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ORTAK PAZAR 'A GİRİŞİMİZİN KAMU SEKTÖRÜ 
PROJELERİNİN D.P.T. *03 DEĞERLENDİRİLMESİNE 

MUHTEMEL ETKİLERİ 

I. GİRİŞ 

Siyasî bir karar sonucu Ortak Pazar ’la olan 

bağlarımız sıkılaşmış ve "Altılar" adı da verilen bu 

toplulukla bütünleşmemizin (entegrasyon tamuzun) ilk eiddi 
adımı sayılabilecek "geçiş dönemi"ne girişimiz kesinleş¬ 

miştir. Yoğun bir İktisadî kalkınma çabası içinde olan 

ülkemiz ekonomisinin işleyişi bundan böyle yeni bir takım 
kurallara tabi olacaktır. Ekonomimizin işleyiş kural¬ 

larındaki değişmeye uygun olarak, bu ekonominin en iyi 

kaynak dağılımı ve dolayısıyla, mümkün olan en yüksek 

kalkınma hızını, denge içinde sağlamak için gerekli 

araştırmaları yapmakla görevli Teşkilâtımız İktisadı 
Plânlama Dairesinin de çalışma raetodlarını ve kriterle¬ 

rini değiştirmesi gerekecektir. 

Elinizde bulunan çalışmanın amacı da kamu 

projelerinin değerlendirilmesinde bu gün kullanılmakta 
olan metod ve kriterlerin ekonomimizin yeni gerçeklerine 

nasıl uydurulabileceğinin araştırılmasıdır. 

Ortak Pazar ile Türkiye arasında imzalanmış olan 

"Geçiş Dönemi Anlaşması", Türkiye’nin Topluluğa nazaran 
daha zayıf bir ekonomiye sahip oluşu gerçeği göz önüne 

alınarak tespit edilmiş olan "uzatılmış dönemler" (yani 
22 yıllık dönemler) dışında, Ortaklığın temeli olan 
Roma Antlaşması tadan pek farklı değildir. Daha başka 
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bir deyimle : Türkiye, ekonomik gücünün müsaade edebile¬ 
ceği daha uzun bir zaman süresi içinde (ki bu süre Altılar 
için on buçuk yıl olmuştur ), Roma /altlaşması hükümlerine 
intibak etme sorumluluğunu yüklenmiştir. 

Çalışma ana hat olarak, ekonomimizin uyması 

gerekli temel şartları (yani Anlaşma *nm genel ilkelerini) 
ve bütünleşmeye karar veren bir grubun, getireceği özel 

şartların ötesinde, ilişkilerini düzenliyen kuralların 

çok kısa bir özetini verdikten sonra bu yeni şartlar 

içinde ortaya çıkacağını sandığımız iktisadi politika 

hedeflerini tesbit etmeğe çalışacak ve son olarak da, söz 

konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmek için proje değer¬ 
lendirmeye getirilmesi gerektiğini düşündüğümüz değişiklik¬ 

leri inceleyecektir. 

Ortak Pazar çok uzun dönemde siyasi birliği 

hedef almış fakat, realist bir tutumla böyle bir birli¬ 

ğin temelini iktisadi bütünleşmeye (entegrasyon*a) 
dayandırmıştır. Entegrasyonun sağlanması için düzen¬ 
lenen sisteıPP 

a. I/iktar kısıtlamalarından temizlenmiş bir 

gümrük birliğini, 

b. Ortak fiat, malın serbest dolaşımı, malı 

ilgilendiren politikanın ortak finansmanı, aynı malı 
üreten kişilere her ülkede aynı garantinin sağlanması 

(1) AET Düzenine ve Türkiye yönünden getireceği sorun¬ 
lara Genel Bakış; Ağustos 1968; D.P.T. : 580 - 
İ.P.D : 233. 
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ve üçüncü ülkelerle alış-vcrişte ortak bir koruma rejimini 
kapsıyan bir "ortak tarım politikası"nı; 

c. Kişilere, milliyetlerinden dolayı, farklı 

muamele yapma yasağı anlamına gelen "çalışanlar arası 

hareket özgürlüğü"nü; 

d. Üreticilerin iktisaden en elverişli bölgele¬ 
re yerleşme veya oralarda şube açma hakkı ve özgürlüğü 

anlamına gelen "yerleşme ve şube açma özgürlüğü"nü; 

e. İşçi tasnifine girmiyen özel ve tüzel kişile¬ 
rin istedikleri yerde faaliyet göstermeleri anlamına gelen 

"hizmet ifası özgürlüğü"nü; 

f. Özel veya tüzel kişilerin yatırım yapma, kıy¬ 
metli evrak alım-satımı, kredi açma, kefalet ve garanti 

verme ve şahsi ödemeleri için gerekli transferleri yaptır¬ 
ma hakkı anlamına gelen "Sermaye hareketleri özgürlüğü"nü; 

g. Serbest rekabet düzeninin sağlanmasını; 

h. Üyelerin vergi politikalarının ahenkleştiril- 
mesini; 

i. İktisat ve ticaret politikalarının yaklaştı¬ 
rılmasın! öngörmektedir. 

Diğer taraftan, Entegrasyon teorisi gerek pazar¬ 

ların entegrasyonu ve gerekse entegrasyonun iktisadi büyü¬ 

me üzerindeki etkisiyle ilgili olarak genel bazı kurallar 

getirmektedir. Buna göre î pazarların entegrasyonu için 
öncelikle bir gümrük birliği yaratılması, sonra da kartel¬ 
lerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, pazar¬ 

ların entegrasyonu için, belli dönemler (yani çok-kısat 
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kısa ve uzun dönemler) ve belli pazar tipleri (küçük ve 
dağınık ünitelerde.n kurulu pazar ve büyük ve az sayıda 
üniteden kurulu pazar) itibarıyla ve bunların çeşitli bi¬ 
leşimleri (kompozisyonları) için değişik şartlar mevcut¬ 
tur. Bu şartlar dahilinde meydana gelen pazar entegrasyo¬ 

nu: mekân içersinde, zaman içersinde ve farklılaştırılmış 
mallar bulunduğu piyasalar arasında gerçekleşir.^^ 
Entegrasyon teorisinin iktisadi büyüme üzerinde etkisi ise, 
geçiş döneminde, gümrük birliği nedeniyle ortaya çıkar. 
Geçiş dönemi sırasında ülkenin sermaye ve işgücü verimli- 

(2) 
ligi, genellikle, artmaktadır. Arz 'daki bu artış eği¬ 

liminin müsbet sonuç verebilmesi için talep seviyesinin de, 
paralel olarak, yükselmesi gereklidir. Talep seviyesin¬ 

deki değişiklikleri ise iktisadi entegrasyon sonucunda 

ülkedeki yatırım hacminin alacağı yeni biçim (yani eski- 
(3) sinden az veya eskisinden çok) tayin edecektir. 

Konunun talep yönünden ine denişinde değinilme¬ 

si gereken ikinci önemli nokta: "bütünleşme süreci" baş¬ 

ladığında, ülke "ödemeler dengesi"nin içinde bulunduğu 
durumdur. "Geri kalmış"ya da "kalkınmakta olan" diye 

adlandırılan ülke tiplerinde, yurt içi talebin ülkede 

mevcut sermaye teçhizatı ve işgücünü azami ölçüde kullan¬ 

dıracak bir seviyede tutulması siyasî iktidarın (devletin) 
başlıca fonksiyonu haline gelmiştir. Bu görevin ifası 

(1) Louis Phlips ; Del' Integration des Marches; Paris,1962; 
(2) Bela Balassa; The Theory of Economic Integration; 

Illinois, 1961, P.137. 

(3) A. Lamfalussy; Integration Europeenne et Realite 
Economiquc; Bruges, 1964; P, 37 
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sırasında siyasi iktidarın karşısına dikilen en önemli 
engel de, genellikle, ödemeler dengesinin durumu olmakta¬ 
dır : kronik bir ödemeler dengesi açığına sahip veya 
elinde yeterince döviz ve altın rezervi bulunmıyan bir 
ülke "bütünleşme süreci"nin, yani gümrük duvarları ve 
benzeri etkili tedbirlerin ortadan kaldırılması faaliye¬ 

tinin, ilk anlarında iç harcamalarını kısmak zorunluğu 
ile karşılaşabilir. Bu ise, tabii olarak, mevcut üretim 

kapasitesinin âtıl bırakılması sonucunu doğuracaktır.^^ 

Demekki İktisadî bütünleşme sürecine dengeli 
veya fazlalık veren bir ödemeler dengesi ile giren ülkele¬ 

rin elinde iç ekonomik politikaları yönünden bir emniyet- 
kemeri bulunacaktır. "Gümrük birliği"ne geçiş konjonk¬ 

türe menfi etki yaptığı, yani bir gerileme (resesyon) teh¬ 
likesi belirdiği anda siyasî iktidar iç talebi isteği gibi 
destekliyecek, kaynakların tam kullanımı sağlıyabilecek 

ve böylece, işletmelerin yatırım ve yenileşme politikala¬ 
rını müsbet yönde etkiliyecek ortamı yaratabilecektir. 

II. EKONOMİMİZ İH YENİ ŞARTLARINA UYC-UH İKTİSAT POLİTİKASI 
HEDEFLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

A. AMAÇ 

Araştırmamızın amacı "Ortak Pazar *a geçiş dö¬ 

nemine girişimizin kamu projelerinin değerlendirilmesine 

etkileri" olduğu ve gerek Avrupa Ekonomik Topluluğu *nun 

getirdiği özel ve gerekse bütünleşme teorisinin ortaya 

A. Lamfalussy; Op. Cit. 
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koyduğu genel şartları da kısaca gözden geçirmiş olduğu¬ 
muza göre "proje değerlendirmeye etkileri" incelemeye 
başlamamız, ilk bakışta, şaşırtıcı olabilir. Ancak, 
hatırlamak gerekir ki "Proje değerlendirme" tek başına 
var (autonome) ve geçerli bir uygulama olmaz; Projeler, 
siyası karar organlarınca tespit ve tayin edilen, iktisat 

politikası hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek 
amacıyla değerlendirilir ve seçilirler. 

Öyleyse, her şeyden önce, ekonomimizi etkileye¬ 
cek yeni genel ve özel şartları gözönüne alarak bu güne 
kadar ulaşılmaya çalışılmış iktisat politikası hedeflerin¬ 
de ne gibi değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğimizi 
tespit etmek gerekecektir. Ortak Pazar gerçeği açısın¬ 
dan tespit edilecek yeni hedefler (tabii ki araştırmamız¬ 
da, ancak, hedef taslak veya tahminleri söz konusu olabi¬ 
lecektir) tayin edildikten sonradır ki bu hedeflere en 
iyi biçimde ulaşabilmek için bu gün uygulamakta olduğumuz 

değerlendirme metod ve kriterlerinde ne gibi değişiklik¬ 
ler yapılması gerekeceğini araştıracağız. 

E. İKTİSAT POLİTİKASI HEDEFLERİNE GETİRİLEBİLE¬ 

CEK DEĞİŞİKLİKLER 
S* 

1. Mevcut Hedefler : 

Plânlı dönemin başlangıcından bu yana ortaya 

konmuş olan "kalkınmanın genel amaçları", birinci ve 
ikinci beş yıllık plânlarda mevcut ilgili bölümlerden de 

anlaşılacağı üzere pek büyük değişiklikler geçirmemiştir. 
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Bu "genel amaçlar"ı : l-"Adam başına millî ge¬ 

liri hızlı ve devamlı arttırmak, çeşitli gelir grupları 
ve bölgeler arasında dengeli bir gelişme sağlamak, çok 
sayıda vatandaşa iş imkanları açmak ve kalkınmanın nimet 
ve külfetlerinin fırsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine 
göre paylaşılarak İktisadî ve sosyal düzenimizde istikrar 

içinde müsbet bir gelişme elde etmek", 2-"Tam çalışma 
esasına göre istihdam imkanlarının genişletilmesi, müte¬ 

rakkî vergiler, halk kütlelerinin yararına genişleyen ve 
dengeli dağılan kamu hizmetleri, kişilerin yetişme ve 

gelişmelerindeki fırsat eşitliği ve gelir farklarını azal¬ 

tıcı yönden diğer politikaların uygulanması ile sosyal 

adaleti gerçekleştirmek"; 3-"*jİ11î gelirdeki artışları, 
millî tasarrufları arttırma yoluna giderek, artan oranlar¬ 

da yatırımlara ayırmak"diye belirtebiliriz. 

Yukarıda sayılan "genel amaçlar" m yanı sıra bir 

de "plân hedefleri" mevcuttur, şöyle ki : 

- Millî gelir beş yıllık dönemin sonunda yüzde 40, 

yâni yılda ortalama yüzde,7 oranında arttırılacaktır. 

- Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılığı 

zamanla azaltılacak, fakat dış ödemeler dengesinin kurul¬ 

ması düşük bir gelişme hızını kabullenmek pahasına olmı- 
yacaktır. 

(l) Plcân Hedefleri ve Stratejisi, Kalkınma Plânı İkinci 
Beş Yil (1960 - 1972); Sayfa 4-5. 
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- Yurt içi kaynaklar aşırı derecede zorlanmıya- 
cak, gerekli büyüme hızının sağlanmasında dış kaynaklar¬ 
dan da faydalanılacaktır.^ 

2* Gümrük Birliği »tıc Uygun Bir İktisat Poli¬ 
tikası hedefleri taslağı i 

Bu kısmın A kesiminde sıralanan mevcut hedef ve 

amaçların, Ortak Pazar ’m şartları ve entegrasyon teori¬ 

sinin kanunları karşısında, değişiklik geçirmek zorunda 

kalacağı tahmin edilebilir. Bu değişiklik, siyasi karar 
organının izleyeceği politikaya uygun olarak, çok çeşitli 

biçimler alabilir. Ancak, proje değerlendirme kriterlerin¬ 

deki değişmelere dayanak olmak üzere, iktisadi entegrasyon 

gerçeği açısından elden geldiğince tutarlı bir "iktisat 

politikası hedefleri taslağı" geliştirmek zorunlu olmuş¬ 
tur. Bu "yeni hedefler taslağa!' tespit edilirken aşağı¬ 

daki hususlara dikkat edilmiştir : 

a. Adam başına millî gelirin hızlı ve devamlı 

arttırılması; ancak bu konudaki uzun çabaları menfî yönde 
etkileycbilicek olan bir devalüasyondan veya enflasyondan 
kaçınılması. 

b. "Gümrük Birliği" gerçekleşinceye kadarki dö¬ 
nemde gelir grupları vc bölgeler arasındaki dengenin nasıl 

(2) 
kurulacağı. Bu konuda güdülecek politikanın : "Yatırımları, 

(1) Plân Hedefleri ve Stratejisi, Kalkınma Plânı İkinci 
Beş yıl (1968 - 1972) Sayfa 5-6 

(2) François Perroux; L’Europe Sans Rivagcs; Paris, 
1954; p. 274 

(2) Bela Balassa; The theory of Econoraic Integration; 
Illinois 1961; p. 205. 
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asgari maliyetlerle üretim yapma imkanı veren, alt yapı 
tesislerinin halen mevcut olduğu bölgelerde ve Altılar 'a 
nazaran avantajlı olduğumuz üretim dallarında yoğunlaştır¬ 
mak" olması zorunluluğu. 

c. İstihdam imkanlarının "yirmi iki yıllık koru¬ 
madan yararlanacak üretim dallarında ve, diğerleri arasın¬ 
da da, hal-i hazırda milletlerarası rekabete dayanacak 

güçte veya bu güce kısa sürede vc kolayca eriştirilebili 
cek olan üretin dallarında yaratılması'! Sözü geçen dal¬ 

lardaki yatırımların milletlerarası rekabet gücünü zayıf¬ 

latmadıkları ölçüde, "iş-gücü" yoğun tekniklere yönetilmesi. 

d. "Sosyal adalet" mülahazalarının,"iktisadi 

bütünleşme" safhasına gelinceye kadar nasıl gözönüne alı¬ 
nacağı . 

e. Yatırımların devlet eliyle mi (piyasa meka¬ 

nizması kurallarına uygun çalışan büyük işletmeler biçi¬ 

minde) yoksa özel sektör eliyle mi gerçekleştirileceğinin 
kesin bir karara bağlanması ve buna uygun bir "dolaysız 

vergiler politikası" güdülmesi; yani, daha açık bir anla¬ 
tımla, dolaysız vergi konularının yaygınlık derecesi ve 
nisbetlerinin bu karara uygun olarak tespit edilmesi. 

f. İstihdam politikasındaki, kısa süreli dahi 

olsa, aşırı tutumu dengelemek için kamu hizmetlerinin 
genişletilmesi î Millî eğitimdeki çabaların da, eğitim 
ülkenin ortalama verimliliğini doğrudan etkileyen bir 

unsur olduğu için, arttırılması. 

g. "Asgarî ücretlerin tespiti" ve genel olarak 
"ücret politikasihm bu gün olduğu gibi "hayat pahalılığı 
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kriterine değil "verimlilik artışı" kriterine bağlanması. 

h. Düşük gelirli grupların çoğunlukla kullandığı 
"ücret malları" veya 'fearurî mallar" da uygulanan sübvan¬ 
siyon sisteminin kaldırılması; daha açık bir anlatımla ; 

Bu tip malları üreten İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
satış fiatları tespit edilirken "düşük gelirli gruplara 
sübvansiyonda bulunmak" kriteri yerine "işletmeyi rantabi 

kılmak ve bütçe yardımları olmaksızın ayakta durabilir 

ve özkaynak yaratabilir hale getirmek" kriterinin esas 
alınması. 

i. Tarım sektöründe oldukça geniş bir uygulama¬ 

sı olan "prim" sisteminin kaldırılması ve halen bu ted¬ 

birden faydalanan üretim dallarının kendi-kendine yaşa¬ 

yabilir hale gelmesi ve tabii büyüklüğüne dönmesinin 

sağlanması. 

3. Tarım ürünlerinde uygulanması gerekecek 

"Ortak Nizam" a sarsıntısız bir geçiş sağlayabilmek için 

tarımsal üretimin ve pazarlamanın kooperatifleşmesinin 

sağlanması; Tarım ürünlerinin yurt içinde dağılımının en 
iyi biçimiyle gerçekleştirilmesi, tarım ürünleri alım ve 

satış fiatlarının tespitine ve kontrolüne başlanması. 
(Böylece normal işleme imkânına kavuşan tarımsal üretim 
ve tarım ürünleri tüketimi Türkiye kıin gerçek üretim gü¬ 

cünü ve tüketim talebini ortaya çıkartacak ve "ihraç 

edilebilir fazlalar" ımızı kesinlikle bilmek imkânını 

doğuracaktır.) 

k. Nüfus artışının iktisadi bünyemiz üzerindeki 
baskısının azaltılması. 
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1. "Dengesiz kalkınma" nın hedef alınması ve 

yatırımların yaşama ve gelişme şansı olan sektör ve üretim 
dallarında yoğunlaştırılması. Halen mevcut olmıyan üretim 
dallarında yapılacak yatırımların yurt içi ve ortak pazarı 
birlikte kapsıyan dinamik pazar araştırmalarına dayandırıl¬ 
ması. Bu gün mevcut olan dallarda üretim kapasitesini 

arttırıcı yatırımların yanı sıra, ve belkide onlardan çok, 

kalite yükseltici, çeşit çoğaltıcı, verim arttırıcı yatı¬ 

rımların yapılması. Ülke çapında ve tüm sektör ve üretim 
dallarını kapsıyacak bir "teknoloji araştırmaları merkezi" 

nin kurulması ve araştırma yatırımlarının önemli ölçüle¬ 

re ulaştırılması. Ayrıca işgücü verimliliğine doğrudan 

etki eden, sağlık ve dinlenme tesisleri yatırımlarından 

da kaçırılmaması. 

m. Yurt içi kaynaklar sonuna kadar zorlanarak 
vJo 10 civarında bir kalkınma hızına ulaşılması ve bu hızın 

geçiş dönemi tamamlanıncaya kadar muhafaza edilmesi. 

n. Geçiş dönemi boyunca ağır sanayi ve yatırım 

malları üretimine öncelik verilmesi ve, böylece gerek 

hızlı kalkınma döneminin getireceği "yatırım malları 

ithalâtı" baskısının azaltılması;^ gerekse normal bir 
kalkınma hızına dönüldüğünde, cari ödemeler bilançomuzun 

devamlı açık vermesinin önüne geçilmesi (yatırım malları 
ithalâtı, son on yıllık dönemde, toplam ithalâtımızın 
fl 60 'ından fazlasını meydana getirmiştir). 

(l) Bela Balassa; The theory of Dconomic Integration; 
Illinois, 1961; P. 181. 
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0. İstisnaî dış kaynaklara, yani yardımlara, 
artan ölçüler içinde dahi olsa başvurmaktan çekinilmemesi. 

p. İthalâtta yatırım malları baskısının azal¬ 
tılmasına paralel olarak ihracatımızın çok büyük ölçüde 
arttırılması. Bunun için de : 

1. Halen ihracatımızın $ 60 'mdan fazlasını 
sağlıyan beş tarım ürününün (tütün, fındık, kuru üzüm, 
kuru incir ve pamuk) dışında yeı\i tarım ürünleri ihracının 
sağlanması.. Ancak, bu yeni ürünlerin ihracatının yurt 

içi tüketim aleyhinde gerçekleştirilmemesi, yani tarım 

ürünleri üretiminin tüketim üzerinde bir seviyeye ulaş¬ 

tırılması; 

ii. İhracat bünyemizde radikal bir bünye deği¬ 

şikliği gerçekleştirilmesi. Milletlerarası dış ticaret 
kurlarının devamlı aleyhine dönmekte olduğu tarım ürünle¬ 

ri ve ham maddelerin ihracatımız içindeki nisbi yerinin 

azaltılması ve yarı mamul maddeler ihracatı (Roma Ant¬ 

laşması *nın ihracatta prim ve vergi iadesi uygulaması 
hükümlerine olduğu kadar damping hükümlerine de ters dü¬ 

şülmemek kpydıyl?) çoğaltılması; 

iii. ithâl malı inputlarla üretim yapabilecek olan 

tesislere yatırım yapılırken, bu tesislerin sağlayacağı 
döviz tasarruf veya kazançlarının ithal ihtiyaçlarından 

yüksek olmasına dikkat edilmesi. 
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III. KAMU YATIRIM PROJELERİNİN D.P.T. *CE DEĞERLENDİRİL¬ 

MESİNE GETİRİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 

A. YATIRIMCI KURULUŞLARDAN İSTENMESİ GEREKLİ 

EK BİLGİLER 

Ekonomimizin tâbi olduğu şart ve kanunlar değiş¬ 

tiği ve,bu değişikliğe uygun olarak, yeni iktisat poli¬ 
tikası hedefleri tespit edildiği anda yatırımcı kuruluş¬ 

ların da bu yeni duruma intibak etmeleri, yâni yatırım ve 
üretimle ilgili kararlarını yeni hedeflere uydurmaları 

gerekecektir. Diğer yandan da, kuruluşların yatırım ve 

üretim kararlarını değerlendirecek olan kurum veya kişi¬ 

lerin elinde gerekli değerlendirmeyi doğru yapmaya elve¬ 

rişli "veriler" bulunması zorunludur. Öyleyse, gerek 
değerlendirmenin tara anlamıyla ve yeni şartlara uygun 

yapılabilmesi ve gerekse yatırımcı kuruluşların yeni düzen 
içindeki ve karşısındaki durumlarını anlamalarına yardımcı 
olmak için, yatırımcı kuruluşlara bu güne kadar yönetilmiş 
olan soruları değiştirmek veya tamamlamak gereklidir. 
Söz konusu ek bilgiler veya yeni soruların başlıcalarını 

şöyle sıralayabiliriz : 

1. Üretilen mal (mallar) veya hizmet (hizmetler) 
ortaklık anlaşmasının düzenlediği alanlar içine girmekte 
midir? 

2. Girmekte ise ne gibi hükümlere uyulacaktır ? 

(yani : gümrüklerin sıfır *a inmesi mi, ortalc piyasa nizamı 
mı, politikalarda uyum mu, serbestleştirme mi ?). 
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3. Ürünle ilgili olarak Türk mevzuatında mevcut 
hüküm ve yasaklar nelerdir? (gümrüğe tâbi olup-olmama, 
gümrük vergisi nispeti, kota olup-olmadığı, kota kıın mik¬ 
tarı, ithâl veya ihraç yasaklaması olup olmadığı, devlet 
tekel 'i olup olmadığı, yabancı uyruklarla ilgili yasaklar 
olup-olmadığı v.s.). 

4. Ürün gümrük indirimine tâbi tutulacaksa, 
süre ve nispetler ne olacaktır? Altılar *m aynı mala 

uygulıyacakları indirimin süre ve nisbetleri nelerdir? 

5. Kuruluş yeri hangi kriterlere uygun olarak 

seçilmiştir ? Altılar 'da mevcut benzer tesislerin yer¬ 
leşim alanları da söz konusu kriterlere uymakta mıdır? 

6. Ürün veya ürünler için dünya piyasasında, 

geçerli CİP ve FOB fiatlar nelerdir. (Altılar için 
tek-tek; ayrıca söz konusu ürünün belli-başlı ihracatçı¬ 
ları için de bulunmalıdır). Bu fiyatların geçmiş beş 
yıl içindeki durumu ne olmuştur? İlerisi için nasıl bir 
tahmin yapılabilir ? 

7. Yatırım masraflarının, yıllar itibariyle ve 

iç para-döviz olarak tespiti sırasında iç piyasadan temin 
edilmekle birlikte yabancı menşe 1i olan mallar "döviz 
harcamaları" olarak gösterilmiş midir? 

8. Üretim maliyetlerine giren kalemlerin cins 

ve ağırlık olarak Altılar içindeki durumla karşılaştırıl¬ 
ması yapılmış mıdır? Bu karşılaştırma sonunda bizdeki 



maliyetleri arttırıcı unsur olarak hangi maliyet kalemle¬ 
ri gösterilebilir? 

9. Son on yıl içindeki meydana gelen ücret ar¬ 

tışları ile "işçi başına verim” artışı arasında bağıntı 
kurabilir mi? 

10. Ssas yatırımın yanı sıra "işçi başına ve¬ 
rimliliği" arttıracak tedbir ve yatırımlar da düşünülmüş 
müdür? 

11. Üretim için gerekli hain maddeler içerisinde 
ithalâta dayananlar var mıdır? Varsa gümrük indirimleri 

söz konusu ham maddelerin toplam maliyet içersindeki ye¬ 

rini nasıl ve ne ölçüde etkiliyecektir? 

12. Seçilmiş olan üretim teknolojisi Altılar 'da 
mevcut benzer tesislerinkine ne ölçüde uymaktadır? Arada 

fark varsa bu farkın ekonomimiz şartları yönünden bir 

izahı var mıdır? 

13. Üretim giderlerinin geçmişteki fiyat hare¬ 

ketleri incelenmiş ve geleceğe doğru tahminler yapılmış 
mıdır? Bu tahminlerin aynı girdilerin Altılar içinde 

halen geçerli fiatlar karşısındaki durumu nedir ? 

14. Kapasite arttırmak veya yeni tesis kurmak 

isteniyorsa, teklifi yapan kuruluşun mevcut diğer tesis¬ 
lerinde işgücü veya sermayenin verimini arttırıcı, kalite 
düzeltici veya maliyetleri düşürücü bütün tedbirler alınmış 
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ve gerekli yatırımlar* yapılmış mıdır? 

15. Ürünlerle ilgili geniş bir pazar araştırması 
yapılmış mıdır? Altılar 'm söz konusu maldaki ithalâtı 
nedir? Bu ithalâtın ne kadarı Altılar *m içinden kar¬ 
şılanmaktadır? Ürünlerin tipi, kalitesi veya standart¬ 
ları Altılar ‘m ithâl ettiği benzer ürünlere ne derece 
uygundur? Bu ürünü Altılar *a ihraç eden ülkelerin CİP1 
ve FOB fiatları nedir? 

16. Yatırıma konu olan mevcut veya yeni tesisin 

kapasitesi "asgari maliyetler" le çalışmayı sağlayabilecek 
ölçüde midir? Altılar içindeki benzer tesislerin kapasi¬ 
te durumları nedir? 

17. Yatırımcı kuruluşun ilgili olduğu üretim da¬ 
lı *nm Altılar içindeki genişlik derecesi nedir? Söz ko¬ 

nusu ürünlerin üretilmesi veya, tüketilmesini etkiliyen 

karteller, pazar bölümü anlaşmaları veya, aralarında 

anlaşmamış dahi olsalar, monopol veya oligopoller mevcut 
mudur? 

18. Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketimini dü- 
zenliyen kartel veya anlaşmalara katılmak veya bu kartel 
veya anlaşmaların karşısında durabilmek için gerekli 
araştırma ve temaslar yapılmış mıdır? 

B. DBĞBRLBNDİRI'B Iffiİ T ERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

Yeni iktisat politikası hedeflerini tespit 

ettikten ve yatırımcı kuruluşların bu hedeflere uygun 
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yatırım teklifleri hazırlamalarını sağladıktan sonraki 
safha bizzat değerlendirme metod ve kriterlerini yeni 
hedeflere uydurmak olmalıdır, Böyle bir uyumu sağlı- 
yacak değerlendirme metod ve kriterleri ise, kanaatimiz¬ 
ce, aşağıdaki gibi olmalıdır : 

1. Normal geçiş süresine tâbi olan malları üret¬ 

meyi hedef alan yeni projelerin veya tevsilerin "fabrika 
kapısı satış fiyatları" Altıların ihracat ve ithalâtında 
geçerli olan CİP ve POB fiyatlarla karşılaştırılmalıdır. 

Bu karşılaştırma dinamik olmalı,yani hiç olmazsa,geçiş 

dönemi yıllarını kapsamalıdır. Yerli tesislerin fiyat¬ 

ları : İç pazara dönük üretimde Altılar ve diğer ülkelerin 
CİP fiyatlarını, ihracata dönük üretimde ise Altıların 
veya Altılara ihracat yapan ülkelerin POB fiyatlarını, 

karşılaştırmanın kapsadığı bütün yıllar için, aştığı tak¬ 
dirde söz konusu tekliflerin değerlendirmeye tâbi tutulmama 

31 faydalı olacaktır. Ancak bu karşılaştırmada karşılık¬ 
lı gümrük indirimleri ve ortak dış tarifeye uyum f?t£L göz 
önüne alınmalıdır. 

2. Normal geçiş süresine tâbi olan malları üret¬ 

mekte olan tesislerdeki işgücü veya sermaye verimliliğini 

arttırmaya yönelen veya bu tesislerde üretilen malların 
kalitesini yükseltmek, milletlerarası normlara uydurmak 

veya çeşitlerini çoğaltmak amacına yönelen yatırım teklif¬ 
lerinin ise, bu tedbir veya tedbirlerin alınması sonunda, 

yukarıda belirtilen karşılaştırmayı müsbet yönde etkile¬ 
dikleri takdirde değerlendirmeye tâbi tutulması, aksi 
halde kabul edilmemesi faydalı olacaktır. 
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3. Halen yurt içi üretimi olraıyan ve, dolayısıyla, 
geçici bir himaye rejiminden faydalanöırılabilecek olan 
mâlları üretmek için yapılan yatırım tekliflerinin ise 
şiÖyle bir süzgeçten geçirilmesi gereklidir : Himaye reji- 
itimden faydalanacak yeni malların, anlaşma ile tespit 
edilen, belli bir sının vardır. Bu durumda ise millet¬ 
lerarası rekabete dayanabileceğini tespit ettiğimiz bir 
"yeni mallar listesi"nin hazıklanması ve bü listede mevcut 

malları hedef alan tesisler değerlendirmeye tâbi tutulup, 
diğerlerinin ise kabul edilmemesi faydalı olacaktır. 

4. Uzun geçiş süresine tâbi olan malları üretmeyi 

hedef alan yatırım tekliflerinin ise, istisnasız, değer¬ 

lendirmeye tâbi tutulması faydalıdır. 

5. Buraya kadar söylediklerimizden de anlaşıla¬ 

cağı üzere, milletlerarası fiatlarla "fabrika kapısi’ satış 
fiatlarının dinamik karşılaştırmasının, bu gün olduğu gibi 

değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra ele alman tâli 
bir konu olmaktan çıkartılıp, ilk elde yapılan bir işlem 

haline getirilmesi gerekli olmaktadır. 

6. Değerlendirmeye getirilecek değişikliklerin 

projelerin seçimi ve önem derecelerine göre sıralamaların¬ 
da gerçek bir etki yapabilmesi için teklif edilen proje¬ 
lerin bünyesinde "kuruluş yeri", "kuruluş tarihi" ve 
"teknoloji" yönünden mümkün bütün alternatiflerin yer 
alması zorunludur. Aksi halde bir "değerlendirme" den 
bile söz edilemez; yapılan işlem, daha iyisinin olup- 
olamıyacağının bilmeden tek-tek projeleri kabul veya 
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reddetmek halini alır. Demek ki, yukarıda belirtilen 
hususlardan bir veya birkaçı yönünden alternatifleri kap-
samıyan projeler yatırımcı kuruluşlara tamamlanmak üzere 
iade edilmelidir. 

7. Projeler değerlendirilirken yan ve dolaylı 
etkileri de göz önüne alınmalıdır. Başka bir deyimle: 
"karşılıklı etki-tepki münasebeti içersinde olan proje 
gruplarının" değerlendirilmesi, alternatifli dahi olsa, 

tek bir projenin değerlendirilmesinden daha doğru ve fay

dalı sonuçlar verecektir. Ayrıca, tek başlarına ele 

alındığında menfi sonuç verme temayülü yüksek olan "ka

lite düzeltme", "çeşit arttırma", "iş gücü verimliliğini 

arttırma" tipindeki yatırımlar böyle bir "grup halinde 

değerlendirme" işlemi içersinde gerçek yerlerini ve değer
lerini bulacaklardır. 

3. Projelerin ekonomik ömrünün (katılacağımız 
topluluğun araştırma konusundaki yoğun çabaları ve tek
nolojik değişikliklerdeki bazen öncü ve bazen de "en 
yakın takipçi" rolü nedeniyle), alt yapı yatırımları ha
ricinde, on yıldan daha uzun olarak tespit edilmemesi 
gerekecektir. 

C. MEVCUT "PROJE DEĞERLENDİRME FORMU" İLE TEKLİF 
TEKLİF EDİLEN EOEM*UN KETODLARININ KARŞILAŞTI

RILMASI 

Proje değerlendirme işlemini tanımlamak is
tersek : 
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"Proje Değerlendirme, bir yatırımın sebep ola¬ 
cağı masraf ve yaratacağı faydaları karşılaştırmak suretiy¬ 
le, bir yatırım teklifinin cazip olup-olmadığmın ortaya 
çıkarılması ve çeşitli yatırım tekliflerinin masraf ve 
faydalarını karşılaştırmak suretiyle bunlar arasında ön¬ 
celik sırasının tespit edilmesidir"^ diyebiliriz. 

Proje değerlehdirme tekniklerinizi başlıcaları, 
ki bin projehih fayda vö masraflarının ne şekilde karşı¬ 
laş tırılabağını göstereli metodlardır, şöyle sıralanabilir: 

- Ğe^i öd ehle Devresi (Pay-back Period) metodu, 
- Rate of Return Metodu, 
- Net Bu günkü Değer (Net Present Valuc) metodu, 
- Fayda-Masraf Oranı (Cost-Benefit Ratio) metodu. 

Teşkilâtımızda halen Icull anılmak ta olan Prpje 
değerlendirme formu bu sonuncu metodu, yani Fayda-Masraf 
Oranı metodunu, kullanmaktadır. 

Değerlendirmeye tabi tutulmasına karar verilen 

projeler arasında seçim yapmak veya öncelik sıralarını 
tespit etmek için bu gün geçerli olan metot! kullanılmaya 
devam edilmelidir. "İktisadîpolitika hedeflerinin ağır- 
lıklandırılarak katma değerle birleştirilmesi sonucu bu¬ 
lunan toplam faydalar ile toplam yatırım harcamalarının 
bu günkü değerlerine getirilerek karşılaştırılması" diye 
tanımlayabileceğimiz bu metod, kanaatimizce, yeni şartlarımıza 
(1) Kıvanç, Tarık; Milli Ekonomi Açısından Yatırım Proje¬ 

lerinin Değerlendirilmesi; D.P.T.-Ankara, Ocak 1971 
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acı çok iyi uyacaktır. Ancak, iktisat politikası hedefle¬ 
rinin ağırlıklandınlmasmda, yatırım masraflarının hesap¬ 
lanmasında ve bu günkü değerlere getirmede bazı değişiklik¬ 
lere gidilmesi gereklidir, şöyle ki : 

1. Yatırım masraflarının iç para ve döviz diye 
ayrılışı sırasında "döviz11 kavramı kuruluşların bu günkü 
anlayışından uzaklaştırılmalıdır : Yatırımcı kuruluşlar, 
çoğunlukla, iç piyasadan temin edilen yabancı menşe 1i 

malları satın almak için kullandıkları fonlara "iç para" 

gözüyle bakmaktadırlar. Bu tip harcamaların "döviz cin¬ 

sinden harcamalar" olarak gösterilmesi yatırımların yarat¬ 

tığı ithalât talebinin doğru hesaplanabilmesi için zorun¬ 
ludur. Ayrıca, döviz cinsinden harcamaların toplam yatırım 

masrafları içersinde ağırlıktandırılarak sokulması işlemi 

de böylece, daha anlamlı olacaktır. Demekki yatırım 
harcamaları, bundan böyle, üçlü bir ayırım içersinde ele 
alınmalıdır. Doğrudan ithalât ve iç piyasadan elde edi¬ 

len yabancı menşe 'li mallar "genel döviz harcaması" olarak 
birleştirilirken ise şu hususa dikkat etmek gerekecektir: 
İÇ piyasadan temin edilen mallardaki "İthalâtçı + top¬ 
tancı kârı" önceden tespit edilecek kâr marjlarına uygun 
olarak hesaplanmalı ve döviz harcamaları kaleminden indi¬ 
rilerek, İÇ para cinsinden harcamalar kalemine eklenmeli¬ 
dir. Yatırım safhasındaki endirekt döviz harcamaları da 

ayrıca hesaplanmalı ve ilgili tablo ’da gösterilmelidir. 

2. İktisat politikoaı hedeflerinin ağırlıklondı- 

rılması ise yine: 
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a. "Katma Değer" 

b. "Tüketiciler Yönünden Fayda" 
c, "İstihdam Etkisi" 

d, "Proje ’nin Döviz Tasarruf veya Kazancı" 

biçiminde kalmalıdır. Zira, gerçekleştirilme şartları 
değişmiş olmakla birlikte, milli gelirin arttırılması, 
halk refahının arttırılması, istihdam sorununun halledil¬ 
mesi ve ihracatın arttırılması hedefleri varlıklarını 
korumaktadır. 

a. "Katma Değer"in hesaplanışında bir değişiklik 

gereksizdir. Ancak toplam faydaların hesaplanması sırasın¬ 

da, aynen istihdam etkisi için yapıldığı gibi, "kar" kale¬ 

mi belli bir katsayı ile (meselâ! 1) çarpılarak toplanı 
faydalara dahil edilmelidir. Bu işlem "kamu kuruluşlarının 

rantabl çalışması, devlet yardımları olmaksızın ayakta 
durması ve öz kaynak yaratması" hedefinin gerçekleştirilme¬ 

sine yardım edecektir. Çünkü kârla çalışan kuruluşlar 
iki defa mükâfatlandırılırken zarar eden kuruluşlar iki 

defa cezalandırılmış olacaktır. Ayrıca, bu yolla, sermaye 

verimliliğini arttırmaya yönelmiş yatırımlar da kendiliğin¬ 
den (otomatik olarak) desteklemiş olacaktır. 

b. Üretim maliyetlerini ve, dolayısıyla, fabrika 

kapısı satış fiyatlarını düşürmeye yönelen yatırımlar 
destekleneceği için "tüketiciler yönünden fayda" nın 

hesaplanışında belli bir katsayı uygulanması ekonomideki 
maliyet yapısının düzeltilmesinde yardımcı olacaktır. 
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e. Projenin istihkâm etkisine verilecek ağırlık 
ta arttırılmalıdır. Zira, bundan böyle, yeni istihdam 
imkânları yaratmanın yanı sıra, yok olan istihdam imkân¬ 
larının da telâfi edilmesi gerekecektir. Türkiye tıin 
toplam istihdam seviyesini arttırabilmek, yaratılan is¬ 
tihdam imkânlarının yok olanları aşması ile mümkün 
olabilecektir. 

vü 

d. Projenin işletme safhasındaki döviz tasarruf 

veya kazancı hesaplanırken, bu hesabın ortaya çıkmasında 
kullanılan "döviz harcaması" ve "döviz gelir veya tasar¬ 
rufu" nu ayrı ölçüler içerisinde değerlendirmek gereklidir. 

Bu amaca iki yoldan ulaşabiliriz : ya her kalem için ayrı 

bir ağırlık kabul ederiz, ya da her kalem için ayrı bir 

döviz kullanırız. Konuyu biraz daha açarsak : câri 

ödemeler bilânçosunda bir denge, hatta bir fazla yaratma¬ 

yı hedef almış olduğumuza göre projelerin teklif ettiği 
ithalâtı cezalandırmak, ihracatı mükâfatlandırmak zorun¬ 
ludur. Üretim safhasının gerektireceği ithalâtı, dövizin 

nisbî kıtlığı nedeniyle, resmi kurun çok üzerinde (meselâ 
1# = 25 T.L.) değerlendirdiğimiz veya yüksek bir katsayı 
ile (meselâ 3) çarptığımız zaman gerekli cezalandırma 
gerçekleşmiş olur. Öte yandan, proje sonucu ortaya çı¬ 
kacak olan ihracat imkânını mükâfatlandırmak için de 
resmi kurun üzerinde bir döviz fiyatı tcsbit edilebilir 

(meselâ 1 0 = 20 T.L.) ya da döviz kazanç veya tasarrufla¬ 
rına belli bir katsayı (meselâ 2) tatbik edebiliriz. Böy- 
lece, alternatif iki proje karşılaştırılırken bu projele¬ 
rin câri ödemeler dengesi üzerindeki müspet veya menfi 
etkileri "toplam fayda"nm ortaya çıkışında ağırlık kazanır. 
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Ayrıca,aynı proje içersindeki ithalât ve ihracatı da yeni 
politikamıza uygun bir biçimde değerlendirmiş oluruz. 

Ödemeler dengesine etki hesaplanırken, işletme 
safhasında ortaya çıkan endirekt döviz harcamaları da göz 
önüne alınmalıdır. Zira, aynen yatırım döneminde olduğu 
gibi, iç para cinsinden ifade edilen işletme giderleri ara¬ 
sında gerek iç piyasadan temin edilmiş ithal malları 
ve gerekse yurt içinde üretilmekle birlikte döviz gideri 
gerektirmiş mallar vardır. Bu konuda söylenebilecek son 
husus: input olarak ihraç edilebilir ham veya yarı mamul 
maddeleri kullanan ünitelerde, bu kullanımın ithalât ya da 

"menfi ihracat" sayılarak ünitenin sağlayacağı toplara döviz 
kazanç veya tasarrufundan indirilmesi gerektiğidir. 

3. Yatırım masrafları toplamı ve fayda akımları 

toplamını karşılaştırabilmek için "bu günkü değer" e dönüş¬ 
türürken (irea ederken) kullanmakta olduğumuz "faiz" ya da 
"iskonto haddi", ekonomide geçerli olan "sermaye kıtlığı" 

ve "sermayenin ortalama verimliliği" ile yakından ilgili¬ 
dir. Önümüzdeki dönemde bir yandan bu günkünden yüksek 

bir kalkınma hızının hedef alınacağını (yâni sermaye kıtlı¬ 
ğının artacağını), diğer yandan da kalite düzeltilmesi, 
maliyetlerin düşürülmesi, işgücü ve sermaye verimliliğinin 
arttırılması için yoğun bir çaba gösterileceğini (yâni 
sermaye verimliliğinin artacağını) varsaydığımıza göre 
halen kullanılmakta olan iskonto haddinin değiştirilmesi ve 
yeni iskonto haddinin $12 »den daha yüksek tespit edilmesi, 
kanaatimizce, tutarlı bir değişiklik olacaktır. 
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4. Halen 1 # - 12 T.L. olarak kullanılan döviz 
gölge fiyatı bir araştırma ilo yeniden tespit edilmelidir. 

D* "PROJS DE6BRLENDİK.TB FORI U"NDAKİ DJ^tşİKLİKLSR 

Proje değerlendirme metod ve kriterlerinde mey¬ 

dana gelen değişikliklerin haleti teşkildtımi'A'oa kullanıl¬ 
makta olan "proje değerleAdiirtne fora\i,lha nasıl yansıyacağı¬ 
nı tabloların yerini ve/veya biçimini değiştirerek gös¬ 
termeye çalışacağız. 

1. Halen 11 numarada bulunan "Mukayeseli maliyet 

durumu" tablosu, "1" numaralı tablo olarak yer almalıdır. 
Zira, daha önce de belirtilmiş olduğu gibi bir projenin 
değerlendirmeye tâbi tutulup, tutulmıyacağı bu tablonun 
vereceği sonuca bağlı olacaktır. Tablo tıun biçimi ioe 
aşağıdaki gibi olacaktır : 



MUmSSELİ MALİYETLER TABLOSU 

Fiyatlar Mamullerin Fabrika 

Kapısı Satış Fiyatı 
Kamillerin AET 
İhracatındaki 
FOB Fiyatları 

Mamullerin AET 
İhracatındaki 
CİF Fiyatları 

Mamullerin AET 
İthalatındaki 
FOB Fiyatları 

Mamullerin AET 

İ thalStındaki 
CİF Fiyatları 

Yıllar l.Ulke 2.Ülke l.Ülke 2»Ülke l.Ülke 2*Ülke l.Ülke 2.Ülke 

19.. 
19. • 
19.. 

H o t ; Tablo'daki ülke sayıları sınırlayıcı değildir. 

Bu. tablo’nun değerlendirme işleminin başında yer alışı ve vereceği 
sonuca göre proje'nin değerlendirmeye ifbi tutulup tutulmayışı şu 
anlama gelmektedir: Proje değerlendirme’nin esası, Ortak Pazar 
içindeki ihtisaslaşmada mukayeseli maliyetler yönünden avantajlı 
olduğumu» üretim dalları veya mallarda yer almamız gereğine dayandırılmıştır* 
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2. Yatırımların yıllar itibariyle dökümü ve 
"iç para-diş para" yapısını veren 2 numaralı tablö *nun 
yeni biçimi ise şöyle olacaktır : 

YAİlRir ÖİDtiftlMî TABİ03U m T x 
^Bin i, L.) 

. . L..1.1        T   . , 

YILİAR 19.. 19.. 19.. 

1. İç para 
2. Doğrudan ithalât 
3. İç piyasadan temin edilen 

ithal malları 

4. Endirekt döviz giderleri 

5. (3 x 0.35)(1) 
6. Toplam iç para 

(1 + 5) 
7. Toplam dış para 

(2 + 3 + 4 - 5) 
3. (6 x 0.20)(2) 
9. Toplam Harcama 

(6+7+3) 

(1) İç piyasadan teinin edilen ithal malları fiyatları 
içersinde fi 35 oranında ithalâtçı + toptancı kârı 
bulunduğu varsayılmıştır. Bu hususun bir araştır¬ 
ma tespiti gereklidir. 

(2) Dövizin gölge fiyatı 1 $ » 18 T.L. olarak varsayıl¬ 
mıştır. 

Yukarıdaki tablo *yu bir formül halinde ifade 
edersek ; 

I = (C +*Mİ) + (V(î?İ”^Hİ) + ^ + fö (1- t “oCl' i ^ + Me] 



28 

CL ~ Para harcaması 
Mjj -a Doğrudan ithalât 
Kj = İç piyasadan temin edilen ithal malları 

_Ke = Endirekt döviz giderleri 
*=<.= İç piyasadan teinin edilen ithal malların¬ 

daki ithalâtçı + toptancı kar marjı. 
~ Resmî kur ile gölge fiyat arasındaki mutlak 

farkın resmî kur değerine yüzdesi. 
I = Toplam yatırım. 

3. Projenin yaratacağı katma değeri hesaplamak 

için kullanılan 3 numaralı tablo 'dan "6. kalem"i teşkil 
eden "kâr” alınarak belli bir katsayı ile çarpılmalıdır. 
Eu katsayının tespiti politik bir tercih konusu olduğundan, 
herhangi bir teklifte bulunmıyacağız. 

Kâr ’m belli bir katsayı ile çarpılması sonucu 

bulunacak bu değer "projenin faydalar alcım toplamı"na 

katılmalıdır. Tablo *nun şekli aşağıdaki gibi olacaktır. 

(Bin T.L) 

DEĞERLER 19.. 19.. 19.. 

1. Proje toin kârı 
2. Katsayı 1 1 1 

3. Kâr etkisi 

Böylece kamu kuruluşlarının rantabl çalışması 
ve hazine yardımları olmaksızın ayakta durması ve öz kay¬ 
nak yaratması desteklenmektedir. Ayrıca gerek sermaye ve 
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gerek işgücü verimliliğini arttırmaya yönelmiş yatırımlar 
ela, böylec© desteklenmiş olmaktadır. 

4. Projenin döviz kazanç veya tasarrufunu tespit 
edeıı 4 numaralı tablo, aşağıdaki iki biçimden bir tanesine 
uydurulabilir : 

a. İthalât ve ihracattaki (veya döviz tasarru¬ 
fundaki) döviz değerlerine farklı gölge fiyatlar uygulan¬ 
dığı taktirde ; 

DÖVİZ KAZANÇ VEYA TASARRUFU TABLOSU 
(000 T.L.) 

DEÛERLER 19-. 19.. 19.. 

1. TL. cinsinden brüt döviz gelir 
veya tasarrufu^ ' 

2. TL. cinsinden direkt döviz 
giderleri' 

3. TL. cinsinden endirekt döviz 
giderleri'^-' 

4. Input olarak kullanılan 
ihraç edilebilir malların 
TL. cinsinden değeri'-1-' 

5. Toplanı döviz giderleri 
(2 + 3 + 4) 

6. (1 x 0.333)(2) 
7. (5 x 0.666)(2) 
8. TL. cinsinden net döviz gelir 

veya tasarruf etkisi 
(6-7)    

(1) 1 % = 15 T-3j. olarak değerlendirilecektir. 
(2) 1 # = 20 T.L. ve 1 - 25 T.L. değerleri gölge fiyat 

farklılaştırmasını belirtmek için örnek olarak verilmiştir. 



30 

Bu tablo *yu bir formülle ifade edersek ; 

Gp = T.L. cinsinden brüt döviz kazanç veya ta¬ 
sarrufu. 

Ep - T.L. cinsinden direkt döviz giderleri 
Epp = T.L. cinsinden endirekt döviz giderleri 
Ey,, =s T.L. cinsinden input olarak kullanılan ihraç 

edilebilir mallar değeri 

ot = Döviz gelir veya tasarrufu için kullanılan 
gölge fiyat ile resmi döviz kuru arasında¬ 
ki mutlak farkın resini döviz kuruna yüzdesi. 

= Döviz giderleri için kullanılan gölge fiyat 
ile resmi döviz kuru arasındaki mutlak 
farkın resmi döviz kuruna yüzdesi. 

G s T.L. cinsinden net döviz kazanç veya ta¬ 
sarruf etkisi 

b. İthalât ve ihracattaki (veya döviz tasarru¬ 

fundaki) döviz değerlerine farklı katsayı uyguladığı 
takdirde : 
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DÖVÎZ KAZANÇ VEYA TASARRUF TABLOSU 
(OOO T.L^ 

DEĞERLER 19.. 19.. 19.. 

1. T.L, cinsinden brüt döviz gelir 
veya tasarrufu 

2. T.L. cinsinden direkt döviz 
giderleri 

3. T.L. cinsinden endirekt döviz 
giderleri 

4. İnput olarak kullanılan ihraç 
edilebilir malların T.L. 
cinsinden değeri 

5. Toplam döviz giderleri 
(2+3+4) 

6. (1x2) 

7. (5 x 3) 

8. (6 x 0.20)(1) 
9. (7 x 0.20)(1) 
10.T.L. cinsinden net dövis gelir 

veya tasarruf etkisi 
(8 - 9) 

(l) Dövizin gölge fiyatının 1 # - 18 T.L. olacağı varsa¬ 
yılmış ve "0.20" katsayısı resmî kur-gölge fiyat 
farkının aksettirilişine örnek olarak verilmiştir. 

Yukarıdaki tablo *yu bir formülle ifade edersek; 

= T.L. cinsinden brüt döviz kazanç veye tasarru-0 
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- T.L, cinsinden direkt döviz giderleri. 

Hp-ç, = T.L, cinsinden endirekt döviz giderleri 
~ e;*-nsirıûen input olarak kullanilan 

ihraç edilebilir mallar değeri 
(X.- Döviz gelir veya tasiarrufu için kullanılan 

katsayı 

/3 = Döviz giderleri için kullanılan katsayı 
^ = Resmî döviz kuru ile gölge fiyat arasında¬ 

ki mutlak farkın resmî döviz kuruna yüzdesi 

(îjj -T.L. cinsinden net döviz kazanç veya 
tasarruf etkisi 

Bu biçimlerden hangisinin seçileceği ve seçilen 

biçimde kullanılacak olan farklılaştırılmış döviz kurları 

veya katsayıların tespiti politik.bir tercih ve karar ko¬ 

nusu olduğundan, yukarıdaki tablolarda yer alan 1 0 = 20 
T.L,, 1 0 - 25 T.L., 2 ve 3 gibi gölge fiyat ve katsayılar 
temsilidir. Devalüasyon kararından önce 1 0 12 T.L. 

olarak tespit edilmiş olan gölge döviz kurunun da yeni bir 

araştırma ile düzeltilmesi gereklidir. Bu nedenle tablo¬ 
larda kullanılmış olan 1 0 - 13 T.L değeri de temsilidir. 

5. îstihdâm sorununun kazanacağı yeni öneme uygun 
olarak istihdam etkisini ortaya çıkartan 6 numaralı tablo 1 
daki katsayı 0,5 ‘ten 1’e yükseltilmelidir. Bu tablonun 
alacağı yeni biçim şöyle olacaktır. 
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DEĞERLER 19.. 19.. 19*. 

1. Kalifiye olmıyan işgücüne 
yapılâiı ödemeler 

2. Katsayı 111 

3. İstihdâm etkisi 
(1 x 2) 

Katsayının yeni değeri, düz işgücünün gölge 
fiyatı olarak piyasa fiyatını kabul ettiğimizi göstermek¬ 

tedir. Bu değişikliğin kaybolan istihdam imkânlarını 
telafi etmeye ve, bunun da ötesinde, ek istihdâm imkânla¬ 
rı yaratmaya yönelecek yeni politikamıza uygun ve bu ko¬ 

nuda yeterli bir teşvik tedbiri olacağı kanısındayız. 

6. Gerek yatırım harcamaları ve gerekse fayda 

akımları toplamını (8 ve 9 numaralı tablolar) bu günkü 
değerlere dönüştürmek için kullanılan "bu günkü değer 
faktörü" halen kullanılmakta olan c/o 12 üik iskonto haddin¬ 

den daha yüksek bir oranda yeniden tespit edilmelidir. 

7. Proje değerlendirme formu hakkında, son olarak , 

şunlar söylenebilir : 
İktisadı politika hedeflerinde ortaya çıkacağını 

tahmin ettiğimiz değişikliklerin bir kısmı doğrudan değer¬ 
lendirme formuna intikâl etmemekle birlikte dolaylı ola¬ 
rak, yâni projelerdeki hesapları değiştirerek, değerlen¬ 
dirme sonuçlarını etkileyeceklerdir. 
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Rakkamlarla ifade eöilemiyen değişikliklerin ise, 
değerlendirmeyi yapan kişi veya kişilerce göz önüne alınması 
gerekli olacaktır. 

IV. SONUÇ 

Ortak pazarın şartları ve Entegrasyon teorisi 

kurallarının etkisi, Türkiye ’yi bir iktisat politikası 
hedefleri değişikliğine götürecektir. Bu değişikliğin 
proje değerlendirme metod ve kriterlerine ne biçimde yansı- 
yabilcccği, çalışmada tasarlanmış olan bir yeni hedefler 

dizisine dayanılarak, bu araştırmada gösterilmeye çalışıl¬ 

mıştır. Proje değerlendirme formunun bu değişikliklere 

uydurulması ile ilgili bir deneme de araştırmamızın son 

kısmında yer almış bulunuyor. 

Bu çalışmanın, proje değerlendirme metod ve 
kriterlerinde, teklif ettiği değişikliklerin uygulanması 

halinde, proje seçim süzgeci çok daralacaktır. Böyle 
bir daralmanın yatırım hacmimizi düşürebileceği akla 

gelebilir. Ancak, ileri bir sanayileşme düzeyindeki 
Ortak Pazar ülkeleri ile gerek kendi iç pazarımızda ve 

gerekse onların iç pazarlarında rekabet edebilmemiz, 
büyük çaplı ve en modern teknolojilere dayanan tesisler 
kurmamız ile mümkündür. Bu tip tesislerin çok yüksek 

yatırım giderleri olacağı göz önüne alınırsa, proje sa¬ 
yısındaki azalmalara rağmen gerekli yatırım hacimlerine 
ulaşabileceğimiz tahmin edilebilir. 
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Teklif edilen değişiklikler, mümkün çözümler 
arasından sadece bir tanesini meydana getirmektedir. 

Proje değerlendirme işleminin Türkiye *nin yeni şartlarına 
uydurulması için yapılacak çalışmalara bir yaklaşım yolu 
açmak amacını gütmüştür. Araştırmanın içersinde de 
belirtilmiş olduğu gibi, diğer bir çok araştırma ile 

desteklenmesi ve tamamlanması gereklidir. Söz konusu 
araştırmalar yeni veriler sağladıkça bu çalışma da 
gözden geçirilecek ve tamamlanacaktır. 
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