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GlRİŞ 
. * 

Tarıma Dayalı Sanayi»toprak,a0aç ve nayvan ürünlerini içe¬ 

ren tarımsal girdileri işlejen sanayi kolu olarak tanımlanabilir. 

Bu tanıma dayanarak gıda-,içki ,tütün,dokuma-giyim,orman ürünleri, 
.   

."kağıt,den ve den mamulleri gıoı üretim kollarını Tarıma Dayalı 

.Sanayi başlığı altında toplayabiliriz. 
Görüldüğü gibi bu.gruba dahil edilebilecek üretim faaliyet¬ 

leri. çok çeşitlidir.£u sanayi da İlan»tarımsal hammaddenin işlet¬ 

mede uğradığı değişimin derecesine göre sınıflandırılabilir.Ge¬ 

nel olarak sermaye yatırımı,kullanılan teknolojinin düzeyi ve yö¬ 

netimde karşılaşılan güçlükler»hammaddenin işlenme derecesine gö- 

,J?e. artar.Tarıma Dayalı Sanayi faaliyetlerinde kullanılan hammad¬ 

delerin bazı ortak özellikleri vardır.bunları şöyle sıralayabili¬ 
riz.-

i.Bu tür girdiler ancsk mevsimlik olarak sağlanabilirler. 

ii.Genellikle kolay bozulabilir niteliktedirler. 

iii.Girdilerin miktar, ve kalitelerine belirsizlik hakim¬ 

dir. 1 

Hammaddelerin taşıdığı bu özelliklerin işletmelerin üretim 

faaliyetlerine nasıl yansıdığını kısaca incelemekde yarar vardır, 

i.Mevsimlik olms: Tarıma dayalı sanayinin kullandığı gir- 
V;v ’• '' *; . 
diler biyolojik olduğundan arzları da mevsimliktir.Hammaddenin 

yılın, bir veya iki döneminde elde edilebilmesine karşılık nihai 

ürüne talep yıl boyu sürer.Diğer imalat kollarından farklı olarak 

tarıma aeyalı sanayi kuruluşları»hammadde arz-talep dengesizlikle* 

ri,üretim planlaması sorunları ile uğraşmak ve çiftçiden tüketici¬ 

ye kadar uzanan zincirde üretim,işleme ve pazarlama faaliyetleri 
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arasında koordinasyon sağlamak zorundadırlar. 

ii.Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının kullandıkları biyo¬ 

lojik hammaddeler dayanıksız olduklarından dahs hızla bir dolaşı¬ 

ma,daha dikkatli depolamaya gerek gösterirler. 

iii.£elirsizlik:Tarımsel girdi kullanan üretim kollarının 

en son belirleyici özelliği hammaddenin miktar ve kalitesinde gö¬ 

rülen belirsizliktir.Çeşitli doğal nedenler her yıl sâğla.nabilen 

hammadde miktarını etkiler.Yine benzer nedenlerle hammaddenin 

standardizasyonu çok güç olduğundan kalitesi de değişir.Bu deği¬ 

şiklikler kuruluşun üretim planlamasını ve kalite kontrol işlem¬ 

lerini de zorlaştırır. 

Bu en temel özelliklerin dışında tarıma dayalı sanayi ku¬ 

rtuluşlarının iki ortak niteliği daha sayılabilir.Bu sanayi dalın¬ 

da hammadde genellikle en önemli maliyet unsurudur.Dolayısıyla • 

hammadde tedariki kuruluş ekonomisini biçimlendirir. 

Tarıma dayalı sanayi,ham tarım ürünlerini tüketilebilir 

hale dönüştürmenin başlıca yoludur.Bir ülke bu sanayiler olma¬ 

dan tarımsal kaynaklarını tümüyle kullanamaz.Tarımsal üretim art¬ 

tıkça da bu tür sanayie olan talep artar.Tarım girdisi kullanan 

sanayiler aynı zamanda daha Bazla miktar veya farklı bir ürün i- 

çin geriye doğru talep yaratırlar.Tarımsal girdi kullanan bir 

fabrika çiftçileri yeni ürünlere yönelterek gelirlerini arttıra*- 

bili.r,yeni toprakların kullanılır hale gelmesini sağlar.Ayrıca 

sulama kanalları,elektrik tesisleri ve hammaddenin nakli için 

gerekli yollarıp artmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı¬ 

da bulunur.Küçük çiftçilerin kooperatiflerde örgütlenmesi ve sos¬ 

yal kalkınma faaliyetleri için ekonomik odak noktası fonksiyonu 

görebilir.Bu konuda kırsal alanda yaşâyan insanların mümkün olduğu 



kadar büyük kısmının ekonomik faaliyetlere katılımının sağlanma¬ 

sı çok önemlidir. 

Ülke sanayileşme yolunda ilerledikçe,tarıma dayalı sanayi¬ 

lerin önemi giderek azalır.Buna karşılık kişi başına işlenmiş be¬ 

sin maddesi tüketimi ve istihdam edilen kişi başına katma değer, 

ülkenin gelir düzeyi yükseldikçe artma eğilimi gösterir. 

Tarıma dayalı sanayiler»gelişmekte olan ülkelerin ihracata 

açısından özel bir önem taşırlar.En az düzeyde bir işleme bile 

ürüne ekonomik bir değer katar.Bu sanayi kollarında yerli katma 

değer diğer sanayi ürünlerine göre daha yüksektir,çünki tarımsal 

girdi kullanan sanayi dallarında ithal unsurlar daha azdır.İhraç 

edilen tarıma dayalı sanayi ürünlerinde yerli katma değer oranı, 

hammaddenin işlenme düzeyi arttırılarak zamanla yükseltilebilir. 

Ayrıca daha ileri düzeyde işlenmiş ürünler,fiyat dalgalanmaları¬ 

na karşı daha fazla dayanıklılık gösterirler. 

Tarıma dayalı sanayi faaliyetleri ülkemiz ekonomisinde de 

önemli bir yer tutmaktadır.Tarımsal girdi kullanan üretim kolla¬ 

rının 1982 yılı toplam üretim ve imalat sanayii üretimi ile 1981 

yılı ihracatı içindeki payları 'Tablo 1,11 ve III'de gösterilmiş¬ 

tir. 

Tarıma dayalı sanayi projeleri ne tam anlamıyla tarım ve 

ne de tam anlamıyla sanayi projeleri sayılamazlar.Tarım veya sa¬ 

nayi projeleri olarak incelenmeleri iki nedenle uygun değildir: 

Hammaddenin niteliği tarıma dayalı sanayileri»tarımsal güçlerin 

olumsuz etkilerinden bağımsız olan diğer sanayilerden ayırır, 

ikinci olarak işleme (transformasyon) olgusu bu projeleri üre¬ 

time dayanan tarımsal projelerden de ayırır.Dolayısıyla eğer 

tarıma dayalı sanayi projeleri için uygun bir çerçeve 
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geliştirilmek isteniyorsa,tarım ve sanayi bir arada,bütünleşmiş 

gibi düşünülmelidir. 

TABLO 1: 1982 GAYRİSAFİ ÜRETİMİ 
1982 Haziran Fiyatları 
(.Milyon TL.) 

Ile 

% 

TARIM 2.516.997 17*. 5 

MADENCİLİK 266.938 1.9 

TARIMA DAYALI İMALAT SAN. 3.13^.970 21.8 

TARIM DIŞI İMALAT SAN. 2.707.268 18.9 

ENERJİ 167.074 1.1 

hizmetler 5.552.680 38.7 

TOPLAM GAYRISAFI ÜRETİM 14.345.927 100.0 

Kaynak:1983 Programı 

TABLO II: 1982 İMALAT SANAYİİ ÜRETİMİ 

1982 Haziran Fiyatları ile 

(Milyon TL.) % 

Gıda 2.064.659 

İçki 77.206 

Tütün 220.457 

Dokuma-Giyim 455.738 

Orman ürünleri 172.730 

Kağıt 47.195 

Deri ve Mamulleri 96.985 

TARIMA DAYALI İMALAT SANAYİİ 3.134.970 54.0 

TARIM DIŞI İMALAT SANAYİİ 2.707.267 46.0 

İMALAT SANAYİİ TOPLAMI 5.842.237 100.0 

Kaynak: 1983 Programı 

-
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1981 YILI İHRACATI 
 (Milyon g) £ 

TARIM 2.219 47 

MADENCİLİK 194 4 

TARIMA DAYALI SANAYİ 1.235 26 

TARIM DIŞI SANAYİ 1.055 23 

TOPLAM 4.703 100 

Kaynak:1983 Programı 

Tarıma dsyalı sanayi projeleri»yukarıda değinilen neden- 

lerle sektörlerarası bir nitelik taşırlar.Dolayısıyla bu projele¬ 

rin incelenmesi bu önemli özellik dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Bu çalışmada önce tarıma dayalı sanayi projelerinin hazır¬ 

lanma aşamaları kısaca incelenmiştir.Çalışmanın ağırlık noktasını 

tarımsal girdi kullanan sanayi projelerinin fizibilite etüdü aşa¬ 

ması teşkil etmektedir.(TDS) fizibilite etüdleri»fonksiyonel ve 

mali karlılık başlıkları altınds ele alınmıştır.Fonksiyonel ana¬ 

liz (TDS) işletmelerinin üç ana fonksiyonu:hammadde tedariki»işlen¬ 

mesi ve ürün pazarlaması açısından yürütülmeye çalışılmıştır.Daha 

sonra (TDS) projelerinde de kullanılan değerlendirme teknikleri, 

karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 
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BÖLÜM I: TARIMA DAYALI SANAYİ (TDS) PROELERÎNlN GELİŞTİRİLME¬ 

SİNDE İLK AŞAMALAR: 

Proje geliştirme,başlıca üç aşamaya indirgenebilen bütün¬ 

leşmiş bir işlemler dizisinden oluşursprojenin hazırlanması»de¬ 

ğerlendirilmesi ve uygulanması .her üç aşama da yatırım kararının 

doğruluğu için aynı derecede önemlidir. 

Proje hazırlama işlemi,bir yatırım teklifinin proje bel¬ 

gesi haline dönüştürülmesini amaçlayan birbirine bağımlı başlı¬ 

ca üç bölümden oluşur: 

i.İmkan Etüdü, 

ii.ön Yapılabilirlik Etüdü, 

iii.Yapılabilirlik htüdü. 

Proje çalışmaları,uygulamanın herhangibir aşamasında pro¬ 

jeyi daha ileri götürmenin anlamsız olacağı anlaşıldığı taktirde 

mümkün olduğu kadar düşük bir harcama düzeyindeyken yatırımın 

iptal edilmesine imkan bırakacak şekilde yürütülmelidir.Bunun i- 

çin: 

i.Teknik ve mali değerlendirmeler,hiçbir önemli unsur dı- 

şarda bırakılmayacak şekilde ve uyumlu bir biçimde yapılmalıdır. 

ii.Mali yorumlar yalnız proje adım adım geliştikçe ve her 

aşama fiziki olarak gerçekleşip doğrulandıktan sonra yapılmalı¬ 

dır. 
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A»Yatırım İmkanlarının Belirlenmesi (imkan Etüdü) 

Proje oluşturmada ilk adım,potansiyel proje konularını 

belirlemek ve en çok umut vereni seçmektir.Tarımsal girdi işle¬ 

meye yönelik bir proje geliştirilirken başlıca şu konularda a- 

raştırma yapmak uygundur: 

-İşleme ve üretim potansiyeli olan doğal kaynaklar; 

-Tarımsal yapı; 

-Tarıma dayalı sanayi piyasalarının ekonomik ve mali 

yapısı,mal akışı,iş hacmi ve bu alandaki firmaların karlılık 

durumları; 

-Nüfus ve satın alma gücündeki artışla ilişkili olarak 

gelecekte taleplerinin yükseleceği düşünülen belirli ürünlerin 

iç ve dış piyasadaki rekabet durumları,fiyatları ve bu konuda 

belirlenmiş standardlar; 

-Bu alanda faaliyet gösteren tesislerin ileri veya ge¬ 

riye doğru bütünleşme imkanları; 

-Mevcut tesiste farklı bir ürüne yönelme imkanı; 

-ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla kapasite¬ 

nin genişletilmesi imkanı; 

-İhracat potansiyeli olan üretim alanlarının varlığı. 

Bu aşamada toplanacak bilgiler daha sonra yapılacak ça¬ 

lışmaların maliyetini düşürebilir.Yine de ilke olarak imkan e- 

tüdü çalışmasının maliyeti çok yüksek olmamalıdır. 

B.ön Fizibilite Etüdü : 

İmkan etüdü ile fizibilite etüdü arasında bir geçiş a- 

şamasıdır.ön fizibilite etüdü yapılması planlanan yatırımın 

ne kadar umut verici olduğunu göstermek üzere yeterli ayrıntı¬ 

da düzenlenmiş bir rapordur.İlk incelemede olumlu görülen proje 
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konusu,bu aşamada daha ayrıntılı olarak incelenir ve ilk değer¬ 

lendirmesi yapılır.Bu safhadaki amaç,bir proje fikrinin etraflı 

incelenip incelenmemesi ve daha sonra bunu izleyecek öteki ça- 

lxşmaların kapsamının ne olacağı konusunda karar vermektir. 

Yatırımın ekonomik yapılabilirliği bu aşamada henüz doğ¬ 

rulanmış olmadığından ön fizibilite etüdlerinde ayrıntılı teknik 

ve mali analizlere yer verilmez.Bununla birlikte ön fizibilite e- 

tüdü toplam yatırım maliyeti ve beklenen kâr oranı hakkında kaba 

bir fikir vermelidir.Bazar varolmadıkça hiçbir proje gerçekleşe- 

neyeceğinden ilk aşama olan ön fizibilite etüdünde teknik yönler 

perine piyasanın incelenmesi daha mantıklı bir yaklaşımdır. 

Fizibilite öncesi etüdler yatırım teklifinin cazip oldu¬ 

ğunu gösteriyorsa projenin tamamlanması için çalışmalara devam e- 

Lilir. 
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BÖLÜM II: FİZİBİLİTE ETÜDÜ : 

A.Genel Yaklaşım : 

Fizibilite etüdü,yatırım kararı için temel oluşturur. 

Bu aşamada proje fikrinden doğan hedefleri gerçekleştirmenin 

bütün alternatifleri teknik,ekonomik ve mali açılardan incele¬ 

nir ve alman sonuçlarla bunları destekleyen veriler sistematik 

ve mantıki bir şekilde sıralanırlar.Yatırım ve üretim maliyet - 

leri,mali ve ekonomik kârlılık hesapları için gerekli tüm bil - 

giler fizibilite etüdünde yer almalıdır..böylece bu belge ,seçi - 

len bir yerde»belirlenmiş bir kapasitede»tanımlanmış bir tek - 

nolojiyi kullanan,yatırım ve üretim giderlerini,satış gelirle - 

rini ve yatırımdan beklenen kazancı gösteren bir çalışma olma - 

lıdır. 

Projenin değerlendirilmesi»fizibilite raporuna dayanan 

ve projenin uygulanmasından önce gelen çok önemli bir aşamadır. 

Ancak fizibilite ve değerlendirme çalışmaları aslında birbiriy- 

le içiçedir ve birlikte yürütülmeleri gerekir. 
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B. TDS Fizibilite Etüdlerinin Fonksiyonel Olarak 

İncelenmesi : 

I. Pazarlama : 

Bir proje için yeterli talep olmadıkça o proje eko¬ 

nomik temelden yoksundur.Fakat piyasa talebi kadar önemli, bir 

ön şart da kuruluşun işleyeceği hammaddenin her yıl yeterli 

miktarda Bağlanabilmesidir.Bununla birlikte tarımsal kapasi - 

tenin araştırılması çalışması çok pahalı ve zaman alıcı ol - 

dugundan öncelikle piyasa talebinin durumunu belirlemek da- 

ekonomik bir yaklaşımdır.Ayrıca bir piyasa araştırması yörede 

yetiştirilebileceği halde henüz düşünülmemiş yeni bir ürüne 

ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarabilir.Tarıma dayalı bir sa - 

nayi projesi geliştirilirken yapılacak piyasa araştırmasının 

temel unsurları şunlardır: 

-Tüketici araştırması; 

-Rekabet ortamının araştırılması; 

-Pazarlama planı; 

-Talep tahmini. 

1.1.Tüketici Araştırması : 

Projenin gelecekteki tüketicisinin belirlenmesi i- 

çin ürünün tatmin edeceği ihtiyaçların ,ürünün hit8bedeceği 

pazar dilimlerinin ve tüketicilerin satmalma alışkanlıkları¬ 

nın tanımlanması gerekir. 

a.Tüketici İhtiyaçları,fizyolojik,sosyolojik,psiko¬ 

lojik çok sayıda unsurun karşılıklı etkileşimleri sonucu ya¬ 

ratılırlar.Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin büyük çoğunluğunu 

oluşturan işlenmiş gıda ürünlerinde tüketici tercihleri , 
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ürünün lezzetine,görünümüne,kokusuna veya rengine yönelik o- 

larak yapılır.Tekstil ürünlerinde ise tüketiciler esas olarak 

kalite ve fiyatla ilgilidirler.Sosyal statü ise tüketici ter¬ 

cihlerini etkileyen bir di^er unsurdur. 

Tüketicileri satınalma işleminde yönlendiren tüm 

motiflerin araştırılması etkili bir pazarlama programı için 

zorunludur. 

b.Pazar Bölümleri: Ürünü tüketici ihtiyaçları ile u- 

yumlu kılabilmek için tüketicileri gruplara bölmek zorunludur. 

Tüketicileri gruplandıran ve pazar dilimlerini belirleyen çok 

çeşitli unsurlar vardır^coğrafik yerleşim,yaş ve cinsiyet,ge¬ 

lir düzeyi gibi.Diğer bir pazar ayrımı yerli ve yabancı tüke¬ 

ticiler arasında yapılabilir.Dış piyasa,iç piyasaya göre daha 

yüksek ürün kalitesi talep eder.Ayrıca ürünler, zorunlu ve 

lüks mallar olarak ayrılıp,fiyatlandırılmaları,reklamları ve 

dağıtımları buna göre yapılabilir.Diğer bir gruplandırma yön¬ 

temi kullanıcıların toptancı ve perakendeci olarak ayrılması¬ 

dır. 

Pazarın çeşitli unsurlara dayanılarak bölümlere ay¬ 

rılması »potansiyel tüketicinin belirlenmesi için yapılırjçün- 

ki pazar tanımlanmadan uygun bir pazarlama stratejisi geliş - 

tirmek mümkün değildir. 

Pazarın çeşitli dilimlere ayrılmış olması»tarıma 

dayalı sanayi projesinin hitabedeceği alanları sınırlar. Bu 

nedenle proje geliştirilirken rekabet ortamının ve firmanın 

güçlü ve zayıf yanlarının gözönünde tutularak en uygun pazar 

diliminin seçilmesi zorunludur. 

c.Satınalma Alışkanlıkları,ürünü satınalma kararını 
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kimin verdiği,nasıl verdiği»ürünün nezaman ve nerede satma- 

lmdığı araştırılarak incelenebilir.Karar verme birimini o- 

luşturan tüm bireylerin belirlenmesi gerekir.Genellikle sa- 

tınalan kişi nihai tüketici olmadığından pazarlama planını 

geliştirenler,nihai tüketiciden çok malı satınalan kişi ile 

ilgili olmak zorundadırlar. 

Tüketicilerin satmalına kararını nasıl verdikleri 

konusu,pazarlama planının reklam,fiyatlandırma ve dağıtım 

bölümlerini etkiler. 

Tüketicilerin nezaman satınaldıkları konusu,ürünün 

zorunlu veya lüks mal oluşuna bağlıdır.sorunlu mallar sık sık 

lüks mallar ise arasıra satın alınır.Dolaşım hızı fazla olan 

bir mal az olana göre daha düşük bir fiyatla satılabilir. 

Tüketicilerin ürünü satınaldıkları yer,pazar dili¬ 

mine ve ürüne göre değişir. 

d.Piyasa Araştırması»tüketici ihtiyaçlarını,pazar 

dilimlerini ve satınalma alışkanlıklarını belirleyerek et¬ 

kili pazarlama kararları almak için yapılır.Bu çalışma dört 

aşamadan oluşur:veri ihtiyacının belirlenmesi,veri kaynakla¬ 

rının tanımlanması»verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. 

(I) Veri ihtiyacının Belirlenmesi:Araştırmacı»piya¬ 

sa hakkında ne tür verilere ihtiyacı olduğuna karar vermeli¬ 

dir.Kurulması düşünülen tarıma dayalı sanayi kuruluşunun ti¬ 

pine »pazarlamacının piyasa hakkında sahip olduğu bilgi düze¬ 

yine ve mali risklere bağlı olarak ihtiyaç duyulan veri türü 

değişir. 

(II) Veri Kaynaklarının Belirlenmesi:Toplanacak ve¬ 

rilerin hangileri olduğuna karar verdikten sonra araştırmacı, 
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birincil ve ikincil veri kaynaklarını belirlemelidir.Birincil 

kaynaklar ürünün ti'keticileri,üreticileri,dağıtımcıları ve o- 

alanın uzmanlarından oluşur.İkincil kaynaklar ise kamunun ya¬ 

yınladığı fizibilite raporları,sınai yayınlar,uluslararası 

kuruluşların çalışmaları ve nüfus sayımı verileridir. 

Daha sonra çeşitli yollarla toplanan veriler pro- 

nin amaçlarına uygun şekilde yorumlanarak değerlendirilir. 

1.2.Rekabet Ortamının Araştırılması: 

a.Piyasanın Yapısı:Piyasanm yapısal inceleme¬ 

sine rakiplerin tanımlanmasıyla başlanabilir.Bunlar özel veya 

kamu kuruluşu olabileceği gibi bölgesel,ulusal,çokuluslu fir¬ 

malar,eski ya da yeni ürünler olabilir.Piyasaya ileride gir¬ 

mesi beklenen firma sayısı (gelecekteki rakiplerJ da araştı¬ 

rılmalı,bu arada ikame ürünlerinden gelebilecek rekabet de u- 

nutulmamalıdır. 

Tarıma dayalı sanayi faaliyetlerindeki içsel, et¬ 

kileşim ve bağımlılık nedeniyle rekabet kavramının kapsamı 

daha geniştir.İleride kendi ürünlerini kendileri işlemeyi dü¬ 

şünen hammadde üreticileri,potansiyel rakiplerdir.Bunun gibi 

büyük miktarda hammadde kullanan firmalar da geriye doğru ge¬ 

lişerek kullandıkları hammaddeyi kendileri üretme yoluna gi - 

debilirler.Bu nedenle piyasanın yapısı incelenirken diğer 

firmaların net varlıkları,satış hacimleri ve piyasadaki pay¬ 

ları da araştırılmalıdır.Zaman serileri halinde toplanan ve¬ 

riler piyasadaki rekabet eğilimlerini göstermesi açısından 

l.lielişmekte olan ülkeler açısından en uygun veri toplama yo¬ 
lu, tüketicilerle doğrudan görüşme yapmaktır.James E. Austin 
Agroindustrial Project Analysis,The Johns Hopkins University 
Press,s.36 
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yararlıdır. 

b.Rekabeti Belirleyen Faktörler:Rekabetin pekçok 

parametresi vardır.Tam rekabet ortamında fiyat başlıca reka¬ 

bet aracıdır.Günümüzde tam rekabet tamamen teorik bir durum 

olmakla birlikte fiyat rekabetin en önemli aracı olmaya de - 

vam etmektedir.ürün kalitesi ikinci bir rekabet unsurudur , 

fakat sübjektiftir.Bazan fiyat tek başına kalitenin göster¬ 

gesi olarak alınır.Ürünle birlikte tüketiciye sağlanan hiz¬ 

metler de ayrı bir rekabet aracıdır.Tarıma dayalı sanayiler¬ 

de hizmetler nihai tüketiciden çok dağıtımcı ya da peraken - 

deciye yöneliktir.Hızlı dağıtım,iyi stok yönetimi,reklam , 

kredi ve indirimler bu hizmetler arasında sayılabilir. 

c.Kurumsal Kısıtlamalar:Rekabet aynı zamanda eko - 

nomik,hijyenik,yasal vb. engeller tarafından da etkilenebi - 

lir.Gümrük vergileri,kotalar,sağlık standardları,ihracat 

teşvikleri,fiyat kontrolları,sübvansiyonlar bu tür kurumlar 

arasında sayılabilir. 

1.5.Sürüm Flanı : 

Tüketiciye ve rekabet ortamına ait verilerin top¬ 

lanması ve değerlendirilmesi projenin pazarlama planına te - 

mel oluşturur.Bu planın amacı,firmanın ürününü tüketiciler 

ve rekabet koşulları çerçevesinde en avantajlı konuma yer - 

leştirebılmektir.Sürüm planının başlıcı unsurları,ürün ta - 

sarımı»fiyatlandırma,reklam ve dağıtımdır. 

a.Ürün Tasarımı : Tarıma dayalı sanayi ürünleri 

geliştirilirken genellikle lezzet»kalite,renk,biçim,besin 

değeri,boyut ve ambalaj gibi konular üzerinde durulur. 

b.Fiyatlandırma : Firma,içinde rekabet edeceği or- 
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tama ve pazar dilimine göre bir fiyat stratejisi tesbit et

melidir.En çok kullanılan fiyatlandırma politikaları şöyle 

sıralanabilir: 

i.Maliyet artı yöntemi: Bu yöntemde bir malın sa

tış fiyatı»toplam birim maliyete istenen birim kar eklenerek 

belirlenir. 

ii.Nüfuz kurmaya dayalı fiyatlandırma politikası: 

Piyasaya girebilmek için bir firma piyasadakinden 

daha düşük bir fiyat seçebilir.Bu yöntem pazarın daha büyük 

bir bölümünü ele geçirmek için de kullanılabilir. 

iii.Başka bir yöntem de pazarın fiyata karşı fazla 

duyarlı olmayan bölümünü çekmek için ürünü piyasadakinden 

yüksek düzeyde fiyatlandırmaktır. 

iv.Kontrol veya Sübvansiyon fiyatları:Çoğu gıda 

maddesi zorunlu tüketim malı olduğundan fiyatları hükümetçe 

denetlenir,bu ise işletme yöneticisinin fiyat değişkeni ü-

zerindeki etkinliğini azaltır.Ürün aynı zamanda ihraç da e-

diliyorsa ikili bir fiyatlandırma sözkonusu olabilir. 

v.Piyasa fiyatları:Tarıma dayalı sanayi ürünleri

nin çoğunun fiyatı piyasadaki arz ve talep güçleri tarafın

dan belirlenir. 

Bir firmanın fiyat stratejisi değişen pazar koşul

larına uyum sağlayabilmesi için yeteri kadar esnek olmak zo

rundadır. 

c.Peklam Stratejisi tesbit edilirken ana görev,ki

me,neyi »nasıl söylemek gerektiğinin belirlenmesidir.Tüketi -

çilerin ürün hakkında bilgi sahibi olmaları ancak reklamla 

mümkündür.Keklamın hedefi karar verme birimidir.Bunun için 
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önce bu birim belirlenir ve üyeleri arasındaki farklılıklar 

incelenir.Fakat nihai tüketici herzaman karar veren kişi ol¬ 

madığından firma hem satın alıcı,hem de nihai tüketiciye gö¬ 

re reklam geliştirmelidir. 

d.Dağıtım Sisteminin Yapısı^imalatçı ile tüketici 

arasındaki aracı sayısına yani sistemdeki kanalların uzunlu¬ 

ğuna,her aşamadaki toptancı ve perakendeci sayasına ve dağı¬ 

tım sistemi içinde faaliyet gösteren kuruluşların niteliğine 

göre tanımlanabilir.Proje geliştirilirken,yöneticiler,sis - 

temde faaliyet gösteren kuruluşlardan yararlanmaya ya da bu 

hizmetleri kendileri üstlenmeye karar verebilirler.Bağımsız 

dağıtım sistemi kurmak isteyen bir firma,ileriye doğru bü¬ 

tünleşmek (entegre olmak) zorundadır.Bu ise varolan ve ku - 

rulması düşünülen sistemlerin fayda-maliyet analizlerinin 

yapılarak karşılaştırılmasını gerektirir. 

Ürünün kolay bozulabilir türden olduğu projelerde 

ulaşım sorunu dağıtım sisteminin ana unsuru haline gelir. 

Firma eğer varolan dağıtım kanallarını kullanmaya 

karar vermişse,bundan sonra toptancı ve perakendecilerini 

seçmelidir. 
e.Sürüm Planını Oluşturan Unsurların Uyumlu Şekil¬ 

de Birleştirilmesi Gereği:Pazarlama Planı unsurla¬ 

rının birbirleriyle uyumlu olmaları zorunludur.Mesela yaygın 

bir dağıtım kanalları sistemi ile pazarın sadece bir bölümü¬ 

ne hitabeden yüksek fiyat politikası birarada olamaz.Aynı 

şekilde dar bir dağıtım kanalları ağı ile yaygın bir reklam 

programını birarada yürütmek de anlamsızdır. 

Pazarlama faaliyetlerinin uyumlu bir bütün halinde 
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birleştirilmeleri ve firmanın öteki fonksiyonları ile birlik¬ 

te yürütülmeleri pazarlama planını oluşturur.Firmanın pazar - 

lama planına rekabetten gelecek tepki,ürünün piyasadaki ko - 

numuna göre değişecektir.Ör.ürün patentli ise,pazardaki payı 

küçükse,kâr payı makulse veya diğer rakipler mali açıdan za¬ 

yıf iseler,gelecek tepki de az olacaktır. 

1.4. Talep Tahmini : 

Pazarlama planının uygulamada gösterebileceği tıka¬ 

nıklıkları »tesis kapasitesini,hammadde ve mali ihtiyaçlarını 

ve proje kârlılığını belirlemede yardımcı olmak üzere yapılır. 

‘Talep tahmini ve pazarlama planı birlikte geliştirilmelidir, 

'ör.tahmin edilen pazar boyutu önceden belirlenmeli ve tesisin 

.minimum ekonomik boyutu ve hammadde kaynaklarının durumu ile 

karşılaştırılmalıdır.Eğer piyasa talebi düşünülen üretim ka - 

pasitesini karşılayamayacak ve hammadde kaynakları bu üretim 

düzeyi için yetersiz kalacak gibi görünüyorsa projeyi daha 

ileri götürmenin anlamı yoktur. 

Talep tahmini»verilecek kararlardaki belirsizlik o- 

ranını azaltmak ve piyasanın gelecekteki durumunu kavramak i- 

çin yapılır.Bu amaçla geçmiş yıllara ait veriler toplanarak 

değerlendirilir.1 
a.Veriler»fiziksel ve parasal olarak toplanmalı ve 

ölçü birimleri^karşılaştırmaya imkan sağlamak üzere standard- 

1.Talep tahmini yapılırken dış pazarın da gözönünde tutulması 
gerekir.ihraç pazarları farklı bir yaklaşımla araştırılır. 
B.M.Sınai Kalkınma Teşkilatı»Endüstriyel lapılabilirlik E - 
tüdlerinin Hazırlanması El Kitabı»Ankara,1978,s.58 
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Tarıma dayalı sanayi projelerinde talep tahmini i- 

çin en uygun fiyatlar imalatçı düzeyindeki fiyatlardır. 

Aynı zamanda verilerin hangi dönemleri kapsayaca - 

gına da karar vermek gerekir.Bu,önceki yılların projekte edi¬ 

len dönem için ne ölçüde temsil edici olduklarına ve hangi 

yıllarda 1 tutarlı veri toplama yöntemlerinin kullanıldığına 

bağlıdır.Kullanılacak veriler,çeşitli ürün gruplarına ve pazar 

dilimlerine tekabül edecek şekilde bölünebilir oldukları tak¬ 

tirde talep tahmininin sağlayacağı fayda artar.Talep tahmini 

yapılırken değişkenlerden herhangibiri veya birkaçı çok dü - 

şük veya yüksek belirlenmişse bu durum mali tabloya daha da 

büyüyerek yansır. 

b.Tahmin Yöntemleri,üç ana grupda toplanabilir : 

(I) Tecrübeye Dayalı Tahmin Yöntemleri: 

Tüm tahminlerde belirli bir dereceye kadar tecrübe¬ 

ye yer verilir.Fakat istatistiki verilerin çok kısıtlı oldu¬ 

ğu durumlarda araştırmacının tecrübe ve gözlemleri tahminin 

temelini oluşturur.Bu konud8 ayrıca imalatçıların,dağıtımcı - 

larm,satıcıların»danışmanların gözlem ve tecrübelerinden de 

yararlanılmalıdır.Bunun için o alanda faaliyet gösteren uz - 

manlar arasında sağlıklı bir örneklemeyle seçim yapılabilir. 

Tecrübeye dayalı tahmin yöntemlerinin ençok rastlananları şu 

şekilde sıralanabilir: 

i.Satış elemanlarının bireysel tahminleri biraraya 

getirilerek toplu bir satış tahminine ulaşılabilir. 

ii.Kuruluşun pazarlama,üretim ^ııali bölüm sorumlula¬ 

rı ortak bir satış tahmini geliştirebilirler. 

iii.Bir grup sınai uzman tartışma yoluyla ortak bir 
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tahmin oluşturabilirler. 

iv.Çeşitli uzmanların görüşleri anketler yoluyla alı¬ 

nır ve ortak bir noktaya yaklaşılıncaya kadar bu anketlere 

devam edilir. 

(II) Zaman Serilerini Kullanan Yöntemler; 

Bu yöntemler talebi nedensel değil zamana bağlı ola - 

rak incelerler.Zaman boyunca gelişen trendi tesbit etmeye 

uğraşırlar ve bunun için de tarihsel veri kullanırlar.Bu t - 
/ 

rendler belirlenirken mevsimlik ,devrevi ve tesadüfi değişme¬ 

lerin de kaydedilmesi gerekir.Bu özellikle yıllar ve mevsim¬ 

ler itibariyle önemli fiyat değişiklikleri ile karşılaşan 

tarıma dayalı sanayi tesisleri için önem taşır. 

Zaman serileri mevsimlik ve devrevi olarak ayrılabi - 

lir,ya da çeşitli şekillerde agırlıklandırılabilir.ör. gele¬ 

cek trendi daha iyi yansıttığı düşünülen yıllara dsha fazla 

önem tanınabilir. 

Zaman serisi yöntemlerinin başlıcaları şunlardır:"*' 
i.Elle tahmin yöntemi, 

ii.En küçük kareler yöntemi , 

iii.Matematiksel trend, 

iv.Basit hareketli ortalamalar, 

v.Ağırlıklı hareketli ortalamalar. 

(III) Nedensel Modeller: 

Satışı belirleyen davranışsal faktörleri tahmin etme¬ 

ye çalışır.Kegresyon analizleri,genellikle esneklik katsayı- 

1.Austin,s.63 ve Tümay Ertek,Ekonometriye Giriş,ODTÜ,1978. 
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iarını hesaplayarak,fiyat ve gelirdeki değişmeler yoluyla ta¬ 

lebi belirlemek için kullanılır.Ekonometrik yöntemler,talebiı 

belirleyicisi olarak kabul edilen birçok değişken arasındaki 

ilişkileri ölçmeye ve bu ölçümlerin güvenilirliğini araştır¬ 

maya çalışır.Bu modellerin en çok kullanılan tipleri şöyl< 
.sıralanabilir : 

i.Basit regresyon, 

ii.Çoklu regresyon, 

iii.Eşanlı eşitlikler, 

iv.înput-Output analizleri. 

c.Tahmin Tekniklerinin değerlendirilmesi : 

Pazarlama yöneticisi,çeşitli tahmin yöntemlerinden 

birini seçerken yöntemin sağlayacağı sonucun kesinlik dere¬ 

cesini maliyetiyle karşılaştırarak karar vermelidir.Kullanı¬ 

lan sermaye miktarı,firmanın piyasa hakkındaki bilgi düzeyi, 

talep unsurlarındaki belirsizlik ve karar vericinin yüklen - 

meye istekli olduğu riskin derecesine göre elde edilmek is¬ 

tenen kesinlik değişir. 
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B.II. TDS Fizibilite Etüdlerinın Hammadde Tedariki 

Açısından İncelenmesi : 

Hammadde TDS'lerin büyük çoğunluğu için ana mali¬ 

yet unsuru olduğundan»tedarik sistemi de projenin ekonomik 

fizibilitesinin en önemli belirleyicisidir.Tarımsal girdi 

işleyen bir tesis»hammadde tedarikini yapan sistemden daha 

iyi düzeyde olamaz .Tedarik faaliyeti aynı zamanda tarım sek-i 

törünü sanayie bağlayan bir aracı olduğundan projenin kalkın¬ 

maya etkisi açısından da önem taşır. 

II.1. Tedarik Faaliyetinin Başlıca Unsurları : 

Tedarik faaliyeti;yeterli miktarda»belli bir ka¬ 

litede,makul bir süre içinde ve uygun maliyetle hammadde te¬ 

min etmeye yöneliktir.Bu amaçların gerçekleşmesi büyük ölçü - 

de tedarik sisteminin örgütlenmesine dayanır. 

i.Miktar açısından üretimi belirleyen faktörler, 

ve hammaddenin alternatif kullanımları araştırılır. 

ii.Kalite açısından piyasanın istediği kalite, 

kaliteyi belirleyen unsurlar ve kalite kontrol konusu incele¬ 

nir. 

iii.Zamanla ilgili olarak hammaddenin dayanıksız 

oluşu ve bulunabilme güçlüklerinden gelen kısıtlamalar belir¬ 

lenir. 

iv.Maliyet konusunda da hammaddenin ekonomik ö- 

nemi»maliyeti belirleyen faktörler ve fiyat mekanizmaları a- 

raştırılır. 

v. örgütlenme konusunda »projenin tedarik siste¬ 

minin bileşimi»yapısı»gücü ve üretici örgütlenmesi incelenir. 
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a.Yeterli MlKTAR'da Hammaddenin Tedariki : 

Tarıma dayalı sanayi kuruluşları,yeterli miktarda 

hammadde tedarikini işin başında garanti etmedikleri için sık 

sık atıl kapasite sorunu ile karşılaşırlar.Bu nedenle hammad¬ 

de üretimini belirleyen unsurların ve hammaddeyi kullanan di¬ 

ğer rakiplerin kullanımlarının araştırılması gerekir. 

(I) Hammadde Üretimini Belirleyen unsurlar : 

Hammadde arzı incelenirken önce ekili alan ve hasat 

miktarının araştırılması gerekir.Hammadde üretiminin yıllar 

boyunca izlediği trend için de geçmiş yıllara ait bölgesel ü- 

retim istatistikleri incelenmeli ve ekili alan ve ürün mik - 

tarlarını etkileyen güçler araştırılmalıdır.Ancak bundan son¬ 

ra tarihsel üretim trendlerinin sürüp sürmeyeceğine karar ve¬ 

rilebilir ve proje tasarısı değerlendirilebilir. 

Aynı zamanda fiilen ekilen ve ekilebilir olup da - 

kullanılmayan alan miktarlarının da hesaplanması gerekir.Eki¬ 

len alan miktarındaki artışlar,hammadde üretiminde de artış 

yaratacağından ayrıca izlenmelidir. 

Tarımda temel varlık olan toprak,çok farklı ürünler 

için kullanılabilir.Tesis için gerekli hammaddenin yıllık ü - 

retiminde doğabilecek muhtemel iniş çıkışları tahmin edebil - 

mek için çiftçilerin üretim konularını değiştirmeye ne ölçü - 

de eğilimli oldukları,ne sıklıkla farklı ürünlere yöneldikle¬ 

ri de incelenmelidir. 

Hammadde üretim miktarı incelenirken çiftçinin üre¬ 

timde kullandığı girdiler ve tarımsal teknikler üzerinde yo¬ 

ğunlaşmak gerekir.Hammadde üreticilerinin ne düzeyde kimyasal 

madde kullandıkları,bu maddelerin daha fazla kullanılmasını 
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engelleyen faktörler incelenmelidir.örneğin kimyasal madde kul¬ 

lanımı »dağıtım kanallarının kısıtlı olması veya çiftçilerin sa¬ 

tın alma gücünün yetersizliği nedeniyle engelleniyor olabilir • 

Hammadde üreticilerinin küçük,geleneksel çiftçiler olduğu du - 

rumlarda bu engeller daha yaygındır.Projeyi hazırlayanlar bu 

tür sorunları ve çözüm yollarını belirlemeye çalışmalıdırlar. 

Örneğin varolan dağıtım kanallarının genişletilmesine çalışmak, 

tarımda kullanılan yardımcı girdilerin tesis kanalıyla çiftçi - 

lere ulaştırılmasını sağlamak veya bu girdileri toplu olarak 

sağlayabilmeleri için çiftçilerin örgütlenmelerine yardımcı ol¬ 

mak muhtemel çözüm yolları olabilir.kimyasal madde kullanımını 

engelleyen bir diğer neden de çiftçilerin eksik bilgi sahibi ol¬ 

malarıdır.Bu nedenle tarıma dayalı bir sanayi kuruluşu,çiftçi - 

lere teknik bilgi yardımında bulunarak hammadde arzını arttır - 

mayı düşünebilir. 

hammadde arzı tahmin edilirken çiftçinin belli bir ü- 

rünü ekmek konusundaki kararını belirleyen tüm faktörlerin a - 

raştırılması gerekir.Piyat,maliyet,risk ve kâr bu faktörler a - 

rasındadır. 

hammadde arzı»tarımsal üretimin yapısı gereği belir - 

siz olduğundan bir 'arz duyarlılık analizi'nin yapılmasında ya¬ 

rar vardır. 

(II) Hammadde Rekabeti : 

Hammadde üretimini belirleyen unsurların incelenme - 

sinden sonra ikinci aşama olarak hammadde arzından projenin pa¬ 

yına düşen miktarın araştırılması gerekir.Bu hesaplama şöyle 

yapılabilir : 
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Toplam hammadde üretimi 

-Çiftlik-içi tüketim 

-İşlenmeden (taze olarak) tüketilen miktar 

-Diğer sınai kullanımlar 

-Rakiplerin satın aldıkları miktar 

-Projenin payı. 

Hammaddenin kırsal kesim beslenmesindeki önemi ora¬ 

nında çiftlik-içi tüketim artar.Diğer yandan pazar imkanları 

geliştikçe tarımsal ürünün daha büyük kısmı piyasaya aktarıla¬ 

bilir.Bazı tarıma dayalı sanayi tesisleri,tarımsal ürünlerin 

taze olarak tüketildikleri piyasalarla rekabet etmek zorunda - 

dırlar.Bazı ürünler için bu iki piyasa rakip değil tamamlayıcı 

olabilir. 

Hammaddeler için en dolaysız rekabet aynı iş ala - 

nında faaliyet gösteren firmalardan gelir ve bu rekabet iç ya 

da dış piyasadan kaynaklanabilir.Projeyi hazırlayanlar,hammad¬ 

de rekabetin gücünü iyi değerlendirmek zorundadırlar. 

b.Hammaddenin Belirli Bir KALİTE1de Tedariki : 

(I)Piyasanın Talep Bttiği Kalite : 

Firmanın kullanacağı hammaddenin hangi kalitede o - 

lacağına karar verilirken tüketici piyasasında geçerli kalite 

standardının gözönünde tutulması gerekir.Bu ise tarıma dayalı 

sanayilerde varolan içsel bağlılıkları yansıtır:hammadde arzı 

belirlenirken pazar sorunu incelenmeli^kalite parametreleri 

saptanırken de tüketici analizi yapılmalıdır. 

Piyasanın talep ettiği kalite belirlendikten sonra 
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yapılacak iş bu ölçüye göre hammadde kalitesini saptamaktır. 

(II) Kaliteyi Belirleyen Faktörler : 

i.Girdiler:Ürünün kalitesini en çok etkileyen 

girdi tohumdur. 

ii.Yükleme ve Taşıma;hammaddelerin,özellikle daha 

dayanıksız olanların kalitesini büyük ölçüde etkiler.Mekanik 

olarak verilen zararlar,ısı ve nem düzeyinin uygun olmaması,ta¬ 

şıma sırasında ürünlerin besin değerini olumsuz olarak etkiler. 

Mekanik zararlar ürünlerin doku yapılarını bozarak mikro-orga- 

nizmaların tahribatlarına yolaçar.Hücre dokularının bozulması 

sonucu oksitlenme oluşur ve bu da özellikle A ve C vitaminleri¬ 

nin hızla kaybına yol açar. 

(III) Kalite Kontrolü : Tesis yöneticileri,hammadde 

üreticilerine daha iyi tohum sağlayarak,teknik yardımda bulu - 

narak veya onları eğiterek ürünün kalitesini arttırmaya yönel¬ 

tebilirler.Hiç şüphesiz bu tür yardımların maliyeti getirecek¬ 

leri ekonomik faydalarla kıyaslsnmalıdır.Bazı firmalar çiftçi¬ 

leri kalite arttırıcı teknik ve girdileri kullanmaya teşvik i- 

çin yüksek fiyat yöntemi uygulayabilirler.Bazı firmalar da ü- 

rün henüz tarladayken denetleme yoluyla kalite düşüşünü mini - 

mize etmeye çalışırlar. 

c. Hammadde Tedarikinin İstenen ZAMAN'da Yapılabil¬ 

mesi : 

Tarıma dayalı bir sanayi işletmesinde tedarik 

sisteminin diğer önemli unsuru,zamandır.Bu tür işletmelerde 

hammadde akışı düzenli değil,mevsimliktir.Bu durumun sakınca¬ 

ları belirli ölçüde giderilebilir.Örneğin uygun tohum kulla - 

nılarak ürün dönemi uzatılabilir veya kısaltılabılir;ya da 
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uygun tekniklerle yılda iki kez ürün alınması sağlanabilir.An¬ 

cak bu yöntemler işletme için pahalı ola bilir,üstelik depolama 

sistemi yetersizse bu yöntemlere rağmen sorun çözülmüş sayıl - 

maz.Tesisin depolama kapasitesinin doğru olarak hesaplanması , 

bu tür işletmeler için hammaddenin özelliklerinden ötürü büyük 

önem taşır.Bu sanayi dalında hammadde genellikle dayanıksız 

olduğundan girdinin zamanından önce ya da sonra işlenmesi,niha- 

i ürünün kalitesini önemli ölçüde etKiler.kırma girdinin daya¬ 

nıksız olmasından doğacak riskleri mümkün olduğu kadar azaltma 

ya çalışmalıdır.Tüm önlemlere rağmen girdinin hızlı bozulması 

engellenemezse o zaman firma nihai üründe bazı değişiklikler 

yapmayı düşünebilir. 

d.Hammadde Tedarikinin Uygun MALİYET1le Yapılabil¬ 

mesi : 

Doğal olarak,tarımsal girdi işleyen tesislerin 

ana maliyet kalemini hammadde oluşturur.Dolayısıyla bu dalda 

üretim yapacak bir proje geliştirilirken,alternatif fiyatlan¬ 

dırma mekanizmaları araştırılmalı ve kârların maliyetlerdeki 

değişikliğe karşı duyarlılığı ölçülmelidir. 

(I) Maliyeti Belirleyen Faktörler : 

i.Hammadde Arz ve Talebi , bu faktörlerin en ö- 

nemlisidir.Hammadde talebi açısından,rakip firmaların ekonomik 

güçlerinin değerlendirilmesi gerekir.Arz kısıtlı ise hammadde¬ 

yi en yüksek fiyatı veren firma kullanabilecektir.Arz kısıtlı 

olmasa bile projeyi hazırlayanlar,projenin arz üzerindeki et - 

kişinin ne olacağını tahmin etmek zorundadırlar.Frojede öngö - 

rülen kapasite,bu açıdan özellikle önem taşır^kapasite ne ka¬ 

dar büyükse,mevcut hammadde arz-talep dengesi bundan o kadar 
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fazla etkilenecektir.Eğer proje hammaddenin başlıca alıcısı o- 

lacaksa firma piyasada yarı-monopsoncu bir durumda olabilir ve 

fiyatın oluşumunda baş rolü oynayabilirjbu ise firmanın hammad¬ 

de maliyetini düşürür. 

ii.Fırsat Maliyeti: Bu konuda hammadde üreticisinin 

çeşitli ürünler karşısındaki esnekliğinin ne olduğunu ve pro - 

jenin kullanacağı girdiye göre öteki tarım ürünlerinin kârlı - 

İlk durumlarını araştırmak gerekir. 

iii.Sistemin Yapısı : Tarladan fabrikaya kadar uzanan 

zincirin yapısı da girdi maliyetlerini etkiler.Bu açıdan en ö- 

nemli faktör ürünü çiftçiden alıp fabrikaya satan aracıdır.Bu 

aracılık hizmetlerinin maliyetleri belirlenmeli ve alternatif 

metodlarm maliyetleri ve etkinlikleri ile karşılaştırılmalı - 

dır.ürünün çiftçiden fabrika tarafından doğrudan alınması ve - 

ya çiftçi kooperatifleri tarafından fabrikaya ulaştırılması , 

alternatif yollar olabilir. 

(II) Fiyatlandırma mekanizmaları : 

i.Borsa Fiyatlarıjpiyasada hüküm süren fiyatlardır. 

Satmalmalar piyasa fiyatlarıyla yapılıyorsa»hammaddeyi sağla¬ 

yacak birçok kaynağın olması işletmeye esneklik sağlar,çeşit - 

li kaynaklardan en uygun maliyetle satına İmayı mümkün kılar . 

ii.Destekleme Fiyatları; üreticiler için fırsat mali¬ 

yetlerini yansıttıklarından uygun fiyatlardır. 

iii.Sözleşme :Hammadde tedarikini güvenceye bağlamanın 

bir yolu da üreticilerle anlaşma yapmaktır.Bu tür anlaşmalarda 

genellikle hammadde miktarı,kalite standardları,teslim tarihi 

ve fiyat belirlenir.Sözleşmede fiyat belirlenirken çeşitli me- 

todlar kullanılabilir.örneğin maliyet üzerine bir ücret ekle - 

nebilir,fırsat maliyetleri temel alınabilir veya bir baz 
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tesbit edilip,bunun üzerine nihai ürün fiyatı üzerinden bir 

marj eklenerek fiyat belirlenebilir.Bu yöntemlerden biri seçi¬ 

lirken herbirıyle sağlanacak güvence düzeyine göre karar ve - 

rilmelidir. 

Uzun süreli ve tesbit edilmiş bir fiyata dayalı söz¬ 

leşmeler ,belirsizliği önlediği ve mali planlamayı kolaylaştır¬ 

dığı için hem üretici hem de işletmeci için uygundur.Fakat bu 

tür anlaşmalar,piyasa fiyatında meyadana gelebilecek firma a- 

çisından olumlu değişikliklerden yararlanmayı da engeller. 

iv.Uretici-lşletmeci urtaklığı:Uygun maliyetle gir¬ 

di sağlamanın bir yolu da üreticileri işletmeye yatırım yapma¬ 

ya yöneltmek olabilir. 

v.Geriye Doru Bütünleşme :Üreticilerden satmalma ye¬ 

rine işletme kullanacağı girdinin bir kısmını veya tümünü ken¬ 

disi üretmeyi düşünebilir.Fakat buna karar verirken üzerinde 

durulacak tek unsur maliyet değildir. 

(.III) Duyarlılık Analizi : 

Hammadde maliyeti çok çeşitli piyasa koşullarına gö¬ 

re değişir.Tarımsal girdi kullanan bir sanayi kuruluşunun ana 

maliyet unsuru olduğundan,hammadde maliyetindeki değişmelerin 

kârlılık üzerindeki etkilerinin ölçülmesine yönelik duyarlılık 

analizinin yürütülmesi zorunludur. 

II.2. Tedarik Sisteminin örgütlenmesi : 

Yeterli miktarda ve kalitede hammaddenin uygun zaman 

ve maliyetle sağlanabilmesi sonuçta tedarik sisteminin iyi ör¬ 

gütlenmiş olmasına bağlıdır.Bu organizasyonun unsurları;siste¬ 

min yapısı,dağıtım kanallarının gücü,dikey bütünleşme ve üre¬ 

tici örgütleridir. 
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Bu sistemin çeşitli boyutları şöyle incelenebilir: 

a. Üretici«Nakliyeci ve Müşterilerin Sayısı;çok faz¬ 

la ise örgütleme işi de zorlaşacaktır.Sistemde faaliyet gös¬ 

teren çeşitli unsurların incelenmesi aynı zamanda firmaya 

gelecekte karşılaşması muhtemel darboğazları belirlemesinde 

yardımcı olacak,hammadde satmalımında karşılaşacağı rekabe¬ 

tin tahmin edilmesinde önayak olacaktır. 

b. Hammadde Üreticilerinin üretim Hacmi : 

Hammadde büyük çiftliklerde üretiliyorsa,tarıma 

dayalı sanayi tesisi girdi tedarikini daha az sayıda çift - 

likten sağlayabilir.Ayrıca büyük tarım işletmelerinin kul - 

landıgı daha ileri tarım teknikleri hammadde arzını daha dü 

zenli hale getirebilir. 

Hammadde üreten işletmelerin boyutları değiştik¬ 

çe fabrikadan talep ettikleri destek hizmetleri de farklı - 

laşır.Örneğin,küçük çiftçiler mal nakli için fabrikadan yar¬ 

dım isterken,büyük bir işletme bu sorunu kendi imkânları i- 

le çözebilir. 

c. Hammadde Üreticilerinin Yerleşim Durumu : 

Ulaşım giderlerini,optimal yerleşim yerini ,ham - 

maddenin hastalık ve kuraklıktan etkilenme ihtimalinin de¬ 

recesini ölçmek için firma,üreticilerin yerleşim durumları¬ 

nı araştırmak zorundadır. 

d. işletme Sahipliği : 

Tarımsal girdi işleyecek bir tesis projesini ha— 

zırlayanlar,tarım işletmelerinin sahiplik biçimlerini de 

incelemelidirler.Üretici işletmenin sahibi ise -sabit yatı¬ 

rım giderlerinden ötürü- kiracılara göre yeni üretim teknik- 
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lerini kabule daha fazla istekli olabilir. 

e. Dağıtım Kanallarının Gücü : 

Bu konu incelenirken hammaddenin piyasadaki tüm do¬ 

laşım aşamaları belirlenmeli,dökümante edilmeli ve firmanın 

varolan dağıtım sistemini kullanıp kullanmayacağına karar ve - 

rilmelidir.Dağıtım kanallarını elinde tutan unsurların güçle - 

rini de araştırmak gerekir.Güç göstergesi olarak^kâr marjları, 

iş hacimleri ve her aşamada faaliyet gösteren kişi veya kuru - 

luş sayısı (nakliyeciler,depolama işiyle uğraşanlar,sınai alı¬ 

cılar vb.) kabul edilebilir. 

f. Geriye Doğru Dikey Bütünleşme : 

Tedarik sistemi tasarısı hazırlanırken ana sorunlar 

dan biri,hammaddenin ulaşım ve üretim işlerinden bir kısmını 

firmanın üstlenip üstlenmeyeceğine karar vermektir.Bu karar ve 

rilirken dikkate alınması gereken başlıca unsurlar şunlardır : 

(I) Denetim : Eğer işletme yeni fonksiyonları yürütecek 

yeterli kalitede elemana sahipse bütünleşme sonucu denetim gö¬ 

revi de yoğunlaşacaktır.Denetimin artması ,firmanın ihtiyaç 

duyduğu miktar ve kalitede hammadde bulma imkânlarını da ço - 

ğaltır. 

(II) Sermaye İhtiyacı : Geriye doğru bütünleşme,tarıma 

dayalı sanayi projesinin sabit sermaye ve işletme sermayesi 

ihtiyacını önemli ölçüde arttırabilir. 

(III) Esneklik : Geriye entegrasyon»işletmeyi sabit yatı¬ 

rımlara fazlaca bağlar ve başka kaynaklardan hammadde sağlama 

olanağını ortadan kaldırır. 

(IV) Maliyetler : Entegre olmuş bir sistem ölçek ekono¬ 

milerine olanak sağlar ve değişken maliyetleri düşürebilir. 
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Fakat aynı zamanda sabit maliyetleri arttırır:eğer piyasa fi¬ 

yatları düşerse yüksek sabit maliyetler proje için yük oluş¬ 

turur. 

g. Üretici örgütlenmeleri : 

Tarıma dayalı sanayi işletmeleri genellikle üreti¬ 

ci örgütleri için katalizör görevi görürler.üretici örgütlen - 

melerinde görülen aksamaların bir nedeni de bu konudaki teşvik 

ve katılımın eksikliğidir.Tarım ürünleri için bir pazar oluş¬ 

turmaları nedeniyle tarıma dayalı sanayi kuruluşları üreticile 

re örgütlenmeleri için gerekli ekonomik nedeni de sağlarlar . 

Projeyi yapanlar,örgütlenmeyi önleyen nedenleri ve bunları or¬ 

tadan kaldırarak üreticileri örgütlenmeye yöneltecek teşvikle¬ 

ri araştırmalıdır. 

Firma satınalımlarını çok sayıda küçük üreticiden 

yapıyorsa,üreticilerin örgütlenmeleri firmanın yararınadır.Bu, 

firmaya üreticilerle iletişim kurmak için bir kanal ve dolayı¬ 

sıyla önemli ölçüde emek,zaman ve para tasarrufu sağlar. 

üreticilerin örgütlenmelerine yardımcı olmayı dü¬ 

şünen bir firma işe,ürünü pazarlarken küçük çiftçileri engel - 

leyen çok sayıda faktörü belirleyerek başlayabilir.Ençok rast¬ 

lanan pazarlama engelleri altyapıyla ilgili bozukluklar,hiz - 

metlerle ilgili olan güçlükler ve haberleşme tıkanıklıklarıdır 
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B.III. TDS Fizibilite Etüdlerinde Hammaddenin İşlenmesi 

(Process) Aşamasının İncelenmesi : 

Tarıma dayalı bir sanayi projesinin odak noktası¬ 

nı oluşturan ve girişimcilerin çok önemli kararlar almaları¬ 

nın gerektiği bir aşamadır. 

III.1.Temel Unsurlar : 

Çok çeşitli hammaddeleri işlemelerine rağmen ta¬ 

rıma dayalı sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri incele - 

nirken üzerinde durulması gereken ortak sorunlar vardır : 

i. Üretim Teknolojisinin Seçimi için piyasa Standard 

lan, tekniğin esnekliği,maliyetler»çeşitli üretim faktörle - 

rinin piyasadaki durumları,seçilecek teknolojinin ürünün be¬ 

sin değeri üzerinde doğuracağı etkiler vb. gözönünde tutulur. 

ii. fer Seçimi konusunda pazar,ulaşım,altyapı gibi 

unsurlar araştırılır. 

iii. Stok Yönetimi;depolama tesisleri ve kapasiteleri¬ 

nin yeterli olup olmadığının incelenmesini gerektirir. 

iv. Diğer bir konuthammadde dışındaki girdilerin be¬ 

lirlenmesidir. 

v. Programlama ve Denetim ile ilgili olarak ürün ta¬ 

sarımı ve kalite kontrol sistemleri üzerinde durulur. 

vi. Yan Ürünler : Üretimden sağlanacak ikincil ürün - 

ler için ekonomik imkânlar araştırılır. 

a. Üretim Teknolojisinin Seçimi : 

Bu seçim yapılırken kullanılan başlıca ölçütler 
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şunlardır : 

(I) Kalite Gerekleri : 

Seçilecek teknoloji piyasanın istediği standard- 

ları karşılayacak nitelikte olmalıdır.kirma üretim teknoloji¬ 

sini içinde faaliyet göstereceği pazar diliminin isterlerine 

göre düzenleyerek gereksiz yatırımlardan kaçınabilir ve geli¬ 

rini maksimize edebilir.niş piyasanın kalite standardları ge¬ 

nellikle iç pıyasadakinden daha yüksek olur.Eğer proje ihra - 

C8ta da yönelecekse buna uygun teknolojik değişikliklerin ya¬ 

pılması gerekir. 

(II) Üretim Konusunun Özelliğinden Gelen Kısıtlamalar 

TDS alanına giren bazı ürünler ancak birkaç tip 

teknoloji ile üretilebilir^dolayısıyla kullanılacak ekipman - 

ların seçiminde fazla alternatif yoktur.Bu teknik kısıtlama - 

lar ekonomik sorunlar da doğurur.örneğin sermaye-yoğun bir 

teknoloji ,daha aşağısında projenin mali karlılığının ortadan 

kalkacağı minimum bir ekonomik ölçeğe sahip olabilir.Bu eko - 

nomik ölçek sorunları pazar tahminleri karşısında değerlendi¬ 

rilmeli ve projeye devam edilip edilmeyeceğine karar verilme¬ 

lidir. 

Fiyasa ve üretim gereklerinin empoze ettiği kı¬ 

sıtlamalar altında girişimci,maliyetleri minimize edecek 

teknolojiyi seçmeye çalışır.Farklı teknolojilerin üretim 

faktörlerini kullanım şekli de değişir.Dolayısıyla üretim 

faktörlerinin göreli kıtlıklarının ve maliyetlerinin de in - 

celenmesi gerekir. 
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(III) Kapasite Kullanımı : 

Hammaddenin ancak belli dönemlerde sağlanabilme¬ 

si ve nihai ürüne olan talebin de mevsimlik olması nedeniy¬ 

le tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının çoğu atıl kapasite 

sorunuyla uğraşmak zorundadırlar.Bu sorun,seçilecek tekno¬ 

lojiyle bir ölçüde giderilebilir.Belli bir girdiyi işlemek 

tizere geliştirilmiş bir teknoloji,bazı ilavelerle ve emek 

kullanımı biraz değiştirilmek suretiyle başka girdileri de 

işleyebilir hale getirilebilir.Kullandıkları teknolojiyi 

daha geniş bir ürün setine göre ayarlayabilen işletmeler , 

yılın daha büyük bir bölümünde çalışabilir,farklı zamanlar¬ 

da o dönemde bulunabilen hammaddeleri işleyebilirler.Depo - 

lanabilen yarı-işlenmiş hammadde kullanmak ve atıl mevsim - 

de özel reklam teknikleri geliştirmek,dönemselliğin etki - 

sini azaltmanın diğer yolları olabilir. 

(IV) Yönetim Güçlükleri : 

Teknoloji seçiminde bir dıger ölçü,seçilecek 

teknolojinin işletmenin yönetim kadrosunun yetenekleriyle , 

düzeniyle de uyum sağlamasıdır.Yeteri kadar kalifiye ele - 

nanın varlığı kesinlikle araştırılmadan ekipman seçimi ya¬ 

pılmamalıdır. 

b. Tesisin Kuruluş Yerinin Seçimi : 

Firma bu konuda karar verirken,hammadde-pazar 

ilişkisini,emek arzı ve altyapının durumunu ve arazi mali¬ 

yetlerini incelemek zorundadır. 

(I) Hammadde-Fazar İlişkisi : 

Tesisin hammadde pazarına yakın kurulmasını 
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gerektiren koşullar şunlardır : 

-Hammadde dayanıksızsa ve hemen işlenmesi gerekiyor

sa ; 

-Uzun mesafelere taşınmaya tahammülü yoksa; 

-İşlendikten sonra ağırlığı önemli ölçüde azalıyorsa; 

kuruluş yerinin hammadde pazarına yakın seçilmesi daha uygunduı 

Buna karşılık; 

-Hammadde dayanıksız değilse; 

-işlendikten sonra önemli ölçüde ağırlaşıyorsa; 

-Üretim farklı kaynaklardan hammadde gerektiriyorsa; 

tesisin nihai ürün pazarına yakın olması gerekir. 

Yer Beçimi yapılırken genellikle ulaştırma maliyet

leri diğer giderlere göre daha önemli bir rol oynar. 

Ulaştırma giderleri aynı zamanda tarım girdisi kul

lanacak bir tesisin hangi büyüklükte kurulacağı konusunda da 

büyük önem taşır.Eğer hammadde üreticileri ve tüketici pazar

ları geniş bir alana dağılmışlarsa ve ulaşım giderleri de yük

sekse tek bir tesis yerine birkaç tesisin kurulması daha uy -

gundur.Tek bir tesisin sağlayacağı ölçek ekonomilerini ulaşım 

giderLerinden yapılacak tasarruflar telafi edebilir. 

(II) Tarıma dayalı sanayi işletmeleri genellikle nite -

liksis işgücü açısından güçlükle karşılaşmazlar.Nitelikli e -

leman ve yönetici bulmak ise özellikle tesis kırsal alanda i-

se zordur ve firma için kısıtlayıcıdır. 

(III) Altyapı : Kötü bir altyapı maliyetleri arttırıp 

kalitayi olumsuz yönde etkileyeceğinden firma alternatif yer

leşim yerlerini bu açıdan incelemelidir. 
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(IV) Arazi Maliyetleri : 

Tarım girdisi işleyen tesisler genellikle büyük 

alan gerektirmezler.Bu nedenle de arsa maliyeti toplam ya¬ 

tırım içinde büyük bir yer tutmaz.Yine de arsa maliyetle - 

rinin incelenerek en uygununun seçilmesi gerekir.Eğer ya¬ 

tırımcının kendi arsası varsa diğer arsalarla karşılaştı - 

rılarak piyasa değerinin belirlenmesi gerekir.Firma gele - 

çekteki genişlemesini de düşünmeli ve buna yetecek kadar 

toprak satınalmalıdır. 
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BÖLÜM III : TDS PROJELERİNDE MALÎ DEĞERLENDİRME 

A.Değerlendirme Teknikleri : 

Tüm proje değerlendirme tekniklerinin amacı öne¬ 

rilen bir yatırım teklifinin kabul ya da red edilebilmesi i- 

çin bir karar ölçüsü geliştirmektir.Yeni bir yatırım projesi 

genellikle aşağıda sıralanan aşamalardan geçilerek değerlen¬ 

dirilir ve karara bağlanır : 

i. Proje konusunda eldeki tüm bilgiler ve nakit a- 

kımları bir tek oran ya da rakama indirgenir.^Geri ödeme sü¬ 

resi ,içkârlılık oranı,net bugünkü değer vb.) 

ii. Bu rakam ya da oran belirli bir minimum (eşik) 

değerle karşılaştırılır. 

iii. Eğer projenin değerlendirilmesi sonucu elde edi¬ 

len rakam ya da oran bu eşik değerden daha yüksekse 'kabul* , 

düşükse 'red' kararı verilir. 

Eşik değer hem minimum hem de maksimum olarak 

belirlenebilir.Eğer proje maksimum değerin de üzerindeyse 

proje otomatik olarak kabul edilir,minimum değerin altında 

ise tartışmasız reddedilir.Eğer bu iki sınırın arasındaysa o 

zaman karar ölçüsü yetersiz kalıyor demektir.Bu durumda ya¬ 

pılacak şey,kesin olarak iyi ya da kötü olan projeleri ilk 

adımda ayıklayıp değerlendirilecek proje sayısını azaltmak , 

sonra geriye kalan projeleri yeniden daha ayrıntılı bir in - 

celemeye tabi tutmaktır. 

Bir değerlendirme tekniğinin tatmin edici ola - 

bilmesi için aşağıdaki dört koşulu sağlaması gerekir s 

i. Sonuçları muğlak değil kesin olmalıdır. Eğer 
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aynı verilere dayanarak birden çok sonuç veriyorsa bu teknik 

yoluyla bir karara varmak mümkün olmaz. 

ii. Değerlendirme tekniği 'sağduyu1 kuralları ile çe- 

lişmemelidir.Daha somut olarak söylersek aşağıdaki iki kura¬ 

la uygun olmalıdır.1 Daha çok olan daha iyidir' (diğer koşul¬ 

lar veri iken belirli bir dönemde daha büyük nakit akımı da¬ 

la küçük olana tercih edilir) ve 'Daha çabuk gerçekleşen da¬ 

la iyidir' (diğer herşey veri iken daha erken gerçekleşen 

nakit akımı daha sonraki aynı miktar nakit akımına tercih e- 

•dilir). 

iii. Değerlendirme tekniğinin geniş bir uygulama alanı 

«olmalıdır. 

iv. Kullanımı kolay olmalıdır. 
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B. Geleneksel Proje Değerlendirme Yöntemleri 

I.Basit Karlılık Oranı : 

Nisbeten kolay ve oldukça yaygın olarak kullanı¬ 

lan geleneksel değerlendirme tekniklerinden biridir.Bu yön¬ 

tem aynı miktar sermayenin projenin ömrü boyunca aynı toplam 

geliri sağlayabilmesi için hangi faiz oranında yatırılması 

gerektiğinin araştırılmasına dayanır.Basit kârlılık oranı, 

tam kapasite ile üretim yapılan normal bir yılda elde edilen 

kârın başlangıç yatırım tutarına bölünmesiyle bulunur. 
NP-kE 

R=  * 100 
K 

R : Basit kâr oranı 

NP: Net kâr 

K : Toplam yatırım gideri. 

Kolay bir yöntem olmasına karşılık basit kâr oranı 

tekniğinin sakıncalı yönleri çoktur.uranın hesaplanmasında 

temel alınacak normal yılın seçimi çoğu kez sorun yaratır.Çün-' 

ki bu yöntem yıllık verilerden yararlandığından projeyi en iyi 

temsil eden yılı seçmek birçok durumda imkansızdır.özellikle 

başlangıç yıllarında değişen üretim düzeyleri,farklı faiz ö- 

demeleri ve belirli yıllarda net kâr düzeyini etkileyen bazı 

faktörler bu seçimin yapılmasına imkan bırakmaz.Üstelik bu 

sorun giderilse bile yöntemin başka sakıncaları da vardır.Bu¬ 

nu bir örnekle açıklayabiliriz. 

Başlangıç yatırımları aynı iki proje (A ve B) a- 

lalım ve nakit akımlarını karşılaştıralım : 
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Yıl A B 

Milyon TL Milyon TL 

0 -1000 -1000 

1 250 400 

2 250 300 

3 250 250 
4 250 200 

5 250 150 
6 _ .. ı^o , 100 

Basit kâr oranı #23.3 #23.3 

Görüldüğü gibi her iki projede de basit kâr oranı 

aynıdır.i'akat B projesinde kârlar A projesine göre çok daha 

erken oluşmaktadır.Dolayısıyla pratikte B projesinin tercih 

edileceği açıktır.Halbuki bu yöntem böyle bir tercih yapma im 

kanı sağlamaz.Bu da bu yöntemin paranın zaman değerini dikka¬ 

te almamasından kaynaklanır. 

Basit kâr oranı gelecekte yapılması düşünülen de 

dil,daha çok yapılmış olan bir yatırımın kârlılığını ölçmeye 
yöneliktir.^ 

II. Geri ödeme Yöntemi : 

Değerlendirme tekniklerinin belki de en basitidir 

ve bir projenin net kâr olarak ölçülmüş faydaları ile toplam 

yatırımın tamamen ödenmesi için gerekli olan süreyi hesaplar. 

Bu dönem,yatırım harcamalarının yapılmasıyla kümülatif nakit 

akımının pozitif olduğu nokta arasındaki zaman bölümünü kap - 

sar. 

Geri ödeme yönteminin en çok rastlanan uygulaması 

1, lan W. Harrison,Capital investment Appraisal,s.38 
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firmanın tüm sermaye harcamalarının geri ödenmesi gereken en 

kısa (cut-off) dönemi belirlemesidir.Yani firma kendi geri 

ödeme dönemi için mimimum bir süre tesbit etmelidir. 

Bu yöntem çok basit olmakla beraber birçok sa¬ 

kıncaları vardır; 

Geri ödeme yöntemi bazı durumlarda kesin sonuç 

Nakit Kümülatif 
Yıl Akımları Nakit Akımları 

Milyon TL Milyon TL 

0 -1000 -1000 

1 4-00 -600 

2 4-00 -200 

3 4-00 200 

4- -300 -100 

5 4-00 300 

6 4-00 700 

1.Geri ödeme dönemi :2.5 yıl 

2.Geri ödeme dönemi :4-.25 yıl 

Yukarıdaki projede dördüncü yılda yapılan ek yatı¬ 

rım harcaması nedeniyle kümülatif nakit akımları yeniden nega¬ 

tif olmakta v« bunun sonucunda da ortaya iki ayrı geri ödeme 

dönemi çıkmaktadır.Eğer firma asgari süre olarak üç yıl kabul 

etmişse birinci durumda proje kabul,ikinci durumda ise redde - 

dilecektir. 

ii. Geri ödeme yönteminin en büyük sakıncası paranın 

zaman değerini ve geri ödeme döneminin bitiminden sonraki na¬ 

kit akımlarını dikkate almamasıdır. 
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A Projesi B Projesi 
Nakit Kümülatif Nakit Kümülatif 

Yıl Akımı Nakit Akımı Akımı Nakit Akımı 

(Milyon Tl 
0 -1000 -1000 -1000 -1000 

1 400 -600 600 -400 

2 400 -200 300 -200 

3 400 200 400 200 

4 400 600 400 600 

5 400 1000 400 1000 

6 400 1400 400 1400 

Geri ödeme 
Dönemi 2.5 .yıl  2.5 .yıl  

Görüldüğü gibi A ve B projelerinin geri ödeme sü¬ 

releri aynı olmakla birlikte B projesinde sermayenin daha 

büyük bölümü daha erken ödenmektedir.Bu fonların belli bir 

faiz oranı ile yeniden işletilmesi halinde sağlanacak kümü - 

latif değer A projesine oranla B projesinde daha büyük ola - 

çaktır.Oysa bu yöntem faiz oranını dikkate almamaktadır.^" 

1. A.J. Merrett and Ailen Sykes,The Finance and Analysis of 
Capital Projects,s.214 
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C. İndirgenmiş Nakit Akımlarına Dayanan Değerlendir- 

me Teknikleri : 

I. Net Bugünkü Defter Yöntemi : 

Ençok kullanılan değerlendirme tekniklerinden 

biridir.Bir projenin net bugünkü değeri kısaca o projenin 

gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerleri 

arasındaki fark olarak tanımlanabilir.Burada amaç önceden 

belirlenen bir faiz oranı ile projenin tüm nakit giriş ve 

çıkışlarını yatırımın başlangıç yılına indirgemek ve sonra 

d8 bu indirgenmiş değerleri toplamaktır.Bu toplam projenin 

net bugünkü değerini verir. 

başlangıç yılma getirilen tüm nakit giriş ve çıkışlarının 

toplamı ^net bugünkü değer) pozitif bir değerse proje kabul 

edilir,negatif bir değerse proje reddedilir.Projeler arasın¬ 

da tercih sıralaması yapmak gerektiğinde de net bugünkü de¬ 

ğeri daha büyük olanlar öncelik kazanırlar. 

I 
n 

n= o ( 1+i ) nam*» (1 + i ) 

In : n.yıldaki yatırım 
Fn : n.yıldaki fayda 
m : yatırımın tamamlanma yılı 

t-m : projenin ömrünü göstermektedir. 

önceden belirlenen faiz oranı ile indirgenerek 

I.1. Net Bugünkü Değerin Hesaplanmasında Kullanıla¬ 

cak İndirgeme Oranının Seçimi : 

indirgenmiş nakit akımı kavramı, yatırımcının 
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aksaksız işleyen bir sermaya piyasasıyla karşı karşıya ol¬ 

duğu varsayımına dayanır.Başka bir deyişle yatırımcı iste¬ 

diği kadar fonu belirli bir faiz oranından borç alabilecek 

ve kendisi de her zaman aynı faiz oranıyla yatırım yapabi¬ 

lecektir.Bu durum pratikte hiçbir zaman gerçekleşmez.Borç 

alınabilecek fonlar kısıtlı olduğu gibi»yatırımcının borç 

alırken ve borç verirken karşı karşıya olduğu faiz oranla¬ 

rı da hiçbir zaman aynı değildir.Bu nedenle net bugünkü 

değeri hesaplarken hangi faiz oranının (discount rate) se¬ 

çileceği sorunu doğar. 

Esas olarak bir firmanın yatırımlarıyla ilgili 

olarak karşılaştığı iki durum vardır : 

Sermaye kaynakları sınırlıdır ve bir projeye ka¬ 

rar verirken diğer cazip projeleri reddetmek zorunda kala- 

,caktırjya da istediği kadar sermayeyi şu ys da bu şekilde 

bulabilecek durumdadır. 

Eğer bir firma sermaye açısından kısıtlı değilse 

genellikle istediği sermayeyi borçlanarak sağlar.Bu durumda 

indirgeme oranını belirlemede en önemli unsur zamandır. Na¬ 

kit girişleri ne kadar erken olursa borçlar da o kadar ça¬ 

buk ödenecek,faiz gideri de düşecektir.Eğer 10 TL 2.yıl 

yerine 1.yılda elde edilirse,1.yılın faizi tasarruf edilmiş 

olur.Eaiz oranı #10 ise 1.yıldaki 10 TL 2.yıldaki 11 TL'ye 

eşittir.Bu durumda #10 yani borç alman miktarın faiz oranı 

doğru indirgeme oranıdır.Eğer fonlar borçlanma yerine dağı¬ 

tılmayan kârlar veya özkaynaktan sağlanıyorsa o zaman ser¬ 
maye borçlanılsaydı ödenecek faiz orsnı yani sermaye mali¬ 

yeti indirgeme oranı olarak alınır. 



Firma sermaye kısıtı altında çalışıyorsa bir 

projeyi seçmesi ancak alternatif projelerden vazgeçmesiy¬ 

le mümkün olur.Dolayısıyla bu seçim yapılırken sermayenin 

kaça mal olacağı değil başka bir proje seçilseydi ne oran¬ 

da kâr sağlanabilirdi sorusuna cevap aranması gerekir.Baş¬ 

ka bir deyişle sermayenin fırsat maliyeti araştırılmalıdır. 

Bu kavram bir örnekle daha kolay açıklanabilir 

Yılda %20 oranında kâr getiren bir yatırım projesi düşüne¬ 

lim: 100 TL'lık bir başlangıç yatırımı izleyen her yılda 

20 TL'lık kâr getiriyor olsun.Bu 100 TL'nin bir başka pro- 

ye yatırılması‘birinci projeden vazgeçilmesi»dolayısıyla 

da yatırımcının birinci projenin getireceği yıllık 20 TL'- 

lik gelirden yoksun kalması sonucunu doğuracaktır.Bu yok¬ 

sun kalman miktar,başka bir projeye yatırılmak üzere bi¬ 

rinci projeden alınan bir borç gibi de düşünülebilir. Bu 

durumda net bugünkü değerin hesaplanmasında kullanılacak 

en uygun indirgeme oranı,seçilen proje uğruna vazgeçilen 

alternatif projeden yapılan borçlanmanın maliyeti ( bu 

örnekte % 20) olacaktır.Bu ise kısaca vazgeçilen alterna¬ 

tif projenin kâr oranıdır.'*' 
Aksaksız işleyen sermaye piyasası varsayımı - 

nın sakıncaları ise şöyle özetlenebilir : 

1.Şüphesiz burada vazgeçilen alternatif projenin kâr ora¬ 
nının doğru olarak nasıl belirlenebileceği sorunu saklı 
kalmaktadır.Pratikte de seçimin sadece iki proje arasın¬ 
da yapılması durumuna nadiren rastlanır.Genellikle en 
pratik çözüm,firmanın geçmişte yürüttüğü tüm projelerin 
ortalama kârlılığına ve sermaye piyasasında geçerli fa¬ 
iz oranına dayanma sidir.lan W. Harrison,Capital Invest- 
ment Appraisal,s.4-5 



Eger çeşitli borçlara uygulanan faiz oranları ö 

nemli ölçüde farklılık gösteriyorsa sermaye kısıtı olmayan 

bir firma için tek bir indirgeme oranı seçmek güçleşir. Yi¬ 

ne de pratikte firmanın tüm sermaye yapısıyla değil sadece 

belirli bir yatırım projesi için gereken marjinal sermaye 

ile ilgilendiğimiz için,bu marjinal sermayenin faiz orani 

indirgeme oranı olarak kullanılabilir. 

Çok daha sık rastlanan durum ise firmanın serma¬ 

ye kısıtı altında çalışmasıdır. 

cağı faydaların bugünkü değerleri toplamını,yatırım harca - 

malarının bugünkü değerleri toplamına eşitleyen iskonto o - 

ramdır.içkârlılık oranı,net bugünkü değeri sıfıra eşitle¬ 
yen iskonto oranı olarak da tanımlanabilir ve projeye yatı¬ 

rılan paranın projenin ömrü boyunca ortalama olarak ne o- 

randa kâr getireceğini gösterir.içkârlılık oranının hesap¬ 

lanmasında kullanılan formül şöyledir : 

In : n.yıldaki yatırım 
Fq : n.yıldaki fayda 
m ; yatırımın tamamlanma yılı 

t-m : projenin ekonomik ömrü 

r : içkârlılık oranı 

H : proje ömrü sonunda ortaya çıkacak hurda de- 

degeri göstermektedir. 

II* içkârlılık Oranı : 

Bir yatırım projesinin gelecek yıllarda sağlaya- 

m 

 S__ n  , 
<1+r>n n=nH-l n=o 
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Eşitliğin sol tarafı (m) yılına kadar devam eden 

yatırım harcamalarının bugünkü değerleri toplamını;sağ ta¬ 

rafı ise projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı fayda - 

larm bugünkü değerleri toplamını gösterir. 

Sermayenin fırsat maliyeti kavramıyla açıklarsak 

içkârlılık oranını,başka bir yatırımdan vazgeçilerek bu pro¬ 

jede kullanılan sermaye için projenin ödediği faiz oranı o- 

larak da alabiliriz. 

îçkârlılık oranını karar verme ölçüsü olarak kul¬ 
lanırken,yatırılan sermayenin ödenmesi için kabul edilebilir 

minimum bir oran belirlenir.Yatırım kararı içkârlılık ora - 

nmın bu eşik-degerle karşılaştırılmasından sonra verilir, 

îçkârlılık oranı bu sınırın üzerindeyse proje kabul,altında 

ise proje reddedilir.Sınır kabul edilen oran,sermaye piyasa¬ 

sında uzun dönemli borçlara uygulanan gerçek faiz haddine 

veya borçlanan yatırımcı tarafından ödenen faiz haddine e - 

şittir.Alternatif projeler arasında seçim yapmak gerektiğin¬ 

de de içkârlılık oranı en yüksek olan proje seçilir. 

îçkârlılık oranını karar verme aracı olarak kul¬ 

lanırken net bugünkü değerle olan ilişkisinden de yararlana¬ 

biliriz.Net bugünkü değer,içkârlılık oranının azalan bir 

fonksiyonudur.Dolayısıyla net bugünkü değerin hesabında kul¬ 

lanılan indirgeme oranı içkârlılık oranından büyükse net bu¬ 

günkü değer negatif (proje reddedilir),bu oran iç kârlılık 

oranından küçükse net bugünkü değer pozitif olacaktır.Bu ol¬ 

guya dayanarak proje kabul veya reddi için bir kural koyabi¬ 

liriz i İndirgeme oranı veri olmak üzere eğer iç kârlılık ora¬ 

nı bu indirgeme oranından (buna arzu edilen kâr oranı da di- 
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yebiliriz) büyükse proje kabul,küçükse reddedilecektir. 

II.1. Içkârlılık Oranının Karşılaştırılması Gereken 

Sınır Oranın Belirlenmesi : 

Bir firmanın A,B,C,D gibi birkaç potansiyel ya¬ 

tırım projesiyle karşı karşıya olduğunu varsayalım.Şekil 

1 a'da bunlar içkarlılık oranlarının büyüklüğüne göre sıra¬ 

lanmıştır.Şekilde görülen dikdörtgenlerin yüksekliği herbir 

proje için beklenen kârlılığı ,genişliği de berbiri için ge¬ 

rekli yatırım tutarını göstermektedir.Dolayısıyla her dik - 

dörtgenin alanı o projenin değerini verir.Dörtgenlerin köşe 

noktalarını birleştiren eğri,firmanın bu projelerden elde 

edebileceği marjinal kâr oranlarını göstermektedir.Görüldü¬ 

ğü gibi bu,azalan bir marjinal kâr orsnları eğrisidir. (Şe- 

Ikil l.b) • Benzer bir eğri firmanın yatırımları için muhte¬ 

mel sermaye kaynaklarını göstermek üzere çizilebilir.Normal 

«olarak firmanın elinde küçük bir miktar nakit sermaye bulu- 

mabilir.Bundan daha pahalı ilk ihtimal,bankadaki hesabın 

Ikullanılmasidir,bunun maliyeti ise bankadaki psranın çekil¬ 

mesiyle yoksun kalınacak faizdir.Bu fon da tükenince firma 

daha riskli kaynaklardan sermaye arayacak,hiç şüphesiz bu - 

nun maliyeti daha yüksek olacaktır.Her aşamada ilave (mar - 

jinal)sermayenin maliyeti artmaktadır.Şekil l.c’deki soldan 

sağa doğru yükselen eğri artan marjinal sermaye maliyeti eğ¬ 

risidir. Şimdi bu iki eğriyi aynı diyagramda gösterelim, iki 

eğrinin kesim noktasındaki faiz oranı (1) liralık ilave ya - 

Itırımın sağladığı gelirin (1) liralık ilave borçlanmanın ma- 
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lıyetme eşit olduğu noktadır.Dolayısıyla bu noktadaki faiz 

oranı»firmanın karlı olarak kabul edebileceği mimimum içkâr- 

lılık oranını göstermektedir ve bu noktanın solundaki tüm 

projeler kabul edilirken sağındakilerin reddedilmeleri gere¬ 

kir. 

Şekil : 1 

içkarlılık 

çeşitli kaynaklardan 
sağlanan sermaye 

çkârlılık 
oranı % 

sermaye ihtiyacı 

faiz 

sermaye 
kabul red 



II.2. İçkârlılık Oranına Yöneltilen Eleştiriler ^ 
a. Projelerin Sıralanması Sorunu : 

Içkâriılık oranına yöneltilen eleştirilerden biri, 

projeleri çekiciliklerine göre doğru bir sıralamaya tabi tu- 

tamamasıdır.Böyle durumlarda projelerin net bugünkü değerle - 

rinin büyüklüğüne göre sıralanmaları gerekir.Bu sorunu bir ör¬ 

nekle açıklayabiliriz : 

Yıllık iatırım Projenin r NBD 

Proje Nakit Akımı Tutarı ömrü % %8 ile 

Milyon TL Milyon TL Yıl 

A 100 750 50 13 376 

B 200 1004 10 15 338 

C 100 502 10 15 169 

D 52 
-i- 259 

(4.yıl sonunda) 

259 4 20 104 

E 100 259 4 20 72 

r : içkârlılık oranı, 
NBD : net bugünkü değeri göstermektedir. 

Yukarıdaki örnekde NBD ve (r) yöntemlerine göre ya¬ 

pılan sıralamaların birbirlerine tamamen ters oldukları görül¬ 

mektedir. Bunun nedeni açıktır: içkârlılık oranı yatırımın mik¬ 

tarına ve yatırım döneminin uzunluğuna bağlıdır.Bugün 100 TL 

yatırıp ertesi gün 200 TL alınarak % 100 gibi yüksek bir oran 

elde etmek mümkündür.Oysa NBD mutlak bir değerdir yani burada 

200-100 100 TL'dir.D ve E projelerinin yatırım tutarı»ömürleri 

l.Ian W.Harrison,Capital Investment Appraisal, 
I.M.D.Little and J.A.Mirrlees,Project Appraisal and Planning 
For Developing Countries. 
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ve içkârlılık oranları aynı olduğu halde nakit akımlarının 

zaman içindeki durumları farklı olduğundan NBD ve (r) yön¬ 

temlerine göre sıralamaları da değişmektedir.Aynı durum , 

normal ömrü 20 yıl olduğu halde 10.yıldan sonra çok düşük 

nakit akımları veren bir projenin 10 yıllık bir projeyle 

hemen hemen eşit sayılması olgusunda da açığa çıkar. 

b. Aynı Anda Uygulanamayan Projeler Sorunu^: 
Belirli bir amaca ulaşmak için alternatif yollar 

varsa ve bu alternatifler arasında tek bir seçim yapmak zo¬ 

runlu ise aynı anda uygulanamayan projeler sorunu ile karşı 

karşıyayız demektir.İçkârlılık yöntemi bu sorunun çözümünde 

yeterli değildir. 

Bir firmanın bu problemle karşılaştığı en tipik 

örnekler,belli bir ürünü üretmek için çok farklı metotların 

varolması veya gelecekteki talebi karşılamak için alternatif 

tesis büyüklüklerinin sözkonusu olmasıdır. 

Bu tip problemlerin çözümünde farklı bir yakla¬ 

şım kullanılırsFark akımları yöntemi,daha pahalı ve daha u- 
cuz alternatiflerin net nakit akımları arasındaki farkı bu¬ 

larak daha fazla yatırım gerektiren projenin seçiminin net 
• 2 

nakit girişinde ne kadar artış yaratacağını araştırır. Bu 

yöntemi aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz: 

Yıllık Yatırım Projenin 
Proje Nakit Akımı Tutan ömrü NBD r 

Milyon TL MilyonTL Yıl % 8 ile % 

A 100 502 10 169 15 
B 144 780 10 186 13 
B-A 44 278 10 17 9.4 

1. Foreign and Commonwealth Office Overseas Development 
Administration,A Guide to Project Appraisal in Developing 
Countries. 

2, Edwin Scott Roscoe,Project Economy,s.187 
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B projesi A projesine göre 278 milyon TL'lik fazla yatırım 

gerektirmektedir.uu fazla yatırımın doğurduğu 44 milyon TL'- 

lik nakit akımının içkârlılık oranı % 9.4 dür.Eğer ek nakit 

akımları herhangi bir riske maruz değilse B projesi,A proje¬ 

sine göre daha düşük bir içkârlılığa sahip olmakla birlikte 

daha iyi bir alternatiftir.çünki A projesinin verdiklerine 

ek olarak 278 milyon TL'lik fazla yatırımla % 9 kâr oranı 

getirmektedir.Bu oran da sermaye maliyetinin (# 8) üzerinde¬ 

dir.Eğer ek nakit akımları önemli oranda riske maruzsa o za¬ 

man A projesi tercih edilir.m durumda ek nakit akımlarının 

sağladığı % 9.4 lük kârlılık yeterli olmaz,bu oran kabul e - 

dilebilir olmaktan çıkar. 

Aynı anda uygulanamayan projelere başka bir 

örnek de bir yatırım için alternatif başlangıç tarihlerinin 

sözkonusu olmasıdır.Bir projeye farklı tarihlerde başlamak 

mümkün olmadığına göre alternatifler arasından yalnız biri¬ 

nin seçilmesi zorunluluğu açıktır.Bu problem yine ek nakit 

akımları yöntemiyle ve projeye şimdi ya da sonra başlamanın 

doğuracağı kazanç farkı dikkate alınarak çözümlenir, 

c. Çoklu gözüm Sorunu : 

îçkârlılık yönteminin en önemli sakıncası, 
bazı durumlarda birden fazla sonuç vermesidir.Bunu bir ör¬ 

nekle gösterelim : 
Nakit Akımı 

Yıl  Milyon TL 

0 -160 

1 1000 

2 -1000 

içkârlılık oranı :% 25 veya % 400 
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Bu projede başlangıç yatırımından sonra ilk yıl 1 milyar TL- 

lik nakit girişi olmakta ikinci yıl ise 1 milyar liralık ek 

yatırım gereği doğmaktadır.Bunun sonucunda da ortaya iki ay¬ 

rı içkârlılık oranı çıkmıştır.Hernekadar projenin iç kârlı¬ 

lık oranının % 25 olması makul gibi görünse de % 400 oranı 

da net bugünkü değeri sıfıra eşit kılmaktadır.Bu durumlarda 

çok kesin olmamakla birlikte bir kural geliştirilmiştir.Bir¬ 

den fazla içkârlılık oranı varsa küçük olanın uygulanması 

genellikle daha doğrudur.Fakat bu kuralın çok dikkatli uygu¬ 

lanması gerekir.Üstelik bir projeyi değerlendirmeye başlar - 

ken sonuçta birden fazla oran doğacağını gösterir genel bir 

kural da yoktur.Genellikle uygulanan kural şudur:Eger nakit 

akımları yalnız bir kez işaret değiştiriyorsa tek bir içkâr- 
lılık oranı bulunabilir.Yine de işaretin birden fazla değiş¬ 

mesi mutlaka çoklu çözüm alınacağı anlamana gelmez.^ 
d• Çoklu Çözümü Gidermek Üzere Geiiştirılmış 

Bir Yöntem:Düzeltilmiş İçkârlılık Oranı 

Bu yöntem şöyle uygulanır:önce indirgenmiş 

nakit akımlarının negatif olduğu nokta bulunur.Sonra bunlar 

daha önceki pozitif nakit akımları tarafından yok edilince¬ 

ye kadar geriye kaydırılmak için normal sermaye maliyetiyle 

indirgemeye tabi tutulurlar.Başka bir deyişle 'zaman içinde 

daha önceki pozitif akımlar tarafından emildikleri noktaya 

geri kaydırılırlar.Bu şekilde değiştirilen nakit akımları i- 

çin yeniden içkârlılık oranı hesaplanır. 

Yöntemin uygulanışını bir örnekle gösterelim: 

l.Arnold C.IIarberger,Project Evaluation,s.28 
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Yıllar 

Nakit 

Akımları 

Düzeltilmiş 
Nakit Akımları 

0 -3656 -3656 
1 1000 1000 

2 1000 1000 

5 1000 1000 

4 1000 1000 

5 1000 1000 

6 1000 1000 

7 1000 1000 

8 1000 188 

9 1000 0 

10 -2000 0 

İçkârlılık Oranı: % 15 % 14.5 

Bu proje için görünürdeki içkârlılık oranı % 15 

olmakla birlikte 9.yıldan sonra negatif bir nakit akımı doğ¬ 

maktadır.Burada yapılması gereken,2000 TL'lik nakit akımını 

işaret yeniden pozitif oluncaya kadar geriye kaydırmaktır. 

Firmanın sermaye maliyetinin % 7 olduğunu varsayalım.2000 Tl* 

tutarındaki negatif nakit akımını 1 yıl geriye kaydırarak bu 

oranla indirgeyip bunu o yılın pozitif nakit akımından çıka¬ 

rırsak: 1000- 292Çl--869 sonucunu elde ederiz.İşaret yine ne- 
1.07 

gatif olduğundan bu miktarı 1 yıl daha geriye kaydırarak % 7 

ile indirgeyip yine o yılın pozitif nakit akımından çıkarı¬ 

rız: 1000- -§§2*188. 
1.07 

Böylece düzeltilmiş olan nakit akımları için ye¬ 

niden içkârlılık oranını hesaplarız,Bu örnekde yeni oran 

% 14.5*tür ve 10 yıl için değil sadece 8 yıl için geçerlidir. 
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Bu yöntemin dayandığı mantık kısaca şöyle açık

lanabilir : Son puldaki negatif nakit akımı proje için bu yıl

daki borç miktarı olarak yorumlanabilir.Bunu karşılamak için 

daha önce bir fonun ayrılması gerekeceği doğaldır.8.ve 9-yıl-

lardaki nakit akımlarından düşülen tutarların değeri 2 yıl 

sonra negatif nakit akımının değerine ulaşmaktadır: 

812(1.0?)2= 930, 1000(1.07)=1070, 1070+930*2000 
III. Net Bugünkü Değerin Hesaplanmasında İki A.yrı 

lndirp;eme Oranının Kullanılması : 

İndirgenmiş nakit akımlarına dayalı yöntemler, 

sermaye piyasasının aksaksız işlediği varsayımını kullanır

lar.Başka bir deyişle paranın ödünç alınırken ve ödünç veri

lirken aynı faiz oranına tabi olduğunu kabul ederler. 

Pratikte bu iki oran hiçbir zaman aynı değil

dir ve bu durum NBD'in hesaplanmasında sorun yaratır.Bu so

runun çözüm yollarından biri eğer firma istediği kadar ser

mayeyi bulabilecek durumdaysa borçlanma maliyetini;eğer ser

maye kısıtı altında çalışıyorsa sermayenin fırsat maliyeti

ni (alternatif yatırımların kârlılığını) NBD'in hesabında e-

sas almaktır., 

Bu sorun başka bir yolla da çözümlenebilir : 

Burada temel fikir,biri borçlanma maliyetini, 

diğeri de yatırılan sermayenin kârlılığını (borç verme ora

nı) temsil etmek üzere iki ayrı indirgeme oranının kullanıl

ma sidir.Eğer herhangi bir yılın sonunda o tarihe kadarki na

kit akımlarının net bugünkü değeri negatif ise projenin borç

lu olduğu kabul edilip bir sonraki yıldan itibaren nakit 
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akımları borç alma maliyeti üzerinden indirgenir.Tersine o 

tarihe kadarki nakit akımlarının NBD'i pozitifse proje kre¬ 

di verebilir durumda sayılıp bir sonraki yıldan itibaren 

nakit akımları borç verme oranıyla indirgenir. 

IV. îçkârlılık ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin 

Genel Bir Karşılaştırması : 

önce her iki yöntemin de proje seçiminde genel¬ 

likle aynı sonuçları verdiğini belirtmek gerekir.Sermaye ma¬ 

liyetinin üzerinde bir içkârlılığa sahip tüm projelerin aynı 

zamanda net bugünkü değerlerinin de pozitif olması gerekir. 

Dolayısıyla içkarlılık oranına göre seçilen projelerin NBD 

yöntemine göre de geçerli projeler olması doğaldır.Fakat iç- 

karlılık oranının bazı üstünlükleri vardır.önce içkarlılık 

oranı,proje kârının riske ne ölçüde tahammüllü olduğunu da¬ 

ha iyi ölçer.Riskin en temel özelliği zamanla ve borçlanılan 

sermaye miktarı ile doğru orantılı olarak artmasıdır.Dolayı¬ 

sıyla sermaye ve zaman birimi başına getiriyi gösteren bir 

oran,kârı hem zaman hem de miktar bazında ölçmektedir.Bu ne¬ 

denle de risk de dikkate alındığında umulan kârın yeterli o- 

lup olmadığına daha kolay karar verilebilmesini sağlamakta¬ 

dır. Bir mutlak değer olarak net bugünkü değer bu önemli a - 

vantajdan yoksundur.Örneğin sermaye maliyeti % 15 ise ve bu¬ 

na göre projenin net bugünkü değeri 500 milyon TL olarak he¬ 

saplanmışsa bu proje caziptir.Ancak projenin iç kârlılık o- 

ranı * 15.2 ise proje çekiciliğini büyük ölçüde yitirir.Bu 

oran sermaye maliyetinin biraz üstündedir ve projenin risk 

ve belirsizliklere karşı çok duyarlı olduğunu göstermektedir. 
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Çünki projenin çeşitli büyüklükleri ile ilgili olarak yapı¬ 

lan tahminlerde küçük bir yanılma»projenin % 15*2 olan kar¬ 

lılığını % 15'in altına düşürerek net bugünkü değeri negatif 

yapabilecektir. 

Görüldüğü gibi net bugünkü değer yöntemi proje¬ 

nin risk ve belirsizliğe karşı ne ölçüde duyarlı olduğunu 
göstermemektedir.Yöntemin bu eksikliği»fayda/masraf veya net 

fayda/masraf oranları ile bir ölçüde giderilebilir.ör.fayda/ 

masraf oranının 1.002 veya net fayda/masraf oranının 0.002 

olarak hesaplanması projenin risk ve belirsizliklere karşı 

çok duyarlı olduğunu gösterebilir.Ancak risk ve belirsizliğe 

karşı duyarlılığın en iyi göstergesi içkârlılık oranıdır. 

İkinci olarak içkârlılık yöntemi faiz oranının 

değerlendirmenin başında bilinmesini gerektirmez.Gerçekten de 

bu oranı kesin olarak hesaplamak çok zordur.Net bugünkü değe¬ 

ri hesaplarken kullanılan sermaye maliyetinin yanlış olması¬ 

nın yaratacağı etkileri de hesaplamalar tamamlanmadan belir¬ 

lemek imkansızdır. 

Ancak içkârlılık yöntemi başlangıçta belli bir 
indirgeme oranının bilinmesini gerektirmese de sonuçta bu o- 

ranın bilinmesi zorunludur.Çünki içkârlılık oranı (r),tek ba¬ 

şına bir anlam taşımaz.nulunan (.r) oranına dayanılarak bir 

karar verilebilmesi için daha önce de değinildiği gibi yatı¬ 

rılan sermayenin ödenmesi için kabul edilebilir bir minimum 

faiz oranı ile karşılaştırılması gerekir.nu oranın bulunması 

ise kolay bir iş değildir.Ancak bazı durumlarda faiz oranı - 

nın gerçek değeri tam olarak bilinmemekle birlikte,bazı gös¬ 

tergelere bakılarak bunun,belli bir değerin altında ya da 
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üstünde olamayacağı söylenebilir.Faiz oranının % 10 ile % 15 

arasında olması gerektiği bilinirse»projeyi bu iki orana gö¬ 

re ayrı ayrı değerlendirip sonuçlara bakmak gerekir.Eğer her 

iki durumda da sonuç olumlu ise gerçek faiz oranının kesin 

değerinin bilinmesi fazla önem taşımayabilir. 

Üçüncü olarak içkârlılık oranı sermayenin kar¬ 

lılığını yansıtır ve projenin güçlükle karşılaşmadan ödeye¬ 

bileceği maksimum faiz haddinin ne olması gerektiğini göste¬ 

rir.Projenin finansmanı için ençok hangi faiz oranına kadar 

borç alınabileceğini içkârlılık oranına bakarak anlamak müm¬ 

kündür. Yöntemin sahip olduğu bu özellik muhtemel finansman 

kaynaklarının uygun olup olmadığı veya hangisinin en uygun 

olduğu konusunda karar vermeyi asğlar.Diğer hiçbir yöntemin 

böyle bir bilgi sağladığı söylenemez ve bu,içkârlılık oranı¬ 

nın önemli bir üstünlüğünü oluşturur. 

V. Kârlılık Endeksi : 

NBD yöntemi net nakit akımlarının miktarını öl¬ 

çer ama bir mutlak değer olarak ifade edildiğinden pozitif 

yararları elde etmek için kullanılması gereken toplam yatı¬ 

rımla olan ilişkisini göstermez.Bu da farklı miktarda yatırım 

gerektiren alternatif projelerin tercih sıralaması yapılırken 

bazı sorunlar doğurabilir.bu sorunlar 'kârlılık endeksi' de¬ 

nilen bir oran yardımıyla çözülebilir.Kârlılık endeksi»proje¬ 
nin faydalarının net bugünkü değerinin projenin toplam yatı¬ 

rımının bugünkü değerine oranını ifade eder. 

Yatırım harcamaları birkaç yıla dağılmış durum¬ 

daysa kârlılık endeksini aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz: 
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PI=-

Cr 

( l+i)r 
E 

r 

( l^i )J 

Yukarıdaki formülde 

PI : kârlılık endeksi, 

Er : r.yılda yatırım harcamalarının ulaştığı 
toplam tutar, 

°r 
: nakit akımları toplamının bugüne 

( 14i )r 
indirgenmiş değerleri toplamı, 

Er 
: yatırım harcamalarının bugünku de- 

( 14i )r 
ğerleri toplamını göstermektedir. 

Eğer yatırım harcamaları tek bir yılda tamamla¬ 

nıyorsa yatırımın indirgenmesine gerek kalmayacağından for¬ 

mül 

NBD 
PI =  

M ı+i r % "   r 
şeklinde yazılabilir. 

Burada C başlangıç yatırımını göstermektedir. 

PI oranı (1) den büyük olan projeler kabul,PI o* 

ram (1) den küçük projeler reddedilmelidir.Tercih sıralama¬ 

sında PI oranı yüksek olan projeler öncelik kazanırlar. 
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VI. Net Bugünkü Değer,İçkârlılık Oranı ve Karlılık 

Endeksi Yöntemlerinin Farklı Sonuç Verdiği 

Durumlar : 

Aşağıdaki koşullarda bu üç yönteme göre yapılan 

tercih sıralamaları dolayısıyla da verilen kararlar farklı¬ 

dır : 

i. Diğer tüm projelerde nakit akımları giderek a- 

zalırken bir projede giderek artan bir seyir izliyorsa ; 

ii. Sözkonusu projelerin ömürleri çok farklı ise; 

iii. Projelerden birinin maliyeti diğerlerinden ö- 

nemli ölçüde -fazlaysa; 

iv. Gelecekte çok farklı yatırım fırsatlarının do¬ 

ğacağı umuluyor ve bu konudaki değişikliğin yönü az çok bi¬ 

liniyorsa ; 

v. Firmanın marjinal sermaye maliyeti eğrisi hız¬ 

la yükseliyorsa; 

iv. Çok yoğun bir sermaye kısıtlaması altında ça¬ 

lışıyorsa ; 

Net bugünkü değer,içkârlılık oranı ve kârlı¬ 

lık endeksi yöntemleri farklı sonuçlar verirler ve bu duru¬ 

mun doğurduğu sorunları gidermek için de genel kabul görmüş 

bir çözüm yolu yoktur. 

indirgenmiş nakit akımlarını kullanan değer¬ 

lendirme teknikleri başlığı altında incelenmesi gereken di¬ 

ğer iki yöntem de fayda/masraf ve anüite yont-emleridir. 

Şimdi bu yöntemleri kısaca inceleyelim. 
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VII. ffayda/masraf Yöntemi : 

Bu yöntemde de net bugünkü değerin hesabında ol¬ 

duğu gibi işlemlerin başında başında bir faiz oranının sap¬ 

tanması gerekir.rrojenin tüm fayda ve masrafları bu oranla 

indirgenerek bugünkü değerleri bulunur ve sonra bunlar bir¬ 

birine oranlanır.Böylece hesaplanan fayda/masraf oranı (1)* — 

den büyükse proje kabul,(1)'den küçükse proje reddedilir.Çe¬ 

şitli projeler arasında seçim yapılırken de fayda/masraf o- 

ranı daha büyük olanlar tercih edilir.Bu yöntem genellikle 

ekonomik analizlerde,ençok da su temini projelerinin değer¬ 

lendirilmesinde kullanılır.Özel sektör projelerinde ise he¬ 

men hemen hiç kullanılmaz. 

VIII. Anüite Yöntemi : 

Projenin sağlaması umulan nakit akımlarının e- 

şit tutarlar halinde olacağı tahmin ediliyorsa bu yöntem 

kullanılabilir.Bu yöntemde de diğerlerinde olduğu gibi serma¬ 

yenin kullanımıyla ilgili iki tür maliyet vardır: • ser¬ 

mayenin faizi ve amortisman gideri.Bir yatırımın kârlılığına 
karar verirken net nakit akımının amortisman ve minimum ka¬ 

bul edilebilir faiz giderini karşılayıp karşılamadığının he¬ 

saplanması gerekir.Net bugünkü değer yöntemi bunu net nakit 

akımlarını bu minimum faiz oranıyla indirgeyerek gelecekteki 

net nakit akımlarının bugünkü değerinin yatırım maliyetini a- 

şıp aşmadığını belirleyerek yapar.Içkârlılık yöntemi,net na¬ 

kit girişlerini çıkışlara eşit kılacak şekilde indirgeyen fa¬ 

iz oranını bulup bunu minimum faiz oranı ile karşılaştırır. 
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Birinci yöntemde net bugünkü değer yatırım maliyetinijikinci 

yöntemde içkarlılık oranı minimum faiz oranını aşıyorsa pro¬ 

je kabul edilebilir. 

Anüite yöntemi ise aynı sonuca ortalama yıllık 

sermaye giderini(amortisman faiz) hesaplayıp bunu yıllık net 

nakit akımı ile karşılaştırarak ulaşır.(Burada yıllık nakit 

akımlarının yıldan yıla aynı kaldığı varsayılır)^ Eğer yıllık 
net nakit akımı yıllık sermaye giderini (amortisman faiz) a- 

şıyorsa proje kabul edilebilir. 

Bu yöntem projeye yatırılan tüm sermayenin proje 

ömrünün bitiminde geri alınmış olacağı varsayımına dayanır.Bu 

nedenle de amortismanı 'azalan fonlar' esasına göre ayırır.Bu 

durumda yıllık amortisman payları toplamı,amortismana esas o- 

lan başlangıç yatırımından küçük olacaktır.Çünki yıllık amor¬ 

tisman payları doğal olarak,amortismanın ayrılmasından proje¬ 

nin ömrünün bitimine kadsr olan dönemde firmanın sermaye ma¬ 

liyeti üzerinden yeniden yatırılabilir.Aynı zamanda bu yöntem 

faizi başlangıç yatırımının tümüne uygular.Çünki başlangıç 

yatırımının ancak proje ömrünün sonunda geri alınmış olacağı 

kabul edilir ve böylece faiz de başlangıç yatırımının tümü ü- 

zerine proje ömrünün her yılı için uygulanır. 

Anüite yönteminin en önemli özelliği,amortisma¬ 

nın azalan fonlar temelinde ayrılma sidir.Bunun nedeni,bu yön¬ 

temi kullanan kuruluşların yatırım harcamalarını genellikle 

1. Aslında anüite yöntemi nakit akımları yıllar itibariyle 
sabit olmayan projelerde de uygulanabilir.Bu durumda önce 
bu nakit akımları düzenli hale getirilir.Fakat nakit akım¬ 
larının düzensin olduğu durumlarda net bugünkü değer veya 
içkarlılık yöntemlerinin kullanılması daha yaygın bir uygu¬ 
lamadır.A.J.Merrett and Ailen t>ykes,The Finance and Analysis 
of Capital Projects,s.25 
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borçlanarak finanse etmeleri ve sermayeyi azalan fonlara da¬ 

yanarak geri almaya çalışmalarıdır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada tarımsal girdi kullanacak yatırım 

projelerinin fizibilite etüdleri çeşitli açılardan incelen¬ 

meye çalışılmıştır.Bu projelerin ayrı bir çerçevede ele a- 

lınmaları gereği,tarım ve sanayi sektörleri arasında bir ko¬ 

numa sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.Bu sanayi kolunda 

yapılacak bir yatarımın projesi hazırlanırken odak noktasını 

hammadde tedarik fonksiyonu oluşturmaktadır.Bundan çıkan so¬ 

nuç,hammadde tedarikinin bu kuruluşların ekonomilerini bi¬ 

çimlendiren en önemli, unsur oldugudut. 

Çalışmanın Mali Değerlendirme bölümünde tarıma 

dayalı sanayi projelerinde de uygulanan çeşitli teknikler in¬ 

celenmiştir.Bu incelemenin sonucunda yatır-m projeler.'u .p se¬ 

çiminde karşılaşılan sorunlar aşağıda ta şet. ile toplanmaya 

çalışılmıştır. 

Birkaç projeden oluşan bir yatırım anukiarı se¬ 

ti sözkonusu olduğunda cevaplandırılması g-rekta ikî önemli 

soru vardır : 

i. Nakit akımı tahminleri ne ölçüde kesinlik taşı¬ 

maktadır ve tahminlerdeki belirsizlik ve hatolaı,yanlış bur 

proje seçimine yol açabilecek düzeyde midir? 

ii.Bir projenin seçim kararı,başka bir proje», t, ka¬ 

bul ya da red kararından bağımsız olarak verilebilmekte mi¬ 

dir? 

Birinci soru en azından gelecekteki nakit akım¬ 

larının bazı unsurlarında oldukça fazla miktarda belirsiz¬ 

lik vardır şeklinde cevaplandırılabilir. Genellikle 
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başlangıçtaki yatırım harcamalarının kesinlikle belirlenme 

ihtimali daha yüksektir.Tahmin süresi ileriye kaydıkça ke¬ 

sinlik oranı da düşecektir.Hiç şüphesiz bir karar verilebil¬ 

mesi için bu tahminlerin yapılması zorunludur,ama tahminde 

bulunurken muhtemel hatanın büyüklüğünün belirlenmesine de 

aynı derecede önem verilmelidir. 

İkinci soruya ise olumlu bir cevap vermek zordur. 

Hemen hemen hiçbir firma kendisine çekici görünen her proje¬ 

yi kabul edebilecek kadar çok sermayeye sahip olamaz.Dolayı¬ 

sıyla da bir projeye karar verdiği zaman başka bir potansiyel 

yatırım olanağından vazgeçmiş olur.Bu da 'proje A yeterince 

iyi midir' sorusu yerine 'kaynaklar potansiyel yatırım ola - 

nakları arasında nasıl dağıtılmalıdır' sorusunu gündeme geti¬ 

rir. 
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SUMMARY 

An agroindustry is an enterprise that processes 

agricultural raw aaterials,including ground and tree crops 

as well as livestock. 

Agroindustries can be put into sub-segments ac-

cording to the degree tiıe rawmaterial is transformed.In gene¬ 

ral,Capital investment ,technological complexity and manage -

rial requirements increase in proportion with the degree of 

transformation . The essential feature of the agroindustrial 

projects is that the rawmaterials used by these industries, 

have three common characteristics:seasonality,perishability 

and variability.The most important cost component of these 

projects is rawmaterial,thus rawmaterial procurement function 

forms the economies of the agroindustrial enterprises. 

Agroindustry is the only way of transforming raw 

agricultural products into finished products for consumption. 

Even minimal processing adds economic value to the produce 

and generates foreign exchange.So these industries can be 

regarded as an important export generator. 

Agroindustrial projects are by nature intersec-

toral,so agriculture and industry must be considered as being 

integrated if an appropriate framework for agroindustrial 

project analysis is to be developed. 

The analytical framework for agroindustrial pro-

jects consist of three components:comprising systems-marketing, 

procurement,processing-financial and economic analysis. 

As mentioned above,rawmaterial procurement function 
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forms the economies of agroindustrial projects.However,since 

a project can have no viability unless there is an adequate 

deraand,the raarketing factor is the logical starting point for 

project analysis. 

Once it has been determined that an adequate sup-

ply of raw material of an acceptable quality at a reasonable 

price can be procured when needed by the agroindustry,then 

the project analysis should turn to the processing stage . 

This stage is the point project analyst must take crucial 

investment decisions. 

There are different types of project appraisal 

techniques which are used when taking investment decisions. 

These can be divided into two main groups: 

i. Conventional methods of investment appraisal : 

Payback and simple rate of return,the most widely 

used conventional methods,have a severe disadvantage: they 

take no account of the 'time value of money1. 

ü. The second group consists of the techniques using 

the discounted cash flows thus taking account of the concept 

•the time value of money'.The most important ones among them 

are the internal Rate of Return and the Net Present Value • 

£xcept certain cases these two methods lead to 

the same selection of projects. 

The other methods of thıs group are the 

Benefit/Cost Ratio,Profibility Index and Anual Charge Method, 

For the reasons discussed in the report,the most-

ly preferred and widely used method is the internal Rate of 

«eturn. 
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