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Proje finansmanında karlılık minimum öz kaynak katkısı ile finansman yapısının oluşturulması ile mümkündür. 
Bununla beraber tek başına öz kaynak katkısı oranı da karlılık oranını belirlemede yeterli değildir ve bu 
yazımda ele alacağım diğer faktörler ile birlikte değerlendirilmelidir.

Öncelikle karlılığın tanımı ile başlamakta fayda görüyorum. Karlılık ya da öz kaynak karlılığı proje için kurulan 
SPV’nin (Special Purpose Vehicle = Özel Amaçlı Proje Şirketi) finansal ödemeler ve vergi dahil tüm giderlerini 
ödedikten sonra oluşan net nakit akışının proje sponsorlarına (ortaklarına)sağladığı getiridir. Öz kaynak 
istisnalar hariç hemen her durumda borçlanma maliyetinin üzerinde bir maliyete sahiptir. Ayrıca borçlanma 
maliyeti olan faiz giderleştirilebilir ve vergiden düşülebilir. Bu nedenle vergi etkisinin maliyetten düşülmesi 
gerekir. Buna vergi kalkanı etkisi de denilir. Proje için kullanılan öz kaynakta ise böyle bir vergi avantajı 
bulunmamaktadır. Bu nedenlerle öz kaynak proje için en pahalı kaynaktır ve bu pahalı kaynak proje için 
ne kadar az kullanılırsa proje karlılığı o derece artar. Bununla beraber proje içinde öz kaynak katkısının ne 
kadar süre ile kaldığı da karlılığı büyük ölçüde etkileyen bir faktördür. Öz kaynak karlılığı hesaplamalarında 
paranın zaman değeri hesaba katılır. Bu nedenle projeye yatırılan öz kaynağın projeye konulduğu zamanlama 
ile hangi sürede proje sponsorları tarafından geri alınabildiği zaman zaman öz kaynak katkısı yüzdesi kadar 
hatta daha bile fazla karlılığı etkileyebilecektir.  Bu kadar önemli bu konu pek çok proje finansmanı işleminde 
maalesef göz ardı edilmekte ve gereken önem verilmemektedir.

Öz kaynak katkısının projede kaldığı sürenin öneminden bahsettikten sonra bu süreninin nasıl kısaltılabileceği 
üzerinde durmak gerekir.  Karlılığı arttırmak, basit mantıkla projeye öz kaynak katkısını mümkün olduğunca 
geç yapmak ve öz kaynağı da mümkün olduğunca çabuk projeden geri alabilmekle mümkün olacaktır. 
Maalesef uygulamada bu söylendiği kadar basit değildir. Finans kuruluşları projeye sponsorların katkısını 
garanti altına alabilmek için mümkün olduğunca erken aşamada bu katkının gerçekleşmesini istemektedir. 
Yine projenin likiditesinin artması ve banka kredi ödemelerinin güvence altında olması amacı ile de SPV’nin 
kar dağıtımı yapmasını özellikle projenin erken aşamalarında engellemeye yönelik tedbirler almaktadırlar.  Kar 
eden, nakit yaratan ve kredi geri ödemelerini de düzenli bir şekilde yerine getiren projelerde bile kar dağıtımı 
yapmak için yıllar geçmesi gerekebilmektedir.  Projede karlılık SPV bünyesinde nakit yaratmak anlamına 
gelmemektedir zira SPV bünyesinde var olan nakit para proje sponsorları tarafından kullanılamadıktan 
sonra fazla bir anlamı olmayacaktır. Bu bakımdan projelerde öz kaynak katkısı yüzdesi kadar  bedelin 
nasıl bir zamanlama ile  projeye konulacağı ve yine nasıl bir plan dahilinde geri alınacağının müzakeresi de 
büyük önem kazanmaktadır. Proje finansmanı süreçleri genelde 7 ile 10 yıl zaman zaman da daha uzun 
sürelidir. Çoğu projede bu sürenin yarısına yakın zaman diliminde sponsorlar projeden nakit geri dönüş 
sağlayamamaktadırlar. Kağıt üzerinde kazanılan paralar ortakların cebine girmemekte ve hem sermaye 
karlılığı düşmekte hem de sponsorların yeni yatırım projelerini değerlendirebilme potansiyelleri olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda bazı uzun vadeli projelerde proje çok karlı yürümesine rağmen kar 
dağıtımı yapılamaması sponsorların nakit akışı problemi yaşamasına neden olabilmektedir.

Karlılığı arttırmanın bir başka yolu da projenin risklerinin doğru şekilde yönetilmesi ve bu durumun finans 
kuruluşlarına doğru şekilde aktarılması ile mümkündür. Buna projenin ‘Bankabilite’ sinin arttırılması da 
denilmektedir. Başka bir deyişle bankabilitenin geliştirilmesi projenin en uygun koşullarla finanse edilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu uygun koşulları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

i. Daha uzun vade
ii. Esnek ödeme planı (Ödemesiz dönem, mevsimsel ödeme vb.)
iii. Daha düşük borçlanma maliyetleri (faiz, komisyon vb.)
iv. Daha fazla borçlanma  imkanı (Düşük öz kaynak)
v. Daha uygun borçlanma koşulları (kar dağıtımı, borç rezerv hesabı, cash sweep vb.)
vi. Daha düşük teminat (veya teminatsız borçlanma)
vii. Gerçek proje finansmanı 
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Yedi numaralı maddeyi biraz açmakta fayda görüyorum. Türkiye’de proje finansmanı olarak adlandırılan 
finansman yapılarının büyük bölümü aslında yapılandırılmış finansman şeklindedir. Başka bir deyişle proje 
sponsorlarının, proje ile ilgili mali sorumlulukları proje ile ilgili borç geri ödemeleri tamamlanana kadar 
devam etmektedir. Çok başarılı olan, gelir ve nakit yaratmakta sıkıntı yaşamayan projelerde bile uzun 
yıllar sponsorlar sorumluluk taşımaya devam etmekte ve bu durum ileriki yıllardaki borçlanma imkanlarını 
sınırlandırabilmektedir. Oysaki proje finansmanının en önemli avantajlarından biri sponsorların belli bir 
süre sonra mali yükümlülüklerinden arınması ve yeni projelerin peşine düşebilmesidir. Karlılığı arttırmanın 
bir yolu da projenin bankabilitesini arttırmaktan geçer. Daha fazla ve daha uzun süre uygun maliyetlerle 
borçlanabilen bir proje tabiatıyla daha karlı olacaktır. 

Bu tanımlamaları yaptıktan sonra karlılığı ve bankabilite kavramını nasıl geliştirebiliriz sorusuna cevap 
vermeye çalışalım. Öncelikle sponsorlar ile finansal kuruluşlarının aynı lisanı konuşması  ve birbirini anlamaya 
çalışması çok önemlidir. Proje ile ilgili önemli değişkenleri dikkate alınmalı ve değişimleri durumunda projenin 
performansının nasıl etkileneceğinin hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmaya ‘finansal fizibilite’ çalışması diyoruz. 
Bu çalışma sonunda projenin karlılık, değer, geri dönüş, borç geri ödeme kapasitesi gibi performans 
kriterlerinin en çok projedeki hangi risklerden etkilendiği belirlenir. Risklerin ortadan kaldırılması, proje 
ile ilgili alıcı, tedarikçi, yüklenici vb. taraflara transfer edilmesi veya yönetilmesi sureti ile proje iş modeli 
geliştirilir. Risklerden büyük ölçüde arınmış olan projenin nakit akış projeksiyonları çok daha sağlıklı yapılacak 
ve sapma riski de önemli ölçüde azalacaktır. Bu süreci başarı ile atlatmış olan projelere ‘bankabilitesi 
geliştirilmiş projeler’ diyoruz. Bu surette bankalar borç geri ödemeleri için projenin yaratacağı nakit akışını 
baz aldıklarından – riskleri yönetilmiş bir projede- yukarıda 7 maddede özetlendiği gibi çok daha uygun 
koşullarla kredi verebileceklerdir.  Proje yatırımcılarının (sponsorlar) proje ile ilgili risk analizi ve yönetimi ile ilgili 
yaptıkları tüm çalışmalar ve iş modelini daha istikrarlı bir hale getirme çabalarının arkasında çok daha karlı, 
değer üreten, geri dönüşü hızlı ve borç geri ödeme kapasitesi yüksek bir proje etme gayreti yatmaktadır. 


