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Özet 
İnşaat sektörü doğası gereği risk ve belirsizliği yüksek bir sektördür. Sektör 

yüksek kaldıraç oranlarıyla çalışmaktadır. Özkaynağı düşük firmaların büyük tutarlı 
işleri yüklenmesi sektördeki hakediş ödemesi sistemi ile mümkün olmaktadır, ancak bu 
durumda planlanan nakit akımındaki küçük bir olumsuzluk dahi firma için büyük bir 
risk oluşturmaktadır. Kaldıraç kullanımı, küçük bir yatırımla büyük ölçekli kârlar elde 
etmeyi hedefler, yüksek kar, beraberinde yüksek riski de getirir. Yatırımcı, yatırdığı 
paranın tamamını ya da bir kısmını kaybedebilir. Bu çalışmada, yüksek kaldıraç oranı 
kullanan ve az nakitle iş yapmaya çalışan inşaat sektöründe yer alan yapım projelerinin 
üzerinde, nakit girişlerindeki ötelenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kaldıraç oranının 
izlenmesi düşünülmüş ve ölçülmesi hedeflenmiştir. Önerilen model aracılığıyla nakit 
girişi ötelenmesinden dolayı oluşabilecek nakit ihtiyacı görülebilmektedir. Projenin 
başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla 
artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Modelden elde edilen değerler özellikle 
yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle 
oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu etkiden korunmak için elde tutulacak 
sermayenin doğru zamanda temininde kullanılabilir. 
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Abstract 
Due to the nature, construction is an industry with high uncertainty and risk. 

Construction industry carries high leverage ratios. Firms with low equities work in big 
projects through progress payment system, but in this case, even a small negative in the 
planned cash flows constitute a major risk for the company. The use of leverage, with a 
small investment to achieve profit targets large-scale, high-profit, but also brings a high 
risk with it. Investors may lose all or the portion of the money. In this study, monitoring 
and measuring of the leverage ratio because of the displacement in cash inflows of 
construction projects which uses high leverage and low cash to do business in the 
sector is targeted. Cash need because of drifting the cash inflows may be seen due to the 
model. Work should be done in the early stages of the project with little capital but in 
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the later stages, rapidly growing capital need arises.The values obtained from the 
model may be used to supply the capital held in the right time by anticipating the risks 
because of the delay in cashflow of construction projects which uses high leverage 
ratio. 
Key Words: Leverage, Cashflow, Construction Projects, Risk Management, 
Construction Management 
 


