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Enerji Yöneticisi proje teklifi ve değerlendirme raporunun 

hazırlanmasında aşağıdaki hususları dikkate almalıdır.

1) Projenin değerlendirilmesi için karar verme yetkisine 

sahip olan kişi belirlenmelidir.

2) Proje değerlendirme  raporunun formu, karar  verecek 

olan kişi için yeterli olmalıdır.

3) Aşağıdaki maddeler raporda açıkça belirtilmelidir.

a) Proje niçin düşünülmektedir ?

b) Proje neyi amaçlamaktadır ?

c) Mali ve diğer yararları ne olacaktır ?



Projeyi değerlendirirken ve proje teklifi geliştirirken aşağıdaki önemli 

sorular dikkate alınmalıdır.

1) Yapılan teklif, şirketin belirlenmiş enerji  polikası ve diğer iş 

planlarıyla uygunluk içinde midir?

2) Enerji tasarrufu etüdü sırasında belirlenen

Hiç yatırımsız

Düşük maliyetli

Basit işletme  tedbirlerinin çoğu başarılı bir şekilde yürütülmekte 

midir?

3) Bu teklif gerçekleştirilen çalışmalardan sonra atılması gereken bir 

sonraki mantıklı adım mıdır?

4) Projeden etkilenen ürünler için tahmini piyasa değeri nedir ?

5) Projenin  yapılan yatırımı geri ödeme süresi nedir?

6) Yapılan teklif, açık, özlü ve sayısal mıdır yani sonuçları doğru 

olarak değerlendirilebilmekte midir?



Sermaye ile ilgili maliyetler

Ön enerji tasarrufu etüt çalışmalarının maliyeti

Planlama çalışmalarının maliyeti

Mühendislik ve dizayn maliyeti

Dizayn ve temin maliyetleri de dahil olmak üzere ekipmanın 

maliyeti

Çelik işleri ve inşaat işleri gibi ilave malzemelerin maliyeti

Fabrikanın modifikasyonu sırasında yapılan duruşların 

maliyeti

Mevcut ekipmanın değiştirilmesi veya onarım maliyeti

Nakliye maliyeti, ithalat giderleri ve vergileri



Her yıl tekrarlanan işletme maliyetleri

İlave bakım

Önerilen ekipmanı çalıştırmak için yakıt, soğutma suyu, 

basınçlı hava ve diğerleri için yapılan ekstra masraflar

Ekstra işçilik bedeli

Korozyon kontrolu,temizleme vs için ekstradan kimyasal 

maddeler

İlave sigorta masrafları

Amortisman



Proje maliyetlerinin doğruluğu, yapılan analizlerin tipine 

bağlı olarak değişir.

Genel olarak tahminlerin doğruluğu, aşağıdaki ana hatlar 

dahilinde olmalıdır.

Detaylı enerji tasarruf etüt raporları %25  ile %30

Ön fizibilite çalışmaları %15 ile %20

Fizibilite çalışmaları %10

Küçük projeler için fizibilite çalışmasının ve detaylı  

mühendislik hizmetlerinin maliyetleri toplam proje 

maliyetinin %5 ile en fazla %25 arasında değişir.

Büyük projeler için bu maliyetler %10-20 arasında değişir.



Yatırım Tutarı

Firmanın veya yatırımcının yatırım yapacağı harcamaların 

toplamını içermektedir.

Proje değerlendirmesinde yatırım miktarının az veya çok 

olması projenin kabülünü olumlu veya olumsuz yönde 

etkiliyebilir.

Yapılacak yatırımın finansman olanaklarının, nereden ve 

hangi koşullarda temin edileceği bilinmelidir.



Yatırımın Ömrü

Yatırımın ekonomik ömrü, söz konusu yatırımın faydalı üretimde 

bulunacağı süredir.

Ömür en az 1  yıldan başlamak üzere, 10, 20 50 veya daha fazla olabilir.

Yatırım ömrü arttıkça yatırımın nakit giriş ve çıkışlarının belirsizlik 

derecesi artar.

Bu nedenle yapılan hesaplamalarda yatırım ömrü 10 olarak dikkate 

alınmalı ve böylece nakit giriş ve çıkışlarındaki belirsizlik azaltılmalıdır.

Yatırımın fiziki ömrü ise teknik iş ve faaliyetlerin yerine getirilerek fiilen 

üretimde bulunulacak süre olarak tanımlanır.

Bazen sabit varlık yatırımları fiziksel olarak üretim yapabilir durumda 

oldukları halde, yeni mal ve hizmetlerin ortaya çıkışı, tüketici zevklerinin 

değişmesi, teknolojik gelişmleler ve ekonomik yönden üretimleri 

durdurulması gerekebilir.

Bu nedenle yatırım kararı verirken fiziki ömürden çok ekonomik ömrün 

tahmini önem kazanmaktadır.



Yatırımın Hurda Değeri

Hurda değer, bir yatırımın ekonomik ömrü sonundaki 

piyasa değeridir.

Hurda değer bir varlığın hem ekonomik ömrü sonundaki 

değeri, hem de fiziki ömrünün sonundaki değerini 

kapsar.

Yapılacak yeni yatırımlarda eski yatırımın hurda 

değerinin yeni yatırım tutarından düşülmesi gerekir.

Hurda değeri doğru tahmin edilmelidir. Hurda değerinin 

yanlış tahmini, çoğu kez yanlış kararların alınmasına 

neden olur.

Hurda değerinin büyük miktarlara varması, yatırım 

projelerinin değerlendirilmesinde hesaplara katılmasını 

zorunlu hale getirmekte ve bazen yanlış sonuçlara 

ulaşılmasına neden olmaktadır.



İskonto Oranı

Yatırımcının yaptığı yatırımdan elde etmeyi umduğu minimum verim 

oranıdır yani karlılıktır.

Yatırım karlılığı,

Yatırımım piyasadaki kazanç oranı,

faiz oranı

risksiz yatırımların verim oranı

yatırımın risklilik derecesi v.b.

gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Yatırımcı, yatırımdan beklediği nakit girişleri ile bu nakit girişlerin elde 

edilmesi için harcanan yatırım tutarının karşılaştırılmasında iskonta 

oranında faydalanacaktır.

Bu değerlendirmeden sonra, yatırımcı söz konusu minimum verim 

oranından daha düşük verim sağlayacak projeleri kabul etmeyecek, 

bu verime eşit veya daha az verim sağlayacak proje tekliflerini kabul 

etmeyecektir.



Paranın zaman değeri

Belli bir faiz veya iskonto oranı gözönünde 

bulundurulmak suretiyle paranın, bir zaman süreci içinde 

elde edildiği  veya harcandığı devrelere göre değişik 

değerlerde düşünülmesine paranın zaman değeri denir.

Bu gün 100 TL bir yıl sonra %25 iskonto ile bir yıl sonra 

125 TL elde etmesi durumu, paranın zamanla artması iş 

sahasında kullanımı ve faiz ile bankada bulundurulması 

ile sağlanabilir......

Bir yıl sonra 125 TL elde edilecek paranın %25 iskonta 

oranı üzerinden bugünkü değeri 100 TL dır.

Gelirler ve giderler için paranın zaman değeri yatırım 

hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.



Paranın zaman değeri niçin önemlidir ?

Bir mal veya hizmet üretimi için düşünülen projeler tahsis 

edilecek parasal kaynakların ekonomik ve mali yönden 

avantajlı olup olmadığı

Harcamalar ve gelirlerin aynı zaman dilimine getirilmiş 

değerleri karşılaştırıldığı taktirde  anlamlı ve mantıklı bir 

karşılaştırma mümkün olacaktır.

Kabül edilecek bir iskonto oranına göre aynı zaman 

düzeyine getirilmiş harcamaların ve gelirlerin farkı, 

GELİRLER LEHİNE BİR SONUÇ OLUŞTURUYORSA

projenin avantajlı olduğu düşünülecektir.

aynı zaman 

düzeyine getirilmiş 

Nakit girişleri

Aynı zaman 

düzeyine getirilmiş 

harcamalar>
Harcama ve gelirleri aynı zaman düzeyine getirmek için uygulanan faiz ve iskonto oranı

Genellikle piyasa cari faiz oranı olmaktadır.

BÜYÜK



Bileşik Faiz Ne Demektir ?

100 TL  yıllık % 50 faiz veren bir bankaya 3 yıllık süreyle yatırırsak

para birinci yıl sonunda= 100*(1+0.50)= 150 TL

Para ikinci yıl sonunda= 150*(1+0.50)=225 TL

Para üçüncü yıl sonunda =225*(1+0.5)= 337.5 TL değerine ulaşır.

Paranaın n yıl solunda ulaşacağı değer

S= P*(1+i)n

S: n yıl sonunda paranın gelecekteki değeri

P: ilk yatırım yada paranın şimdiki değeri

i: yıllık faiz oranı, iskonto oranı, sermayenin maliyete oranı



Örnek: 100 YTL %18 faiz oranına göre 15 inci yıl 

sonunda alacağı değer nedir:

S= 100*(1+0.18)15

S= 1197 TL



Bir yıldan az süreli devrelere ait bileşik faiz hesapları ?

Uygulamalarda bir yıldan az sürelere pek rastlanmamaktadır. 

Örneğin 3, 6 aylık gibi süreler. Bazen ısı yalıtım projeleri çok 

kısa zamanda kendisini geri ödemektetir.

Eğer devreler bir yıldan az ise hesaplamada kullanılacak faiz 

oranı(i), yıllık faiz oranının devre sayısına bölünerek bulunur. 

Devre sayısı, bileşik hesabının bir yıl içinde kaç defa 

tekrarlanacağını ifade etmektedir.

Devre sayısı ne olursa olsun faiz oranı daima yıllık olarak 

verilmektedir.

Örneğin yıllık faiz oranı %20,  devre sayısı 2 yani 6 ay, 4 yıllık 

süre sonunda paranın alacagı değer

i=0.2/2=0.1

n= 2*4=8

Alınarak bileşik faiz hesabı yapılır.



N yıl sonra elde edilecek paranın bugünkü değerinin hesaplanması





Projelerin ekonomikliğinin değerlendirme Yöntemleri



Geri ödeme Süresi Yöntemi

Yöntem, bir proje için yapılacak yatırımın masrafının, bu proje için sağlanacak faydalarla 

tamamen ödeneceği yıl sayısının bulunmasıdır.

Geri ödeme süresi yıllık faydanın eşit olması varsayımına göre aşağıdaki formül 

ile hesaplanır.

GÖS= I / F

GÖS= geri ödeme süresi

I= Toplam Yatırım

F= yıllık fayda

Enerji tasarrufu projelerine uygulandığında formül aşağıdaki gibidir.

GÖS =  Toplam Yatırım Maliyeti  /  Cari Enerji Fiyatlarıyla Yıllık Tasarruflar

Geri ödeme süresi ne kadar kısa ise, yatırımda o derece iyi bir performansa sahip

demektir.







Örnek 3: Ekonomik ömürleri birbirinden farklı iki proje ( A ve B ile ilgili nakit akımları 

Aşağıdaki gibi ise prolerin geri ödeme süreleri ne kadardır ?



Bugünkü Değer Yöntemi ( Present Value )

Bu yöntem projenin ömrü boyunca oluşturacağı 

fayladaları dikkate almaktadır.

Bu yönteme göre proje değerlendirmede, yatırımın 

sağlayacağı nakit girişleri önceden tesbit edilen bir 

iskonto (i) oranına göre, bugüne indirgenerek toplanır.

İndirgenmiş fayda toplamı, masraf tutarından büyükse 

proje KABUL,

Küçükse proje RET edilir.

Enerji verimliliği yatırımlarından elde edilecek tasarruflar 

nakit girişi olarak kabul edilecektir.

İşletme bakım, işçilik gibi maliyetler ise nakit çıkışıdır.





Net Bugünkü Değer Yöntemi ( Net Present Value)- NBD

NBD yöntemi ile önceden belirlenen bir iskonto oranına göre, projenin 

sağlayacağı faydaların bügünkü değerlerinin toplamı ile yatırım harcamalarının 

bügünkü değerlerinin toplamı arasındaki fark bulunur.

Bulunan NBD pozitif ise proje KABUL aksi ise proje RET edilir.

Bir projenin ticari  yönden kabul edilebilmesi için NBD’nin sıfırdan 

büyük ve en az sıfıra eşit olması gerekir. Çok sayıda projelerden seçim 

yapılırken NBD en büyük olana bakılır.



NBD= Fayda – Masraf =  2 131 400 000- 2 019 450 000 

NBD =  111 950 000 TL  proje kabul edilir.





Net Bugünkü Değer Yöntemi ( Net Present Value)- NBD

Üstünlükleri

Paranın zaman değerini dikkate almaktadır.

Uygulaması kolay ve basittir. Çünkü kriter en karlı projeyi değil belirli bir 

ölçümün üzerinde olan ( yatırım tutarının üzerinde olan) bütün yatırım 

projelerini kabul etmektedir.

İskonto oranına karşılık gelen tablolor kullanılarak hesaplaması kolayca 

yapılabilir. Günümüzde bilgisayar programları kullanılarakta hesaplamalar 

yapılabilmektedir..

Sakıncaları

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde  farklı iskonto oranları farklı 

sonuçlar vereceğinden, iskonto oranlarının tespiti önemlidir. 

Yüksek iskonto oranları, ekonomik ömürlerin ilk yıllarında daha fazla nakit 

giriği sağlayan yatırım projelerinin kabulüne imkan verirken

Düşük iskonto oranı toplam nakit girişi yüksek projelerin seçimini 

sağlamakta ve nakit girişinin zamanına gereken önemi vermemektedir.

İskonta oranını değiştirmekle proje süresi değiştirilebilir.

Büyüklüğü farklı yatırım projelerinin karşılaştırlmasında sağlıklı sonuç 

vermemektedir. Iskonta oranının tam tespit edilememesinden dolayı



Net Bugünkü Değer Yöntemi ( Net Present Value)- NBD

Sakıncaları

İskonta oranının projenin ekonomik ömrü boyunca 

değişmeyeceğinin sabit kalacağının varsayımıdır. Zaman 

içerisinde piyasa faiz oranları, faiz oranları yatırımın karlılık 

oranları değişebilir.

Yatırımın sağlayacağı her yılın her akımını, farklı bir iskonta 

oranından bugünkü değere çevirmek oldukça güçtür.

Ancak uzmanlar,  iskonto oranının kısa vadelerde çok değişken 

olmadığından sabit sayılabileceğini ileri sürmekte ve özelikle 

ekonomik ömürleri uzun yatırımlarda, başlangıç yılından 

uzaklaştıkça iskonto oranının gittikçe küçüleceğinden, sonucu 

pek fazla etkilemeyeceğini iddia etmektedirler.

Net bugünkü değer yöntemi, yatırım projlerinin gerçek verim 

oranlarını göstermemekte, ancak projelerin karlılık oranı 

yöntemine nazaran daha az gerçekçi bir kararlaştırmaya imkan 

vermektedir.



İÇ KARLILIK ORANI(İKO) YÖNTEMİ (İnternal rate of Return)

Bir yatırım projesinin ne oranda gelir getireceğinin veya 

fayda sağlayacağının hesaplanmasıyla ilgilidir.

İç karlılık yönteminde iskonto oranı bir veri değil, bir 

bilinmeyendir.

İç karlılık oranı yöntemi ile projeye ait nakit girişlerini, nakit 

çıkışlarına eşitleyen verim oranı hesaplanır.

Bulunan verim oranı ile yatırımcının belirlediği iskonto oranı 

karşılaştırılarak projenin kabül ve reddine karar verilir.

İç karlılık oranı ne kadar yüksekse proje o kadar kabul 

edilebilirlik özelliği yüksek bir projedir.

İç karlılık oranı projeyi üstlenen girişimciye proje için borç 

alması gerektiği zaman, ödeyebileceği maksimum faiz 

oranının ne olması gerektiği konusunda açık bir ölçü 

vermektedir.

İç karlılık oranı yöntemi bugünkü değer yöntemi gibi paranın 

zaman değerini ve yatırım faydalı ömrünü dikkate almaktadır.



Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların 

bugünkü değer toplamının, yatırım harcamalarının 

bugünkü değer toplamına eşitleyen faiz)iskonto oranı:

İç karlılık oranına göre projeler arasında bir tercih yapılması gerekiyorsa, r 

oranı büyük olan proje seçilir.







Yatırımcının belirlediği iskonto oranı %25 dir. Ancak hespalanan iç karlılık oranı bu 

iskonto oranından küçük olduğundan projenin iptal edilmesi gerekir.







İÇ KARLILIK ORANI YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ VE SAKINCALARI





FAYDA MASRAF ORANI YÖNTEMİ (BENEFIT/ COST RATIO)

Firma açısından bir yatıtrımın fayda.masraf oranı yatırımın belli bir 

iskonto oranıyla bugünkü  değere çevrilmiş nakit girişlerinin, yatırımın 

nakit çıkışlarının bugünkü değerine oranıdır.

FAYDA / MASRAF =

Projelerin fayda/masraf oranları büyükten küçüğe göre sıralanır. En 

büyük fayda/masraf oranına sahip proje tercih edilir. Ayrıca bu oran 

çeşitli projeler arasındaki öncelik sırasını göstermektedir.



Fayda/Masraf = 2131 400 000 / 2 019 450 000  = 1.06

1.06 >1 olduğundan proje kabul edilir.



NET FAYDA MASRAF ORANI YÖNTEMİ (NET BENEFIT/ COST RATIO)

Net fayda/masraf oranı (NF/M) net bugünkü değer ve fayda/masraf oranı (F/M) 

yöntemlerinin karışımıdır.

Bu yöntemle önceden belirlenen bir indirgeme oranına göre projenin fayda ve 

masraflarının bugünkü değerleri toplamları arasındaki fark bulunur. Bu fark yatırım 

harcamalarının bugünkü değer toplamına bölünür.

Firma açısından bir yatırımın fayda/masraf oranı yatırımın belli bir iskonto oranıyla 

bugünkü  değere çevrilmiş nakit girişlerinin, yatırımın nakit çıkışlarının bugünkü 

değerine oranıdır.

Net fayda/masraf oranı o projenin fayda/masraf oranından 1 çıkarılması 

sonucunda bulunmaktadır.

Net fayda / masraf oranı > 0 ise proje kabul edilir.





BİRDEN FAZLA PROJENİN KARŞILAŞTIRILMASI













A PROJESİ İÇİN İÇ KARLILIK ORANI























1. What is the Turkish energy policy?

2. What are the alternative energy sources? Explain one of them in detail.

3. Why do we need to use alternative energy sources?

4. Explain the advantages and disadvantages of hydroelectric power plants.

5. What is renewable energy?

6. What is nuclear energy? What are the advantages and disadvantages of 

nuclear energy?

7. Do you agree or disagree with nuclear energy usage?

8. Rüzgar enerjisinden elektriğe kadar enerji dönüşüm adımlarını yazınız ve 

açıklayınız.

9. Betz Limiti nedir açıklayınız.


