
(t) Yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi 

I. Yatırım Harcamaları Eğilimi: Lütfen anketi yanıtlarken; yurtiçinde yaptığınız brüt yatırım harcamalarınızın TL tutarlarını dikkate alınız. 

1 Bu yılki (t) brüt yatırım harcamalarınızın geçtiğimiz yıla (t-1) göre artış ya da azalışını yüzde olarak belirtiniz:    

Arttı ise artış yüzdesini belirtiniz: + % ……………… 

Azaldı ise azalış yüzdesini belirtiniz: - % …………….    

2 Önümüzdeki yılda (t+1) yapacağınızı tahmin ettiğiniz brüt yatırım harcamalarınızın bu yıla (t) göre artış ya da azalışını yüzde olarak belirtiniz: 

 Artacak ise artış yüzdesini belirtiniz: + % ……………. 

 Azalacak ise azalış yüzdesini belirtiniz: -% ……………  
 

(1. ve 2. sorularda değişim yüzdelerini bildirmişseniz, lütfen Bölüm II’ye geçiniz.) 

*Yukarıdaki 1. ve 2. sorular için yüzde değişim hesaplamada sorun yaşıyorsanız, bu nedenle yanıtlayamadığınız soru(lar) ile ilgili yıllar için yurtiçinde yaptığınız brüt yatrıım harcamalarınızın 
TL tutar(lar)ını aşağıda belirtmeniz yeterli olacaktır. 
 

Yatırım Tutarları:        t-1______________________ TL          t_______________________TL                 t+1_______________________TL 

II. Yatırımın Yapısı: Bu yıl (t) yapılmakta olan ve önümüzdeki yıl (t+1) yapılacağı tahmin edilen yatırımlarınızın amacını belirtiniz: (Uygun kategoriyi ya da kategorileri seçiniz.) 

    (t)  (t+1) 

   Yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi 

   Üretim kapasitesinin artırılması 

   Üretimde verimliliğin artırılması 

   Diğer yatırım hedefleri (Çevre kirliliği kontrolü, güvenlik, araştırma ve geliştirme vb.) 
 

III. Yatırımı Etkileyen Unsurlar: Aşağıdaki faktörlerin yatırımlarınızı bu yıl (t) ve önümüzdeki yıl (t+1) ne yönde etkilediğini belirtiniz: (Lütfen faktörlerin yatırım kararlarındaki etkilerini 

yalnız ilgili yıldaki etkisini ve önem derecesini dikkate alarak değerlendiriniz.)  

 

 

Talep                                                                                              
Finansman kaynakları                                                                                  

Beklenen kârlar                                                                                    
Teknik faktörler                                                                         
Diğer faktörler                                                                         
 

 

Talep; kapasite kullanım oranınız ve satışlarınıza ilişkin değerlendirme ve beklentilerinizin yatırım kararlarınızdaki etkisi araştırılmaktadır. 
Finansman kaynakları; yatırım amaçlı kaynakların bulunabilirliğini ve maliyetini kapsamaktadır. 
Beklenen kârlar; beklenen fiyat ve finansman dışı maliyet unsurları dikkate alınarak yatırımdan beklenen getiriyi ifade etmektedir. 
Teknik faktörler; teknolojik gelişmeler, işgücü bulunabilirliği ve işçilerin yeni teknolojilere karşı tavrı ile kamu makamlarının yatırım için izin vermesinden önce belirli teknik koşulların yerine 
getirilmesi zorunluluğu bu seçenekte yer almaktadır. 
Diğer faktörler; kamu makamlarının düzenlemeleri (özellikle vergiye ilişkin düzenlemeler) ve üretimin yurt dışına kaydırılıp kaydırılamayacağı bu gruptaki faktörler arasında değerlendirilebilir. 
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