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ÖZ 

 

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI YARDIMIYLA FİNANSE EDİLEN ULAŞTIRMA 

PROJELERİNİN MALİYET-FAYDA ANALİZİ 

 

Düz, Mustafa Said 

 

Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi 

 

Ağustos 2014, 128 sayfa 

 

           Bu tezde, Avrupa Birliği tarafından Birliğe üye ve aday olan ülkelere sağlanan 

mali yardımlarla gerçekleştirilen ulaştırma projelerinde ihale sürecinden önce 

gerçekleştirilmesi zorunlu olan aşamalardan biri olan maliyet-fayda analizinin nasıl 

yapılması gerektiğinden ve bu analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 

bahsedilmektedir. Bu bağlamda, öncelikle AB’ye aday ülkelere AB birliği tarafından 

sağlanan mali yardım aracı olan IPA’dan (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) ve 

IPA 3. Bileşeni altında mali yardım sağlanan ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Ulaştırma Operasyonel 

Programından bahsedilmekte ve ardından maliyet-fayda analizi ile ilgili genel geçer 

teorik bilgilere yer verilmektedir. Ardından ise, Avrupa Birliği mali yardımlarından 

faydalanması öngörülen ulaştırma ve diğer yatırım projelerinin maliyet-fayda 

analizlerinin gerçekleştirilmesinde dikkate alınması gereken Avrupa Birliği’nin ilgili 

mevzuatı ve ulaştırma ve diğer yatırım projelerinin maliyet-fayda analizinin nasıl 

yapılacağını gösteren kılavuz niteliğinde olan belgelerinden derlenmiş olan bilgiler 

paylaşılmaktadır. Son olarak ise, Türkiye’de Avrupa Birliği mali yardımlarıyla 

finanse edilen bazı ulaştırma projelerinin maliyet-fayda analizleri incelenmekte ve bu 

analizlerden çıkartılması gereken dersler paylaşılmaktadır.  

            

Anahtar Kelimeler: IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı), Ulaştırma 

Projeleri, Maliyet-Fayda analizi (MFA), Yatırım Projeleri Maliyet-Fayda Analizi 

Kılavuzu, Ulaştırma Operasyonel Programı, Finansal Net Bugünkü Değer (FNBD), 

Ekonomik Net Bugünkü Değer (ENBD), duyarlılık analizi, risk analizi. 
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ABSTRACT 

 

COST-BENEFIT ANALYSIS of TRANSPORT PROJECTS CO-FINANCED by 

EUROPEAN UNION FUNDS 

 

Düz, Mustafa Said 

 

European Union Expertise Thesis 

 

August 2014, 118 pages 

 

           This thesis studies the Cost-Benefit Analysis which should be carried out 

before the tendering stage of transport projects benefiting European Union funds 

whose aim is to financially support EU Member States and to integrate candidate 

countries to the EU. Within this context, first of all, general information on IPA 

(Instrument for Pre-Accession Assistance) and then more specifically information on 

IPA 3rd component is given. Following that, information on Transport Operational 

Programme carried out by the Ministry of Transport, Maritime Affairs and 

Communications of Turkey is shared. Later on, general theoretical information on 

CBA is given. Following that, EU’s legal regulations regarding CBA of transport and 

other investment projects planned to benefit EU financial assistance are mentioned. 

Then, information derived from EU’s guidance documents on how to carry out CBA 

of infrastructure projects foreseen to benefit EU financial instruments is given. 

Furthermore, relevant issues that require special attention is mentioned. Lastly, CBA 

of some transport projects in Turkey which have been funded with EU funds are 

examined and lessons to be learnt from these analysis is shared.   

 

           Keywords: IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), 3rd component, 

Transport projects, CBA (Cost-Benefit Analysis), Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Infrastructure Projects, Transport Operational Programme, Financial net present 

value (FNPV), Economic net present value (ENPV), sensitivity analysis, risk 

analysis. 
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1. BÖLÜM 

 

 

GİRİŞ 

 

 

 

           Ulaştırma, medeniyetin gelişiminde önemli rol oynamış bir sektördür. 

Bilginin, malların, paranın, insanların giderek daha uzun mesafelere ulaşması 

bugünkü medeniyet düzeyine ulaşmamızda kilit bir rol oynamıştır. Ekonomiye, 

istihdama, bilime, buluşlara, coğrafi keşiflere çok büyük katkılar sağlamıştır ve 

sağlamaya da devam etmektedir.  

 

 

Ancak, ulaştırma altyapı ve üstyapı yatırımları oldukça pahalı, uzun zaman 

alan ve büyük emek gerektiren yatırımlardır. Dolayısıyla, bu yatırımların gelecekteki 

maliyet ve faydalarının iyi tahmin edilmesi, hesaplanması, karşılaştırılması ve 

ulaştırma projeleri ile ilgili kararların bu hesaplamalar sonucunda verilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde, bu projelerden topluma maliyeti ölçüsünde bir fayda 

sağlanamamış olma riski yüksektir. Böylece, halkın vergileri ile sağlanan kamu 

kaynaklarının boşa harcanmış olma riski yüksek olacaktır.  

 

 

Maliyet-Fayda Analizi kavramı ilk kez Fransız ekonomist Jules Dupuit’nin 

1848 yılında yazmış olduğu bir makalede zikredilmiştir. Bu analiz ilk kez 1930’larda 

ABD’de bir yöntem olarak benimsenmeye ve geliştirilmeye başlamıştır.  

 

 

1930’lardan bugüne kadar dünyada çeşitli yasal düzenlemelerin de zorunlu 

kılmasıyla giderek yaygınlaşan maliyet-fayda analizinin iki temel amacı vardır: 
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1. Bir projenin toplam faydasının toplam maliyetinden yüksek olup olmadığını 

saptamak, 

2. Bir problemin, darboğazın çözülmesi veya mevcut koşulların daha iyiye 

götürülmesi için önerilen projelerin fayda ve maliyetlerini kıyaslayarak, faydası 

maliyetinden en yüksek olan projeyi seçip, gerçekleştirmektir. 

 

 

Günümüzde Avrupa Birliği, Birliğe üye ve aday olan ülkelere çeşitli fonlar 

sağlamaktadır. Üye ülkelere Yapısal Fonlar ve Uyum Fonları, aday ülkelere ise IPA 

(Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) adı altında bir fon aracılığıyla çeşitli alanlarda 

karşılıksız, geri ödemesiz finansal destek sağlamaktadır.  

 

 

Avrupa Birliği, üye ülkelerin vatandaşlarından toplanan vergilerle bu 

finansman desteğini sağladığından, bu fonların birlik amaçları doğrultusunda ve 

faydası maliyetinden olabildiğince yüksek olan projelere kanalize edilmesi 

konusunda oldukça hassastır. Bu hassasiyet AB’nin çeşitli strateji ve politika 

dokümanlarında dile getirilmektedir. Dolayısıyla, AB’den projelerine hibe 

niteliğinde finansal destek sağlamak amacıyla yapılan proje başvurularına MFA 

eklenmesi Avrupa Komisyonu tarafından şart koşulmaktadır. Avrupa Komisyonu, 

proje başvurularında yer alan maliyet-fayda analizlerini büyük bir dikkat ve titizlikle 

incelemekte, maliyet-fayda analizlerini ikna edici bulmadığı takdirde başvuruları 

reddetmekte ya da üye ve aday ülke otoritelerine revize etmeleri için geri 

göndermektedir. Bu da, ciddi emek, para ve zaman kaybına yol açmakta, projenin 

uygulamasını geciktirmekte, belli bir dönem için tahsis edilen fonların 

kullanılamama riskini doğurmaktadır.   

  

 

Dolayısıyla, finansmanında Avrupa Birliği mali yardım araçlarından istifade 

edilmesi öngörülen bütün projeler gibi, ulaştırma projelerinin maliyet-fayda 

analizlerinin de Avrupa Birliği’nin ilgili kurumlarının beklentilerine uygun bir 

şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
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1.1. Tezin Amacı 

 

 

           Bu tezin amacı, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde yürütülen büyük ölçüde IPA (Katılım Öncesi 

Mali Yardım Aracı) ile finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı’nın öncelik 

ve tedbirleri altında yer alan ulaştırma projeleri için Avrupa Komisyonu’na 

gönderilen proje başvurularının maliyet-fayda analizinin yetersiz, tutarsız, hatalı 

bulunması ve benzeri nedenlerle geri gönderilmesi ve dolayısıyla uzun zaman, emek 

ve ciddi miktarda para harcanarak hazırlanan maliyet-fayda analizlerinin arzu edilen 

sonucu doğurmamasını ve sonuç olarak Türkiye ve AB için projelerden beklenen 

ekonomik ve sosyal faydaların gerçekleşmesinin gecikmesini veya 

gerçekleşmemesini engellemeye yardımcı olacak değerlendirmelerde bulunmaktır.  

 

 

1.2. Tezin Kapsamı 

 

 

           Bu tezin birinci bölümü olan “Giriş” bölümünden sonra, tezin ikinci 

bölümünde AB’ye üye ülkelerin birliğe yakınsamaları, entegre edilmeleri amacını 

güden Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) ve ulaştırma projelerinin 

Avrupa Birliği fonlarından faydalanmasını sağlayan IPA 3. Bileşeninden söz 

edilecektir. 

 

 

Üçüncü bölümde, büyük ölçüde IPA ile finanse edilen ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi tarafından yürütülen 

Ulaştırma Operasyonel Programından, program içindeki öncelik, tedbir ve 

projelerden bahsedilecektir. 
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Dördüncü bölümde, maliyet-fayda analizi ile ilgili teorik bilgilere, 

tarihçesine, uygulama alanlarına, Avrupa Birliği mali yardımlarından faydalanması 

öngörülen ulaştırma ve diğer yatırım projelerinin proje değerlendirmesi ve maliyet-

fayda analizi ile ilgili olarak, Avrupa Birliği’nin yasal mevzuatından ve kılavuz 

niteliğinde belgelerinden derlenen teorik bilgilere yer verilecektir.  

 

 

Beşinci bölümde, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin sağladığı mali yardım 

araçları ile yürütülmekte olan çeşitli ulaştırma projelerinin maliyet-fayda analizleri 

incelenecektir.  

 

 

Sonuç bölümünde ise, beşinci bölümde bahsedilen projelerin maliyet-fayda 

analizi süreçlerinden çıkarılacak dersler ve dikkate alınması gereken hususlar 

değerlendirilecektir. 
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2. BÖLÜM 

 

 

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ve ULAŞTIRMA 

OPERASYONEL PROGRAMI 

 

 

 

2.1. IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Nedir?1 

 

Türkiye, Avrupa Birliği’ne adaylık statüsü kazandığı 1999 yılından itibaren 

Avrupa Birliği’nin üye ülkelere sağladığı hibe nitelikli fonlardan yararlanmaya hak 

kazanmıştır. Daha önce çeşitli programlar altında kullandığı fonlar, 2001 tarihi 

itibarıyla tek bir çerçeve altında toplanmıştır. Türkiye'ye adaylık için gerekli olan 

yasal ve kurumsal düzenlemeleri yapabilmesi için projeler yoluyla yıllık 177 m€ 

verilmesi öngörülmüştür. 2002-2006 döneminde Türkiye yaklaşık 1,3 milyar €’luk 

fonu toplam 164 proje için kullanmıştır. Avrupa Birliği, 2007 – 2013 yıllarına ait 

bütçe dönemi için aday ve potansiyel üye ülkeler için sağladığı fonları IPA adı 

altında tek bir çatı altında birleştirmiştir. IPA, kısmi hibe niteliğinde olarak 

nitelendirilebilecek bir mali yardım aracıdır. Yatırım projelerinin bütçelerinin 

%85’ini aşmayacak şekilde aday ülkelerin istifadesine sunulmuştur. Proje 

maliyetinin en az %15’lik kısmı ise aday ülkelerin ulusal bütçelerinden 

karşılanmalıdır. Aday ve potansiyel aday ülkeler IPA mali yardımlarından 5 farklı 

bileşen altında istifade etmektedirler:  

 

I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 

II. Sınır Ötesi İşbirliği 

                                                           
1 AB Bakanlığı web sitesi: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5 
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III. Bölgesel Kalkınma 

IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

V. Kırsal Kalkınma (IPARD) 

 

Çalışma konusunun odak noktası olan ulaştırma projeleri 3. Bileşen olan 

Bölgesel Kalkınma Bileşeni altında finanse edilmektedir. 

 

 

2.2. IPA 3. Bileşeni – Bölgesel Kalkınma 

Bölgesel Kalkınma bileşeni Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla ülkemizin IPA’nın bu bileşeni kapsamında 

mali yardım aldığı Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 

Programları; sırasıyla Çevre ve Şehircilik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme; 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Oldukça yüksek 

maliyetli projelere mali yardım sağlayan bu bileşenin amacı aday ülkeleri üyelik 

sonrası alacakları yapısal fonların yönetimine hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gerekli organizasyonel yapı, bilgi birikimi ve tecrübeyi kazandırmaktır.  

 

2.3. Ulaştırma Operasyonel Programı 

 

 

IPA Bölgesel Kalkınma bileşeni çerçevesinde ulaştırma projelerine yapılacak 

yardımlar Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Ulaştırma Operasyonel Programının hazırlanması aşamasında 2007 yılında 

yayınlanan Ulaştırma Altyapı İhtiyaçları Analizi’nin (TINA)2 sonuçlarından ciddi 

ölçüde yararlanılmıştır. TINA çalışması, Türkiye’nin 2020 yılı perspektifli trafik 

tahminlerini kullanarak, Türkiye’nin çekirdek ağını oluşturmuş ve bunu da aşağıdaki 

harita ile göstermiştir.  

 
                                                           
2 Transport Infrastructure Needs Assessment Turkey (2007) 
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Şekil 2.1 TEN-T Haritası 

 

 

 

TINA çalışması, bu çekirdek ağ üzerinde 2020 yılında trafiğin yoğunlaşması, 

kapasitenin yetersiz kalması ya da başka bir nedenle bir darboğaz yaşanması 

muhtemel ve dolayısıyla bir ulaştırma altyapı projesine ihtiyacı olan bölgeleri 

kapsayan proje önerileri sunmuştur. Ulaştırma Operasyonel Programı’nın 

hazırlanmasında TINA değerlendirmesinin sonuçları kullanılarak, önceliklendirilmiş 

bir proje havuzundan faydalanılmıştır.  Dolayısıyla, ulaştırma operasyonel 

programında yer alan projelerin faydalarının yüksek olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu noktada, önemli olan proje alternatifleridir. TINA çalışmasının sonucu ortaya 

çıkan proje havuzu yardımıyla ve Ulaştırma Operasyonel Programı’nın 

hazırlanmasına katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) gibi nihai faydalanıcılar, Kalkınma 

Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sivil toplum kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı, 

Ekonomi Bakanlığı ve benzeri paydaşlardan alınan fikirler doğrultusunda 3 adet 

öncelik ve bu öncelikler altında 2 adet tedbir belirlenmiştir. Ulaştırma Operasyonel 
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Programının öncelikleri, tedbirleri ve bu tedbirler altında yer alan projeler ise aşağıda 

listelenmektedir: 

 

 

Öncelik 1: Demiryolu altyapısının geliştirilmesi 

 

 

Tedbir: Gelecekteki Trans-Avrupa Ulaşım Ağı (TEN-T) demiryolu ağı ve mevcut 

TEN-T demiryolu ağı üzerinde demiryolu hatlarının inşası ve/veya rehabilitasyonu 

 

 

• Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı / Köseköy-Gebze Kesiminin Yapım Projesi 

 

 

Şekil 2.2 KGZ YHT Yapım Projesi 

 

 

 

• Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Sinyalizasyonu ve  

Rehabilitasyonu Projesi 
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Şekil 2.3 IKZ Modernizasyon Projesi 

 

 

 

Yukarıda bahsedilen bu iki demiryolu altyapı projesinden Ankara-İstanbul 

YHT Hattı Köseköy-Gebze Kesimi Yapımı bitmiş olup, Ankara-İstanbul YHT 

Hattı’nın tümü 25.07.2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. IKZ Sinyalizasyon ve 

Rehabilitasyon Projesi yapımı ise halen devam etmektedir. 

 

 

Öncelik 2: Liman altyapısının geliştirilmesi 

 

 

Tedbir: Gelecekteki TEN-T üzerinde yeni limanların gerekli multi-modal hinterlant 

bağlantıları ile birlikte inşası 

 

 

Projeler: Filyos Limanı Yapım Projesi 

 

 

Bu liman yapım projesinin proje başvurusu yapılmış olup, Avrupa 

Komisyonundan onay beklemektedir.  
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Öncelik 3: Bu öncelikleri desteklemek için Teknik Destek 

 

 

Tedbir   3.1.  IPA Biriminin ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Tedbir   3.2.  Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 

Tedbir   3.3. Proje Havuzu Geliştirme: Bu tedbir altında proje havuzunda 

programlama aşamasında ve ihale dokümanları hazırlanmakta olan projeler: 

 

 

• Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi 

• Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapım Projesi 

• Alayunt-Afyon-Konya Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi 

• Malatya-Narlı Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi 

 

 

2.4. Proje Başvuru Süreci 

 

 

Her ne kadar yukarıda bahsedilen projeler TINA çalışmasının ürünleri olsa, 

Ulaştırma Operasyonel Programında yer alsa ve bu program Avrupa Komisyonu 

tarafından kabul edilmiş olsa da, bu projelerin yapımında IPA mali yardımından 

faydalanabilmek için Avrupa Komisyonu’na ayrıca proje başvurusunda bulunulması 

gerekmektedir. Bütçesi 10 m€’yu geçen projelerde Büyük Proje Başvuru Formu 

(MPAF) adı verilen bir form ekleri ile birlikte Avrupa  Komisyonu’na sunulmalıdır. 

Bu formun ekleri şunlardır: 

 

 

1. Fizibilite etüdü 

2. Maliyet-Fayda Analizi 

3. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
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4. Detaylı mühendislik tasarımı 

5. İhale dosyası 

 

 

Projenin Avrupa Komisyonunca kabul edilmesinin ardından Finansman 

Kararı çıkarılmakta ve projenin ihale süreci başlatılmaktadır. İhale süreci AB 

prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, Maliyet-Fayda 

Analizi (MFA) olmadan ya da Avrupa Komisyonu’nun kriterlerini yerine getirmeyen 

Maliyet-Fayda Analizleri ile başvurusu yapılan projeler kabul edilmemektedir. Bu da 

MFA’nın ne kadar titizlikle yapılması  gerektiğini göstermektedir. Şu ana kadar 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) bünyesinde bulunan Avrupa 

Birliği Yatırımları Dairesi (ABYD) tarafından Avrupa Komisyonu’na onay için 

sunulan yatırım projelerden 2’si onaylanmıştır, bunlardan biri olan yukarıda 

bahsedilen Ankara-İstanbul YHT Hattı Yapım Projesi’nin yapımı tamamlanmış, 

diğeri olan IKZ Sinyalizasyon ve Rehabilitasyonu Projesi’nin yapımı da devam 

etmektedir.  
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3. BÖLÜM 

 

 

MALİYET-FAYDA ANALİZİ 

 

 

 

Kıt kaynakları en etkin ve verimli bir biçimde kullanarak, bir projeden maksimum 

faydayı elde etmek amacıyla proje gerçekleştirilmeden önce projenin olası fayda ve 

maliyetlerinin tespit edilip hesaplanmasına ve karşılaştırılmasına maliyet-fayda analizi denir. 

Önemli bir yönetim ve karar alma aracıdır. Kamuda ve özel sektörde yöneticilerin karar alma 

süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.  

 

Maliyet-Fayda analizi, mikroekonomik bir analiz niteliğindedir. Projenin 

makroekonomik etkilerinin incelendiği ekonomik etki analizi ile karıştırılmamalıdır. 

 

Esasen, herkes iş ve özel hayatlarında da farkında olarak ya da olmadan bu analizi 

yapmaktadır. Diyelim, bir öğrenci okuluna giderken üç farklı vasıta kullanabilmektedir. Biri 

dolmuş, diğeri otobüs, diğeri ise taksidir. Bu üç ulaşım aracının da maliyetleri birbirinden 

farklıdır. Taksi diğer seçeneklerden daha pahalı olmasına rağmen diğer ulaşım araçlarına 

göre zaman avantajı sağlamaktadır ve bu da bir faydadır. Taksiden elde edilecek zaman 

faydası, konfor, strese girmeme ve benzeri diğer faydalar parasallaştırılıp, toplanıp, taksiyle 

gidip gelmenin maliyetinden çıkarıldığında elde edilecek sonuç diğer ulaşım araçlarının 

kullanılması durumunda sağlanacak faydadan maliyetin çıkarılmasından elde edilecek 

sonuçtan daha yüksekse taksi bu öğrenci için en mantıklı ve makul seçenektir denilebilir. 

Tabi burada öğrenci için zamanın ne kadar önemli olduğu da çok önemli bir faktördür. 

Örneğin, bu öğrenci okuldan sonra bir iş yapıyorsa ve ücretini çalıştığı saat üzerinden 

alıyorsa ya da sınav haftasında ve evine mümkün olduğunca erken gidip, daha fazla ve daha 

sakin bir kafayla ders çalışması sonucunda notları yükselebilecekse bu öğrenci için zaman 

bir işte çalışmayan ya da sınav haftasında olmayan bir öğrenciye göre daha değerlidir ve 

dolayısıyla taksiyle okula gidip gelmenin zaman faydası daha yüksektir. Bu durumda, bu 
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öğrenci yaptığı bir maliyet-fayda analizi sonucu okula taksiyle gidip gelmeyi tercih ederken, 

diğer öğrenci otobüs ya da dolmuşla gitmeyi tercih edebilecektir.  

 

Görüldüğü üzere, mikro ölçekte dahi olsa ciddi bir etkiye sahip olabilecek bir kararın 

alınmasında gerekli olan sağlıklı bir maliyet-fayda analizi, kurum ve kuruluşların 

milyonlarca avroluk/dolarlık/liralık yatırım kararlarını alırken mutlaka gerçekleştirmesi 

gereken bir analizdir denebilir.  

 

Şirket, kurum ve kuruluşların yaptığı maliyet-fayda analizinin iki temel amacı vardır: 

 

 

1. Bir projenin yapılabilir (feasible) olup olmadığının tespit edilmesi 

2. Proje seçeneklerinin faydalarından maliyetleri çıkarılarak net faydalarının bulunması 

ve buna göre proje seçeneklerinin kıyaslanarak, en uygun proje seçeneğinin 

seçilmesi 

 

 

Maliyet-fayda analizinde parayla ölçülebilen maliyet ve faydaların hesaplanması 

kolaydır. Örneğin, bir lojistik firmasının kamyon şoförlerine, mazota ödediği ücret bellidir 

ve kolaylıkla maliyete eklenebilir. Keza, lojistik hizmetleri karşılığı alınan ücretler de 

kolaylıkla faturalardan bakılarak maliyetlere yansıtılabilir. Bu bir özel firma olduğundan ve 

nihai amacı kar etmek olduğundan, maliyet ve faydalar finansal maliyet ve faydalardır. 

 

Ancak, kar amacı gütmeyen devlet, sivil toplum örgütleri gibi kuruluşların yaptıkları 

yatırımlardan finansal faydalardan ziyade farklı fayda beklentileri vardır. Örneğin,  bir 

eğitim projesiyle kızların sosyal hayata katılımının yükseltilmesi hedeflenebilir. Genellikle 

bu tip projelerin finansal bir kar getirmesi beklenmez. Çünkü bu tip projeler, ortaya bir 

hizmet konup, karşılığında ücret beklenen projeler değildir. Bu projenin faydası sosyal bir 

faydadır. Peki, bu projenin sosyal faydası bu proje için harcanan kamu kaynaklarını 
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karşılamaya yeterli mi? Yani diğer bir deyişle bu kadar maddi fedakarlık yapıldığına 

değecek bir sosyal getirisi olacak mı? İşte tam da bu noktada parasal değeri bilinmeyen 

faydaların parasallaştırılması gerekmektedir. Parasal olmayan maliyet ve faydaların 

parasallaştırılması konusuna ilerleyen bölümlerde yer yer değinilecektir.  

 

 

3.1.1. Maliyet-Fayda Analizi Süreci3 

 

 

Maliyet-fayda analizlerinde genel olarak izlenen aşamalar şunlardır: 

 

1. Alternatif proje/programların listelenmesi 

2. Paydaşların (projeden etkilenen kişi/kurumlar) listelenmesi 

3. Maliyet ve faydalar için ölçme birimlerinin seçilmesi ve maliyet ve faydaların 

ölçülmesi 

4. Belirlenen makul bir zaman perspektifinde maliyet ve faydaların çıktılarının 

tahmin edilmesi 

5. Bütün maliyet ve faydaların ortak bir para birimine çevrilmesi 

(Parasallaştırma) 

6. İndirgeme oranının uygulanması 

7. Proje seçeneklerinin net bugünkü değerinin hesaplanması 

8. Duyarlılık analizinin gerçekleştirilmesi 

9. Analiz sonucu tavsiye edilen seçeneğin benimsenmesi 

 

3.2. Maliyet ve Faydaların Tahmini 

 

Dördüncü aşama olan maliyet ve faydaların tahmin edildiği aşamada, 

öncelikle projeden direkt olarak etkilenen kullanıcıların, ardından bu projenin direk 

                                                           
3 Boardman, N. E. (2006). Cost-benefit Analysis: Concepts and Practice (3rd ed.). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-143583-3. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-13-143583-3
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kullanıcısı olmayanlara dolaylı etkilerinin, ardından çevresel etkiler gibi dışsal 

etkilerin ve son olarak da alternatif maliyet ve diğer sosyal faydaların tahmin 

edilmesi gerekmektedir.  

 

3.3. Finansal Fayda ve Maliyetler 

 

 

Bir projenin maliyet-fayda analizinde sosyal maliyet ve faydalara nispeten 

daha kolay elde edilebilecek veriler, finansal fayda ve maliyet verileridir. Bu veriler; 

pazar verilerinden, geçmişe dönük fiyat, yatırım ve işletme maliyetlerinden, içinde 

bulunulan ülkenin yıllık büyüme oranı, kişi başına düşen milli gelir artışı gibi 

makroekonomik verilerden faydalanılarak geleceğe yönelik yapılacak tahminlerden 

ve bu tahminler üzerine oluşturulacak fiyatlandırma politikalarının sonucu elde 

edilmesi öngörülen gelirlerden yararlanılarak elde edilebilir.  

 

Her ne kadar kamu kurum ve kuruluşları kar amacı gütmeseler de, finansal 

fayda ve maliyetleri projenin finansal olarak sürdürülebilir olup olmadığını tespit 

etmek için dikkate almak durumundadırlar. Örneğin, yüksek hızlı tren altyapı inşaatı 

projeleri her ne kadar bir darboğazı giderecek, trafiği rahatlatacak, insanlara zaman 

faydası sağlayacak, ciddi sosyal ve çevresel faydalar ortaya koyarak, maliyetlerin 

çok üzerinde bir toplam fayda sağlayacak olsa da pahalıdırlar. Dolayısıyla, hızlı tren 

projesi gerçekleştirmek isteyen kurum/kuruluşların projenin inşaat ve işletme süresi 

boyunca katlanmak zorunda oldukları giderleri karşılayabilecek kaynakları olup 

olmadığını çok iyi gözden geçirmeleri gerekir. Aksi takdirde, proje inşaat süresinin 

ortasında yaşanabilecek bir fon sıkıntısı, inşaatın durmasına, dolayısıyla büyük 

ekonomik kayıplara yol açabilecektir.  

 

3.4. Ekonomik Maliyetler ve Faydalar 

 

 

Yukarıda da birkaç kez değinildiği üzere, özellikle kar amacı gütmeyen 

kurum/kuruluşlar için yalnızca finansal fayda ve maliyetlerin kıyaslanması yeterli 
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olmamaktadır. Hatta Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi 

gelişmiş ülkelerde finansal getirisi olan projelere devletin mali destek sağlamaması, 

kar beklentisinden dolayı bu maliyetlere katlanmak isteyebilecek özel sektörün proje 

maliyetlerine katlanması genel olarak kabul edilen uygulamadır. Dolayısıyla, bu 

ülkelerde devlet, daha ziyade finansal getirisi olmayan, ancak ekonomik getirisi olan 

(finansal analiz sonuçlarına sosyal fayda ve maliyetlerin de eklenmesiyle elde edilir) 

projelere mali destek sağlamaktadır.  

 

 

3.5. Zaman ve İndirgeme 

 

 

MFA, genellikle paranın zaman değeri hesaplamalarından faydalanarak, 

maliyet ve faydaları ortaya koyar. Bunu da gelecekteki nakit akışlarını indirgeme 

oranıyla bugünkü değere indirgeyerek gerçekleştirir.  

 

 

Yatırım projelerinde indirgeme oranı ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. 

Kimi ülkede ekonomik istikrar yüksektir, gelecekle ilgili belirsizlik azdır. Bu ülkede 

ekonominin istikrarsız, geleceğin belirsiz olduğu bir ülkeye nispeten daha düşük bir 

indirgeme oranı kullanılması makul kabul edilir.  

 

 

3.6. Risk ve Belirsizlik 

 

 

Gelecek henüz belirsizdir. Belirsizlik de riski beraberinde getirir. Proje 

çıktılarıyla ilgili risk genellikle olasılık teorisiyle ele alınır.  
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Proje sırasında oluşabilecek risklerden kaçınmak için tedbirler tespit edilir. 

Ancak, eğer alınacak tedbirin maliyeti riskin gerçekleşmesi durumunda oluşacak 

maliyetten daha yüksekse risk kabul edilebilir. 

 

 

3.7. Gelecekle İlgili Maliyet ve Faydaların Doğru Tahmin Edilmesi 

 

 

Maliyet-Fayda Analizinin amacına ulaşması öncelikle maliyet ve fayda 

tahminlerinin gelecekte doğru çıkmasına bağlıdır. Ancak, zaman zaman tahminler 

doğru çıkmamaktadır. Bunun olası sebepleri şunlardır: 

 

 

1. Geçmiş projelerden alınan verilere aşırı güvenmek 

2. Analizi yapanlar arasında sübjektif değer yargılarına sahip olanların olması 

3. Maddi olmayan kavramlarla ilgili parasallaştırmanın yanlış yapılması 

4. Projeyi ne pahasına olursa olsun devam ettirme güdüsü 

 

 

3.8. Avrupa Birliğinde Yatırım Projelerinin Maliyet-Fayda Analizi4 

 

 

Yasal Çerçeve: Avrupa Konseyi AB Uyum Politikası düzenlemeleri, AB 

Fonlarından yardım alan tüm büyük yatırım projelerinin maliyet-fayda 

analizlerinin yapılmasını şart koşmaktadır. Büyük yatırım projesi olarak 

nitelendirilebilmesi için bir projenin genel olarak 50 m€ ya da üstü, çevre projeleri 

için 25 m€, IPA destekli projeler için ise 10m€ ya da üstü bir yatırım değerine sahip 

olması gerekmektedir.  

 

 

                                                           
4 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008 
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Avrupa Konseyi 1083 sayılı, 11 Temmuz 2006 tarihli Avrupa Bölgesel 

Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonunun genel hükümlerini 

belirleyen tüzüğün 73 numaralı hükmünde geçen aşağıdaki ifade gelir getirici büyük 

projelerin hazırlanması esnasında maliyet-fayda analizinin yapılmasının şart 

olduğunu göstermektedir: 

 

 

“…It is appropriate that the Commission publishes the list of eligible areas 

for the European territorial cooperation objective in application of the criteria set 

out in this Regulation, the indicative guidelines on the cost-benefit analysis 

necessary for the preparation and submission of major projects and for revenue 

generating projects, the indicative guidelines on evaluation and the list of actions 

eligible under technical assistance at the initiative of the Commission after 

consultation of the Coordination Committee of the Funds acting as a consultative 

committee,…” 

 

 

Yine aynı belgede yer alan 40 numaralı Büyük Proje başvurularında 

izlenmesi gereken yolu gösteren maddede “Komisyona Sunulan Bilgi” bölümünün e 

bendindeki ifade de açıkça bir proje başvurusunda projenin, bir risk değerlendirmesi 

ve ilgili sektör ve Üye Ülkenin ve/veya bölgenin ve eğer mümkünse ve uygunsa 

Avrupa Birliğinin diğer bölgeleri üzerindeki sosyo-ekonomik durum üzerindeki 

öngörülebilir etkilerini içeren bir maliyet-fayda analizinin yer alması gerektiği 

vurgulanmaktadır: 

 

 

“…e) a cost-benefit analysis, including a risk assessment and the foreseeable 

impact on the sector concerned and on the socio-economic situation of the Member 

State and/or the region and, when possible and where appropriate, of other regions 

of the Community…” 
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Avrupa Birliği’ne aday ülke olması hasebiyle Türkiye’nin faydalandığı IPA 

ile ilgili Avrupa Komisyonu’nun 718 sayılı ve 12 Temmuz 2007 tarihli uygulama 

tüzüğünün 157. Maddesinin 4. Bendinin e şıkkında bir Avrupa Komisyonu’na onay 

için sunulan Büyük Proje başvurularında; maliyet-fayda analizine dayalı bir sosyo-

ekonomik analiz yapılması gerektiği belirtilmektedir: 

 

 

e) an assessment of the overall socio-economic balance of the operation, 

based on a cost-benefit analysis and including a risk assessment, and an assessment 

of the expected impact on the sector concerned, on the socio-economic situation of 

the beneficiary country and, where the operation involves the transfer of activities 

from a region in a Member State, the socio-economic impact on that region 

 

 

Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun “Maliyet-Fayda Analizi Metodolojisi, 

Çalışma Dokümanı 4” adlı belgesi de Avrupa Birliği fonları yardımıyla 

gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projelerinde maliyet-fayda analizi yer alması 

gerektiğini gösteren yasal bir dayanak olarak kabul edilebilir.  

 

 

3.8.1. Avrupa Birliği’nin Maliyet-Fayda Analizi ile İlgili Kılavuz 

Niteliğinde Belgeleri 

 

 

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin yatırım projelerinde görülen farklı maliyet-

fayda analizi uygulamalarına son vermek ve tüm ülkelerdeki maliyet-fayda 

analizlerini standardize etmek amacıyla önce 1997’de yayınlanan özet niteliğinde bir 

doküman yayınlanmış, daha sonra 2002’de bu özet doküman revize edilmişti. 

Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında 

yayınlanan “Yatırım Projelerinin Maliyet-Fayda Analizi Kılavuzu (Guide to Cost 

Benefit Analysis of Investment Projects)” ile daha önceki kılavuz niteliğindeki 

belgelerin kapsamı genişletilmiştir.  
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2008’de yayınlanan Kılavuz’un temel amacı AB’ne üye ülkelere sağlanan 

Yapısal Fonlar ve Uyum Fonları ve aday ülkelere sağlanan IPA fonlarını yöneten 

otoriteler açısından yol gösterici olmaktır.  

 

 

Ayrıca, Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu ve Uyum Fonu başvurularında yer alan maliyet-fayda 

analizlerinin daha tutarlı ve doğru olmasını sağlamak amacıyla 2007-2013 yılları 

arasını kapsayan programlama dönemi için 2006 yılı Ağustos ayında “Maliyet-Fayda 

Analizi İçin Metodoloji Kılavuzu, Çalışma Dokümanı 4” isimli kılavuz niteliğinde 

belgeyi yayınlamıştır.  

 

 

Avrupa Birliği kurumları tarafından yayınlanmış yukarıda bahsedilen 

belgelere benzer ya da sektör özelinde maliyet-fayda analizi kılavuzu niteliğinde 

başka belgeler de mevcuttur.  

 

 

3.8.2. Proje Kavramı5 

 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, genel olarak 50 m€, çevre projeleri için 25 m€, 

IPA destekli projeler için ise 10 m€ bütçeyi aşan projeler Avrupa Birliği ilgili 

mevzuatı gereği “Büyük Proje” olarak nitelendirilmektedir ve daha düşük değerli 

projelere göre daha karmaşık bir başvuru bürokrasisi gerektirmektedir. Finansal eşik 

değerleri olarak nitelendirilebilecek bu değerler projenin AB’nin yardım fonlarından 

aldığı katkı ya da ulusal katkı değil, bu iki katkının ve eğer varsa diğer mali 

katkıların toplamından oluşan projenin toplam değeri olmalıdır. Bu değer, yalnızca 

projenin yapım aşamasını değil, projeye hazırlık aşamasını da kapsamaktadır. İçinde 

                                                           
5 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 20 
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bulunulan programlama dönemi içerisinde gerçekleşmeyen yatırım maliyetleri de bu 

değere eklenmelidir. 

 

 

Bir projenin büyük proje olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki şartları da 

taşıması gerekmektedir: 

 

 

1. Spesifik teknik bir fonksiyon ve tanımlanabilir hedeflere ilişkin, ekonomik 

olarak birbirinden ayrılamayan işleri içeren bir proje olmalıdır 

2. İndikatif olarak aşağıdaki özelliklere sahip bir grup projeden olmalıdır: 

i) Projeler aynı bölgede ya da aynı ulaşım koridorunda yer almalıdır 

ii) Projeler ortak ve ölçülebilir bir hedefe ulaşabilir olmalıdır 

iii) Projenin yapıldığı bölgeye dair genel bir plana ait olmalıdır 

iv) Koordinasyonu ve izlemesinden sorumlu aynı kurum tarafından 

yönetilmelidir 

 

 

3.8.3. Maliyet-Fayda Analizi ve Büyük Projeler 

 

 

Büyük projelerin Maliyet-Fayda analizi sonuçları aşağıdaki gibi olduğu 

takdirde Avrupa Komisyonunca uygun kabul edilmektedir: 

 Proje sosyo-ekonomik bir açıdan arzu edilir olmalıdır. Bu da ekonomik analiz 

sonucu tespit edilebilir. Ekonomik analiz sonucu projenin ekonomik şimdiki 

değeri pozitif bir değer olmalıdır 

 Proje, operasyonel program ve Birlik politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Bu da 

projenin beklenen çıktılarının operasyonel program ve Birlik mevzuatı ile 

karşılaştırılması ile elde edilir 

 Projenin finansman ihtiyacı olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, proje, 

bittiğinde elde edilecek gelirlerle kendini finanse edebilecek durumda 

olmamalıdır. Aksi takdirde, bu Avrupa Birliği’nin iç Pazar ilkelerine aykırı, 
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rekabeti baltalayıcı bir duruma yol açabilen potansiyel bir “devlet yardımı”6 

olarak nitelendirilmektedir ve bu durumun Komisyon’a bildirilmesi şarttır. 

Komisyon, öncelikle gelir getiren projelerin “devlet yardımı” olup olmadığını 

değerlendirmekte; eğer proje gelir getiren bir proje olmasına rağmen “devlet 

yardımı” kapsamına girmiyorsa, yatırımdan elde edilmesi öngörülen net 

gelirin bugünkü değeri yatırımın bugünkü değerinden çıkarılarak uygun 

olarak nitelendirilen gelir getirici projelere mali yardımı onaylamaktadır.  

 

 

Aşağıdaki şekilde maliyet-fayda analizinin Avrupa Komisyonu’nun 

değerlendirme sürecindeki rolü gösterilmektedir:7 

 

 

 

                                                           
6 Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma, 107 ve 108. Maddeler 
7 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 25 
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Şekil 3.1 Avrupa Komisyonu’nun değerlendirme sürecindeki rolü 

 

 

3.8.4. Maliyet-Fayda Analizinin Aşamaları 

 

 

Bir projenin maliyet-fayda analizi yapılarak değerlendirilmesi altı temel 

aşamada gerçekleştirilir: 

 

 

Program otoritesi başvuru formu ve eklerini gönderir 

1. Aşama: Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilebilirlik kontrolü 

Başvuru formu ve/veya ekleri tam değil. 

PROJE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL 

Proje tam 

PROJE DEĞERLENDİRMEYE ALINIR 

2. Aşama: Metodoloji Kontrolü 

Komisyon, gerektiğinde Avrupa Yatırım Bankası ve dışarıdan danışmanlık hizmetleri alır 

 

 

Program 

Otoritesi 

Komisyon eksik 

bilgileri talep 

eder 

Metodoloji bazı noktalarda tutarlı değil 

MFA SONUÇLARI GÜVENİLMEZ 

Metodoloji doğru 

MFA SONUÇLARI GÜVENİLİR 
Komisyon 

açıklama/revizyon 

talep eder 

3. Aşama: Komisyon’un Kararı 

Proje sosyo-ekonomik bakış açısından 

arzu edilir değil 

Proje sosyo-ekonomik açıdan arzu 

edilir 

Proje reddedilir 

Projenin eş finansman ihtiyacı var Projenin ek finansmana ihtiyacı yok 

AB Katkısının Hesaplanması 

Komisyon’un MFA haricindeki bilgilere dayalı bilgileri değerlendirmesi 
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1. Durum analizi ve proje amaçlarının tanımlanması 

2. Proje tanımı 

3. Fizibilite ve opsiyon analizi 

4. Finansal analiz 

5. Ekonomik analiz 

6. Risk değerlendirmesi 

 

 

Bu aşamalar aşağıdaki şekille de gösterilmektedir: 

 

 

Şekil 3.2 MFA’nın aşamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Durum Analizi ve Proje 

Hedefleri 

2. Proje tanımı 

3. Fizibilite ve Opsiyon Analizi 

4. Finansal analiz                                                                             

-Yatırım Maliyeti                                                                             

-İşletme maliyetleri ve gelirler                                                       

-Yatırımın finansal getirisi                                                                 

-Finans kaynakları 

Eğer finansal NBD>0 

Projenin AB finansal katkısına ihtiyaç 

duymamaktadır. (İstisna: Devlet yardımı 

düzenlemesi altında verimli yatırımlar) 

Eğer finansal NBD<0 

Proje AB finansal katkısına ihtiyaç duymaktadır. 

5. Ekonomik Analiz                                                                                                                                         
-Pazar fiyatlarının muhasebe fiyatlarına dönüştürülmesi                   

-Pazar dışı etkilerin parasallaştırılması 
-Gerektiğinde ek dolaylı etkilerin eklenmesi 

-Sosyal indirgeme 
Ekonomik performans göstergelerinin hesaplanması 

Eğer ekonomik NBD<0 

Toplum için projenin yapılmaması daha 

daha uygundur. (İstisna: Çok önemli 

parasallaştırılamayan faydalara sahip 

kültürel, biyo-çeşitlilik vb. konularla ilgili 

projeler 

Eğer ekonomik NBD>0 

Toplum için projenin yapılması faydalı 

6. Risk değerlendirmesi 

-Duyarlılık analizi 

-Kritik değişkenlerin olasılık dağılımı 

-Risk analizi 

-Kabul edilebilir risk düzeylerinin 

değerlendirilmesi 

-Risk önlemleri 
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3.8.4.1. Durum Analizi ve Proje Hedeflerinin Tanımlanması 

 

 

a. Sosyo-ekonomik durum: 

 

 

Durum analizinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Yurtiçi Milli Hasıla 

(GSYİH), demografik büyüme gibi sosyo-ekonomik verilerin analizini ve bu 

verilerin Operasyonel Program’da yer alan verilerle uyumlu olup olmadığının 

incelenmesini içerir. Bu sosyo-ekonomik analizden çıkan sonuçlar, projenin 

yaratacağı talebin hesaplanmasında önemli paya sahiptir. Talep tahmini ise, projenin 

bitmesiyle gelecekte elde edilecek gelirlerin hesaplanmasında kilit bir rol 

oynamaktadır.  

 

 

Özellikle enerji ve ulaştırma projelerinde, projenin bir ağa ait olup 

olmadığının araştırılması da gerekmektedir. Çünkü bu tip projeler genellikle 

birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Örneğin, İstanbul-Edirne arasında yapılacak 

bir hızlı tren projesi, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının devamı olacağından, 

birbirlerinin taleplerinden etkilenecektir. Bu durum da gelecekle ilgili talep ve gelir 

tahminleri yapılırken hesaba katılmalıdır.  

 

 

b. Proje Hedeflerinin Tanımlanması:  

 

 

Bu aşamada, projenin sayısal olarak ifade edilebilen sosyo-ekonomik net 

faydaları parasallaştırılarak ortaya konur. Bu faydaların, operasyonel programlarda 
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yer alan önceliklerdeki hedeflere ulaşmamıza nasıl hizmet ettiği belirtilir. Projeden 

beklenen, arzu edilen fayda projenin hedefidir.  

 

 

Sosyo-ekonomik net faydaların göstergesi ekonomik net bugünkü değerdir. 

Bu değerin içinde finansal unsurların yanı sıra, istihdama katkı, çevreye etki gibi 

sosyal unsurlar da yer almaktadır. 

 

 

c. AB ve Ulusal Politikalarıyla Uyum: 

 

 

Bu aşamada, proje sahibi, proje başarılı olduğu takdirde AB’nin bölgesel ve 

uyum politikalarına nasıl katkıda bulunacağını ortaya koymaktadır.  

 

 

Ayrıca, projenin AB’nin genel mevzuatına uygunluğunun da ortaya konması 

gerekmektedir. Örneğin, projenin AB’nin yatırım projelerinde uygulanmasını şart 

koştuğu ihale, rekabet, devlet yardımı vb. ile ilgili yasal düzenlemelerine uygun 

olması gerekmektedir.   

 

 

3.8.4.2. Proje Tanımı 

 

 

Proje tanımının nasıl olması gerektiğini açıklamak için, öncelikle proje 

kavramını açıklamak faydalı olacaktır. Proje; iyi tanımlanmış hedefleri olan, belli 

ekonomik, teknik ve birbirinden ayrılamayan faaliyetler, işler ve hizmetlerden oluşan 

operasyonlara verilen addır. 

 

 

Bir projenin tanımının açık olması için: 
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 Bir bütün olması gerekmektedir. Yani, örneğin, bir köprünün yarısının 

yapımı bir proje değildir. 

 Dolaylı etkiler ve ağ etkileri yeterince hesaba alınmış olmalıdır.  

 İlgili paydaşlar açısından uygun bir sosyal perspektife sahip olmalıdır. 

 

 

Ulaştırma projeleri genellikle bir ağın bir parçasıdır. Türkiye’de Avrupa 

Birliği Mali Yardımlarıyla finanse edilen projeler de Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı 

(TEN-T)’nın bir parçasıdır. Ancak, ağın tümü bir proje olarak değerlendirilemez.  

 

 

Dolaylı Etkiler ve Ağ Etkileri 

 

 

Projelerin tanımları yapıldıktan sonra, projenin çalışanlara, kullanıcılara, 

yatırımcılara, tedarikçilere vb. kişi ya da kurumlara direkt etkilerinin yanı sıra, 3. 

Kişilere ya da kurumlara dolaylı etkileri de dikkatle ele alınmalıdır. Dolaylı etkiler 

pozitif ya da negatif olabilir.  

 

 

 Ulaştırma projelerinin genel olarak direkt ve dolaylı etkileri şu şekildedir: 

 

Direkt Etkiler: Tüketici davranışlarında değişiklikleri örnek olarak gösterebiliriz. 

Projenin yapılmasıyla birlikte, tüketicilerin güzergah değiştirmeleri, ulaşım modu 

değiştirmeleri, kalkış zamanı değişikliği, varış yeri değişikliği gibi değişiklikler 

projenin direk etkilerine örnek olarak verilebilir. Mesela, iki nokta arasında bir hızlı 

tren projesi bitirildiğinde, tüketicilerin, otobüs, uçak gibi ulaşım modları yerine hızlı 

treni tercih etmeye başlaması direkt bir etkidir. 
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Dolaylı Etkiler: Ulaştırma sektörü dışındaki etkilerdir. İstihdama, çevreye, 

projenin gerçekleştirildiği bölgedeki nüfus değişimlerine ve benzeri unsurlara olan 

etkilerdir diyebiliriz.  

 

 

Maliyet-fayda analizinde projeden etkilenen paydaşların tespiti maliyet ve 

faydaların hesaplanmasında önemli rol oynamaktadır. Örneğin, ulaştırma projeleri ve 

enerji projeleri noktasal değil, daha ziyade doğrusal projeler olduklarından, 

bulundukları bölgenin ötesinde çok daha geniş bir etki alanına sahiptirler. Buna 

karşılık, su arıtma projeleri daha bölgesel değerlendirilebilir. 

 

 

3.8.4.3. Fizibilite ve Opsiyon Analizi 

 

 

Bu aşamada, çeşitli proje alternatifleri arasında bir kıyaslama yapılarak, en iyi 

proje alternatifi seçilir, hiçbir alternatif uygun (fizibil) görülmezse proje iptal edilir. 

Alt aşamaları: 

 

Alternatiflerin Tanımlanması 

 

 

Ulaştırma projeleri için alternatif örnekleri: 

 Farklı güzergahlar,  

 Farklı inşaat süreleri,  

 Farklı teknolojiler (örneğin, bir demiryolu hattının yalnızca rehabilitasyonu 

ya da rehabilitasyon + sinyalizasyon + elektrifikasyonunu içeren daha pahalı 

ve daha teknolojik bir yöntem) 

 

Genel olarak, 3 senaryonun karşılaştırılması önerilir: 

1. Hiçbir şey yapma: Hiç proje yapılmasa maliyet ve faydalar ne olurdu?  
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2. Minimum düzeyde bir şeyler yap: Bir darboğaz söz konusu ve bu darboğazı 

giderecek ölçüde minimum düzeyde tedbirler alınsa maliyet ve faydalar ne 

olurdu? 

3. Bir şeyler yap: Yukarıdaki seçenekten daha maliyetli ama daha fazla 

iyileştirmeler yapılsa maliyet ve faydalar nasıl olurdu? 

 

 

Bu 3 sorunun cevabının alındığı noktada, 3 alternatifin maliyet ve faydaları 

kıyaslanarak, fayda – maliyet sonucu en yüksek olan seçeneğin seçilmesi en 

uygunudur denilebilir.  

 

 

Ulaştırma projelerinden bir örnek: 

 

 

A ve B noktaları arasında tek hatlı bir demiryolu hattı mevcuttur ve bu hat 

üzerinden ortalama 60 km/h saat hızla sadece yolcu taşımacılığı yapılabilmektedir. A 

ve B şehirlerinde yaşayanların gelir düzeyi yükselmekte, bu güzergâhta ulaşım talebi 

artmaktadır. Ayrıca, A noktasında üretilen bir ürüne B bölgesinde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu bölgede demiryolu hattıyla ilgili bir iyileştirme yapılıp 

yapılmayacağına karar vermek istenmektedir. Alternatifler: 

 

 

1. Hiçbir şey yapılmayacak ve hat mevcut haliyle işletilmeye devam edilecektir. 

Herhangi bir ek maliyet unsuru yoktur.  

2. Minimum düzeyde iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. Bunlar, hattın 

rehabilitasyonu, istasyonlarda ufak tefek tadilatlar vb. iyileştirmeler olabilir. 

Bu alternatifte maliyet fazla yüksek değildir. Beklenen fayda da aynı şekilde 

çok yüksek olmayacaktır. 

3. Hat hem rehabilite edilecek, hem de modernize edilecektir. Örnek olarak, hat 

sayısı 1’den 3’e çıkarılarak, iki yönlü yolcu taşımacılığı, 1 hattan da A 

noktasından B noktasında talep edilen ürünün yük trenleri vasıtasıyla 

taşınması sağlanacak, hat kaydırılacak, tünel, köprü vb. sanat yapılarıyla 
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desteklenecek, trenlerin hızını azaltmasına neden olan unsurlar azaltılacak, 

böylece yolcu trenleri için ortalama 160 km/h hıza ulaşılacak, yük trenlerinde 

ise 80 km/h hızla taşımacılık yapılabilecek, mevcut tren setleri daha modern 

ve hızlı olanları ile değiştirilecek ve böylece trafik artışı karşılanabilecektir. 

Bu seçenek haliyle yukarıdaki 2 seçeneğe göre en yüksek maliyete sahip olan 

seçenek olacaktır. Ancak, beklenen fayda ise diğer seçeneklerdekinden çok 

daha yüksek olacaktır.  

 

 

Bu noktada, sağlıklı bir trafik ve talep tahmini yapılmalı ve hangi seçeneğin 

fayda – maliyet değerinin en yüksek olduğu tespit edilecektir.  

 

 

Fizibilite Analizi 

 

 

Bir projenin yapılabilirlik analizidir. Bir projenin yapılabilir (feasible) olarak 

nitelendirilebilmesi için, dizaynının teknik, hukuki, finansal ve diğer açılardan 

yapımına engel bir durumun olmaması gereklidir. Bu analiz aşağıdaki unsurları 

ihtiva etmelidir: 

 

 

 Talep analizi 

 Gerekli teknoloji 

 Üretim planı 

 Personel gereksinimi 

 Projenin boyutu, lokasyonu, fiziksel çıktıları, uygulama zamanı, genişleme 

aşamaları ve finansal planlama 

 Çevresel etkiler 
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Opsiyon Seçimi 

 

Bu bölümde fizibilite ve opsiyon analizinin sonuçları ortaya konmaktadır. Bu 

sonuçlara göre en yapılabilir (feasible) olan seçenek için detaylı maliyet-fayda 

analizi gerçekleştirilir.  

 

 

3.8.4.4. Finansal Analiz 

 

 

Projenin yapım ve işletme aşamalarındaki nakit akışlarını ortaya koyarak 

buradan bir takım sonuçlar elde edilen aşamadır. Projenin yıllara göre finansal gelir 

ve giderleri kıyaslanarak her yıl için net nakit akışları tespit edilir. Daha sonra bu 

değerler bugünkü değere indirgenerek toplanır. Bu toplam ve projenin yatırım 

maliyeti ile projenin finansal net bugünkü değeri ve finansal getiri oranı bulunur. 

 

 

Avrupa Komisyonu’nun kılavuz niteliğindeki “Yatırım Projelerinin Maliyet-

Fayda Analizi Kılavuzu” dokümanında kullanılan yaklaşım iskonto edilmiş nakit 

akışı yaklaşımıdır.  

 

 

Finansal İndirgeme Oranı  

 

 

Sermayenin alternatif maliyetidir. Başka bir deyişle, projeye yatırılmasıyla 

vazgeçilen getirinin oran olarak (genellikle yüzde ile) ifadesidir. Örneğin, parayı bir 

yatırım projesine aktarmak yerine, faiz gelirinden faydalanılsaydı bu paradan yılda 

%10 faiz geliri edilebilecekti demek, bu paranın, yani sermayenin finansal indirgeme 

oranının %10 olması gerek demektir.  
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2007-2013 dönemi için Avrupa Komisyonu’nun önerdiği finansal indirgeme 

oranı %5’tir. %5’ten farklı olması öngörülen indirgeme oranlarının neden farklı 

olduğu gerekçelendirilmelidir. Üye ya da aday ülkenin makro-ekonomik koşulları bu 

farklılığın gerekçesi olabilir. Faiz oranlarının yüksek olduğu ülkelerin %5’ten daha 

yüksek finansal indirgeme oranları kullanmaları gerekmektedir.  

 

 

Finansal analizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:8 

 

 

 Toplam yatırım maliyeti 

 Toplam işletme maliyetleri ve gelirleri 

 Yatırımın finansal getirisi: Finansal NBD ve Finansal getiri oranı 

 Finans kaynakları 

 Finansal sürdürülebilirlik 

 Sermayenin finansal getirisi: Finansal NBD (K) ve Finansal getiri oranı (K) 

 

 

Şekil 3.3 Finansal analizin yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 35 

Toplam yatırım maliyetleri Yatırımın finansal getirisi (FNBD (C) ) 

Toplam işletme maliyetleri 

ve giderleri 

Finansal sürdürülebilirlik 

Finans kaynakları Sermayenin finansal getirisi 
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Tablo 3.1 Finansal Analiz Tablosu9 

Not: + ve – işaretleri ilgili kalemlerin doğası gereği nasıl olduğunu göstermektedir. 

 

 

Toplam Yatırım Maliyetleri 

 

 

Finansal analizin ilk adımı toplam yatırım maliyetinin büyüklüğünün 

tespitidir. Yatırım sürecinde ve işletme sürecinde gerçekleşebilir. Genellikle 

ulaştırma projelerinin ilk yılları yatırım sürecidir. Daha sonraki süreçte de rutin 

olmayan bakım ve değiştirme gibi maliyetleri içermektedir. Süreçten kasıt, projenin 

ekonomik olarak faydalı ömrüdür. Bu süre demiryolu projelerinde genel olarak 30 yıl 

olarak alınır. Liman ve havalimanları için ise 25 yıldır. Sektörlere göre tavsiye edilen 

faydalı ömürler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: 

 

                                                           
9 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 35 

 FNBD (C) Sürdürülebilirlik FNBD (K) 

Toplam Yatırım Maliyetleri 

Arazi 

Binalar 

Ekipman 

Olağandışı bakım 

Ruhsat, izin vb. 

Patentler 

Diğer üretim öncesi masraflar 

İşletme sermayesinde değişmeler 

Artık değer 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-(+) 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-(+) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Toplam İşletme Maliyetleri 

Hammadde 

İşgücü 

Elektrik 

Bakım 

İdari işler 

Diğer para çıkışları 

Faiz 

Borç geri ödeme 

Vergiler 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Toplam İşletme Gelirleri 

Çıktı X 

Çıktı Y 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Finans Kaynakları 

AB Katkısı 

Ulusal kamu katkısı 

Ulusal özel sermaye 

Krediler 

Diğer Kaynaklar 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 



34 

 

 

Tablo 3.2 Sektörlere Göre Projeler10 

Sektörlere göre projeler Süre (Yıl) 

Enerji 25 

Su ve çevre 30 

Demiryolu 30 

Karayolu 25 

Liman ve havalimanları 25 

Telekomünikasyon 15 

Endüstri 10 

Diğer hizmetler 15 

 

 

Ekonomik faydalı ömrü belirledikten sonra, yatırım maliyetleri aşağıdaki gibi 

sınıflandırılır: 

 

 

a. Sabit yatırımlar 

b. Başlangıç maliyetleri 

c. Proje süresi boyunca işletme sermayesi değişimleri 

 

 

Sabit yatırımlar: Arazi, binalar, makine ve teçhizatlar vb. 

Başlangıç maliyetleri: Hazırlık çalışmalarını içerir. Bu çalışmalara fizibilite etüdü, 

maliyet-fayda analizi gibi çalışmaların maliyetleri de eklenir. Bunun yanı sıra, 

uygulama, danışmanlık, eğitim, araştırma-geliştirme vb. maliyetler de bu kapsamda 

değerlendirilebilir. 

İşletme sermayesi değişimleri: İşletme sermayesi, dönen varlıklarla kısa vadeli 

borçlar olarak tanımlanır. Bu değerdeki artış veya azalışlar işletme sermayesindeki 

değişiklikleri verir. Dönen varlıklar, bir işletmenin 1 yıldan kısa bir süre içerisinde 

                                                           
10 Authors elaboration of OECD and project data 
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nakite dönüştürebileceği kaynaklardır. Kısa vadeli borçlar ise 1 yıl içerisinde 

ödenmesi gereken borçlardır. 

 

 

Faydalı ömrü 10 yıl olan bir projenin yıllara göre nakit akışı örneği: 

 

Tablo 3.3 Faydalı ömrü 10 yıl olan bir projenin yıllara göre nakit akış örneği 

 YILLAR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arazi -50          

Binalar -50          

Teçhizat -20   -

15 

  -10    

Olağanüstü Bakım      -5     

Artık Değer          10 

Toplam Duran Varlıklar -120 0 0 -

15 

0 -5 -10 0 0 10 

Lisanslar -2          

Patentler -3          

Diğer üretim öncesi 

harcamalar 

-5          

Toplam Başlangıç 

Maliyetleri 

-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dönen Varlıklar (Bunlar 

fondur, nakit akışı değil) 

6 12 17 17 17 17 17 17 17 17 

Kısa Vadeli Borçlar 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 

Net İşletme Sermayesi -5 -

10 

-

15 

-

10 

-

10 

-10 -10 -

10 

-

10 

-

10 

İşletme Sermayesi 

Değişimleri  

-5 -5 -5 5 0 0 0 0 0 0 

Toplam  

İşletme Giderleri 

-135 -5 -5 -

10 

0 -5 -10 0 0 10 
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Negatif değerler nakit çıkışları, pozitif değerler ise nakit girişleridir.  

 

 

Artık Değer: Projenin ekonomik faydalı ömrünün bittiği zamanki değeridir. Hurda 

değeri de denir. Üç farklı hesaplama yöntemi vardır: 

 

 

 Projenin ekonomik ömrü sonunda pazar fiyatlarından satılması sonucu elde 

edilecek gelirden o günkü borçların çıkarılması sonucu elde edilir 

 Amortisman yöntemi: Yıllara göre proje için bir yıpranma payı belirlenir. 

Örneğin, ekonomik ömrü 10 yıl olan bir projenin değeri her yıl %10 azalır. 

Bu projenin toplam değeri 100 lira olursa, 5. Yıl sonundaki artık değeri 50 

lira olur. Bu basit amortisman yöntemidir. Uygulamada amortisman hesabı 

daha karmaşıktır.  

 Projenin ekonomik faydalı ömrünü tamamladıktan sonraki nakit akışları 

hesaplanarak da artık değer tespit edilebilir.  

 

 

Toplam İşletme Maliyetleri ve Gelirleri 

 

 

İşletme Maliyetleri 

 

 

Yatırım harcaması şeklinde olmayan, harcandığı dönemde tüketilmesi 

beklenen mal ve hizmetlerin maliyetleridir. Direkt üretim maliyetleri, idari ve genel 

harcamalar, satış ve dağıtım harcamaları finansal analizde işletme maliyetlerini 

oluşturan en önemli unsurlardır. 
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İşletme maliyetleri hesaplanırken, şirket muhasebesinde kaydı tutulan, ama 

parasal bir harcama olmayan amortisman giderleri,  ihtiyat akçesi gibi giderler 

finansal analize dahil edilmez.  

 

 

Faiz giderleri ise yatırımın net bugünkü değeri (FNPV (C) ) hesaplanırken 

hesaba dahil edilir; sermayenin net bugünkü değeri hesaplanırken edilmez.  

 

 

Ayrıca, direkt vergiler de finansal sürdürülebilirlik tablosu hariç, hiçbir 

finansal analiz tablosunda yer almaz.  

 

 

Gelirler 

 

 

Projeler, yatırım ve işletme masraflarını kısmen ya da tamamen karşılayacak 

miktarda gelir elde ederler. Ulaştırma projelerinde bu gelirler: 

 

 

 Demiryolu projelerinde trenlere binen yolculardan alınan ücretler 

 Karayolu projelerinde otoban giriş ücretleri 

 Havalimanı projelerinde havalimanında kiralanan dükkanlardan ücretler, 

havalimanı hizmetlerinden faydalanan yolculardan alınan ücretler vb. 

 Liman projelerinde bağlama ücretleri, çekek hizmetlerinden alınan ücretler 

vb. gibidir. 

 

 

Bununla birlikte, yardımlar, sübvansiyonlar ve işletmenin kullanıcılardan 

aldığı vergiler finansal analizde gelir olarak değerlendirilmez.  
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Bazı durumlarda yatırımcı ile işletmeci aynı kurum değildir. İşletmeci gelir 

elde eder, yatırımcıya da karşılığında ücret öder. Bu tür durumlarda yatırımcı için 

ayrı, işletmeci için ayrı bir finansal analiz yerine, konsolide bir finansal analiz 

yapılması daha sağlıklı sonuçlara bizi götürür.  

 

 

Yıllara göre gelirlerden giderler çıkarılarak kalem kalem net işletme gelirleri 

tespit edilir: 

 

 

Tablo 3.4 Yıllara göre net işletme gelirleri 

 YILLAR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hammadde 0 -25 -25 -35 -35 -35 -35 -35 -45 -45 

İşgücü 0 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30 -40 -40 

Elektrik 0 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Bakım 0 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

İdari 0 -5 -20 -20 -25 -25 -25 -25 -25 -25 

Toplam İşletme 

Giderleri 

0 -60 -78 -93 -100 -100 -100 -100 -110 -110 

X çıktısı 0 25 60 65 65 65 65 65 65 65 

Y çıktısı 0 10 50 50 60 60 60 60 60 60 

Toplam İşletme 

Gelirleri 

0 35 110 115 125 125 125 125 125 125 

Net İşletme Geliri 0 -25 22 22 25 25 25 25 15 15 

  

Kirleten Öder Prensibi 

 

 

Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen projelerde genel olarak kabul edilen 

bir prensiptir. Bu prensibe göre, çevrenin ve doğal hayatın korunması kapsamında, 

doğayı daha çok kirleten ulaşım modlarından faydalananlar, daha yüksek maliyetlere 

katlanmalıdırlar. Çevreyi en çok kirleten karayolu ulaşımını tercih edenler, benzin ve 
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mazot fiyatlarına uygulanan yüksek vergi oranlarından dolayı, diğer modları tercih 

edenler göre daha yüksek ücretler ödemelidirler.  

 

 

Avrupa Konseyi’nin AB’nin mali yardım araçlarını düzenleyen 1083 sayılı, 

2006 tarihli düzenlemesinin 52. Maddesinin c şıkkı gereği, AB mali yardımları 

öncelikle tedbir alıcılık, önleyicilik ve kirleten öder prensipleri ile doğanın 

korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda tahsis edilmelidir.  

 

 

Ulaştırma projelerinde, AB mali yardımları daha ziyade çevreci olan 

demiryolu projelerine kanalize edilmektedir. Türkiye’ye yapılan IPA mali 

yardımlarıyla finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programının 1. Önceliği de 

demiryolu altyapısının geliştirilmesidir. 

 

 

Yatırımın Finansal Getirisi 

 

 

Yatırım maliyetleri, işletme gider ve gelirleri tahmin edildikten sonra 

yatırımın finansal getirisinin değerlendirilmesidir.  

 

 

Bir projenin finansal performansının ölçülmesinde kullanılan göstergeler: 

 Projenin finansal net bugünkü değeri (FNPV) 

 Finansal getiri oranı (FRR) 

 

 

Finansal Net Bugünkü Değer = Bugüne indirgenmiş gelirler - Bugüne 

indirgenmiş yatırım ve işletme giderlerinin toplamı 
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Formül şeklinde göstermek gerekirse:11 

 

St= t zamanındaki net nakit akışı 

At= t zamanındaki indirgeme faktörü 12 

 

Finansal iç getiri oranı ise FNPV’yi 0 yapan ıskonto (indirgeme) oranıdır. 

 

Daha ziyade tercih edilen performans göstergesi FNPV’dir. FRR projenin başarısını 

göstermez. FRR, yalnızca gelirlerin yatırımı karşılama oranını gösterir; bununla da 

projenin sürdürülebilirliği ile ilgili fikir verir. FRR ayrıca, projenin AB mali 

yardımına ihtiyaç duyup duymadığının tespitine yarar. Aşağıdaki tablo 3.5’te FRR 

%5.66 hesaplanmıştır. Eğer bu değer indirgeme oranından düşükse proje kendi 

kendini finanse edemez anlamına gelir. Bu durumda, AB katkısı gerekir. Tavan ücret 

uygulaması olan kamu altyapı projelerinde görülen bir durumdur. Bir projenin AB 

mali yardımından faydalanması için FNPV’sinin genellikle negatif olması gerekir. 

Demiryolu altyapı projeleri buna örnektir. Bu projeler yüksek maliyetli projelerdir. 

Ancak buna mukabil bir finansal getirisi yoktur. Demiryoluyla seyahat tercih edenler 

genellikle projenin maliyetini kurtaracak ücretler ödemeye razı değildirler. AB ise 

üye ve aday ülkeleri çevreci bir ulaşım modu olmasından ötürü, demiryolu yapmaya 

teşvik etmektedir. Bunun karşılığı bu ülkelerin demiryolu projelerinden elde 

edecekleri zarar da AB mali yardımları ile karşılanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 40 
12 at=  (1+indirgeme oranı)-t Analizde kullanılan indirgeme oranı ne kadar yüksekse indirgeme faktörü 

de o kadar düşük olur.  
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Finansal getiri değerlendirmesi örneği: 

 

 

Tablo 3.5 Finansal getiri değerlendirmesi örneği 13 

 

 YILLAR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toplam işletme gelirleri 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 

Toplam gelirler 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 

Toplam işletme giderleri 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 

Toplam yatırım giderleri -165 -4 -4 -24 -3 0 -26 0 0 12 

Toplam giderler -165 -60 -79 -122 -104 -101 -127 -101 -117 -105 

Net nakit akışı -165 -18 36 -3 22 25 -1 25 9 21 

Yatırımın finansal getirisi – FRR (C)                                 %5.66 

Finansal net bugünkü değer – FNPV (C)                           -74.04 

 

 

Finans Kaynakları 

 

 

AB eş finansmanıyla yürütülen projelerde ana kaynaklar genellikle: 

 

 

 AB Katkısı: Üye ülkeler için uyum ve yapısal fonları; aday ülkeler için ise 

IPA mali yardım aracı.  

 Ulusal Katkı: Üye ve aday ülkelerin elini taşın altına koyduğunu gösteren 

fonlardır. Projenin maliyetlerinin bir kısmı (IPA’da genellikle %85) milli 

bütçeden karşılanır. Bu kısmın nasıl karşılanacağı ise üye ya da aday ülkenin 

inisiyatifindedir. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, özel sektör 

desteği, devlet bütçesi vb. kaynaklar bu kapsamda düşünülebilir. 

                                                           
13 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 41 
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Finansal Sürdürülebilirlik 

 

 

Bir proje ekonomik ömrü boyunca projenin yapımı ve işletilmesi için gerekli 

mali kaynaklara erişebilecek durumdaysa proje sürdürülebilirdir. AB eş 

finansmanıyla da yürütülse, proje sahibi AB finansmanı bittiğinde projenin devam 

ettirilebileceğini ispatlamalıdır. Bu da AB fonlarından faydalanmak isteyen üye ya da 

aday ülkenin sorumluluğundadır.   

 

 

Sermayenin Finansal Getirisi 

 

 

Finansal analizin son aşamasıdır. Bu analiz AB fonlarından faydalanan üye ya 

da aday ülkenin bakış açısından yapılır. Yani, yatırımın finansal getirisi analizinden 

farklı olarak, konsolide bir analiz yapılmaz. AB mali yardımları maliyet unsuru 

olarak düşünülmez. Dolayısıyla, bu analiz sonuçlarının daha pozitif olması doğaldır.  

 

 

Sermayenin finansal getirisi (FNPV (K) ) hesaplanırken, AB katkısı hariç tüm 

finans kaynakları gider olarak hesaba dahil edilir. FRR (C) genellikle düşük, hatta 

bazen negatif bile çıkabilirken, sermayenin getiri oranı FRR (K) daha yüksek 

çıkmaktadır.  

 

 

3.8.4.5. Ekonomik Analiz 

 

Projenin yalnızca yatırımcıya finansal katkılarını değil, top yekün ekonomiye 

katkısını inceleyen analizdir. Bu analiz projenin ekonomik faydalarının görüldüğü 
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yerlere göre bölgesel ya da ülke çapında yapılabilir. Hatta yeri geldiğinde Avrupa 

Birliği çapında ve hatta global çapta değerlendirilebilir. Örneğin, uluslar arası sivil 

toplum kuruluşlarının bazı projeleri global çapta ekonomik faydalar yaratabilir. 

Temel olarak, gözlemlenen pazar fiyatlarından ziyade, gölge fiyatlar14 kullanarak 

gerçekleştirilir. Ulaştırma sektörü yatırımlarında faydaların çoğu ekonomiktir. Bu 

faydalardan en önemlisi ise zaman kazancıdır. Dolayısıyla, ulaştırma yatırım 

projelerinde öncelikle ekonomik analiz yapılması faydalı olacaktır.  

 

 

Ekonomik analizin 5 aşamalı bir metodolojisi vardır:15 

a. Pazar fiyatlarının muhasebe fiyatlarına dönüştürülmesi 

b. Pazar dışı etkilerin parasallaştırılması 

c. Eğer varsa ek dolaylı etkilerin hesaba eklenmesi 

d. Tahmin edilen maliyet ve faydaların bugünkü değere indirgenmesi 

e. Ekonomik net bugünkü değer, ekonomik getiri oranı ve maliyet/fayda oranı 

gibi ekonomik performans göstergelerinin hesaplanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Gölge Fiyat: Bir ürünün sosyal alternatif maliyetini yansıtan, fiyatları marjinal maliyete eşitleyen, 

aynı üretim serbest piyasada bir özel sektör firması tarafından yapılsa fiyatı ne olurdu sorusunun 

cevabı olan kavramdır. Oldukça teknik ve farklı tanımlamalara konu olabildiği için bu konuyla ilgili 

bu düzeyde bilgiyle yetinilecektir. 

 
15 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 47 
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3.8.4.5.1. Pazar Fiyatlarının Muhasebe Fiyatlarına 

Dönüştürülmesi 

 

Şekil 3.4 Pazar fiyatlarının muhasebe fiyatlarına dönüştürülmesi16 

 

 

 

 

Şekil 3.4’te görüldüğü üzere, bazı girdiler fiyat sapmalarından etkilendiğinde, 

projeyi teklif eden kurum bu durumu proje değerlendirmesinde açıklamalı ve 

kaynakların sosyal fırsat maliyetini daha iyi yansıtabilmek amacıyla gölge fiyatlar 

                                                           
16 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 50 
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kullanmalıdır. Fiyat sapmaları ise dönüşüm çarpanı (conversion factor)17 ile 

çarpılarak hesaba katılır.  

 

 

Yukarıdaki iki maddede belirtilen durumlar haricinde fiyatları serbest piyasa 

fiyatlarından farklılaştıran sebepler mevcuttur. Bunlar; tekelcilik, ticaret engelleri, 

işgücü piyasası düzenlemeleri vb. fiyatları etkileyici durumlardan kaynaklanır. Bu 

durumda, gözlemlenen pazar fiyatları yerine muhasebe (gölge) fiyatları 

kullanılmalıdır. Bu fiyatlar, girdilerin alternatif maliyetlerini ve tüketicilerin çıktılar 

için ödemeye istekliliklerini yansıtır. Gölge fiyatların hesaplanmasında dönüşüm 

katsayısı (conversion factor) kullanılır. 

 

 

Mali Düzeltmeler: Proje kapsamında ödenen vergiler veya devletin projeye 

yardımları ekonomik bir değer yaratmaz. Yalnızca proje sahibi açısından bir maliyet 

ya da fayda yaratır. Dolayısıyla ekonomik analizde; finansal analizden farklı olarak, 

KDV vb. dolaylı vergiler, sübvansiyonlar, transfer ödemeleri hesaptan çıkarılmalıdır. 

Ancak, zaman zaman olumsuz dışsal etkiler vergilerle karşılanmaya çalışılır. 

Örneğin, kirleten öder prensibi gereği, karayolunu kullanan kullanıcılardan alınan 

ekstra ücretler vergi aracılığıyla olsa dahi bu ekonomik analize dâhil edilir. Tersi bir 

örnek vermek gerekirse, bir demiryolu projesinin çevreye faydaları dolayısıyla aldığı 

devlet teşviki de ekonomik analize dâhil edilmelidir.  

 

 

Standart Dönüşüm Katsayısı (Standard Conversion Factor(SCF)): İthalat ve 

ihracat verilerine göre hesaplanır. Eğer, devlet kendi standart dönüşüm katsayısını 

belirlememişse, SCF 1 olarak kabul edilir. Basit bir örnek vermek gerekirse; bir 

ülkenin toplam ithalatı (M) 1000 milyon $, ihracatı (X) 800 m $, ithalattan aldığı 

vergiler (Tm) 500 m $ olduğu; ihracattan ise vergi (Tx) almadığı takdirde; 

SCF= (M+X) / [(M+ Tm)+(X- Tx)] 

SCF= (1000+800) / [(1000+500)+(800-0)] 

                                                           
17 Pazar fiyatını muhasebe fiyatına dönüştüren çarpana dönüşüm çarpanı denir. Bu çarpan sektörden 

sektöre farklılık gösterir. 
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SCF= 0.78’dir. 

 

Uygulamada ise bu katsayının hesaplanması çok daha zor olabilmektedir. 

Çünkü uluslararası ticaret dengesini bozucu çeşitli kısıtlamalar vardır. 

 

 

Dönüşüm Katsayısı: Standart dönüşüm katsayısı sektörlere dönüşüm katsayıları ile 

çarpılarak elde edilir. Belli sektör dönüşü katsayıları yoktur. Ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterebilir. Az önceki örnekte SCF 0.78 çıkmıştı. Diyelim ki, bir 

demiryolu yapım inşaatında çalışan vasıfsız iş gücü için ödenen asgari ücret 1000 

TL, eğer asgari ücret olmasaydı serbest piyasada oluşacak asgari ücret ise 800 TL 

olsun. Bu durumda, asgari ücretin %80’lik kısmı alternatif maliyetini yansıtmaktadır. 

0.78 olan SCF 0.8 olan işgücü dönüşüm katsayısıyla çarpılır.  

0.78x0.8=0.624 

Bu çıkan değer, işgücü maliyetlerinin referans fiyatlarına dönüştürülmesinde 

kullanılacak olan değerdir.  

 

 

Güney İtalya’da büyük ulaştırma projelerinde 2000-2006 yılları arasında 

Ulusal Ulaştırma Operasyonel Programında büyük demiryolu projelerinde çeşitli 

maliyet kalemleri bazında kullanılan dönüşüm katsayıları:18  

Araç-gereç, malzeme :          0.909 

İşgücü   : 0.348 

Yük   : 0.833 

Kamulaştırma  : 1.000 

İdari maliyetler : 0.833 

Bakım   : 0.909 

Olağandışı bakım : 0.909 

 

 

                                                           
18 İtalya Ulaştırma Bakanlığı 
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Gölge Ücret (Gölge Maaş): 

 

 

Uygulamada, genellikle vasıfsız işgücünün dönüşüm katsayısı, vasıflı 

işgücünün dönüşüm katsayısından düşüktür. Bunun nedeni ise, vasıflı işgücünün 

ücretinin daha ziyade serbest piyasa koşulları ile belirlenmesidir.  

 

 

Ekonomik analizde kullanılacak işgücü fiyatları ise; 

 Daha önce benzer faaliyetlerde kullanılmış vasıflı ve vasıfsız işçilerin gölge 

ücretleri, 

 Daha önce işsizken proje ile iş bulmuş işçilerin gölge ücretleri ve 

 Gayr-ı resmi işlerden projeye aktarılan işçilerin gölge ücretlerinin  

ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.  

 

 

Asgari ücret, işsizlik maaşları, devletin belli bölgelerde sunduğu yatırım 

teşvikleri gibi faktörler sektörlere göre dönüşüm katsayılarını etkilemektedir.  

 

 

İşgücü piyasasında detaylı istatistiksel verilerin olmaması durumunda ise, 

bölgesel işsizlik oranı kullanılarak aşağıdaki formülle gölge ücret hesaplanabilir:19 

SW=FWx(1-u)x(1-t) 

SW= Gölge ücret (Shadow wage) 

FW= Finansal (Pazar) Ücreti 

u= Bölgesel işsizlik oranı 

t= Sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili vergi oranları 

 

 

 

 

                                                           
19 Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Workind Document 4, EU 

Commission, DG Regio, 2008 
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3.8.4.5.2. Pazar dışı etkilerin Parasallaştırılması 

 

 

Projelerin pazar dışı çevrelere çeşitli olumlu ya da olumsuz etkileri 

olabilmektedir. Negatif etkilere örnek olarak bir karayolu yapım projesiyle artacak 

gürültü ve çevre kirliliğini verilebilir. Pozitif etkilere örnek olarak ise, bir demiryolu 

yapım projesiyle azalacak trafik, kaza riski verilebilir. Bu etkiler parasallaştırılıp, 

ekonomik analize dâhil edilmelidir. Finansal analizde bu kalemler yer almamaktadır.  

 

 

Genellikle finansal analizde yer alan işletme gelirleri kalemleri aşağıda 

bahsedilecek olan dönüşüm katsayıları ile çarpıldığında pazar dışı faydaları verir.  

 

 

Eğer dönüşüm katsayıları bilinmiyorsa ya da proje gelir getirmeyen bir proje 

ise yaygın olarak ödemeye isteklilik (willingness-to-pay) yaklaşımı kullanılır. Bu 

yaklaşıma göre, benzer bir pazarda tüketici davranışları gözlemlenerek, sunulan 

hizmetlerin tüketicilerin gözündeki değeri tespit edilir.  

 

 

Eğer ödemeye isteklilik düzeyi de ölçülemiyorsa, uzun vadeli marjinal 

maliyetler esas alınarak analizin bu aşaması gerçekleştirilir. Genelde ödemeye 

isteklilik fiyatı, uzun vade marjinal maliyetten yüksektir. Esasen, bu ikisinin 

ortalamasını alarak en sağlıklı sonuç elde edilebilmektedir.  

 

 

Avrupa Birliği’nin oldukça hassas olduğu çevreye etkilerin hesaplanması ise 

oldukça güçtür. Çünkü çevreye etkiler çok uzun zaman içinde ortaya 

çıkabilmektedir. Mesela karbondioksit salınımı sonucu meydana gelen küresel 

ısınmayla birlikte kuzey kutbundaki buzulların erimesi ve deniz seviyelerinde 

yükselme ile birlikte iklim anormalliklerinin görülmesi yüzyıllar sonra görülebilecek 

etkilerdendir. Dolayısıyla, önceki projelerin çevreye etkileri araştırılarak yapılması 

planlanan projede kullanılabilir. Eğer bu yöntem de kullanılabilir değilse çevreyle 



49 

 

ilgili olası etkiler kalitatif olarak analizde belirtilmelidir ve karar vericiler bu konuda 

aydınlatılmalıdır.  

 

 

3.8.4.5.3. Dolaylı Etkilerin Hesaba Eklenmesi  

 

 

Dolaylı etkiler, ikincil pazarlarda meydana gelen miktar ve fiyat 

değişimleridir. Dolaylı etkiler, etkiden kaynaklı değişiklikler etkiyle orantılı ise ve 

vergi, sübvansiyon, devlet yardımı, tekel gücü gibi müdahale ve durumlardan 

kaynaklanmıyorsa hesaba katılır. Gölge fiyatlar ve dışsallıkların parasallaştırılması 

genellikle kullanılan yöntemlerdir.  

 

 

3.8.4.5.4. Sosyal İndirgeme (İskonto Etme) 

 

 

Yatırım projelerinin indirgenmesinde kullanılan iskonto oranı olan sosyal 

iskonto oranı (social discount rate (SDR)) bir projenin sosyo-ekonomik faydalarını 

bugüne indirgememizi sağlayan iskonto oranıdır.  

 

 

2007-2013 programlama dönemi için Avrupa Komisyonu’nun bazı üye 

ülkeler için belirlediği sosyal iskonto oranı %5.5, diğerleri için ise %3.5’tur. Türkiye 

için de %5.5 olarak uygulanmaktadır. Bu oranlar ülkelerin büyüme potansiyelleri ve 

diğer makroekonomik ve benzer verileri hesaba katılarak tespit edilmektedir. Bir 

ülke planlama otoritesi tarafından sosyal iskonto oranı belirlendiğinde, bu ülkeye ait 

tüm projelerde bu oran uygulanmalıdır.  
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3.8.4.5.5. Ekonomik Performans Göstergelerinin 

Hesaplanması 

 

 

Yukarıda bahsedilen düzeltme ve ayarlamalar yapıldıktan sonra, aşağıdaki 3 

performans göstergesi hesaplanarak projenin ekonomik performansı değerlendirilir:20 

 Ekonomik Net Bugünkü Değer (ENPV)= İskonto edilmiş sosyal faydalar – 

İskonto edilmiş sosyal maliyetler 

 Ekonomik İç Getiri Oranı (ERR) = ENPV’yi 0 yapan getiri oranı 

 Maliyet/Fayda Oranı (B/C Ratio) = İskonto edilmiş ekonomik 

faydalar/İskonto edilmiş ekonomik maliyetler 

 

 

Tablo 3.6 Önceki programlama dönemlerinde AB mali yardımlarıyla gerçekleştirilen yatırım 

projelerinin gözlemlenmiş ekonomik iç getiri oranları21 

 Proje sayısı Ortalama ERR% 
ERR Standart 

Sapma % 

Sektör ortalaması 

 

Toplam ortalama 

Enerji üretimia 3 14.19 9.36 0.87 

Enerji ulaşımı ve dağıtımıb 2 12.60 6.22 0.77 

Karayolları ve otobanlarb 56 15.53 9.58 0.95 

Demiryolları ve metrolarb 48 11.62 8.21 0.71 

Limanlar, havalimanlarıb 20 26.84 28.99 1.64 

Su temini ve atıksu arıtımıb 116 11.33 6.31 0.69 

Katı atık yönetimib 31 28.27 72.24 1.72 

Endüstriyel ve diğer üretim yatırımlarıa 2 15.17 7.30 0.93 

Diğerb 11 11.96 10.53 0.73 

TOPLAM 289 16.39 17.64 1.0 

 

 

3.8.4.6. Risk Analizi 

 

 

Maliyet-fayda analizinde risk analizi, bir projenin performans hedeflerini 

tutturma olasılığını inceleyen bir analizdir. Olasılık minimum 0, maksimum 1 

                                                           
20 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 57 
21 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 58 
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değerini alabilir. 1 olması demek projenin kesinlikle hedefini tutturması anlamına 

gelmektedir ki, bu neredeyse imkânsızdır.  

 

 

Proje riskinin değerlendirilmesinde takip edilmesi gereken aşamalar aşağıdaki 

gibidir:22 

 

 

(1) Duyarlılık analizi 

(2) Kritik değişkenler için olasılık dağılımı 

(3) Risk analizi 

(4) Kabul edilebilir risk düzeylerinin değerlendirilmesi 

(5) Riskten kaçınma 

 

 

Duyarlılık Analizi 

 

 

Projede finansal ya da ekonomik performansı pozitif veya negatif yönde en 

fazla etkileyen kritik değişkenlerin veya parametrelerin belirlenmesini sağlayan 

analizdir. Bu kritik değişkenlere olası en negatif ya da pozitif durumlar belirlenerek, 

iç getiri oranı (IRR) ve net bugünkü değer (NPV) üzerindeki etkileri hesaplanır.  

 

 

Duyarlılık analizinde takip edilmesi gereken aşamalar:23 

A. Değişkenlerin tanımlanması 

B. Belirleyici düzeyde bağımlı olan değişkenlerin hesap dışı bırakılması 

C. Elastikiyet analizi 

D. Kritik değişkenlerin seçimi 

 

 

                                                           
22 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 60 
23 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 61 
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A. Aşağıda ulaştırma projeleri için bazı kritik değişken örnekleri verilmektedir: 

 Talebi etkileyen değişkenler: Ülkenin ve projenin yapıldığı bölgenin 

nüfusu, demografik özellikler, trafik hacmi,  

 Fiyatı etkileyen değişkenler: Enflasyon oranı, reel maaş artışları 

 Yatırım maliyetlerini etkileyen değişkenler: İnşaat süresi, saatlik işçi 

ücretleri, kamulaştırma maliyetleri 

 İşletme maliyetlerini etkileyen değişkenler: Personel ücretleri, enerji 

maliyetleri 

 Kullanıcılardan alınan ücretleri etkileyen değişkenler: Tarifeler, talep, 

kapasite vb. 

B. Mükerrer hesaplamanın önüne geçmek için birbirine bağımlı değişkenlerin 

tespit edilmesi ve geriye bir tanesi kalacak şekilde bağlı diğer değişkenlerin 

hesaptan çıkarılması gerekmektedir.  

C. Değişkenlerin birbirlerindeki artışlardan ne oranda etkilendiğinin tespit 

edildiği aşamadır. 

D. Yukarıdaki aşamalardan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, kritik 

değişkenler tespit edilir.  

 

 

Tablo 3.7 Kritik değişkenlerin etki analizine bir örnek 

Kategoriler Parametreler 
Elastikiyet 

Yüksek Orta Düşük 

Fiyatı etkileyen 

değişkenler 

Enflasyon oranı x   

Reel maaş artışları  x  

Talebi etkileyen 

değişkenler 

Nüfustaki değişmeler  x  

Trafik hacmi x   

İşletme 

Maliyetlerini 

Etkileyen 

Değişkenler 

Personel ücretleri   x 

Enerji maliyetleri  x  
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Şekil 3.5 Duyarlılık Analizi24 

 

 

Senaryo Analizi 

 

 

Projenin geleceği ile ilgili olasılıkların ayrı ayrı incelendiği analizdir. Risk 

analizinin aşamalarından biridir. Genellikle, senaryolardan biri iyimser (optimist), 

biri normal, biri de kötümser (pesimist) olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 62 
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Tablo 3.8 Senaryo analizi örneği 

 Birim Optimist 

Senaryo 

Normal 

senaryo 

Pesimist 

Senaryo 

Yatırım 

Maliyeti 

€ 100 milyon 125 milyon 150 milyon 

Talep tahmini Kişi/Yıl 200 milyon 180 milyon 160 milyon 

Toplam 

Gelirler 

€ 500 milyon 450 milyon 400 milyon 

ENPV € 50 milyon 20 milyon -10 milyon 

FNPV € 20 milyon 0 -20 milyon 

ERR % 15 5 -5 

FRR % 5 0 -10 

 

 

Kritik Değişkenler İçin Olasılık Dağılımı 

 

 

Duyarlılık ve senaryo analizlerinin ardından, her bir kritik değişken için en 

olası tahmin (normal senaryo) baz alınmak suretiyle bu tahminden sapma olasılıkları 

hesaplanarak bir grafik aracılığıyla gösterilir. Şekil 3.6’da Monte Carlo yöntemine 

göre net bugünkü değerin olasılık dağılımı ve şekil 3.7’de de aynı yöntem 

kapsamında net bugünkü değerin kümülatif olasılık dağılımı grafiklerine örnekler 

verilmektedir. 
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Şekil 3.6 Net bugünkü değerin olasılık dağılımı 25 

 

 

 

Şekil 3.7 Net bugünkü değerin kümülatif olasılık dağılımı26 

 

 

 

Şekil 3.7’deki grafikte örneği verilen kümülatif olasılık eğrisi, kümülatif 

olasılığın kritik kabul edilen bir referans değerinden daha yüksek ya da düşük 

olduğunu göstererek, proje riskini değerlendirmemize yardımcı olur. Bu eğri 

yardımıyla NPV’nin ve dolayısıyla ERR’nin belli bir değerin altında kalma olasılığı 

da değerlendirilebilir. Şekil 3.7’de görülebileceği üzere, örneğin net bugünkü değerin  

(NPV) -10’dan düşük olması imkansızdır. 0’dan yüksek olma ihtimali %70’tir. Bu ve 

                                                           
25 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 64 
26 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 64 
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benzeri proje kararı almada hayati önem taşıyan çıkarımları bu eğriler yardımıyla 

yapmak mümkündür.  

 

 

Kabul Edilebilir Risk Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Maliyet fayda analizinde yalnızca en iyi tahmini baz almak yeterli değildir. 

Bu tahminin ve diğer tahminlerin olasılıkları da dikkate alınarak beklenen NPV ve 

ERR veya FRR hesaplanmalıdır.  

 

 

Riskten Kaçınma 

 

 

Bazı eğilimler riskleri görmezden gelmemize neden olmaktadır. Örneğin risk, 

hedef odaklı bir risk analizi yapılmadığı takdirde, bir zafiyet itirafı olarak görülmekte 

ve bu da göz ardı edilen risklerle ilgili ihtiyatlı davranılmaması sonucu riskin 

gerçekleşmesi durumunda büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. Yanlış veya eksik 

veriler, menfaat icabı görmezden gelinen riskler de riskin dikkate alınmaması 

sonucunu doğurmaktadırlar.  

 

 

Bu noktada, geçmişte yapılan olabildiğince çok benzer proje incelenmeli, 

tecrübeli tarafsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmalıdır.  

 

 

Geçmişte yapılan projelerde yaşanan sıkıntılar belirlenmeli, danışmanlardan 

alınan tavsiyeler de hesaba katılmalı ve bu doğrultuda tanımlanan risklerden kaçınma 

yöntemleri uygulanmalıdır. Ulaştırma sektöründen bir örnek verilecek olursa; 

ülkemizde gerçekleştirilen bir demiryolu projesine karşı halktan değişime bir tepki 
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gelme olasılığı söz konusuydu. Bu riski gidermek için başlangıç aşamasında 

hükümet, TCDD, sendikalar vb. sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiştir. Projenin 

sosyal faydaları halka anlatılmıştır. Böylece gelebilecek tepkiler sonucu yavaşlaması 

hatta durması riski olan projenin bu riski doğru bir tanıtım faaliyetiyle giderilmiştir. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Dünya Bankası Proje Değerlendirme Belgeleri 
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4. BÖLÜM 

 

 

AB MALİ YARDIM ARAÇLARIYLA DESTEKLENEN ULAŞTIRMA 

PROJELERİNİN MALİYET-FAYDA ANALİZİ 

 

 

 

Bir ulaştırma projesi, yeni bir ulaştırma altyapı inşaatı ya da mevcut 

altyapının geliştirilmesine yönelik olabilir. Aşamaları aşağıda listelenmektedir: 

 

 

4.1. Ulaştırma Projelerinin Hedefleri 

 

 

Genel olarak hedef, insanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve çevrenin 

korunmasıdır. Özel direkt hedefler: 

 Kapasite kısıtlarının giderilerek, sıkışıklığın giderilmesi. Örneğin, tek 

şeritli bir yolun iki şeride çıkarılarak, hızlı giden araçların, yavaş giden 

araçların arkasından gitmek zorunda kalmamaları. 

 Ulaşım hızı artırılırken, kaza riskinin azaltılması. Her ne kadar birbirine 

zıt gibi görünseler de akıllı yatırımlarla bu hedefe ulaşılabilir. Örneğin, 

trafiğin yoğun olduğu iki şehir arasına yapılacak bir hızlı tren altyapısı 

inşaatı sonucu insanlar iki şehir arasında otomobile göre daha hızlı 

seyahat edebilecekler, bunun yanında otoyollardaki kaza riskine maruz 

kalmayacaklar, en güvenilir ulaşım modlarından biri olan demiryolunda 

otoyola göre daha risksiz, konforlu ve hızlı bir yolculuk yapabileceklerdir. 

 Çevreyi korumak amaçlı belli bazı ulaşım modlarından daha çevreci 

ulaşım modlarına geçişin sağlanması. Yine karayolu ulaşımı çevreyi en 

çok kirleten ulaşım modu olmasından dolayı, çok daha çevreci olan 
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demiryolu ulaşımı teşvik edilerek, demiryolunun kullanımının toplam 

ulaşımda payı artırılmaya çalışılır.  

 Ulaşım ağlarının geliştirilmesi. Bu hedef, ağın eksik kalan kısımlarının 

tamamlanmasını, bağlantının zayıf olduğu yerlerde kuvvetlendirilmesini 

amaçlar.  

 Kırsal alanda yaşayan insanların ulaşım ağlarına erişimlerinin 

kolaylaştırılması 

 

 

4.2. Proje Tanımı 

 

 

Öncelikle altyapının fonksiyonunun ne olacağı, AB ve ulusal ulaştırma 

politikaları doğrultusunda hazırlanmış olan operasyonel programda belirlenmiş olan 

hedeflere ulaşmada nasıl bir katkı sağlayacağı bu aşamada belirtilir. Daha sonra, ne 

yapılacağı (yeni altyapı mı, mevcut altyapının iyileştirilmesi mi?) anlatılır. Ayrıca: 

 Dizaynı yapılmış altyapının mevcut ya da planlanan ulaşım sistemindeki 

yeri belirtilerek, ağ etkileri ortaya konur. 

 AB ve ulusal kanun ve mevzuatına uyumluluğu incelenir. 

 Yakın çevrede ulaşım talebine etki edebilecek yatırımlar, kalkınma 

planları vb. incelenir. 
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4.3. Fizibilite ve Opsiyon Analizi 

 

 

4.3.1. Talep Analizi 

 

 

Öncelikle referans senaryoda –yani herhangi bir yatırımın yapılmadığı, 

mevcut altyapının aynı şekilde işletilmeye devam edildiği senaryoda- aşağıdaki 

hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır: 28 

 Projeden etkilenen bölge: Projesiz talep ve yeni altyapının etkisinin tespit 

edilmesi gerekir.  

 Mevcut ve gelecekteki talebin tahmin edilmesi için uygulanacak yöntemler: 

Tek ya da çok modlu yöntemler, eski trendlerden, tarifelerden, tüketiciye 

maliyetlerden ve halen geçerli olan yasal düzenlemelerden yapılan çıkarımlar, 

fiyatlama ve düzenleme politikası, kapasite iyileştirmeleri vb. ortaya konması 

gerekir. 

 Birbiriyle rekabet içinde olan ulaşım modları ve alternatif güzergahlar: 

Kullanıcıya yansıyan ücretler ve maliyetler, fiyatlama ve düzenleme 

politikaları, kapasite kısıtları ve beklenen yeni yatırımlar ortaya konmalıdır. 

 Geçmiş trendlerdeki değişmelerin belirtilmesi gereklidir. 

 Gelecekteki trendler ile ilgili bir belirsizlik söz konusuysa, biri iyimser 

(optimist), diğeri kötümser (pesimist) olacak şekilde iki senaryo geliştirilmesi 

faydalı olacaktır. Bu iki senaryo arasındaki farkın kaynağı GSMH 

trendlerinin ve benzeri makroekonomik değişkenlerin gösterebileceği 

değişkenliğe bağlıdır.  

 

 

Modlar arası ya da aynı mod içerisinde rekabet: Bazen bir demiryolu hattı bir 

karayolu hattının rakibi olabilir. Bazen de bir demiryolu hattı başka bir demiryolu 

hattının alternatifi olabilir. 

 

                                                           
28 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, sf. 73 
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Potansiyel talep tahminlerinde 3 husus açıklığa kavuşturulmalıdır: 

o Mevcut trafik hacmi 

o Diğer modlardan çekilmiş trafik hacmi 

o Yoktan yaratılan trafik hacmi  

 

 

Beklenen trafik akışlarını etkileyebilecek kritik değişkenler ortaya 

konmalıdır. 

 

 

Bilhassa diğer modlardan aktarılan trafiğin hesaplanmasında seyahat süresi ve 

maliyetlere göre elastikiyet düzeyi ortaya konmalıdır.  

 

 

Birbiriyle rekabet içinde bulunan ulaşım modlarının söz konusu olduğu 

durumlarda bir ulaştırma projesi yapılırken diğer moda bir kayma olabilir. Özellikle 

yapımı uzun süren bir proje esnasında alternatif modu kullanmaya başlayan ve buna 

alışan kullanıcıların bu alışkanlıklarını bırakmaları kolay olmayabilir. Bu ihtimal de 

dikkate alınmalıdır.  

 

 

Kısaca özetlemek gerekirse bir ulaştırma projesinin talebi aşağıdaki 

unsurların bir fonksiyonudur: 

 

 

 Seyahat süresi 

 Seyahat maliyeti 

 Güvenlik düzeyi 

 Hizmet kalitesi 

 Trafik yoğunluğu 

 Alternatif ulaşım modları 
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Bir ulaştırma projesinin performans ölçütleri yolcular için yolcu*km, araç-

km; yük için ton-km ve araç-km’dir.  

 

 

4.3.2. Opsiyon Analizi 

 

 

Genellikle 3 farklı seçeneğin birbiriyle kıyaslanması ile gerçekleştirilir. 

 

  

Her Zamanki Gibi Devam Et: Bu seçenekte herhangi bir yatırım, yenilik yoktur. 

Yalnızca bakım-onarım ve işletme giderleri maliyet unsurlarıdır.  

 

 

Minimum Müdahale: Minimum düzeyde bir yatırım seçeneğidir. Büyük maliyetler 

doğurmayan iyileştirmeler yapılır. Bir demiryolu hattının belirli bölümlerinde 

modernizasyon örnek olarak verilebilir. 

 

 

Bir şeyler Yap: Büyük yatırım maliyetleri getirebilir. Bir demiryolu hattının 

tümünün modernizasyonu, yeniden inşası, yeni bir liman inşası, havalimanının 

kapasitesinin ciddi miktarda artırılması ve benzeri yatırımlar bu seçeneğe örnek 

olarak verilebilir. 

 

 

Her bir seçenek için belirlenecek talep birbirinden oldukça farklı 

olabilmektedir. 

 

 

İlerleyen bölümlerde örneklerle destekleneceğinden bu bölümde bu konuya 

bu kadar değinilmiştir. 
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4.3.3. Fiyatlama Politikası 

 

 

Fiyatlama politikası da talep üzerindeki en önemli belirleyici unsurlardan 

birisidir. İşletme giderlerinin giderilebilmesi ve gelecekte finansal risklerle 

karşılaşılmaması açısından fiyatları belli bir düzeyin üzerinde tutmak önemlidir. 

Ancak, kamu yatırımlarında kar amacı güdülmediğinden, fiyat tavanları belirlenerek 

örneğin teşvik edilmek istenen demiryolu taşımacılığında zarar edilmesine rağmen 

düşük fiyatlardan bilet satılabilir.  

 

 

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise “dışsal etkiler”dir. 

Örneğin, Avrupa’da ulaştırma politikası olarak otomobil kullanımı trafik, çevre 

kirliliği ve benzeri sebeplerden minimize edilmeye çalışılmaktadır. Bu da otomobil 

kullanımının maliyetleri artırılarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Otoparktan, 

otoyoldan alınan yüksek ücretler, kimi ülkelerde otomobil satışına getirilen yüksek 

vergiler; bunun yanında genç demiryolu kullanıcılarına sağlanan indirimler, tren 

istasyonlarından düşük fiyata alınarak kullanılabilecek “şehir bisikletleri” vb. 

uygulamalar halkı otomobil yerine tren kullanmaya teşvik etmektedir. Otomobil 

ayrıca, çevreye en çok zarar veren; tren ise en az zarar veren ulaşım aracı olduğundan 

otomobilin çevreye verdiği zarar parasallaştırılarak Avrupa Komisyonu Mobilite ve 

Ulaşım Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında yayınlamış olduğu ve Avrupa Birliği’nin 

ulaşım konusundaki en önemli strateji belgelerinden biri olan ‘Ulaştırma Üzerine 

Beyaz Kitap’ta belirtilen “kirleten öder” prensibi gereği de yukarıda belirtilen ekstra 

maliyetle otomobil kullanıcılarına yansıtılır. Yani kısaca trafik yoğunluğu ve çevreye 

zararın dışsal maliyeti otomobil kullanıcılarına yüklenen maliyetlerle karşılanmaya 

çalışılmaktadır. Buradan yola çıkarak AB’nin neden ülkemizde eş finansman 

sağladığı projelerin ağırlıklı demiryolu projeleri olduğunu, neden karayolu 

projelerine hibe nitelikli fonlar sağlamadığını anlayabiliriz.  

 

 

Ulaştırma projelerinde marjinal maliyetler: 
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 Üreticinin marjinal maliyeti 

 Marjinal dışsal maliyetler: Yukarıda bahsedilen trafik sıkışıklığı maliyeti, 

çevresel maliyetler, kaza maliyetleri gibi ulaşım faaliyetleri sonucu oluşması 

öngörülen maliyetlerdir.  

 

 

Etkin ve verimli bir fiyatlama sisteminde trafik yoğunluğunun az olduğu bir 

yerde o yerdeki altyapının kullanımının ucuzlaştırılması, çok olduğu yerde ise 

artırılması gerekir.  

 

 

Avrupa demiryolu sektöründe demiryolu ağına erişim ücreti vardır. 

Türkiye’den farklı olarak Avrupa’da demiryolu sektöründe tekeller yoktur. 

Demiryolu altyapısına erişim rekabetçi firmalara açıktır. Ancak, şüphesiz ki 

Deutsche Bahn, SNCF gibi devlet destekli kamu firmaları bu konuda rakipsizdirler. 

Yani Avrupa’da bu sektörde bir tam rekabet piyasasından bahsetmek mümkün 

değildir.  

 

 

4.4. Finansal Analiz 

 

 

Bir projenin finansal girdilerinin çıktılarıyla netleştirildiği analizdir. 

Karlılığın ve sürdürülebilirliğin belirlenmesinde kullanılır.  

 

 

Genellikle altyapı yöneticisi açısından yapılsa da gerektiğinde hizmet 

sağlayıcı ile altyapı yöneticisi açısından ayrıca yapılıp, daha sonra konsolide 

edilebilir. 29 

 

 

                                                           
29 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, sf. 76 
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Finansal girdiler: Otoyol ücretleri, demiryolu erişim ücretleri, bilet ücretleri, park 

ücreti, hizmet gelirleri, kira gelirleri, devlet yardımları gibi finansal analizde girdi 

olarak değerlendirilebilecek her türlü kalem finansal girdidir. 

 

 

Finansal Giderler:  

 

 

 Yatırım Maliyetleri 

o İnşaat 

o İşçilik 

o Malzeme 

o Modernizasyon, sinyalizasyon 

o Olağandışı bakım işlemleri 

 İşletme Maliyetleri  

o Planlanmış işlerin olağan bakım maliyetleri 

o Ücret toplama ile ilgili maliyetler 

o İstasyon işletmesi 

o Otoyol gişelerinin işletmesi vb. 

 

 

4.5. Ekonomik Analiz 

 

 

Finansal analizden ciddi şekilde farklıdır. Finansal faydadan ziyade topluma 

fayda amacı güdülür. Finansal analizden sadece sürdürülebilirlik anlamında 

faydalanılır. Çünkü finansal olarak sürdürülemez bir proje her ne kadar topluma 

faydalı olsa da bir süre sonra bitmek zorunda kalacaktır.  
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Ekonomik analize konu maliyet ve faydalar kamuya açık olduğundan ya da 

pazarı olmayan ürünler olduğundan, finansal analizde kullanılan fayda ve 

maliyetlerden farklı maliyet ve fayda kalemleri bu analiz türünde mevcuttur.  

 

 

Ekonomik analizde kullanılan maliyet ve fayda kalemlerini hesaplamak için 

iki yöntem vardır: 

 

 

 Dönüşüm Çarpanı: Finansal analizde kullanılan maliyet ve fayda kalemleri 

bu çarpan ile ekonomik fayda ya da maliyete dönüştürülebilir. Örneğin, 

finansal getirilerin içinde devletten alınan destekler de yer alabilir. Devletten 

alınan destek oranında 1’den düşük bir çarpan ile çarpılarak bir finansal girdi 

kalemi ekonomik girdi kalemine dönüştürülebilir. Bu çarpan sayesinde vergi 

yükü de hesaba katılmış olur.  

 

 

 Gölge Fiyatlandırması: Eğer pazar fiyatları bazı bileşenler için kaynakların 

alternatif maliyetini yansıtmıyorsa maliyetleri düzeltmek için gölge fiyatlar 

kullanılmalıdır. Başka bir deyişle, eğer devletin sunacağı ulaştırma hizmetini 

karını maksimize etme amacı güden bir özel sektör firması sunsa serbest 

piyasa koşullarında bu maliyet ya da faydaya ne kadar değer biçerdi 

sorusunun yanıtlanmasına yarayan bir yöntemdir.  

 

 

Ekonomik analizde finansal analizden farklı olarak sosyal fayda ve 

maliyetlerin tespit edilip, hesaba katılması gereklidir.  

 

 

Sosyal faydaların bulunmasında yardımcı olan bileşenler: 
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 Tüketici artığında değişimler: Tren, otobüs vb. toplu taşım araçları 

ücretlerinin artış ya da düşüşleri, tüketicinin algıladığı fiyat artış ya da 

azalışları, karayolu için taşıt sürücülerinin maliyetlerinde artış ya da azalış, 

liman hizmetleri ücretlerinde artış ya da azalış ve benzeri değişimler örnek 

olarak gösterilebilir. Tüketicinin algıladığı fiyatın gerçek fiyattan farklı 

olmasına ise örnek olarak uçakla seyahati tercih eden tüketicileri verebiliriz. 

Birçok tüketici, erken uçak bileti aldığı takdirde görece ucuza ve daha hızlı 

seyahat edebildiğini düşünmesine rağmen; havalimanına ulaşımın genellikle 

otobüs terminallerine ya da tren garlarına nispeten daha pahalı olması, 

havalimanına uçuştan en az 1 saat önce gelinmesi gerekmesi, havalimanında 

yemek ihtiyacının daha pahalıya karşılanabilmesi, uçak kaçırıldığı takdirde 

bir sonraki uçağa binişin oldukça pahalı olabilmesi, havalimanlarının şehir 

merkezlerine uzaklığından kaynaklı ekstra zaman kaybı, inişten sonra bavul 

için beklerken kaybedilen vakit, diğer ulaşım modlarına göre daha yüksek 

olan rötar riski ve saat esnekliği gibi hususları göz ardı etmektedir. Bu 

hususlar hesaba katıldığında esasen uçakla seyahat etmenin maliyeti genel 

algının aksine çok daha yüksek olabilmektedir. Bütün bu hususların dikkate 

alındığı maliyete ulaştırma ekonomisinde “generalised cost” adı 

verilmektedir.  

 

 

 Altyapı ve Hizmet Sağlayıcıların Üretici Artığında Değişimler: Kar ve 

zararlar 

 

 

 Devletler için vergi ve teşviklerde değişiklikler: Devlet düzenlemelerinden 

kaynaklanan vergi ve teşviklerde değişimler. 

 

 

 Dışsal maliyetlerde değişiklikler: Gürültü, gaz salınımı ve kazalarda artış ya 

da azalışlar 
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Yukarıdaki bileşenlerin bir kısmı, anlaşılabileceği üzere serbest piyasada 

pazarı olan ürünler değillerdir. 

 

 

4.6. Sosyal Faydaların Hesaplanması 

 

 

Sosyal faydalar hesaplanırken aşağıdaki hususların dikkate alınması 

gereklidir: 

 

 

 Mevcut trafik üzerinde faydalar: Zaman ya da maliyet faydaları gibi 

 Ulaşım modları arasında geçişten sağlanan faydalar: Zaman, maliyet, dışsal 

faydalar (çevresel, gürültü, kaza, trafik sıkışıklığı ile ilgili faydalar) 

 Yaratılan trafikten sağlanan faydalar: Gelişen bir bölgede trafiğin artması gibi 

 

 

Ulaştırma projelerinde fayda tüketici artığı ile bulunur. Tüketici artığı, 

tüketicinin ödemeye razı olduğu maksimum ücretin ödediği ücretten farkı kadardır. 

Yani diyelim ki tüketicilerin İstanbul-Ankara arası hızlı tren için ödemeye razı 

oldukları maksimum miktar 100 TL iken, bilet fiyatı 80 TL olursa 20 TL’lik bir 

tüketici artığının varlığından söz edilebilir.  

 

 

Yabancı kaynaklarda “Generalised cost” olarak ifade edilen, bu tezde 

Genelleştirilmiş Maliyet olarak ifade edilecek maliyet, toplam katlanılan külfeti ifade 

eder. Formülizasyonu aşağıdaki gibidir: 

 

 

Gc: Genelleştirilmiş Maliyet (Generalised cost) 

P: Kullanıcı tarafından ödenen fiyat 
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Z: Algılanan maliyet 

V: Zamanın değeri 

Gc= p+z+v30 

Tüketici artığı1: Bir şeyler yap senaryosunda tüketici artığı 

Tüketici artığı0: Her zamanki gibi devam et senaryosunda tüketici artığı 

Kullanıcı faydası= Tüketici artığı1 – Tüketici artığı0 

Benefit: Fayda 

 

 

Şekil 4.1 Tüketici artığı31 

 

 

 

Grafikten de görülebileceği üzere, arz (S) artarsa tüketici artığı da Δ CS kadar 

artar. 

 

Kullanıcı faydası aşağıdaki formülle bulunabilir: 

 

 

Tüketici artığı= ½ (Gc0-Gc1)(T0+T1) 

 

 

Yukarıda bahsedilen tüketici artığına neden olan sosyal faydaların başlıcası 

zaman faydasıdır. Ulaştırma projelerinin ekonomik analizlerinde büyük yer tutar. 

Yolcu taşımacılığında büyük öneme sahipken, yük taşımacılığında nispeten daha az 

                                                           
30 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 78 
31 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf. 78 
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önemlidir. Yolcu taşımacılığında da zamanın değeri yolculuğun ve yolcunun türüne 

göre değişir. İş amaçlı bir seyahatte zamanın değeri çok daha büyükken, gezi amaçlı 

bir seyahatte daha az önemlidir.  

 

 

Bir diğer sosyal fayda ise çevresel faydadır. Çevresel dışsallıkların 

hesaplanmasıyla elde edilir. Çevresel etkilerin parasallaştırılması kolay değildir. 

Genellikle karbondioksit salınımının geleceğe yönelik zararı baz alınarak ve gölge 

fiyat yöntemi kullanılarak parasallaştırılabilirler.  

 

 

Kazaların azaltılması faydası da en önemli sosyal faydalardan birisidir. Bu 

faydayı da ortalama tehlike düzeylerini tespit ederek hesaplamak mümkündür. 

Bunun için de proje yapılması planlanan hat üzerindeki geçmiş kaza istatistikleri ve 

bu kazaların topluma maliyetleri kullanılabilir.  

 

 

Yukarıdaki sosyal faydaların hesaplanması pazarda oluşan bir değere 

dayanmadığından ve kimi zaman veri toplamanın zorluğundan dolayı bazen çok zor 

olabilmektedir. Eğer yerel veriler mevcut değilse, HEATCO32 Projesi’nin çıktıları 

kullanılarak da yukarıda bahsedilen fayda ve maliyetler tespit edilebilir. HEATCO 

çalışmasında ülkelerin ulaşım modlarına göre zaman tasarruflarının, CO2 

emisyonlarının, benzer projeler ile kaçınılmış kazaların ve benzeri sosyal fayda ve 

maliyetlerin parasallaştırılmış değerleri tablolarla verilmiştir.  

 

 

Ulaştırma projelerinin yapıldığı bölgeye, ülkeye, ulaştırma ağlarıyla bağlı 

olduğu bölgelere ve ülkelere pozitif ya da negatif ekonomik etkileri olabilmektedir. 

Örneğin, bir bölgeye yük taşımacılığında kullanılabilecek bir demiryolu hattı 

yapıldığında, bu bölgeden diğer bölgelere daha fazla yük taşınabilmektedir. Bu da o 

bölgedeki endüstrinin gelişmesine yol açacak ve ekonomisini büyütecektir. Ancak, 

                                                           
32 2004-2006 yılları arasında gerçekleştirilen “Developing Harmonised European Approaches for 

Transport Costing and Project Assessment” adlı proje 
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diyelim ki bu yeni hattın diğer bölgelerden gelecek yüklerin taşımasını 

kolaylaştırmasından dolayı bölgede üretilen ürünlere rakip ürünlerin bölgedeki satışı 

artacaksa, bu rekabetten kaynaklı bölge endüstrisi zarar görebilir ve dolayısıyla bölge 

ekonomik yönden bu şekilde bir zarar da görebilir. 

 

 

4.7. Risk Değerlendirmesi 

 

 

Pazardaki değeri belli olmayan sosyal fayda ve maliyetler için hassasiyet 

analizlerinin yapılması gerekir. Yatırım maliyetleri, uygulama zamanı, talep, diğer 

modlarla rekabet gibi unsurlar için optimist, baz ve pesimist senaryoların ele alınıp, 

olası sapmaların belirlenmesi riskin belirlenmesinde temel teşkil eder. Bunun 

haricinde milli gelir için farkı varsayımlar, ekonomik trend değişikliği, zamanın 

değerinde olası değişiklikler, bakım-onarım maliyetlerinde zamanla meydana 

gelebilecek değişiklikler, fiyatlama politikası ve yasal düzenlemelerde meydana 

gelmesi muhtemel değişiklikler ve benzeri fayda ve maliyetlerde sapmaya neden 

olabilecek her türlü unsur risk değerlendirmesinde hesaba katılmalıdır.  

 

 

4.8. Avrupa Birliği Fonları Yardımıyla Finanse Edilen Yüksek Hızlı Tren 

Yatırımlarının Maliyet-Fayda Analizi 

 

 

Kesin bir tanımı olmamakla birlikte, genellikle 241.4 km/h’in üzerinde hız 

yapabilen trenlere yüksek hızlı tren denmektedir.33 Bu trenlerin üzerinde gidebileceği 

altyapı projelerine ise yüksek hızlı demiryolu hattı projeleri denir.  

 

 

 

                                                           
33 http://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail 
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4.8.1. Maliyetler 

 

 İstasyon yapım ve işletme 

 Yeni vagon alımı 

 Ek işletme maliyetleri 

 

 

4.8.2. Faydalar 

 

 

 Zaman kazancı: Özellikle mevcut altyapı iyi durumda değilse ya da trafik 

sıkışıklığı problemi varsa bu fayda oldukça büyük olabilmektedir. 

 İlave kapasite 

 Ekstra güvenilirlik 

 Yaratılan trafik hacmi: 53. Sayfadaki formül yardımıyla hesaplanabilir.  

 Diğer ulaşım modlarına nispeten daha fazla olan çevresel faydalar, doğal 

kaynak kullanımının azaltılması, trafik kazalarının azaltılması gibi 

faydalardır. Diğer ulaşım modlarından hızlı tren moduna aktarılan 

talepten kaynaklanan faydalar net kullanıcı faydaları ile dışsallıklardaki 

net azalmanın toplamıdır.  

 

 

Esasen yukarıda bahsedilen faydalara ilave olarak hesaba katılması 

gerekebilen birçok fayda kalemleri vardır. Ancak, en kritik ve önemli olanları bunlar 

olduğundan bu faydalara değinilmiştir. 

 

4.8.3. Ekonomik Net Bugünkü Değer  

 

 

Yüksek hızlı tren altyapı projelerinin ekonomik net bugünkü değerinin pozitif 

olması gereklidir. Yüksek yatırım ve işletme giderlerinden dolayı zaman zaman 
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finansal net bugünkü değer pozitif olmasa da sosyal faydaların hesaba katıldığı 

ekonomik net bugünkü değer pozitif çıkabilmektedir. Ekonomik net bugünkü değer 

ise büyük ölçüde yüksek hızlı trene olması öngörülen yoktan var edilecek ve diğer 

ulaşım modlarından transfer edilecek talep ve hat üzerindeki trafik yoğunluğu ile 

doğru orantılıdır.  

 

 

Beşinci bölümde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Köseköy-

Gebze Kesimi’nin Yeniden İnşası ve Rehabilitasyonu Projesi’nin maliyet fayda-

analizi içerisinde yer alan ekonomik analizde ekonomik net bugünkü değeri ele 

alınacaktır. 

 

 

4.9. Avrupa Birliği Fonları Yardımıyla Finanse Edilen Liman Projelerinin 

Maliyet-Fayda Analizi 

 

 

AB’ne aday ülke olan Türkiye’nin IPA fonlarından yararlanmaya esas 

önceliklerinden 2.’si ise Liman Altyapısının Geliştirilmesi önceliğidir. Nerede bir 

limana ihtiyaç olduğu oldukça uzun çalışmalar sonucu belirlenir. Bu nedenle, 

bölgede ve etraftaki ulaşım ağları incelenmeli, nereden nereye yolcu ve yük taşındığı 

ya da taşınacağı tespit edilip, limanlar ulaşım ağlarının kilit noktalarında 

konumlandırılmalıdır.   

 

 

AB, karayolu ve havayolu projeleri için ülkemize IPA fonu sağlamadığından 

yalnızca liman altyapı projelerinin maliyet-fayda analizine değinilecektir.  
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4.9.1. Proje Tanımı  

 

 

Analizde ilk aşamadır. Öncelikle projenin yeni bir liman inşaatı, genişleme ya 

da modernizasyon olup olmadığı tespit edilmeli ve proje tanımında ifade edilmelidir. 

Liman altyapı projelerinde, limanı hinterlanda bağlayan karayolu ve demiryolu 

bağlantıları da proje kapsamında değerlendirilmelidir.34 

 

 

Kontrol edilmesi ve proje tanımında belirtilmesi gereken unsurlar: 

 

 

4.9.1.1. Fiziki Unsurlar 

 

 

 İskele ve rıhtım sayıları ve bunların uzunlukları 

 İntermodal taşımacılık hizmetleri (Depolama alanı, park alanları vb.) 

 

 

4.9.1.2. Teknik Özellikler 

 Rıhtımların yapısal düzenlemesi 

 

 

4.9.1.3. Ekipman 

 

 

 Yük elleçleme tesisleri 

 Depolama alanları 

 Yollar ve demiryolu rayları 

                                                           
34 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 84 
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 Yönetim binası 

 Yük elleçlemede kullanılan elektronik ekipman 

 

 

4.9.1.4. Hizmet Düzeyi 

 

 

 Hizmet süresi 

 Güvenilirlik 

 

 

4.9.2. Fizibilite ve Opsiyon Analizleri 

 

 

Projenin fizibil yani yapılabilir (feasible) olup olmadığını bulmak için mevcut 

yolcu ve/veya yük trafiği hesaplanmalıdır. Geçmiş trendlerden ve gelecekte meydana 

gelmesi öngörülen sosyo-ekonomik değişikliklerden yola çıkarak da gelecekle ilgili 

projeksiyonlarda bulunulabilir. Bu projeksiyonlarda bulunulurken, öncelikle yolcu ve 

yük ayrımı yapılıp ikisi için de ayrı projeksiyonlar yapılmalıdır. Hatta duruma göre 

yolcu akışı için de iş için olanlar ile eğlence amaçlı kullananlar ayrımı yapılabilir. 

Yük için de: 

 

 

 Konteyner 

 Sıvı yük 

 Kuru yük 

vb. ayrımlar yapılmalıdır.  
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4.9.3. Finansal Analiz 

 

 

Finansal Girdiler: 

 

 Bağlama ücretleri 

 Kira gelirleri 

 Vergiler 

 Çekek hizmetleri ücretleri 

 Elektrik, internet, yakıt ikmali, yemek, su, gemi bakım-onarımı, 

depolama, lojistik, alışveriş ek hizmetlerden elde edilecek gelirler 

 

 

Finansal Çıktılar: 

 

 Yatırım Maliyetleri: İnşaat işleri, kamulaştırma maliyetleri, ekipman 

alımı, karayolu ve demiryolu bağlantıları ve benzeri giderler 

 İşletme Maliyetleri: Teknik ve idari personel maliyetleri 

 Enerji maliyeti 

 Bakım maliyetleri 

 Malzeme maliyetleri 

 

 

Liman projelerinin ekonomik ömrünün genel olarak 30 yıl olduğu varsayılır 

ve finansal analizler 30 yıllık projeksiyonlarla yapılır.35 

 

 

Liman altyapı projelerinin finansal analizi genellikle altyapı işletmecisi için 

gerekli ve önemlidir. Altyapı birkaç işletme tarafından işletilecekse hepsinin ayrı ayrı 

yapacağı finansal analizler konsolide edilmelidir.  

 

                                                           
35 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, EU Commission, DG Regio, 2008, sf 85 
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4.9.4. Ekonomik Analiz 

 

 

 

Ekonomik faydalara örnek olarak zaman kazancı, işletme maliyetlerinde 

düşüş, çevresel faydalar, kaza istatistiklerinde düşüş, artan güvenlik, arsa ve arazi 

fiyatlarında artış, intermodalitenin sağladığı faydalar verilebilir. 

 

 

Ekonomik maliyetler ise yukarıda bahsedilen fayda kalemleri negatif olması 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Burada önemli olan husus, liman altyapısının 

alternatif maliyetidir. Eğer liman altyapısının alternatifi demiryolu altyapısı ise liman 

projesi çevreye fayda değil zarar, karayolu ise çevreye fayda sağlar.  

 

 

4.9.5. Risk Değerlendirmesi 

 

 

Bütün ulaştırma projelerinde olduğu gibi liman altyapı projelerinde de riskin 

en önemli belirleyici unsuru ulaşım talebi varyasyonlarıdır. Yatırım, bakım ve 

işletme maliyetlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de en önemli risk 

unsurlarındandır.  

 

 

Bunların dışında; milli gelirle ilgili değişik varsayımlar, zamanla artan trafik, 

limanla rekabet içinde olan diğer modların cazibesinin artması, rakip modların 

fiyatlama politikalarının değişmesi, kullanıcılar için zaman değerinde meydana 

gelebilecek değişiklikler de mutlaka dikkate alınması gereken risk unsurlarındandır.  
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5. BÖLÜM 

 

 

TÜRKİYE’DE IPA EŞ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE 

OLAN ULAŞTIRMA PROJELERİNİN MALİYET-FAYDA ANALİZLERİ 

 

 

 

İkinci bölümde de anlatıldığı üzere ülkemiz Avrupa Birliği’nin aday ülkelerin 

Birliğe yakınsamaları amacını güden ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe 

niteliğinde fonlardan 2007 yılından bu yana faydalanmaktadır. Bu fondan 

faydalanmaya esas olarak hazırlanmış olan Ulaştırma Operasyonel Programı’nın 1. 

Önceliği olan “Demiryolu Altyapısının Geliştirilmesi” önceliği altında finanse edilen 

ve yapımı devam etmekte olan 2 adet demiryolu altyapı projesi mevcuttur. 2. Öncelik 

olan “Liman Altyapısının Geliştirilmesi” altında ise henüz bir projenin yapım 

aşamasına geçilememiştir. Dolayısıyla bu bölümde 1. Öncelik altında yapımı devam 

etmekte olan 2 demiryolu altyapı projesinin maliyet-fayda analizleri incelenecektir. 

 

 

5.1. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Köseköy-Gebze 

Kesimi’nin Yeniden İnşası ve Rehabilitasyonu Projesi’nin Maliyet-

Fayda Analizi 

 

 

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 56 km’lik bölümünün yeniden 

inşası ve rehabilitasyonunu içeren bu projede Ankara-İstanbul YHT Hattı maliyet-

fayda analizinden faydalanılmıştır. Çünkü proje sona erdiğinde taşımacılık Köseköy 

ile Gebze arasında değil, Ankara ile İstanbul arasında yapılacaktır.  
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5.1.1. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının Maliyet-Fayda 

Analizi 

 

 

Avrupa Yatırım Bankası tarafından hazırlanmış olan “Ankara – İstanbul 

şehirlerarası demiryolu projesinin tanımı ve değerlendirmesi için yardım” isimli, 

2006 yılında hazırlanmış olan rapordan faydalanılmış, ayrıca bir analiz 

yapılmamıştır. 

 

 

5.1.1.1. Metodoloji 

 

 

Yukarıda hakkında geniş bilgi verilen ve Avrupa Komisyonu Bölgesel 

Politika Genel Müdürlüğü (DG Regio) tarafından hazırlanmış olan “Yatırım 

Projelerinin Maliyet-Fayda Analizi Kılavuzu”, Maliyet-Fayda Analizi 

Gerçekleştirilirken Kullanılacak Kılavuz (Çalışma Dokümanı 4) ve Demiryolu Proje 

Değerlendirme Kılavuzu (RAILPAG) kılavuzlarından faydalanılmıştır.  
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5.1.1.2. Hesaba Katılan Seçenekler 

 

 

Bu projede minimum müdahale (do-minimum) seçeneği 

değerlendirilmemiştir. İlk etapta, eski hat kullanımda kalacak şekilde, eski hattın 

işleyişini etkilemeyecek, sadece yüksek hızlı tren istasyonlarında konvansiyonel 

hatta bağlanacak bir yüksek hızlı demiryolu hattı öngörülmüştür. Tek istisnanın 

Köseköy-Gebze kesimi olması, bu kesimin dizayn hızının 140 km/h saat olması 

öngörülmüştür.  

 

 

5.1.1.3. Geliştirme İçin Dikkate Alınan Seçenekler 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ankara ile İstanbul’u yüksek hızlı tren 

hattıyla birbirine bağlama kararı verdiğinden, diğer olası alternatifler 

değerlendirilmemiştir. Yalnızca nüfusun yoğun olduğu ve yeni bir hat inşasının 

fizibil olmadığı Köseköy-Gebze kesiminin rehabilitasyonu öngörülmüştür.  

 

 

5.1.1.4. Trafik Analizi 

 

 

Diğer Ulaşım Modlarından Çekilen Trafik (Diverted Traffic) 

 

 

Yüksek hızlı tren ile rekabet eden ulaşım modlarından demiryoluna çekilen 

trafiği temsil etmektedir. Bu durumda, konvansiyonel trenlerden çekilen trafik talebi 

de bu hesaba katılmıştır. Çünkü, zaman, konfor ve güvenlikle ilgili faydalardan ötürü 
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konvansiyonel demiryolu hattı kullanıcılarının tercihlerinin yüksek hızlı tren 

yönünde değişeceği öngörülmüştür.  

 

 

Avrupa Yatırım Bankasının Raporunda mevcut otomobil kullanıcılarının 

%10’unun; Ankara-İstanbul, İstanbul-Eskişehir ve Ankara-Eskişehir arasında 

otobüsle seyahat edenlerin %30’unun; Ankara-İstanbul arasında havayoluyla seyahat 

edenlerin %50’sinin ulaşım modu tercihlerini yüksek hızlı trenden yana 

değiştirecekleri öngörülmüştür. Bunları topladığımızda yaklaşık 4 milyon gibi bir 

rakama tekabül etmektedir. Demiryolu içerisinde de, konvansiyonel demiryolu hattı 

kullanıcılarının %30’unun hızlı tren yolunda tercihlerini değiştireceği tahmininde 

bulunulmuştur. Ankara-Eskişehir arasında yüksek hızlı tren hattı 2009 yılında 

işletmeye açılmış olup, hattın tümünün 2013 yılı içerisinde işletmeye açılması 

öngörülmüştür. Ancak, bu tahmin tutmamış olup, hattın 2014 yılı içerisinde 

işletmeye açılması muhtemeldir.  

 

 

Tablo 5.1 Diğer modlardan çekilen trafik 

Çekilen Trafik (milyon yolcu) Konvansiyonel 

Demiryolu 

Havayolu Otobüs Otomobil Toplam 

Ankara-İstanbul  0.53 2.07 0.66  

Ankara-Eskişehir 0.68  0.27 0.27 4.48 

Eskişehir-İstanbul 0.77  0.29 0.4 4.72 
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Yaratılan Trafik (Generated Traffic) 

 

 

Avrupa Yatırım Bankası’nın raporunda yaratılan trafik olacağı 

öngörülmemiştir. Bunun biraz ihtiyaten böyle yapıldığı düşünülebilir. Farklı 

yorumlara da açıktır.  

 

 

Trafikte Artış 

 

 

Genellikle Milli Gelir artışının bir fonksiyonudur. AYB Raporu’na göre 

büyüme oranının 2012-2017 arası %4 civarında olması beklenmektedir. Bu oranlar 

bu maliyet-fayda analizine de uyarlanmıştır. 

 

 

5.1.1.5. Yatırım Maliyeti 

 

 

Yatırım maliyetleri TCDD tarafından 3.215 milyar € olarak tahmin edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda bu tahminin yıl yıl tutarları yer almaktadır: 
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Tablo 9 Yatırım takvimi36 

Yatırım Takvimi 

Yıl Toplam Maliyetler (m €) 

2003 80 

2004 106 

2005 167 

2006 252 

2007 179 

2008 176 

2009 481 

2010 407 

2011 573 

2012 411 

2013 383 

 3215 

 

 

5.1.1.6. Ekonomik ve Finansal Analizin Diğer Girdileri 

 

 

Spesifik Finansal ve Ekonomik Analizin Girdileri 

 

 

Tüm girdiler vergiler çıkarıldıktan sonra kalan net tutarlarla ifade edilmiştir. 

 

 

                                                           
36 %5.5 indirgeme oranı kullanılmıştır 
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İlave Trafiğin İşletme Maliyeti 

 

 

Tren işletme maliyetleri yüksek hızlı trenin maliyetlerine bağlıdır. Tren-km 

başına 15.62 € olarak hesaplanmıştır. 2021 yılında ise işletme maliyetlerinin zamanla 

optimize edilmesinin sonucu olarak bu rakamın 7.75 € olması öngörülmektedir. 

Tren-km’ler %90 doluluk oranı varsayımıyla hesaplanmaktadır.  

 

 

Altyapının İşletme ve Bakım Maliyeti 

 

 

Altyapı maliyetlerinin hat-km başına 52,750 € olması öngörülmüştür. Buna 

ek olarak, Avrupa Yatırım Bankası Raporu’na göre 2030 yılında orijinal yatırım 

maliyetinin %10’u kadar bir periyodik bakım maliyeti öngörülmektedir. 

 

 

Finansal Analize Has Girdiler 

 

 

Trafikten Kaynaklı Gelirler 

 

 

TCDD’ye göre, yüksek hızlı trenden yolcu-km başına beklenen ortalama gelir 

2009 yılı için 2.15 € sentti. Bu sayıda büyük değişiklikler beklenmemektedir. 

Türkiye’deki gelir ve refah düzeyi arttıkça zamana atfedilen değerin de artması, 
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dolayısıyla yüksek hızlı trenin sağlayacağı zaman faydasının da artması 

beklenmektedir. Böylece, uzun vadede yavaş da olsa bir fiyat ve dolayısıyla gelir 

artışı öngörülmektedir.  

 

 

Daha önce konvansiyonel trenleri tercih edenlerin tercihlerini yüksek hızlı 

trenden yana değiştirmeleri sonucu bu konvansiyonel trenlerin ortalama gelirlerinin 

yolcu-km başına 1.3 € sent düşmesi öngörülmektedir.  

 

 

Ekonomik Analize Has Girdiler 

 

 

Finansal analizdekinden farklı olarak, ekonomik analizdeki girdilerin finansal 

analizdeki girdilerden vergilerin düşülerek hesaplanması gerekmektedir. Herhangi 

bir vergilendirme düşünülmediğinden, finansal analizdeki değerler alınmıştır.  

 

 

Türkiye ekonomisi 2009 yılı itibarıyla, dış etkilerden uzak bir Pazar 

ekonomisine sahip olmaya yakın bir görüntü çizdiğinden, gölge fiyatlar Avrupa 

Yatırım Bankası’nın raporunda hesaplanmamıştır.  
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Zaman Faydası Bağlamında Kullanıcı Faydaları 

 

 

Yüksek hızlı trenin zaman faydası kullanıcılarının ekonomik durumlarıyla 

0.7’lik bir elastikiyet derecesiyle doğru orantılıdır. Kullanıcıların ekonomik 

durumlarını tespit etmekte kullanılan en önemli indikatör yurtiçi milli hasıladır. Yani 

örneğin, bir ülkede GSYİH %10 oranında büyüdüğünde zaman faydası %7 oranında 

büyür.  

 

 

Maliyet Tasarrufu 

 

 

Demiryolu araçları işletmek, karayolu ve havayolu araçları işletmeye göre 

maliyet olarak daha avantajlıdır. Diğer modlardan transfer edilen trafik, ekonomik 

maliyet anlamında tasarruf doğurmaktadır. AYB’nin Raporuna göre karayolundan 

çekilen trafik sayesinde yolcu-km başına 0.07 €; havayolundan çekilen trafik için ise 

0.24 € maliyet kazancı sağlanabilmektedir.  

 

 

Kaza Maliyetlerinin Azaltılması 

 

 

Trafik kazalarından kaynaklı kayıplar ekonomik analizde yer verilmesi 

gereken maliyetlerdendir. Demiryolu bilindiği üzere karayoluna göre oldukça 

güvenli bir ulaşım modudur. Yüksek hızlı tren altyapısının yapılmasıyla 

karayolundan demiryoluna transfer edilen trafiğin bir sonucu olarak karayolunda 
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meydana gelen kazalarda düşüş gözlenmesi beklenmektedir. Avrupa Yatırım 

Bankası’nın yaptığı maliyet fayda analizine göre karayolundan demiryoluna 

aktarılacak trafik sayesinde milyon yolcu-km başına 3666 €’luk bir kaza 

maliyetinden kurtulunacağı öngörülmektedir.  

 

 

İstihdama Katkı Bağlamında Faydalar 

 

 

Proje gerçekleştirilmediği takdirde işsiz olacak kişiler varsa istihdama katkı 

da var demektir. Türkiye’deki işgücü pazarı ele alındığında, vasıfsız işgücünün 

istihdamının önemli olduğu görülmektedir. Vasıfsız işgücünün projeye girdisinin 

projenin toplam yatırım maliyetinin %5’i civarında olması beklenmektedir. Bakım 

için ise bu oranın %20 civarı olması öngörülmektedir. İnşaat esnasında yaratılan 

2000 yeni iş ile işgücünün yıllık işgücü maliyetlerinin kişi başı ortalama 8000 € 

civarında olması beklenmektedir. Altyapının faaliyete geçmesiyle birlikte de 

ortalama 10 yılda 850 yeni iş daha yaratılması öngörülmektedir.  

 

 

Dışsal Faydalar 

 

 

Diğer ulaşım modlarından demiryoluna geçiş sayesinde dışsal maliyetlerin 

azaltılması sonucu elde edilen faydalardır. Kaza sayısı, gürültü düzeyi ve hava 

kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi, doğanın diğer ulaşım 

modlarına göre korunması dışsal faydalardan bazılarıdır.  
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5.1.1.7. Değerlendirme ve Sonuç 

 

 

Finansal net bugünkü değeri -2,912 m€ olan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı 

Demiryolu Hattı Projesi’nin  sürdürülebilir olması için ek kaynağa ihtiyaç duyduğu 

aşikardır. Ekonomik net bugünkü değeri de 585.2 m€ ve ekonomik iç getiri oranı 

%6.8 olduğundan, proje kısmen de olsa IPA fonlarından yararlanmaya elverişlidir. 

Yapılan duyarlılık analizlerinin hiçbirinde ekonomik iç getiri oranı negatif bir değer 

almamıştır. En belirleyici unsurlardan trafik hacminin en düşük tahmin edildiği en 

pesimist senaryoda dahi pozitif ekonomik iç getiri oranı elde edilmiştir. Dolayısıyla 

projenin ekonomik olarak faydalı olacağına dair de bir şüphe yoktur. Ekonomik 

getiri oranının elastikiyet derecesi 1’e yakındır. Yatırım maliyetine bağlı duyarlılık 

da AYB  Raporu’nun hazırlandığı dönemde yatırım maliyetinin 3’te 1’i karşılanmış 

olduğundan ve geri kalanı da garanti altına alınmış olduğundan azdır. Varsayılan 

senaryoda trafik hacmi tahmin edilenin %74.5’undan aşağı düştüğünde ekonomik iç 

getiri oranının negatife döneceği öngörülmüştür. Bu da öngörülen risklerin oldukça 

ötesindedir.   
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5.2. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve 

Sinyalizasyonu 

 

 

5.2.1. Genel Metodoloji 

 

 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış ve çalışmada sıklıkla bahsedilen 

‘’Yatırım Projelerinin Maliyet-Fayda Analizi Kılavuzu’’ ve Railpag (Demiryolu 

Proje Değerlendirme Kılavuzu)’de bahsedilen ilkelerden yola çıkılarak metodoloji 

oluşturulmuştur.  

 

 

Değerlendirme periyodu planlama ve inşaat sürecini içerecek şekilde 2010 

yılından başlayarak 30 yıl olarak belirlenmiştir. Bunun 5 yılı planlama ve inşaat, 25 

yılı ise işletme süresi olarak öngörülmüştür. 25 yıllık işletme süresi ise projenin 

yaşam döngüsü analizi sonucu ortaya çıkan bir süredir.  

 

 

5.2.2. Değerlendirilen Alternatifler 

 

 

Gerçekleştirilmesine karar verilen alternatif olan hattın modernizasyonundan 

farklı olarak, analizde yeni bir hat inşası da ele alınmıştır.  
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Ele alınan alternatifler: 

 

 

5.2.2.1. Senaryo 0: Mevcut Senaryo (Do-minimum) 

 

 

Güvenlikle ilgili 4.6 m€, yıllık düzenli bakım maliyeti olarak 5.2 m€ ve 

kullanım ömrü biten araç gerecin değişmesini içeren, 2015’ten itibaren 16 yıllık bir 

süreyi kapsayan 96 m€’luk bir maliyeti ihtiva etmektedir.  

 

 

5.2.2.2. Modernizasyon Senaryosu 1: Hat Elemanlarının 

Optimizasyonu 

 

 

Bu seçeneğe göre, rayların artan ulaşım hacmini karşılayabilecek düzeye 

getirilmesi öngörülmektedir. Bu da, sadece altyapının rehabilite edilmesi değil, 

rayların da iyileştirilmesini gerektirmektedir. Tahmin edilen yatırım maliyeti 166.4 

m€’dur.  

 

 

Bu senaryoya göre;  

 Bazı istasyonların büyütülmesi, kapasitelerinin artırılması 

 Ray değişimleri 

 Makas değişimleri 
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 Tali hatların ihtiyaçlar doğrultusunda uzatılmaları veya olmayan yerlerde 

eklenmeleri 

 Kullanılmayan bazı demiryolu elemanlarının kaldırılması 

 Daha büyük miktarlarda yük taşıyabilecek rayların döşenmesi 

Gibi çeşitli iyileştirmeler yapılması öngörülmüştür.  

 

 

5.2.2.3. Senaryo 2: Sinyalizasyon 

 

 

Senaryo 1’deki iyileştirmelere ek olarak hattın tümünün sinyalize edildiği 

seçenektir. Toplam yatırım maliyeti 320 m€’dur. En iyi ekonomik net bugünkü değer 

bu seçenekte elde edildiğinden, bu seçenekle projenin gerçekleştirilmesine karar 

kılınmıştır.  

 

 

5.2.2.4. Senaryo 3. Elektrifikasyon 

 

 

Önceki senaryolarda belirtilenlere ek olarak, hattın elektrifikasyonunun da 

gerçekleştirilmesi öngörülen seçenektir. Yatırım maliyeti çok yüksek olduğundan, 2. 

seçeneğe göre ENPV’si daha düşük çıkmıştır.  
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5.2.3. Talep Tahmini 

 

 

Trafik öngörüsüne göre başka bir ulaşım modundan çevrilmesi ya da 

yaratılması öngörülen bir trafik hacmi yoktur.  

 

 

Daha çok yük taşınması öngörülen hattın trafik miktarı safi yurtiçi hasıla ile 

doğru orantılıdır. Öngörüye göre GSYİH’teki istikrarlı artış bu hattaki talepte de bir 

artışa neden olacaktır. GSYİH’in ulaşım talebi esnekliği daha önce 0.8 olarak 

hesaplanmıştır. Bu da GSYİH’te örneğin %10’luk bir artışın ulaşım talebinde %8’lik 

bir artışa neden olacağını göstermektedir. Ancak, bu 0.8’lik oranın, hizmet 

sektörünün öneminin giderek artmasından dolayı zamanla azalacağı öngörülmüştür.  

 

 

Türkiye ulaşım sektöründe demiryolunun hal-i hazırda %5 civarında olan 

payını artırması beklenmektedir. Bu beklentinin en önemli dayanağı, Türkiye’de 

demiryoluna politik desteğin artmasıdır. Karayolunda giderek çözülemez bir problem 

haline gelmeye başlayan trafik, park yeri, kazalar gibi problemler de bu politikalara 

halk desteğini getirmektedir.  

 

 

2007-2030 yılları arasında Türkiye’de demiryolu ile maden taşımacılığının 

%55, kömür taşımacılığının  %29, inşaat malzemeleri taşımacılığının %129 ve diğer 

ürünlerin taşımacılığının yaklaşık %70 oranında artması öngörülmektedir. Bu da 

demiryolu ile yük taşımacılığında toplamda %105’lik bir artışa tekabül etmektedir.  
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Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattında bazı istisnai yıllarda yük 

taşımacılığında düşüş beklenmesine rağmen, uzun vadede artış beklenmektedir.  

 

 

5.2.4. Yolcu Taşımacılığı 

 

 

Bütün varsayımlar Karabük ve Zonguldak şehirleri arasında bir yolcu 

taşımacılığı potansiyeli olduğunu göstermektedir. Düşük hızlara rağmen sabit bir 

talep düzeyi mevcuttur. Nüfusun artmasıyla da bu talebin artması öngörülmektedir. 

Rakip ulaşım modlarının yokluğu ve bu şehirler arasında trenle yolculuğun ucuz 

olması da talebi artırıcı etkenlerdendir. Her ne kadar otomobil sahiplik oranı artsa da 

nispeten dar gelirliler için vazgeçilmez bir ulaşım seçeneği olmayı sürdürmesi 

öngörülmektedir.  
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Karabük ve Zonguldak arasında yıllara göre talebi gösteren tablo aşağıdadır: 

Tablo 5.3 Karabük-Zonguldak arasında yıllara göre trafik talebi 

                                         Analiz Edilen Yıllar Tahmin Edilen Yıllar 

Veri 

Türü 

Birim 2000 2007 2009 2013 2020 2030 

Yolcu 000p/a 1,242 1,003 1,150 1,140 1,180 1,280 

Yolcu-

km 

M pkm/a 61.7 50.4 53.7 51.3 53.1 57.6 

Tren Tren/gün 20 10 10 10 12 14 

Tren ‘000 tren-

km/a 

648.2 401.5 405 420.6 461.7 548.6 

Doluluk 

Oranı 

Pkm/tren-

km 

95 125 125 122 115 105 

Ortalama 

Seyahat 

mesafesi 

Km/p 49.7 50.2 46.7 45 45 45 

Tren 

başına 

ortalama 

mesafe 

Km/tren 89 110 110 110 110 110 

Kaynak: Karaelmas ekspresi hariç TCDD 2007-2030 tahminleri 

 

 

Tahminlere göre Zonguldak ile Karabük arasındaki yolcuların sayısının %28 

artması öngörülmektedir. Kilometre başına düşen yolcu sayısının da %14 oranında 

artması beklenmektedir. 2007 yılında günde 10 olan tren sayısının 2030’da 14 olması 

beklenmektedir.  

 

 

Zonguldak ile Ankara arasındaki Karaelmas ekspresi ise son yıllarda büyük 

yolcu kayıpları yaşadı. Bu ekspresin iptali dahi söz konusu olabilir.  
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Karabük ile Zonguldak arasındaki yolcu taşımacılığında diğer ulaşım 

modlarındaki artışın demiryolundaki %28’lik artıştan daha fazla olması 

beklenmektedir. Bu da demiryolunun bu hattaki pazar payının zamanla azalacağı 

anlamına gelmektedir.   

 

 

Ancak, tren sayısının yolcu artışından daha fazla bir oranda artırılması 

planlanmaktadır. Sebebi ise, ileride artacak talep için kapasiteyi erken yaratmaktır.  

 

 

5.2.5. Yük Taşımacılığı 

 

 

Maden, kömür, inşaat malzemelerinde beklenen ulaştırma talebinde artışa 

dayalı varsayımlar yapılmıştır. Bu artışın 2030 yılına kadar %47 civarında olması 

beklenmektedir. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentisi ve 

Zonguldak ve Ereğli Limanları üzerinden uluslararası ticaretin artması da bu hattaki 

yük taşımacılığı hacmini artırıcı etkenlerden olarak görülmüştür.  

 

 

Taşınan yüklerin türüne göre hatta yük taşımacılığı talebini gösteren tablo 

aşağıdadır: 
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Tablo 5.4 IKZ hattının ulaştırma performansı 

 Analiz Tahmin 

Veri Türü Birim 2002 2007 2009 2013 2020 2030 

Ulaştırma Performansı IKZ 

Toplam m tkm 599 773 662 772 1.034 1.137 

-Maden m tkm 429 536 436 500 678 721 

-Kömür m tkm 96 142 136 179 252 293 

-İnş. Malzemeleri m tkm 60 78 70 75 85 102 

-Diğer m tkm 13 17 19 19 19 20 

Trenler Tren/ yıl 5.480 6.820 5.920 6.720 8.440 9.220 

Trenler ‘000 tren-km/yıl 1.425 1.718 1.483 1.648 2.016 2.183 

Yükleme oranı Tkm/tren-km 420 450 446 468 513 521 

Tren başı ortç mesafe Km/tren 260 252 251 254 239 237 

 

Kaynak: TCDD’nin kendi analiz ve tahminleri 

 

 

Ortalama yükleme miktarı tren-km başına 450 ton-km olan hat Avrupa’daki 

yük demiryolu hatlarıyla rekabet edebilecek durumdadır.  

 

 

Yukarıdaki tablodaki tahminlere göre yük treni sayısının %50’den fazla 

artırılması gerekmektedir. Günde 20 adet olan yük trenin sayısının da yakın 

gelecekte 30’a çıkarılması gerektiği öngörülmektedir.  
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Bu hattaki yük taşımacılığında önümüzdeki 10 yıldaki büyümenin 

tetikleyicisi olarak Kardemir’in büyümesi gösterilmektedir. Filyos Limanı’nın inşası 

da bu büyümeyi destekleyecek önemli bir hamle olarak ele alınmaktadır. Hattın 

kuzey kesimindeki kömür taşımacılığı da hattaki trafik hacminin en önemli 

belirleyicilerinden olarak gösterilmektedir.  

 

 

Yapılacak olan Adapazarı-Karasu-Bartın Demiryolu Hattı Bartın Limanı’na 

bağlanırsa bu da IKZ hattında ilave bir trafik hacmi yaratacaktır. GSYİH’deki 

artışların da hattaki yük trafiğini artırması beklenmektedir.  

 

 

5.2.6. Finansal Analiz – Proje Finans Planı 

 

 

5.2.6.1. Ekonomik Maliyet ve Faydaların Değerlendirilmesi 

 

 

Metodoloji bölümü gibi Avrupa Komisyonu’nun ve AYB’nin kılavuz 

belgelerinden faydalanılarak ekonomik maliyet ve faydalar değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme periyodu 2010 yılından itibaren 30 yıl olarak belirlenmiştir. Bunun 5 

yılı planlama ve inşaat, 25 yılı da işletme süresi olarak öngörülmüş ve belirlenmiştir.   
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Toplam Yatırımın Maliyet Tahmini 

 

 

 İnşaat İçin Birim Fiyatlar: Materyal, işgücü, ekipman, ulaşım gibi 

bileşenleri içermektedir. Vergiler hesaba dahil edilmemiştir. İhtiyaten 

hesaplanmış maliyetler (Contingency costs) ayrı olarak ele alınmış ve bu 

hesaba dahil edilmemiştir. Birim fiyatların bulunmasında mevcut ulusal ve 

uluslararası pazar fiyatlarından faydalanılmıştır. Tüm fiyatlar benzer özellik 

ve karmaşıklıkta projelerdeki fiyatlarla kıyaslanmıştır. Arada ülkeler arası 

büyük farklılıkların olduğu durumlarda ürünün bulunmasının en olası olduğu 

yerdeki fiyatı baz alınmıştır. Dizel platform vagonları ve alt istasyon maliyeti 

TCDD’nin önceki ve devam etmekte olan projelerinden benzer maliyetler 

alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

 Tren Setleri İçin Yatırım Maliyeti: Motor başına fiyat 4 m€’dur. Tren 

setlerinin maliyetleri proje maliyetlerine eklenmemiş, yalnızca bilgi amaçlı 

sunulmuştur. Çünkü tren seti maliyetleri proje senaryolarından bağımsızdır ve 

3. Senaryo için gerekli olan elektrikli tren setlerinin maliyeti dizel tren 

setlerininkiyle yaklaşık aynıdır.  

 

 

Toplam Yaşam Döngüsü Maliyeti Değerlendirmesi (Life Cycle Cost) 

 

 

3 değişik senaryo için projenin yaşam döngüsü olan 30 yılı içeren yaşam 

döngüsü maliyetleri aşağıdaki tablo yardımıyla gösterilmiştir: 
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Tablo 5.5 Senaryoların yaşam döngüsü maliyetleri (LCC) 

(Milyon Euro) Hat 

Rehabilitasyonu 

Sinyalizasyon ve 

Telekomünikasyon 

Elektrifikasyon 

Yatırım Maliyeti 167 152.6 87.2 

Yıllık bakım 

maliyeti (%) 

 %2%4 %2 

Yıllık bakım 

maliyeti (m €) 

değişken 3.5 1.9 

İşgücü    

Enerji    

Yıllık Toplam 

İşletme ve Bakım 

değişken 0.4 1.9 

İskonto oranı (%) %5 %5 %5 

30 yılın üzeri NBD -69.5 4.4 27.3 

Toplam LCC 97.5 148.2 114.5 

 

 

Rehabilite edilmiş hat için sinyalizasyon, telekomünikasyon ve 

elektrifikasyon hariç bakım maliyetlerinin hat km başına 10,000 € ya da 4.15 m€ 

olması beklenmektedir.  

 

Yeni raylar ve elektrifikasyon spesifik bir işletme maliyeti doğurmazken, 

sinyalizasyon ekstra enerji maliyetleri doğurmaktadır, işgücü maliyetini ise 

azaltmaktadır.  

 

 

Aşağıdaki tabloda yatırımların faydalı ömürleri verilmektedir: 



100 

 

 

 

Tablo 5.6 Yatırımın faydalı ömrü ve bakım oranları 

                           Faydalı             Bakım               

;                                                       ömür                oranı 

Tüneller ve dolgu 

Köprü ve Üst geçitler 

Üstyapılar 

Makaslar 

Elektrifikasyon 

Sinyalizasyon ve Haberleşme 

Telekomünikasyon 

100 

80 

40 

25 

40 

25 

25 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

2,0% 

2,0% 

4,0% 

 

 

 

Faydaların Değerlendirilmesi 

 

 

Faydalar, faydalanan kişi ve kurumlara göre farklılık gösterir. 

 

 

 TCDD İçin Faydalar:  

 

 

Genel olarak daha yüksek gelir ve daha düşük maliyetlerdir. Daha yüksek 

gelir elde etmesi için daha fazla yolcu ve/veya yük taşınması ya da ücretlerin 

artırılması gerekmektedir. Daha çok yolcu ve yük taşınması için de diğer ulaşım 

modlarından trafik çekilmesi ya da yoktan trafik hacmi yaratılması gerekmektedir. 
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Trafik projeksiyonuna göre, IKZ hattında diğer ulaşım modlarından çekilen ya da 

yaratılan trafikten kaynaklı bir gelir artışı öngörülmemektedir. Çünkü, Türkiye 

ekonomisindeki büyümeye bağlı talep artışı projesiz seçenekle de karşılanabilir. 

Hatta bunun için yeterli kapasite mevcuttur. TCDD, ulusal bir tarife yapısına sahip 

olduğundan, kaliteyi ve hızı ne kadar artırırsa artırsın, bunu fiyatlara 

yansıtmamaktadır. Ücret artışlarından kaynaklı gelir artışı da böylece imkânsız 

olmaktadır.  

 

 

 Tren İşletme Maliyetinde Azalış: 

 

 

1. ve 2. Senaryoda daha yüksek hızlarla seyahat edilebildiğinden (1. Senaryo 

için 35 km/h yerine 40 km/h, 2. Senaryo için 40 km/h yerine 70 km/h) ve tren km 

başına işletme maliyetleri daha düşük olduğundan ve benzeri sebeplerden 

senaryolara göre maliyet tasarruflarının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 

gerçekleşmesi beklenmektedir: 

 

 

Tablo 5.7 Değişik senaryolara göre işletme maliyeti tasarrufları 

 
Uzun mesafe 

yolcu 
Yerel yolcu Yük 

Senaryo 1 1,4 0,8 0,4 

Senaryo 2 5,7 3,3 1,5 

Senaryo 3 6,7 4,3 2,5 

 

 

 



102 

 

 TCDD Müşterileri Açısından Faydalar: 

 

 

Başlıcaları güvenlik, daha kısa seyahat ve kargo süreleridir. 

 

 

JASPERS37 tarafından Romanya ve Bulgaristan için hazırlanan kılavuza göre, 

iş amaçlı seyahatlerde tasarruf edilen 1 saatin 14€, iş amaçlı olmayan seyahatlerde 6€ 

fayda sağladığı önerilmiştir. Türkiye’deki kişi başına milli gelir Bulgaristan ve 

Romanya’dakiyle benzer olduğundan benzer rakamlar kullanılarak hesap yapmak 

mümkündür. IKZ hattında iş amaçlı yolcu seyahatleri amaçlı kullanım düzeyi 

tahminlere göre hesaplamalarda ihmal edilebilecek kadar az olduğundan, zaman 

değeri olarak 6€ kullanılmıştır. JASPERS yük taşımacılığında bu değeri saat başına 

0.85€ olarak önermiştir. Bu, yüksek ve düşük değerli yük taşımacılığı için değerlerin 

ortalamasıdır. Zamanın değeri GSYİH ile 0.7’lik bir elastikiyetle doğru orantılıdır.  

 

 

 İstihdama Katkı Anlamında Faydalar: 

 

 

Proje olmasaydı işsiz kalacaktı denilebilecek personel varsa bu projenin 

istihdama katkısı vardır denilir. 

 

 

 

                                                           
37 Jaspers’ın açılımı 
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 Kazaların Yarattığı Maliyetlerde Azalma:  

 

 

Kaza oranı en yüksek ulaşım modu olan karayolunun daha az kullanılması ve 

modernizasyon sonrasında demiryolu hattında kazaların azalması kaynaklı maliyet 

azalışlarıdır.  

 

 

 Sayısallaştırılamayan Faydalar: 

 

 

Uluslararası ve intermodal taşımacılığa katkılarıyla Avrupa bütünleşmesine 

katkısı olması beklenen bir projedir. Ancak bu fayda sayısal olarak tam anlamıyla 

ifade edilememektedir. 

 

 

 Ekonomik Analize Has Girdiler: 

 

 

Finansal analize vergiler dâhil edilmediğinden finansal analizdeki veriler 

direkt alınmıştır. TCDD personelinin benzer işlerde istihdam edilen personele göre 

ücretlerinin daha yüksek olmasından kaynaklı olarak, finansal analizdeki işgücü 

maliyetlerinin %70’i alınmıştır.  
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5.2.7. Senaryolara Göre Fizibilite Analizi 

 

 

Şekil 5.1 Yatırım senaryoları FNPV, ENPV 

Yatırım Senaryolarının FNBD ve ENBD'i
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Şekil 5.2 Yatırım Senaryoları FIRR, EIRR 

Yatırım Senaryolarının Finansal İç Getiri Oranı (FIRR) ve 

Ekonomik İç Getiri Oranı (EIRR)

1.85%

0.18% -0.38%

4.90%

6.70%

6.30%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3

EIRR

FIRR

 

 

 

5.2.8. Seçilen Senaryo 

 

 

0 senaryosuna göre hiçbir şey yapılmayacaktır.  

 

 

1’inci Senaryoda ekonomik NBD 11.6 m€’dur. Finansal NBD ise negatiftir. Böylece 

1. Senaryoda proje IPA fonlarından yararlanmaya elverişlidir.  
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2’inci senaryoda 1. Senaryodakine ek olarak sinyalizasyon içeren ENBD 37.9 

m€’dur. FNBD’si negatif olduğundan IPA fonlarından faydalanmaya ehildir. 1. 

Senaryoya göre daha tercih edilirdir.  

 

 

3’üncü senaryoda ENBD 2. Senaryoya göre epey düşüktür. Hatta negatiftir. Bütün 

seçeneklerin ENBD’si 3. Senaryonunki gibi negatif olsaydı projeden tamamen 

vazgeçilmesi gerekirdi. 3. Senaryonun tercih edilebilir olması için beklenen trafik 

hacminin çok daha yüksek olması gerekirdi. Örneğin, Ankara-İstanbul Demiryolu 

Hattı’nın elektrifikasyonunun fizibil çıkmasının temel nedeni 2 büyük şehir 

arasındaki ulaşım talebinin çok yüksek olmasıdır.  

 

 

Bu şartlar atlında, 2. Senaryoya göre projenin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Yukarıdaki grafikler de bu tercihin nedenini göstermektedir.  

 

 

Aşağıdaki tablo ise tercih edilen senaryonun kalem kalem ve toplam maliyetini 

göstermektedir: 
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Tablo 5.8 Tercih edilen senaryonun toplam maliyeti 

İşin Tanımı Milyon € 

İnşaat Mühendisliği 167.04 

Sinyalizasyon 82.53 

Telekomünikasyon 23.44 

İstasyonlar (Yedek güç kaynağı) 26.54 

Kablo İnşaat İşleri 17.53 

İşletmeye Alma 3.00 

TOPLAM MALİYETLER 320.08 

*Bütün maliyet kalemleri çevrenin korunması ile ilgili düzenlemeleri, ihtiyat akçelerini, dizayn, 

mühendislik, müşavirlik gibi hizmetleri içermektedir. 

 

                                    

5.2.9. Finansman Yapısı 

 

 

Kamu yararına bu projede KDV anında geri alınabildiğinden, ilave fon 

gerekmemektedir. Yatırım maliyeti yapısını gösteren tablo aşağıdadır: 
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Tablo 5.9 Yatırım maliyeti yapısı 

Yatırım Maliyetleri 

Milyon Euro 

 

Toplam Proje 

Maliyetleri 

Kabul Edilmeyen 

(Ineligible) Maliyetler 

Kabul Edilen 

Maliyetler 

(A) (B) (C) = (A)-(B) 

1. Planlama/dizayn 

ücretleri 
7,5  7,5 

2. Arazi alımı   0 

3. Bina ve makine 248,7  284,7 

4. Tesis ve makineler   0 

5. İhtiyat akçesi 20,8  20,8 

6. Fiyat ayarlamaları 

(varsa) 
  0 

7. Teknik destek   0 

8. Tanıtım   0 

9. İnşaat esnasında 

müşavirlik 
7  7 

10. Alt Toplam 320,0  320,0 

11. (KDV)    

12. TOPLAM 320,0  320,0 

 

 

Yatırım maliyetinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İnşaatın 

2010 yılında başlayıp, 2014 yılında sona ereceği varsayılmıştır. Avans ödemeleri ve 

ihtiyat akçeleri hesaba katılmamıştır. Bu şartlar altında yıllara göre net gelirler de 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 5.10 Yatırım takvimi 

                                                             [Milyon EURO] 

Yıl Toplam Maliyetler Geçerli masraf 

1 40 40 

2 80 80 

3 80 80 

4 80 80 

5 40 40 
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Tablo 5.11 Net gelirin hesaplanması 

                                             Altyapı İşletme ve Bakım Maliyeti                                         

mmm [milyon EURO] 

                                     Yıl                         Projeli                      Projesiz             Net gelir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

-7,5 

-7,5 

-5,2 

-5,2 

-5,2 

-11,2 

-11,2 

-5,2 

-5,2 

-5,2 

-5,2 

-4,2 

-4,4 

-4,4 

2,3 

2,3 

0,0 

0,0 

1,1 

6,8 

6,8 

 

                                                         Altyapı İşletme ve Bakım Maliyetleri  

                                                                    [milyon EURO]                                                                                                                                                         

Yıl Projeli Projesiz Net gelir 

8 2017 -11,2 -4,4 6,8 

9 2018 -11,2 -4,4 6,8 

10 2019 -11,2 -4,4 6,8 

11 2020 -11,2 -4,4 6,8 

12 2021 -11,2 -4,4 6,8 

13 2022 -11,2 -4,4 6,8 

14 2023 -11,2 -4,4 6,8 

15 2024 -11,2 -4,4 6,8 

16 2025 -11,2 -4,4 6,8 

17 2026 -11,2 -4,4 6,8 

18 2027 -11,2 -4,4 6,8 

19 2028 -11,2 -4,4 6,8 

20 2029 -11,2 -4,4 6,8 

21 2030 -11,2 -4,4 6,8 

22 2031 -5,2 -4,4 0,8 

23 2032 -5,2 -4,4 0,8 

24 2033 -5,2 -4,4 0,8 

25 2034 -5,2 -4,4 0,8 

26 2035 -5,2 -4,4 0,8 

27 2036 -5,2 -4,4 0,8 

28 2037 -5,2 -4,4 0,8 

29 2038 -5,2 -4,4 0,8 

30 2039 -5,2 -4,4 0,8 

NBD 65,08 € 
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5.2.10. Duyarlılık Analizi 

 

 

Bu analiz, sonuç üzerinde en büyük etkiye sahip girdi verilerine uygulanır. Ulaştırma 

projeleri için bu veriler genellikle trafik hacmi ve yatırım maliyetidir. Aşağıda trafik 

hacmindeki ve yatırım maliyetindeki değişimlere göre uygulanan duyarlılık 

analizlerinin tabloları gösterilmiştir: 

 

 

Tablo 5.12 Trafikteki değişkenliklere uygulanan duyarlılık analizi 

Değişim 
Test edilen 

değişken 

FGO 

değişkenliği 

(%) 

FNBD 

değişkenliği   

(€) 

EGO 

değişkenli

ği (%) 

ENBD 

değişkenliği (€) 

-20 % 
Ulaşım 

Çıktısı 
-3,1 -187,9 5,4 -2,1 

-10% 
Ulaşım 

Çıktısı 
-3,1 -187,9 6,1 18,5 

+10% 
Ulaşım 

Çıktısı 
-3,1 -187,9 7,3 59,4 

+20% 
Ulaşım 

Çıktısı 
-3,1 -187,9 7,9 79,9 

 

FGO: Finansal getiri oranı 

EGO: Ekonomik getiri oranı 

FNBD: Finansal net bugünkü değer 

ENBD: Ekonomik net bugünkü değer 
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Tablo 5.13 Yatırım maliyeti değişkenliklerine uygulanan duyarlılık analizi 

Değişim 
Test edilen 

değişken 

FGO 

değişkenliği 

(%) 

FNBD 

değişkenliği   

(€) 

EGO 

değişkenliği 

(%) 

ENBD 

değişkenliği 

(€) 

-20 % 
Yatırım 

maliyetleri 
-1,9 -135,1 8,8 90,8 

-10% 
Yatırım 

maliyetleri 
-2,5 -161,5 7,7 64,9 

+10% 
Yatırım 

maliyetleri 
-3,6 -214,2 5,9 13,0 

+20% 
Yatırım 

maliyetleri 
-4,0 -240,6 5,1 -12,9 

 

 

Duyarlılık analizine göre, trafik hacminde değişiklikler ENBD’i çok fazla 

etkilememektedir. 1. Senaryoya göre trafik hacmi %30, 2. Senaryoya göre %50 

azalırsa ENBD’ler negatife dönebilmektedir.  

 

 

Senaryoların yatırım maliyetlerine göre duyarlılığı ise trafik hacmine göre 

duyarlılıklarından oldukça yüksektir. 1. Senaryoya göre %10’luk, 2. Senaryoya göre 

%17’lik bir yatırım maliyeti artışı 2 senaryoyu da ekonomik olarak karlı olmayan 

senaryolara dönüştürmektedir. Buna karşılık, finansal indikatörler trafik hacmi 

değişikliklerine duyarlı değildir. Çünkü, transfer edilen ya da yaratılan bir trafik 

hacmi olması öngörülmemektedir.  

 

 

5.2.11. Değerlendirme ve Sonuç 

 

 

Projenin ilk baştaki ismi sinyalizasyon ve elektrifikasyon alternatiflerinin 

analizinin gerekli olduğunu göstermektedir. Ancak, yapılan maliyet-fayda analizi 

sonucu elektrifikasyon ifadesi proje isminden çıkarılmıştır. Bununla birlikte,  hattın 

rehabilite edilmesi ve sinyalizasyonunun trenlerin hız kapasitelerini ve güvenlik 

düzeylerini artırması ve böylece ENBD’ini diğer seçeneklere göre daha yüksek 

yapmasından ötürü hattın rehabilite edilmesine ve sinyalizasyonuna karar verilmiştir. 
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6. BÖLÜM 

 

 

     SONUÇ 

 

 

 

Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne giriş sürecimizi hızlandırmak amacıyla Avrupa 

Birliği tarafından üye ülkelere hibe niteliğinde verilen Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracından (IPA) 2007 yılından beri faydalanabilmektedir. Türkiye, IPA 3. Bileşeni 

olan Bölgesel Kalkınma Fonundan ulaştırma sektöründe 2 projeyle 

faydalanmaktadır. Bunların ikisi de IPA 3. bileşeninden faydalanabilmek amacıyla 

hazırlanmış olan Ulaştırma Operasyonel Programı’nın birinci önceliği olan 

Demiryolu Altyapısının Geliştirilmesi altında yer alan iki demiryolu projesidir. Proje 

havuzundaki diğer projelerin başvuru formlarının hazırlığı süreci ise devam 

etmektedir.  

 

 

Ciddi zaman alan, işgücü ve finansal maliyeti olan maliyet-fayda analizinin 

IPA ile desteklenen projelerde titizlikle yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira, 

Avrupa Komisyonu maliyet-fayda analizini yeterli bulmadığı proje başvurularını 

reddetmekte ve revize edilip tekrar gönderilmesini talep etmektedir. Bu da reddedilen 

başvuru için harcanan zaman ve diğer kaynakların kaybına neden olmaktadır. Belli 

bir takvim içerisinde harcanmadığı takdirde Avrupa Birliği tarafından geri çekilen 

IPA fonlarının operasyonel program döneminde harcanamaması ise aday ülkeler 

adına büyük maddi kayıplara yol açabilmektedir. Avrupa Komisyonu, bu durumun 

yaşanmaması için bu çalışmada ismi sıkça zikredilen ‘’Yatırım Projelerinin Maliyet-

Fayda Analizi Kılavuzu’’ belgesini 2008 yılında yayınlamıştır. Bu kılavuzun, yatırım 

projelerinin maliyet-fayda analizini hazırlayanlar tarafından çok iyi bilinmesi Avrupa 
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Komisyonu’nun analizden istediklerinin yerine getirilebilmesi açısından önemli ve 

gereklidir.  

 

 

IPA 3. Bileşeninden faydalanabilmek için hazırlanan Ulaştırma Operasyonel 

Programımızdaki ilk öncelik olan ‘Demiryolu Altyapısının Güçlendirilmesi’ önceliği 

altında finanse edilmekte olan iki demiryolu projemiz bulunmaktadır. Demiryolu, 

son yıllarda Avrupa’da ve Türkiye’de yoğun bir şekilde yatırım yapılan bir 

sektördür. Avrupa Komisyonu Mobilite ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanmış Ulaştırma Üzerine Beyaz Kitap38 ve benzeri çeşitli Avrupa Birliği 

strateji belgelerinde belirtildiği üzere çevrenin korunması ve sera gazlarının 

salınımının minimize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Avrupa 

Birliği, politikaları gereği çevre dostu projeleri diğerlerine göre daha fazla 

destekleme eğilimindedir. Ulaşım modları arasında en çevreci olanı, havaya en az 

zararlı gaz salınımı yapanı ise demiryoludur. Ancak, demiryolu yatırımları oldukça 

pahalıdır ve tercih eden kullanıcılarının ekonomik durumlarından dolayı genellikle 

kar getirmemektedir. Genellikle sosyal getirisi olan, fakat finansal getirisi olmayan 

projelerdir. İşte tam da bu nedenle kamu kaynaklarıyla desteklenmeleri 

gerekmektedir. Yani, finansal net bugünkü değeri negatif, ekonomik net bugünkü 

değeri pozitif olduğundan, sosyal faydaları ise diğer ulaşım modlarının yatırım 

projelerininkilerden daha fazla olduğundan, IPA’dan yararlanmaya en elverişli 

projeler demiryolu projeleridir diyebiliriz. Bu nedenle, önümüzdeki IPA II 

döneminde de ön fizibilite etüdü yapılmış ve fizibil çıkacağı öngörülen demiryolu 

projesi havuzumuzu geniş tutmamız IPA II döneminde fon kullanımını maksimize 

edebilmemiz ve fon kaybı riskini minimize edebilmemiz açısından önem arz 

etmektedir.  

 

 

                                                           
38 White Paper on Transport, EC, Directorate-General for Mobility and Transport, 2011 
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Yukarıda da değinildiği üzere, bir projenin IPA’dan yararlanabilmesi için 

finansal net bugünkü değerinin negatif, ekonomik net bugünkü değerinin pozitif 

olması gerekmektedir. Aksi takdirde proje Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa 

Birliği’nin İşleyişi’ne Dair Anlaşma’nın 107 ve 108. Maddelerinde belirtilen ‘Devlet 

Yardımı’ kapsamında değerlendirilebilmekte ve reddedilebilmektedir. Bu husus, 

proje ve senaryo tercihlerinde en çok dikkate alınması gereken hususlar arasında yer 

almaktadır. Bu konuda karar verebilmek açısından şu sorunun cevabı da yardımcı 

olabilmektedir: 

 

 

-Kar amacı güden bir özel sektör firması bu yatırımı yapar mıydı? 

 

 

Eğer cevap ‘evet’ ise burada Avrupa iç pazar ilkelerine aykırı bir ‘devlet 

yardımı’ndan bahsedilebilir ve bu durumda Avrupa Birliği’nin ‘İç Pazar ilkeleri’ 

gereği bu projenin kamu kaynakları yerine özel sektör eliyle yapılmasının tercih 

edilmesi gerekir. 

 

 

Maliyet-fayda analizlerinde olabildiğince dış etkilerden uzak, objektif 

değerlendirmelerde bulunulmalı, gerçekçi olunmalıdır. İlk bakışta çok faydalı gibi 

görünebilen bir projenin ekonomik olarak daha faydalı bir alternatifi olabilir. 

Örneğin, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı’nın elektrifikasyonu elbette ki 

ekonomik olarak ciddi faydalar sağlayacakken; elektrifikasyonsuz seçenek 

incelendiğinde ekonomik olarak daha faydalı bulunmuştur. Eğer, elektrifikasyon 

seçeneğinin daha fizibil çıkması çok istendiğinden trafik tahminleri konusunda aşırı 

optimist davranılıp, beklenen trafik hacmi şişirilseydi, elektrifikasyon seçeneğinin 

ENBD’i diğer seçeneklerden daha yüksek çıkabilirdi. Ancak, bu durumda gelecekte 

tahmin edilen trafik ve gelir düzeyine ulaşılamadığı takdirde proje için harcanan 
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kamu kaynaklarının bir kısmı israf edilmiş olacaktı. Zira, IKZ Hattı’nın 

modernizasyonu için öne sürülen seçeneklerden elektrifikasyonsuz, ancak 

sinyalizasyonlu olanın ENBD’i en yüksek çıkmıştır ve projenin inşaatına bu 

seçeneğe göre başlanmıştır ve devam edilmektedir.  

 

 

Bununla birlikte, maliyet tahminleri de olabildiğince isabetli yapılmalıdır. 

Aşırı optimizmden kaçınalım derken aşırı pesimizm yanılgısına da düşülmemelidir. 

IKZ Hattı’nın Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi’nin tahmini yatırım 

maliyeti 344.6 m€ olarak tespit edilmiş, ancak sözleşme yaklaşık 220 m€’ya 

imzalanmıştır. Bu da 2. Senaryoyla ilgili maliyetin oldukça yüksek tahmin edildiği 

anlamına gelmektedir. Bu durumda, 397.7 m€ olarak tahmin edilen elektrifikasyonlu 

3. Senaryo için de gerçekleştirilseydi maliyetinin tahmin edilenden düşük olabileceği 

söylenebilirdi. Yüksek maliyetinden dolayı ENBD’i 2. Senaryonunkine göre daha 

düşük çıkan 3. Senaryonun uygulamada ENBD’i 2. Senaryonunkinden daha yüksek 

çıkabilirdi. Bir başka deyişle, 2. Senaryo için tahmin edilen 344.6 m€ ile sözleşme 

bedeli olan 220 m€ arasındaki fark olan 124.6 m€ ile 87.2 m€ olması tahmin edilen 

elektrifikasyon da gerçekleştirilebilirdi. 220+87.2=307.2 m€’luk yatırım maliyetiyle 

de elektrifikasyonlu 3. Senaryo kullanıcılarına, çevreye ve ekonomiye sağladığı 

ekstra faydalar da göz önüne alındığında ENBD’i en yüksek çıkan seçenek olabilirdi. 

Böylece ekonomik faydası daha yüksek olan bir proje seçeneğinin oldukça yanlış 

tahmin edilen yatırım maliyetinden dolayı rafa kaldırılmış olma ihtimali vardır. 

Bunlar belirsiz olan gelecekle ilgili tahminlerden ibaret olduğundan elbette ki 

‘elektrifikasyonlu seçenek tercih edilseydi proje daha fizibil çıkardı’ gibi kesin 

ifadeler kullanmak mümkün değildir, ancak maliyet ya da fayda kalemlerinin yanlış 

tahmin edilmesinin büyük maddi kayıplara yol açabileceği aşikârdır. 

 

Avrupa Komisyonunun IPA fonlarından faydalanmak için yapılan proje 

başvurularına ek olarak şart koştuğu maliyet-fayda analizlerinin mümkün olduğunca 

titizlikle, farklı bakış açılarını yansıtacak şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu 

amaçla da maliyet-fayda analizinde mümkün olduğunca fazla projeden direkt ya da 
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dolaylı yoldan etkilenen paydaşın fikirlerinden faydalanılması, gözden kaçabilecek 

maliyet ve faydaların minimize edilmesi ve dolayısıyla tahminlerin daha doğru 

olabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun için, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, TCDD, AYGM gibi kurum ve kuruluşların yanında, 

istihdama katkı, çevresel etki gibi sosyal fayda ve maliyetlerin tespit edilebilmesi 

açısından, analiz sürecinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde 

maliyet-fayda analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 

 

Kullanıcılar açısından faydaların ele alınabilmesi için uygulanabilecek en 

etkili yöntemlerden biri olan tüketici artığının hesaplanması yönteminin kullanılması 

oldukça zor olan sosyal faydaların hesaplanmasını oldukça kolaylaştıracaktır. 

Burada, baz alınması gereken değer tüketicinin hizmete ödemeyi kabul edebileceği 

en yüksek miktardır. Tüketici, bu miktarın ne kadar altında ödeme yaparak o 

hizmetten faydalanıyorsa o hizmetin o kullanıcıya faydası o kadardır denebilir. Bu 

fayda tahmini kullanıcı sayısıyla çarpılarak tüketici artığı açısından ekonomik fayda 

bulunabilir. Maliyetler için de, zararlar için ödemeye razı olunan, kabul edilen telafi 

ödeme tutarları baz alınarak hesaplama yapılabilir.  

 

 

Ayrıca, ülkemizde geçmişe yönelik benzer projelerde ne gibi maliyet ve 

faydaların ortaya çıktığı gözlemlenmeli ve geçmişteki projelerin sayısal çıktılarından 

olabildiğince faydalanılmalıdır. Şayet ülke içinde kıyaslanabilecek benzer bir proje 

yoksa, sosyo-ekonomik, coğrafi vb. benzerlikler gösteren ülkelerde geçmişte yapılan 

benzer projelerin maliyet ve faydaları incelenmelidir. Örneğin, arazisi engebeli, 

dağlık olmayan ve kişi başına düşen milli geliri, vatandaşlarının satın alım gücü 

oldukça yüksek olan Hollanda’da yüksek hızlı tren projesinin kullanıcılara 

sağlayacağı fayda iş verimliliği açısından oldukça yüksek ve yatırım maliyeti de 

arazisi engebeli olan ülkelerdeki benzer projelerinkilere göre oldukça düşük olabilir. 

Çünkü yükselti farkları yüksek olan ülkelerde yüksek hızlı trenlerin belli bir eğimden 

fazlasını tırmanmasını ve dolayısıyla hız kaybını engellemek için tünel, viyadük gibi 

sanat yapıları yapılması gerekecektir. Bu yönden, kıyaslama yapılacak ülkelerin, 
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sosyo-ekonomik, coğrafi vb. yönlerden ülkemizle daha fazla benzerlik göstermekte 

olan İspanya, İtalya gibi ülkeler olması daha isabetli olacaktır. Bu ülkelerdeki 

Ulaştırma Bakanlığı ve benzeri otoritelerden geçmişte gerçekleştirilen projelerle 

ilgili bilgi alınması, bu ülkelere çalışma ziyaretlerinde bulunulması, 

gerçekleştirdikleri projelerde katlandıkları maliyetlerin ve elde ettikleri faydaların 

öğrenilmesi ve bu değerlerin ülkemizde gerçekleştirilen projelerde kullanılması 

maliyet-fayda analizi sonuçlarının doğruluğu açısından önemli yararlar sağlayacaktır. 

Eğer, yerel bir veri ya da kıyaslayabileceğimiz veriler mevcut değilse, Avrupa 

ülkelerindeki geçmiş dönem projeleri incelenerek ortaya çıkarılan ve ülkelerin 

ulaşım modlarına göre zaman faydalarının, kazaların azaltılması yoluyla elde 

edilen faydaların, yıllara göre tavsiye edilen CO2 miktarlarının vb. 

parasallaştırılmış halinin sunulduğu HEATCO39 ve IMPACT40 Çalışmaları 

verileri Avrupa Birliği fonları yardımıyla gerçekleştirilen projelerde yaklaşık 

maliyet ve faydaların tahmin edilmesinde baz alınabilmektedir. Maliyet-fayda 

analizlerinde bu veriler ve değer aralıkları baz alınarak tahminler yapıldığında, 

Avrupa Komisyonu analizin objektifliği konusunda pozitif bir görüşe sahip 

olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
39 Stuttgart Üniversitesi, Ulaştırma Maliyetlemesi ve Proje Değerlendirmesi İçin Uyumlaştırılmış 

Avrupa Yaklaşımları, http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/ , 2006 
40 Avrupa Komisyonu, Ulaştırma Sektöründe Dışsal Maliyetlerin Tahmin Edilmesi El Kitabı, 

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf , 2008 

http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf
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