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ÖNSÖZ
Bu kitap 2009 tarihinde Konya Ticaret Odası tarafından kurulan KTO
Karatay Üniversitesi adına hazırlanmıştır. Karatay Üniversitesi; medrese
geleneğinden gelen köklü geçmişi, sahip olduğu teknolojik ve fiziki imkânları
ile Türkiye’nin büyük ilim merkezlerinden birisi olma yolunda yürüyen genç ve
modern bir üniversitemizdir.
Kitap kısmen 2006 yılında ikinci baskısı yapılıp yayından kaldırılan
“Mühendislik Ekonomisine Giriş C-1” kitabı temel alınarak hazırlanmıştır.
Uzun yıllardır “Mühendislik Ekonomisi” derslerini yürüten ve sanayi ile iç
içe olan bir hoca olarak; bir mühendisin “Proje Yönetimi ve Mühendislik
Ekonomisi” derslerini lisans seviyesinde almaması durumunda sanayide “proje
üretme ve ekonomik davranma” konularında problemler yaşadığını
gözlemledim. Bu açığı kapatmak amacıyla iki farklı alan birlikte ele alınarak
“Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi” konularının birlikte
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Kitapta proje konusuna girmeden “mühendis” nedir, neler yapar, neler
yapmalıdır, mühendis-icat-inovasyon konularının ele alınması, mühendis
adayının işin başında bilinçlendirilmesinin uygun olacağı görülmüş ve bu konu
kısaca ele aldıktan sonra proje konusu incelenmiştir. Ayrıca üniversite-iş
dünyası ilişkileri mümkün olduğu ölçüde incelenmiştir. Kitabın bütünlüğü
açısından bu çalışma gerekliydi.
Proje; Firmada belirli bir amacı gerçekleştirmek, bir problemi çözmek, yeni
mal ve hizmetleri üretmek için belirli bir süre içerisinde belirli kaynakların
tahsisiyle hedefe ulaşılmasını sağlayan işlemler bütünüdür. Firma, her sahada
proje hazırlayabilir, fakat “Yatarım Projeleri” hazırladığında projenin içerisinde
mühendislik ekonomisi kuralları ağırlık kazanır. Mühendislik Ekonomisi;
kişilerin, firmaların ve kurumların elindeki sınırlı kaynakları optimal yani
şartlara göre en verimli şekilde kullanabilmek gayesiyle, belirli bir sahadaki
alternatif projeler arasından, en uygununu seçebilmek için gerekli analizleri
yapan, değerlendiren, uygun alternatifi seçen operasyonel bir ekonomi bilimidir.
Kitabın amacı; mühendislik öğrencilerine ve bu alana ilgi duyanlara;
mühendis, fonksiyonları ve görevleri, inovasyon, proje hazırlayabilme,
mühendis ve iş dünyası ilişkilerini görebilme, karşılaştıkları ekonomik
problemleri belirleyebilme, alternatif çözüm önerilerini ortaya koyabilme,
verimlilik ölçütüne göre kıyaslayarak analiz edebilme, teşviklerden
yararlanabilme, seçim için karar verebilme yeteneğini kazandırmaktır. Burada
mühendisin yapacağı her eylem bir “projeye” konu teşkil eder, yani mühendis
bu çalışmalarının neredeyse tamamını küçük veya büyük çapta projeler
hazırlayarak yürütür. Bu sebeple Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi
konuları iç içe geçmiş durumdadır. Mühendis, iyi bir proje hazırlayıcısı ve proje

yöneticisi olmadığı sürece mühendislik ekonomisini etkin kullanması
düşünülemez.
Proje kararları; tasarımda mamulün yüksek kalitede ve ekonomik olarak imal
edilebilmesi için “ekonomik analize” dayandırılmalıdır. Mühendis projede imal
edilecek mamulün ihtiyacı hangi ölçüde karşılayabileceğine, kalitesine ve
ekonomik olup olmadığına dikkat etmelidir. Alternatifler arasından aynı amacı
gerçekleştirecek en yüksek kârı sağlayan küçük maliyetli projeyi seçmelidir. Bu
konuda mühendislik ekonomisi, en ekonomik alternatifin seçilmesi için bir
karar destek aracıdır.
Bazı durumlarda projelerde, parayla ölçülemeyen veya somut olmayan
faktörlerin varlığı da ortaya çıkar. Mesela bir proses, bir yöntem veya sistem
değişikliğinin çalışanların morali üzerindeki etkisi ekonomik analizde dikkate
alınmak zorunda kalındığı zaman, bu faktörü parasal olarak ölçmek mümkün
olmayabilir. Alternatiflerin seçiminde de bu parasal olmayan faktörler öne
geçebilir ve seçimi etkileyebilir. Mühendis bu nevi olaylardaki riski minimize
edebilmek için de yöntemler geliştirmek zorundadır.
Sonuç olarak her harcamanın, her kararın, her yatırımın yani her projenin
arkasında bir finans cephesi vardır. Mühendis yaptığı, yapacağı işlerin finansal
portresini bilmek ve optimal verimliliği sağlayacak kararları almak
durumundadır.
Kitabın birinci bölümünde mühendis, mühendis işletme ilişkileri, proje
kavramı ve proje çeşitleri ele alınmıştır.
İkinci bölümde proje yönetimi incelenmiş ve projenin sonlandırılması
üzerinde durulmuştur.
Üçüncü bölümde üniversite- iş dünyası ele alınmış,
Dördüncü bölümde yatırım projeleri üzerinde durulmuş, nakit akımları ele
alınmış ve başa başnoktası analizleri incelenmiştir.
Beşince bölümde paranın zaman değeri ve faiz çeşitleri üzerinde
durulmuştur.
Altıncı bölümde nakit akımları ve nakit akımlarının ekonomik yönden
eşitlendirilmesi ele alınmıştır.
Yedinci bölümde değerleme yöntemlerinden bugünkü değer, gelecekteki
değer, net bugünkü değer net gelecekteki değer, yıllık eşdeğer hâsılat, yıllık
eşdeğer masraf, yıllık eşdeğer net hâsılat yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Sekizinci bölümde iç kârlılık oranı, dış kârlılık oranı, geri ödeme süresi–1–2
ve proje değerlemesinde kullanılan ek makro ölçütler incelenmiştir.
Dokuzuncu bölümde yenileme yatırımları açıklanmıştır.

Onuncu bölümde devlet ve AB proje ve yatırım destekleri ele alınmıştır.
Kitap problemlerin çözümleri, tablolar ve kaynaklarla son bulmuştur.
Bu kitabın yazılmasını destekleyen; KTO Karatay Üniversitesi’nin değerli Mütevelli
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk beyefendinin şahsında tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize,
Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Çağatay Ünüsan ve
Üniversite Genel Sekreterimiz Hüseyin Ergun beyefendilere ayrı ayrı teşekkürlerimi
sunarım. Yine kitabın hazırlanmasında görüşlerini aldığım Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, Prof. Dr.
Bilal Kuşpınar, Prof. Dr. Hüsameddin Erdem, Prof.Dr. Muammer Zerenler, Doç. Dr. Ömer
Akdağ ile Melahat Karadağ, Hasan Basri Alım ve Nevzat Argun beylere teşekkürlerimi
sunarım.

Prof. Dr. Osman OKKA
Şubat 2017

TAKDİM -1
Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması için iki temel yetkinlik büyük bir önem arz
etmektedir. Bunlardan biri müteşebbislik ruhu, ikincisi de teorik alanlarda edinilen bilgi
birikiminin somut ekonomik çıktılara dönüştürülebilmesidir. Projeler özellikle teorik
sahalarda elde edilen bilgi ve becerilerin somut ekonomik çıktılara dönüştürülebilmesi
hususunda, teknik bilgi ve beceri ile donanmış mühendislerin en stratejik araçlarından
birisidir. İktisadi kalkınmanın mikro boyutunda yer alan teknolojik gelişmeler ve
inovasyonun ticarete konu çıktılara dönüştürülmesi ancak bu tip araçlarla mümkün olur. Bu
bağlamda projelerin bizatihi kendisi bir ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için
gerekli olan bilgi akışının en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Gelgelelim proje
denilen mefhum somut ve yeknesak bir çıktıdan ziyade hem teknik hem de sosyal süreçleri
bünyesinden barındıran heterojen bir birliktelik arz eder. Bu da birçok karmaşık süreçte
olduğu gibi, onun etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini mecburi kılar. Proje yönetimi,
belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp nihayete erdirilmesi için gereken kaynakların
planlaması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Kendisini
alanının gerektirdiği teknik ve sosyal becerilerle teçhiz etmiş bir mühendis, ancak proje
yönetimi hususlarına riayet etmek suretiyle uygulanabilir ve ülke kalkınmasına hizmet
etmeye aday projeler geliştirebilir. Ancak gelinen noktada bu alanda ciddi eksiklerimiz
olduğu gözü çarpmaktadır.
Ülkemizde ehemmiyeti son yıllara kadar yalnızca dar ve sınırlı bir kesimce kavranan
mühendislik ekonomisi ve proje yönetimi alanının öncülerinden, bu alandaki bilimsel
çalışmaları ile ülkemize hizmet etmiş kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Osman Okka, bu
eseri ile esas itibarıyla bu sahadaki büyük bir açığı kapatmaktadır. Kıymetli hocamız
projelerin ve proje yönetiminin ülkemizi özellikle ekonomik alanda hak ettiği mertebeye
yükseltilmesi bakımından büyük bir ehemmiyete sahip olduğu çok önceden kavramış ve
içinde bulunduğu finans disiplini ile ilgili eserler verirken işin bu yönünü behemehal ihmal
etmemiştir. İşte elinizdeki eser ömrünün büyük bir kısmını teşkil eden akademik hayatı
boyunca ülkesine hizmeti daima ön planda tutmuş bir bilim adamının bilimsel
tecrübelerinden süzülerek vücut bulmuştur. Geçmişten geleceğe uzanan kadim bir
medeniyetin temsilcisi olan KTO Karatay Üniversitesi ise gerek hocamızı eserini meydana
getirirken ihtiyaç duyduğu ilmi kaynakların sağlanması gerekse eserin basımını üstlenmesi
ile üretilen bu değerin mühim bir parçası olmuştur.
Ezcümle, bu kitabın mühendisler ve mühendis adayları için bir başucu eser niteliği
taşıyacağına inanıyor, ülkemizin ve milletimizin kalkınması yolunda önemli katkılar
sağlamasını ümit ediyorum.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Selçuk Öztürk

TAKDİM-2
Sayın Prof. Dr. Osman Okka Hoca’mın kaleme aldıkları Mühendislik Ekonomisi ve
Proje Yönetimi kitabı için takdim yazısını yazmaktan büyük bir heyecan ve memnuniyet
duyuyorum.
Yılların tecrübesi ve bilgi birikiminin bir araya geldiği bu değerli eser ve literatüre
yapmış oldukları katkıdan dolayı Sayın Prof. Dr. Osman Okka Hoca’mı kutlayarak yazıma
başlamak isterim. Mühendislik Ekonomisi konusu Türkçe literatür açısından oldukça fakir
bir alandır. Kitabın Ar-Ge, inovasyon ve yatırım projelerinin yönetimini de içermesi
özgünlüğünü ayrıcalıklı konuma taşımaktadır. Neredeyse bir elin parmakları kadar az sayıda
eserin bulunduğu bu alana katkılarından dolayı kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.
İşletmeler günümüzde küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak acımasız bir rekabet
ortamında varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bugün hemen hemen bütün sektörler
birbirinden farklı birçok risk ve belirsizliğin bir arada olduğu bir dünyada faaliyetlerine
devam ettirmek firmaların bu ortamda faaliyetlerini sürdürmeleri için uygun kararları süratle
alıp, sektöründeki devamlılıklarını sağlamaları gerekmektedir. İşletmeler sadece yeni yatırım
kararları almayıp büyüme, yenileme, teknoloji geliştirme, tevsii, kalite artırma gibi birçok
amaçla projeler geliştirmekte ve yatırım yapmaktadırlar. Söz konusu yatırım kararlarının
alınmasında maliyet hasılat getiri faktörleri, yani yatırımın eksik, zayıf ve güçlü tarafları,
yatırımın kendisine ayrılan finansmanı amorti edip edemeyeceği ya da kârlılık derecesi son
derece önemlidir. Bu kararları alabilecek yetenekli yöneticilere, mühendislere büyük
görevler düşmektedir. Bu yüzden bilgiyi üretebilmek, bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi
uygulamaya dönüştürebilmek için de üniversitelere ve sanayiye önemli görevler
düşmektedir.
İşte sanayi ve ticaretin içeresinde konumlanan KTO Karatay Üniversitesi, sanayi ve
ticaretin teknoloji ve beşerî sermaye ihtiyacının karşılandığı, üniversite-sanayi iş birliğinin
gerçekleştiği şekilde yapılandırılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi’nin amacı; reel sektörün
yani sanayicinin, tüccarın ve halkın eğitiminde, ar-ge çalışmalarında, teknolojinin
transferinde ve geliştirilmesinde, üretilen malların yurt için ve yurt dışı pazarlanmasında
doğacak sorunlara iş birliği içerisinde çözüm aramak, geliştirmek, gelecekle ilgili
projeksiyonlar yapmak, muhtemelen iki lisan bilen, nitelikli, piyasayı tanıyan ve iş bulma
kaygısı olmayan öğrenciler yetiştirmek ve mümkün olduğu ölçüde sanayinin ihtiyacı olan
yöneticileri ve mühendisleri eğiterek, yeni projeler sunmak suretiyle sanayi ve ticaret
dünyasının entelektüel sermaye ihtiyacını sağlamaktır. KTO Karatay Üniversitesi’nin özgün
projesi olan “Sektör Danışmanlığı Projesi” de bu alanda uygulanan projelerden sadece
birisidir. Mühendislik ekonomisi alanının öncülerinden, gerek bilimsel gerekse devletin kilit
noktalarında hizmet

etmiş çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Osman Okka, bu eseri ile üniversitemizin amacına
ulaşmasında çok büyük katkı sağlayacaktır.
Bu eserin sadece üniversite-sanayi iş birliği amacıyla eğitim veren üniversite
öğrencilerimiz ve ülkemizin mühendislik öğrencileri için değil, aynı zamanda işletmeciler,
yöneticiler ve yatırımcılar için de aynı yol gösterici başucu eserlerinden bir tanesi olduğu
şüphesizdir. Bu yönleriyle KTO Karatay Üniversitesi yayınları arasında basılması bizlere
onur vermektedir.
Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
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Mühendisin teknoloji dünyasından bir kesit.

O Mühendisler bu sanayideler. Mühendislik dünyasında siz
neredesiniz, nerede olmayı düşünürsünüz? Projeniz!...

6

Mühendislik Ekonomisi Prensipler ve Uygulamalar

İstanbul’dan bir kesit (int)

“O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizden
yeryüzünü imar etmenizi istedi.” (Hud 61)

Hepimiz topraktan yaratıldık ve bizden hem gönüllerin hem de
ülkelerin mamur hale getirilmesi isteniyor.
Bu konuda en büyük görev gönül mühendisleri
ile teknik mühendislere düşmektedir.
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Mustafa Akgün’ün ilkokul çağlarından başlayan mühendis olma hayali
ortaokul ve lisede tutku haline gelmişti. Devamlı olarak makinelere, uçaklara,
gemilere, kimyasal ürünlere karşı ilgi duyuyor, bunların nasıl
projelendirildiklerini, tasarlandıklarını, geliştirildiklerini, nasıl üretildiklerini
ve nasıl pazarlandıklarını düşünüyordu. İnternette geziniyor, mühendislik
harikalarını inceliyor, bilim ve teknoloji tarihi üzerine kitaplar okuyordu.
Yine teknikle ilgili okuduğu son kitapta şöyle bir paragrafa rastlamıştı:
“Dünyamız hızla değişiyor, insanlar daha iyisini daha farklılarını istiyor.
Teknoloji ve inovasyon teknik hayatımızın güneşidir, değişimin motoru da
bilim ve teknolojidir. Dünyadaki bilgi şimdi kendisini her 4 yılda bir katlıyor
ve bu daha da kısalacağa benziyor. Ekonomilerde, sanayide dinamizm esastır
ve değişmeyecek tek şey de değişimdir. Değişim durdurulamaz, ancak
yönlendirilebilir. Değişen bir ortamda yerinde duran, geleceği okuyamayan ve
bilimi teknoloji haline getiremeyen, proje üretemeyen toplumlar, firmalar ve
kişiler geride kalır ve geriye gider. Hayat hakkınızın devamı için “değişimin”
kurallarına ayak uydurmak zorundasınız…”
Mustafa Akgün, yukarıdaki paragrafı Karatay Organize Sanayisi’nde
başarılı bir sanayici olan Babası Hasan Akgün’e okuyunca babası da şunları
söylemişti:
“Bu felsefi görüş gerçeğin kendisidir. Eğer sen sanayi tezgâhlarını,
uydularını, füzelerini, nükleer denizaltılarını, tanklarını, toplarını vb.’ni
yüksek teknoloji kullanarak yapamıyorsan, bunları inovasyona tabi
tutamıyorsan ve ekonomik olarak üretemiyorsan ekonomi, sektör, sanayi,
ordu, toplum, devlet ve sosyal yapı olarak geri kalmaya mahkûmsun,
dünyadaki yerin de ona göre olacaktır. Uluslararası pazarlarda her alandaki
acımasız rekabette başarılı olmaya, rakiplerini geçmeye mecbursun… Bizim
şirketimizin başarısındaki sırrı; yetenekli mühendisleri istihdam etmemiz,
yüksek teknolojiye ve inovasyona açık olmamız, ekonomiklik kurallarına
uygun üretimde bulunmamız ve her alanda onlarca proje üretip
gerçekleştirmemizdir.”
Babasını dinlerken yine hayallere daldı, iyi bir mühendis nasıl olacaktı,
nasıl başarılı olacaktı ve nasıl kendisini geliştirmeyi devamlı bir süreç haline
getirecekti, nasıl proje üretecekti!.. Okuldaki rehber hocası da kendisine “üç
tip mühendis” olduğunu söylemişti. Bununla ne demek istemişti?! İşte bunları
düşünen Mustafa Akgün, üniversite imtihanında başarılı olmuş, Üniversitenin
Makine Mühendisliği Bölümü’nü birinci olarak kazanmıştı. Şimdi kendisine
sorusu şuydu: Ben başarılı, standartların üzerinde, lisan bilen bir mühendis
olabilmem için nasıl çalışmalıyım, neler yapmalıyım, nasıl bir staj görmeliyim,
proje konusunda kendimi nasıl geliştirmeliyim? Profilim ne olmalıdır?..
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Firmada faaliyet gösteren mühendis, öncelikle firmanın teknik
yönleriyle ilgilenen, teknik fonksiyonlarını yerine getiren, mühendislik
konseptiyle yetişmiş, hayal gücü yüksek teknik bir elemandır. Hedefi çalıştığı
firmada, işletmede, kurumda bu firmayı, işletmeyi, kurumu pazarda rakiplerinin
önüne geçirmek için daha kaliteli ürünleri imal etmek, daha kaliteli hizmetleri
müşterilerine sunacak sistemleri geliştirmek, gerekli teknik, yatırım, inovasyon
vb. projeleri hazırlamaktır. Hazırlanan projelerin, ulaşılan teknik sonuçların
firma ve kurumlar açısından bir mana ifade etmesi için ekonomik (feasibleyapılabilir) olmaları gerekir. Eğer ulaşıla7n sonuçlar ekonomik değilse firma
bunları gerçekleştirmek istemez. Aksi halde zararlı hale gelir ve bir kısım aktif
değerlerini kaybedeceği için firmanın pazar değeri düşer. Ortaklar böyle bir
firmanın faaliyetine rıza göstermezler. Firmanın başarısında mühendis “köşe
taşı” görevini yerine getirir. Bu durumda mühendisi ve firmadaki
fonksiyonlarını biraz daha tanımak faydalı olacaktır.
Mühendis, teknik bilgilerinin yanında iyi bir proje yöneticisi veya proje
elemanı da olmalıdır. Proje, belirli bir zaman diliminde firmaya ait belirli bir
hedefi gerçekleştirmek amacıyla firma kaynaklarının tahsisini, izlenmesini ve
kullanımını gerektirir. Projede mühendis, bir projeye özgü faaliyetlere
odaklanır. Mesela yeni bir tezgâhın tasarımı, yeni bir motorun ortaya
konulması, bir elektronik kitin geliştirilmesi, bir iş hanının planlanması, yeni bir
güzellik losyonunun, bir patlayıcının geliştirilmesi, bir prosesin ortaya
konulması, bir mobilya tipinin tasarımı ve imalatı ve daha firmayla ilgili
binlerce benzersiz ürün (mal ve hizmet) çıktısı ortaya konulması olabilir.
Projede mühendis, başlangıç ve sonuç noktaları belirli, bir takvime bağlı olan
faaliyetler dizisini yönetmek, gerçekleştirmek zorundadır. Mesela yeni bir CNC
takım tezgâhının tasarımı girişimi proje tanımına tam uymaktadır. Bu projenin
çıktısı, imalata uygun, ekonomik, sanayide test edilmiş, amaca uygun somut bir
tezgâhın ortaya konulması olarak tarif edilebilir. Tanımlanan özelliklere uygun
tezgâhın geliştirilmesi ve üretime geçilmesiyle tezgâh projesi tamamlanmış
olur. Bu noktadan itibaren tezgâhın üretilmesi, pazarlanması, finansmanı, satış
ve servis hizmetleri mevcut bölümlerin veya iş birimlerinin sorumluluk alanına
girer. Teknik eleman olarak mühendis, sadece teknik işlerde ve projelerde görev
almaz, diğer elemanlarla birlikte yerleşik birimlerde, bölümlerde,
departmanlarda da görev yapar.
Günümüzde sektörlerde yoğun rekabet şartlarının baskısı ve hızlı
değişim süreci, organize iş faaliyetlerini daha büyük oranda karmaşık proje
çalışmaları alanına kaydırmış durumdadır. Teknoloji ve müşteri taleplerindeki
hızlı değişim, firmanın rutin olan faaliyetlerini zorlamakta ve her süreci daha
benzersiz bir özellik kazanmaya itmektedir. Firmalar bir taraftan ellerindeki
ürünleri için inovasyon (iyileştireme, geliştirme) çalışmaları yaparken diğer
taraftan da üretim portföylerini genişletmek için yeni ürünler ortaya koymak ve
daha hızlı iş çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. Görüldüğü gibi firmadaki bütün
bu faaliyetlerin her noktasında mühendis karşımıza çıkmakta ve görev
yapmaktadır. Firmanın köşe taşı olarak kabul edilen mühendis, bilimi belirli bir
mantık çerçevesinde uygulayarak, ekonomik ve diğer fiziki kaynakları da
kullanmak
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suretiyle optimum maliyetli mal ve hizmet üretirken, aynı zamanda yeni mal ve
hizmet üretebilmek için de iyi bir projeci olmak zorundadır ve firmanın başarısı
için gerekeni yapacak niteliklere sahip bulunmalıdır. Şimdi mühendisin
firmadaki fonksiyonlarını daha ayrıntılı görmek faydalı olacaktır.

I-MÜHENDİS VE FİRMADAKİ FONKSİYONLARI
Ekonomiye baktığımızda, ekonominin sektörlere ayrıldığını, her
sektörde farklı faaliyetler ve işlevler gören yüzlerce firmanın olduğunu bunların
ürettiği binlerce değişik mal ve hizmetlerle insanların, kurumların, devletlerin
ihtiyaçlarının karşılandığını görürüz. Bu mal ve hizmetlerin her birisinin bir
mühendislik yönünün olduğunu biliyoruz ve mühendis olmadan bu üretimler
sağlanamaz ve sistem yürümez. Mühendisliği şöyle tarif edebiliriz: Bilimsel
verileri ve matematiği, yine bilimin ve matematiğin prensiplerini kullanarak bir
ihtiyacı karşılamak üzere bir ürüne dönüştürmeye ve problemleri çözmek için
uygulamaya mühendislik denir. Bu eğitimi almış ve bu vizyona sahip olan
kimse de mühendistir.
Mühendis;
a) İnsanların her türlü ihtiyacını gidermeye yönelik fizik, kimya,
elektrik, elektronik gibi fen,
b) Motor, otomobil, uçak, gemi, iş makineleri, teknik ağırlıklı
ekipmanlar, bilgisayarlar, ürünler, süreçler, sistemler, hizmetler vb.
tasarımı, hayata geçirilmesi, işletilmesi, bakımı, dağıtımı, teknik
satışı ya da danışmanlık ve denetimi, vb. gibi teknik,
c) Çeşitli yapılar, yol, köprü, bina, atölye, şehircilik, imar, peyzaj gibi
bayındırlık,
d) Beslenme, tarım gibi gıda alanlarında,
e) Ekonomi, toplum, siyasal, finans, pazarlama, yönetim gibi sosyal
alanlarda belirli bir eğitim görmüş, uzmanlaşmış teknik kimsedir.
Mühendisin sağlam, derin ve üst seviyede bir hayal, bir adaptasyon, bir
uyarlama ve yeniliklere doymayan bir dünyası vardır. Aletlerin, cihazların,
sistemlerin nasıl tasarımlandığını, çalıştığını, işlediğini düşünerek, araştırır
bulur, imal eder ve bilimsel gelişmeler için pratik kullanım yollarını keşfederler,
bunların üretilmesini sağlarlar. Mühendisin hayal gücü, özgürce düşünme
yeteneği, yeni mamul, sistem, fonksiyon ortaya koyma arzusu, başarı hırsı; var
olan ürünlerin, makine-teçhizatın, sistemlerin önüne geçecek daha etkin,
verimli, ekonomik, ergonomik, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve daha üstün
tatmin hissi veren ürünlerin üretilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayacak mal
ve hizmetlerin ortaya konulmasını sağlayacaktır.

Mühendislik Ekonomisi Prensipler ve Uygulamalar

9

Mühendis tabiat ve çevre uyumludur. Tabiatta, çevrede gördüğü çok
şeyler onun için bir ilham kaynağıdır. Bir makinen-teçhizatın imalatında, bir
şeyin tasarımında, bir hizmetin karşılanmasında, yeni ürünlerin-hizmetlerin
ortaya konulmasında tabiattan, çevreden, canlılardan, fizik ve kimya
kanunlarından, önceden imal edilmiş makine-teçhizat ve ürünlerden etkilenir ve
bu süreç hız kesmeden devam eder. Mühendisin yaşam tarzı budur, devamlı
gelişim ve değişimdir. Kuran-ı Kerim’de 700’den daha fazla ayet “Niçin
araştırmıyorsunuz, niçin görmüyorsunuz, niçin incelemiyorsunuz…” mealinde
ayetle mühendisleri ve diğer insanları araştırmaya, incelemeye teşvik eder1.
“Değişim olmadan mühendislik, girişim olmadan da mühendislik
faaliyeti ve başarı olmaz.” Mühendis aynı zamanda bir girişimcidir. Ekip
çalışması olmazsa olmazlarındandır, çalışmalarında özgüven cesareti, cesaret de
girişimciliği, girişimcilik de ekonomiyi doğurur. Gerçek mühendis iş aramaz,
işini kurar, risk üstlenir ve sektörün lokomotifi olur.
Mühendis firmada; herhangi bir ürünün, sistemin geliştirilmesini yapar,
yeni bir ürünü tasarımlar, değerlendirir, geliştirir, test eder, düzeltir, monte eder,
yükler, kurar, kontrol eder, üretir vb. bütün mühendislik fonksiyonlarını
kullanarak üretimin ve sistemin devamını sağlar. Firmada mühendis sadece
teknik alanlarda istihdam edilmez, finans sahasında finans mühendisliği,
üretimde üretim mühendisliği, pazarlamada pazarlama mühendisliği, yönetimde
yönetim mühendisliği meslekleri de gelişmiştir. Ana hatlarla işaret etmekle
birlikte firmada, firmanın faaliyet sahasına göre mühendislik dallarında yetişen
mühendisler istihdam edilir ve bunlar firmanın üretim gücünün motorlarıdır2.
Mühendis aynı zamanda, bir proje yöneticisi veya elemanı olarak proje
fikrinin doğumu, tasarımı, faaliyetlerin organize edilmesi ve projenin
yürütülerek belirli bir süre içerisinde başarıya ulaştırılması faaliyetlerini de icra
eden bir elemandır. Proje yöneticisi olarak mühendisin; firmanın üst
yönetiminin zihninde muğlâk bir kavram şeklinde ortaya çıkan bir fikri,
düşünceyi, hedefi gerçekleştirmek için geniş bir bilgi, beceri ve kaynak
yelpazesini, belirli bir süre içerisinde, önemli bir amaca yönlendirerek
ölçülebilir ve hesaplanabilir bir sisteme dönüştürerek, elle tutulur bir sonuca
ulaştırmak görevi de vardır. Firmada etkin bir proje yönetimi paha biçilmez bir
fayda sağlayabilir, bunu da genelde mühendis gerçekleştirir.
Firmalarda istihdam edilen mühendisleri yakından tanımak için
mühendislik
alanlarına
göz
atmakta
fayda
vardır.

-Roger Garaudy, “Endülüs’te İslâm,” Türk Edebiyat Vakfı yayınları, Çev. Cemal
Aydın, İstanbul, 2014, s. 278.
2
-Türkiye’deki mühendislerin yapısıyla ilgili Okan Karaçoban’ın yapmış olduğu nefis
bir analizi bölümün sonunda Ek-1’de göreceksiniz. Bu analiz, mühendislik
eğitimimizde hangi tedbirlerin alınması konusunda da önemli ipuçları vermektedir.
1
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Alanları

Mühendislik alanı, çok sayıda uzmanlık dalına ayrılır: Makine, kimya,
inşaat, elektrik-elektronik, üretim, endüstri vb3. mühendislikler temel
mühendisliklerdir. Bu mühendisliklerin her birisinin yapmış olduğu işlemlerin
bilimsel ve teknik değerinin yanında bir de para yönü yani gelir-gider yönü,
diğer bir ifadeyle ekonomik yönü vardır. Buradaki “ekonomi” kavramıyla genel
ekonomiden çok, ekonominin farklı bir dalı olan “Mühendislik Ekonomisini”
kastettiğimiz unutulmamalıdır.
Bütün mühendisler, rutin (günübirlik) olmayan yapmış oldukları
çalışmalarını, teknik ve yatırım projeleri, halinde hazırlarlar. Proje yapmadan
çalışan mühendis eksik mühendistir ve amaca ulaşmakta zorlanır. Mühendisproje ve mühendis-ekonomi ilişkileri önemlidir ve bu kitabın konusunu teşkil
etmektedir.
Mühendislik konusunu daha iyi anlamak için ana mühendislik dalları
olan makine, kimya, inşaat, elektrik-elektronik, üretim, endüstri
mühendisliklerini kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.

a) Makine mühendisliği:
Makine mühendisi; mühendislik faaliyetlerinin en eskisidir ve en geniş
mühendislik alanına sahiptir. Bu mühendislik temel fizik ve malzeme
teknolojilerini kullanarak mekanik sistemlerin tasarımı, analizi, imalat ve
bakımı, konstrüksiyonu, işletmeye alınması işlemleriyle ilgili çalışmaları yapar
yani makineler, enerji ve imalat yöntemleriyle ilgilenir. Endüstri için takım
tezgâhlarının yanı sıra endüstrinin bütün dalları için makineler ve donanımlar,
teçhizatlar tasarlar ve imal eder. Mesela uçaklar, otomobiller, kamyonlar,
pikaplar, kitle ulaşım araçları ve bunların motorları vb. dizel veya elektrikli
lokomotifler, türbinler, baskı presleri, hafriyat ve diğer iş makineleri, besin
işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalıplar ve uzuvlar,
sağlık makine ve gereçleri yani endüstrinin ihtiyaç duyduğu bütün makineteçhizat ve donanımları, gaz ve buhar türbinlerini, nükleer reaktörleri vb.
tasarlarlar ve imal ederler.
Makine mühendisleri, hava-uzay sektöründe, uçak ve uzay araçlarının,
yolcu, savaş ve yük gemilerinin makine tasarımında, tank, top, panzer vb. silah
sistemlerinin geliştirilmesinde
ve
daha onlarca alanda faaliyet
-Diğer temel mühendislikler: Elektrik, megatronik, maden, bilgisayar, işletme, uzay,
nükleer enerji Fizik, gemi inşaatı ve gemi makineleri, gemi makineleri işletme
mühendisliği, biyomühendisliği, biyomedikal, genetik, gıda, havacılık, hidrojeoloji,
çevre, deniz teknolojisi, jeodezi ve fotogrametri, jeofizik, kontrol, metalürji ve
malzeme, matematik, meteoroloji, orman, orman endüstrisi, petrol ve doğal gaz, sistem,
telekominasyon, iletişim, tekstil, uçak, uzay, yazılım, ziraat, su ürünleri gibi ana
mühendislik dalları ve bunların alt seti olan onlarca sayıda alt mühendislikler vardır.
3
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göstermektedirler. Makine mühendisliğinin birlikte çalıştığı diğer temel
mühendislikler tasarım, malzeme, döküm, elektrik, elektronik, kimya, endüstri
mühendislikleridir. Makine mühendislerinin en çok dikkat ettiği kurallar
kullanışlılık, verim, ergonomi ve ekonomiklik faktörleridir.

b) Kimya mühendisliği:
Kimya mühendisliği; maddelerin ve malzemenin kimyasal yapılarının,
enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin
geliştirilmesi ve uygulaması, kimyasal ürünlerin üretim proseslerinin ve gerekli
makine, teçhizat ve sistemlerin projelendirilmesi, imalat ile ortaya konulması ve
geliştirilmesiyle ilgilenen çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya
mühendisliği, ürünlerinin ekonomi ve insan ilişkileriyle olan yönlerini de
inceleyen bir bilim dalıdır.
Dünyanın her yerinde, insanların hayatını mükemmelleştirmek amacıyla
kimya mühendisliği; organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve
molekül ağırlıklarını, maddelerin elektrik, ısıtma, basınç vb. etkiler karşısında
meydana getirdikleri değişmeleri inceleyerek, bilimin prensiplerini, teknolojileri
geliştirerek kimyasal ürünleri elde etmek için kullanmaktadır. Mineraller,
metaller, seramikler, polimerler, kâğıt ve kompozitler, çözücüler, yapıştırıcılar,
patlayıcılar, yakıtlar, boyar malzemeleri sağlayan kimya mühendisliğidir.
Gıdaların üretimi ve işlenmesi ve suyun tasfiyesi kimya mühendisliğine
dayanmaktadır. İnsanların sağlıklarının daha iyi olmasını kimya mühendisliği
aşılarla, ilaçlarla ve biyoteknoloji ile sağlamıştır. Barınma giyim, ulaşım ve
bilişim teknolojilerinin hepsi kimya mühendisliğine dayanmaktadır. Kimya
mühendisinin diğer bir amacı da belirli bir kimyasal maddeyi en ekonomik
şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmelerin projesini hazırlamaları, araç ve
gereç tiplerini belirlemeleri ve tesisi gerçekleştirerek üretim devresine
almalarıdır. Bu mühendislik tipinde kimyasal madde üretimi için kullanılan
yöntemlerin keşfi ve bunların geliştirilmesi, bunların ekonomik biçimde
üretilmeleri önemlidir. Kimya mühendisliğinin iç içe olduğu bir mühendislik
dalı da fizik mühendisliğidir.

c) İnşaat mühendisliği:
Malzeme ve tekniği en iyi bir şekilde bir araya getirerek hür türlü
binalar, barajlar, göletler, hava alanları, yollar, köprüler, limanlar, tüneller,
demiryolları, metrolar, su kemerleri, su şebekeleri, hava alanları ve diğer bütün
konut, hizmet ve endüstri yapılarının, turistik tesislerin, enerji tesislerinin,
planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimini gerçekleştiren mühendislik
alanıdır. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda
uzmanlaşma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre, geoteknik,
belediye ya da kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, yapı, temel, su, deprem
mühendisliği, malzeme ve ölçme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. alanlardır.
Bu mühendislikte de ekonomiklik ön plandadır ve ürettiği binaların, tesislerin
ve sistemlerin minimum maliyetli olması için hazırlanan projelerde bütün
ekonomiklik
tedbirleri
alınmalıdır.
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d) Elektrik-Elektronik mühendisliği:
Elektrik ve elektronik mühendislikleri sanayinin olmazsa olmaz
mühendisliklerindendir. Elektrik enerjisinin hidrolik, nükleer ve termal
santrallerle vb. ile üretilmesi, elektriğin dağıtımı sistemleri, şalt sistemleri, her
türlü elektronik aletlerin, makinelerin, cihazların ve kitlerin yapılması, iletişim
sistemlerinin kurulması ve denetimi bu mühendisliğin alanına girer. Yine
haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların
tasarımı, imalatı, işletilmesi ve bakımı bu mühendisliğin alanına girer. Sayısal
(mikroişlemci) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve
bakımı yine bu mühendisliğin konularındandır.
Elektrik ve elektronik mühendisliğinin en yakın çalıştığı mühendislikler
makine ve bilgisayar mühendislikleridir.

e) Üretim (İmalat) mühendisliği:
Üretim mühendisliği, üretim yapan bütün firmalar için neredeyse
olmazsa olmaz mühendisliklerden birisidir. Üretim mühendisi; soyut halde
bulunan tasarımı en kaliteli, en hızlı, en düşük maliyetle somut hale getiren yani
üreten mühendislik dalıdır. Üretim mühendisi, bir ürünün tasarımından
başlayarak ürün imal edilip ortaya çıkıncaya kadar gereken bütün safhalarda
görev alır. Bu mühendislik ABD’de “manufacturing”, İngiltere’de “Production
engineering” olarak isimlendirilir. Aslında bu mühendislik, farklı üretim
uygulamalarıyla uğraşan bir disiplin dalıdır ve uygulamalarına sistemlerin,
makine ve teçhizatın, donanımın, proseslerin, iletişim hatlarının, ürünün
araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, otomasyonu, kalite kontrollerinin
yapılması, ambalajdan stoklanmasına kadar geçen süreçler de dâhildir.

f) Endüstri mühendisliği:
Endüstri mühendisliği (industrial engineering) firmada insan, malzeme
ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş, işleyiş ve devamlılığının
yönetimi ile ilgilenen veri ve verim tabanlı bir mühendisliktir. Endüstri
mühendisi disiplinler arası bir mühendislik olup firmada malzeme, enerji,
işgücü, zaman, para gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve
mühendislik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.
Diğer mühendislikler genelde parçayı nazara alarak çalıştıkları halde, endüstri
mühendisi bütünü, sistemin tamamını nazara alarak çalışır ve onun amacı
firmada yapılan bütün işlemlerin ekonomik, kaliteli ve verimli olmasını
gerçekleştirmektir. Üretimin planlamasından, gerçekleştirilmesinden ve
ürünlerin nihai satışına kadar bütün süreçlerde yer alır ve bunların en etkin
şekilde yapılması için gerekli önlemleri alır, veri tabanını oluşturur.
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III- PROJENİN ORGANİZASYONU
Projenin temeli proje organizasyonudur. Proje fikri ortaya çıkmıştır,
hedefler belirlenmiş, sınırlar çizilmiş, zamanı, bütçesi vb. ortaya konulmuştur.
Böyle bir çalışmada kimler yer alacaktır? Projede üst yönetimin, sponsorun,
proje yöneticisinin, proje ekip liderinin ve proje elemanlarının pozisyonları,
görevleri nelerdir? Şekil 2.6’da proje yönetiminde görev alacak paydaşlar
görülmektedir. Bunları ayrı ayrı görmekte fayda vardır.

Şekil 2.6-Proje organizasyonunda paydaşlar!,,,,(int).

A) ÜST YÖNETİM
Üst yönetim organizasyonda ve firmada yönetim kurulunun üstünde yer
alan görevlilerden, ortaklardan, mütevelliden oluşan kurulun adıdır. Bunlar
organizasyonun, firmanın en üst organıdır ve yönetim kurulu üyelerini seçerler,
genel müdürü atarlar, firmayla veya kurumla ilgili stratejik kararları alırlar. Bu
heyet firmada yer alan küçük projelere pek müdahale etmez, buna karşılık
büyük çaplı ve stratejik projelere müdahale ederler. Firma için önemli
büyüklükteki projelerin sorumlusunun, sponsorunun atanması için yönetim
kuruluna tavsiyede bulunur veya dikte eder, küçük çaplı projelerin sorumlularını
yönetim kurulu atar. Diğer görevleri Tablo 2.1’de gösterilmiştir.
Üst Yönetim stratejik, önemli projelerle ilgili şu görevleri yapar:
1-Projeyi kabul eder ve yürütülmesi iznini verir,
2-Projenin önceliklerini belirler,
3-Proje sponsorunu atar,
4-Proje planını onaylar, kaynakları sağlar,
5-Projeyi izler ve yönlendirir,
6-Projeyi sonuçlandırır.
B) PROJE SPONSORU
Firmada hazırlanan bir projenin başarısı projeye katılan kişilere, onların
yeteneklerine bağlıdır. Proje ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, örgütlenirse
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örgütlensin, doğru insanlar yer almazsa, rolleri hakkında net bir görüşe sahip
olmazlarsa projede tatmin edici bir sonuca ulaşılması zordur. Proje örgütünde;
üst yönetim, proje sponsoru, proje yöneticisi, proje ekip lideri ve proje ekip
elemanları yer alır. Proje yönetimi projenin hazırlanması, yürütülmesi,
denetlenmesi ve sonuçlandırılması konusunda ana yetkiye sahiptir. Bu beş
temel proje paydaşının görevleri Tablo 2.1’de sayılmıştır.
Projenin sponsoru tek kişi veya bir grup olabilir ve her projenin mutlaka
bir sponsoru bulunmalıdır. Sponsor; proje için finansal kaynakların teminini
sağlayan ve projeye yetki veren kişi veya grup olarak tanımlanabilir. Bu kişi,
projenin elde edeceği sonuçlardan çıkarı bulunan ve projenin performansıyla
ilgili sorumluluk taşıyan bir yönetici veya kişi olabilir. Firma yönetimi, yönetim
kurulu üyelerinden birisini veya firmada bulunan bir kimseyi bir projeye
sponsor olarak atayabilir.
Sponsorun önemli yetki ve görevleri vardır. Bunlar çalışma alanının
kapsamını tanımlama, projeyle ilgili gerekli kaynakları sağlama, projeyi
yakından denetleme ve müdahale etme ve nihai ürünü onaylama veya reddetme
yetkisidir.
Bir projede proje sponsoru sadece parayı sağlayan kişi değildir.
Sponsor, aynı zamanda projenin ruhu, projeye ruh veren şahıstır. Sponsor,
projeyi proje yöneticisinden sonra ayakta tutan kişidir. Kendisi her zaman
sahnede değildir fakat gösteriyi izlerken de seyirciler arasından olaya, sahneye
müdahale eden kişidir.
Sponsorun görevlerine daha yakından bakarsak şunları görürüz:
1. Projenin ortaya çıkışında projenin kapsamının belirlenmesini
sağlar, projenin organizasyon hedefleriyle uyumluluğunun
sağlanmasını temin eder ve projeyi savunur.
2. Proje için organizasyon çapında gerekli desteği, proje ile proje
iş ihtiyacı arasındaki uyumu sağlar,
3. Proje tanımını onaylar,
4. Başarı için gerekli kaynakları temin eder,
5. Projedeki değişiklikler, onaylar, devam edip etmeme kararı vb.
noktalarda karar verir,
6. CEO ve üst yönetimle etkin bir iletişim içinde bulunur ve proje
yöneticisinin çözemediği konularda, üst yönetimde çözüm için
aracıdır,
7. Proje yöneticisine ve ekibine destek verir, onları periyodik
olarak izler, koordine ve kodifiye eder,
8. Proje değişim yönetim komitesinde yer alarak, değişim talepleri
konusunda karar verir,
9. Projede doğacak her türlü riski izler ve giderilmesi için
yardımcı olur,
10. Projeyi organizasyonda üst yönetime projenin ilerlemesiyle
ilgili olarak devamlı bilgi aktarır ve üst yönetime karşı projeyi
savunur
ve
korur.
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Tablo.2.1- Proje Örgütlenmesi
1-Projeyi kabul eder ve yürütülmesi iznini verir,
ÜST YÖNETİM

PROJE SPONSORU

PROJE YÖNETİCİSİ

PROJE EKİP LİDERİ

PROJE
ELEMANLARI

2-Projenin önceliklerini belirler,
3-Proje sponsorunu atar,
4-Proje planını onaylar, kaynakları sağlar,
5-Projeyi izler ve yönlendirir,
6-Projeyi sonuçlandırır.
1-Üst yönetimin onayıyla proje yöneticisi atar,
2-Projeye kaynakların tahsisini sağlar,
3-Yönetimsel konuları çözümler,
4-Proje çalışmalarını yakından izler, denetler,
yönlendirir,
5-Projenin risk yönetimini yakından izler,
6-Üst yönetime projeyle ilgili gerekli bilgileri
aktarır.
1- Proje aşama, faaliyet sorumlularını ve diğer ekip
üyelerini sponsor onayıyla atar,
2-Proje planlamasını yapar, çalışmaları koordine eder
ve yürütür,
3- Projede ekip içindeki gerekli görev ve sorumluluk
paylaşımını düzenler, onları denetler ve takip eder,
4-Ekip bütünlülüğünü ve uyumunu sağlar,
5- Ekibin eğitim ve öğrenme sürecini yürütür,
6-Projeyle ilgili fonksiyonların yürütülmesini sağlar,
7-Toplantıları organize eder, lojistik sorunlarını
çözer,
8-Geri besleme ve veri depolama, toplama
fonksiyonlarını yürütür,
9- Projede aksayan yönlerin problemlerini çözer.
10-Projeyle ilgili sponsora gerekli raporları sunar.
1- Proje yöneticisi tarafından seçilir ve ekibi
yönlendirir,
2- Ekibi motive eder, örnek olur ve başarı odaklı
yönlendirir,
3-Projede doğacak riskleri önceden görmeye çalışır,
risk doğunca da hemen çözmeye çalışır ve risk
haritası hazırlar,
4- Ekibin etkin çalışacağı ortamı oluşturur, süreçleri
gerçekleştirir,
5-Projede etkin bir iletişim kurar,
5- Projeyi sonlandıracak adımları atar.
1- Proje lideri ve ekip lideri tarafından seçilirler,
2- Teknik ve sosyal elemanlardan oluşur, güçlü bir
ekip ruhları vardır,
3- Proje amacını gerçekleştirmek için belirlenen işi
yaparlar,
4- İşlere uygun becerileri vardır. Bir iş bitince
diğerine başlarlar,
5-Projenin yürütülmesinde en etkin birimi
oluştururlar.
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Üniversite-İş dünyası işbirliğini en iyi sağlayan kuruluşların teknoparkların
ve teknoparkların yerleşkesi olan teknokentler olduğu bilinmektedir. Konuyu
üniversite-sanayi ve sanayileşme açısından değerlendirebilmek için teknopark
olayının gelişimine göz atmakta fayda vardır. Bu sebeple burada önce dünyada
Teknokent olayı ele alınacak ve sonra da 4691 Sayılı Kanun ve benzeri
mevzuatın ülkemizde düzenlediği teknokentlerin üzerinde durulacaktır.

I- DÜNYADA TEKNOKENTLER
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1951 yılında Silikon Vadisi-Stanford
Araştırma Parkı ile ortaya çıkan teknoparklar, üniversite-sanayi işbirliğini
sağlanması konusunda dünyadaki en başarılı modeldir. Bu modeli takiben
özellikle 1970′li yıllardaki ekonomik krizden kurtulmak isteyen gelişmiş
ülkeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki Ar-Ge sonuçlarını
uygulamaya aktararak, bölgesel kalkınma, işsizliğin giderilmesi, ileri teknoloji
üretimi ve uygulanması, inovasyon, arazilerin değerlendirilmesi ve bilime
dayalı üretimin sağlanması bakış açıları ile teknopark girişimine önem
vermişlerdir. Yine bu yıllarda teknopark hareketi Japonya’ya ulaşmış ve Japon
üniversitelerinin üniversite-sanayi işbirliği ileri derecelere taşınmıştır. 1980’li
yıllardan sonra teknopark politikası bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere
yayılmış ve önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün dünyada sayısı 1000’i aşan
teknopark bulunmaktadır ve bu sayı kuluçka (inkübasyon) merkezleriyle 4000’e
ulaşmıştır. Günümüzde ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya, Çin, Kore,
Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörlerin
ürettikleri katma değerin önemli bir bölümü teknokentlerin bünyesinde
yürütülen ve ticarileştirilen Ar-Ge projelerine ve bu konudaki çalışmalara
borçludur. Teknoparklar üniversite- endüstri ilişkilerinin somut işbirliğine
dönüşmesinde arabuluculuk görevini üstlenmişlerdir. Mesela ABD’nin
bilgisayar teknolojisi alanındaki üstünlüğünü Silikon Vadisi’nde geliştirilen
teknolojilere ve ürünlere borçludur. Fransız sanayisi de meydana getirdiği
katma değerin %24’ü sadece Sophia Antipolis teknoparkında yapılan Ar-Ge
çalışmalarına borçludur4.
Bu ülkelerdeki teknoparkların; kurulduğu ülke, bölge ve yöredeki
öncelikle üniversiteler olmak üzere bilgiye dayalı kurumların ve işletmelerin
teknoloji alanındaki rekabet edilebilirliğini, icat ve inovasyon niteliğini
geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla;
•
•
•

Üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında bilgi
ve teknolojinin dolaşımını teşvik ederek kolaylaştırdığını,
İnovasyona dayalı spin-off şirketlerin kuruluşlarını ve gelişmelerini
desteklediğini, kuluçka merkezi fonksiyonunu yürüttüğünü,
Paydaşlarına Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis
alanları
ve
destek
hizmetleri
sunduğunu,

- TGBD, Dünyada Teknoparklar:
http://www.tgbd.org.tr/WebContent/WebContent/4708.
4
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2- BOSTON MASSACHUSETT
Teknoparktaki ileri teknoloji şirketi sayısı: 3600,
Temel şirketler: Lotus (IBM), Lycos, Cyber,
Yıldız yatırımcı: M. Kapor (“Lotus” kurucusu)
İlişkili üniversite ve kolej sayısı: 65,
Buluşma yerleri: Kendal meydanı’ndaki Au Bon Pain, Charles “Mit” barı)
Sembolü: Bir “internet” giriş gereci,
Orlama konut fiyatları: 206.000-400.000 $.
Lyco, VisiCalc, openmarket (elektranik-ticaret yazılımı), spotfire (ilaç
Sanayii için bilgi tasarımı), Direct Hit (daha ileri web tarama) şirketleri vardır.
“Cyber” kültürünün gelişmesine katkıda bulunan toplantılara Harward
Meydanı’nda halk da katılmaktadır.
Silikon Vadisi’ndekine benzeyen iki “melek” grubu vardır. Yöredeki
zengin kişilerin oluşturduğu bu gruplar, yeni şirketlerin fikir aşamasındaki
oluşumlarına para yardımı yapmaktadır. Bu gruplar son zamanlarda
örgütlenmeye de başlamışlardır.

1.3- SALT LAKE CİTY, UTAH
Teknoparktaki ileri teknoloji şirketi sayısı: 2.120,
En popüler şirketi: Power Quest
Temel şirketler: Novell, Omega, Evans, Sutherland
Yıldız yatırımcı: R. Noverdo (“Novell’in” kurucusu)
Buluşma yerleri: Utah Üniversitesi,
Sembolü: Dağ bisikleti,
Ortalama konut fiyatları: 129.800 $.
Yörenin ileri teknoloji ateşini körükleyen bir etken olarak kilisenin rolü
beklenmedik bir biçimde belirmektedir.
“Cyber” kültürünün gelişmesine katkıda bulunan toplantılara Harward
Meydanı’nda halk da katılmaktadır.
Salt-Lake, savunma sanayinin gelişimi sürecinde teknoloji hayranlarını
kendisine çekmiştir. Bu alanda dev kontraktörlerden “Litton” ve “Thiokol” gibi
şirketler 1987’de 1,7 milyar dolarlık iş olanağı getirmişlerdir.
Teknoparkın önemli şirketlerinden “Nowell” ve “World Perfect”
1990’dan sonra sendelemişler ve bunların çabasıyla Salt Lake’in üçüncü gelişim
çabası başlamıştır ve 2120 yeni şirket kurulmuştur.
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II-TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLAR
Dünyadaki ekonomiler kapalı, açık ve karma ekonomiler olarak üç ana
gruba ayrılırlar. Kapalı ekonomilerde korumacılık hâkimdir, ülke ekonomisi
uluslararası rekabete açık değildir. Bu ekonomiler kapalı bir sistem içerisinde
gelişmeye çalıştıklarından yeterince teknoloji üretemezler ve genelde üretim
faaliyetlerini teknoloji transferi politikaları çerçevesinde sürdürürler. Kapalı
ekonomilerin teknoloji transferi ile üretim yapma yeterliliği, küresel ortamın
hızla değişen koşulları karşısında zaman içerisinde transfer edilen teknolojinin
güncelliğini yitirmesi sebebiyle, yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple bu
ekonomilerde ihracat ülkenin klasik ihraç ürünlerine veya madenlerine
dayanmaktadır.
Kapalı ekonomide tüketiciler kendilerine sunulan mal ve hizmetleri
kullanmak zorundadırlar ve aslında kendilerine sunulan mal ve hizmetlerin
farklı çeşitlerini, varyasyonlarını da bilmezler. Mal ve hizmet üreten sektörler,
gerekli rantı fazlasıyla elde ettikleri için de bu şartlarda, özellikle sanayi sektörü
ürünlerini yenileme ihtiyacını duymazlar ve kendisini yeni teknolojiler üretecek
bir zorlama, bir rekabet içerisinde bulmadıklarından Ar-Ge faaliyetlerine
gereken önem ve ağırlık da vermezler.
Ekonomideki eski teknolojiye paralel olarak üniversiter eğitimleri de
durağan bir zihniyet içerisinde yürütülmektedir. Üniversiter eğitim
politikalarına yığın üretim felsefesi hâkimdir ve yetişen beyinler büyük ölçüde
birbirine benzediğinden Ar-Ge’ye uzak durmakta ve A-Ge ekosisteminin ön
şartı gelişememektedir. Ar-Ge, teorik olarak öğretilse de pratiğe pek
yansımamaktadır. Ekonomilerde rekabetçiliğin en önemli unsuru da şüphesiz
yeni teknolojiler üretebilmektir. Teknoloji üretmenin, geliştirmenin yolu;
üniversitelerde ve şirketlerde yürütülen çalışmalarla bilginin üretilmesi ve vakit
geçirmeden
üretilen
bilginin
uygulamaya
aktarılarak
teknolojiye
dönüştürülmesidir. Bu işbirliğinin verimli bir şekilde sağlanabilmesi ancak
birtakım ara yüzlerin kamu ölçeğinde geliştirilmesi ve gerekli teşvik edici yasal
düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Dolayısıyla kapalı ekonomilerin açık
ekonomi haline dönüşebilmesi için devletin üniversite - sanayi işbirliğinde
kolaylaştırıcı ve teşvik edici rol oynaması, gerekli düzenlemeleri, destekleri
yapması önemlidir.
Türk ekonomisi de 1980’lere kadar kapalı, korumacı bir
ekonomik sistem içerisinde gelişmeye çalışmış, sanayi üretim faaliyetleri
teknoloji transferi politikaları çerçevesinde sürdürülmüştür. Ülkeye ithal edilen
teknolojiler, ucuzluk ve ödeme şartları gibi faktörler sebebiyle, dünyada
bulunan gelişmiş teknolojiler yerine ikincil, üçüncül derecede ki teknolojilerle
yapıldığı için daha tesis kurulmadan mal ve hizmetler pazarda rekabet gücünü
kaybetmekte, ekonomik kaynakları da israf edilmiş olmaktadır.. Bu sebeple
Türkiye ve benzeri şartlara sahip ülkelerin daha önce üretilmiş bir ürünü,
hizmeti ithal ettiği teknoloji ile üreterek ve pazarlarda sunarak, dünya
rekabetçilik endeksinin üst sıralarında yer alması düşünülemez.
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2- Projelerde ön araştırmanın yapılması
Proje bir makinen, tezgâhın, servis otosunun, binanın alınması gibi basit bir
projeyse bununla ilgili ön çalışmalar oldukça kolaydır. Önce ihtiyacın ne
olduğunun iyi tespit edilmesi, boyutlarının, ölçülerinin ortaya konulması
gerekir. Sonra bu ihtiyacı karşılayacak alternatifler araştırılır. Alternatifler
arasından en ekonomik bulunan seçilir. Burada kural “ihtiyacı karşılayacak
yeterlikte ve kalitede makine, tesis ve proses ile hizmetin minimum
maliyetle seçilmesidir.” Büyük projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi bu
derece kolay değildir.
Orta ve büyük çapta bir projenin hazırlanması uzman bir ekibin uzun müddet
çalışmasına ve büyük ölçekli masrafın yapılmasına sebep olur. Harcanacak
paranın ve zamanın miktarı, projenin büyüklüğüne ve cinsine bağlıdır. Küçük
projeler için ön araştırma yapılması zor olmayabilir. Buna karşılık otomobil, tır,
kamyon, kamyonet imal edecek bir fabrikanın inşası, uçak, gemi, denizaltı,
tank, füze imali vb. düşünülüyorsa yapılacak etütler uzun bir zamanı alacak ve
proje büyük boyutlara varan para sarfına sebep olacaktır. Firma gerekli ön
araştırmaları yaptırmadan kât’i (kesin) etüde geçmiş ve gerekli çalışmaları
büyük para sarfıyla yaptırmış olsun. Eğer proje kârlı çıkmış, uygun finansman
kaynakları temin edilmiş ve projenin gerçekleştirilmesi için bir pürüz
doğmamışsa firma bu projeyi uygulayarak üretime geçebilecektir.
Şimdi bu sonuçları aksi istikametten ele alalım. Milyonlarca liralık bir
harcamadan sonra proje kârlı çıkmamış olabilir, gerekli finansman kaynakları
bulunmayabilir ve projenin gerçekleşmesini engelleyen pürüzler doğabilir.
Böyle durumlara piyasada çok rastlanır. Eğer böyle bir darboğaz ortaya
çıkmışsa firma basiretsizliği ve tecrübesizliği sebebiyle kendini riske atmış
olacaktır. Bu sebeple firma gelebilecek tehlikeleri önlemek için nihai projeye
geçmeden önce bir ön proje ile işe başlamalıdır. Geleceğe ait istatistikî ve diğer
tahmin ve değerleme metotlarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Uygun yatırım alanlarına ait proje ve projelerin kapasiteleri tespit edildikten
sonra ilk yapılacak işlem, ilgili kapasite esas alınmak suretiyle takribi (yaklaşık)
yatırım tutarını bazı metotlarla tespit etmektir.
Eğer yukarıda ifade edildiği gibi proje bir makinenin, bir taşıtın, bir malın
vb.’nin alınmasına aitse projeye ait takribi yatırım tutarını hesaplamak oldukça
basit ve kolaydır. İlgili satıcı firmalarla temasa geçilir ve projeye ait bilgiler
öğrenilir. Eğer satın alma yerine imalat yapılacaksa bu takdirde maliyetin
hesaplanması ve belli bir hata payının ilavesi uygun olur.
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Y = 91, 9 + 7, 69 (12) = 184, 18 bulunur. O halde fabrikanın takribi maliyeti,
CPMR = 150.000 x 1,8418 x 500
= 138.135.000 liradır.

6- Maliyet-Kapasite Faktörü Metodu
Bir projenin herhangi bir kapasitedeki yatırım tutarı y = a bx gibi bir
dağılım gösteriyorsa, belli bir kapasitedeki yatırım tutarı bilindiğinde başka bir
kapasitedeki yatırım tutarı yaklaşık olarak kolaylıkla bulunabilir. Bu ilişkiyi
aşağıda yer alan formülle açıklayabiliriz:
x

Q 
Cn = C1  n 
 Q1  ,

x = 2, 3, 4, .......

(4.1)

Burada Q kapasite miktarını, C de yatırım tutarını göstermektedir. x
maliyet-kapasite faktörü olarak bilinir. Bu oran kimya sanayisinde Amerika’da
0, 6 olarak bulunmuştur ve standart sapması da % 18’dir. Bir örnekle formülün
kullanılışını göstermeye çalışalım.
Örnek 4.2- Yıllar itibariyle sülfürik asit fabrikalarına ait kapasiteler ve
fabrika maliyetleri aşağıda sunulmuştur.
Yıllar

Kapasite (Q)

Yatırım Tutarı (C)

t1

10.000 ton

125.000.000

t2

15.000

150.000.000

t3

18.000

160.000.000

t4

24.000

200.000.000

TL

Yukarıdaki seride Y = a bx gibi bir dağılım gösterirse maliyet-kapasite
faktörü ve standart sapması nedir?
Yukarıdaki seri Y = a bx gibi üssel bir dağılım göstermektedir. Şimdi 4.1
nolu formülü uygulayalım:
 15.000 


150.000.000 = 125.000.000  10.000 

x1

log 1,2
x1 = log 1,5 = 0, 4496; aynı şekilde diğerleri de çözülürse,
x2 = 0, 4200
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x3 = 0, 536 bulunur. Ortalama x değeri ise
x1  x 2  x 3
3
x=
= 0, 468 bulunur.

Meselâ 50.000 ton/yıl’lık bir fabrikanın yaklaşık maliyeti,

 50.000 


C = 125.000.000  10.000 

0 , 468

= 265.477.656 lira hesaplanır.

7- Sınai Teçhizat Maliyet Oranları Metodu
Yapılacak projenin unsurlarından birisinin, toplam proje maliyetine
oranı biliniyorsa, takribi proje tutarı bu unsurun maliyeti bilinmek suretiyle
kolaylıkla bulunabilir.
Bu metodun özel bir şeklini Day and Zimmerman Inc.
mühendislerinden Hans J.Lang geliştirmiştir. Bu metot literatürde Lang
faktörleri olarak geçmiştir. Lang, kapasiteleri farklı aynı yatırımı kapsayan
projeler ele almış ve bu projelerin bölümlerinden birisinin maliyetini tüm
fabrika maliyetine oranlamıştır. Bu çalışma sonunda imalat makineleri tesis
bedellerinin toplam yatırım tutarına oranlarının sabit kaldığını görmüştür. Bu
şekilde oranlar olarak indeksler ortaya çıkmıştır. Bu faktörler yardımıyla da
takribi fabrika maliyeti hesaplanabilmektedir.
Örnek 4.3- Yeni kurulacak Karatay Şeker Fabrikasının takribi maliyeti
bilinmek istenmektedir. Yapılan araştırmalara göre şeker fabrikasında enerji
tesisinin toplam fabrika maliyetine oranı ortalama olarak % 18 şeklinde tespit
edilmiştir. 12.000 ton/gün kapasiteli bir fabrikada enerji tesislerinin maliyeti 48,
8 milyon dolar olarak hesap edilmiştir. O halde böyle bir fabrikanın takribi
maliyeti nedir?
Problemde bize fabrika maliyeti/enerji tesisi maliyeti = %18 olarak verilmiş
ve ayrıca enerji tesisinin de 12.000 ton/gün üzerinden yatırım tutarı verilmiştir.
O halde toplam yatırım tutarı,
100
C = 48.800.000 x 18

= 271,1 milyon dolardır.

8- Kat’i (kesin) proje tutarının hesaplanması
Buraya kadar takribi metotlarla proje tutarının nasıl tahmin edildiğini
gördük. Takribi olarak seçtiğimiz projelere ait kât’i (kesin) hesapların
yapılmasına sıra gelmiş bulunmaktadır.
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Beta-II dağılımı
Beta-II dağılımına göre projenin ekonomik ömrü içerisinde her yıl
yapılması beklenen satış tutarı, birim başına maliyetler ve birim başına satış
fiyatı; K kötümser, M muhtemel, İ iyimser olmak üzere üç şekilde tahmin
edildikten sonra beklenen satış tutarı E(X), 2.4 nolu formüle göre hesaplanır.

E( X ) 

K  4M  İ
6

(4.4)

Beta dağılımının standart sapması 4.5 nolu formüle göre hesaplanır:
2

İ K
İ K
 
 

 6 
 6 

(1 / 2 )

(4.5)

Mesela Yunusoğlu Teknik Üretim Şirketi projenin satışlarının ekonomik
ömrü içerisinde en kötümser tahminlerle yılda 17, muhtemelen 32 ve iyimser
tahminle 35 milyon lira olacağını tahmin ediyorsa bu projenin beklenen yıllık
satış geliri E(X) ve standart sapması Beta-II dağılımına göre şeyle
hesaplanacaktır:

E( X ) 

17  4(32)  35
 30.000.000TL.
6

 35  17 
 

 6 

(1 / 2 )

 1,732 milyon liradır.

Eğer net kârlılık oranı satışların %19,67’si, yıllık amortisman 500 bin,
sağlanacak dışsal tasarruflar 862 bin ve dışsal kayıplar 547 bin liraysa bu
projenin yıllık beklenen net nakit girişi 6.716.000 lira olacaktır.

Olasılık dağılımı
Projenin satış tutarını tahmin ederken Bayesian istatistik yöntemi
kullanılabilir. Bu yönteme göre projenin ekonomik ömrü içerisinde yıllara göre
satışların tahmini sübjektif bir olasılık dağılımı şeklinde tahmin edilerek
beklenen satış tutarı 4.5 nolu formüle göre hesaplanır. Formülde E(X) beklenen
satış tutarını, x beklenen satışları ve p de olasılıklarını gösterir.
E(X) = xp1+ xp2+….+ xpn
(4.6)
Standart sapması,  =[(x1-x‾)2p1+(x2-x‾)2p2+…+(xn-x‾)2pn](1/2)
yazılabilir. Burada x tahmin edilen satış tutarını, x‾ beklenen satış tutarını, p
olasılıkları göstermektedir.
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4- Dönem sonu faizin dönem içi faizleri
Bazı durumlarda yıl sonu faizi verilir ve bunun dönemsel nominal faizi veya
reel faizinin ne olduğu istenir. Yıllık bir faizin dönem faizi, yıllık faizin dönem
rakamına bölünmesiyle yani b/m şeklinde hesaplanır. Mesela yıllık % 20
faizin aylık nominal faizi 0,20/12 = %1,66, üç aylık faizi 0,20/4=%5, altı aylık
faizi 0,20/2 = % 10’ dur. Bunlar aylık, üç aylık ve altı aylık nominal faizleri
ifade eder. Bulunan bu nominal faiz oranlarının reel faizleri yıl bazında nominal
faizden daha yüksek olduğu yukarıda görülmüştü.
Şimdi soru şudur: Yıllık bir faizin m dönemler itibariyle reel faizi nedir?
Yıllık bir faizin döneme göre reel faizi 5.10 veya 5.11 nolu formülle
hesaplanır

i m = m 1 + i - 1  (1  i)

(

1
)
m

1

(5.10)

Burada im, dönemin reel faizini gösterir. Mesela yıllık % 20 faizin reel aylık
faizi,

iay 1  0,20  1  (1,20)
12

(

1
)
12

 1  %1,53

hesaplanır. Yani i= (1+0,0153)12-1= % 20’dir. Halbuki %20 yıllık faizin
nominal aylık faiz oranı % 1,66 hesaplanmıştı ve aylık %1,66 nominal faizin
yıllık reel faizi ir = (1+0,0166)12-1= %21,84’dür.
Eğer P miktarındaki bir paranın % i faiz oranı üzerinden n yıl sonraki değeri
F ise ve faizin bulunması isteniyorsa 5.11 nolu formül yardımıyla kolaylıkla
hesaplayabiliriz.

i=

n

F
F 1
- 1= ( )n - 1
P
P

(5.11)

Eğer dönem sadece bir yılsa i = F/P –1 formülü yeterli olacaktır.
Örnek 5.5- Mesela 100.000 lira 5 yıl sonra 248.832 liraya baliğ olmuşsa
uygulanan faiz oranı,

248.832
 248.832 
i5
1  

100.000
 100.000 

1
( )
5

 1  %20

hesaplanır.

5- Aylık Vade Farkları
Ticari hayatta sık sık aylık vade farklarıyla karşılaşılır. Mesela bir buzdolabı,
çamaşır makinesi, fırın, otomobil aldığınızı düşünün Aynı durumla tüketici
kredi kartı faizlerinde de karşılaşabilirsiniz. Mesela Aylık kredi kartı faizi
%1,75
ise
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2- Gelecekteki Değer F ve Bugünkü Değer P ile İlgili Özel Durumlar
Üçüncü bölümden hatırlanacağı gibi mühendislik ekonomisi çalışmalarında
bir yıl içerisinde birden fazla dönem için (günlük, haftalık, aylık, üç aylık v.b.)
faiz hesaplanıyorsa bu durumda yukarıda gördüğümüz 5.2 ve 5.3 nolu
formüllerde bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu özel durumları ayrı
ayrı ele alalım.
a) Bir yıl içerisinde birden çok dönemde ( m ) faiz hesaplanması durumunda
yıllık verilen %i oranı nominal faiz oranına dönüşür yani %b olur ve %i reel
faiz yılda kaç kez faiz hesaplanması sayısına göre;

i  (1 

b m
)  1 formülü ile hesaplanır.
m

(6.9)

Mesela yıllık %20 faiz 6 ayda bir faiz hesaplanıyorsa %20 oranı nominal
(görünen) faize dönüşür ve bankanın gerçekte uyguladığı faiz;

0,20 2
)  1  %21 olur ve faiz oranı %1 artmıştır. Eğer banka 3
2
0,20 4
)  1  %21,55 ’e yükselir. Bu
ayda bir faiz uyguluyorsa reel faiz i  (1 
4
i  (1 

durumda 6.3 nolu formül şu hale dönüşür.

F  P(1 

b mn
)
m

(6.10)

ve P için de;

P

F
yazılabilir.
b mn
(1  )
m

(6.11)

Burada m faiz hesaplama dönemini ve b’ de nominal faizi göstermektedir.
b) Aynı hesaplar önce reel faiz 6.9 formülle reel faiz hesaplanır ve sonra 6.3
ve 6.4 formüller kullanılarak yapılabilir. Mesela siz İş Bankası’ndan %20 faizle
her ay faiz hesaplanmak üzere 250.000 liralık 5 yıl vadeli yatırım kredisi
aldınız. Vadenin sonundaki borcunuzu her iki yöntemi de kullanarak
hesaplayalım:
1) Önce yıllık %20 faizin aylık reel faizini 6.9 nolu formülle hesaplayalım ve
sonra 6.3 nolu formülü uygulayalım:

i  (1 

0,20 12
)  1  %21,939
12

F

=

250.000(1+0,21939)5

=

673.989,53

liradır.
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2) Bu kez 6.10 nolu formülü doğrudan kullanalım:

F  P(1 

0,20 5(12)
)
 673.992,53
12

lira

hesaplanır

ve

aradaki

fark

kesirlerden doğmaktadır.
b) Eğer yıl içerisinde birden fazla faiz hesaplanmasına rağmen yıllık faiz reel
faiz olarak kabul ediliyor ve hep aynı kalıyorsa (i=b), bu kez faiz hesaplamaları
farklı hale gelecektir. Mesela yıllık %i, yıl içerisinde birden fazla faiz
hesaplanmasına rağmen değişmiyorsa, bu durumda yılda m defa faiz
hesaplanması halinde uygulanacak faiz oranı (%i m), 6.12 nolu formül
yardımıyla hesaplanır:

im  m (1  i)  1  (1  i) (ı / m)  1 

(6.12)

Mesela yıllık %20 faizin aylık reel faizi;

i12  (1  0,20) (1 / 12)  1  %1,53 hesaplanır. Mesela bunun altı aylık reel
faizi i6=%9,54 hesaplanır. Buna karşılık %20 faizin 6 aylık nominal faizi
(0,20/12=%1,67; 6 aylık faiz ise %10’dur.
c) Bankalar genellikle kırık faiz diyebileceğimiz günlük, haftalık aylık
faizleri uygularlar. Bu durumda 6.3 nolu formül şu hale gelir:

F  P (1  i

m
)
360

(6.13)

Günlük faiz hesaplanmalarında m/360 olan bu oran haftalıklarda m/52,
aylıklarda m/12 haline gelir. Bugün bankalarda en çok faiz hesaplanması şekli
budur. Burada önemli bir nokta vardır: Bu şekildeki uygulamada %i faiz oranı
nominal faiz oranı olmakta ve reel faiz daha yükselmektedir. Mesela siz 100 lira
%20 faizle 90 günlüğüne borç alırsanız banka 6.13 nolu formül uygular ve;

F  100(1  0,20

90
)  105TL ödersiniz.
360

Burada reel faiz oranı;

i  (1  0,20

90 ( 360 / 90)
)
 1  %21,55 olmuştur.
360

d) Eğer banka yıllık %i nominal faizi reel faiz kabul edip uyguluyorsa 6.11
nolu formül şu hale dönüşür:

F  P(1  i ) ( m / 360)
B formüle göre bu kez sizin borcunuz şöyle hesaplanır:

F  100(1  0,20) (90 / 360)  104,66 lira.

(6.14)
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Arada 0,34 liralık fark doğmaktadır, bu fark yıllık reel faizin %20
olmasından doğmaktadır, fakat bankalar bu formülü uygulamazlar ve 6.13 nolu
formülü uygularlar.
f) Devamlı bileşik faizin hesaplanması durumuyla pek sık rastlanılmaz.
Bununla beraber 6.3 ve 6.4 nolu formüllerimiz devamlı bileşik faiz için şu hale
gelirler.
F = P ebn
P=

(6.15)

F
e bn

Mesela 90 gün vade ve %20 faiz ile almış olduğunuz 100 liralık kredi için
banka devamlı bileşik faiz uyguluyorsa borcunuz;
F= 100 e0,2,(90/360) = 105,13 lira hesaplanır.

3- Düzensiz Nakit Akımının Verilmesi Halinde F ve P Değerlerinin
Bulunması
Birçok mühendislik ekonomisi çalışmalarında nakit akımlarının zamanın
muhtelif noktalarında meydana geldiği görülür. Bu serinin P veya F değerinin
hesaplanması gerekebilir. Mesela K projesi ile ilgili olarak Şekil 6.3 deki nakit
akımları bin lira cinsinden verilmiş olsun. Bu serinin önce P ve sonra da F
değeri hesaplanmak istensin.

Şekil 6.3. Düzensiz nakit akımları serisi.

Bu durumda;
P=50(P/F,%35,1)+150(P/F,%35,2)+20(P/F,%35,3)+75(P/F,%35,4)
+100(P/F,%35,5)
=

50
150
20
75
100
+
+
+
+
(1 + 0,35)
(1 + 0,35) 2 (1 + 0,35)3 (1 + 0,35) 4 (1 + 0,35)5

= 172.351,87 liradır,
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10- Nakit Akımları Geometrik Olarak Artarsa Bu Nakit
Akımlarının Gelecekteki Değerinin Hesaplanması
Bazı mühendislik ekonomisi problemlerinde nakit akımları geometrik olarak
%k oranla artabilir veya azalabilir. Bu serinin F, P, A, G değerleri istenebilir.
Bu durumda biz aşağıdaki formülleri kullanabiliriz.(*)
a) Artan geometrik dizide F değerinin hesaplanması:
F=A

(1 + k) n - (1 + i) n
(k - i)

ik durumunda

(6.30)

b) Artan geometrik dizide A değerleri dönem başı yatırılıyorsa F değerinin
hesaplanması:

F= A

(1 + k) n - (1 + i) n
(1 + i)
(k - i)

(6.31)

c) Azalan geometrik dizide F değerinin hesaplanması:
F=A

(1- k) n - (1 + i) n
(1- k) - (1 + i)

(6,32)

d) Azalan geometrik dizide A değerleri dönem başında yatırılıyorsa F
değerinin hesaplanması:

F= A

(1- k) n - (1 + i) n
(1 + i)
(1- k) - (1 + i)

(6.33)

Eğer i=k eşitliği varsa 6.30 nolu formül şu hale dönüşür.

a)

F = A n (1+k) n-1

(6.34)

Örnek 6.20. Devletçe üstlenilen ve Bozkır İlaç Üretim A.Ş. tarafından
yürütülen kanser tümürlerinin yok edilmesiyle ilgili Kanser- DKG projesinden
birinci yıl 5 milyon lira tasarruf etmiştir. Bu tasarrufun 10 yıl devam edeceği,
tasarrufun artış oranının % 20, sermaye maliyetinin % 45 olması durumunda F,
P, A değerleri ne olur? Tasarruf dönem başında sağlanırsa F ne olur? Tasarruf
ve sermaye maliyetleri birbirine eşit olursa (%45) F ne olur? Tasarruf her yıl
%20 azalırsa F ne olur? Hesaplayınız.
a)

4.26 nolu formüle göre F değeri,

F = 5x106

(1 + 0.20)10 - (1 + 0.45)10
= 697.859.087 lira.
0.20 - 0.45

P = 16.985.867 lira ve,
A = 7.834.327 lira olarak hesaplanır.

(*) a.g.e. s.199
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Tasarruf dönem başında sağlanmaya başlanırsa,

b)

F = 697.859.087 (1+0.45) = 1.011.895.676 lira olur.
c)

Tasarruf ve sermaye maliyet oranları birbirlerine eşitse 5.30 nolu
formüle göre;
F =5x106x10(1+0.45)10–1 = 141.671.347 lira olur.

d)

Tasarruf her yıl % 20 azalırsa 4.28 nolu formüle göre;

F =5x106

(1 - 0.20)10 - (1 + 0.45)10
= 268.407.341 lira hesaplanır.
(1 - 0.20) - (1 + 0.45)

Bu problem her yılın nakit akımlarını hesaplamak ve bu serinin F ve P
değerini bulmak suretiyle de çözülebilir.

11- Her Yıl Birden Fazla Faiz Hesaplanması Durumunda P, F ve
A Değerlerinin Hesaplanması
Eğer yılda m defa faiz ödemesi söz konusu ise bu takdirde 6.3, 6.4 ve 6.17
b
nolu formüllerde i =
alınır ve n değerleri m değerleri ile çarpılıp (nm) olur.
m
Yani,
F = P (F/ P, %

b
, mn)
m

P = F (P/ F, %

b
, mn)
m

A = P (P/ A, %

b
, mn)
m

A = F (A/ F, %

b
, mn)
m

P =A (P/ A, %

b
, mn)
m

F =A (F/ A, %

b
, mn)
m

yazılabilir.
Konuyu örneklerle açıklayalım.

(6.35)
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V. NET GELECEKTEKİ DEĞER METODU (NGD)
Net gelecekteki değer metodu net bugünkü değer metodunun bir
varyasyonudur. Bir projeye ait nakit girişlerinin gelecekteki değerlerinden
(GDH) nakit çıkışlarının gelecekteki değerinin (GDG) çıkarılmasıyla bulunur.
Sonuç artı değerse proje kabul, eksi değerse reddedilir. Net gelecekteki değeri
aşağıdaki formül yardımıyla kolaylıkla bulabiliriz:
NGD = GDH-GDG
= NBD(1+i)n
= C (1+i)n + [F1(1+i)n-1 + F2(1+i)n-2 + .... + Fn-1(1+i) + F]

(7.7)

olarak hesaplanır. Projenin kabul edilebilmesi için NGD’nin artı değer olması
gerekir.
Burada üç hesaplama yöntemi görülmektedir: Birincisi önce nakit giriş ve
çıkışlarına ait gelecekteki değerler hesaplanır ve birbirinden çıkarılarak net
gelecekteki değer bulunur, ikincisi NBD'’in n yıl üzerinden gelecekteki değeri
hesaplanır ve NGD bulunur ve son hesaplama şekliyse nakit akımlarının 7.7
nolu formülde olduğu gibi Fn değerleri hesaplanarak NGD hesaplanır.
Örnek 7.11. Oflaz Düğme Kolektif Şirketi madeni düğme imalatında
kullanmak üzere aşağıda nakit akımları verilen bilgisayarlı presi almıştır.
Gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. NGD metodunu kullanarak projeyi analiz
ediniz.
Yıllar

Nakit Akımları
400.000 lira
30.000
170.000
100.000
%25
6 yıl

Alış fiyatı
Yıllık işletme gideri
Yılda sağlanan hâsılat
Hurda değeri
Sermaye maliyeti
Ekonomik ömrü

Çözümü şöyle yapabiliriz:
NGD= - 400(F/P,%25,6) – 30(F/A,%25,6) + 170(F/A,%25,6)+100=150.380
veya,
NGD = - 400(1 + 0, 25)6 - 30

(1 + 0, 25)6 - 1
(1 + 0, 25) 6 - 1
+ 170
+ 100
0, 25
0, 25

= + 150.351Tl.

hesaplanır ve 150.351>0 olduğu için proje kabul edilir.
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VI. Yıllık Eşdeğer Maliyet (YEM) ve Yıllık Eşdeğer Hâsıla
(YEH) Metodu
Yukarıda bugünkü değer, gelecekteki değer ve net bugünkü değer ile net
gelecekteki değer metotları incelenmişti. Burada ilk önce yıllık eşdeğer masraf
ve yıllık eşdeğer hâsıla metotları ele alınacak sonra yıllık eşdeğer net hâsıla ve
kârlılık indeksi metotları incelenecektir.
Yıllık eşdeğer maliyet (YEM) ve yıllık eşdeğer hâsılat metodu (YEH);
projenin nakit akımlarının yeknesak seri değerleri yani A değerlerinin
hesaplanması ve analizlerin bu A değerlerine göre bir yıl üzerinden
yapılmasıdır. Buna karşılık BD metodunda analizler t0 yılına göre, GD
metodundaysa Fn yılına göre yapılıyordu.
Analizde aynı hizmeti sağlayacak projelerle ilgili giderler söz konusu ise
YEM kullanılır ve YEM’i küçük olan proje veya projeler tercih edilir. Eğer
hâsılatlar söz konusuysa bu kez YEH kullanılır ve YEH’İ büyük olan proje veya
projeler seçilir.
YEM ve YEH metotları BD ve GD’in bir varyasyonudur. Aynı sonuçları
verir. Sadece bir projenin değişik boyutlarından görünmesini sağlar. Şekil 7.1
bize bu hususta bilgi sunmaktadır.

Şekil 7.1. P, F ve A nakit akımları.
Bir projeye ait YEM veya YEH;

YEMveyaYEH  BD

(1  i ) n i
i
 GD
n
(1  i )  1
(1  i ) n  1

(7.8)

formülü ile hesaplanabilir.
Bir örnek yardımıyla konuyu açıklayalım.
Örnek 7.12. Silleli Derin Kuyu Pompa Kolektif Şirketi bir adet 300 metre
derinliğe inebilecek seyyar delgi makinesi almayı planlamaktadır. Makinenin
maliyeti 400 bin, hurda değeri 85 ve yıllık işletme ve bakım giderleri 30 bin
liradır. Ekonomik ömrü 10 yıldır ve beşinci yılda 175 bin liralık bir büyük
tamir-bakıma ihtiyacı vardır. Şirketin sermaye maliyeti % 25’dir. Bu durumda;
a) Şirket her yıl ne kazanmalıdır ki bu makineyi alsın?
b) Makine projesinin BD’ri ve GD’ri nedir?
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Burada projenin yıllık giderini yani YEM’i bulmamız gerekmektedir. Şirket
YEM kadar yıllık nakit girişi sağlayabilirse farksız durumda kalır ve projenin
kabul edilebilmesi için YEM’den daha fazla yıllık nakit girişi sağlaması gerekir.
Bu durumda;
a) Projenin YEM’i;
YEM= 400(A/P,%25,10) – 85(A/F,%25,10) + 30 + 175(P/F,%25,5)
(A/P,%25,10) = 155.533 lira,
(1 + 0, 25)10 x0, 25
0, 25
- 85
+ 30 +
(1 + 0, 25)10 - 1
(1 + 0, 25)10 - 1
veya;
1
(1 + 0, 25)10 x0, 25
175
= 155.533TL.
(1 + 0, 25)5 (1 + 0, 25)10 - 1

YEM = 400

YEM= 400[(F/P,%25,10) – 85 + 175(F/P,%25,5)] (A/F,%25,10) + 30
= 155.533 lira,
YEM = [400(1 + 0,25)10 - 85 + 175(1 + 0,25)5 ]

0,25
+ 30 = 155.553TL.
(1 + 0,25)10 - 1

her yıl nakit girişi sağlamalıdır.
b)

Hesaplanan 155.553 liralık YEM’in BD ve GD’ri;

BD = YEM (P/A,%25,10) = 555.409 lira,
GD= YEM (F/A,%45,10) veya BD (F/P,%45,10) = 5.172.640 liradır.
Bunun anlamı eğer şirket bu makine projesini gerçekleştirirse yılda en az
155.553 liralık, P0 değeri itibariyle 555.409 liralık veya Fn değeri itibariyle
5.172.640 liralık bir nakit girişi sağlamak zorundadır. Projenin kâr edebilmesi
için bu miktarların yukarısında nakit girişi sağlaması gerekir.
Örnek 7.13. Demirpolat Limitet bir market açmak istemektedir. Bunun için
iki kuruluş yeri vardır: Meram Yaka ve İstasyon Caddesi. Bunların kuruluş
giderleri aynı fakat net nakit girişleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
Sermaye maliyeti %35’dir. Hangi kuruluş yeri seçilmelidir?
Yıllar
1
2
3
4–10

M
15
19
20
12

İ
18
14
20
10

bin lira.
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IV. Eski Sabit Varlığın Şimdiki Hurda
Değerinin Yeni Sabit Varlığın Alış
Değerinden Düşülmesi
İkinci sayfada biz klasik yolu tercih ettiğimizi ve her alternatifin nakit
akımının kendi içerisinde değerlendirileceğini ifade etmiştik. Bazı yazarlar ve
uygulamacılar farklı bir yol izleyerek eski varlığın şimdiki hurda değerini yeni
varlığın alış fiyatından düştükten sonra bulunacak nakit akımlarını
değerlendirerek analiz yapmaktadırlar. Bu yöntem mantık olarak doğrudur,
fakat bu yöntemde bulunacak YEM değerleri daha küçük olur. Eğer analiz
YENH ile yapılıyorsa bu kez YENH değerleri daha yüksek çıkar ve
alternatiflerin seçiminde farklılıklar doğabilir. Biz klasik yöntemi uygulamaya
devam edeceğiz. Bir örnekle de her iki yöntemin farkını gösterelim.
Örnek 9.7. Altundere Limitet Şirketi 5 yıl önce 350 bin lira sarfıyla
kurduğu tesisi yenilemek istemektedir. Tesisin ekonomik ömrü 12 yıl, yıllık
işletme gideri 60 bin, hurda değeri 100 bin lira olarak tahmin edilmişti. Şu anda
bu tesis satılırsa 200 bin lira etmektedir. Bu tesise 150 bin lira daha yatırım
yapılırsa tesisin 15 yıl kullanılacağı düşünülmektedir. 15 yıl sonra tesisin hurda
değeri 125 bin liradır.
Yeni tesis kurulursa 600 bin lira gerekmekte, işletme gideri 30 bin liraya
düşmekte, ekonomik ömür 20 yıl olmakta ve hurda değeri 350 bin lira tahmin
edilmektedir. Şirketin sermaye maliyeti % 30’dur. Her iki yönteme göre, hizmet
süresinin sınırsızlığını düşünerek, gerekli analizi yapınız ve farkı gösteriniz.
1)

Klasik yönteme göre çözüm:

YEME = [200 + 150 – 125 (P/F,%30,15)] (A/P,%30,15 ) + 60 = 166.345 lira,
YEMY = [600 – 350 (P/F,%30,20) ] (A/P,%30,20) + 30 = 210.397 lira.
2)

Yeni yönteme göre;

YEME = [ 150 – 125 (P/F,%30,15)] (A/P,%30,15) + 60 = 105.149 lira,
YEMY = [ 600 – 200 –350(P/F,%30,20) ](A/P,%30,20) + 30 = 150.079 lira.
Her iki yöntemde de eski sabit varlık alternatifi seçilmektedir. Sadece YEM
her iki alternatifte, 200 bin liralık hurda değerin nakit akımının farklı yerlerde
yer almasından dolayı, azalmaktadır. Kanaatimizce klasik yöntem daha
doğrudur. İsteyen uzman her iki yöntemi de uygulayarak aradaki farkı görebilir
ve analizini genişletebilir.
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Devletler, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artması, ekoonmik büyümeyi
sağlayacak üretimin ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü
artıracak, araştırma-geliştirme niteliği yüksek büyük ölçekli yatırımları ve
stratejik yatırımları özendirmek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak,
uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, kümelenme ve çevreyi korumaya
yönelik yatırımları özendirmek, belirli teknolojileri ve sistemleri teşvik etmek
için devlet çok çeşitli yöntemlerle kişiler ve firmalara önemli yatırım teşvikleri,
hibe ve yardımları yapmaktadır.
Türkiye’de uzun süredir benzer teşvikleri, hibe ve yardımları bütün
sektörlerde gerçekleştirmektedir. Etkin kullanıldığında ekonominin rekabet
gücünün artması, istihdamın güçlenmesi ve yüksek teknolojiye geçişi
sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içerenen yatırımların desteklenmesi,
cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımılılığı yüksek olan ara malı ve
ürünlerinin üretiminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi vb. konularda önemli
politikalara katkı sağlayan devlet teşvik, yardım ve hibeleri,uygulama kolaylığı
ve hızlı müdahele imkanlarıyla devletin sıkça başvurduğu güçlü ekonomik
araçlardır.
Teşvikler, hükümetlerin stratejik ekonomik politikalarının gerçekleştirilmesi
açısından önemlidir ve eldeki kaynakların, ülke ekoonmisi için en etkili ve
yararlı bir şekilde, doğru alanlara yönlendirilmesini, sektörlerin dünya
rekabetine dayanacak güce ulaşmasını ve yeni sektörlerin oluşmasını sağlar, bu
sebeple teşvikler ekonomik gelişme için kritik rol oynarlar. Belirli ekonomik
faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak
amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi
destek ve yardımlar olarak tanımlanan teşvikler firmanın üretiminin, ihracatının
artırılması, ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi, inovasyon politikalarının
başarısı, işgücünün eğitilmesi, uluslararası rekabet gücünü kazanması vb. gibi
birçok yönden firmaya katkında bulunmakta, projelerin maliyetlerini
azaltmaktadır. Firma mevcut yatırımlarında bu teşviklerden, desteklerden ve
yardımlardan yararlandığı gibi yeni yatırım projelerinde de yararlanır.
Devlet, teşvik düzenlemelerinde ve uygulamalarında bölgesel ve sektörel
önceliklerinin yanında illerin özelliklerini ve gelişme potansiyellerini de esas
almakta ve farklı düzenlemeler yapmaktadır.

Firmalarda Yeni Yatırım Projeleri ve Teşvikler
Firma hangi kurumların hangi tip teşvikleri verdiğini, teşviklerin
büyüklüklerini, süresini, nasıl müracaat edileceğini ve uygulama prosedürünü
yakından bilmelidir. Yani firma yatırım projelerini hazırlarken devlet tarafından
kendisine sunulan bütün teşvik, destek ve hibelerin neler olduğunu çok
yakından incelemeli ve bunların finansal etkilerinden yararlanmalıdır. Teşvik,
destek ve
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hibeler yatırım tutarını azaltan, nakit girişlerini artıran ve sermaye maliyetini
düşüren finansal etiklere sahiptirler. Bu teşvikler ya doğrudan sabit yatırım
finansman desteği, doğrudan faaliyet desteği gibi nakit sağlayarak yatırım
tutarını azalttığı gibi, vergi indirim ve muafiyetleri, faiz desteği ve faizsiz kredi
desteği gibi sermaye maliyetini azaltıcı, işçilik giderlerinin azaltılması, ar-ge
giderlerinin, yıllık faaliyet giderlerinin bir kısmının devlet tarafından
karşılanması, ihracat ve dış pazarlarla ilgili destekler vb. gibi nakit çıkışını
azaltıcı ve nakit girişini artırıcı etkilere sahiptirler. Bu sebeple proje departmanı
firmanın hazırlayacağı bütün projelerde hangi teşvik, destek ve bağışların
olduğunu, bunların proje üzerindeki etkilerini inceden inceye analiz ederek
yönetime sunmalıdır. Bir örnek proje üzerinde teşvik, destek ve bağışların
etiklerini ortaya koyacaktır.
Örnek.10.1-Başarır Elektrik Limitet, 5. bölümde hatırlanacağı gibi motor
projesi için 250 milyon lira harcayacağını ve yıllık net nakit girişlerinin 63 milyon
lira, yatırımın ekonomik ömrünün 25 yıl, hurda değerinin 40 milyon lira ve sermaye
maliyetinin %20 olacağını tahmin etmişti. Şirketin hiçbir teşvik, yardım ve hibe
almadığını kabul ettiğimiz düşünelim. Bu projenin mikro yöntemlere göre analizin
yaparsak;

NBD  250  63

(1  0,20) 25  1
40

 62,11 milyon lira,
25
(1  0,20) 0,20 (1  0,20) 25

NGD= 5.925,75 milyon lira,
YENH= 12,55 milyon lira,
KI1=1,24; KI2=0,24
İKO=%26
GÖS1= 3,96 yıl yani 47,52 ay,
GÖS2=8 yıl 8,2 ay yani 104,2 ay.
Sermaye milayeti için çalışılan yıl = 104,2-47,52= 56,68 ay yani 4,72 yıl,
Kârlı çalışılan süre =300-104,2 = 195,8 ay yani 16,3 yıldır.
Zaman riski = (104,2/300)=%34,7’dir. Proje kârlı bir projedir ve kabul
edilmelidir.
Şimdi devletin bu 3., 4. nesil ileri teknoloji elektrik motorları için projeye
teşvik, yardım ve hibe verdiğini kabul edelim. Devlet, yatırım tutarı için
gümrük vergilerini almasın ve ayrıca nakit olarak sabit sermaye ödemesine
katkıda bulunarak 50 milyon liralık bir teşvik versin. Ayrıca yıllık 5 milyon
liralık giderleri ve vergileri karşılayarak hibe ve yardımlarda bulunsun. Bu
durumda projenin mikro analizi yapılırsa şu sonuçlara ulaşılır:
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(1  0,20) 25  1
40

 136,85 milyon lira,
25
(1  0,20) 0,20 (1  0,20) 25

NGD= 13.055,47 milyon lira,
YENH= 27,66 milyon lira,
KI1=1,68; KI2=0,68
İKO=%36
GÖS1= 2,94 yıl yani 35,28 ay,
GÖS2= 4 yıl 10,5 ay yani 58,2 ay.
Faiz için çalışılan yıl = 58,2-35,28= 22,92 ay yani 1,91yıl,
Kârlı çalışılan süre =300-58,2 = 241,8 ay yani 20,15 yıldır.
Zaman riski = (58,2,2/300)=%19,4’dür. Projenin kârlılığı önemli ölçüde
artmaktadır.
Görüldüığü gibi Başarır Elektrik Limitet’in teşvik, yardım ve hibelerden
yararlanmasıyla birlikte projenin NBD’ri % 120,33 oranında artarak 5.925,75
milyondan 13.055,47 milyon liraya yükselmektedir.NGD, ve YENH da aynı
oranda artmıştır. Kârlılık indeksi 1,24 oranından 1,68 oranına yükselmiş ve İKO
da %26’dan %36’ya çıkmıştır. Projenin kârlı çalıştığı süre 195,38 aydan 241,8
aya yükselmiştir. Zaman riski %34,7’den %19,4’de düşerek önemli bir avantaj
kazanılmış ve sonuçta teşvikler projeyi çok daha büyük oranda kârlı hale
getirmiştir. Görüldüğü gibi bu politika doğrudan doğruya kamudan firmaya artı
değer aktarımıdır ve onun büyümesini, ihracat gücünü kazanmasını ve milli
ekonomiye daha büyük oranda katkıda bulunmasını sağlamaktadır.
I-TÜRKİYE’DE TEŞVİKLER, HİBELER VE YARDIMLAR
Türkiye’de firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına ekonomik teşvikleri
organize eden onun üzerinde devlet kurumu vardır. Ulusal teşviklere ilaveten
uluslararası kurumlar da teşvikleri vermektedir. Bu teşviklere genelde yatırımın
hacmine, bölgeye, yöreye, amaca, güdülen devlet politikasına vb. ölçütlere göre
hem miktar olarak hem de tarih olarak değişiklikler göstermektedir. Genelde
yıldan yıla da görülen gelişmelere göre de farklılık göstermektedir. Teşvikleri
veren önemli kurum ve kuruluşlar şunlardır:
I-

Teşvik veren ulusal kuruluşlar:
1. Ekonomi Bakanlığı,
2. Kalkınma Bakanlığı,
3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
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4. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak),
5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
6. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),
7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
8. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
9. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
10. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri,
11. İçişleri Bakanlığı (Dernekler Dairesi Başkanlığı),
12. Kredi Veren Ulusal Kuruluşlar.
II- Teşvik veren uluslararası kuruluşlar:
13. AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekler (IPA),
14. Büyükelçilik Fonları,
15. Kredi veren uluslararası kuruluşular
Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların hangi teşvik, yardım ve hibeleri
verdiği aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur5. Projeleri ve yatırım projesini
hazırlayacak firmadaki ekip bunların güncel durumlarını takip etmek
durumundadır.

5

-

http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.org.tr_177_TK8L30NP_Turkiyedeki_Tesvik
_ve_Destekler.pdf
Doğaka, Türkiye’deki Teşvik ve Destekler 2013, Hatay Yatırım Destek Ofisi, pdf.

