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I. GİRİŞ, MAÇ VE YÖNTEM 

1. Yatırm Uyarlamalarının izleme ve 

Değerlendirilmesi Üzerine: 

Gelişmekte olan ekonomilerde yatırımların bir har¬ 

cama unsuru olarak kısa donemde gelir ve istihdam yaratıcı 

etkilerinden çok, uzun dönemde sermaye oluşumuna yaptıkları katkı 
larm önem kazanması doğaldır. Gerçekten, bu ekonomilerde yatı¬ 

rımlar m-üret im kapasitesinde sağladıkları dolaylı ve dolaysız 

artışlarla-büyüme, sektörel ve yöresel gelişme programlarının 

ağırlık merkezini oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu nedenle, ekonomik ve sosyal gelişmesini bir "Kalkınma Planı" 

çerçevesinde düzenlemeye ve yönlendirmeye çalışan ülkemizde 

merkezi planlama örgütü Devlet Planlama Teşkilatı'nm (bundan 
böyle kısaca DPT olarak anılacaktır) yatırım projelendirme ve 

uygulamasını izlemesi, değerlendirmesi ve bu değerlendirmelerden 

geleceğe dönük, somut öneriler çıkarması, hiç kuşkusuz, gerekli 
bir uğraştır. 

DPT’nm yatırımları izleme ve değerlendirme konu- 
i 

sundaki ilgisi, Birinci Plan uygulaması ile birlikte başlamış 

,ve genişleyerek günümüze kadar süregelmiştir. Birinci Plan 
döneminde kamu kuruluşları için uygulanan rapor sistemi, İkinci 
Plan döneminde bilgisayar kullanımı ile geliştirilir ve sağlam¬ 
laştırılırken, özel kesimdeki önemli yatırım faaliyetlerinin 
izlemesi için dağınık biçimde sürdürülen çabalar, Üçüncü Plan 
löneminde belirli bir sisteme bağlanmıştır.^ 

/ DPT-KD, "Teşvik belgesi almış Özel sektör projelerinin 1973 
sonu itibariyle genel görünümü ve uygulama sonuçları," Haz.1976 
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fi r 
Ancak, bu izleme ve değerlendirme çabalarını sür¬ 

dürürken, DPT'nm vurguladığı ve siyasal otoritenin ilgisini 
çekmek istediği hususlar zaman içinde değişmiştir. Birinci Plan 

döneminde kamu yatırım projeleri izlenirken, DPT'nın proje ya da 

kuruluş bazında hesaplanan,(yıl içindeki fiili yatırım harcama- 
I 1/ 

ları/programlanan harcama) oranını "(nakdî) gerçekleşme oranı"-7 
adı ile, yatırım uygulamasının hem mikro hem de makro 

düzeyde başarı göstergesi olarak kullandığı; yatırım gerçekleşme 
oranı çok düşük düzeyde kalan projeler ve/veya kuruluşlar için 
hükümetin ilgisini çektiği görülmektedir. Birinci Plan dönemi 
için böyle bir başarı göstergesi seçimini haklı gösterecek 

nedenler vardır: (i) Bir kez, kamu kuruluşları proje hazırlama 
ve uygulamada plan disiplinine tam olarak girebilmiş değillerdir; 

(ii) ayrıca yatırım programına hızla eklenebilecek yeterli bir 
proje stokunun var olduğu söylenemez ve (iii) son olarak 1964- 

1965'te ekonomide belirlenen durgunluk, yatırım harcamalarının 
artırılmasını gerektirmiştir. 

İkinci ve özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde 
kamu kesimi proje stokunun sayıca ve değerce hızla büyüdüğü 

(Bkz,Tablo 1) ve özellikle kamu sektöründe nakdi yatırım gerçek¬ 
leşme oranının kayda değer bir artış gösterdiği (Bkz.Tablo 2) 

gözönünde bulundurulursa, yatırım gerçekleşme oranının tek başına 
yeterli bir başarı göstergesi olamıyacağı kolayca söylenebilir. 

3/ İkinci Plan döneminde denenen "fiziki gerçekleşme oranı" 
göstergesi, kuruluşların yanlış anlamaları dolayısiyle, 
kullanılamaz durumdadır. 
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Nitekim, adı geçen plan dönemlerinde DPT, çeşitli rapor ve yayın¬ 

larında proje stokundaki genişlemenin yol açacağı gecikmelere ve 

giderek bu gecikmelerden doğan büyük üretim ve gelir kayıplarına 
dikkati çekmeye önem vermiştir.^ Gerçekten, günümüzde kamu yatı¬ 
rım projelerinin uygulanmasındaki gecikmeler kaygılandırıcı ölçüde¬ 
dir. 

DPT Koordinasyon Dairesi'nce 1977 başında yapılan 

yayınlanmamış bir çalışmada, 1975 yılında bitirilmiş bulunan 
14.558 milyon TL. maliyetli 2121 adet kamu yatırım projesinden 

3.234 milyon TL. maliyetli olan 1122'sinin programlanan süre içinde, 
11324 milyon TL. maliyetli olan 999'unun ise bir veya daha fazla 
yıl gecikme ile bitirildiği saptanmıştır. Maliyetlerle ağırlıklan- 
dırıldağında, tüm projeler için ortalama gecikme süresi 2,5 yıldır 
(Tablo 3), yine adı geçen çalışmadan sağlanan bilgiler yardımı ile 
düzenlenen Tablo 3'ten açıkça görüleoeği gibi, maliyeti yüksek 

olan projelerin teminlerindeki kaymalar, küçük maliy^t^l projeler o 
göre daha fazladır. 

G 

V' ! 

1/ Bkz, DPT-KD, "1967 Yılı Uygulama RanoruV Sh. 53 ve 
DPT-KD, "Önemli Projelerin 30 Haziran 19J2 Raporu". Sh. XI. 
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Tablo 1 : Kamu Sektörü Proje Stokundaki Gelişmeler 

(Milyar TL.) 
(Cari Fiyatlarla) 

Yıllar 
Devam Eden 

İşlerin 
Maliyeti 

Yeni 
İşlerin 

Maliyeti 

Toplam 
Maliyet 

Yeni İşlerin 
Toplam İçindeki 

Payı (fo) 

1963 16,9 3,5 20,4 17,0 

1964 18,3 4,6 22,9 20,1 

1965 18,1 4,8 22,9 21,0 
1966 17,1 9,7 26, 8 36,2 
1967 19,5 13,2 32,7 40,4 
1968 30,9 18, 6 49,5 37,6 

1969 49,0 11,8 60,8 19,4 
1970 55,3 7,5 62,8 11,9 

1971 73,4 15,1 88,5 17,1 

1972 79,5 19,1 98,6 19,4 

1973 100,4 34,5 134,9 25,6 
1974 145,6 46,9 192,5 24,4 

1975 245,9 45,3 292, 2 15,8 
1976 363,7 78,1 441,8 17,7 

Kaynak: DPT-KD, Tetkik ve Tahlil Şubesi. 
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Tablo 2 : Yatırımların Gerçekleşme Oranı ^ 
W 

Birinci Beş ikinci Beş Üçüncü Beş 
Yıllık Plan Yıllık Plan Yıllık Plan 

Dönemi Dönemi Dönemi b/ 

Kamu Yatırımları 75,8 87,3 92,8 
özel Yatırımlar 103,0 88,3 110,1 

Toplam Yatırımlar 86,7 87,8 100,3 

â/ Gerçekleşme oranları, cari fiyatlarla tesbit edilen yıllık 
yatırım harcamalarının, BBYP dönemi için 1961, İBYP dönemi 
için 1965 ve ÜBYP dönemi için 1971 yılı fiyatlarına dönüştü¬ 
rülmesinden sonra ilgili planlarda belirtilen hedeflere 
bölünmesiyle elde edilmiştir. 

b/ 1976 yılı için 1977 
ise.program hedefi ; 

Tablo 3 : 1975 Yılında 

yılı programındaki tahmin, 
alınmıştır. 

Tamamlanan Projeler 

1977 yılı için 

(Milyon TL.) 
Proje Toplam Toplam Maliyetin Ortalama 

Adedi Maliyet Genel Toplam 
Maliyet 

Gecikme Süresi 
İçindeki Payı ($) (Yıl) 

1122 3.234 22, 2 2,9 -

474 1.286 8,8 2,7 1 

285 1.869 12,8 6,6 2 

130 4.246 29,2 32,7 3 

41 1.282 8,8 31,3 4 

69 2.642 18, 2 38,3 5 ve daha fazİE 

Gene]. 

Toplam 
14.558 100,0 6,9 2 ^ 

Kaynak: DPT-KD, "1975 Yılında Tamamlanan Karnu Projelerinin 
Gecikme Süreleri ve Nedenleri", Ocak 1977, yayınlanmamış 
çalışma. 
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DPT'nm son yıllarda vurguladığı hususlar arasında, 

proje maliyetlerindeki artışlar da yer almaktadır.-füçüncü bölümde 
ayrıntıları ile ele alacağımız gibi, belirli bir yıl fiyatları 

ile verilen yatırım değerinin, zaman içinde değişmelere uğraya¬ 

cağını hesaba katmadan ve projenin verimliliğini artırıcı değişik¬ 

liklerin yapılıp yapılmadığı incelenmeden proje maliyetindeki 

artışların her türlüsünden kaygı duyulması yanlış olur. Reel 

maliyet artışları mühendislik açısından yatırımın projelendiril¬ 

mesinde^ bir başarısızlığa işaret etmekte ise, yatırımcı kuruluşa 
atfedilebilecek ciddi bir kusurun bulunduğu söylenebilir. 

özetlenirse, nakdî yatırım gerçekleşme oranları, 

gecikme süreleri ve gecikme dolayısiyle yitirilen üretim, maliyet 

artışları, v.b. göstergeler anlamlı olmakla birlikte yeterli 

sayılamaz. Kanımızca bu alandaki en önemli eksiklik, yatırımcı 

kuruluşun gerçekleştirdiği projede ekonomik ölçütlere göre ne 
denli başarılı olduğunun yeterince irdelenmemesi, böylece programa 
girmiş olan projelerin her ne bahasına olursa olsun bitirilmesinin 

başlıca amaç durumuna gelmesidir. Oysa dördüncü bölümde örnekleri 

ile görüleceği gibi, yatırımcı kuruluşun bu alanda yapmış olduğu 

hatalar, projenin beklenen faydalarının çok düşük düzeyde gerçek¬ 

leşmesine yol açarak, maliyet artışlarının neden olacağı kârlılık 
oranı düşüşlerini daha da vahimleştirmektedir. İlk bakışta işlet¬ 

me dönemine ilişkin bir sorun gibi görünen etkinlik kayıplarının 

dikkatle tahlil edilmesi, bu tahlilden yeni proje çalışmalarını 

besleyecek bilgilerin çıkarılması açısından yararlı olacaktır. 

i/ "Mühendislik açısından projelendirme başarısı" deyimini 
Türel'in kullandığı anlamda yorumluyoruz. (Bkz.Türel 0., 
"Kamu Kuruluşlarının Proje ve Yatırım Uygulamasında Başarı 
Göstergeleri", DYB'nm "Yedinci Proje Geliştirme ve Değer¬ 
lendirme Semineri"ne sunulan tebliğ, 1974) 



2. Çalışmanın Amaç ve Kapsamı: 

Dördüncü Beş Yıllık Plan1m hazırlık çalışmalarının 

yürütüldüğü bu günlerde gerek kamu sektörü, gerekse özel sektör 

yatırımlarında yukarıda kısaca değindiğimiz projelendirme ve uygu¬ 

lama sorunlarının saptanması ve bu sorunların çözümü için ,%enis 

kapsamlı bir değerlendirme çalışmasının gerekliliği ortadadır. 

Esasen bu alanda KD uzmanlarının başlangıç niteliğinde çeşitli 
1/ - . . 

girişimleri de olmuştur.-' incelememizin sınırlı zaman ve msan- 

gücü kaynakları önünde, biz yatırım uygulama sorunlarını mikro 

düzeydeki saptamalardan hareketle genel'e ulaşmaya dönük bir 

yöntem içinde ele aldık. Bu amaçla ara malı sanayilerinde İkinci 
ve Üçüncü Plan dönemlerinde gerçekleştirilmiş bulunan dört kamu 
yatırım projesini örnek olarak seçtik ve bu projelerden elde 

ettiğimiz ayrıntılı bilgileri değerlendirmeye çalıştık. 

Örnekleri imalât sanayiinden ve özellikle ara malı 
sanayiilerinden seçmemizin nedeni açıktır: 

(i) İkinci Beş Yıllık Plan'dan bu yana, Plan ve 
Programlarda sanayileşme kalkınma amaçları arasında sayılmış, 

imalât sanayiinin toplam yatırımlar içindeki payı Birinci Beş 
Tıllık Plan'da $16,9 olarak saptanmışken, bu hedef İkinci ve 
jçüncü Plan'larda sırasiyle $ 22,4'e ve $ 31,2'ye yükseltilmiştir, 
jte yandan, sanayi-dışı sektörlerdeki yatırımlarda (büyük enerji 

C ulaştırma projeleri hariç) ciddi projelendirme ve uygulama çlükleri olduğu söylenemez. 

/ Kabatepe, E., "Proje Terrnin Programları Uygulamasında Görülen 
Gecikmeler", Nisan 1972 Ve 

DPT-KD, "1973 Yılında Tamamlanan Kamu Projelerinin Gecikme 
Süreleri ve Nedenleri", Ocak 1977, Yayınlanmamış Çalışma. 



(ii) İkinci ve Üçüncü Plan'larda ara malı üreten 
sanayiler, nitelik ve nicelik yönünden sanayi sektörü içinde önem¬ 

li bir yer tutmuşlardır. Bu sanayiler İkinci Plan Stratejisinde 
"sürükleyici" özellik.-fce görülmüş, üçüncü Plan'da ise sanayide 
yapısal değişikliği sağlayıcı ve dışa bağımlılığı giderici yanla¬ 

rı vurgulanmıştır. Ara malları sanayi yatırımları, tüm imalât 
sanayii yatırımlarının yaklaşık olarak fi 60'ını oluşturmaktadır 
ve Dördüncü Plan döneminde bu payın gerilemesi beklenemez. 

Bu görüşlerin ışığında aşağıdaki dört projenin ör¬ 

neklenmesine gidilmiştir: 

- Aksu Kağıt Fabrikası (bundan böyle kısaca Kağıt 
fab. olarak anılacaktır) 

- Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası (kısaca Asit tes^ 
- Karadeniz Bakır İşletmeleri (kısaca KBİ) 
- Seydişehir Alüminyum Tesisleri (Kısaca Al-tes.) 

Planlı dönemdeki ara malları sanayii yatırımları 

içinde kâğıt, kimya, çimento ve metalürji sektörlerinin ağırlık 
taşıdığı hatırlanırsa, örneklerin seçiminin uygunluğu kabul 
edilebilir.^ 

Örnekler üzerindeki incelemelerimiz, bir yatırım 

projesinin gerçekleşme sürecine paralel olarak üç aşamada geliş¬ 

tirilmiştir. 

1/ Ünye Çimento Fabrikası, hem göreli ağırlığı fazla olan çimento 
sanayiinde bir örneklemeye imkân sağlaması, hem de özel kesime 
ait olması nedeni ile örnekleme kapsamına alınmakla birlikte, 
bilgi sağlanamadığı için inceleme dışı bırakılmıştır. 



a. Projelendirme: 

Bu başlık altında ilgili kamu kuruluşlarınca 

hazırlanan yapılabilirlik etüdleri ve bu etüdlerle program ara¬ 

sındaki ilişkiler tartışılmıştır. 

b. Yatır un Uygulaması: 

Örneklenen yatırun projesinin uygulama süresince 
programlarla öngörülen ve fiilen gerçekleşen sonuçlar, program ve 

gerçekleşme arasındaki farklılıkların nedenleri ile bu farklılığı 

giderecek tedbirler, bu başlık altında ele alınmıştır. 

c. İşletme Dönemi Sonuçları: 

Son olarak işletme dönemi sonuçları, proje eko¬ 

nomisindeki değişmeler açısından değerlendirilmiştir. 

Sözü geçen inceleme ve değerlendirmeler, çalışmamı¬ 

zın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerini oluşturmaktadır. Beşin¬ 

ci ve son bölümü, bulguların özetlenmesine ve genel değerlendirme¬ 

ye ayrılmıştır. 

3. Soru Formları Üzerine Kısa Açıklama: 

Yatırımcı kuruluşlara gönderilen soru foraları, 

kuruluşlardan gelen cevaplarla birlikte EK-I’de verilmiştir. 

Soru formlarının hazırlanmasında yatır un projesinin geçirdiği 
aşamalar dikkate alınmıştır. Projelendirme aşamasına açıklık 

getirmeye dönük l-5"nci sorularda (i) yatırım fikrinin doğuşu, 
(ii) ön yapılabilirlik (pre-feasibilitv^ etüdünün hazırlanması,■ 
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(iii) yapılabilirlik etüdünün hazırlanışı ve 

projenin yıllık programa almışı olarak sıralayabileceğimiz hazır¬ 

lık kademeleri tefrik edilmiştir. Yatırım uygulama aşamasına 

ilişkin 6-13'ncü sorular ile 1 ve 3 No.lu tablo» olgunlaşma süre¬ 

sindeki gecikmelerle bunların nedenlerini» uygulamayı etkileyen 

önemli bir unsur olarak dış proje kredisi sağlanmasında karşılaşı¬ 
lan sorunları ve uygulama süresinde proje karakteristiklerinde 
yapılan değişiklikleri saptamayı amaçlamaktadır. 14-16'ncı sorular 
ve 2 No.lu tablo ile, işletme dönemindeki kapasite kullanımı, 
girdiler ve ürün bileşiminin yapılabilirlik etüllerindeki değer¬ 

lerle uyumu karşılaştırılmak istenmiştir. 



II. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 

1. Genel Çizgileriyle Proje Hazırlığı Aşaması: 

Örneklenen yatırım projelerine ilişkin soru formla¬ 

rı, DPT Uygulama Raporları ve kuruluşlardan alınan bilgiler yardı- 

aı ile aşağıdaki saptamalar yapılabilmektedir: 

a. Yatırım fikri, genellikle yatırımcı kuruluşun 

rönetim kademelerinden gelmektedir. Nitekim incelediğimiz dört 

Srnek projenin üçünde yatırım fikri ilgili kuruluştan gelmiş, 
»irinde (Al-tes.) ise ilgili kuruluşa görev olarak verilmiştir.^ 
ıPT*nın veya mahalli organların proje fikri önermekte çok etkili 

lmadıkları anlaşılmaktadır. 

b. Yatırım fikrinin ne sürede geliştiği konusunda 

esin bir yargıya varmak mümkün değildir. Ancak, yatırım fikrinin 

n fizibilite etüdü sırasında şekillendiği ve geliştirildiği söy- 
enebilir. 

c. Ön fizibilite etüdü, genellikle bir yıl veya bir 
Lİdan daha kısa süre içinde hazırlanabilmektedir. Ancak bazı du- 
mılarda bu süre uzayabilmektedir. Örneğin Al-tes.'de ön fizibili- 
; etüdü, yer seçimi ile ilgili belirsizlikler dolayısiyle iki yıl- 

ı tamamlanabilmiştir. Kamu kesimince yürütülmesi öngörülen Ağır 
jıaî Teçhizat Fabrikası, Üçüncü Demir-Çelik Tesisleri v.b. proje- 
»rdeki yer seçimi tartışmaları hatırlanırsa, ön fizibilite etüdün- 

ki süre uzamalarının önde gelen nedeninin yer seçimi olduğu söy- 
nebilir. 

Etibank, "Alüminyum Tesisleri Fizibilite Raporu",-. Ocak 1968, 
Cilt I, Önsöz. 
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d. Örneklenen projelerin (Asit tes. hariç) yerleri 
seçilirken dikkate alınan faktörlerin başında hammadde sağlanması 

gelmektedir. Ele alınan bu projelerin daha çok hammadde kaynağına 

yönelik alt sektörlerden seçilmiş bulunmasının böyle bir sonuca 

yol açması doğaldır, öte yandan, artıkların tasfiye imkânı ile 

insangücü temini ve iskân durumunun, göz önünde tutulan faktörler 
listesinin en sonlarında yeraldığı görülmektedir. Seçtiğimiz 

örneklerin çevreyi kirleten sanayilerden oluştuğu hatırlanırsa, 

yatırımcı kuruluşların yerleşme sorunlarına karşı gösterdikleri 
ilgi eksikliği salt beşeri açıdan değil proje ekonomisi açısından 
da kaygı verici bulunabilir.^ 

e. Şema l'den de izlenebileceği gibi, yatırım pro¬ 

jeleri genellikle ön fizibilite etüdü hazırlandıktan sonra DPT'ca 

yatırım programına dahil edilmektedir. Böylece esas fizibilite 

etüdü hazırlanmamış olan projelerin, programa alındıkları ilk 

yıllarda hem etüd-projelerinin yapılması hem de yatırım uygulaması¬ 

na geçilmesi öngörülmüş olmakta, esas fizibilite etüdü tamamlan¬ 

dıktan sonra proje cetvellerinde yer alan maliyet, süre ve kapasite 

rakamları düzeltilmektedir. Bu yaklaşım en somut biçimi ile Asit 
tes. ve Al-tes.te izlenmektedir. 

{ Örneğin, KBİ Samsun Tesislerinde çevre sorunu önceden dikkate 
alınmamıştır. Daha sonra, uygulama safhasındaki teşebbüsler 
de başarısız olmuştur. Öte yandan Al-tes. fizibilite etüdünde 
personel çocuklarının eğitimi için Seydişehir'deki ilkokulun 
yeterli olduğu belirtilmişken, bugün bu sorunun personel kaybına 
yol açacak nitelikte olduğu bilinmektedir. 
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(i) DPT'ca yayınlanan 1966 yılı yatırım 

cetvellerine Asit Tesisinin 100.000 t/y asit kapasite ve 37»6 mil¬ 
yon lira maliyetle alındığı görülmektedir. Ancak gerek 1966 ve 

gerekse 1967 proje listelerinde yer alan tesisin kapasite ve mali¬ 
yeti belirtilmekle birlikte, henüz etüt safhasında olduğu da 

kaydedilmektedir?^ Yatırımına fiilen 1967 yılında başlanan adı 
geçen projeye ait ayrıntılı bir etüdün ancak 3*2.1969'da hazır- 

2/ 
lanmış olduğu saptanmıştır.-' Eylül 1970'te ise proje revize 

edilmiş ve maliyet artış nedenleri adı geçen revize projede kısaca 

açıklanmıştır. 

(ii) Al-tes. ise 1967 yılı yatırım progra¬ 
mında 585 milyon lira maliyetle yer almış, ancak kapasite o tarih¬ 
lerde henüz belirlenmemiş düründadır. Ocak 1968'de hazırlanan 
esas projenin, 1968 yılı program hazırlığı çalışmalarına yetişeme¬ 
mesi nedeniyle, proje çalışmalarında belirlenen kapasite ve mali¬ 

yet değerleri bir ön proje formuyla DPT'na intikal ettirilmiştir. 

Tesisin nihaî kapasitesi, Mart 1969 tarihinde hazırlanan revize 
proje ile saptanmıştır. 

y Bkz. Sk. Tablo II.1. 

2/ Daha önce bu ayrıntıda bir etüdün hazırlanmış olduğuna dair 
bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca, bu etüdden 1970 tarihli 
revize projede "ön proje olarak" söz edilmektedir. 
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f. Yatırım programına dahil edilmeden etüdü 

hazırlanan projelerin programa alınmaları durumunda da, program¬ 
daki değerlerle esas yapılabilirlik etüdündeki değerler arasında 
aykırılıklar bulunabilmektedir. Bu konuda Kağıt Fab. ilginç bir öınt 
örnektir. Kâğıt Pab'nın programa alındığı 1964 yılında maliyetin 
ön etüde göre belirlendiği, kapasite değerinde ise gerek ön etüt 

gerekse esas etüdden farklılık olduğu Şerna-l'de görülmektedir. 

1964 yılı programındaki maliyet ve kapasite değerleri 1965 ve 1966 

yıllarında da aynen korunmuştur. Esasen kuruluş bu yıllarda yatı¬ 
rım uygulamasına geçememiştir. 1968 yılı programındaki değerler de 

yayınlanmasından iki ay önce revize edilmiş, olan projeden farklı¬ 
dır. Bu projenin revize etüdleri ile DPT'ca yayınlanan yatırım 
cetvelleri arasındaki uyumu ancak 1969 yılından itibaren sağlana¬ 
bilmiştir.^ İlk beş yıldaki program-proje uyumsuzluğu, yatırımcı 
kuruluş olan SEKA ile DPT arasında o yıllarda haberleşme eksikli¬ 

ğinin varlığını belirlemektedir. Diğer bir olasılık ta, o yıllarda 
henüz yatırım uygulamasına fiilen geçmemiş olan kuruluşun bu pro¬ 

jeye gerekli ilgiyi göstermemiş olmasıdır. 

g. Esas fizibilite etüdlerinin hazırlanması 

da genellikle bir yıl sürmektedir. Yukarıda değinilen Kâğıt Pab. 

hariç, diğer üç projenin fizibilite etüdleri yaklaşık olarak bir 

yıl içinde tamamlanmıştır. Nisbeten uzun sayılacak bir süre içinde 

1969 yılı programındaki maliyet, yine beş ay önce hazırlanan 
revize projeden farklı olmuştur. 
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hazırlanan ve yatırıra kararma esas olan fizibilite etüdünün 

her zaman tutarlı bir şekilde hazırlandığı da söylenemez. 

Örneğin, Al-Tes, için hazırlanan Ocak 1968 tarihli fizibilite 
raporu kendi içinde çelişkiler taşımaktadır.^ 

h. Esas fizibilite etüdü, herhangi bir uygula¬ 

ma yılı içinde revize edildiğinde, değişen kapasite maliyet ve 
süre değerleri gelecek yıl yatırını programına aynen yansımaktadır. 
Bu konudaki tek istisna Kâğıt Fab.'nm yukarıda kısaca değindiği¬ 
miz durumudur. Ancak uygulama programındaki kapasite, maliyet ve 
süre değişmelerinin tümü, etüd revizyonuna bağlanamaz. 

Örneğin, Asit tes.'de 1972 ve Al-tes.'de 19 71 ve sonraki 
yıllarda proje maliyetinde meydana gelen artışlar, fizibilite 
etüdü yeniden gözden geçirilmeden uygulana programlarına yansıtıl- 

2/ 
mış görünmektedir.-' KBI'nin esas fizibilite etüdü ise yatırım 

uygulaması süresince revize edilmemiştir. 

1/ Al-Tes.'in enerji yoğun teknolojisi nedeniyle uruz enerjiye 
ihtiyacı olduğu belirtilen aynı etüdün yer seçimi bölümünde, 
teknolojideki gelişmelerle alüminyum üretiminde enerji tasarru¬ 
fu sağlandığı ve enerji öneminin ikinci plana düştüğü kay¬ 
dedilmektedir. Rapordaki diğer çelişkiler DPT'ca 1968 yılında 
tesbit edilmiştir. Ancak, kuruluşun bu konuda uyarılıp uyarıl- 
madığı hakkında bilgi sağlanamamıştır. (Bkz. Bor, F,Y,, "Enteg¬ 
re Alüminyum Tesisleri Fizibilite Raporu ve Bu Proje İle 
ilgili Bazı Görüşler", Eylül 1968, Daktilo Kopyası,) 

2/ Etüdün revize edildiğini gösterir bir kanıta rastlamama»ıştır. 
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2. Uygulama İçin öneriler: 

Kanımızca, ön fizibilite etüdü yapılmış olan büyük 

sanayi yatırımlarının önce esas yapılabilirlik etüdü hazırlanmak 
üzere etüt-proje olarak yatırım programına alınması ve sonradan 

yatırım için gerekli kaynak tahsislerinin yapılması, projenin 

ön etüdle programa girmesinden çok daha uygundur. Böylece, sağlam 

bir etüde dayalı olarak programa alınacak projenin maliyet, süre, 

kapasite, v.b. karakteristikleri daha güvenilir bir biçimde sap

tanmış olacak, etüt yılı içinde projenin ihtiyacı olan dış kredi 
için gerekli temaslara başlanabilecek, yatırım uygulamasının ilk 

yıllarında büyük revizyonlara gerek kalmayacak, projenin doğrudan 

programa girmesi dolayısiyle kamu oyu önünde "angaje" olup her 

türlü geri dönüşün imkânsızlaşmasındaki sakıncalar ortadan kalka
caktır. 

Esasen ÜBYP ile, yatırım programına alınacak proje
lerin seçiminin ön proje aşamasından nihaî proje aşamasına kaydı
rılması ilkesi getirilmiş, projelerin hazırlanması için gerekli 

caymakların sağlanması öngörülmekle birlikte, proje hazırlığının 

lihaî karar verilmeden önce yıllık yatırım programları için bağla-
lıcı olmayacağı belirtilmiştir.^ Planın yıllık uygulama dilimle-
İni oluşturan Yıllık Programların "Genel Uygulama Esasları" bölüm-

erinde de "... hazırlanma süresi altı ayı geçen ve ek harcamayı 
erektiren etütler(in)..." programın ayrı bir etüt-proje bölümü-

2/ 
x oluşturacağı ifade edilmektedir.-' Ancak bütün bu direktiflere 

^ğnen planın öngördüğü uygulama düzeni ÜBYP'nın ilk dört yılında 
rçekleştirilememiş, ancak 1977 yılı programı belirtilen düzene 
tre hazırlanabilmiş tir. 

ÜBYP, Parag. 2294 
Örneğin, 1973, 1974, 1975 ve 1976 Yılı Programlarının "Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ların 4'ncü madde
leri. 
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Plan ve Program ilkelerine bağlı kalınması ile uygu¬ 

lama süresinin uzayacağı ileri sürülemez, çünkü 

(i) Zaten esas fizibilite etüdünün hazırlanması 

l.h'da değinildiği gibi yaklaşık olarak bir yıl sürmekte ve hem 

etüt-projesi hem de fiziki yatırımı ile programa giren yatırım 
projelerinde ilk yıl anılmaya değer bir gelişme kaydedilmediği 
bilinmektedir,^ 

(ii) Esas fizibilite etüdü bir yıldan kısa sürede 

hazırlandığında, gelecek yıl programına kadar beklenmemesi iste¬ 
niyorsa, yıl içinde program değişikliğine gitmek mümkün ve program 
disiplinine uygundur. 

Yatırnn Projelerinde, yatırım malları fiyatları 

ile işçilik ve hizmet giderlerinin olağan değişmelerine atfedi¬ 
lebilecek düzeyi fazlasiyle aşan maliyet artışları ile karşıla¬ 
şıldığı zaman; DPT'nın değişen koşulları önünde yatırımcı kuruluş¬ 

tan yeterli detayda revize bir proje istemesinin yerinde olacağı 
söylenebilir. Böylece, bir yatırım projesinin fizibilite etüdünün 

hazırlanmasından itibaren üretime başlamasına kadar geçecek olan 
3-4 yıl gibi uzun bir süre içinde ekonomik koşullarda meydana gele¬ 
cek olan değişiklikler nedeniyle programa alındığı yıldaki (başlan¬ 
gıç) karakteristikleri ile bitirilmesinin zorunlu olmadığı belgelen¬ 
miş ve karşılaşılan duruma uygun düşen kapasite, proses ve/veya 
termin değişmelerinin yapılması sağlanmış olacaktır. 

i/ Örneğin, 1964 yılı programına alman kâğıt Fab. 'nın yatırım 
uygulamasına geçilmemiş olmasına rağnen 1965 ve 1966 yıllarında 
da programda yer aldığı görülmektedir. Bu durum ise yatırım 
programında mevcut proje paketinin hacmini büyütmekte ve yıllık 
programın gerçekleşme oranını düşürmektedir. 
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Şunu yeniden belirtmeliyiz ki, projenin yeni 

koşullar nedeniyle yatırım sürecinde değişmelere uğraması değil, 

proje ekonomisini yitirmesi kuruluş açısından başarısızlık 

sayılması gerekir. 



III. YATIRIM UYGULAMASI 

1. Gözlemler ve Bulgular: 

Örneklenen yatırım projelerinin uygulama sonuçları 
değerlendirildiğinde, aşağıda kısaca özetleyeceğimiz genellemeler 

yapılabilir: 

a. Projenin ön yapılabilirlik etüdüne göre bitiş 

yılı ile yatırımın fiilen bitirildiği yıl arasında en az 3. (Kâğıt 
Fab. ve Asit tes.) en fazla 8 (Al.tes.) yıl fark vardır. Esas 
yapılabilirlik etüdündeki bitiş yılı ile, tesisin fiilen bitiril¬ 

diği yıl arasındaki fark bazı hallerde 1,5 yıla kadar düşmekte 

(Asit tes.) en fazla 4_ yıla kadar çıkabilmektedir (Al tes,). 
(Tablo 4) Projenin "uygulama gecikmesi" olarak niteleyebileceği¬ 
miz (yatırım gerçekleştirme süresi- projenin yatırım programına 
alınmasına esas olan etüdde yer alan süre) değeri de en az 1,5 

yıl (KBİ), en çok 4 yıl (Al tes.)'dır. (Tablo 4 ) 

1/ Ayrıca Krş. Tablo 3. 
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t- .. * 
TabSÜ 4 : Örnek Projelerin Öngörülen ve .Gerçekleşen 

Bitiş Yılları 1 . 

Projenin 
Adı 

ön 
Etüde 

Göre 

Esas Yapı¬ 
labilirlik 

Etüdüne 
Göre 

Fiili 
(Deneme 
İşi.Al.) 

Gecikme(yıl) 

Ön Esas 
Etüde Etüde 
Göre Göre 

Uygulama 

Gecikmesi 
(Ay) 

Kâğıt Fab. 1967 1967 1970 3 3 36 
Asit. Tes. 1969 1971(başı) 1972 3 1» 5 40 

Al. Tes. 1969 1973 19772/ 8 4 48 

KBİ 1971 1973^/ 2 18 

§/ 1973 yılından bu yana kısıra kısım işletmeye alınmaktadır# 
Tümüyle 1977 sonunda işletmeye geçecektir. 

b/ Asit ünitesi Kasım 1975'te deneme işletmesine alınmıştır. 
Esasa ürünlerin üretimine ise 1973 yılında başlanmıştır. 

Kaynak: Ek-I 

b. Yatırımların geçilene sine yol açan nedenler konu¬ 
sunda soru formlarından elde edilen cevaplar çok çeşitli olup 

belirli bazı problem alanları ürerinde yoğunlaşmamaktadır. KD- 

TTŞb.'nin Bölüm I-l'de değinilen çalışmasında da aynı sonuçla 
karşılaşılmış, örneğin 1975'de biten projeler üzerinde hesaplanan 
gecikme nedeni yüzde payları, tüm kamu yatırımı uygulamasında 

hiçbir gecikme nedeninin $ 10'dan fazla ağırlıklı olmadığını 

göstermiştir. Ancak örneklenen projeler içinde teknik personel 

yetersizliği, müteahhitlerin yetersizliği, müteahhitle ihtilâf 
ve arsa temininin süre uzamasına yol açan nedenler içinde ya 
son sıralarda sayıldığı, ya da hiç zikredilmediği görülmektedir. 
Bu gözlem, büyük sanayi projeleri için gerçekleştirilen yatırım 

organizasyonunda adı geçen sorunların büyük güçlüklerle karşıla¬ 
şılmadan çözülebildiğini kanıtlamaktadır. Oysa, daha geniş bir 

örneklemeden yararlanan KD çalışmasında yukarıda değindiğimiz 

sorunların da ağırlık kazandığı izlenmiştir. Öte yandan hem çalış¬ 
mamızda hem de KD çalışmasında ön etüdlerin, keşiflerin ve termin 
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programlarının gerçeklere uymayışı ile malzemp.teminindeki forma- 

litelerin uzunluğu önemli gecikme sebepleri olarak belirmektedir. 

(Tablo 5 )* 

Tablo 5 : 1975 Yılında Tamamlanan Projelerin Gecikme 
ve Bu Nedenlerin Ağırlıkları 

Nedenleri 

Toplam Gecikme 
Gecikme Nedenleri Nedenleri İçin¬ 

deki Oranı ($) 

1. Ön etüdlerin, keşiflerin ve termin programının 
yeterli olarak yapılmayıp gerçeklerden uzak oluşu 9,7 

2. Proje gerçek maliyetinin ilk programda belirtil- 
meyişi 8,9 

3. Arsanın zamanında temin edilmeyişi 8,4 
4. Uygulama esnasında yapılan karakteristik değişik¬ 

liği 7,9 

5. Malzeme, işçilik, makina ve teçhizat fiyatların-' 
daki artışlar 7,6 

6. Müteahhit yetersizliği, kuruluşlarla müteahhit 
ihtilafları ve müteahhidin işi terk etmesi 7,3 

7. Teknik eleman yetersizliği ve bulunamayışı 7,1 
8. Malzeme teminindeki formalitelerin uzun zaman 

alması 6,3 

9. Elektrik, yol, su ihtiyaçlarının zamanında sağla¬ 
namayışı 4,2 

10. Yeterli ve gerekli makina ve ekipman yokluğu 3,9 
11. Yatırım Programında yapılması gerekli değişiklik¬ 

lerin zaman alması 3,2 
12. Dış finansman teminindeki zorluklar 2,9 

13. Bakanlıklararası yazışmaların uzun zaman alması 2,8 
14. Diğerleri ve bilinmeyenler 19,8 

TOPLAM 100,0 

Kaynak: KD Başkanlığının izniyle "1975 Yılında Tamamlanan Kamu 
Projelerinin Gecikme Süreleri ve Nedenleri" isimli yayın¬ 
lanmamış çalışmadan alınmıştır. 

i/ Tabloda uygulama gecikmelerine yol açan nedenlerin hemen tümü 
sayıldığı için, metinde tekrar etmeyi gereksiz gördük. 
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c. Proje ile doğrudan bağımlı olan diğer pr^vjâljer^ 

deki gecikmenin ve alt yapı ihtiyaçlarının zamanında kar § il anmama-* 
sının uygulamada yol açtığı kayıplar, ■ Al-tes. ve KBİ cevaplarında. 

^Vurgulanmıştır! Bu tesisler Tablo - - 6 'dan da görülebileceği, gibi/ 
büyük ölçeklidir, öte yandan Kâğıt Fab„, Al-tes. ve KBİ.uygulayı- • - 
çalarının yatırım programında yapılması gerekli değişikliklerin 
zaman aldığı yolundaki beyanlarınn^orumlamak güçtür. DPT'nm . 

program revizyonlarının uygulamayı aksatacak ölçüde zaman alırı 
Hİduğu söylenemez» Cevaplarda yatırımcı kuruluşun kendi iç yapisınr 
daki karar alma güçlüklerine veya kuruluşun LYB ve Maliye. Bakanlı-* 
ğı ile yaptığı temas],ara atıfta bulunulmuş olabilir.^ 

d. İlginç bir gözlem, kuruluşların dış finansman 
sağlanmasındaki zorlukları proje uygulamasını .geciktiren nedenler 

2/ 
...arasında saymayışlarıdırOysa örneklenen projelaz’den Kâğıt Fab. 
flaüı/? kredi müzakere],eri. 4 yıla yakın, zaman almış9 Asit Tes.'de - . 

dış kredi 1,5 yılda sağlanabilmiştir. Giderek bu tesislezdeki ge¬ 

cikmelerin dış kredilerdeki gecikme ile yakın bağıntısı ileri sü¬ 
rülebilir. Kuruluşların bir ölçüde kendi kontrollerı dışındaki 

bir unsuru gecikme nedeni saymadıkları akla gelmektedir. 

Öte yandan, yıllık ödenek'talep-ve tahsisi.üra- 
sundaki farklıl ollar da bir gecikme nedeni olabilmektedir.-Her ne 

kadar .önemli projelerin jJhtjyacı olan yıllık ödenekler öncıslikle 

\J ÜLcl.b'de atıfta bulunduğumuz KD çalışmasında da bürokratik en- 
. .. "geller ve yatırım programındaki revizyonların zaman kaybına yol 

açması*, ikincil önemde görünmektedir. (Bkz«. Tablo 5- ) 

'--2/ Aynı durumla, KD'nin anılan çalışmasında du-kaz^ş alaşımmış tır.. 
Ancak, 1975'te biten projelerin, ülke eknncmisizıin nisbi bir 
döviz bolluğu içinde olduğu yıllarda gerçekleştirildiği ortada- 

- -dır. 
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tahsis edilmekte ise de, yıllık ödeneğin, zaman zaman proje finans¬ 
man planının altında kaldığı gözlenmiştir.^* 

e. Kamu kuruluşlarının yatırım projesinin ilk ve 

ikinci yılındaki harcama düzeyleri Tablo 6'dan da izleneceği 
gibi, oldukça düşüktür: 

Tabio 6 : Uygulamanın ilk Yıllarında Yatırım Gerçekleşme Oranları 

Projenin 
Adı 

Sabit Fiyatlarla 
Yatırım Maliyeti 

(Milyon TL.) 

Uygulama 
Süresi 

(Ay) 

Yatırım Gerçekleşme Oranı, $ 
ilk Program ilk iki Program 

Yılına Yılı Sonunda 

Kâğıt Fab. 476^ 78 0,0 0,0 

Asit Tes 112“* 76 0,0 0,3 

Al. Tes. 3047^ 120 0,3 1,9 
KBİ 1277^/ 52 4,5 23,8 

a/ 1967 Yılı fiyatlarıyla 
b/ 1968 Yılı fiyatlarıyla 
Kaynak: Ek Tablo II. 2. 

özel statülü KBİ'de yatırım gerçekleşme oranının yüksekliği, pro¬ 
jenin uygulanmasına geçildiğinde, ön ve kesin fizibilite etüdleri- 

nin bitirilmiş olması ile yakından ilgili görünmektedir. 

f. Örneklenen projelerden sağlanan bilgiler, ara 
malları sanayilerinde 1976 fiyatları ile 0,5 - 2,5 milyar TL. a- 

ralığmda yer alacak bir projenin aşağıda dökümü verilen 5 yıllık 

bir sürede tamamlanabildiğini göstermektedir: 

1/ Bkz.DPT-KD, "Önemli Projelerin Ocak 1970^aporuV Sh.40 



- 25 -

İş süresi (ay) 

- Yapılabilirlik etüdünün hazırlanması 7 

- Makina-Teçhizat ihalesi (dış ihale) 8 
- Ön projelerin (tatbikat projelerinin) 
hazırlanması ve onayı 5 

- İlk detay projelerinin gelmesi ve 
inşaat + montaj ihalesi 4 

- İnşaat ve montaj 36 
Toplam 60 

Bu dökümde makina-teçhizatm önemli bir bölümü¬ 

nün ithal edildiği varsayılmış, ancak dış finansman sağlanması için 

gereken zaman hesap dışı tutulmuştur. Özetle, ön etüdü olumlu bu¬ 

lunan orta ölçekli bir sanayi projesinin esas yapılabilirlik etü¬ 

dünden başlamak üzere, deneme işletmesine alınmasına kadar yakla¬ 

şık 5 yıllık bir süreye ihtiyaç vardır.^ 

g. Yatırımların çoğu kez öngörülen maliyette tamam¬ 

lanamadığı bilinmektedir. Uygulama süresinde yatırım bünyesine gi¬ 

ren mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının etkisi giderildikten 

sonra öngörülen ve gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılması, 

reel maliyetlerin de arttığını kanıtlamaktadır. (Bkz.Ek-Tablo II.2) 
Seçtiğimiz örneklerde 14,7 (Asit Tes.)'den $ 58,4 (Al. Tes.)'e 

kadar değişen oranlarda reel maliyet artışları kaydedilmiştir. 

Bu artış oranları defter kayıtlarına göre hesaplanan artışlara 

göre düşük olmakla birlikte yine de hatırı sayılır ölçülerdedir 

ve ilgili kuruluşların yatırımı projelendirmede mühendislik açı- 
2/ 

sından bazı eksiklik ve yanlışlıklar yaptığına işaret etmektedir.-' 

1/ Kabatepe, E., "Proje Termin Programlarının Uygulamasında Görülen 
Gecikmeler", Nisan 1972. 

2/ Reel maliyet artışları hesaplanırken baz olarak kullanılan fi¬ 
zibilite etüdlerindeki kapasite değerleri ile uygulanan proje¬ 
lerdeki kapasite değerlerinin aynı olmasına dikkat edilmiştir. 
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h. S.özkonusu reel maliyet artışlarının başta gelen 

nedeni yapılabilirlik etüdünün ve bunlara dayanan keşifler ile 
termin programlarının iyi hazırlanmamış olmasıdır. Bu yargı, 

Al-tes. ve KBİ uygulayıcılarının cevapları ile de doğrulanmaktadır. 
Sözü geçen etüd, keşif ve programlardaki eksiklik ve yanlışlıklar 

dolayisiyle, uygulama sırasında etüdlerde öngörülmemiş yeni işler 

ortaya çıkmakta, ya da bazı işler düşünülenden daha uzun sürede 
bitmektedir (Kâğıt Fab. ve KBİ'deki inşaat işlerinin uzaması gibi). 
Yatırım süresinin uzaması nedeniyle artan faiz ve yönetim giderle¬ 

rinin ikincil önemde maliyet artışlarına yol açacağı düşünülebilir; 
ancak, derlenen bilgiler yardımı ile bu unsurların etkisi üzerinde 

kesin yargılara varmak güçtür. Bu ayırımın yapılabildiği KBİ pro¬ 
jesinde İo 40,3 düzeyindeki reel maliyet artışının, °]o 33'ünü faiz 
ve °lo 8,7'sini ise yönetim giderlerinin süre uzaması nedeniyle ya¬ 

tırıma yansıyan ek yükü oluşturmaktadır. 
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2* Uygulama İçin Düşünce ve Öneriler: 

a. Ön ve esas etüdlerle keşiflerin yeterli bir biçim¬ 
de hazırlanmamasının uygulamada yol açtığı zaman kayıpları ve kaynak 
İsrafını kanıtlayan bulgular önünde, büyük ölçekli yatırımın yıllık 
programa önce etüd-proje olarak alınması; kesin fizibilite raporu¬ 

nun sonucundan sonra proje üzerinde kesin kararın verilmesi yolun¬ 
daki ilke kararının uygunluğu daha açıkça görülmektedir. DPT'nın, 
yıllık programların "Uygulama Esasları" bölümünde "...hazırlama sü¬ 
resi altı ayı geçen ve ek harcamayı gerektiren' etüdler##," gibi yan¬ 
lış yorumlanabilecek bir ifade yerine, hangi büyüklüğün üzerindeki 

projelerde bu ilkeye uyulmasını isteyeceğini belirtmesinde zcrunluk 
vardır.v 

b. Projeler arası bağınlaşmalar, özellikle büyük öl¬ 

çekli yatırımlar için önem kazanmaktadır. Yıllık yatırım programla¬ 

rı hazırlığı sırasında ilgili kuruluşlarla ve kendi içindeki bilgi 
akımlarını zenginleştirecek yöntemler geliştirmesi, DPT'ye düşen 

bir sorumluluktur. Tablo 6 :daki sayılar, maliyeti 1976 fiyatları 

ile 2 milyar liranın üzerinde olan projelerde DPT'nın projele» ara¬ 
sı bağınlaşmaları gözeten özel bir izleme uygulamasının faydalı 

olduğunu düşündürmektedir. 

c. Projelerin dış finansmanının sağlamasındaki güç¬ 
lükler Birinci Plan döneminden beri süregelmektedir.^ Bu alanda 
dış proje kredilerinin özel bir yeri ve önemi vardır^ Sö$ konusu 
credilerin 

2/ 
- Toplu hükümet kredisi -** 

/ Bkz. DPT-KD, "1965 Yılı Raporu", Sh. 33. 
\J Konsorsiyum kredileri ve örneklerimiz arasında yer alan Al-Tes. 

ve Asit Tes.'de kullanılan SSCB kredisi gibi. 
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- Uluslararası finansman kurulularından sağlanan 

proje kredileri 

- Satıcı firmaların sağladıkları krediler (suppli- 
ers1 credit) 

biçiminde olması mümkündür. Dördüncü Plan'm önemli ölçülere vara¬ 

cağı anlaşılan dış finansman gereği, satıcı kredilerinden ne ölçüde 

yararlanılacağı sorusunu gündeme getirmiştir.^' İlk bakışta satıcı 
firmanın krediyi sağlamasının zaman açısından sağlayacağı fayda bü¬ 

yük görünmektedir, çünkü kredi şartları makina-teçhizat ihalesi ile 

birlikte ele alınmakta ve ayrıca dış kredi sağlanması için zaman 

yitirilırıemektedir. Finansman kaynaklarının makro düzeyde program¬ 
lanmasındaki güçlük ve çoğu kez tekelleşmiş bulunan satıcı piyasa¬ 

sında alıcının pazarlık gücünün sınırlı oluşu ise, satıöı kredile¬ 

rinin çekiciliğini azaltan unsurlardır. Ote yandan projeler için 
hükümet kredisi veya uluslararası finansman kurumlarının proje kre¬ 

dileri, kaynak kullanımı açısından göreli bir serbestlik kazandır- 
2/ 

inakla birlikte, çok uzun müzakerelerden sonra sağlanabilmektedir. 

Satıcı kredileri ve diğer dış proje kredileri 

arasındaki uzlaşımm hangi yön ve biçimlerde yapılacağı konusunda 

Üçüncü Plan'da verilmiş olan ilkelerin burada hatırlanmasında yarar 

vardır. Üçüncü Plan, dış finansman gereğinin esas itibariyle taviz¬ 
li proje kredileri ile karşılanması ve toplam krediler içinde ulus¬ 

lararası kuruluşların payının artmasını öngörmüş;-^ yani bu tür 
kredileri Kural, satıcı kredilerini ise istisna saymıştır. Plan 

stratejisinde de aynen "Planlar ve Programlar uyarınca hızla kurul¬ 

maları gereken sanayi birimlerinin yapımında, özel teknoloji gerek¬ 
tiren durumlarda ve iç tasarruf açıklarının zorunlu kıldığı 

1/ Bkz. Karakoyunlu,Y., "Dördüncü Plan1m Dış Kaynakları", 22.12.76 
günlü "Milliyet" gazetesinde yayınlanmış makale. 

2/ Adı gaçen kurumlarm kredi vermeyi bazan projede değişiklik yapıl¬ 
ması (Örneğin ürün fiyatında) koşuluna bağladıkları gözlenmiştir, 

y ÜBYP, Parag.2309-2313, sh.956 
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zamanlarda, ... bağlantı yöntemleri önceden belirlenmek şartıyla, 
dış imalatçı kredilerinden yararlanılacaktır." ^ denilerek, dış 
kaynak kullanımının plan ve program hedefleri dışında başıboş 

gelişmesinin önlenmesi istenmiştir. Günümüzdeki gelişmeler önünde, 
bu ilke ve tedbiılerin dikkatle değerlendirilmesi zorunludur. 

Herhalde çaba yetersizliği dolayısiyle artırılamıyan iç tasarrufla¬ 

rın.,, düşüklüğü, ölçüsüz l: dış kaynak kullanımının gerekçesi olma¬ 
malıdır c 

d. örneklemeler, 1976 yılı fiyatları ile 0,5 - 2,5 

milyar lira maliyet diliminde yer alan kamu sanayi projelerinin 
(dış kaynak sağlanması için harcanan zaman hariç) yaklaşık olarak 
beş yılda, inşaat re montaj çalışmalarinin da ortalama üç yılda 

tamamlanabildiğin! göstermiştir. Bu süreler oldukça uzundur. Kamu 

kuruluşlarının daha etkili ve dinamik bir yatırım örgütleşmesi ile, 
sanayi yatırımlarının olgunlaşma süresini kısaltmaya çalışmaları 
zorunludur.. Bu amaca dönük olarak iiıale, pazarlık ve satınalma 

yöntemlerinde kuru?uşlr,r’"n d^bc büyük esneklik, yetki ve sorumluluk¬ 

lar kazandıracak mevzun*- değişiklikleri yapılmalıdır. 

e. Yukarıda sözü edilen olgunlaşma süresi, dış kay¬ 
nak sağlamale i cin girişilen temaslar dahil olmak üzer beş yılda 

bitirilse bile, orta dönem].! planların kaynak yönlendirme etkile¬ 

rinin daha çok gelecek plan dönemlerinde; ortaya çıkabileceği anla¬ 

şılmaktadır. B.şka bir deyişle her plan döneminin hedef aldığı 

sınai üretim yapısı bir önceki plan döneminin yatırım programları 
ile bir ölçüde belirlenmektedir. Bu konunun siyasal ve ekonomik 

açıdan önemli sonuçları vardır. Ülkemizde genel seçimler,dört 
yılda bir yapıldığına göre, her siyasal iktidarın kamu kesimi sınai 
üretimindeki performansı bir önceki seçim dönemindeki hükümet ka¬ 
rarları ile büyük ölçüde belirlenmiş olmaktadır. İkincisi ise Özel 

olarak sınai gelişme programlarının, genel olarak da sektörel 

y ÜBYP, Sh.999 
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gelişme programlarının beş yıl vadeli bir plan yerine, daha uzun 
vadeli (Örneğin 10 yıllık) bağlayıcı niteliği olan bir perspektif¬ 
le hazırlanması gereğidir; çünkü orta vadedeki kaynak dağılımında 

manevra alanı oldukça dardır. 



IV. İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Yöntem Üzerine Kısa Açıklama: 

Bir Yatırım Projesinin öngörülen süre, maliyet ko¬ 

şulları ve karakteristik büyüklüklere uygun olarak gerçekleştiril¬ 

mesinin tek başına yeterli olmadığına, gerçekleşen yatırımın her 

şeyden önce belirli ekonomik ve sosyal fayda ölçütlerini sağlaması 

gerektiğine çalışmamızın birinci bölümünde değinmiştik. Yatırımcı 

kuruluşların ekonomik anlamda projelendirme başarılarını sınamak 

üzere, bu bölümde fizibilite etüdlerinde öngörülen ve işletme döne¬ 

minde fiilen gerçekleşen sonuçlar karşılaştırılacaktır.^/ 

Karşılaştırmada kullanılan fizibilite etüdleri, ku¬ 

ruluşların hazırladığı ve son kapasiteyi yansıtan (revize) etüdler 
olarak seçilmiştir. Proje olgunlaşma süresinin uzunluğu hatırlanır¬ 

sa, ilk fizibilite etüdlerine dayanan bir karşılaştırmanın yatırımcı 

kuruluş için haksız bir değerlendirmeye yol açabileceği ortadadır. 

Projenin sıhhatli olmayan ilk fizibilite etüdlerine dayanarak yıl¬ 
lık programlara alınmasının tek sorumlusu yatırımcı kuruluş değil¬ 

dir. Kaldı ki, ilk fizibilite etüdlerinin kullanılması aşağıda de¬ 
ğineceğimiz deflasyon hatalarını ciddi biçimde artırabilir. Son o- 

larak karşılaştırılan sayıların aynı kapasitede üretim yapan birim¬ 
lere ait olması gerektiği örneklerimizde , bu şartı ancak yukarı¬ 
da değinilen fizibilite etüdünün sağladığı belirtilmelidir. 

 —  

/ Al-Tes. tümüyle işletmeye geçmemiş olması nedeniyle, bu bölüm¬ 
deki değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur. 



- 32 

Öngörü ve gerçölleşmelerin karşılaştırılabilmesi 
için, örneklenen projelerin tüm gelir ve harcama kalemlerinin aynı 

baz yılma indirgenmesi gereklidir; aksi takdirde yatırımcı kurula 

şun tümüyle denetimi altında olmayan nisbi fiyat değişmelerinin et¬ 

kileri arıtılmamış,ve bu etkiler kuruluşun başarısı ya da başarı¬ 

sızlığı ile karıştırılmış olur. 

İncelememizde sözü geçen baz yılı olarak: her proje .. j 
için tesisin işletmeye alındığı yılı seçtik ( Kâğıt Fab. için 1970. 

Asit Tesc için 1972 ve KBİ için 1973)» Böylece fiyat dönüştürme iş- ' 
1emierinin yol açacağı birikimi i hataların etkisini azaltma amacını 

güttük. Okuru ayrıntılarla yormamak için fiyat dönüştürme işlemlerin¬ 
de kullanılan endeks],erin topluca açıklanmasını EK-III’e bıraktık» 

Aşağıdaki alt bölümlerde ise, örneklerden elde ettiğimiz bulguların 

daha genel düzeyde değerlencirilmesine çalışacağız „ Bu değerlendir¬ 

mede başlıca kaynak olarak kullandığımız fizibilite öngörüleri ı.;.e 

işletme dönemi sonuçlarını Tablo 7 - 9 * da listelemekteyiz- 
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Tablo 7 : Aksu Kâğıt Fabrikası İşletme Dönemi Sonuçları 
(1970 fiyatlarıyla) 

(Milyon Tl») 

Mart/l968 Fiili Sonuçlar 
Tarihli 
Etüde Göre 

(Tam Kap.) 
1973 1974 1975 

1.Memurlara Ödenen 2,7 2,1 2,3 3,0 

2.İşçilere Ödenen 9,5 13,6 14,5 18,9 
3,Personel Gid.Top.(1+2) 12, 2 15,7 16,8 21,9 

4.Amortisman 26,3 29,4 29,6 29,9 

5.Vergi, resim, harç 2,4 1,5 1,5 

6,Sigorta 1,1 0,8 0,5 0,4 

7.Brüt Satış Kârı (7=16) 48,6 19,7 6,1 3,1 

8.Katma Değer Toplamı 
(3+4+5+S+7) 88, 2 68,0 54,5 56,8 

9.Genel Giderler 20,3 25,0 22,3 20,6 

p.Girdilere Ödenen 109,5 87,7 105,9 103,9 

Ll.Sınaî Maliyet Top. 
(8+9+10-7) 169,4 161,0 176,6 178,2 

.2.Stok Artışı - -16,0 3,5 5,7 

.3.Satılan Malların Sınaî 
Maliyeti (11-12) 169,4 177,0 173,1 172,5 

A,Satış Masrafları 1,0 1,9 1,5 2,1 

5.Brüt Satış Gelirleri 219,0 198,6 180,7 177,7 

6.Brüt Satış Kârı 
(15-13-14) 48, 6 19,7 6,1 3,1 

7.Çıktı Değeri 
(11+14+16)=(12+15) 219,0 182,6 184,2 183,4 

^ynak: EK-III, Tablo III.1. 
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Tablo 8 : Bandırma Sülfürik Asit Tesisi İşletme Dönemi Sonuçları 
(1972 fiyatlarıyla) 

(Milyon TL.) 

Şubat/l969 Fiili Sonuçlar 
Tarihli 
Etüde Göre 
(Tam Kap.) 

1973 1974 1975 

.1. Memurlara Ödenen 0,5 0,8 0,9 1,3 
2. İşçilere Ödenen 2,5 3,8 4,8 5,3 

3. Personel Gid.Top.(1+2) 3,0 4,6 5,7 6,6 

4. Amortisman 6,2 15,8 15,9 14,3 

5. Vergi, Resim, Harç - - - -

6. Sigorta 0,4 - - -

7. Brüt Satış Kârı (7=16) 5,2 -14,1 -5,6 -9,7 

8. Katma Değer Toplamı 
(3+4+5+6+7) 14,8 6,3 16,0 11,2 

9. Genel Giderler 9,3 8,7 8,5 10,8 

10. Girdilere Ödenen 29,9 16, 2 20, 2 18,0 

11. Sınaî Maliyet Top. 
(8+9+10-7) 48,8 45,3 50,3 49,7 

12. Stok Artışı - 2,4 . 4,6 4,0 

13. Satılan Malların Sınaî 
Maliyeti (11-12) 48,8 42,9 45,7 45,7 

14. Satış Masrafları 0, 6 3,5 2,3 0,3 

15. Brüt Satış Gelirleri 54,6 32,3 42,4 36,3 

16. Brüt Satış Kârı 
(15-13-14) 5,2 -14,1 -5,6 -9,7 

17. Çıktı Değeri 
(11+14+16)=(12+15) 54,6 34,7 47,0 40,3 

Kaynak: EK-III, Tablo III,2. 
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Tablo 9 : Karadeniz Bakır İşletmeleri, İşletme Dönemi Sonuçları 
(1973 fiyatlarıyla) 

(Milyon TL.) 
: : İ M ■■ Haziran/68 Fiili S onuolar 

... 

Tarihli 
Etüde Göre 
(Tam Kan.) 

1974 > 1975 

1. Memurlara Ödenen ■ 21,4 19,6 18,6 
2. İşçilere, jetten 78,8 72,2 '' 71,1 
3. Personel. Gid.Top.(1+2) 100,2 j ‘i ' ' ' 91,8 89,7 
4. Amortisman 112,9 149,4 102,4 
5. Vergi, Resim, Harç - • 2,9 - 3,4 
6. Sigorta - - -

7. Brüt Satış Kârı (7=*16) - 650,8 -20,4 50,8 
8. Katma Değer Toplamı 

(3+4+5+6+7) . 863,9 223,7 246,3 

9. Genel Giderler 105,4 28,4 15,2 
10. Girdilere Ödenen 221,2 60 51,3 
11. Sınaî Maliyet Toplam ı"* 

(8+9+10-7) i.io,:: 539,7..-- -""'""'333, 3 262,0 

12. 

13. 

Stok Artışı 

Satılan Malların Sınaî- 
Maliyeti (11-12) k'539',7   

..-3i, 5 

—- 368,1 

38,2 

*L 223’8 
14. Satış Masrafları OT >5 , 3 •* 1,0 S " ? 2,6 
15. Brüt Satış Gelirleri 1 195,8 348,7 -

\ 
- T 277,2 

16. Brüt Satış Kârı 
(15-13-14) . - 650,8 -20,4 50,-8 

17. Çıktı Değeri 
(11+14+16)s(12+15) 1 195,8 313} 9 315,4 

taynak: EK-LU, Tablo III.3» 
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2. Kapasite Kullanımı: 

Soru formlarından elde edilen ve Tablo lo'da özetlenen 

kapasite kullanım oranları, işletme döneminin üçüncü ve daha sonraki 

yıllarında bile istenen düzeye ulaşmamıştır. 1970'te işletmeye alı¬ 

nan Kâğıt Fab.'nın 1973-1975 döneminde ortalama kapasite kullanım 

oranı $ 84, 1972'de işletmeye alman Asit Tes.'in aynı dönemdeki 
kapasite kullanım oranı $ 73, 1973'te işletmeye alman KBİ'nin yi¬ 
ne aynı dönemde eriştiği kapasite kullanım oranı $27 dolayındadır. 

Tablo 10 : Kapasite Kullanım Oranları 

m. 

Yıllar 
Soru Formlarına Göre İşletme Sonuçlarına Göre 

Kâğıt Fab. Asit Tes 1. KBİ Kâğıt Fab. Asit Tes KBİ 

1971 39, 2 - - - -

1972 70,0 - - - -

1973 83,3 73,9 26,0 8j,4 63,6 -

1974 84,1 86, 2 26,5 84,1 86,1 26, 2 

1975 83,8 59,9 27,5 83,7 73,8 26,4 

1973-1975 0. „ 
Ortalaması ' ’ 73,3 26,7 83,7 74,5 26,3^ 

a/ 1974-1975 Ortalaması 
Kaynak: EK-I ve Tablo 7-9. 

Birden fazla nihaî mamul üreten tesislerde-' kapasi¬ 

te kullanım oranının tanımlanmasında yanılgıya düşülebileceğini ha¬ 

tırlayarak, kapasite kullanımını (sabit fiyatlara indirgenmiş fiili 
çıktı değerleri toplamı/son fizibilite etüdündeki çıktı değerleri 
toplamı) bağıntısı ile hesapladığımızda elde edilen sonuçlar, soru 

2/ 
formlarından elde edilenlerle uyumlu görünmektedir.-' 

1/ özellikle Asit Tes. ve KBİ'de. 
2/ Asit Tes cevaplarında 1973 ve 1975 yılları değerlerinin karıştı¬ 

ğını sanıyoruz. 
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İşletme Dönemindeki düşük kapasite kullanımının, bir 
tesisi üretime geçirmekte karşılaşılması olağan sayılacak aksamalara 

bağlanamayacağı, iş örgütlenmesi ve yönetimindeki başarısızlıklar 

ile projelendirme hatalarına işaret ettiği açıktır. Ayrıca, ver .ler 
önünde kapasite kullanım oranlarının kesin bir iyileşme eğilimi gös

terdiği de söylenemez. Bu soruna ileride KBİ ile ilgili mal akım şeT 
ması sırasında yeniden değinilecektiri 

3. Sermaye/Üretim Oranları: 

Örneklenen projelerde, proje reel maliyetinin öngörü
lenden yüksek olması ve düşük kapasite kullanımının bileşkesi olarak 

sermaye/üretim oranlarında $ 50 - $ 430 arasında değişen artışlar 
izlenmiştir. 

Tablo 11 : Sermaye/Üretim Oranları 

Projenin Adı Yapılabilirlik 
Etüdüne Göre 

1973 - 1975 
Dönemi 

Ortalaması 
(2):(1) 

(D (2) (3) 
Kâğıt Pab. 1,968 2,963 1,506 (=1, 262x0^37 
Asit Tes. 2,978 4,579 1,537(=1,147 0>}45) 
KBİ 1,428 7,615^ 5, 333(=1,403 0^63) 
a/ 1974 - 1975 sonuçları ortalaması 
Not: Son sütunda parantez içindeki sayılar, gerçekleşen sermaye/üre

tim oranlarındaki artışın metinde sözü geçen iki bileşene nasıl 
ayrılabileceğini göstermektedir. 

İstisnai bir örnek sayılabilecek olan KBİ bir yana 
bırakılacak olursa, gerçekleşen (sermaye/üretim) oranlarının öngörü
lenin yaklaşık birbuçuk katı dolayında olduğu, bunun yarıya yakın 
bir kısmının uygulamadaki düşük verimlilikten kaynaklandığı söylene
bilir. 
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4. Birim Üretim Değerinin Oluşumu: 

Tablo 7-9'daki veriler yardımıyla birim üretim 

değerinin bileşenleri tahlil edildiğinde şu sonuçlar elde edilebil¬ 
mektedir. (Bkz.Tablo 12) 

a. Gerçekleşen reel sınai maliyetler, fizibilitede 
öngülene oranla kâğıt fab. $ 21, asit tesisinde °/o 33, KBİ'de $ 110 
daha yüksektir^ 

b. Reel sınai maliyetteki artışın nedenleri için 

kesin genellemeler yapmak güçtür, ancak 

(i) Ele alınan üç örnekte de iş gücü kullanımında 
belirgin bir etkinsizlik vardır, 

t 

(ii) Bir yandan gerçekleşen sermaye/üretim oran¬ 
larının öngörülenden yüksek oluşuna, öte yandan öngörülenden farklı 

amortisman uygulamasına atfedilebilecek nedenlerle amortisman pay¬ 

ları çok yüksektir, 

(iii) Muhtemel fiyat dönüştürme hataları göaönünde 
tutulursa, kağıt fab. dışında fizik girdi kullanımının etkinsiz 

olduğu söylenemez. Kâğıt fabrikasında ya girdi kullanım ekonomisi 
ile ilgili yanlış kabuller yapılmış, ya da işletme dönemindeki gir¬ 

di kullanımı öngörülen ölçüleri aşmış bulunmaktadır. Öte yandan 

KBİ'de ulaştığımız şaşırtıcı sonuçta maaş ve ücretlerin fizibilite 
raporunda kısmen genel giderler içinde mütalâa edilmiş olmasının 

etkisi vardır. Ancak kuruluştan elde ettiğimiz bilgilerin ayrıntı 
düzeyi, gerekli düzeltmelerin yapılmasına imkân vermemiştir. 

1/ Çıktı değeri birime dönüştürüldüğü ve sabit fiyatlar kullanıl¬ 
dığı için gerçekleşen sınai maliyet payının fizibilitedeki sınai 
maliyet payına oranı, sınai maliyetteki reel artışı, gerçekle¬ 
şen ücret payının fizibilitedeki ücret payına bölünmesi işgücü¬ 
nün kullanımındaki reel artışı, v.b. gösterecektir. Krş.Tablo 12 



Tablo 12 : Birim Üretim Değerinin Oluşumu 

_ _ Kâğıt 

Çıktı Değerinin Yüzdesi Olarak Fizibilite 

Ücretler 4,3 

Maaşlar 1,2 

Am or t i smanlar 12,0 

Vergi, resim, harç ve sigorta 0,5 

Tüm girdiler (Genel gid.dahil) 59,3 

Sınaî maliyet 77,4 

Brüt satış kârı 22, 2 

Satış masrafları 0,4 

Çıktı değeri 100,0 

Katma değer unsurları toplamı 40, 3 

Kaynak: Tablo 7-9 
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(*) 

Fab. Asit Te s. K.B .i. 

1973-1975 
İşletme 

Sonuçları 
Fizibilite 

1973-1975 
İşletme 

Sonuçları 
Fizibilite 

1974-1975 
İşletme 
Sonuçları 

8,5 4, 6 11,4 6,6 22, 8 

1,3 0,9 2,5 1,8 6,1 

16, 2 11,4 37,7 9,4 40,0 
1,3 0,7 -

- 1,0 

66, 4 71,8 67,5 27,3 24,7 

93,7 89,4 119,1 45,1 94,6 
5,3 9,5 -24,1 54,4 4,8 
1,0 H i—1 5,0 0,4 C, o 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32,6 27,1 27,5 72, 2 74,7 
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Tablo 13 : Fizibilite Etüdüne Kıyasla Elde Edilen Reel 
Maliyet Artışının Nedenleri 

(°/o) 

Kâğıt 
Fab. 

KBİ 
Tes. 

İşgücü kullanımmdaki etkinsizlik 26 28 41 

Fizik girdi kullanımındaki etkinsizlik 44 -14 -5 

Yüksek amortisman payı 26 89 6 2 

Diğer nedenler 4 -3 2 

TOPLAM 100 100 100 

Kaynak: Tabi0 12, 

Tablo 14 : Yatırılan Sabit Sermayenin Bir Kesri Olarak 
Brüt Satış Kârı W 

Projenin Adı Fizibilite 
1973 -1975 

Dönemi İşletme 
Sonuçları 

Kâğıt Fab. 11,3 1,8 
Asit Tes. 3,2 -5,2 

KBİ 38,1 0,6^ 
a/ 1974 - 1975 dönemi 
Kaynaks Tablo 7 - 9 ve EK-Tabio II.2. 
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c. Reel sınai maliyetlerdeki artış, örneklenen 

işletmelerin ticari kârlılıklarını "büyük çapta düşürmektedir (Bkz. 
Tablo 14). Burada değinilmesi gereken ilginç bir nokta, 1973 göreli 

fiyatları değişmemiş bulunsa idi, 1973-1975 uygulaması pozitif 
brüt kârla kapanan bazı kuruluşların zarar edebilecekleri ve bunun 
da aksinin olabileceğidir. Örneğin, 1974-1975 uygulama yılı kârla 
kapanan Asit Tes., 1973 göreli fiyatları ile zarar etmeye aday bir 

işletme olarak belirmektedir. KBİ'nin 1975 zararında blister bakır 

ihraç fiyatlarının 1975'de uluslararası piyasalarda gösterdiği 
ani düşüş, büyük çapta etkili olmuştur. Dolayisiyle işletmeci kuru¬ 
luşların salt parasal boyutta kâr-zarar göstergeleri ile yetinmemek, 
üretim faktörlerinin (özellikle işgücünün) kullanımındaki fizik¬ 
sel verimliliği de gözönünde bulundurmak şarttır. 

5. Emek Verimliliği: 

Toplam reel sınai maliyet artışı içindeki payı 

umulandan düşük olmakla birlikte, emek kullanımındaki etkinsizlik, 
her üç tesiste kayda değer ölçüdedir (Bkz. Tablo 15). 1973-1975 
yılı sonuçlarına göre, fizibilitede öngörülene oranla gerçekleşen 

işgücü fizik verimliliği, Kâğıt Fab.'da $ 40, Asit Tes.'de $ 47, 
KBİ'de İo 74 daha düşüktür. Daha da kaygı verici bir durum, işgücü 
verimliliğinin artmakta olduğunu gösteren bir eğilimin görülmeme¬ 
sidir. Öte yandan Tablo 15'den ücret ödemelerinin üretim değeri 
içindeki payında kaydedilen göreli artışın ikinci bir unsuru oldu¬ 
ğu izlenmektedir. 



Tesisin Adı 

Fizibilite 
Etüdüne 

Göre 

Fiili Sonuçlar 

1973 1974 1975 

1973 - 1975 
Ortalaması (5):(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kâğıt Fab. -İşçi sayısı, kişi 
-İşçi başına üretim 
(1970 fiyatlariyle, 

612 827 871 884 861 1,406 

bin TL.) 358 221 211 207 213 0,595 (=0,837x—-—) v ’ 1,406 
-Ücret ödemelerinin 
üretim değeri için¬ 
deki Payı, (fo) 

4,3 7,4 7,9 10,3 8,5 1,072 ^ 0,595"CL,:L 

Asit Tes.- -İşçi sayısı, kişi 
-İşçi başına üretim 

80 108 111 116 112 1,400 

(1972 fiyatlariyle, 
bin TL.) 

683 321 423 347 364 0,533 (=O^745Xî,400) 
-Ücret ödemelerinin 
üretim değeri için¬ 
deki payı, (56) 

4,6 11,0 10, 2 13,1 11,4 2,485 

K.B.İ. -İşçi sayısı, kişi 2248 - 2287 2278 2283 1,016 

-İşçi başına üretim 

(=°-2S3X1,016> (1973 fiyatlariyle, 
bin TL.) 

532 — 137 138 138 0,259 

-Ücret ödemelerinin - • 

üretim değeri için¬ 
deki payı, ($) 

6,6 23,0 22,5 22,8 3,455 (-0,259 -O.S95) 
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Bu unsur, 

(i) Reel ücret artışının, 
(ii) Fizibilite etüdünde öngörülenden farklı vasıfta 

işgücü istihdamı dolayısiyle çıkabilecek reel ücret farklılıkları¬ 

nın, 

(iii) Ücret fonlarını sabit fiyatlara dönüştürmekte 

kullanılan deflatörlerden kaynaklanacak hataların bileşimi olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kıyaslamada kullanılan fizibilite etüdlerinin 

çoğunlukla 1968 yılına ait olduğu ve 1968-1974 döneminde reel ücret¬ 
lerdeki ortalama artışın i» 20 dolayında bulunduğu hatırlanırsa 

Kâğıt Fab. ve Asit Tes. için yukarıda öngörülen bileşenlerden en 
önemli olanının reel ücret artışı olduğu sonucuna varmak mümkündür. 

KBİ.'de ise, kompleksin metalürji ve kimya sanayii kapsamına giren 
birimlerinin henüz tam kapasite ile çalıştırılamayışına atfedile¬ 

bilecek nedenlerle, çalıştırılan işgücünün vasfı, fizibilitede 

öngörülenden düşük görünmektedir. 

Gelecek yıllarda nakdi reel ücretlerdeki artışların 

devam etmesi bekleneceğinden, verimlilik artışlarının sağlanamaması 
durumunda örneklenen kuruluşların ister cari, ister sabit fiyatlar¬ 

la hesaplansın, kârlılık durumlarının hızla kötüleşeceği açıktır. 
Sorun, KİT mamul fiyatlarının siyasal gerekçelerle düşük tutulması¬ 
nın ötesinde, düşük verimlilikten kaynaklanmaktadır. 

Son olarak cari fiyatlarla yapılacak bir değerlendirme¬ 

nin sınai maliyet artışlarının bileşenleri konusunda Tablo 13'ten 
farklı bir görüntü vereceğine işaret etmeliyiz. Kuruluşların 
ücretleri cari fiyatlarla, amortismanları ise defter kayıtları 

üzerinden hesaba kattıkları için, sınai maliyet artışlarının 
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tek sorumlusu olarak ücret artışlarını gösterme eğiliminde olmaları 

doğaldır. Değerlendirmenin cari fiyatlarla yapılması uygun bulun¬ 

sa bile, böyle bir yaklaşım örneklenen kuruluşların salt emek değil 

sermaye kullanımında da büyük bir etkinsizlik içinde bulundukları 

gerçeğini unutturmamalıdır. 

6. Girdi Kullanımı ve Proses Verimliliği: 

Yukarıdaki açıklamalarımızda kuruluşların 

girdi kullanımlarında Kâğıt Pab. hariç, belirli bir etkinsizlik 
saptayamadiğimizi kaydetmiştik. Bu konuda daha güvenilir sonuçlara 

ulaşabilmemiz için özellikle kompleks tesislerde girdi, yarı mamul 
ve mamul olarak mal akımını etüd etmek ve bunu ya proje normları 

ile, ya da gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla kıyaslamak gereklidir. 

Aksi takdirde çalışmamızda kullandığımız sektörel fiyat endeksle¬ 

rinin tek tek girdi fiyatlarındaki değişmeleri yansıtamamasmdan 

kaynaklanan yanılmalar kaçınılmaz hale gelir. Veri yetersizliği 

dolayısiyle mal akımlarını örneklediğini iz tesislerden ancak biri 

(KBİ) için şemalaştırabildik. Ekli 2-4 sayılı şemalar yardımı ile 
KBİ projesinin ekonomik açıdan verimliliğini düşüren üç belli başlı 
unsur kolayca teşhis edilebilmektedir. 

a. Fizibilite etüdünde r^ = 0,147 olarak 
alman Damar-Çakmakkaya konsantratör verimi 1974-1975 yıllarında 

sırasiyle 0,090 ve 0,08l olarak, öngörülenin yaklaşık $ 58'i 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçta etkili olan unsurların başın¬ 

da cevher tenörünün etüddeki tahminlere ^^ymayışı gelmektedir. 
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şema: .2 

K Bİ -ÜRETİM AKIM ŞEMASI 
(Yapılabilirlik Etüdüne Gore ) (mo 1/jrJ 

f/âOO e/y) 
Ç a Imallaya 

CeuAeri 

I 
Saf/ 

Damar 
Cet/Bert 

r#£? 

Küre Cealeri 

978 SOS 

küre - /flfi 6 olu 
/ıa Âıi 

r* 0. 9y (Kurumu 

Kinci 
;92 

ine 6o!u S/e i 
S (tası 

1970 

Konsan Ira fo'r 
r*o/+7 

+ 37 
S alır j Piri/ 
308 f £29 

 1 

Mapa Fi/lre 
ı>e yu Ueme Te s 

229 Satış 
(Piri}) 

ISO S ar fıs 
(Pirit) 

+2 

2.08 

S a/nsun Bal/r 
'ons. S fok solası 

+ Z 

250 

278 

Somsa/} izale 
Tesis/eri 

r* 0.74 7(Batır) 

Alim 

Sog yazı 

 15 
"cârö/ KonsttnT. 
ralörü r- o //? 

I M " 
( curt//) 

Sû//irii 
A si t 

Ünitesi 
Blisleri 
Bahr s 

'2 0.000351 +0.8 
1 

S a l/s 
kaynak / A/c Kee. S/scl Ses Consl 

Afe la llury/cal Projec i, 
Vol F. 
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KBİ - ÜRETİM AKIM ŞEMASI 
(197A YILI FİİLİ ) 

Ça 4ma fr i aya 
Ceuieri 

damar 
Ceırfreri 

Sa7/ş \ 

757 
'r/S) 

»35 

467 

1/90 

A'tr/cı 

1/90 
(//O) 

S a i/ç 

—— V2S 
A'onsanirafiı 

ı~~ O. O 90 

3 alır 
don s. 

73 
(-1) 

73 

10/ 

33 Piri/ 
Üon s. 

//opr.ı Fi/ire ve 
YûA/eme Testsieri 

Sai/n a}/aoe 
don san ire 0 06 

23 
?•) 

23 Saf/f 
('Pirit) 

r* o. ?9 
73 

Samsun 
S/o* 
Safrası 

77T 
Ifo) 

40 

132 
Samsun izafre 

Tests/eri 
1“ O 03//8a i/r) 

S t» 7ıj 

T m//s 

(ie oo 7/y ) 
(Paren 7eg içi s ioi defigmesidir) 

Hüre 
C e tı iı er i 

ÜL 
Baİtr S/ai 
sahası 

39 
(+ 6) 

r»g.9S 

3? 

Samsunda 

37 
(-3) 

40 

6 omsun 
■f/o i ası/on 

40 

(F„J 

s/fr.) 

Ct/ruf donsan 
ira/ârü r* f 

Soz ffaaı Car uf S/ok 
Sanası 

fr/ftn 

"sû//ürik 
asi / ünifesi 

3A/ıs/eı\ 
Sairr j 

1/443 0,000/13 16.3 
0083S) (-0,000229) (-2.4) 

23 

p/r// S/ok 
safrası 

23 

S a f/4 

Üarynaİ : dB/, 1974 y/A st/a7i Paooru, 
Beis ir e di/mis 3e 7ye 
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KBİ 
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-ÜRETİM AKIM ŞEMASI 

(1975 YILI FİİLİ) 
{/000 i/y) J 

( Parantez içi s re e 
etefit mesiüir. ) 

Çahmahiayct 
Cevheri 

Damar 
Cevheri 

/Çâre Cevheri 

872 679 

(Fa) (Fa) 356 S a/iş | 

f/ons Bahir 

Kırıcı 

\l* 
! 1 

1082 

Fonsan/ra/ir 
(r* o.o s t 

875 
72 15.5 

Bahr S/ok 
sahası 

77 Sa/ış 

20.6 
1-2./) 

r. 095 

22.3 
Samsunda 

hüre rey. s/oh 

72 
(+3) 

Fens. Pril 

Hopa Fili/re ve 
yühiems /es i s 

Salın ahnon 
Fon »on/re 

T~0,99 
t 63 

15.5 
l- 7,5 ) 

22.3 
(-H.5) 

' 36.0 
Samsun. 
P/a/asyon 

36 
(ir) 

17 "İ al iç' 
(Pir//) 

Samsun 
S/»/ sahası 

33 

102 
(-1) 

713 
Sumsu/ 

Te s i 
r> 0.099ı 

izahe 
s/eri 
Bahr) 

S a /ll 

Gümüş 

ft(Fo) 

Vo*s£n/ro/Srû 
 LlMŞL 

91 

P/Ilın 

S ot jast 
[ Süİ/ürih 
d*’/ . 

İ Ünitesi 

66. 

9/(12 7) 

Curu£ S/o i sahası 

000805 0.000089 
0,000638) (- 0.000029) 

3/if/er 1 
Bahir i 

71. -2 
(102) 

(~) 

57.5 
J 

311(737,1) 
Pril S/ol 
sahası 

S alış I 

Fay net/ : F8İ, 7975 Yt/ı Ma/i Faporu, 
7e/s ir e e/i/m iş Be 7ye. 
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b. İzabe tesislerinin ise r0 = 0,147 verimle blister 
bakır elde etmesi öngörülmüşse de uygulamada erişilen değerler 

sırasiyle 0,08l ve 0,099 olabilmiştir. (Öngörülenin ortalama $ 6l'i). 
Düşük verimin özellikle proses tasarımındaki yanlışlıklardan ortaya 

çıktığı anlaşılmaktadır. 

c. Fizibilitedeki üretim değerinin (1973 fiyatları 

ile) 10'unu oluşturan sülfürik asit ünitesi ise, 1974 ve 1975 
yılında işletmeye geçirilememiş bulunmakta!ı rV 

Bu gözlemler proje hazırlığının teknik ve ekonomik 

yönleriyle ne kadar önemli olduğunu en açık biçimiyle kanıtlamakta 

ve tesisler işletmeye açıldıktan sonra üretim süreçlerini daha 

verimli kılacak proses değişikliklerini yapmak ve işgücü üretken¬ 

liğini artırmak için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. 

1/ Son analizde girdi kullanımında açık bir etkinsizlik olarak 
belirmesi gereken bu unsurların Tablo 12'ye yansımayışınm 
Paragraf IV.4.b'de değinilenler dışındaki nedenleri olarak 
maden cevheri istihracının öngörülenden daha verimli yapılabil- 
masi ve/veya ödenen devlet hakinin düşük düzeylerde kalması 
düşünülebilir. 



V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Yatırımların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: 

a. Birinci Plan uygulamasıyla birlikte DPT yatırım¬ 

ların izlenmesi ve izleme sonuçlarının değerlendirilmesine önem 
vermiştir. Adı geçen değerlendirmede hem makro hem de mikro düzey¬ 

de yatırım gerçekleştirme haşarı göstergesi olarak "nakdi gerçek¬ 

leşme oranı" kullanılmıştır. Ancak, giderek proje paketinin büyü¬ 

mesi ve nakdi gerçekleşme oranının artması, sözkonusu oranı tek 

başına yeterli bir başarı göstergesi olmaktan çıkarmıştır. Öte 
yandan, DPT zaman zaman proje stokundaki genişlemeye, bu genişleme¬ 

nin yol açacağı gecikmelere ve dolayısiyle doğacak olan üretim ve 

gelir kayıplarına dikkati çekmeye çalışmıştır. 

b. Adı geçen göstergeler anlamlı olmakla birlikte, 

gerçekleştirilen projede ekonomik ölçütlere göre ne denli başarılı 

olunduğunun irdelenmemesi, diğer bir deyimle, programa giren pro¬ 

jenin ne bahasına olursa olsun bitirilmesinin başlıca amaç durumu¬ 

na gelmesi, kanımızca bu alandaki en önemli eksikliktir. 

c. Yukarıda kısaca değindiğimiz biçimdeki bir de¬ 

ğerlendirmeyi yapabilmek amaciyle gerçekleştirilen bu çalışmada, 

ara malları sanayiinden örneklenen dört proje incelenmiştir, 
İncelemede projelerin yapılabilirlik etüdlerinin hazırlanması ve 
yatırım programlariyie ilişkileri, yatırım uygulamasında karşıla¬ 
şılan sorunlar ve son olarak ta işletme dönemi sonuçları saptanmaya 

ve değerlendirilmeye çalışıldı, Bu çalışmadan elde edilen bulgular 
kısaca aşağıda belirtilmiştir. 
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2. Gözlemler ve Bulgular: 

a. Yatırım fikrinin ortaya atılmasından 

sonra bir ön yapılabilirlik etüdü hazırlanmakta ve yatırım projesi 

bu ön etüde dayalı olarak esas yapılabilirlik etüdü hazırlanmak 

ve/veya yatırım uygulamasına geçmek üzere yatırım programına 
alınmaktadır. 

b. Esas yapılabilirlik etüdü hazırlanmadan 

yatırım programına alınan projelerde ilk program yıllarında yatı¬ 

rım uygulaması açısından kayda değer bir gelişme sağlanamamakta 
ve proje karakteristiklerinde önemli değişiklikler olabilmektedir, 

c. Dış kredi müzakereleri uzun zamana ihti¬ 

yaç göstermekte ve kredisi sağlanmadan programa alınmış olan pro¬ 

jelerin uygulamasına geçilmesini geciktirmektedir. 

d. Yatırım projeleri çoğunlukla öngörülen 

sürede tamamlanamamak tadır.- Ara malları sanayiinde maliyeti 0,5 - 

2,5 milyar lira aralığında yer alan projelerin yapılabilirlik 

etüdünden başlamak üzere deneme işletmesine alınmasına kadar 

(dış kredi müzakereleri hariç) yaklaşık 5 yıllık bir süreye ihti¬ 
yaç vardır. Öte yandan, DPT-KD'ce gerçekleştirilen 1975 yılında 
tamamlanan projelere ilişkin bir çalışmaya göre, yatırım projele¬ 

rinin ortalama gecikme süresi 2,5 yıldır. 

e. Benzer şekilde yatırımların öngörülen 
maliyette de tamamlanamadıkları gözlenmektedir. Yatırım süresince 
işçi ücretleri ve yatırım malları fiyatlarında meydana gelen artış¬ 
ların etkisi giderildikten, diğer bir deyimle aynı baz yılı fiyat¬ 
larına dönüştürüldükten sonra da fiili sonuçlarda yapılabilirlik 
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etüdüne oranla maliyet artışı saptanmıştır. Sözkonusu artışların 

başta gelen nedeni, uygulama sırasında etüdlerde öngörülmemiş 

yeni işlerin ortaya çıkması ya da bazı işlerin düşünülenden daha 

uzun süreyi gerektirmesidir. 

f. Tesisler işletme döneminde genellikle öngö¬ 

rülen kapasiteye ulaşamamaktadır. İş örgütlenmesi ve yönetimin¬ 

deki başarısızlıklar ile projelendirme hatalarından ileri geldiği 
kanısında olduğumuz düşük kapasite kullanımında iyileşme eğilimi 

saptanamamıştır. 

g. Düşük kapasite kullanım oranı ve sabit yatı¬ 

rımın maliyetindeki reel artışın bileşkesinin sonucu olarak serma¬ 

ye/üretim oranlarında büyük artışlar izlenmiştir. 

h. Emek kullanımında da belirgin bir etkinsiz¬ 

lik gözlenmiştir. İşgücü verimliliğinin giderek kötüleşmesi kaygı 
verici bir durum yaratmaktadır. 

i. Bir yandan işgücü kullanımındaki etkinsizlik, 

öte yandan amortisman paylarının yüksek oluşu nedeniyle, reel sınaî 

maliyetlerin fizibilite etüdündeki öngörülere oranla artış kaydetti¬ 

ği saptanmıştır. Bu durum ise , işletmelerin ticarî kârlılıklarını 
önemli ölçüde etkilemektedir. 

k. Son olarak, zaman zaman proses tasarımındaki 

yanlışlıkların, ekonomik açıdan verimliliği büyük ölçüde etkilediği 
kaydedilmelidir. 



- 52 -

3. Uygulama İçin Öneriler; 

a. ÜBYP ile öngörülen ilke doğrultusunda, yatırım 

projelerinin, nihaî yatırım kararı yönünden bağlı olmamak koşuluy¬ 
la, yatırım programına önce etüd-proje olarak alınması, projenin ön 

etüde dayalı olarak programa alınmasından daha uygun olacaktır. 

Böylece projenin maliyet, süre, kapasite, v.b. karakteristikleri 

daha güvenilir bir biçimde saptanmış olacak ve yatırım kararı daha 
isabetle alınabilecektir. Ancak, hangi büyüklüğün üzerindeki proje¬ 

lerin yatırım programına önce etüd-proje olarak girmesinin zorunlu 

olduğu, DPT'ca yıllık programların "Uygulama Esasları" bölümünde 

açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir. 

b. Yatırım uygulama süresince DPT'nın kuruluşlardan 

değişen ekonomik koşullar doğrultusunda yapılabilirlik etüdünün ye¬ 
nilenmesini istemesi, revize etüdü değerlendirmesi ve gerektiğinde 

projenin karakteristiklerinde değişiklik önermesi, proje ekonomisi 

açısından zorunludur; çünkü, projenin başlangıç değil, kuşkusuz 

yeni ekonomik koşulların gerektirdiği karakteristiklere sahip ol¬ 

masının daha yararlı olacağı kanısındayız. Bunun en belirgin kanıtı, 

çalışmamızda elde edilen işletme dönemi sonuçlarıdır. 

c. DPT'nın özellikle büyük ölçekli yatırımlar için 

önem kazanan projelerarası bağınlaşmaları gözetenözel bir izleme 

yöntemi geliştirmesi ve uygulaması gereklidir. Projelerarası bağm- 

1aşmalarm yatırım programının hazırlık safhasında saptanması ve 
değerlendirilmesinin önemi, yatırım uygulaması ve gerekse tamamla¬ 
nan tesislerin işletilmesi açısından büyüktür. Ancak, yatırım prog¬ 

ramı hazırlık çalışmalarında gözetilecek olan bu hususlar daha çok 
kısa vadeli önlemlerdir. 
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d. Daha önce de değindiğimiz gibi, 0,5-2,5 milyar 

lira maliyet aralığında yer alan ara malları sanayii projelerinde 

ortalama yatırım süresi 5 yıldır. Bunun sonucu olarak, orta vadeli 

planların kaynak yönlendirme etkileri daha, çok gelecek plan dönem¬ 

lerinde ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyimle, plan döneminin hedef 

aldığı sınaî üretim yapısı bir önceki plan döneminin yatırım prog¬ 

ramları ile büyük ölçüde belirlenmektedir. Bu nedenle, sektörel ge¬ 
lişme programlarının beş yıllık bir plan yerine, daha uzun vadeli 
(örneğin 10 yıllık) bağlayıcı nitelikteki bir perspektifle hazırlan¬ 
ması gereklidir. Ayrıca yukarıda önerilen projelerarası bağınlaşma 

ile ilgili kısa vadeli önlemlerin giderek uzun vadede (örneğin 5 
yıllık plan kapsamı içinde) ele alınmasının çok yararlı olacağı ka¬ 
nısındayız. 

e. Son olarak, kuruluşun sabit maliyet koşulları 

altında çalışmış olması halinde, 2,5 yıllık proje gecikmesi eşde¬ 

ğerinin, io 25' oranında düşük kapasite kullanımına denk geldiğinin 
belirtilmesi gerekir. Eğer iskonto haddi olarak DPT'nın sosyal 

amaçlarla seçtiği $ 12 yerine daha yüksek bir oran kullanılacak o- 

lursa, gecikmelerin vurgulanmasının anlamı daha da belirginleşecek- 

tir. Karşıt olarak, sabit giderlerin payı büyükse veya ölçek ekono¬ 

misi varsa, kapasite kullanımının yüksekliği gecikmelerden daha 

önemli bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. 



VI. E K L E R 
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Proje Sahibi Kuruluşlara Sorulan Sorular 

ve Alınan Cevaplar 

S o r u 1 a r Cevaplar 

Kâğıt Pab. Âsit Tes. Al-Tes. K.B.İ 

Proje Fikri nereden geldi? Öncelik sırasına gere numaralayınız. 
a. Başbakanlık veya Bakanlık direktifi» 
b. D.P.T. önerisi. 2 2 1 

e. Kuruluş yöneticilerinin önerisi. T i- 1 2 

d. Kahalli talepler. 3 

e. Uluslararası finansman kuralarının önerisi 3 
a/ -ı 2/ f. .Diğerleri 

2. Ön fizibilite etüdünün DPT'na verildiği tarih (Ay/Yıl) Kasım/63 1968 

3. Etüd-proje olarak yatırım programına ne zaman ve hangi şartlarla 
girdi? Burada etüd-proje deyimi ile, yatırım uygulaması için ge¬ 
rekli mühendislik projeleri dışındaki yatırım öncesi proje çalış¬ 
maları kastedilmektedir» 

a. Etüd-projenin programa.alındığı yıl: 
(Önce etüd-proje olarak programa girdi ise) 196 ; 1966 1967 

b. Etüd-proje için öngörülen süre (ay): r ~ı O 
J-

c. " " hazırlığının gerçekleştirildiği süre (ay): 12 

d. Etüd-proje için öngörülen harcama (Bin TL.): 
e. Etüd-proje için yapılan harcama (Bin TL.;r 

a/ Etibank' m yeni rezervler nedeniyle Bakır Te 1‘ui 'eve i i etmeyi planl aması. 



S o r u 1 a r 
Cevaplar     

Kâğıt Fab. Asit Tes. Al-îes. K.B.İ. 

4. Fızıoılite etüdünün hazırlanıp DPT'na intikal ettirildiği 
tarih (Ay/Yıl): Kas im/6 3 Şubat/o9 1968 

5. Yatırıra projesinin programa alındığı yıl: 1964 1966 1967 

o. Projenin yatırım programına alınmasına esas olan fizibilite etü¬ 
dünde öngörülen yatırım uygulama süresi ne kadardı? (ay) 42 36 72 36 

,. Yatırıra uygulamasının gerçekleştirildiği süre ne oldu? (ay) 78 76 120 52 

8, Aşağıdaki hususlardan hangileri sürenin uzamasına sebep’olmuştur? 
öncelik sırasına göre numaralandırınız, vaYsa diğer nedenleri de 
yazınız. 

• 

- Eürokratik engeller 2 •2 

- On etüdlerin, keşiflerin ve termin programlarının realiteden 
uzak oluşu. X 4 

- Uygulama esnasında yapılan karakteristik değişikliği. 3 

- Malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle maliyet 
artışının süre uzatılarak yıllara dağıtılmış olması. 

- İnşaatla ilgili hafriyatların düşünülenden daha uzun sürmesi. 2 1 

- Teknik personel yetersizliği. 7 

- Müteahhitlerin yetersizliği. 8 

- Müteahhitle ihtilaf. X 

- Mahzenıe teminindeki formalitelerin uzunluğu. 3 1 X 9 

- Yatkrım programında yapılmazı gerekli değişikliklerin zaman alışı 1 X 10 

- Arsanın zamanında temin edilememesi. 

- Dış finansman teminindeki zorluklar. 

- Kakit akımının termin programına uymaması. 

- İstimlâk bedellerinin zamanında ödenmemesi. 



S o r u 1 a r J e v a p 1 a r 

Kâğıt Fab. Asit Tes. Al-Tes. K.B.İ. 

- Elektrik, yol ve su ihtiyaçlarının şamarımda 
sağlanamaması. X 5 

- Gerekli makina ve ekipmanın yetersiz oluşu. 4 11 

Pogr-ucLan doğruya bağımlı projelerdeki gecikmeler. X 6 

9. Kuruluş yer seçiminde dikkate alınan faktörler (öncelik 
sırasına göre numaralandırılacaktır. Dikkate alırmış, 
fakat aşağıda belirtilmemiş olan başka faktör varsa 
ilâve edilecektir): 
- Hammadde temini. 1 5 1 1 

- Enerji ve yakıt temini. 3 4 5 

- Su temini. 2 3 6 

- Ulaştırma alt yapısı. 4 2 2 

- İnsan gücü temini ve iskân durumu. 5 7 3 

- Pazarlama sorunu. 7 1 4 

- Artıkların tasfiye imkânları. 6 6 7 

• O rH Projenin programa esas olan fizibilite etüdünde 
dış proje kredisinin ne zaman temin edilmesi 
öngörülmüş tür ? 1967 Ağustos/68 

11. Dış proje kredisi ne zaman sağlanmıştır? 1967 Haziran/67 1967 L'art/69 

12. Fizibilite etüdü revize edildi ise, 

a. Hangi tarihlerde revize edildi? Temmuz/ 6 8 Eylül/70 

b. Revizyonu gerektiren sebepler nelerdir? 
(Her bir revizyonun sebepleri ayrı ayrı belirtile
cektir* ) Uygulamaya 

geçişteki 3 
yıllık gecikme 
nedeniyle 



S o r u 1 a r Cevaplar 

Kâğıt Fab. Asit Tes. Al-Tes. K. B. İ. 

13- Tecrübe işletmesine ne zaman alındı? (Ay/Yıl) Kasım/70 Kisan/72 Şübat/73 
(kısmen) 

Mart)73 

14. Tesisin kurulu kapasitesi nedir? (Ton/Yıl) : 

• 

t 

Mihaniki odun 

hamuru:65000 
gazete kâğıdı: 

85000 

Sülfirik Asit 
($92,5):95000 
($98,5):25000 
Toplam:120000 

Alümina: 
200 000 

Alüminyum: 
60 800 

Yarı Mamul: 

34 000 

Blistes Bakır 
40800 

Sülfürik Asit 

($100'lük) 
264.000 

15. Kurulu kapasiteye göre fiilen gerçekleşen kapasite 
kullanımı oranları ($) : 

Yıllar 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

39.2 
70,0 
83.3 
84,1 
83,8 

73.9 
86, 2 
59.9 

26,0 
26, 5 
27,5 

16. Projenin programa alınmasına esas olan fizibilite 
etüdüne nazaran fiili uygulamadaki, 

a. Girdi kullanımında meydana gelen değişmeler 
nelerdir? (Yıllar itibar-iyle) Y oktur 

b. Ürün bileşenlerindeki değişmeler nelerdir? 
(Yıllar itibariyle) Yoktur 

17* Projenin doğrudan bağımlı iuğu başka projeler 
var mıdır? Varsa,hangi projeler? Yoktur Yoktur Keban HES Hopa Liman 

Oymapınar HES İnş.Samsun 
gübre fab. 



TabloI„1: Âna Bilgiler (Bir. TtTT 

; 
i 

  

Ö n 
Fizibili¬ 

teye Göre 

Projenin 
Programa 

Alınmasına 
Bsas Olan 
Fizibili¬ 
teye Göre 

1. Revize 
Fizibili¬ 

teye Göre 

2. Ravize 
Fizibili¬ 

teye Göre 

3. Revize 
Fizibili¬ 
teye Göre 

4* Ravize 
Fizibili¬ 
teyi Göre 

Fiili 

Gerçekleş¬ 
meye Göre 

ia. Mali Kaynaklar (Toplam) 
(l)Kuruluş Ozkaynakları 
(2)D.Y.B. Kredisi <1 

(3)Dış Proje Kredisi • * 

(4)Diğer Borçlanmalar 
b. Teknoloji Seçimi,know~how i/ 1 

im. 

(l)Yeni Teknoloji 
(2)Bilinen Teknoloji -

(3)Patentİe Üretim 
(4)lisansla Üretim 

(5)Yerli Dizaynla Üretim 
c. Kuruluş Yeri 

d. Sabit Serm.Yatırım Tutarı 

e. İşletme Sermayesi Tutarı 
f. Yatırım Uygulama Termini 

1/ îlgili alt kalemlerin karşısına (x) işareti konacaktır. 
NOT:Sütunların herbirindakı parasal değerlerin hangi yıl 

fiyatları ile tesbit edildiği belirtilecektir. 

İstenirse, kuruluşların verdikleri cevaplar araştırma yazarından sağlanabilir. 



'*Ki0 -T; 3—rfrrraı 3ür---i (Bin Tl '.T 
I 
| | Projenin P 

Bsas Clan 
rogr + a 
Pizi oil 

Allamasın r. 
itaye Göre 
-

Fiilen Gerçekleşen 
1972 1973 19/4 1975 1976 1972 ! 1S73 T 197+ 1975 j 1976 

t 

1. Memurlara Odensn : 

İ2. işçilere Ödenen t  
3. Personel ve işçilik Öden-teri 

Torlası (1»2) 
4 - Amortisman 

» 

5. ? a i z 
— ■—— 

jĞ. X i r a 
İ7« Vergiler (Bina,Arazi ve Taşıt) 
|S. Gayri Safi Kâr (8 “16) i 

9. Sigorta ve Diğerleri 
f 

10.Katma Değer Toplamı 
(3M+5+6+7+8+9) 

' 

11.Genel Giderler 
1    ... 

12.Satış Masrafları 
  

13.Inputlara Yapılan Ödemeler 

14.Üretimin Satış Değeri 
(10+11+12+13) i 

15*Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 
. İ+1+5+8+; +9+11+12+1 _• j 

İt.Gayri Safi Kâr (14-15) i ! T i 
17»Kurumlar Vergisi ve Diğerler " - | 

. ar (16-17) 
_ .... ■ ... ... _ 

-

! île. j •, ...   !_ 
.. . fîi: v ~ ~ --E 4  -4 —4.. 1 

:g. : Fizibilite etüdüne ıstırî:. i o’, durulacak olan siitıinlaidsk i pH.aaal değerlerin hang+ yı i'ya 
.4tİSSttfa“l4i|i bellrtl‘I - ' tir- Fiili g»rçSkJeşm.ya ilişkin sütunlar ise cari fiğtlarla ~ 

.stenrise, vuruluşlar m verdikleri cevaplar araştırma yazarından sağlanabilir. 
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TabloI,3î Sabit Sermaye Yatırımı    (Bin TL. ) 
r       Y I L L A R 

19.. 19. . 19.. 19.. 19... 19.. 19.. 19.. 

a. Projenin Programa Âlı.. „ ^aıra Esas 
Olan Fizibilite Etüdüne Gox_ yatı 
rımın Yıllara Dağılımı 

b. Talep Edilen Yıl Ödeneği 

c. Tahsis Edilen Yıl Ödeneği 

d. Revize Yıl Ödeneği 
* 

e. Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması 
r 

NOT; Fizibilite raporundan alınacak rakamların hangi yıl fiyatları ile 
tesbit edildiği belirtilecekti , 

b, c, d ve e maddeleri cari fiyatlarla gösterilecektir. 

İstenirse, kuruluşları-' er likleri cevaplar araştırma yazarından sağlanabilir. 



u-■       XVI.- ^   -   ^ uarı xıya-c±arıa;' 
— -  (Kilvon TL.) 

Seydişehir Alüminyum Tesisleri Bandırma Sülfürik Asit Tesisi Aksu Kâğıt Fabrikası 
Prog. 
Yılı 

Karakte¬ 

ristiği 
Baş-Bit Yıl fj 
Tarihi lt‘a iye 1 Ödeneği V 

- Karakte¬ 

ristiği 
Baş-Bit . Yıl 
Tarihi '_a 1^e 1 Ödeneği Karakte- Baş-Bit f. Yıl 

ristiği Tarihi '!‘a ly 1 Ödeneği 
1964 - _ 

- - bO.000 t/y 64-67 162,0 4,6 
odun hamuru 

50.000 t/y 
gazete Kâğ. 

1965 Etüd(Muğla- 
Î.Iilas) 

63-65 1,6 1,5 -
- - -

II 64-67 162,0 25,5 

1966 " (Yer be¬ 
lirsiz) 65-67 2,0 0,5 100.000 t/y 

(Etüd) 66-67 37,6 15,0 II 64-68 162,0 1.3,7 

1967 
Al tim ina, Alü¬ 
minyum ve ya¬ 
rı mamul ür. 

-63-69 585,0 10,0 100.000t/y 
(Etüd) 

r 

66-68 37,6 18,0 II 64-70 280 ;0 5,0 

1968 

Alümina 

200.000 t/y 
Alüminyum 
50.000 t/y 
Yarı mamul 

25.000 t/y 

63-72 1586,0 51,8 120.000t/y 66-69 64,7 4,5 
65.000 t/y 
odun hamuru 

80.000 t/y 
gazete Kâğ. 

64-70 332,5 30,2 

65.000 t/y 
1969 ?ı 63-73 1827,2 80,0 II oı Ol 1 o 61,5 6,5 

odun hamuru 

85.000 t/y 
gazete Kâğ 

64-70 362,7 161,7 

ıı 

1970 
Yarı mamul 
34.000 t/y 63-73 1915,6 470,0 II 66-71 97,5 33,0 İt 64-70 362,7 141,4 

1971 1» _ 63-73 2464,8 531,7 II 66-72 155,2 45,0 II 64-71 507,4 ■4,1 

1972 »*. 67-73. 2464,8 762,0 II 66-72 159,0 19,1 - - - -

1973 II 67-74 3033,0 293,6 - - - - - - -

1974 II 67-74 3535,3 278,5 - - - - - - - -

1975 II 67-75 4739,7 397,6 - - - - - - - -

1976 II 67-76 5308,1 343,7 - - - - - - -
-

a/ KBİ, özel sektör statüsünde olduğundan, kamu yatırım programında yer almamıştır. 
Kaynak: Yıllık Programlar eki Kamu Yatırım Projeleri Cetvelleri. 
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EK: II 

Tablo 11,2: Yatırım Harcamalar mm Yıllara İbre Dağılımı 

Al- Te s. Asit Te s. Kâğıt Fab. K. B.İ. 
Yıllar Cari 

fiy. 
1968 
fiy. 

Cari 
... fiy. 

1968 
fiv. 

Cari 
fiy. 

1967 
fiy. 

Cari 
fiy. 

1968 
fi.v. 

1965 0,6 0,7 

1966 1,6 1,7 

1967 6,6 6,7 0,3 0,3 6,7 6,7 
1968 48,4 48,4 10,4 10,4 51,8 51,0 57,4 57,4 

1969 140,7 135,2 18,6 17,9 212,1 200,6 256,3 246,3 
1970 539,9 461,7 46,9 40,1 236,7 199,2 449,5 384,4 
1971 768,5 518,9 41,6 28,1 389,9 263,3 
1972 1096,9 657,8 25,0 15,0 301,7 180,9 
1973 1090,2 580,4 269, 2 143,3 

1974 873,4 382,2 
1975 445,1 163,0 . ..... 

1976. . 290.2 . 9.0.3 

Proje 5302 1 
Toplamı ' 3047,0 142,8 111,8 507,3 457,5 1724,0 1275,6 

Yapılabi¬ 
lirlik 
Etüdüne 
Göre: 
-Reel 
Artış(fo) 58,4 14,7 26,2 40,3 

-Nominal 
Artış($) 175,6 46.iL, —ââ*SL — 

a. Harcamaların Sabit fiyatlara dönüştürülmesinde, DPT, 19Ğ3«1976 
Sektörel Yatırım Daflâtörleri, Ocak 1977, Sh,17'deki tableda ima-^ 
lât sanayii için verilmiş olan deflâtörlerden yararlanilmişiir, 

b. Harcamaların makina toçhizat-inşaat ve iç-dış para dağılımı bilin¬ 
mediğinden, sabit fiyatlara dönüştürme işleminde bir ölçüde bata 
payı mevcuttur. 

c. Karşılaştırma yapılırken baz olarak Al-tes, için Mart/1969, Asit 
Tesr- için Şubat/1969, Kâğıt Fab, için Mart/1968 ve KBİ için Ha- 
ziran/1968 tarihli yapılabilirlik etüdleri alınmıştır. 
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EK:III 

"İşletme Dönemi Sonuçlarının Değerlendirilmesi" 
bölümünde yer alan 7,8 ve 9 nolu tablolar ile ilgili açıklama: 

Çalışmanın IV, bölümünde yer alan 7,8 ve 9 nolu tablolar 

aşağıda açıklanan yöntemle sırasiyle EK:III.1, III.2 ve III.3 nolu 

tablolardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

1. İncelemenin amacı, üretim faaliyetleri açısından yapıla¬ 
bilirlik etüdü ile fiili uygulama sonuçlarının karşılaştırması 
olduğundan, faizler v.b. faaliyet dışı gelir ve giderleri dikkate 

al ınmamışt ır. 

2. KBİ-Samsun İzabe Tesislerinde grev nedeniyle ortaya 
çıkan 1975 yılındaki 88 günlük duruş dönemi giderleri, maliyet 

ve kârlılık üzerinde yapacağı arızî etkiyi gidermek amacı ile 
hesaplarımıza dahil edilmemiştir. 

3. Sabit fiyatlarla karşılaştırmanın yapılabilmesi için, 

fiili ve etüd değerleri tesisin işletmeye alındığı yılın fiyatla¬ 

rına dönüştürülmüştür. Bu işlemde aşağıdaki deflatörler kullanıl¬ 

mıştır: 

a. Personel Giderleri; Türel, 0., "Sanayileşme Süre¬ 

cinde Kamu Girişimciliği: Karma Ekonomide Bir Kaynak Tahsisi K .deli 

Denemesi", Aralık 1976, Sh.92'deki yıllık ortalama işçi ücretleri 
artışlarından yararlanılarak deflate edilmiştir, 

b. Amortismanlar sabit kıymetlerin defter kaydına göre 
değil, fizibilite etüdünde yer alan ve gerçekleşen yatırım maliye¬ 

tinin karşılaştırma yılına indirgenmiş değerlerine göre hesaplan¬ 
mıştır. 
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c. Vergiler, genel giderler ve satış masrafları*na 

toptan eşya fiyatları genel endeksi tatbik edilmiştir,^ 

d. Girdiler*9 yapılan ödemelerde, veren sektöre ait 

toptan eşya fiyat endeksleri kullanılmıştır.-^ 

satılan malların baz yılındaki satış fiyatlarından yararlanılmıştır». 

Stok değişmeleri, maliyet üzerinden işlem görmekle birlikte, çalış¬ 
mamızda burada da satış fiyatları kullanılmıştır. Bu yöntemden 
meydana gelen hata payının büyük olmıyacağı kanısındayız., KBİ'nin 

pıamuller yine baz yılı maliyet fiyatıyla değerlendirilmiştir. 

4. Brüt satış kârı, net satış kârını ve istihsal-kurum- 
Lar vergilerini kapsamaktadır. 

.J Bkz.İstatistik, İstatistikçiler Derneği Dergisi, 1974,Cilt 2, 
Özel Sayı, Sh.53 (1974 Ye 1975..yılları için Türel 
tarafından derlenen seriler kullanılmıştır.) 

1/ Anılan İstatistik Dergisi. 

e. Satış gelirlerinin sabit fiyatlarla ifadesinde, 

hesabında ise mamuller baz yılı satış fiyatı, yarı 
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EK-III 

Tablo III.1 : Aksu Kâğıt Fabrikası İşletme Dönemi Sonuçları 
(Cari fiyatlarla) 

(Milyon TL.) 

Mart/l968 Fiili Sonuçlar 
Tarihli 
Etüde Göre 
(Tam Kap.) 

1973 1974 1975 

1. Memurlara ödenen 2,4 3,8 4,8 7,6 
2. İşçilere Ödenen 8,4 22,4 29,8 48,4 
3. Personel Gid.Top. (1+2) 10,8 25,8 34,6 56,0 
4. Amortisman 22,1 27,4 27,6 27,9 

5. Vergi, Resim, Harç 3,8 3,2 3,5 
6. Sigorta 0,9 1,2 1,0 1,0 
n 
t • Brüt Satış Kârı (7=16) 49,9 56,0 61,8 96,2 
8. Katma Değer Toplamı 

(3+4+5+6 + 7) 83,7 114, 2 128,2 184,6 

9. Genel Giderler 17,9 39,9 47,7 48,8 
10. Girdilere Ödenen 101,6 152,0 259,1 278,9 
11. Sınaî Maliyet Toplamı 

(8+9+10-7) 153,3 250,1 373.2 416,1 

12. Stok Artışı - -17,8 16,8 6,1 
13. Satılan Malların Sınaî 

Maliyeti (11-12) 153,3 267,9 356,4 410,0 

14. Satış Masrafları 0,8 3,1 3,3 4,9 

15. Brüt Satış Gelirleri 204,0 327,0 421,5 511,1 

16. Brüt Satış Kârı (15-13-14) 49,9 56,0 61,8 96,2 

17. Çıktı Değeri 
(11+14+16)=(12+15) 204,0 309,2 438,3 517,2 

Kaynak: Fizibilite etüdü ve SEKA'nın "Yıllık Faaliyet Raporları". 
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EK-III 

Tablo III.2 : Bandırma Sülfürik Asit Tesisi İşletme Dönemi 
Sonuçları 

(Cari fiyatlarla) 
Milyon TL. ) 

Şubat/1969 Fiili Sonuçlar 
Tarihli 
Etüde Göre 
(Tam Kap.) 

1973 1974 1975 

1. Memurlara Ödenen 0,3 1,0 1,3 2,2 

2. İşçilere Ödenen 1,2 4,6 . 7,1 9,6 

3. Personel Gid.Top. (1+2) 1,5 5,6 8,4 11,8 
4. Amortisman 3,7 12,1 12,2 11,0 
5. Vergi, Resim, Harç - - - -

6. Sigorta 0,3 - - -

7. Brüt Satış Kârı (7=16) 14,2 -13, 2 1,9 19,1 

8. Katma Değer Toplamı 
(3+4+5+6+7) 19,7 4,5 22,5 41,9 

91 Genel Giderler 6,0 10, 2 13,3 18,8 
10. Girdilere Ödenen 14,4 17,3 26,0 25,4 

11. Sınaî Maliyet Toplamı 
(8+9+10-7) 25,9 45, 2 59,9 67,0 

12. Stok Artışı - 4,6 5,9 4,7 

13. Satılan Malların Sınaî 
Maliyeti (11-12) 25,9 40,6 54.0 62,3 

14* Satış Masrafları 0, 4 4,1 3,7 0,5 
15. Brüt Satış Gelirleri 40,5 31,5 59.6 81,9 
16. Brüt Satış Kârı 

(15-13-14) 14, 2 -13, 2 1,9 19,1 

17. Çıktı Değeri 
(11+14+16) =»(12+15) 40,5 36,1 65,5 86,6 

Kaynak: Fizibilite etüdü, EK-I ve Etibank'm 1973 - 1975"Faaliyet 
Raporları" 
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EK-III 

Tablo III.3 : Karadeniz Bakır İşletmeleri 
İşletme Dönemi Sonuçları 

(Cari fiyatlarla) 
(Milyon TL.) 

Haziran/68 Fiili.Sonuçlar 
Tarihli 
Etüde Göre 

(Tam Kap.) 
1974 1975 

...1. Memurlara Ödenen 9,4 24,4 28,9 
2. İşçilere Ödenen 34,4 89,9 110,4 

3. Personel Gid.Top.(1+2) 43,3 114,3 139,3 

4. Amortisman 60,1 107,5 73,7 

5. Vergi, Resim, Harç - 3,9 5,1 

6. Sigorta - - -

7. Brüt Satış Kârı (7=16) 181,4 4,4 -16,7 

8. Katma Değer Toplamı 
(3+4+5+6+7) 285,3 230,1 201,4 

9. Genel Giderler 58,3 38,1 22,6 

10. Girdilere Ödenen 134,2 91,1 87,0 
11. Sınaî Maliyet Toplamı 

(8+9+10-7) 296,4 354,9 327,7 

12. Stok Artışı - -135,0 56,1 

13» Satılan Malların Sınaî 
Maliyeti (11-12) 296,4 489,9 271,6 

14. Satış Masrafları 2,9 1,3 3,8 

15. Brüt Satış Gelirleri 480,7 495,6 258,7 
16. Brüt Satış Kârı 

(15-13-14) 181,4 4,4 -16,7 

17. Çıktı Değeri 
(11+14+16)=(12+15) 480,7 360,6 314,8 

Kaynak: Fizibilite etüdü ve KBİ'nin "Yıllık Faaliyet Raporları" 
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VIII. SUMMARUM 

1. Über die Beobachtung und Bewertung der Investitionen: 

a. Angefangen mit der Ausführung des Ersten Planes 

t die Staatliche Planungs Organisation (nachfolgend kurz SPO ge-

mt) gressen Wert auf die Beobachtung der Investitionen und Bevver-
lg der Beobachtungsergebnisse gelegt. Sowohl bei der makro- als 

sh bei der mikroökonomischen Bevvertungen vvurde von der SPO die 

retaere Realisierungsquote" als eine Erfolgsanzeige der Investiti-

realiaierungen verwendet. Wegen des anhaltenden Zuvvachses des 

jektenumfanges in jaehrlichen Programmen und des Anstieges der 
etaeren Realisierungsquote ist nun allein die genannte Quote als 

e Erfolgsanzeige unzureichend. Andererseits hat die SPO von Zeit 

Zeit versucht, auf den Zuvvachs des Projektenumfanges und den da-

3 zu entstehenden Produktions- und Einkommensverlust hinzuweisen. 

b. Obwohl die genannten Anzeiger sinvoll sind, ist 

anserer Meinung nachf ein bedeutender Versaeuinnis, dass es nicht 

ırsucht wird, wie v/eit man bei dem realisierten Projekt mit den 

lomischen Massen erfolgreich v/uor'dej mit anderen Worten,es ist 

. unserer Meinung der vvichtigste Versaeumnis auf diesam Gebiet, 

es zur hauptsaechlichen Absicht wird, das ins Programın aufge- 
ene Projekt um jeden Preis zu realisieren. 
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c. In dieser oben kurzgeschilderte Bewertung zu 

realisieren beabsichtigende Studie vvurden vier Projekte studiert. 

In dieser Studie haben wir versucht, die Bereitung der Ausführbar- 

keitsstudien der Projekte und deren Zusammehhang mit den Investiti-
onsprogrammen, die bei der Investitionsausführung auftretenden Prob¬ 

leme und zuletzt die Ergebnisse des Betriebsperiodes festzustellen 
und zu bewerten. Die bei dieser Studie erzielten Befunde vvurden fol-

gend kurz aufgestellt. 

2. Die Beobachtungen und Befunde: 

a. Gleich nach der Zusammenfassuhg einer Investiti-

onsvorstellung wird eine Ausführbarkeitsvorstudie aufgestellt und 

das Investitionsprojekt meistens Aufgrund dieser Vorstudie in das 

Investitionsprogramm Zwecks der Vorbereitung der eigentlichen Aus-
führbarkeitsstudie und/oder des Beginns mit der Investitionsaus- 
führung. 

b. Bei den Projekten, die in das Investitionsprog-

ramm aufgenommen werden, bevor die eigentliche Ausführbarkeitsstudie 

gefiihrt vvurde, kann man waehrend der ersten Programcıjahren keine 
merkbare Fortschritte bezüglich der Investitionsrealisierung-erzie- 
len und es kann zur grösseren Aenderungen der charakteristischen 

Grössen des Projekts führen. 

c. Die Verhandlungen der Auslandskredite bedürfen 

langer Zeit und es führt zur Verspaetung bei der Ausführung der 
Projekte, die ins Programm aufgenommen vvurden, ohne dass ihr Aus-

landskredit gesichert vvurde. 
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d. Meistens können die Investitionsprojekte nicht 

in der vorgesehenen Dauer realisiert vverden. Die Projekte im Zwi-

schenproduktensektor mit dem Aufvvandsumfang innerhalb von 0,5 his 

2,5 Milliarden TL. benötigen Angefangen mit der Ausführbarkeitsstu- 

die bis zum vorlaeufigen Inbetriebnahme eine Zeitspanne in etwa 
von 5 Jahren. Nach einer Feststellung des Koordinierungs Departments 

der SPO bezüglich der im Jahre 1975 vollendeten Projekte İst die 

mittlere Realisierungsverspaetung der Investitionsprojekte ca. 2,5 
Jahre. 

e. In aehnlicher Weise wurde beobachtet, dass die 

Investitionen nicht mit den vorgesehenen Kösten beendet vverden kön¬ 

nen. Nach der Beseitigung der Wirkungen des Lohnanstieges und der 
Preiserhöhungen Investitionsgüter waehrend der Investitionsdauer, 
mit anderen Worten, nach der Umrechnung zu den festen Preisen in der 
Ausführbarkeitsstudie, vvurden beim Vergleich der aktüellen Kösten 
mit den in der Studie vorgesehenen Kösten reaie Kostenanstiege fest- 

gestellt. Der eigentliche Grund der genannten Kostenanstiege sind 
der Auftritt der neuen in der Studie nicht vorgesehenen Arbeiten 

oder die Benötigung mancher Arbeiten auf laengere Zeit, als es vor- 

gesehen wurde, 

f. Die Betriebe können die vorgesehene Kapazitaet 

meistens nicht erreichen. Bei der niedrigen Ausnützungen der Kapa¬ 

zitaet, die unserer Meinung nach aus Misserfolge aus der Betriebs-
organisation und -führung sovvie aus den Projektentvvurffehlern ent- 
stelıen, konnte keine Neigung zur Besserung festgestellt vverden. 

% 

g. Als Folge der Resultanten der niedrigen Kapazi¬ 
taet sausnützung und der realen Kostenanstieges vvurden grosse Anstie- 
ge der (Kapital/Produktion)-Verhaeltnisse beobachtet. 
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h. Auch bei der Arbeitskraftausnützung wurde eine 

generelle und merkbare Unvvirksamkeit beobachtet. Die ansteigende 

Verschlechterung der Arbeitsproduktivitaet führt zu ernsten Beden¬ 
ken. 

i. Weiterhin vmrde es festgestellt, dass die realen 

Produktionskosten wegen der Unwirksamkeit der Arbeitskraftausnützung 

und andereseits der hohen Abschreibungsraten höher als es in den 

Wirtschaftlichkeitsstudien vorgeseheıı waren. Dies beeinflusst aber 

die kommerzielle Eintraeglichkeit der Betriebe in bedeutender Weise, 

k. Zuletzt soll es bemerkt werden, dass die von Zeit 

zur Zeit festgestellten Prozessfehldarstellungen auf die ökonomi- 

sche Produktivitaet der Betriebe in grossem Masse wirkt. 

3. Vorschlaege: 

a. Es waere passender sein, falİs die Investitionen 

nach den Rıchtlinien des Dritten Fünfjaehrigen Entvvicklungsplanes 

in das Investitionsprogramm vorerst als Studie-Entwurf mit der Un-

verb'indlichkeit bezüglich d er ent gül t i gen Entscheidung über die In- 

vestitionsausführung aufgenommen v/ürde, anstatt es der Vorstudie 

basierend ins Programın aufzunehmen. S o können die Kösten, die In- 

vestitionsdauer, die Kapazitaet, u.s.w. des Projekts mit grösserer 

Sicherheit bestimnıt rnıd der Investitionsbeschl'uss zutrefflicher ge- 
fasst werden. Es muss aber von der SPO im Abschnitt "Ausführungs- 

bestimmungen" der jaehrlichen Programme offenbar und entgültig be- 

stimmt werden, über vvelche Kosteaböhe sich befindende Projekte ins 

Programm vorher als Studie-Entv/urf aufgenommen vverden müssen. 
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b. Ixn Anbetracht der Wirtschaftlichkeit des Pro.jekts 

ist es zweckmaessig, dass dia SPO von den staatlichen Investoren 
verlangt, die YVirtschaftlichkeitsstudie im Schein der sich aendern-
den ökonomischen Lage zu erneuern, die rewiüierte Studie bevvertet 

und notfalls die Aenderung der charakteristischen Eigenschaften des 
Projekts vorschlaegt, denn nach unserer Meinung ist es zweifellos 
nützlicher, dass das Projekt durch geaenderte ökonomische Lage 
bedingte als die anfaengliclıe Eigenschaften besitzt. Der sichtbar- 
ste Beweis dessen sind die ökonomische Feststellungen in unserer 

diesen Studie. 

c. Ausserdem ist es notvvendig, dass die SPO eine 

spezielle Beobachtungsmethode entwickeit und anvvendet, die beson-

deres die Bindungen unter den grösseren Projekteıı in Betracht zieht. 

Bezüglich der Investitionsausführungen und des Betriebs der vollen- 
deten Anlagen ist die Peststellung und Bevvertung der Bindungen \mter 

den Projekten noch vvaehrend der Programmaufstellung sehr wichtig. 

Diese bei der Programmaufstellung in Betracht zu ziehende. Massnah-

men sind aber doch kurzfristige Handlungen. 

d. Wie vvir noch vorher bemerkten, ist die mittlere 

Investitionsdauer der Projekte ca* 5 Jahre. Aufschluss dessen zei-

gen sich die VYirkungen der Fonduseinteilung der Plaene mittleren 

Fristes mehr in der daraufkommenden Planungsperiode. Mit anderen 

Y7orten wird der mit dem Plan zu erlangen beabsichtigte industriel-

le Produktionsstruktur in grossem Masse durch die Invegtitionsprog-
ramme des vorangegangenen Planes bestimmt. Daher ist es notwendig, 

die sektorelle Entwicklungsprogramme durch verbindliche Perspektiven 
laengerer Periode (z.B. 10 jaehrige) anstatt durch fünfjaehrige 

Plaene aufzustellen. Ausserdem glauben wir, dass es nützlicher sein 
wird, die oben vorgeschlagene kurzfristige Massnahmen bezüglich der 

Bindungen unter den Projekten auch in laengerer Frist (z.B. im PLah-
men des fünfJaehrigen Planes) vorzutreffen. 
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e. Zum Schluss soll es bemerkt werden, dass die 2,5 

jaehrige Verspaetung des Projekts dem 25 %'igem Verlusst der Kapa-
sitaetsausnützung gleichkommt, falls derlnvestor mit den festen 

Preisen gearfeeitet haette. Sollte es anstatt des Zinsfusses vom 

.2 ‘Jo, den die SPO mit sozialenAbsichten gewaehlt hat, ein hoherer 
jinsfuss angewandt werden, so waere die Bedeutung der Betonung der 

rerspaetungen noch sichtbarer. Als Gegenargurnent waere die höhere 
[apazitaetsausnützung als ein wichtigerer Faktör als die Verspae- 
ungen sein, falls der Anteil der festen Produktionskosten grösser 
st. 
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