
YATIRIM PLANLAMASiNDA

ÖLÇf:K Sf:ÇiMi, f:TKiN MiNiMUM ÖLÇf:K
Vf: OPTiMUM ÖLÇf:K

Sitki GÜKLf:K . f'ehmi DiNÇf:K
Proje Degerlendirme ve Izleme Müdürlügü i

Uzmanlari

Çesitli ölçek büyüklüklerinin maliyet, kar ve ve
rimlilik üzerine olan etkileri nedeniyle bir yatirimin
planlanmasi asamasinda büyük önem tasiyan konu
lardan bir tanesi ölçek seçimidir. Herhangi bir alan
da yatirim yapan bir girisimcinin beklentilerinin
gerçeklesmesi, girdigi piyasada bir yer edinip rakip
leri ile rekabet edebilmesi önemli ölçüde seçtigi öl
çege baglidir.

Gelismis ülkelerdeki büyük ölçekli tesislerin sag
ladigi içsel ve dissal tasarruflardan Türkiye'deki kü
çük ölçekli tesisler nedeniyle faydalanilamamakta ve bu

küçük ölçekli tesisler yüksek maliyetleri e çalismak
zorunda kalmaktadir. Olçek ve maliyetler arasindaki
bu direkt iliski neticesinde tesis ölçegi büyüdükçe or
talama maliyetler belli bir ölçek büyüklügüne kadar
düsmekte ve bu ölçek büyüklügünden sonra pek d~
gismemektedir. Ölçek büyüdükçe ortalama maliyet
lerdeki azalma ölçek ekonomileri (economies of
Scale), ortalama maliyetlerdeki düsmenin sona erdi-

gi yani ortalama maliyetin minimum oldugu ölçek
büyüklügü etkin minimum ölçek (minimum efficient
5cale) olarak adlandirilmaktadir. Bu ölçek büyüklü
günde tüm ölçek ekonomilerinden yararlanilmakta
dir. Dolayisiyla ölçek seçimi konusunda karar
verebilmek için belirlenmesi gereken ilk büyüklük et
kin minimum ölçek büyüklügüdür. Etkin minimum
ölçek, bu ölçek büyüklügünde ortalama üretim ma
liyetleri minimum oldugundan dolayi etkindir ve tüm

ölçek ekonomilerinden yararlanilmaktadir. Minimum
olmasinin nedeni ise girisimcinin girdigi piyasada bir
yer edinip rakipleri ile rekabet edebilmesi için kuru
lacak tesisin en küçük ölçegidir.

Etkin minimum ölçegi etkileyen en önemli fak
tör pazardir. Eger mevcut pazar büyüklügü etkin mi
nimum ölçegin altinda ise ölçek ekonomilerinden
yeterince yararlanilmaz. Mevcut pazar büyüklügü ise
basta kisi basina gelir olmak üzere nüfus, nüfus yo-



gunlugu ve ulastirma sistemi gibi faktörlerce belir
lenmektedir. Pazar büyüklügüne mal düzeyinde
bakmadan ve sektör itibariyle etkin minimum ölçek
belirlenip bu büyüklük mevcut pazar büyüklügü ile
karsilastirilmadan ölçek seçiminde saglikli sonuçla
ra ulasmak mümkün degildir.

Etkin minimum ölçek büyüklügünün belirlenme
sinde ençok kullanilan ve ulasilan sonuçlarin en gü
venilir oldugu yöntem mühendislik maliyet
çalismalaridir. Bu yöntemde, mühendislik, isletme
cilik ekonomi ve maliyet muhasebesi ile ilgili bilgile
re dayanilarak girdiler ile üretim arasindaki teknik
yani fiziksel baglantilar (miktar baglantilari) belirlen
mekte, bu fiziksel baglantilar her bir gider unsuru
nun fiyatlarindan yararlanilarak girdi-hacim iliskileri
sekline dönüstürülmektedir. Çesitli ölçek büyüklük
leri için yapilan bu tür bir çalismadan saglanan bil
gilerden ortalama maliyetin minimum oldugu ölçek
büyüklügü saptanmaktadir. Etkin minimum ölçegin
tesbitLçalismalarinda ortalama maliyetlerin minimum
oldu~u ölçek büyüklügünün aranmasi bazi sorunlar
ortaya çikarmaktadir. Bazi sanayilerde, özellikle petrol
rafinerileri, çimento, çelik gibi sanayilerde, isletme
tecrübesi arttikça çok büyük ölçekli modern tesis
Ierde ortalama maliyetler düsmeye devam etmekte,
bunun sonucunda etkin minimum ölçek çok büyü
mektedir. Bu nedenle etkin minimum ölçegin belir
lenmesinde bazi ölçütler ortaya atilmistir. Bunlardan
en önemlisi ve genel kabul görmüs olani; Etkin mini
mum ölçek, iki katina çikarildiginda ortalama mali
yetlerdeki azalmanin % 5'den az oldugu ölçek
büyüklügüdür. seklindeki ölçüttür. Bu ölçütle birlik
te etkin minimum ölçegi, ölçek ekonomilerinin bü
yük çogunlugundan yararlanilan ve ortalama
maliyetlerin minimuma yakin oldugu ölçek büyük
lügü olarak tanimlamak daha anlamli olacaktir.

Etkin minimi.im ölçek büyüklügü, ölçek seçimi
konusunda verilecek bir karar için belirlenmesi ge
reken bir büyüklük olmakla birlikte yeterli degildir.
Çünkü, pazar kosullari ve ölçek seçiminde önem ta
siyan diger ölçütler dikkate alinmamaktadir. Pazar
büyüklügü, etkin minimum ölçekli bir tesis kurulma,
sina olanak verecek kadar olmayabilir. Dolayisiyla öl
çek seçiminde önem tasiyan ölçütlerden en önemlisi
iç ve dis pazardaki talep durumudur. Dogru bir se
çim için tesisin ömrü boyunca karsilayacagi talep ko
sullari ile ilgili tahminlerin mümkün oldugunca dogru
bir sekilde yapilmasi temel kosuldur. ikinci ölçüt, gi
rilecek pazardaki arz kosullari ve beklenen gelisme
lerdir. Bu konuda da saglikli tahminler gerekmektedir.
Diger taraftan gerekli insan gücünün temin kosulla
ri girdilerin temin ve mamullerin pazara ulastirilma
si kosullari degerlendirilmelidir. Alt yapi olanaklari

gözden kaçmamasi gereken bir hususu t~i1 etmek;
tedir. Hükümetin iç ve dis piyasa, vergi, d&tiz ve kre~
dilere iliskin mevcut ve olasi kararlarida diklfirtÜ. bir
sekilde incelenmelidir,

Bu ölçütler dahilinde belirlenmesi gereken ikin
ci ölçek büyüklügü optimum ölçek (optimL!m ;scale)
dir. Optimum ölçek pazar kosullari ve yatirim mali-

yetleri dahilinde en yüksek kim saglayan ölçek bü
yüklügüdür. Bir tesisin ömrü boyunca elde edecegi
brüt nakit akimlarinin bugünkü degeri ile yatirim ma
liyetlerinin bugünkü degeri arasindaki fark olan net
bugünkü degeri maximum kilan ölçek büyüklügü op
timum ölçek büyüklügünü teskil etmektedir. Alter
natif tesis ölçeklerinin isletme giderleri, isletme
gelirleri, yatirim tutarlan saptanarak elde edilecek net
bugünkü degerlerde esas alinacak iskonto orani öz
kaynaklarin alternatif kullanim alanlarindaki karlilik
orani, benzer yatirimlarin karlilik orani, ödünç alinan
fonlarin maliyeti gibi ölçütler esas alinarak belirlen
melidir.

Ölçek seçimi konusunda belirlenen bu iki ölçek
büyüklügü karsilastirilarak bir sonuca varilmalidir.
Optimum ölçegin, etkin minimum ölçegin altinda fa
kat ona yakin oldugu durumlarda tesisin etkin mini
mum ölçekte kurulmasi rekabet sansi açisindan
büyük önem tasimaktadir. Optimum ölçegin etkin mi
nimum ölçegin oldukça altinda oldugu durumlarda
tesisin optimum ölçekte kurulmasi akilci olacaktir.
Çünkü pazar büyüklügünün etkin minimum ölçekte
bir tesis kurulmasina imkan vermedigi veya tesis öm
rünün oldukça ileri yillarinda böyle bir imkanin orta
ya çiktigi durumlarda, atil kapasite maliyetlerinin
yaratacagi sorunlar nedeniyle, etkin minimum ölçekte
bir tesis kurulmasi kaynak israfi anlamina gelmek
tedir. Ancak bu da kullanilan veriler ve yapilan tah
minierin dogrulugu ölçüsünde saglikli bir karar
olacaktir.

SONUÇ

Büyük ölçekli üretim tesisleri, gerek birim üre
tim için yapilacak sabit sermaye yatirimi ve gerekse
birim üretim maliyetleri yönünden, küçük ölçekli te
sislere nazaran daha avantajlidirlar. Dolayisiyla ölçek se
çimi yatirim planlamasi asamasinda çözülmesi
gereken en önemli sorunlardan bir tanesidir. Mevcut
finansman olanaklari, pazar ve diger kosullar çerçe
vesinde tesisi optimum veya etkin minimum ölçek
büyüklügünde kurmak, firmanin karliligi ve rekabet
gücü açisindan büyük önem tasimaktadir. Amaç yal

nizca üretmek olmamali, etkin üretime de ayri ola
rak gereken önem verilmelidir. Özellikle AET'ye tam
üyelik basvurusunun yapildigi günümüzde mevcut te
sislerin optimal ölçekli tesislere dönüstürülmesini sag
layacak modernizasyon ve tevsii yatirimlari üzerinde
önemle durulmasi gereken hususlari teskil et
mektedir.
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