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1. Yatırım nedir? İşletmeler ve iktisat açısından yatırımı tanımlayınız.  

2. Modernizasyon ve yenileme yatırımları arasındaki farkı belirtiniz.  

3. Bağımlı ve bağımsız yatırımlar hakkında bilgi veriniz.  

4. Bir yatırım projesindeki temel amaç nedir? 

5. Bir yatırım projesinin aşamalarını belirtiniz, kısaca açıklayınız. 

6. Bir yatırım projesi yaparken gerekli olan verileri açıklayınız.  

7. Basit faiz ve bileşik faiz arasındaki fark nedir? 

8. Efektif faiz, reel faiz ve anüiteyi tanımlayınız 

9. Bugün bankaya 5000TLyatırırsanız, banka size sonsuza dek eşit miktarda para 

ödeyecektir. Bankanın yıllık faiz oranı %5 ise; Banka size her yıl kaç TL ödeyecektir.  

10. Salgın yüzünden evde kaldınız. Daha fazla televizyon izlemeye başladınız. Bu yüzden 

daha iyi bir televizyon almayı planlıyorsunuz. Bir miktar peşin paranız var. Gerisini 

taksitlendirmek istiyorsunuz. Televizyon satıcısı, kendilerinin taksit yapmadığını 

ancak bir bankadan kredi alabileceğinizi ifade ediyor. Televizyonun peşin fiyatı 8000 

TL’dir. Banka size %12 faizle 12 ay vadeli, aylık ödemeleri 500TL’den kredi 

verebileceğini bildirdi. Sizin ödeyeceğiniz peşinat miktarı ne kadardır.  

11.   Altı ay vadeli mevduat hesabına uygulanan faiz oranı yıllık 0,20’dir. Efektif faiz 

oranını hesaplayınız.  

12. Bir yatırımcı bir yıl vadeli hazine bonusu yatırımından %10 getiri sağlamıştır. 

Enflasyon oranı oranı %11 ise yatırımcının reel, gerçekte elde ettiği getiriyi bulunuz.  

13. Faiz oranı yıllık %10’dur. 3 ay boyunca her ay tahsil edilecek olan 300TL’lik borcun 

bugünkü değeri nedir? 

14. Faiz oranı yıllık %10’dir. 2 yıl boyunca her ay sonunda bankaya 800 TL 

yatırılmaktadır. Yıl sonunda bankada birikecek olan para tutarını hesaplayınız.  

 

İlk yatırım Harcaması 30.000TL 

1. Yıldaki Nakit Girişi   6.000TL 

2. Yıldaki Nakit Girişi   6.000TL 

3. Yıldaki Nakit Girişi   8.000TL 

4. Yıldaki Nakit Girişi  10.000TL 

5. Yıldaki Nakit Girişi  11.000TL 

15. Yukarıda verilen verilere göre yatırımın geri ödeme süresini bulunuz. Yönetimin 

belirlediği geri ödeme süresi 5 yıl ise yatırımı kabul etmeyeceğinizi belirleyiniz.  

16. Yukarıda verilen verilere göre yatırımın ortalama karlılık oranını bulunuz.  

17. Iskontolanmış geri ödeme süresi yöntemi ile yatırım projesini kabul edip 

etmeyeceğinizi belirleyiniz.  

18. Geri Ödeme süresi ve Iskontolanmış geri ödeme süresi arasındaki farkı belirtiniz.  

19. Net bugünkü değer yöntemini tanımlayınız .  

20. Net bugünkü değer yönteminin kabul kriterlerini açıklayınız. HER SORU 5 puandır. 

BAŞARILAR 
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                                                                       CEVAPLAR 

1.Soru:  İktisat Açısından Yatırım: Gelir getirmeyen likit varlığın daha az likit olan aktiflere çevrilerek 

gelir getirir hale dönüşmesidir.  

İşletmeler Açısından Yatırım: Belirli bir zamanda bir defaya mahsus olmak üzere yapılan ve birbirini 

takip eden devrelerde gelir elde etme olanağı veren harcamalardır. Bir başka deyişle yatırım, milli 

gelirin yeni işletmeler kurmak veya eskiyen üniteleri yenilemek için ayrılan kısmıdır. 

2.Soru: Modernizasyon yatırımı, halihazırda bulunan makine ve teçhizatlarımızda teknolojik 

gelişmelere ayak uydurmak için bazı değişikliklerin yapılması veya makinenin değiştirilmesidir.  

Yenileme yatırımı ise, eskiyen makine ve teçhizatlarımızı yenileriyle ve daha gelişmişleriyle 

değiştirmektir. Kısaca arasındaki fark, birinde demode olmuş makine değiştirilirken diğerinde ise 

eskimiş makineyi yeniliyoruz. 

3.Soru: Bağımsız yatırımlar, ekonomik açıdan diğer yatırımlara bağlı olmayan yatırımlardır. Yani 

yatırım kararı, milli gelir seviyesinde talepteki artıştan bağımsız ise doğrudan kârlılık amacı ile değil de 

başka amaçlarla alınmışsa bu tür yatırımlara bağımsız yatırımlar denir.  

Bağımlı yatırımlar, ekonomik koşullardaki değişmelerden etkilenen yatırımlardır. Milli gelirdeki ve 

ona bağlı olarak talepteki artışın harekete geçirdiği yatırımlardır.  

4.Soru: Bir yatırım projesindeki temel amaç, projeyi hayata geçirerek, en az giderle kâr 

maksimizasyonunu sağlamaktır. 

5.Soru:  1-) Proje Fikrinin Doğuşu: Mevcut sanayi durumu ve insan ihtiyaçlarına göre bir fikir ortaya 

çıkar. 

2-) Ön Yapılabilirlik Çalışması: Ortaya atılan fikri incelenir, yapılıp yapılamayacağına karar verilir. 

3-) Yapılabilirlik Çalışması (Fizibilite Etüdü): Projeye ilişkin bazı analiz yöntemleri kullanılarak fayda-

maliyet değerlendirilmesi yapılır, yatırım önerisinin kabul ya da reddine karar verilir. 

4-) Projenin Değerlendirilmesi: Ekonomik ve finansal değerlendirme gibi yöntemlerle proje 

değerlendirilir. Bu bölümde projenin yapımında finansman desteğinin nasıl ve nereden sağlanacağı ve 

proje tamamlandıktan sonra projenin kârlılığı ve finansal durumu incelenir. 

5-) Projenin Uygulamaya Konulması: Tüm aşamalar başarıyla geçildiğinde projeyi hayata geçirebiliriz. 
 
6.Soru: 1) İlk yatırım harcamaları, 2) Nakit giriş ve çıkışları, 3)Kullanılan iskonto oranı, 4)Projenin 
ekonomik ömrü, 5) Projeden beklenen kârlılık oranı 
 
7.Soru: Basit faiz, yapılan yatırımdan elde edilecek faiz gelirinin yeniden yatırıma dönüştürülmediği 
varsayımıyla hesaplanan getiri oranıdır. 
Bileşik faiz, bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda aynı oranla tekrar aynı yatırımla 
değerlendirilmesi varsayımı ile hesaplanan getiriye denilmektedir. 
Kısaca basit faizde vade sonunda yalnızca anapara üzerinden faiz işlemesi durumudur, bileşik faizde 
ise vade sonunda faizle birlikte tekrarlanma olur. 
 

https://www.ohubilgi.com/


 

 

8.Soru: Efektif faiz, bir yıldan daha kısa süreli hesaplarda vade sonunda elde edilen faizin anaparaya 
eklenmesi ile oluşan miktarın yıl sonuna kadar tekrar yatırılmasına denir. 
Reel faiz, bileşik faizin, enflasyonun etkilerinin çıkarılması sonucu elde edilen faiz oranıdır. 
Anüite, belli bir sürede eşit miktarda gerçekleşen nakit akışlarıdır. 
 
9.Soru:  BD=Taksit Tutarı(TT)/Faiz    5.000=TT/0,05    TT=5.000*0,05    TT=250 ₺ 
 
10.Soru: ABD=Anapara*[(1-(1/(1+i/m)n))/(i/m)]  ABD=500*[(1-(1/(1+0,12/12)12))/(0,12/12)] 
 ABD=39,08  8000-39,08=7960,92 
 
11.Soru: Efektif Faiz Oranı(EFO)=(1+i/m)n*m-1    EFO=(1+0,2/2)1*2-1   EFO=0,21   EFO=%21 
 
12.Soru: Reel Faiz(RF)=(1+inominal)/(1+Enflasyon Oranı)-1    RF=(1+0,1)/(1+0,11)-1  RF=-0,009 

 
13.Soru: BD=GD/(1+i)n    BD=300/(1+0,1)3    BD=225,4 ₺ 
 
14.Soru: AGD=Anapara*((1+i)n-1)/i    AGD=800*((1+0,1)2-1)/0,1    AGD=1680 ₺ 
 
15.Soru: 1.yıl 6.000 2.yıl 6.000 3.yıl 8.000 4.yıl 10.000 nakit akışı olduğuna göre yatırımın geri ödeme 
süresi 4 yıldır. Yatırımı kabul ederim çünkü yönetim 5 yılda ödeyecek diyor ancak proje kendisini 4 
yılda ödüyor. 
 
16.Soru: Basit Karlılık Oranı(BKO) = Net kar / İlk yatırım tutarı  BKO=((6.000 + 6.000 + 8.000 + 
10.000 + 11.000 ) -30.000)/30.000  BKO=11.000/30.000  BKO=0,37  BKO=%37 
 
17.Soru: İskonto oranını %12 olarak kabul edersek…  
1.yıl için  BD=6.000/(1+0,12)  BD=5.357,14 ₺ 
2.yıl için  BD=6.000/(1+0,12)  BD=5.357,14 ₺ 
3.yıl için  BD=8.000/(1+0,12)  BD=7.142,86 ₺ 
4.yıl için  BD=10.000/(1+0,12)  BD=8.928,57 ₺ 
5.yıl için  BD=11.000/(1+0,12)  BD=9.821,43 ₺ 
İlk 4 yılın toplamı 26.785,71 ₺ yapıyor. 
Geri ödeme süresi (iskonto edilmiş) = 4+(30.000-26.785,71)/11.000  GÖS=4,29 Yıl (4 Yıl 3 Ay 14 
Gün) 
Yatırım projeyi kabul ederim. Çünkü hem sürekli nakit akışı artıyor hem de kendini 5 yıldan kısa 
sürede ödüyor. 
 
18.Soru: Geri ödeme süresi, yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi 
için geçmesi gereken süredir. 
İskontolanmış geri ödeme süresi, gelecekte ortaya çıkan nakit giriş ve çıkışlarını bugünkü değere 
indirgeyerek yatırımın kendini geri ödeme süresini hesaplamaktadır. 
Kısaca İskontolanmış geri ödeme süresinde bugünkü değere indirgeme yapılırken diğerinde yapılmaz. 
 
19.Soru: Net bugünkü değer yöntemi, paranın zaman değerini hesaba katan ve gelecekteki nakit 
akışlarını belirli bir iskonto oranı ile bugüne indirgeyen bir yöntemdir. 
 
20.Soru: Net bugünkü değer pozitif ise yapılması düşünülen yatırım karlı demektir, yani yatırımın 
sağlayacağı getirinin yatırım için katlanılan sermaye maliyetinden yüksek olduğu anlaşılır. Kısacası 
yatırımımızın net bugünkü değeri, yatırım için harcadığımız paradan fazla olması gerekir. 
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