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KULLANILABİLECEK İSKONTO ORANLARININ SEÇİMİ VE  

UYGULAMA SORUNLARI 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Yatırım projeleri bir ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmişlik veya kalkınmışlık 

düzeyini en iyi ve en doğru yansıtan göstergelerden biri olarak; toplumsal talebin 

karşılanabilmesi için ülkelerin sahip oldukları kaynakları belirli bir hedef, yer, süre ve 

bütçe çerçevesinde ülkedeki bütün ekonomik, sosyal ve teknik koşulların 

değerlendirilmesi yoluyla üretime aktarmalarını ifade etmektedir.  Alternatif yatırım 

projelerinin teknik, mali ve ekonomik açılardan analiz edilerek aralarından ülke 

ekonomisinin büyümesine ve ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına en olumlu katkı 

sağlayan projenin seçilmesine olanak sağlayan proje değerleme süreci, kıt kaynakların 

doğru yatırımlara tahsisi ile ülke için en etkin ve verimli projenin hayata geçirilmesinde 

önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  Ülkelerin sahip olduğu proje geliştirebilme 

ve uygulayabilme potansiyelleri paralelinde özel sektör ve/veya kamu sektörü 

tarafından yürütülen yatırım projeleri, yatırımlardan beklenen nihai getiriler 

doğrultusunda sektörler arasında farklılaşmakta ve bu doğrultuda özel sektör ve kamu 

sektörü yatırım projeleri değerleme çalışmaları da mali ve ekonomik değerleme olarak 

ayrışmaktadır.  

Genel olarak yatırımlardan doğan ve yatırımın ekonomik ömrü süresince farklı zaman 

dilimlerinde ortaya çıkan fayda ve maliyet unsurlarının tek bir zaman dilimini ifade 

edecek şekilde indirgenerek kıyaslanmasına imkân sağlayan proje değerleme sürecinde, 

söz konusu indirgeme işlemi yatırımlardan beklenen asgari getiri oranlarını yansıtan 

iskonto oranları ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, projenin hesaplanan bugünkü 

değeri üzerinde en önemli ve etkili faktör olarak ortaya çıkan iskonto oranları; projelerin 

fiziksel niteliğine, büyüklüğüne, projeden elde edilmesi beklenen ticari ve ekonomik 

kazançlara ve aynı zamanda yatırımın amacına göre değişen oranlarda tespit edilmekte 

ve uygulanmaktadır. Özel sektör yatırım projelerinin değerleme sürecini ifade eden mali 
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değerlemede kullanılan ticari iskonto oranları, firma ve yatırımcı kurumların 

yatırımlardan elde etmeyi bekledikleri ticari kârlılık oranları doğrultusunda 

belirlenirken; ülke kaynaklarının etkin ve verimli tahsisi ile ülkenin ekonomik 

büyümesine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına ve toplum refahının iyileştirilmesine 

yönelik olarak işleyen kamu yatırımların ekonomik değerleme sürecindeki sosyal 

iskonto oranları, yatırımlardan beklenen asgari ekonomik kârlılık doğrultusunda ortaya 

çıkmakta ve yatırımlara aktarılan kaynakların fırsat maliyetini yansıtmaktadır.  

Yatırım projeleri değerleme çalışmalarında kullanılan iskonto oranlarının tespit edilmesi 

ve tespit edilen iskonto oranlarının yatırımların etkinliğine ve verimliliğine olan 

etkilerinin değerlendirildiği bu çalışmada; özel sektör ve kamu sektörü yatırım projeleri 

mali ve ekonomik değerleme süreçleri ile ele alınarak, değerleme sürecine etki eden en 

önemli faktör olan iskonto oranlarının projeler ve sektörler arasında neden ve nasıl 

farklılaştığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Belirlenen iskonto oranlarının uygulamada 

sebep olduğu sorunlar özellikle ekonomik değerleme açısından ele alınarak, Türkiye’de 

kamu yatırımlarında uygulanan sosyal iskonto oranları literatürde mevcut bulunan 

çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda sunulmuştur. İnceleme sonuçlarına göre 

ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler dikkate alınarak Türkiye’de kamu yatırım 

projelerinin değerleme çalışmalarında kullanılabilecek sosyal iskonto oranlarının 

belirlenmesinde genel kabul görmüş kesin ve net yaklaşımların mevcut olmadığı ortaya 

konulmuştur. Buna ilave olarak projeden projeye ve sektörden sektöre farklılık 

göstermekle birlikte sosyal iskonto oranı genel olarak % 4 ile % 10 arasında değişen 

oranlarda alınarak proje değerleme çalışmasının yapıldığı ve her bir projede farklı 

yaklaşımla iskonto oranının tespit edildiği gözlenmektedir. Türkiye’deki kamu 

yatırımlarının etkinlik ve verimlilik analizine temel oluşturan sosyal iskonto oranlarının 

bir bütün olarak toplumun sosyal ve ekonomik beklentilerinden ziyade, karar vericilerin 

beklentilerine yönelik olarak tespit edildiği ve uygulama yapıldığı ortaya konulmuştur.  

Haziran 2016, 139 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yatırım projesi değerleme, mali ve ekonomik değerleme, ticari 

iskonto oranı, sosyal iskonto oranı ve proje değerlemesi 

uygulama sorunlarının analizi 
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ABSTRACT 

Term Project 

DECISION CRITERIAS AND APPLICATION PROBLEMS OF  

ESTIMATED DISCOUNT RATES  

IN INVESTMENT PROJECTS APPRAISAL  

Nergiz İPEK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

As one of the best and most accurate indicators of the level of economic and social 

development of a country, investment projects represent the transfer by countries of 

their resources to production to meet the social demands within the framework of a 

specific target, location, period of time, and budget by through an assessment all the 

economic, social, and technical conditions in the country. Project appraisal process, 

which allows for the selection of projects that contribute in the most positive way to the 

growth of the national economy and social and economic development of the country, 

emerges as an important factor in the realization of the most effective and efficient 

projects for the country through allocation of scarce resources to the right investments. 

Investment projects implemented parallel to the potentials of countries to develop and 

implement projects by the private and/or public sector differentiate among various 

industries in line with the expected final returns from investments and accordingly, 

valuation studies for the private sector and public sector differentiate in terms of 

financial and economic valuations.  

In the project appraisal process, which in general enables reduced comparisons of the 

benefits and cost factors that originate from investments and emerge in different time 

periods during the economic life of the investment, the reduction process in question is 

realized with discount rates reflects the minimum rates of expected return from 

investments. In this context, the discount rates, which emerge as the most important and 

influential factor on the calculated present value of a project, are determined and applied 

at varying rates depending on the physical nature and size of the project, commercial 

and economic benefits expected to be achieved from the project as well as the 

investment objective. While commercial discount rates used in the financial valuation 

that reflects the valuation process of private sector investment projects are determined in 
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line with the commercial profitability rates expected by investor companies and 

organizations, social discount rates in the economic appraisal process of public 

investments that function towards the economic growth, social and economic 

development of the country as well as the improvement of social welfare through 

effective and efficient allocation of the resources of the country emerge in line with the 

minimum expected economic profitability of investments and reflect the opportunity 

costs of the resources transferred to investments.  

In this study discussing determination of discount rates used in valuation activities for 

investment projects and the effects of the identified discount rates on the efficiency and 

productivity of investments, private sector and public sector investment projects are 

addressed in terms of their financial and economic valuation processes in an attempt to 

articulate why and how the discount rates, which is the most important factor affecting 

valuation process, differs among projects and sectors. The problems caused by the 

determined discount rates in practice are discussed particularly with regard to economic 

valuation and the social discount rates applied in public investments in Turkey are 

presented in accordance with data obtained from the studies available in the literature. 

Based on the results of the examination, it has been demonstrated that there is a lack of 

generally accepted precise and clear approaches towards the determination - taking into 

account the developments in the economic and social fields - of social discount rates 

that can be used in the valuation processes of public investment projects in Turkey. In 

addition, it is observed that social discount rate is generally taken at rates ranging from 

4% to 10% although this varies from project to project and from sector to sector and 

that the discount rate is determined with a different approach in each project. The social 

discount rates, which form the basis for the analysis of effectiveness and efficiency of 

public investments in Turkey, were found to be determined and applied in line with the 

expectations of decision-makers rather than society’s social and economic prospects as 

a whole.  

June 2016, 139 pages 

Key Words: Investment project appraisal, Financial and economic appraisal, 

commercial discount rates, Social discount rates, analysis of problems in 

project appraisal in practice 
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1. GİRİŞ 

Bir toplumda belirli bir zaman süreci içerisinde mevcut bulunan mal ve hizmetlerin 

üretimini arttırmak ya da kapasitelerini yenilemek, geliştirmek ve genişletmek amacıyla 

sermaye malları ve üretim araçlarına yapılan harcamalar toplamı yatırım olarak 

tanımlanmaktadır. Proje ise; potansiyel toplumsal talebi karşılamak için ülke 

kaynaklarının mal ve hizmet üretilmesi yönünde kullanılması, gerekli olan girdilerin 

üretim sürecine dâhil edilerek belirli teknolojileri de kullanmak suretiyle 

gerçekleştirilen her türlü faaliyeti içermektedir (Bezirci 2011). Bu doğrultuda, her 

projenin temelde bir yatırım önerisi olduğu olgusundan yola çıkılarak, yatırım projesi; 

planlanan yatırımların belirlenen hedef, yer, süre ve bütçe çerçevesinde uygulamaya 

konulacağı zamandan itibaren ekonomik ömrü süresince dâhil olacağı ve etkisinde 

kalacağı her türlü ekonomik, sosyal ve teknik koşulların sistematik yöntemler 

aracılığıyla incelenmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlayan faaliyetler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Gedik vd. 2005).  

Ekonomik, sosyal, teknolojik ve kültürel entegrasyonun artması ile ulusal sınırların 

ortadan kalkması anlamına gelen küreselleşme sürecinde özellikle ekonomik sınırların 

önemini yitirmesi; uluslararası rekabeti arttırarak, ulusal büyüme ve kalkınma amaçlı 

ülke yatırımlarının önemini arttırmıştır. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında nihai 

hedefi kâr sağlamak olan özel sektör yatırım projeleri, gelecekte daha fazla nakit girişi 

sağlamak için planlı bir şekilde bir dizi yatırım harcaması yapılmasını gerekli 

kılmaktadır (Bostancı ve Demir 2008). Geleceğe yönelik olarak getiri sağlamak amacı 

ile gerçekleştirilen özel sektör yatırımlarında, mevcut kaynakların optimal yüksek 

getirili yatırımlara dönüştürülmesi firmaların öncelikli hedefini oluşturmaktadır. Kamu 

sektöründe ise, özel sektörden farklı olarak yatırım projelerinden beklenen, toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasında yatırımlara aktarılan kıt kaynakların etkin bir şekilde tahsis 

edilerek üretime sunulması ve üretilen kamusal karakterli mal ve hizmetler aracılığıyla 

yatırımların ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamasıdır. Bir 

başka ifade ile Ergen (2008) tarafından da vurgulandığı üzere, kamu sektörü etkin 

kaynak tahsisinin gerçekleştirilmesi yanında toplumun bireyleri arasında adil bir gelir 
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dağılımın sağlanması ve ekonomik istikrarın bütün ülke ekonomisi için 

gerçekleştirilmesi gibi fonksiyonları da sağlamakla yükümlü kılınmaktadır.  

Kamu ve özel kesimde yatırım kararlarının özünü proje değerleme çalışması 

oluşturmaktadır. Projelerinin değerlemesi; Kaplan (2014) tarafından “bir yatırım 

projesinin sağlayacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak, yatırım 

önerisinin yapılabilir olup olmadığının ortaya çıkarılması ve çeşitli yatırım önerilerinin 

fayda ve maliyetlerinin karşılaştırılması suretiyle bunlar arasında öncelik sıralamasının 

belirlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda,  özel girişimci açısından 

yatırımın işletmeye sağlayacağı ticari kâr miktarının ne olacağını ifade eden proje 

değerlemesi, ulusal ekonomi söz konusu olduğunda daha geniş boyutlu olup, bir yatırım 

projesinin ekonomide yaratacağı ileri-geri veya olumlu-olumsuz bütün etkileri 

kapsamaktadır. Özel sektör yatırım projeleri ile kamu sektörü yatırım projeleri 

değerleme süreçleri arasındaki temel farkı ortaya koyan söz konusu ticari ve ekonomik 

kârlılık ölçütlerinin proje değerleme çalışmaları yoluyla analizinde, kârlılığın 

belirlenmesindeki en önemli faktör, projeden doğan fayda ve maliyetlerin bugünkü 

değerinin tespit edilerek alternatif projeler arasında kıyaslama imkânı sağlayan ve aynı 

zamanda projeden beklenen asgari getiri oranı temsil eden iskonto oranları olmaktadır.  

Yatırım projesi değerleme çalışmalarında kullanılan iskonto oranları genel olarak,  

projenin fiziksel niteliğine, büyüklüğüne, projeden elde edilmesi beklenen ticari ve 

ekonomik kazançlara ve aynı zamanda yatırımın amacına göre değişen oranlarda ortaya 

çıkarken; özel sektör ve kamu sektörü yatırımlarında sektörlerin ülke ekonomisinden 

aldığı paylara ve yatırımların niteliğine paralel olarak değişen oranlarda 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda, özel sektör yatırım projelerinde firma ve yatırımcı 

kurumların yatırım kararlarına temel oluşturan proje değerinin saptanması sürecini ifade 

eden mali değerlemede kullanılan iskonto oranları ticari nitelik taşımakta iken, kamu 

yatırım projelerinin ulusal ekonomi ve toplumun tamamı için sağlayacağı ekonomik ve 

sosyal getirilerin tespit edildiği ekonomik değerlemede kullanılan iskonto oranları 

ticariden ziyade sosyal ve ekonomik bir nitelik taşımakta ve bu amaçla kullanılan 

indirgeme oranı da sosyal iskonto oranı (Social Discount Rates-SDR) olmaktadır.    
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Bu çalışmanın amacı, teori ve Türkiye uygulamasında proje değerleme ve özellikle 

kamu projelerinin değerlemesinde kullanılan sosyal iskonto oranlarının tahmin 

yöntemleri ve seçilmiş önemli projelerde kullanılan sosyal iskonto oranlarının 

değerlendirilmesidir. Kapsamlı literatür araştırması ve özellikle önceki seçilmiş 

projelerde kullanılan oranların analizi (Gedik vd. 2005, Gümüş 1994, Demirbuğan 

2003, Geray ve Bekiroğlu 2002, Ergen 2008, Halıcıoğlu ve Karataş 2011, Demir ve 

Aral 2010, Doğru 2011, Düz 2014, Bağdatlı ve Akbıyıklı 2015) ile sosyal iskonto 

oranlarının kullanımı ve kamu projelerinde başlıca değerleme sorunlarının analizi 

yapılmıştır. İlke olarak yatırım projelerinin değerlemesinde kullanılabilecek iskonto 

oranlarının tespiti ve belirlenen iskonto oranlarının özel sektör ve kamu yatırımlarında 

uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, önceki çalışmaların sonuçları kullanılarak 

incelenmiş olup, literatür araştırmaları ve uygulama projelerinin sonuçlarına göre proje 

değerleme sitemine yönelik temel yaklaşımlar ve öneriler ortaya konulmuştur.  

Araştırma sonuçları yedi bölümde özetlenmiştir. Yatırım projelerinin değerleme 

çalışmalarında kullanılabilecek iskonto oranlarının tespit edilmesi ve belirlenen iskonto 

oranlarının özel sektör ve kamu yatırımlarında uygulanmasında karşılaşılan sorunların 

ele alındığı bu çalışmada literatür çalışmasına dayalı olarak iskonto oranının kapsamı, 

önemi ve amaçlarının tanımlandığı giriş bölümünü izleyen ikinci ve üçüncü bölümde 

özel sektör ve kamu sektörü yatırım projeleri değerleme çalışmalarında kullanılan 

iskonto oranlarının birbirlerinden farklılaşma nedenleri ile mali (finansal) ve ekonomik 

değerleme süreçleri arasındaki farklılıklar irdelenmiştir. Özel sektör yatırım projelerinin 

değerleme sürecinin ele alındığı dördüncü bölümde, mali değerleme kapsamında 

belirlenen ticari iskonto oranlarının tespit edilme yöntemlerine yer verilerek, özel sektör 

yatırım projelerinin finansal getirilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayan yöntemler 

açıklanmıştır.  

Çalışmanın beşinci bölümünde, kamu yatırımları değerleme sürecinin işleyişi sosyal 

fayda/maliyet analizi kapsamı altında değerlendirilmiş olup, bu doğrultuda, sosyal fayda 

ve maliyetlerin belirlenerek sınıflandırılmasına, sosyal fayda ve maliyetlerin 

ölçülmesinde kullanılan gölge fiyatların oluşumuna ve hesaplanmasına yer verilerek, 

sosyal iskonto oranının (SDR) tanımı, önemi ve kamu yatırımları üzerindeki etkileri 
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değerlendirilerek oranın tespit yöntemleri ele alınmıştır. Bunlara ilave olarak kamu 

yatırımlarının ekonomik getirilerinin değerlendirildiği beşinci bölümde, ayrıca yatırım 

projelerinin ekonomik getirilerinin değerlendirilmesinde alternatif bir yaklaşım olarak 

ortaya çıkan değiştirilmiş iskonto yöntemi (MDM), klasik iskonto yöntemlerinden 

ayrışan yönleri ve özellikleri ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Kamu yatırım projelerinde 

kullanılan sosyal iskonto oranının (SDR) uygulama sorunlarının ele alındığı altıncı 

bölümde, Türkiye’de kullanılan sosyal iskonto oranlarının ne olduğuna ve oranların 

nasıl oluştuğuna yer verilerek, konu ile ilgili literatürde ve proje değerleme 

çalışmalarında esas alınan oranlar ve tespit yöntemleri ortaya konulmuştur. Araştırma 

sonuçlarının özeti niteliğini taşıyan ve konu ile ilgili değerlendirmeleri içeren yedinci 

bölümde proje değerlemesine ilişkin temel sorun alanlarının tanımlanmasına yer 

verilmiş ve temel öneriler ortaya konulmuştur.  
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2. İSKONTO ORANININ TANIMI VE KAPSAMI 

Bir yatırım projesi için gerçekleştirilen proje masrafları ile projeden elde edilecek fayda 

ve gelirler, projenin ekonomik ömrü süresi içerisinde farklı zamanlarda ortaya 

çıkmaktadır. Paranın zaman değeri dikkate alındığında, farklı zamanlarda görülen söz 

konusu maliyet ve gelir değerlerinin doğrudan doğruya karşılaştırılması doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır, zira “para” dinamik bir kavramdır. Özellikle enflasyonist 

ülkelerde, enflasyon etkisinden dolayı zaman içerisinde oldukça değişkenlik gösteren 

paranın değeri; enflasyonun bulunmadığı ve hatta sıfıra eşit olduğu durumlarda dahi 

fırsat maliyeti ve zaman tercihinden ötürü oldukça değişken bir yapıya sahiptir.  

Proje değerlemede öncelik, projenin ekonomik süresi boyunca farklı dönemlerde ortaya 

çıkan yatırımların gerektirdiği para (nakit) girişleri ile para çıkışlarının zaman faktörü 

göz önünde tutularak aynı zaman düzeyine indirgenmeleri ve bugünkü değerlerinin 

saptanmasıdır. Bu doğrultuda, projenin girdi ve çıktılarının hesaplanan bugünkü 

değerleri üzerinden, alternatif projeler ve yatırım araçları arasında kıyas ve tercih 

imkânı doğacak ve söz konusu projenin yapılabilirliğinin (feasible) ya da aksinin ortaya 

konması sağlanacaktır. Projenin değerlemesinde, projenin finansal ve ekonomik 

etkilerinin-fayda ve maliyetlerinin- bugünkü değerlerinin saptanmasında kabul gören ve 

en yaygın kullanıma sahip olan yöntem “İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi”dir. 

İskonto edilmiş nakit akımları yönteminin kullanabilmesi için, yatırımın ekonomik 

ömrü dikkate alınarak, yatırım projesinin gelecekte yaratması beklenen nakit 

akımlarının tahmin edilmesi, projenin toplam getirinin tespit edilmesi ve buna göre bir 

iskonto oranı belirlenmesi şarttır. Daha sonra ise; belirlenen iskonto oranı kullanılarak 

gelecekte oluşacak nakit akımlarının bugünkü değere indirgenmesi gerekmektedir 

(Temel 2009). 

Projenin gelecekte oluşacak nakit akımlarının bugünkü değer üzerinden ifade 

edilmesinde temel rol oynayan iskonto oranı, Uluslararası Değerleme Standartları 

Konseyi (International Valuation Standarts - IVS) tarafından yürürlüğe konulan 

Uluslararası Değerleme Standartları’nda (UDS) “gelecekte ödenecek veya alınacak bir 

parasal tutarı bugünkü değerine dönüştürmek için kullanılan getiri oranı” olarak 

tanımlanmış ve iskonto faktörü ise “geliri değere dönüştürmek amacıyla kullanılan 
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herhangi bir çarpan veya bölen” olarak ifade edilmiştir (Anonim 2006). Yatırım 

projelerinin bugünkü değerinin analizinde aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:  

𝑁𝐴0= 𝑁𝐴𝑛 x 
1

(1+𝑟)𝑛                                                                                                      (2.1) 

Burada;  𝑁𝐴0 : nakit akımların bugünkü değeri,  𝑁𝐴𝑛 : nakit akımların “n” yıl sonraki 

değeri,  r : iskonto oranı, n: projenin ekonomik ömrü,  
1

(1+𝑟)𝑛 : iskonto faktörünü ifade 

etmektedir. 

Proje değerlemede kullanılan iskonto oranı (r) ile projeden sağlanacak nakit akımların 

bugünkü değeri arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Projenin ekonomik ömrü sabit 

iken; iskonto oranı arttıkça bugünkü değer azalmakta, kullanılan oran azaldıkça 

bugünkü değer artmaktadır. Benzer negatif yönlü ilişki projenin ekonomik ömrü (n) ile 

de söz konusu olmaktadır. Öyle ki; kullanılan iskonto oranının sabit olduğu varsayımı 

altında proje ömrü uzadıkça, nakit akımların bugünkü değeri azalmaktadır (Eşitlik 2.1, 

Şekil 2.1, Şekil 2.2)
1
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 İskonto oranının (r) bugünkü değere etkisi (Pšunder ve Cirman 2011) 

 

                                                           
1
 Yatırım projelerinin ekonomik ömürlerinin ve kullanılan iskonto oranlarının projenin net bugünkü 

değeri üzerindeki etkisine ilişkin çalışma Ek-1’deki birinci örnekte sunulmuştur.  
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Şekil 2.2 Gelecekte oluşacak yıllık getirilerin bugünkü değerinin projenin ekonomik 

ömrü ve uygulanan iskonto oranı ile ilişkisi (Pšunder ve Cirman 2011) 

Yatırım projesinden elde edilmesi planlanan en düşük getiri oranını temsil eden, 

yatırımı gerçekleştiren firmalar, yatırımcı kurumlar ve de toplum açısından 

tüketiminden feragat edilerek projeye aktarılan kaynakların maliyetini yansıtan ve proje 

nakit akımlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranının (r)  

tespiti, proje değerleme sürecindeki önemli ve hassas noktalardan birini 

oluşturmaktadır. Değerlemede kullanılan iskonto oranına bağlı olarak proje değerleri 

önemli ölçüde farklılaşabilmekte ve alınan yatırım kararları bu doğrultuda yön 

değiştirebilmektedir. Dolayısıyla, iskonto oranının iyi seçilmiş olması yatırım 

kararlarında doğru tercihlerin yapılmasına imkân vererek, hem firma ve yatırımcı 

kurumlar hem de toplum açısından beklenen fayda düzeyine ulaşmayı sağlamaktadır.  

İskonto oranı genel olarak; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktüre, cari faiz 

oranlarına ve yatırımların ekonomik ömrü süresince sağlaması beklenen fayda ve 

maliyet unsurlarına göre farklı değerler almaktadır. Ülkeden ülkeye değişiklik 

gösterebilen iskonto oranları, sektörler ve proje bazında ele alındığında da; projenin 

fiziksel niteliği ve büyüklüğüne, yatırım amacına ve projeden elde edilmesi beklenen 

ticari ve ekonomik kazançlara göre değişik oranlarda uygulanabilmektedir. Örneğin, 

gelişmiş ülkelerde ekonomik istikrarın sağlanmış olmasına paralel olarak geleceğe dair 
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belirsizlik azdır. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde, ekonomik istikrarsızlığın yaşandığı ve 

geleceğin belirsiz olduğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere nispeten daha 

düşük bir iskonto oranı uygulanmaktadır (Düz 2014).  

Uzunkaya ve Uzunkaya (2012) tarafından ele alındığı üzere, söz konusu eğilimin, 

gelişmekte olan ülkelerin yatırımlara aktarılacak kaynaklarının az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelere oranla daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ekonomik istikrarın sağlanamamış olması ve geleceğe yönelik risk ve belirsizliklerin 

fazla olması da, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sık kullanılan yüksek 

iskonto oranının bir gerekçesi olarak görülmektedir. Projenin ekonomik ömrü süresince 

projeye aktarılan kaynak maliyetlerinin, iktisadi dalgalanmalar ve bunun neticesinde 

oluşan faiz oranları ve döviz kurundaki değişkenliklere son derece duyarlı olduğu 

gerçeği doğrultusunda; ekonomik risk ve belirsizlik arttıkça, projeden beklenen değer 

ile proje sonunda gerçekleşen değer arasındaki fark artmakta, proje riskli bir hal 

almaktadır. Dolayısıyla, yüksek iskonto oranlarının çoğunlukla tercih edildiği az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, düşük iskonto oranları uygulanması sonucu 

oluşabilecek ticari ve ekonomik açıdan verimsiz olarak nitelendirilebilecek pek çok 

yatırım kararına onay verilmesi durumunun önüne geçilerek kıt kaynakların daha 

verimli projelere aktarılmasına imkân sağlanmaya çalışılmaktadır. Ekonomik 

istikrarsızlık sebebiyle proje esnasında doğabilecek belirsizlik ortamında proje 

hedeflerini kapsam, kalite, zaman ve maliyet açısından etkileyen risk faktörlerinin 

derecesini minimum seviyede tutabilmek çabası da yüksek iskonto oranları 

uygulanmasının bir başka nedeni olarak değerlendirilebilmektedir. 
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3. MALİ VE EKONOMİK DEĞERLEMEDE FARKLILIKLAR  

Proje değerlemesi, özel sektör ve kamu yatırımlarını yürüten firma ve yatırımcı 

kurumlar açısından, projeden doğan bir takım fayda ve maliyet unsurlarının ortak para 

birimi cinsinden ifade edilerek kıyaslanması sürecine dayanmaktadır. Dolayısıyla, 

projenin ait olduğu sektör veya proje niteliği dikkate alınmaksızın her yatırım projesinin 

değerleme süreci, proje fikrinin ortaya çıkması ile beraber bir fayda-maliyet analizinin 

gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Çeşitli yatırım alternatifleri arasından 

ekonomik açıdan getirisi en yüksek olanı tespit edebilmek için, yatırımların gerektirdiği 

bütün maliyetlerin ve sağlayacakları bütün faydaların parasal değerlerle ifade edilip 

sistematik olarak karşılaştırılması ve aralarından en optimal olanın tercih edilmesi 

olarak ifade edilen fayda-maliyet analizi, (Ergen 2008) birbirini izleyen birden fazla 

aşamalı bir süreci içermektedir. Bir yatırım projesinin yapılabilir (feasible) olup 

olmadığının tespit edilmesine ve alternatif projelerin fayda ve maliyetlerinin 

kıyaslanması yoluyla en uygun projede karar kılınmasına olanak sağlayan fayda-maliyet 

analizi,  firma ve yatırımcı kurumlar açısından oldukça önemli bir süreci ifade 

etmektedir. 

Fayda-maliyet analizi kapsamında, proje fikrinin ortaya çıkması ile beraber ülkenin 

sosyo-ekonomik durumu doğrultusunda projenin tanımlanarak proje amaçlarının ortaya 

konulmasını izleyen aşamalar projenin teknik, mali ve ekonomik değerleme süreçleridir. 

Projenin fiziksel ölçeğinin, projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan yer seçiminin, 

kullanılacak üretim biçiminin, üretilecek malların, üretilecek mallara olan talebin, 

uygulanacak olan teknolojinin ve ülkedeki yasal düzenlemelerin sınırladığı çerçevenin 

analiz edildiği teknik değerleme sürecinden sonra, yatırımdan beklenen net gelir (ticari 

kâr) ile sosyal fayda ve getirilerin ortaya konulmasına imkân sağlayan mali ve 

ekonomik değerleme süreçleri gelmektedir. Yatırım projesine aktarılacak kısıtlı fon ve 

kaynakların en etkin ve verimli şekilde tahsisinin sağlanarak, alternatif projeler 

arasından optimum yatırım getirisi sağlayan projenin seçilmesine olanak sağlayan mali 

ve ekonomik değerleme süreçleri amaçları ve içerikleri açısından birden çok farklılığa 

sahiptirler. 



10 
 

Mali ve ekonomik değerleme süreçleri arasındaki farklılıkları temel ve en yalın şekli ile 

ifade etmek gerekirse, mali değerleme, yatırım projesini gerçekleştiren firmalar 

açısından özel bir fayda-maliyet analiz süreci ile projenin ticari kârlılığına dair mikro 

anlamda sonuçlar ortaya koyarken; ekonomik değerleme, sosyal fayda-maliyet analizi 

çerçevesinde projenin ülkeye sağladığı sosyal ve toplumsal getiriler doğrultusunda 

değerlendirilmesine olanak vermektedir. Bu bağlamda, her ne kadar kullanılan kıt 

ekonomik ve beşeri girdiler ile çıktıyı maksimize etme amacına yönelik olsalar bile mali 

ve ekonomik değerleme süreçleri, analize dâhil edilen veriler, fayda ve maliyetlerin 

parasal değerlerle ifade edilmesinde kullanılan fiyatlar ve belirlenen iskonto oranları 

gibi hususlarda birbirlerinden ayrışmaktadırlar.  

Mali değerleme süreci, yatırımlardan edinilecek toplumsal kazanımları 

yansıtmamaktadır. Bir yatırım projesinin mali değerlemesini önemli kılan nokta; 

yatırımcı firmaların projeye teşvik edilme sürecini taşıması ve söz konusu firmaların, 

gelecekte projeden elde edilecek gelir ve faydalardan yararlanabilmek için bugün 

projeye ne kadar finansal katkı sağlayabileceklerini ortaya koymasıdır. Diğer bir ifade 

ile mali değerleme, projenin ekonomik ömrü süresince finansal sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için projeye hangi finansal kaynakların hangi oranda aktarılması 

gerektiğinin derecesini göstermektedir (Anonymous 2013a). Mali değerleme sürecinde, 

firmaların ve yatırımcı kurumların projenin ekonomik ömrü boyunca katlanacakları 

maliyetler ve projeden gelecekte elde edecekleri net gelir ve faydalar hesaplanırken, 

yatırımlara aktarılan mal ve hizmetlerin mali (finansal) fayda ve maliyet verileri 

kullanılmaktadır. Söz konusu veriler; pazar verilerinden, geçmişe dönük fiyat, yatırım 

ve işletme maliyetlerinden, içinde bulunulan ülkenin yıllık büyüme oranı ve kişi başına 

düşen milli gelir artışı gibi makroekonomik verilerden faydalanılması yoluyla geleceğe 

yönelik yapılacak tahminlerden ve bu tahminler üzerine oluşturulacak fiyatlandırma 

politikalarının sonucu elde edilmesi öngörülen gelirlerden yararlanılarak temin 

edilebilmektedir (Düz 2014). 

Ekonomik değerleme ise; yatırım projelerinin fayda ve maliyet etkilerini toplum 

açısından analiz ederek, esasen, projenin ülkedeki sosyal refah artışına katkı sağlayıp 

sağlamadığına dair sonuçlar üretir. Proje değerleme sürecinde ekonomik değerleme 

aşamasını önemli kılan en temel nokta, mevcut kıt kaynakların en etkin ve verimli 
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şekilde tahsisinin gerçekleştirilerek projeden sağlanacak toplumsal faydayı maksimize 

etmektir. Yatırım olgusu makro seviyede değerlendirildiğinde, projenin 

gerçekleştirilmesi için ekonomideki belli kıt kaynakların belli bir projeye tahsisi, bu 

kaynakların diğer projeler için kullanımını imkânsız hale getirmektedir. Bu bağlamda, 

ekonominin kıt kaynaklarının tahsis edildiği projenin, ülke ekonomisinin üretim 

seviyesine, ödemeler dengesine, istihdamına ve kamu gelirlerine olan etkilerinin 

alternatif projeler arasında en olumlu olması gerekmektedir (Kaplan 2014).  

Mali değerlemede firma ve yatırımcı kurumların gelecekte ticari kâr sağlama hedefine 

yönelik olarak işleyen değerleme süreci, ekonomik değerlemede yerini toplumsal ve 

sosyal faydaya bırakmaktadır. Ekonomik değerleme; firma ve yatırımcı kurumların 

projeden elde edecekleri finansal getirilerin bütün ülke ekonomisi açısından analizinde, 

mali değerlemenin tamamlayıcı unsuru olarak düşünülebilmektedir. Diğer bir ifade ile 

ekonomik değerleme süreci ile elde edilen ekonomik getiri verilerinin, bir nevi mali 

değerleme sonuçlarına sosyal fayda ve maliyet unsurlarının eklenmesi ile elde edildiği 

söylenebilmektedir.  Gelecekte oluşacak sosyal nitelikli faydaların ve projenin 

ekonomik ömrü süresince yatırımlara aktarılacak olan maliyet unsurlarının -kaynakların 

kaybı- parasal değerleri, piyasada oluşan fiyat mekanizması ile değerlendirilemeyeceği 

için ekonomik değerleme sürecinde, parasal olarak değeri ölçülemeyen fayda ve maliyet 

unsurlarının parasallaştırılması olarak ifade edilen ve girdi-çıktıların alternatif kullanım 

maliyetlerini yansıtan gölge fiyatlar kullanılmaktadır. Özetle Demirbuğan (2003) 

tarafından vurgulandığı üzere, mali değerlemede ticari kârlılığın değerlendirilmesinde 

kârlılık ölçütü olarak piyasa fiyatları kullanılırken; ekonomik değerlemede kârlılık 

düzeyi, projede kullanılan üretim faktörlerinin ulusal ekonomiye olan gerçek 

maliyetlerinin yansıtıldığı gölge fiyatlar kullanılarak araştırılmaktadır.  

Mali ve ekonomik değerleme süreçlerinde yatırım projelerinin gelecekteki fayda ve 

maliyet unsurlarının bugünkü değerlerinin tespit edilerek, yatırımların mali ve 

ekonomik getirilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, firma ve yatırımcı 

kurumların belirledikleri iskonto oranına göre farklı sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla 

indirgemede kullanılan iskonto oranı gerek mali, gerekse kamusal açıdan doğru bir 

yatırım kararının alınmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Projenin 

büyüklüğüne ve ekonomik ömrüne, projeden elde edilmesi beklenen getiriye, projede 
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kullanılan kaynak bileşimine ve ülke ekonomisinin içinde bulunduğu genel duruma göre 

farklı değerler alabilen iskonto oranı, kullanım amacına bağlı olarak da 

değişebilmektedir. Bu bağlamda projelerin finansal getirilerinin hesaplandığı mali 

değerlemede kullanılan indirgeme oranı ticari (finansal) iskonto oranı olurken; projenin 

sosyal ve ekonomik getirilerinin ölçüldüğü ekonomik değerlemede indirgeme oranı 

olarak sosyal iskonto oranı (SDR) alınmaktadır. Esasen yatırım projelerinin mali ve 

ekonomik değerleme süreçleri ile analiz ve tahmin edilen iskonto oranları, özel sektör 

yatırımları için; borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranları, sermaye 

piyasalarında geçerli olan faiz oranları ve benzer yatırım konularındaki kârlılık oranları 

gibi ölçütlerden yararlanılarak sermayenin firma ve yatırımcı kurumlar için maliyetinin 

analizi ile tespit edilmektedir (İlter 2000). Kamu sektöründe ise, yatırım projesinden 

beklenen sosyal fayda ve ekonomik getiriler doğrultusunda; sosyal zaman tercihi oranı, 

sosyal fırsat maliyeti oranı, ağırlıklı ortalama ve sermayenin gölge fiyatı yöntemleri ile 

tespit edilen “sosyal iskonto oranları” kullanılmakta olup, bu oranın tahmininde farklı 

yöntemler kullanılmaktadır.  
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4. MALİ DEĞERLEMEDE TİCARİ İSKONTO ORANININ TESPİTİ VE 

YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSAL GETİRİLERİNİN ANALİZİ   

Temel amacı bir yatırım projesinin gelecekteki nakit girişleri ile nakit çıkışlarının 

karşılaştırılarak projenin yapılabilirliği (feasible) konusunda önceden karar verebilmek 

olan proje değerleme sürecinde; sürecin işleyebilmesi için projenin gelecekte yaratması 

beklenen nakit akımlarının, projenin ekonomik ömrünün ve iskonto oranının bilinmesi, 

tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yatırım kararı almalarındaki temel 

faktörün yatırımın sağlayacağı net ticari kârın miktarı olan özel sektör firma ve 

yatırımcı kurumlarının, proje değerlemede kullanacakları iskonto oranı, yatırımların 

beklenen asgari finansal getiri oranı olarak, projelerin finansal getirilerinin 

değerlendirilmesinde oldukça önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın 

bu bölümünde, özel sektör yatırım projelerinde kullanılan ticari (finansal) iskonto 

oranının tespit yöntemlerine yer verilecek ve tahmin edilen oranın projelerin finansal 

getirilerine olan etkisi değerlendirilecektir.  

4.1 Mali Değerlemede İskonto Oranının Tespit Yöntemleri 

Firma ve yatırımcı kurumların yürüttükleri yatırım projelerinde hedeflenen kârlılık ve 

beklenen risk faktörleri doğrultusunda, projenin ekonomik ömrü boyunca projeden 

sağlanacak bütün gelirlerin ve özellikle başlangıç ve hayata geçiş dönemlerinde ortaya 

çıkan tüm giderlerin bugünkü değere indirgenmesinde kullanılan ticari iskonto oranının 

tespiti, sektörler, firmalar ve yatırım projelerine göre farklılıklar göstermektedir. 

Bununla birlikte Aşıkoğlu’na (1995) göre iskonto oranının belirlenmesinde etkili olan 

faktörler genel olarak; yatırım için gerekli duyulan fonların maliyetleri, yatırımın 

taşıdığı risk düzeyi, ekonomide geçerli olan faiz oranları, benzer yatırımların kârlılığı ve 

yatırımdan beklenen kârlılık oranı ile yatırım için tahsis edilen sermayenin fırsat 

maliyeti olmaktadır (Gedik vd. 2005). Genellikle projenin ait olduğu sektöre ve proje 

özelliklerine göre firma ve yatırımcı kurumlar tarafından tespit edilen ticari iskonto 

oranı; devlet ve ya devletler üstü kuruluşlar tarafından finanse edilen yatırım 

projelerinde, devletler ya da devlet dışı- devletler üstü organizasyonlar tarafından da 

belirlenebilmektedir. Bu konuda Düz (2014) tarafından da ele alındığı üzere; 2007-2013 

dönemi için Avrupa Komisyonu’nun üye ve aday ülkeler için önerdiği ticari (finansal) 
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iskonto oranı %5’tir. Ancak, üye ya da aday ülkelerin makro-ekonomik koşulları 

gerekçesi ile bu oran %5’ten farklı olabilmekte olup, özellikle faiz oranlarının yüksek 

olduğu ülkelerde %5’ten daha yüksek ticari (finansal) iskonto oranları kullanılması 

gerekmektedir. 

4.1.1 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) 

Firmaların toplam nakit akışlarını kapitalize etmekte kullanılan oran olarak tanımlanan 

sermaye maliyeti, firmaların yaptıkları tek tek tüm faaliyetlerden beklenen getirilerin 

ağırlıklı ortalamasıdır. Sermaye unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşan sermaye 

maliyeti; çeşitli fon kaynaklarının maliyetleri ile bu kaynakların sermaye içindeki 

paylarının çarpımlarının toplamı olarak ifade edilen Ağırlıklı Ortalama Sermaye 

Maliyeti (AOSM) ile hesaplanmaktadır (Chambers 2009). Yatırım projelerinin mali 

değerlemesinde gelecekte oluşacak değerlerin bugüne indirgenmesinde kullanılan 

iskonto oranı, yatırımlardan beklenen asgari finansal getiri (kârlılık) oranını ve/ ve ya 

proje finansmanında kullanılan kaynakların sermaye maliyetini ifade etmektedir (Eşitlik 

4.1). 

Proje Değeri = 
𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 Ö𝑚𝑟ü 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎ğ𝑙𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎ğ𝚤 𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐴𝑘𝚤ş𝚤

1+𝐴𝑂𝑆𝑀
          (4.1)                  

AOSM borç maliyeti ile öz kaynak maliyetinin ağırlıklı ortalamaları alınarak 

saptanmaktadır. Yatırım projesi finasmanı için yabancı kaynaklı borçlanma araçlarının 

kullanılması durumunda borcun maliyetini faiz yükü oluşturmakta, söz konusu borç 

maliyeti, ağırlıklı borçlanma maliyeti hesaplamaları ile tespit edilmektedir. Yatırım 

projesine aktarılacak kaynakların firma ve yatırımcı kurumların kendi öz 

kaynaklarından karşılanması durumunda oluşan öz kaynak maliyeti ise, ağırlıklı öz 

kaynak maliyeti hesaplarının konusunu oluşturmaktadır. 

Ağırlıklı Borçlanma Maliyeti: AOSM analizinde ağırlıklı borçlanma maliyeti, borcun 

vergi sonrası maliyeti ile borçlanma oranının çarpımından elde edilmektedir (Anonim 

2013). Yatırım projesi için kullanılan yabancı kaynaklı borçlanma araçlarının maliyetini 

faiz yükü oluşturmakta ve söz konusu faiz ödemeleri mali hesaplara gider olarak 
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kaydedilmektedir. Yabancı kaynaklı borçlanma araçları vergi tasarruf etkisinden ötürü 

bu yönüyle firmalara vergi avantajı sağlamakta, vergi sonrası maliyetler vergi öncesi 

maliyetlerden düşük olmaktadır. Bu doğrultuda, borçlanma maliyeti (kd) AOSM 

hesaplamalarında ki= kd (1-t) eşitliği kullanılarak bulunmaktadır. Burada; ki vergi 

sonrası maliyeti ve t kurumlar vergisi oranını ifade etmektedir.  

Ağırlıklı Öz kaynak Maliyeti: AOSM hesaplamalarında borçlanma için katlanılan 

maliyet veya faiz yükü ve vade belirli iken, öz kaynağın maliyeti ve vadesi belirli 

değildir. Dolayısıyla, öz kaynak maliyetinin analizinde Sermaye Varlıkları 

Fiyatlandırma Modeli (Capital Asset Pricing Model- SVFM/CAPM), Arbitraj 

Fiyatlandırma Teorisi (Arbitrage Pricing Theory) ve Fama ve French Çok Faktörlü 

Model gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu modeller ile elde edilen değerler, AOSM 

analizinde öz kaynakların dolaylı maliyetini ortaya koymak üzere kullanılarak iskonto 

oranı elde edilmektedir.   

Söz konusu yöntemler arasında literatürde kabul görmüş ve uygulamada sık kullanılan 

yöntem, Young (2002) tarafından da ele alındığı üzere, piyasa ile ilişki halinde olan 

farklı yatırım hareketleri ile ilgilenerek yatırımlardan beklenen getirileri saptamaya 

çalışan Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (SVFM) olmaktadır. Bu model, 

benzer risk düzeyindeki yatırımların piyasa getirileri üzerine yoğunlaşmış ve piyasa 

fiyatının oluşmadığı durumlarda dahi kullanılabilir duruma gelmiştir. Temel dayanağı 

yatırımcıların yatırımlardan bekledikleri getiriye ulaşmak olan SVFM’de yatırımların 

beklenen getirisi, risksiz getiri oranı ile piyasa risk priminin toplamına eşit olmaktadır. 

Bu bağlamda, modelin kullanılabilmesi için gelecekteki faiz oranlarının tahmin 

edilmesi, piyasanın beklenen getirisinin ve beta katsayısının hesaplanması 

gerekmektedir (Chambers 2009). SVFM ile hesaplanan finansal risklerin, toplam 

sermaye unsurları içerisindeki öz kaynak oranı ile çarpılması ile ağırlıklı öz kaynak 

maliyetine ulaşılmaktadır. 

SVFM sayesinde finansal varlıklara ait piyasa riskleri hesaplanabilmekte ve böylece 

yatırımcılar yapacakları finansal yatırımlarda belirledikleri risk seviyelerine göre 

piyasada hareket edebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında finansal yatırımlarda 

yatırımcıların piyasa içerisinde davranışlarını belirlemelerinde risk katsayılarının doğru 
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şekilde hesaplanması büyük önem taşımaktadır (Sümer ve Hepsağ 2007). AOSM 

analizinden önce, SVFM ile öz kaynak kârlılığının saptanmasında kullanılmak üzere 

risksiz faiz oranı, piyasa risk primi ve beta katsayısı gibi finansal risklerin tanımlanması 

zorunlu olmaktadır. Bunlar kısaca aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

i) Risksiz Getiri Oranı (Rf): Risksiz getiri oranı, bir yatırımcının yatırımlardan beklediği 

en düşük getiriyi ifade etmek suretiyle genellikle ülke risklerini de içeren uzun vadeli 

devlet tahvili faiz oranı alınarak kullanılmaktadır. Uzun vadeli devlet tahvili faiz 

oranlarının paranın zaman değerini temsil ettiği söylenebilmekte, dolayısıyla da devlet 

tahvillerinin piyasadaki diğer yatırım araçlarına kıyasla asgari düzeyde risk taşıdığı 

kabul edilmektedir. Burada önemli olan, kullanılan devlet tahvil faiz oranının yatırım 

süresi ile tutarlı olması zorunluluğudur. Yatırım süresi beş yılı kapsayan bir projede beş 

yıllık devlet tahvil faiz oranlarının kullanılması gerekliliği bu noktada önem arz 

etmektedir (Young 2002). 

ii) Piyasa Risk Primi (Rm): Young’a (2002) göre yatırımcıların yatırımlardan risksiz faiz 

getirisi üzerinde bekledikleri ekstra getiriyi ifade eden piyasa risk primi, piyasa 

hareketlerinin risksiz varlıklarla olan haraketliliğine dayanmaktadır. Piyasada mevcut 

olarak bulunan ve değiştirilemeyecek olan sistematik riskleri kapsayan piyasa risk 

primi; geçmiş veriler analiz edilerek ya da geleceğe dönük bakış açısı kullanılarak 

hesaplanabilmektedir (Anonim 2013).   

iii) Beta Katsayısı (β): Bir hisse senedi fiyatının borsada işlem gören diğer tüm hisse 

senedi fiyatları karşısındaki değişiminin (volatilite) ölçüsü olarak tanımlanan öz kaynak 

beta (βe) sistematik bir riskin ölçüsü olup, hedef firmaya özgü riskleri içermemektedir 

(Anonim 2013). AOSM hesaplamasında tıpkı piyasa risk primi gibi, herhangi bir öz 

kaynak unsurunun varlığına paralel olarak ortaya çıkan beta katsayısının bire eşit olması 

yatırımın piyasa hareketleriyle aynı yönde ve oranda olduğunu göstermekte; piyasa 

getirisi artarken, yatırımın da getirisinin artacağını, piyasa getirisi azalırken yatırım 

getirisinin de azalacağını ifade etmektedir. Piyasa risk priminin bir çarpanı olarak, 

betanın birden küçük bir değer alması, yatırımların piyasa ile aynı yönde fakat 

piyasadan daha küçük haraketliliğine, birden büyük bir değer alması ise piyasa ile aynı 

yönde fakat piyasa getirisinin üzerinde bir haraketliliğe olanak sağlamaktadır. Bununla 
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beraber, negatif değerli bir beta ölçüsü, piyasa ile ters yönlü bir haraketliliğe neden 

olmaktadır (Young 2002). Proje ve hedef firmaya özgü riskleri içeren varlık beta (βa) 

ise; proje ve hedef firma ile kıyaslanabilecek faaliyetlere sahip diğer firmaların 

tanımlanması ile elde edilmektedir (Anonymous 2008). 

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (SVFM) ile tanımlanan finansal riskler 

doğrultusunda bir finansal varlığa ait beklenen getiri AOSM hesaplamalarında öz 

kaynak maliyetini ifade etmek üzere eşitlik 4.2’de verilmiştir (Sümer ve Hepsağ 2007): 

E ( 𝑅𝑖) = [ 𝑅𝑓] + [ 𝑅𝑓 + 𝛽𝑒 x ( E( 𝑅𝑚 ) - 𝑅𝑓 ) ]                                                           (4.2) 

Elde edilen ağırlıklı borçlanma ve ağırlıklı öz kaynak maliyetleri neticesinde yatırım 

projelerinin mali değerlemesinde gelecekte oluşacak değerlerin bugüne indirgenmesinde 

kullanılan iskonto oranınını temsil etmek üzere AOSM eşitlik 4.3 ve 4.4’te verildiği 

şekilde formüle edilmektedir (Anonim 2013). 

AOSM= [ (Ağırlıklı Borçlanma Maliyeti) +                                                                (4.3) 

                 (Ağırlıklı Öz kaynak Maliyeti)] 

 

AOSM= [(Vergi Sonrası Borçlanma Maliyeti x Borçlanma Oranı) +  

               (Öz kaynak Maliyeti x Öz kaynak Oranı)] 

AOSM= [(Vergi Öncesi Borçlanma Maliyeti x (1- Vergi Oranı)) x Borçlanma Oranı] + 

               [(Beta x Piyasa Risk Primi + Risksiz Faiz Oranı) x (Öz kaynak Oranı)] 

𝑘𝑎 =  𝑤𝑑  𝑘𝑑(1-t) +  𝑤𝑏 𝑘𝑏 +  𝑤𝑒𝑘𝑒                                                                              (4.4)
 

Burada; 

𝑤𝑑 : Toplam sermaye içinde borçların ağırlığını 

𝑘𝑑  : Borçların maliyetini 

𝑤𝑏 : Toplam sermaye içinde ayrıcalıklı hisse senetlerinin ağırlığını 

𝑘𝑏 : Ayrıcalıklı hisse senetlerinin maliyetini 

𝑤𝑒 : Toplam sermaye içinde dağıtılmayan kârların ağırlığını 
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𝑘𝑒: Dağıtılmayan kârların maliyetini 

t   : Kurumlar vergisi oranını  

ifade etmekte ve hesaplanacak (𝑘𝑎) değeri, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini temsil 

ederek proje değerlemede kullanılacak iskonto oranını vermektedir (Chambers 2009). 

4.1.2 Sermayenin marjinal etkinliği 

Keynes’in iktisat teorisine getirdiği sermayeden bir birim daha fazla üretmenin 

gelecekteki getirisi ile söz konusu bir birimi üretmenin maliyeti arasındaki ilişkiye 

dayanan “sermayenin marjinal etkinliği” kavramı (Marginal Efficiency of Capital), 

sermaye varlığından ömrü boyunca elde edilmesi beklenen getiriler tarafından sağlanan 

yıllık gelirler serisinin bugünkü değerini arz fiyatına eşit kılan iskonto oranı olarak 

tanımlanmaktadır (Bocutoğlu ve Ekinci 2009). Piyasadaki cari faiz oranının yatırım 

kararları üzerindeki etkisi dikkate alındığında; (R) gelecekte elde edilecek gelirleri, (i) 

cari faiz oranını ve (n) yatırım projesinin ekonomik ömrünü temsil etmek üzere, yıllık 

gelirler serisinin bugünkü değeri; BD= ∑ 
𝑅

(1+𝑖)ⁿ
 eşitliği ile hesaplanmaktadır.  

Bu doğrultuda, yatırımlardan ekonomik ömrü boyunca elde edilmesi beklenen getiriler 

tarafından sağlanan yıllık gelirler serisini, yatırımlara aktarılan sermaye mallarının arz 

fiyatlarına eşitleyen iskonto oranının yani sermayenin marjinal etkinliğinin 

saptanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır (Anonim 2010).  

 𝐴 =  
𝑅1

(1+𝑟)ˡ
+

𝑅2

(1+𝑟)²
+  − − − −  + 

𝑅𝑛

(1+𝑟)ⁿ
                                                                   (4.5) 

Burada; 

A : Yatırımlara aktarılan sermaye mallarının arz fiyatı 

R : Yatırımlardan ekonomik ömrü süresince getirmesi beklenen yıllık gelirler 

 r : Sermayenin marjinal etkinliği (iskonto oranı) 

n : Yatırımların ekonomik ömrünü gösterir.  
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Yatırım projelerinden beklenen getiriler ve sermaye varlığının cari arz fiyatı cinsinden 

tanımlanan sermayenin marjinal etkinliği, sermaye mallarının gelecekteki getirileri ile 

ilgili bugünkü beklentilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Eşitlik 4.5). Keynesyen 

yaklaşıma göre, sermayenin marjinal etkinliği, gelecekteki beklentileri faiz oranına 

kıyasla daha iyi yansıtmakta; dolayısıyla da, gelecekle ilgili beklentiler yeni yatırımların 

miktarını belirleyen temel etken olmaktadır (Bocutoğlu ve Ekinci 2009). Bu doğrultuda, 

yatırım projeleri karar aşamasında firma ve yatırımcı kurumlar sermayenin marjinal 

etkinliğini (r) piyasa cari faiz oranı (i) ile kıyaslayarak yatırımların yapılabilirliği 

(feasible) konusunda öngörü sahibi olmaktadırlar. İskonto oranının (r) cari faiz oranının 

altında kaldığı durumlarda yatırım projeleri fizibilite açısından olumlu sonuç 

vermezken; oranın cari faiz oranı üzerinde olması yatırımların etkinliği ve verimliliğine 

işaret etmekte, firma ve yatırımcı kurumların yatırım kararı almalarında yol gösterici bir 

etken olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

Keynes “beklentilerdeki belirsizliği” iktisadi dalgalanma analizinin temeline 

yerleştirmekte ve sermayenin marjinal etkinliği kavramını iktisadi dalgalanmanın temel 

belirleyicisi olarak görmektedir. Beklentilerdeki değişme; ülke ekonomisindeki marjinal 

tüketim eğilimini, reel para talebini, faiz oranını ve iktisadi dalgalanmaların temel 

yönlendiricisi olan sermayenin marjinal etkinliğini değiştiren en önemli faktör olarak 

kabul edilmektedir. Sermayenin marjinal etkinliğindeki azalma gelecekle ilgili 

belirsizliğin artmasına sebebiyet verirken, buna artan belirsizliğin yol açtığı para 

talebindeki yani likidite tercihindeki keskin bir yükseliş eşlik etmektedir. Bu durumun 

Keynesyen iktisattaki doğal sonucu faiz oranlarındaki yükseliş olmaktadır. Faiz
 

oranındaki bu yükselişin etkisiyle ülke ekonomisinde yatırımlarla birlikte üretim ve 

gelirler azalmakta iken, işsizlik ise artmaktadır (Bocutoğlu ve Ekinci 2009).
 

4.1.3 Piyasada oluşan faiz oranları 

Ulusal ekonomilerde enflasyon, faiz ve döviz kuru birbirleriyle sürekli olarak etkileşim 

halinde olan üç önemli fiyatlama modelidir. Aynı zamanda piyasa ekonomisinin de en 

önemli unsurlarından biri olan faiz, bütün ekonomik aktörler ile yakından ilgili olup 

özellikle enflasyon ile olan ilişkisi iktisat teorisinde hemen hemen her dönemin okulları 

tarafından araştırma konusu olmuştur (Alacahan 2011). Faiz oranının enflasyonla olan 
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ilişkisi ülkedeki birey ve kurumların tasarruf ve yatırım kararlarının oluşmasında da 

etken bir faktör olarak kabul görmektedir. 
 

Faiz oranı, ulusal ekonomide yatırım kararlarını etkileyen en önemli değişkenlerden biri 

olarak, bir taraftan tasarruf ve yatırım düzeyini belirlerken diğer taraftan yatırımların 

verimlilik sırasına göre dizilerek daha kârlı olan yatırım projelerinin öncelikli olarak 

hayata geçirilme sürecini belirlemektedir. Hangi yatırımın öncelikle yapılacağına faiz 

oranlarına bakılarak karar verilmekte, yatırımın beklenen kârlılığı faiz oranlarından 

yüksek olduğu sürece yatırımlar gerçekleştirilmektedir (Öztürk ve Durgut 2010). Ancak 

faiz oranlarının enflasyon ile olan yakın ilişkisi dikkate alındığında burada önemli olan, 

tasarruf ve yatırım kararlarında hangi faiz oranının etkili olması gerektiği hususudur.  

Yatırım projelerinde, projenin sadece öz kaynaklar ile finanse edilmesi durumunda 

yatırımlara aktarılacak kaynakların sermaye maliyeti yani iskonto oranı, bu kaynakların 

alternatif yatırım alanlarından vazgeçilmesinin yaratacağı fırsat maliyeti olmaktadır. 

Fırsat maliyetinin en iyi göstergesi ise finansal piyasalarda oluşan faiz oranıdır (Gedik 

vd. 2015).  Sayılgan’a (2013) göre, borç verenin ve alanın nitelikleri, piyasa koşulları ve 

borçlanma vadesi gibi faktörlere bağlı olarak sürekli bir hareketlilik ve değişim süreci 

içinde yer alan piyasa faiz oranları; piyasa koşullarında, borç alan veya veren tarafın 

kredibilitesinde veya beklentilerinde meydana gelen her türlü değişimden 

etkilenmektedir. Bir ekonomide aynı anda birden çok farklı faiz oranı olabilmekte,  

piyasa faiz oranları genellikle bu farklı faiz oranlarının bir ortalaması olarak 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, piyasa faiz oranı aşağıda belirtilen faktörlerin bir 

bileşeni olarak ortaya çıkmaktadır.  

Piyasa Faiz Oranı = k* + IP + DRP + LP + MRP + RIRP                                       (4.6) 

Paranın satın alma gücünü azaltan enflasyon, şüphesiz faiz oranlarının tespitinde etkili 

olan temel değişkenlerden biridir. Dolayısıyla enflasyonist koşullarda yatırımcılar 

enflasyonsuz bir ortamda kabul edebilecekleri faiz oranına borcun vadesi boyunca 

bekledikleri enflasyon oranını, Enflasyon Primi (IP) olarak ilave etmektedirler. Eşitlik 

4.6’da piyasa faiz oranına dair verilen faktörlerden (k*) Risksiz Faiz Oranını temsil 

etmek üzere, oranın Enflasyon Primi (IP) ile toplamı genellikle devlet iç borçlanma 
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senetleri faiz oranını ifade eden ve içinde geri ödenmeme, vade, likidite ve yeniden 

yatırım riski bulunmayan “Nominal Risksiz Faiz Oranını” vermektedir. Piyasa faiz 

oranını oluşturan faktörlerden bir diğeri borçlunun faizi ve/veya anaparayı ödememesi 

durumunu ifade ederek menkul değerlerin faiz oranlarını değiştirme etkisi bulunan Geri 

Ödenmeme Risk Primidir (DRP). Risk arttıkça borç verenlerin faiz oranı beklentisi de 

aynı paralelde artmaktadır. Devlet iç borçlanma senetleri için DRP’nin olmadığı 

varsayılmaktadır. Bir menkul kıymetin likidite kabiliyetinin yetersizlik derecesini 

gösteren Likidite Risk Primi (LP),  borç verenlerin, diğer koşullar sabitken, ilgili menkul 

kıymetin likidite kabiliyetine göre söz konusu riskleri karşılayacak düzeyde talep 

ettikleri oranı ifade etmektedir. Vade Risk Primi (MRP), vade arttıkça belirsizliğin, 

belirsizlik arttıkça da riskin artacağına ilişkin temel finans kuralının gereği olarak; 

borcun vadesi uzadıkça artacak olan risk oranını temsil etmektedir. Piyasa faiz oranını 

oluşturan faktörlerden sonuncusu olarak Yeniden Yatırım Riski Primi (RIRP) , vadesi 

dolan devlet iç borçlanma senetlerinden alınan anaparanın yeniden yatırımlara 

aktarılması durumunda getirinin azalmasına yol açan faiz oranlarındaki düşüşün riski 

olarak tanımlanmaktadır (Sayılgan 2013). 

Tam rekabet şartlarının sağlandığı piyasalarda arz ve talep fonksiyonlarının birbirlerine 

eşitlendiği denge noktasında oluşan piyasa faiz oranları tasarruf ve yatırım kararlarının 

alınmasında iskonto oranı olarak kullanılabilirken, eksik rekabet şartlarının hâkim 

olduğu piyasalarda piyasa faiz oranları enflasyon etkisinden ötürü yatırımların asgari 

getiri oranını yansıtamamaktadır. Bir diğer ifadeyle, enflasyonsuz bir dünyada nominal 

faiz oranındaki değişmeler firmalar ya da yatırımcı kurumlar için kredi maliyetindeki 

değişmeleri değerlendirmede kullanılabilirken, enflasyon söz konusu olduğunda 

nominal faiz ile reel faiz arasındaki ayrımın yapılması gerekliliği doğmaktadır. Öyle ki, 

yatırım ve tasarruf gibi makro düzeydeki kararların etkinliği enflasyona göre düzeltilmiş 

reel faiz oranlarına dayanmaktadır (Dornbusch ve Fischer 1998). Finansal piyasalarda 

doğrudan gözlenen ve cari dönemdeki geçerli faiz oranı olarak bilinen nominal faiz 

oranı enflasyon etkisini içinde barındırırken, reel faiz oranı enflasyondan arındırılmış 

faiz oranı olarak tanımlanmaktadır ve aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir. 

Reel Faiz Oranı =[  
(1+𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)

(1+𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)
 ] – 1                                                    (4.7) 
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Reel faiz oranının ekonomik istikrarın sağlandığı, büyümenin gerçekleştiği ve geleceğe 

dair beklentilerin pozitif olduğu dönemlerde, mevduat faizi ve devlet iç borçlanma 

senetleri karşında pozitif değer  (≥ %1) verecek olması sebebiyle söz konusu bu 

dönemlerde firma ve yatırımcı kurumlar yatırım projelerinden artı değer 

sağlayabilmektedirler (Eşitlik 4.7). Aksine, geleceğe dair olumsuzluğun ve yüksek 

enflasyon beklentisinin yoğun olduğu kriz dönemlerinde, mevduat faizi ve devlet iç 

borçlanma senetlerinin negatif reel getiri nitelikli olmalarından ötürü yatırımcılar değer 

kaybına uğramamak için yatırım kararlarını durdurma eğilimi göstermektedirler.  

Fiyat istikrarının sağlanarak korunması ve bu doğrultuda istikrarlı ve hızlı bir ekonomik 

büyüme bilindiği gibi ülke ekonomilerinin temel hedeflerinden biridir. Bireylerin ve 

genel olarak yatırımcı kurumların yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında 

dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade eden fiyat 

istikrarının sağlandığı durumlarda, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların enflasyon 

nedeniyle talep ettikleri risk priminin önüne geçilmektedir. Tasarruf sahipleri ve 

yatırımcılar enflasyonun dalgalı ve yüksek bir seyir izlediği Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde, yatırımlarının getirisini enflasyon riskinden korumak için, olması 

gerekenden daha yüksek bir getiri (risk primi) talep etmektedirler. Bu durum piyasa faiz 

oranının yükselmesine ve bu doğrultuda yatırım maliyetlerinin artmasına neden 

olmaktadır. Yüksek oranlı faizler yatırımları azaltırken, ülke kalkınmasını da olumsuz 

yönde etkilemektedir. Ayrıca, fiyat istikrarının olmadığı durumlarda uzun vadeden 

kaçınan tasarruf sahipleri ve yatırımcılar nedeniyle sermaye piyasalarının gelişmesi 

önlenmekte, uzun vadede yüksek getiri sağlayacak üretken yatırımların yapılması 

olumsuz yönde etkilenmiş olmaktadır (Önder 2005).  

Yatırım projelerinin ekonomik ömrü genellikle uzun vadeli bir nitelik taşımaktadır. Bu 

bağlamda, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde proje değerlemede 

kullanılacak iskonto oranının piyasa faiz oranlarına dayandırılması, projelerin karar 

alma aşamasında yatırımın etkinliği ve verimliliği konusunda yanıltıcı olabilmektedir. 

Benzer doğrultuda gelecekteki değerlerin piyasa faiz oranı ile bugüne iskonto edilmesi, 

ekonomideki belirsizliklerin paralelinde projeye yönelik risk ve belirsizliklerin 

artmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, özellikle geleceğe dair ekonomik 

belirsizliğin yoğun olarak yaşandığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde projelerin 
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mali değerlemesinde, firmalar ve yatırımcı kurumlar projeden elde edilecek fayda ve 

maliyetlerin bugünkü değerini hesaplarken kullanacakları iskonto oranını enflasyon ve 

faiz etkisini düşünerek tespit etmek durumunda kalmaktadırlar. 

4.1.4 LIBOR (London Interbank Offered Rate) 

Londra bankalar arası satış piyasalarında bankaların teminatsız borç verme karşılığında 

talep ettikleri faiz oranı olan LIBOR, bir bankanın başka bir bankadan veya finansal 

kurumdan belirli vadelerde borç alabileceği faiz oranını göstermektedir. 1980’li yıllarda 

gündeme gelen LIBOR işlemlerinin merkezi olarak ekonomik ve ticari gelişmelerin 

hızla arttığı İngiltere’nin Londra şehri seçilmiştir (Semir ve Taray 2005). Ana işlem 

merkezleri Londra, New York, Tokyo, Hong Kong ve Singapur olan uluslararası döviz 

işlemlerinin, Nisan 2013 itibariyle günlük işlem hacminin % 41’i Londra’da, % 19’u 

New York’ta ve % 5,7’si Singapur’da gerçekleştirilmekte (Anonymous 2013b) olup, bu 

yapı Londra’yı diğer finans merkezlerinden daha güçlü bir konuma getirmektedir.   

Dünyada kısa vadeli faiz oranları için en önemli referans olarak kabul edilen LIBOR, 

profesyonel finans piyasalarında vadeli işlem, opsiyon ve swap gibi finansal işlemler 

için temel oran olarak alınmakta; bankaların borçlanma, tasarruf ve ipotek işlemlerinde 

uyguladıkları faiz oranlarına esas oluşturmaktadır. 1986 yılında Amerikan Doları, 

İngiliz Sterlini ve Japon Yeni para birimleri için yayımlanan LIBOR, zaman içerisinde 

16 ülkenin para birimini kapsamış, 2000 yılında Avrupa Birliği (AB) süreci ile birlikte 

söz konusu para birimlerinin birleşmesi ile bugün halen devam etmekte olan beş ülkenin 

(Amerikan Doları, İngiliz Sterlini, Euro Bölgesi, Japon Yeni ve İsviçre Frankı) para 

birimleri için ilan edilir olmuştur. Asgari bir işlem hacmine dayalı olmayan LIBOR faiz 

oranı tespit süreci, her işgünü Londra saati ile saat 11.00’de panel bankalar tarafından, 

bankaların o anda bankalar arası para piyasalarında her vade türü için (gecelik, haftalık, 

aylık, iki aylık, üç aylık, altı aylık ve on iki aylık)  kredi almayı bekledikleri faiz oranını 

Thomson Reuters’a bildirmeleri ile başlamaktadır. Bütün panel bankalardan gelen faiz 

oranlarının en yüksek ve en düşük % 25’lik kısmı Thomson Reuters tarafından hesaptan 

çıkarılarak, kalan % 50’nin ortalaması alınır ve resmi LIBOR tespit edilmiş olunur 

(Anonymous 2009). 
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TRLIBOR, Türk Lirası bankalar arası satış oranı olarak tespit edilen referans faiz 

oranının kısaltmasıdır. TRLIBOR’un tespit edilmesine ilişkin olarak, Türkiye Bankalar 

Birliği tarafından 2000 yılı içerisinde bir dizi çalışmalar yapılmış, çalışmaların 2001 yılı 

başında uygulaması planlanmış ancak yaşanan ekonomik ve finansal gelişmeler 

nedeniyle Türk Lirası Referans Faiz Oranı uygulamasına 1 Ağustos 2002 tarihinde 

başlanmıştır (Anonim 2015a).
 
TRLIBOR’da referans faiz oranlarının seans esnasında 

verilen kotasyonların belirli aralıklarla alınarak ortalamasının tespit edilmesine olanak 

sağlayan ve “Fiksing” olarak adlandırılan işlem, on dört bankanın girdiği kotasyonlarla 

belirlenmektedir. Fiksing işlemine katılan bankalar Türkiye saati ile 10.30 - 11.15 

saatleri arasında Reuters’ta belirlenmiş sayfaya satış kotasyonları alış kotasyonlarının 

%10’undan fazla olmamak şartıyla kotasyon girmek zorundadırlar. Türkiye Bankalar 

Birliği; saat 10.55 - 11.05 arasında TRLIBOR sayfasına girilen kotasyonları beş defa 

tesadüfi olarak alır ve her vadede en yüksek ve en düşük üç kotasyonu çıkartıp, kalan 

kotasyonların satış tarafının aritmetik ortalamalarını gecelik, haftalık, 1, 2, 3, 6, 9 ve 12 

aylık oranlar olmak üzere yayınlar. Fiksing, her gün data verici kurumların TRLIBOR 

adlı sayfalarında, Türkiye saati ile 11.15’te yayınlanır ve ertesi gün saat 09.00’da silinir. 

TRLIBOR ilanı için, tıpkı LIBOR işlemlerinde olduğu gibi herhangi bir vadede işlem 

gerçekleşmesi gerekli değildir;  işlemin valörü, işlem günüdür (Semir ve Taray 2005). 

Öztürk ve Durgut (2010) tarafından Türkiye’de kısa ve uzun vadede faiz oranlarını 

belirleyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen çalışmada faiz 

oranı bağımlı değişken olarak alınırken; kamu iç borç stoku, para arzı, fiyatlar genel 

düzeyi, reel döviz kuru ve LIBOR bağımsız değişkenler olarak çalışmaya dâhil 

edilmiştir. 2004/1 – 2010/2 dönemlerine ait aylık verilerin kullanıldığı çalışmanın 

sonuçlarına göre; uluslararası faiz oranının bir göstergesi olarak alının LIBOR faiz 

oranının Türkiye’deki faiz oranları üzerinde belirleyici olduğu, özellikle sermaye 

hareketlerinin serbest olduğu günümüz Türkiye’sinde asıl belirleyici olan unsurun 

ulusal değil uluslararası faiz oranları olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 

çalışmadaki “LIBOR faiz oranındaki %1’lik bir artış, ulusal faiz oranını % 0.0003 

oranında artırmaktadır” şeklindeki bulgu, uluslararası faiz oranlarını temsil etmek üzere 

LIBOR faiz oranlarında meydana gelen bir artışın, Türkiye’deki ulusal faiz oranları 

üzerinde de aynı yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu durum, uluslararası 
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piyasalarda büyük miktarlı fon arz ve talebi tarafından belirlenen uluslararası faiz 

oranlarının, ülkelerin iç faiz oranları üzerinde de etkili olacağı beklentisiyle 

uyuşmaktadır. Sermaye hareketlerinin açıklık derecesinin yol açtığı uluslararası faiz 

oranlarının ulusal faiz oranları üzerindeki etkisi, Türk finans piyasasının dünya finans 

piyasaları ile entegre olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir.   

Önceki kısımda ele alınan, yatırım araçlarının taşıdığı risklerin fiyatlara yansıması 

anlamına gelen finansal risk primlerine ek olarak, ülke riski gibi finansal olmayan 

riskler; özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin LIBOR faiz oranı üzerinden 

borçlanmalarında, söz konusu ülke için uygulanacak faiz oranları üzerinde etkili bir 

faktördür. Borçlanmanın devlet tarafından gerçekleştirildiği durumlarda faiz oranları 

belirlemesinde LIBOR + ülke riski esas alınırken; özel sektör yatırım borçlanmalarında 

buna ek olarak sektörel risk ve proje riski de söz konusu olmaktadır.  Moody’s ve 

Standart & Poor’s gibi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları tarafından, 

uluslararası piyasalardaki gelişmeler paralelinde ülke ekonomilerinin durumu, büyüme 

kapasiteleri, yatırım potansiyelleri, siyasi ve politik istikrarları doğrultusunda; ülkeler 

için bir kredi notu ve not görünümü belirlenmekte, belirlenen kredi notu ülke riskini 

temsil etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin kredi notunu Mayıs 2013’te “en düşük 

yatırım yapılabilir” seviye olan Baa3’e çıkarmış ve not görünümünü 11 Nisan 2014’te 

“durağan” pozisyondan negatife çevirmiş olan Moody’s tarafından Aralık 2015 

tarihinde Türkiye için belirlenen kredi notu “Baa3” ile “yatırım yapılabilir” seviyesinde 

iken, not görünümü “negatif” olarak teyit edilmiştir (Anonim 2015b). 

Türkiye’ye ilişkin not teyit kararının; ülkenin uzun seçim sürecinde korunan ekonomik 

direncini ve güçlü mali ölçütlerini yansıttığına, ülke ekonomisinin büyüme 

performansının ve direncinin korunduğuna ve ekonomik büyümenin 2015 yılında  % 

2,9’a düşmesine karşın diğer yükselen piyasa ekonomilerine kıyasla daha yüksek 

olduğuna işaret edilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye’nin ortalama satın alma gücü 

paritesinin 19 bin 698 dolarla, “Baa3” notuna sahip diğer ülkelerden daha yüksek 

seviyede bulunduğu kaydedilmiştir (Anonim 2015b).
 
Bununla beraber; Türkiye’nin 

yaşamış olduğu iki seçim süreci, Güneydoğu’da tekrardan hareketlenen terör olayları, 

Rusya ile ticari ilişkilerin büyük zarar görmesi, dokuz milyar dolara yakın net sermaye 

çıkışının yaşanması, küresel piyasalarda artan kırılganlıklar, doların yükselişi ve 
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Amerika Merkez Bankası’nın (FED) son faiz artırımı ile Türkiye’nin ülke riskinin yarı 

yarıya yükselmiş olduğuna işaret edilmiştir. FED tarafından 2016 yılında faiz artışına 

devam edileceği öngörülmekte ve buna ek olarak artan jeopolitik ve terör riskleri ile 

beraber FED faiz artışına zamanında tepki verilememesi sonucu yatırım yapılabilir 

düzeyinin tam sınırında olan Türkiye’nin, 2016 yılı içinde yatırım yapılabilir statünün 

altına düşebileceği değerlendirmesi yapılmaktadır (Anonim 2015c). 

Türkiye’nin son dönemde uluslararası finans piyasalarındaki durumunun ele alındığı 

raporlardan varılabilecek sonuca göre; dünyadaki ekonomik konjonktür ve içeride 

yaşanan siyasi ve politik gelişmeler doğrultusunda, firma ve yatırımcı kurumların 

yatırım projeleri finansmanlarını uluslararası bir borçlanma aracı ile sağlamaları 

durumunda, proje değerlemede kullanacakları iskonto oranı yükselen bir oran olacaktır. 

Dış borçlanma ile finanse edilen projelerde iskonto oranının borcun faiz oranına göre 

saptandığı olgusundan hareketle, ülke riskinin artmasıyla beraber yükselecek olan faiz 

oranları yatırımlardan beklenen asgari getiri oranını temsil eden iskonto oranının 

artmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda, yatırımların ülke ekonomisine kâr 

sağlayabilmesi için, firma ve yatırımcı kurumların söz konusu faiz oranları üzerinde 

olmak kaydıyla yatırımdan bekledikleri asgari miktarda getiriyi temsil eden oranı 

iskonto oranı olarak almaları gerekmektedir. 

4.2 Yatırım Projelerinin Finansal Getirilerinin Değerlendirilmesi 

Yatırım projelerinin mali değerlemesinde temel amaç, projenin yapılabilirliği (feasible) 

konusunda karar alma aşamasında sabit yatırım ve işletme sermayesi tutarının, birim 

üretim maliyetlerinin ve yatırımdan elde edilecek kârın önceden tespit edilmesidir. 

Sınırlı kaynaklarla faaliyetlerini yürütmek durumunda bulunan firma ve yatırımcı 

kurumların, finansal kaynakları ne kadar geniş olursa olsun tasarlanan bütün yatırım 

projelerini finanse etmelerine ve gerçekleştirmelerine imkân yoktur. Bu nedenle, sınırlı 

kaynakların kullanımı bakımından birbiri ile rekabet halinde bulunan yatırım teklifleri 

arasından bir seçim yapmak, bunları önem derecesine göre sıralamak ve bazı 

yatırımlardan vazgeçmek zorunda olan firma ve yatırımcı kurumlar, sınırlı kaynakları 

amaca uygun optimum sonuçlar verebilecek yatırımlara tahsis edebilmek için proje 

değerleme çalışması ile bir karara varmak durumundadırlar (Kula ve Erkan 2001). Bu 
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doğrultuda yatırımdan elde edilecek getirilerin ve katlanılacak maliyetlerin önceden 

tespit edilmesine olanak sağlamak amacıyla firma ve yatırımcı kurumlar, projenin 

ekonomik ömrü süresince projenin neden olduğu net nakit girişlerinin ve çıkışlarının 

izlenebilmesine ve projenin yıllara göre kârlılığının değerlendirilmesine olanak sağlayan 

nakit akım tablosu oluşturmaktadırlar.  

Mali değerlemede, yatırım projelerinin finansal getirilerinin değerlendirilmesi yoluyla 

alternatif projeler arasından optimum getiri sağlayan projenin seçilebilmesi için, söz 

konusu net nakit akışlarını kullanarak projenin yapılabilirliğini ölçen yöntemler, paranın 

zaman değerini dikkate alıp almamalarına göre ikiye ayrılmaktadırlar. Statik yöntemler 

paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü dikkate almaz iken, dinamik 

değerleme yöntemleri projenin ekonomik ömrünü ve bu ömür süresince katlanılacak 

maliyetlerin ve elde edilecek gelirlerin bugünkü değerini esas almakta, bir diğer ifadeyle 

paranın zaman değerini hesaplamalarına dâhil etmektedir.  

Paranın zaman değerini ve yatırım projesinin ekonomik ömrünü göz ardı eden statik 

değerleme yöntemleri; basit kârlılık oranı (rantabilite oranı), yatırım – hâsıla oranı ve 

geri ödeme süresi yöntemlerini içermektedir. Söz konusu bu yöntemlerin temel ve ortak 

özellikleri, proje değerlemesini maliyet ve gelirlere dayandırarak, değerleme sürecini bir 

dönemlik muhasebe kayıtları ile sınırlandırmaları olarak özetlenebilmektedir (Gedik vd. 

2005). Muhasebe kayıtlarına dayalı değerleme yöntemlerinde, muhasebe defterlerine 

tarihi maliyetleriyle kayıt edilen varlıkların defter değerlerinin güncel piyasa değerlerini 

yansıtmamaları söz konusu yöntemlerin temel eksikliği olarak kabul edilmektedir 

(Hatipoğlu ve Yener 2013).  

Dinamik değerleme yöntemleri ise; projenin yatırım döneminden başlayarak ekonomik 

süresi içerisinde her türlü nakit giriş ve çıkışının izlendiği nakit akım tablosundaki yıllık 

net nakit akışlarının bugünkü değerlerinin bulunarak indirgenmiş net nakit akımlarının 

elde edilmesi hesabına dayanmaktadır. İndirgenmiş nakit akımları modeli ile öncelikle 

her yıla ait maliyetler söz konusu yıla ait gelirlerden düşürülerek net nakit akışları elde 

edilir. Elde edilen net nakit akışları daha sonra yatırım projesinden beklenen getiri 

oranına göre tespit edilecek iskonto oranının kullanılmasıyla her yıl için ayrı ayrı olmak 

üzere bugünkü değerine indirgenir ve böylelikle model, projenin neden olduğu net nakit 
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akışlarının bir bütün olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bir yatırım projesine 

aktarılacak sermaye unsurları ve katlanılacak maliyetler bir yıl içerisinde 

gerçekleşmeyip, projenin ekonomik ömrü süresince yıldan yıla yayılmaktadır ve aynı 

durum projeden elde edilecek gelirler için de geçerlidir. Dolayısıyla proje süresince 

farklı dönemlerde gözlenecek olan maliyet çıkışları ve gelir girişleri arasındaki değer 

farklılıkları, paranın zaman değeri göz önünde bulundurularak aynı zaman dilimleri 

içerisinde analiz edilmelidir. Tam bu noktada devreye giren ve piyasadaki enflasyon ve 

riskleri içermekle beraber aynı zamanda sermayenin fırsat maliyetini de yansıtan 

paranın zaman değeri olgusu, dinamik değerleme yöntemlerinde kullanılan ve bu 

çalışmanın da temel konusunu oluşturan iskonto oranı ile sağlanmış olunmaktadır. 

Yatırım projelerinin dinamik değerleme yöntemleri arasında; net bugünkü değer, iç 

kârlılık oranı, fayda-maliyet oranı (kârlılık endeksi) ve indirgenmiş geri ödeme süresi 

gibi yöntemler sık kullanılmakta olup, bunların her biri kısaca aşağıda açıklanmıştır:  

4.2.1 Net bugünkü değer yöntemi (NBD) 

Bir yatırım projesinin net bugünkü değeri, ekonomik ömrü süresince yatırımdan her yıl 

sağlanacak olan nakit girişleri ile nakit çıkışlarının (sermaye harcamalarının), 

yatırımdan beklenen getiri oranı doğrultusunda tespit edilen iskonto oranı üzerinden 

bugüne indirgenmiş değerleri arasındaki farktır ve aşağıdaki şekilde (Gedik vd. 2005) 

formüle edilmektedir. 

𝑁𝐵𝐷 = ∑
𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
 - ∑

𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
                                                                             (4.8)

 

Burada;  

Bt : t yılındaki nakit girişi 

Ct : t yılındaki nakit çıkışı  

n  : Projenin ekonomik ömrü (yıllar) 

r  : İskonto oranını gösterir.  



29 
 

Yatırım projeleri değerleme sürecinde hesaplanan bugüne indirgenmiş nakit giriş ile 

nakit çıkış değerleri arasındaki farkın pozitif bir sonuç vermesi durumunda (Eşitlik 4.8) 

(NBD > 0),  projenin yatırımdan beklenen getiri oranının üzerinde bir kârlılık sağladığı 

kabul edilerek proje mali yönden uygun ve yapılabilir olarak değerlendirilmektedir. 

Bugüne indirgenmiş nakit giriş ile nakit çıkış değerleri arasındaki farkın negatif bir 

sonuç vermesi durumunda ise, (NBD < 0) yatırım projesi reddedilmektedir. Söz konusu 

durumda Doğru’nun da (2011) ifade ettiği gibi; projenin mali olarak kabul edilebilir 

olması için indirgenmiş nakit girişlerinin en az NBD kadar artması ya da indirgenmiş 

nakit çıkışlarının aynı miktar kadar azaltılması gerekmektedir.  

Nakit girişleri ile nakit çıkışlarının indirgenmiş değerlerinin birbirlerine eşit olması 

durumunda ise, yatırım projesinin net bugünkü değeri sıfıra eşit olacaktır  (NBD = 0). 

Bu noktada, NBD’si sıfır olan bir projenin kâr sağlamadığı gerekçesiyle kabul 

edilmemesinin mali açıdan doğru bir değerlendirme olmadığı ve bu açıdan 

değerlendirildiğinde NBD yönteminin bir kârlılık ölçütü olarak kullanılmasının 

sakıncalı olabileceği Tanrıvermiş (2011) tarafından ifade edilmektedir. Öyle ki, NBD’si 

sıfır olan bir proje yatırımcının yatırımdan beklediği asgari kârlılık düzeyini sağlayan ya 

da yatırıma aktarılan sermayenin maliyetini karşılayan projedir ve duruma göre uygun 

ve yapılabilir olarak değerlendirilebilmektedir. Birden fazla yatırım projesi değerlemesi 

söz konusu ise, yani alternatif projeler arasından optimum getiri sağlayan projenin tespit 

edilmesi gerekiyorsa, NBD’si en yüksek “artı değeri” veren proje kabul edilmektedir. 

Ancak bununla beraber, alternatif yatırım projeleri arasında en yüksek pozitif net 

bugünkü değerli projenin, her zaman için kârlılık oranı en yüksek projeyi temsil ettiği 

söylenememektedir. Zira NBD yöntemi, yatırımlara aktarılan fonların büyüklüğü ile 

değil, nicel olarak kârlılığın büyüklüğü ile ölçülen bir oranı temsil etmektedir 

(Tanrıvermiş 2011). Dolayısıyla, karşılaştırmalı iki yatırım projesinden, NBD’si 

diğerine göre daha küçük olan proje yatırım kârlılığı açısından diğer projeden daha 

üstün olabilmektedir.  

Projelerin değerlemesinde, NBD yöntemi uygulamasında bugünkü değere indirgeme 

işleminde kullanılacak olan iskonto oranının (r) tespiti, projenin kârlılığının 

değerlendirilmesinde oldukça önemli bir husustur. Öyle ki, iskonto oranının (r) daha 

yüksek ve ya daha düşük olarak saptanması, söz konusu projenin NBD’sini değiştirerek 
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yatırım projesine ait karar alma sürecini etkilemektedir. Daha yüksek bir oranda tespit 

edilen iskonto faktörü projenin NBD’sini azaltacak, gerçekte etkin ve verimli olabilecek 

bir yatırım projesinden vazgeçilerek alternatif projelere yönelmelere sebebiyet 

verebilecektir. Durumun tam tersi daha düşük bir oranda seçilecek iskonto faktörü için 

de geçerli olmakta, esasen kârlılık teşkil etmeyen bir projenin onaylanması ile sınırlı 

kaynakların etkin ve verimli kullanımı engellenmiş olacaktır.  

Çalışmanın önceki bölümünde de ele alındığı üzere; bugünkü değere indirgeme 

işleminde kullanılmak üzere yatırımdan beklenen asgari getiri oranı doğrultusunda 

tespit edilen iskonto oranının, öz sermayenin alternatif kullanımından ötürü ortaya 

çıkabilecek olan fırsat maliyetini yansıtması gerekmektedir. Yatırımın kredi ile finanse 

edilmesi halinde iskonto oranı olarak söz konusu krediye ait faiz oranının alınması 

gerekirken; proje finansmanında kredi ve öz sermayeden birlikte yararlanılıyorsa, 

iskonto oranı olarak bu kaynakların maliyetlerinin kaynak kullanım oranlarının ağırlıklı 

ortalamasının (AOSM) kullanılması zorunludur. Proje değerlemede, indirgeme 

işleminde kullanılacak iskonto oranının ülke ekonomisindeki enflasyon etkisinden 

arındırılmış olması, diğer bir ifadeyle reel olarak tespiti gerekliliği ise, konu ile ilgili 

diğer bir önemli noktadır (Yılmaz 2006).  

4.2.2 İç kârlılık oranı yöntemi (İKO)  

İç kârlılık oranı (İKO), bir yatırım projesinin bugüne indirgenmiş nakit giriş ile nakit 

çıkış değerlerini başlangıç yatırım değerine, yani projenin net bugünkü değerini (NBD) 

sıfıra eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanabilmektedir. Yöntemde Cesur (2006) 

tarafından da ele alındığı üzere, iskonto oranı (r), nakit akımlarının zaman içindeki 

dağılımına uygun olan çeşitli iskonto oranları ve sürelere göre hazırlanmış faiz 

faktörleri yardımı ile deneme yanılma yöntemi ile bulunmakta ve aşağıdaki şekilde 

formüle edilmektedir (Gedik vd. 2005): 

İKO = [∑
𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡 

𝑛

𝑡=0
 = ∑

𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
 ]                                                                         (4.9)

 

Eşitlik (4.9)’da;  
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Bt : t yılındaki nakit girişi 

Ct : t yılındaki nakit çıkışı 

n   : Projenin ekonomik ömrü (yıllar) 

r   : İskonto oranını gösterir. 

Yatırım projesinin NBD’sini sıfıra eşitleyen ve “r” ile ifade edilen iskonto oranını 

tespit edebilmek için öncelikle, birbirine yakın bugüne indirgenmiş nakit giriş ve çıkış 

değerlerini verebilecek bir iskonto oranı tahmin edilir ve bu oran formülde yerine 

konularak projenin NBD’si hesaplanır. Bulunan sonucun pozitif olması İKO’nun bu 

değerin üzerinde olduğunu ifade etmektedir ve bu durumda iskonto oranı tahmini olarak 

arttırılarak NBD’yi sıfıra eşitleyen iskonto oranı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Negatif 

değerli bir sonuç ise İKO’nun üzerinde bir değeri ifade etmektedir ve bu doğrultuda 

aynı şekilde NBD’yi sıfıra eşitleyen iskonto oranı, tahmini olarak bu kez azaltılarak 

hesaplama yapılmaktadır. Söz konusu hesaplamaları takiben, Gedik vd. (2005) 

tarafından ele alındığı üzere; pozitif değerli iskonto oranı (r) ile pozitif değeri ve negatif 

değerli iskonto oranı (r) ile negatif değeri arasında enterpolasyon işlemi yapılarak esas 

iskonto oranı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Biri pozitif diğeri negatif NBD’yi veren 

iki iskonto oranı belirlendikten sonra, İKO aşağıda verilen eşitlik ile hesaplanmaktadır 

(Doğru 2011).  

İKO=(
𝑘üçü𝑘 𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 
)+ (

𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤
𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑘

 𝑥 
𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑁𝐵𝐷

𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑁𝐵𝐷+𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑁𝐵𝐷 (𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖)
)                  (4.9) 

Hesaplanan iç kârlılık oranı (İKO), (Eşitlik 4.9) yatırım projesinin yıllar içindeki 

bugüne indirgenmiş nakit girişlerini bugüne indirgenmiş nakit çıkışlarına eşitleyen 

iskonto oranını temsil etmektedir. Tespit edilen İKO firma ve yatırımcı kurumların 

kabul ettiği asgari kârlılık oranını temsil eden iskonto oranıyla ve ya projenin sermaye 

maliyetiyle ve ya da piyasada görülen cari faiz oranıyla karşılaştırılarak, yatırım 

projesinin mali açıdan uygun ve yapılabilirliği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, 

İKO yatırımcının kabul ettiği asgari iskonto oranının üzerinde ise proje kabul edilmekte;  

altında ise reddedilmektedir. Birden fazla proje arasından en etkin ve verimli olan 

projenin değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma söz konusu ise; projeler arasında en 

yüksek iç kârlılık oranına (İKO) sahip olan proje seçilmektedir.  
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4.2.3 Fayda/maliyet oranı yöntemi  

Kârlılık Endeksi olarak da adlandırılan fayda/maliyet oranı yönteminde, kârlılık 

endeksinin veya net bugünkü değer oranının analizinde iki ayrı metot kullanılmaktadır.  

Bu yöntemlerden ilkinde kârlılık endeksini veren oran, yatırım projesinin ekonomik 

ömrü süresince ortaya çıkması beklenen nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamının, 

ortaya çıkması beklenen nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamına bölünmesi ile 

elde edilmektedir. İkinci metot da ise, yatırım projesinin bugüne indirgenmiş net nakit 

akışları toplamının projenin bugüne indirgenmiş yatırım tutarına oranı olarak 

hesaplanan fayda/maliyet oranı aşağıda gösterildiği şekilde formüle edilmektedir 

(Kavak 2012).  

i) F/M Oranı = 
∑

𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

                                                                                     (4.10) 

Burada;  

Bt  : t yılındaki nakit girişi 

Ct  : t yılındaki nakit çıkışı 

n    : Projenin ekonomik ömrü (yıllar) 

r    : İskonto oranı göstermektedir.  

ii) F/M Oranı = 

∑
𝑁𝑁𝐴𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

                                                                                     (4.11) 

Burada; 

NNAt  : t yılındaki net nakit akımları 

It        : t yılındaki yatırım tutarı 

n        : Projenin ekonomik ömrü (yıllar) 

r        : İskonto oranını ifade etmektedir.  
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Hesaplanan kârlılık endeksleri vasıtasıyla (Eşitlik 4.10 ve 4.11) yatırım projelerinin 

mali açıdan değerlemesi ile uygun ve yapılabilirliğinin değerlendirilmesinde ele alınan 

kıstas, hesaplanan kârlılık endekslerinin 1’e eşit ya da 1’den büyük olmasıdır. F/M 

Oranı ≥ 1 eşitliğini veren projeler firma ve yatırımcı kurumlar tarafından kabul 

edilmektedir. Birden çok alternatif yatırım projesi arasından kârlılık endeksi baz 

alınarak yapılacak bir seçimde ise, kârlılık endeksi en yüksek değeri veren proje tercih 

edilmektedir.  

4.2.4 İndirgenmiş geri ödeme süresi yöntemi (İGÖS) 

İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi (İGÖS), statik değerleme yöntemlerinden biri 

olan Geri Ödeme Süresi Yönteminin (GÖS) enflasyonist koşullar altında geliştirilmiş 

şeklidir ve paranın zaman değeri ile projenin ekonomik ömrü doğrultusunda projeye 

aktarılan kaynakların ne kadar süre içerisinde ödenebileceğini hesaplamaktadır. 

Tanrıvermiş (2011) tarafından ele alındığı üzere, İGÖS yönteminde öncelikle yatırım 

projelerinin beklenen net nakit akışları yıllar itibariyle iskonto edilerek net nakit 

akışlarının bugünkü değeri hesaplanmaktadır.  Elde edilen indirgenmiş net nakit 

akımları daha sonra yıllar bazında başlangıçtaki yatırım tutarının bakiyesinden 

indirilerek, indirgenmiş net nakit akımlarının yatırım tutarı bakiyesine eşit olduğu ve ya 

bakiyeyi geçtiği yıl saptanmaya çalışılmaktadır. 

Yatırımın kârlılığı konusunda bir fikir öne sürmeyen İGÖS yöntemi esas itibariyle bir 

likidite ölçüsüdür ve alternatif projeler arasından geri ödeme süresi en kısa olan projenin 

enflasyon etkisi altındaki söz konusu likidite tercihi sebebiyle kabul edilmesine olanak 

vermektedir. 

4.2.5 Dinamik değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması  

Yatırım projelerinin finansal getirilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden 

hiçbiri proje değeri üzerinde tek başına yeterli bir anlam ifade etmemektedir. Proje 

değerlemede, birbirlerine göre üstün ve zayıf özelliklere sahip olan yöntemlerden proje 

değeri üzerinde diğer yöntemlere kıyasla daha etkin ve verimli sonuçlar veren yöntemin 

saptanarak uygulanması, alternatif projeler arasından optimum getirili projelerin 
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seçilmesinde oldukça önemli bir husustur. Projelerin fayda ve maliyetlerinin bugünkü 

değer üzerinden karşılaştırılması ilkesine dayanan dinamik değerleme yöntemlerinden 

NBD, F/M oranı ve İGÖS yöntemlerinde fayda ve maliyetler kabul edilen asgari iskonto 

oranı (r) ile bugüne indirgenirken, İKO yönteminde yatırımın kârlılığının ölçüsünü ifade 

eden iskonto oranı (r) projenin kendi verileri aracılığı ile tespit edilmektedir. Yöntemler 

bir projenin tek başına değerlemesinde aynı sonuçları verebilirken birden fazla alternatif 

proje söz konusu olduğunda ortaya çıkan sonuçlar birbirlerinden farklılaşabilmektedir.  

NBD ve İKO yöntemlerinin uygulandığı birden çok alternatif projenin söz konusu 

olduğu değerleme çalışmalarında projelerin yatırım maliyetleri, ekonomik ömürleri ve 

yıllara göre nakit akışları büyük farklılıklar göstermekte ise; NBD ve İKO ile 

hesaplanan proje değerleri birbirinden farklı sonuçlar vererek karar alma aşamasını 

etkilemektedir (Cesur 2006). Söz konusu faktörlerin birbirlerine yakın olduğu 

projelerde ise; yaklaşık aynı sonuçları veren NBD ile İKO yöntemleri arasından, proje 

gelirlerinin proje yatırım tutarını karşılama oranını gösteren ve projenin mali açıdan 

sürdürülebilirliği ile ilgili fikir öne süren İKO’nun tercih edilmesi daha yerinde bir karar 

olmaktadır (Düz 2014). Bu bağlamda, Tanrıvermiş (2011) tarafından da ele alındığı 

üzere; kuruluş döneminde negatif işletme döneminde ise pozitif değerler sağlayan 

normal dağılımlı net nakit akışlarına sahip yatırım projelerinde;  projelerin ekonomik 

ömürleri ve yatırım maliyetleri de birbirlerine yakınsa, yatırımcıya proje değeri 

hakkında daha açık bilgi sağlayan İKO tercih edilebilmektedir.  

Sermaye maliyetinin sabit olduğu ve piyasadaki cari faiz oranı üzerinden fon 

sağlayabilme kısıtlamasının olmadığı varsayımı altında NBD yöntemi, sermaye 

kısıtlamasının olmadığı projelerde daha etkin sonuçlar ortaya koymaktadır. Ancak 

projeye yönelik sermaye kullanımının sınırlandırıldığı projelerde, yatırım değeri daha 

küçük olmasına karşın daha yüksek seviyede verimlilik sağlayan projelerin tercih 

edilmesini göz ardı ettiği için NBD yöntemi söz konusu durumda geçerli sonuçlar 

vermemektedir (Cesur 2006). Zira çalışmanın daha önceki bölümünde de ele alındığı 

üzere; projelerin yatırım büyüklüğünü hesaplara dâhil etmeyen NBD yöntemi, her 

zaman daha büyük NBD’ye sahip projeleri tercih ederken,  küçük değerli olmasına 

rağmen daha kârlı olabilecek yatırım projelerini dikkate almamaktadır. Bununla birlikte 

Kula ve Erkan’a (2001) göre; söz konusu dinamik yöntemlerin üstün ve zayıf yönleri 
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dikkate alındığında, piyasadaki cari faiz oranlarının ve ya enflasyon etkisinden ötürü 

nominal faiz oranının iskonto oranı olarak kullanılma pratiği ve hesaplamaların görece 

daha basit olması sebebi ile firma ve yatırımcı kurumların tercihen NBD yöntemini 

kullanmaları beklenmektedir.  

Dinamik değerleme yöntemleri içinde uygulamada en çok kullanılan yöntemlerden biri 

olan fayda/maliyet oranı yöntemi ise, NBD yönteminde dikkate alınmayan yatırım 

büyüklüğünü temel almaktadır. Yöntem, yatırım projesinin bugüne indirgenmiş net 

nakit akımlarının değerini yatırım tutarının bugünkü değerine oranlayarak proje değeri 

ile ilgili bir kârlılık endeksi sunmakta, firma ve yatırımcı kurumlara karar aşamasında 

yatırımın kârlılığı konusunda fikir sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile diğer dinamik 

değerleme yöntemleri ile kıyaslandığında, ilk yatırım tutarının proje değeri üzerindeki 

etkisi ile ilgili noksanlığın, F/M oranı yöntemi ile giderildiği söylenebilmektedir.  

Bir likidite ölçüsü olarak yatırım projesine aktarılan kaynakların ne kadar süre 

içerisinde firma ve yatırımcı kurumlara geri döneceğinin hesaplamasını veren İGÖS 

yöntemi ise; genellikle, gelirlerin ilk yıllarda elde edildiği projelerde yatırımcıya daha 

mantıklı sonuçlar üretmektedir. Öyle ki, yıllar itibariyle yüksek yatırım maliyetine sahip 

projelerde gelirlerin önemli bir kısmı projenin son yıllarında elde edildiği için, İGÖS 

söz konusu bu projelerde, geri ödeme süresini projenin son yıllarına doğru 

hesaplamaktadır. Dolayısıyla, likidite tercihine sahip firma ve yatırımcı kurumlar 

açısından söz konusu projeleri İGÖS yöntemi ile değerlemek, karar verme aşamasında 

yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Yatırım projelerinin finansal getirilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışma Ek-1’deki ikinci örnekte 

sunulmuştur.  
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5. EKONOMİK DEĞERLEMEDE SOSYAL FAYDA-MALİYET ANALİZİ VE 

SOSYAL İSKONTO ORANININ TESPİTİ  

Kamu yatırımlarının değerleme süreci, özel sektörden farklı olarak toplumsal fayda ve 

maliyet unsurlarını içermekte; mevcut kıt kaynakların etkin ve verimli şekilde 

dağılımına olanak veren projenin seçilerek toplumsal faydanın maksimize edilmesi 

hedefine yönelik olarak işlemektedir. Fayda-maliyet analizinde projeden sağlanan 

faydaların ve proje uğruna katlanılan maliyetlerin paranın zaman değeri göz önünde 

bulundurularak, aynı zaman dilimi içeresinde karşılaştırılmasına ve optimum getiri 

sağlayan projede karar kılınmasına imkân sağlayan değerleme süreci; ekonomik ve 

sosyal kazanımlar söz konusu olduğunda daha kapsamlı ve nispeten yürütülmesi daha 

zor bir süreç haline gelmektedir. Söz konusu olgunun nedenlerinden birincisi; kamu 

yatırımları sonucunda oluşan fayda ve maliyet unsurlarının kamu gelirlerindeki artış ya 

da azalış olarak nitelendirilmesinden ziyade toplumun refah seviyesindeki bir artış ya da 

azalış olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir. Özellikle çevre, iklim ve insan sağlığı gibi 

konularda ortaya çıkan kazanç ve kayıplar parasal olarak ifade edilemeyen yeni bir 

fayda ve maliyet unsurunu analize eklemektedir. İkinci zorluk; bütün fayda ve 

maliyetlerin parasal değerlerle ifade edilmesinde mali değerlemede olduğu gibi veri 

olarak piyasa fiyatlarının alınamayışı ve dolayısıyla fayda ve maliyetlerin 

sayısallaştırılarak ölçülmesine imkân sağlayan “gölge fiyatların” oluşturulması 

zorunluluğundan ileri gelmektedir.  

Yatırımların sosyal fayda ve maliyetlerini indirgemek için mali değerlemede kullanılan 

ticari iskonto oranının yerini tespit edilmesi nispeten daha zor olan sosyal iskonto 

oranına bırakması da başka bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Yatırımdan 

kaynaklanan fayda ve maliyetlerin sorumluluğunu bütün toplum adına üstlenen devletin 

ekonomik büyüme, kalkınma, fiyat istikrarı ve gelir dağılımı konularını da değerlemede 

göz önünde bulundurması zorunluluğu, süreci zorlaştıran son neden olarak ifade 

edilebilmektedir (Gümüş 1994). Bu doğrultuda, çalışmanın bu bölümünde; ekonomik 

değerleme sürecinin işlemesinde önemli bir faktör olan sosyal fayda-maliyet analizinin 

kapsamı incelenecek, gölge fiyatların oluşumuna ve ölçülmesine yer verilerek, sosyal 

iskonto oranının tespit yöntemleri ve oranın kamu yatırımları değerleme sürecine 

etkileri ele alınacaktır. 
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5.1 Ekonomik Değerlemede Sosyal Fayda-Maliyet Analizi (SFMA) ve Kapsamı 

Çeşitli yatırım alternatifleri arasında ülke ekonomisi açısından getirisi en yüksek olanı 

tespit edebilmek için, yatırımların gerektirdiği toplam maliyetlerin ve sağlayacakları 

bütün faydaların parasal değerlerle ifade edilip sistematik olarak karşılaştırılması ve 

aralarından optimum kazanç sağlayan projenin tercih edilmesi olarak tanımlanabilen 

SFMA (Ergen 2008), kamu yatırımlarında projenin yapılabilir (feasible) olup 

olmadığının tespitinde önemli bir yönetim ve karar alma aracıdır. Yatırımların 

ekonomik değerlemesinde SFMA’nın gerçekleştirilmiş olmasının önemi, AB tarafından 

finanse edilen ve özellikle Avrupa Konseyi tarafından Büyük Proje olarak nitelendirilen 

kamu yatırımları için de konsey tarafından yasal hükümlere bağlanmıştır. Öyle ki; 

AB’ye aday ülke statüsünde bulunan Türkiye’nin faydalandığı Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) ile ilgili konseyin 718 sayılı ve 12 Temmuz 2007 tarihli uygulama 

tüzüğünün 157. maddesinin 4. bendinin e şıkkında komisyona onay için sunulan Büyük 

Proje başvurularında; maliyet-fayda analizine dayalı bir sosyo-ekonomik analiz 

yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır (Düz 2014).  

Kamu yatırımları genellikle uzun vadeli projeler olmakla birlikte aynı zamanda 

projeden elde edilen kazanımların ve ortaya çıkan kayıpların kısa ve uzun vadeli 

etkilerinin bütün toplum tarafından sosyal ve ekonomik olarak hissedildiği 

makroekonomik bir niteliğe sahiptirler. Dolayısıyla, SFMA uygulanarak yatırımın 

sosyal ve ekonomik kârlılığının saptanması, aşamalı olarak ilerleyen bir sürecin 

sonunda ortaya çıkmaktadır. Sürece dâhil olan söz konusu aşamalardan ilki, alternatif 

projelerin ve projeden direk ve doğrudan etkilenen kişi ve kurumların ortaya 

konulmasıdır. Yatırım projelerinin ülke ekonomisine sağladığı olumlu katkıları ve bu 

doğrultuda mevcut kaynakların projeye aktarılmasıyla oluşan kaynak kaybını ifade eden 

sosyal fayda ve maliyetlerin belirlenerek sınıflandırılması diğer bir aşamayı 

oluşturmaktadır. Bu iki aşamayı takip eden bir sonraki süreç, ekonomik değerleme 

açısından sosyal fayda ve maliyetlerde yapılması gereken düzeltmeleri içermektedir. 

Toplam sosyal fayda ve maliyetlerin tespit edilen piyasa fiyatları toplumsal değerleri 

yansıtacak şekilde bir düzeltmeye tabi tutulmakta ve ardından, söz konusu fayda ve 

maliyet unsurları gölge fiyatlar kullanılarak sayısallaştırılmakta, ortak bir para birimine 

dönüştürülmektedir. Ekonomik değerlemede yatırımlardan beklenen asgari ekonomik 
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getiri oranını ifade eden ve kaynakların fırsat maliyetini yansıtan sosyal iskonto 

oranının (SDR) uygulanarak alternatif projelerin net bugünkü değerlerinin 

hesaplanmasını takiben, seçenekler arasında en yüksek ekonomik net bugünkü değeri 

sağlayan projenin seçilmesine imkân sağlanmaktadır.  

5.2 Sosyal Fayda ve Maliyetlerin Belirlenmesi 

Kamu yatırımlarını özel sektör yatırımlarından ayıran en temel nokta; kamu 

yatırımlarında önceliğin ülke ekonomisine ve buna paralel olarak ülkenin sahip olduğu 

kıt kaynakların projeler arasında optimum tahsisine, ülkedeki refah düzeyine ve adil 

gelir dağılımına, büyüme ve kalkınma potansiyeline ve istihdam yaratma gücüne 

sağladığı katkılardan ileri geliyor olmasıdır. Bu bağlamda, özel sektör yatırımlarında 

göz önüne alınan bireysel fayda ve maliyetler, kamu yatırımlarından doğan sosyal fayda 

ve maliyetlerden ayrışmakta; bireysel fayda ve maliyet unsurları toplumsal kazançlar 

söz konusu olduğunda geçerliliğini yitirmektedir.  

 
 

Şekil 5.1 Sosyal fayda ve bireysel fayda eğrisi (Kaplan 2014) 

Ekonomide projenin büyüklüğüne karar veren ve OA ölçeğini seçerek ΔOBA üçgeninin 

alanı kadar kâr elde etmek isteyen X kişisi ve X kişisinin OA ölçeğini seçmesi 

sonucunda kendisine ΔODA üçgeninin alanı kadar maliyet yüklenecek olan Y kişisi 

bulunmaktadır (Şekil 5.1). Projenin yapılabilirliği Y kişisi açısından düşünülürse, 
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projenin ölçeğinin ne olduğu fark etmeksizin kendisine bir maliyet yükleneceğinden 

projenin hiçbir koşulda kabul edilemez olması gerekmektedir. Bireysel fayda ve 

maliyetlerin çakıştığı söz konusu durum toplumsal açıdan ele alınırsa, proje kârının ve 

maliyetinin bir bütün olarak değerlendirilerek net kârın sıfır olduğu noktada projenin 

sınırlandırılması çözüm olarak düşünülebilmektedir. M noktası, X kişisinin projeden 

sağlayacağı faydanın Y kişisinin proje için katlanacağı maliyete eşit olduğu noktadır ve 

proje ölçeğinin M noktasında sınırlandırılması topluma ΔOEB alanı kadar bir kazanç 

sağlayacaktır. Şekilde görüldüğü üzere, proje iki farklı kişi açısından farklı fayda ve 

maliyetler ortaya çıkarmakta; X kişisi için maksimum faydanın sağlandığı OA ölçeği Y 

kişisi için yüksek bir maliyet doğurmaktadır ve bu noktada Y kişisi için projenin 

yapılabilirliği söz konusu değildir. Bu doğrultuda görülmektedir ki; bireysel açıdan 

tercih edilen kârlılık düzeyi toplumsal kazançlar söz konusu olduğunda geçerliliğini 

yitirmekte, optimum toplumsal fayda projenin OM ölçeğinde sınırlandırılmasıyla 

sağlanabilmektedir.  

Çalışmanın önceki bölümlerinde de sıkça değinildiği üzere, kamu sektörü, yatırımlar 

aracılığıyla sınırsızca artan toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında mevcut kıt 

kaynakları en etkin şekilde kullanarak ülkenin büyümesine ve sosyo-ekonomik 

kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bazı görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. 

Ancak, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yatırımlara aktarılacak beşeri 

ve finansal kaynakların kısıtlılığı, kaynakların özel ve kamusal ihtiyaçlar arasındaki 

dağılımının ne şekilde ve ne oranda olacağı konusunda sıkıntı yaratmaktadır. Öyle ki; 

kamuya tahsis edilen kaynaklar neticesinde özel sektöre olan fon arzında sıkıntı 

yaşanabilmekte ya da kaynakların bir projede kullanılması ile alternatif projelerden 

doğabilecek faydalardan feragat edilerek bir fırsat maliyeti yaratıldığı 

gözlemlenebilmektedir. Ülke yatırımlarının etkinliği konusunda önemli bir sıkıntı arz 

eden bu durum ve buna ek olarak kamu yatırımlarının taşıdığı ekonomik ve sosyal 

sorumluluklar neticesinde, proje değerleme sürecine dâhil edilmesi gereken özellikle 

parasallaştırılamayan mal ve hizmetler konusunda fayda ve maliyetlerinin belirlenmesi 

belli zorlukları beraberinde getirmektedir.  
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5.2.1 Sosyal fayda ve maliyetlerin sınıflandırılması 

i) Doğrudan/Dolaylı Fayda ve Maliyetler: Bir kamu yatırım projesinden doğan fayda ve 

maliyetler, direkt olarak yatırımı üstlenen kurum ve kişilerle ilgili olabileceği gibi 

yatırımla ilgisi olmayan bazı kesimler üzerinde de etki yaratabilmektedir. Doğrudan 

faydalar, proje ile üretilen mal ve hizmetleri bizzat kullanan nihai tüketicilerin sağladığı 

faydaları ve tatmin düzeyini ifade etmekte, tüketicilerin sağlayacakları fayda karşısında 

ödemeye razı oldukları (willingness to pay) fiyat ise, elde edilen fayda ve tatmin 

düzeyini göstermektedir. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda katlanılacak olan 

doğrudan maliyetler, projenin işletme faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynak 

girdilerinden oluşmaktadır ve ilgili kaynak girdilerinin bu projede kullanılması 

sebebiyle alternatif projelerden sağlanabilecek faydalardan feragat edilmesi suretiyle 

vazgeçilen faydaların fırsat maliyetini temsil etmektedir (Kaplan 2014). 

Projeden sağlanan faydaların yatırımlarla direkt olarak ilgisi olmayan bir başka deyişle 

nihai tüketici durumunda bulunmayan kurum ve kişiler üzerinde yarattığı olumlu sosyal, 

ekonomik ve çevresel etkiler ise dolaylı faydaları ifade etmekte ve dışsal bir nitelik 

taşımaktadırlar. Dolaylı maliyetler de tıpkı dolaylı faydalar gibi projeden doğan 

dışsallıklarla birebir ilintili olmakla beraber burada söz konusu olan dışsal etkiler 

olumsuz nitelik taşımaktadırlar. Büyük ölçüde gayri maddi yani para ile ifade 

edilemeyen fayda ve maliyetler olarak nitelendirilebilen söz konusu olumlu ve olumsuz 

dışsallıkların SFMA’ya dâhil edilmesi, projelerin ekonomik değerlemesinde yatırım 

değerinin doğru ve net olarak tespitinde oldukça önemli bir husus olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

ii) Reel/Parasal Fayda ve Maliyetler: Reel faydalar, projeden üretilen mal ve hizmetlerin 

topluma sağlamış olduğu faydalar olup, toplumdaki kişi ve kurumların sağladığı fayda 

ve tatmin düzeyindeki herhangi bir artışı ya da kaynak maliyetlerindeki herhangi bir 

azalışı temsil etmektedirler. Bir başka deyişle, reel faydalar toplumsal refah düzeyinde 

olumlu bir etki yaratarak, refah seviyesindeki artış oranını yansıtmaktadırlar. Projeye 

aktarılan kaynakların alternatif maliyetleri ile ifade edilen reel maliyetler ise; söz 

konusu maliyetlerin alternatif projelerde kullanılmamış olması sonucu vazgeçilen olası 

fayda kayıplarını yansıtmaktadırlar. Ergen (2008) tarafından değinildiği üzere; bu 
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kavram genellikle kıt ekonomik kaynakların kamu ve özel sektörden hangisinde 

kullanılıyorsa diğerinde kullanılması halinde elde edilecek faydadan feragat edilen 

düzeyi ifade etmektedir.  Ancak, kaynakların iki sektör arasındaki transferlerinin her 

zaman tasarruf-yatırım kararları ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri tam olarak 

bilinmeyeceğinden dolayı kamu hizmetlerinin gerçek maliyetlerinin, çoğu zaman kamu 

ekonomisine aktarılan kaynakların piyasa değerine eşit olduğunu söylemek mümkün 

olmayabilmektedir.  

Gerek yürütülen kamu yatırım projesinin, gerekse ekonominin kendi iç dinamiklerinin 

etkisiyle ortaya çıkan göreli fiyat değişimlerinin bir yansıması olan parasal fayda ve 

maliyetler, ekonomideki toplam gelir ve üretim düzeyinde herhangi bir artışa ya da 

azalışa neden olmaksızın toplumdaki gelir dağılımını etkileyen unsurlar olarak 

nitelendirilmektedirler. Gümüş (1994) tarafından da ifade edildiği üzere; kamusal 

harcamalar ekonomideki nispi fiyat yapısını değiştirmekte, bu durum bazı kişi ve 

kurumlar için fayda ve maliyet unsurları ortaya çıkarırken bazıları için de ters yönlü bir 

etki yapmakta, dolayısıyla toplum açısından net bir fayda ve ya maliyet oluşumundan 

bahsedilememektedir. Gelirin yeniden dağılımı olarak ifade edilebilen parasal fayda ve 

maliyetler, bazı kişi ve kurumların refahını diğerlerinin refahı aleyhine iyileştirmekte 

iken söz konusu bu iyileşme net bir faydayı değil sadece parasal etkileri içermektedir.  

iii) Maddi/Maddi Olmayan Fayda ve Maliyetler: Parasal olarak ifade edilebilen maddi 

fayda ve maliyetler, herhangi bir kamu yatırımı ile üretilen mal ve hizmetlerin piyasada 

oluşan fiyatları üzerinden değerlendirilebilmektedir. Ekonomide tam rekabet koşulları 

hâkim iken, yatırımların değeri üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile 

ölçülebilirken; özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen eksik rekabet 

koşulları ve oluşan dışsallıklar neticesinde devletin sermaye piyasalarına, fiyatlara ve 

döviz kuruna müdahalesinden ötürü piyasa fiyatları sosyal fayda ve maliyetleri 

yansıtmamaktadır.  

Piyasada herhangi bir fiyata konu olmayan ve dolayısıyla parasal olarak ölçülebilmesi 

imkânsız olarak görülen fayda ve maliyet unsurları ise, maddi olmayan fayda ve 

maliyetleri oluşturmaktadırlar. Özellikle eğitim, sağlık, milli güvenlik, adalet, bölgesel 

kalkınma ve çevre yatırımlarından sağlanan faydalar ile söz konusu yatırımların 
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topluma yükledikleri maliyetlerin parasal olarak ölçülebilmesi oldukça güçtür. Ancak, 

Gümüş (1994) tarafından da ele alındığı üzere; değerleme sürecinde bazı durumlarda 

büyük önem arz eden ölçülemeyen fayda ve maliyet unsurları, proje hesaplarında 

doğrudan doğruya yer almasalar dâhi proje değerinin doğruluğu ve netliği açısından bir 

şekilde değerleme sürecine dâhil edilmelilerdir.  

5.3 Sosyal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi: Gölge Fiyatlar 

Ekonomik değerlemede SFMA sürecinde, alternatif projelerin belirlenerek projelere ait 

sosyal fayda ve maliyetlerin ortaya konulmasından sonra gelen aşama söz konusu sosyal 

fayda ve maliyetlerin sayısallaştırılarak ölçülmesidir. Kamu yatırımlarında ortaya çıkan 

sosyal nitelikli fayda ve maliyetlerin ortaya çıkış zamanlarındaki değerlerinin tespit 

edilmesi yatırımların niteliği gereği, özel sektör yatırımlarında cari piyasa fiyatlarına 

dayanan proje yatırım ölçütlerinden farklılaşmaktadır. Gerek tam rekabet koşullarının 

görülmediği gerçek ekonomik piyasaların yaratığı fiyat dengesizlikleri, gerekse 

piyasada herhangi bir fiyata konu olmayan toplumsal malların varlığı ile bunların ortaya 

çıkardığı olumlu ve olumsuz dışsallıklar, kamu yatırımlarına aktarılan kaynakların ülke 

ekonomisine olan gerçek fayda ve maliyetlerini tespit etmeyi oldukça güçleştirmektedir. 

Bu noktada ortaya çıkan ve projede kullanılan girdilerin topluma getirdiği gerçek 

maliyetler ile üretimden elde edilen gerçek faydaları yansıtan gölge fiyatlar, Kaplan 

(2014) tarafından “piyasada gözlemlenen fiyatların yetersiz olduğu ya da fiyatın hiç 

oluşmadığı durumlarda sosyal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere 

bağlanan fiyatlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, mali değerlemeye konu olan 

cari piyasa fiyatları, yatırımların ekonomik değerlemesi söz konusu olduğunda marjinal 

fiyatları yansıtacak şekilde düzeltilmeli, bu düzeltme sonucunda ise, marjinal özel 

maliyetlerden ziyade marjinal sosyal maliyetleri yansıtan gölge fiyatların oluşumu 

sağlanmaktadır.  

Ekonomik değerleme sürecinde sosyal fayda ve maliyetlerin, ülke ekonomisine 

yüklediği maliyet ve sağladığı fayda unsurlarının gerçek değerini yansıtan gölge 

fiyatların kullanılması gerekliliği esas olarak, gerçek ekonomik piyasalarda görülen 

fiyat mekanizmasındaki sapmalardan kaynaklanmaktadır. Mevcut kıt kaynakların etkin 

tahsisini piyasadaki arz ve talep koşullarına göre otomatik olarak düzenleyen tam 
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rekabet koşullarında oluşan serbest piyasa fiyatları, kaynakların kıtlık derecelerini ve 

alternatif kullanımlarının fırsat maliyetlerini doğru olarak yansıtmaktadırlar. 

Dolayısıyla, Gümüş (1994) tarafından da ifade edildiği üzere; piyasaların aksamadan 

işlediği ve tam rekabet koşullarının bulunduğu serbest piyasa sistemi içerisinde, fayda 

ve maliyet unsurları cari piyasa fiyatları ve faiz oranları kullanılarak tespit 

edilebilmektedir. Hiç şüphesiz ki, söz konusu şartların kendiliğinden oluştuğu böyle bir 

ekonomik sistemde, yatırımların ticari ve ekonomik kârlılıkları arasında fark 

olmamaktadır. Ancak, özellikle az gelişmiş ve gelişmişte olan ülkelerde piyasalar, tam 

rekabet koşullarından tamamen uzaklaşarak yerini fiyat mekanizmasında sapmaların 

yaşandığı ve eksik rekabet koşullarının hâkim olduğu gerçek bir ekonomik sisteme 

bırakmaktadır.  

Cari piyasa fiyatlarının, sosyal fayda ve maliyetlerin ölçümünde yetersiz kaldığı ve 

kaynakların marjinal maliyetlerini tam olarak yansıtmadığı söz konusu gerçek 

ekonomilerde, piyasa fiyatlarındaki sapmaların giderilerek mevcut kaynakların kıtlık 

derecelerinin doğru olarak yansıtılması için fiyatlar üzerinde düzeltmeler yapılarak 

gölge fiyat oluşumu sağlanmalıdır. Kamu yatırımların ekonomik değerleme sürecinde 

ülkenin büyüme, kalkınma ve adil gelir dağılımı hedeflerine paralel doğrultuda yatırım 

kararı alınabilmesi ancak, Kaplan (2014) tarafından da ele alındığı üzere; üretim 

faktörleri ve malların kullanılabilirliğindeki herhangi bir marjinal değişikliğin ifadesi, 

ülkenin sosyo-ekonomik hedeflerine katkısının değeri olarak tanımlanabilen gölge 

fiyatların kullanılması ile mümkün olmaktadır.  

5.3.1 Sosyal fayda ve maliyetlerin ölçülmesinde karşılaşılan problemler 

Little ve Mirrlees (1977) tarafından değinildiği üzere; yatırım projeleri ister özel sektör 

ister kamu sektörüne ait olsun, üretim sürecine aktarılan kaynaklar bir sektörün 

kullanımına ayrılmayıp diğerine verilirken toplumun amaç fonksiyonu ne olursa olsun 

mutlaka bir vazgeçme söz konusu olacaktır. Bu nedenle, SFMA için uygun fiyat, 

kaynakların belli bir projede kullanılmasının gerçek sosyal maliyetlerini yani 

kaynakların fırsat maliyetlerini yansıtan gölge fiyatlar olacaktır (Şataf 2014). Ancak, bir 

yatırım projesine aktarılan kaynakların ülke ekonomisine yüklediği gerçek maliyetler ile 

ülkeye kazandırdığı sosyal ve ekonomik faydaların ölçülmesi sürecinde bir takım 



44 
 

problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki; toplumsal malların varlığı ve projeden 

doğan olumlu ve olumsuz dışsallıkların sonucu olarak oluşan ve piyasada herhangi bir 

fiyata konu olmayan fayda ve maliyetlerin parasallaştırılması hususudur.  

İnsan sağlığı, zaman tasarrufu, dinlenme, estetik iyileşme, yaşam süresinin ve 

kalitesinin artması gibi olumlu dışsallıklar ile çevre kirliliği, iklimsel bozulmalar ve 

küresel ısınma gibi olumsuz dışsallıklar fayda ve maliyet unsurlarının ortaya çıkmasına 

neden olmakla birlikte, söz konusu olumlu ve olumsuz etkiler için piyasada herhangi bir 

fiyat oluşmamaktadır.  Bu yönleri ile maddi olmayan mal ve hizmetler sınıfına giren ve 

yatırım kararı alınma sürecinde sosyal ve ekonomik getirileri açısından doğru projeye 

onay verilebilmesi için analize dâhil edilmesi gereken dışsallıklara ait gölge fiyatların 

oluşturulmasına yönelik geliştirilen bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Söz konusu 

yaklaşımlar Şataf (2014) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:  

i) Fransız ekonomist Jules Dupuit tarafından geliştirilen ödemeye isteklilik (willingness 

to pay) kavramına göre, bir malın bir kişi için faydasını, kişinin o mal için ödemeyi 

kabul edeceği en yüksek fiyat düzeyi oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile bir malın 

faydası, kişinin bu mal için fiili olarak ödeyeceği tutardan ziyade kişinin ödemeye razı 

olacağı maksimum tutara eşit olmaktadır. Bu doğrultuda, projenin toplam faydası, 

projeden yararlanacak olan kişilerin tamamının, proje ile elde edecekleri hizmetler 

karşılığında ödemeyi kabul edecekleri en yüksek fiyatların toplamı ile ifade 

edilmektedir. Ödemeye isteklilik kavramı paralelinde geliştirilen ve piyasada herhangi 

bir fiyata konu olmayan olumlu ve olumsuz dışsallıklara ait gölge fiyatların 

oluşturulması yaklaşımına göre; söz konusu mal ve hizmetler için bir piyasanın mevcut 

olduğu varsayılarak, sunulan mal ve hizmetlerin tüketicilerin gözündeki değeri tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Bir başka ifadeyle, tüketicilerin sunulan bu mal ve hizmetler 

için ödemeye razı olacakları maksimum fiyat düzeyi saptanmaya çalışılmaktadır. 

Temeli örnekleme yöntemine dayanan bu yaklaşımın, örnekleme yöntemin beraberinde 

getirdiği bazı sakıncaları taşıyor olması analizde göz ardı edilmemesi gereken bir husus 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

ii) Birbirlerine benzer olarak kabul edilen mal ve hizmetler için gölge fiyat 

oluşturulmasında, projenin ait olduğu sektörün dışındaki sektör piyasalarında 
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gözlemlenen fiyatlar kullanılabilmekte;  bu doğrultuda, kamu yatırım projeleri için 

gölge fiyat oluşturulmasında özel sektörde geçerli olan fiyatlar bir hareket noktası 

oluşturabilmektedir. Kamu ve özel sektör piyasalarındaki söz konusu mal ve hizmetlerin 

birbirlerine hangi ölçüde benzediği ise, bu yaklaşımın sakıncalarından biri olarak 

gösterilebilmektedir.  

iii) Ülkelerin daha önceki uygulamalarında saklı olan gölge fiyatlar saptanmaya 

çalışılarak, mal ve hizmetlere hangi oranda ağırlık verildiğinin tespit edilmesi suretiyle 

üzerinde karar kılınan proje için gölge fiyatların belirlenmesinde, tespit edilen 

ağırlıkların bir hareket noktası oluşturması sağlanmaktadır.  

Proje süresince yatırımlara aktarılan kaynakların ülke ekonomisine yüklediği gerçek 

maliyetler ile ülkeye kazandırdığı sosyal ve ekonomik faydaların ölçülmesi sürecinde 

karşılaşılan problemlerden ikincisi ise; tam rekabet koşullarının oluşmadığı gerçek 

ekonomik piyasalardaki aksaklıklar (market imperfections) nedeniyle, piyasada 

değişime konu olarak piyasa fiyatı oluşmuş olan fayda ve maliyetlerin gerçek sosyal 

değerlerinin dışında bir değer almalarından kaynaklanmaktadır. Yatırımların ekonomik 

değerleme sürecinde sosyal değerleri yansıtmayan piyasa fiyatlarının kullanılması, 

alınan yatırım kararlarının hatalı sonuçlar doğurmasına ve bu doğrultuda kaynak 

tahsisinin arzulanan optimum seviyeden uzaklaşmasına sebebiyet vereceğinden, söz 

konusu piyasa fiyatları üzerinde düzeltmelere gidilerek fayda ve maliyetlerin gerçek 

toplumsal değerini yansıtan gölge fiyatların oluşturulması sağlanmalıdır.  

5.3.2 Gölge fiyat kullanılmasını zorunlu kılan koşullar 

Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda, piyasa fiyatlarının mal ve 

hizmetlerin gerçek değerlerinin ve kıtlık derecelerinin net bir yansıması olduğu 

savından hareketle, söz konusu piyasalarda tam olarak işleyen fiyat mekanizması 

neticesinde; fiyatların marjinal maliyetleri yansıttığı ve ayrıca özel fayda ve maliyetlerin 

sosyal fayda ve maliyetlere eşitlendiği ileri sürülebilmektedir. Ancak, gelişmiş ülkelerde 

dahi aslına uygun işleyemeyen tam rekabet piyasaları; az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde 

birçok konuda sapmaların ve aksaklıkların (market imperfections) görüldüğü gerçek bir 

ekonomik sistem haline dönüşmektedir. Ekonomide mevcut bulunan kaynakların kıtlık 
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derecelerinin ve optimum dağılımlarının yansıtılmasında temel faktör olan fiyat 

yapısında ortaya çıkacak olan sapmalar ve fiyat mekanizmasının işleyişine dair oluşacak 

aksaklıklar neticesinde, ekonomik kârlılığın hedef alındığı kamu yatırım kararlarında 

ticari kârlılığın bir ölçütü olan piyasa fiyatları üzerinden değerlendirme yapmak 

toplumsal açıdan son derece yanlış yatırımlara onay verilmesine neden olabilmektedir. 

Bu doğrultuda, ekonomik kârlılığın ticari kârlılıktan büyük ölçüde farklılaştığı söz 

konusu gerçek piyasalarda, kamu yatırım kararlarının alınmasında gölge fiyatların 

kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Piyasa fiyatlarını tam rekabet koşullarından 

saptıran faktörlerin doğmasına ve esas itibariyle tam rekabet koşulları altında 

gerçekleşecek olan fiyatların bir yansıması olan gölge fiyatların kullanılmasına neden 

oluşturan etkenler; enflasyon, sermaye piyasalarının yetersizliği, işsizlik, tekel durumu, 

döviz kurları ve devlet korumacılığı olarak sıralanabilmektedir.  

i) Enflasyon: Ülke ekonomilerinin nispi fiyat yapısında bozulmalara neden olan 

enflasyon olgusu, gelişmiş ülkelere nazaran az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

yüksek oranlı artış eğiliminden ötürü daha önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. 

Enflasyonist koşullar altında ortaya çıkan yüksek fiyat eğilimli birçok mal ve hizmet 

grubuna devlet müdahalesi uygulanarak fiyat kontrolleri sağlanmaya çalışılmakta, 

bunun sonucunda mal ve hizmet fiyatları olması gerekenden daha düşük değerler alarak 

gerçek faydalarını yansıtamamaktadırlar. Bu bağlamda, piyasa fiyatları ile mal ve 

hizmetlerin sosyal fayda ve maliyetleri arasındaki ilişkinin geçerliliğini yitirdiği söz 

konusu fiyat kontrolü uygulanan alanlarda, yatırımlara konu olan mal ve hizmetler 

yatırım değerlerinin olduğundan farklı sonuçlar vermesine neden olmaktadırlar. 

Dolayısıyla, yatırımların ekonomik değerleme sürecinde, devlet müdahalesi ile ortaya 

çıkan fiyat bozulmalarının etkisi bertaraf edilecek şekilde fiyatlarda düzeltmelere 

gidilmesi gerekmekte; bu doğrultuda, gölge fiyatlar reel ya da sabit fiyatlar cinsinden 

tahmin edilirken, gölge faiz oranı reel tahmini bir değer almaktadır (Kaplan 2014). 

ii) Sermaye Piyasalarının Yetersizliği: Tam rekabet koşullarının hâkim olduğu 

piyasalarda arz ve talep fonksiyonları serbest rekabet ortamı içerisinde herhangi bir 

noktada kesişerek, kesiştikleri noktada denge faiz oranını oluşturmaktadırlar. Etkin 

işleyen piyasalarda oluşan denge faiz oranı aynı zamanda sermaye maliyetlerinin gerçek 

değerini ifade eden noktayı da temsil etmektedir. Ancak, piyasalar tam rekabet 
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koşullarından uzaklaştıkça, denge faiz oranında sapmalar yaşanmakta ve ortaya çıkan 

birden fazla faiz oranı sebebiyle faizler, sermaye maliyetlerinin yansıtılmasında işlevini 

yitirmektedir.  Tokatlıoğlu (2005) tarafından da ifade edildiği üzere; kıt bir üretim 

faktörü olan sermayenin belli kesimlerin elinde toplanması, etkin işleyen, organize 

edilmiş bir sermaye piyasasının yokluğu ve mevcut sermaye piyasalarına devletin 

kontrol amaçlı aşırı müdahaleleri gibi tam rekabet koşullarını bozan nedenlerden ötürü 

ekonomide birden çok faiz oranının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, tam 

rekabet koşullarının geçerli olduğu bir sermaye piyasasında ortaya çıkacak denge faiz 

oranından sapmalara neden olarak, faizlerin gerçek sermaye maliyetlerini 

yansıtamaması sonucunu doğurmakta; organize olmuş ve organize olmamış iki sermaye 

piyasası arasındaki sermaye maliyetlerinin birbirlerinden büyük ölçüde farklılaşmasına 

sebebiyet vermektedir (Kaplan 2014).   

iii) İşsizlik: Tam rekabet teorisinde işgücüne ödenen ücretler işgücü arz ve talep 

eğrilerinin kesiştiği noktada oluşmakta ve söz konusu kesişim noktasını temsil eden 

denge ücret düzeyinde işsizlik görülmemektedir. Teoriye göre, denge noktasında oluşan 

işgücü ücretleri aynı zamanda işgücünün marjinal verimliliğine eşit olmaktadır. Ancak 

tam rekabet koşullarının geçerli olmadığı gerçek ekonomik sistemler içerisinde görülen 

gizli işsizlik, düşük istihdam ve sendikal hareketler gibi aksaklılar neticesinde işgücüne 

ödenen ücretler işgücünün gerçek fırsat maliyetini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, 

işgücü maliyetlerinin, işgücünün fırsat maliyetlerini yansıtacak şekilde dönüştürülmesi 

gerekmekte; işgücünün gölge fiyatları (gölge ücret) saptanarak işgücüne ödenen parasal 

ücretlerin, işçiliğin marjinal verimliliğini yansıtması sağlanmalıdır.  

Kaplan’a (2014) göre; bir yatırım projesinde girdi olarak kullanılan işgücünün gerçek 

sosyal maliyetlerinin hesaplanmasında ilk olarak, kullanılan vasıflı ve vasıfsız emek 

miktarının ayırt edilmesi gerekmektedir. Ekonomideki düşük istihdam sebebiyle 

vasıfsız işgücü arzının vasıflı işgücü arzına oranla daha fazla olduğu ve bu nedenle de 

vasıfsız işgücünün fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatın piyasa ücretlerinin altında 

kaldığı varsayılmakta; buna ek olarak, vasıfsız işgücünün söz konusu projede istihdam 

edilmemesi durumunda işsiz kalması olasılık dâhilinde ise, fırsat maliyetinin yani gölge 

fiyatının sıfır olacağı öngörülmektedir.  
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İşgücü ücretlerinin nispeten serbest piyasa koşulları altında belirlendiği ve piyasa arzı 

vasıfsız işgücüne oranla çok daha kısıtlı olan vasıflı işgücünde ise; işgücüne söz konusu 

projede yer alması ile ödenen parasal ücretin, işgücünün başka bir alanda istihdam 

edilmesiyle alacağı ücretten daha az olmayacağı varsayılmaktadır. Bu bağlamda, vasıflı 

işgücünün fırsat maliyetini yansıtan gölge fiyatı, piyasadaki işgücü fiyatına yakın 

olmakta hatta çoğu zaman ondan daha yüksek bir değer almaktadır.     

iv) Tekel Durumu: Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu serbest rekabet ortamında 

mal ve hizmetler için piyasada belirlenen fiyatlar marjinal maliyetlere eşittirler ve 

dolayısıyla kaynakların gerçek fırsat maliyetlerini yansıtmaktadırlar. Ancak piyasada 

tekel koşulları mevcut ise, söz konusu durum farklılaşmaktadır. Serbest rekabet 

ortamında piyasa fiyatları marjinal maliyetleri verirken, tekel koşulları altında oluşan 

fiyatlar marjinal maliyetlerin üzerinde kalmakta ve bu durum neticesinde tüketiciler 

aleyhinde bir fayda kaybı oluşmaktadır. Mal ve hizmetlerin marjinal maliyetlerini 

marjinal gelirlere eşitleyerek kârlarını maksimize etmeye çalışan tekel firmalar 

tarafından belirlenen fiyatlar, tam rekabet koşulları içerisinde oluşan piyasa fiyatının 

çok üzerinde bir fiyat olarak ortaya çıkmaktadırlar ve kaynakların gerçek fırsat 

maliyetlerini yansıtmamaktadırlar. Bu bağlamda, herhangi bir yatırım projesine 

aktarılan kaynakların bir kısmı piyasada tekel konumuna gelmiş firmalardan tedarik 

ediliyor ise; söz konusu mal ve hizmetler için fiili ödenen fiyat, topluma yüklenen 

gerçek maliyetin üzerinde olmaktadır. Dolayısıyla, yatırım projelerinin ekonomik 

değerleme sürecinde tekelciler lehine oluşan rantın düşürülmesiyle elde edilen ve gerçek 

toplumsal maliyetleri yansıtan gölge fiyatların kullanılması, yatırımlara aktarılan 

kaynakların optimum tahsisinde ve ekonomik kârlılığı açısından doğru projelerde karar 

kılınmasında oldukça önemli bir husustur. 

v) Döviz Kurları: Rastgelener (1985) tarafından ele alındığı üzere; az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde döviz gereksinimi yüksek düzeyde olduğundan resmi kur 

genellikle dövizin değerini olduğundan düşük göstermektedir. Bu sebeple, dış ticarete 

konu olan mal ve hizmetlerin dış ticarete konu olmayan mal ve hizmetler karşısında 

görece değerlenmesinin önüne geçebilmek amacıyla yatırımlarda kullanılacak döviz 

girdisinin reel maliyeti, resmi kur üzerinden değil gerçek kur üzerinden hesaplanmalıdır 

(Gümüş 1994). Burada önemli olan konu, ithalat ve ihracata konu olan mal ve 
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hizmetlerden doğan sosyal fayda ve maliyetlerin fiyatlandırılması noktasında, dış 

ticarete konu olan ve olmayan mal ve hizmetler arasında oluşan fiyat farklarının 

giderilmesidir. Dövizin fiyatı, ekonomide görülen enflasyon oranı paralelinde devletler 

tarafından belirlenerek yurtiçi ve yurtdışı fiyatlar arasındaki denge korunmaya 

çalışılmakta ve bu yolla resmi döviz kurunun dövizin kıtlık fiyatını yansıtması 

beklenmektedir. Bu doğruluda, söz konusu fiyat farkları neticesinde döviz piyasalarında 

oluşabilecek dengesizliklerin giderilmesinde dönüştürme ve düzeltme faktörleri 

yardımıyla saptanan gölge döviz kuru kullanılarak döviz için gölge fiyatlar 

belirlenmelidir.  

vi) Devlet Korumacılığı: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle yeni 

kurulmuş yerli sanayi, dış piyasalarla rekabet edebilecek düzeye ulaşana kadar kota ve 

gümrük tarifeleri gibi korumacı tedbirler ile devlet tarafından koruma altına 

alınmaktadır. Koruma tedbirlerinin uygulandığı söz konusu ekonomilerde, piyasa 

fiyatları ekonomik bir değerleme ölçütü olmaktan uzaklaşırken aynı zamanda mal ve 

hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı fiyatları birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, 

yatırımların ekonomik değerleme sürecinde ortaya çıkan sosyal fayda ve maliyet 

unsurlarının hesaplanmasında devletlerin uyguladığı koruma tedbirleri sonucu oluşan 

fiyatlarda düzeltmelere gidilerek gölge fiyatların oluşumu sağlanmalıdır. 

5.3.3 Gölge fiyatların hesaplanması 

Tam rekabet koşullarının hâkim olduğu piyasalarda yatırımlara aktarılan kaynakların 

kıtlık derecelerinin bir göstergesi olarak tam rekabet piyasalarındaki denge fiyatını 

temsil eden gölge fiyatların oluşturulması; kamu yatırımlarının ekonomik değerleme 

sürecinde yatırımlardan doğan sosyal fayda ve maliyetlerin gerçek değerlerinin 

belirlenerek, yatırımların ekonomik kârlılığının tespitinde olmazsa olmaz koşullardan 

biridir. Bir önceki kısımda ele alınan ve piyasaları tam rekabet koşullarından 

uzaklaştırarak ekonomik değerlemede gölge fiyatların kullanılmasını zorunlu kılan 

koşullar neticesinde, serbest piyasa fiyatları ile gerçek piyasalarda oluşan fiyatlar 

birbirlerinden oldukça farklılaşmaktadırlar. Söz konusu piyasalar arasındaki fiyat 

farklılıkların giderilerek fiyatların tam rekabet koşullarına çekilmesi, bir diğer ifadeyle 

gölge fiyatların tespit edilmesi; piyasalarda fiyat yapısını bozan sapmaların ve 
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aksaklıkların belirlenerek, bunların ortadan kaldırılması için gerekli düzeltmelerin 

yapılması ile mümkün olmaktadır. Gölge fiyatların tespit edilmesine yönelik olarak 

geliştirilen yaklaşımlar aşağıda sıralanmaktadır.  

i) Gölge fiyatların hesaplanmasında öne sürülen yaklaşımlardan ilki, hemen hemen 

bütün yöntemlere temel oluşturan, piyasada iç ve dış ticarete konu olan ve olmayan 

malların ayrımına dayanılarak yapılan değerlendirmedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2 Piyasa fiyatlarının gölge fiyatlara dönüştürülmesi (Kaplan 2014) 

Avrupa Birliği Komisyonu, Yatırım Projelerinin Fayda-Maliyet Analizi Rehberi’ne 

(2008) göre bir projeye ilişkin girdi ve çıktıların piyasa fiyatlarının gölge fiyatlara 

dönüştürülmesiyle ilgili olarak öncelikle mallar ticari ve ticari olmayan olarak 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 5.2). Ticari nitelik taşıyan mallar direk sınır fiyatlarına 

çevrilmekte; gölge fiyat olarak malların CIF (Cost, Insurance, Freight) veya FOB (Free 

on Board) fiyatları alınmaktadır. Ticarete konu olmayan ve piyasada herhangi bir fiyatı 

oluşmamış olan mallar için ise, malların pazara oranla önemine yani fiyatlarda 

değişiklik yaratabilme gücüne bakılarak karar verilmektedir. Önemsiz mallar için 
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standart dönüştürme faktörü (SCF) kullanılarak gölge fiyatlar tespit edilmekte, önemli 

mallar için ise malların projede girdi ya da çıktı olarak yer almasına bağlı olarak karar 

verilmektedir. Öyle ki; proje çıktısı olan önemli malın ticari mal özelliği göstermesi 

halinde sektörel dönüştürme faktörü, ticarete konu olmayan bir mal olması halinde ise 

uzun vadeli marjinal maliyet ya da ödeme istekliliği kullanılmaktadır. Önemli malın 

proje girdisi olması halinde ise; işgücü için işgücü dönüştürme faktörü kullanılarak 

gölge ücretlere ulaşılmakta, diğer girdilerde ise ya her bir mal için ayrı ayrı ya da hepsi 

için belirli bir sektörel dönüştürme faktörü kullanılması yoluyla kaynakların gerçek 

ekonomik maliyetlerine ulaşılmaya çalışılmaktadır (Kaplan 2014). 

ii) Gölge fiyatların hesaplanmasında yaygın olarak kabul görmüş iki yaklaşımdan bir 

tanesi Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’ne (UNIDO) ait iken; bir diğer 

yaklaşım ise Dünya Bankası (WB) tarafınca önerilen Little-Mirrlees (L-M) yöntemidir. 

Matematiksel modelleme açısından özdeş kabul edilen iki yaklaşım, iskonto oranlarının 

tespiti ile piyasa aksaklıklarının ve piyasada görülen fiyat sapmalarının sosyal 

etkilerinin değerlendirilmesi noktalarında farklı görüşleri savunmaktadırlar. Her iki 

yaklaşıma göre de, proje değerinin doğru olarak tespit edilmesinde piyasada görülen 

aksaklıklardan doğan fiyat sapmalarının düzeltilmesinde, kaynaklar fırsat maliyetleri 

veya gölge fiyatları üzerinden değerlendirilmelidirler. Fiyat sapmalarının 

düzeltilmesinde sınır fiyatların kullanılmasını öneren iki yaklaşım, içerik olarak 

birbirlerinden farklılaşmakta; L-M yöntemi ölçüm standardını döviz cinsinden sınır 

fiyatlarına dayandırırken, UNIDO yaklaşımı döviz değerinin iç fiyatlar üzerinden 

belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır (Anonymous 2010). Bir başka ifade ile 

Demirbuğan (2003) ve Kaplan (2014) tarafından ifade edildiği üzere; hesap birimi 

dönüştürülebilir döviz cinsinden hesaplanan sosyal gelir olan L-M yönteminde, piyasa 

aksaklıklarının giderilmesi projeye ait bütün girdi ve çıktıların, ülkelerin vergi ve 

sübvansiyon politikalarından etkilenmeyen sınır fiyatlarına çevrilmesi ile sağlanmakta 

iken; UNIDO yaklaşımında kullanılan hesap birimi, en düşük tüketim düzeyindeki kişi 

için oluşan, iç fiyatlar cinsinden tüketim faydalarının net bugünkü değeri olmaktadır.  

a) Ticari mallar: Ticarete konu olan malların gölge fiyatlarının hesaplanmasında L- M 

yaklaşımında döviz hesap birimi seçilerek projeden doğan bütün girdi ve çıktılar 

ülkelerin vergi ve sübvansiyon politikalarından etkilenmeyen sınır fiyatlarına 
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çevrilirken; UNIDO yaklaşımına göre, projeye ait tüm girdi ve çıktıların sınır fiyatları 

resmi döviz kuru (OER) ile çarpılarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda,  UNIDO 

yaklaşımı doğrultusunda, ihraç malı üreten ve bu üretimi gerçekleştirmek için yerli ve 

ithal girdiler kullanan bir projenin net faydası; ihraç malların sınır fiyatları (FOB) ile 

ithal edilen malların sınır fiyatlarına (CIF) OER’in uygulanarak, yerli girdilerin de 

hesaba dâhil edilmesi ile elde edilecektir. Bu doğrultuda, projenin ekonomik ömrü 

süresince herhangi bir yıla ait net faydası eşitlik 5.1’de verilmiştir (Demirbuğan 2003). 

NF= [(OER x X) – (OER x M) – D ]                                                                            (5.1) 

Burada;  

 NF  : Projenin ekonomik ömrü süresince herhangi bir yıla ait net faydası 

OER : Resmi döviz kuru 

X      : İhraç edilen malların sınır fiyatı (FOB) 

M     : İthal edilen malların sınır fiyatı (CIF) 

D      : Yerli girdi değerini gösterir.   

● Gölge Döviz Fiyatı (SER): Çalışmanın bir önceki kısmında da ele alındığı üzere, tam 

rekabet koşullarının sağlanamadığı özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

ticaret üzerinde uygulanan korumacı tedbirler nedeniyle OER gerçek ekonomik ve 

sosyal değerini yansıtmadığı için gerek UNIDO, gerekse L-M yaklaşımlarında döviz 

kuru üzerinde bir düzeltme yapılmakta; döviz kuru, gölge döviz fiyatı (SER) ile ifade 

edilmektedir. Ekonomideki mevcut döviz stokunun bir birim artırılabilmesi için dövizin 

yerel kullanıcılar için ifade ettiği ekonomik değeri temsil eden SER eşitlik 5.2’de ifade 

edildiği şekilde hesaplanmaktadır (Demirbuğan 2003). SER’in hesaplanmasında dikkate 

alınması gereken hususlar Konukman (1995) tarafından ele alındığı üzere, ithal malların 

sınır fiyatlarına gümrük vergileri, taşıma ve sigorta masrafları gibi unsurların dâhil 

edilmesi; ihraç mallarında ise sınır fiyatların sübvansiyon gibi ihracat indirimlerinden 

arındırılması gerekliliğidir.   

SER=  
(𝑀+𝑇𝑚)+(𝑋−𝑆𝑥)

𝑀+𝑋
                                                                                                   (5.2) 
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Eşitlik (5.2)’de;  

M : İthal edilen malların sınır fiyatı (CIF) 

X : İhraç edilen malların sınır fiyatı (FOB) 

Tm : İthalat üzerinden alınan vergi indirimleri 

Sx : İhracat indirimlerini ifade eder.   

Resmi döviz kurunun (OER)  gölge döviz fiyatı (SER) cinsinden ifade edilmesi ile 

eşitlik 5.1’de verilen projenin ekonomik ömrü süresince herhangi bir yılına ait net 

faydasının hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilmektedir. 

NF= [(SER x X) – (SER x M) – D ]                                                                             (5.3) 

b) Ticarete konu olmayan mallar: Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve uluslararası 

piyasalarda tam rekabet koşullarının geçerli olduğu varsayımına dayanan L-M yöntemi 

UNIDO yöntemi ile temelde aynı modelleme esasına dayanmakla beraber, L-M 

yönteminde piyasa aksaklıklarının giderilmesinde her bir unsur, iç tüketim yerine döviz 

cinsinden ifade edilmektedir. Ticarete konu olmayan malların gölge fiyatlarının 

belirlenmesi ise Üzümcüoğlu (1983) tarafından ifade edildiği şekilde;  önemli gayri 

ticari mallarda, malların üretimlerinde kullanılan girdilerin değerlerinin belirlenmesine 

bağlı olmakta, dolayısıyla önemli gayri ticari malların girdilerinin tekrar ticari ve ticari 

olmayan unsurlara ayrılması gerekmektedir. Proje maliyeti içinde fiyatlarda değişiklik 

yaratabilme gücüne sahip olmayan önemsiz malların düzeltilmesinde ise standart 

dönüştürme faktörü (SCF) kullanılmaktadır (Kaplan 2014). 

● Standart Dönüştürme Faktörü (SCF): Piyasa fiyatlarının gölge fiyatlara 

dönüştürülmesinde kullanılan dönüşüm faktörleri yurtiçi fiyatlarla yurtdışı fiyatlar 

arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak, ticarete konu olmayan malların projede 

kullanılması ile ortaya çıkan fayda ve maliyet unsurlarının ölçülmesinde büyük kolaylık 

sağlamaktadırlar. Teoride ticarete konu olmayan her bir mal için ayrı ayrı dönüştürme 

faktörü hesaplanması gerekliliği vurgulanmakta ise de, uygulamada projede kullanılan 

malların tek tek sınır fiyatları ve yurtiçi fiyatlarının tespit edilip üzerlerinde 

düzeltmelere gidilerek gölge fiyatlarının hesaplanması mümkün olmamaktadır. Bu 
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sebeple, toplam ihracat ve ithalatın sınır fiyatlarla değerinin, iç fiyatlarla değerine 

oranını ifade eden ve her bir mal grubu için ayrı ayrı hesaplanan dönüştürme 

faktörlerinin ortalaması alınarak oluşturulan standart dönüştürme faktörü (SCF) 

kullanılmaktadır. SCF’nin analizinde kullanılan formül eşitlik 5.4’te verilmiştir (Kaplan 

2014). 

SCF= 
( 𝑀+ 𝑋)

[( 𝑀+ 𝑇𝑚−𝑆𝑚)+(𝑋−𝑇𝑥+𝑆𝑥)]
                                                                                    (5.4) 

Burada; 

M  : Aynı yıla ait toplam ithalat değeri (CIF) 

X  : Aynı yıla ait toplam ihracat değeri (FOB) 

Tm : İthalat üzerinden alınan vergiler 

Tx : İhracat üzerinden alınan vergileri 

Sm : İthalata uygulanan sübvansiyonlar 

Sx : İhracat kapsamında yapılan sübvansiyonları ifade eder. 

Standart dönüştürme faktörü (SCF) esas olarak, toplam ithalat ve ihracatın sınır 

fiyatlarla değerinin, iç fiyatlarla değerine oranını ifade ederken aynı zamanda ithalat 

vergileri ile ihracat sübvansiyonlarının seviyesini de yansıtmaktadır (Eşitlik 5.4). Dış 

ticarete konu olan malların sınır fiyatı eşitliğin payında yer almakta, payda ise dış 

ticarete konu olan malların yurtiçi fiyatını ifade etmektedir. Dolayısıyla, malların 

uluslararası fiyatları ile yurtiçi fiyatları arasındaki farkın bir yansıması olarak; tam 

rekabet koşullarının nispeten sağlandığı gelişmiş ekonomilerde, malların sınır fiyatları 

ile yurtiçi fiyatlarının birbirlerine eşit olması nedeniyle SCF bire eşit olmaktadır 

(SCF=1). Piyasada oluşan fiyatların kaynakların gerçek maliyetlerini yansıtması sonucu 

bire eşitlenen SCF, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde dış ticarete 

konu olan mallar üzerinde uygulanan koruma tedbirleri neticesinde söz konusu 

eşitlikten uzaklaşmakta, birden oldukça düşük bir değer almaktadır.  

Üzümcüoğlu (1983) tarafından ele alındığı üzere; gölge döviz fiyatı (SER) ile standart 

dönüştürme faktörü (SCF) arasında  
1

𝑆𝐸𝑅
 = 

𝑆𝐶𝐹

𝑂𝐸𝑅
  olarak orantılandırılan bir ilişki söz 
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konusudur (Kaplan 2014). Eşitlikten anlaşılacağı üzere, resmi döviz kurunun (OER) 

gölge döviz fiyatına (SER) oranı, yurt içi fiyatları yerli para birimi cinsinden sınır 

fiyatlarına dönüştüren standart dönüştürme faktörünü (SCF) vermektedir.  

● Gölge Ücret: Ekonomik değerleme sürecinde projenin ekonomik kârlılığının 

tespitinde, projeye aktarılan mal ve hizmetlerin gerçek kaynak maliyetlerini yansıtan 

gölge fiyatların hesaplanmasında, ticarete konu olmayan mallar grubunda yer alan ve 

projede girdi olarak kullanılan maliyet unsurlarından biri olan işgücüne ödenen parasal 

ücretlerin de gerçek sosyal maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmanın 

önceki kısmında değinildiği üzere, tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda 

işgücünün marjinal verimliliği ödenen ücrete eşit olmaktadır. Ancak söz konusu eşitlik, 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan piyasa aksaklıkları ve fiyat 

sapmalarına neden olan gizli işsizlik, düşük istihdam ve sendikal hareketler gibi olgular 

neticesinde geçerliliğini yitirmekte; işgücüne ödenen ücretler işgücünün gerçek sosyal 

maliyetini yansıtmamaktadır. İşgücüne ödenen parasal ücretlerin gölge fiyatlarının 

(gölge ücret) hesaplanmasında kullanılan yöntemler Düz (2014) tarafından ele 

alınmıştır. Buna göre, daha önce benzer iş alanlarında kullanılmış vasıflı ve vasıfsız 

işçilerin gölge ücretleri, işsizken söz konusu projede istihdam edilen işçilerin gölge 

ücretleri ve resmi olmayan işlerden projeye aktarılan işçilerin gölge ücretlerinin ağırlıklı 

ortalaması alınarak hesaplanan işgücü fiyatları; işgücünün ait olduğu sektöre göre 

belirlenecek dönüşüm katsayısı ile çarpılarak gölge ücretler hesaplanmaktadır. Bütün 

bunlara ek olarak, işgücü piyasasında söz konusu verilerin bulunmaması durumunda, 

gölge ücret analizinde kullanılacak olan formül eşitlik 5.5 ile aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir.  

SW =[ FW x (1-u) x (1-t) ]                                                                                         (5.5) 

Burada;  

SW  : Gölge ücret 

FW : Piyasa ücreti 

u     : Bölgesel işsizlik oranı 

 t     : Sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili vergi oranlarını ifade eder.  
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5.4 Sosyal İskonto Oranı (SDR)  

Kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesi, alternatif yatırım projelerinin sosyal ve 

ekonomik kârlılık derecelerinin belirlenmesiyle, projeler arasından ülke ekonomisinde 

mevcut bulunan kıt kaynakların en etkin ve verimli şekilde tahsisinin 

gerçekleştirilmesini sağlayarak, ülkedeki sosyal refah artışına maksimum düzeyde katkı 

sağlayan proje üzerinde karar kılınmasına olanak veren uzun ve aşamalı bir süreci 

içermektedir. Alternatif yatırım projelerine SFMA uygulanarak tatbik edilen ekonomik 

değerleme sürecine dâhil olan sosyal fayda ve maliyetlerin belirlenerek sınıflandırılması 

ile toplam sosyal fayda ve maliyetlerin gölge fiyatlar kullanılarak gerçekleşecekleri 

zaman itibariyle hesaplanmalarını içeren aşamalardan sonra gelinen nokta, ortaya çıkan 

değerlerin bugün için ne anlam ifade ettiğinin bulunmasıdır.  

Genel anlamda belirli bir miktar fayda ve/veya maliyetin şimdiki zamanda mı yoksa 

gelecekteki herhangi bir zaman dilimi içerisinde mi daha fazla anlam taşıyacağının 

saptanmasında kullanılan iskonto oranları; ekonomik değerleme söz konusu olduğunda, 

kamu yatırımlardan beklenen asgari ekonomik getiri oranını ifade ederken aynı 

zamanda kaynakların ekonomik fırsat maliyetlerini de yansıtmaktadır. Kamu 

yatırımlarından doğan sosyal fayda ve maliyet unsurlarının gölge fiyatlar ile tespit 

edilmesinden sonra, söz konusu unsurların paranın zaman değeri olgusu altında aynı 

zaman dilimini ifade etmesi ve yatırımların yapılabilirliğinin (feasible) ölçülmesinde ön 

koşul olan net bugünkü değerlerinin hesaplanması iskonto etmeyi tanımlamakta; sosyal 

fayda ve maliyetlerin iskonto edildiği oran ise sosyal iskonto oranını (SDR) 

vermektedir.  

Kamu yatırım projelerinin ekonomik değerleme sürecinde çalışmanın önceki 

kısımlarında da ele alındığı üzere, herhangi bir projenin kabul edilebilirliği projeden 

doğan yıllık net sosyal faydalar ile yıllık net sosyal maliyetlerin (kaynakların kaybı) 

kıyaslanması ile tespit edilmekte; sosyal fayda ve maliyetler arasında bir kıyaslamanın 

yapabilmesi için ise projenin ekonomik ömrü süresince ortaya çıkacak bütün zaman 

dilimlerine ait sosyal fayda ve maliyet verilerine tek bir ortak değerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu süreç, kamu yatırım projelerinde alternatifler arasından karar 

vermede SDR hesaplamalarının amacını oluşturmaktadır. Herhangi bir yatırım 
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projesinin kabul edilebilirliğinin ölçütü olarak kullanılabilecek en etkin metodun, 

projeden doğan sosyal fayda ve maliyetlerin net bugünkü değerlerinin (NBD) 

hesaplanması olduğu kabul edilmektedir. Kamu yatırımlarında NBD hesaplama kuralına 

göre SDR’nin belirlenmesi, Feldstein (1964) tarafından da ifade edildiği üzere; farklı 

zamanlarda ortaya çıkan sosyal verimliliklere eşdeğer bir bugünkü değer tahsis ederek, 

projenin sosyal verimliliklerinin aynı ekonomik birimler ile ölçülebilen değerler haline 

getirilmesi fonksiyonuna dayanmaktadır. 

 5.4.1 Sosyal iskonto oranının tanımı ve kamu yatırımları üzerindeki etkisi 

Ekonomik indirgeme oranı veya kaynakların sosyal fırsat maliyeti olarak da ifade 

edilebilen sosyal iskonto oranı (SDR), Uzunkaya ve Uzunkaya (2012) tarafından ele 

alındığı şekilde; herhangi bir yatırım projesinin ekonomik büyümeye katkı 

sağlayabilmesi için yatırımın elde etmesi gereken en düşük getiriyi ifade ederken aynı 

zamanda, bir yatırım projesi için sermaye piyasalarından kaynak kullanılması 

durumunda söz konusu proje uğruna feragat edilecek olan gerçek ekonomik getiriyi 

yani projeye aktarılan kaynakların fırsat maliyetini de yansıtmaktadır. Yenilenemeyen 

kaynakların tükenme oranlarının tespit edilmesinde, ulusların tasarruf miktarlarındaki 

en uygun oranın belirlenmesinde, kamu fonlarının ve kaynaklarının sosyal fırsat 

maliyetlerinin hesaplanmasında ve kamu yatırımları değerlemesinde paranın zaman 

değerini dikkate alan modellerin kullanılmasında etkin bir faktör olarak yer alan SDR, 

bu yönü ile ekonomide ihtiyaç duyulan en önemli parametrelerden biri olmaktadır (Kula 

2006).  

Ülke ekonomisinde mevcut bulunan kaynakların dağılımına ve kaynak verimliliğinin 

değişkenliğine olan etkisinden ötürü, kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde 

yatırımlardan doğacak olan etkilerinin SDR ile iskonto edilmesi gerekliliği konusunda 

konsensüs sağlanmış olmakla beraber, oranın ne olacağı ve nasıl belirleneceği 

konusunda oluşmuş bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bununla beraber, yatırım 

projelerinin değerleme çalışmalarında kullanılan iskonto oranlarının projenin net 

bugünkü değeri üzerindeki etkisi dikkate alındığında, kamu yatırımlarının iskonto 

edilmesinde kullanılacak olan oranın ne olması gerektiği, yatırımlardan beklenen 

ekonomik kârlılığın derecesine göre değişecek şekilde, genel bir yaklaşımla ifade 
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edilebilmektedir. SDR’nin çok yüksek seçilmesi yatırımın NBD’ini olması gerekenden 

düşük çıkararak toplum için fayda sağlayabilecek birçok kamu projesinin 

gerçekleştirilmemesine sebebiyet verirken, faydalarının oluşması uzun yıllar alan 

projelerden ziyade kısa vadede fayda sağlayacak projelere ağırlık verilmesine neden 

olmaktadır. Buna ek olarak, çok yüksek seçilen SDR ile gelecek zamanda oluşacak 

nakit akımları göz ardı edilmekte ve sonucunda gelecek nesiller aleyhine aşırı bir 

finansal yük doğmaktadır. Aynı paralelde, çok düşük seçilen SDR ise; projelerin 

NBD’sini arttırarak ekonomik açıdan verimsiz sayılabilecek yatırımların önünü açarken, 

söz konusu projelerin hayata geçirilmesi ile kaynak tahsisinde etkinsiz ve verimsiz 

sonuçlar doğurmaktadır. Uzunkaya ve Uzunkaya’ya (2012) göre yatırımların ekonomik 

değerlemesinde SDR’nin seçimi sadece projelerin finansman kararı aşamasındaki 

sonuçları etkilemekle kalmayıp, üzerinde karar kılınan projenin tamamlanması ile 

ortaya çıkacak olan etkilerin (ex-post) performans değerlendirme sonuçlarını da büyük 

ölçüde etkilemektedir. 
3
 

5.4.2 Ticari iskonto oranının sosyal iskonto oranı olarak kullanılamamasının 

nedenleri 

Kula (1988) tarafından ele alındığı üzere; kamu yatırımlarının ekonomik 

değerlemesinde kullanılan iskonto oranı, özel sektör yatırımlarda kullanılan ticari 

iskonto oranından farklıdır. Toplumu oluşturan bireyler ülkenin mevcut kıt kaynaklarını 

belirli bir kamu yatırımına aktarırlarken, gelecek zaman içerisinde yaratılacak faydalar 

karşılığında şimdiki tüketimin faydasından vazgeçmektedirler. Gelecekte elde edilecek 

faydalar, toplum açısından feragat edilen bugünkü faydadan fazla olmadığı takdirde söz 

konusu kamu yatırımları hayata geçirilmemektedir. Bu bağlamda, kamu yatırımlarının 

ekonomik değerlemesinde toplumun bir bütün olarak zaman tercihini yansıtan SDR, 

ticari iskonto oranından ayrışmaktadır (Geray ve Bekiroğlu 2002). 

Özel sektör yatırımlarında projeyi üstlenen firma ve yatırımcı kurumların yatırımlardan 

bekledikleri asgari kârlılık düzeyi doğrultusunda tespit ettikleri ticari iskonto oranları, 

kamu yatırımlarının taşıdığı sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik olgusunu içermediği 

                                                           
3
 Proje değerlemede kullanılan farklı sosyal iskonto oranlarının proje değeri üzerindeki etkilerine ilişkin 

çalışma Ek-2’deki birinci örnekte sunulmuştur.  
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için sosyal iskonto oranlarının tespit edilmesinden çok daha kolay bir süreci ifade 

etmektedir. Bir başka ifadeyle, mali değerlemede belirlenen iskonto oranları nispeten 

firma ve yatırımcı kurumların bireysel kararlarının ve tercihlerinin bir ürünü olurken; 

söz konu ekonomik değerleme olduğunda etken olan öncelikli faktörü toplum 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla SDR’nin analizinde çözüme kavuşturulması gereken 

nokta, toplumun bir bütün olarak bugünkü tüketimden vazgeçmesine ya da gelecek 

nesillerin refahının sağlanabilmesi için bugünkü refah düzeyinden feragat etmesine 

değecek bir oranın olup olmadığıdır. Vardakoulias (2013) tarafından ele alındığı üzere; 

söz konusu noktanın çözümü birçok ekonomiste göre, birey için geçerli olanın toplum 

için de geçerli olduğu varsayımına dayanmakta ve toplumsal tercihlerin bireylerin özel 

tercihlerinin bir araya gelmesi ile oluştuğu savından hareketle ortaya çıkmaktadır. SDR 

bu bağlamda, toplumu oluşturan bireylerin tercihlerini yansıtan bir oran olmaktadır. 

Konuya çözüm bulmaya çalışan diğer ekonomistlere göre ise; kamu yatırımlarının 

iskonto edilmesi tamamen toplumun bugüne ilişkin varlıklarının gelecekte ne kadar 

değer teşkil edeceği ile ilişkilendirilmektedir ve bu doğrultuda SDR, bireylerin yüksek 

zaman tercihlerini yansıtan orandan çok daha düşük bir oran olarak belirlenmektedir.  

Sermaye piyasalarında görülen piyasa aksaklıkları ve fiyat sapmaları herhangi bir piyasa 

faiz oranının kamu yatırım kararlarında kullanılmaması için yeterli bir neden olarak 

görülmekle beraber; bazı ekonomistler tam rekabet piyasalarında oluşan bir denge faiz 

oranının bulunması halinde, söz konusu faiz oranının kamu yatırım projeleri 

değerlemesinde kullanılabileceğini iddia etmektedirler. Geleneksel faiz teorisine göre, 

piyasalarda oluşan denge faiz oranı tasarrufta bulunanların marjinal zaman tercihi ile 

yatırımlara aktarılan sermayenin marjinal verimliliğini birbirine eşitleyen bir oran 

olmaktadır. Piyasalarda oluşan söz konusu faiz oranının özel sektör firma ve yatırımcı 

kurumlarına, yatırımların ticari kârlılıklarının maksimize edilmesinde yol gösterici 

önemli bir etken olarak görülmesinden dolayı, kamu yatırım kararlarında da 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak tam rekabet için bütün koşullar sağlanmış 

olsa dahi, söz konusu faiz oranı sosyal olarak optimal bir yatırım kararı oluşturmaktan 

uzaktır. Tam rekabet piyasaları özel sektör arz ve talebini eşitleyerek ticari iskonto 

oranının tespit edilmesinde kullanılabilirken; kamu yatırımlarında sosyal olarak optimal 
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bir karar söz konusu olduğunda faiz oranı yatırımların sosyal verimliliği ile toplumsal 

tasarruf oranını eşitleyen bir oran olmak zorundadır (Feldstein 1964). 

Özel sektör yatırımları getiri oranının kamu yatırımlarındaki ekonomik kârlılığın 

ölçülmesinde kullanılamayacağını savunan Kula’ya (2006) göre, özel sektör ticari getiri 

oranları gürültü, kirlilik vb. dışsallıkları içermemektedir. Buna ek olarak, ekonomideki 

tekel, kartel gibi kısıtlayıcı uygulamalar ve kamu yararı aleyhine çalışan düzenlemeler 

neticesinde sermayenin getiri oranının, özel sektör yatırımlarında daha fazla olduğunu 

ve özel sektör getiri oranlarının kamu yatırımları değerlemesinde kullanılması 

durumunda mutlaka sosyal düzeltmelere tabi tutulması gerektiğini ifade etmektedir.  

Feldstein’a (1964) göre; özel sektör ve kamu sektörü getiri oranları arasındaki fark 

düşünüldüğünde, kamu yatırımlarının getiri oranı çok daha güvenilir bir metot olarak 

düşünülmektedir. Öyle ki, tam istihdamda çalışan bir ekonomide yatırım projeleri 

işgücü verimliliğini ve dolayısıyla da ücretleri arttırmaktadır. Bu durum özel sektör 

açısından bir maliyet unsuru olarak kabul edilmekte iken, kamu sektörü tarafından 

ücretli işgücünün ücretlerinde meydana gelen artış, faktör gelirlerindeki artışa neden 

olarak ülke ekonomisine olan kazanımları ifade etmektedir. Bu bağlamda, ekonomik 

değerleme sürecinde özel sektörden çekilen fonların sosyal verimliliğinin ölçülmesinde 

piyasa faiz oranlarının kullanılmasıyla asgari ekonomik getiri oranının göz ardı edildiği 

düşünülmektedir. Söz konusu olgular doğrultusunda, kamu yatırım kararlarında 

gelecekte ortaya çıkacak olan tüketimin değerlendirilmesinde, piyasa faiz oranlarının 

kullanılması reddedilerek, sistematik olarak tespit edilen SDR’nin kullanılması tercih 

edilmektedir.  

Teoride özel sektör ticari iskonto oranlarından yukarıda ele alındığı şekilde farklılaşan 

SDR, uygulamada, kamu yatırımları ve sosyal projeler söz konusu olduğunda ülkeden 

ülkeye değişen ve genellikle özel sektör ticari iskonto oranlarından daha düşük olarak 

tespit edilen bir oran olarak ülkelerin kendileri tarafından belirlenmektedir.  
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5.4.3 Sosyal iskonto oranının belirlenmesinde etkili olan faktörler 

Bireylerin ve genel olarak toplumun, kamu yatırımlarından doğan sosyal fayda ve 

maliyetlere karşı göstermiş olduğu duyarlılığın derecesini yansıtan, diğer bir ifadeyle 

toplumun yatırımlardan kaynaklanan sosyal fayda ve maliyetlerin sosyo-ekonomik 

getirilerini ve kayıplarını karşılamayı tercih ettikleri zaman dilimine göre tespit edilen 

SDR’nin oluşumuna etki eden faktörler; iskontonun (faizin) varlığı, saf (pür) zaman 

tercihi, risk ve belirsizlik faktörü, tüketimin azalan marjinal faydası, fırsat maliyeti ve 

yatırım kararlarında gelecek nesillerin kayıp ve kazanımlarının dikkate alınması 

şeklinde sıralanabilmektedir.  

i) İskontonun (Faizin) Varlığı: Gelecek zaman içerisinde oluşacak fayda ve maliyetlerin 

bugünkü değerlerinin tespit edilme süreci iskonto etmeyi ifade ederken, iskonto etmeyi 

tanımlayan faiz oranların varlığı süreç ile birebir ilişkilidir. Toplumu oluşturan 

bireylerin tüketim ve tasarruf kararlarındaki zamanlama tercihine göre belirlenen 

SDR’nin tespit edilmesinde etkin rol oynayan faiz oranları, ekonomik değerleme 

sürecinde bireylerin zaman tercihlerine bağlı olarak pozitif ve negatif iskonto (faiz) 

oranları olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin 

sabırsız olmaları sonucu gelecek zaman içerisinde oluşacak faydalardan ziyade bugünkü 

faydaları tercih etmeleri pozitif iskonto oranlarının oluşumundaki ilk etmen iken; 

sermayenin verimliliği ikinci etmen olarak ortaya çıkmaktadır. Pearce ve Turner’a 

(1990) göre; bireylerin sermaye kaynaklarını tüketmek yerine yatırımlara aktarmaları, 

söz konusu kaynaklardan bugüne nazaran gelecekte daha fazla tüketim imkânı 

sağlamalarına olanak verecektir. Dolayısıyla, toplumun zaman tercihi ile katlandığı 

sürecin maliyeti gelecek zamanda oluşacak ilave faydalardan daha az ise, bugünkü 

tüketimden vazgeçerek gelecek zaman içerisinde oluşacak faydaları beklemek toplum 

için daha mantıklı bir hal alacaktır. Bu bağlamda, sermayenin verimliliği ile toplumun 

zaman tercihini yansıtan SDR arasında oldukça kuvvetli bir bağ olduğundan söz etmek 

mümkün olmaktadır.  

Bugünkü nesli aynı asgari geçim düzeyinde bırakarak, bugünkü tüketimi gelecekteki 

tüketimin lehine olacak şekilde sürekli ertelemek ise, negatif iskonto oranlarının varlığı 

ile açıklanmaktadır. Ancak, toplumu oluşturan bireylerin söz konusu erteleme sürecine 
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ömürleri boyu katlanarak, gelecek neslin refahı için sürekli olarak bugünkü 

tüketimlerinden vazgeçmeleri, sadece teoride kalan ve gerçekte rastlanamayan bir 

durum olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, birçok ekonomiste göre SDR 

uygulamada, sıfır iskonto oranı ile pozitif iskonto oranı arasında değişen bir değer 

almaktadır.  

ii) Saf (Pür) Zaman Tercihi: Jevons’a (1968) göre; bireylerin hayattan maksimum 

düzeyde fayda ve yarar sağlayabilmeleri, gelecek zaman içerisinde ortaya çıkabilecek 

durumların zamansal uzaklıkları dikkate alınmaksızın, bugünkü durum ve şartlar kadar 

yaşamlarında etkili olmaları ile mümkün iken; toplumu oluşturan bireyler gelecekte 

oluşacak faydaları bugünkü faydalara nazaran çok daha az etkili olarak düşünerek, 

zamansal tercihlerini bugünkü tüketimin faydaları üzerinden kullanmaktadırlar (Kula 

2006). 

SDR’nin belirlenmesinde önemli faktörlerden biri olarak hesaplamalara dâhil kılınan ve 

sabırsızlık olgusu ile tabir edilen pür zaman tercihi, SDR üzerindeki etkilerinden ötürü 

literatürde eleştirilere maruz kalmaktadır. Öyle ki, birçok ekonomiste göre, bireylerin 

göstermiş oldukları sabırsız tutumları kendilerinin yaşam süresi refahlarını maksimize 

etme çabalarıyla uyuşmamaktadır. Sabırsızlığın sebebiyet verdiği iskonto etme olgusu 

bireyleri uzun dönem refah seviyeleriyle bağdaşmayan kararlar almaya yöneltmekte, bu 

doğrultuda belirlenen SDR ile de, toplum açısından önemli atfedilecek ve özellikle 

faydaları uzun yıllar içerinde ortaya çıkacak yatırımların önüne geçilmesine neden 

olunacaktır. Toplumu oluşturan bireylerin yatırımlardan ne istediklerinin ya da ne talep 

ettiklerinin sosyal politikalarda karar vericiler açısından bir tavsiye ya da sonuç niteliği 

taşımadığını iddia eden bir diğer eleştiriye göre ise; ekonomik kârlılığın hedef alındığı 

birçok kamu yatırımında bireysel tercihlerin geçersiz kılındığı ifade edilmekte, SDR 

hesaplamalarında pür zaman tercihinin dikkate alınmaması gerekliliği ön plana 

çıkarılmaktadır (Pearce ve Turner 1990). 

iii) Risk ve Belirsizlik: Genel olarak finansal ve ekonomik açıdan belirsizliğin bir 

sonucu olarak tanımlanabilen risk faktörü; belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı, 

istenmeyen ya da beklenmeyen bir olayın ortaya çıkma olasılığı ve istenmeyen bir 

olayın ortaya çıkış ihtimali durumunda beklenen sonuca olan etkilerin dâhil olduğu 
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bileşenlerden oluşmaktadır. Tevfik (1997) tarafından ifade edildiği üzere; bir varlığın 

riski, o varlıktan gelecekte sağlanacak verimin olası değişkenliği olarak 

tanımlanabilmekte, aynı doğrultuda proje riski ise gelecekte beklenen verimin 

değişkenliği ile ölçülmektedir (Bostancı ve Demir 2008). 

Kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde SDR’nin tespit edilme aşamasındaki 

etkin faktörlerden biri olan risk ve belirsizlik, ekonomik kârlılığın hedef alındığı 

toplumsal nitelikli yatırım projelerinde, bugünkü tüketimden feragat edilerek gelecek 

zaman içerisinde elde edilecek faydaların gerçekleştiği zamanda hayatta olmama 

ihtimali ve ekonomik faktörler neticesinde tasarruf ve yatırımların gelecekte var 

olmaması olasılıkları ile ölçülmektedir. Fisher’a (1930) göre; toplumu oluşturan her 

birey ölümlüdür ve dolayısıyla ölümlü bireylerin gelecekte hayatta olmama ihtimaline 

karşı bugünkü tüketime gelecek zamandaki tüketimden daha fazla ehemmiyet vermeleri 

mantıklı bir davranış biçimidir. Gelecek zaman içerisinde elde edilecek faydaların söz 

konusu zamanda hayatta olmama olasılığı ile çarpılarak SDR hesaplaması metodu ise, 

Eckstein (1961) ve Henderson (1965) tarafından SDR’nin oluşturulmasında risk ve 

belirsizlik faktörlerinin etkilerinin minimize edilebilmesi için geliştirilmiştir (Kula 

2006).  

Yatırımlardan doğan gelecekteki faydalardan kazanç sağlamayı bekleyen bireylerin söz 

konusu zamanda hayatta olma olasılıkları bulunsa dahi; tasarrufların değerlendirilerek 

sosyal ve ekonomik yatırımlara dönüştürülmemesi, bireylerin söz konusu zaman içinde 

tercihlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin varlığı ve gelecek bir tarihte faydanın 

kullanılabilirliği ya da maliyetlerin oluşabileceği konularına dair belirsizliklerin var 

olma ihtimali iskonto hesaplamalarında her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Ele 

alınan söz konusu belirsizlik durumlarında izlenecek yol, yatırımlardan beklenen getiri 

oranının kişiden kişiye ve ya sektörden sektöre değişen yapısı dikkate alınarak, riskin 

tazminatını yansıtır ve karşılar bir derecede SDR tespit edilmesidir.  

iv) Tüketimin Azalan Marjinal Faydası: Ekonomi bilimindeki Azalan Marjinal Faydalar 

Kanunu’na göre; bir malın tüketim miktarı eşit birimler halinde arttıkça o malın her yeni 

tüketim biriminin sağlayacağı ek fayda azalma eğilimi göstermektedir. Aynı paralelde 

ifade edilirse; toplumu oluşturan bireylerin gelirleri sürekli olarak arttığında, bireylerin 
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refah düzeyleri de artacak, ancak söz konusu refah artışı azalarak artan bir fonksiyonu 

temsil edecektir. Bireylerin toplam gelirlerine yapılan her bir ilave ek gelir, bireylerin 

toplam refah düzeylerinde söz konusu ilaveden daha az oranda artış sağlayacaktır. Bu 

bağlamda, artan tüketimin azalan marjinal faydası kuramı çerçevesinde, toplumu 

oluşturan bireyler için, bugünkü tüketimin sağlayacağı kazanımların gelecekteki tüketim 

kazanımlarından daha kıymetli olarak değerlendirildiği ifade edilebilmektedir.  

Kamu yatırımlarının ekonomik değerleme sürecinde iskonto hesaplamalarına dâhil 

edilen pür zaman tercihi faktörüne ek olarak, SDR’nin tespit edilmesi aynı zamanda 

tüketimin azalan marjinal fayda kuramı ile de değerlendirilebilmektedir. Kuram 

doğrultusunda oluşturulan iskonto oranı, pür zaman tercihine dayanılarak tespit edilen 

SDR ile aynı doğrultuda olmak üzere, bireylerin gelecek zamanda ortaya çıkacak 

faydalardan ziyade bugünkü faydaların kullanılmasına yönelik tercihlerini yansıtan bir 

oran olarak tespit edilmektedir. Farklı zaman dilimleri içerisinde farklı bireylerin elde 

edeceği faydalar ile aynı bireyin süregelen zaman içerisinde elde edeceği faydaların 

kıyaslanması yoluyla ölçülmeye çalışılan tüketimin marjinal fayda değeri, birçok 

ekonomist tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır. SDR hesaplamalarında tüketimin 

marjinal faydasının esneklik değerinin ölçülmesinin ekonomik olarak bir anlam 

taşımadığını ifade eden söz konusu ekonomistler, faydanın ölçülmesinin kendi içinde 

kısır bir döngü yaratarak anlamlı sonuçlar üretemeyeceğini iddia etmektedirler.  

Toplumu oluşturan bireylerin gelirlerinde ve dolayısıyla tüketimlerinde meydana 

gelecek olan ilave bir birim artışın, söz konusu bireylerin toplam refah seviyelerine olan 

etkilerinin ölçüldüğü tüketimin azalan marjinal faydası kuramı çerçevesinde iskonto 

hesaplamalarının gerçekleştirilmesinde; ülkedeki reel tüketimin zaman içerisindeki 

hareketliliği de önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, zaman içerisinde 

artış gösteren reel tüketim oranı gelişmiş ülke ekonomilerinde geçmiş tecrübelere 

dayanılarak tahmin edilebilirken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde söz konusu 

durum geçerli olmamaktadır. Yatırımlardan doğan sosyal nitelikli kazanç ve kayıpların 

oluşmasının uzun yıllar aldığı özellikle çevre ve iklim değişikliği gibi toplumsal nitelikli 

kamu yatırımlarında, tüketimin azalan marjinal faydası kuramı doğrultusunda 

belirlenecek olan yüksek iskonto oranları uzun vadede çevresel ve iklimsel bozulmalara 

sebebiyet vereceğinden, kişi başına düşen reel tüketim miktarında zamanla azalma 
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görülecektir. Bu bağlamda, tek başına tüketimin azalan marjinal faydası kuramı 

doğrultusunda hesaplanan bir iskonto oranının gelecek nesiller aleyhine sosyal ve 

ekonomik yük yaratacağı iddiası doğrultusunda, SDR’nin aynı zamanda beklenen 

ekonomik büyümeyi de yansıtan bir oran olarak tespit edilmesi gerekliliği iddia 

edilmektedir (Pearce ve Turner 1990). 

v) Fırsat Maliyeti: Çalışmanın önceki kısmında ele alındığı üzere; SDR esasen 

kaynakların fırsat maliyetini yansıtan bir oranı temsil etmek üzere, herhangi bir yatırım 

projesi için sermaye piyasalarından kaynak kullanılması durumunda söz konusu proje 

uğruna feragat edilecek olan gerçek ekonomik getiriyi, bir diğer ifadeyle projeye 

aktarılan kaynakların fırsat maliyetini ifade etmektedir.  

SDR’nin tespit edilmesinde yatırımlara aktarılan kaynakların fırsat maliyetine dayanan 

bir hesaplama yapılmasına gelen en önemli itirazlar çevreci literatür tarafından öne 

sürülmekte; hesaplanan iskonto oranlarının nesiller arası eşitlik kavramı ile uyuşmadığı 

ve sürdürülebilirlik ilkesi ile bağdaşmadığı iddia edilmektedir. Pearce ve Turner’a 

(1990) göre; sabit bir iskonto oranının üstel bir form edinmesiyle ortaya çıkan iskonto 

faktörü, en genel anlamıyla bileşik faizin karşılığı olmaktadır. Diğer bir ifade ile ele 

alınırsa, yatırımlara aktarılan bugünkü kaynakların değeri bileşik faiz uygulanması 

sonucunda gelecek bir tarihte bugünkü değerinden daha fazla bir değeri temsil 

edecektir. Bileşik faiz uygulaması ile ortaya çıkan değer artışının yatırımlara 

dönüştürülmeyerek tüketildiği varsayımı altında, söz konusu tüketim davranışı herhangi 

bir fırsat maliyetine sahip olmayacak; fırsat maliyeti ve sermayenin verimliliğine 

dayanarak tespit edilen pozitif iskonto oranları neticesinde sürdürülebilirlik ve nesiller 

arası eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çevre bilimleri 

literatüründe öne sürülen söz konusu itiraz doğru olarak kabul edilirse, tüketim 

davranışlarının iskonto edilmesinde fırsat maliyeti oranının kullanılmaması gerekliliği 

ortaya çıkmakta; SDR’nin neyi temel alarak hesaplandığı göz önüne alınmaksızın 

düşürülmesi ve hatta indirgemede negatif iskonto oranlarının esas alınması 

önerilmektedir. Ancak doğal kaynaklara olan talebin düşük iskonto oranlarına nazaran 

yüksek iskonto oranlarında daha fazla olması sebebi ile yatırım maliyetlerinin yükünün 

ağırlıklı olarak gelecek nesillere bırakıldığı yüksek iskonto oranlarında, çevresel 
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faktörler dikkate alındığında, oranların yatırımın genel ilerleme hızına dayanılarak 

düşürülmesi veya yükseltilmesi gerekliliği ayrıca ifade edilmektedir.   

vi) Nesiller Arası Eşitlik Kavramı (Intergenerational Equity): Kamu yatırımlarının 

ekonomik değerleme sürecinde sosyal iskontonun hesaplanmasında üzerinde en çok 

tartışılan konulardan biri olan nesiller arası eşitlik ilkesi, yatırım kararları alınması 

aşamasında toplumu oluşturan bugünkü bireylerin kazanım ve kayıpları kadar gelecek 

nesillerin de yatırımlardan doğacak olan fayda ve maliyet unsurlarından etkilenme 

derecelerinin hesaplamalarda dikkate alınması gerekliliğini ifade etmektedir.  

Çalışmanın bir önceki kısmında da değinildiği üzere; yatırımların bugünkü değerinin 

hesaplanmasında SDR’nin çok yüksek bir oran olarak alınması, gelecek zamanda 

oluşacak nakit akımlarını göz ardı ederek, gelecek nesiller aleyhine aşırı bir finansal yük 

doğurmaktadır. Öyle ki; yüksek bir SDR’nin uygulanması ile sosyal faydaları kısa 

vadede elde edilirken sosyal maliyetleri uzak gelecekte oluşacak olan herhangi bir kamu 

yatırımı, standart bir SFMA sonucu yapılabilir olarak değerlendirilirken, söz konusu 

süreçte gelecek nesillerin yatırımdan doğan sosyal maliyetleri orantısız bir şekilde 

üstlenmek zorunda oldukları gerçeği göz ardı edilmektedir. İskonto oranının yüksek 

olarak alındığı projelerde SFMA kuralarına göre, sosyal faydaları gelecek yıllar 

içerisinde ortaya çıkacak olan yatırımlar ekonomik değerleme sürecinde tercih 

edilmemektedir. Bu bağlamda yatırımlardan doğan sosyal maliyetlere katlanmak 

zorunda bırakılan gelecek nesiller aynı zamanda yatırımlardan doğacak olan sosyal 

faydaların büyük bir bölümünden de mahrum bırakılmaktadırlar. Bunlara ek olarak; 

mevcut sermayenin kullanılabilirliğine bağlı olarak, iskonto oranları arttıkça yatırımın 

toplam düzeyi ve gelecek nesillere bırakılan sermaye stokunda azalmalar 

yaşanmaktadır.  

Kamu yatırımlarının değerlemesinde bugünkü neslin zaman tercihlerine ve sermayenin 

verimliliğine dayanılarak belirlenen SDR neticesinde oluşan gelecek nesiller aleyhine 

fark gözetme olgusunun ve gelecek nesillerin yaşayacağı mağduriyetin önüne 

geçilebilmesi için iskonto hesaplamalarına temel oluşturmak üzere Pearce ve Turner 

(1990) tarafından geliştirilen “Örtüşen Fayda Fonksiyonu” eşitlik 5.6’da verilmiştir.  
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Ui = Ui (Ci, Uj, Uk )                                                                                                    (5.6)  

Burada;  

Ui  : Bugünkü neslin faydası 

Ci : Bugünkü neslin tüketim miktarı 

Uj : Gelecek ikinci neslin faydası 

Uk : Gelecek üçüncü neslin faydasını gösterir. 

Örtüşen fayda fonksiyonu argümanına göre, gelecek nesillerin problemleri direk olarak 

bugünkü neslin tercihlerinde dikkate alınmaktadır. Bugünkü neslin kendisinden sonra 

gelecek olan ikinci ve üçüncü neslin ne isteyeceğine dair verecekleri karar, söz konusu 

nesillerin kendi isteklerini gerçekleştirmelerinde maksimum imkânın yaratılması 

amacıyla kaynak yatırımını ve aktarımını içermektedir. Bugünkü neslin gelecek nesiller 

lehine kaynak aktarımında bulunabilmeleri için kendi menfaatlerinin güvence altına 

alınmış olması gerekliliği de bu nokta da değinilmesi gereken bir husus olarak ortaya 

çıkmaktadır. Literatürde “Assurance Argument” olarak yer bulan kurama göre, 

bireylerin tercihlerinde gelecek nesilleri dikkate almaları ancak kendi menfaatlerinin 

güvence altına alındığı koşullar altında geçerli olmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal 

refahı sağlamak ve kontrol etmekle görevli olan devlet yüksek sorumluluk anlayışı 

doğrultusunda, toplumu oluşturan bireylerin tercihleri neticesinde ortaya çıkan piyasa 

iskonto oranlarını, bireylerin gelecek nesillerin sorumluğunu taşıyarak verdikleri 

kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirmekte ve sonuçta piyasada oluşan iskonto 

oranlarından daha düşük oranlı bir SDR tespit ederek soruna çözüm üretmeye 

çalışmaktadır.  

5.5 Sosyal İskonto Oranının Tespit Yöntemleri 

Kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde, yatırım projelerinin gelecekte oluşacak 

etkilerinin en uygun şekilde bugüne iskonto edilmesinde kullanılacak olan oranın, 

yatırımların ülke ekonomisinde büyümeye katkı sağlayabilmesi için elde etmesi gereken 

en düşük getiriyi ifade eden sosyal iskonto oranı (SDR) olduğu konusunda fikir birliği 

sağlanmış olmakla beraber; söz konusu oranın tespit edilmesinde kullanılacak olan 
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yöntemin ne olacağı literatürde halen tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden 

olmaktadır.  

Ekonomi literatüründe sosyal iskonto oranı hesaplamalarının temelini oluşturan dört 

farklı yaklaşım bulunmaktadır. Piyasa faiz oranı, devlet iç borçlanma oranı, sosyal fırsat 

maliyeti oranı ve sosyal zaman tercihi oranı olarak öne sürülebilen yaklaşımlardan; 

sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) ile sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) ekonomistler 

tarafından yoğunlukla üzerinde durulan ve tartışılan konular olarak ortaya çıkmaktadır 

(Kula 2006). Çalışmanın daha önceki kısımlarında da ele alındığı üzere; piyasa faiz 

oranları, tam rekabet koşullarının yaşandığı piyasalarda tasarruf arzı ile yatırım talebinin 

denge faiz oranında eşitlenmesi ile ortaya çıkmakta ve aynı zamanda tasarrufta 

bulunanların marjinal zaman tercihi ile yatırımlara aktarılan kaynakların marjinal 

verimliliğinin birbirlerine eşitlendiği noktayı temsil ederek gerek özel sektör 

yatırımlarının, gerekse kamu yatırımlarının değerlemesinde iskonto oranı olarak 

kullanılabilmektedir. Ancak, söz konusu piyasa faiz oranının, eksik rekabet koşulları 

altında işleyen piyasalarda kamu yatırımlarının ekonomik ve sosyal getirilerinin 

belirlenmesinde, hem zaman tercihinin hem de sermayenin verimliliğinin ortaya 

konulmasında bir ölçüt olarak alınamayacağı kabul görmüş bir gerçektir.  

SDR’nin temelini oluşturan bir diğer yaklaşım olarak öne sürülen devlet iç borçlanma 

oranları, uzun dönem devlet tahvili faiz oralarını yansıtmak üzere özellikle gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde yatırımların sosyal getiri oranlarının tespitinde uygulanabilen 

bir oran olarak kabul görmektedir. Kula (2006) tarafından da ele alındığı üzere; 

SDR’nin ortaya çıkmasına temel oluşturan diğer iki yaklaşımı ifade eden, sosyal zaman 

tercihi oranının ve sosyal fırsat maliyeti oranının uygulanabilirliği literatürde halen 

tartışmalara konu olmaktadır.  

Ülke ekonomisinde mevcut bulunan kıt kaynakların ekonomik fırsat maliyetlerinin 

yansıtılmasında pozitif iskonto oranları ile temsil edilmek üzere belirlenen SDR’nin iki 

olası kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan ilki, toplumu oluşturan bireylerin zaman 

tercihlerini yansıtan ve tüketimin azalan marjinal faydası, pür zaman tercihi ve risk 

faktörleri doğrultusunda tespit edilen SZTO iken; bir diğeri ise, tüketiminden feragat 

edilerek yatırımlara aktarılan sermaye kaynaklarının fırsat maliyetini yansıtan 
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SFMO’dur.  Yukarıda da değinildiği üzere; piyasa aksaklıklarının yaşanmadığı ve vergi, 

sübvansiyon gibi fiyat sapmalarına neden olan uygulamaların görülmediği tam rekabet 

koşulları altında SZTO ve SFMO denge bir faiz oranında SDR’yi temsil etmek üzere 

birbirlerine eşitlenmektedirler.  

 

Şekil 5.3 Tam rekabet piyasalarında oluşan sosyal iskonto oranı (Young 2002) 

Toplumun tasarruf ve yatırım tercihlerinin yatırımların getiri oranları üzerindeki 

etkilerinin SZTO ve SFMO dâhilinde ele alındığı şekil 5.3’te tasarrufları ifade eden T 

doğrusu, bireylerin bugünkü veya gelecek zamandaki tüketimleri dikkate almadan 

gösterdikleri tasarruf eğilimlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, SZTO eğrisini ifade 

eden T doğrusu, bireylerin bugünkü tüketimden feragat ederek tasarrufa yönelttikleri 

yani yatırımlara aktardıkları kaynak miktarının da bir göstergesi olarak aynı zamanda 

sermaye arz eğrisini temsil etmektedir. Bu doğrultuda, getiri oranı arttıkça, tasarruf 

miktarı da aynı oranda artmaktadır. Yatırımları ifade eden Y doğrusu ise SFMO’yu 

temsil ederek, üretime aktarılan kaynakların yatırımlara olan getirisini yansıtmakta; 

azalan getiri oranın neden olduğu sermaye aktarım artışının bir göstergesi olarak da 
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sermaye talep eğrisini ifade etmektedir. Tam rekabet koşulları altında, tüketimin ve 

tasarrufun toplumsal ikame oranı (tasarrufta bulunanların getiri oranı) ile yatırımlara 

aktarılan kaynakların oranı (yatırımda bulunanların getiri oranı) E noktasında dengeye 

gelerek, birbirlerine eşitlenmektedir. Tasarrufların (T0) yatırımların ise (Y0) olduğu E 

noktasındaki (r0) getiri oranı etkin iskonto oranını yansıtarak SDR’yi temsil etmektedir 

(Şekil 5.3).  

Piyasalar tam rekabetten uzaklaşarak eksik rekabet koşullarına dönüştükçe Şekil 5.3’te 

yatırımda bulunanların getiri oranını ifade eden SFMO eğrisi ile tasarrufta bulunanların 

getiri oranını ifade eden SZTO eğrisi arasındaki fark açılmaktadır. SDR’nin tespit 

edilmesine kaynak oluşturduğu öne sürülen SZTO ve SFMO arasında oluşan söz 

konusu fark neticesinde eksik (gerçek) piyasalarda, kaynakların özel sektör ve kamu 

yatırımları arasındaki etkin dağılımını ve toplumun tüketim ve tasarruf davranışları 

arasındaki zaman tercihlerini yansıtacak şekilde bir iskonto oranın hesaplanması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Ekonomi literatüründe sosyal iskonto hesaplamalarında üzerinde çokça tartışmalara 

neden olan SZTO ve SFMO yaklaşımlarına ek olarak iki yaklaşımdan daha söz 

edilebilmekte; bu bağlamda, SDR’nin tespit edilme yöntemleri aşağıdaki şekilde 

sıralanabilmektedir. 

i) Sosyal Zaman Tercihi Oranı Yöntemi (SZTO) 

ii) Sosyal Fırsat Maliyeti Oranı Yöntemi(SFMO) 

iii) Ağırlıklı Ortalama Yöntemi (AO) 

iv) Sermayenin Gölge Fiyatı Yöntemi (SGF) 

5.5.1 Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) yöntemi  

Tüketimin faiz oranını yansıtan sosyal zaman tercihi oranı, toplumdaki tasarruf 

miktarına ve ülkenin ekonomik büyüme oranına dayanarak; Uzunkaya ve Uzunkaya 

(2012) tarafından tanımlandığı üzere, “bir toplumun içinde bulunulan zamandaki 

tüketimini, gelecekte daha fazla tüketim yapabilmek adına erteleyerek tasarrufa 
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yönelmesi için gerekli minimum getiri oranını” temsil etmektedir. Toplumu oluşturan 

bireylerin bugünkü tüketimden feragat ederek tasarrufta bulunmayı tercih etmeleri, özel 

sektör ve kamu yatırımlarına fon sağlayıcı faktörler olarak belli bir kaynak birikimine 

neden olmaktadır. Bu doğrultuda, SZTO yöntemi ile tespit edilen kamu yatırımları getiri 

oranının yani sosyal iskonto oranının (SDR), hem toplumun gelecek zamana ertelediği 

tüketimden elde etmeyi planladığı net faydayı hem de kamu yatırımlarına aktarılan 

fonlar neticesinde azalan özel sektör yatırımlarının marjinal ekonomik fırsat maliyetini 

yansıtan bir oran olması beklenmektedir. Ancak, Kaplan (2014) tarafından da 

değinildiği üzere; SZTO kamu yatırımlarına aktarılan kaynakların sadece toplumdaki 

mevcut tüketimi ertelediği varsayıma dayanmakta, kamu tarafından kullanılan 

kaynakların özel sektör yatırımlarına olan etkilerini hesaplamalarda dikkate 

almamaktadır. 

SZTO yöntemi kullanılarak SDR tespit edilmesinde literatürde birkaç farklı yöntemden 

söz edilmektedir. Vergi sonrası piyasa faiz oranının kullanılması ile iskonto oranının 

hesaplanması söz konusu yöntemlerden bir tanesini temsil etmek üzere; tam rekabet 

koşullarının görüldüğü piyasalarda, toplumu oluşturan bireylerin iskonto tercihlerinin 

piyasada oluşan iskonto oranına eşit olduğu varsayımına dayanmaktadır. Piyasa 

aksaklıklarının ve fiyat sapmalarının yaşanmadığı tam rekabet koşulları altında, 

toplumu oluşturan bütün bireylerin piyasaya girişlerinin sağlandığı ekonomilerde vergi 

sonrası piyasa faiz oranı SDR olarak alınabilirken, söz konusu durum az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler için geçerli olmamaktadır. Bununla beraber, tam rekabet 

koşulları sağlanabilmiş dahi olsa bireylerin iskonto tercihlerinin vergi sonrası piyasa 

faiz oranı üzerinde bir oran olarak ortaya çıktığı gerekçesi ile yaklaşım kabul 

görmemektedir. Marglin (1963) tarafından öne sürülen bir diğer yaklaşımda ise; SZTO 

hesaplamalarının temeli ekonomideki optimum büyüme oranına dayandırılmakta, bu 

şekilde tespit edilecek iskonto oranının söz konusu büyüme oranına karşılık gelen 

yatırım miktarını yansıtarak kaynakların sektörler arası dağılımını en iyi şekilde 

göstereceği iddia edilmektedir. Ekonomideki optimum büyüme oranının bilinmesi ya da 

tahmin edilmesi gelişmiş ülkelerde dahi oldukça güç olduğundan, literatürde bu 

yaklaşım da geçerli kabul edilmemektedir (Young 2002). 
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SZTO’nun hesaplanarak kamu yatırımlarından doğacak etkilerin bugüne 

indirgenmesinde kullanılmak üzere iskonto oranı belirlenmesinde kabul görmüş ve en 

yaygın kullanıma sahip olan yaklaşım, Ramsey’in standart sosyal zaman tercihi oranı ile 

sosyal iskonto oranı hesaplamasına dayanmaktadır (Pearce ve Turner 1990). 

Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) hesaplaması; toplumu oluşturan bireylerin 

sabırsızlık düzeylerini yansıtan pür zaman tercihi oranı, bireylerin ilave bir birim 

tüketimden elde edecekleri fayda ile esneklik arasındaki ilişkiyi ifade ederek, tüketim 

miktarındaki yüzdesel değişimin sağlanacak faydadaki yüzdesel değişime oranını temsil 

eden tüketimin marjinal fayda esnekliği ve gelecekte kişi başına düşen reel tüketim artış 

oranı faktörlerini içermektedir (Eşitlik 5.7). Hesaplamaya dâhil olan her bir faktör 

değişkeninden oransal bir sonuç elde edilerek, oranların toplanması yoluyla SDR tespit 

edilmektedir. 

S= p + μg                                                                                                                 (5.7) 

Burada;  

S : Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) 

p : Pür zaman tercihi oranı 

μ : Tüketimin marjinal fayda esnekliği 

g : Kişi başına düşen reel tüketimdeki artış oranını ifade eder. 

Rambaud ve Torrecillas (2006) tarafından ele alındığı üzere; Ramsey formülüne 

dayandırılarak yapılan SDR hesaplamaları, hesaplamaya dâhil edilen faktörlerden 

dolayı literatürde Broome, O’Neil ve Kula gibi ekonomistler tarafından eleştirilere 

maruz kalmaktadır. Bir nesilden diğer bir nesil için yapılan iskontonun bireylerin kendi 

yaşam süreleri içerisindeki indirgemeden farklı olacağı gerekçesiyle pür zaman tercihini 

reddeden ekonomistler, gelecek nesillerin sahip olabileceği doğal kaynak varlığının 

bugünkü neslin sahip olduğundan daha kötü ve az durumda olacağı gerekçesiyle 

eşitlikteki μg faktörünün hesaplamada negatif (-) değerli bir değişken olacağını iddia 

etmektedirler. Bunlara ek olarak, gelecek ile ilgili belirsizliğin iskonto oranı hesaplarına 

dâhil edilmemesi gerektiğini düşünen ekonomistler; nesiller arası (intergenerational) 
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kaynak dağılımı kuralları ile aynı nesil içindeki (intragenerational) kaynak dağılım 

kurallarının birbirlerinden farklılaştırılması zorunluluğunu savunmaktadırlar.  

Sosyal zaman tercihi oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan sosyal iskonto oranları 

genellikle %3 ile %7 arasında değişmekte olup, diğer SDR hesaplama yöntemlerine 

oranla en düşük oranları vermekte ve genellikle gelişmiş ülkeler tarafından 

kullanılmaktadır.  

5.5.2 Sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) yöntemi  

Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) yönteminde sosyal iskonto oranı hesaplamalarında 

göz ardı edilen kamu yatırımları ile vazgeçilen özel sektör yatırımları getiri oranı ve 

sermayenin verimliliği olgusu sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) yönteminin temelini 

oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinde var olan ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırım 

projeleri bir bütün olarak düşünüldüğünde, yatırımların özel sektör ve kamu sektörü 

arasında projelerin nitelikleri ve getirileri baz alınarak pay edildiği ve söz konusu 

projelerin ülke ekonomisinde mevcut olan kıt kaynaklardan yani tek bir kaynak 

havuzundan finanse edildiği söylenebilmektedir. Bu bağlamda, kamu yatırımlarının 

hayata geçirilmesi ile özel sektör yatırımlarından feragat edildiği gerçeği doğrultusunda 

hareket eden SFMO yöntemine göre, kamu yatırımlarının ekonomik değerleme 

sürecinde kullanılabilecek en uygun sosyal iskonto oranı, sermayenin marjinal 

verimliğini yansıtan ve özel sektördeki sermayenin marjinal fırsat maliyetine eşit bir 

oran olmaktadır. Bir diğer ifade ile “herhangi bir projeye kaynak aktarıldığında, getiri 

elde edilebilecek alternatif projelerden feragat edilmekte ve bir fırsat maliyeti 

yaratılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir yatırımcıyı bir projeye yatırım yapma 

konusunda ikna edebilmek için, o yatırımcının getiri beklentisinin, en azından 

aktaracağı kaynağın (sermayenin) fırsat maliyeti seviyesinde olması gerekmektedir” 

(Uzunkaya ve Uzunkaya 2012). Bu doğrultuda, kamu yatırım projelerine aktarılan 

kaynakların ülke ekonomisine olan etkilerinin sadece özel sektör yatırımlarının 

azalmasına yönelik olduğu ve dolayısıyla toplumun tüketim ve tasarruf davranışlarını 

dikkate almadığı düşünülürse; kamu yatırım projelerinden elde edilecek getirinin özel 

sektör yatırım projeleri getirisinden daha düşük olduğu durumlarda, ekonomideki kıt 

kaynakların etkin tahsisinin gerçekleşemeyeceği ve aynı zamanda ekonomik faydanın 
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maksimize edilemeyeceği gerekçeleri ile kaynakların kamu yatırımlarından ziyade özel 

sektör yatırımlarına aktarılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

SFMO Young (2002) tarafından, alternatif en iyi özel sektör yatırımının net bugünkü 

değerini sıfıra eşitleyen oran olarak tanımlanmakta, bu doğrultuda sosyal fırsat 

maliyetinin finansal piyasalardaki maliyet unsurunu temsil ederek, hükümetler 

tarafından söz konusu yatırıma benzer bir yatırımın özel sektör tarafından yürütülmesi 

halinde sağlayacağı getirinin hesaplanması yoluyla elde edilebileceğini ifade 

etmektedir.  Burada göz önüne alınması gereken nokta; piyasada oluşan faiz oranının 

ancak tam rekabet koşulları altında söz konusu getiri oranını temsil ettiği, günümüzdeki 

mevcut rekabet koşulları altında tek bir getiri oranı ile özel sektör yatırımlarına aktarılan 

kaynakların (sermayenin) fırsat maliyetlerinin yansıtılmasının yeterli olmadığı 

gerçekliğidir.  Bahsi geçen hesaplama ile elde edilecek sosyal iskonto oranı, kamu 

tarafından yürütülen yatırım projesinin sosyal fırsat maliyeti ile aynı projenin alternatifi 

olabilecek en iyi özel sektör yatırımının getiri oranlarını dengeleyen bir değer olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Yatırım projesine aktarılacak olan kaynak ve fonların yer değiştirerek kamu sektörü 

yerine özel sektöre tahsis edildiği durumlarda; proje kapsamında sübvansiyon 

sağlanması oranı düşürürken, vergi uygulaması oran üzerinde arttırıcı bir etki 

yaratmaktadır. Özel sektör yatırım projeden doğacak olan sosyal fayda ve maliyetlerin 

yaratacağı dışsallıklar da dikkate alındığında, hesaplamalara risk faktörünün de dâhil 

edilmesi gerekliliği ortaya çıkmakta; bu bağlamda negatif dışsallıklarda azalan bir oran 

söz konusu olur iken, pozitif dışsallıkların var olduğu durumlarda artan bir sosyal 

iskonto oranı oluşacaktır.  

Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) ve/veya sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) 

yöntemleriyle tespit edilen sosyal iskonto oranının elde ediliş sürecinin ele alındığı şekil 

5.4’de (t) ve (t+1) bu yıllara ait tüketim miktarını ifade ederken, TT’ üretim imkânları 

eğrisi (t) ve (t+1) yılları arasındaki olası üretim yapısını göstermektedir. Yatırım 

sürecinde üretime dâhil olan bütün kaynaklar (t) yılına aktarılırsa yatırımın getirisi OT 

eğrisi olmakta, tüm kaynakların (t+1) yılına aktarılması durumunda ise yatırım getirisini 
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OT’ eğrisi ifade etmektedir. Bir başka deyişle, ekonominin T’ yılında olduğu varsayımı 

altında; (t) yılında yatırıma aktarılan kaynakların (OT eğrisi) tüketim mallarına olan 

getirisi (t+1) yılında (OT’ eğrisi) ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.4 Sosyal iskonto oranının elde edilmesi (Pearce ve Turner 1990) 

SS’ fonksiyonu sosyal farksızlık eğrisini temsil etmek üzere, toplumun kayıtsız davranış 

sergilediği (t) yılındaki (Ct) tüketim kombinasyonu ile (t+1) yılındaki (Ct+1) tüketim 

kombinasyonunu göstermektedir. X noktası toplum için en uygun (optimal) noktayı 

ifade ederken, toplumun tüketim ve yatırım davranışlarına olan eğilimlerinin miktarını 

yansıtmaktadır. Bu doğrultuda, (Ct) ile OT eğrisi arasındaki fark It eğrisi olurken, It 

eğrisi (t) yılındaki reel yatırım miktarını temsil ederek, toplumun (Ct+1) noktasında çok 

daha fazla tüketim imkânı sağlayabilmek için (Ct) noktasında tüketimden feragat ettiği 

miktarı göstermektedir.  

Söz konusu veriler doğrultusunda üretilebilecek eşitlikler; 

i)Yatırım miktarı (It) = 
𝐶𝑡+1

𝐼𝑡
 = 1+ 

𝑋𝑌

𝐼𝑡
                                                                          (5.8)                                                        
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Eşitlik (5.8)’de; 

 
𝐶𝑡+1

𝐼𝑡
 : Sermayenin brüt verimliliği, aynı zamanda TT’ eğrisinin eğimini vermektedir. 

 
𝑋𝑌

𝐼𝑡
   :  Sermayenin net verimliliği, aynı zamanda ekonomideki faiz oranını (r) yansıtır. 

Bu doğrultuda; 

TT’nin eğimi = 1+r olmak üzere; sermayenin marjinal getiri oranını yani sosyal fırsat 

maliyeti oranını (SFMO) vermektedir.  

ii) J ve K noktaları (Şekil 5.4) aynı sosyal farksızlık eğrisi üzerindeki noktaları temsil 

etmek üzere; K’dan J’ye gidildikçe oluşan fayda kaybı ΔCtMUt iken, ortaya çıkan fayda 

kazanımı ise ΔCt+1MUt+1 olmaktadır. Bu doğrultuda, J ve K aynı sosyal farksızlık eğrisi 

üzerindeki noktalar iken; 

 -ΔCtMUt = ΔCt+1MUt+1                                                                                                                                    (5.9) 

 
− ∆ 𝐶𝑡+1

𝛥 𝐶𝑡
 olmak üzere, 

𝑀𝑈𝑡

𝑀𝑈 𝑡+1
  SS’ sosyal farksızlık eğrisinin eğimini yani tüketimin iki 

marjinal faydasının eğimini vermektedir. 

SS’ sosyal farksızlık eğrisi üzerinde K’dan J’ye gidildikçe toplum, (Ct) noktasındaki 

oluşan fayda kaybını telafi etmek ve (Ct+1) noktasında daha fazla miktarda fayda elde 

etme eğiliminde olacaktır.  

Bu doğrultuda;   
𝑀𝑈𝑡

𝑀𝑈𝑡+1
 >1                                                                                        (5.10) 

Burada oluşan fazlalık (s) olarak ifade edilirse; 1+s = 
𝑀𝑈𝑡

𝑀𝑈𝑡+1
 eşitliği oluşmakta; bu da 

SS’ sosyal farksızlık eğrisinin eğimini temsil etmek üzere sosyal zaman tercihi oranına 

(SZTO) eşit olmaktadır (Şekil 5.4).  
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Yukarıda ortaya konulan eşitliklere göre, sosyal iskonto oranının oluşumunda sosyal 

zaman tercihi oranı (SZTO) ve sermeyenin fırsat maliyeti oranı (SFMO) olmak üzere iki 

kaynaktan söz edilebilmektedir. Tam rekabet koşulları altında efektif işleyen 

piyasalarda vergi, sübvansiyon uygulamaları ve risk durumlarının var olmadığı 

durumlar çerçevesinde sosyal iskonto oranının tespitinde bu iki yöntemden hangisinin 

kullanıldığının bir önemi olmamaktadır. Tam rekabetin görülmediği eksik rekabet 

şartları altında işleyen piyasalarda ise, kamu yatırımlarının ekonomik değerleme 

sürecinde sosyal iskonto oranının hesaplanmasında söz konusu yöntemden biri tercih 

edilerek kullanılmaktadır (Pearce ve Turner 1990). Daha öncede belirtildiği üzere; 

sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) nispeten daha düşük değerli oranlar olarak gelişmiş 

ülkeler tarafından kullanılırken, % 8 ile % 15 değerleri arasında bir orana tekabül eden 

sosyal fırsat maliyeti oranı yöntemi ile elde edilen sosyal iskonto oranı genellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilmektedir.  

5.5.3 Ağırlıklı ortalama (AO) yöntemi 

Ağırlıklı ortalama (AO) yöntemi, yukarıda ele alınan sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) 

ve sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) yöntemleri uygulanarak yapılan sosyal iskonto 

oranı hesaplamalarında, her iki yöntemin de hesaplamalara dâhil etmediği faktörlere 

yönelik oluşan eleştirilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda yöntem, kamu 

yatırımlarının ekonomik değerleme sürecinde kullanılacak olan sosyal iskonto oranının 

ekonomide mevcut bulunan kıt kaynakların optimum tahsisine olanak sağlayacak 

şekilde sosyal ve ekonomik faydanın maksimizasyonuna ve aynı zamanda sermayenin 

(kaynakların) marjinal fırsat maliyetinin yansıtılmasına dayanan bir hesaplama 

metodunu içermektedir.  

Ağırlıklı ortalama yaklaşımına göre, kamu projelerinin finansmanı için sermaye 

piyasalarından çekilen fonlar, piyasadaki denge faiz oranlarını değiştirmekte ve faiz 

oranlarındaki söz konusu değişimle birlikte iç ve dış dünyada üç temel davranış 

değişikliği gözlemlenmektedir. Bu değişimlerden ilki, toplumdaki tüketim eğilimlerini 

yansıtmak üzere, artan faiz oranlarıyla birlikte toplumun içinde bulunulan zamandaki 

tüketimini gelecekte daha fazla tüketebilme beklentisiyle azaltarak tasarrufa 

yönelmesine neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle toplum, vazgeçilen tüketimden 



78 
 

geleceğe ilişkin bir getiri elde etmeyi beklemektedir. İkinci değişim ise, özel sektör 

yatırımlarında gözlemlenmekte; artan faiz oranlarının özel sektörün daha az yatırım 

yapmasına neden olmasıyla, vazgeçilen yatırımlarından elde edilecek olan getirilerden 

feragat edilerek bir fırsat maliyeti yaratılmaktadır. Üçüncü değişim ise artan faiz 

oranlarına yabancı tasarruf sahiplerinin gösterdiği tepki sonrasında yabancı fon 

akışlarındaki artıştır. Bu durumda, artan faiz oranları bir yandan ilave borçlanmanın 

maliyetini artırırken, diğer yandan da mevcut dış borç stokunda, faizdeki değişime 

duyarlı olan borçların faiz yükünü de artırmaktadır. Bu bağlamda ağırlıklı ortalama 

yöntemi; gelecek zamandaki tüketim miktarını artırabilmek beklentisi ile şimdiki 

zamanda vazgeçilen tüketim miktarının topluma olan getirisinin yani sosyal zaman 

tercihi oranının, özel sektör yatırımlarından feragat edilmesi ile elde edilen fon ve 

kaynakların getirisinin yani sermayenin fırsat maliyeti oranının ve dış borçlanmanın 

marjinal ekonomik maliyetinin ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanabilmektedir 

(Uzunkaya ve Uzunkaya 2012).  

Dış finansman kaynaklarından borçlanmanın ülke ekonomisine olan marjinal maliyetini 

hesaplamalarında dikkate almayan Young’a (2002) göre ise; ağırlıklı ortalama yöntemi 

kullanılarak sosyal iskonto oranının tespiti, sosyal zaman tercihi oranı ile sosyal fırsat 

maliyeti oranlarının ağırlıklı ortalama maliyetlerinin alınması yoluyla mümkün 

olmaktadır. Sosyal zaman tercihi oranının gelecek zamanda beklenen tüketimin 

maliyetini, sosyal fırsat maliyeti oranının ise özel sektör yatırımlarındaki kayıpların 

maliyetini yansıtmak üzere geliştirilen sosyal iskonto oranı hesaplama yöntemi eşitlik 

5.11’de verilmiştir.  

SDR= (α) SFMO + (1-α) SZTO                                                                                 (5.11) 

Burada; 

(α)  : Özel sektör yatırımlarından feragat edilerek kamu yatırımlarına aktarılan 

kaynakların marjinal maliyeti 

 (α-1) : Bugünkü tüketimden vazgeçilerek kamu yatırımlarına aktarılan kaynakların 

marjinal maliyetini ifade eder. 
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Dış finansmanın neden olacağı marjinal maliyetin hesaplamalara dâhil edildiği ve 

hesaplamaların dışında bırakıldığı her iki sosyal iskonto oranı belirleme metoduna göre 

de, söz konusu getiri oranlarının ve marjinal maliyetlerin tespit edilme süreçlerinin 

oldukça güç hatta çoğu zaman imkânsız olduğu gerçekliğinden hareketle, sosyal iskonto 

oranının tespitinde ağırlıklı ortalama yönteminin kullanılmasının diğer yöntemlere göre 

çok daha zor olduğu söylenebilmektedir.  

Ağırlıklı ortalama (AO) yöntemi ile hesaplanan sosyal iskonto oranı, uygulamada 

genellikle sosyal zaman tercihi oranı (SZTO) yöntemi ile belirlenen sosyal iskonto 

oranından daha yüksek bir değer almakta, dolayısıyla yatırımların bugünkü değerinin 

olduğundan daha az tespit edilebilmesine neden olarak faydaları uzun yıllar sonra ortaya 

çıkacak projelerde olumlu ve doğru sonuçlar vermemektedir.  

5.5.4 Sermayenin gölge fiyatı (SGF) yöntemi  

Sermayenin gölge fiyatı (SGF) yöntemi, ağırlıklı ortalama yöntemine benzer bir şekilde 

sosyal zaman tercihi oranı ve sosyal fırsat maliyeti oranı yöntemleri kullanarak tespit 

edilen sosyal iskonto oranı hesaplamalarında eksik bırakılan faktör değişkenlerine 

getirilen eleştiriler sonucu geliştirilmiştir ve genel olarak sosyal iskonto oranının 

hesaplanmasında sadece bugünkü tüketim miktarının değil, gelecekte oluşacak tüketim 

miktarının da dikkate alınması gerekliliğini savunmaktadır. Bu doğrultuda Kaplan 

(2014) tarafından ele alındığı üzere; “sermayenin gölge fiyatı yönteminde yatırım 

projelerinin finansmanı amacıyla kullanılan fonların özel sektör yatırımlarını azalttığı, 

proje faydalarının ise hemen tüketilmeyip doğrudan özel sektör yatırımlarına 

yöneltileceği varsayımı yapılmaktadır. Proje faydalarının hemen tüketilmeyip 

yatırımlara yönlendirilmesi, gelecekteki tüketimden de feragat edilmesi anlamına 

geleceğinden, yatırımın maliyeti mevcut tüketimle sınırlı kalmayıp, gelecekteki 

vazgeçilmiş tüketimi de kapsamaktadır”. 

Sermayenin gölge fiyatı yönteminin temelinde yatan gerekçeye göre; kamu yatırımları 

ile yer değiştiren bazı özel sektör yatırımları, yatırımdan beklenen asgari getiri oranının 

yani uygulanan sosyal iskonto oranının üzerinde getiri sağlamakta, dolayısıyla oluşan 
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söz konusu bu durum neticesinde gelecek zamandaki tüketim miktarında büyük artışlar 

meydana gelmektedir. Herhangi bir kamu yatırımın ülke ekonomisi ve toplum refahı 

üzerinde olumlu etkiler yaratması ve bu etkilerin arttırılarak sürdürülebilmesi için, 

iskonto uygulanmadan önce, özel sektör yatırımlarındaki artış ve azalışların sermayenin 

gölge fiyatı (SGF) ile çarpılması yoluyla eşdeğer tüketime dönüştürülmesi 

gerekmektedir.  

Özel sektör tarafından 1 TL’lik bir yatırım projesinin yürütülmekte olduğu, söz konusu 

yatırımdan elde edilen getirinin (t) kadarlık kısmının tekrar yatırımlara aktarıldığı, (1-t) 

kadarlık kısmının ise tüketildiği düşünülürse; ROI yatırımın marjinal ekonomik 

getirisini temsil etmek üzere, bir sonraki dönemde oluşan yatırım miktarı (1+tROI) TL 

kadar olmakta ve (1+t ROI) TL kadarlık yatırımdan (1+tROI) ROI TL kadar getiri 

sağlanmaktadır. Yine aynı doğrultuda, söz konusu getirinin (t) kadarlık kısmının 

yatırımlara aktarıldığı ve (1-t) kadarlık kısmının tüketildiği ve sürecin tekrarlayarak 

devam ettiği düşünülürse, yatırım projesinin tüketim akışı (1-t)ROI, (1-t)ROI(1+t)ROI, 

(1-t)ROI[(1+t)ROI]
2
, ...  şeklinde olmaktadır. Oluşan bu tüketim akışının sosyal iskonto 

oranı uygulanarak hesaplanan bugünkü değeri eşitlik 5.12’de verilen sermayenin gölge 

fiyatını yansıtmaktadır (Moore vd. 2013). 

SGF= 
(1−𝑡) 𝑅𝑂𝐼

(𝑆𝐷𝑅−𝑡) 𝑅𝑂𝐼
                                                                                                     (5.12) 

Belirlenmesinde sosyal iskonto oranı, yatırımların marjinal getirisi ve bu getirinin tekrar 

yatırımlara aktarılan miktarı gibi değerlerin tespit edilmesi gerekliliği söz konusu olan 

sermayenin gölge fiyatı (SGF) yönteminde, hesaplamalara dâhil edilen değişkenler, 

bilindiği üzere piyasada direk olarak gözlenebilen veriler olmayıp, oluşturulması son 

derece karmaşık ve çoğu zaman sübjektif olabilen değerlerdir. Dolayısıyla, uygulamada 

diğer yöntemlere göre çok daha zor bir süreci kapsayan sermayenin gölge fiyatı 

yaklaşımı, teorik olarak güvenilir sonuçlar elde ediyor gibi görünmesine rağmen tespit 

edilen sosyal iskonto oranının hesaplamalarda kullanılan faktörlerin değişkenliğine 

(SZTO, SFMO, marjinal tasarruf eğilimi vb.) karşı duyarlılık derecelerinin çok yüksek 

olması sebebiyle diğer yöntemlere göre daha geri planda kalmaktadır. Öte yandan, 

Harberger ve Jenkins’e (2002) göre sermayenin gölge fiyatı yöntemi ile sosyal iskonto 
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oranının belirlenmesi, projenin ekonomik ömrünün değişeceği her bir farklı yatırım 

projesi için yeniden hesaplama yapılması zorunluluğu doğurmakta ve dolayısıyla da bu 

sürecin özellikle kamu yatırım kararları alma süreci üzerinde olumsuz etkilere neden 

olacağı ileri sürülmektedir (Uzunkaya ve Uzunkaya 2012).  

5.6 Yatırım Projelerinin Ekonomik Getirilerinin Değerlendirilmesi 

Kamu yatırım projelerinin ekonomik değerleme süreci en genel ifadeyle, yatırımın 

başlangıç yılından başlayarak yatırımın ekonomik ömrü süresinde elde edilecek sosyal 

fayda ve maliyet unsurlarının tespit edilen sosyal iskonto oranı ile bugünkü değerlerinin 

saptanarak, projelerin ülke ekonomisine olan sosyal ve ekonomik getirilerinin tespit 

edilmesini ifade etmektedir. Alternatif kamu yatırım projeleri arasından, ekonomide 

mevcut bulunan kıt kaynakların en etkin şekilde tahsisinin sağlanması ile ülkenin 

ekonomik büyümesine, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına, gelir dağılımın 

düzenlenerek toplumun refah düzeyinin artırılmasına optimum düzeyde katkı sağlayan 

projenin seçilerek uygulamaya konulabilmesi için alternatif projelerin ekonomik 

getirilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın bir önceki 

bölümünde ele alınan özel sektör yatırım projelerinin getirilerinin tespit edilmesinde 

kullanılan yöntemler, kamu yatırımlarının ekonomik getirilerinin belirlenmesinde de 

aynı paralelde kullanılabilmektedirler. Yatırımlardan doğan sosyal fayda ve maliyet 

unsurlarının belirlenen sosyal iskonto oranı uygulanarak bugünkü değerleri üzerinden 

kıyaslanabilmesine olanak veren söz konusu yöntemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

i) Ekonomik Net Bugünkü Değer (ENBD): İskonto edilmiş (indirgenmiş) sosyal 

faydalar ile iskonto edilmiş (indirgenmiş) sosyal maliyetler arasındaki farkın sıfırdan 

büyük olması durumunda proje yapılabilir (feasible) olarak değerlendirilir (ENBD >0) 
4
. 

ii) Ekonomik İç Kârlılık Oranı (EİKO): Ekonomik net bugünkü değeri 0’a eşitleyen 

getiri oranını temsil etmek üzere, EİKO, uygulanan sosyal iskonto oranı SDR’den 

büyük ise proje kabul edilir (EİKO >SDR). 

                                                           
4
 Yatırımların ticari ve ekonomik kârlılık ölçütlerinin karşılaştırılmasına ilişkin çalışma Ek- 2’deki ikinci 

örnekte sunulmuştur. 
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iii) Fayda/ Maliyet Oranı (F/M): İskonto edilmiş (indirgenmiş) sosyal faydaların iskonto 

edilmiş (indirgenmiş) sosyal maliyetlere oranı sıfırdan büyük ise; proje kabul edilir, 

sıfırdan küçük ise proje yapılabilir (feasible) olarak değerlendirilmeyerek reddedilir 

(F/M >0). 

5.7 Yatırım Projelerinin Ekonomik Getirilerinin Değerlendirilmesinde Alternatif 

Yaklaşım: Değiştirilmiş İskonto Yöntemi (MDM)  

Ekonomi literatürüne Kula
5
 tarafından kazandırılan ve literatürde kamu yatırımlarının 

ekonomik getirilerinin değerlendirilmesinde alternatif bir yaklaşım olarak kabul gören 

değiştirilmiş iskonto yöntemi (MDM); yatırımların ekonomik değerleme sürecinde 

sosyal iskonto oranının belirlenerek yatırımlar üzerinde uygulanmasıyla yatırımların 

ekonomik getirilerinin tespit edilmesinde, çalışmanın önceki kısmında ele alınan 

yöntemlerden farklı olarak, bugünkü neslin elde edeceği kazanımlar kadar gelecek 

nesillerin kazanımlarını da aynı ölçüde dikkate almakta ve temelde nesiller arası eşitlik 

(intergenerational equity) ve gelecek nesiller aleyhine fark gözetmeme (non-

discrimination against the future generations) kavramları üzerine kurulmaktadır. Bir 

diğer ifadeyle, Kula’nın öncüsü olduğu MDM yöntemine göre, yatırımların ekonomik 

değerleme sürecinde kullanılacak olan sosyal iskonto oranı (SDR); herhangi bir kamu 

yatırımından elde edilecek sosyal ve ekonomik fayda unsurlarının toplumu oluşturan 

bugünkü bireyler kadar bugünden yüzyıl sonra doğacak olan gelecek neslin bireylerinde 

de aynı oranda olumlu etki yaratmasına imkân verecek şekilde tespit edilmektedir. Bu 

bağlamda, kamu yatırım projelerinin klasik yöntemler kullanılarak proje değeri 

belirleme sürecinden çıkan sonuçların, sürdürülebilirlik ilkesi ve özellikle uzun vadeli 

etkilere sahip olan çevre ve iklim değişikliği gibi konularla bağdaşmadığına dair 

yöneltilen eleştirilere çözüm niteliği de taşıyabilen MDM yöntemi; projeden doğan 

sosyal fayda ve maliyet unsurlarının iskonto edilmesinde kullandığı metot ile diğer 

yöntemlerden ayrışmaktadır (Kula 1981). 

 

 

                                                           
5
 Prof. Dr. Erhun Kula, Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi 
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5.7.1 Klasik iskonto yöntemleri ile değiştirilmiş iskonto yöntemi arasındaki iskonto 

etme farklılıkları 

Kamu yatırımlarının ekonomik değerleme sürecinin işleyişini sağlayan ve çalışmanın 

önceki kısımlarında da içerdiği aşamalar itibariyle ele alınan SFMA çerçevesinde 

kullanılan NBD hesaplamaları, yatırım projeleri değerleme çalışmalarında literatürde 

kabul görmüş en yaygın kullanıma sahip olan iskonto etme yöntemdir. Yatırımların 

ekonomik süresi boyunca değişmeyen sabit bir iskonto oranı ile üstel (pozitif) bir 

iskonto faktörünü temsil etmek üzere (Rambaud ve Tornecillas 2006) karar vericiler 

tarafından belirlenen SDR’nin kullanılmasıyla, yatırımlardan doğan sosyal fayda ve 

maliyet unsurlarının bugünkü değerlerinin saptanmasını ifade eden NBD hesaplamaları, 

kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde gelecek nesilleri göz ardı ettiği 

düşüncesiyle eleştirilmektedir. Özellikle uzun vadeli kamu yatırımlarının değer 

tespitinde, iskonto faktörünün geometrik olarak azalmasına sebebiyet vererek uzak 

geleceğin eksik değerlendirilmesine neden olan üstel indirgemenin kullanılması, NBD 

hesaplamalarına yöneltilen eleştirilerin başında yer almaktadır. Bu bağlamda, 

yatırımların ekonomik değerlemesinde nesiller arası eşitlik ilkesinin sağlanması ve 

gelecek nesiller aleyhine fark gözetme olgusunun engellenebilmesi için, indirgemede 

kullanılan NBD hesaplamalarına alternatif olarak geliştirilen ve Kula tarafından 

savunulan indirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF- The Sum of Discounted 

Consumption Flows) yöntemine göre; yatırım projesine dâhil olan yani projeden kısa ve 

uzun vadede etkilenme olasılığı bulunan her bir birey için kendi bireysel zaman 

tercihlerini yansıtan ayrı bir indirgeme hesaplaması yapılmakta, bu süreç bireyler ve 

proje hayatta kaldığı sürece devam etmektedir. Bu doğrultuda iki metot arasında ortaya 

çıkan farklılıkların ifade edilmesinde Kula (1981) tarafından gerçekleştirilen 

varsayımsal çalışma ile NBD yöntemi ile klasik iskonto faktörü kullanılarak 

değerlemesi yapılan bir projede gelecek nesillerin ne şekilde göz ardı edildiği ve buna 

karşılık olarak SDCF yöntemi ile değiştirilmiş iskonto faktörünün (MDF) 

kullanılmasıyla gerek bugünkü toplumu oluşturan bireylerin, gerekse gelecek nesillerin 

projenin ekonomik süresi boyunca nasıl eşit şekilde dikkate alınabileceği gösterilmiştir.  
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Çizelge 5.1 Yatırım projesinin ekonomik ömrü sürecinde proje ile toplumu oluşturan 

bireyler arasındaki ilişki (Kula 1981) 
 

 

Zaman 

dilimi 

 

Elde 

edilen 

toplam 

net 

faydalar 

(TL) 

 

 

Zaman 

dilimi 

sonunda 

ölen 

birey 

 

Zaman 

dilimi 

başında 

doğan 

birey 

 

O anda 

hayatta 

olan 

birey 

 

Net 

faydalardan 

birey başına 

düşen pay 

(TL) 

 

Bireyin 

kendi 

payını 

alabilmek 

için 

beklediği 

süre (yıl) 

 

 

İskonto 

faktörü 

etkisi 

 

1+SDR 

 

Her 

fayda 

payına 

verilen 

ağırlık 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 -300  - - A -100  1 1 1/1,10 

    B -100  1 1 1/1,10 

    C -100  1 1 1/1,10 

2 300  A D B 100  2 2 1/(1,10)
2 

    C 100  2 2 1/(1,10)
2 

    D 100  1 2 1/(1,10)
2 

3 300  B E C 100  3 3 1/(1,10)
3 

    D 100  2 3 1/(1,10)
3 

    E 100  1 3 1/(1,10)
3 

4 300  C F D 100  3 4 1/(1,10)
4 

    E 100  2 4 1/(1,10)
4 

    F 100  1 4 1/(1,10)
4 

5 300  D G E 100  3 5 1/(1,10)
5 

    F 100  2 5 1/(1,10)
5 

    G 100  1 5 1/(1,10)
5 

6 300 E H F 100  3 6 1/(1,10)
6 

    G 100  2 6 1/(1,10)
6 

    H 100  1 6 1/(1,10)
6 

7 300  F I G 100  3 7 1/(1,10)
7 

    H 100  2 7 1/(1,10)
7 

    I 100  1 7 1/(1,10)
7 

8 300  G J H 100  3 8 1/(1,10)
8 

    I 100  2 8 1/(1,10)
8 

    J 100  1 8 1/(1,10)
8 

Belirtilen yaklaşımın temel varsayımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

a. Toplum A, B ve C bireylerinden oluşmaktadır.  

b. Söz konusu hipotetik toplumu oluşturan bireyler şuanda farklı yaşlarda olmakla 

beraber, her birey için beklenen yaşam süresi üç yıldır. A bireyi 2 yaşındadır ve bir 

yıllık ömrü kalmıştır. 1 yaşındaki B bireyinin iki yıl daha yaşama süresi varken, yeni 

doğan C bireyi üç yıl daha yaşayacaktır.  

c. Toplumun büyüklüğü ve bireylerin beklenen yaşam süreleri sabittir, yani toplumda 

sürekli olarak yaşam süreleri üç yıl olan üç birey bulunacaktır. Bireyler ölümlü iken, 
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toplum süreklilik arz etmektedir. İlk periyotta A, B ve C bireyleri varken, ikinci 

periyotta A bireyi ölecek D bireyi doğarak topluma dâhil olacaktır. Üçüncü periyotta ise 

B bireyi ölerek E bireyi dünyaya gelecektir. Bu süreç aynen bu şekilde devam 

etmektedir.  

d. A, B ve C bireylerinin bulunduğu ilk periyotta ekonomik ömrü sekiz yıl olan ve etkisi 

uzun yıllar boyunca görülecek olan bir yatırım projesi gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. 

e. Yatırım projesinin inşaat maliyeti olan 300 TL toplumda o anda mevcut bulunan A, B 

ve C bireyleri arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu maliyetler, bireyler üzerinde negatif 

kazanç (gider) olarak etki etmektedir yani paylarına düşen maliyetler oranında bireysel 

tüketimlerinden feragat etmek zorunda kalacaklarıdır. Bu doğrultuda; CA= -100 TL, 

CB= -100 TL ve CC= -100 TL olarak ortaya çıkmaktadır.  

f. Yatırım projesi, projenin ikinci periyodundan itibaren başlayarak ve projenin 

ekonomik ömrü süresince devam edecek şekilde her periyotta 300 TL net tüketim 

faydası sağlayacaktır. Söz konusu net tüketim faydaları, her dönemin sonunda oluşacak 

ve o anda toplumda mevcut bulunan bireyler arasında eşit olarak pay edilecek, bireyler 

de toplam faydadan elde edecekleri paylarını söz konusu periyotta tüketeceklerdir.  

g. İlk periyodun başında NBD hesaplaması yapılarak yatırım projesinin değeri tespit 

edilecektir. Projenin, bireylerin bireysel tasarrufları (tüketimlerinde azalma) ile finanse 

edildiği ve tasarruflar sonucunda ortaya çıkan fayda unsurlarının oluştuğu periyotta 

bireylerin tüketim tercihi ile tüketilmeleri sebebiyle, değerlemede kullanılacak olan 

sosyal iskonto oranı, bütün bireylerin tüketim zamanı tercihlerini (SZTO) yansıtacak 

şekilde % 10 olarak alınmaktadır.  

Yatırım projesine ait ortaya konulan söz konusu varsayımlar doğrultusunda, projenin 

NBD kuralları çerçevesinde hesaplanan değeri eşitlik 5. 13’de sunulmuştur.  

NBD = ∑
𝐵𝑁𝑡

(1+𝑠)𝑡
𝑁
𝑡=1                                                                                                    (5.13) 
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Eşitlik (5.13)’de;  

N    : Projenin ekonomik ömrü 

t      : Projenin periyot dilimleri (t=1,………n) 

BNt  : t periyodunda oluşan net faydalar 

s    : Sosyal iskonto oranı (SZTO)’dır.  

Projeye ait varsayımsal veriler eşitlik 5.13’e uygulanırsa; 

NBD = - 
300

(1.10)1
 + 

300

(1.10)2
 + …………………… + 

300

(1.10)8
 = 1056,11 TL 

Projenin ekonomik ömrü süresince bireyler tarafından elde edilen fayda ve maliyetlerin 

eşitlik 5.13 ile ayrı ayrı hesaplanması;  

NBD= [ - 
100

 (1+𝑆𝐴)
 - 

100

(1+𝑆𝐵)
 - 

100

(1+𝑆𝐶)
 ] + [ 

100

(1+𝑆𝐵)2 + 
100

(1+𝑆𝐶)2 + 
100

(1+𝑆𝐷)2 ] +  

     [ 
100

(1+𝑆𝐶)3 + 
100

(1+𝑆𝐷)3 + 
100

(1+𝑆𝐸)3 ]+…+[ 
100

(1+𝑆𝐻)8 + 
100

(1+𝑆𝐼)8 + 
100

(1+𝑆𝐽)8 ] = 1056,11 TL 

Yatırım projesinin hesaplanan net bugünkü değerinin, her iki hesaplamada da aynı 

sonucu verdiği görülmektedir (Eşitlik 5.13). Ancak projenin ekonomik ömrü süresince 

bireyler tarafından elde edilen fayda ve maliyetlerin ayrı ayrı ele alındığı ikinci 

hesaplamada görüldüğü üzere; fayda ve maliyetlerin indirgenmesinde kullanılan sabit 

iskonto oranı ve üstel iskonto faktörü neticesinde, toplumu oluşturan bugünkü bireyler 

ile gelecekteki toplum oluşturan bireylerin fayda ve maliyetlerden aldıkları pay 

değişmektedir. Öyle ki; projenin ilk periyodunda toplumda mevcut bulunan A, B ve C 

bireyleri bir yıl bekleyerek, birinci periyodun sonunda oluşan (-) 300 TL’lik yatırım 

maliyetini üstlenmektedirler. İkinci periyotta toplumda yer almayan A bireyi, birinci 

periyot sonunda ortaya çıkan yatırım maliyetinden (-) 100 TL’lik payı almış ve birinci 

periyot sonunda projeden hiçbir fayda elde edemeyerek ölmüştür. D bireyi ise, ikinci 

periyodun başında topluma dâhil olmuş ve sadece bir yıl bekleyerek periyot sonunda 

projeden fayda kazanımı elde etmiştir. Buna karşılık, B bireyi fayda sağlayabilmek için 

iki yıl, C bireyi ise üç yıl bekleyecektir. Sabit iskonto oranı ve üstel iskonto faktörü 
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uygulamasıyla işleyen NBD kuralına göre, C bireyinin üç yıl bekleyerek elde ettiği 

fayda  [1/ (1+sc)
3
]

 
faktörü oranında azalacak ve D bireyinin bir yıl bekleyerek elde ettiği 

fayda miktarından daha az bir miktara tekabül edecek, söz konusu durum projenin 

ekonomik ömrü olan sekizinci yılın sonuna kadar topluma dâhil olan ve toplumdan 

ayrılan her birey için aynı şeklide devam edecektir.   

Yukarıda ifade edilen varsayımsal veriler ve söz konusu verilere dayanılarak  yapılan 

yatırım projesinin NBD hesaplamaları ile değerinin tespit edilmesi sürecinden 

anlaşılacağı üzere (Çizelge 5.1); NBD kullanılarak değerlemesi yapılan kamu yatırım 

projelerinde, toplumun gelecek nesillerinin refah düzeyi yatırım kararının alındığı 

zamanda toplumu oluşturan bugünkü nesil kadar dikkate alınmamaktadır. Bir diğer 

ifadeyle, yatırım projelerinin NBD yöntemi ile yapılan ekonomik değerleme 

çalışmalarında, projeden elde edilecek faydaların bireyler arasındaki tahsisinde bugünkü 

nesil gelecek nesilden çok daha fazla önem arz etmekte; gelecek neslin var olma 

olasılığı ne kadar uzak olarak değerlendirilirse, kendilerine verilen önem de o kadar 

düşük olmaktadır.  

NBD yöntemi kullanılarak hesaplanan yatırım projesi değerinin nesiller arası eşitlik ve 

gelecek nesiller aleyhine fark gözetmeme kavramları ile bağdaşmadığı gerekçesi ile 

geliştirilen indirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF) yönteminin dayandığı temel 

kurallar Kula (1981) tarafından ele alınmıştır. Buna göre; kamu yatırımları bir bütün 

olarak topluma, yani zaman içerisinde ölüm ve doğumlarla değişerek toplumun 

devamlılığını sağlayan bireylere, sabit ve takas edilemeyen bir tüketim fayda akışı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, kamu yatırımlarından sağlanan sosyal getirilerin bireyler 

arasında değiş tokuş edilebilmesine imkân sağlayan herhangi bir piyasa mekanizması 

olmadığı için, projeden faydalanan bireyler kendi paylarına düşecek olan net faydaları 

elde edebilmek için belirli bir zaman beklemek durumundadırlar. Yatırım projesinden 

gelecek zamanda kendileri için sabit bir tüketim fayda ve/veya maliyet akışı 

doğacağının farkında olan bireyler, söz konusu net tüketim faydalarını ve maliyetlerini 

kendi zaman tercihi oranları ile iskonto ederek, gelecekte herhangi bir zamanda 

sağlayacakları fayda ve maliyetlerin bugünkü değerini tespit etmiş olurlar.  
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Çizelge 5.2 Toplumu oluşturan bireylerin iskonto edilmemiş net fayda dağılımları (Kula 

1981)   

B
İR

E
Y

 

Z
A

M
A

N
 

 

İskonto Edilmemiş Net Faydalar 
 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

 

Toplam 

A T1 -100        -100 

B T1 -100 100       0 

C T1 -100 100 100      100 

D T2  100 100 100     300 

E T3   100 100 100    300 

F T4    100 100 100   300 

G T5     100 100 100  300 

H T6      100 100 100 300 

I T7       100 100 300 

J T8        100 300 

Toplam -300 300 300 300 300 300 300 300 1800 

 

 

Çizelge 5.3 Toplumu oluşturan bireylerin iskonto edilmiş net fayda dağılımları (Kula 

1981) 

 

B
İR

E
Y

 

Z
A

M
A

N
  

İskonto Edilmiş Net Faydalar 
 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T6 

 

T7 

 

T8 

iskonto 

edilmiş 

tüketim 

akışları 

A T1 −
1

1,10
 

       -90,91 

B T1 −
1

1,10
 

1

(1,10)2 
      -8,27 

C T1 −
1

1,10
 

1

(1,10)2 
1

(1,10)3 
     66,92 

D T2  1

1,10
 

1

(1,10)2 
1

(1,10)3 
    248,74 

E T3   1

1,10
 

1

(1,10)2 
1

(1,10)3 
   248,74 

F T4    1

1,10
 

1

(1,10)2 
1

(1,10)3 
  248,74 

G T5     1

1,10
 

1

(1,10)2 
1

(1,10)3 
 248,74 

H T6      1

1,10
 

1

(1,10)2
 

1

(1,10)3
 

248,74 

I T7       1

1,10
 

1

(1,10)2 
173,55 

J T8        1

1,10
 

90,91 

Toplam 

 

-272,73 256,55 248,68 248,68 248,68 248,68 248,68 248,68 1475,9 
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İndirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF) yönteminin işleyişi varsayımsal proje ile 

toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin ortaya konulması ile ifade edilmeye 

çalışılmıştır (Çizelge 5.2 ve 5.3). Bu doğrultuda, Çizelge 5.2 toplumu oluşturan 

bireylerin iskonto edilmemiş net fayda dağılımlarını yansıtırken, Çizelge 5.3 toplumu 

oluşturan bireylerin iskonto edilmiş net fayda dağılımlarını göstermektedir. Her iki 

çizelgede de, birinci sütun projeden doğan faydalardan yararlanan bireyleri temsil 

etmekte, ikinci sütun ise bireylerin gelecek zamanda kendileri için oluşacak faydaların 

farkına vardıkları, her periyodunun sonuna tekabül eden zamanı temsil eden periyotları 

(T1, T2,……T8)  içermektedir.  

İndirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF) yöntemine göre; kamu yatırım projeleri, 

henüz doğmamış gelecek neslin bireyleri de dâhil olmak üzere bugünkü toplumu 

oluşturan ve gelecekteki toplumu oluşturacak bütün bireyler için projenin ekonomik 

ömrü süresince sabit bir tüketim fayda akışı sağlamaktadır (Çizelge 5.2 ve 5.3). 

Toplumu oluşturan bireylerin iskonto edilmiş net fayda dağılımlarından görüldüğü 

üzere; A,B ve C bireyleri yatırım kararının alındığı (T1) zaman periyodunda, gelecekte 

kendileri için projeden doğacak olan bir fayda akışı olduğunun farkındadırlar ve bu 

doğrultuda kendi bireysel zaman tercihi oranlarını kullanarak, gelecekte elde edecekleri 

faydaların bugünkü değerini tespit ederler. A, B ve C bireylerinin geleceğe dair tüketim 

akışı farkındalıkları T1 periyodunda gerçekleşirken, D bireyininki T2 periyodunda, …, J 

bireyinin ki ise T8 periyodunda ortaya çıkmaktadır (Çizelge 5.3). 

Bu doğrultuda, bireylerin farkındalıklarının oluştuğu söz konusu zaman periyotları 

dikkate alınarak, her bireyin kendi zaman tercihi oranı ile iskonto ettiği net fayda 

akışlarının toplamı projenin bütünü için bir değer oluşturmaktadır. Yatırım projesinin 

bugünkü ve gelecek zamandaki topluma sağlayacağı faydanın değerini yansıtan söz 

konusu yatırım projesi değeri, sıfırdan büyük ise proje yapılabilir (feasible) olarak 

nitelendirilerek kabul edilmektedir. İndirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF) 

yöntemi ile proje değerinin hesaplanmasında kullanılan formül eşitlik 5.14’te 

verilmiştir.  

SDCF= ∑ [∑
𝐵𝑁𝑡

(𝑘−1)
 + (n-1-t) 

𝐵𝑁𝑡

𝐼𝑡
𝑡
𝑘=𝑧 ]𝑛−1

𝑡=1  + ∑ [∑
𝐵𝑁𝑡

𝐼𝑘
𝑛
𝑘=1 ]𝑁

𝑡=𝑛                           (5.14) 
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Eşitlik (5.14)’de; 

BNt : Projeden her birey için (t) periyodunda elde edilen net faydalar 

N   : Bireylerin beklenen yaşam süreleri, örnekte üç yıldır 

t    : Yatırımın yaşı, yatırımın periyodu, t=1,t=2,….t=8 

N   : Yatırım projesinin ekonomik ömrü, örnekte sekiz yıldı 

k    : Hesaplama için dizin numarası 

I     : (1+s), s= Sosyal iskonto oranı, SZTO, örnekte s= % 10 

Z     : Söz konusu olan bireyin yaşını gösterir. 

Çizelgenin üçüncü ve dördüncü sütunu diğer sütunlardan farklıdır (Çizelge 5.3). 

Üçüncü periyottan itibaren proje ve bireyler arasındaki ilişki kendini tekrarlamaya 

başlamakta, bu doğrultuda eşitlik 5.14’te yapılan toplama işlemi iki kısımdan 

oluşmaktadır. İskonto edilmiş tüketim akışlarının yıllık toplamına dayanılarak ortaya 

çıkan eşitlik 5.14’ün ilk kısmı üçüncü periyodun başına kadar olan tüketim akışları 

toplamını, ikinci kısmı ise üçüncü periyot ve sonraki periyotlarda ortaya çıkan tüketim 

akışlarının toplamını ifade etmektedir.  

Varsayımsal projenin indirgenmiş tüketim akışları toplamı (SDCF) yöntemine göre 

değeri 1475,90 TL olarak ortaya çıkmaktadır (Çizelge 5.3’te son satır ve son sütunda 

verilen net tüketim akışları toplamı ile eşitlik 5.14). Varsayımsal bir projenin NBD 

yöntemi ile elde edilen değeri 1056,11 TL olurken, indirgenmiş tüketim akışları toplamı 

(SDCF) yöntemine göre değeri 1475,90 TL olmaktadır. Bu bağlamda, yatırım projesinin 

değerine etki eden iki yöntem arasındaki farklılıklar Kula (1981) tarafından ele alındığı 

üzere aşağıda sıralandığı şekilde ifade edilebilmektedir.  

i) NBD yönteminde kullanılan iskonto faktörü zamanın ve sosyal iskonto oranının bir 

fonksiyonu olurken; SDCF yönteminde kullanılan değiştirilmiş iskonto faktörü (MDF) 

bireylerin beklenen yaşam süreleri, nüfus büyüklüğü ve sosyal iskonto oranın 

fonksiyonunu ifade etmektedir.  
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ii) NBD yöntemi tek bir zaman periyoduna, bugünkü zamana işaret ederek, yatırım 

projesinin gelecek zaman içerisinde yaratacağı bütün ekonomik sonuçların bugüne 

indirgenmesine dayanmaktadır. SDCF yöntemi ise, birden çok zaman periyoduna işaret 

ederek, bireylerin yatırım projesinden gelecek zaman içerisinde kendileri için doğacak 

fayda akışlarının farkında oldukları periyot ile projenin kendileri için yaratacağı 

faydaların gerçekleşme zamanı arasındaki farkı temsil etmek üzere, her bireyin öznel 

beklentisini içeren bir hesaplama metoduna dayanmaktadır. 

iii) NBD yönteminde iskonto faktörü, yatırım projesinin ekonomik ömrüne bağlı olarak 

zamanla azalmaktadır. NBD yöntemi ile yapılan proje değerlemede, uzun vadeli yatırım 

projelerinden doğacak olan uzak zamanlı ekonomik sonuçlar önemsizleşerek, karar 

vermede etkili olmamaktadır. Söz konusu durum, özellikle çevre ve iklim değişikliği 

gibi uzun vadeli ve nesiller arası sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuran projelerin değer 

tespitinde NBD yöntemi kullanılarak pozitif (üstel) iskonto faktörü kullanılmasına dair 

getirilen eleştirilerle paralellik arz etmektedir. Öyle ki, toplum üzerinde uzak zamanlı 

sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuran projelerin değer tespitinde pozitif iskonto 

faktörünün kullanılması, uzak zamanlı faydaların bugünkü değerini yok etmektedir. Bu 

bağlamda, sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedef alan Harvey (1994) ve (Weitzman 

1994, 1998) gibi bazı ekonomistlerce, özellikle çevre ile ilgili yatırım projelerinin 

ekonomik değerlemesinde kullanılan sosyal iskonto oranının sabit olmaması 

zorunluluğu vurgulanmakta olup, kullanılan sosyal iskonto oranının özel sektör ticari 

iskonto oranından daha düşük olmamak kaydı ile zaman içinde sistematik olarak azalan 

ve hatta sıfıra yaklaşan bir değer olarak alınması gerekmektedir (Rambaud ve 

Torrecillas 2006). 

NBD yönteminde kullanılan sabit iskonto oranı ve pozitif iskonto faktöründen farklı 

olarak SDCF yönteminde, proje değerlemede kullanılan sosyal iskonto oranı sabit 

değildir. Değiştirilmiş iskonto faktörü (MDF), proje ve bireyler arasındaki ilişkinin 

süreklilik kazandığı noktaya kadar azalmakta, söz konusu noktadan sonra ise sabit 

kalmaktadır. Bu şekilde, SDCF yöntemi kullanılarak değerleme çalışması yapılan bir 

yatırım projesinin karar aşamasında, yatırımdan doğacak olan uzak zamanlı sosyal ve 

ekonomik etkiler de dikkate alınmış olmaktadır. Kısa vadeli yatırım projelerinde her iki 

yönteme göre de tespit edilen proje değerleri birbirlerine yakın sonuçlar ortaya 
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koyarken, uzun vadeli projelerde SDCF ile tespit edilen değer, NBD ile tespit edilen 

değerden oldukça farklı olmaktadır.  

5.7.2 Değiştirilmiş iskonto yönteminin özellikleri 

Kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde yatırımların ekonomik getirilerinin 

hesaplanarak yatırım hakkında karar verme sürecine direk tesir eden literatürde 

yıllardan beri alışılagelmiş en yaygın metot, çalışmanın önceki kısmında da ele alındığı 

üzere NBD yöntemidir.  Yöntem, kamu yatırımlarının ekonomik değerleme sürecinde, 

projeden doğan fayda ve maliyet unsurlarını elde eden toplumu ölümsüz tek bir birey 

gibi düşünmekte, bu doğrultuda gelecek nesillerin fayda kazanımlarını ve refah 

düzeylerini dikkate almadığı ve gelecek nesiler aleyhine fark gözettiği gerekçesi ile 

eleştirilere maruz kalmaktadır.  

NBD yöntemine gelen eleştiriler arasında literatürde en çok yer edinen yöntem olan 

değiştirilmiş iskonto yönteminin (MDM) öncüsü Kula’ya (1988) göre, topluma yıllık 

net fayda sağlayan iki yüzyıl yıllık ömrü olan herhangi bir kamu yatırımının var olduğu 

varsayımı altında; projeden doğan yıllık net faydaların toplumdaki bireyler arasında eşit 

olarak tahsis edildiği düşünülürse, klasik yöntemler uygulanarak hesaplanan birinci yıla 

ait faydalar [1/(1+r)] olurken; iki yüzüncü yıla ait faydalar [1/(1+r)
200

] olmaktadır. 

Dolayısıyla, toplumda bugün doğan birey birinci yılın sonunda 1 TL fayda elde 

ederken, iki yüzyıl sonra doğan birey 1 TL’lik faydayı ancak iki yüzyılının sonunda 

elde etmektedir. Paranın zaman değeri olgusu dikkate alındığında, bugün doğan bireyin 

elde ettiği 1 TL’lik fayda iki yüzyıl sonra doğan bireyin elde ettiği 1 TL’lik faydadan 

çok daha fazla değerlidir. Öyle ki; % 5’lik bir iskonto oranı altında bugün doğan bireyin 

kazancı [1/(1.05)] = 0.952381 TL olurken, iki yüzyıl sonra doğan bireyin aynı projeden 

kazancı [1/(1.05)
200

] = 0.000058 TL olmaktadır.  

Ekonomi literatüründe kamu yatırımları değerlemesinde klasik yöntemlerden biri olan 

NBD yönteminin kullanılmasına alternatif olarak geliştirilen MDM yöntemi temelde iki 

esasa dayanmaktadır. Bunlardan ilki, toplumun fani bireylerden oluştuğu gerekçesine 

dayanmakta olup, projeden doğacak fayda ve kazanımların her bireyin yaşam süresine 

ve bireylerin projeden elde etmeyi bekledikleri asgari getiriyi yansıtan bireysel zaman 
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tercihlerine göre değerlendirilmesi zorunludur. Nesiller arası eşitlik ve gelecek nesiller 

aleyhine fark gözetmeme olguları üzerine dayandırılan ikinci esas ise, yatırım 

projelerinin karar aşamasında karar vericilerin bugünkü neslin kazanımları kadar 

gelecek neslin kazanımlarını da dikkate almaları gerekliliğini ifade etmektedir. Bu 

bağlamda, MDM yönteminin özellikleri özetle Kula (1988) tarafından ele alındığı 

şekilde sıralanmaktadır:  

i) Kamu yatırım projeleri, zaman içerisinde doğum ve ölümlerle değişen, toplumu 

oluşturan tüm bireyler için tüketim fayda akışı sağlamaktadır. 

ii) Kamu yatırım projesinden tüketim fayda akışı sağlayan bireylerin, söz konusu net 

getirileri değiş tokuş edebildikleri herhangi bir piyasa mekanizması bulunmamaktadır.  

iii) Değiştirilmiş iskonto yöntemi (MDM), toplumda şuan mevcut bulunan bireylerin ve 

gelecekteki toplumu oluşturacak olan gelecek neslin bireylerinin refah düzeylerine eşit 

oranda önem vermektedir.  

iv) Değiştirilmiş iskonto yöntemine (MDM) uygun olarak kullanılacak sosyal iskonto 

oranı (SDR), sosyal zaman tercihi (SZTO) oranı olmaktadır.  

5.7.3 Değiştirilmiş iskonto yönteminde kullanılacak olan sosyal iskonto oranının 

tespiti  

Kamu yatırımlarının ekonomik getirilerinin tespitinde klasik yöntemlere alternatif 

olarak geliştirilen MDM yöntemi, projeden doğan sosyal fayda ve maliyetlerin 

indirgenmesinde sosyal iskonto oranı (SDR) olarak sosyal zaman tercihi oranını 

(SZTO) kullanmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin gelecekte daha fazla tüketim 

şansı elde edebilmek için bugünkü tüketimlerinden feragat ederek, ellerinde 

bulundurdukları fon ve kaynakları tasarruflara aktarmaları doğrultusunda, bugün 

vazgeçilen tüketimden gelecekte elde edilmesi beklenen asgari getiri oranı olarak ortaya 

çıkan SZTO, tüketimin faiz oranını yansıtmak üzere, MDM yöntemine en uygun 

iskonto oranı olarak değerlendirilmektedir. Spackman’e (2004) göre, yatırımların 

ekonomik değerlemesinde kullanılacak en etkili sosyal iskonto oranını yansıtan değeri 
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ifade eden ve klasik Ramsey formülüne dayanan sosyal zaman tercihi oranının (SZTO)  

MDM yönteminde kullanılışına dair bileşenleri pür zaman iskonto oranı, zaman 

içerisinde kişi başına düşen reel tüketimdeki artış oranı ve tüketimin marjinal fayda 

esnekliğidir (Hacıoğlu ve Karataş 2011) (Eşitlik 5.15). 

SDR= (1/ m) (1+g)
e
 – 1                                                                                             (5.15) 

Burada; 

SDR : Sosyal iskonto oranı, sosyal zaman tercihi oranı 

m   : Bireylerin ortalama hayatta kalma süreleri, pür zaman iskonto oranını olarak 

alınabilmektedir 

g      : Zaman içerisinde kişi başına düşen reel tüketimdeki artış oranı 

e       : Tüketimin marjinal fayda esnekliğini göstermektedir.  

MDM yönteminde kullanılan sosyal iskonto oranının tespit edilme sürecine dâhil olan 

faktör değişkenlerinin, bugünkü nesil ile gelecek nesli eşit oranda yansıtacak şekilde ne 

derecede tahmin edilebileceğine dair literatürde birçok farklı eleştiri bulunmakta; söz 

konusu eleştirilerin en önemlisini ise, zaman içinde kişi başına düşen reel tüketimdeki 

artış oranının her zaman doğru olarak tahmin edilebilir olmadığı yönünde ortaya çıkan 

düşünceler oluşturmaktadır. Bellinger’e (1991) göre; kişi başına düşen gelirin zaman 

içerisinde artmasına paralel olarak, kişi başına düşen reel tüketim oranı da (g) artacak; 

bu doğrultuda tespit edilen SDR’nin yükselen bir oran olarak ortaya çıkmasıyla, gelecek 

nesillerin fayda kazanımları, MDM yönteminin temel esaslarına ters düşecek şekilde, 

bugünkü nesle göre çok daha az olacaktır (Kula 1988). Reel gelirdeki artışın sınırsızca 

ve belirsizce olamayacağını savunan Kula (1993) ise; MDM yönteminde, reel tüketim 

oranındaki geleceğe dair olası artış ve ya azalışların neden olabileceği söz konusu 

etkinin ortadan kaldırılabilmesi için, indirgeme sürecinde gelir seviyelerinin ayırt 

edildiğini ifade etmektedir.  

Gelecek zamanda bireylerin reel gelirlerinde herhangi bir olası artış ve ya azalış olması 

durumuna göre, gelecek neslin bireylerine uygulanacak olan değiştirilmiş iskonto 

faktörlerinin (MDF) temsili oranlarına göre; ekonomideki ödeme gücü ilkesi ve gelirin 
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azalan marjinal fayda kuramı doğrultusunda, gelecekteki variyetli neslin yoksul nesle 

nazaran daha az tasarruf eğiliminde olarak daha fazla tüketim davranışında 

bulunacakları söylenebilmektedir (Şekil 5.5). Bu doğrultuda, bireylerin gelir 

seviyelerinin ayrıştırıldığı MDM yönteminde, gelecek neslin gelir seviyesinin bugünkü 

nesle göre daha iyi olması durumunda söz konusu variyetli nesle uygulanacak olan 

değiştirilmiş iskonto faktörü (MDF) % 5.4 olur iken, gelecek neslin bugünkü nesilden 

daha yoksul olması durumunda yoksul nesle uygulanacak olan değiştirilmiş iskonto 

faktörü ise % 1 olmaktadır (Şekil 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.5 Yoksul ve variyetli nesil için düzeltilmiş iskonto faktörleri (MDF) (Kula 1993) 

Geleceğe dair beklenen gelir seviyesi ile bugünkü neslin refah düzeyi arasında 

oluşabilecek farklılıkların dikkate alınmadığı klasik iskonto yöntemlerinde, yatırımdan 

doğacak olan fayda ve maliyet unsurlarının bireyler arasındaki tahsisinde nesil farkı 

gözetmeksizin her birey için aynı ağırlığın kullanılması, söz konusu klasik yöntemleri 

MDM yönteminden ayıran en önemli noktalardan birini oluşturmaktadır.  Klasik 

iskonto yöntemlerinde yer almayan söz konusu gelir seviyesi ayrıştırmasının MDM 

yönteminde uygulanmasıyla, bugünkü nesil ile gelecek nesil arasında ortaya çıkabilecek 

olan eşitsizliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Öyle ki, gelecek neslin bugünkü 

nesilden daha iyi şartlara sahip olması durumunda kendilerine uygulanacak olan sosyal 

iskonto oranının (SDR) artmasıyla gelecek nesle verilen ağırlık azalmakta, şartların 
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zaman içerisinde bugüne kıyasla kötüleşmesi durumda ise azalan sosyal iskonto oranı 

(SDR) ile gelecek nesle verilen ağırlığın artması neticesinde nesiller arası eşitlik ve 

gelecek nesiller aleyhine fark gözetmeme ilkeleriyle ile bağdaşır nitelikte sonuçlar 

ortaya çıktığı görülmektedir.  

5.7.4 Değiştirilmiş iskonto yönteminin işleyişine dair çalışma: İngiltere örneği 

Değiştirilmiş iskonto yönteminin (MDM) işleyişine dair Kula (1988) tarafından ele 

alınan İngiltere örneğinde, MDM yönteminde kullanılan iskonto faktörünün (MDF)  

ortaya çıkışının ve değerlemesi yapılan proje üzerindeki etkilerinin daha iyi ifade 

edilebilmesi için, yöntemin klasik iskonto yöntemleri arasında en yaygın kullanıma 

sahip NBD yöntemi ile kıyaslanması yoluna gidilmiştir.  

Her yıl 1£ net fayda akışı sağlayacak olan söz konusu kamu yatırım projesinin tespit 

edilecek değerinin, değerlemede kullanılacak yönteme göre ne şekilde değiştiğinin ele 

alındığı örnek çalışmada, öncelikle değiştirilmiş iskonto faktörünün (MDF) elde 

edilmesinde kullanılan faktör değişkenlerine ait verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Bu 

doğrultuda; son on beş yıl içerisinde 56 milyon civarında gözlemlenen İngiltere 

nüfusunun geleceğe dair beklenen nüfus artış oranı sıfır olarak alınmıştır. Mevcut 

nüfusun beklenen yaşam süresi paralelinde bir değer atfedilen gelecek neslin yaşam 

süresine dair verilerin oluşturulmasında ise; 1970-1985 yılları arasında 75 yıldan 76 yıla 

çıkan kadın nüfusundaki beklenen yaşam süresi ile aynı yıllara tekabül eden erkek 

nüfusundaki 69’dan 70 yıla çıkan yaşam sürelerinin ortalaması alınmış, bu doğrultuda,  

her iki cinsiyet için de geleceğe dair beklenen yaşam süresi 73 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Buradan hareketle, toplam nüfus 73 ayrı yaş grubunu temsil edecek şekilde 

sınıflandırılmış ve yıllık 1£ olan net fayda akışı bu sınıflar arasında pay edilmiştir. Bu 

doğrultuda;  

t ≤ n iken, MDF= 
1

𝑛 
 [

1

(1+𝑆𝐷𝑅)𝑡
 (n+1-t) + ∑

1

(1+𝑆𝐷𝑅)𝑡
𝑡−1
𝑖=1 ]                             (5.16) 

t > n iken, MDF= 
1

𝑛
 ∑

1

(1+𝑆𝐷𝑅)𝑡
𝑛
𝑖=1                                                                (5.17) 

Burada, 
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n      : İngiliz vatandaşlarının beklenen yaşam süresi, 73 yıl, toplam nüfusun bölünerek 

sınıflandırıldığı 73 ayrı yaş grubunu temsil etmektedir 

t    : Her yıl 1£ net fayda akışı sağlayacak olan kamu yatırımının yaşını temsil 

etmektedir 

i        : Toplam nüfusa dâhil olan her yeni (gelecek) grubu temsil etmektedir 

SDR : Sosyal zaman tercihi oranı (SZTO)’dır.  

Kula (1988) tarafından ele alınan İngiltere örneğinde yapılan iskonto faktörü analizi 

neticesinde elde edilen değerlerden görüldüğü üzere, yatırım projesinin ilk yıllarında 

NBD iskonto faktörü ile değiştirilmiş iskonto faktörü (MDF) arasında oluşan farklılık az 

iken; proje ilerledikçe iki yöntem arasında oluşan fark gitgide büyümektedir (Şekil 5.6). 

Buradan çıkarılacak sonuca göre, kısa vadeli kamu yatırımları söz konusu olduğunda 

söz konusu iki yöntemden hangisinin kullanıldığı elde edilen değer üzerinde çok büyük 

farklılıklar yaratmamaktadır. Bununla beraber, yatırımın süresi uzadıkça, yani uzun 

vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda, klasik iskonto faktörleri ile elde edilen 

sonuçların nesiller arası eşitlik ve gelecek nesiller aleyhine fark gözetmeme olguları ile 

bağdaşmadığı görülmekte, etkileri uzun yıllar boyunca sürecek projelerde süregelen 

nesiller arasında projeden elde edilen fayda ve maliyet unsurların eşitliğinin 

sağlanabilmesi için, MDM yönteminin kullanılmasının daha doğru olacağı ifade 

edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6 Yüzde üç (% 3) ve yüzde on (% 10) iskonto oranlarında ortaya çıkan NBD ve    

MDF Faktörleri (Kula 1988) 
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5.7.5 Değiştirilmiş iskonto yönteminin değerlendirilmesi 

Ekonomi literatürüne Kula tarafından kazandırılan değiştirilmiş iskonto yönteminin 

(MDM) buraya kadar ifade edilen özelliklerine ve işleyiş biçimine ek olarak, İngiltere 

örneğinde görüldüğü üzere, kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde MDM 

yönteminin kullanılabilmesi için değiştirilmiş iskonto faktörüne (MDF) ait olan 

değişkenlerin her birinin gelecek zaman içerisinde oluşacak nesli temsil edecek nitelikte 

öngörülebilir değerler olması gerekmekte; söz konusu gereklilik koşulu ise, MDM 

yönteminin kullanım alanını sınırlayıcı faktörlerden biri olarak 

değerlendirilebilmektedir. Öyle ki; bugünkü toplum yapısına ve tercihlerine dayanarak 

uzak gelecek için doğru değerler tayin edilmesi yoluyla yatırım kararı almak, az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde pek mümkün olmamaktadır. Dünya 

ekonomisi günden güne değişim ve gelişim gösteren bir yapıya sahip iken, söz konusu 

ekonomik konjonktürün getirdiği yapısal gereklilikleri iç ve dış dinamikleri ile 

karşılama ve uygulamada yetersiz kalan az gelişmiş ve gelişmiş ülke ekonomilerinde 

mevcut bulunan yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizlik gibi 

faktörler neticesinde uzun vadeli öngörülerde bulunmak bir yana, kısa vade de dahi 

hedeflenen ekonomik politikalar gerçekleşmeyebilmektedir. Bu bağlamda, söz konusu 

ülkelerde kamu yatırımlarının ekonomik değerlemesinde MDM yönteminin 

kullanılması hiç şüphesiz ki ülkenin doğru yatırım kararları almasını engelleyici bir 

faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Toplumu oluşturan bireylerin gelecekte elde etmeyi bekledikleri asgari getiri oranları 

doğrultusunda bugünkü davranışlarında tüketim ve/veya tasarruf eğilimde 

bulunmalarını ifade eden sosyal zaman tercihi oranının (SZTO) değerleme 

çalışmalarında sosyal iskonto oranı olarak alınması, önceki durumla aynı paralelde, 

MDM yönteminin büyüyen ekonomilerde kullanımını sınırlandırabilmektedir. Toplumu 

oluşturan bireylerin tüketim ve/veya tasarruf tercihlerinin ülke ekonomisinde uygulanan 

faiz oranları ile aynı paralelde ortaya çıktığı olgusundan hareketle, az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde görülen değişken faiz yapıları sebebiyle, bireylerin tüketim ve 

tasarruf tercihlerinin geleceği doğru şekilde yansıtması mümkün olmamaktadır.  
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Ülke ekonomisine kazandırılacak herhangi bir kamu yatırımının karar alma aşamasında 

bugünkü neslin bireylerinin kazanımları yanında bugünden iki yüzyıl sonra doğacak 

olan gelecek neslin bireylerinin de kazanımlarını aynı oranda dikkate alan MDM 

yöntemi, teoride klasik yöntemlere kıyasla çok daha güçlü ve etik görünmesine karşın, 

işleyiş yapısı itibariyle uygulamada imkânsızlaşmakta, hatta çoğu zaman ütopik bir 

yöntem olarak nitelendirilebilmektedir. Yöntemin değer hesaplamalarına dâhil ettiği 

faktör değişkenlerinin öngörülebilirliği bir tarafa, yöntem esas itibariyle bugünkü 

toplumu oluşturan bireylerin kendilerinden sonra gelecek olan nesli ne kadar 

düşündükleri ile alakalı olup, temelde tamamen kişisel ve etik bir anlayışın ürünü olarak 

ortaya çıkmaktadır. Söz konusu görüşü destekleyici bir unsur olarak, MDM yönteminin 

öncüsü olarak kabul edilen Kula’ya karşı literatürde yöneltilen eleştirilerin hâlihazırda 

en başında “gelecek nesil benim için herhangi bir şey yapmazken, ben neden onların 

refahını düşünmek zorundayım” düşüncesinin geldiğini burada ayrıca ifade etmek 

gerekmektedir. 
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6. KAMU YATIRIM PROJELERİNDE SOSYAL İSKONTO ORANININ ÖNEMİ 

VE ORANIN UYGULAMA SORUNLARI  

6.1 Kamu Yatırımlarında Sosyal İskonto Oranını Önemli Kılan Faktörler ve 

Dünyada Kullanılan Sosyal İskonto Oranları  

Bir ülkenin sahip olduğu gerek özel sektör, gerekse kamu sektörüne ait yatırımları, 

ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma seviyelerini en iyi ve en doğru yansıtan 

göstergeler olarak, birebir ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile aynı paralelde ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu özel sektör ve kamu sektörü yatırımları arasından, ülke 

ekonomisinde mevcut bulunan kıt kaynakların en etkin şekilde tahsisine imkân vererek 

ülkenin ekonomik büyümesine, ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve gelir dağılımının 

iyileştirilerek toplumun tamamının refah düzeyinin arttırılmasına direk katkı sağlayan 

kamu yatırımları; sahip olduğu söz konusu özellikleri nedeniyle temelde toplum olgusu 

üzerine kurulmakta ve dolayısıyla yapılabilirliklerinin değerlendirilmesi noktasında özel 

sektör yatırımlarından daha önemli olmaktadır.  

Kamu yatırımlarının ekonomik değerleme çalışmalarında yatırım projelerinin 

yapılabilirliğine (feasible) dair karar alma aşamasında projelerin ekonomik kârlılığının 

hesaplanabilmesi için; projelerin ekonomik ömrü süresince farklı zaman dilimlerinde 

ortaya çıkan sosyal fayda ve maliyet unsurlarının aynı zaman dilimini temsil etmek 

üzere bugünkü değerlerinin belirlenmesinde kullanılan ve yatırımların asgari ekonomik 

getiri oranını ifade eden sosyal iskonto oranının (SDR) tespit edilebilmesi oldukça 

önemlidir. Öyle ki; ülkede mevcut bulunan kıt kaynakların kamu yatırımlarına tahsisi 

ile özel sektör yatırımlarına aktarılan fon ve kaynaklarda azalma meydana gelecek, ülke 

ekonomisi özel sektör yatırımlarından ziyade kamu yatırımları ile gelişecek ve ya geri 

kalacaktır. Bu bağlamda düşünülürse, özel sektör yatırımlarından feragat edilerek 

kamuya aktarılan kaynakların, ülke ekonomisine ve toplumun tamamına en etkin ve 

verimli katkıyı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi (kullanılması) gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Yatırımlara tahsis edilen kaynak bileşiminin ülke ekonomisi ve toplumun 

tamamı için en etkin ve doğru aktarım olup olmadığının değerlendirilebilmesi ise, söz 

konusu yatırımların değerleme çalışmalarında kullanılan ve yatırımlara aktarılan kaynak 

bileşiminin asgari ekonomik getiri oranını temsil eden SDR ile birebir ilişkilidir.  
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Kamu yatırım projelerinin ekonomik değerleme çalışmalarında projenin yapılabilirliği 

(feasible) ile ilgili karar alma aşamasında hesaplaması yapılan proje değeri üzerinde 

direk etkili bir faktör olan sosyal iskonto oranının önemi ve tespit edilme yöntemleri 

çalışmanın bir önceki bölümünde ele alınmıştır. Buna göre, söz konusu yöntemlerden 

herhangi biri ile tespit edilen sosyal iskonto oranları esasen; ülke ekonomilerinin 

gelişmişlik düzeyleri ve kalkınma potansiyelleri ile aynı paralelde ortaya çıkmakta olup, 

hükümetler tarafından ülkede yürütülecek bütün projelerde kullanılmak üzere tek bir 

oran olarak tespit edilirken, aynı zamanda yatırımların niteliği ve süresine göre 

kurumdan kuruma ve projeden projeye değişebilen oranlar olarak da tespit 

edilebilmektedir. Burada önemli olan nokta sosyal iskonto oranının (SDR) hangi 

yöntemle tespit edildiğinden ziyade, oranın yatırımlara aktarılan kaynakların ekonomik 

fırsat maliyetlerini yansıtır şekilde tespiti zorunludur. Bu bağlamda, dünyada ülkeler 

tarafından kullanılmakta olan sosyal iskonto oranlarına ait tablo Ek-2’de sunulmuştur.  

Farklı ülkeler tarafından tespit edilen sosyal iskonto oranları, ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri ile paralel bir seyir izlemekte; Amerika, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, 

Almanya, Fransa, Norveç ve diğer AB ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilerde oran % 5’in 

altına olmakta iken, Filipinler, Hindistan ve Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerde % 

15’lere kadar çıkabilmektedir. İngiltere’de otuz yılı aşan yatırımlar için kullanılan % 1’e 

kadar inen sosyal iskonto oranları burada özellikle önemli bir nokta olarak ortaya 

çıkmakta, proje değerlemede kullanılan iskonto oranlarının uzun vadeli yatırımların 

bugünkü değerlerine olan etkilerinin İngiltere tarafından göz ardı edilmediği 

söylenebilmektedir. Söz konusu yüksek iskonto oranları Uzunkaya ve Uzunkaya (2012) 

tarafından yorumlandığı üzere; gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere kıyasla 

yatırımlara aktaracakları kaynaklarının daha kısıtlı olmasının doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkarken, benzer şekilde daha fazla kaynağa sahip olan gelişmiş ülkelerde ortaya 

çıkan sosyal iskonto oranları daha düşük değerleri ifade etmektedir.  

6.2 Türkiye’de Kullanılan Sosyal İskonto Oranları ve Oranın Kamu 

Yatırımlarında Uygulama Sorunları 

Dünyanın on sekizinci ve Avrupa’nın yedinci büyük ekonomisi olarak en güçlü 

ekonomilerin temsil edildiği G-20’nin aktif bir üyesi konumunda olan Türkiye; rekabet 
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kurallarının işlediği, ekonomide özel sektörün öncü, kamunun ise düzenleyici rol 

oynadığı, uygulanan liberal dış ticaret politikası neticesinde mal ve hizmetlerin bireyler 

ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği serbest bir piyasa ekonomisine 

sahiptir.  

Uygulanan başarılı para politikaları ile makro-ekonomik dengenin sağlanması yolunda 

önemli adımlar atılarak kontrol altına alınmaya çalışılan enflasyon oranı, 2000 yılı 

ortalarından itibaren tek haneli rakamlara indirilebilmiş; başarılı maliye politikaları ile 

de ağırlık verilen yapısal reformlar doğrultusunda düzen getirilen kamu maliyesi 

neticesinde özellikle tarım, sosyal güvenlik, enerji ve iletişim gibi sektörlerde önemli 

kamu yatırımlarının önü açılmıştır. Söz konusu başarılı para ve maliye politikaları ile 

altyapısı güçlendirilmiş ekonomik kurumlar vasıtasıyla, uluslararası piyasalarda 

meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getirilen ülke ekonomisi,  

sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları ile de dünya ekonomileri 

arasındaki yerini güçlendirmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde % 4.8’lik ekonomik 

büyüme oranına erişen Türkiye’nin 2016 - 2018 yılları için öngörülen orta vadeli 

programına göre ise, 2017 ve 2018 yıllarında % 5 oranında büyüme hızını yakalayacağı 

beklenmektedir. Dış ticaret hacmi ve yapısında da önemli ölçüde değişikliklere imkân 

sağlayan son yıllarda uygulanan başarılı ekonomik politikaların bir sonucu olarak, 

Türkiye’nin 2015 yılında ihracat kapasitesi 144 milyar USD olarak gerçekleşmiş, ticaret 

hacmi ise 351 milyar USD seviyelerine ulaşmıştır (Anonim 2016a). 

Büyüyen ekonomisi ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sağlayan 

ekonomik ve siyasal politikaları ile gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan 

Türkiye’de, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma hedefinin ve söz konusu hedefin 

gerçekleştirilmesi için planlanan kamu yatırımları programlarının beş yıllık kalkınma 

planları doğrultusunda yürütülmesi ilkesi ilk olarak 1961 Anayasası ile kabul edilmiş ve 

söz konusu görev Kalkınma Bakanlığı’na (mülga DPT) verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı 

bu görevi yerine getirmek için beş yıllık kalkınma planları, bu planlardaki hedef ve 

politikalara dayalı yıllık programlar ve yıllık programlarda yer alan hedefler 

çerçevesinde de yatırım programları hazırlamakta ve ayrıca; yatırımcı kamu 

kuruluşlarının Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesi çerçevesinde 
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hazırlayarak Bakanlığa ilettikleri kamu yatırım projelerini ve yapılabilirlik etütlerini, 

kamu yatırım politikası, ulusal ekonomi, sektörel ve sektörler arası öncelikler açısından 

değerlendirerek projeler arasında seçim yapmakta ve seçilen projelere kaynak tahsisi 

sağlamak suretiyle kamu yatırım programını oluşturmaktadır.  

2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu mali yönetimi yeniden düzenlenmiş, plan-program ve bütçe ilişkisini 

güçlendirecek mekanizmalar oluşturularak, bütçe hazırlama süreci ile bütçe kapsamı 

yeniden tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun, kamu kaynaklarının etkili bir şekilde elde 

edilerek verimli şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı 

sağlamak üzere; kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerin uygulanmasını, 

mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını yeniden düzenleyerek plan-

program ve bütçeleme bağlantısı koparılmadan gerekli fayda-maliyet analizleri 

yardımıyla yatırım programlarının hazırlanmasını ülke ekonomisinin en önemli 

hedeflerinden biri haline getirmiştir. Bu doğrultuda; toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, ülkenin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyümenin 

sağlanabilmesi için gerekli sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi, çevrenin korunması, 

AB kriterlerine uyum sağlanması ve gelişmiş ülkelerle ile mevcut bulunan gelişmişlik 

farklarının azaltılması yolunda Türkiye’nin önemli miktarlarda kamu yatırımı ihtiyacı 

bulunduğu aşikârdır (Ergen 2008). Öyle ki; 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Tasarısından görüldüğü üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli II. ve III. sayılı cetvellerde yer 

alan özel bütçeli idare ve düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam finansman 

ihtiyaçları yaklaşık 9.834.000.000 TL’yi bulmaktadır (Anonim 2016b). 

Türkiye’nin sahip olduğu güçlü kamu mali politikaları ve uygulama programlarına 

rağmen ülkemizde kamu yatırım projelerinin değerleme çalışmalarında kullanılmak 

üzere belirlenen sosyal iskonto oranının (SDR) tespit edilmesine dair kabul görmüş 

kesin ve net bir yaklaşım maalesef mevcut bulunmamaktadır.  Ülke ekonomisine esas 

itibariyle yön veren mevcut özel sektör yatırım projeleri neticesinde kamunun 

hâlihazırda düzenleyici bir rol üstlenmiş olması ve özellikle son on yılın ekonomisine 

tarımsal ve endüstriyel üretimden ziyade hizmet sektörünün yön vermesi, kamu 

yatırımları için belirlenen asgari sosyal ve ekonomik getiri oranlarının tespit 

edilmesinde yaşanan söz konusu eksikliğin bir nedeni olarak değerlendirilebilmektedir.  
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T.C. Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilen veriler neticesinde Türkiye’de kamu 

yatırımlarının değerleme çalışmalarında kullanılan sosyal iskonto oranlarının (SDR) 

projelerin fiziksel niteliği ve büyüklüğü, yatırım amacı ve projeden elde edilmesi 

beklenen ekonomik ve sosyal getiriler doğrultusunda  % 4 ile % 10 arasında değişen 

oranlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye’de kamu yatırımları değerlemesinde 

görülen değişen oranlı sosyal iskonto oranı (SDR) uygulamaları neticesinde, sınırlı 

bulunan kaynakların kamu yatırımlarına tahsisinde ve söz konusu kıt kaynakların etkin 

ve verimli kullanılmasında halen büyük sıkıntılar yaşanmakta olduğu bilinmektedir. 

Ergen (2008) tarafından da ifade edildiği üzere; sistematik bir proje döngüsü 

yaklaşımının bulunmayışı ve bu kapsamda projelerin iyi hazırlanmış fizibilite 

çalışmalarına dayandırılarak önceliklendirilmiş bir şekilde uygulamaya konulamaması 

ile beraber etkin bir izleme ve değerlendirmenin yapılamaması da kamu yatırımlarının 

verimliliği konusunda önemli açmazlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak,  

kamu kurumlarının proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki 

kapasite yetersizlikleri gibi faktörler de yatırımlara ayrılan kısıtlı kaynakların etkin 

kullanılamamasının ve projelerin programlandığı şekilde tamamlanıp istenilen 

faydaların elde edilememesinin başlıca sebeplerini oluşturmaktadır.  

6.3 Türkiye’de Sosyal İskonto Oranı Belirleme Çalışmaları 

Türkiye’de kamu yatırımlarının etkinlik ve verimlilik analizleri ve özellikle proje 

değerleme çalışmalarında farklı kurumların uygulamalarının değişim gösterdiği ve hatta 

projeden projeye değişen iskonto oranları kullanılarak yatırım analizinin yapıldığı 

gözlenmektedir. Özellikle altyapı projelerinde kullanılan sosyal iskonto oranlarına 

(SDR) ilişkin olarak literatürde yer alan farklı yaklaşımların kamu kurumlarının 

uygulamaları ve proje değerleme çalışmalarına yeterince entegre edilemediği, sadece 

uluslararası kurumlarca finanse edilen projelerde sosyal fayda-masraf analizinin 

yapılmasının zorunlu olarak tercih edildiği görülmektedir. Türkiye’de seçilmiş 

projelerde kullanılan değerleme yöntemleri ile değerlemede kullanılan iskonto oranları 

detaylı olarak araştırılmış ve elde edilen temel bulgular aşağıdaki çizelgede özet olarak 

sunulmuştur (Çizelge 6.1). 
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Çizelge 6.1 Türkiye’de sosyal iskonto oranı belirleme çalışmaları 

 
  

Kurum/ Kişi 

 

Proje/ Yayın 

 

Amaç / Kapsam 

 

Yöntem 

Sosyal 

İskonto  

Oranı  

(SDR) 

 

Tarih 

1 T.C. Kalkınma 

Bakanlığı  

 

(Uzunkaya ve 

Uzunkaya) 

 

Türkiye için 

Ekonomik İndirgeme 

Oranı Tahmini 

 

 

 

 

 

Türkiye’de kamu 

yatırımları 

değerlemesinde 

kullanılabilecek 

SDR’nin 

hesaplanması  

Ağırlıklı 

Ortalama 

(AO) 

% 9.8 11/ 

2012  

2 Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı 

 

Avrupa Birliği 

Uzmanlık Tezi 

 

(Düz) 

Avrupa Birliği 

Fonları Yardımıyla 

Finanse Edilen 

Ulaştırma 

Projelerinin Maliyet- 

Fayda Analizi 

 

 

Avrupa Komisyonu 

2007- 2013 

programlama 

dönemini kapsamak 

üzere üye ülkeler 

için iskonto oranı 

belirlenmesi 

- Türkiye 

için  

SDR % 5.5 

 

08/ 

2014 

Türkiye 

için Ticari 

İsk. Oranı 

%5 

Ankara-İstanbul 

Yüksek Hızlı 

Demiryolu Hattı 

Köseköy-Gebze 

Kesimi’nin 

Yeniden İnşası ve 

Rehabilitasyonu 

Projesi 

-  SDR % 6.8 

ENBD 

585.2 m € 

FNBD 

-2.912 m € 

Irmak-Karabük-

Zonguldak 

Demiryolu Hattının 

Rehabilitasyonu ve 

Sinyalizasyonu 

Projesi 

 - EİKO 

 % 6.3 

ENBD  

11.6 m € 

EİKO 

 % 6.7 

ENBD 

37.9 m € 

EİKO  

% 4.9 

ENBD 

-21.3 m € 
3 (Gümüş) 

 

Doktora Tezi 

Ankara Mamak 

Çöplüğü 

Rehabilitasyon 

Projesinin Olası 

Yararlarının 

Saptanması 

Mamak Çöplüğü 

rehabilitasyonu - 

çevreyolunu 

kullanacaklar 

üzerindeki 

etkilerinin 

belirlenmesi 

 SDR %1 

ENBD 

598  

milyar TL 

09/ 

1994 

4  (Kaplan) 

 

Yüksek Lisans 

Tezi 

Yatırım Projelerinde 

Sosyal Fayda- 

Maliyet Analizi ve 

Örnek Uygulama 

Kabataş-Halkalı 

Raylı Sistem Hattı 

Projesi 

Ağırlıklı  

Ortalama 

(AO) 

SDR 

% 9.56 

 

ENBD  

2.218 m 

USD 

 

EİKO %20 

06/  

2014 



106 
 

Çizelge 6.1 Türkiye’de sosyal iskonto oranı belirleme çalışmaları (devam) 

 
5 (Halıcıoğlu 

ve 

Karataş) 

A Social Discount 

Rate for Turkey 

1980- 2008 yılları 

için Türkiye’de 

oluşan gıda 

talebinin 

karşılanmasına 

ilişkin yatırım 

projesinin sosyal 

iskonto oranının 

belirlenmesi 

 

Sosyal  

Zaman 

Tercihi 

 Oranı  

(SZTO) 

SDR 

% 5.06 

08/  

2011 

6  (Demirbuğan) Madencilik Yatırım 

Projelerinin Sosyal 

Kârlılık Analiziyle 

Değerlen. 

Edirne Hacıumur 

yöresindeki Isınma 

ihtiyacının 

giderilmesine 

yönelik kömür 

üretim projesi 

- SDR 

%10 

ENBD 

74 milyar  

TL 

09/  

2003 

7 (Gölpek) Eğitim Getirilerinin 

Özel ve Sosyal 

Açıdan İncelenmesi 

Eğitimin finansal ve 

ekonomik getiri 

oranlarının analiz 

edilmesi 

(Türkiye’de erkek 

ve kadınlar için 

analiz edilen 

değerler) 

- Orta 

öğretim 

ticari isk. 

oranı  

% 9.4 (E) 

% 8.9 (K) 

2012 

Yüksek 

Öğretim 

ticari isk. 

oranı  

% 19.1 (E) 

% 19.1 (K) 

Orta 

öğretim 

SDR  

% 6.3 (E) 

% 5.6 (K) 

Yüksek 

öğretim 

SDR  

% 9.2 (E) 

% 9.1 (K) 
8 (Bağdatlı 

ve 

.Akbıyıklı) 

Ulaştırma Yapıları 

Ekonomik 

Analizlerinde İskonto 

Oranı: Bir Durum 

Çalışması 

Türkiye’de 

karayolu 

projelerinde 

kullanılan  

sosyal iskonto 

oranının analizi  

- SDR %8  

ENBD  

136 milyar 

TL 

2015 

9 Geray 

ve 

Bekiroğlu 

Ormancılık Yatırım 

Kararlarında 

Kullanılabilecek Faiz 

Oranının Tespit 

Edilmesinde Yeni 

Yaklaşım 

Türkiye’de 

ormancılık 

sektöründe 

kullanılan sosyal 

iskonto oranının 

belirlenmesi 

Kapitali-

zasyon 

yöntemi 

 ile değer 

tespiti 

SDR 

% 2.5-4 

2002 

Faust-

mann 

arazi  

gelir  

değeri 

yöntemi 

SDR 

% 0.00007 

ile % 0.008 
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Çizelge 6.1 Türkiye’de sosyal iskonto oranı belirleme çalışmaları (devam) 

 

Türkiye’de sosyal iskonto oranının tespitine ilişkin önceki çalışmalardan elde edilen 

bilgilere göre (Çizelge 6.1); Uzunkaya ve Uzunkaya (2012) tarafından yapılan 

çalışmada sosyal iskonto oranının tahmini için 1987- 2006 yılları arasındaki Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan değerler kullanılmış olup, özel sektör 

yatırımlarının getirisini temsil etmek üzere vergi öncesi yurt içi yatırım getirisi, sosyal 

zaman tercihi oranını temsil etmek üzere yurt içi tasarruflarının getirisi ve ülkedeki faiz 

dengesi değişimi neticesinde artan dış finansmanın marjinal ekonomik maliyeti alınarak 

ağırlıklı ortalama (AO) yöntemine göre sosyal iskonto oranı % 9.8 olarak belirlenmiştir.  

Düz (2014) tarafından yapılan “Avrupa Birliği Fonları Yardımıyla Finanse Edilen 

Ulaştırma Projelerinin Maliyet-Fayda Analizi” adlı çalışmada, Avrupa Komisyonu 

tarafından 2007-2013 programlama dönemini kapsamak üzere üye ülkeler tarafından 

kullanılması öngörülen iskonto oranlarına göre, Türkiye için belirlenen ticari iskonto 

oranı % 5 iken, sosyal iskonto oranı % 5.5 olmaktadır. Yine aynı çalışmada, Ankara-

İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Köseköy-Gebze Kesimi’nin Yeniden İnşası ve 

Rehabilitasyonu Projesi kapsamında kullanılması öngörülen sosyal iskonto oranı % 6.8 

olarak tespit edilmiş ve söz konusu oranın uygulanması ile projeden elde edilen 

ekonomik NBD 585.2 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Projenin % 6.8’lik iskonto 

oranı ile hesaplanan finansal NBD’i  -2.912 milyon Euro olmasına karşın sağladığı 

585.2 milyon Euro’luk ekonomik NBD ile proje Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) fonlarından kısmen de olsa yararlanmaya elverişli olarak 

değerlendirilmiştir. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve 

Sinyalizasyonu Projesi için de sosyal iskonto oranı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2010 

yılında başlanan projenin planlama ve inşaat süreleri toplamı 30 yılı bulmakta, 

10 (Demir 

ve 

Aral) 

Kars İli Süt Sanayi 

İşletmelerinde Üretim 

ve Sanayi 

EntegrasyonununEko

nomik ve Sosyo-

Ekonomik Analizi 

Kars İlindeki süt 

sanayi 

işletmelerinin 

ekonomik kârlılık 

oranları analizi 

- 2007 yılı 

için SDR 

% 15.78 

 

2007 yılı 

için  

Ekonomik  

F/M Oranı 

1.29   

2010 
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dolayısıyla projenin ekonomik ömrünün 2040 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir. 

Söz konusu projenin ekonomik değerlemesi kapsamında üç farklı senaryo geliştirilerek 

ve her senaryoda farklı sosyal iskonto oranları alınarak proje değeri hesaplaması 

yapılmıştır. Alternatifler arasından % 6.7 ekonomik iç kârlılık oranı ile 37.9 milyon 

Euro’luk en fazla ekonomik NBD’yi sağlayan ikinci alternatifte karar kılınmıştır.   

Gümüş’ün (1994) “Ankara Mamak Çöplüğü Rehabilitasyon Projesinin Olası 

Yararlarının Saptanması” adlı çalışmasında, Mamak Çöplüğü rehabilitasyonunun 

çevreyolunu kullanacaklar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla sosyal iskonto 

oranı tahmini yapılmıştır. Bu doğrultuda % 1, % 2 ve % 4 gibi farklı iskonto oranları ile 

proje değerlemesi yapılmış, ilk elde edilen değerlere göre Mamak çöplüğü ıslahının 

topluma 317 ile 517 milyar TL arasında bir fayda sağlayacağı tespit edilmiştir. Gümüş 

(1994) tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 1962-1992 ve 1973-1992 

yılları arasında sırasıyla % 2.48 ve % 1.83 oranlarında kişi başına düşen reel büyüme 

oranlarına sahip Türkiye’nin kamu yatırımları için % 4’lük iskonto oranı çok yüksek 

kalmaktadır. Geçmiş dönemlere ait söz konusu reel büyüme oranları ve proje süresinin 

uzamasıyla beraber azalan oranlı iskonto oranlarının kullanılması gerekliliği olgusundan 

yola çıkarak, projenin sosyal iskonto oranı %1 olarak tespit edilmiştir. Seçilen % 1’lik 

sosyal iskonto oranı ile Mamak Çöplüğü rehabilitasyonunun çevreyolunu kullanacaklar 

üzerindeki etkilerinin ekonomik NBD’i 598 milyar TL olarak bulunmuş ve sonuç olarak 

1994 fiyatlarıyla proje maliyetinin % 60’ının toplumsal fayda olarak geri kazanılacağına 

işaret edilmiştir.  

Kaplan’ın (2014) “Yatırım Projelerinde Sosyal Fayda-Maliyet Analizi ve Örnek 

Uygulama” konulu çalışmasında, Türkiye için ağırlıklı ortalama (AO) yöntemi 

kullanılarak elde edilen sosyal iskonto oranı % 9.56 olarak bulunmuştur. Bu oranın 

Kabataş-Halkalı Raylı Sistem Hattı Projesi için kullanılması ile projenin ekonomik 

NBD’i yaklaşık 2.218 milyar USD ve ekonomik iç kârlılık oranı ise % 20 olarak 

hesaplanmıştır. Sonuç olarak projenin % 9.56’lık sosyal iskonto oranı ile uygulamaya 

konulmasına karar verilmiştir.  

Türkiye’de oluşan gıda talebinin karşılanmasına ilişkin yatırım projesinin, 1980-2008 

yılları arasındaki veriler baz alınarak sosyal iskonto oranının belirlenmesi çalışması 
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Hacıoğlu ve Karataş (2011) tarafından gerçekleştirilmiş, sosyal zaman tercihi oranı 

(SZTO) yöntemi kullanılarak hesaplanan sosyal iskonto oranı % 5.06 olarak tespit 

edilmiştir. Gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde yöntemin faktör bileşenlerinden 

tüketimin marjinal fayda esnekliği (e) 1.686, 1980-2008 yılları arasında gerçekleşen reel 

büyüme oranları doğrultusunda hesaplanan kişi başına düşen reel tüketim artış oranı (g) 

% 2.6 ve aynı önemler için TUİK verileri ile hesaplanan ortalama yaşam süresi (m) 

0.9939 olarak tespit edilmiştir. SDR= (1/m) (1+g)
e
 – 1 eşitliği doğrultusunda 

hesaplanan sosyal iskonto oranı (SDR); (1/ 0.9939) (1+0.026)
1.686

-1 = 0.0506 veya % 

5.06 olarak tespit edilmiştir.  

Edirne İli Hacıumur İlçesi’nin ısınma ihtiyacının giderilmesine yönelik kömür üretim 

projesinin mali ve ekonomik değerleme süreçlerinin ele alındığı Demirbuğan (2003) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mali değerleme için alınan % 25’lik ticari iskonto 

oranı ile projenin hesaplanan finansal NBD’i yaklaşık -44 milyar TL olarak 

bulunmuştur. Ekonomik değerleme kapsamında projeden elde edilecek ekonomik 

kârlılığın belirlenmesinde, projeden doğan sosyal fayda ve maliyet unsurlarının 

dönüştürme faktörleri kullanılarak gölge fiyatları saptanmış böylelikle projenin 

ekonomiye sağladığı gerçek fayda ve maliyetler ortaya konulmuştur. % 10’luk bir 

sosyal iskonto oranı ile projenin ekonomik NBD’i 74 milyar TL olarak hesaplanmıştır. 

Mali açıdan değerlendirildiğinde zarara neden olarak ticari kârlılık ölçütünü aşamayan 

projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirildiğinde ekonomik kârlılık ölçütünü 

karşılar nitelikte olduğu gözlemlenmiştir. 

Gölpek (2012) tarafından eğitim getirilerinin özel ve sosyal açıdan incelendiği bir başka 

çalışmada, erkek ve kadın nüfusu ayrı ayrı ele alınarak Türkiye’deki eğitimin finansal 

ve ekonomik getiri oranlarının 2010 yılı baz alınarak analiz edilmesi sağlanmıştır. 

Çalışmada analize konu olan sosyal iskonto oranları, eğitimin bir bütün olarak toplum 

tarafından yüklenilmesi gereken sosyal maliyetleriyle topluma sağlaması beklenen 

faydalar arasındaki ilişkiyi ölçer nitelikte ortaya çıkmakta ve bu bağlamda bireyler, 

eğitim seviyelerine göre istihdam edilmeleri sonucu elde ettikleri reel ücretler 

doğrultusunda hesaplamalara konu olmaktadırlar. Analizden elde edilen sonuçlara göre; 

Türkiye’de eğitim kademelerine göre hesaplanan ticari iskonto oranları ortaöğretimde 

erkek nüfus için % 9.4 olurken kadın nüfus için % 8.9; yükseköğretimde ise hem erkek 
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hem de kadın nüfusu için % 19.1 olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaöğretim sosyal iskonto 

oranları erkek nüfusu için % 6.3 olurken, kadın nüfusu için % 5.6 olarak tespit 

edilmekte; aynı oranlar yükseköğretim söz konusu olduğunda erkek nüfusu için % 9.2 

ile temsil edilirken, kadın nüfusu için % 9.1 ile ifade edilmektedir. Dünyadaki gelişmiş 

ve gelişmekte olan ekonomilerdeki iskonto oranlarının ele alındığı çalışmadan elde 

edilen genel sonuca göre; kamu eğitim yatırımları için kullanılan sosyal iskonto 

oranlarının ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile aynı paralelde ortaya çıktığı 

gözlemlenmektedir. Öyle ki; Afrika ülkelerinde yaklaşık % 32, Latin Amerika 

ülkelerinde yaklaşık % 23 ve gelişmiş ülkelerde yaklaşık % 12 olarak alınan sosyal 

iskonto oranları, Türkiye’de 2005 yılı kamu personeli maaş verilerinin kullanıldığı bir 

çalışmaya göre yükseköğretimde yaklaşık % 33 olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ulaştırma yatırımlarını değerlemede kullanılan iskonto oranları, Bağdatlı ve Akbıyıklı 

(2015) tarafından Türkiye’de karayolu projeleri için tespit edilmiştir. Kamu 

yatırımlarında kullanılan iskonto oranının projenin ömrü ile yakından ilişkili olduğunun 

vurgulandığı çalışmada, ulaştırma projelerinin ekonomik değerlemesinde esas alınan en 

yaygın değerleme döneminin 20 yıl olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak ekonomik 

değerlemede kullanılan sürenin yanı sıra maliyet ve faydaların yıllara dağılımının da 

projenin ekonomik NBD’i üzerinde son derece etkili olduğu vurgulanarak, faydaların 

dağılımında sonraki yılların payı ve önemi ne kadar yüksekse, NBD’nin de iskonto 

oranının o kadar etkisinde kaldığı ifade edilmiştir. Ülke ekonomisindeki belirsizliklerin 

ve dalgalanmaların da uygulanan sosyal iskonto üzerinde oldukça etkili olduğunun ele 

alındığı çalışmada, Türkiye’de kullanılan sosyal iskonto oranlarının ülkedeki ekonomik 

gelişmelere bağlı olarak zaman içerisinde değişiklikler gösterdiği ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak, Türkiye’de ulaştırma yatırımlarının değerlemesinde kullanılan iskonto 

oranları gelişen ekonomik göstergeler neticesinde % 15 seviyesinden % 12 seviyesine 

inmiştir. Son yıllarda ise yaşanan ekonomik büyüme ve belirsizliklerin azalması 

neticesinde ulaştırma projelerinde iskonto oranının % 8 seviyesinde kullanılmasının 

uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yaklaşık 10 km uzunluğunda 2x3 bir 

otoyol ve bunların yanında 2 adet yonca kavşak, 1 adet yarım yonca kavşak, 1 adet gişe 

alanı ve bunlara ait bağlantı yollarının inşası bulunan yatırım projesinin 2015 yılında 

ihale edilerek 2019 yılında trafiğe açılacağı öngörülmekte; değerlendirme dönemi 
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olarak ise 2015-2035 yılları arasında 20 yıllık bir periyot dikkate alınmaktadır. Bağdatlı 

ve Akbıyıklı (2015) tarafından ekonomik değerleme çalışması yapılan projenin % 8’lik 

sosyal iskonto oranı ile ekonomik NBD’i yaklaşık 136 milyar TL olarak hesaplanmakta, 

aynı iskonto oranı ile projenin ekonomik F/M oranının 1.32 olduğu görülmekte ve bu 

bağlamda projenin kabul edilebilir olduğu vurgulanmaktadır.  

Geray ve Bekiroğlu (2002) tarafından Türkiye’de ormancılık sektöründe kullanılan 

sosyal iskonto oranının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada ise, ormancılık 

yatırım kararlarında kullanılabilecek iskonto oranlarının sosyal zaman tercihi oranı 

(SZTO) ya da sosyal fırsat maliyeti oranı (SFMO) yöntemleri ile tespit edilemeyeceği 

savunularak, iskonto oranı hesaplamalarına alternatif bir yöntem geliştirilmiştir. 

Çalışmaya göre, ormancılıkta arazinin ve ormanın gelirleri yardımıyla belirlenen 

değerine gelir değeri ve ya kapitalizasyon değeri adı verilmekte ve gelir değeri yöntemi 

ile orman arazisinin değeri iki şekilde hesaplanabilmektedir. Bunlardan birincisinde, 

orman arazisinin değeri, sonsuz periyodik net gelirler kapitalize edilerek saptanırken, 

ikincisinde ise orman arazisinin değeri; sonsuz yıllık net gelirler kapitalize edilerek 

hesaplanan orman değerinden bu ormanın normal ağaç servet değeri çıkartılarak elde 

edilmektedir. Klasik kapitalizasyon yöntemi ile elde edilen sosyal iskonto oranları % 

2,5 ile % 4,0 arasında değişmekte ancak bu oran, Türkiye’deki ormancılık yatırımları 

için ormanın değerini olduğundan düşük çıkardığı gerekçesi ile uygun bir oran olarak 

değerlendirilmemektedir. Klasik kapitalizasyon yöntemi ile belirlenen orman değerine 

alternatif olarak, orman arazisinin değerini gelir değeri yöntemiyle belirlemek üzere 

geliştirilmiş ve aynı temele dayanan Faustmann arazi değeri yaklaşımına göre 

hesaplanan iskonto oranı ise % 0,00007 ile % 0,008 arasında değişen bir değer ortaya 

çıkarmaktadır. Çalışmaya göre, ileri sürülen Faustmann arazi değeri yaklaşımı ile 

hesaplanan iskonto oranları sayesinde, yüksek iskonto oranları ile olumsuz sonuçlar 

verdiği bilinen kapitalizasyon yöntemlerinin uygulanılmasıyla reddedilen ormancılık 

yatırımlarının önünün açılacağı görüşü ortaya çıkmaktadır.  

Demir ve Aral’ın (2010), “Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi 

Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyal Analizi” adlı çalışmalarında entegrasyon 

projesinin Kars İli’ndeki süt sanayi işletmelerinin ekonomik kârlılıklarına sağlayacağı 

fayda analiz edilmiştir. Proje ile ilgili olarak yürütülen değerleme sürecinden elde edilen 
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veriler doğrultusunda, projenin 2006 yılı için % 13.92’lik bir sosyal iskonto oranı ile 

1.26’lık bir ekonomik F/M oranı ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Belirtilen 1.26 

ekonomik F/M oranı, ildeki süt sanayi işletmelerinin proje ile elde edecekleri ekonomik 

kârlılık oranını ifade etmektedir ve F/M ≥1 kuralına göre projenin kabul edilebilir 

seviyede olduğu vurgulanmaktadır.   
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla artarak günden 

güne gelişim ve değişim gösterdiği günümüz küreselleşme sürecinde, ülkelerin zamanı 

ve şartları yakalayarak dünya ile entegre olabilme şansları, sahip oldukları ekonomik, 

sosyal, kültürel ve teknolojik birikimleri ve bunları geliştirebilme kapasiteleri ile doğru 

orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, bir ülkenin ekonomik büyüme ve 

kalkınma seviyesini en iyi ve en doğru yansıtan göstergenin söz konusu ülkenin yatırım 

projesi geliştirebilme ve uygulayabilme potansiyeli olduğu gerçekliğinden yola çıkarak; 

ülkelerin özel sektör ve kamu sektörü aracılığıyla yürüttüğü yatırım projeleri, günümüz 

küreselleşme sürecinin en belirleyici olgusu olarak değerlendirilebilmektedir.  

Dünyada sınırlı miktarda olan ekonomik, sosyal ve beşeri kaynakların özellikle 

yenilenemeyen kısmının etkin ve verimli kullanılarak ekonomik ve sosyal 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi konusu bugün dünyada üzerinde en çok tartışılan 

konulardan biridir. Bu kapsamda hemen her ülkenin özel sektör ve kamu yatırım 

kararlarında öncelikli hedefleri olarak ortaya çıkması beklenen sürdürülebilirlik 

ilkesinin sağlanabilmesi ancak kıt kaynakların doğru yatırımlara aktarılması ile 

mümkün olabilmektedir. Buradan hareketle, yatırımlara tahsis edilen kaynakların 

etkinlik ve verimlilik düzeylerinin belirlenebilmesinde ve aynı zamanda yatırımlardan 

sağlanan ticari ve ekonomik karlılığın ölçülmesinde belirleyici unsur olan ve bu 

çalışmanın temel konusunu oluşturan yatırım projeleri değerleme sürecinde kullanılan 

iskonto oranları, ülkelerin doğru yatırım kararlarına yönelmelerindeki en önemli etken 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bir ülkede herhangi bir yatırım projesi kapsamında doğan finansal, beşeri ve doğal 

kaynak ihtiyacı; projenin niteliği, büyüklüğü, amacı ve ait olduğu sektör fark etmeksizin 

mevcut kaynakların bir taraftan diğer bir tarafa aktarılmasını gerekli kılmakta ve sonuç 

olarak kaynak varlığında aktarımların miktarı kadar bir azalma ortaya çıkmaktadır. 

Yatırım projelerine kaynak tahsisi sonucu ortaya çıkan söz konusu azalma, kullanılan 

kaynakların yenilenebilir olduğu durumlarda ülke ekonomisi için büyük sıkıntılara 

neden olmaz iken, yenilenemeyen kaynak miktarında meydana gelen azalmalar başta 

ülke ekonomisi olmak üzere dünya için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
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Sürdürülebilirlik ilkesi ile aynı paralelde ortaya çıkan söz konusu durum, yatırım 

projelerine kaynak aktarımlarının ülke ve dünya ekonomisi için en etkin ve verimli 

sonuçlar üretebilecek projelere tahsisine olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesini 

gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede özel sektör yatırımları ile kamu yatırımları için 

öncelikli hedefin, ülke ekonomisinin gelişimine ve kalkınmışlık düzeyinin 

geliştirilmesine maksimum katkı sağlayan projelerin hayata geçirilmesi yoluyla 

toplumsal refahın arttırılması olması beklenmektedir. Alternatif yatırım projeleri 

arasından dünya ve ülke ekonomisi için maksimum sosyal ve ekonomik fayda sağlayan 

yatırımlarda karar kılınabilmesi ise, yatırım projeleri değerleme çalışmalarında 

kullanılan iskonto oranları ile birebir ilişkili olmaktadır. Bu çerçevede proje değerleme 

çalışmalarında kullanılacak olan iskonto oranın etkin ve verimli kaynak tahsisine olanak 

sağlamak üzere doğru olarak tespit edilebilmesi hem özel sektör hem de kamu sektörü 

yatırımlarının getirileri için oldukça önemli olmaktadır. 

Dünya ve ülke ekonomisinin gelişmişliğine ve sürdürülebilirliğine olması gereken 

katkıları yanında yapısı gereği kamu yatırımlarından farklılaşan özel sektör 

yatırımlarında öncelikli hedef proje için katlanılan maliyetleri asgari düzeyde tutarak 

projeden azami miktarda fayda elde etmek yoluyla ticari kârı maksimize edilmesidir.  

Yatırım projelerinde kâr amacı gütmeyen kamu sektöründe ise, öncelikli hedef etkin ve 

verimli kaynak aktarımının gerçekleştirildiği yatırımlar aracılığıyla toplumsal refahın ve 

gelişmişliğin sağlanabilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda temel hedefleri 

aynı olmakla birlikle öncelikli hedefleri farklılaşan özel sektör ve kamu sektörü yatırım 

kararlarında göz önüne alınan faktörler de farklılaşmakta, her iki sektörün proje 

değerleme çalışmalarında kullandıkları ve yatırımlardan bekledikleri asgari getiri 

oranını yansıtan iskonto oranları da bu doğrultuda birbirlerinden ayrışmaktadır. Özel 

sektör yatırımlarını yürüten firma ve yatırımcı kurumlar yatırımlardan elde etmeyi 

bekledikleri ticari kârlılık oranına paralel olarak borç alınan finansman kaynakları için 

ödemekle yükümlü oldukları faiz oranından ya da sermaye piyasalarında geçerli olan 

faiz oranlarından yararlanarak bir iskonto oranı tespit ederlerken, kamu yatırımlarında 

kullanılan sosyal iskonto oranlarının belirlenmesi daha kapsamlı ve zor bir sürecin 

uygulanmasını gerekli kılmaktadır.  
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Yatırım projelerinin ekonomik veya toplumsal yönden değerlemesinde, yatırımlardan 

doğan sosyal nitelikli fayda ve maliyetlerin bugünkü değere indirgenmesinde kullanılan 

ve yatırımlara aktarılan kaynakların fırsat maliyetini yansıtan sosyal iskonto oranı, 

hâlihazırda tespit edilme güçlükleri ve uygulama sorunları ile özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımlarının etkinliğinin önünü kesen önemli bir konu 

olarak değerlendirilmektedir.  

Dünyada kullanılan sosyal iskonto oranlarına bakıldığında, oranın belirlenmesinde ve 

ortaya çıkmasındaki en önemli etkenin ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyleri 

olduğu görülmektedir. Temelde, ülkelerin sahip oldukları mevcut fon ve kaynaklarını 

kullanmalarındaki ve yatırımlara yönlendirmelerindeki etkinlik düzeylerini yansıtan 

sosyal iskonto oranları; gelişmiş ülkelerde, toplumsal refahın sağlanması, gelir 

dağılımının adil bir şekilde düzenlenmiş olması, istihdam açığının bulunmaması, 

rekabet şartlarının sağlanmış olması ve fiyat istikrarına bağlı olarak risk ve belirsizlik 

faktörlerinin etkili olmayışı gibi nedenlerden ötürü düşük oranlarda ortaya çıkmaktadır. 

Az gelişmişlik olgusuna paralel olarak gelişmiş ülkelerdeki şartların hemen hemen 

hiçbirine sahip olmayan ekonomik ve sosyal anlamda geri kalmış ülkelerde oran 

oldukça yüksek belirlenmekte iken; büyüyen ve gelişen ekonomilere sahip gelişmekte 

olan ülkelerde sosyal iskonto oranının ortalama bir oranı yansıtacak seviyelerde ortaya 

çıktığı görülmektedir.    

2016 yılı verilerine göre dünyanın on sekizinci, Avrupa’nın ise yedinci büyük 

ekonomisi konumunda bulunan ve gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan 

Türkiye’de, özellikle son 10-15 yılda para ve maliye politikalarında görülen gelişmelere 

paralel olarak sağlanan ekonomik büyüme ve geliştirilen kalkınmışlık düzeyi 

neticesinde tarım, sosyal güvenlik, enerji ve iletişim başta olmak üzere birçok 

sektörlerde önemli kamu yatırımlarının önü açılmıştır. Enflasyon rakamlarının tek 

hanelere indirilmesi, sermaye piyasalarının işleyişine getirilen düzenlemeler neticesinde 

dış sermaye ile daha fazla entegre olunabilmesi ve dış ticaret hacminin arttırılmasına 

paralel olarak yaşanan gelişmelere göre gerek özel sektör, gerekse kamu yatırımlarının 

etkinliğinin arttırılması sağlanmıştır. Ancak ekonomik ve sosyal alanlarda görülen söz 

konusu gelişmelere karşın, Türkiye’de kamu yatırım projelerinin değerleme 

çalışmalarında kullanılabilecek sosyal iskonto oranlarının (SDR) tespit edilmesinde 
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kabul görmüş kesin ve net bir yaklaşımın mevcut olmadığı saptanmıştır. Projeden 

projeye ve sektörden sektöre farklılık göstermekle birlikte sosyal iskonto oranı genel 

olarak % 4 ile % 10 arasında değişen oranlarda alınmaktadır. Bu noktadan hareketle 

Türkiye’deki kamu yatırımlarının etkinlik ve verimlilik analizine temel oluşturan sosyal 

iskonto oranlarının bir bütün olarak toplumun sosyal ve ekonomik beklentilerinden 

ziyade, karar vericilerin beklentilerine yönelik olarak ortaya çıktığı 

düşünülebilmektedir.  

Ekonomik büyüme oranları ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma potansiyeline 

rağmen Türkiye halen fiyat istikrarının tam olarak oluşturulamadığı, düşen enflasyon 

rakamlarına karşın kişi başına düşen reel gelir artış oranının enflasyondaki düşüş oranını 

yansıtmadığı, hemen hemen her eğitim seviyesinde istihdam açıklarının yaşandığı ve 

toplumun her seviyesine tesir edecek şekilde gelir dağılımında adaletsizliklerin var 

olduğu bir ülke konumunda bulunmaktadır. Bu yönleriyle düşünüldüğünde, Türkiye’de 

kamu yatırımlarına tahsis edilen kaynakların etkinlik ve verimlilik ölçümlerinde temel 

unsur olan sosyal iskonto oranının, sektöre ait her projeye aktarılan kaynağın fırsat 

maliyetini ve her projenin ekonomik ve sosyal getirilerini yansıtabilecek nitelikte tek bir 

oran olarak belirlenememesi olası bir durum olarak değerlendirilebilmektedir.  

Hızlı büyüyen ve gelişen ekonomisine karşın ekonomik ve sosyal dinamikleri 

içerisindeki söz konusu eksiklikleri ve kısıtlayıcı etkenleri şimdilik ortadan kaldırmayı 

başaramamış olan Türkiye’de kamu yatırımlarının önünün açılması ve yatırımlara 

etkinlik kazandırılması amacıyla geliştirilen bir dizi mali politika çalışmasının bir 

kısmında başarı sağlanırken, bir kısmında sağlanamamıştır. Belirtilen çalışmalardan 

birine örnek teşkil etmek üzere 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının kalkınma planları ve 

programlarında yer alan hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

elde edilmesi ve kullanılması amaçlanmış, bu doğrultuda hesap verebilirliğin ve malî 

saydamlığın sağlanabilmesi için ise kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişiyle ilgili 

belirli düzenlemelere gidilmiştir. Kamu mali yapısının güçlenmesinde ve mali 

politikalarının uygulanmasında oldukça belirleyici ve sınırlandırıcı bir çerçeve 

çizmesine rağmen, hükme bağladığı birçok konunun uygulamasında kanunun başarısız 

kaldığı görülmektedir.  
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Yatırım projelerinin değerleme çalışmalarında kullanılabilecek iskonto oranlarının tespit 

edilmesi ve tespit edilen iskonto oranlarının özel sektör ve kamu yatırımları değerleme 

çalışmalarında uygulanmasında karşılaşılan sorunların ele alındığı bu çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre, kamu ve ya özel sektöre ait herhangi bir yatırım projesinin 

değerlemesinde, proje değerine etki eden en önemli faktörün değerleme çalışmalarında 

kullanılan iskonto oranları olduğu görülmektedir. Projeden doğan fayda ve maliyet 

unsurlarının aynı zaman değerini ifade edecek şekilde bugüne indirgenerek alternatif 

projeler arasından ülke ve dünya ekonomisi için en etkin ve verimli projede karar 

kılınmasına fırsat veren ve aynı zamanda yatırımlara aktarılan kaynakların fırsat 

maliyetini yansıtan iskonto oranları, ancak ve ancak karar vericiler tarafından sistematik 

ve doğru bir şekilde tespit edilebilirse yatırım projelerinden beklenen ticari, ekonomik 

ve sosyal getiriler beklentileri karşılar nitelikte ortaya çıkabilecek ve yatırımlara 

aktarılan kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanabilecektir. Yatırım projeleri 

değerleme çalışmalarında bu denli önemli bir faktörü temsil eden iskonto oranlarının 

gerek özel sektör, gerekse kamu yatırımlarında doğru olarak seçilip uygulanabilmesinde 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yanında, ülkede bu konuda söz sahibi olan kurumların 

söz konusu süreci oluşturacak, uygulayacak ve gerekli denetim mekanizmaları ile 

kontrolünü sağlayacak kişilerden ve birimlerden oluşturulmuş olması da yatırımların 

etkinlik ve verimliklerinin ölçülmesinde olması gereken bir koşul olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Sonuç olarak ulusal sınırların yok olmasıyla ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik 

entegrasyonun günden güne artarak gelişim gösterdiği günümüz küreselleşme süreci 

içinde ekonomisi, sosyal, kültürel ve teknolojik olguları ile yer edinme yarışında 

bulunan ülkelerin geliştirdiği ve yürüttüğü politikalar; söz konusu alanlardaki gelişim 

süreci paralelinde ortaya çıkan finansal, beşeri ve doğal kaynakların bugünkü 

mevcudiyetlerine ve gelecek nesillerdeki var olma ihtimallerine büyük ölçüde etki 

etmektedir. Bugünkü neslin refahı ve gelecek nesillerin sahip olacağı imkânların 

iyileştirilmesi ve genel anlamda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, her ülkenin 

hatta her bireyin söz konusu gelişim sürecinde sorumlu, etik ve öngörülü davranış 

tutumları sergilemeleri beklenmekte; bu doğrultuda tolumu oluşturan bireylerin bireysel 

tüketim tercihlerine ve ülkelerin ulusal yatırım kararlarına öncelikli olarak söz konusu 
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davranışların yön vermesi gerekliliğinin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 

ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamla gelişmelerinde ve kalkınmalarında öncül rol 

oynayan yatırım projeleri geliştirme ve uygulama çalışmaları bugünkü uluslararası 

konjonktürde oldukça önemli bir yer tutmakta, yatırımlardan sağlanacak olan getirilerin 

ticari kârlılıkları yanında sosyal ve ekonomik kârlılıklarının da karar alma süreçlerinde 

etkili bir faktör olarak ortaya çıkması gerektiği savunulmaktadır.  

Kamu yatırımlarının değerleme çalışmalarında yatırımlardan beklenen asgari ekonomik 

getiri oranlarını temsil etmek üzere belirlenen sosyal iskonto oranları; yatırım kararları 

ve yatırımın gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik unsurlar üzerindeki 

etkileriyle, bu bağlamda, yatırım projeleri değerleme sürecindeki en önemli ve en hassas 

konuyu oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

halen büyük bir problem olan sosyal iskonto oranlarının belirlenmesi ve kamu 

yatırımları üzerinde uygulanması süreci; söz konusu ülkelerdeki yatırımların etkinliğini 

ve verimliliğini büyük ölçüde etkilemekte, sınırlı olan kaynakların yanlış projelere 

yönlendirilmesi ile ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına engel 

teşkil etmektedir.  Buradan hareketle, sosyal iskonto oranlarının doğru bir şekilde 

belirlenerek etkin ve verimli yatırımların hayata geçirilebilmesi için, öncelikle bireysel 

sorumlulukların arttırılması ve daha sonrasında da ulusal karar verici kişi ve kurumların 

ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlıkları ile paralel doğrultuda yatırımlara onay 

verebilmelerine zemin hazırlayan finansal, sosyal, ekonomik ve yasal uygulamalar ve 

kısıtlamalar ile yetkilendirilerek; sürecin sistematik şekilde işlemesinin sağlanması 

gerekmektedir. Zira bugünkü ekonomik ve sosyal refah düzeyimizle beraber gelecek 

nesillere bırakacağımız imkân ve imkânsızlıkların değerlendirilmesine temel oluşturan 

etken esasen “yarının değerini bugünden tespit edebilmek” olmakta ve bu da ekonomi 

literatürü çerçevesinde düşünüldüğünde değerleme çalışmalarında kullanılan iskonto 

oranlarıyla aynı sonucu doğurmaktadır. 
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EK 1 Net Bugünkü Değer Hesaplamalarına ve Mali Değerleme ile Yatırım 

Projelerinin Finansal Getirilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Örnekler 

1.1 Yatırım projelerinin ekonomik ömürlerinin ve kullanılan iskonto oranlarının 

projenin net bugünkü değeri üzerindeki etkisine dair örnek çalışma (Gümüş 1994) 

Herhangi bir yatırım projesinin 10. 20. 50. ve 100. yıllarında 1000 TL olarak 

gerçekleşecek olan proje değerinin %1, %2, %4 ve %8 gibi farklı iskonto oranları 

kullanılarak eşitlik 1 ile hesaplanan net bugünkü değerleri aşağıda ifade edildiği 

şekildedir.  

10. yıl, r= %1  NBD= 1000 x 
1

(1+0.01)10 = 905 TL 

10. yıl, r= %2  NBD= 1000 x 
1

(1+0.02)10 = 820 TL 

10. yıl, r= %4  NBD= 1000 x 
1

(1+0.04)10 = 676 TL 

10. yıl, r= %8  NBD= 1000 x 
1

(1+0.08)10 = 463 TL 

20. yıl, r= %1  NBD= 1000 x 
1

(1+0.01)20 = 820 TL 

20. yıl, r= %2  NBD= 1000 x 
1

(1+0.02)20 = 673 TL 

20. yıl, r= %4  NBD= 1000 x 
1

(1+0.04)20 = 456 TL 

20. yıl, r= %8  NBD= 1000 x 
1

(1+0.08)20
 = 215 TL 

50. yıl, r= %1  NBD= 1000 x 
1

(1+0.01)50 = 608 TL 

50. yıl, r= %2  NBD= 1000 x 
1

(1+0.02)50 = 371 TL 

50.yıl, r= %4  NBD= 1000 x 
1

(1+0.04)50 = 141 TL 

50. yıl, r= %8  NBD= 1000 x 
1

(1+0.08)50 = 21 TL 
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100. yıl, r= %1  NBD= 1000 x 
1

(1+0.01)100
 = 370 TL 

100. yıl, r= %2  NBD= 1000 x 
1

(1+0.02)100 = 138 TL 

100. yıl, r= %4  NBD= 1000 x 
1

(1+0.04)100
 = 20 TL 

100. yıl, r= %8  NBD= 1000 x
1

(1+0.08)100 = 0.45 TL 

Tablo 1.1.1 Projelerinin ekonomik ömürlerinin ve kullanılan iskonto oranlarının 

projenin net bugünkü değeri üzerindeki etkisi 
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1.2 Yatırım projelerinin finansal getirilerinin değerlendirilmesine ilişkin örnek 

çalışma (İlter 2000)  

Mali değerleme çalışması yapılacak olan projeye ait bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 Projenin inşaat süresi = 3 yıl 

 Projenin ekonomik ömrü = 16 yıl  

 Ticari iskonto oranı = %15 

 Toplam proje bedeli = 866.257 TL 

Tablo 1.2.1 Projenin Yatırım Harcamaları 
 

                                               Toplam Proje Tutarı ve Yıllara Dağılımı (TL)   

Yatırım Harcaması 1998 1999 2000 Toplam 

a) Etüt- Proje- Müh. Hizmetleri 1800     1800 

b) Lisans- Patent- Knowhow        0 

c) Arsa Bedeli 25000     25000 

d) Arazinin Düzenlenmesi  5000     5000 

e) İnşaat 10000 14500 7500 32000 

     Üretim Tesisleri 10000 10000 7500 27500 

     Yardımcı Tesisler   2000   2000 

      İdari Binalar       0 

      Sosyal Tesisler   2500   2500 

      Lojmanlar       0 

      Diğer       0 

f) Ulaştırma Tesisleri 1500 1500   3000 

g) Makine- Donanım 127000 307000 67000 501000 

     Ana Tesis 125000 305000 65000 495000 

     Yardımcı Tesisler 2000 2000 2000 6000 

h) Taşıma ve Sigorta   28000 7000 35000 

ı) İthalat ve Gümrükleme   10000   10000 

i) Montaj Giderleri   9000 8700 17700 

j) Taşıtlar     2500 2500 

k) İşletmeye Alma Giderleri     19319 19319 

l) Genel Giderler 800 900 800 2500 

ARA TOPLAM 171100 370900 112819 654819 

m) Beklenmeyen Giderler 17110 37090 11282 65482 

FAİZSİZ YATIRIM TUTARI 188210 407990 124101 720301 

n) Yatırımın Dönem Faizi   44000 44000 88000 

TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI 188210 451990 168101 808301 

o) İşletme Sermayesi     57956 57956 

TOPLAM PROJE BEDELİ 188210 451990 226057 866257 
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 Projenin hurda değeri yoktur. Ancak arsa bedeli ve işletme sermayesi yatırımın 

ekonomik ömrü sonunda artık değerler olarak geri dönecektir. 

 Proje için 2. inşaat yılının başında 400.000 TL kredi kullanılacaktır. Kredinin 

faizi yıllık %10’dur ve ilave olarak %1 komisyon ücreti uygulanmaktadır. 

Kredinin vadesi ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak toplam 7 yıldır. Yatırım tutarı için 

kalan kısım firmanın özkaynaklarından karşılanacaktır.  

 Amortisman tutarı, toplam sabit yatırım tutarından arsa bedelinin çıkarılması ve 

elde edilen tutarın projenin ekonomik ömrüne bölünmesiyle elde edilmiştir. 

Tablo 1.2.2 Proje İşletme Giderleri 
 

                                                 İŞLETME GİDERLERİ (TL)   

  

  

%100 
Kapasite 
Kullanım 

Oranı 

  

GİDERLER DEĞİŞKEN SABİT TOPLAM 

a) İşçilik 16130 6000 22130 

b) Hammade 353610 0 353610 

c) Yardımcı Maddeler 12000   12000 

d) Yakıt- Enerji -Su 40000 7690 47690 

e) Genel Giderler   2700 2700 

f) Bakım Onarım   10020 10020 

g) Satış Giderleri 12000 3500 15500 

h) Diğer     0 

İŞLETME GİDERLERİ 497740 29910 463650 

ı) Yıllık Amortisman   48956 48956 

TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 497740 78866 576606 

 Proje ile üretilecek ürünün fiyatı = 170.000 TL 

 Üretim miktarı = 4.000.000 kg 

 Yıllık amortisman tutarı = 48.956 TL 

 Projede istihdam edilecek toplam işçi sayısı = 20 kişi 

 

 Tablo 1.2.1 ve Tablo 1.2.2 ile yukarıda verilen projeye ait bilgiler doğrultusunda 

oluşturulan projenin Nakit Akım Tablosu Tablo 1.2.3’de sunulmuştur.   
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Tablo 1.2.3 Projenin Nakit Akım Tablosu 
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i) Projenin Net Bugünkü Değeri (NBD) 

NBD = ∑
𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  - ∑

𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0   = 822780 – 752176 = 70604 TL 

ii) Projenin Fayda/ Maliyet Oranı (F/M) 

F/M Oranı = 
∑  

𝐵𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

 = 
822780

752176 
 = 1.094 

iii) Projenin İç Kârlılık Oranı (İKO) 

r= %15 için NBD = 70604 

r = %20 için NDB = -116376 

İKO = (
küçük iskonto

oranı 
)+ (iki iskonto oranı

arasındaki fark
 x 

pozitif NBD

pozitif NBD+negatif NBD (mutlak değeri)
) 

İKO=  (0.15) + (0.20 – 0. 15) x 
70604

70604+116376
 = 0.169 

Projenin; NBD = 70604 > 0 

                Fayda/ Maliyet Oranı = 1.904 > 1 

                İKO = 0.169 > 0.15 

Projenin finansal getirilerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlere göre; NBD 0’dan 

F/M oranı 1’den ve İKO 0.15’den büyük değerler almaktadır. Dolayısıyla, her üç 

yöntem sonuçlarına göre de proje kabul edilebilmektedir.  

F/M oranının 1’e ve İKO’nun da 0.15’e çok yakın değerler almış olmaları projenin karar 

aşamasında dikkate alınmalıdır, zira söz konusu oranlar projenin ticari kârlılığının 

sınırda olduğunu işaret etmektedirler. 

 

  



132 
 

EK 2 Kamu Yatırımlarının Ekonomik Değerlemesinde Sosyal İskonto Oranının 

Kullanımına İlişkin Veri ve Örnekler 

2.1 Proje değerlemede kullanılan farklı sosyal iskonto oranlarının proje değeri 

üzerindeki etkilerine dair örnek çalışma (Vardakoulias 2013)  

Projeye ait maliyet unsurları 50.000 TL olup, yatırımın başlangıcında ortaya çıkmakta 

ve gelecek yıllardaki iskonto oranlarından etkilenmemektedir. Projeden doğan 100.000 

TL’lik ekonomik getiri ise yatırımın üçüncü yılında ortaya çıkmaktadır.  

Projenin %0, %15 ve %15 sosyal iskonto oranları ile hesaplanan net bugünkü değerleri; 

  
Ekonomik  

Net Bugünkü Değer 

% 0 SDR 50.000 TL 

% 5 SDR 36.380 TL 

% 15 SDR 15.752 TL 

 

 % 0 SDR ile;   100.000 x 
1

13 = 100.000              

ENBD= 100.000 – 50.000 = 50.000 TL 

(% 0 sosyal iskonto oranında bugünkü zaman tercihi yok olmaktadır) 

 

 % 5 SDR ile;  100.000 x 
1

(1+0.05)3
 = 86.380      

ENBD= 86.380- 50.000 = 36.380 TL 

 

 % 15 SDR ile;  100.000 x 
1

(1+0.15)3
 = 65.752 

ENBD= 65.752- 50.000 = 15.752 TL 

ENBD hesaplamalarından görüleceği üzere; kamu yatırımlarında uygulanan sosyal 

iskonto oranı arttıkça, gelecekte elde edilecek sosyal fayda ve maliyet unsurlarının 

değerleri azalmaktadır. Sosyal iskonto oranı %15’ten daha fazla alındığında, yani %20 

gibi bir oranda, yatırımın bugünkü değeri daha da azalacak hatta sıfırın altına 

düşebilecektir. Yatırımların yapılabilir (feasible) olup olmadığı konusunda uygulanan 

  Bugün 1.yıl 2. yıl 3. yıl 

   
 

(t=1) (t=2) (t=3) 

Fayda 0 0 0 100.000 TL 

Maliyet 50.000 TL 0 0 0 
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NBD yöntemi çerçevesinde kullanılan sosyal iskonto oranlarının yatırım değeri 

üzerindeki etkisi ve önemi bu doğrultuda ortaya çıkmaktadır.  
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2.2 Yatırımların ticari ve ekonomik kârlılık ölçütlerinin karşılaştırılmasına dair 

örnek çalışma (Demirbuğan 2003) 

Edirne İli Hacıumur İlçesinde ısınma ihtiyacının giderilmesine yönelik geliştirilen 

kömür üretim projesinde, Hacıumur sahasındaki görünür kömür rezervi 32.000 ton 

olarak tahmin edilmekte ve bu rezervin bir yıllık yatırım döneminden sonra, yıllık 5000 

ton üretimle 7 yılda tüketilmesi planlanmaktadır. Örnek projenin ticari ve ekonomik 

kârlılığının ölçüldüğü mali ve Dünya Bankası L-M Yöntemi uygulanarak yapılan 

ekonomik değerleme çalışması aşağıda verilmiştir. 

i) Yatırım projesinin mali değerleme çalışması 

Projenin ekonomik ömrü= 8 yıl 

Proje değerlemede kullanılan ticari iskonto oranı= %25 (piyasada madencilik fonu 

kredileri için uygulanan iskonto oranı) 

Tablo 2.2.1 Projenin Nakit Akım Tablosu (milyar TL) 

Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Yatırım Gideri (- 200) - - - - - - - 

İşletme Giderleri         

İşçilik - (-32) (-32) (-32) (-32) (-32) (-32) (-32) 

Vasıflı - (-13) (-13) (-13) (-13) (-13) (-13) (-13) 

Vasıfsız - (-19) (-19) (-19) (-19) (-19) (-19) (-19) 

İşçilik Dışı - (-92) (-92) (-92) (-92) (-92) (-92) (-92) 

Toplam Giderler (-200) (-124) (-124) (-124) (-124) (-124) (-124) (-124) 

Gelirler - 170 170 170 170 170 170 170 

Nakit Akışı (-200) 46 46 46 46 46 46 46 

 

Proje NBD = 
−𝟐𝟎𝟎

(𝟏.𝟐𝟓)𝟏 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟐 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟑 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟒 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟓 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟔 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟕 + 
𝟒𝟔

(𝟏.𝟐𝟓)𝟖 

                  = - 44 milyar TL 
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ii) Yatırım projesinin ekonomik değerleme çalışması (L-M yöntemi) 

Edirne ili Hacıumur ilçesi projesi için Tablo 2.2.2’de verilen ulusal parametreler, yani 

belirli bir ekonomi içinde yer alan bütün projelerde aynı değerlerde uygulanan temel 

gölge fiyatlar kullanılmaktadır.  

Tablo 2.2.2 Türkiye için Ulusal Parametreler 

PARAMETRE DEĞER 

Tasarruf oranı (s) 0.25 

Dövizin Gölge Fiyatı (SER) 1.10 

Standart Dönüştürme Faktörü (SCF) 0.90 

Sermayenin Marjinal Verimliliği 0.10 

Yatırımın Gölge Fiyatı 1.5 

İşçiliğin Gölge Fiyatı  

Ekonomik 0.50 

Sosyal 0.40 

Vasıfsız İşçilik için Tüketim Dağ. Ağ. 1.2 

 

Dünya Bankası L-M yönteminde; 

Dış ticarete konu olan ya da olmayan tüm mal ve hizmetler sınır fiyatlarıyla, yani dünya 

fiyatlarıyla değerlendirildiğinden dövizin gölge fiyatı (SER) doğal olarak 1 değerini 

almaktadır.  

Dövizin gölge fiyatı (SER) = 1.00 

Vasıflı işçilik (W) = 0.90  

Vasıfsız işçilik (L) = 0.50  

İç kaynaklar gölge fiyatları (D) =  0.90  
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Ekonomik değerleme sürecinde, projedeki fayda ve maliyetler Tablo 2.2.3’te görüldüğü 

üzere, proje verilerine dayanılarak oransal olarak kaynak kategorilerine 

ayrıştırılmaktadırlar.  

Tablo 2.2.3 Fayda ve Maliyetlerin Kaynak Kategorilerine Göre Dağılımı  

 Kaynak Kategorileri (%) 

 Döviz 
(F) 

Vasıflı İşçilik 
(W) 

Vasıfsız İşçilik 
(L) 

İç Kaynak 
(D) 

Yatırım Gideri 20   80 

Vasıflı İşçilik  100   

Vasıfsız İşçilik   100  

İşçilik dışı İşletme Giderleri  40 10 50 

Gelirler 15   85 

 

Fayda ve maliyetlerin kaynak kategorilerine göre dağılım oranları, ilgili gölge fiyatlarla 

çarpılarak Tablo 2.2.4’te verilen dönüştürme faktörleri bulunmaktadır.  

Tablo 2.2.4 Ekonomik Dönüştürme Faktörleri 

 Ekonomik 
Dönüştürme 

Faktörleri (%) 

Yatırım Gideri 0.92 

Vasıflı İşçilik 0.90 

Vasıfsız İşçilik 0.50 

İşçilik dışı İşletme Giderleri 0.86 

Gelirler 0.91 

Gölge fiyatlarla fayda ve maliyetler, Tablo 2.2.4’deki ekonomik dönüştürme 

faktörlerinin Tablo 2.2.1’deki ilgili fayda ve maliyetlerin piyasa değerleriyle 
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çarpılmasıyla belirlenmekte ve Tablo 2.2.5 ile ifade projeye ait nakit akım tablosu 

oluşturulmaktadır. 

Projenin ekonomik ömrü= 8 yıl 

Proje değerlemede kullanılan sosyal iskonto oranı= % 10 

Tablo 2.2.5 Fayda ve Maliyetlerin Gölge Fiyatlarla Dağılımı (milyar TL) 

Yıllar 1 2-8 

Yatırım Gideri (-184)  

İşletme Giderleri   

İşçilik  21.2 

Vasıflı  11.7 

Vasıfsız  9.5 

İşçilik Dışı  79.1 

Toplam Giderler  100.3 

Gelirler  154.7 

Nakit Akışı (-184) 54.4 

 

Proje ENBD = 
−184

(1.10)1 + 
54.4

(1.10)2 + 
54.4

(1.10)3 + 
54.4

(1.10)4 + 
54.4

(1.10)5 + 
54.4

(1.10)6 + 
54.4

(1.10)7 + 
54.4

(1.10)8 

          ENBD = 74 milyar TL 

           

Edirne ili Hacıumur ilçesinde ısınma ihtiyacının giderilmesine yönelik geliştirilen 

kömür üretim projesinin mali değerlemesi -44 milyar TL NBD ile ticari kârlılık 

ölçütünü aşamamaktadır. Bununla birlikte, proje için ulusal kârlılık düzeyini yansıtan 

ekonomik NBD, gölge fiyatlarla fayda ve maliyetlerin %10 sosyal iskonto oranı 

üzerinden indirgenmesi sonucunda 74 milyar TL olarak belirlenmiştir 
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2.3 Dünyada kullanılan sosyal iskonto oranları (Uzunkaya ve Uzunkaya 2012) 

Ülke Kurum Yöntem Sosyal iskonto oranı (%) 

Filipinler  - SFM 15 

Hindistan  - SFM 12 

Pakistan  - SFM 12 

  Dünya Bankası AO 10 ile 12 

Uluslararası Asya Kalkınma Bankası AO 10 ile 12 

Kalkınma Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası AO 12 

Örgütleri EBRD AO 10 

  Afrika Kalkınma Bankası AO 10 ile 12 

Yeni Zelanda Hazine ve Maliye Bakanlığı SFM 8 (2008 sonrası) 

      10 (1982 ve 2008 arası) 

Kanada Hazine Kurulu AO 8 (2002 sonrası) 

    SFM 10 (1976- 2002 arası) 

Avustralya  - SFM 8 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu AO 

8 (kısa ve orta vadeli 

projelerde) 

      < 8 (uzun vadeli projelerde) 

Güney Afrika 

Cumhuriyeti 
-  AO 8 

  Yönetim ve Bütçe Ofisi SFM 7 (1992 ve sonrası) 

ABD     10 (1992’ye kadar) 

  Bütçe Ofisi ve Genel Muhasebe Ofisi SZTO Devlet tahvil faiz oranı 

  Çevre Koruma Ajansı SZTO 2 ile 3 

İspanya  - SZTO 6 (ulaştırma projeleri) 

      4 (içme suyu projeleri) 

Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu SZTO 3,5 ile 5,5 

İtalya Bölgesel Otoritelere Merkezi Rehberlik SZTO 5 

Hollanda Maliye Bakanlığı 
Hazine Bonosu 

Faiz Oranı 
4 

Fransa Genel Plan Komisyonu SZTO 4 (2005 sonrası) 

    

Kamu ve Özel 

Sektör yatırım faiz 

oranı arası 

8 (1985- 2005 arası) 

      3,5 (2003 sonrası) 

İngiltere Hazine 
SZTO ( 1980 

öncesi SFM) 

30 yıl üzerindeki projelerde 

1’e kadar inen oran 

      8 (1957) 

      10 (1969) 

      5 (1978) 

      6 (1989) 

Norveç  - 
Devlet Tahvili 

Faiz Oranı 
3,5 (1998 sonrası) 

      7 (1978- 1998 arası) 

Almanya Maliye Bakanlığı 
Devlet Tahvili 

Faiz Oranı 
3 (2004 sonrası) 

      4 (1994- 2004 arası) 
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