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S U N U Ş 

İşletmelerin k~rlılıklarının artması 9 özellikle a~ geliş

miş ülkeler için önemli cir sorundur. Bir ekonomide işletmele

rin dü~ük kdrlarla çalışmasının ekonomik kalkınma yönünden en 

büyük sakıncası? ekonomideki toplam yatırımların düşük bir dü

zeyde kalmasıdır. Bu bakımdan işletme yöneticileri planlanan 

k~r düzeyini gerçekleqtirmek için önlemler almaları gerek iş

letmeler, gerek ekonomi yönünden kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

İşletmelerin planlanan k§.r düzeyinin gerçekleşmesi ekono·· 

mik~ teknolojik, politik ve toplumsal etkenlerin yanısıra neyin, 

ne miktarda ve hangi kal i te de üretileceğinin doğru olarak belir-· 

lenmesine ve üretim maliyetlerinin planlanan bir düzeyde tutul

masına bağlıdır . 



Üretim işletmelerind :; i ü:~ etim maliyetinin toplam mali-

yetlerdeki payı oransal olarak azımsanmayacak miktarlardad~r~ 

Bu nedenle işletmeler 9 ürün kalitesi düşürülmeden maliyet

lerden tasarruf ya da maliyetlerin önceden planlanan düzeyde 

oluşmasını sağla~ak gereğini duyarlar. 

Üretimi planlanan Crünler için önceden belirlenen üretim 

maliyetlerinde bazı nedenlerle sapmaların olması doğaldır~ Bu 

nedenle yöneticilerv üretim ma1 ~ 1retlerindeki sapmaları zamanın-

da izleyip 9 nedenlerini in;::elE:yt:-:<: ~~:.: ge::-el·di ö.::ılemleri almak z o·-

~~dadırlar. Üretim maliyetlerinde gözlenen sapmalar 9 yönetim

ce kontrol edilebilen ya da edilemeyen etkenlerden kaynaklana --

bilir; Sapmalar kontrol edilebilen etkenlerden kaynaklandığın

da v zaman geçmeden önlemler aJ .J.narak gereksiz olan harcamalar

dan tasarruf yoluna gidilir. Öte yandan kontrol edilemeyen ot .... 

kenlt~den kaynaklanan sapmalarda ürünün kalitesi ve biçiminde 

değişiklik yapmadan sözkonusu sapmaları ortadan kaldırm~k ge

nellikle olanaksızdır. Böyle durumlarda y '.ineticiler genellikle 

i§letme planlarında yeni düzenlemaler yapmayı tercih ederler. 

Anla r) ılacağı gibi işletme yöneticisi s planlanan k§.r düze·

yine ulaşabilmek için üretim maii~eti öğelerini sürekli ola rak 

izleme.k zorundadıro Üretim maı::_ y .::t:=_ !crı. t:~olü ma liyet muhasebe·· 

sinin uğraşı alanına girmektedir9 Üretim maliyeti öğeleri olan 

direkt hammadde 9 d-.Lrekt işçilik ve genel üretim giderlerinin 

kontrolü için bazı standartlar belirlenmekte ve gerçekleşen mn

liyetler bu s+;andartlarla karşılaştırılmaktadır & Ancak uygula·

mada9 gerçekleşen maliyetlerle standart mali yetler arasında 

çoğu zaman sap!Ilala r gözlenebilme~c t ~dir; Gözle.r.:.0n sa1.)mala.ı.· ırJ. 

hangi ölçüler içersinde kabul edilebileceği 9 hangilerinin dU.-
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zeltici kararları gerektirdiği konusu~ çoğunluklu standartla

rı geliştiren kişilerin yetenek ve sezgilerine bırakılmakta

dır. Oysa işletmenin varlığını sürdürmesini ve dengelj büy-ü

yebilmesini etkile"en önemli etkenlerden biri olan üretim ma··· 

li~r etlerinin dah~ gerçekçi ve bilimsel yöntemlerle analizi 

yapılma)ı, maliyetlerin kontrolüne ilişkin gerekli ölçütler 

yansız olarak en iyi bir şekilde belirlenmelidir. 

Bu çalışınana yukarıda açıklanan hususlar ve belirlenen 

gereksimneler doğrultusunda, maliyet öğelerine ilişkin kont

rolde kullanılacak ölçütlerin ve anlamlı sapmaların belirlen

mesinde daha objektif kararlar alınmasını sağlayan istatis

tiksel tekniklerden çoklu regresyon yöntemi kullanılacaktır. 

Böylece maliyet kontrolü ve maliyetlerdeki sapmalara ilişkin 

kararlarda yöneticilerin kişisel yetenek ve sezgilerinin payı 

azaltılarak, kararların objektif olmasını sağlamak amaçlanmış

tır. 

İnceleme beş bölümden oluşmuştur; Birinci bölümde yöne-

tim açısından üretim mali yeti kontrolünün amacı ve önemi üzerin··

de durularak, maliyet kontrolündeki e;el_eneksel yakla~ ımlar göz · 

den geçirilmiştir. 

İkinci bölümde, maliyet öğeleri yakla~ ımıyla maliyet kont

rolü ele alınarak 9r;;;- l. i :;r.: t ·~> ,·· J.Gri incelenmiş ve bu öğ elere i-· 

li ~~kin ölçütlerin belirlenmesi üzerinde duru.lmuştur. 

Üretim maliyeti öğeleri için çoklu regresyon modellerinin 

varsa~ · :.. ~:1ları 9 model gelü;: tin:ıede gözönünde bulundurulace.k et-· 

ms.ı.ı.ler ve uygun bir regresyon modelinde bulunrı:ıası gereken ö

zellikler üçüncü bölümde tartışılacaktır. 
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Ç olclu Regresyon fıloc~el:Lyle elde edilen ölçüt ler, bun

larla yapı lan DClliyet kontrolUnde ortsya çıkan önemli sapma

ların nedenlerinin genel olarak incelenmeGi ve bu sapmalar

dan hareketle izleyen planla ma dönemine ilişkin duzeltici 

kararlcırın saptanması dördüncü bölUnıde ele alınmıştır. 

Çalışmanın beşinci bölümün<le, çoklu regresyon model

lerinin maliyet kontrolünde kullanımını örnekleP1ek amacıyla 

yapılan uygulama denemesi yer almıştır. 

Çoklu regresyon yönteninin maliyet kontrolünde uygu

lanmasıyla ortaya çıkan belli başlı hususlar Sonuç başlığı 

al t:ı.nda toplanını ştır. 



BÖLÜM I 

ÜRETİM MALİYETİ KONTROLÜ VE YÖNETİM AÇISINDAN ÖNEMİ 



1, ÜRETİM MALİYETİ KONTROLÜ 

Toplumu ve toplumun geleceğini çok yakından ilgi-

lendiren i ş letmelerin eylem alanları birbirinden oldukça 

farklıdır. İktisadi iş bölümünün bir sonucu olarak her i ş-

letme belirli bir alanda eylemde bulunur ve yarattı Gı de-

ğerlerle toplum gereksinmelerinin bir bölümünü karşılar. 

Ya:ratıl cm de l,erler, işletmelerin eylem konusu:r.,_a g ör e çok 

farklı olabilir. Sözleonusu nedenlerle, ilgili araştırma ve 

çalışmalarda ek onomistlerin~ yöneticilerin, muh.as ebecile-

rin, mühendislik ve maliyet problemleriyle karşı ksrşıya 

kalan öteki ki şilerin maliyeti 9 kendi işlevlerine ba ?:f, lı ola-

rak tanımladıkla rı gö zlenmekt edir ( 1). 

(1) MUSTAFA .AYSAN, Maliyetler ve_İ§le_tme I<:arsrları, .tşl~ t
me Fak. No. 27, T s tan'bu-:1, 197~-, ~. 95-9b"; RlFAT USTUi~, 
li!I ali..Y_et lV!yhas eb..§.. S .i, (Teks ir) ,_ Eskişehir 9 1979, S. 33. 
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Maliyet bir kaynakta (2) işletmenin kar sağlama ye-

teneğini arttıracak bazı ekononrik yararıara sahip olmak 

amacıyla elden çıkarttığı değer olarak tanımlanırken, di

ğer bir kaynakta iktisadi kıymetler karşılı ğında ödenen 

veya ödenebilir olan meblağ olarak ele alınrımktadır (3). 

Ba çlca bir t anımda ise maliyet, her işletmenin kend i çalış-

ma konusunu oluşturan ürün veya hizmetleri elde etmek için 

harcadı cı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ifade edi

len değeridir (4). Yukarıdaki tanımlar birlikte ele alındı

ğında, maliyet kavranunda şu iki özellik göze çarpmaktadır: 

(2) 

(3) 

( 4) 

- Bir işletmenin yaptı [i'J. harcamaları n ma liyet ola-

bilmesi, bu harcamaların kesinlikle i ş letmenin 

üretim k onlı_slınu olu sı turan ürün veya hizmetlerle 

ilgili olmasına; 

- İşletmenin ortaya mal ya da hizmet kayabilmesi 

için yararlandığı üretim f akt örleri için yapılan 

harcamaların para ile ifade edilmesine bağlıdır. 

RICHARD VI. LYNCH, Acç_çı:g._~_t:t_rıg E.o;r..J~a~§ill~me:r:ıt: ___ ;Fl?-.!_1Aing _ ş.~_d 
QQn.tr._ol, Iv1cGraw-Hill Book Company, Nevi York, 1967, s .. 8. 
ÖZGÜL CEM.AJ;ıCIL~R, Gf.lnst;L Nfu;hg_ş e.Q~ 'te.Q.ri Yf? _t}y~üam<?:. ,_ 
Es~işehir I . T. I.A. Yay:ın No. 102, Ankara,..~l97bt S .• 305. 
ERIC L.KOHLER, A Dictiong_~y_F_OJ.' .. ... AQç_q@_is;ı,rı_t_~, 4.Baski, 
Prentice-Hall.Inc.t Englewood Cliffs, New Jersey, 1970, 
s. 126; NASL!HI BURSAL, Malj.yet Muhaş~be.sj_ J ':reps;j_pleri y~ 
Ta_tb?.,kştı, Istanbul/.1968, s. 1-2; Maliyet Konusund~ Yapı
lanOteki fanımlar için Bkz: MORTON BACKER-Ll~E E.JACOBSEN, 
Ç.Q.Ş_:Ç ___ _A c 9..9..1ID t :i,.;o._g___A...Nsoo_g e ;r.:hşJ . ~.PP.l:'9.Q. cb,_, McG ra w -Hi ll B o ok 
Company, New York, 1964, S. 3;. I.OZEH E:RTUN.A.~ M_a_liye_t .Mü
has..e.b~...sJ , ı. Basl:ı, Boğaziçi Universi tesi Yayınları :B., u ... 
74-5201, İstanbul, 1974, s. 15. 
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Ma liye t kavramı ticaret işl "tınelerinde alış ve aa-

tış maliyeti ile sını rlandı ğı halde, üretim işletmelerin

de üret im ma liyetinin hesaplanması noktasında toplanır (5). 

Gerçekte üretim ma liyeti, üretimin yapıldı~ı blitUn kısım-

larda, atölyelerde, yardımcı ve ikincil (tali) işletmeler-

de oluşan maliyetlerden ba şka, üretim hazırlnnmosının, plan

lanmasının maliyetlerini de ka psar (6). 

Üretim maliyeti tanımında, ü rünün üre t im öncesi ve 

üretim sırasında işletmenin tUm bölümle r indeki Uretime iliş-

kin giderlerin toplamının Uı·etim maliyetini oluşturduğu, fa-

kat üretimi tamamlanan ürünün depolanması ya da tüketiciye 

ulaştırılması sırasında yapılan g iderlerle yönetim giderle-

rinin üretim maliyeti kapsamına alınmadı ğı görLi l mekte d ir . 

Kontrol, bir eylemin planlara uygun olarak g erçekle-

şip gerçekleşmediğini sürekli olarak izlemeye yarayan bir 

s istem olarak tanımlanmaktadı r (7). Gerçekte kontrol bir 

karşılaştırmadır (mukayesedir) ve olan ile olma sı gerekenin, 

diğer bir anlatırola s onuç larla planların karşılaştırılarak, 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

MA ZHAR HİÇŞ.AŞIVI.AZ, I\'IU,l);?_f:!_ ~]:ı~:qj..p. .. r;L'~ori_f!j. v~ _ CÇ_e_k,n~1\ __ ~?P_~~ı ~ 
.Ankara , l970 , s. 206, 
SUAT KESK:!:NOGLU, ~JÇl.liş_:triQ._~_ !i. §_şa P_ .... İ§le:r;i__Bi_)gis in.e. __ G:i,_:r~ 
2.Baskı, Istanbul, 1968, S ~ 192. 
RICHARD M.LYNCH, S • 5; J .A.SCOTT, B11:ggeta_:ry Coi]._:t_:rp_l. __ _ anQ, 
Ş_:tçqıdill'Q. __ Q.Qş~ş 1 Pitman and Sons Ltd, London, 1962, S. 10; 
NASUHI BURS.AL, 11 Maliyet !Cont rolu 11 lviuh..sc:ı.._şebe_J.~.rı._st:i,t_ijs_[.P~:ç
g isi , 1976, Sayı ı , s . 2 . 

.. 
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aradaki farkların sap tanmasını ve bu farh:larJ.n oTtadan 

l:aldırılınasını kapsa mına alır (8). 

Yukarıdaki açıklamalar ı şı ğında bu ara ş tırmada üre-

tim maliyeti kontrolü, belirli bir üretim için maliyeti 

oluşturan öğelerin planlara uygun olarak gerçekleşip g er

çekle şmediğini belirlenen devre sonlarında sürekli olarak 

izleyen, ve eğer varsa farkların ortadan kaldırılmas ı işlem-

lerini kapsayan bir siotem olarak ele alınmıştır., 

2. ÜRETİM IviALİYETİ KONTROLÜlJÜN YÖNETİM AÇISINDAN 

ArJIAÇ LARI 

Bir işletme yöneticisi, işletmenin sürekliliğini sağ-

layabilmelc iç:L-rı ürettiği~ ürünlerin fiyatlarını saptarken, en 

azından ü rünün "i.:lretim maliyet ini lcarsıı la ya cak ş e k ilde o lması-

nı gözönünde bulundurur. Günumü zde aynı üretiı:1 da lı ndaki iş-

.... 
letmelerin yaşaması v e gelişmesi, yönetiınce planlanan kar 

düzeyinin gerçekleşmesine ba [, lı clır. Üretim işletmeleı'inde 

üretim maliyeti, satış hacminin yanısıra planlanan k~r dü-

zeyini.n gerçe l··leşmes ini etkileyen öne mli bir etmen olmak

tadır. İşletmeler belirli bir k~r düzeyine ulaşmak için üre-

tim maliyeti g i derlerini gelecek dönemler için planlarlar ve 

üretim devresi sonunda üre.tin maliyeti giderlerinin planl ara uy-

(8) CARL L.MOORE-ROBERT K.jAEDICKE, Manag_erial_Accounting, 
2.Baskı, South Weste:rn Publishi:q.g Comp .. , Cincin:q.atti, 
Ohio, 1967, s. 8; KElVIAIJ rroStJN, I9let me Sevk ve J:dare
sinde Kontrol ve Revizy_on, Cilti~fsfeınbUl ·, 1959, s. 21. 
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gun ola.rak gerçekleşir g~rçekleşmodiğini kontrol ederler. 

Pazar koşullarındaki belirsizlik ve boklon~cyen ge

li şmeler~ işletmeler aras'-ndaki rekabet 9 üretim işle-cmele

rinden kostirilen ü.reti::J malj.yoti ö,3olorin in zaman içinde 

yüksol::nolerino neden olcı.bilir. Öte yandan di:ı:okt hamr.1addo, 

direkt işçilik vo c;enel üreti ı:ı .zie.erlerinin çeşitli neden

lerle palanıanan miktardan farklı düzeyde gorçokleşmesig 

üretim maliyetinin yükselmesi olasılı l!;ını artırır. Yukarı

da açıklanan nedenlerle üretim maliyeti öğcloriı·ün sürekli 

olarak kontrol altında tutulr:1ası g btmlardan tasarruf sağ

lanmasına, diğer bir anlatımla verimsi zlik v-o israfların 

ortadan kaldırılıııasına ve yönetüocc planlanan kar düzeyine 

ulaşılmasına olanak verir. 

Üretim maliyeti kontrolüyle işletmede maliyotlorin 

gerçel\:çi bir biçimde saptanıp saptarunadığının incolonmosi, 

maliyeti düşürme olanaklarının olup olmadığının vo bu ola

nakla-rdan işletme yönetiminin hangi ölçüde yararlanabiloce

ğinin araştırılması, bunun için de gerekli ölçütlerin be

lirlenip kullanılması amaçlan.rnaktadır. 

Temel zörevi i ı;ıletınenin büyümesini ve karlılı G;ını 

sa{:larnak? bur1a bağlı olarak topl'..tl11a hiZElGt cöti.1rmek Olan 

i şletmo yöneticisinin kıt olwnomüc kayEa~clardan on etkin 

biçimde yararlanmas:ı. vo örr>:ütL~ sözlcor:usu amaçlarına ulaş

tırma yolundald çabalarında başarı sat1layabilmesi ~ etkiı1 
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bir maliyet kontrolü uygulanması::u zorunhı. l:ılar. 

,,. 
3. ·ÜRETİM MALİYETİ KONTROLUND1~ YAKLAŞIMLAR 

Üretim işletmelerinde üretim maliyeti kontrolü genel

likle maliyet öt;esi (masraf türü), masraf yeri ve ürün dU-

z e yi (birim mo liye t) ölrrıak U zere üç dttzcyd ) ~-:-. rıı-·.;ı1 ;:tud~r( 9). 

Aşağıda bu ya~::laşımlar kısaca gözden geçirilecektir. 

M.a,li_y:et. Öğeleı:i. ,DU,zexinde Kop~ro]:: Üretim işletmele

rinde gerçekleşen maliyet giderleri, maliyet öğelerine uy-

gı.uı olarak kayded:!_lir. İşletmenin u~r2şı alanına göre her 

maliyet ö ~esi için aylık. i.i ç aylık veya yıllık vb. dönemler 

için saptanan ölçütler ile gerçekleşen maliyet değerleri 

karşı laştı rı larak, maliyet ö&.,e leri düzeyinde k on trcl gerçek-

le ştirilir. 

lvialiyet öğeleri esas alınarak yapılan kontrol, rnas-

raf türlerinin incelenmesini, işletmenin ma liyet yapısım, 

ti retirole olan ilişkilerini ve maliyetierin g elecekteki s ey-

rini de açıklığa kavuşturması açısından önemlidir. 

Masraf Yer~ Düzeyinde~on~r~l: İşletmelerin masraf ye

ri düzeyinde kontrol uygulaması için işletmenin ü retim bölü-

mUnün a lt bölümlerinin olmEısı ve muhasebe kayı tları nın bö;.. 

(9) NASUHİ BURSAL, 11 Ma 1iyeto ••••••• ., ••.• 11
, S. 5. 
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lümlerde oluşan maliyet ö ğelerini yansıtacak bir şekilde 

tutulması gerekmektedir. Masraf yeri düzeyinde J.c on trol her 

a lt bölümde maliyet öğeleri için ayrı ayrı ölçütlerin sap

tanmasıyla mümkün olur (10). 

Bu tip kontrola gereksinme duJ~lması nedenlerinin 

başında, ürünlerin üretim boltimünün alt bölümlerinde iş-

lemlere tabi tutulması ve ortaya çıkan sapmalardan nerede 

ve kimlerin ne ölçüde sorumlu olduğunun bilinmek istenme-

siair. Masraf yeri düzeyinde kontrolda her alt böltim ayrı 

bir incele~eya tabi t u tulur. Masraf yeri düzeyinde maliyet 

kontrolünün temelinin de maliyet ö{Seleri esas1ne dayandığ;ı.

nı belirtmeliyiz; Herbir bölümde maliyet öğeleri ayrı ayrı 

incelenir (ll). 

Ürün D1Jz exinde Kont_ro): İş le tm.e lerde üret ilen ürün

lerin birim maliyetlerinin hesaplanması çeşitli anmç lar 

için yapılır. Birim maliyetler üzerinden maliyet kont rolü- -· 

nün en önemli amacı, işletmelerin verimlili;;,i ni..l'l kontrolU-

dür ( 12). 

Uygulamada birim maliyetler üzerinden yapılan maliyet 

kontrolünde ortaya çıkan önemli sapmaların nelerden ileri 

geldiği ve sorumlulu~un kime ait olduğu kolaylıkla s aptana

mamaktadır. Böyle bir son1nla karşılaşıldı ğında, masraf yer-

( 10) 

(ll) 
( 12) 

HAROLD BI ERIVIAN , T..QI2.ic s i.lJ.. __ Ç_Qı;:ı_t ___ A_ç_ c OJJJlj~Jng__c:m,_cLJl~.ç .:İ:§ i qng:ı , 
McGra~-Hill Book Comp., Ine., New York, 1963, S. 4. 
NASUHI BURSAL, "Maliy-et •••••••••••nt S. 7. 
IU.ROLD BIERMAN, s. 4. - . . .. ·-

• 
\. 
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lerine ve/veya maliyet öğelerine cöre kontrol yapılarak çö

züm yoluna gic~ilebilir ( 13) • 

~şletmeler J~karıda açıklanan üç kontrol düzeyinden 

bir kısmını veya hepsini kullanmaya karar verirken kontro-

lü.n amacını~ işletmenin yapısını ve geçmiş yılların verile-

rinden yararlanma sözkonusu oldugı.,mda 9 maliyet kt.:,yı t siste-

mini GÖzönünde tutmalıdır. 

4. ÜRETİM r.T.ALiYET.ı: KOJ"TROLÜJ\l}S KULLAriLAN YA-XLAŞIMLARI.N 

.LRDELENMESİ 

Günümüzde c ittikçe büyi..i.yen işletmeler çeşitli bölü.m

lere ayrılmaktadır. Muhasebe kayıtları da i şlc~tmelcrin e.e - . 

1 iGÜÜne paralel olarak böli.iı-n ve alt bölümlerin g:i. derlerini 

açıkça ortaya koyabilecek şekilde tutulmalctadır. Bundan amaç 

i~letmede gerçekleşen maliyetlerin nerede~ ne miktarda oluş

tuGunun yöneticiler tarafından belirlenmesi ve kontrolüdür. 

Masraf yeri düzeyinde kor,trol 9 üretim bölü.münün alt 

bölümlerinin bulunması ve mu.ı."ıasebe kayıt sistoninde herbir 

alt bölüm maliyetlerinin ayrı kalemler şeklinde tutu1.L1ası 

durumunda mU.mkL:iı1. ol1-rr; yapılan maliyet kontrolü_nde maliyet 

ö2,eleri ilgili maliyet böl.üıı:ründe ayrı ayrı incelenir. 

Bu dururnda, masraf yeri düzeyinde yapılan maliyet kontroıu 

maliyet öğeleri düzeyinde kontro:Fiü cerekli kılmaktadır. Bu 

tip bir maliyet kontrolünde ister muhasebe teknikleri, is-

(13) F.K.EFl'ETII SCI-ITJBA, ;ırJakc-Or-Buy Hecisions--Cost and 
Foneast Con~:üdera ti on°, .E .A.A.Bulle-t ~: .:. ~ (J':tarch ~ 1960) , 
s. 57 . 
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ter i;.;-~cd;istiksel yöntomler kullanılsın~ maliyet öğeleri 

(ı~aliyet kalem.leri 9 3;ider türleri) saptanan ölçütler le kont

rol altında tutulur. Diğer taraftan ürün düzeyinde yapılan 

(birim maliyet) maliyet kontrolUnde ortaya çıkabilec ek her

hangi bir farkın nedenlerinin araştırılmasıda ürün i ç:Ln ya

pılan ti..Lın c;iderlerin 9 di~er bir anlatımla maliyet öğeleri

nin9 ayrı ayrı incelenı-ı~esini zor-w."llu lnlaT. 

Anlaşılacağı .::;ibi f otlı::iJ_j_ bir kontrolii..n :y cı.pılabilme

si, ruutlaka maliyet ö[,olerinin incelenmesiyle gerçekle şir. 

Bu amaçla 9 izleyen b ölü1nde maliyet öğeleri yakla~amıyla 

ü..retim maliyeti kontroli.üıe ili r-}kin genel açJ.klamalar yapı

lacaktır. 



BÖLÜM II 

MALİYET ÖGELERİ YAKLA ŞIMIYLA ÜRETİM 

MALİYETİ KONTROLÜ 



ı. ÜRETİM IVlALİYE'l'İ ÖGELERİNİN İNCELENMESİ 

Üretim işletmelerinin en önemli fonksiyonu hammadde

yi işlenmiş hale getirmektir; Üretime katılan bütün bile

şenler için yapılan giderler üretim maliyeti öğelerini 

o luşturmaktadı r. 

Üretim işletmelerinde üretim maliyeti öğeleri ge-

nel olarak üç bölümde toplanabilir(l): 

- Direkt hammadde giderıe.ri, 

- Direkt iş ç ilik giderleri, 

- Genel Uratim giderleri , 

( 1) ADOLPH IV"LATZ, OTHEL j .CURRY, GEORGE W. FRANK, Q_Q.ş_t_ _ _Accouı]
t_:Ln.J:S, South-V! estern Publishing Comp., Cin9innatti, Ohio, 
1962, s. 23-241 MORTON BACiillR and LYLE E.JACOBSEN, (Çev: 
S adı k Bakla c:ı.oğlu) , ~ön~_:tim_.A.9~J:?J;nda:Jl._M_aliye t Mu~ıas eb~şi_, 
Ankf?.ra, 1~74, s. 5; SUAT ICE~KINOGLU, s. 193-194; KAMUHAN 
PEIGNER, .l§.l~t.!Jle D.enetirn.:i .. , Işletme Fakt. Muhasebe Enst. 
Yayını, I s tanbul, 1975, s. 58. 
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Bu öğeler bir şerna ha lj_nde gösterile bilir ( 2). 

r- Taşıma Giderleri 
. ---- Direkt Hammadde, r Depolama Giderleri _ -· · Giderleri { 

i 1 

1 ı 
1 1 

Direk: İşçilik ~\ 
Giderleri 

i ı 

l ı İndirekt Maızeme Giderleri -(, 

j 1 İndirel~t İşe}ilı!:k Giderleri \. 

ı_-=-. Diğer Indirekt Giderleri J 

+ 

Genel Üretim 

Giderleri 

f 
i 

J 
/ 

Üretim 

Maliyeti 

ŞEKİL l 

Üretim İşletmelerinde Üretim Maliyeti Ö~eleri 

Şekil l'de gösterildi[;i gibi, SEitın alınan hammad-

denin i ş letmeye getirilmesi -e üretiiTide kullanılma s ı na ka-

dar depolanması vb. giderleri direkt hammadde g iderlerini 

olu ş turur; İşletmeler g enellikle direkt hammadele g i deri 

hesaplamala j~ında fatura fiyatlarına taşıma, yükleme ve bo-

galtma vb. giderleri de dahil ederler. Ancak bir kı s ı m iş-

letmelerin ise bu tür giderl e ~ci genel üre tim giderleri kap-

oam.ına <.:"l ldıkla:n görülm.ektedir. 

(2) 

(3) 

'l'HANGAVELU RAVINDRANATH, P_roduction Cost ~stirnating, 
The Univ. o:f Dundee (master tezi), 1971, s.S; A:QOLPH 
W~TZ,OTHEL.J.CURRY,.GEORGE W.FRANK, s. 24; NASUHI BURSAL, 
S. ?6; ÇEVIIC l!R~Z, I~e_tme Yöne ~iıp. Ara cı Olarak P~zarlams 
Malıyetı Analızı. ve ygula ma Ornegı, (Üokl:;ora Tezı), . · .. ... 
Afıl~ara, s. 29. . . 
REŞAT TAYKURT, I\amu Iktisadi Teşebbüs le ri Işletmelerinde 
~T_s).j._yej;_ _ _v§... E1~_9219.ffi:l1C 'S oiv,nia~;ı::-. Üz_erlııCfe": . .A.Qilaa.rna::r:ai, ( TeKsir) , 
n"PT~ (Temmuz 1974), Ankara, s. 2Q-21. YANLAN ERDAL, End_lif.lJ .. t~.': 
2-_e _I_ş_letme BUJ .. ç__el~j. ., DYB,. (TEI(SIR) 9 Ankara 1 Oçal~ 19}2 , 
s. lôb; ILHAJ(CEllfıALCILAR, .I_:ıletr:!._e Bütç .. e l~:ı;i,, EITIA Yayınla
rı No. 24-2, Istanbul, 196,, s. 4fb. 
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İncelerrecek olan maliyet öğelerinden bir bölUmli 

üretim miktarında meydana gele cek değişmelere bağlı ola-

rak önceden kestirilebilen farklılaşmalar gösterirken, di-

ğer bir bölümü üretim miktan.ndaki de~;i şr:cıe ler karşısında 

düzensiz değişimler gösterir. Haliyet örelerinin blı özel-

likleri izleyen kesimlerde incelenecektir. 

Maliyet öğelerinin ayrıntılı ve uygun bir şekilde 

kaydedilmemesi durumunda, maliyet kontrolü için saptanan 

ölçütlerle gerçekleşen de~erler arasında sürekli bir tu-

tarsızlık görülecektir. Bu nedenle ınaliyet kontrolüyle 

ulaşJ.lnıak istenen amaç gerçekleşmeyecektir. Sözkom...1 su sa-

kıncanın giderilmesi için maliyet öğeleri tanımlarının ve 

üretim miktarıyla ilişkilerinin kesin bir biçimde saptan

masımn önemi büyüktUr; İzleyen paragrafıarda bu konu ay-

rıntılı bir biçimde ele alınacaktır. 

A. Direkt Hammadde Giderleri .... ----- - .. -
Direkt hammadde c:; ideri üretilen ürünün bünyesi-

ne giren, temelini oluçtun:ın, aynı zamanda ne miktarda 

kullan:ı. ldı ğı nın izlenmesi olana k lı ve elv eri ş li bulunan 

maddelerin parasal değeridir. Direkt hammadde giderleri 

üretim dönemi sona ermeden dahi üretim miktarına g öre 

birim ürüne yüklenebilme özelli~iyle genel üretim gider-

le:rinden ayrılır. 

Direkt hammadde giderleri üretim ha emiyle orantılı 

olarak de sişme özelliG,i gösterir. 



- 1(', ---../ 

B. Direkt İ~çilik G~~~ 

İşveren açısından işçilik maliyetleri, işgücüy

le ilgili olarak yapılan ödemelerin tamamı olarak tanımla

nır. İşçilik maliyetleri kapsamına i ggü cüne ödenen maaş ve 

Ucretler, yasalar gere~i yapılan di~er ç ~ şitli ödemeler ve 

eğitim giderleri girer (4). Dar anlamda direkt işçilik gi-

deri, üre tim işletmelerinde hammaddenin U rün durumuna .~e-

tirilmesi için üretim bölümlerinde oluşan işçilik gider-

lerinden belli bir ürüne veya üretim sürecine ilişkin kıs-

mı kesinlikle septanabilen işçiliklere yapılan ödemeler-

dir (5). 

Direkt işçilik giderleri üretim dönemi bitmeden bi-

rim tirUne yüklenebilmektedir. Bu bakımdan direkt işçilik 

giderleri genel tiret i m giderlerinden ayrılır. Direkt işçi-

lik giderleri üretim miktarıyle ilişkilendirildiğinde, tire

tim hacmiyle orantılı olarak deGişme özelliği gösterir. Öte 

yandan direkt işçilik giderlGri bölUm, Urün vGya sipariş gi-

bi birimler için ifade edilebilmekt G ve bunlG.ra doğrudan yük-

lenebilmektedir. 

(4) 

( 5) 

Üretim i ş let melerinde ürUnlerin tiretilmesi sürecinde 

., . " 

C .,w ~:BAS'ıPAB:tEıt ~ ·". Base-:-J?oitı.t ~.Lab0r D:4.r_:'!;ribution", ;B_ on di~~ 
U:L.Q..Q.S_t_Ac.c.ounti~ .. Budgetirı2: :=md D.cın..tJ:'.u1, 2 ~Bask0Edi
ted WT.TJiıiAl\~ E"THO:\'iJ . .-. :ı Cin'3inaatti, ~~~960~ "' - 295? ISl\!lAİiı
ı;r...AKKI ALBAYRAK, 11 Işç il:Uc Maliyetleri ve Imalat Sanayiinde 
Işçilik Maliyetlerinin Bünyesi", Muhasebe ];mst ,Deu.Ls_j_, 
Ağustos, 1977-~11, S~yı 9, s. 31-32. 
SADIK BAKLACIOGLU, 11 Uret~ .n Maliyeti ve Problemlerin, Ya..t.ı
rA.ffi.J?rojelerinin Uazırlanma~_;ı.___y_~ pe_ğ_er_le:ı::_ı9::triJmeşj., Cilt 
IV , (İ)Pl'5 ve (DYB) Ortak Yayını l"TeksirJ, Ankc:ıra, 1968, 
s' . 16. 
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bazı işçiler örneğin bakır1 ve onarım hizmetlerinde çalı

şanlar üretimle direkt olarak i lişkili değildir. Fakat 

üretimin yapılması için o hizmetlerin görUlmesi gerekli-

dir. Bu tip işçilikler ind:•.rck t i şç ilik olaral~ nitelenir. 

Maliyet hesaplamalarında yapılan giderlerin hangi mamul 

veya sipariş için yapıldığını belirlemeL zor olduğundan, 

bunlar genel üretim giderleri içinde incelenmektedir. 

Üretim bölümlerinde çalışan işçilere yapılan bütün 

ödemeler direkt işçilik maliyeti kapsamına da girmemelidir. 

Örneğin direkt işçilik fonksiyonu gören işçilerin fazla ça

lışma yapmaları durumunda bunlara verilen fazla çalı şma 

primleri (6), tatil ücretleri , sigorta primleri vb. gibi 

ödemeler, direkt işçilik giderlerine dahil edilmemelidir; 

Bu ve bunlara benzer öd eme lerin ayrı izlenmesi, maliyet 

hesaplamaları Ye maliyet kontrolü bakımından i ş let me yöne

timine yararlı olur (7). Ancak işletme si~ariş olarak al

dığı ürünleri ZamAnından önce bitirilmesi iste~iyle karşı-

laştığı durumlarda, :!:azla çalışmalar için ödenen işçilik 

ücretleri direkt i ı~ çilik giderlerine yüklenmelidir ( 8). 

-------~. .. -~~~~-~---
(6) İşletme normal fa a liyet döneminde genellikle fazla ça

lışma yapar ve fazla çalışma sürecinde işçilik ücreti 
esas işçilik ücretinden fazla olursa, fazla çalışma üc
retinden esas ücret direkt işçilik masraflarına, diğer 
kısmı gerıe l üretim giderlerine aktarılır. Bu konuda geniş 
bilgi için bkz: CHARLES T. HORNGREN, Cqş_t Aç_ç_gu!fti_n.g_: A 
r~§Xl~mal _ _Effil2.b.a.Sis, Prentice·-Hall, Ine., Engle·wood Cliffs, 
New Jersey, 1972, s. 33-34; GORDON SHILLINGLA'-'·'• .Qost 
AccountiYl~"~' liYl~lvRi.s_an_Çi_JJ_on.t_r.ol, Rıchard D.Irvırin, Ine., 
Homewoou., LL .• __ .uu is, 1961, So 132. 

(7) KAI.ü:çı BÜI(İh.MIRZlı., Yöne1_j 1ıMubas_~be Eıi .. ~ Ankara, 1977, s. 24-
2 ~ • ISiı.'lA IL HAKIG ALDA YRA~~ , b • j 2-3 3. 

( 8) ÇWRDQN SHILLINGLAYI , S. 132-133; KAMİL BÜYÜKMİRZA, s. 25; 
ISMA IL F..AEKI ALBA YRAK , s • 3 3 • 
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Direkt işçilik g :Lde r l eri ii ret iın hacmiyle orantılı 

olarak değişme gösterdiği~den 9 d e ğ i ç en karakterli maliyet 

öğeleridir. 

CQ Genel Üretim Giderleri 
~-·---

a- Gene:. Üre.tim Gide .. rlerinin Genel Olarak 

İncelenmesi .. 

Direkt hammadde ve direkt işçilik dışınde:ı ka-

lan, üretimle ilgili tüm giderler genel üretim giderleri 

başl~ğ~ altında incelenebilir. Yönetim ve satış giderleri 

her ne kadar genel üretim giderlerinin öğelerini oluş turur-

sa da, üretimle direkt bir ilişkileri olmaması nedeniyle 

üretim maliyeti kapsamı dışında bırakılırlar (9). 

Genel üretim gi c~e rler:i_ :,.,. in üretilen ü ı"'i.ln lere doğrudan 

doğruya yüklenmeleri ınUmkUn olmadı Cı g ibi, ne kadarının han-

gi ü rUne ait ol ı:hı..L:,unu kesinlik le sapta mak olanaksızdır. 

Genel üretim g iderleri direkt hamma dde ve direkt iş

çilik giderlerinden farklı özellikler gös terir (lO). Maliyet 

öğelerinin ayırımında yara:clanı lan :::• özkomısu özellikle r aşa-

ğıda Gıralanmıştır: 

(9) 

\lO) 

- Genel üretim g ide rleri üretim hacmi karşısında de-

ROBERT M .. ANTHONY, Mana:-eme n t Accounting ~ Richard D. 
J;r.-.r in Ine., 1963 9 s,; l t>U9 lvıvrt .L''Jl'J '.BA-CKI:m and LYLE.E. 
JACOBSEN, (Çev: Saclık BAIO.JACIOGLU) 9 s .. 121; NASUHI BURSAL, 
VIaliyet Muhasebesi Prensip leri ••• ~,c ~., s .. 189. 
SALİH ÖZEL, t~.ıeynel~;de Mal Oluş Gid~rleri Analizi, 
( Doktora Tezi), Anl::a ra, 1972, S., 49; NASUHI BURSAL, 
Bcı 189-190. 
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-·- Bu giderlerin bir kısmı zaman içinde de&:;işik bir 

seyir gösterirler; 

- Bu giderlerin bir kısmının kesin rniktarı ancak 

hesap dönemi sonunda belli olur; 

- Bu giderlerin ne kadarının hesap dönemindeki üre

timle ilgili olduğu, ne kadarının gelecek hesap 

dönemleriyle ilgili olduğu ancak hesap dönemi 

sonunda kesin olarak ortaya çıkar. 

Genel üretim giderlerinin türleri, işletmelerin 

eylem alanlnrına göre farklı olabilir. Ancak hepsi için 

ortak bazı genel üretim giderleri doğal olarak sözkonusu-

dur; !şağ"'J.da bazı temel genel üretim gideı--leri sıralan-

mıştır (ll): 

- İndirekt hammadde giderleri, 

- İndirekt işçilik giderleri, 

- Bakım ve tamir gi2erleri, 

-Kira giderleri, 

-Enerji ve su giderleri, 

-Denetim giderleri 1 

- Aydınlatma giderleri, 
1 

(ll) WALTER SCOTT, BlJBirıı::ıqp "RııCl~TPt.i .. rı .o; a.nd Budget_ary_Q..on.t.J;:Ql, 
The Law Book Company o~ Aus~ra~aıa PTi, Ltd, Australia, 
Revised Edition, 1960, sj 122; HEllivJ.JJ C.HEISER, Budge
ting __ Prinç~ ples ang P:ı:çıs ~i_Q~, The Ronald PrE?SS Company, 
New York, 195~, s. 258; ADOLPH MATZ, OTHEL J.CURRY, 
GEORGE V! .FRANK, S. 24. 
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- Isıtma giderleri, 

- Sigorta giderleri, 

- Amortisman giderleri, 

- Vergiler, 

- Öteki üretim giderleri. 

Kiralar, enerji giderleri, amortismanlar vb. gider-

l crin üretim maliyeti içindeki oranları oldukça düşük ola

bilir. Bununla birlikte büyük ölçüde makinalaşmış üretim 

işletmelerinde genel 11 retim giderleri direkt hammadde ve 

direkt işçilik giderlerinden çok daha büyük miktarlar; eriş

mekte ve toplam üretim masrafları i ç indeki payı en yüksek 

olab~lmektedir. Bu nedenle genel üretim giderleri bazı üre-

tim i ~· ı _,_~ t ::ı~ l eri için Ur e tim ınaliy etinc.:e öneırili yer tuta-r- ~ -

Bir üretim işletmesinde vaya bölümlerinde üretim 

hacmi artıp azaldıkça, çeşitli genel üretim giderlerinin 

değişme gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan et-

kili bir maliyet kontrolü yapılabilmesi için, maliyeti et-

til:iyen bir faktör olarak ortaya çıkan üretim hacmi ile ge-

nel Uretim giderleri arasındaki ilişkilerin ayrıntılı ola-

rak incelenmesine gereksinme vardır. 

b- Genel Üretim Giderlerinin Üretim Miktarı~la 
e • - • • • • • • • o • e • 

İlişkile~~~ilmesi 

Direkt hammadde ve direkt işçilik giderlerini ön-

(12) İLHAN CEN~LCILAR, s. 86. 
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ceki kısımlarda açıklarken, bunların değişken bir karak

tere sahip olduğu bclil"'·~·iı:· ~igti:a.Genel Uretim g iderlerini 

oluşturan maliyet kaleınıeri ayrı nyrı incelendiğinde, 

bunların üretim hacmiyle olmı ilişkileriJ:ı.jn farklı bir 

karakter gösterdiği orta:ra çıkmal;:tadır. Üretim ha eminin 

artması veya aza lmasına karşı lı k bu giderlerin bir bölü-

münün orantılı, diğer bir bölüroünün orantılı olmayan bir 

şekilde artıp azaldığı, başka bir böliin:ıünt!nise üretim hac-

mi değişikliğinden hiç etkilenmediği göriilmektedir. Bu ne-

denle genel tiretim giderlerini oluşturan çeşitli sider ka

lemlerinin üretim hacmiyle ilişkileri açısından sabit gi

derler, değişken giderler ve yarı değişken giderler olmak 

Uzere esas itibariyle Uç ana grupta toplandıkları görUlür~ 

Üretim maliyeti öğelerinin sabit, deği9lren ve yarı 

det;işken nitelikte olmasl 1 her zaman bu öğeleı"in kendi ya

pı larından ileri gelmeye bilir; Yönetim kararları bir r,1ali

yet öğesinin karakterini etkileyebilir (13). 

i- Sabit tiretim Giderleri 

Genel üretim giderlerinden bir kısmının kısa dö

nemde i.iretim miktarıyla hiçbir bağıntısı yoktur; Bu tip gi

derler Uretim miktarından çok, zaman süresine göre değişir-

ler. Buna göre sabit özellikli genel üretim giderleri, be-

( 13) MORTON BACKER and LYLE E.jACOBSEN, (Çev: Sadık BAKLACI
OGLU)' s. 13. 
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J.irli bir zaman aralJ.ğJ. için üretim t:ıiktarının azal·ıp ço

ğalmasına karşın aynı kalan ürutirı: g iderle ridi:-- (: t). Bı.~ 

tip üretim giderleri, hiç üretim yapılmasa bile, işletme 

nin karşılaştığı giderler ol-ıa ktadır. 

Sabit üret-im giderlerinin tutarı üretim kapasites.•

nin büyüklüğüne bağlı olduğundan, btınlara kapasite gider

leri de denilmektedir. İşletmelerde kapasite kısa döne mde 

genişletilememektedir; Uzun dönemde işletmeni:::ı kapasitesi 

genişletilirse, sabit giderler de kapasitedeki artışa pa 

ralel olarak değü.:;ıen bir ni te li{Se sahip olurlar. Bu neden

le sabit giderleri değerlendirirken, gelecek eylEr ·. c:5nem 

lerindeki kapasite artışJ.nın gözönüne alınınası g erekir, 

İşletmelerin üreJ.iiin kapasi tel fE':· - ~- "le - , ·::·. ;_;. ö.:~.gö::·~ ··· · 

me,-en eylem devreis-ri k1sa dr·:ısill. olı=·.~ak acilandı rı lı r ( J.~ , ), 

kısa dönemde sabit üretim giderleri de~işmez bir özelli~e 

sahiptir. Sözkonusu deG;işmezlik mutlak anla ı.ıd8. geçer li c~e -

~ildir; Sabit giderler eylem cönemi içerisinde az çok dal-

galanr:ıa g österebilir. Bu dalgalsnJT'rlo::- iiretim b;ıc ırı.ir.de or-

taya ÇJ.kan degi şikliklerden ileri belmez; Yenilenen bir ma-

kinanın amortisman oranı · yüksek tutulduğunda 
1 
döne ~.ı için

deki sabit üretim giderlerinde bir yükselme görü lebiliro 

(14) 

( 15) 

İşletmelerdeki sabit maliyet leri yöne ts e 1 lcaı"s ı" lar-· 

HERMAN C .HEISEE, s. 136; IviORTU~J l3ACI(}~:R and LYL:\i~ ' · 
jACOBSEN (Çev: Sadık BAK.ı..ı.ACIOGLU) , 0" 124 j İB:::t.AHİi\. 
ÖZE~ ER~UNA,.S. 19. 
KAMIL BUYUKMIRZA, S. 63, 
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la ilgili olarak ikiye ayıı·mak mümkündür ( 16): 

- Bazı sabit maliyetler önceki dönemlerde alınan 

yönetsel kararlarla oluşturulur; Amortismanlar, 

vergiler ve sigortalar bu tür ms~iyetlere örnek 

olarak gösterilebilir. 

- Bazı sabit maliyetler ay veya yıl gibi kısa bir 

dönem temeline göre alınan kararlarla oluşturu-

lur; Gözetiınci aylıkları, kapı cı aylıkları ve 

araştırma giderleri vb. bu gruba dahildir~ 

Bir üretim işletmesinde üretim maliyeti kontr :~ lü 

yapJ.lJ.rken yukarıdaki özellikler gözönünde bulundurularal;:, 

ilişkinin belirleneceği dönemin uzunluğu açıkça o:-ı."t3ya ko-

nulmalıdır. 

Sabit üretim giderlerinin saptanoınsında aşaeıdaki 

özellil!le~ gözönünde bultindiırulur.(:7)~ 

(1) Kontrol edilebilirlik özelli~i: Sabit üretim gi

derleri işletmenin varolduğu sürece kontrol edi

lebilir. Ancak bazı sabit üretim giderleri kısa 

süreli yönetim kontrolüne ba~lı olabilir. Sabit 

(16) GLENN A.UELSCH, Budgetin~.:r..Qtl:t ... J>l-ann,ing and Contro:t-9 
Second Edition, Prentice-Hall, Ine., Englewood Cliffs, 
New jersey, 1971, Sc 310··311; HcP .. COURr:', Budgetary_Q_Ç>Jlt.
rol, Sweet '3.nd Maxwell, -Jimited, Loni n, 1951, s. 115-116. 

(17) GLENN A.WELSCH, s. 3llg 
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üretim giderlerinin bir bölümünün miktarı yö

netimce her yıl değiçtirilebilir. 

(2) Eylem İlişkisi Özelliği: Sabit üretim giderleri 

üretim kapasitesinden etkileni~, ancak tiretim 

miktarının bir sonucu değildir. 

(3) Belirli iki kapasite arasında sabit olma özel

liği: İşletmede saptanan sabit üretim giderle

ri miktarı, belirli iki üretim kapasitesi ara

sındaki aralıkta sabit kalır. 

(4) Yönetim Kararlarından Etkilenme Özelliği: İş

letmede alınan kararlar sonucu sabit üretim gi

derlerinin miktarı değişir. 

( 5) Toplam olarak sabit, birim başı:i.1a değişken olma 

özelliğiı Belirli bir üretim kapasitesi aralı

ğında sözkonusu giderler toplam olarak sabit 

kalır; Ancak aynı kapasite aralığında üretim 

miktarında meydana gelen değ;işmeler karşısında 

bunların birim ürün baçına dU şen rrıil;:tarı farklı 

olur. 

Genel U ret im giderleri lcapsarıuncla bulunan bazı 

gider türleri üretim hacmiyle birlikte değişebilir. İşlet

mede üretim ha~mine ba~.lı olr:rak değiş""'n r'ı maliyetler de-
'-. . . 
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V • k ı . t ı ı 1' ' - ( - · p ) D " ' ı k k gış en ma ıye er o ara r: ·Lanı rr:_ı_a~: .•_ :::- .!.-...; <' agıcı cen _ara.-

terli genel üretim giderleri Uretiır hncnd.ne ba &% lı olarak 

değişiklik gösterir. Bu tür giderlerin üretim hacmindeki 
' 

değişil~liğe göre ürün birimi. başJ :'12 d~! s ~~--· payı ise hemen 

hemen de~işmez (19). 

Değişken Uretim .siderlcri işlet menin bir bölümünde 

yanılan eylemler sonı~cunc.1a oluşvrlar .: Eğer hiç bir eylem - . 

yapı lmazsa, ilg ili if] le m yerinde .... J-'•-·'- . _ :t._,-__,,_ i.nl:tycc oJ.uşr.:ic~z .Du 

nedenle bu giderlerin belirlenmesi ve hesabı çok basittir. 

Her birime karşı gelen miktar belirlendikten sonra, bu sa-

bi ti üretim hacrniyle çarparale tutar kolayca bulunu:r. 

Ancak fiyatlardaki değis;ır.ıeler ve hatalı yapım iş-

leri vs. bu giderlerin birim maliyetlerinde farklılıklar 

göstermesi~e neden olabilir (20)~ 

Değişken karakterli genel üre ·i; im giderlerinin aşa-

ğıda açıklanan özelliklerindan yararlanılarak, maliyet ka

lemleri arasından değişken ü~etim g i derleri saptaıur (21): 

( 18) 

( 19) 

( 20) 

( 21) 

(1) Kontrol edilebilirlik özelliği: De~işken üretim 

giderleri kıs a dönemle~ için yönetsel kontrole 

bağlı olur. 

ALPARSLAN P~KER, I_Ç5.1}~tim T,~"ı.-"""" r.l)o o-{ - l:s tenbıı l, 197 41 
s. 116 1 ÇEVJI( URAZ ~ s o J'l;; l..LJ~ililiJ..lı. VLJ.t.·R ERTUNA, s. 19. 
ADOLPH MATZ 1 OTHEL J .., CURRY, GEORGE W. FRAl\IT{ ~ s. 31; 
GLENN A.WELSCH, s. 312. 
ALFRED İSAAC, (Tercüme ~ Ahmet .Al::_ ÖZ 'KE1T) ~ İ.sletme İk
t~;J,, Cilt 2, Birinci Fasiki.il, Istanbu!. ~ i945, s. ·;...(5. 
GLE1m A.'7ELSCH, s. 312-314., 
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(2) Üretimle orantılı olma özelliği~ De~işken üre-

tim giderleri belirli bir sürenin geçmesinden 

çok, üretim miktarının değişmesiyle değişir. Bu 

tür maliyetler üretim miktarınfaki de~işmelerle 

ilişkili kılındıklarında, üretim miktarıyla do~-

ru orantılı oldukları görUlür. 

(3) Yönetsel düzenlemelere konu olmaları özelliği: 

Değişken üretim giderlerinin çoğu yönetiınce alı-

nan karaı ... lardan etkilenir; Halihazırda kullemıl-

makta olan bir yardımcı malzemeden dah2 ucuzu 

kullanılmaya kararlaştırılırsa, değişkenlik özel

liğini koruyan maliyet, farklı bir oranda değişe-

cektir. 

(4) Toplam olarak değişken, birim başına sabit olma 

özelliği: De~işken üretim gi~~~ ~u~~ Jrctim mik-

tarında meydana gelen değişmelerde toplam olarak 

değişir, birim üriinde sabit kalır. 

Genel üretim gilerlcri ~capsar;n içinele bulunan 

bazı maliyet giderleri i.iretim hac;niyle o:r~·;rıh ı, "larak de-

ğiçmektedirf bu tür m.aliyetlerc yarı de[,i~J:en r:ı..:::iyetler 

denir. Sözü edilen maliyetierin de(Sişme özellikleri ince-

lendiğinde, bunların her.:ı sabit, hem de değişken mAliyetle-

rhı özelliklerine sahip oldukları görüli.ir ( 22~ _ · llikle 

~---------~----------------(22) GLENN A.WELSCH, s. 314-318; H.P.COURT, s. 73. 
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yarı deği şken maliyetlerin c-:.a ği şebirliğ ..L ana çizg ile r iy-

le g eçen sUrenin, yapılan eyl eoin v e yöne tim kara ~larının 

etkisinde kalmaktadır. 

Yarı değişken üretim ~:, iderleri i:r; ı...:_m ha cmi sıfır 

olduğu zarııan t L~mUyle ortadan kal~·~z, Uratimdeki de~i şik-

likle orantılı olmayan bir biçimde seyrader., Bu tUr g ider

lerin grafiğinin bir bö lUmL~ni.~n genellikle basamaks a l, di-

ğer bir bölUroünün eğrisel de 8işim gösterdi6 i g örülür; Bu 

giderlerin her bir basamakta üret i len birim başına sabit 

olmasına karşın, basamaklar de fSi Ş tikçe birim. başına dü şen 

gider farklı olmaktadır. 

Yarı değişken üre t i m giderlerine örn e k olarak bakım 

ve onarım giderleri, enerji, temizlik malzemesi , bir kısım 

delaylı işçilik giderleri verilebilir ö 

Genel üretim giderlerinin biriı:ı ü r'i.ine karşJ. g elen 

tutarlan üretim dönemi sonu olmadıkça kesin li l:le sa p tana-

maz; Bu özelliklerjşlc direkt ; .ı...:ı-:nu1: ,~C' . 

- ~Ccrlcrin: ail ~yrıl~rlar 

Maliyet ö ğelerine ilişkin ölçütlerin s c;,p tanrnasında 

g enel üretim g iderlerinin sabit, de G,iş!cen ve yarı de (;i şken 

özelliklerinin gözönünde bultındurulması 1 mal iyet ~,:mıtrc lün-

elen beklenen amaca ulaşılmasını sa~lıyacağı açıktır. 
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2. J>'~LİTIT ÖGELERİNİN KOFTTIOLÜI'TDE IüJLLANILAl\~ ÖLÇÜTLERİ 

BELİI:.LE~.m YÖNTEMLERİ 

A. J\~ali~ret öp;elerine İlinkin Ölçütlerin Öneni --- ·-·--~------·------"-·----·- ··----------- --

Üretin işletmeleri ü.retini planlo.nu!" ... ürünü zec:·'an 

içinde sürekli olarak ürotir ve c;erçekleç;en r,mli;yetler ro:u

hasebe kayıtlarına geçirilir. Üretin süreci bo;yu.ı-ıca i11t:üiyet-

ler~ zaıı1anla bunlarJ_ oluşturan öselerdeki sapmalar nedeniyle 

değişim cösterebilir. rrıaliyetlerin olması gereken düzeyde 

e;erçekleştirilmesip yöneticirıirı. soruı:ı.luluklarıncl.an biridir. 

Serbe3t rekabet piyasasında çalışan işletrüelerde 

ürLinlerin birim maliyet ve satış fiyat ı 9 pazar payının ku-

runrtlası ve c;cnic;ıletilmesinde öneıt1li etkenlerdir. Bu neden-

lerle yöneticiler birim maliyetlcrin belirlenen sevi~renin 

i.:stüne çJJc·-aı,ıasını isterler 9 buna br-.tC:.lı olr~::-akda r:ıaliyeti 

oluşturan un..cıurları sU.rekli olarak Lontrol Lıltında tutarlar. 

Haliyet kontrolünün etleili bir şe1dlde yapılabilmesi, 

Glde kıyaslama olana{~J- verecek 1Jir ölç:itün varol;nc,sJ.yla !Jüm-

kün olur. Bu ..::ereksim·1eden hareketle P yönetime e karar laştı-

rılan yönter,llerlG maliye t kontrolüne esas olan ölçütler sap

tan:Lr. İşletmede maliyet kontrolü..ne ilişkin ölçi.'.tle:r.·üı olna

]'jıası halinde, gerçekle~şen maliyetlerin bilimsel ve objektif 

ölçülerle yapıl··nası olanaksızdır. 

Yönetinıde 9 gereC;i açıklanan maliyet ö[:elerine iliş

kin ölçütler, araştırmanın sunuş kesiminde do bolirtildiE;i 

gibi, bunları geliştiren kişilerin sezt3ilerine kısmen baC;ırıı-
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lı bulunmaktadır. Bu araçt ırr:adı:~ a:.n2.ç ; ,aliyet ölçEt lerinin 

belirlenmesinde sczsi pc..yını en..ız la;nak oJ.c.ro.k belirlenmiş-

tir. Bu ölçü-tlerin belirlenmesinde ve kullanımında sez~i

selli(;i içeren geleneksel yaklaşımlar açıklanacak ve ista

tistiksel yalclaşımlarla sezc;isellil;in ne -_;;ekilde giderile

bilecel';i izleyen kesimlerde incelenecektiro 

B. · Geleneksel Yöntemler 

Ölçütlerin eeleneksel yö::1.temlerle belirlenı-nesinde 

temel maliyet öğeleri olan direkt harxGJadde 9 direkt işçilik 

ve c;enel üreti..rı:ı giderleri ele alınmaktadır. İzleyen kesimler

de, sözkonusu temel maliyet öğelerine ilişkin ölçütlerin 

geleneksel yöntemlerle belirlemaesi incelenmektedir. 

a. :g_~~e~~ __ Ha~_rmadde _g_~~~~~rii[;Le !J.:ei~_:h __ Q_~ç~i.~leriı~ 

Belirlenmesi 
-· -

Geleneksel yöntemlerle direkt haı1m.:ı.dc~ e giderleri öl-
., ... 

çütlerin1 belirlenmesinde önce biril~:. ürün için direkt ha..ü-

~adde miktarı tahn1in edilirs bunu:~ parasal de~eri hesapla-

nır; Hesaplanan bu ;::'tanc~art1 aynı zamanC.a birim ürün için 

direkt hanunaade t;ider ölçütüdür. Direkt hanmadde c;iderleri 

toplamına ilişkin ölçütün belirlenebilmesi için sözkonusu 

standart ile devre sonunda gerçekleşen üretim rr.iktarı esas 

alınır. 

Aşasıdaki paragrafıarda sözü edilen ölçütün belir-

lenmesiyle ilgili meselele:;.~ geniş olara};: i:::ıcelenr:ıiştir. 
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i. Direkt Hammadde I:'liktarını Talliilin Yöntemleri 

Direkt hmıü:ıadde miktarını tahrııin ct rı.;ek için 2:enellik

le kullanılan yöntemler şunlm"clır( 23); 

Belirlenen standartlar yöntemi; 

Hanıınaddcnıin satış veya i.tretirr, faktörlerine oranları 

yöntemi; 

Tüketilecek hanru.aO.de mi1~tarını cloCrudan tar..;ün etme 

yöntemi -

J3.el.i_r~.l1.s_tC!.n.d,.?F."t).a_r • .ı:ö.n.t_egi_: :t :-} letmelerde üretilen 

üri..l.nlerif-1• belirli bir standarta sahip bulurunası durın1run-

da bu yönteme başvurulur. Direkt harPmaddeye ilişkin standart 

:O:iderin saptanması için önce kullanılacak olan ham.maddenin 

türü ve kalitesi kararlaştırılır. Bu işleı::ıden son.ra ,cz;enellik

le mü...h.endislik çalışmaları sonucunda birim için harcanacak 

hcı.mıaadde miktarı belirlenir. ~lde edilen hL öl']Ü miktarı 

ilgili h&~naddenin standardı olara k ifade edilir. To~lam 

direkt h&rı1ılladde :nıiktaTını saptm,1ak için mildar standaPCl.ı 

üreti•ü :nildarıyla çarpılır. 

H_8;!mn_ad_de_nin _s_a_t_ı§ y_e2~ li.J'_e..li~~ !,~,!c~örl,eı,ri:ıe ~D.E.~~I'2:. 

y
1
ö.nt.emi: İşletmede üretilen ürünlere iliçkin standartlr.:.rın 

~Jelirlenemediği durumlarda bu yöntem uygulanır. İşletmede 

tutulan ıntıJıasebe kayıtlarından yararlanılarak satış miktarı 

~,~. -..........-... ..... * • • -.-- • ....-.-.... 

( 23) H. P. COURT 9 s. 86-87; W ALTER SCOTT 9 s. 83-90; :t. Imoorcs 
HECKERT and J.Ar!IES D.WILLSON, ~~i.:tt~.r:?s _Th+Ch'!e-~i~ apd 
C.on.t.:ı:.o.l, 2.Baskı, The Ronald Press Cor·:iıany, N0w York, 
1955, s.l44-145. 
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üretim rııiktarı ~ direkt işçilik saatleri, diı~ekt işçilik ma

liyeti gibi etkenlGrin belirli bir yüzdesi k.ullanılaraY.:: di

ı·ekt haın.rnaclc-:e miktarı saptanabilir. Kullanılar-ak oranlar, 

geçmişte tutulan muhasebe kayıtlarından yararla~ılarak bu

lunacağından, muhasebe verilerinin güvenilır olması çok önem

lidir • 

• T.Y:..Isetile.s.e_."lc •. ]ı.8JtlfU.~iJ..d.e_ ~i1~ı_n.ı .d_o~d.a_:q, ;taA!··~ _et}ne 

.Yjı.-ı.:t.err~:i,: İf]letmede üretilecek ürünlere ilişkin stanC.artların 

saptanmt1D./h[;ı veya içıletm.ede r.ru.hasebe kayıtlarının oJ_madığı 

durumlarda bu yöntem uygulanır. BU yöntemde ilgililerden 

yararlanılarak birim ürün için veya toplam üretir; ~ için kul

lanılacak direkt hammadde miktarı tahr.r:ıin edili~ıeye çalışılır. 

Yukarıda açıklanan yöntemlerden hanc;is i uye;ıJ.lanırsa 

uygulansın, üretim sürecinde ortaya çıkabilecek kJ.rıntıların 

ve döküntülerinp geçmiş tecrü:Jelere göre tE.- ı.iııin eelilen di

rekt hammadde miktarına ilave edilrıı.esi uygundur. Tahminler

de ürün bün~resindeki net maddG miktarının dec;il 9 brüt hanı

madde jj1iktarının esas alJ.nması ve ha:mmadc1e kullanır:ılarına 

ilişkin hesaplt~~·r.aların bu. çekilde yapılması ye:~inde olur. 

ii. Direkt Ha.rronadde Giderlerinin Tahrıini 

Tahmin edilen direl~ hawnadde miktarının parasal de

ğğ.rlerinin hesaplanmasında aşaB;ıda1d hususlar c;özönünde bulun

durulacaktır. 

İşletmeler üretim için gerek duyc,ukları ham11addeyi ya 

kendileri üreterek ya da öteki işletmelerc'l_ej:ı satın alarak 

sa[;larlar. İ:]letme hammaddeyi kendisi üre-~i:rorsa, bu hammad-
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denin elde ediliş masrafı maliyetini vd ır, !~ [;er h<E,ımadde 

öteki igletmelerden satın alınıyorsa 9 fiyatı tamnin edilir

ken dikkatli davranılması gerekir; 'Jy _:;u:_::.; .a~a ·1a.rc::.ad(le satan 

kuruluı;lar, büyük si11arişlerde büyük iskonto yc..~-ıabilirler. 

Bu ıı,.:;.denle işletme büyük mikt ır larda si:;a~c :. } verdiğinde 9 

önemli tasarrufta bulunabilir. 

Hamr!ladde fiyatlarının ne olabilccee:i arr.v:;ıtırılırlcen, 

geçmiş yılların fiyatları gözönünde bulu::.!.c,uru1 3r~ bile, r:e-

lecekteki fiyatların ne olabilecc;ği kestirilmeye çalışılma

lıdır. Haı!liilB.dde alış fiyatının en ct.tvonilir biçir:ıclo ta.lımin 

edilmesi için, o dönemde mevcut genel ekonomik ve endüstri 

koşullarının, üretim, tüket:Lil? ithalat ve ihracat miktarı

nın, o hamrı1addenin sal:;ladığı pazarların özel koşul ve geliş

melerinin gözönünde bulundurulması ve etl.::C;nlcre gö!.'e fiyat

ların ne yönde gelişeceğinin belirlenmesine c;creksiHiL.ı du

yulur. Ayrıca birim fiyatının bu bile ç enlOY0 cöre tah~ıin 

edih'lesi gerekir(24). 

Yukarıda açıklanan bu etmenler gözönünc_e bulunduru

larak direkt hammadde filatları t~min edilir; Fiyat birim 

ürün için saptanan hammadde miktarıyla çarpılarak, birim ba

şına düşen hai1li1ıadde giderinin kontrolünde esas alınacak öl

çüt belirlenir. Birim ürün için saptanr-m direkt har.tTı.ı1adde gi

deri gerçekleşen üretim miktarıyla çar:nlarak elde edilen 

değer maliyet kontrolünde ölçüt olarak kullanıl1.r. 

e.·----- ............. -e c. e ·-- ...... . 

(24) İLHAN CEr':ALCILAR, s.76. 
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b. Direkt İşçilik Giderleriyle İlgili Ölçütle~~~ 

Belirlenmesi 

Direkt işçilik giderlerinin kontrolünde kullanılan 

ölçütler, işletmede uygulanan ücret sistemi gözönünde bulun

durularak yapıLnaktadır; Ücret sistemleri zaman ve parça ba

şı esas olınak üzere iki ana bölümde toplanabilir. 

i. Zar:ıan Esasına Göre Ücret Sisteminde Direkt İşçilik 

Giderleri Ölçütleri 

İşletmede zaman esıuıına göre ücret sistelili uy~landı

ğı durumda, biri.:ıı ürün içil". gerekli olan işçilik si..i"resi sap

tanır. Bu sürenin hesaplanuasınd.a işletmenin muhase1Je kayıt 

sistemi, ürünlerin standart olup olmaması ve geçmiş dönemle

re ili~kin kayttıarın bulunup bulunmamasına eöro aşağıda 

açıklanan yönte:aı.lerle tahmin edilir( 25). 

- İşletmede üretilen ürünler standartlaştırılra.ış ve 

birim ürün için standart işçilik saati saptaru~ışsa, toplam 

üretim için gerekli olan direkt işçilik saati, birim işçi

lik saat inin planlanan ürün miktarıyla çarpıl:.,1asıyla tabJnin 

edilir. Geçmişte elde edilen deneyimlere göre meydana gelme

si olası sap:.:nalar için belirli bir pay eklenir. 

Üretilen ürünle~ •tandartlaştırılmamışsa, fakat her 

ürün için gen~llikle aynı işlem uy[;u.lanıyorsa, yapılan işlern

ler insan-saat veya makina.eaat ölçüsüne göre stand.artlaştı-

. -· ................ ... 
(25) İ.BROOKS HECKERf and IM~S D.WILLSON, s.l?0-172. 
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lır. Her işlemin gerektirdi[i zar1an standartıara baclanınca, 

birim ürün için zorunlu işçilik saati ve dolayısıyla üreti

lecek ürün sayısıyla ilgili standartların çcırpıoı 9 toplam 

direkt işçilik saatin:in tahmini değerini verir. Bulunan sonu

ca yeterli ölçüde hoşgörü payı eklenir, 

Üretilecek olan ürünler ve işlemler stanclartlaştı

rılmamışsa, c;eçmiş dönemlerdeki fiili igçilik saatlerinden 

yararlanılarak belirlenen iççilik/saat oranları uygulanır. 

Bu yöntemin uygulanabilmesi, her üretirı1 bölü..mü için hesapla

nacak cranlara göre işçilik saatlerinin tahminini r;erekti

rir. 

- Yukarıda açıklanan üç yöntemin hiçbiri uygulanamaz

sa9 üretim bölümü şefleri, ustabaşıları ve mülıendisleri tara

fından birim ürün ve toplam ürün için işçilik saati tahmin 

edilmeye çalışılır. Ayrıca benzer işletı:1ele-rin ay-nı tip ürün

ler için scı.:ptadıkları işçilik süreleri [.;Özönünde bulunduru

labilir. Bu ta9minler daha sonra üst düzey yöneticilerine 

sunulur. 

Yukarıda açıklanan yöntemlerle birim ürün için sap

tanan işçilik saati işçilik ücretiyle çarpılarak, birim 

ürünün direkt işçilik gider ölçütü belirlen]r. 

Birim ürün için saptanan direkt işçilik gideri devre 

sonunda gerçekleşen direkt işçilil;: saatiyle çcı.rpılarak, ma

liyet kontrolünde esas alınan ölçüt sapta~ır. 
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ii. Parça Başı Esasına Göre Ücret SistGminde Direkt 

İşçilik Giderleri Ölçütleri 

İşleti::ıede parça başı esasına e;öre ücret sistemini..'1. 

uyE,Ulanmasında, r.aali~ret kontrolü için gcrel~li ölçü~ler 1 par

ça başına_ saptanan direkt işçilik e-ideriyle gerçek üretim 

miktarı n1n çarpılmasıyla bulunr.aaktaclır • 

c. Genel Üretim Gid§rleriyle İlç;ili Ölçütlerir-~ 

Belirls;runesi 

Genel üreti:e:ı giderlerine ilişkin ölçütlerin belirlen

mesinde ilkin bu gider türünü oluşturan maliyet kalemleri 

için stancla:-c.t değerler saptarunaktaclır. Bu amaçl:--~. rı;elecek 

üretim dönenüerine ilişkin üretim miktarının tabmin edilme-

si .zerekr::ıektedir; Üretim miktarı işletmenin karıasitesi zöz-

önüne alınarak saptanmaktadır(26}. Genel i:retim ~iderlerini 

oluşturan herbir maliyet kalerilinin üretim döneminde kulla-

nılacak miktarı 7 maliyet kaleminliı özellicine göre ya üre-

tim miktarı veya · buna bP.ğlı olarak direkt işçilik saati ve

ya makina saati vb. ölçülerden yararlanılarak ve uzman kişi

lerin fikirleri alınara~: tahrün edil:mektedir. Buna göre il

gili maliyet öğesinin alış fiya-~ına c;örc parasal tutarı be-

( 26) İşletmelerde geçerli olan teorik, pratik ve ortala.i:'la 
kapasitedir. Yönetiınce bunlardan biri esas alınarak 
üretim miktarı saptanır. Geniş Bilgi için l:ıl;:z: AT)OLPH 
I!IATZ- OTHEL J.CURRY, GEORGEW.FR.I\.NK, s.530; İLHAN 
CEI,::.ALCILAR, DOGAN BAYAR, İNAL 6.AŞKUN 7 ŞAF ÖZ-ALP, .lı_
}eyın.e,c;i.,.l.i}S .. BJ..lJI.i& 9 EİTİA Yayın l"b:l22 Anlcara, 1976,s.88-89. 
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lirlcnerek, el<le edilen bu de~er, üretilecek ürün sayısına 

bölünerek bir birim ürün için ilc;ili giderle::-in standart de

ğeri bulunmaktadır C 27). 

Genel üretim giderlerini oluşturan : •.ıali:.ret k:ı.lemleri-

nin saptanan standart deGeri? maliyet öeesinin özelli{j.ne gö-

re gerçekleı;ıen üretim miktarı veya direkt işçilik saati vejra 

makina saati gibi ölçülerinin biriyle çarpılr.mktadır. Elde 

edilen bu tutar maliyet kontrolünde ölçüt olan:ü;: kullanılmak

tadır. 

Muhasebede r~ıaliyet ölçütlerinin belirlo:m:esine iliş

kin yöntemler yukarıda genel olarak incelerr.:'liştir. Gelenek

sel yöntemler baı;;lığı altında incelenen bu + ekniklerde, mali

yet ölçütleri üretim miktarı veya direkt iQçilLk saati veya 

makina saati vb. esas alınarak ilcili ı~aliyet öğesinin ala-

bileceği değerler araştırılmaktadır. Geleneksel yöntemlerde 

maliyet kontrolünde kullanılan ölçüt tek bir rakrua olmaktadır. 

Beklenen maliyet ile gerçekleşen maliyet arasında sapma ol-

ması durumunda karar vericiler 9 kendi yetkilerini kullanırak 

sanmanın anlruıliı olup olmadı5ına karar verebil~ektedirler. 

Maliyet kontrolünde karar veric5.1orin sozc;i paylarını enaz-

lamak için geliştirilen istatistik yöntomler izleyon parag

rafıarda tartışılacaktır. 

* •• - · -·.... .. ................ ·-· • --· 

(27) Bu konuda geniş bilgi için bkzgCHA.."RLJ~S ·rnHOimr .EN, ,0_o_s.t_ 

~~c .. o:x:ı.t.ir.z.: .A. _r~nfiE.e.r:.i .. aJ .. El.mp_ha.s.~~~ 3 .Baskı, Frentice-Hall 
Ine., Ene;lcv1ood Cliffs 9 New Je:;_~sey, 1972 9 s~230-231. 
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c. İst~tis t iksel Yöntemler ----- ---·----

rcaliyet kontrolünde kullanılan istatistiksel yöntemler 

şu başlı 'rlarda toplanabilir: 

- Grafik Yöntemi 9 

Basit recres~ron yöntemi 9 

Çoklu regresyon yöntemi, 

a. Grafik Yöntemi 

Üretim maliyeti öğelerine ilişkin maliyet kontrolünde 

kullanılacak ölçütleri belirlemede yararlanılan yöntemlerden 

biri grafik yöntemidir. 

Grafik yönteminin uygulaninasında işletmenin G"eçıniş 

dönemlerdeki muhasebe kayıtlarından yararlanılır. Bu yöntcm

de maliyet öğeleri Y ekseninde, maliyet ÖGesinin özelliğine 

'"""'"' ,.,. göre üretim miktarı ......- direkt işçilik saati veya maldna saati 

vb. X ekseninde gösterilir 9 düz le m üzerinde olayın se ı"'::~ilme 

çizgileri oluşturulur. Bu noktaların arasından göz kararıy

la uygun bir regresyon doLıusu veya c~Tisi geçiTilir. Bu doğ

ru veya eğrinin Y eksenini kestiği nokta maliyet öt;esinin 

sabit miktarını ifade eder. Y eksenindeki f!.1aliyet ö[';esiyle 

"T k • ..:ı ı. • •• 0 • • 1 t Vf!Sqd ," l t • • ı • k t • b 
A e senınuP.K", .. - v ..i., •. .<tili .: arı / ıreK ışçı ı- saa ı veya en-

zeri açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişki docrusal ise, 

do[';runun eğimi değişken maliyet OTanını verir. İki de C'işken 

arasın:Jalci i:ı.c.te'lla~iksel ilişki eğrisel ise 9 de[:içken maliyet 

oranı eğrinin her yerinde farklı olur·. İligki do[ rusal ol-

du[,unda maliyet ~{u:u~.colünde kullanılacak ölçüt değişken ı·.m-
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liyet oranından yararlanılarak saptanabilir. Öte yandan ger

çekleşen açıklayıcı det·işken elciSerine göre X ekseninden çı}a

lan dik doğrunun, reeresyon doerusu veya eğrisini kesim nok

tasından Y eksenine çiz·ilen dik do[:runun bu ekseni l-:esiın 

noktası r.mliyet ölçütünü gösterir. 

Görüldüğü eibi g:rafi,c yöntei:ıı maliyet kontrolü ile 

ilgili ölçütlerin nokta talDTiinlerini vermekte~ir. Bu yaklaşım-

da kişisel sezgi kısmen eidcril:;.ieklc '.:Jiı~lil:te' ölçütlcrin 

duyarlılığı kesinlik kazanmayıp~ anlamlı sa-pü1a olup olmadığı 

hususunda bir ölçüt getiribıenektedir. 

Maliyet çözfuılemelerirıd:: ı;:; tallir.inl~rde ·yayg:ı.n olarak kul

lanılan tekniklerden biri basit regresyon yöntemidir. Bu yön-

tem 9 geçnıişte üretilen ürünlerin ve maliyet ö[:elerinin nasıl 

değişti&ini ve gelecekte nasıl dcğiçebilcceğini saptamruc 

amacıyla i~lct:r.ıeye ait geçmiş yılların verilerinden yararla-

nılarak uy~lanır. 

Recresyon yöntemlerinde kullanılan veriler aylık veya 

yıllık olabilir, ancak genellikle aylık veriler tercih edi

lir. Verilerde çok eski aylara ilişkin GÖzlemlerin bulunma

s·ı ve bunların regresyon modelini olumsuz yönde etkilernesi 

durll!ııunda bu tür verilerin kullanılma.ı'"'l.ası rıaliyet ölçütleri

nin gLivenilirlili&ini artırır(28) • 

.. • ... & ... ... • tOr e 

( 28) Geçmiş üretim dönemlerinde işletmenin te!{noloj ik ya
pısı ve ürünün özelli_3indc v'b. de[.işnıcler ol:::asJ. göz
lem değerlerinin homojenJici bozabileccltind.cn kulla
nılmaları sakıncalı~ır. 
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de{:.işkenler arasında ilişkinin fonlcsiyonel .. 'ekli n.r::cştırJ.L· 

lırlren önce sorpilme çizgiler ··. olu:yturula:~~cJ: ilişki cö2seJ. 

olarak belirlenir. 

Bu ilişkinin, 

y = a+bx , 
y a+bx+cx 

2 = , 
ı 

a+bx~ y = 
y X 

= ab , 

y b 
= ax 

ve benzeri fonksiyonlcı..rın b.ı:--.-.r1.:1 ;·: "··:. _ ~.; .... , .!'"' ·. ( 
_: •• J _ :.. 

ce[;inin saptann:ıası için, söz~{onusu for.J.rsiyonların ~-';:atso:ı.:rı-

ları en küçük karel8r yöntenüyle tahin::.n cC.j_l_;_:;!.. t;<- -~u ~.nlo-

rin standart hatası hesaplc.nır; Sözkonusı..ı_ h.ıtan:~n ldiç15..ldü[:ü, 

fonksiyonun uy{{Unluğu hususun. a bir e;ös-'.·.: .. ~,. olarak kabul 

edilebilir( 29). Ancak belirli bir ı~:ode lin beniii.ısen:; .. .ıesi, uycu-

lanacak çe ş itli testıerin olumlu so:.:ıuç vermc-siyle i<ili.mkün 

olur. 

··-··· ··---~~-.~ ... ....:;.-.:. -

(29) Re~-:;resyon modellerinde kullanı:!..;m fonksiyonlar birbir
lGrinden farklı tipt Gdir" Dei1Cnor.. for;]\siyorıla:rın han
gisinin olayı en iyi çekildc; tev.ısil etti[,i kararı veri ... 
lirken, tFı.hiıünlerin standart hs:tasından ya.rs.rl['_nılJ.r :ı 

Bu ölçü, eözlem de[;erleriyle teorik d.Gccrler arasında
ki fark ne kadar azalırsa, tahxünler o <lcrece [_;üveni
lir olacağından, en küçi..~k talTini:;:ılerin standart hatası

nı içeren model on uygun oln:;:ı.' . .-~ J !'e 
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Basit regresyon yönteı::ıind.e açıklanan de[i,işken maliyet 

öi;esi 9 açıklayıcı de(~işken bu maliyeti etkileyen ·Uretim mik

tar•J_9 direkt işçilik saati, makina saati vb. ölçülerden her-

hangi biridir; Seçim~ maliyet ötesinin özelliC-ine ilişkin 

olarak yapJ_lır. 

~~aliyet kontrolünde kullanılacak ölçütleri belirleme

de, uyğunluğu kP..bul edilen fonksiyenda gerçekleşen X i de("e

ri kullanılarak r.ıaliyet öğesinin tahmini de[;eri sa)tanır. 

Bu ölçüt nokta tah.ınini niteli[:;indedir. ~ahminlerin sthnüart 

hatasından yararlı::mılarak, kabul edilen olasılık düzeyine 

,::;öre ,<jiven aralıeı saptanarak ölçütün alt ve üst sJ_nırları 

belirlenir:-

Basit re;7,resyon yönteminde ölçütlerin gti.ven aralıkla

rı hesaplanarak, kişilerin bunlara ilişkin sezGi payları lcıs~ 

men giderilmektedir. Ancak açıklanan de(tiryken durumunda olan 

maliyet öğesini etkileyecek tek deC;işkenin cözönünc alınmas:ı. 

sakıncalı olacağından, izleyen parae;raflarda çoklu recTesyon 

yöntemi incelenecektir. 

Çoklu rc .:;rl:;syon yönteminde bir açıklanan değişken ve 

birden fazla~ açıklayıcı de{~igkc~n sözkonusudur. AçJ.\:layıcı 

def.işkenler ilgili olayda açıklanan G.eğişkcmi ctkiloyen un-

surlnrdır ~ 

i:Ealiyat kontrolünde kullanılan ölr_;ütlerin grafik ve 

bo.sit regres~,ron yönteBiyle belirlenmesinde ki7iscl sezgiler 

kısmen e;iderilıwktcdir; Basit rer;resyon yönteminele ölçütler 
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bilimsel olexak saptanır, anca~c bu yöntemele maliyet ö[;esini 

etkileyecek tek bir de(l:i}ken unsur r-~özönün& B.C!ı.ınır. Öte yan

dan üretilen bir ürüne ilişl-::in ı,1aliyetler~ işletmenin yapısı, 

özelliği, üretim miktarı~ ayrıca iklirı1 ;artları vb. unsurla

rın etkisinde olabilir. r~aliye-~ kontrolünde kullanılacak öl

çütlerin sayıtanmasında ilgili mali~ret öğesini etkileyen tünı 

bu unsurl::irın gözönüne alımnası çoJ::lu re{~.f'esyon yönter.ıiyle 

c-orçekleşir. 

İlgili maliyet öğesine ilişkin ölçütlerin belirlenıne

si için seçilen çoklu regresyon ı:ııodelinde, açıklayıcı değiş

kenlerin gerçekleşen değerleri modelde yerlerine kanarak ma

liyet öğesinin devre sonunda gerçekleşmesi beklenen değeri 

tahmin edilir. Bu değer nokta tam~ini niteli~indedir, iste

nilen olasılık düzeyine göre aralık tahminine dönüştünilüre 

Görüldü[,-ü. r;ibi çoklu regresyon yöntemi maliyet kontro

lüyle ilgili ölçütlerin sa:rtanrı1asında, hem kişisel sezgiyi 

enazlaması, hem de, maliyet ötesini etkileyen unsurları içer

mesi yönündem en uyQm. alanıdır. Bu nedenlerle izleyen bö

lümde maliyet kontrolünde kullanılacak çoklu re:;resyon yön-

temi genel olarak incelenecek ve uygun modelin geliştirilmesinde 

gözönünde bulundurulması c;oreken faktörle açıklanacaktır. 



B Ö L Ü M I I I 

ÜRETİM MALİYETİ KONTROLÜNDE 

ÇOKLU REGRESYON T,IODELİ 



1 ~ ÇOKLU REGRESY)I~ .A I·TALİZİ~TİN VARSAYIMLARI 

Araşt ı -r-:n,·-da kul ~ g,nılan regresyon tekniğinin uygulana

bilirliği, bu yontemin -cemelini oluşturan varsayımların geçer

liliğine bağlıdJ_r~ Bu nc.:c.enle öncelikle varsayımları incelemek 

gerekir. Temel ..rarsayımların uygun olr:ıadığı zaman, parametre 

tahminlerinin geçerli o]mayacağı açıktır. 

Yönt emin varsay :ı. rılE r:nı açıklamak için (Y.) ve x
1

. ,x
2
., 

ı ı ı 

•••••• ,Xki değişkanleri ~rasında doğrusal bir ili~ki olması 

gerekir (11 An~kut~eye a~~ regresyon denklemi 

Y. :: a -ı- b1X1 .+ b
0

X_ ~~ ~,. ~ ...... + bkXk.+ c. 
ı ı '- L] • ı ı 

i-1, 2, •• ,n 

şeklinde ifade edilir .. !:ci.b i t terim a ve regresyon katsayıları 

bl; b
2

, ...... , bk bi] in.::.8ven anakütle parametreleridi r. Hata 

terimi ~ rasn~l bir dPğişkendir~ 
i 

----~~- -- -~ ---- ~ 

(1) rdORD3CAİ Ez.--:,} EL a.rı.c. :·"'o-r ~ . :wrY"( - Met.l::.ods of Correlation an_sl 
Re__g_;:~s~:h_,o_.q_~An?)...Y~~.i,s; 3 ,_ l-3-skı 9 john Wi1.ey and Sons, Ine., 
New York s 1959 9 So2C4 . 



del 

-47-

İleri sürülen ilişkiyi tahmin etmek için kullanılacak mo-

Y. 
ı 

+e. 
ı 

\ ,.... ...... 

şeklinde ifade edilir. Bu ifadede ~?A~l' ~ 2 ,e••••••p ~k ilgi-

li parametrelerin birer tahminidir. Y. te rimi, belirli x..._ı· ,x2 ı. '. 
. . ,._ A ..,_ı - 1 

~~~=~=~~k~ değerleri ve ~,~1 ,~ 2 , ••• ~k yardımıyla bulunruı Yi' 

nin tahmini değeridir. 

Modelin varsayımları şunlardır (2): 

(1) E( ::: . )= O 
·- ı '- o 

1 

tüm i'ler için 
i~ j iç in i , j ı::ı 1,2, ••• ,n 

(2) E( f_:. ~.) • 
ı J ! . ~~ .. 2 

i= j ıç ın i , j = 1 , 2 , ••• , n 
-

{3) Y. değişkenini açıklayan x
1

.,x
2
., ••• ,Xk. değişkenleri-

ı d~ ı . b' ' t' ı ı ı nın eger_erı sa ı~ ır. 
. . . 

(4) Regresyon denkleminin elde edilmesi için açıklayıcı 
değişken sayısı, gözleffi 0ayısından az olmalıdır. 

Birinci varsayım , gözlemlere karşı ~:.:: e l en hata terimlerinin 

beklenen değerinin sıfır olduğudur. İkinci varsayım ikiJJi bir 

varsayımdır; Buna göre ~-- . ha t a teriroleri birbirinden bag~ ım
-ı 

sız cl. ır ve bütün hata terimlerinin kovaryansı sıfır, var,vansı 

sabittir. Üçüncü varsayım, açıklayıcı deği şken değerlerinin a

na kü:lileden seçilecek diğer örneklerde de d eği şmeyeceği ş eklin• 

dedir. Dördüncü varsayım ise, anaKJtle parametreleri dee erleri

nin hesaplanabilmesi için açıklayıcı deği:jken sa~rısının, reg

resyon ctenkleminde kullanılan gözlem sayıs ın:J.an az olması ge--

rektiği ç eklindedir. 

Yukarıdaki varsa:nmlara ek olarak 1 açıklayıcı değişkenle

rli1 bazılarının veya tümünün arasL~da tam bir doğrusal ilişki 

(2) jOHN jOHNSTON; Econometr:h_~_Metho_ds, 2.Baskı , NcGraw-Hill 
Book Comp., New York, 1S72, s.122 ~ !':'-' ;MAN DRAPER and HARRY 
SMITH, Applied Regression Analysi~ 9 john Wiley alıd Sons , 
Ine., New York 9 1966, s.l7. 

• 
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bulunmamalıdır (3); Aksi halde çoklu bağıntı (multicollinearity) 

sorunu ortaya çıkabilir (4). 

Yukarıdaki varsayımlar altında regresyon katsayılarının 

bazı özellikleri kısaca şöyle açık~anabilir 9 Anakütle paramet

releri olana ve b
1

,b
2

, ••••• ,bk'nın herbiri için tek değer söz

ko.ı:ıusudur, fakat örneklere dayanılarak t3.hmin edilen ~ ve t
1

, t
2

, 

•••••• ,tk farklı değerlerde olabilirler~ Bunlar minimum varyans

lı : (5) ve dağılımları normal olup, a ve b
1

,b
2

, ••••• ,bk paramet

relerinin sistematik hata ihtiva etmeyen birer tah.rninidir (6). 

Bu nedenle 

olur. Hata terimleri (e) dağılımı normal dağılıma uj·gun olup, 

regres~ron analizinin anlamlılık testlerinde önem kazanıyor (7). 

2. MALİYET KONTROLÜNDE K""LJLLANILAN ÇOKLU REGRE'JYON 
MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GÖZÖNÜNDE BUL·-; ~DURULMASI 
GEREKEN ETMENLER 

Maliyet kontrolü amacıyla maliyet öğelerine ilişkin en 

uygun regresyon modeli araştırılacağı zaman 9 _modelin geçerlili

ğini etkileyecek etmenler ö.r.ı.ceden :.ncel-:;r..!1eli1ir. Çalışmanın a

maçları doğrultusunda, üretim i~letmelerinin maliyet kontro~ün

de kullanacakları en uygun regresyon modeli geliştirilirken 

incelenmesi gereken etmenler aşağıda tartışılacaktır. 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

PAUL G.HOEL, Indroduction t~-~?thema~ic~l ?~~istics, -
3.Baskı, New York, 1947, s.llü 
jOHN jOHNSTON, s.l22-l23. 
jOHN jOHNSTON, s.20-22; BAl\.~ .. ::; .... ~nDI\ Regresyon Yöntemleri 
ve Sorunları, İst.Üniv.İk ·cisat Fak .. Yay:ı...n..ı.. ~·---_:~R: İstanbul 
1975, s. 33. 
jOHN jOIINSTON, s. 19; BAKİ IŞIKARA, s. 32. 
NOR.cllfT~N DRAPER and HARRY SMITH, s.l?; BAKİ IŞIK.ARA, s.53. 
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A. ş_~~~P-=-ş_~E~s_Jlişkis_~ 

Regresyon modellerindeki açıklanan değişken ile açık

layıcı değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi,modelin 

geçerliliğini etkileyen etmenlerdendir. 

Haliyet kontrolü için geliştirilen bir çoklu regre&yon 

modelinde maliyet öğesini etkileyen birden fazla değişken söz

konusudur;Bu değişkenlerden biri veya birkaçı modelde yer al

mayan bir başka değişkenin veye değişkenierin etkisi altında 

bulunabilir.Modelde bulunması gerekli açıklayıcı değişken ye

rine ikincil bir açıkjayıcı değişkenin yer alması,sebep-sonuç 

ilişkisini etki leyecektir. 

f.'Ialiyet öğesi ile bunu etkileyen açıklayıcı değişkenler 

arasında gerçek bir ilişkinin eksik olması maliyet kontrolü öl

çütlerinin uygulanabilirliğine yansır;Maliyet kontrolü için du

yarlı ve uygulanabilir ölçütler elde etmek,regresyon modeline 

girecek açıklayıcı değişkenierin gerçekten maliyet öğesini 

açıklar özellikte olmalarıyla mümkündür. 

B. :f.}.l.~~ D'~zeyi Değişme leri. ... 

Maliyet öğelerine ilişkin regresyon modellerinde,özel

likle açıklanan değişken durumunda olan maliyet öğesi parasal 

olarak ifade edilmektedir;Açıklayıcı değişkenler arasında da 

azda olsa parasal olarak ifade edilen değişkenlerbbulunabilir. 

Paranın zamanla satın alma gücünde meydana gelen değişmeler 

nedeniyle bu tür değişkenierin sabit fiyatlarla ifade edilmek

sizin kullanılması sakıncalıdır(8). 

Ancak paranın satın alma gücünde bir değişme sözkonusu 

olmadığı durumlarda maliyet öğesine ilişkin modelde carı fiyat

larla ifade edilen değişkenierin olduğu gibi kullanılacağı da 

T8) CURTIS c.A"RL' GRAHAM,~J?.Pltç_§j~ __ ions _.QLf/lvl ti__ili ___ {\egres_sion a_:tı~ 
Cqrr~1ati~n_Ana~sis For Forec..§....~.!t_ng __ ançl_ _Cont~gJ.:JJ.ng 
Man~fa_çtu:ı;-_.t_ng _Oy_e_:çhe~_g __ _q._tı~L O_'j:;h,~~-- Injij._~§.<:!_LQQs_1s_ , (Doktora 
Tezi),The University of Oklahoma,l968,s.27 
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açıktır (9). Regresyon modelinin tüm değ~şkenlerininpar.aaal ola

rak ifade edilmesi durı.ı..munda, bunlar fiyat düzeyindeki değiş

melere göre ayarlamaksızın yine ID~llanılabilir (10). 

c. Zaman Faktörü 

Maliyet öğeleri için geliştirilecek regresyon modelle

rinde kullanılan serilerde trend ve konjonktör sözkonusu oldu

ğunda, bunların veriler üzerindeki etkilerinin giderilmesi için 

çe~itli yöntemler kullanılır (ll). 

Maliyet öğesi ve açıklayıcı değişkenlerin mevsimsel dalga

lanmalardan etkilenmesi ve bunların giderilmeden modellerde .. 

kullanılması, korelasyon katsayısını etkilemekte (12), bu du

rumda da en uygun modelin seçimi güvenilirolamemakt"actJ;r. Mali

yet öğesi ve açıklayıcı değişkenler üzerindeki mevsimsel etki

lerin tesiri çeşitli yöntemlerle gider:i.lir (:'_..3)& Eğer rE:gresyon 

modelinde tüm değişkenler benzer mevsimsel değişmeler göste

ri~rorsa, bunlar mevsimsel etki giderilmed.en de kullanılabilir 

(14). 

Değişkenler, trend ve konjonktürün sözkonusu olmadığı kısa 

bir döneme aitse, yukarıda belirtilen sakıncalar sözkonusu ol

mayacaktır. Ancak bu tür verilerden yararlanılarak geliştiri

lecek regresyon modellerinin uzun yıllar için maliyet kontro

lünde ID~llanım~ bu aralıkta oluşacak dalgalanmaları hiç hesaba 

katmayacağ~ için, s~kıncalı olabilir. 

(9) A.g.e., s.29 
(10) A.g.e., s.28 
(ll) Bu hususta geniş bilgi için bkz: NERGİS DOLUNAY, ~al~ 

~nalizi Metodlarıyla Türk~ye'de Çimento Tüketimi Uzerine 
Bir İstatistik Araştırması, (Doktora Tezi), İstanbul Üniv. 
İkt.Fak., İstanbul, 1979, s.74-75. 

(12) CURTIS CARL GRAHAM, s.32. 
(13) jOHN jOHNSTON, s. 186; HORMAN DR.APER and HARRY SrUTH, 

s.l34-138; KENAN GÜRTAN, İstatistik ve Arastıroa Metodları, 
İstanbul Üniv.İşletme Fak.Yayın No:65, İstanbul, 1977, 
s.572. 

(14) CURTİS C.ARL GRAHAM, s.34. 
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D. Qlçme Hataları 

MaliJret kontrolüyle ilgili reg·~"' '0 syon model:i_nd e .ku.lla-· 

nılacak gözlem değerlerinde bazı ölçme hataları bulunabilir9 

Ölçme hataları giderlerili u~rgun maliyet öğelerine yazılmama-· 

sınclan doğabilir; Bu tür hatalar regresyon .r..ıodelinde gerçek 

ilişkinin ortaya konulmamasında etkili olabilir. re layısıyla 
bu tür hataları içeren bir regresyon modeliyle saptanacak öl

çütler, olması gerekenelen büyük veya küçük bir değere sahi;_J 

olabilir. 

Ölçme hatalarının ikinci türü maliyet öğesi ve açıklayı-· 

cı değişkenlerin gözlem değerlerinin derlenmesi ve kaydedil

mesi sırasında yapılan rakamsal hatalardır. Haliyet öğesindeki 

rakamsal hatanın regresyon modelindeki etkisi, hata terimlerin-· 

de görülmektedir (15)9 Bu durınada maliyet kontrolü icin belir-

lenen ölçütler güvenilir olamamaktadır. Açıklayıcı değifşkenler-· 

de var olan rakamsal hatalar ise özellikle regresyon katsa;rıla

rını etkilemektedir (16). 

Ölçme hatalarının üçüncüsü 9 maliyetlerin muhasebe kayıt

larına geçirilirken gerçekleşme tarihlerine uygun olarak ya

zılmamasıdır; Bu hususr değişkenler arasında gerçek ilişkinin 

ortaya çıkmasını etkiler. Bu nedenle 9 bu tür ölçme hatasının 

açıklanan değişkende b;.ılunması 9 mali;ret kontrolü için sapta-

nacak ölçütlerin güvenirliliğini etkiler 9 hata terimlerinde 

otokorelasyonla karşılaşma olasılığı yükse.lire 
~--,.-------::------~'" ... . 
(15) GEORGE j .BENSTON, 11 Mul tiple Regression Anal~rsis of Cost 

Behavior 11
, (:~~dited By DAVİD SOLOMONS) s Studt~s In Ç~ 

Analysis, 2oBa€kı, Richeı.rd n.Irvvin 9 Ine .. 1 Hon8wooc, 
İllinois, 1968, s.240. 

(16) A.g.m., s.240-241. 
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3. EN UYGUIJ ÇOKLU REGRESYON I.10DELİNİ.r1 BELİFI.LENMESİ 

Bir regresyon modeli açıklanan de~i0ken (Yi) ile 

açıklayıcı değişkenle:ri (X1i,x2i, ••••• ,xki) içerir. Maliyet 

kon trolli modellerinde aç:ı kla:naıı de[,işlcen r-ın liyet öB,esini, 

açıklay·ıcı de&;is;kenler de maliyetin oluşur:nmdet etl;:ili olabi-

len unsurları gösterir. Model geliştirilirken öncelikle mali-

ye t öğesini etkileyebilecek tüm açı k layı cı de [S i :}ke:nler, özel-

lik le s ebep-sonuç ilişkisj_ r;ö zönüncl.e bv lundur-u la ral: saptanır, 

model kapsamına alınmaya çalışılır. Belirli bi:..." r:~o liyet i5~esine 

ilişkin en uygun regresyon modelinin belirlenmesinde gencllikl8 

sözkonusn maliyet öğesine ilişkin çc<;itli modaller geliştirilir• 

Bu...l1lar arasında aşağıda beli:"ctilen özelliklere tümi..iyl·~ sahip 

olan regresyon mo de li, ele alır, an m1:1 liye Jc öG,es inin k on trolı.~ndo 

kı..ıllanı lması sözkonusu olan en uyr::un mo de ldiı .... 

modeline ait olan tahminleı·in sta.nc.art ;'.:ata~Jı (Sy) mi

nimum, belirlilik l~atsoyısı (R1
2 k) rneksimur-ı olnalıdır • 
• • • 

(2) Karcırlaştırılan alacalık düzeyinde regresyc11 katsayıla-

rının anlamlılıi;l.n:ı. test etmek için kulla~n lan t testi 

olumlu sonuç vermelidir. 

(3) Önceden saptanan olas1lık düzeyine göre çoklu belirli

lik katsayısına (Ri ••• k) uygulanan F testi olumh1 so

nuç v ermclidir. 

(4) Hata terimlerinin dağılıtın normal olmalıdır. 

(5) Çoklu ba~ıntı olmamalldır (17). 

(6) Otokorelasyon bulunmamalıdır (18). 

n-rr "Hy. Konuda "geniş 'Silc;1 içi!]. bkz: jm-m jQIIl'JS1'0IT, s. 159.-168; 
UGUR KORUNi, Matenıcıtikscl Istatistiğe Giriş, Ankeıra Univ. 
S?:yasal Bileiler Fak. Yay:ı.n No:317, .A,nkşra, 1971. S.423-428 
TU::IAY ERTEK, ~konometriye Giri_ş, ODTU, ·Idari Bilimle:>:> .ı:-'ak. 
Yayın No:22, Ankara, 1973, s . 168-175. 

( 18) Bu konuda genisı bil;~i. için bkz 2. :JORJ?ECAI E7.EICII~L and KARL 
A.FOX, s.335-340; ZEKI AV}J\LIOGLU, I:.ıt a ;i::tik, 2 .Br-ı. :31cı, 
A k 1977 2 '"'9 307 T;-·11f' ,- -nT")r.ı~i-1'"-- ... -,-r.,--:ı--l0 c • T-G~T" ·.- 7 ""i:··r-~ n ara, ·'s._::-;- ; LJ ·,.:..t"ı .r'J~l.~.ı.:ıll.., s .. 1...>_1- oo~ oJ _;_r. ü\.Lı.Ul':!., 
;·;.370-375; JO~::: JOlllJ8TOI"[, s.2f:.J-2~t. .• 
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Maliyet öğelerinin kontrolünde kullanılacak uygun regres

yon modellerinin beli~lenmesinde karşılaşılacak sorunlar ince

lenecek en uygun regresyon modelinin saptanması üzerinde du~~ı

duktan sonra, maliyet öğesine ilişkin regresyon modelinden ma

liyet kontrolünde ~~llanılacak ölçütlerin elde edilmeleri izle

yen kesimlerde ale alınacaktır. 



BÖLÜM IV 

ÇOKLU REGRESYON MODELİYLE ELDE EDİLEN ÖLÇÜTLK~İN 

MALİYET KONTROLÜNDE KULLANDU 



1. ~\LİYET ÖLÇÜTLERİNİN ÇOKLU REGRESYON MODELİYLE 
BELİRL"ENMESİ 

İşletmelerde maliyet öğelerini oluşt',,ı_ran giderler sa- ·;, 

bit, değişken ve yan de~işken özellik göstermektedir. I;1aliyet 

kontrolünde de bu ayrımJ.n gözönünde bulundurulması gerekmekte

dir (1) Bu husus regresyon yönteminin uygulruıması yönünden de 

ayrıca özellik göstermektedir. Sabit özellikle maliyet öğeleri 

birçok üretim döneminde değişmeyecektir; Bu tür maliyet öğele

rinde rastnal değişmeler sözkonusu değildir. Bu ~edenle çalış

m~~ızda sadece değişken ve yarı değişken maliyet türlerini 

kontrol etmek amacıyla ölçütler saptanacaktır. 

Bir maliyet öğesine ilişkin en uygun modelin 

... 
Yi = a. -r -nı XJ.ı+- -e2x21 + • • · · · • · • + ~kxki 

olduğunu varsayalım. İşletmede i'inci devrenin sonunda maliyet 

öğesini etkileyen değişkenler X1i ,x21 , ••••• ,Xki olarak ger

çekleşmiş olsun. Bu değerler modelde yerlerine kon~larak 1 i'in

ci devreye ilişkin maliyet öğesi değerinin ne olmas1 gerektiği 

tahmin edilir; Diğer bir anlatımla, maliyet öğesine ilişkin öl
(1) CEVAT SARIKAMIŞ, "Gelir Tablosu", Bilanço ve K~r-Zarar1 

IX Muhasebe Kongresi-1969, Menteş Mat., 1970, s.l15-ll8. 
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çüt belirlenir (2). Bu ölçüt, mı:ı.liyet öğesinin nokta tahmini 

niteliğindedir. Gerçeklegen maliyet öğelerinin, nokta tahmini 

şeKlindeki ölçütlerden az çok sapmalar göstereceği açıktır; 

Ancak sapmaların anlamlı olup olmadıklarının objektif olarak 

saptanması mümkün değildir; Bunların bir önlemi gerektiren 

büyüLklükte olup olmadığının belirlenmesi için, nokta tahmini 

şeklindeki ölçütler aralık tahminine dönüştürülür (3). 

Aralık tahmin şeklindeki ölçütlerde kullanılacak a değe

ri çeş itli maliyet öğeleri için farklı düzeyde ~~llanılabilir; 

a 'nın seçimi, bir mali~ret öğesinde gö=ülen bir sapmanın in

celenmesinden doğacak gider gözönünde bulundurularak yapılma

lıdır (4). 

İşletmede kararlaştırılan olasılık düzeyine göre, 

ft. 

Y·:; z a ( c y 

formülüyle aralık tahmin şeklindeki ölçütler saptanır. Formül-.. 
de Y. maliJret öğesinin nokta tahmin değerini; z , 1 belirlenen 

ı c 
olasılık düzeyindeki standrat değ§ri ve Sy' regresyon modeli-

nin standart hatasını göstermektedir. Gerçekleyen maliyet öğe-

si 
A A 

Y - z S .. :.._ Y. < Y. t-z S 
L C y l. ı C y 

değerleri arasında bulunduğunda, olumlu karşılanır. Gerçekle

şen maliyet öğesi değeri ölçütün alt sınırından küçük olduğun

daanlamlı bir olumlu sapmayı, üst sınırından büyük olduğunda 

ise olumsuz bir sapınayı 0Östermektedir. Her iki durumda da 

W:RoBERT E,.jENSEN, "A multiple Regression Model For Cost 
Control-Assumptions and Limitations", The Accounting Review, 
April, 1967, s.268. 

(3) Aralık tahmininin nokta ~ahminine üstlınlüğü hakkında bkz: 
NECLA ÇÖMLEKÇİ, İstatistik, 2.Baskı, EİTİA Yayınları No:118 
Ankara, 1975, s.l06o 

(4) ROBERT E.jENSEN, s.269. 
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sapma nedenlerinin araştırılması ve sorınnlu kişilerin uyarıl

ması, işletmenin faaliyetlerini ba~arılı bir şekilde devam 

ettirilmesi için bir zorunluluk olduğu açıktır. 

2. ANLAr.~LI SAPYiALARA İLİŞKİN NEDENL3RİN İNCELENlmSİ 

Anla.ınlı olduğu kabul edilen maliyet sapınalarının neden

lerinin araştırılmasında çeşitli yakla;ımlar kullanılabilir (5); 

ı. Yönetici, ustabaşı veya özel durumlarda diğer çalışan 

personelle toplantılar yapılarak, 

2. İş akımı, faaliyetlerinin koordinasyonu, yönetici ve 

nezaretçilerin etkenliği ve diğer var olan koşullar 

dahil, çalışma dur~unun analizi yapılarak, 

3. İlgili yerde doğrudan gözlem yapılarak, 

4. Yürütücü personelin anında yaptığı gözlemler ele alı-

narak, 

5. Kurmay personel gruplarının araştır~mları 

tutularak, 

gözönünde 

6. İlgili kurmay persenelee hesapların kontrolü yapılarak, 

7. Özel etüdler gerçekleştirilerek, 

8. Sapma analizleri yapılarak, 

anlamlı sapmaların nedenleri belirlenrneğe çalışılır. Yukarıda 

sır::ılanan yakla~ımlardan maliyet öğesinin özelliğine, işletmenin 

yapısına ve yöneticilerin kararlarına göre uygun olanı seçile-· 

rek, sapmaların nedenleri araştırılır. 

rflaliyet kontrolü sonucunda ortaya çıkan sapmaların işlet

menin bölümlerine ve maliyet öğelerine göre incelenmesi ve ne

denlerinin belirlenmesi, yönetim açısından önemlidir. Yönetim, 

(5) GLENN A.WELSON, s.602. 
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ortaya çıkan herhangi bir anlamlı sapınada zaman geçirmeden dü

zeltici önlemleri alarak etkinliğgni arttırabilir. Diğer taraf

tan ölçütlerden anlamlı bir sapmanın ortaya çıkış nedenlerinin 

s::1ptanması, yönetiminin temel fonksiyonlarından biri olan plan

lamaya da yardımcı ulur. 

İşletmede anlamlı kabul edilen sapmaların nedenlerinin 

araştırılması, "istisnalar yoluyla yönetimi" ayrıca olanaklı 

kılar. Böylelikle hem yöneticilerin istisnalar üzerinde daha 

dikkatli çalışmaları sağlanır, hem de vakit geçirmeden karar

ların alınması olanağı doğar. 

Sapmalar, mali~ret öğelerinin özelliklerine göre farkll. 

nedenlerle meydana gelir. Bu amaçla izleyen kesimde çeşitli 

maliyet öğelerindeki sapmaların nedenleri incelenecektir, 

A. Direkt Hammadde Gider Sapmaları 

Üretimde kullanılan direkt hammadde giderlerinin tu

tarı iki unsur tarafından etkilenir: Üre·Gimde kullanl.lan di-

rekt hammadde miktarı ile direkt hammaddenin fiyatı. Direkt 

harrrrnadde giderleriyle ilgili olarak saptanan ölçütler ile ger

çekleşen giderler arasında meydana gelen sapmalar, ya önceden 

tahmin edilen direkt hammadde fiyatlarının farkll. olması, ya 

da hammaddenin gereken miktarından farklı kullanılmasından i

leri gelebilir (6). 

a. Fiyat Sapması 

Direkt hammadde giderlerinde meydana gelen sapmalara 

neden olan faktörlerden birg fiyat sapmasıdır_P Harnmaddenin 

tahmini fiyatının gerçek fiyattan düşük olması olumlu 11~ 

B!!pınaya, yüksek olması olumsuz bir sapmaya sebep olur (7). 

(6) GüRDON SHILLIN1LAW, s.350. 
(7) CARL L.MOORE and ROBERT K.jAEDICKE, s.378. 
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Direkt hammadde fiyat sapması f çe :"' i tl i 1:r_s·a.:;. . .-ların etki

siyle ortaya çıkar. Bunlardan birkaçı aşağıda gösterilmiş

tir ( 8): 

ı. Direkt hammaddenin pazar fiyatı yükselmiştir, 

2. Direkt Hammadde kalitesi değişmi 9 tir, 

3.. Satın alınan direkt hammadde miktarına uygun olarak 

satıcı işletme iskonto yapmamıştır. 

4. Satın alma memurları beceriksiz h~reket etmiştir, 

5. Satın alma memurları belirli satıcıları gözetmiştir, 

6. Yöneticilerin peçin ödemeyi esas alarak fiyat taruni

ni yaparak, sonradan taksi tl e haınmcıdde satın almış

lardır, 

7. Satın alınan hammadde önceden dü· üniüenden farklı a

raçlarda taç. ınmıştır, 

8. Taş ıma ücretleri artmıştır. 

Direkt hammadde giderleri sapoalarının yukarıda açıklanan 

nedenlerin biri veya birkaçının etkisiyl ~ . ortaya çıkmış ola

bilir; Önemli olan, sapmanın hangi nedenden ileri geldiğinin 

belirlenmesidir. Yönetim, bu nedeni veya nedenleri gözönünde 

bulundurarak düzeltici kararlar alabilir. Direkt hrunmaddenin 

pazar fiyatının yükselmesi işletmenin kontrolü dı ş ında olan 

bir ı.ınsurd-ur; Böyle bir durumda UrUntin ürc"~ı.:~.:-:nı:tktar:ı.. · V'eYa -~-

tJ.Ş' f'iyatı gibi konularda kararlar · alına bilir. 

b. Miktar sapması 

Direkt hammadde giderlerinde görülen sapmaların oluş

masına neden olan unsurl.ardan bir diE,'"'rj : k-u.llR.nılan hammadde 

(8) KAMİL BÜYÜKl1İRZA, Yönetim Muhasebesi~ Ankara, 1977, s. 230-
231. RICHARD M.LYNCH, s. 186-187. 
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miktarı dır o Üretimde ku.ll?.L!1.,_lan direkt harnma:id a mikto.rı ile 

tahmin edilen direkt hammadde miktarı arasındaki fark miktar 

sapması olup (9), gerçekleşen miktarın ta..win edilen hammadde 

miktarından az olr~ası olumlu sapmaya, ters i ise olumsuz sap-

maya neden olu ... ·• 

:Miktar sapmasının ortaya çıkmasında çeşitli unsurlar et

kili olabilir .. BunlardLı.n önemli olanları aş ~:.ğıda sırıılanmış

t ır (lO) : 

ı. Satın alınan hammaddenin kalitesinin düşünülenden 

farklı olması 9 

2. Üretim yöntemlerinde ve üründe yapılan bazı değişik

likler gözönünde bulundurulmadan yapılan kestirimler, 

3. Bozuk ürüniin düşünülenden fazla olması ve hammaddenin 

kullanılmasında israflı bir tutwnda bulunulması, 

4 . Direkt hammaddenin üretim bölümüne gönderilr1Gsine kar

şın ürünün henüz ortaya çıkma':la.sı ve hesaplamalarda 

bu dun~un dikkate alınmaması 9 

5. Atölyelerde bir kısım h~~addenin ortadan kaybolma~ı. 

Maliyet kontrolünde miktar sapmasının incelenmesinin yöne

time olan esas katkısı, direkt han11nadda kullanımındaki verim

sizliklerin belirlenmesi ve bu husus ta aüzeltici kararlar alın-

ması yoluna gidilmesidir. 

Direkt işçilik giderlerinin belirlen.'!lesi 9 i~letmelerin 

uygulachkları ücret sistemlerine göre b2.zı farklılıklar göster

mekte:1ir. Bu nedenle 4leyen kes::'.. _,._:._..::..._ 2i.J.~.;kc i ş ç::'..lik gider

lerinde ortaya çıkan sapmaların nedenleri ücret sistemleri 

gözönüne alınarak incelenecc::;:tir~ 

(9) GORDON SHILLINGLAW~ so350o 
(10) RICHARD m.LYNCH, s.187; KAN.TİL BÜYÜKltiİRZA, s., 233. 
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a. f~~-ça:_ ~§l.§ı~~- -Qc.r~~ Sis_tem~~~-e. D~F.E?fc.~ _İşç~}..~k_ 
GJ~~r. .. sc::ı.i?ma1_aJ'!n1.Q __ E~J:-~.;:~~~~~J 

Parça başı ücret sisteminder genellikle nedenlerinin 

bilinmesi zor olmayan sapmalar görülmektedir. Dirakt i ş çilik 

giderlerini etkileyen üretim miktarı ile parça ba cıı ücreti 

olmaktadır; Parça başına ücret sisteı:ıi uygulayan bir işletme

de direkt işçilik giderlerinde ortaya çı~mn fark bu durumda 

ya parça başına ücrette ya~·alan değisiklikten, ya da direkt 

i ş çilik giderleri toplamı esas alındı~, nrıı-:ı . farklı üretim mik

tarından ileri gelmektedir. 

b. ~a~_an __ Esa.~.?-.t:ı9:_ G<?!'_~_ tt~~e~_ Si_~t ~I!!~Q-de Direkt ~_şç_~;.t_~_ 
g _~del:__S_?.-...2.Il!.<:t1~r~nıl'!_ __ _!1_el_~rl_~~~-e~~ 

Zaman esasına göre ücret sistemi uyg~landığında 9 di

rekt işçilik giderlerinde ortaya çıkan fark saat baş ına ödenen 

ücrette meydana gelen değişmeden veya üretimin planlanan süre

de yapılamamasından ileri gelmektedir. 

i- Ücret Sapması N edeniyle Ortay .. Ç:Lcan Direkt 
İşçilik Gider Sapmaları 

Direkt işçilik için ödenen saat ücretlerinin ta~~in 

edilen saat ücretinden farklı olrı1ası nedeni~rle meydana gelen 

sapmaya ücret sapması denir. To)lam direkt işçilik giderlerin

de ücret sapması gerçek ücret ile tahmini ücret arasındaki 

farkın çalışılan süreyle çarpımı suretiyle bulunur (ll). 

Direkt işçilik giderlerinde ücret sapması nedeniyle mey

dana gelen sapmalara neden olabilecek unsurların önemlileri 

aşağıda gösterilmiştir (12): 

(ll) HAROLD BİERMAN and ALLAN R.DREBİN, Manag_erial Accounting: 
An Introduction, The MacMillan r.m·rı·rı~ .J.y , New York 9 1968, 
s. 107. 

(12) jOSEPH G.LOUDERBACK III, and GERALDINE F.DONINIAK, 
Managerial Accounting 9 Wodworth Publislıing Company 9 Ine., 
Belmont,.California, 1975, s.273. 
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le Yeni bir toplu sözleCŞ· meyle gerçekle f~ en ücretlerle ön

ceden tahmin edilen üGı?et~ler arasında bir farkın oluş-

ması; 

2. İşletmelerde çalı ~;an işçilerin ücretlerinin saptanma

masında hizmet süreleri etkili olur1 Üretim sürecinde 

bazı işçilerin ücretlerinde artış olmasına karşın bu-

nun gözönünde tutulmaması; 

3. İşletmede üstün nitelikli Vejra stajyer işçiler çalış

tırılabilir, bu işçilerin ücretleri farklı olabilir; 

Bu durumun gözönünde tutulmamasının ücret sapmasına 

neden olması; 

4. Üretim bölümlerinden birinde işlerin yoğun olması, ge

çici olarak başka bir bölümden getirilen işçilerin ücret

lerinin farklı olması; 

5Q Üretim bölümlerinde çalışan işçilerin ücretleri fark

lıdır, halbuki birim ürüne düşen direkt işçilik gider

lerinin saptanmasında ortalama ücretten yararlanılır. 

Bir bölümde çalışan ustabaşı veya kalifiye işçilerin 

bir kısmının başka bölümde düşük ücretli işçilerin 

yapabileceğ~ işler için geçici olarak görevlendirilm~le~i

ne rağnıen ücretlerini asıl yaptıklan işlere göre:-a.lmalan; 

6. Ürünün planlanan süreden önce b1tirilmesinin zorunlu 

olduğu durumlarda fazla çalışma primi ödenmesi. 

Yukarıda açıklamalardan da anlac: ılacağı gibi, ücret sapma

sı genellikle işletme içi koşulların etkisinde olan ve kontrol 

edilebilQn bir sapmadır. 

ii ... Süre Sapması Nedeniyle Meydana Gelen Direkt İşçilik 
Gider Sapmaları 

Üretim miktarının gerçekleşmesi için planlanan süre 

ile gerçek süre arasında fark olması~ süre sapmasını ifade et

mektedir. Süre sapması direkt işçilik verimliliğiyle ilgili ol-
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~uğundan= maliyet kontrolü bakımından bu sapmanın nedenleri

nin ara~tırılması üzerinde önemle durulmalıdır. Süre sapmasi- . 

nın çeşitli nedenleri olabilir, bunlardan önemlileri aşağıda 

sı~ala~~ıştır (13): 

lo İşçilerin hammadde yokluğu veya diğer arızalar nede

niyle üretimde bulunmaması, 

2. İşçilerin ki~isel gereksinmelerini gidermek için faz-· 

la süre kullanmaları, 

3 .. ]retim sürecinde bir kısım ürünler için makinaların 

ayarlanması sözkonusu olduğunda üretimin yavaşlamasJ. 

veya kısmen durması, 

4~ Üretilen ürünler arasında normalden fazla bozuk ürün 

çıkması, bu ürünlere ilişkin ilgili süren~n, sağlam 

ürünler için üreti~ ~üresL~i etkilemesi, 

5. Üretim sürecinde işçilerin zaman zaman yavaş veya hız

lı bir tempoyla çalışması, 

6o Üretim sürecinde çeşitli nedenlerle aynı ürünü yapabi

len, ancak üretim ka·9asi tesi farklı olan makinaların 

kullanılması. 

Genel üretL~ giderlerinin bir işletmede en karmaşık 

gider grubunu oluşturduğu daha önceki bölümlerde belirtilmişti. 

Bu giderleri oluşturan çeş itli kalemler, üretim hacilli ve/veya 

üretiın süresiyle farklı etkileçimde bulunmaktadır. Bu nedenle 

genel üretim giderleri sapmalarının araştırılması, direkt ham

madde giderleri ve dir•,.kt işçilik giderleri sapmalarının belir

le~mesinden çok daha güçtür. 

(1.3)" KAMii: BUYÜKl'ÜRZA, s. 237-238. 
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Genel üretim giderleri sapmalarının nedenlerinden bazıları 

aşağıda ele alınmıştır: 

(1) Üretim hacminde meydana gelen dalgalanmalar 

Genel üretim giderlerinin bir bölümü doğrudan doğruya 

üretilen ürün miktarıyla yakın ilişkilidir. Üretim hacminde mey

d~na gelen herhangi bir değişiklik, ilgili maliyet öğelerinde 

da s~pmaya neden olur. 

( 2) Üretim süresinde meydana gelen dalgalarımalar 

Genel üretim giderlerinin bir ·_;_mü doğrı.ıdan doğruya 

üre-tim süresiyle ilişkilidir. Üretim süresinde meydana e;elen 

herhangi bir değişiklik, ilgili maliyet öğesinde sapmaye. neden 

olur. Bu tür sapmaya süre veya verim sapması denilmektedir (14). 

(3) Üretim hacmi ve üretim süresindeki değişmelerin 

etkisiyle meydana gelen sapmalar dışında, genel üretim gider

lerinde fiyat ve miktar sapmalarına neden olan unsurlar da bu

l~ınur. Ancak b~nlar daha önceki kesimlerde incelendiğinden, tek

rar üzerinde durulmayacaktır. 

Genel üretim giderlerj aapmaları araştırılırken, her bir 

gider kalemi için incelemelerin ayrı ayrı yapılması ve anlamlı 

sapmalar gösteren kalemlerde fiyat ve miktar 1uısurlarının sap

malar üzerindeki etkilerinin araştırılması gerçekçi sonuçlar 

verir. 

4. SAPMALARIN lVIALİ"':ET KONTROLÜNE İLİŞKİN DÜZELTİCİ 
KARARLARDA KULLANIMI 

.Maliyet ölçütleri saptanırken işletme_içi ve işletme 

dı§ı koşullar gözönünde bulundurulur. Ancak zamanla bu koşul-

(14) CARL L.MOORE and ROBERT K.jAEDICKE, ~. 384-388; HAROLD 
BİERMAN and ALLAN R.DREl.:İN, s. 112-115. 
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larda bazı dalgalanmalar ~örrlür. Böyle durumlarp belirlenen 

ölçütler ile gerçekle~"en değerler arasında anla8lı sapmalara 

neden olabilir; Olw~lu veya olumsuz olan bu sapmalar, devamli

lik gösterebileceği gibi, geçici de olabilirler. 

Maliyet öğelerinin ölçütlerinden scpmalara neden olabilen 

unsurlar işletmenin kontrolü altında veya kontrolü dı~ ında bu

lunabilir; Eğer sapma işletmenin kontrolünde bulunan bir unsur

dan dolavı ortaya çıkıyorsa, bunun giderilmesi için düzeltici 

kararlar alınması yolurıa gidilir. Fakat sapma işletmenin kont-· 

rolü dı,ındaki bir nedenle ortaya çıkıyor ve devamlılık göste

riyorsa, o z&~an ölçütlerin belirlenmesinde esas alınan bir de

ği§iklik sözkonusu olacaktır. Bu suretle ölçütlerin daha sağlık

lı olması sağlanacaktır. 



BÖLÜM V 

ÜR:ETÜ.~ MALİYETİ KONTROLÜNDE ÇOKLU REGRESYON 

MODELİ KULLA~:nUNA İLİ ŞKİ~ - BİR UYGULANi DENEl'!IESİ 



1. İŞLETThiE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Çalışmamızda Eskişehir'de kiremit ve tuğla üreten (x) 

işletmesinin sadece kiremit üretimi esas alınarak regresyon 

yöntemiyle maliyet kontrolü denemesi yapılmıştır. 1973-1977 

devresine ait verile~ kullanılmıçtır. İşletme Ocak ve Şubat 

aylarında üretimine ara vermektedir; Üretimde mevsimsel dalga

lanmalar gözlenmektedir. r1uhasebe kayıtları aylık dönemler e-. 

sas alınarak ve standart maliyet sistemine göre tutulmaktadır. 

(x) kiremit v~ tuğla işle+8esinde üretim bölümQ~ün çeşit

li alt bölümleri bu.lunm.asına kar ın , muhasebe kayıtları mali

yet ölteleri esas alıı.arak tutulmaktadır. Çalışmamızda işletme-· 

nin kayıt sistemi aynen kabul edilip , maliyet öğelerinin kont-· 

rolü için regresyon yönt e~iyle ölçütler geliştirilecektir. 

Muhasebe kayıtlarında maliyet öğeleri incelendiğinde, do

ğal olarak sabit, değişken ve yarı değişken özellik gösteren 

öğeler görülmektedir. Üretim miktarıyla i~işkisi olmadığı sap-
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tanan ve her ay değişik~:.:..k ı:;c .... ·~ 2rmeyen maliy t:: ~ 0~e:::...eı i, .r <::. g 

resJron analizine uygun clman:ası ~ed eniyle çalışınanın iç eriğ :!..

ne alınmamıştır. Öte ~randan işçilerin sigorta ::_:ı rimJ..erine iliı;:

kin maliyet öğesi deği şken özellik göste:"~·. 8sine karşın, işçi 

ücretlerinin kanunda gösteri.ı.en bir o.ran.i .... olması, ölçüt gsli ç, 

tirme gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. İşletmenin muha

sebe kayıtlarında değişken karakterli tam:.rat giderlerininp 

değişik yıllarda 9 aya ait değerleri gcrülmemektedirj Bu ta

mirat giderlerinin ait olmadıkları. aylara kaydedildiği belir-

lenmiştir. Bu ned enle tamira t giderlerine ilişkin regresyon 

modeli incelenmeyecektir~ 

(x) işletmesinde deği şken ve yarı değişken özellikli ma

liyet öğesi olarak aşağ:.Clak ~_ g.: . ., 3, .. ;_ f. :r sa.pta~T"' ~. r; · ~" 

Direkt hammadde giderle~i~ 

Direkt işçilik giderleri? 

Kömür giderleri, 

Fuel oil giderleri, 

Elektrik giderleri, 

Alçı giderleri. 

Sözkonusu maliyet ö8elerine ili ~kin uygun regresyon roa

dellerinin araştırılmasında, işletmenin Ocak ve Şubat aylarında 

üretü~de bulunmaması nedeniyle kömür, fuel oil ve elektrik gi

derleri bulunmamaktadır. Öte yandan direkt ha~madde, dirGKt iş-· 

çilik ve alçı giderleri Şubat aylarında var olmakla birlikte 

üretim yapılmaması nedeniyle inceleme kapsamına alı.nnamışlar· 

dır. Geli~tirilen tüm regresyon modellerinde yararlanılan ve

riler 40 aylJ.k bir dönemi kapsamaktadıre 

Çalışmamızda ele alınan inceleme dön,' i"li içinde paranın sa

tın alma gücünileki değişikliklerin çözüme ,yar~ s ımaması gerekmek-
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teclir. Bu nedenle maliyet öğeleri ile bunları etkileyen açık

layıcı değişkenler arasındaki gerçek ilişkilerin ortaya kon.u·· 

labilınesi için parasal olarak ifade edilen tü.nı. değişkenler 

1963 yılı fiyatlarına indirgenmiştir. 

Çalışmada sözkonusu altı maliyet öğesine ilişkin ölçüt

l erin saptaThnasında kullanılacak regresyon modelleri takip eden 

kısımlarda geliştirilecek ve kullanımla:('ı örneklenecektir. 

2. DEGİŞKEN VE YARI DEGİŞKEN ÖZELLİKLİ HALiYET 
ÖGELERİNE İiıİŞKİN ÇOKLU REGRESYON IVIODEIJLERİ 

(x) işle~~esinde değişken ve yarı değişken özellikli 

mc.üiyet öğeleri:1tjıı uygt.ın regresyon modellerinin geliştirilme

sine çalışılacaktır. 

İşletmenin üretim konus'..lnun özelliği nedeniyle hammadde 

olarak çorak toprak kul 1anılm3.ktadır. Çorak toprak işletmenin 

kuruluş y erinden uzak bir böl ,zeden, belirli bir zaman için ki

ralaruaış ve/veya satın al~nmı ş tarlalardan kamy0nlarla işletme

ye taşılli;ıaJ:.:tadır. Taşınan toprak miktarı mevsime ve üreti.w mik

tarına göre aydan aya değişmektedir. 

İ şl etmenin m'..lhasebe ka~:ı tlarında direkt hammadde giderleri 

çorc.-ı.k t oprak adı altında aylık olarak tutulmaktadır. İşletmed e 

çalı~an yetkili personel tarafından verilen bilgiye göre, direkt 

hammadde giderleri çorak toprağın kira ve satın alma bedeli ile 

üret im miktarı esas alınarak ve standart maliy·et sistemine e;öre 

saptanmaktadır. Ayrıca ilgili maliyet öğesine çorak toprağın 

işletmeye getirilmesinde kullanılan nakliye araçlarının ;,rakıt 

giderleri ve çora k toprağın şekillendirilmesi öncesi lıavu.zlar-

da dinlendirilmesinde kullanılan su giderleri de dahil edilmek-



-70-

tedir. Yakıt ve su giderleri-:;::_.'., toplamının, direkt hammadde 

giderlerinin yaklaşık ~ 80 1 ini ol1ı~turduğu ve bunların ayırt 

edilmesinin olanaksız olduğu belirtilmektedir. 

(1) En Uygun Regresyon Hadelinin Seçimi 

Direkt hammadde giderlerine ilişkin uygun modelin a

raştırılmasında, bu maliyet öğesini etkileyen en önenli etken

lerin üretilen kiremit miktarı olduğu saptanmıştır (1). Etkisi 

olabileceği düşünülen zaman öğesi ikinci bir açıklayıcı değiş

ken olarak benimsenerek, çoklu doğrusal ve eğrisel regresyon 

modelleri geliştirilmiştir. Sonuçlar Tablo-l'de gösterilmişt1.r; 

Modellerde Xl üretim miktarını, x
2 

zamanı ifade etmektedir (2). 

Tablo 1 

Direkt Hammadde Giderlerine İlişkin Çoklu Doğrusal ve Eğrisel 
Regresyon Modelleri, İlgili Tahmj_nlerin Standart Hataları ve 

Çoklu Korelasyon İnd.eksl.eı-i (Veya. ·ka ts.ayısı) 

Açıklayıcı 

Değişkenler 

Tahminlerin Standart 
Hatası (Sy) 

456,48 

351,12 

354,94 

462,39 

Çoklu KoreJ.asyon 
İndeks i ,(VfJYa ka tseıyı sı) 
~--..;..-;;.,;;;...._.- .. 

0,913 

0,951 

0,951 

0,913 

(1) Aylık direkt hammadde giderlerinin sabit fiyatlara indir 
genmesinde DİE aylık bültenlerinden İstanbul Ticaret Odası 
yakıt ve enerji fiyat indeks sayıları kullanılmıştır. De
ğişkenlere ilişkin veriler için bkz: 3K-I 

(2) Zrunan de5işkenine ilişkin veriler için bkz: EK-I 
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En küçük tabınilllerin standa rt hatasına (Sy_~ 35lsl2) sa!ı.ip 

olan 

.Y ~ 8534,2513056 - o,0269590X::_ + o , oooooo1if2 

(O .. 00889202 ). (O 0C'000002 . -

+ 5,2565238X2 
(4,08391) 

modelin uygun olduğu kabul ec.ilmiştir. Böylece direkt hammad

de giderlerinin, üretim miktarı ile üretim miktarının karesi ve 

zaman açıklayıcı değişkenleriyle en iyi şekilde açıklandığını 

ifade edebiliriz. 

(2) Belirlenen Regresyon Modelinin Uygunluğunun Test 
Edilmesi 

(a) Uygun olduğu varsayılan regresyon modelindeki :..

çıklayıcı değişkenlerin direkt hammadde giderlerini önemli öl

çüde açıklayıp açıklamadığını, diğer bir anlatırola reGresyon 

katsayıların istatistiki yönden anlamlı olup olmadığını belil"le

mek amacıyla t testi uygulanmırytır; gerekli veriler Tablo-2;de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Direkt Haıumadde Giderleri Nedelindeki Regresyon Katsayılarının 
t Testinde Kullanılan Veriler 

Regrcr·yon Regrenyon Kc.~ ,J '!.yl:€ :. Regrcsyon,Katsayısı Regresyon 
Katsa-yıları .Değeri Standart Hatası Katsayısi t 

Değeri --
bı Os0269590 Oi00889202 3 :,03 

' bı o,ooooooı o,ooooooo2 5,15 

b-
2 5,2565238 4,08391 1,25 

---=---
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bulurunuştur (5), Hesaplanan X 
2 değerinin, çeşitli olasılık 

düzeylerinde ki tablo değerlerit:c en küçük olması nedeniyle, ha

ta terimlerinin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir. 

(c) Belirlilik indeksi ~. 112 2 = 0,9044 olarak hesaplan--
-2· 

mış, serbestlik aerecet?ine göre düzeltiıerel·;: RY. 112
2 

= o,8964 

olarak bulunmuştur (6). Belirlilik in~eksinin anlamlı olup ol

olmadığını kontrol etmek amacıyla F testi uygulan.ı::nştır (7). 

% 95 ve % 99 olasılık düz e/inde F testinin senuçları sırasıyla 

F : 106,71 hes. 

ve 

F · :: 106,71 hes. > 

F0,95 2,84 

F • 4,31 0,99 .. 

ola rak bulunmuştur. Hesaplanan F değerinin tablo değerinden 

farklı şekilde büyük olması, belirlilik indeksinin anlamlı ve 

üç açıklayıcı deği;keninin direkt hammadde giderleri~in 1~9,64 

'ünü açıkladığını ifade etmektedir. Direkt hammadde giderle-· 

rindeki değişmelerin % 10,36'sı, modeldeki açıklayıcı değişken

lerin dı ş ındaki etkenlerden ileri gelmektedir. 

(d) Son olarak regresyon modelinizde hata terimleri ara

sında ilişkinin (otokorelas:ron) olup olmadığı ara~t ırılmıştır. 

Üç açıklayıcı de~işken ve 40 gözlemden oluşan regresyon mode

linin Durbin-Watson katsayısı d=2,2293 bulı.ıru:ıuştur (8). d kat

savısının 2 q den büyiik olması n edeniyle negatif otokorelasyon 

testi yapılmıştır. 
2 testiyle ilgili hesa)lamalar için bkz:EK-III 

• 1 - (l-R2) ( n-; ) forr:ü.tlüne göre hesaplan.-nıştır. 
n-

(7) F - R
2
/(k-l) formülüne göre 

- (l-R2)/(n-k) 
hesaplanmıştır. 

2 

( 8) Durbin-Watson katsayısı 
göre hesaplanmıştır. 

( 6t-ı- 8 t) 
d= ~~-~~~~~--------

2 
E et 

formülüne 
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Sonuçlar % 95 ve % 99 olasılık düzeyinde sırasıyla 

şöyledir: 

du: 1,46 < 4-d = 1,7707 

ve 

dL = l, 34 <: du : 1, 66 < 4-d = ı, 7707 • 

(4-d) değerinin du' dan büyük olması,hata terimleri 

arasında ilişkinin olmadığını göstermektedir. 

Geliştirilen regresyon modelinin uygunluğu test

lerle belirlenmiştir.Bu durumda,maliyet kontrolünde kulla

nılacak direkt hammadde giderleriyle ilgili ölçütün saptan

masında sözkonusu regresyon modelinin kullanılması 

benimsenecektir. 

Direkt hammadde girlerlerinin 4C devrelik gerçek 

değerleri ile benimsenen regresyon modeline dayanılarak 

hı.üunan tahmini değerleri gr2.fik l' de gösterilmiştir. 
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B.D~r~!_!__!şç_:i:I-_~~c_ 'i_ic~_e(~-~-~~-~e İ~~-i.-~~-R~~r~~yo~ 

Modelleri 

(X) kiremit ve tu~lr işletmesinde üretim miktarı 

mevsimsel dalgalanmalar göstermektedir.Bu nedenle işletmede 

çalışan işçi sayısı mevsimlere ve aylara göre farklılıklar 

göstermektedir.İşletmenin teknolojik yapısı nedeniyle üre

tim miktarı işçi sayısının etkis2~dsdir . İşletmedeki yetkili 

elemanlardan alınan bilgiye göre belirli bir ayda çalışan 

işçilerin sayısı günlük olarak da değişebilmektedir.İşçi 

ücretleri zaman esasına göre ödenmekte,her yıl Temmuz ayında 

toplu sözleşmeyle belirlenmektedir.Muhasebe kayıtlarında 

işçi ücretleri direkt işçilik giderleri kaleminde,sosyal 

yardımlar sosyal yardım kaleminde ve işçi sigorta pirim

leride işçi sigorta primleri kaleminde gösterilmektedir. 
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(1) En Uygun Regresyon T4odelinin Seçimi 

Direkt işçilik giderlerini (9) etkileyen etkenlerden 

en önemlisinin kiremit üretim miktarı oldoğu saptanmıştır. Ki

reı!ii t üretim miktarından başka ortalama ücret açıklayıcı de

ğişken olarak regresyon modeline alılli~ıştır (10). x
1 

aylık 

kiremi t üretim miktarı' x2 ortalama ücret olmak üz ere tablo' 3 'Cl. e 

gösterilen ilk dört doğrusal ve eğrisel regresyon modelleri 

incele~m.iştir. Zaman unsurunun etkisinin olabileceği gözönüne 

alınarak modele üçüncü bir açıkla;y-ıcı değ;i.şken (X
3

) olarak ila

ve edilmiş, tablo 3'de görülen modeller incelenmiştir. 

•J:ablo 3 

Direkt İşçilik Giderlerine İlişkin Çoklu Doğrusal ve Eğrisel 
Regresyon I·.~odelleri, İlgili Tahminlerin Standart Hataları ve 

Çoklu Korelasyon İndeks1.eri -(.veya -·ka ts ayısı) 

Açıklayıcı Tah_rninlerin Standart Çoklu Korelasyon 
Değişkenler Hatası İndaksi (veya katsayısı) 

~· x2 
~,Xf,X2 

2 2 
x:ı_,:xı,x2,x2 

x:ı_,x2 , x~ 

~,x3 

:xı_,x2,x3 

2 
JS.•Xi,x2,x3 

XJ_,1Cf,x2 ,x~,x3 

8081,68 

8192,70 

8058,85 

7947,68 

4214,35 

3917,21 

3732,40 

3681,78 

0,857 

0,857 

0,866 

o,866 

0,963 

0,969 

0,973 

0,974 

2 2 XJ.•Xl,x2,x
3
,x

3 
3786,38 0,973 

JS.•xf,x2 ,x~,x3 ,x~ 3709,02 0,975 

xı,x2 ,x~,x3 3878,04 0,971 

~,x3 ,x~ 4219,76 o,964 
2 

xı,x2 ,x3 ,x3 3969,30 o,969 
(9) Aylık direkt işçilik giderlerinin sabit fiyatlara indirgen

mesinde DİE ~;aylık bültenlerinden İstanbul Tic&ret Odası ge
ç inme indeks sayıları kullanılmıştır. Değigkenlere ilişkin 
veriler icin bkz: Ek-I 

(lO)Ortalama Ucretin S3.bit fiyatlar$. indirgenmesinde DİE aylık 
bültenlerinde İstanbul Ticaret Odası geçinme indeks sa~rılarJ. 
kullanılmıştır. Ortalama ücret deği ~keninin de~erleri için 
bkz: Ek-I 
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En küçük tahminlerin st~~dart hatas~na (S • 3681,78) 
y 

sahip olan 

A 

Y = -2424,3011374 - o,o820751 xı + o:oooooo6 xi + 
(O~ 948356) (C~0000002) 

4611,6892962 x2 - 112,9966590 x; + 730,3477332 x
3 

(2749ti2) (80,5264) (63,1663) 

modeli dir. 

(2) Belirlenen Regresyon Modelinin Uygunluğunun 
Test Edilmesi 

(a) En küçük standart hataya sahip olan modelin reg

resyon katsay~lar~~n anlaml~l~k testlerinde kullanılacak t 

değerleri sırasıyla Op87~ 2,20; 1~68; 1,40 ve 11,56 bulunnıuş-

tur. b
1 

katsayısı standart hatasının regresyon katsayısından 

büyük olmas~ (0,0820751Z 0,0948356), t · testinin anla~sız çık

masını, dolayısı~rla x
1 

açıkl..ıyıcı değişke.~1in regresyon mode

linden çıkartılmasını gerektirmektedir. rı~odelden kiremit üre

tim miktarın~ çıkarılması, sebep-sonuç ilişkisi nedeniyle 

olanaklı değildir, Bu nedenle başka modeller araştırılmalıdır. 

Sözkonusu model d.ıf;;ında en ~: ... ~ çü1( tahminlerin standart 

hatalarına sahip olan (S •3709,02; S •3732,40; S :3786,38) mo-y y y 
dellerinde de aynı sorun bulunmaktadır. Öte yandan tahminlerin 

standart hatası 3878,04 olru~ model incelendiğinde, açıklayıcı 

değiçkenlerin direkt işçilik giderleri üzerinde etkili olo:uğu 

görülebilmektedir: 

.... 
y. - 19374,2960620 t o,ı246ı6o ~ + 4748,6858225 x2 

(0 10129464) (2894,93) 

111,5753896 X~ t 
(84,8166) 

706,9721227 x
3 

(65s5840) 
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Yukarıdaki modele ait açıklayıcı deği şkenlerin direkt 

işçilik giderlerini 8.i1la.r:_ lı b·~r ~ ekilde açıkl~yıp açıkla.madı

ğı.nı kontrol etmek i ç i n t test i u:rgulanmıştır. Modeldeki reg

resyon katsayılarının testi için gerekli veriler Tablo 4 'de 

göst erilmiştir. 

Tablo 4 

Direkt İşçilik Giderleri Modelinde Regresyon Katsayılarının 
t Testinde Kullanılan Veriler 

Regresyon 
Katsayısı 

Regresyon Katsayısı Regresyon Katsayısı ReGresyon 
Değeri Standart Hatası Katsayısı 

t Değeri 

bı 0,1246160 0,0129464 9,63 

b2 4748,6858225 2894,93 1,64 

• 
b2 111,5753896 84,8166 1,32 

b3 706,9721227 65,5840 10,78 

% 95 ve % 99 olasılık düzevinde z~nin tablo değerleri sı-

ras ıyla Zc•1,96 ve zcaı:2,57 olup, bl ve b
3 

regresyon katsayıla

rının t değerlerinden küçüktür. Böylece ~ve x
3 

değişkenleri 

direkt i ş çilik masraflarında görülen de{t i şmelerin önemli bir 

bölümünü açıklamaktadır. Öte yandan % 85 olasılık düzeyinde 

z' rıin tablo değeri (zc=l, 43) olup, b 2 regres yon katsayısının 

t değerli!den küçüktür. % 80 olasılık düzeyinde z'nin tablo 
' değeri (zc:l,28) olup, b
2 

regresyon katsayısının t değerin-

' den küçüktür; bu durumda b
2 

katsayısı % 85 ve b 2 katsayısı 

% 80 olasılık düzeyinde direkt işçilik giderlerindeki değiş

meleri açıklamaktadır. 

(b) Hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu araştı

rılmış, eğiklik ölçüsünün cı 
3
:0,2679 ve yükseklilc ölçüsünün 

a. 
4
=2,2306 olduğu saptanmıştır (ll). a. 

3
•ün sıfırdan büyük 

({i~ 'sğiklik . ve yükseklik Ölçülerine ili ~kin hesapl~nalar i
çin bkz: Ek-IV ve Ek-V. 
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dL = 1,29 < d :1,4382 

ve 

d: 1,4382 

olarak belirlenmiştir.Durbin-Watson katsayısı tablo değer-

lerinin alt ve üst sınırlarının arasında bulunmaktadır.Böy-

le bir durumda modelin hata terimlerinde otokorelasyon 

olup olmadığına karar verilemez (13).Ancak bu durum mode-

lin amaçlarımız doğrultusunda kullanılmasını kısıtlamamak-

tadır. 

Direkt işçilik giderlerinin tahmini ve gerçek 

değerleri grafik 2'de gösterilmiştir. 

(13) Otokorelasyon olup olmadığına karar verilerneyen 
durumlarda ya hiç bir şey yapılmaz ya da mümkünse 

modele yeni gözlem değerleri ilave edilir.Bu konu

da bkz:~ÜMAY ERTEK,s.l88 
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(X) işletmesinde kömür, şekiilendirilmiş ve kuru

tulmuş kiremidin pişirilmesinde kullanılmaktadır;Kömür iki 

ayrı üretim işletmesinden temin edilmektedir.İki cins kömü

rün kalorisi arasında fark bulunduğu yetkili personel tara

fından ifade edilmektedir.Farklı kaleriye sahip kömürlerin 

belirli oranlarla karıştırılıp enaz masrafı oluşturmaktadır. 

Karışımda oranın değişmesi veya yalnız birinin pişirmede 

kullanılması,kömür giderlerinin yükselmesine neden olabil-

mektedir. 

(1) En Uygun Regresyon Modelinin Seçimi 

Kömür giderleri üretimin bir fonksiyonu olduğunda~ 
1 

aylık kiremit üretim miktarı açıklayıcı değişken olarak 

alınmıştır(l4).Kiremidin pişirilmesi sırasında hava sıcak-

lığının etkisiyle ısı kaybının aylara göre farklı olabile-

ceği ve zaman öğesi eükisinin bulunabileceği gözönüne 

alınarak,kiremit üretim miktarı (X1 ),hava sıcaklığı (X2 ) 

ve zaman unsuru (x
3

) faktörleri çoklu d~ğrusal ve eğrisel 

regresyon modellerine alınarak incelenmiş,sonuşlar 

tablo 5'de gösterilmiştir(l5). 

~4l Aylık k?mür giderlerinin sabit ~iyatlara indirgenme
sinde DIE aylık bültenlerinden Istanbul Ticaret Odası 
yakacak ve enerji indeks sayıları kullanılmıştır. 
Değişkene ilişkin değerler için bkz:EK-I 

(15) Hava sıcaklığı değişkeninin değerleri için bkz:EK-I 
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Tablo 5 

Kömür Giderlerine İlişkin Çoklu Doğ~ısal ve Eğrisel Regresyon 
Modelleri, İlgili Tahminlcrin Standart Hataları ve Çoklu 

Korelasyon İndeks ~ e:r:i ~(vey-a 1fa>t.Sayısı) 

Açıklayıcı Tahminlerin Standart Çoklu Korelasyon 
De~i§kenler Hatası İn d~~~~~~~~ (_:v:ercı katsayısı) 
:xı· •. x2 . 991,44 0,812 

~•xi•X2 986, 43 0,820 

JS.•X1,x2 ,x~ 997s55 0,821 

~,x2 ,x~ 1 n T'' ~4 - ' ---~ 1 0,814 

JS_,X2,x3 1004~89 0,812 
2 

JS_,x;:,x2,x3 1000,40 0,820 

2 2 
:xı.x;:,x2,x2,x3 1012,04 0,821 

:xı ,~,x2.~'x3, 2 x3 637,71 0,935 
. 2 

:x:ı_,x2,x2,x3 1015,40 0,814 
. . 2 

X,. ,x2,x3,x3 655.28 0,927 

2 2 
JS..•XJ:•x2,x3rx3 630,20 0,935 

En küçük tahhinlerin standart hatasına (S a630 1 207) sa
y 

hip olan 
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"' 
Y = 8385,4778008 - o,o28o886 x1 ~ o,oooooo1 xi + 

(0,00000004) 

175,6185526 x2 - 210,4367342 x
3 

+ 4,4993906 x~ 
(32,3029) (29,6741) (0,611180) 

modeli benimsenmiştir. 

(2) Belirlenen Ro3resyon Modelinin Uygunluğunun 
Test Edilmesi 

(a) Önce açıklayıcı deği ~kenlerin kömür giderle

rindeki deği~meleri açıklayıp açıklamadığını kontrol etmek 

amacıyla regresyon katsa~Tılarına t testi uygulanmıştır. Mo

deldeki regresyon katsayılarının testi için gerekli veriler 

tablo 6'da göster~lmiştir. 

l'ablo 6 

Kö~ür Giderleri Modelinde Regresyon Katsayılarının 
t ~estinde Kullanılan Veriler 

-~ 

Regresyon Regresyon Katsayısı Regresyon Katsayısı Regresyen 
Katsayısı Değeri S'taı:ı.dart Ha tas ı Katsayısı 

~ ·~~ 
t Değeri 

b~ 0,0280886 0,0159675 1,76 

b, 0,0000001 0,00000004 1,96 
...... 

b2 175,61855 32,3029 5,44 

b3 210,43673 29,6741 7,09 

' b3 4,4993906 0,611180 7,36 
------------ --- -- -----

% 95 ve % 99 olasılık düzeyind~ z'nin tablo değeri sı-
' rasıyla z

0
.1,96 ve zc:2,57'dir. b 2 , b

3 
ve b

3
regresyon katsa-

yılarının t değerleri zc değerlerinden büyüktür. Bu durı..,ımda 

x
2

, x
3 

ve X~ açıklayıcı değişkenleri kömür giderlerinde gö

rülen deği şmelerin önemli bir böllli~ünü açıklamaktadır. % 95 

' olasılık düzeyinde b
1 

katsayısının t değeri ile zc.1 1 96 de-

ğerleri birbirine eşit olmaktadır; Böyle bir durumda kesin 
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karar verilemeyeceğinden. ~ 90 olasılık düzeyindeki durum 

incelenmiştir; zce:l~6 !I .. r hesaj)lanan t~-.1: 76 değerinden küçük

.. tür. o halde xl deği :;ı k otıi % 90 olasılık düze ~rinde kömür gi

derlerinde görülen değişmelerin önemli bir bölümünü açıkla

maktadır. 

(b) Seçilen regresyon modelinde hata terimlerinin nor

mal dağılıma uygunluğu araştırılmıştır. Eğiklik ölçüsü a 
3 
.. 

0,8939 ve yükseklik ölçüsü a
4
=4,2603 olarak bulunmuştur (16). 

' .. f ~ b'' ''k 1 " . . ~ k ' .. a 
3 

un sı ıru.a.r.ı.. uyu. o .. ması. es;-r-ını .. n saga çarpı_ 9 a 
4 

un 

3' ten büyük olması normale göre sivri olduğ<ınu göstermekte

dir. r~odeld e .kııllanılan gözlemler örnek 'lierimleri oldukların

dan, gerçek hata terimleri dağılımının normal olup olmadığı-
2 

nı belirlemek amacıjrla x testi uygulanmı;_;;tır. 1-~ 95 ve efa 99 

olasılık düzeyinde sonuçlar sırasıyla 

2 2 
X = 5,09 < X - 9,49 hes. 0,95 

ve 

2 2 
X hes .. = 5,09 < V 

" 
0,99=13,3 

olarak bulunmuştur (1 7). Ha t n. terimleri dağılımı normal ka-

bul edilmiştir. 

_
2 

(c) Belirlilik indeksi ~e ll2 233 2; 0,8742 

RY.112
233

2= 0,8558 olarak hesaplanmıştır. % 95 

sılık düzeyinde F testinin sonuçları sırasıyla 

düzeltilerek 

V ıJ % 99 ola-

(16) 

(17) 

Eğiklik ve yükseklik ölçülerine ilişkin hesaplamalar 
iç~ bkz: EK-VI ve EK--VII 
x testiyle ilgili he;;. 3.plarnalar içL1 bkz: EK-VII 



F • 47,24 
hes. 

ve 

F = 47,24 
hes. 

> 

> 
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F0 , 95:s 2,45 

olarak bulv.nmuştur. Hesaplanan F değerinin tablo değerinden 

b1.i.yük olması 9 belirlilik indeksinin anlamlı olduğunu göster

mektedir; Beş açıklayıcı deği şken kömür giderlerindeki değiş

melerin % 85,58'ini açıklw~aktadır. Değişmelerin% 85,58'ini 

açıklamaktaC'ır. Deği~melGrin % 14,42'si ise model tarafından 

açıklanamamaktadır. 

(d) Regresyon modelinin hata terimleri arasında ilişki 

oLıp olm[tdığı ayrıca araştırılmıştır. l~odel için Durbin-W2.tson 

katsayısı d:1,6471 bulunmuştur. d katsayısının 2'den küçük 

olması nedeniyle pozitif otokorelasyon testi yapılmıştır. So

nuçlar % 95 ve % 99 olasılık düzeyinde sırasıyla aşağıdaki 

gibidir: 

ve 

<\= 1,05 

< d: 1,64 

< d -1,58 
"D' 

< d = ı, 79 
u 

% 95 olasılık 2-üzeyinde d katsayısı alt ve üst sınırlar 

arasında buhı.nrnakt9.dır. Ancak % 99 olasılık düzeyinde otoko

relasyon olmadığı görülmektedir. 

Kömür giderlerine ilişkin regresyon modeline uy~ılanan 

istatistik testler olumlu sonuç vermi9tir~ Bu. duru.mda ilgili 

ölçütfuı belirlenrtıesi bakımından geliştirilen regresyon mode

linin uygu.n olduğu açıktır. 

1973-1977 devresine air gerçekleşmiş ve tamnini kömür 

giderleri grafik 3'te gösterilmiştir. 
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D.~~~-Oil Giderleriyle İlgili Regresyon Modelleri ----- --- - -------------------------- -----------

(X) işletmesinde şek~llendirilmiş kiremitler iklim 

şartlarına göre kurutma fırınlarında ve/veya açık havada 

kurutulmaktadır.Aylara göre fuel oil giderleri incelendi-

ğinde,yaz aylarında kiremit üretim miktarının artmasına 

ka.rşın fuel oil giderlerinın azaldığı görülmektedir.Bunun 

nedeni hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde işletme-

nin kurutma fırınını kısmen kullanmasıd-ır. 

(1) En Uygun Regresyon Modelinin Se çimi 

Fuel ~il giderlerini (18) etkileyen. en önemli 

etken kiremit üretim miktarı olduğu saptanmıştır.Kiremit 

üretim miktarından başka,havr sıcaklığı ve etkili olabile~---

ceği gözönünde bulundurulan zaman öğesi açıklayıcı değiş

ken olarak alınmıştır.Böylece kiremit üretim miktarı (X1 ), 

hava sıcaklığı (X2 ) ve zaman öğesi (X3 ) değişkenleri kulla

nılarak tablo 7'de gösterilen çoklu doğrusal ve eğrisel 

regresyon modelleri incelenmiştir. 

(18) Aylım fuel oil giderlerinin sabit fiyatlara indirgen
mesinde DİE aylık bültenlerinden ! stanbul Ticaret Odası 
Yakıt ve enerji indeks sayıları kullanılmıştır.Değiş
kene ilişkin değerler için bkz:EK-I 
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Tablo 7 

Fuel Oil Giderlerine İlişkin Çoklu Doğrusal ve Eğrisel 
Reg~..esyon Medalleri, İlgili Tahminlerin Standart Ha t -:ı.ları 

ve Çok i u Korel-asyon· ·İndeks;tier-i':. ·(v-e·ia,·R~ ts ayı sı) 
Açıklı::.,yıcı D eği~kenler Tahm.inlerin Standart . Çoklu K'Jl'elasyon 

Hatası In~~ka~{t~~aysa~s~ 
--~--~~------ ~ ... \ı;Jt -

2700,27 0,202 

2726,42 0,220 

2556,38 0,432 

2581,01 0,384 

1689,24 0,797 

1664,14 o,81o 

1612,32 0,828 

1064,98 0,931 

1590,84 0,828 

1308,90 0,887 

1255,30 0,900 

En küçük tal~ninlerin standart hatasına (SY:l064,98) 

sahip olan 

.Y. 12520,_9024180 - o,o441220 x1 + o,oooooo1 x~ ı 
(0,0357675) (0,00000012) 

2 463,9058436 x2 - 24,2345116 x 2 ~ 474,7623604 x3 (116,628) (6,42274) (50,3235) 

- 7 1 0117772 X~ 
(1,04609) 

modeli dir. 
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( 2) Belirlenen Regre3yon Modelinin Uygu.nluğunun 
Test Edilmesi 

(a) Açıklayıcı - 1eğişkenlerin fuel oil giderlerini 

anlrunlı olarak açıklayıp açıkla~adığıkontrcıedilmek amacıyla 

t testi uygularuınştır; t te.3tine ilişkin değerler tablo 8'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 8 

Fuel Oil Giderleri modelinde Regresyon Katsayılarının 
t Testi İçin Kullanılan Veriler 

Regresyon Regresyon Katsayısı Regresyon Katsayıları Regresyon 
Katsayısı Değeri Standart Hatası Katsayıları 

t De~eri 

bı o,044ı220 0,0357675 1,23 

' bı o,ooooooı 0,00000012 1,10 

b2 463,9058436 116,628 3,98 

' b2 24,2345116 6,42274 3,77 

b3 474,7623604 50,3235 9,43 
t 

b3 7,0lı7772 1,04609 6,70 

% 95 ve % 99 olasılık düzeyinde z 1 nin tablo değerleri 
1 1 

zc = 1,96 ve z
0 

= 2,57'dir; Bu değerler, b 2s b 2 , b
3 

ve b
3 

katsayılarının t değerinelen küçüktür. Şu halde X2 r X~ ve X~ 
açıklayıcı değişkenleri fuel oil giderlerindeki değişmeleri 

açıklamaktadır. % 75 ve % 70 olasılık düzeyinde z'nin tablo 

' değerleri z
0 

= 1,15 ve z
0 

= 1,03, b1 ve bı katsayılarının 

t değerlerinden küçüktür. Ş.lhalde X1 Ve :xf aç:ı.klayıcı dPğiş
kenleri % 75 ve % 70 olasılık düzeylerinde fuel oil giderle

rindeki değişmeleri açıklarr.aktadır. 

(b) Hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu araştı

rılmışs eğiklik ölçüsü a
3 

= 0,8446 ve yükseklik ölçüsü 
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a 
4 

= 31 6880 olarak saptanmıştır (19). Gerçek hata terimle

ri dağılımının normal kabul edilip edilmeyeceği X 
2 testiyle 

araştırılmış, % 95 ve % 99 olasılık düzeyinde sonuçlar sıra-

2 

X hes: 

ve 

2 -
X -
hes. 

3,38 < 

3,38 < 

2 

X O, 95 = 9,49 

2 
=13,3 

X 0,99 

bulunmuştur (20). Bu durumda hata teri.rJlerinin dağılımı nor

mal kabul edilecektir. 

(c) Belirlik indeksi ~-~~222 233 2 = 0,8667 serbestlik 

derecesine göre düzeltilnıiş, RY. 11222 2
33

2 • 0,8425 olarak 

bulunmuştur. % 95 ve % 99 olasılık düzeyinde F testinin so

nu~ları aşağıdaki gibidir: 

F = 29, 43 
hes .. 
ve 

F-= 29,43 
hes. 

> 

> 

Belirlilik indeksi anlamlıdır~ model fuel oil giderle

rinde görülen değişmelerin % 84,25'ini açıklamaktadır. 

(d) Regresyon modelinin Durbin-Watson katsayısı d=l-, 4663 

bulunmuştur. Durbin-Watson tablosunda altı açıklayıcı de

ğişkenli model için değerlerin bulunmaması nedeniyle Von 

Neuman..tı tablosunun kullanılması zorunlu oll:l.uştur. Durbin

Watson katsayısı Von Neumann oranına çevrilmiştir; Von Neuraann 

(19) Eğiklik ve yükseklik ölçüleriyle il~ili hesaplamalar 
için bkz: EK-VIII ve EK-IX. 

(20) X2 testiyle ilgili hesaplamalar için bkz: Ek-IX. 
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oranı V:ls 5107 olarak beli :::-!.enmiş ve sonuçlar % 95 ve % 99 

o lasılık düzeyinde sırasıyl3 

V(34) 1, 4951 < V = 1,5107 < V~(34) = 2,6262 

V(34) : lv2761 < V ~ 1 9 5107 < ,*(34) = 2,8451 

olarak bulun.rrıuştur ( 21) .. Von Neumann oranının tablodaki de

ğerlerin alt ve üst sınırlar arasında bulurunası 9 modelde 

ha ta terimleri arasında otokorelasyon olmadığını göstermek

tedir. 

İstatistik testler 7 geliştirilen regresyon modelinin 

uyg~ olduğunu ortaya koymaktadır; Fuel oil giderlerinin kont

rolünde kullanılacak ölçütün belirlenmesinde sözkonusu model 

hullanılacaktır. 

Fuel oil giderlerine ait gerçek ve tahmini Jeğerler 

grafik 4' de gösterilmiştir. 

• t • • -

(21) Durbin-Watson katsayısı Von Neumann oranına 

\ n , 
V • d· ------ ·, 

i ' . 
\ n -ı ·' , 

t :~ -.. .. ~ ... :.ı. 

formülüy1 e çevrildi .. Voı.ı Neumann oranında n ~n-k dır • 
. • 
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E.~lektrik Giderleriy~~_İlgili Regresyon Mode_~~e~~ 

(l) En Uygun Regresyon Modelinin Seçimi 

Ele~trik giderlerini etkileyen en önemli etken 

kiremit tiretim miktarıdır (22).Di~er taraftan kurutma 

fırınlarında ısı kaybı sebebiyle daha fazla enerji kulla

nıldı~ı gözönünde tutularak,hava sıcaklı~ı (X2 ) ikinci 

açıklayıcı değişken olarak dlişünülmüş,zaman aiğeside 

modele üçüncü açıklayıcı de~işken (x3 ) olarak alınmıştır. 

incelenen çoklu doğrusal ve eğrisel regresyon modelleri 

tablo 9'da gösterilmiştir. 

~--~------------------------
(22) Elektrik giderlerinin sabit fiyatlara indirgenmesinde 

DİE aylık bültenlerinden İstanbul Ticaret Odası yakıt 
ve enerji indeks sayıları kullanılmıştır.Değişkene 
ilişkin değerler için bkz:EK-I 
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Tablo 9 

Elektrik Giderlerine İlişkin Çoklu Do,ğrusal ve Eğrisel 
Regresyon Modelleri, İlgil~ Tahminlerin 0tandart Hataları 

ve Çoklu Korelasyö:*i· L'fdekfH.sri'. {vey-a···:ka tsayısı) 

Tahminlerin Standart Çoklu Korelasyon 
Hatası İndel;,şi.; (yeyg·.katsey:ısı) 

382s54 0,870 

359s61 0,890 

360,44 0,892 

361,25 0,888 

375,74 0,879 

354y17 0~896 

349,76 0,902 

309,94 0,926 

346,92 0,901 

350,08 o, W-19 

32~,03 Os916 

Tablo 9' da incelenen regres;ron modellerinden en küçük 

ta~~inlerin standart hatasına (S :309,94) sahip olan 
y 

y = 3491,1384303 ~ 0~0000000 xı + o,ooooooo xi 
(0,0104094) (0,00000003) 

24,7098163 x2 + 3r8133070 x~ - 37,4117851 x3 ; 
(33,9421) (1: ~6920) (24?6456) 

0,9769185 X~ 
(0,304440) 

mo delidir. 
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( 2) Belirlenen Regresyon Modelinin 'Jygunluğunun 
Test Edilmesi 

' (a) Geli ~ tirilen modelde b
1

, b
1 

ve b
2 

recresyon kat-

sayıları standa rt hatalarından küçük olması 9 X
1

, X~ ve X
2 

a

çıklayıcı değü kenlerinin modelden çıkarılmasını gerektirmek

tedir. Sebep somıç ilişkisi gözönüne alındığ, ında 9 üretim mik

tarı ve hava sıcaklığının modelden çıkarılması olanaksızdır. 

Bu nedenlerle diğer modeller incelenmi ş 9 e~ küçük tahninlerin 

standart hatasına (S = 324,03) sahip olan 
y 

Ye 4224,9726710 o,o139303 x1 
(0,0082099) 

t o,ooooodxi + 36,4815046 

(0,00000002) (16,6091) 

34,9051662 x3 + o,8783588 x~ 
(15,2574) (0,314249) 

modelinin elektrik giderlerindeki değişmeleri en iyi ~ekilde 

açıkladığı kabul edilmiştir. 

Bu model iç:i.n uygulanan t testine ilişkin veriler tablo 

lO'da gösterilmiştir. 

Tablo 10 

Elektrik Giderleri Vadelinde Regresyon Katsayılarının 
t Testinde Kullanılan Veriler 

----~----------------------------------------
Regresyon Regresyon Katsayısı Regresyon Katsayıları Regresyon 
Katsayısı Değeri Standart Hatası Katsayıları 

0,0139393 

o,oooooo1 

36,4815046 

34,9051662 

0,8783588 

t De.Oeri 
-----------,--~-----

0,0082099 

0,00000002 

16,6091 

15,2574 

0,314249 

1,70 

2 62 , 
2,20 

2,29 

2,80 

---------------------------------------------------------------------
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1o 95 ve % 99 olasılık dazeyinde z~nin tablo değerleri 

' ' z
0 
= 1,96 ve z

0 
= 2v57, bır b 2 , b

3 
ve b

3 
katsayılarının t 

değerlerinden kuçüktür9 Xf• x
2 , x

3 
ve X~ açıkı_ayıcı deği~-; ken

ler, elektrik giderlerindeki değişmeleri anlanlı olarak açık

layabilmektedir. fo 90 olasılık düzeyinde ~çnin tablo de]eri 

' z
0 

= 1,64'tür; b
1 

katsayısının t değeri bu değerden büyüktür. 

O halde ~ açıklayıcı değişkeni % 90 olasılık düzeyinde el3k

trik giderlerindeki değişmeleri açıklamaktadır. 

(b) Hata tor::.·alerinin dağılımıtlı belirle:-1ek amacıyla .:x: 
3 

ve ::::>(
4 

hesaplanmıştır~ Eğiklik ölçüsü et 
3

- 0,6418, yükseklik 

ölçüsü et 
4 

• 2 9 2922 olarak saptanmıştır (23). G?rçek hata te

rimlerinin normal dağılıma uygun olup olmadı~ı x 2 
testiyle 

araştırılmıştır; 1o 95 ve % 99 olasılık düze~rinde sonuçlar sı

rasıyla 

2 2 
X = 7,94 hes. 

< X 0,95 = 9,49 

ve 

2 2 

X hes.= 7,94 < X 0, 99 = 13,3 

bulUllinuştur (24). Hata terimlerinin dağılımının normal dağı-

lı.•na uygunluğu kabul edilmiştir. 

(c) Belirlilik indeksi ~. 11 2233 2 = 0,8390, d.üzeltil:niş 
belirlilik indeksi ~.1122332 = o,8154 1 tür. % 95 ve% 99 ola

sılık düzeyinde F testi sonuçları 

F - 30,18 hes.-

ve 

F - 30,18 hes.-

> F0 , 95 = 2,45 

> F0 , 99 : 3,51 

...,----,-~--~- -------------(23) Eğiklik ve yükseklik ölçüleriyle ilgili hesaplamalar için 
bkz: Ek~X ve Ek-XI 

(24) X 2 testiyle ilz,ili hesaplamalar için bkz: Ek-XI. 
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olarak bulunmuştur. Model 9 elektrik giderl3rindeki deği~,mele

rin % 81,54'ünü açıklamaktadır. 

(d) hata terimlerinin otokorelasyon testi ya:;ııl;~nş r Durbin

Wa tson katsayısı d: 1,2193 bulunmuf?tur. Durbin-v:atson tablo

SW1da altı açıkla?ıcı değişken için değerler bulun..rnadığından, 

d katsa~rısı Von Ne;.unann oranına çevrilmiş ve değ eri V=l,2562 

olarak bulun.11uş tur. % 95 ve % 99 olasılık düzeyinde sonuçlar 

sırasıyla 

V :: 1,2562 < V(34) : 1,4951 < V~(34) : 2,6262 

ve 

V c: 1,2562 < V(34) = 1,2761 < v*C34) = 2,8451 

olarak saptanmıştır. Hesaxüanan Von Newnarın oranı, % 95 ola

sılık düzeyindeki tablo değarinin alt ve üst sınırları dışın

da b~lunmaktadır. Ancak Von Neurnann oranı, ~ 99 olasılık dü

zeyinde tablo değerinin alt sınır~ çok y~Lnd~r. Bu nedenle 

oodel.in uygunluğu benimsenecektir. 

Seçilen regres yon modelinin elektrik giderlerinin kont

rolünde kullanılabileceği istatist i ki testlerle ortaya konul

mu~ tur. Elektirik giderlerinin tahmini ve gerçek değerleri 

grafik 5'te gösterilmiştir. 

. . 

. . 
. ' ... · .. -.:ı 

·
. -· 

·.' 
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(X) işletmesinde çorak toprağır havuzlarda çamur 

ola rak dinlendirilmesinden sonra şekillendirilmesinde, 

alçıdan yapılmış kalıplar kullanılmaktadır.Herbir alçı 

kalıbının kaç defa kullanılabileceği bilinmektedir;Bir 

alçı kalıbından faydalanmada alçının kalitesi ve işçinin 

yeteneği etkili olmaktadır. 

Alçı giderlerini (25) etkileyen en önemli öğğ-

lerden biri kiremit üretim miktarı olduğu açıktır.Zaman 

unsuru (X2 ) ikinci açıklayıcı değişken olarak kullanılmış, 

bu açıklayıcı değişkenlerle çoklu doğrusal ve eğrisel 

regresyon modelleri geliştirilmiş ve sonuçlar tablo ll'de 

gösterilmiştir. 

(25) Aylık alçı giderlerinin sabit fiyatlara indirgen
mesinde DİE aylık bi.iltenlerinden İstanbul Ticaret 
Odası inşaat malzemeleri indeks sayıları kullanıl
mıştır.Değişkene ilişkin değerler için bkz:EK-I 



Tablo ll 

Alçı Giderlerine İlişkin Çoklu Doğrusal ve Eğrisel Regresyon 
Modelleri, İlgili Tahminlerin Standart Hataları ve 

çoklu Korblas;y·oiı İndBksleri (veya k::', ts ayısı) 

Açıklarıcı 

Değ_i§kenle-t 

Tahminlerin Standart 
Hatası 

123,93 

125,61 

73,23 

Çoklu Korelasyon 
İ~~eksi (v~kats2yısı~. 

0,968 

0,990 

o, 968 

0,990 

Tablo ll'de görüldüğü gibi en küçük ta~~inlerin standart 

hatasına (S = 72,45) sahiD olan y -

i: 1123,7741273- o,oo67827 x1 t o,oooooo x~ 
(0,00183479) (0,000000005) 

"~"' 2,2923935 x2 
(0,842677) 

modelidir. Modelin kullanılabilmesi için uygunluğu test edil

melidir. 
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( 2) Belirlenen Re ·!:"?cıy<'n. r:Iodelinin UygLı.nluğunun 
Test Edilmesi 

(a) liegr~syon katsayılarıLın anlaml~lı~ı ~ testiy-

le kontrol edilmişp bUL~a ilişkin veriler tablo 12'de göste-

riliıliştir. 

Tablo 12 

Alçı Giderleri Modelinde Regresyon Katsay~larının 
t Testinde Kullanılan Veriler 

Regresyon Regresyon. La·Gsayısı Regr8syon Katsayısı 
Katsayısı Değeri Standart Hatası 

-------·-·---~~,-~------

bl 0 10067827 

bi 0,000000 

b2 2,2923935 
---"·~-------~~---

0,00183479 

0::000000005 

0,842677 

Regresyon 
Katsayısı 

t De@rleri 

3,70 

8,50 

2,72 

io 95 ve % 99 olasılık düzeyindeki z'nin tablo değerleri 
1 

z
0
= 1,96 ve zc: 2s57~ b1 ~ ~l ve b 2 katsayılarının t değerle-

rinden küçüktıiT~ Şu hale gure regresyon Kat3ayıları istatis

tiki olarak anlamlıd.ır .. 

(b) Re6res:.ron modelindeki .iıata terimlerinin normal dağı

lıma uygu.nlu[1u araştırılırken önce eğiklik ölçüsü a 
3 

= 0,0666, 

yükseklik ölç~sü a 
4 

~ ~ ~ 4532 O..ı..C<..ı. aL 3aptarur.ıştır ( 26). G8r

çek hata terimleri dağılımının normal olup olmadığını belir-
2 lemek amacıyla x testi uyr..;ulanmıştır. io 95 ve io 99 olc:ı..sı-· 

lık düze_,rinde sonuçlar sırasJ.yla 

2 2 
X • 0,55 

hes~ 
< X 0195- 9,49 

ve 

2 
< X 

0 9
c·.: __ 3 s 3 , -' 

~~----~ ~ 

(26) Eğiklik ve yükseklik ölçüleriyle ilgili hesaplam~lar 
için bkz: EK-XII ve EK-XIII 
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olarak b'.J.lu~ru.şt ı._-ı..r ( 27 ) ~ Sonuç l a r hata terimlerinin norm.cü 

dağılıma uygun old•.;ı_ ği :ı..nu göstermektedir. 

(c) 
? 

Belirlilik indeksi ~. 11 2 2= 0,9801, serbestlik de-

göre düzeltilmişp Ri. 1122 ::: 0,9785 bulunr,:ıuştur. % 95 recesine 

ve % 99 olasılık düzeyinde F testinin sonuçları a~ağıdaki gi-

bidirt 

F: 652,2 
hes. 

ve 

F= 652,2 
hes. 

> 

> .. 

Alçı giderlerinde görülen degiEmelerin % 97,85'inin mo

del tarafından açıklandığı söylenebilir. 

(d) Regresyon ınoO.elinin D..ırbin-Wa ts on ka ts ayısı <h::l, 9866 

bul'..lnmuştur. d katsa~rısının 2 9 den küçük olması nedeniyle po

zitif > otokorelasyon testi yapılmıştır~ % 95 ve % 99 olası-

lık düzeyi için 

dL = 1,34 

~ = 1,15 

< d = 1,66 
V 

< d = 1,46 

" 

< d s 1,9866 

< d = 1,9866 

bulunmuştur. Bu durumda hata terimlerinde pozitif otokorelas

yon olmadığına karar verilecektir. 

Alçı giderlerine ili~kin regresyon modeli ist~ tistiki 

testlerle sınanmış ve ol·~lu sonuç alırunıştır. Alçı giderle

rinin ta~'i.'lini değerler ile gerçek değerleri grafik 6'da gös

terilrniştir. 

(27) /l2 testiyle ilgili hesaplamalar için bkz: EK-XIII. 
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Geliştirilen tüm reGresyon modellerine ait istatistik 

testler olu.mlu sonuç vermesi 9 bu modellerin uygunluğunu orta-

ya koymaktadır. Bu du.ru.mda sözkonusu modellerin maliyet kont

roltillde faydalanılacak ölçUtlerin belirlenmesinde kullanıla-· 

bileceği a::tiktirdır. Sözkonusu ölçütleri.n saptanması ve mali

yet kontrolünde k~llanımı izleyen para~flarda ale alına-

caktır. 

3. MALİl'ET ÖLÇÜTLERİNİN SAPTAN1\IIASINIT:J VE ;ruLLAEIMDTIN 

ÖRIJEKLENiviES İ 

(X) i:;letmesinin de(;işken ve yarı değişken özel-

likli maliyet ö~elerini en iyi açı klayan regresyon modelle-

ri belirionmiş bnlun!Jlaktad.ır; Bu mode2.leJ.deJ.1 JaTaı"lanı larak 

w.aliyst olçütlt:rüıin saptanmosı ve kullanı lr.1a.:n örneklı::;ne'0ek-

tir. 

A. Maliyet ÖlçUtlerüıin Sautonmasının Örnel'::lenınesi 

İŞ)} etmedeki de:3,işken ve yarı c1e~i sıken maliyet 

öğ,elerinin kontrolUnde lı.:ullanı le: cak ölçUtlcrin ua···~ tanmc=ısının 

örneklenmer:i için 1975 yılı r,Itl.yıs, Haziran ve Temmuz ayları 

ele alınm ~;tı ı" . Açı:(layı cı de~. i ']kenlerin il~_;ili aylardaki ve 

el~-I' de gösterilen gerçcl::leşmi;; ·::'.e~ er leri rıoc.ellerde yerleri-

ne konularak rıu:liyet öt~ele:1:'ini:n tahmini değerleı~i beli::"lcmrüf"l-

tir. Elde edilen '2"1 dei~erleri nokta tohmini niteliğinde olup, 

sözkonusD aylara iliştin olarak bulu~an b~ dc:erler tablo 13, 

tcblo 14 ve tablo 15 te eösterilmiştir~ 
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Gerçekleşen maliyet ö' ',eleri değerleri ile tahtıini de-

l:erler karşı laştı rı ldı [,ında, aralarında farkların bulunduğu 

görülmtiştür. Bu farkların kabul edilebilir düzeyde olup olma

dığına, yani sapmanın i statistik bakımdan anlamlı olup olma

dığına karar vermek içi.."'l, 

t. + ! s 
ı c y 

yardımıyla maliyet öğeleri için aralJ_1;: tahmin yapılmıştır. 

%95 'Olası lı k düzeyi kullanı lmak suretiyle Mayıs, Ha

ziran ve Temmuz ayıarına nit ele alınan maliyet öğeleri öl-

çütleri için aralı k tahmin ya:r:n lmı ş, bunlar ilg ili aylar8. gö-

re sırasıyla. tablo 13, tablo l 1]. ve tablo 15'te gösterilE1iştir. 

B. ~yet ÖlçUtle:::·iıün K~ıllanım~:nn Örneklenmesi 

Ele c:ı.lıııan devrelcrin sonuncLa gerçekleşmiş bu-

lunan mcıliyet öğeleri1 maliyet ö[eleri ölçütleriyle karşılaş

tırılmıştır. Tablo 13'te gösterilen lVIayıs ayına ait altı ma-

liyet öcesini..rı gerçekleşmiş değeri ilgili ölçütlerle karşılaş-

tırıldığında, tüm gerçekleşmiş deserlerin belirlenon ölçütle-

rin alt ve üst sınırları arasınd.a kaldığı görülmüı:;ıtür. Tablo 

14' te gösterilen Haziran ayına ait c;erçekleşmiş de[ierlerin de 

alt ve üst sınırları arasında kaldığı görülmüştür. Şu halde 

Mayıs ve Haziran aylarında gerçekle!]miş değerler ile %95 ola-

sılık düzeyine göre saptanan ölçütler arasında anlamlı bir 

sapmanın olmadığı açıktır. 
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Temmuz ayında g,o~cçel~:le \}en '.aliyet öL,eleri de{; er-leri 

ile her maliyet ö~esinin %95 olasılıt dtizeyinde belirlenen 

aralık tahmin şeklindeki ölçütleri l::arşılnştırılmış (tablo 

15), direkt işçilik, kömür, f'uel oil, elelctrik ve alçı gi

derlerinin gerçekleşmiş de~erlerinin belirle~en aralıklarda 

bulundukları saptanmıştır; Bu durumda sözü edilen maliyet 

öı?;elerinirı. gerçekleşmiş deterlerinin ölçütlerden anlamlı 

bir sapm2 gösterınedikle~"i açı}ctır. Buna karşın direkt ham

madde giderlerinin gerçel;:leşmiş deLleri, %95 olasılıl: düze 

yinde belirlenen aı"o lık tahmin şel:lincleki ölçütim üst sını

rın(~tın daha büyük bir değer aldığı gÖ:!."Ülmüştür. Ge:cçelcleşmiş 

direkt hammadde gicleri ile söz!-::onusu olasılı~c dUzeyine göre 

belirlenmiş ölçüt arasında anlamlı bir sapma olduLU anlaşıl

mıştır. 

Kuşkusuz, bir işletr:ıcc1e yür : ·ıtülecek bir maliyet kont 

rolüyle anlamlı bir sapmanın belirlenmesiyle yetinilmeyerek, 

bunun nedenlerinin araştırılması yolunR [;idilmesi ve düzelti

ci kararların alınması, mal iyet kontrolUnUn ar:1acı olmaktadır .. · 

Ancak (X) işlc-crnes :i..nde Temmuz ayı direkt hsmma.clde gi

der leriyle ilgili olarak saptanan sapmanın nedeni, işletmeden 

gerekli bilgi alınamadığından, saptariamamı ştır. 

Bu durumdcı, %95 olasılık dFzeyinde anlamlı olan söz 

konusu sapmanın, çalışmamızın c:ijrdüncü böl-ümiinde genel ola

rak incelenen nedenlerelen biri veya birkaçının etkisiyle çılc

rıu ş ola bilece~ini . ifade etcıelcle ye tinnıek durumundayı z. 



TABLO 13 

1975 Yılı Mayıs Ayı Gerçekleşen Maliyet Öğeleri ve İlgili Ölçütler 

Nokta 
Maliyet Gerçekleşen Haliyet Tahmin %95 Olasılık Düzeyinde Aralık 
Ö ğeleri Öğeleri Değerleri Ölçütleri Tahmin Ölçütleri 

.. 
Direkt Hammac"ld.e 

Gide rleri 8l25 ,25 J316,04 P(7627g85 ~ Y. ~ 9004 1 23) = 0»95 
ı . 

Direkt Iş çilj_k 
P(5865J ,65 ( Y. < 73860,55)= 0,95 Giderleri 63699,60 66259~60 

ı 

Kömi.ir Giderleri 6928,25 6673' 58 P(5438,39 4_!i < 790G~77) = 0~95 
~uel Oil Giderleri 

18163? 30 1Öl46,70 P(l605~P34.i. Y. "-.. 20234,06)= 0,95 
ı -· -

Elektr ik Giderleri 
4170,00 4124,40 P(3516,92 A.. Yi (. 4731;08) = 0~95 

Alçı Giderleri 176G,l3 1798,7.7 P(l656P77 < Y. < 1940,77) = 0,95 
ı 

-----· ----



~Amı0 14 

1975 Yılı Haziran Ayı Gerçekleşen Maliyet Öğeleri ve İlGili Ölçütler 

Nokta 
Maliyet Gerçekleşen Maliyet Tahmin %95 Olasılık Düzeyinde Aralık 
Öğeleri Öğeleri Deiorleri Ölçütleri Tolımin Ölçütleri 

Direkt Hammadde ' 

8772,73 9243,48 P(3555,29 < Y. ~ 9931,67) = 0,95 
i 

Giderleri ı .. ...... 

Direkt İşçilik 
72865 ,oo 70993,60 P(63392,65~Y. < 7u594,55)= 0 1 95 Giderleri ı 

ı 
Kömür Giderleri 7549,96 7810,54 P(6575,35 (Yi~ 9045,73) = 0,95 ! 

1 

Fuel Oil Giderleri 16134g70 16982,70 P(l4895 ,34(. Y. < 19070~06) = O, 95 l 
ı 

Elektrik Giderleri 4449,10 4710,50 P(4103,02 ~ Y. < 5317,98) = 0,95 
ı 

Alçı Giderleri 228o,ao 2195,20 P(2053,20 ~Yi <2337,20) = 0,95 
- ~-~ --- -



TJIJ3LO 15 

.t975 Yı l:ı. Temmuz .Ayı }erçelcleşen ~.~aliyet ö:·.8lerı ve İlgili Ölçütler 

r-·--·---·--- ·-·-------··-·r--·->• ---------..· ---~ . ·--. .,.,,...,~~--·- ····-- -"--·~--~-" -·r i l Nok~a . i 
i :~Iri iye~ \ _ ~erçekl0şen ~Haliyct J ~8Juin ! ~~95 Olasıl:t.k .. :ıJüzoyinc~o AraJ -~ır. ' 
~ 0ğcüerı. i O ğcleri Değerleri J Olçii.tle :ı.'J_ ~ Talım:; . 01çütleri 

J- Di':·c-;t ~.;;;;~;;;~~ ~~-~-- -~;:;;:0 -- --::;;:4:-~~-· P ( q8ı3 ft 2;·;;_-~~ .. =;;~~~ ;-~·~;~5 ·--·1, 

i \.1 J.c~ cı· .... er :ı. .c 1 · · ' · ' ı ·· ı 
f·~· ...-..,__..j~ ~ ----~---· -·- 1 . . 
' . ' ' . . ' I ·ı . k : Dlr0k~ şçı~ı ~ n 1 • ~\ r 
1 C.'.<J.orlori 1 8oJ,3,40 1 80104,30 l P(72503,3>4.Y1 •.87705 2_ , 0 ,9o 1 :------. --··------ ' ' j-----~ı---
' f j Kö-.:~ü1~ :d. :-1.erlcri 1 84•'•2!;69 ~~95 5,69 ! I(772~_ı 1 50 ·~ Y~ 1. l019C 88) 0.91 

~~el o;.:_ Giil~~-~ e~ i r . . l 5-542 , 4~ .. J~-=-~ _ı_47 1 5_0 r ; ( ~JCJ~;: ll_ G: -<-. 18134 ,8 6) - O, 9 0 __ 

~ E~eldrik-~!'leri ı 5762,60 ·----t--5~~_::"·? ! P(4802,62 ,( Y1 /.. 6017 ,58'_~· ~~9;l __ ..\ 

~-~-c,.ı ~:~c--erleri ı 2650,44 ı 2705 ,')0 1 P(2563,50'/_ Yi t... 2847,50) '" 0,9 ) 1 



S O N U Ç 

Üretim işletmelerinde maliyet lcayJ. tları maliyet öğele

rine veya masraf yerlerine göre tutulmakto., fakat maliyet kont

r olünde kullanılan ölçütler esasta maliyet ö . .:,ele r i i ç in belir

lenmekte ve üretim miktarı teme l alınara}:: :') aptanmakta dır. An

cak her maliye t öğes i, işletmenin ve maliyet öğes inin özelli

ğine göı--·e üretim rrıi ~ctarın1n dışında bazı · l~nsurlc: rın etkisi al

tında kalmaktadır. Geleneksel yöntemle rde ölçütle:-in belir

lenmesi s ü recinde, bu unsurların etkisi kişilerin yetene k ve 

deneyiml e rine g öre saptanmaktadır. Öte yandan gelene ~ .. :sel yön

temlerle maliyet kontrolü ölçütleri tek de ~er şeklinde saptan

rnakta dı r. Ge:;.~ç ekle ç en malj_yet öğesi de {~ eri ile ölçüt arac;ın

d.aki sa p rııanın anlamlı olup olmadı (;ını ilgi li l er deneyimleri-

ne Cayanarak kars r vermektedir. 

Gele ı}. eks e l yön temlerle yepı lc:m rı1c:ıliyet \:on trolü nde 

sözk om.:ı su ola n sakıncalarln giderilmesi amacıyla lcul lanı lan 

çok lu r egres yon yU nt emi çalı şma nu zda Cia benimsenmisı ve 

Eski ~ e hir' d e faaliye t ini siirdii ren bir toprcık sana yii işlet

mes i nden alınan v erilerle denenmiştir. 

Ür e tim i ş letme lerinde çoklu regresyon yön t emi y le ma

liye·c J:,:: or•·c r oE1 yapı ::ı. ~,as ı duru rr.lında aşa~ıdak:L husuf:ı:Lar sap

tanmı ş tır: 

- ReGres yon ,fönte nıine dayanılarak naliyct c) lçütlerin i n 

belirlenmes i nde kullanıla cak verile r, işletmenin teknolojit 

yapı s ı rıda v e d rünlerin biinyeE:ıi rı.de önemli bir farklı lı k olma

dı (,ı döne rüe re a it olma lı dır. 
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- Maliye t ö~elerinin ve i şletmenin özelli~ine göre 

heı~ maliyet öğes ini 8tlci eyen 1m su~·ların sayu.n ve tl.1r11 

farklı ola bilrüel-t edir. Bu. nedenle ma liye t ö ~: eleri iç i n reg

resyon mode l lerinin belirlenmesi sırasınd2, ilc_çili maliyet 

öğesini etkileyebilecek tüm 1.msurla rın saptanması :na çalı sıı ı

malı dır. 

- Regresyon modelinin be lirlenrnc,;sincl.e tullanı lacak 

maliyet ö;~elerinde anlamlı sa pma gösterenler buluna bilir; 

Bu t i ·.r veriler l;:u l lrmı lclı i~ında , regresyon moJe linin s tan

dart hatası ve dolayHnyla ö lçü t l er btkilenmektedir. BP 

neden l e bu tUr veriler ya modelde kulla:rı..ılmamalı, ya da 

dUzeltild i kt en son:;:'a kullanılmalıdır. Çalır.y:namızda, işlet 

meden alınan mc:ıliye t cğe le rine ili§kin ~ .... erilerde anlamlı 

sapma c ös terenle:r ol1Jp olmadı {_'_ı konus"Lmda bilgi alınmadı

gından, saptanan regresyon modell e rinde sö~ti edilen sakın

canın bulunma sı olası lı ~~ının ola bile ce ği ni ifa~le etme l iyiz. 

- üı~et im i r] letmelerinı~u çeşit li mas r af yerleri bı_~_ hın

mas:ı.. du:ruEıunda, rna liye t ö (~c :: ine c:öre kayıt hı büs bilmektedir; 

Nitekim ve r ilerinden yararlanılan (X) i ~ letmcsLnds üretim 

bölümün Un ç e ş itli alt bölii n~ü: rt ol ı"~;:::;.:nna l>:a:L"' :j ın, maliyet ka

yıt la~ı ma s raf yerlerin$ göre değil, ma liyet ö[,ele:.--:-ine göre 

t ,,J·ııl r.-ı~ l -..ı.. "' d:ı.. r B'u·' yl r 'o ı·-... durıı··,ı a.Ja lıe-r1ı>-ınr . ı· b-;"' ı·ıa] ı· yet o""0- ecı' L . t.. ~ - ! ı.._":l -- uç, . • " J. _.1 ... .. L u ~-J ' . • • .L L - o ~o 

bir Uretiııı alt bö l ü münde anJ.amlı 'L ir olumsuz sapma, başka bir 

üretim alt bö J.-L.imi i.nde de anlamlı bir olmoılu sapma gön terebilir. 

~:'Ia liyct öi::, cs i de fter kayıtlarına geçirilirken, masraf yerlerin

c:e ~~ erç e! : leşen d.e ğe ı~le r toplamı alı na cağı ndc:ın, anlc:ı r .ılı S G pma

la r 'ı..ıirbi r- ini yok e debilir. Du sakıncanın, çalıçmmnızın uygu

lama 'oö lümUnde santm-ıa n altı l"'o g resyon mo :.~_ el:Lndo bulunma ole 

sılı ğı o labileceğini ifade etmeliyiz. 

Yuta rı de. sbzi..i edilen duynrlı lı kla :cıns. :.caraı n reg resyon 

modelleri maliye t 1 ~ontro1Unde objektif ölçü t l e r v e sarımaların 
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belirli bir güvenirlilik düz8yinc~~e anlamlı olup olmadıkla

rının belirlenmes ine olanc .. k ve r ne l er i dışında 9 i şletme bilt

çelerinin saptanmasında da kullanılmaktadı rlar. 

Bütiin hu husus la ra ilc ve olarak, ii ı"e tim işle trılele

rinde msliyet kontrolUnün ço~clu r egresyon yönteminelen fay
dalanı larak yc:ıpı lması, uygulamada fazla güçlüklere neden 

olmamaktadır. Çalı Şmanuzın uygula ı~ıa ·bölümünde g örüldüL,ü 

g ibi, ilg ili maliyet öğelerine ili şkin uygun modeller bil
gisayarlarla pek çok model arasından seçilebilmektedir; 

Seçim işi kısa zauanda yapılabilmekte ve ölçütler hemen 

saptanabilmektedir. Bu durumdc:ı regresyon tekniğinden fay

dalanmeda hesaplama güçlükleriyle kargılaşmn sözkonusu ol

mamaktadır. 



EK- I 

Regresyon Modellerinde Kullan~ıan Değişkenler 

I·Java Ortalar.:ıa üretim Diı"ekt Barımadde Direkt tşçi1ü- l<Cı::ıJr r'ue1 Oi1 Elel:tri:k Alçı 
Zaman SıcaV1.ığı ÜC"'...ret(TL. ı r-Iikt:arı (adet) \.iderleri CTI.ı .) GiderleriCTL,) Giderleri(TL,) Gide.ı ... le.ri(TT....ı.) Giderleri(TL.) C~ide.:r1er·iCTL .• ) ---

i 3, cı 12,:1:-J 90500 6621,78 301.~92,56 6621,78 ll38~ı,l9 3190,41 1083,83 
2 9,8 12, ~ 3 102682 7120,69 l~5l;.(") 8 ,68 7120,69 13002,18 3491,~4 12G8,3q 
3 15,7 12,64 170564 8238,34 452!18,88 8238,34 1osı.ı.q, ü~! '-l- 732,~10 1657,55 
4 17,9 12,39 210303 875'3 ,37 573QLf, 73 8753,37 10?.73, 20 53~) 0 ,06 2J.l}5,70 
s 21,8 1'r,S2 230122 9%6,33 64f,3J.,02 10956,30 9'!·94,60 542? ,31 2463,t~ 5 

fı l'J,S 14,'+0 n670o ~887 ,li7 57813,12 ıınss,so ın~ cB,75 1+1123,67 2354,L~8 

7 17,9 ıt~~n!. 190555 85f5,nn SL: fOO' 61 7947,00 12005,55 l~320 '98 1765,28 
8 12,0 13,79 180'-l?.O B3°~,02 5n7G2, 75 73rıs,nn 13163,46 3874,?.6 ısr-o,on 

9 Lı. ,1 13,56 150455 79o 5,1G L:5023,77 5221,70 ıssnt-,33 3154,14 J.L:-78 ,8J. 
ın J.,Lı. 13 ,tıc; %827 73'i· 5,30 '+OC57 ,08 4'-l-60,3() 1331CJ, 22 ::ınsı,n8 1155,62 
13 6,7 12,5'-1- 9fllD8 6l380 ,tt~i ın 7?n ,tflf 5807,67 l?:i0lf,60 3198,% 127n,l!5 
14 8 ,ı.~ 12,05 105328 7207 '77 482l8 ,::ın fl554,62 l95 6J.,?.Fı 41~7 ,23 1312,f7 
15 14,5 11,99 17ncıe9 R35lf 1 62 5277'+,58 703l,Cl 18129,50 1+602, 71 166(1,75 
ı c 19,4- 11,86 22n1so 883l,f.l 55835,53 7670,50 15961,69 Lf758, 7n 224S ,'-~ 3 
17 20,S 16,19 242630 lf15R5 172 70970,05 8629,99 lLı.53G,~O 5lC2,83 257tı ,ır.. 

18 l0,f. 16,18 240175 9873 ,tf5 68~38,59 8928,57 16985,78 tı 822,56 2'+8'\ 7n 
19 lF.,7 15,82 20:.::JG8 8769,23 flOG3E· ,30 7829,62 17150,17 4355,63 2lf.O ,12 
20 J.6,n 15,47 191809 8517 ,5Lf (0536,87 5586,55 17185,21 3894,14 1835,70. 
21 6,2 ı5,ıs 172250 8025,00 57617,14 5118,59 16003,85 3562,n8 17n.s ,ıs 
22 -rı' 2 llf' 97 l0167.S 7456,17 S5B46,11 tı-384, n3 16165,7g 3175,6l1 l2cırl,2S 

25 8,1 13,90. 95250 7079,78 5Glı 3 2 ,12 5131,30 ı 7018 '!12 3180,32 124:1, l! s 
26 12,7 13,55 J.OS22fi 7362,14· 585C2,G9 6155,02 1smıs,sf 3LL5Q/13 13711,:~2 

27 J.lt' 8 13,57 181775 8125,15 E39~l9 ~ 27 6928,25 18163,35 l[J.70,08 1768,13 
. 28 19,1 13 ,tf9 215200 87'~ , 73 72865,00 75lf9,% l613lf,67 44tı9,07 nBo,eo 

2q 22,1 16 1 Lf5 2491!30 11220,10 85373,40 8lı.52 ,69 15542,3q 57G2,fı5 2650 1 Lfll 
20 21,5 16,25 23Sonn (J380,72 8 l~755,LlC 83ttı.ı,aı l602J.,t;J. 51P·?.,l8 247S,f.i3 
31 17,E 16,11 - ·-~8375 J5G2,81 78751,6 1.} 7706,Lf3 ınfn,s3 Lf25n ,no ıqsı,Jr. 

32 17,0 :_5, 73 1958('0 8 5fıJ,f10 75706,1.5 f'324,77 18170,61 l~ll7, 35 1878,~!5 

33 5,6 15,1.!8 164970 82lL5,% 7ns ıı, e3 5315 1 G~ 17389,15 4100 ,ı ~ s 1620,4() 
34· -1, 7 15,39 102318 757o,no S725G,SO 4246,78 172fi5,r1 3865,15 J 3 0fi,ın 

37 4,8 14,65 105725 761:2,:->rJ G7105, GO 5875,97 1835G,J7 3879,02 l3Sfı,?5 

38 10,6 14,40 JJl87 50 79cın,ıc 705llf5 t 55 sn54,8r 18445,25 ıı_ nıs, n B80 ,Lf() 
39 lli,5 14,2G 100lfU(l P273 ,ti5 72778,08 80S4,B2 :'.8560 '7q lfl35 1 G!J ı7ı+s, >n 

l}Q 17,7 J.lf ,12 ?.23f '}3 G0 47,?.3 78137,30 9(1G8,90 172L'<,:ı o tı-7:1 _6,7~) 2301 ,15 
41 2J.,O 2l,F2 2l+Slf50 1098~,7() 014lt7 ,n? :ıgr;s,Go 1750,00 5G89,0l 2C10,SFi 
47. 18,7 ?.l' 38 2iH15tü 9975,00 91170,39 8884 .s3 17260,25 5570,12 2S7r~ ,ll 
li- 3 lG,l 20,P2 ?05800 8862,13 28739, fl l 8077,32 l8J.L~4, no 48n?, OS 22F', 72 
44 13,5 20 'lfO 20l3 2f; f.860,0Lı 877 58 ,:~o 7~14, 77 J.8°80,f2 4780,17 222n ,ın 
4ı:: ,) 8,1 19,70 180375 8575,'-1-7 8035tr ,ıı. s 7888,79 18573,32 1+2SF.1 l t 5 1762,7 r 
tq; 2 'ij 19' 2l> 1ln250 7716, 5F 75 38 7,13 7284,65 175Gl 1 70. 3862,13 1375 ,ı ~s 
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!ıK- II 

Aylık Gerçek ve Tahmini Direkt Hammadde Giderleri İle Hata 
Terimleri 

Gerçek Direkt Tahmini Direkt 
Hammadde Hammadde 

Sıra No Giderleri Giderleri Hata Terimi~el e-+1000 (12 

ı 6621,78 7225,14 - 603,363 396,637 
2 7120,69 7225,36 - 104;670 895,330 
3 8238,34 7949,34 .289.000 1289,000 
4 8753,37 8963,02 - 209,648 790,352 
5 9956,33 9633,40 322,929 1322;929 
6 9887,47 9516,10 371,365 1371.365 
7 8565,00 8423,41 141.587 1141,587 
8 8395,02 8185,26 209,761 1209,761 
9 7995,15 7635,96 359,188 1359,188 

10 7345,30 7265,23 80,070 1080,070 
ll 6880,49 7280,29 - 389,802 600,198 
12 7207,77 7292,73 - 84,963 915,037 
13 8354,62 8020,91 333,713 1333,713 
14 8831,61 9363,24 - 531,634 468,366 
15 10565,72 10171,80 393,911 1393,911 
16 9873,45 10080,40 - 206,929 793,071 
17 8769,23 8891,27 - 1229035 877,965 
18 8517,54 8523,83 6,287 993,713 
19 8025,00 8077,93 - 529925 947, 075 
20 7456,17 7329,36 126,811 1126,811 
21 7079,78 7344,48 264,703 735,297 
22 7362,14 7355,60 6,541 1006,541 
23 8125,15 8316,04 - 190,891 809,109 
24 8772,73 9243,48 - 4701747 529,253 
25 11220,10 10501,40 718,731 1718,731 
26 9380,72 9945,07 - 564,354 435,646 
27 8562,81 8756.67 '- 193 '865 806,135 
28 8563,60 8691,88 - 128,279 871,721 
29 8245,85 8000,04 245,812 1245,812 
30 7570,00 7393,13 176,873 1176r873 
31 7612,20 7414,44 197,756 1197,756 
32 7990,18 7427,30 562,881 1562,881 
33 8273,45 8588,70 - 315,251 684,749 
34 8947,23 9589,62 - 642,390 357,610 
35 10989,79 10411,10 5781719 1578,719 
36 9975,00 10220,80 - 245~845 754,155 
37 8862,13 9031,95 - 169s821 830,179 
38 8860,04 8907,53 - 47,491 952~509 

39 8575,47 8378,73 197,738 1197,738 
40 7716,56 7474,05 242,508 1242,508 

( 1) Hesaplamalarda kolaylı k sa~~lamalc cı macıyla tüm ha ta t erinü oJ.:>i 
d. el\erlerin e eksen kaydırma i şlemi ııye;ulanrnıştır. 
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EK - III 

PATA TERTI'IJ I:JU DA~ILIHINIF BEL1:RLEtll'TSl :tf:LIJ"Lffit 

Hata terir:tlerinin (e t ınoo) g1.1Y"ıl,landırıJ..rrasında S-t:ı...ır~es h.ıraıı 

uyvı1.unaraJr sınıf aral:ıf';ı 

SA= 
X -V • 

- m.=ıv "r::ın 
---~------------ ~21S 

ı t 31 332 ıogn 

tulUIT.:uştur , 

Sını.flax X. ?. 3 4 n. u. u. n. U·fl• uiri u.n. 
ı ı ı ı J . :ı.. ı ı ı ---

350 - 5Eı S 5 457 ,s -2 -ı o ?.0 -40 8() 

565 - 780 ı~ 672,5 -ı - L{ lf ı .ı. Lı .. 

780 - 9S5 12 887,5 n n n n ('1 

S95 -12ıcı s ·ııo2,s ı n 8 8 8 .:, 

ı210 -llf25 8 ı3ı7,5 2 16 32 6lf ı28 

llf25 -ı64- fl 2 ı532,5 3 f 18 Slf ı62 

lE40 -ıess ı l7Lf7 ,5 4 q. ıf 61: ?Sfı 

4n 2n 98 llff. ı:>38 

2 3 
E un E u n r. u r 

V ---- = n,s V = = 2,1! 5 V = --- -· ~,GS 
ı En 2 In 3 En 
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V ::: = 15,:15 
4 l:n 

olara)( bulurı.rr.uştul?. 

V: kL~çüJ:till111Uş de[ FC1E'.rden olusaL serinin ortala.".ı...:ı E~traf ındaJ.ri 

l'-tOmentler:L gösterr.aek üze.rr-::, 

? 
V =V (vı)'- = 2,2('1 
~ 2 

V =v - 3v v t 2(v ) 3 = 
3 3 ?. ı ı 

2 
V :c v - l+v '' t Ev

2
<v

1
) 

1+ 4 3 ı 

olaraJ~ b.ılurır:o.uştur • 

r.,225 

1..:. 

3(v
1

) ::: l2,137S 

S'r.epfd!"d düzel1lı1esinin uygulc-mdı1,tı rr.ci"lentler V ı i l e g0steriJrniş 
ı 

ve 

V' • V 
2 2 

V' = V 
3 3 

VI = V 
4 l f 

= 

.. 

2 
c 

12 

0,225 

') 
C"" 
-v 

2 

olarak 1 ıes:1p~_anınştJ.r. 

V 
.l''.. 

ı 

(Sınıf aralı"'ı c = 1) 

7clt 
t ----- = JJ _' rı r~ F:·G 

2 21~0 

clc:..ı;::;u.ııdan, X. ve ı..:. serile.rinirı e.r·i!-l:iJ : V'? yükseJrl.j ]-- ("';1çtl'.E:Ti bir't--irine 
ı , 

( 2) tsratı için rJ~z: t:rAK:tBE UZGÖREN, :i: statisti~- Anal~_ zi. , ('Teks~.ı'), 
!stantul Cniv. İktisat Fak., 1°7'3, s. 83-C6. 



a = 
3 

V' ____ _3 ____ _ 

3/2 
(V') 

2 

olarav bulunrr~şi~. 

= 0,0730 

-ı~-

a 
4 

V' 
ıı = --------~- = 

(V') 
2 

Serinin nonnal clai:ıllr:a uygtuılu,r.;u x2 .; ı 
- ~ -·e tesi: edildi. 

Sınıf sınırları Her Sınıfa Teorik Gerçe}-
Sınıflar X. için Z n-7: alanı düşer: alan freJransJ,-:ır freJ.·ars1~...Y' 

ı 

350 -2,02 n,4783 
350 - 565 0,0858 3,43 4 5 

565 -1,34 0,3925 
565 - 780 o,ııı-39 5,75 f, ~~ 

78P -0,67 0,2486 
780 995 0 1 2l~8R 9,::ı4 ın 12 

995 o o 
995 -1210 0,2486 ~,94 ır 8 

1210 0,87 rı' 2'+86 
ın n -lL~25 o,ııı3q s,?s r~ 8 

1425 1,~34 0,3925 
]_l t 25 -lf. L~O 0,0858 3,43 " 2 ;) 

)_f)lj.() 2,02 O,Lf783 
l6tı0 -1855 n, m.sJ. 0,72 ı ı 

1855 2,G~ n,ıfsf.4 

40 if() 

GJ> gerçek f-rekanslarl. ve 'l' teorik frek::u-ısları gösterırek üzere, 

2 
X = -n 

T 

fonr;i..~lüyle 'X. 2 :: 2, 70 bultın:1Uştur·. %~5 ve %99 olasılıY. cliJzeylerinde 

2 2,7n 2 
9,49 X = < X ~ 

0.95 
2 7. 

X = 2,70 < X ı::ı 13,3 
0.9~ 

oldu!j;undan, gerçek ve teorik fi"f'J< .• :mslar arasmdaY:i farkların öneı-:-..J .. i olr:.a-

dığı, ta.şka bir deyişle ~pla.rıdrr·ılaış serinin rıorr.ıal da~:ııwa uyp;un 

olcu[:tı kalul edilmiştir. 
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EK - I V 

Aylık Gerçek ve Tahmini Direkt İ şçil ik Giderleri İle Hata 
Terimleri 

Gerçek Direkt ~ahmini Direkt 
İşçilik İşçilik 

Sıra No Giderleri Giderleri Hata Terimi(e~ e•7000 
ı 30492,6 35468,6 - 4976,05 2023,95 
2 45408,7 37582,4 7826,30 14826,30 
3 45208,9 46198,7 - 989,77 6010)23 
4 57304,7 51368,8 5935,98 12935,98 
5 64631,0 58264, 9 6366,14 13366,14 
6 57813 .ı 58362,8 - 549,66 6450,34 
7 54600,6 53966,0 634,63 7634,63 
8 50762,7 53031,4 - 2268,69 4731,31 
9 45023,8 49614,0 - 4590,19 2409,81 

lO 40057,1 43392,3 - 3335,19 3664,81 
ll 41770,4 44055,2 - 2284,81 4715,19 
12 48218,3 44669,5 3548,80 10548.,80 
13 52774,6 53434,9 - 660132 6339,68 
14 55835,5 60071,5 .... 4235,97 2764,03 
15 70920,1 70515,3 404,72 740.f,72 
16 68238,6 70905,0 - 2666,40 4333,60 
17 60636,3 66842,8 - 6206,50 793,50 
18 60536,9 65427,5 - 4890,59 2109,41 
19 57617,1 63270,7 - 5653,61 1346,39 
20 55846,1 54933,1 913,00 7913,00 
21 56482 ,ı 54766,2 1715,87 8715,87 
22 58562,7 55978,2 2584,45 9584,45 
23 63999,6 66259,6 - 2260,38 4739,62 
24 72865,0 70993,6 1871,45 8871,45 
25 85373,4 80104,3 5269,15 12269,15 
26 84755,5 78822,9 5932,57 12932,57 
27 78751,6 74806,5 3945,17 10945,17 
28 75706,1 74738,0 968,12 7968,12 
29 70811,8 71287,2 - 475,40 6524,60 
30 67258,5 64068~6 3189,88 10189,88 
31 67105,6' 65580,4 1525,24 8525,2 4 
32 70548,6 66287,4 4261,11 11261,11 
33 72778,1 76957,2 - 4179,08 2820,92 
34 78137,3 81585,9 - 3448,56 3551, 44 
35 91447,0 90712,1 734,93 773 4 ,93 
36 91170, 4 90819 ,ı 351,30 7351,50 
37 88739,8 87174,3 1565,55 8565,55 
38 87758,3 87260,9 497,40 7497,40 
39 80354,4 85164,9 - 4810,42 2189,58 
40 75387,1 76947,3 - 1560,21 5434 ,79 
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D(- V 

D!F.EKI' !SC!Lil: GiDI.:P,LI:RİNE 1L1ŞK1H RJX;PJ~SYOti HODEL!tY:tli 

I iATA TER:tl IT..:cR:i: DACIL!HIHTI·l BEL1Pilll T.S! İŞI D !LERİ 

Hata terimlerinin (e t .1000) r,uruplandırılmasınc<ı Sturges Y:uralı 

uygulanmış ve sınıf aral:ı..sı 22l~ bı.üurnr..ıştur. ~ruplandırıll':'.ada ;::;ınıf ara-

l~t';ı 2200 alı.rımıştır. 

2 3 4 
Sınıflar n. x. u. u.n u.n. u.n. u.n. 

ı ı ı ı i ı ı ı 1. ı ı - • • 
ı oc - 2300 5 1200 -3 -15 L~5 -135 tf()5 

2300 - 4500 6 3400 -2 ···12 2l~ -48 Sf 

4500 - F700 8 5600 -ı -8 s -8 8 

5700 - 890.0 ll 7800 o o o o o 

6900 -ıııon 4 10000 l 4 4 4 tı 

ıııoo -133(10 4 12200 2 8 lf> 32 6l+ 

13300 -15SO'"i 2 l'+400 3 9 27 (' .. 
0 .L 2L;.2 

4() -14 124 -·71+ 82(1 

v. }d.i.ç"lU tülnı.Gş de~erler<ien oluŞc.ı.n ser· inin sıfır ei:n-:ıf ı:ndaLi r:ıor:ent
J. 

lerir~i gösterruek üzere1 

v = -n,35 
ı 

olaı.."'C:ll< hesaplarr..ıştJr • 

V :: -1 1 85 
3 

V : 2, 05 
4 

V }:üçül tülrr'.üş deceı."l~ oluşan serinir ortalam:ı. etraı''ınc'.c.ki. 

uonentleri gösterrrıeJ:: üz.ere 1 



V ::: 2,'J775 
2 

V = 1,3193 
3 

V = 21l, lL~ 3 5 
4 

olarak tulu.ıımuştur ~ 

ıse ve 

Sfıeppard düzel tınesinin uyr:ulancL.ğı manentler V~ ile gösteriJ.ı;ıj_ş 
ı 

V' = 2 1 8942 
2 

V' ::;:;.;1,3193 
.) 

V' =lfi,6835 
4 

ole~a}- bulumıuştur. 

Buradan er,ildik ve yükseJrJ.jJ~ ölçtüeri 

a = 0 1 7.679 
3 

olara}<: hesaplarımıştır. 

a = 2,23nEi 
tı-

2 
l.ata terimleri dağılıı-nı norma.l kabul edf!.ip edil-:ıeyr:cef'ri _ x ile 

test edik.iştir. 
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Sınıf sınırları lip_r sınıfa Teorik Ce."Y'çe}~ 
Sınıflar· ıçJ.n 

r? 
(' --7 al2nı düşer. n2_ar:, fn=;Y:anslar frekanslar X.! ,, 
' ~· .l_ -

100 -ı,e? n,qFsr 
ıncı·-23r.o n,o73J. 2,CJI.' " s ,, 

2300 -1,24 r,3~25 
2300-4500 n ,ıı ~7 l S 188 6 G 

45(1fl -o ,cf. o, ~45l~ 
LfS00-6700 n,2l35 8 ı:. ıı 

.~ 9 8 
6700 -o,ns o ,n3J.0 

G7n0-8900 o, :n rı e 8,79 o 
·' 

ı, __ J.. 

8~00 n ,rı. s rı,l87q 

3900-J.llOO n,l608 fl,79 7 lj. 

11100 1,07 0,3577 
l1100-J.3300 0,0028 3,71 4 4 

13300 1,65 o ,'+5(15 
l33rJ0-15500 0,0366 1, 4E' 2 2 

ıs son 2,23 n,LLB71 - -lj.Q l..j.l) 

2 
X = 

2 
r. f .. , rı-~ 'V2 3 ] c ı ak h ı t o as E ---- - n orrra.LUııu.e 1\ = , .u o cı..r , _ esap .. am.ış :ır •. il ., ve. 
T 

%9'? olrı.sılı:k c~:zeylerinde, 

2 2 
X = 3 11fı < X = 9 ,:..:q 

r,'15 

2 2 = 13,3 X ::: 3,1F. < X 
o,go. 

olclufı.ı sapi::aıııTL"LŞtır • 
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EK - VI 

Aylık Gerçek ve Tahmini Kömür Giderle.:..~i İle Hata Tcr i 1nleri 

Gerçek Kömür Tal1.mini Kömür 
Sıra No Giderleri Giderleri Ha t <:ı T erj.mi ( e) ~:}- 500 

ı 6621,78 7114,76 - 4921980 1007_0 020 
2 7210,69 7839, 45 - 628,759 871r241 
3 8238,34 8575133 - 336,993 1163 , 007 
4 8753,37 9130,72 - 377,352 1122,648 
5 10956,30 9933,42 1022,880 2522v880 
6 11088,50 9313,45 1775l.050 3275:;050 
7 7947,00 8436,78 - 489~780 1010s220 
8 7395,00 7178,64 216~363 1716,363 
9 5521,70 5539,84 - 18~136 1481$865 

10 4460,30 5173,61 - 713,315 786,685 
ll . 5807,67 5761,54 46,133 1546~132 
12 6554,62 5911,16 643, 464 21437464 
13 7031,61 6813,32 218,287 1718i287 
14 7670,50 8090,96 - 420s460 1079,540 
15 8629,99 8658,67 - 28s-682 1471 ~ 318 
16 8928,57 8331,70 596,866 2096,866 
17 7829,62 7255,19 574,,429 

' 
2074,429 

18 5586,55 6957,87 -13'7~ v320 128,680 
19 5118,59 5071,39 47,201 1547,201 
20 4384,03 4042,62 341,408 1841,408 
21 5131,30 5561,43 - 430r129 1069,871 
22 6155,02 6301,62 - 146,596 1353,404 
23 6928,25 6673,58 254,667 1754,667 
24 7549,96 7810,54 - 260,580 1239,420 
25 8452,69 8955,69 - 295,2~0 996, 998 
26 8344 ,01 8639,26 194,799 12Ü!J.,750 
27 7706, 43 7511,63 - 250,559 1694 F799 
28 6324 ,77 6575,33 7,707 12Li 9s 441 
29 5315,69 5323,40 - 25 , 391 14929293 
30 4246,78 4272,17 162,346 1474 ~ 609 
31 5875,-97 5713 962 1217~780 1662 >346 
32 8054,80 6837,02 337,025 2717 ~ 780 

33 8064,82 7727,80 235,998 1837,025 
34 9068,90 8832,90 22,754 1735, 993 
35 9965 , 60 9942,85 - 744,498 1522 ~ 75 4-
36 8864,53 9609~03 - 722 r 859 755;502 
37 8077,32 88oo,1 : - 55~ i 270 777 i141 
38 7914,77 8474,04 358y226 940 f" 730 
39 7888,79 7530,56 557,955 1858 ~ 226 

40 7284,65 6726,70 2057 r955 
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Ll< - VII: 

TEI~tJ~t DN';ILTIUNIN Bi"L:tRLDJVCSt 1ŞLD1LL.P.1 

Pata terimlerinin (e t lSOO) gurublandırılrnasında Sturges :t-urall_ 

uygularnı ş ve sınıf aralı[:ı4~6,3R bulu:rınuştur. Gurublancırıme.dcı. sını~ 

aralı,?_'; ı 500 olara}: alı m:ıştır. 

2 3 4 
Sınıflar V n. l\. u. n u n u.n u .n 

ı ] . ı ı ..1. 
ı ı 

100 - GOO ı 350 -7. " l.j -8 lF -L 

co o -1100 ·ı o 850 -1 -ı rı ın - lO ı c 

ncı n -lf-Or 13 1350 n o [1 n o 

1500 -2100 12 1850 ı 12 12 12 12 

n or -2600 2 2350 2 ı.ı 8 16 32 

2600 -3100 ı 2850 3 3 g 27 81 

31()0-3600 1 3350 4 4 16 64 2SS -
40 ,, 

_.1. 59 101 i..ıf17 

v kcçültillmüş der"erlerden c-luşan serının sıfır etre.findaJd rıo
ı 

ı:ı.E-ntleri.ni gosterr.1ek üzerE., 

V = 0,275 
~ 

J_ 

olaraJ' hesaplanr.ıştır. 

V = 1,475 
2 

V : 2,525 V = 10,175 
4 

u Y.üçült:LU:ıüş de~erlerden oJ.uşan serinin ort2 .. Jaı:'~c. etrafında}d. 
ı 

P.oreentleri göstermek üzere , 
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" :::: l,3lJC) 7 
3 

'7 V :: 8, 04SE 
lf 

olara}~ hesaplanımşt:ır. 

Shepp::ırd düzel tı::-ıesinin uygu::!.andıtı ma:ıentler v. ile gc·steı"iJris 
ı 

ve 

olarak 

V' = 1, 3162 
') ,_ 

V' = 1,3lf97 
':) ,, 

v~ = 7,3790 
4 

bulumuş-tur. 

Bura<ian ef';iJ-:lik ve :)rL~<:seJrliY. ('ıJçüleri 

a =0 1 8939 
3 

a = '+ ,2f03 
4 

olarak hesapları.r~ışt:ır. 

ırata teı~1:J.eri Jap.·ıım.ı norral Y.abul edilip ediJJ!ıeyece=i x 

ile tes-t edilriştir. 

2 
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Sınıf sı. arla.rı Her sınıfa Teorik 
Sınıflar x. için '7 (l-7. a1c:..nı düş'?n alaıı. frel'BI!slar '-' 

ı 

100 -2,41 n ,t~9~n 
100 - 600 0,0532 2,15 2 

600 -l,~A n,t~382 

500 -1100 o .~.896 7»58 8 
1100 -0,67 0,2ııeF 

1100 -1600 n ,3239 12,?6 13 
1600 0,19 n, 0753 

1600 -2100 o,2s2ıt 11, 2(1 l.J. 
21()0 1,07 0,3577 

2100 -2600 o,ııf.ı ı ı ,r4 4 
2600 ı,94 rı t lf 7 32 

2600 -3100 0,0237 n o c. .. J _/\_) ]_ 

3J.no 2, 81 n ,ıırı 7s 
3100 -3600 o,nr23 n,rg2 1 

3600 3,68 0,4'.'98 ,, ,.., ..,. , , 

2 
2 G 

X = E---- n 
2 

fon;;~iJ_ün.den x = 5, 0° olarak hesaplan'J.ıçt:ır. 

ve %99 olasılık düzeylerinde 

?. 2 
X = s,rı~ < X = 

0 ,95 
2 2 

X = s,og < X = 
o,cıq 

Cerçek 
frekanslar 

ı 

lO 

13 

12 

l• 

ı 

1 

ur 

9,: (\c: 
{) \.) 
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EK - VIII 

Aylık Gerçek ve Tahmini Fuel O il Giderleri İle Hata Terimleri 

Gerçek Fuel O il Tahmini Fuel 
Sıra No Giderleri O il Giderleri Hata Terimi(e) e•3000 

ı 
.. 
11385,2 ' -11522,3 - 137,120 2862,880 

2 13002,2 12528,8 473,420 3473,420 
3 10549;9 11524,0 - 974,090 2025,910 
4 10273,2 11432,5 -1159,299 1840,710 
5 9494,6 10184,2 - 689,577 2310,423 
6 10968,8 11760,6 - 791,804 2208,}.96 
7 12895,5 12447.ı0 448;-563 3448~563 

-8 13163,5 14303,3 -1139,880 1860,120 
9 15506,3 14083,8 1422,520 4422' 520 

lO 13319,2 14158,9 - 839,709 2160,291 
ll 17304,6 l6474,3 830,3J-3 3830,313 
12 19561,3 16803,9 2757,330 5757,330 
13 18129,5 16028,7 2100,850 5100,850 
14 15961,7 14923,0 1038,730 4038,730 
15 14536,9 14776,3 - 329,374 2706,626 
16 16985,8 15629,6 1356,140 4356,140 
17 17150,2 16529,5 6209674 3620t674 
18 17185,2 16845,5 - 339,669 3339,669 
19 16903,8 17677,8 - 77":J,903 2226,097 
20 16165,8 16363,0 - lg7,179 2802, 82~.· 

21 17018,0 19175,7 -2157,640 842,360 
22 18885,6 18933,2 - 47,613 2952,387 
23 18163,3 18146,7 16,682 3016,682 
24 16134,7 16982,7 - 847,988 2152,012 
25 15542,4 16047,5 - 505,106 2494,894 
26 16021,4 16179,2 - 157,792 2842,208 
27 17260,8 ı 7623 '7 . . 362,915 2637,085 
28 18170,6 19055,0 - 884,415 2115,585 
29 17389,2 18720,2 -1331,02 1668,980 
30 17265,0 16572,3 692,711 3692,711 
31 18356,2 18973,8 - 617,637 2382,363 
32 18445,3 19401,3 - 956,027 2043,973 
33 18560,8 18409?7 151,085 3151,085 
34 17243,8 17676, B - 432,974 2567,026 
35 17561,0 16413,1 1147,88 4147,880 
36 17260,3 17352,0 - 91,756 2904,244 
37 18144,0 17694,0 .. 4509027 3450,027 
38 18980,6 18173,5 807,113 3807,113 
39 18573,3 18209,8 3~3r523 3363,523 
40 17561,8 17244,2 317,580 3317,580 



• 
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::LJEl .. OİL G!DERLER!NE iL:tŞKtl: EECRESYON !10f::cL:tF1N fY-\T/-\ 

'TER:f1.1T .ER! DAGILTI'INDT BEL1Pl.J1,1!1ES! ·rC'T -ı:-ı . .,. r-n-t 
- ":.l_ Jl ~. -.!....Lı .,~..''...&... 

Hata teı..,iırıerinin (et 3or:o· g1 ırublanerrı2.r.i', ,ın(~C:. Stn-~e.::> J<ı..-s_-ıalı 

uyr;ularr;tış ve sınıf aralı[;ı 775 olarak hesa;:ılanr ıştır ~ Guruhlandır'ıJ~·ı.(-ı.da 

sınıf ı ~ 
a.ra.u-&ı 800 alınmıştır. 

') 3 Lı. ,_ 
Sınıflar n. X u u.rı. u.n. u.n. u.n 

ı :L i ı l . ı ı ı ı 1 ı - ·- ' 
,., 

840-1640 ı 1240 -ı -ı ı -ı ı 

l6L~i)-24-4 0 12 20t~O o o o [) o 

2440-3240 ll 2 840 ı ll ll ll ll 

32L~Q-4040 ll Jfi.~O 2 4.Lt 88 88 176 

4Qlt0-4840 3 l}440 3 27 Bl 81 243 

4840-56t~O J. 524(1 4 :!..6 64 6ll L56 

5640-6440 ı 604(). 5 25 .25 125 625 
---

40 50 l2lf 368 368 1312 

v küçülti.ü..ı<ıüş değerlerden oluşan serının s::ı_fır etrafındcld 
ı 

mcr~ısntlerini ~österr:ıeV üzere, 

V = l, 25 V = 3,1 
2 

olcı.rak hesaplarmıştır .. 

V == 9,/: 
3 

V = 32,Pı 
4 

V : d..:.çültül.r::üş de~erler-den oluşa.E sez'ini.n <..'l'talar.a etraiındaJ~i 

:mor: •:OC:tle.ri göstermek üzere, 
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V = 1,5375 
2 

V ::: 1,4812 
3 

V = 8,5383 
4 

olarak bulunr.1uştur, 

Shepp:ırd cü zel mesinin uygulandı~ı rromer.tler ": ile gösteril!ı-..iş ve 
ı 

V' = 1 1 4312 
3 

vv = 7,7987 
4 

olarak r..ulunmuş~. 

Luradan eğil< lik ve ~rül:sekli1 _ ölçüleri 

a( = O 1 8Lı-4E 
3 

olarak he.saplam..ıştJ.r. 

ot = 3,68RO 
4 

? 

Hata te:ı.""imler_i__ dağılır.:ı nonral kahü edilip ediJneyece[;i "'AL iJ.e 

test edikıiştir. 
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S::ınıf ~' nırı.~"'ı Her sın:ı~Fa Teorik Gp-~~ ,.,k 

Sınıflar X. -:; :ı.:-ı Cl-7 cı lanı dt şen alan fre:V.ans1ar freJ-:a.ı1Sla:r , _,_ 
-- --~ ·- ·· --- ·--. -- ,.. ..... _. _.. .,. 

;-_.,... ___ 
-.::.. - _.,......~~ _... 

flL'1 , ..• /) ,l-8 0 1 ll884 
81.]0 - 1()40 o,ofi22 ?,4q 2 J. 

lfi40. ···li45 O,L~265 
l ôL:-n ~ 2Li-40 0,1941 7,76 8 12 

2440 0~()2 n, 232ı ~ 

:-'L'-40- 3240 n,3ll7 ı 2, t~. 7 12 ll 
3 240 o,?o n,'l793 

3240 -4040 O,?.fi9 2 lO, 77 ll ll 
1-t 040 1~03 0,3485 

q.f)l..j.Q -4 8t~l) 0,1201 ıı. ,8n ı:; 3 
4 8tı-O 1,86 0,4G86 

L!S40- 5640 0,0278 1,11 ı ı 
56li (1 ') n,:~%ıf 

5640 -6L.'-40 0,0033 o,ı::ı 1 l 

6lt40 3,52 0 , 4997 
40 4n 

2 
X :-: E -n 

T 

2 
fcrr.Olti.nrl.en x .. 3:38 olara]-;: f'ultınr:Iuştur~ ~'.C"l 5 ve %<11 olasılJJ( düzeyle-

rinde 

2 2 
X = 3' 38 < V 

O cr:: 
s~v 

2 2 
X = 3,38 ~ X ==13,3 

rı.cı9 

oldu?' u sapta.nı:!.ış· ır •. 
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EK- X 

Aylık Gerçek ve Tahmini Elektrik Giderleri İli Hata Terimleri 

Gerçek Elektrik Tahmini Elektrik 
Sıra No Giderleri Giderleri Hata Terimi(eL e+500 , 3190,4 3615,9 - 425,51 74,49 

2 3491,9 3785,4 - 293,52 206,48 
3 4732,9 4256,4 476,47 976,47 
4 5369,0 4759,6 609,38 1079.36 

. 5 5429,3 5178-7 250,62 750,62 
6 4973,6 5013.3 - 39,69 460,31 
7 4320,9 4433,2 - 112,25 387,75 
8 31374,2 4087;7 - 213,44 286,56 
9 3154,1 3538,4 - 384,28 115,72 

lO 3081,0 3289,2 ... 208,15 291,85 
ll 3198,9 3436,0 -.237,05 262,95 
12 4167,2 3483,9 683,38 1083,38 
13 4602,7 3987,2 615,47 1015, 47 
14 4758,7 4759,9 ... 1,24 498,76 
15 5162,8 5177,4 - 14,60 485,40 
16 4822,5 5081,3 - -258,75 241,25 
17 4355,6 4427,0 - 71,41 428,59 
18 3894,1 4232,8 .. 338,69 161,31 
19 3562 , 0 3675,9 - 113,84 384,16 
20 3175 , 6 3144,5 31,13 531,13 
21 3180,3 3471,9 - 291,61 208,39 
22 3450,0 3643,4 - 193,44 306,56 
23 4170,0 4124,4 45,60 545,60 
24 L1A49,1 4710,5 - 261,43 238,57 
25 5762,6 5410,1 352,51 852,51 
26 5162,1 5146,4 15,74 515,74 
27 4250,0 4478,7 - 228,71 271,29 
28 4117,3 4263,2 - 145,94 354,06 
29 4100,5 3742,7 357,74 857t74 
30 3865,1 3260g9 604,21 100~- 9 21 
31 3879,1 3580,0 298,97 798,97 
32 4015,7 3823,5 192,15 692,15 
33 4135,6 4483,8 - 348;.21 151,79 
34 4736,8 5086,5 - 349,.73 150,27 
35 5689,0 5618,"1 70,83 570,83 
36 5570,1 5482,1 87 ,·97 537,97 
37 4802,8 4881,0 - 78,15 421~85 

38 4780,1 4769,0 llil7 511,17 
39 4256, 4 4375,9 - 119;"4-9 380,51 
40 3862,2 3836,3 25~79 525,79 
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EK - XI 

DP.I;ILTI1TI-JTI-r BELtRL~ !' ~S:t !ŞLJJ ·lLER:t 

fla-ca teriırıerinin (et 5-00) gurul ıla..D<hrılı:as LDda Sturges J<uralı 

l'iyg, '.lar.Inş ve. sınıf aralıf;ı 160 bu1U!ll!llştur. 

Sınıflc.r 
. , 2 3 4 

n ./'... u . u.n. u.n. u.n u.n. 
ı ı ı ı ı ı ı ]_ ı ı ı 

- -·-- - --·-- --
50 - 210 7 130 -2 -14 28 -5G 112 

210 370 8 290 -ı -s 8 - 8 8 

370 - 530 ll 450 o o o o n 

530 - 690 q. 610 ı 4 4 lf 4 

"~1'1 .. 2t::O 3 770 ,, 
6 12 24 lf8 / 

850 -ı mo 4 930 3 12 3n 108 324 

1010 -ll70 ~ 1osn 4 12 48 192 7f.8 ,) 

40 12 130 264 126l~ 

v }i\çüJtülE'iÜş de~~erlerden oluşan s eri!'j_n sıfır e-t:rafındaJri ncr.1errt-

V = 0, 3 
ı 

V = 3 ,t~ 
2 

oJ.c:ırıaJ~ hes2plarır:nıştır. 

tı · ··t v"' r:-.or.-:er- _._er ı. gos erme.ı.,. uzere, 

V - 6,F 
') 
,) . 

V = 3l,f 
4 



ol2ralc 

ve 

olar2J-

135 

V = 3,31 
2 

V = 3,72 
') 
J 

lJ = 25,49 
l~ 

tultır'nuşi:'ur • . 

Shep:pcı..rd d üzel trıesinin uyguJ.andı.~·ı r:Dnentler V' ı .Le gösi:eriJr'ıiş 
i 

vı = 3 '?.267 
2 

\JI = 3, 72 
3 

V' = 23,8658 
4 

hılurnuştur. 

Pure.dan e[Tiklil' ve yi1Y..sekliY. (';lç-tileri 

cı = r ,6ır:::..8 
3 

olar·aJ- he sar lanrc:ıştır. 

2 
Pa-ta terirJ.e..ri dağılJI.1l. norrral kcı.tul edilip F~ilneyecef"i x ile 

tesi: edilı;ıi ştir • 
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.. 

Sınıf Sınrrları I er sınıfa Teorik C~r:rçe}' 
Sır,ırler V . . ...., 

0-7 alanı d · ış en alan frekcı.nslar ~re:kerBJ.ar "'i ıçın L · 

---
so -1,55 n,L~3'14-

50 - 210 n,ngs1 3,92 l.j 7 
7.10 -ı,or: n, 3LJ.l3 

210 - 370 0,1713 6,25 7 8 
37r -0,44- 0,1700 

370 530 o, 2l38 8,55 Q ll 
530 o,ı1 n,oı~3n 

S30 - 690 o,2nır:: s,oc 8 4-
6~0 o,c6 0,?.454 

690 - 85() (1 ']_l+3l~ 5,73 7 3 
850 1,22 0,3880 

oso -HllO 0,07'37 ?.,<'14 3 l.j 

ı o ın 1,78 0 1 LIG25 
lOl0-1170 0,0276 ı,ıcı 2 3 

ll7f1 2,33 n, ı~ o oJ. 
ıı.n 4-0 

2 G2 2 x = E -- - n formülünden x = 7, 0 4 olcıraJ: hesaplarır.ışt:ıY'. 
T 

%95 ve cipn olasılıl~ düzeylerinde 

'2 
7,94 2 

X = < X = 9,4q 
o195 

'} 2 ,_ 
7,94 13,3 X = < X :::: 

o.o.g 

olc· . ..::.y saptarrışt:ır. 
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EK - XII 

Aylık Gerçek .ve Tahmini Alçı Giderleri İli Hata Terimleri 

Gerçek Alçı Tahmini Alçı 
Sıra No Giderleri Giderleri Hata Terimi(V.. e-200 
~~--

88-;378o 1 1083,83 1195 ~ 45 . .- 111ıı6220 

2 1268,39 1225s23 4~,1577 243 ~- 1577 
3 1657,55 1634,97 22,5753 222r5753 
4 2145,70 2075,90 69,7977 26997977 
5 2463,45 2352,18 111s2660 311~2660 
6 2354,48 2304,54 49,9365 24999365 
7 1765,28 1846,33 - 81,0513 118,9487 
8 1660,00 1741ı-45 - 81r4454 118!'5546 
9 14-:·s, 8ı 1483,08 4, 2682 195,7318 

lO 1165,62 1226,39 - 60,7737 139,2263 
ll 1270,45 1238,69 31;7602 231,7602 
12 1312,67 1260,54 521126:. 252r1261 
13 1660,73 1666,39 5;6427 194r3573 
14 2245,43 2243,26 : :2.~1746 202,1746 
15 ~5'74:?15 257l r.,53 2,6198 202,6198 
16 2489,70 2535!'02 - 45,3150 154,6850 
17 2160~.12 2047,03 113 l 0860 313,08SO 
18 183_5,79 1890,06 - 54,2718 145,7282 
19 1705,15 1691,85 131'3042 213,3042 
20 1209~25 1268 r28 - 5? 90288 140,9712 
21 1243,45 1259,53 - 16~0846 183ıı9154 
22 1279,62 1287,72 91,8988 291 ~ 8988 
23 1768,13 1798,77 - · 30,6435 169,3565 
24 2280,80 2195,20 85,6003 285?6003 
25 2650,44 2705,50 - 55,0633 144~9367 
26 2475,63 2482,57 6,9372 19390628 
27 1981 s10 1990s62 9,5153 190, 4847 
28 1878,25 1962 ~ 88 - 84~6317 115,3683 
29 1620,40 1653,92 - 33,5179 166, 4821 
30 1300,10 129?,56 29536 4 202,526 4 
31 1356,25 1314,50 41,7533 241,7533 
32 1380 ,!;o 1326~63 53,7721 253 ~ 7721 

33 1745!81 1g18,.42 
. ' - . ı 7.2 ıı 6080 27~3920 

34 2204,15 2339,44 - 35f2911 164~7089 

35 2610,56 2671,82 - 61,2608 138s7392 
36 2579 ~ 11 2595,78 - 16,6723 183,3277 
37 2219,72 2108,18 111,5420 311,5420 
38 2220,10 2055,59 164g5100 364,5100 
39 ı 762~ 75 1825 f 82 - 63 )0595 136 ~ 9 /~05 
40 1375, 45 1350,16 25~2866 225~ 2866 
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EK- XIII 

AIJ:;r Gl:DrnLER!NE !L!SK!N REGRESYON HODEU:n:tN HATA ~tl1LF.R! 

DAGILll1DUN BEL!RLENMES1 !ŞLH1..ER1 

I-lata terir:ü_c.r'inin (e t 200) p.-urutlandırıJr:12sıncla Sturf,es kuralı 

u:•gularnu$ ve sım.f aralı[;ı 53,17 bulUP.r.!U.Ştu.':', GuruJ--landJ.rıJ.r:ıada sını-F 

aralığı 50 a.l ırır:uı;tır. 

SJ_m.fla.r X 
?. 2 3 4 n. u. u.n. u. n . u.n. u.n. 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

25 - 75 ı 5() - 3 - 3 9 - 27 81 

75 -125 4 lO O -2 - 8 lE - 32 64 

125 -175 lG 15(1 -ı - 10 ]_ (1 -ıo :_n 

175 - 225 ll 2rn n (l n ('1 n 

225 -275 8 250 ı 3 8 8 8 

275 - 325 ~- 30(1 2 l O 40 l• n t . ' 8(1 

325 - 375 l 35r. 3 J 27 27 AJ -
ı.ı.o rı 72 t 324 

v. küçill.t'LJmü~ de?J'e.rlerdeP olusan ser inin sı:f'ır etr'afındaki.. Bonent-
ı ' ' 

lerini g(istermek üzeı"e, 

V = r) 
ı 

ol ara}- heseplanr:-.ış·tır. 

V = J , S 
2 

v = n ,ı~ 
3 

V = B,l 
4 

V J.:üç.{:J.. ti..Dr-;tş de~erlerden clu!')ctn ser.:.nin ortalcr.ıa etrafırıdaki_ 
ı 

rromentle.J"i r-f•stenne}~ üzere, 



o:ı.araY.. 

ve 

olara}~ 

39 -

lf ::- 1,s 
2 

V n ~ ~ 

. . J j ..ı.. ) 

3 

V ·- 8,1 
lf 

bulurırr.uştu.r, 

She~)p:ırd diJzel tmesinin uygulandıuı r:ınr,errtler V! ile gös-terilmiş 
ı 

ı-' ·.' = 1,71.67 
2 

ır ı v = n, ıs 
3 

V' = 7 ,22Yl 
4 

bulı.J.rıJ:mştur. 

Rurarl.an eğiJ~i}- ve y{.iY..seJ<lik c)lçüleri 

et = rı,OF.66 
3 

Ct = ~,4532 
4 

olarak hesa.pl.:>:nr.ı.ıştır, 

2 
Hata tP.ı-.iJ:ıleri da[.ıl:ırın norr.ı.al kabul edilin ediJ..rrı.eyeceği x 

ile test ecFlrrıiştir, 
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Sınıf sın:ırları I:f':r smıfa ieoriY f;e!'ÇPı-

Sınıflar X. için Z 0-7 alanı düşen alan frekanslar frekerıslar 
------ _ _;ı__ 

25 -2, 60 0,4955 
?.5 - 75 0,0269 ı,o7 ı 1 

75 --1,85 n ,tr68 f 
75 -125 o,ı nnr 4,07 Lf 4 

n .s -1,12 n,3686 
125 -175 o,nıt3 8,97 9 ı rı 

17 5 -0,37 0;1443 
175 -225 0,2886 11,54 12 ll 

225 -0,37 n,ı4ın 

225 -275 0,22L~3 8,97 9 8 
275 1,12 0,3fl86 

/.75 -325 o;ınnn ır ,nr. ll .s 
325 1,86 o .~~f,[lf) 

3/.5 -375 0,0260 ı,n7 ı 
, 

375 2,Go C)
1
Lt055 

4n lfl) 

2 G2 2 
x = E --- - n formülüroden x == n,:.s olarak hesaplarır.:uştır. 

T 
%95 ve %99 olasılık .:.'lüzeylerinde 

2 2 
X = 0~55 < X = 0 ·'·9 

0,95 

2 =o, ss 2 1 3,3 X < V :: 
" 0,99 

olarak hesaplanrr~ştır. 
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