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FARKLI EKONOMİK ÖMRE SAHİP PROJELER ARASINDA
SEÇİM YAPM A KRİTERLERİNDEN EŞDEGER YILLIK
MALİYET KAVRAMI
Müge İşeri•

GİRİŞ

İşletmeler üretimde kullanmakta oldukları iş makinelerini herhangi bir
sebeple değiştirme durumunda, birinin kabulü ile diğerinin reddi gereken iki proje
n
arasında karar verme zorunda kalırlar. Değiştirmek kararı, eski makineni
analiz
Bu
verilir.
arasında
kullanımına devam edilmesi ile yenisinin satın alınması
kalan
sırasında işlemlerin kolaylaşması amacıyla genellikle eski makinenin
ekonomik ömrünün yeni alınması düşünülen makinenin ekonomik ömrüne denk
olduğu varsayılmaktadır. Ancak daha gerçekçi bir yaklaşımla, farklı ekonomik
ömürlere sahip iş makineleri arasında seçim yapma durumunda kalındığında, daha
başka işlemlerin yapılmasına gerek vardır.

Bu çalışmada ekonomik ömürleri aynı olmayan projeler arasında seçim
yaparken kullanılan yöntemlerden biri olan Eşdeğer Yıllık Maliyet yöntemi
tanıtılacaktır.

Ancak bu yöntem hakkında daha detaylı açıklamalar yapılmadan önce farklı
ekonomik ömürlere sahip proje analizlerinde karşı l aşılan sorunlardan söz etmekte
fayda vardır.
l. Enflasyonun varlığı durumunda değişimi öngörülen varlığın maliyeti daha
yükselecek ve satış fiyatı ile işletme maliyetleri büyük o l asılıkla değişecektir. Bu
durumda varlığın ekonomik ömrü boyunca satin alnı~ ve işletme maliyetlerinin
aynı kalacağı varsayımı ile çelişmektedir.

Il. Değişimi öngörülen yeni makine, büyük olasılıkla yeni teknoloji içerecek
ve doğal olarak nakit akımları da değişecektir. Bu faktörde eşdeğer Yıllık
Maliyet yönteminde göz önüne alınmamıştır.
- III. Çoğu projenin ekonomik ömrünü tespit etmek oldukça güçtür.
• Yrd . Doç . Dr. İstanbu l Kültür Üniversitesi, İşletme Bölümü.
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Bu tür problemlerin varlığına rağmen yine de ekonomik ömürleri farklı
projeler arasında seçim yapılabilir. Bu durumda kullanılan kriterlerden _biri olan
Yıllık Eşdeğer Maliyet yöntemi bir örnek üzerinde açıklanacaktır.
Bir füma A ve B olmak üzere iki tür makine alımı konusunda seçim yapmak
durumunda olsun. Her iki makinenin de aynı kapasiteye sahip olduğunu ve aynı işi
yaptığı kabul ~dilsin. (A) makinesinin ekonomik ömrü Uç yıl olup satın alma
maliyeti 15.000.000.000 TL. Yıllık işletme giderleri 5.000.000.000 TL. 'dır. (B)
makinesi ise daha ekonomik bir modeldir. İki yıllık bir ekonomik ömrü olup
10.000.000.000 TL. maliyeti vardır. Yıllık 6.000.000.000 TL. 'dır. Söz konusu
değerler gerçek nakit akımlarıdır ve TL olarak sabit satın alma gücüne dayalı
maliyetlerdir.
·
Her iki makine de tamamen aynı ürUnÜ ürettiği için ikisi arasında seçim
yapabilmenin tek yolu maliyet esasına dayalı analiz. yapılmasından geçmektedir.
Maliyetlerin bugünkü değeri aşağıdaki şekilde hesaplandığı takdirde:
Maliyetler (TL,, 000.000)

Makine

Co

Cı

C2

%6

C3

ıskonto oranı

üzerinden bugünkü
değerleri

A

15

5

5

5

28.37

B

10

6

6

-

21. 00

Bu sonuca göre maliyet açısından bugünkü değeri daha düşük olan (B)
makinesi mi alınmalıdır? Cevap olarak böyle bir zorunluluk altında olunmadığı
söylenebilir. Çünkü (8),(A)'dan bir yıl önce değiştirilmek durumundadır. Başka bir
değişle gelecekteki yatırım kararlarının zamanlaması, bugün için (A) ve (8) arasında
yapılan seçimle uyumlu olmalıdır. Makineler arasında doğru seçim yapabilmek,
toplam maliyet bedelinin bugünkü değerini yıllık maliyete dönüştürmekle mümkün
olabilir.
Varsayımlar genişletildiği takdirde ve Fin11ns yöneticisinin SÖZ konusu (A)
makinesini fabrika müdürüne kiraladığı düşünüldüğünde; Birinci yıldan başlamak
üzere Uç eşit kira ödemesi olacaktır. Bu ödemeler (A) makinesinin başlangıçtaki
satın alma maliyetini ve ilk yıldan üçüncü yılın sonuna dek olan işletme maliyetlerini
kapsamalıdır. Dolayısıyla finansal _ yönetici kira ödemelerinin (A) makinesinin
maliyetinin bugünkü değeri olan 28.370.000.000 TL. 'n ın altında kalmamasına
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dikkat etmelidir. Eşdeğe.r yı llı k mal iyet olarak ad l and ı rabi l eceğ im iz bu ödemeler,
(A) için y ıllı k 10.61 veya 10.610.000.000 TL. d ır.
Maliyetle r (TL., 000.000.000)
Co

Cı

C2

o/o 6

C3

ı sko n to oran ı

üzerinden bugünkü
değerler i

.

A Makinesi

15

5

5

5

28. 37

Eşdeğer

-

10.61

10.61

10.61

28.37

Yıllık

Maliyet

Kira ödemeler i yada eşdeğer y ı l lı k lma liyet (A) maki nesin in bugü nkü
değeri n e ve ömrüne denk annuite değerin den başka bir şey deği l d i r. 10.6 1 ann uite

d eğeri aşağı da aç ı k l adığı m ı z şeki l de bu l u n muştur.

Annuitenin bugünkü

(A) makinesi iç in top lam nakit

değeri

ç ı kış l arın ın

bugünkü

değeri

28.37

Annuite

şekl i ndeki

ödemeler x

Üçüncü yılın annuite değer i
Bu neden le annuite ödemeler i,

Aynı

~= 1 061

. 2 673
(o/o 6.3)

'

tür h esap l a m ay,ı (B) makinesi için yaptı ğ ımı zda;

281

Müge İşeri

Maliyetler (TL., 000.000.000) .

Co

c,

oranı
% 6 ıskonto
üzerinden bugünkü

Cz

değerleri

B Makinesi

10

6

6

21.00

Eşdeğer

-

11.45

11.45

21.00

Yıllık

Maliyet
dol ay ı

makinesi (B)' ye göre y ıllı k eşdeğer maliyetinin dah a avantajlı olmasından
(A)
tercih sebebidir.

Burada, farklı ekonomik ömürlere sahip varlıkların karşılaştırılmasında temel
kural en dü şük eşdeğer yı llı k maliyete sahip makinenin seçi lmesidir. Eşdeğer yıllık
maliyet ise, tüm maliyetlerin bugünkü değerinin annuite faktörüne böltinrnesiyle elde
ed ileb ilir.
1. Eşdeğer Yıllık Maliyet ve Enflasyon
Önceki bölümde hesaplanan eşdeğer yıllık maliyetler, tahmini gerçek
maliyetlere ve % 6 gerçek ı skonto oranına dayanan gerçek annu ite değerleridir.
Sözkonusu annuite ler nominal şeki lde de belirtilebilir. Örneğin tahmini enflasyon
oran ının %5 olduğu varsayıldığında, annuite halindeki ilk nakit akışını 1.05 ile,
ikinci nakit akış ını ( 1.05) (1.05) yani 1.1 O ile çarparak nominal değerlere ulaşmak
mümkündür.
A)

Gerçek Ann uite Nom inal
Nakit Akış ı

B)

.

Co

Cı

C2 C3

10.61

10.6 1

J0.6 1

11. 14

11.70

12.28

11.45

11.45

Gerçek Annuite Nominal
Nakit Ak ı ş ı

12.02

12.62

Bu durumda da (A)' nın (B)' ye göre daha üstün olduğurtu görüyoruz.
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Burada unutulmaması gereken nokta, gerçek annuite, gerçek ı sko nto oranı
üzerinden, buna karşılık, eşdeğer nominal nakit oluşları ise, nominal oran üzerinden
ıskonto ed ilmelidir.
Nominal Iskonto Oranı = rnoıninaı = ( 1+rgerçck) (1 +enflasyon oranı) - 1

= (l.06) (1.05)-1= % 11.3
Her dönem için eşdeğer maliyetlerin karşı ! aştın im as ında, hesaplama lar
gerçek değerler üzerinden yapılmalıdır. Eşdeğer y ıllık maliyetler nominal değerler
üzerinden hesaplanırsa özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yan lı ş
seçimler yapı l abi lir.
Ancak söz konusu makine, fabrikaya kira lanırken kira ödemelerinin
enflasyona endeks l en miş olmasına dikkat edi lmelidir. Örneğ in y ıllık enflasyon oranı
%5 civarında seyrederken, kiralar aynı oranda aıtış göstermezse, kira ödemelerinin
gerçek değeri düşecek, makinen in alı mı ve i ş l etme gideri maliyetlerini
karşılayamayacaktır .

2.

Eşdeğer Yıllık

Maliyet ve Teknolojik

Değişim

Eşdeğer yı ll ık maliyetleri karşılaştırma ile ilgili yap ılan ana lizde, makinenin '
ekonomik ömrü boyunca, gerçek satın alma il e i ş l etme maliyetlerinin aynı kaldığı
düşünülmü ştür. Halbuki gerçekte durumun böyle olmadığını ve teknolojik ge li şme l er
sonucu , yeni makinelerin satın alma ve işletme maliyetl_erinin her yı l %20 oranınd a
azaldığı kabul edi lirse; Bu durumda yen i ve daha düŞük maliyetli makinelerin
gelecekteki kulJanıcıları kira maliyetini yı lda %20 oranında kesebilirler ve eski
makine sahipleri de bu kesintiye ayak uydurmak zorunda kalabilirler. O halde gerçek
kira düzeyleri yılda %20 oranında düşerse, her bir makineyi kiral amanın maliyeti ne
olacaktır?

r 1 =Birinci

yı ldak i

kira

r2 = İkinci yıldaki kira
r3 = Üçüncü y ıldaki kira
ise;
r2 = 0.8 x r 1
r3 = 0.8 x r2 veya 0.64 x r 1 olacaktır.

Her bir makinen in sah ibi , kirayı makinelerle il gili maliyetlerin ş imdiki
değerini kapsayacak şekilde belirlemelidir. /A) makines i içi n,
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(A)'yı kiralamanın

bugünkü

değeri

(A)'yı kiralamanın

bugünkü

değeri

=ı +-r.--+-r._J_
= 28,37
3
2
2

1,06

=ı+
1,06

(1 ,06)

(1,06)

0,8r1 + 0,64r1
3
(1;06) 2 (1,06)

=28,37

Bu durumda r 1 = 12.94 veya 12.940.000.000 TL'dir.

(B) makinesinin

kirasının

bugünkü

değeri

r 1 = 12.69 veya 12.690.000.000 TL'dir
'

Bu durumda makinelerin faydası tersine dönmüştür. Teknolojik ilerlemenin
yeni makinelerin gerçek değerini düşürdüğü gerçeği, (A)'ya göre daha kısa ömlirlü
olan (B) makinesini avantajlı kılmalhadır.
3.Sonuç

bir genelleme ~pıldığı zaman yıllık eşdeğer maliyetleri
daima kabul edilen varsayımların da gözönüne alınması gereği ortaya
çıkar. Öncelikle analiz sırasında niçin. yıll ı k eşdeğer inaliyetlerin kullanıldığı
bilinmelidir. (A) ve (B) makineleri gelecekte farklı zaman dilimlerinde değiştirilecek ·
makinelerdir. Dolayısıyla ikisi arasında yapılacak seçim ge lecekteki yatırım
karar l arı nı etki leyecektir.
Sonuçta

karşılaştırırken
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