi dogrudan finna ile ilgili faktorler ve vergi ve yatmm tesvikleri ile ilgili uygulamalar, fiyatlardaki degismeler, sennaye piyasasmm gelismislik derecesi, teknolojik gelismeler vb. gibi firma dis; faktorlerin hesaba kaulmasi gerekir.
6.2.2.4. Isletme Sermayesi Ihtiyacmm Belirleyicileri
Bu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

belirliyicilerin bashcalanm sayahm :
Y ilhk sans tutan
Ortalama stok tutan
Yilhk genel giderler
Sans fiyan iizerinden brut kar
Satrcilann tamdigi kredi siiresi
Musterilere tarnnan kredi suresi

Isletme sennayesi bu degiskenler arasmda iliskiler saptanarak hesaplanabilir. Ancak bu degiskenleri uzun yillar faaliyette bulunan bir finna icin belirlemek mumkun olsa bile
yeni faaliyete gecen bir finna icin saghkh tahmin yapmak guctur,
6.2.2.5. Isletme Sermayesi Ihtiyacnu Hesaplama Yontemleri
I.

Faaliyet Devri Katsayisi Yontemi

Faaliyet devri katsayisi yonteminin esasi faaliyet devri siiresinin hesaplanmasina
dayanmaktadrr. Faaliyet devri suresi de hammadde ve yan mamullerin stok da ortalama kahs
siiresi, mamulun iiretilmesi icin imalatta gecen sure, musterilere acilan kredi suresi; mamuliin musterilere teslimi ile odemenin yapilmasi arasmda gecen gun sayisr ve kasa ve bankalardaki nakitlerin gunluk odemeleri ortalama karsilama gun suresinin toplammdan olusmaktadir. Yihn gun sayisi faaliyet devri siiresine bolunerek faaliyet devri katsayrsi elde edilir.
Tahmini yilhk isletme giderleri toplami da faaliyet devri katsayisma bolunerek finnarnn isletme sennayesi ihtiyaci hesaplannus olur.
Y ATIRIM PROJELERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
Yannm projeleri hazirlandiktan sonra bu projelerinin secilecek bir veya birkac kritere gore oncelik siralamasma konulmasi gerekir. Firma bu projelerden hangilerini uygulamaya koyacagnu elindeki yatmm fonlanna bakarak degerlendirecek ve karar verecektir. Zira
finnamn kaynaklan suurhdir ve ekonomik ve teknik yonden rantbl olan tum projeleri teknik
ve ekonomik yonden uygulamaya konmasi miimkiin degildir, Bu nedenle her ozel girisimci
veya firma gorii$ ufku icinde olan ve kaynaklann kullanmu bakmundan birbiri ile rekabet eden projeler arasmda, kabul edilecek bir kritere gore secim yapmak zorundadrr.
Bir an icin finnarnn onunde uygulanabilir tek yatmm projesi oldugunu veya firmanm onundeki tum projeleri finanse edebilecek yatmm fonuna sahip bulundugunu dusunsek
bile, yine de mevcut yatmm projelerinin onem verilen bir kritere gore degerlendirilmesi ve
oncelik siralamasma koymasi gerekir. Zira kullamlacak yatmm fonlanmn firsat maliyetinin
sifir olmasi dusunulemez, Firma yatmm projelerini oz sennayesini kullanarak veya borclanarak finanse edecektir. Oz sermaye yatmm icin kullamldigi takdirde bankaya mevduat olarak
konulabilir veya devlet tahviline yatmlabilir ve faiz geliri elde edilir. Firma yatmmdan vazgectiginde borclanmak ve faiz odemek zorunda kalmaz. Altematifsiz yatmm projesinin bile
bir firsat maliyeti vardir ve bu firsat maliyeti oz sermayenin faiz geliri veya bore sennayenin
kredi faizidir.
Ozel bir finnamn bir 90k amaci oldugu dusunulebilir. Fakat birincil amac kar maksimizasyonudur, diyebiliriz. Oteki amaclar ikincil oncelige sahiptir ve kar amacirun gerceklesmesine baglidir. Uzun donemde kar edemeyen bir finna oteki amaclanm da gerceklestiremez. Ozel finna icin birincil amac kar maksimizasyonu olunca projeler arasmda amaca ya-
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kmhk bakurundan bir srralama ve tercih yapmak kolaychr. Kar amaci ile cahsan frrma yannm fonlanmn ftrsat maliyetini goz onunde tutarak, tum projeleri degil, marjinal getirisi indirgeme orannu (marjinal sermaye maliyetini) asan projeleri uygulamaya koyacaktJ.r.
Aciktir ki bir firmarun degerlendirme yapabilmesi icin bir indirgeme oramm belirlemesi yetmez. Firmarun yatmm politikasuu saghkh yiiriitebilmesi yani projeler arasmda
saghkh tercihler yapabilmesi icin ilgili endustride alternatif uretim yontemleri, talep tahminleri, finansman intkanlan, ve gelecekte mal ve faktor fiyatlannm takip edecegi seyir vb hakkinda gerekli bilgilere ve ongon; olanaklarma da sahip olmasi gerekir.
Kamu yatmm projelerinde ise bireysel karhhk amaci gudulmez, sosyal faydarun
maksimizasyonu aranrr. Sosyal faydamn maksimizasyonu da genellikle bir 90k amacm birlikte gerceklestirilmesini gerektirir. Bu amaclar her zaman uyumlu degildir, bazen birbirleri
ile cansirlar, Cansan amaclar arasmda hangisinin toplum icin daha oncelikli oldugunu belirtmek icin objektif olcutler yoktur. Dolayasi ile kamu yatmm projelerinin degerlendirilmesi ozel projeleri degerlendirmek kadar kolay degildir, Kamu yatmm projelerini degerlendirirken
politikactlarm oznel terciltleri ve ekonomi dist oncelikleri 90k defa etkili olabilmektedir.
Bireysel karhltk kriterine gore degerlendirilmesi ele almacak ve degerlendirme
yontemleri incelenecektir. Bu yapihrken projenin dolaysrz maliyeti yani piyasa fiyati ile firmaya toplam maliyeti ( yatmm ve isleme maliyetleri) ve firmaya saglayacagi hasilat akimlan dikkate ahnacaktir. Buna karsihk, ekonomi icin neden oldugu dissal fayda ve maliyetler iizerinde durulmayacaktrr. Burada bir hususa acikhk getirelim. Kuskusuz ozel firmalann hazrrladtklan tum yannm projeleri mutlaka ve sadece bireysel karlihgi amaclayan projeler degildir. Ozel firmalar da yasalarm veya sozlesmelerin getirdigi yukumlulukler nedeni ile veya
gonullu olarak ve sosyal sorumluluk duygusu ile veya otoritelerini ve halka hos ve sempatik
gorunmek amacr ile sosyal faydasi yuksek projeleri uygulamaya koyabilirler.
Firma yatmm projelerini degerlendirirken gorii§ ufkunda olan ve ilk elemeden gecen tum projelerin karhhgmm olculmesi esastrr. Eger tek reyl yatmm projesi varsa karar bu
projenin uygulamp uygulanmamasi seklinde olacaktJ.r. Yukanda ifade edildigi gibi, tek yaunm projesinin de altematifi vardrr. Firmarun onunde degerlendirmeye deger birden fazla proje varsa her projenin getiri oram veya karhhgi belirlenerek bunlar arasmda bir degerlendirme
yapacaktJ.r. Firrna yoneticileri ikinci asamada bu projelerden uygulayacaklan finansman imkanlarma bakarak kararlastiracaklardir, Burada znnni olarak frrmarun onunde karhhklan birbirlerine yakm birden cok yatmm projesinin oldugu ve smrrl,. yatmm fonu ile bunlann tumunun finanse edilemeyecegi varsayilmaktadir,
1

Proje degerlendirmesi ihtiyacmi doguran bir baska neden "yenileme sorunu" dur.
firmaya bir sure daha hizmet etmesi mumkun bir' sermaye mahmn fiziki omrunu doldurmadan yenilenmesi konusunda karar verme durumu ortaya cikabilir.Bu durumda kullamlmakta
olan mevcut tesisin rantabilitesi altematif yeni projenin karhligi ile karsilastmlarak mevcut
tesis ile uretime devam veya mevcut
. tesisin, fiziki omrunu doldurmadan yenilenmesine karar
verilir. Ba21 durulnlarda yenileme sorununun cozumu gucluk arz eder. Mevcut sermaye mah
ile yeni sermaye mah islevleri bakunmdanfarkh olabilir.Bu durumda yatmm karan sadece
nakit girisi ve 900§1 gozonunde tutularak yapilamaz. Aynca bir yatmm malma yenilemenin
zamarum secmekte firma acismdan her zaman kolay degildir.
Yatmm projelerinin seciminde ktillru:#lacakyontemler ve 'bu yontemlere esas olacak sayisal veriler elbette cok onemlidir, fakat yatmm karannda.sayisal olarak degerlendirilemeyen bir dizi etkenin ve yoneticilerin oznel degerlendirmelerinin de etkili olacagi unutulmamahdir. Ornegin, yeni malm piyasasma veya yeni bir endustriye girilmesi, yeni bir teknolojinin denenmesi, dikey veya yatay butunlesmelerle firmaiun piyasadaki yerini guclendirmek istemesi gibi terciltler bazen dogrud~ karhhk amac~l~nupe gecebilir ve firma yoneticilerini yatmm karan almaya sevk edebilir. '
..
,,: ' ·
Yatmm projelerini degerlendirme yontemleri paramn zaman degerini dikkate almaIan ve almamalarma gcre iki ana gruba ayphl·. Paranm
~ege,rinihesaba katmayan
yontemlere statik degerlendirme yontemleri; paranm zamarsdegetjni hesaba katan yontemlerede dinamik degerlendirme yontemleri denilmektedir, Statik.~egt?~}endirme
yontemlerinde
projeyi gerceklestirmek icin yapilan yatmm harcamalannm] i,ile~~ masraflanmn ve projeden saglanacak hasila~aklml~
tar~! ~\~.i~~~de
~man b~-.
1~rta~~ic;tktlgi.:ye
mmdan turdes olmadigi gercegi ile.ilgilenilmez: Birinci ve n .mci yilda elde edilen gelrrlenn
ve yapilan harcamalarm parasal degerleri arasmda'fark gozetilmez.Buna karsihk, dinamik
degerlendirme yontemlerinde paranm zam4h dege~ hesaba kanhr; farkli zamanlarda yapilan
harcamalar ve farkh zamanlarda elde edilen hastla akimlan ayni zaman amna indirgenerek
karsilastmlabilir duruma getirilir, Bilindigigibi ekonomidefiyatlargenel seviyesi yildan yila

,

1
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hie degismese bile bugun elde edilecek. l.'TL ile gelecekte elde edilecek 1. TL' nin faydasi
ve degeri ayru olamaz. Rasyonel insanlar bugunu gelecege tercih ederler. Bugiin sahip olunan I.TL. mevduat i faiz oranmdan bir bankaya konulursa' yil sonunda 1( l+i) TL olacaktrr.
0 halde buna gore, bir yil soma elde edilecek 1.TL.nin bugunku degeri de I.TL degil,
1./(l+i) olacaktrr. Burada i firmamn kullandigi yatmm foruinun marjinal firsat maliyeti veya
belirledigi iskonto ( indirgeme) oram ve' 1/(l+i) iskonto faktorudur, n yrl soma elde edilen
1 TL. nin bugunku degeri ( BD ) ise 1.1/(1 +i) n. Olarak hesaplanabilir. Gonildtigu gibi gelecekte, t. Yilda elde edilecek belirli bir miktar paramn BD'i bugun sahip olunan ayru miktar
paramn degerinden kucuktur. Cunku,
i > 0 ve 1/(l+i) < 1 dir.
Yukandaki aciklamalardan anlasilacagi gibi bir yatmm projelerinin saglikh degerlendirilmesi ve firmanm elindeki suurh yatmm fonlanmn etkin kullarulmasi icin farkh donemlerde elde edildikce hasilatlann ve yaptlacak maliyetlerin ayru zaman dilimine indirgenerek turdeslestirilmesi gerekir. Soma indirgenmis hastlat ve maliyet aktmlan firmamn amacma gore farkb degerlendirme yontemleri ile degerlendirilecek, firmamn amacma en fazla
hizmet eden proje oncelikle uygulanacaktir. .

i

YATIRIM PROJELERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
STATiI< DEGERLENDiRME YONTEMLERi, · I,

I:

onus

9.1.
Kullamlmasi kolay olan statik degerlendirme yontemleri (SDY), birbirinden bagnnsiz ve kisa donemli yatmm kararlan icin statik veya zaman boyutsuz bir degerlendirme imkam vermektedir. Bu degerlendirme yontemlerinde bir donemlik muhasebe kayitlanndan 91kanlacak verileri kullamhr. SDY' ne dayanarak uzun donemli yatmm kararlan almmasi sakmcahdir. SDY paranm zaman degerini dikkate almmamasilmahsuru ile birlikte, bir doneme
ait verilerin gelecekte de aynen devam edecegi gibi gercekci olmayan bir varsayima dayan- ·
maktadrr. Gecmise veya bugiine ait verilerin gelecekte aynen devam edecegi varsaymu ekoniminin en istikrarh oldugu donemlerde bile.kabul edilemezl Teorik olarak dusunulebilecek
basit bir yenileme yatmnn dismda genellikle yatinmlar firma yapismda bir degisiklige neden
olur. Firmanm olcegi btiytir,'uretilen malm veya hizmetin hilitesinde ve miktannda degisiklik meydana gelir. Ote yandan bir yatmm projesinden beklenen hastlat akimlan belirli bir sure artabilir ki bu artis da farkh oranlarda olabilir. Bir sure soma azalan verim yasasi etkisini
gosterdiginde yilhk hasilat aktmlanmn azalan bir seyir takip etmesi kacnulmazdir. Firmamn
kaynaklan etkin kullanmasi amacmm gerceklesmesi a91sm&m', yannm projelerinin saghkh
degerlendirilmesi, secilecek deger(endirme yonteminin dogru secilmesi kadar gelecege ait
hasilat ve maliyet aktmlanmn gercekci tahmin edilmesine, i,iuil girisimcinin talunin konusundaki deneyim ve yetenegine baghdir.
''
Burada inceleyecegimiz SDY i sunlardir:
1.
2.
3.

4.

Maliyetlerin karsilasnrmasr yontemi
Karlarm karsilastmlmasi yontemi
Verimlilik veya rantabilite oranlanmn karsilastmlmasi yontemi
Geri odeme surelerinin karsrlastinlmasi yontemi
I
·

Firma yoneticilerinin bu yontemlerden hangisi ile degerlendirme yapacagi amac taSanmma ve icinde bulunulan ozel kosullara-gore belirlenecektir, '
,:
I

,

I,: ,;.

!l

,

9.2. DONEM TOPLAM MALiYETLE~
idAR.$ILA~TIRILMASI
Yatmmci, projelerden bekledigi hdstlasmiµ degi;meyecegi durumlarda yatinmci,
Sadece yatmmlarm donem toplam maiyetlerini ):lesaplayabilir ve punlan ka,r~tla~ak ayru
Hasila serisini en dti~tik toplam maliyetle ger9ekle~tirecek: prdjeyi secebilir, Donem toplam
Maliyetlerinin karsilastmlmasr ile proje secimi, rasyonelJe~(imie ve' iyilestirme yatmmlarda
soz konusu olabilir.
·
·. ·
.
,
Proje seciminde donem toplam maliyetlerinin ~~tlkilllanacaglill bir ornekle aciklayahm: Yatmmcuun onunde ayru hasilat.serisini saglayacak' ti<;: farkli proje oldugunu varsaproje oldugunu varsayabm. Bu projelerin;maliyetleri Tablo;9.L de verilmistir. Yukanda
ifade edildigi gibi, bu projelerden hangisinin donem toplant maliyeti daha dusukse o proje
oncelikle uygulanacaktrr.
··
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Maliyetlerin karsilasunlmasi

samldigi kadar kolay degildir, Karsilasnrmaya konu

olacak donem toplam maliyetlerine hangi tiir maliyetlerin kanlacagi yani toplam maliyetin
kapsammm belirlenmesi onemli bir husustur. Yatmm projesi ile ilgili tiim maliyet tiirleri
toplam donem maliyetine dahil edilecek ve karsilasurmada dikkate ahnacak ml yoksa karsilasurmasr, ilgili projelerde farkh seviyelerde ortaya cikan maliyet tiirleri ile mi snurlanacak gibi sorulan oncelikle cevaplandirmak gerekiyor. Ornegin, bir harfiyat firmasi toprak
kazmak icin bir kepce satm almak istemektedir. Piyasada iscilik ve malzeme maliyetleri aym
ancak oteki maliyet tiirleri farkh olan iic;: degisik tipte kepce bulunmaktadrr. Bu ii<;: kepceden
hangisinin kullarulmasmm firma icin daha karh oldugunu belirlemek icin sadece farkh maliyetleri degil, tiim onemli maliyet tiirlerini dikkate almak ve bunlan iceren donem toplam mamaliyetlerini karsilastirmak daha dogru olacaktlr. Cunku maliyet farklannm nispi onemi karsilasmada dikkate ahnacak maliyet tiirlerinin sayisma bagh olarak degisebilmektedir.
Projelerin donem toplam maliyetlerini karsrlasurabilmek icin bu maliyetlerini hesaplanmasi gerekir. Burada once karsilasnrmada hesaba kanlmasi gereken onemli maliyet
tiirlerini tarumayacagiz ve sonra bunlarm donem toplam maliyetlerinin nasil hesaplanacagnu aciklayacagiz.
Sabit Sermaye Yatmm Maliyeti
Baska bir bicime girmeksizin donemden doneme (yrldan yila) oldugu gibi kalan
ve yalmz bir uretim donemine degil, bir cok iiretim donemlerine katilarak uzun sure uretim
faaliyetine hizmet eden sermaye mallarma sabit sermaye mallan deniliyor. Sabit sermaye
mallarma yapilan harcamalar da sabit sermaye yatmmlan adnu ahyor. Sabit sermaye yatinmlan arasmda arsalara, binalara, makinelere, tasima araclanna, buro malzemelerine vb
yapilan harcamalar sayilabilir. Donem basina sabit sermaye maliyeti iki kategoriden olusmaktadrr
a) Donem basma amortisman maliyeti
Donem basma faiz maliyet
Y-H
Donem basma amortisman maliyeti ; M=__
formulu ile hesaplanabilir.
n

Bu esitlikte Y: sabit sermaye yatmm tutanm , H . hurdamn tahmini degerini ver:
Projenin ekonomik omrunu simgelemektedir. Firma sermaye mallan icin genellikle dogrusal
( veya azalan oranh ) bir amortisman yontemi uygulayabilir.
Donem basma sabit sermaye maliyetinin ikinci kategorisini donem basma faiz maliyeti olusturmaktadir, Donem basma faiz maliyetinin ikinci kategorisini donem basma faiz
maliyeti olusturmaktadir. Donem basma faiz maliyetini §U sekilde hesaplayabiliriz:
Y+H
M= __
.. i Bu formiilde kullandrgi yatmm fonunun marjinal maliyetini yani is2

konto oranmi gostermektedir, Bir donemin sabit sermaye maliyeti toplanu,
Y_H
Y+H
M=M+M yani M= __
+
i formiilii ile gosterilebilir,
n
2
lsletme Maliyetleri
Firma maliyetlerinin ikinci ana kategorisi isletme maliyetlerinden (M) olusmaktadir, Bir defalik uretim devresine kanlan, her donem sonunda bicim degistirerek piyasaya suriilen mal ve hizmet akmu haline donusen, sermaye mallanna yapilan harcamalara isletme
sermayesi denilmektedir. Baska bir deyisle :firmamnfaaliyetinde gelir luzma gore surekli hareket halinde olan sermaye isletme sermayesidir. Isletme sermayesi kendi icinde iki kategoriye aynlrr: a) sabit isletme sermayesi (M) ve b) degisir isletmesi (M). lsletme sermayesi ogelerinin bashcalanm sayahm:
Sabit isletme maliyetleri
1. Sosyal hizmet maliyetleri
2. Bakim ve koruma maliyetleri
3. Yonetici ve personel maaslan
4. Bina kirasi ve her tiirlii bakim onanm masraflan
5. Amortismanlar

llO

6. Genel giderler
Degisir isletme maliyetleri
7. Hammadde maliyeti
8. Iscilik :rruiliyetleri
9. Malzeme, yardimci hizmet maliyetleri
10. Arac-gerec maliyetleri
11. Enerji ve su maliyetleri
12. Pazarlama maliyetleri
13. Faiz giderleri
Bashca maliyet ogelerini tamchktan ve ana kategorilerin nasil hesaplanacaguu gordiikten sonra simdi ki projenin donem toplam maliyetlerini bir tablo yardimi ile hesaplayahm ve bunlan karsilasnrarak hangi projenin tercih edilecegini belirleyelim. Yukanda ifa- ·
de edildigi gibi , hangi projenin donem toplam maliyeti daha dnsukse o proje uygulanacaknr. Tek bir yatmm projesi varsa bir secim soz konusu olamaz dolayisi ile bu yontem kullamlamaz. Ote yandan projelerin ekonomik omurleri, iiretim kapasiteleri ve sagladiklan yilhk
hasilat akimlan farkh ise donem toplam maliyetlerin karsilastmlmasr ile secim yapilamaz.
Projelerin getirecegi hasilat akimlan veya iiretim kapasiteleri farklihk gosteriyorsa projelerin
birim ( ortalama ) maliyetleri karsilastmlabilir,
Donem toplam maliyetleri, donem sermaye maliyetlerini ve donem sermaye maliyetlerini toplayarak elde edebiliriz:
Y-H
Y+H
+
i+M+M
M= ---

2

n

3000+200

3000-200

2
2500+100

15
2500-100
M=

%30+3385=4095 milyar TL ve

+

M=

--

10

%30+3635=4255 milyar TL elde edilir.

+
2

Ma< Mb oldugundan ( Ma-Mb= 160 milyar TL) , A projesi secilecektir,
BiRiM MALiYETLERiN KAR$ILA$TIRILMASI
Yatmm projelerinin donem toplam maliyetlerinin karsilastmlmasi ile degerlendirilmesi ve aralarmda bir tercih yapabilmesi icin projelerden beklenen iiriiniin turdes ve yilhk iiretim miktarlanmn veya yilhk iiretim degerlerinin esit olmasi gerekir. Yukandaki ornekten ve B projecilerinin yilhk uretim miktarlanmn esit ve iiretilen iiriinlerin turdes oldugu varsayilrmsnr.
Eger projelerin yilhk iiretim kapasiteleri farkh ise toplam donem maliyetleri karsilastmlarak degerlendirme yapilmaz. Bu durumda projelerin birim maliyetlerini karsilasurmak gerekir. Birim maliyetlere (m) donem toplam maliyetlerin yilhk uretim lniktarlanna bolunmesi ile ulasihr, Ornegin A projesinin yillik uretim kapasitesi 25000 ve B projesinin yilhk
uretim kapasitesi 30000 adet ise projelerin tam kapasite kullamlacaklan varsaymu altmda birim maliyetleri sirasi ile,
4095 milyon TL
A projesi icin ; m =
= 163800 TL. elde edilir.
25000
4255 milyon TL
B projesi icin, m=
= 141800 TL: bulunur.
30000
Bu durumda birim maliyeti daha dusuk olan B projesi tercih edilecektir. Ancak burada projelerin tam kapasite ile kullanilacagi gibi kapah bir varsayim soz konusudur ki bu
her zaman dogru degildir. Piyasada talep yetersizligi veya girdi telninindeki guclukler kurulu kapasitenin belirli bir sure tam kullamlmasina olanak tamnuyorsa tam kapasite kullarumi
varsaymu ile hesaplanan birim maliyetler degerlendirmede anlamh bir ol9iit degildir ve bu
sekilde yapilan secim saghkh olamaz.
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YATIRIM PROJELERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
DiNAMiK DEGERLENDiRME YONTEMLERi

II;

10.1.GiRiS
Y atmm projesi icin yapilacak tum harcamalar; yatnnm maliyeti, isletme masraflan
tamamlama ve yenileme masraflan genellikle bir yil icinde gerceklesmez, projenin ekonomik omru icinde, cesitli donemlerde parca, parca ortaya cikar, Ayru sekilde projeden beklenen hastlat akimlan da ekonomik omur icinde peyderpey tahsil edilecektir. Farkh zaman dilimlerinde yapilacak bir birim maliyetin ve elde edilecek bir birim hasilatm ayru degerde olmayacagma isaret etmistik, 0 halde farkh donemlerde ortaya cikan hasilatlann ve maliyetlerin karsilastmlabilmeleri icin belirli bir zaman dilimine indirgenerek turdes hale getirilmeleri
gerekir. Dinamik degerlendirme yontemlerinde projeden ekonomik omru siiresince elde edilmesi beklenen hasilatlar, yapilacak tum maliyetler ve hurdamn degeri hesaba katilmaktadir. 0 nedenle projenin ekonomik omrunun ve bu sure icinde elde edilecek hasilat ve maliyet
serilerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu tahminin kolay olmadigi acikur. Cunku nakit
giris ve cikislanmn sadece global seviyelerini tahmin etmek yetmez, bunlann donemler itibariyle seyrini de tahmin etmek gerekir. Proje ile ilgili talebin, hasilatm ve maliyetlerin tahmini ile ilgili bazi yontemde incelenmisti, Burada bashca dinamik degerlendirme yontemleri
incelenecektir.
10.2.BUGUNKU NET DEGER YONTEMi
Bugunku net deger (BND) yonteminde oncelikle beklenen hasilat serilerinin ve
hurdamn bugunku degerleri toplami ile proje icin yapilan tum harcamalarm ( sabit sermaye
maliyeti ve isletme maliyeti ) bugunkn degerleri toplami arasmdaki farkm yani BND in pozitif olan birden fazla proje varsa, bunlar buyukluk siralamasma konulur ve firma BND i en
buyuk olan projeden baslamak iizere kaynaklan olcusunde projeleri uygulamaya kovar, BND
yontemi ile projelerin nastl degerlendirileceginin aynnnsma girmeden once bugunku deger
(BD) kavrarnuu aciklamarmz yerinde olur.
10.2.1. Bugunku deger kavranu
Gelecek yillarda ortaya cikacak bir hasilat veya maliyetin bugunku degeri veya
Guncellestirilmis degeri ilgili yil nominal degerinin iskonto edilmesiyle elde edilir. GelecekTe herhangi bir yilda elde edilecek hasilat (veya yapilacak harcama) iskonto faktoru ile
carpihrsa donembasi (t donemi) degerine indirgenmis olur. Hasilat ve maliyet akimlanm
bugunku degerine indirgeme islemi iskonto oramna gore hazirlannus hazir indirgeme oranlan
Tablolarmdan faydalamlarak yapihr.
Guncellestirme islemi birlesik faiz alanmm tersi bir islem olarak ifade edilebilir. bir
yil icin bankaya faize konulan bir TL'nin bir yil sonundaki degerinin (l+i ) olacaguu, bu
paramn iki yil bankada kalmasi halinde degerinin (l+i) 2 , n yil bankada tutulmasis halinde
degerinin (1 +i )n e ulasacagnu biliyoruz bu islemi tersinden dusunursek bir yil sonra elde
edilecek bir TL'nin bugunku degerinin 1 , iki yil sonra elde edilecek bir TL'nin bugunku

degerinin

1

(l+i)
ve n yil sonra elde edilecek bir TL'nin bugunku degerinin

(l+i )2
kolayca anlayabiliriz. Burada

1

1

1

olacagmi

(l+i)n
sirasiyla 1.,2.ve n. Yillar

(l+i)
(1 +i )2
(1 +i )n
icin iskonto faktorudur, Ornegin 5. ci yilda elde etmeyi tahmin ettigimiz hasilatm bugunku
degeri YH5 nin ilgili yil iskonto faktoru
1
ile carpilarak hesaplanabilir. Bes yrl sonra
(l+ i)5
elde edilecek hasilatm 100 milyon TL ve firma icin iskonto oramnm %40 oldugunu kabul edersek bu paramn BD ini 16,2 milyon TL olarak hesaplayabiliriz. lskonto faktorundeki i firmaru sectigi iskonto veya indirgeme oramm n ise projenin ekonomik omrunu simgelemektedir. Dikkat edilirse, iskonto faktorunun biiyiikliigii secilen iskonto oram ile ve gelecek donemin uzakhgi ile ters yonde iliskilidir, Baska deyisle , iskonto oram ne kadar biiyiik ve gelecek zaman ne kadar uzarsa iskonto faktoru o kadar kucuk olur.
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- Bir yatmm projesinden ekonomik omni icinde her yil duzenli net nakit akmu bekleniyorsa, bu YNNA run bugiinkii degerleri toplami geometrik dizinin toplanmasi ile elde
edilebilir;
YNNA
YNNA
YNNA
YNNA
H
BD=
+
+
+
_
(l+i)
(l+i )2
(l+i )3
(l+i )n
(l+i )n

(l+i) n
Bu geometrik dizi toplamrsa, BN=
i (l+i )n

H
YNNA + __
elde edilir. Bu
(l+i) n

(l+i) n_l
Formiilde,

bugiinkii deger faktoru (bdf) olup iskonto faktorlerinin birikiinli (kui (l+i )n
miilatif) toplammdan olusmaktadir, Ornegin on yil sure ile her yil elde edilecek 35 milyar TL
nin %30 iskonto oram uzerinden bugiinkii degeri, BD= 35 milyar TL x (3.092) = 108,2 milyar TL dirlO. Yil sonunda 25 Inilyar TL ye satilacak hurdamn bugiinkii degeri ise 25 milyar
x 0.073= 1 825 milyon TL olur. Bdf nun buyuklugu is konto oraru ile ters yonde, zamamn uzumlugu ile aym yonde degisir; iskonto oram ne kadar kucukse zaman ne kadar uzunsa bdf o
kadar buyuktur, Ancak zaman uzadikca bdf ii azalan bir luzla buyur Formuldeki son eleman
Hudacm indirgenmis degerini vermektedir. Goruldugu gibi, buda n.yila ait iskonto faktoru
ile
1 bugiinkii degerine indirgenmistir. Firma hurdayi n. Yilda satarak nakit girisi saglaya--cagma gore hurdanm bugiinkii degerini bulmak icin H degerini n. Y Ila ait iskonto
(l+i)
faktoru ile indirgemek gerekir.
10.2.2. Bugiinkii Net Deger Kavranu
Bir yatmm prajesinin BND hesaplamak icin yilhk net hasilat akunlannm ve hurdanm bugiinkii degerleri toplanundan proje icin (t donemde ) yapilan sabit sermaye yatmmlan maliyetinin cikanlmasi gerekir. BND=BD-Y. Burada projenin bir yilda tamamlanarak
yururhige konuldugu varsayilmaktadir. Eger yatinm donemi bir yih asryorsa ve proje dodoneminde faaliyete gecirilemiyorsa t ve daha sonraki yillarda yapivlan yatmm maliyetlerinin de bugiinkii degerlerine indirgenmesi gerekir. Bu durumda bugiinkii degerlerine indirgenmis YNNA 1 toplammdan yatmm maliyetinin bugiinkii degeri toplanu cikanlarak projenin BND elde edilmis olacaknr. ilke olarak, eger projenin BND> 0 ise uygulanabilir,
BND< 0 ise uygulanmaz. Fakat firmanm yatmlabilir fonlan simrh oldugundan , BND i Slfirdan buyuk olan tum projeler degil, BND i en buyuk olan projeler uygulanacaknr, Pozitif
BND, bir yatmm projesinin sabit sermaye maliyeti ve isletme maliyetinin ustunde pozitifbir
sermaye degerine sahip oldugunu gosterir. BND=O olmasi halinde yilhk hasilat akimlanmn
isletme maliyetini ancak karsiladigi anlasihr. Eger firmanm elinde BND i sifirdan buyuk alternatif projeler yoksa BND=O olan proje seciminde her zaman saghkli sonuc vermeyebilir.
Bu durumda oteki degerlendirme yontemleri ilke proje seciminin teste tabi tutulmasi gerekir.
10.6.Y ATIRIM PROJELERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
YONTEMLERi UZERiNE BiRKA<; NOT
Degerlendirme yontemleri mutlaka paranm zaman degerini esas almahdir.
Projenin ekonomik omni degerlendirmede hesaba kanlmahdir,
Degerlendirme yontemi uygulanan amortisman yonteminden etkilenmemelidir; secilecek amortisman yontemine gore projelerin oncelik siralamasi degismemelidir.
Proje degerlendirmede iskonto oraru belirlenirken objektif esaslardan hareket edilmelidir. Iskonto oram yannm fonunun fusat maliyetini gercekci olarak yansitmahdrr. iskonkonto oram sermayenin fusat maliyetinin yam bir sira iskonto oramm da icermelidir,
Degerlendirme icin secilen yontem nesnel ve mannkli ilkelere gore belirlenmelidir.
YENiLEME SORUNU VE
SERMA YE MALININ EKONOMiK OMRUNUN BELiRLENMESi
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GiRiS
Bir :firmarun basansi karhhgi ile degerlendirildiginde, karhhgm nesnel olcutu, uretimin optimal olcekte gerceklestirilmesi ve olcegin optimal duzeyde kullarulmasidir, Y ani
ortalama uretim maliyetinin minimum seviyede tutulmasidir, Mevcut uretim tesisisnin ol9egi
talep artisuu karsilamayadigi zaman veya tesis fiziki olarak yiprandiginda uretimi minimum
maliyetle gerceklestirmek her zaman miimkiin olmaz. Bu durumda mevcut yatmm malmi
daha buyuk olcekli olam ile veya daha yenisi ve gelismisi ile degistirmek gerekir.Bu iseme
yatmm mahmn yenilenmesi denihnektedir. Bir yatmm mahmn yenilenmesi onun fiziki omrunun sonuna gelindiginde degil, aksine en verimli oldugu donemin hemen arkasmdan gerceklestirir, Amac uretiminin ortalama maliyetini en dti§uk duzeyde tutmaktrr. Bir firma piyasada yerini korumak , rakipleri karsismda rekabet gucunu yitirmemek icin uygun bir amortisman politikasi ile yatmm maluu gerektiginde yenilemeli, uretim kapasitesini maksimum
kar amacnu gerceklestirecek sekilde istikrarh tutmahdir,
Bir yatmm malmm yenilenmesi genellikle su nedenlerden dolayt gereklidir.
1. Aym mah uretecek daha ileri, daha buyuk olcekli, ve dolayisryla ortalama maliyet dususu saglayacak yeni bir tesisin kurulmasi.
2. Uretim hacminde ve tipinde arzulanan degisiklikleri yapmaya el verisli tesislerin kurulmasi .
3. Mevcut tesisin bunyesinde zaman icinde kullamlmadan dolayi meydana
gelecek yipranmalar , eskimeler, gunu gecmeler, bakim ve tamir masraflanmn
artmasi ve zamanm gecmesi ile hurda degerdeki dusmeler toplanu, yeni makinelerin ve techizatm iktisadi omru icin hesaplanan amortisman ve bakim masraflan ortalamasnu asnginda eski makineleri ve techizati yenilemek ekonomik olur.
Y enileme konusu gundeme geldiginde tum altematiflerin gozden gecirilmesi ve her
altematifle ilgili ogelerin srralanarak degerlendirilmesi gerekir.
11.2. YENiLEME AL TERNATiFLERiNi DEGERLENDiRME YONTEMLERi
Uygulanacak yontem yatmm malmm kullanma suresine bagh olarak, hurda deger,
yilhk isletme ve bakim masraflan ve YHA mdaki degismeler ve dalgalamnalar gozonunde
tutularak belirlenecektir.
Y ilhk isletme masraflan tum altematif yaunvm mallan icin aym ise degerlendirme
d1§1 birakilabilir ve degerlendirme diger ogelere gore yapilabilir. Hurda deger yillara gore
sabit kalabilir veya azalabilir. bakim masraflan yillara bagh olarak artabilir veya sabit kalabilir. Yatmm mallarmdan beklenen YHA, olcegin kullamm seviyesine bagh olarak degisebilir veya talep duzeyinde ve fiyatlar seviyesinde degisikligin beklenmememsi durumlannda
aym kalabilir.
Yatmm mallanmn kullarum sureci icinde YHA Ian, yilhk bakim ve tamir masraflan ve hurda degerin sabit kalmasi halinde alternatif yatmm mallan §U yontemlerden birisiyle
degerlendirilebilir:
Yillik es deger maliyet yontemi (YEM)
Bu gunku deger yontemi (BD )
Mevcut yatinm mah ile altematifmin degerlendirilmesi icin firmamn uyguladtgi iskonto orammn ve yatmm mallanru ekonomik omurlerinin bilinmesi gerekir.
11.2.1. Yilhk Esdeger Maliyet Yontemi
Mevcut yannm malmm ve olasi altematifini bir ornekte YEM yontemi ile degerlendirelim. Bu yontem , degisik yollardan aym mah veya hizmeti uretmenin YEMini karsilasnrma esasma dayamr. YEM, bilindigi gibi ilk yatmm maliyetinin yillara dusen paymdan
ve yilhk bakim ve tamir masraflanm toplammdan olusur.
YEM=(Y-H )skf + B
Bu formillde B alternatif yatinm mallannm yilhk bakim ve tamir masraflanm veya
bunlar arasmdaki farki simgelemektedir.
Omek:11.1.
Bir cimento fabrikasi yonetimi alci kazmakta ve doldurmakta kullandigi kepcegi
yenisi ile degistirmeyi dusunmektedir. Hale kullamlan kepce 10 yasmda olup bugun (to)
5500 milyon TL sans degeri bicilmektedir, KeP9e 1750 milyon TL harcanarak; bakim ve onanmdan gecirilebilir ve bes yil daha kullamlabilir. Mevcut kepcenin 5 ytl soma 1500 milyon TL ye satilacagi tahmin edilmektedir. Kepcenin yilhk isletme , baknn ve tamir masrafi
500 milyon TL dir.
Buna karsihk, aym isi gorecek yeni bir kepcenin 10000 milyon TL ye satin ahnabiLecegi tespit edilmistir, Yeni kepcenin ekonomik olarak 20 yil sure ile kullamlabilecegi ve
Ekonomik omrunun sonunda hudasuun 1200 milyon TL ye saulacagi , yeni kepcenin yilhk
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Isletme ve bakim masraflanmn 250 milyon'TL olacagi tahmin edilmektedir. Cimento fabriKasi %40 iskonto oram uygulamaktachr.
.
:·
Bu verileri kullanark once mevcut kepcenin YEM ini hesaplayahm:
if.
skf
·
(o/o40/5) ( o/o40/5)
YEMm=(5500 + 1750)_ (1500x.0.186)''xP.491.+ 700= 4.'122.8 milyon TL
elde ederiz.
·
Yeni kepcenin YEM i ise ,
o
if.
Skf.
(%40/20) (%1-0/20)
YEM=[(l0000)_(1200x0.00l)]x(0.400)+250=4249.5
milyon Tlbulunur.
Bu ornekte mevcut kepcenin bakim ve tamirinin yaptinlarak kullamlmasi
finna icin daha karh gozukmektedir.Kepce yenilenmemelidir .
11.2.2. Yenileme Altematiflerinin BD Yontemi ile Degerlendirilmesi
Bu yontemde ilk yatmm maliyeti yillara daginlmak yerine, tesisin yilhk masRaflan (isletme ve bakim, tamir masraflan) bugiinkii degerlerine indirgenerek yatmm
Maliyetine eklenir. Boylece makine ve techizatm iktisadi omru boyunca tplam maliyeti
Bu giinkii degeri ile hesaplannus olur. Bu yontemde mevcut yatmm mall ile altarnatifinden
Hangisinin daha ekonomik olduguna karar verebilmek icin ekonomik omurleri esit olmahdir,
Eger makine ve techizatm ekonomik omutleri farklt ise, hesaplanan toplam maliyetin BD i.
Ekonomik omre bolunur ve yilhk ortalama maliyetin bugiinkii degeri (YOMBD)bulunur.
Ancak bu durumda altematiflerin karsilastmlmasr mumkun olur.
BD=Y+(bdfxB)-(ifxH),
!:
YOMBD=BD/r
ti!:
Ornek :11.3.
'
Mevcut makinenin bugunku piyasa degeri 50 milyar TL .yilhk isletme, bakim ve
Tamir masrafi 7 milyar TL dir. Mevcut makinenin to yil daha kullamlabilecegi ve ekonoMik omrunun sonunda hurdasmm 5 milyar TL ye sanlabilecegi tahmin edilmektedir.
Mevcut makinenin yerine ikamesi du~~ulen yelii makinenin 80 milyar TL ye saTm almabilecegi ve yilda 2 milyar TL .isletme.bakim ve tamir masrafi ile l Oyil sure ile kulLanilabilecegi ,ekonomik omrunun sonunda hurdasmm 6 milyar TL ye satilabilecegi hesapLannusnr . Soz konusu firma %20 iskonta oram uygulamaktachr.
Bu verileri kullanarak mevcut ve yeni makinenin maliyetlerinin BD ini hesaplayaLim.
BDm= 50+8x4.192-5x0.162=82.7
I

!

•

I

1
I

I

,I

ii
I

I

''

BDy= 75+2x4.192~6x0.162=84.4
,
1 i 1
1 1
Goruldugt; gibi mevcut makinenin toplam maliyetinin BD i. Yeni makinenin toplam maliyetinin BD den kucuktur, Bu krite gore mevcut makine ~a karh gozukmektedir, 0
halde yenilemeye gerek yoktur.
I
· . ..
.: I :. ,i' .
.
11.3 .Y ATIRIM MALINTh,T EKONOMIK Oryi;Ruru,N BELIRLENMESI
bir yatmm maluun ekonomik omrunun yatmrmn yilhk eJdeger maliyetinin (YEM)
minumum veya yilhk esdeger hasilatmm (YEH) maksinurm o~4ugu zaman araligidir. Yannm malmm ekonomik omrune minimum maliyet omru veia optimum yenileme arahgi ola!
•
"
i
r ak kullantl rr.
i
i,_ :1 I
:1
~- i
Eger gelecek tam oalrak ongorule bilseydi, 'bu;,yatm;m'mahrun ekonomik omru satm ahndigi anda kesin bicimde belilenebilirdi. Bu konu ile ilgili analiz , yatmm mahnm ekonomik omru icinde her yil sonunda yilhk esdeger maliyetini hesaplamaktan ibaret olacakti. Bir minumum degere ulasan YEM in secilmesi ayni zamanda yatmmm minumum mali11
yet omrunu belirlemis olacakn.
· . ; :. (;
'
••
Ekonomik omur bir yatmm malmm hangi sikhkla yenilenmesi gerektigini belirleMekte ender olarak kullamlmaktachr. Bunun ce§H11 nedenleri vardir:
a) Ekonomik omur bir yenileme arallgi
ol~1 sadece
kisitlayicr varsayimlar
* l_1j
(
altmda gecerlidir.Bu kisitlayici varsayimlar sunlardir: gelecekte yenileme yatmmlan tutannm ( ikame sabit serm~~J I m~liyeti+ riiontaj+bakim ve isletme
masraflan+hurda deger) ilk yatmm inali);etj _fl~ d)fu,placagi kabul edilmektedir.
b) Yatinm maliyeti ile ilgili tum verileri yatiiuhln yaplld1gi anda elde etmek mum
kun degildir,
! l
c) Y atmm malmm yenilenmesi ve iktisadi faaliyetten cekilmesi karan genellikle
uretime konuldugu anda degil iktisadi omriuriin sonuna yaklasirken ahnmaktachr.
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Bu karann ahnmasmda, yatmm mahru uretimden cekme karannda az once gecerli
olan kosullar ve faktorler etkili olmaktadrr.
Yatmm mahnm ekonomik omru, yatmrmn yapildigt to yildan baslayarak ortalama
maliyetin minumum oldugu yila kadar gecen zaman surecini kapsamaktadrr. Ornegin yatirun maluun ortalama maliyeti yatmm maluun uretime konuldugu yildan sonraki 10. Y Ilda
minumum degerine ulasti ise ekonomik omru 10 yildir, Yatmm maluun yilhk isletme, bakun
ve tamir masrafinm artan bir trend gosterdigi durumda yilhk ortalama maliyetin (YOM) minumum oldugu bir yil vardrr. Simdi, iskonto oranuu sifir varsayarak basit bir model yardimi
ile yatmm maluun bu minumum ortalama maliyet yilnu yani ekonomik omrunu hesaplayahm.
y
b
YOM=
_+B+(n-1)
__
N
2
Bu formiilde, Y: ilk yatmm maliyetinin ,B: ilk isletme yilmdaki baktm ve isletme
maliyetini ve b : baktm ve isletme maliyetinin yilhk mutlak arns tutannt simgelemektedir.
YOM esitliginin n 'e gore kismi turevi ahmr ve sifira esitlenirse YOM un minumum oldugu yrl belirlenmis olur ki bu yatmm maluun ekonomik omrudur,
Ornek: 11.8.
Yatmm tutan, Y= 5000 milyon TL ve hurda deger her zaman sifirdir. Baktm ve isletme maliyeti ilk yil sifir ve daha sonraki yillarda her yil 200 milyon TL artmaktadir.
B= 0 ve b=200 milyon TL dir. Firma %30 indirgeme oram ile cahsmaktadir.
Bu projenin ekonomik omrunu hesaplamak icin yilhk esdeger maliyetleri (YEM)
hesaplamanuz gerekir. Ekonomik omur , YEM in minumum oldugu yildir. YEM ise yatmm
maluun omrunu bir yil daha uzatinak icin gerekecek bakim maliyetinin onu asngi yilda minimum olacaktrr. Bu modelde ekonomik omrun hesabnu bir tablo diizenleyerek gostermek
mumkundur,
Y ATIRIM PROJELERiNiN UYGULANMASI
15.1.GiRiS
girisimci snurli fonlanm hangi proje icin kullanacagina karar verdikten sonra makul bir sure icinde uretim tesisini kurarak uretime baslamak isteyecektir. Girisimci yatmmm
uygulanmasim gerceklestirirken iki hususu gozetmek durumundadrr: a) yatmnu mumkun olan en kisa surede uygulamaya koymak ve tesisi uretime hazir hale getirmek, b) yatmmm
uygulama maliyetini miimkiin olan en dusuk duzeyde tutmaktadrr. Projenin uygulama suresi
ile uygulama maliyeti arasmda sik bir smm oldugunu hemen belirtineliyiz. Firma yatmm
maliyet boyutunu bir yana brrakarak "ne pahasma olursa olsun " anlayisi ile olaya yaklassa
da uygulama suresinin kisalnlabilecegi bir suur vardi,
15.2. PROJE UYGULAMA MALiYETLERi
Yukandaki aciklamalardan anlasilacagi gibi, yatmm projesini uygulamamn bir maliyeti vardrr ve bu maliyetine kadar tasarruflu davramlsa da bir minimum seviyesinin altma
indirilmez. Aksine uygulama suresi optimal bir diizeyi astiktan sonra uygulama maliyeti
yiikselmeye baslar. Baska deyisle, proje uygulama maliyeti seklinde bir egri ile sembolize
edilebilir. Sabit sermaye maliyetinin bir bolumu proje uygulama maliyetidir. Uygulama maliyetini iki ana kategoriye ayirabiliriz: 1) dolaysiz maliyetler (malzeme, iscilik ve benzeri
maliyetler ), 2) dolayh maliyetler (genel masraflar, miiteahhitlere odenen karlar, tazminatlar
vb). Bunlara projenin gecikmesinden dolayi firmanm mahrum kalacagi sans hasilasuu da
eklemek gerekir. Proje uygulama suresinin kisalnlmasi dolaysiz maliyetlerin yiikselmesine
neden olacaktlr. Proje uygulama zamam belirli bir stirey7e kadar uzadikca firma dogrudan
maliyetlerden tasarruf edebilecektir. Fakat dogrudan maliyetlerin dusebilecegi bir en dii~iik
esik vardrr. Bu snnrdan sonra uygulama suresinin uzamasi projenin dolaysiz maliyetlerini
yiikseltir. Dolayli maliyetler, projenin uygulamaya baslamasmdan bir sure sonra belirli bir
egimde yiikselir. Projenin uygulama suresi, dolaysiz maliyetlerden tasarruf saglanmasi amacryla makul minimum zamamn otesine gecerse, firma sanstan saglanacak kan elde edemeyecektir ki bunu bir maliyet gibi degerlendirmek gerekir. "Kayip kar " projenin bitirilebilecegi minumum zaman suresinden itibaren sabit bir oranda yiikselen bir egri ile gosterilir. Bu
proje uygulama toplam maliyetinin duzeyine tekabiil etmektedir,
Proje firma seciminde gosterdigi titizligi projenin uygulamasi asamasmda da gostermek durumundadrr. Degilse tiim caba ve harcamalar anlamsiz kalrr, tutarsiz bir durum ortaya cikar, Dogrusu , firmamn projeyi miimkiin en dii~iik maliyetle ve en kisa zamanda firetime hazir hale getirmesidir. Bunu icin bir uygulama planuun yapilmasi gerekir.
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15.3.UYGULAMA PLANI HAZIRLAMA YONTEMLERi
Uygulama plam hazirlamasinda cesitli yontemler vardrr. Bunlardan en unlusu ve
en yaygm uygulama alam bulam Sebeke Analizi ( Network Analyse) dir. Sebeke analizi,
gercekte Kritik Yol Yontemi ve Program Degerlendirme ve Gozden gecirme Teknigi adiyla
1950 li yillann solannda ortaya attlan yontemlerin gelistirilmis tum degisik versiyonlanna
verilen genel bir addir. Sebeke Analizi insaat, montaj ve imalat sanayii projelerinde kullarulmaya uygun bir yontemdir.
Sebeke Analizi pahah bir planlama yontemidir. Bu nedenle maliyeti yuksek, suresi
simrh , kansik, aynntih ve dinamik olma niteliklerini tasiyan bir yatmm projesinin, uygulama suresini ve uygulama maliyetini optimal duzeyde tutmak icin Sebeke Analizi Teknigi ile
planlamasmda fayda vardir,
15.3.1. Sebeke Analizi Yontemi; Uygulama Manngi, Yontemle ilgili
Kavramlar ve Araclar.
Her proje nitelikleri bakmundan aym zamanda gerc;ekle~tirilen veya birbirini izleyen bir 90k faaliyetlerden olusmaktadir, Bu faaliyetler teknik ve finansman siralanna uygun
olarak, mumkun olan en kisa surelerde ve en dusuk maliyetle tarnamlandigmda proje amacina ulasnus olur.
Sebeke Analizi Yonteminde proje uygulamasi iki ana safhaya aynlabilir.
1. Planlama safhasi
2. Programlama safhasi
Planlama safhasmda turn faaliyetlerin bir listesi cikanhr ve sonra faaliyetler birbirleri ile teknik bakimdan iliskilendirilir. Baska deyisle , hangi faaliyetlerin birbirini takip
edecegi; hangi faaliyetlerin tamamlanmadan hangilerine baslanamayacagi, hangi faaliyetlerin aym zaman dilirninde ve birbirine parelel yurutulecegi saptamr. Sebeke Analizinde bir
faaliyetin bitisi ile otekisinin baslamasi arasmdaki zaman dilimine asama ( veya merhale)
denilmektedir. Herhangi bir asamaya ona kadar yapilamasi gereken faaliyetlerin tamamIanmasi ile ulasilabilir, Faaliyetler oklar ile, asama kucuk daireler ile sembolize edilir.
Sebeke Analizinde ikinci ana safha programlama safhasidir, bu safhada faaliyetler
mantiksal ve teknolojik iliskileri, gerceklesme sureleri ve maliyetleri gozommde tutularak
bir zaman cizelgesine yerlestirilir,
15.3.2. Sebeke Analizinde Planlama Safhasi
Sebeke ana unitesi ok'tur. Proje uygulamasmda belirli bir zaman ve harcama gerektiren her is bir faaliyettir ve her faaliyet cizelgede bir ok ilJ gosterilir. Ok un kuyrugu faaliyetin baslangtcrm, bast bitisini simgeler. Oklar sadece faaliyetlerin iliskilerini ve zaman
fonksiyonunun genel yoniinii ve istikamet acisirun bir anlarm yoktur. Her faaliyet baslangic
ve bitis asamalanna verilen sayilarla ifade edilir. Ornegin 1-2,2-3,2-4 gibi. Sebeke analizi
cizelgesinde diger oge asamadir ve kucuk bir daire ile sembolize edilir. Her faaliyetin zaman
cetveli icinde bir baslangici bir de sonu vardir, Asamalar bir zaman veya harcama gerektirmez, bir faaliyetin basladignu ve sona erdigini gosterir, Dogal olarak proje icinde 90k sayida
asama soz konusudur.
asama ii9iincii
asama ikinci
Birinci
faaliyet
faaliyet
faaliyet
4
3
2
Baslangic 1
_
Cizelge 15.1
Sebeke Cizelgesi Olusturulurken Dikkat Edilmesi' Gereken BaZI Hususlar:
1) cesitli faaliyetler ortak bir olayda, aym asamada son buluyorsa, bu faaliyetler
tamamlanmadan hicbir yeni faaliyet baslayamaz, ,
2) Bir asamaya baska bir asamadan .once ulasilmasi gerekiyorsa ve bu asamalan
birlestiren faaliyet oku mevcut degilse, soz konusu' olaylar bir "kukla faaliyet"
oku ile birlestirilir. Kukla faaliyet. ,ek zaman ve ek harcama gerektirmeyen
faaliyettir ve kesikli o~ ile sembolize edilir,
· ·
3) Sebeke analizi olusturulurken, yapilacak turn faaliyetlerin bir listesinin yapilMasi ve faaliyetler arasmda iliskilerin belirlenmesine ihtiyac vardir, Soz
konusu iliskilerin tespiti su' sorulara cevap aranmasi' ile aydnilanacaknr: ornegin
bir A faaliyetinden once hangi faaliyetler gerc;ekle~tirilecektir? Bu faaliyet
baslamadan once hangi faaliyetlenri son bulmasi gerekir'[Bu faaliyetten sonra

i·i''

hangi faaliyetler devreye girecektir?Bu faaliyet son bulmadan hangi faaliyetler
baslatilamaz? Ele alman faaliyete parelel olarak hangi faaliyetler yii.riitiilebilir?
4) gerekli tum iliskiler belirlendikten sonra yatmm projesinin sebeke analiz
cizelgesi olusturulur, Her faaliyetin baslangici ve sonundaki asamalan
sembolize eden numaralar yazihr.
5) <-Programlama safhasma gecmeden once olusturulan cizelgenin gozden
gecirilmesi ve su hususlann kontrol edilmesi gerekir.
a) sebeke cizelgesi olustururken ilmek veya dugiim olusmasma meydan
verilmemelidir. Baska deyisle bir faaliyetin sona ermesi daha onceki bir
faaliyetin baslamasmi suurlamamal1dlr. Boyle bir durum mannksal olarak
olanaksizdir, faaliyetlerin oncelik siralamasmda hata yaptldigmi ve cizelgenin
yanhs kuruldugunu gosterir ki faaliyetleri birbirleri ile iliskileri yeniden
gozden gecirilerek duzeltilmelidir. Sebeke cizelgesinde ilmeyin varhgi faaliyet
numaralan gozden gecirilerek saptanabilir. Cizginin ucundaki asama numarasi
cizginin gerisindeki asama numarasmdan kucukse ilmek olusur.

4
1 __

2

_

3

_

5
;jt"j

b) sebeke cizelgesi hazirlamrken dikkat edilmesi gereken diger onemli bir
husus "gevsek sonlar" brrakdmamams1du;.i Cizelgede yer alan bir faaliyet ,
projenin aynlmaz bir parcasi demektir ve ·oteki faaliyetlerle ile iliskilidir. 0
halde bu faaliyeti temsil eden proje uygulamasmda bir asama ile iliski olmah
acikta kalmamahdir.

5
Baslangic

1 __

· Bitis

2

3

6

7

4
'
I
c) Herhangi, bir asama numarasi birden fazla kullanilmamal1drr.
d) iki veya daha fazla faaliyet cizgisinin dagild1gi ve birlestigi asamalar gozden
gecirilerek mannk silsilesinin dogrulugu test edilmelidir, gerekirse kukla
faaliyetlerle mannksal duzen saglanmahc4T.
·
6)

sebeke cizelgesi hazirlandiktan sonra yapilacak ilk is faaliyet surelerinin
saptanrnasidir. Surelerin tahrnininde ilk anda baslayarak dikkatli, tutarh ve bazi
ilkeler dogrultusunda hareket etmek analizin sagltkh olmasnu etkileyecektir .
bu konuda ge9rni~in deneyiinlerinden faydalanmak , daha once yaptlrms
benzeri uygulamalan incelemek isi kolaylastinr. 'Bir faaliyetin gerceklesme
suresi tahrnin edilirken bizzat sorumlu olacaklarm dusunceleri ahnmah ,
onlarla mutabakat saglanmahdir. Dogal .olarak bir. faaliyetin tahrnin edilen
surede ger9ekle~mesi o is icin gerekli kaynaklarm aksamadan temin edilmesine
baghdir, Tahmin yapihrken kaynak I akismm normal olacagi varsayimmdan
hareket edilecektir. A~ iyimser ve kotumser tahminlere itibar edilmemelidir.

15.3.3.Sebeke Analizinde Saglama Safhasi
programlama safhasi kendi icinde iki alt safhadan olusur.
1. Planlama safhasmda tahmin edilen sureler veri almarak , en erken olay
zamarunm ( EEOZ ), en gee olay zamanuun (EGOZ) ve kritik yolun(KY)
2.

belirlenmesi.
Yatmm projesi icinde yer alan faaliyetlerin , mannksal ve teknik silsile
gozonunde tutularak gerceklesme surelerinin '(ve' bunlarla ilgili harcamalarm)
cetveller haline getirilmesi
En Erken Olay Zamamrun Belirlenmesi
EEOZ belirlenmesini bir cizelge uzerinde a,9~~yal1m:

,(
'[.
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------!l!ml--------~ . . .--_,,,-~---- ~[O][O]
1

[15][19]
3
(12)
(6)
(21)
(10) [25][25]
[3][3] (18)
52
--(9)
(7)
( 3)
(25)
(3)
(14)

[34][34]
6

(8)
4

[l7][17]
cizelge 15.4

Cizelge 15.4. de cizgilerin altmda parantez icinde faaliyetlerin tahmini tamamlama sureleri
Gosterilmistir, Herhangi bir olaya (asamaya ) ulasmak icin daha once yaptlmasi gereken faaliyetYetlerin surelerin sureleri toplarm o olay icin EEOZ m verecektir. Ancak bir olaya ulasmak icin birDen fazla yol varsa , EEOZ bunlar icinden uzun sureli olamdir,
Yukandaki cizelgede faaliyetlerin surelerini toplayarak EEOZ mm bulahm:olaylar numaRalar ile gosterilmektedir. Birinci olay veya asama proje uygulanmasmm basladigi asamadir.dolayiSiyla olay zamam sifirdir, Dairenin icindeki kutucugun sol tarafma sifir yazilnusnr. Ikinci asamaya
Ulasmak icin 1-2 faaliyetini gerceklestirmek gerekmektedir. Bununda suresi 3 gundur, 0 halde,
Ikinci olaya ulasmak icin EEOZ m 3 olacaktrr. 3 rakamnu ikinci asamayi sembolize eden dairenin
Ustundeki kutucugun sol tarafma yazacagiz. Ikinci olaydan 3.cu 4.cu, ve 5.ci olaylara giden 3 tane
Cizgi bulunmaktadtr. Bu Uy ayn yol demektir, bunlarm her birini ayn ayn dikkate almak gerekir.
3.cu olaya ulasmak icin 2-3 faaliyetlerini tamamlamak gerekmektedir. Zaman suresi 12 gun olduguna
gore 3.cu olaym EEO~ m3+ 12=15 gun bulunur. 2.ci olayda 3.cu olaya giden baska yol olmadigina gore
15 rakanuru EEOZ olarak 3.cu olaym kutuculuguna yazmarmz gerekir. Aym islemi 4.cu olay icinde
yaparak kutucugun sol tarafina (3+ 15=) 17 rakamuu yazacagiz,
5.ci olay icin durum biraz farkhdir, Bu olayda son bulan Uy ayn faaliyet vardtr, Baska degisle bu faaliyetlerden (2-3,2,4 ve 2-5 )herhangi birisi tamamlanmadan 5.ci olaya (veya asamaya) ulalsilamaz. Bu nedenle her Uy yol ayn ayn hesaplanacak ve en uzun olaru secilecektir. 5. Asamaya ulasmak icim en uzun sure 2-4 ve 4-5 yollanm izlemektir ve sure 25 gundur, 2-3 ve 3-5 yolan izlenirse
EEOZ 21 bulunur.2-5 yolu icin EEOZ m 10 gundur. Buna gore 5. Olaya ulasmak icin EEOZ m 25
gunu kutunun sol tarafina yazmanuz gerekir. 2-5,3-5 ve 4-5 icin bulunan EEOZ lanm ilgili cizgilerin
ucuna parantez icinde yazacagiz. Bu rakamlar projenin en erken olay zamamm (EEOZ) ve kritik yol
zamamm (KYZ) hesaplarken isimize yaracaktrr. Kisaca 5.ci icin mevcut Uy yol icinde en uzun olan
25 gun EEOZ olarak kabul edilecektir.
5.ci asamadan 6.c1 asamaya giden tek yol vardir ve 6.c1 olaym EEOZ m5.ci olaym EEOZ
mna 5-6 faaliyetinin suresi eklenerek (25+9=)34 gun bulunur ve kutunun sol tarafma yazilir ki bu
sure projenin toplam EEOZ drr.
En Ge9 Olay Zamaru (EGOZ) nm Belirlenmesi:
EGOZ daha sonra gelen faaliyetlerin tamanllanmasma engel olmayacak sekilde bir asamanm en gee gerceklesmesi suredir. Baska deyise, soz konusu olaya, projenin toplam gerceklesme suresini uzatmamak kaydiyla, ulasilabilecek en uzun sure EGOZ dir,
EGOZ , projenin son olayuun EGOZ dan hareketle bir onceki faaliyetin suresi cikanlarak
hesaplamr ve her asama icin bulunan EGOZ olaya ait dairenin ustundeki kutunun sag tarafma yazihr.
EGOZ m 15.4 nolu cizelgeden hesaplayallm: son asamamn EGOZ ile EGOZ ayrudir. Dolayisiyla 34 EGOZ olarak 6. Asamadaki k:utunun sag tarafmda yazilir. 6.c1 olaydan 5.ci olaya geemek icin tek yol vardir ve suresi 9 gundur. 0 halde 5.ci a~maom EGOZ m(34-9=)25 olarak hesaplanz ve kutunun sag tarafma yazanz. 5.ci olaydan 3.cu olaya dogru tek yol mevcuttur ve suresi 6 gunr. Buna gore 3.cu olayin EGOZ m (25-6=) 19 gun bulunur ve kutunun sagma yazilir. 5.ci olaydan
4.cu olaya tek yol var ve suresi 8 gun olduguna gore, 4cu olaym EGOZ m 17 gun demektedir.
Projenin 2ci asamasmda u9 faaliyet oku cikmaktadir. 0 nedenle bu olaym EGOZ m belirlemek icin bu u9 faaliyetten gecen yollan ayn ayn hesaplamak ve karsilasnrmak gerekecektir. Bu sureler icinde en kisa sure EGOZ dir, EGOZ nm bu sekilde hesaplanmasi proje uygulama toplam suresinin uzanlmasuu onlemis olmaktadir, Ornek cizelgede 5 ci olaydao 3.cu olaya dogru faaliyet suresi 6
gun ve 3-5 faaliyetinin mnsaade edilebilecek en gee baslama gunu 19. Gundur, 5den 4 e dogru sure 8
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gun olup , projenin 34 giinde tamamlanabihnesi icin 3-5 faaliyetlerine en gee 17 .ci giinde baslamak
gerekiyor. Bu sureler EGOZ larak ilgili olay kutusunun sag taraflanna yazilacaknr.
2ci olay icin ayn ayn yollara ait hesaplana ue rakamdan en kiieiigii 4-2 yoluna ait 4-2 yoluna ait,
3rakarru 2 ci olaym EGOZ dir ve kutunun sag bosluguna yazilacaktir. 2-1 yolu8 tekdir ve suresi 3 gundur, o halde 1 ci olaym EGOZ m sifir olarak hesaplanacaktrr.
Kritik Yol
Yatmm projesinin oklardan, kucuk dairelerden olusan sebeke cizelgesi incelendiginde bazi olaylarmm ise farkh oldugu fark edilecektir. EEOZ ve EGOZ nm esit olmasi bu olaylan birlestiren faaliyetlerin kritik mahiyet tasidigi ve gecikmesi halinde proje uygulama suresinin uzayacagi anlamma
gelir. EEOZ ve EGOZ lan aym olan olaylar iizerinden gecen ve cizelge boyunca kesintisiz giden bu
yola kritik yol denihnektedir. Bu yol iizerinde herhangi bir faaliyette bir gecikme projesinin tamamlanmasmda aym miktarda bir gecikmeye neden olacaktrr. Bir cizelge iizerinde birden fazla kritik yol
bulunabilir. Bu durunda her kritik yol iizerindeki butun faaliyetler kritik faaliyet olarak kabul edilmelidir.
Sebeke Analizinde Bos Zaman, Toplam Bos Zaman ve Serbest Zaman
Ok cizelgesi iizerinde bazi yollar otekilere gore daha kisadir ve daha az zaman ahr. Ancak
projenin tamamlanmasi icin tum faaliyetlerin tamamlanmasi gerektiginde, kisa sureli yollann kendilerine has bir serbest zamanlan olacaktrr. Baska deyisle , bu yollar iizerindeki faaliyetlere baslangic
olayi gerceklesmez baslanmasma bir sure sonra baslansa da projenin bitirilmis zamamnda bir gecikme ohnaz. Kritik yol uzerinde ohnayan faaliyetlerin projenin toplam tamamlanma suresini etkilemeksizin kendilerini tamamlama suresi icinde sahip olduklan bu serbest zamana bos zaman denilmektedir.
3-5 faaliyeti 15ci giinde degil de 19cu gunde baslasa ,5-6 faaliyetinin baslamasi ve toplam
projenin 34 giinde tamamlanmasi gecikmeyecektir. Bir faaliyetin ucundaki EGOZ ile faaliyetin basIangicmdaki EGOZ ile faaliyetin baslangicmdaki EGOZ arasmdaki fark proje icinde o faaliyetin tamamlanmasi icin aynlnus suredir. Bu sureden faaliyetin yapilmasi icin gerekli tahmini zaman cikanldigmda geri kalan zaman toplam bos zamam olusturur,
Belirli bir faaliyet icin en erken tamamlanma ile sonraki faaliyetin en erken baslama zaKasmdaki zaman arahgma serbest zaman arahgi denilmektedir. Bir faaliyet serbest zaman suresinDen daha uzun bir stir gecikirse arkadan gelen faaliyetlerde de gecikmeler olacaktrr. Serbest zamaNm hesabi icin once faaliyet ucundaki EEOZ mdan faaliyetin sonundaki EEOZ nu cikarmak sonRada bundan tahmin edilen faaliyet surecini indirmek gerekmektedir.
15.3.4 Tablolarm Hazirlanmasi
Sebeke analizinin son safhasi bu ana kadar derlenen bilgilerin tablolar halinde gosterilmeSidir. Tablolarda olay numaralan, faaliyet numaralan, faaliyetlerin en erken baslama ve en gee bitis
Bitis tarihleri, faaliyet sureleri bos ve serbest zamanlar yer alacaknr,
Tablo 15 .1 de yukanda verilen ornek proje ile ilgili bulgular yer almaktadir,

Faaliyetin
adi
1-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-6

Faaliyetin
suresi
3
12
14
7
6
8
9

TABL0:15.1
Faaliyetin Faaliyetin
bitirme
baslama
zamam
zamam
3
0
15
3
3
3
15
17
25

Toplam
bos zaman

Serbest
zaman

17
10

0
22

0
4
0
15

25
25
34

10
0
0

4
0
0

0
16

15.3.5.Sebeke Analizinin Degerlendirilmesi ve Sonuc
1) Sebeke analizi, projenin uygulanma suresinin ve harcamalann en uygun bicimde planlanmasma
olanak saglamaktadir. Her faaliyetin en uygun baslama ve bitirihne tarihleri belirlenebilmektedir. Her
faaliyet iizerinde aynnnh cahsma yapilabilir ve her bir faaliyetin ayn ayn kontrolu mumkun olur.
her faaliyet icin gerekli i~ gucu, makine gucu ve oteki kaynaklarm sirasi ile gerekli faaliyetlere tahsisi
saglanabilir.
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2) Sebeke Analizi gerceklesmenin plana uygun tarzda gidip gitmedigini uygulamamn herhangi bir anda
ve etkili bicimde kontrol etme olanagi saglamaktadir. Gecikme varsa vaktinde tespit edilebilir, veya nereden kaynaklandigr ortaya cikanlabilir.
3) Bu yontem kritik faaliyetlerin toplam proje suresi uzerindeki etkilerini hesaplama ve inceleme olana-

gi vermektedri. Boylece proje suresini gereksiz yere uzatan faaliyetler ve bunlann gerceklesme surelerini azaltma yollan aranabilir. Dogal olarak projenin proje siiresinin krsaltilabilmesi maliyet tasarrufu
saglayacaktir. Sebeke Analizi, bir yatmm projesinin mumkun olan en kisa surede ve en dusuk maliyetle
uygulanabilir.
4) Yukanda siralanan ustunluklerine karsihk sebeke Analizi yontemin bazi kusurlan da vardir; Bu
yontem oldukca karmasik ve masraflidir. Faaliyet sayisuun yukseldigi durumlarda hazirlanma suresi
uzar.

I.',
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