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GiRiŞ 

ÇağcJaı ekenomilerin .tumUnde rı:letme kararlarının :ıtetmeler<:e gUdUİen ama~lara uygun-. . ~ 

luk derecesi, ulkenin ekonomik kaikınma hıztm boytik eli;Ude etfctlemektedir. C:zeUikle 

kaynakları kıt ya da gelilmemiı olan kalkınan ulkelerin, an du,uk maliyetli karcr seçenek

krine duydukları gereksinim daha da ·ıiddetlidir. Planlanan amaçlaro ulotmak için karar 

seçeneklerinden en dtıı1 maliyeıli danuu 'se-in çoğUkeu~ol ve ekcnomik iıle~

amoçlarının gerçekleı~i için zorunlu ·cildüğu kabul edilir. En c:kJıUk maliyetli seçeneğin 

seçimi sorunu geliımef<te loıan va kıt kaynai<IOta'sOhip bulunan olkemiz için de sen derece 

önemlidir. iıte biz bu çalıımamızda imalat endUstrisi iıletmelerinde i1letme yöneticileri..: 
• 1 

nin imal etme ya da satınalma seçeneklerinelen en c:~Utük rncialiyetli olanınan seçiminde izle-

yacakleri ilkeleri ve bu ilkelerin en iyi nasıl · U)IQ1Jiannı0sı gerektiğini ayrıntılı bir 

biçimde inceleyeceğiz. Çaii§rnamııtn ·amacını imalat iıletmelerinin ytineticilerine imal 

etme ya da satınalma kararlarının kesinlikle belirlenmesinde, analizinde ve sonuçlandırıl

mosında yardımcı ·::blacak teknikleri aY..ıntılı bir · biçimde açıkl~mak ve ayrıca bu 

ki§ilere imal etme ya . :da· satınalma seçeneklerinden . birini . se~ıııede bu teknikleri 
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en iyi ncısıl kullanmalart gerektiği konusundc:ı yardımcı olmak biçiminde belirleyebiliriz. 

C: zel ve kamu kesiminde eylemietini sürdüren tUm imalat ilietmeleri gereksinim duy-

duklcrı mamul ya da mamul parçalarani çoğu kez kendileri imal etme ya da sunuculardan 

satınalmak zorundadır. Lzel ve kamu kesimi imalat iıletmelerintn aldıkları imal etme yo 

da satınalma kararlarının tUmU ekonomide yaption tasarrufları ve sağlanan gelirleri bUyük 

ölçudc etkiler. 

Ülkemizde genel karar teorisi ve oyrtca iıletmelerin öteki beı özel karar alanı (ser

maye maliarına yaption y~tırım analizi, maliyet-hacim-ktır onahzi, finansol bOtçelemc, 

stok kontrolu ve mamul fiyatlaması) konusunda bugUne dek c;e1itli c:ırO§tırma ve çalı§ma-

ların )'dpılmasıntı katiın~ özel karesr olanlatından altınt:ısına olu§tutan 
11
mamul yb da rrid-

mul parçalarınan imal edilmesi ya da satınalınması" konuslftda henUz hiçbit dtel§tırma ve 

çali§ma yapılmomııtıt. Her tmalot illetmesi bu çalıtmamt%da ana hatlarıyla belirlemeye 

çalı§tığımız tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılcın i~l etme ya da $Otlnalma kararlarını 

zaman zaman almak durumundadır. Bu konuda imalat ilietmelerinin Ust dUzey yönetici k-

rine rehberlik yapacak bir çalı1manın olmamasa nedeniyle', bu cpolı1mamızan Ust dUzey yö-

neticilerince dikkatli bir biçimde incelenerek gereksinim duyulduğunda bir rehber olarak 

kullanılabileceği kanısındayız. lıletmelerin Ust dUzey yöneticileri bir soruna uy~ulanma-

sı gereken bel iri i ilke ve aenyöntemleri ve ayraca sorun\.f\ tUm yör.lerini ayrıntılı bir bi-
'' 

çimde bildiklerinde1 sağlayacakları dtJıUk mcıliyetler nedeniyle en yuksek kôrlara kolay-

ca ula~abilirler. Her tUrlU imal etme ya da satınalma scrvnunu tamamiyle ·çözUmleyebilen 

bel ir li bir yöntemi saptamak gerçekten olanaksızdır. t: te yandan imal etme ya da satın-

alma kararlarına genellikle uygulanabilen, belirli n1telikselve sayısal özelliklere sahip 

genel ilkeleri belirlemek olurludur. iıte biz bu çalıımamızda imal etme ya da satınalma 

kararlarının ekonomik etkenliğini arttıran en uyr:'lın analiz tUrUnU ve r.ıenyöntemleri be-
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1 iri eyebilirsak çalaımamızan amacana bir ölçude ulqmaı olacağaz, 

Çala;mamız "imal etme ya da Satınalma Sorunu ve Analizi" "imal etme ya da satan-

ı< . . • . 
alma Kararlarında ullanalcn Planlama Tekniklerf" ve 11 lmal etme ya da Satınalma Karar-

larının Ülkemiz imalat iıletmelerinde ı lygula.ması" olarak Uç cuıa böiUmden oluımaktadır. 

Birinci bölumde, önce "imal etme ya da Satınalma Sorunu" tcırumlanmıı, "imal etme ya da 

Satınalma Koralarına iliıkin Temel Etkenler" ayrı ayrı ayrıntılı bir biçimde incelenmi~

tir. Sonra, "iline Devam Eden iıletmelerin mamul parçalanna kendilerinin imal Etmesini 

ve u sunuculardan Satınalmal arına. Zorunlu Kalan ·Temel Etkenler"e değjnilmi§tir. 

Çalıımamazın ikinci bölOmunde önce, "iıtne Devam Eden iıletrnelerin Mamul Par-

çalarını Kandilertnin imal ı;tmeye" ve "Sunu~ulcırdan scıtanal,mayo Karar Veıtmesi 11 tJze-

rinde durulmuıtur. Sohra, "Etken Bfr imal Etme.ya da Satınalma PJmalomosaho ili~kin 
i ' . . . 

Tedarik Genyöntemlerin ayrthtalı btr biçirride incel erimiltir • Odha sor.ro da, 11 YEIIIi Ma-

rnul C·eliıttrrnade ve Yeni kurutan 13ft faletmede imal Etmeyoda Satınalma Kararının Al m-
· .. ' 

mos. ı" incelenmiıtir. 

OçuncU bölumde ise, çalıımamazın ilk iki b<:slumu"de oluıturulan kuramsal çerçeve ya 

da ilkelerin uygulomadaki durumunu görmek amaciyla biri Eskitahir ve diğeri de E.:ursa'cla 

eylemlerini sUrdUran iki imalot endUstri iıletmesinda yapmeı olduğumuz uygulamaya yer 

verilmi§tir. 

Çalı§mamızın sonuç bölumoıide de imal etme ya da.sotaııalma kararlarının en belir

gin yönleri teorik açıdan özet olarak oçıkl<:ınmıı ve ilk ·iki böiUmde belirlenen genyön-

temlerin ve tekniklerin bel§oralı bir biçimde uygulanabitmelerinde izlenmesi ge:reken uyaun 

ilkeler ana hatlarıyla belirlenmittir. Sonuç bölOmUnde ayrıca uygulama yaptığımız imalat 

i§letmelerinin ortak hatoları belirtilmiı ve Ust dUzey yöneticilerine bazı önerilere de yer 



1. iMAL ETME YA DA SATINALMA SORUNU 

1. Sorunvn Tanitılması ve Önem;: 
' . ' ' . 

; 1·'' . 

Endustr.i mamulleri genellikle mamul parçaları ve materyçılin. (1) fiziks.el ya da kim-.. '.: ..... 

y~al: olarak sOreçle~meleri ya da monte edilmeleri sonueun~a.olüt.ur~ .Nihoi momul i~

latçıları,. mamul. parçalarının ve materyalin bir kt~mmı. ya da tamamını kendileri imal 

ederler, ya da sunuculardan satınahrkir;r. iıte: bu iki seçı;mek arasından biri~~ seçil

mesi sUrec:i, ••imal etme ya ~a satınalma ~()1'~~;. olarak ~~~antr .• Bir çok itletme ma-
.. :.:· 

mul parçalarının ve materyalin tUmUnU kendi iıletmesinde imal etmek, ya da bir kısmını 

sunuc:ulara imal ettirmek zorundadır. i1te, b~ ikinci uygulama 11 i~lerin sunuculara yap~ 

tırılması ıı olarak adiandırtl ır ve aynı zamanda imal etme ya da satın~lma korqrlarınin 

temelini olutturur(2). 

(1) Çolı1rriamfzda 11 mamol 'patÇald(ı 11 if~esi ile bitmit ma~ullerin )'apamı için bir araya 
getirilen ve ası i <:izeltiklertni yitirm~yeh pelrc;aiatı omaçlayoruz ... Materyal.. He de, 
~ka mamullerin yapımında kullanılan ve;kullantldıklarında temel <:izelliklerini yi-:
tiren (madeni levh(llar, kereste v'b.) gereçleri. amaçlıyoruz •.. 

(?) 



f:ir i~letmenin hangi mamul parçaiCI'ına gereksinim duyduğu ve bunlardanne miktar 

tedarik edilmesi gerektiği konusunda karcr alındıktan sonra, bu gereksinim iki 1ekil·de 

giderilir. Bunlardan birincisi bu gereksinim duyulan mamul pCI'~a!arının sunuculardan 

satınalınması, öteki de aynı mamul parçalarının ya da materyalin i§letmenin kendisince 

imal edilmesidir. 

i~letmenin satınalma bölumu, olasılıki ı tUm sunuculaı arOJtarmakt.ari, sipari~ verilecek 

sunuculara sipari~leri vermekten ve uzun dönemde de i~letmeye yeterli miktarda parça ve 

materyali en dU1Uk mal iyetlerle sağlamaktan sorumludur. CqzönUnde bulundurulması ge

reken sunucular arasında ilietmenin kendisi de vardır • ltietme gereksiniM duyduğu parççı

yı bazen satınalmaya göre daha ucuza imal edebilir. Öte yandan, geçmi1e iliıkin imalat 

politikasıkararlcra,. itletmanin sunuculardan daha etken birbiçimde satanolabileceği par-

çalardan bazısını çoğu kez imal et~esini zorun~ u kılar. Bir mamul parçasının itletmenin 

kendisince imal edilmesi, ya da sunuculardan satınalanması zorunluluğu endUstride 11 imal 

etme ya do satınalma sorunu 11 olarak bilinir (3). 

Her imalat iıletmesinde imalat sipariıi bir mamul ya da mamul parçasının imal edil-

mesi için, satınalma siparili de, bir mamul ya da momul parçasınan satınalınması için ve-

rilir. Bu nedenle, her satınalma sipar'ilh\in altanda i1letmece imal edilme yerine satanalma 

kararının bulunmasına kar1ın, her imalat<Si,PariJinin altında da satınalma kararı yerine i~

letmece imal edilme kararı bulunur. imal etme ya da satınalma kareriaranın tsnemli bel ir-

tilerini yUzlerce par~odan olu1an bir otomobil imalinde görmek olurludur (4). Çunku, bu 

parçaların her biri otomobil imalatçısmca ya imal edilir, ya do sunu.culardan satınolınır. 

r 
(~:l) LAMAR. LEE-DONALD W .DOBLER, R.ırchosing caıd Materials Managenıent, Text And 

Coses, (NewYork: McGraw-Hill BooR Cômpa.y, 1965), s. ?t>a. 
(4) JAMESW.CULLITON, ·Make or Buy, (Bostan, Massochusetts: Harvard University, 

Division of Business Research, 1961), s.l. 
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Otomobilin bitmi~ parçalarından bqka, imalatçı iıletme otomobil.in imoli için gerekli, fa

kat hiçbir zaman onun temel parçası sayılmayan yerdırncı m~ddelere de. gerelesimin duyar. 

Bu yardımcı maddeler elektrik enejisinden kUI'Jun kalemine koda değiten oldukça çe~itli 

madde ve hizmet.leri içerir. Bu madde ve hixmetlarin de her biri, itletmelerce ya imal 

edilir yo do sunuculardan satınalınar. Ctomobil imalatçılorı imal etm~ ya da satınolma 

politikasındo.buyuk farklılık gösterirler. otomobilin imal edilmesinde oldukça karmCJ§ık 

ve çok soyıda mamul parçasının kullanılması ..ıbu farkltiağı o1UJfuran nedenlerden biridir. 
. . 

Otomobil endUstrisinde mamullere. ilitkin talebin cle§iımesi; ialetmeyi gelecekteki koıul-

ların kestirilmesinde belirli bir ölçude hataya dtJaUrUr ve rekabetin oldukça ıiddetli oldu

ğu endüstride maliyet hesoplomolarımn &\emini orttırır. Otomobil imalatçıları canellikle 

kendi standart mamul parçalarını (somun ve civata vb.) ya kendileri imal ederler, ya da 

sunuculardon satınalırler. YUzlerce mamul paçası sunucusu arasındeiki tiddetli rekabet, 

uygun bir fiyatın oluımasında önemli bir rol oynar, ?omobil imalatçılerının bir çoğu; 

avadanlık, rodyattsr ve korbUratt>r gibi belirli imalat olanaklarını ve yeteneğini zorunlu 

kılan belirli porçoları·suiıuculcırdan satanalrrlcr. Baxı otomobil imalatçılarının ö-teki en-

dUstri dallarında zaman zornan çalıtmalarına kOI'Jın, bugUn hiç bir otomob!l imalatc;ısı. 

kendi lastik ya da koltuk kumO§Iarını kendisi imal etmez. Örneğin; daha önce las.tik fab

rikasına sahip olon renerol Motor Sirkati bugUn bu fobtlkasandcı lastik yerina_otoı.nobil ca-• 
..... ··· ·. . ,• 

mı ve çelik imal etmektedir. BugUnUn otomobil imalatçılotman tOtnO kendi mamullerini olu~

turan tema 1 parçaları kendileri imal etmeye çalatarlar. General Motor Şirketi; gövçleyi, 

motoro, dingil ve milleri kendisi imal etmektedir. <?anerol Motor Şirketi bu temel mamul 

parçalar sun ucularco imal adilmit olsa bile, onlara satınalmak ye.~!n_e ~~ndisi imal etmeye 

çalı~ ır {5). Çoğu kez, gereksinim duyduğu mamul parçaları itletmenin kendisinin imal 

. 
(5) Roy C!iAPIN, Jr., "When Should You Make lt Yourself? 11

, Dun•s Review and lviodern 
lndurstry, (May, 1959), s. 54. 
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edebildiği ölçüde, itletmelerin ellerinden geldiğince kendi kendine yetme politikasını iz-

leme e·:lil iminde. olduklarını ve böylece genil çapto bağımsız ve aynı zamanda kendi ~en

dine yeter nitelikte olon endüstriyel birimler haline geldiklerine tan ak oimdktayız (6). 

imal etme ya do sotmaiı;no konusündo; · tum endustriye yo .da .bif.:endUstr;deki tUm i~-

letmel.ere ya da bir itletmenin tUm mamulleririe ya da bir mamul un tUm paçalorına uygu-

lanabilen belirli bir yaldO§ın'l buimak oldukça gUçfUr~ -TUm ilietmeler için, crzulcnoo tUm 

UstUniUklere sahip belirli bir program ve kesin bir:politika dUJUtiUiemez (7). QJnku rekc-

betin ~iddeti, imalat yöntemleri, imalot kapasitesi, mevcut iıletme sermayesi ve sermaye 

maliyeti sUrekli ol.arak değiımektedir. Bu nedenle, doha önce alanan imal etme ya do 

satınolma kararlarınan mevcut koıullar ve tecrübelerin ıttğı altinda yeniden g~zden geç i

rilmeleri gerekir (C). Her iıletme bağımsız bir biçimde davrcrımaltdar. Çunku bir;i~letme 

için do?iru olan bir s onuç, baJko bir iıletmenin değiıik koıullcırıno uymayobilir. Kararla-

rın alınmasında izlenecek politikalar; yöneticilerin ustalık ve yeteneklerine, ilietmenin 

anıaçlarına, mevcut fonlara ve ekonomik kqullaro bağlldtr' (9)~-

Buraya dek imal etme ya do satınalma. sorununu kısaca tonaml<JQ'lQ)'a çala1tık. Şimdt de 

bu sorunun önemini açıklamoya çolıJaltm •. 

(6) \NiLB!lR B. ENGLAND, The Purchasing System, (Homewood, lllinois·::Richcrd O .• lrwin, 
Ine., 1967), s. 7~1 • 

(7) vrıLliAM A.PATON, "Mdk.e-or-Buy Decisions-Foctors and Measurements", 
~v'lichigan Business Review, (Morçh, 1966), s. H. Bu k?'luda ayrıco bkz.: 
SEDAT AKALIN, . Tedarik ve Materyal Yönetimi, (lz:mir: Yeniyol Matbaası, 
1971) 1 s. 181. 

(8) KENNETH F. SCH118A, 11 Md<e-or-Buy Deeisions..Cost and Nora..Cest Constderations", 
N .A.A. Bulletin, (M.:ır·ch, 1960), s. 5::. 

(9) P. J. H. 8-AI L Y, Purchasing ono S.,epll MCnagement, (London: Chapmon Hall Ltd., 
196" ), s. 46-5?. 
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BugUnUn sonoyii donyasında imal etme ya da satınolma koralan -son derece önemlidir. 

Çunku alınan uygun bir satınolma ya da imal etme kararı sonueunda i~letme bUyük yarar

lar sc~layobilir (10). iıletmenin yotarlı yönetsel ve ~..finansal yeteneklerinin kvllanımınt 

en yOks.z:k dozeye çıkaran imal etme ya da satınolma korariarına ulaırnak işletmenin amacı 

olmaktadır. Ne yazık ki çal.ıımalor, sadece bir kaç iıletrnenin (buyuk yo da kuçok) imal 

etme ya dcı satınolma sorunlarına gereken önemi verdi·?ini göstermektedir (ll). Dazı ma-

mul parçalarının imal edilmesi bir çok iıletmenin uzmanlı~ alanına girmez. Ouna karıın, 

imalat 'iıletmelerinden bazısı uzmanilk alanına girmediği halde bazı mamul parçalarını 

imal etmek isterler, imal etmG, ya da satınolma sorununun iıletmenin en önemli sorun-

larından biri olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttuc. A.B.D, 'de yapılan arO§tırmolar 

sonucunda, çeıitli itJetmelerde imal etme ya do satınolma sorununa lli1kjn olarak sağlanan 

bulrıular, işletmele.-!n hemen tUmUnde imal etme ya da satınalma sorununun vcır olduğunu 

kanıtlamiıtır (1?). 

Madeni eıya imalinde bulunan bir çok iıletme, gereksinim duydukları mamul parça- . 

larını hem imal ederler ve hem de satın alırlar. Zımba ve ıstompa kullanan ::.:5.5 :i~letme 

hakkında A. B. D'de ulke çapında yopılaiı en son arqtırma, 177 iıletmenin ya da bu 

::55 iıletmenin o/~·9,8'inin hem imal ettiğini ve hemde sattn aldığını, %20,6'sının 

·sadece satın aldığına.,-v.e %?8, ::as-inhı de kullanmıı oldukları tum ıstompa ve zımbaları ken-

dilerin in· imal ettiğini göstermiıti.r. Uy. gulamadaki bu tUr bir ayrıcoi ık aynı mamul parça-
~ . 

larını imal eden sunucuların çok say~da bulunmasiyle oiurludvr. Bir ulkede çeıitli sunucu: 

ların bulunması, ekonomiyi sadece daha esnek }'apmolda kalmayrp, aynı zamanda i~let-

(IOr DONALDA.RAUNIC-ARMEN G.FlSHER,, "A Probabilistic make-Buy Model 11
, 

Journal of Putchosing, (FebruCD"y,. i972) .,>s. 6:'. 

(ll) LEE. l. DOBlER, s. ?94. 

(1/) cıLLITON, s. 2. 
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mo_lerin yeni giri~imler için gereksinim duydukları sermayEo/i azaltarak bu sermayenin 

halihazırdaki eylemlerde kullanılması olonağını sağioyarak ekonominin gUçlenmesine yol 

açar (1 :-"). 

Bir sorunun çtszomlenip çözUmlenemeyeceğ{du~unofmeden ~nce, sorunun ne olduğu 

;cı;;o:!cilerce kesinlikle tonımlanmaladar. iıletme literatUrUI'lJ.tt iıletm.e yönetiçilerJni tıc-

rc~tıran sorunlarla daha çok Ugilendiği bir ge'rçektir ~ fakot öte yandan, iıletme yöneti

cilerini uğraıtırmoyan sorunların da (nonperple)(i~g problems) J:Snemsiz olduğu savında 

bulunmcık gerçekiere uymaz. iıletme yöneticileri zamanlarının bUyUk bir bölümUnü, ken-

dilerini uğroıtıran sorunları çözmeye horcari ar, fakat bugUne dek kandilerin hiç uğrCJ§tır-
. . ' .,, 

mamış bir sorunla kor§ıl~tıklannda, .tUm d;ikkatlerini bu soruna yönehirler. Çunku bu gibi 

sorunlar, iıletme y<::ineticilerince henUz bil,inmemektedir. Bu nedenle, bazı iılet~.e yöne

ticilerinin hiç imal etme ya da satınalm~ ~orunlaranm bulunmadağ tm ~y.J•nıel•rıi .ten derece 

anlamsız ve yersizdir. Cu gibi yöneticilerin imal etme ya do satınolma sorunu vardır, fakat 

. onlar böyle bir sorunla ı bulunduğun';'n bilin:cine henUz varamamıli ord ır. 

iıte bu çalıımomtzın bir amacı da, "imal etme ya da satınolma sorun1.11un" i1letme 

yönetiminde gerçekten var olduğu ve çok önemli bir yer tuttuğu konus~.n do i1letme yöne-

ticilerini uyarmaktır. Kutkusuz çolı1mamızın .• ona amacıJ ~aöclot iıletme y~etiminin ıJn 

önemli sorunforını çözmede yardurıcı olpı:ı grup (taktm) çalıımasa ilkelerini geli1tirmeye 

çalı§ maktır. Bc:;yle bir ilkeler comlesinin geltttirilmesi demek, itletme yBnetjminin ger

çekten en önemli böiUmUnU oluıturCın ve .~Jiei'JY1e yc:;neticUE':J'ini en fazla uğr01tıran imal 

etme y~ da satınalma kararlarının değerlendirilmesi Ol))amına(~elecekti~ .lkııko bir deyişle 

çalı~mamızdc.1, imalot eodUStrisinde eylemlerini sU~~Uren jtletmelerin nereksinim duyduğu 

materyal ve mamul perçalann ı ~irnol-:~lwi!mi:y.4.,ıül•s:ıt1uiıulcrdai wtano.lmrıl.'ilt't m•'{ : 

(1') Cl·,RTER C.HJ(":C: INS ·~. ııt-Aake.-or"78uy ~e~Examiryed", Harvotd Business Review; 
Vol. .. , (March, April, 1955), s. 110.· ·· ; · . 
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gerektiği sorununu yanatlayocak temel ilkeleri belirlemeye çaltıaeağaz.-; 

Çalıımamaza oluıturan "imal etme. ya da sottnalm.:a karqo-Icra .. alternatif eylemler ara

sanda bir seçim yapmaya z«unlu kılar (14) • Ve elde edilell bulguler imal etme ya da .ottn

aln1a kararlaHndan daha da geniJ kopsaniıli alaniord doloylt yoldon uygulanabilir. Atter~a

tif eyleml(jre iliıkin tum sorunlor 've iiietme yöneticilerinin iki ya da dcı~a fazla oluHu se ... ·. ' .. ,., .. . -· .... 
Çenek araSından birini seçme zorunluluğu, son yıllarda, ialetmeyöneticilerinin dah~ d~· 

1 

dikkatli olmalotana zorunlu kılmaktattır. Örneğin; imal etme ya da iotınahno scrunlcranın 

bazısı, ''fabrikanın genialetilmest ya da fabrikanın kurulut yerirlin değiıtiriltnesi ıı sjjıtununa 

çok benzemektedir • Çolıamamızın kop$amını .. imol etme ya do lotanalma saununun dljana 

çekorak genitletmeye çalılmoyacağız. Fakat bu çalıtmomızda belirlemeye çalatocogımı:t 

teknik ilkel erin, aynı zamanda imal etme ya da satanalma sorunuhun d1Jında kalan öteki 

sorunlaran bazasanan çözUmUne de ıtık tutabiieceği kanısandayız .. 

2 • imal Etme Yo Do Satınalma Sorunu ve Botunleıme Sureci 

imal etme ya da satınalma sorununu tanımlayıp önemini kısaca belirttikten sonra, timdi 

de 11 imal etme ya da satınalma sorununu ve bUtonleırne sUreci"ni incelemenin imal etme ya 

da satınahne sctununa daha açıklık kazandarocağı kanıSindayız. 

' (14) Klvar alma bir sorun çözUmleme sUrecidir ya da elde va ~lan seçenekler arasında en 
uygununu seçerek en etken hareket biçimini bulma sUrecidir. Bu konudd daha ayranttlı 
bJigi için bkz.: BÜLENT A.HiMMETOSLU, Kaor Verme Yeteneğini Geliıtirme, 
(izmir: Karınca ~·Aotbacısı, 1971), s.o 2-3. LUTf'JllAH TENKER, Isietme Iktisoda cilt 7.. 
(P.nkora: Bilgi Basamevi, 1969), s. 272. LEONARD J.'~ARRET-MILTON SILV~R, 
Production Management Anal is, ikinci baskı, (NawYork: Horcourt Brace .lavanovich, 
Ine., 1973 , s. 70; ROGER DDISON, "HQW To Take Decisions .. , Mafı~gement Tod;Jy, 
(March, 1969), s. 104; K.FRED.S'KO,USEN .. SELVERO E.NEEDLES" Atoncaptuol Frame 
work for Analysing and Evoluoting tv\anc;:ıgerial Decisions", Managef!lerd A~countirig; 
Vcınuary, 1969), s. 10. Koraralma eylemi iıletma yönetiminin her evreiil'lde. ilietme yö
neticiletinin katıalına ~ıkmcıktadır 1 Bl/ nedenle,, ~'Imalat yoda satanalmo 11 konüiunda 
katar alma sUrec:inin de öteki iıletme kararlarındem hiÇ bit fCırka yoktur~ 
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Gerçekten, imol etme ya da sah~olma sorunu iktisatçıbre mal edilen 11BUtUnle;me 

S!.ı~eci" (15) aracılığıyla iıletmelerin bUyUrnesi konusunun bir bölUmUnU oluıturmaktadır. 

i:-ıı-,~ etme ya da satınalma ile butunle;me orasında temelde bir ayrıfak yoktur. <:'rneğin; bir 

b:~·:"!'li~ {son) mamulun parçasını (bir dolmakalem kapa9a gibi) itletmelerin kendilerinin imal 

c·:·me!eri ya do sunuculordan .satın almaları He, çelik imalinde bulunan bir iıletmece demir 

f!Hzi ocağının kontrolu (dikey bUtunleımenin ta kendisi) ya da yiye~ek maddesi imalinde 

bu!unan birkaç imalat iıletmesini tek elden yi:Snetilmesi (yatay bUtUnl~me) arasmda önemli 

bir fark yoktur. Bu butunJ~me sUraçierinden ·her bir.inin amaca, bir tek itletmenin denetimi 

altında daha faı:la eylemde buiunmaktır. Eğer itlevlerin hiçbir s mar tan~ maksızın birleıti

rilmesi kôrlı olmuı olsaydı, b ir ulkedeki tum ilietmeler ve en sonunda do, dUnyadaki tum 

iıletmeler butunleJme sUreci aracılığıyla bir t~k iJietme haline gelebilirdi. Bunurio birlikte, 

bir tek iıletmede dahi çeıitli ilievlerin birlqtirilrnesi sonucunda sağlanan k~ı kısı.tlayan 

sınırlar mevcuttur. 

Gerçekte "BUtUnle1me Sureci"nin tumU, çoli)mamazm kORusunu oluıturmaktadır. Fakat 

bi,jnunla birlikte, "bUtunleıme sUreci"nin çalıtmarr1tzın sınıriart içinde ~iJ,tılı bir biçimde 

incelenmesi; konunun oldukça kapsamlı ,olması nedeniyle hemen hemen olanaksızdtr. iıte 

bu nedenle, itrıal etme ya da satanalma serununun incelenmesi,.de otasııdo belirteceğimiz 

bazı s ın ı ri o mal gr ı gözönUnde bul undurduk • 

(15) Butunleıme "Dikey Butunleıme" ve "Yotoy B()tunleıme" olarcık ikiye ayrıltr. "Dikey 
Butunleıme"de, birbirini tamamlayan mamul :parçalaranı imal eden ilietmeler anlaıır 

;· ya do birleıir. Ktırlorın ÇOJitli Cl'acı ve teft)cilere gitmesini önlediği için, .. Dikey 
Butunle~me 11 bazı iıletme yöneticilerince kuvvetle savunulur. "Yatay Butunleırne" 
ise, itletmenin Uratimine ayna cins mamulu katarak gerıiılemesi ya da aynı mamulu 
imal eden iıletmelerln birleJmesidir. "Yatqy BUtunleıme", yetenekli yöneticilerin 
yeteneklerinden geni§ tslçUde yararlanmaya ol~ak sağlar. BUtUnleıme konusunda 
daha ayrıntılı bilgi için bkz.: SUMMER H.SLICHTER, Modern Economic Society, 
(NewYork: Henr Holt and Co.,· 1931), s. 86; iLHAN.CEMALCILAR-OOGAN BAYAR
iNAl C. AŞKUN-ŞAN tZ-ALP, ialetmecilik Bilgisi, (Ankaro: Eskiaehir i. T. i. Akademisi 
Yayını, ·1974), s.; 84-85; PA TON Vl.~, s. 7..St- BAILY H. s. 47; FRANKLIN G.MOORE, 
Manufacturing Management, 3 .Baskı, (HomewOe>d, Ulinois: Richard D .lrwin, 1961), 
s. f:9-90, 93-97, DEAN S.AMMER Materials Man29ement, Gözden Geçirilmit Baskı, 
(Homewood, lllinois; Richo_rd D.lrwin, 1968), s, 2?0• 
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3. Soruna ilitkin, Stntrlamalar ve Bunlcrtn Sonuçlar•• 

Çoltımomtztn kapsemtnın çok geniı ol mas• nedeniyfe çalıamamazda boı;• ttnırlomoloro 

gittik. Çolıımamızda sadece kôr amacı gUden özel ve kamu k01imi imalat llletmelerini (16) 

gözönUnde bulundurduk. Bu nedenle, eğitim kurulu1ları, sesyol amc.çla ltietmeler ve hayır 

kurumları (dernekler) gibi kuruluaları, çalıtmomıı;tn dııando bıraktık. Bc:ıtko bir deyiıle, 

kôr amacıyla imalat eyleminde bulunmoyan ialetmeler ve hizmet Uratiminde bulunon iılet-

me ler çalıımamızın içerisine al ınmanuatır. 

Çolıımamızdoki ikinci sınırlotoomız do, imal edilen mamullerin tUrU il~ ilgtlidir. Ça-

l ı~mamızdo hammadeler ve yatırım mamulleri (teçhizat) dı1ando öteki yatırım ~llerin in 

tumüyle ilgileneceğiz. Bu yatı~ım mamullerinin neler olduğupıu çolı1momızın 1. bÖIUmü~Ün 

ll. kesiminde "imal etme ya do Satınolma Karalarınca En çek elkiletıeıı. Belirif ~r~ul ve. 

i§letme Turleri" batlığı altında ayrıntılt bir biçimde inceley~ceğiz. 

Çalıımamızda yopmıı olduğumuz sınırlarnalann senuçlarına geliııtc:eJ bu sonuçlorı;U,ç 
·.•·. : ; . ~-

noktada toplayobiliriz. 

(16) Çalıımamtzdo sözU edilen "imalat iıletmeleri 11 , geleceğin ve dolayısiyle talebin bd ir
siz olduğu ve özgUr bir pazar dozenine sahip bir ortamda kar amaçtyle eyieinlei'ini sur-.. 
duren iıletmelerdir. Bu ilietmeler, alıcı taleplerini %Oınaftanda karaalayobilmek için 
hammaddeler ve imalot donatımı (teçhizat) olarak kullanılan fakat imalata girmeyen ,. 
yüksek değerli dayonold a ve i1letnııeni11 demirbqlarana olu1turcra makina ve binalar dı
~ında, mamullerin yapımında kullanılan materyal (madeni levho, kereste; ·kimyasal 
madde vb.) ve mamul parçaları (motor, pil, otomobil i estiği vb.) tmal ederler. Aynı 
zamanda, bu ilietmeler daha önce kurulmu1 olmoları nedeniyle, faaliyet durumundaki 
imalat iıletmeleridir. Be~~ka bir deyi1le, temel maddeyoda hamınodde imo.l(lh ile, çe
~itli hizmet Ureten iıletmeler dı1ında "yatırım rnoRtuUeri 11 i'!'alinde bulunan iıletmç;,br
dir. Çolı1mamızda temel olarak oldığu1uz ııfmalat.EndUstrisi laletmelerini", çe~itli :ıam" 
madde ve yarı i1lenmi1 mamullerin belirli imalot sureÇlerinden.geçirilmesi sonu~undu .· 
çeıitli gereksinmeleri karıılayan elle tutulabilir ve stoklanabilir" ni.telik.eki mamulb
ri imal eden ve pazar<:: sUren imalat birimler! olaak 1onımlayobiliriz. Ayrıca öbUr: ta
nımlar için bkz.: OOGAN BAYAR, San ·i 1 letm&lerinde Yatırım .Politikası, (Ankara: 
S_evinç Matboosa, 19!3), s.3; SUAT K. O ·LJ, n Ustri ı·etme Ekonomisi Biltisi, 
(Istanbul: Nisan, 1957)~ s .12. .. -' · · ' 
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i. Çalıımamız bu sınırlamalar sonucunda oldukça daraltılmıı olmcxına kaıın, yine de 

kapsamı geni1tir. 

ii. ineeleyeceğr•:lq,ııw.bu sınırlamola- scnucunda, iıh~tme yöneticilerinden bir ço

:; ğunun adı ve kapsamı Uzerinde birleıtiklerl bir konu durumuno gelmektedir.,. Bqko bir de-

yi~le, bu sınarlaınolar inceleyeceğiniz konunun kapsamını daraltarak konuyu iıle~e )löne

ticilerinden bir çoğunun gerçek imal etmeye ya da satınolma ıcırunu olarak kabul. ettiği bir 

duruma r-ıetirir. 

iii. Bir koç konuyu .çolıımamızın kapsamı daıında bırakıyQruz. Çalıımomızın kops:ımı dı

§ındo bırakılan bu konuların her biri, be~~lıbqına bir incelef1le konusu olup ayrıntılı, bir ça

lıımayı gerektirir. (rneğin; sigorta ıirketleri, perakende. ia y_ppon ticaret iılatmeleri vb. 

imalat eyleminda bulunmoyan iıletmelerin "imal etme ya do satınolma soc.unları
11

" kendi-

sinin mamul paçalarını sağioyan sunucuları satanolmayı dUJUnen bir ilietmenin karııloıtığı 
' ' 

sorunlar, belediyelerin; gereksinim duyduğu su dtsıem va doncıtımlaını, elektrik enerjisi 

. ~· üreten makina ve motorloro ve ıehirlerin kaldar ı m tqlorını Ureten makinciara il iıkiri "imal 

etme ya da satınalma satunları" vb. 

Kar amaca gUtmeyen ve imalatta bulunmayCI'I iıletmelerin çalıımamız dııında barakılma

sı, çalıımamızdo geliıtirdiğimiz ilkelerin bu iıletmelerin imal etme ya da sotanaima sorunla-

rına gerçekten hiçbir ıek1de uygulonamoyocağa anlamına gelmez. Bqka bir- deyi~le, çalı~

mamızda geli1tireceğirftiz ilkeler, kôr amacı gUtmeyen ve imalotta bulunmoyan itletmelerin 

imal etme ya da satmalma sorunlersno da bazı değitikliklerin yapalması ile uygulancıbilir. 

Konu bir telt çaltıması için oldukça kapsamlı olduğundon yukaradaki sanarlomaları çolı1ma-

mıza koyımcık zorunda koldak. 
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Ll. imal Etme Ya Da Satınalma Serununun Uç TUrU 
w 

Buraya dek yopmıı olduğumuz oc;ıklamalordan, imal etme ya da satınal mo sorununda 

sanki sadece ;•imal etme 11 ya da 11Satınolmo 11 (17) ıeklinde iki seçenek sözkonusuymuı 

gibi bir durum ortaya çıktı. oysaki, sorun bu derece basit ya·~da yalan değildir.· .. imal 

Etme .. ya da 11Satıııalma 11 seçeneklerinin arasanda ~teki CJIDmalor da bulunur. Ş(iyleki, .·. ·.· 

h<.:ırhangi bir iıletme halihazırda gereksinim duyduğu mamul parçolortnı sunuculerdan sa-

tınalmakla birlikte, öte yandan bugUne dek genellikle satıcılarco yapılagelen iılevlerin 

(fonldiyonların) bazısıhı Ustlenebilir. Öte yandon boJI<a bir itletme ise, gereksinim duy-
! ·, . . . .. 

duğu parçaların tUITIUnU bugUne dek imal etmekle birUkte lıletme ke~disinin yap~ zo-

rundd olduğu iıle.Jierden (fonksiyonlardan) bazısının yerine getirilmesi scırumluluğunu i~-

letme dııındaki sunuculora bırokobilir. Bu tUr örnekler, satınalem qletmenin imalatçı iıletmGnin 

fabrikasına yerleJtirdiği oözetimciler aracılığıyla yapacar;ı kalite kontrolundan tutun do, 

imalatçı iıletmenin sern1ayesinin buyuk bir b61UmUnU elde ederek, ya do yönetimini ele r;e-

çirerak onu tol i (bağlı) iıletme durumuna get.irmek suretiy.le ~OI'lttoi etmeye dek uzanır 

gider (1 ~'). I.Jygulomoda imal etme ya da satmalma konusunda itletmeler arasında yapılan 

bu tur si::izleımelerle çoğu kez karııiOJılır, fakat imal etme ya da satınalma sorununun olduk

ça yalın biçimleri kesinlikle oniOJılrnadtk~a bu tUr kamqık stsziEıJ.,elerin gerektiği gibi 

(17) 11 imol etme 11
, bir imalat iıletrnesinde; iı gUcU, hammudde, .. imalot d<Sfem ve donetımla

rının kullanılmasiyle gereksinim duyulan mamul ve hizmetlerin yaratılması demektir. 
Fakat biz çalıımamızdo 11 imol etme11 ile, hammod~e, hizmet ve yatırım mamulleri dı
~ında C::iteki yatırım mamullerinin (ya do batka bir deyiınle aa mamullerin) tumUnUn 
imal edilmesini amaçlıyoruz. 11Satanolmo11 ise, ·uygun dl::i§em ve donotımın, hammadeo
nin , yardımcı madde, iıletme molz~mesi, ve hizmetlerin istenen miktarda, istenen 
kal itede, istenen fiyati o, istenen sunucudan sağlanmasıdır. Çalıımamızda 11SOtınalmallyla, 
hammadde, hizmet ve yatırım mamulleri daıında C::iteki yatırım mamullerinin {ya do 

. baıko bir deyimle ara momulleriiı) tUmUnUn sunuculardan satınalınmasını ya da ithal 
edilmesini amaçlıyoruz. 

(If) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.: HOWARD T .LE\11/IS, lndustrial 
purchosing, principles and practice, (Chicago: Business publications, Ine., 1960), 
s. !9C-·:,02; HJC:.C1NS C, s. 110. 
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bc::J.::::nmeleri bizc;e olanaksızdır. iıte bu nedenle biz, çolıımomızın amacı açısından 

ö:ıce! ik le, imal etme ya da satınolma sorununun uç noktolarını: ~ni gereksinim duyulan 

Wm parçaların imal edilmesini ya da satınolınmasmı) inceleyeceğiz, Daha sonra da, iki 

u; r.d<taya iliıkin niteliklerin olurlu çeıftli korıtımlarından olu1an değitik imal etme ya 

da zctınalma seçeneklerine değineceğiz. 

Pd uç nokta (ekstrem) dahi kendi eroloranda dört tUrlU imal etme ya da satınalma 

scırunu olu~turur. iıletme aıooıda belirteceğimiz dört t()rlu seçenekle kaJi kartıya kala-

bilir: 

i. işletmenin halihazırda imal etmediği bir mamul parçostns kendisinin imal etmeye, 

ya da sunuculardan satınalmaya baılomosı, 

ii. işletmenin halihazırda kendisinin imal etmekte olduğu bir mamul pcrçosını imal 

etmeye devam etmesi, ya da sunuculerdan satın olmaya bqlam••, 

iii. i§letmenin halihazarda sunuculardan sotanalmokto olduğu bir mamul parçasını ken-

disinln imal etmeye boıloması, 

iv. işletmenin halihazırda imal etmekteyoda sunuculardan satınolmakta olduğu bir 

mamul parçasını eskisine oranla daha oz ya do daha fazla miktarda tmal etmeye ya da 

satınal maya be~~ laması (19). 

(19) GARY A. UJOMA, Accounting Information In Monogertel Dç:cisiori-Making for smail 
and Medium Monufocturers, Resecrch rnonogrophy ?. (NewYork: Natıonol 
ASsociation of Actıountants, December 1967), s.40; HORALD BIERMAN, Jr., 
Top i es in Cost Accounting and Decjsions, . (New York: McGraw-Hill Book Company, 
Ine., 19~~), s.l62; NATIONAL ASSOCIATION of ACCOIJNTANTS, Criteria for 
make-or-buy decisions, statement number S, (NewYork: National Association of 
Accountants, June ?.1, 197~), s.l; RICHARD M.Bı !RTON-H.PETER HOLZER, 

11

To buy 
or tCD make'•? Management Services, (July-August, 1968), s.l. 
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Çal ı~momt%da bu ck:srt tur imal etme ya da schnolma seçeneğini in~eleyerek her biri

ne ili§kin belirli örnekler vermeye çaltJaCağrz. imal etme ya da sahnelma sorununun;gepiJ 

onlamda ele aldığtmızda iki genel gruba oytrabiliriz. Birinci grup, llletmenin halihazır

da sahip olduğu temel imcıiGt dCSJem ve dcnatnftlcrıyla Gereksinim duyduğu mamul porçaları 

ve materyali imal etmek için mevcut lmalOt dö1em ve donattmlcrıno (makina, bina, araç, 

gereç) Bneml i soyalmayacak derecede o% yatırım yapmosını zorunlu kılar.· ikinci grup imal 

etme ya do satınalmc sorunlarında ise, iıletme gereksinim duyduğu pa-ça ya do materyali 

imal edebilmek için mevcut imalat ~em ve donotımlartna Cinemi i bOyuklukte ek yatırım 

yepmak zorundadar (?O). Su ikinci durumda ol inacak korori~ik:J;ir.rnôl~~t çdl~ma

sından baıka c;eıitli perasal çaka1lcra ililkin pe,in değerlerin gc;zt>nUnde buh.ndurulmasını 

zorunlu kalaı bir tur: yatırım karaı olup, geleneksel imcl etme ya da satınolma sorunu-

nun dııında kalır. Bu ikinci grup imal etme ya da satınalma kcrci'lcra i;letııneyi uzun -dönem .. 

de bağler ve g~nellikle dikey bUtUnlejme olcırd< kabUl edilir (:"1). Bu kaarla- bqlt b~ı-

na bir çalı1ma konusu olup, ayrı bir çal&Jmcl\ın yopılmosinı zorunlu kılcr. Bizim çalııma 

konumuzu oluıturon birinci grup imal etma ya da satınalma kcrorlcrı ise, sadece çok az 

ya da hiç bir sermaye yahrımrna gerektirmeyen ve iıletmeyi kısa bir dönem için boğlcıyan 

kararlardır. 

Yukaıdo belirttiğimz dart turlu irnal etme ycs do satınalma seçeneklerinden birincisi 

genellikle uzun-d&tem fon stszleımelerini zctunlu kılar ve bu nedenle de gerçekten bir 

sermaye botçelemesi sa-ununu oluıturur. C:teki tec;enekler ise uzun-dönem fon sözleımele·· 

rini ya gerektirir ya do gerektirmez. Eğer hiçbir terrnoye horc;arnaa• (capital outloy) ge-

(20) LEE L.-DOBLER, a.?.95. 

f21) Gtlllf .. WL ...... 
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rekmiyorso ve imal etme yo de satınolma kereıra sadece bir marnulle ilgili ise, bu durumda · 

ek maliyet (incrementol c:e~t) analizi öteki seçenekler için yeterli saytloed< sayısol ve-

rileri çoğu kez sağler (?~'). Çalaımomazdo mamul kalitesi, sunuculcrin gUvenilirliği vb. 

niteliksel etkenierin (')::). önemli olmadıklaa ileri surulemez. Fakat bu gtbi niteliksal 

etkenierin sunucular ile iiietmenin kendi imoloh areıstnde seçi'myoptlırken rokomlo ifade 

edilmelerintn olonaksız olduğunu kabul etmek gerekir • Bu nedenle seçenekler orasında son 

kararın verilmesinde öncelikle maliyet verileri göztsnunde bui!Jndurulur. Eğer her iki seçe-

ne!Jin maliyetleri bitbirine etit ise bu durumda niteltksel verilerin nihai sec;imde önemli bir 

rol oynach?}a kabul edilir. Bu çalı!~omızda öteki tUr şec;eneklere gt)re tanımlcınon kısa döne-

mi kabul ediyoruz. Gereksinim duyduğu mamul parçalarınan ve rı:ıoteryolin tUmUnU imal ede• 

bilecek yeterlikte bir kapasiteye ve yetene~e sahip olcırdmaldt tıletmelerini ele.olıyoruz. 

Ayrıca, bu i1letmelerin aynı mamul parçalarını ve materyali herhallgi bir sunucudcırı $alın

alabilme olanoyına daschip oldu:]unu kabul ediyoruz. iıletmelerin fabrlkalora~do, iın:ılat 

dö~em ve donatımlaranda çok oc·ya do hiç bir dfi~iıikliğtn dtJtUnUimemeii nedeniyle, bu 

öteki imal etme ya do satanolma sa~&neltlerintn eerrnayo bU~Ç~lemest yt>nUnU yoku~uyoruz. 
' . ' ~ 

• lıte bu nedenle itletmelerin mamul parçolcrtnt va materyalı bir sunucudon satınalması ya drJ 

onları kendilerintn imal etmeleri ya da imal etme ve şunuculadan sahnelmanın bazı karma-

larını kullanma zaunluluğu temel çalııma kOftumu&u oluıturmcktodar • 

. :· Saza yanılgıları ve gereksiz yinetemeleri (tekrcrlamolcrı) önlemek omcıcıylcı, · Ça-

lı1mcımızda imcıl etme seçene~inin hem Ustunlulderini ve .hem de sak anealaranı belirtece~iz. 

(2~~) GORDON SHILLINGLAW, Cost Accounting Anolysis and Control, Gözden Ceçi
rilmi~ baskt, (Homewoôd, Jllinois: Richa-d 'D.frwin:lnc:., I967L s.6::9. 

(~\) il~;ili niteliksel etkenler için ıbk%.: R.I.DICKEY, Editor, Accountcııt•s G'ost Handbook" 
(New York, Ronald Press Company, 1960), s.l~~·14-15~ HARRY CROSS, ı'v\oke or Cuyı. 
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentic:e-Hall, Ine:., 1966), s.2. 



-15-

imal etme seçeneğine iliıkin olacık belirteceğimiz bu üstünlukleri ve sakıncaları; çolıı

mamızda imal etme ya da satanalma seçeneklerinin yukarıda belitledi;Jimiz her bir türü 

için yinel·~ mekten Janellikle kaçsnacdğız. Fakat öte yandan, bu Ostunlukleri ve sakınca

ları öteki Uç tur imal etme yo do sohnalnio seçeneğine e1it biçimde uygulayabilme olana

ğını bulamadığımızda, her seçeneğin cıyrscalık gtsstercn ya do kendine C:>:zgU üstünluk ve;. 

sakıncalarını ayrıco belirtmeye çaleıocgğsz. 

5. Çalıımomızda Kullancıcağımız ~ıaliz Yöntemi 

imal etme ya da satınalma sorunu gerçektan bir sunu kcyncığının (24) seçimi sorunudur 

(?..5). BCJ~kcı ar deyiıle, iıletmenin gereksinim duyduğu mamul parçalerını ve lTIQteryoli sağ

lamak için en güvenilir ya do en iyi sunu kaynağına belirlemesidir. Konuya bu açıdan yak·~ 

IO§tığ:ımızda sorunun, imalat illr:;tmderinde satınalma iılevin! yüklenen yi:)neticilerin çe-

~itli sunucular crasındcin en uygun sunucuyu seçmeleri sorununa benzediği görUIUr, Satın-

olma işlevinden sorundu yönı~tieilerin bu sauniarı satınalma i1levi konusı.ndcı ya:tılmı1 ston-
ı ,· ,. ,. -···· 

dcırt ders kitaplarının tumünde belirlenerek aytıtthlı bir biçimde inceienmi1til'. Bu de~ ki-

toplerını yazonların, imal etme konusunu yeterli bir biçimde incelememahiinin bothea ne-

deni, tUm dikkatlerini özellikle satınalmo tekniklerine ve kuramiarıncı vermeleridir. Cununla 

bir! ikte! sunu kaynağı ister i;letmenin kendisi olsun, isterıe bir sunucu olsun tedarik in amoç-

ları birbirinin aynıdır.· iıletmenin tedarik iılevini yerine getirirken gUttUğU bu amaçlar, :;;e-

ndi iki e ders kitaplarındabilimsel Ht•~ QD'~Jtlcıri olaro'k·.llellttileıt~l·:f!:J:J"Jaml rdır • 

iıletmenin bu amaçlarını Jöylec:e sıralcıyabiliriz: istenen mamul parçasının ve materyalin, 

istenen zamanda, istenen miktarda, istenen sunu kayno8ından ve mU&Yi<Un olon en dU§ük 

fiyatla sa:jlanmasıdır {26). 

(?5) SCH1 !BA ı::., s. 5~-. 

(?ô) MYROPS, Hl lBLER, "Üretme ya da sahnalmat~-!i.-"'l.': (Çev,: Rif AT ÜSTÜN), 
ESADER, C.X, s. 2, (Haziran, 1974), s, 121 .• 
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• ,: • . •• ,· 1' ~ ~ :' • ' • ' : ·., ' ' • 

' 1 ' j • 1 • ••• '.... ••• ••• • • ••• 

i$·te,·it1etrnenin bu sordığmıı: arnaçicra ul~"""*ıru sağlayan sunu kayna,Jı, itletnıeee 

ye1 tutulan surtu kaynağıdır. Bu sunu koynoğt İSter iiktmenin kendist ol.sun, iltetse surlu-

c•Jiar ardSındcın seçilmiı bir sunucu ya dci birko9 suriucu olsun, en u~gun sunu kaynağını 
. . . 

ifade eder (/7). Sonuç ol~ak diyebiliriz ki, eğer i~letme amoçlcrıno, kendisinin imalat

ta b~iun~~iyla sunuculardaı iohnolrt.ayo r.ıC>re daha kolay bir bic;hnde ulaıabiliyorsa, ken-
i 

dlsiriiri imalatta bulunmosanı sunuculardan satınalmaya yeğ tutmal tdır. Çal ttmamızda imal 

etme ya do satınolma seÇeneklerinin i tl etmenin omoçlarayla.olaı ilitkisini, seruno önce-

l ik le tUm iıletme açısından yaklctttktan sonra, tek tek ve (Jyrı :kesimler hal inde inceleme-

Çalıımamızırt bv kesimini bitirip 6teki kesimlerini incelemeye b~lamodat önce, önem-

1 i bir noktayı belirtmeyi çalıımomı%ın daha iyi anlqılmosı oçısındaı ycırarh ~uluyor·u~.·, 
·. - ...... :· .. ·' . . :( ;·,· .. · .' 

Bir ima! ~tme ya do satınalma kactıno iliıkin etkenler.~ k~·vvetli ya do belirgin olan-
··· ::•\ •' 

larından bC~Ioycrak en ·zayıf olanlarına d~ru slralandsrıJmalıdır. Böylece kcr~la ii;Jil i. 
. . 

önemli ya do önemsiz etkenierin tUmU belirlendikten·sôrl~b, 'bu etkenierin ~er birinin önt::-
~ • • i • ' . . • • :· • 

mi, sadece kendi açılarandan değerlendirilmekle kalmayıp, ayrıça sorunun tumu oçısınd.on 

da özellikle öteki etkenlerle olan ili1kileri d~:: gt>ı:önUnde tutulcrok dt:(jerlendirilmi~ olur. 

imal etme ya da satınalma kacrlcrına iliıkin etkenierin değerlendirilmesinde ~u Uç 

ı.~erc;e~ in sUreki i olarak htJhrdcı . tutul mqsa gerekir (2:~':}:. : • .· 

i. Eğer bir imal etme ya da satınalma kcrcrına il iık in herhaıgi bir etken, gerçekten - . 

kararın alınmasını sağloyacok derecede kesin ve inandırıcı ise, kcrarı etkileyen ~ka 

(?7) CULLITON, i .•. S·. 
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etkenierin bui~.Mup bulunmodrğ1nr crqtırind< gereksizdir, 

i'i. Bununla birlikte, imal etme ya da satınalma kcrarlc::ırının buyuk bir çoğunluğL!ndoi 

hiç .bir etk~n kararın altnmasını sağ:layaecik dereede kesin ve inandırıcı değildir. i~t~' bu 

nedenle, kararla ligili tUm etkenleri içeren bir enelizin yapılması g~ekir. Böyle bir ana

liz; önemsiz oldukları kanıtlonab.ilen bir çok et'ı<enin de ayrıntılı bir biçimde incelenme

sini zorunlu kı la 
1 

çUnkU bu etkenler yokurnsanocak derecede önemsiz sayılmazia. /\ynı 

zamanda, bir etkenin oyrıntılı bir biçimde incelenmc;ıden önemsiz olduğunu kabul etmek, 

biz! son derece hatalı ya da yanlti sonuca (ya da karcro) göturUr. Eğer, hiçbir ctke;:;n 

tam anlamı§la kşsin ve inandırıca değil~e ve aynı zamonda terazi kefeleri önemsrz kabul 

·adilen bir ctkenin yepılan analizce içerilmemesi durumunda d&Dgede ise~ önemsiz olarak 

kabul edilen etken bu durumda terazinin ibrcsini sağa ye do sola eöebilfr.; . bcı§ka bir d€:-

yişle .. kacrı ya da sonucu etkileyebilir~ 

iii. Herhangi :bir etkenin önemini öteki etkenleri ve k01uhar gö:ıC:SnUnde bulundurmcık:· 

sızın belirlemek olond<sızdrr. iıte bUtunlukle (tamdl'nen) tizdet (ayni) etkenietin deği

ıik k~ullarda gerçekten oldukça fcrklı bit öneme sahip olmalerı nedeniyle, tUm etkenie

rin ayrı ayrı değil de, birbirteriyle iliıkili ktlıncird< aynı anda birlikte deöerlcndirilmcleri 

~;erekir. 

YukCI'ıda Uç ıık halinde açtklomayc çalaıtığımız bu Bnemli aerçekler bizi ayrıntılı 

bir biçimde incelemeye çalı§acq]rmız imal etme yd da sotanaima saununo ili~kin etken

lerden hiç birinin, olo9onüstu (alı1tlmamıı) kOJullcr hariç, normal kqullarda gerçekten 

öteki etkenierin her biriyle iliıkisi kurulmadon tek bOflcrına değerlendirilmemesi GC)r~'lktis;i 

·sci"fuctina g<StUrUr. Fd<ot bizce kabul edilmesi koçınılmaz olon onaliz yöntemine gtire, lıBr 

bir etkeninayrı ayrı değerlendirilmesi ger·a.A<ir. ÇunkU, iıletme yöneticileri belirli bir anda 
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ancak bir etken Uzerinde dikkatlerini toplayabilir. Bu nedenle, çclıamom.n!ın bundm son

raki kesimlerinde ayn ayn incelemeye çalaıacoğım•z etkenierin eğer imal etme .ya do sa-

tınalma .sorununun +UmfJyle ilif<ili kılrnmazlorsa, bir dereceye dek gerçek dıJt,gibiJ;erutae-
. ' 

bileceklerı ~ıözönUnde tutulı..alrdır. Biz de bu gcsruıten hareket ederek, bundan sonraki ke-

simlerd(~ imol etme ya do satınalma sorununo iliıkin etkenleri, ayrı ayrı ele alıp inceleye• 

ceğiz ve yeri geldikçe de birbiriE!iyle olcn iliıkilerine değinmcye çolııocağtz. 
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ll. i"AAL ETME YA DA SATINALMA KARARLARlNCA EN ÇOK ETKilENEN 

BELiRLi MAMUL VE i ŞLETME TÜRLERi 

imal etme ya dasatınolma kcrorlaıylo her ne kader imalat Endüstrisi 'nden baıkc öteki 

endustrilerde de korıtlqalına da
1 

en belirgin imal etme ya do satınalma sorurilcrıyla dcJ.: 

rudon doğruya imalatta uğr01on ilietmeler kcrıalqır. iıte biz. de bu nedenle, "imalat an-

dustrisi iıletmelerinin imol etmeyoda satınalma sorunla"snt 11 çalııma konusu olard< seç

tik. imalat i~lctmelerinde bu sorunun incelenmesi, i~lctmece fmal edilip satılacak mamul 

parçalarının ve materyal in ayrintılı bir biçimde onQiiz edilmesini z.orunlu kılar. Bu ned::.:nio 7 

imal etme ya do satınalma k.orartcrınca en çok etkilenen belirli mamul porçaloranı vt: ma-

tery al i bd iri emı~y~; çalı1alım. 

1. iMAl ETME YADA SATINALMA KARARLARlNDAN EN ÇOK ETKilENEN 

BELiRLi MAJ\,.~ ll VE MATERYAL TÜRLERi 

imalat andUstri.sinde son momulün imalinde kullanıloaı tnamul por~alarl va mater~L 
ı 

~a9ıdaki biçimde sınaflandırılobiıif. aH 

i • imalot d~efn ve donatımlerı (ınstollotions), 

ii. Yardımcı O"aç ve gereçler-ek donattm (Ac:c:euory Equipment), 

iii. Yadımcı maddeler-ilietme malzemesi (opercıting supplies), 

iv. Tamcımlanmı1 mamul paçolcr (Fabricoting pa-ts), 

v. Yarı mamul perçal or (Fobricating materi als), 

vi. Kimyevi maddeler-(process materldlt), 

vii • Hammeddel er (pri mary moter i als) • 

(1) C lLLiTOI'\l, s •.• 



i. imc.ılat Döıem ve Donatımlcırı.: Bunlar iıletmcnin ana döıcm ve don-atımlarını olu~

t!Jrurlar. Crneğin; ç~ı ik fannlar, buhar kozanları, binala vb. 

ii. Yardımcı haç ve C·ereçler: . Adından do cınlaııldığı gibi i~letmenin ycırdımca araç 

V\'j ;J~)rGçlerini oluıturur lar. imalot dBJem ve donatımlarında yapılan imolotı kolayi aıtırarak 

yönetsd ve yerdırncı hizmetlerin yerine aetirilmesini soi)iorlar. imalatı tamamen bitmi~ mo~ 

mullr:r olup, i§letmenin temel mamul dizisine yadamcı kalemleri oiUJtururlar. c:rneğin; 

kuçuk motorlar, çeıitl i aletler, zaman soatlı::.ıri, çelik raflar ve iki tckariekli el araboları vb. 

iii. Yadımcı Maddeler-iıktme Malzemesi: Yadımc::ı ınaddcler imalot ya da hizmet 

eylemlerinin devarnını ·sağlamak için gerekli maddeler olup, doğrudan do,Jruyo imal edilen 

mamul parçalarının yapısına girmez. Bu maddel(lre t>rnek ol ard<; yo:)lcr, boycıia 1 temiz~ 

leme maddeleri veb. Dösterilebilir. 

iv. Tumamlcınmı~ iY'.omul Paçalqr: Daha buyuk mamullerin imal edilmesi için hi)tbir 

deÇiıikli::]e ujratılmadan monte edilen ve mamul un bir bölumunu oluıturcın perçal ad ır. Su 

mamul parçalara örnek olarak, otomobil motorlaı, elektronik endUstrisinde kullanılan v·i·· 

teslc;r v çamaJır makinası motorları, aabolc:rdo kullanılan pusulalar 1 el aabosının kolları 

vb. tıöstr.;rilebilir. 

v. Y.:sı Mamul Parçalar: Verı mamul parçaler da aynen tamamlanmaa perçal cr gibi. 

imal edilen mamullerin bir bölumunu olu1turaıbitmiı pcrçolc:rdır. Bunı..nla birlikte, yan 

mamul parçaler fiziki bir deği§ iki iğe lJğtarlcr yo do imalatın ileri bir ~omasında deryi~e

bilirler. Buna kcrıın tCl1'1101ftlanma1 mamul paçolt:r imalatsUrecindo bir dt1ği1ikliğe ui~ramoz 

ya da imalatçı taafandm herhcngi bir itleme tabi tutulma%lct. Çeıitli ev araçlaının yo

pımmda kullanılan çelik levholcr, çelik çubukla, mobilyayapımanda kullanalan kesilmiı 

kereste, elbise yapımanda kullanılan dokunmuı kumc:~~la, bckıt·t~· deri ve kağıt homur1.1 

ya ı mamul paçalcrın en tipik tsrnaklerini ohsıtururla. 
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vi. Kimyevi Maddeler: :~ynen yar mamul pac;alcırdc oldu;}u ~ibt, kimyevi maddeler de 

son mamulleri oluıturur, yo da doğrudan doğruya seri mamul un yapısını ~tk il erler. l<irnyevl 

mcıddalerin imaiat sUrecinda genellikle kimyasol bit d.eği~ime u;~rcmaiarıncı kar~ınJ yarı ma-

mu ller fiziksel bir değiıime uğrarlar. Kağıt hamurunde kullaıılan soda, boya invJI i nd~; kul-
. 1 

lanılan kur1un, demir ve çeliği temhdaıfıede kulkıriılan hidroklorik asit ve temizl(;yici mad-

·, ; 1 i 
delerin imalinde kullanılan sulfurik o&it tu:tu kimyevi maddelere ~erilebilecek en belirçıin 

örneki •~rdir. 

vii. i-lammaddeler: Hammaddelere de ham yUn, ham ~eket gibi maddeler örnek olarcık 

oösteril ebil ir. 

Yukarıda sırayla nrupladıiJımtz tum mcdde ve mamul parçalerdan birinci grubu olu~-

turan "imalat DciJem ve Donattmları" ve yedinci grubu oluıturan "Hammaddeler" ça·· 

lı§mamızın kapsamı dı~ında bırakılmd<to, .i:5tekl gruplar çcılı~momızın içorifjini olu~turmak .. 

tadır. Çunku ilk :~;rup yatırım kararlarını zorunlu k ıla, soo grup do endustri i~letmelerincl:: 

bü§lı bO§ına bir çalt~mcının yop ıl masını ;r;orunlu krlcır. 

:::. C-EREKSiNiM 0 1 'VD' ıKLARI MAMt ll PARÇALARI iMAL ETMEK ZOR~ N DA 

OLAN iM.-1\lAi i $LETMELERiNiN TÜRLERi 

,,·:c)reksinim duydukları mamul parçalert VG materyali imal etmek zorunda olan çe§it-

1 i i~lotme tUrleri vardır. Şimdi bu i1letme turlerini Sırayi o incelemeye çalııolım. 

A. Mamul Kalitesine Oldukça Cnem Veren iıletmelcr 

Mamul k':ılitesi imalat k~ullcrının en önemlilerinden birini oluıturmakla birlikte, ba-

zı imalat işletmeleri mcmulun ve mamul parçala-ının kalitesine öteki iJietmd&re nöre daha 

fazla önem verirler. Mamul kalitesinin bu önemi birkaç temel ctkeno dayanır. insanların 
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hayatını ve sıhhatini önemli ölçüde etkileyen mamulleri imal eden imalat iıletmelarinde 

oldukça yuksek bir kaliteye gereksi"im duyulur. Bu tur mamul kalemlerine <:srnek olarak; 

öz·allik!e reçeteye bağlt olarak satılan ilaçları göstereb~li~iz (2). ilaç imalinde öncü iı

letmeler mamullerinin kali.tesini korumak ve geliıtirmek amacıyla oldukça fazla para hcır

car!ar ~ i§letmenin kalite kontrol bölomu geliıtirdiği yöntemlerle mevcut kaliteyi korur ya 

da daha da neli1tirir. Kaliteye illıkin yüksek stondortlar belirli iıletme politikalarınca 

saptanır. 

A. B. D. 'de lıallcın sıhhatini etkileyen çeıitli mamul ve ilaçlar sn imal edilebilmesi 

için federal eyaJet ve belediye kul'uluıları lisansların oltnmasınr zorunlu kılar. :-1alk 

sağlığının tehlikeye girip fjirmediğini en iyi biçimdo anlamak için hukumet görevlileri 

imalot süreçlerini düzenli olarak denetlerler. iıletmelerin daha C:>nce belirlenen stcrı-

dartlaro uygun olarak mamul imal etmemesi, elde atmit olduklart liseniların ke;;dile-

rinden ':;(~ri alınması olasılığı doğrurur (3). BugUn 1Jrkiye'de ilaçların imali devi~<:-

tin kontrolu altındadır (4). Eczanelerle ecza depolara, ecza ticarethaneleri ve 

ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yerdım Bakanlığının kont-

rolu aitında olup her zaman denetlenirler (5). Bizde yOf)tlan bu kontrol biçimsel 

bir nitelik t01ımaktan öteye gl damemek te ve etkin bir biçimde yapılamamaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı ol«ak çalatan il Sağlık Mudurlukleri Bakaniıkça 

belirlenen kalite standartlarmo imalat ialetmelerince uyulup uyulmodağına sıkı bir biçimde 

(2) MERLE FAINSOD/ liNCOLN GOROON, Oovernment And The American Econ 
1.Baskı, (NewYork: W .W. Nartop and Campcıny, Ine., 1941 , s. 204-206. 

1 

(3) Konuyla ilgili alarak bkz.: RONAlD A.ANOERSON, Government and Business, Üçüncü 
Baskı, (Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Campcıny, l966), s. 179, 206, 269; 

FAINSOD-GOROON, s~ 199. 

(.4) lspençiyori ve Tıbbi Mustahzarlar Kanunu 1262 Sayala, Mad.S, Mad.IO. 

(5) 6197 Sayılı Eczacılar ve E~zaneler Hakkında Kanun, Mad.30. 
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kontrol etmemektedir. Turkiye 'de gerek ilaç sanayiinde kullantiacak yeni ham maddelerin 

bu!ur.ması gerekse tedaviyi daha etkili ktlan ilaçların bulunması vs ilaçların imalah ile il

gili yeni tekniklerin ar<J§hrılmast yolunda hemen hemen hiçbir çaba göıterilmemektedir. Bu 

durum yeri i imalat ilietmelerini yabancı ulkelerdeki tantnmıt ilaç firmalarm m lisonları al

tında imalat yapmaya zorunlu ktlmc:Ktadtr (6). 

Yukseltil en kalite standartlarını yerine getirerneyen ku~uk iıletmeierin bir çoğu er•lam

lerini durdurma zorunluluğuyle k011ı k011ıyo kalabilir. iıte yiyecek ve ilaç imalinde bu~ 

lunan i~letmeler mamul kolites i ne oldukça fazla önem vermek zorunda olmaları nedeniyle 

gereksinim duydukları mamul parçalarını ya da materyali sunucula-dan satınalmak yerine 

kendileri imal etmeye devam eder. ~-u ilietmeleri n mamul parçalarını ve materyal i kendile

rinin imal etmeye devam eder. Bu iJietmelerin mamul parçalaranı ve materyali kendilerinin 

irrıcıl etmeye karar vermelerinin bir nedeni de, yiyecek maddeleri ve ilaçları sunueviara 

imal ettirilmek Uzere parçalara ayırmanın oldukça gUç olmasadır. 

imalat i~letmelerinin bazısında, belirli mamullerin piyasada tutunması (baıarısı) imalota 

ili§kin yuksek kalite standartlarınca doğrudan doğruya etkilenınektedi,. Bu tur tnıGf.ot,1il•t·

melerine örnek olarak imalat sUrı;ıçleri kesinlikle otomatik olan ve metal parçalarını imal 

eden iıletmeleri gösterebiliriz. Bu gruba motorları do içeren otomobil, gemi, uçak, loko

motif, çimen kesme makinası, çamoıır makineıst ve elektrik sUpUrgesi gibi elektrik araçla

rını- ve öteki çe1itli mekanik dt5fem ve donatamlar gibi mamullar girer. Bu gruba ayrıca, 

ba§arılarının sUrekliliği ve kesinliği imal edilmelerine iliıkin yUksek kalite standartlarıncı 

bağlı olan televizyon setlerini, fotoğraf makinalerini ve cep saatlerini de kotabiliriz. 

Yukarıda belirttiğimiz mamullerin ana imalatçalcrco (prime mönufocturer) daha iyi· . 

(6) T .B .M.M. ilaç ArO§tırma Komisyonu ·Raporu, (1967 -1969)", tv\ad.l55 • 

. ·.· 

,.· 
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denetlendiği bir gerçektir. Son mamulun imal edilmesinde birçok parçanın kullanıldeğı ima~· 

lat ondUstrilerinde, örneğin; ötemobil imalott·· !endUstrisinde oldu?,u gibi, koltuklar gibi 

daha az karm~ık parçalar sunuculardan satınalınabilir. Otomobil koltukla-ı ye da oturak

ları :;;ibi parçdlar, son mamul un botarısını; otomobilin motorunun etkilediği ölçude etki-

lemez. 

Mamullerin imalat dönemi sUresince sUrekli bir biçimde kontrol edilmeleri, mamulun 

ba§arısı için zorunlu olan kalite kontrolunun en önemli bir böiUmUnU olu1turur. Mamullerin 

imalat surasındaki kontrol i1lemi, imalat montoj hattında kilit noktalara yerle~tirilen ve 

sUrekli olarcık çalı1tırılan gözetimcilerce yapılar. Cu gözetimcilerin saumlu~uğu, parçala

rın imal ve monte edilmesi sırasında duyarlı kontrol araç ve gereçleriyle bu parçalara ve 

montaj i§lemine belirli. kontrol genyöntemlerini uygula~ldır; imalat sUrecinde olu§an her

hangi bir hata, son montaj i1lemimte ... tsnce, sUrekli olarak yapalan bu kontrollar aracıJı-

. ğıyla çarçabuk önlenebilir. Sunucular, imalat Olamaları sırcısında gereksinim duyulan bu 

kontrol 9enyöntemlerini uygulayacak yeterli teknik p~sonele ya da gerekli kontrol araç

larına ve gerekçlerine genellikle sahip değlldirler. 

McimuhkbU*inirı,, imalat eyl<;mlerinde satınolma ~eçane?jine kcrJı, iıletmelerin ken

dilerinin imal etmeleri seçeneği lehinde önemli bir rol aynaması nedeniyle,kalitenin öte-

:, ki yararlarından bazısını da burada belirtmek gerekir. Rekabet konusunda önemli bir Us

tunlük sağlamada mamul kalitesinde iyi bir:isim yapmak oldL•kça yerari ıdır, M~teriler 

UstUn kaliteli mamuller için bir dereceye dek fazla bir ödernededah:i bulunabilir. Aynı 

zamanda, en buyuk satış hacmine de kalite UstUnluklerine sahip i~letme ul~abilir. C" teki 

imalatçılara göre yuksak kalite standartlarına sahip bir imalatçmın yapmı~ olduğu Oiırı 

satı~ların r.eri gel~e (iade) olasılığı ötekilerine göre daha duıuktur. Mamul kalitesi ana 

imaltçılarca imalatta bulunmak suretiyle kaunabilir ve daha da iyile1tirilebilir. Ayrıca, 
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belidi niteliklere sahip mamullerin sunucul·otdan satsnolanmaları suretiyle çoğu kez iyi-

le§t!rilebild!ği de bir gerçektir. Fakat tUm bunların yanında bir mamul parçasına ilitkin 

cı:;:ırı mdiyetlerin bu parçanın sahip olduğu kalitenin sağladığt ustunluklerden daha da önem-

1 .. -·" 1 
.. ( _ _;_. -~· ı· 1-..a....!....L- • ıkı alak·--1...:&.· 

1 Otia::n~J)t1.ıır, ·~loiiUA f 11ii~F.:if-.ı~.U" • 

D. Belirli Teknik Yetenekleri Zorunlu Kıl'an iıletmelar 

Bugünün son derece karmaırk olan imalat eylemlerinde, iıletmelerin kilit noktalarında 

teknik yetenekleri oldukça dUJUk personelin çalııtırılmosı büyUk zerariara yol açabilir. Bir 

imalat i§! etmesinin dengeli-kurmay takımı; mühendisler, k imyagerler 1 gözetimcil er, usta-

bO§ ıl ar, satınalma memurları ve muhasebeciler gibi en 'iyi biçimde eğitilmit uzman personeli 

içermelidir (7). t.rneğin; gemi imal eden bir itletmenin bir mühendise sahip olmaksızın 

imalat '"Jiemlerini sordUrmesi olanaksizdtr .. C...te yandan, boya imal eden bir iıletme, boya 

mamulleri için gerekli formUileri ge1iıtirmede bir kimyagerin boya imaline ilitkin uzmaniık 

bilgisinden ya da yeteneklerinden yararlonmadıkço, imalot eylemlerini sUrdUrrnede oldukça 

bUyük gUçluklerle karııl~obilir. Cep saatleri kılıfı imal eden bir iıletme için, hayal gUcU 

ya da yaratıcılık yeteneği kuvvetli bir ressam sUrekli bir biçimde yeni-model kılıfları geli~-

tirrnek suretiyle, iıletmenin paha biçilmez bir personelini ya do varlığını oluıturur. 

i1te, imalot sürecinin bu tUr uzmonlaımaı teknik yardım ve rehberliğe dayandığı du-

rumlarda, ana imalatçı bu uzmanioımıı teknik taksmı k~ndi kuruluıunda en iyi bir biçimde 

oluıturabilir. Bir sunucu iıletme, telavizyon seti ~malinin tUm O§Omalarında uz.man bir Ust 

düzey imalat yöneticisine gerekli yetenekleri sağlayabilme durumunda olmayabilir. 

ı~-Aobilya ve bisiklet imal> nde olduğu qibi 1 tutarlı bir imalot sOrecinde gereksinim 

(7) -~:ROSS, s. ?1. 
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duyulan teknik personelden birinin bile eksik olması, t5teki teknik bilgi ya da yetenekierin 

kullanılmasını bUyUk ölçude etkileyebilir ya da zıyıflatabilir. Yatak ve k~epenelerdc;-1 uy-

gun bir biçimde oyulmama sonucunda olu1un hataları ya do eksiklikleri, oldukça yetenekli 

bir nihai imalatçının dahi önlemesi ye da ortadan kaldırması son derece gUç olabilir. Bisik-

leti olu§hıran parçalardan çoğunun sunuculardan satınalınması son derece dUzensiz olabile-

ceği gibi, ayrıca bUyUk tutarlara ulqon gereksiz harcamalara da yol açabilir. Bu tUr ~Jerek-

siz harcamalar, imalat sUreciniD çeıitli otamalarında anında ve yerinde yapılan ~U~ekli bir 

kontrol aracılığıyla en az miktarO .. indirilebilir ya daminimize edilebilir. Aynı biçimde, 
\ ; :: ' ~ :.ı. \ ' ' .; ' : ; . 

imalatçıların imalat otamalarında yapacakları değiaiklikler orc~ıliğıyla imalattd bazi ye-

nilikler yapmaları olurludur. Bu tur yenilikleri gereksinim duyulan parçaU:nır. sunuculordarı 

satındlÜ'Üilftt. durumlarda yapmak son derce olanaksızdır. Ana imalctçılorca teknik yetenek-

., 
lere sahip personelin çalııtıralması sonucunda olu1an ve sUrekli hatırda tutulması gereken 

UstUnluklerden biri de, ana imalatçıların kendi teknik personelinin yeteneklerinde mevcut 

herhanç:ıi bir eksikl i3i kolayca görUp, ortaya çıkarma olanağına sahip olmala·rtdır. 

C. Oldukça neniı imalat Olanaklarına Sohie i,letmeler 

Cazı işletmeler, öteki birkaç ilietmenin sahip olmadığı buyuk ve pahalı imalat döşem 

ve donatımiarına sahiptir ve bu nedenle de, gereksinim duyduklan mamul parçalarına ken-

dileri imal etmek zorundadar. Çelik, otomobil, lokomotif, vagon, ray ve gemi imalinde bu-

lunan iıletmelerin imalat eylemlerinin niteliği, oldukça buyuk ve p<Jhalı imalat dö1em ve 

donatımiarına sahip olmayı zorunlu kılar. Bu gibi imalat i1letmelerinde, imal edilen mamul un 

kr~ndisinin oldukça buyuk ya da hacimli olması ned•;yle., bu mamulleri oluıturan porçala

rı imal etmek ve montajını yapmak için oldukça ağar ya da pahalı imalat dC>Jem ve donatım-

larına gereksinim duyulur. 
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Bu pahalı ve geni~ d~em ve donatımlor, bunların oldukça verimli bir biçimde kullo

n ıl mas ına yol açan haklı bir neden ya da gUvence olmadıkça satınolınmozl or~ nu dö~.::m 

va donatımların satın alınıp kullonılmalorı, uzun dtsnemdeki imalat hacmine ve potansiyel 

satı§lcra baği ıdır. Oluıması olurlu mal iyatler de anC:ak bu kotullarda belirl i bir dönemde 

kcır§ılanabilir. Bu pahalı ve geniı cfö§em ve donatımlar; iıletmeferce bir kez alındıkton 

sonra, bunları satınolon. i~letmeler, bunlartn maliyetlerini ertan bir oranla amorti edebil

mek anıcıcıyla, bu dtsıem ve donatımiara ok kullanım alanları ve ek mamul imalatı gcli~

tirebilmek için i~letmekr:i sUrekli bir baskı altına sokmuı olurlar. iıte bu pahalı ve geniş 

imalat dö~em ve donatımiarına sahip olan iıletmeler, artan mal iyatlerini karJılamak ama

ciyle gereksinim duydukları mamul perçalamın ve materyalin buyuk bir kısmını kendile-

ri imal etmek zorundadarlar. 

3. CEREKSiNiM D'IYDUKLARI MAML!l PARÇALARINI StlN!JCULARDAN 

SATINAUv\AK ZOR' lNDA OLAN iŞLETME TÜRLERi 

Buraya dek, gereksinim duydukları mamul perçalarını imal etmek zorunda olcaı imalat 

iıletmrderini incelemeye çalııttk. Şimdi de, gereksinim duyduklaı mamui parçalarını ve 

matE-rydi imal :;;tmek yerina, sunuculerdon satanalmayı daha ucuz bulan imalot i§latmale

rinin genellikle;; en çok karıalcıalan tUrlerini incelemeye çalatacoğız. Ba~a imalot i~letmeleri 

ken..... r.ıamul dizilerinde yer alan mamullerin buyuk bir miktar ma öteki i~letmelere satmak

tadırlar. O /uncak imal edip satan bir i1letmenin, mamul dizisinde yer alan mamullerin tU

mUnU ya da buyuk bir çcğunluğunu kendi&inin imal etmesi olanaksızdar. Czellikle dönUıUm 

c;abukluğu buyuk fakat satı§ 1:5mrU o.ldukço sınarlt mamullerin çok olduğu bir iıletmede, ·ma

mul dizisinde yer alan mamullerin tumUnUn i1letmece imal edilmesi olanoksazdtr. iıletme 

kendisi için daha ekorıomik olacağı konısayle bir m~mul parçasının ya da mamul parçaları 

grubunun imal edilmesi konusunda öteki itletmelerle onlcıır. Hatta boz1 imalat iıletmderi 
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mevcut imalat olonaklarının tUmUnU boJka bir i;letmeye devrederek ya do kiralayorak ger(;k

sinim duydukları mamul parçalormın tumUnU öteki iıletmelere imal ettirirler. Bu gibi durum-

larda, imal edilen mamul parçalannın modelini yine ilk imalot i;let,.-nesi çizmeye devam 

eder (L). Aynı ~eki lde pazarlcft!o kurumla ı (toptancılcır ve perakendecil er) ilaçların top-

tan alınıp satıldtğı ve mamul çeıitlendirmesine gid:ldJği: durumlarda yukarıda belirttiğimiz 

medenieri e imal etmek yerine sunuculardan satınolmoyl yeğ tutarlar. Bu pazc:rloma kurum-

ları aynı zamanda buyuk sattı hacmine sahip bir ya da birkaç.mamul kalemini imal etmeyi 

dU~ Onebil iri er. 

Cereksinim duydukları mamul parçaloranı ve materyali kendileri imal etmeyip, sunu-

culardan satınalan imalat iıletmelerinin turlerini aıoğıda şırayla kasaccı incelemeye çalı-

ıalım. 

A. Mevsimsel Etkeniere Eağlt iıletmeler 

Birçok iıletmenin imal etme ya do satınalma kc:rarları, bu iıletmelere özgU belirli ey-

lemlerin mevsimsel görUrUmUnden etkilenir. Cir imalat i~letmesinin oldukça kısa bir dönem·~ 

de, hızla artmakta olan satıı gereksinmelerinin tUmUnU, kendisinin imol ederek kar~ıloması 

olanaksızdır. S.u tUr imalat i~! etmelerine l:Srnek olarak; yağmurluk ya do spor araç ve (-F•reç-

lerini imal eden iıletmeleri GÖSterebiliriz. 3\ı\amullerin modelinde çok az ya da hiçbir de() i-

ıikliğin yoptll'n0$ını zorunlu kılmayan iıletmelerde, satılacak mamul kolemleri satı~ gerek

sinmelerinden çok önce imal adilebilirler. Öte yandan, mamul modellerinin mevsimsel ,8t-

kenler nedeniyle sUrekli biçimde değiıtiği imalot iıletmek1'inde ise, iıletmelerin satıı c:e~ 

reksinmelerinden (satınohno taleplerindan) önce imal etmelerini önleyen belirli sanırloyıcı

lcır mevcuttıJr. Bu ikinci tUr imalot iıletmelerine ()rnek olcırd< kadtn giysilerini imcıl eden 

('-~) MAIN L'Af-RENTZ, 11 Üretim Politikasa: Üretme Ya Da Satanalma Kararı 
11

, (Çev: 
RIFAT ÜSTÜN)

1 
ESADER, C. XII, s. 2, (Haziran, 1976), s. 156. 
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iıletmeleri gösterebiliriz, Kadin mlljterilerin sUrekli olarak değilen zevkleri, kadın gtyşi-

lerini imal eden iiietmeterin imalatini bUyUk ölçude etkiler. Bu tıletmelerin gereksinim 
ı ' 

duyulan tUm giysi çelitlerini iinol etmeleri olanaksatdır l Muıteti zevlderi sık sık değt~tiği 

için l§h:tmeler gerekSirit~ duydukt~ı gfysi c;ejitlerinin ~oğunu ötekt iıletmelerden satın-

alırler, 

•• 
B. Huku~etle Sözleıme Yopan ,i~dlat iıletmelert 

1 

Hukumetin geteksinim duyduğu mamul parçolatınıi1 imolotiru sözle~meyle yüklenen 

ona iıletmece tedcrlk iılevi, imalat i1levi ve tcııeronlorla yapılan sözleımelerle biri ikte 

dikkatli bir biı;irnde değerlendirilmesi gereken belirl.i ve ek imal .etme ya da satınalma 

sorunlarının soyısı oldukça fazladır. Hukumetle sözleıma yapan imalot iıletmeleri huku-

metin gereksinim duyduğı; mamul parçalerını ve materyali ya kendileri imal ed'er ya da 

sunucularo imal ettirirler. Bu imalot iıletmeleri imal edemefJikbri mamul porçalarının 

imalatını suzleımeyle tO§eronlara yüklerler. Bu gibi imal etme ya da satınalma sorunlarının 

fazla karrn~ık olması ve çeıttıi sorumloluklcırı gerektirmesi nedeniyle, bu sorunlerı çözüm-

lemek amacıyla alınacak bir kar?r, her zQJ'nCI\ ba§cr•lı olomcız. iih'i b!J nedenle, bu ;::ı ibi 

imal etme ya do satınolmp Söı'urilarinın çözOmUnde OJOğıdcı bdiheteğimit önen11i nokta-

Idr gözi.inUnde bul undurulmolld;r (9).; 

i. Mamul un tecrubesi, 

ii. (':.ereksinim duyulan imalot olanakları ve teknik personel, 

iii. i§letmece yuklanilen imalot iıinin ttcoret hayatıncı uyrıunluğu, 

iv. Finansman kaynaklarının yeterli olup olmadığı, 

(9) Konuyla ilgili olarak bkz.: BAILY, s.52-53; \IVESTING FINE, s.216-?lf'; 
:':~ROSS, s. ~>5. 
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v. ı(or ve maliyetierin kontrolu, 

vi. Hükümetle yapılan sözleımeye ili..,kin kO§ullar, 

vii. Taıeronlarlo olon ilitkiler. 

Yukarıdaki son Uç nokta, hukUmetle sözl~me yapan itletmelerin imal etme ya do satın

alma planlamasını doarudan doğruya etkilemektedir. Hükümetin gereksinim duyduğu mamul 

parçalarının imalatını yaptığı sözleıme ile yuklenen ana i~letmeler bu parçaların bUyük bir 

kısmını öteki iıletmelere imal ettirirler. Çunku ono iıletmeler mamul porçalarının tUmünü 

imal edebilecek yeterlikte imalat kapasitesine ve becf..1"isine sahip değildir. 

Çolı~momızın bu kesiminde burqyo dGk, kendilerine ö:zcıU nitelikleri nedaniy~e, imal 

etme ya da satınalma planlomasının ve genyöntemlerinin en belirgin örneklerini olu§turan 

c;e~itli mamul ve iılatme tUrlerini incelemeye çolı~tık. Eu kesimde belirrıin imal etm0 ya 

da satınalma soruıılarıno ve Cl'Jrıco ~ıenit mamul dizisine sahip temel imalat itletmelerini 

-·ele aldık, Bu temel imalot itletmeleri yaomda, öteki mamul ve imalat iıletmelerinin de 

bulundL•ğu bir Gerçektir. fakat, imal ıetme ya da satınalma kaalan ve anoiizine ili§kin 

en uy~ıun yöntemin ya do stratejinin, oyrınhlt bir biçimde belirlenmesinde gözönünda 

b•Jiundurulmosı gereken ç01itli tipik noktaları açıklamak için, bu kesimde yeter! i sayıda 

örnek vermemiz nedeniyle, öteki momul ve iıletma türlerini ele alıp incelemedik. Bu ke

simde inceledi[:jimiz mamul ve i~latme türlerine özgU belirli niteliklerin bazısını incelemek

le sorumlu Ust düzeydeki kilit yöneticilere sahip olmak: bir imalat illetmesi için son derece 

önemlidir. Çünkü, momullertn ve iıletmelerin bu belirli nitelikleri, bunlcra ili§kiıı nihai 

imal etmn ya da satınalma karalarını etkileyen temel etkenlerden birini olu~turmoktodır. 

Mamul ve iıletmelere özgü bu belirli niteliklerin, i§ietmenin imal etme ya da satın

alma kcrarlarına uy:;:ıulanıp uygulanamayacağını anlamcık ya du gö:z:önünde bulundurulması 



-31 -

rJerekli öteki eketkenlerin buiJJnup bulunmadığıni saptamak amacıyla, yöneticilerce ay

rıntılı bir arcıtırman ın yapıiiTII.lSı gerekir. Momullere ve iıletmelere il iık in nihai imal etme 

ya da satınalma kararlarının alınmasında çaiJJmamızın bundan sonraki kesimlerinde ineele

yc::ceğimiz öteki etemel imal etme ya da satınolma etkenlerinden hE.'I'hangi birinin nihai ko-· 

rarı etkileyip etkilemediğini saptamak ve ayrıca mamul ve i~letmelere iliıkin analiz yön

temleri aracılığıyla ulaıılan nihai kararları bu alternatif etkenlerden hangisinin daha çok 

etkilediğini belirlemek ilietme yöneticilerince alınocak en son önlemi oluaturur. 



lll. ii\.1\AL ETi'v\E YA DA SATINALiv\A SORUNUNA iLiŞKiN TEMEL ETKENLER 

' i~letme yöneticilerinin irrlal etme ya da satinalma konusunda tutarh, doğru ve ekonornik 

kararlar almalannda, onlara rehberlik edecek sihirli bir formül, ya da baktıklorında ne yap-

maları gerektiğini belirtecek billur bir top yoktur. Buna kaqın, yararlı imal etme ya da sc-

tınalma kararlarını belirgin kılan ve olanmalarına kolayl~tıran son derece değerli temel ve-

ri leri sağlaya n bir k~ standart ve belirli analiz yöntemleri bulunmaktadır o Bu tür analiz yön-

temlerinin zorunlu kıldığı ayrıntılı bilgiler, ialetmenin çeıitli bölüm ~neticilerince sürekli 

biçimde $ağlanabilir o imal etme ya do satanolma kararlerını etkileyen yeni etkenler oluıtuğun-

da, i§letme yöneticilerince imal etme ya da satınolma konusuna ili§kin olarak saptanan i lk 

yönetim politikası değiıtirilir (1) o 

,, ! 

Bir imalat illetmesinde, imal etme ya da satanolma kararlarını olmaktan sorumlu bir yö-

neticinin, imal etme ya da saYınalma analizine baılatkerı, öncelikle imal etme ya da satın-

alma kararlarını etkileyen önemli sayısal ve niteliksel etkenleri ve beklenilmeyen gü~lükleri 

(pitfalls) i~eren bir tabioyu hazarlaması gerekir. Çunku, bu temel etkenierin ve beklenilme-

yen güçluklerin doğru olarak yorumlanmaması ya da gerekli önlemlerin alınmaması durumun-

do, maliyetlerde büyük artıtlar olacağı gibi, aynccı dü§Uk kaliteli mamullerin imaline, iı-

letme kôrında büyük bir azalmaya ve sipariılerin yerine getirilmesinde önemli gecikmelere de 

olanak sağlanabilir. i§te bu nedenle, muhasebeciler ve iıletme yöneticileri, imal etme ya 

da satınolma seçeneklerine ilitkin sonuçların kesin bir bi;imde belirlenmesinde ve değerlen-

mesinde kullanalacak teknik bir yc:sntemi geliıtirmek zorundadırlar (2). imal etme ya da satın-

alma sorununu etkileyen tUm etkenler gözönUnde bulunduruldvğunda, bunlardan en fazla ma!i-

yet ve mevcut imalat kapasitesi dikkatimizi çeker. iyi bir imal etme ya da satınalma kararı, 

(1) GROSS, so3o 
(2) HARRY GRC)$5, "N\ake or Ouy Decisions in Grovving Firms", The Accounting Review, 

(October, 1966), s .745. 
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bununla birlikte bu iki temel etkenin dııında, bunlara göre daha az bir öneme sahip öteki et-

kanierin de değerlendirilmesini zorunlu kılar {3). Yatartmların geri dönme oranı gibi finansal 

etkenler, imal etme ya da satmalma seçeneklerinin de~erlendirilmesinde öncelikle duıunul-

mesi gereken etkenler olmasma kat~tn, imal etme ya da satanalma kararlaranda ger;ek finan-

sal değerlemelerde oldukça önemli rol oynayan f~nansal olmayan etkenler de gözönUnde bu-

lundurulmalıdır. Finansal olmayan bu etkenler, değiıik ilietmelerde değiıik kO§ullarda nite

likleri gereği oldukc;a önemli rol oynarlar (4). imal etme ya da satinalma kararlarına iliıkin 

etken ler; finansal, stratejik ya da faaliyetsel ol abi Idi k leri gibi ayraca, uzun ve kısa dönem-

l i ya da mi ll i ekonomiyi etkilayen politik nitelikte olcibil irler. Fakat, her etkeni n iıletme ya-
1 . : ' 

tarımlarının g~ri dönme oranı ve tıletmenin selecekteki k6h Uze~ihdeki doldyH ya da dol_aysız 

etkisi göz önUhde bulundurulmalıdır (5). imal etme ya do satmalma sorununda gözönUnde bulun-

durulması gereken temel etkenleri ~ylece sıralayabiliriz (6): 

1- i~letmenin ulaımayı amac;ladığı bUyUkluk hacmi, 

2- i§letmenin sotı1 hacmi, 

3- Mamul porc;alartntn ve materyalin sağlandığı sunu kaynağının gUvenitirliği, par(jcı 

ve materyalin kalitesi, 

4- Gereksinim duyulan mamul parı;alartntn ve materyalin miktarı, 

5- iiietmenin iıgucu yeterliği ve hacmi , 

6- iş !etmenin mevcut imalat dötem ve donatımlarının yeterliği , 

7- i1letmenin teknik ve ytSnetim kadrosunun gUvenilirliği, 

(3) LEE-DOBLER, s.296. 
(4) NATiONAL, ASSOCiATiON OF ACCOUNTANTS, Criteria ••••• , s.15. 

(5) CHAPiN, s.54. 
{6) GROSS, i\/ıoke or Buy, s.4; NATiONAL ASSOCiATION OF ACCOUNTANTS, 

Criteria ••••• , s.l6; GROSS. "lv\oke or E.uy Decis~ons in Growing ..... , s.745; Kamuran 
PEKINER, lıletme Denetimi (1 letme Analizleri), {Istanbul: Se~! i'v'\~tboası, 1975), 
s.39J; HUBLER Çev.: R.U TUN), s. v; LAFRENTZ (Çev.: R.USTUN), s.l57; 

RAUNiCK-FISHER, s.64. 
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8- imal etme ya da satınalma seçeneklerine ilitkin maliyetler, 

9- Finansman koıulları , 

10- Patent ve imtiyaz sağlama olanaklarana iliakin sınırlamolar ve mamul parçasının ti-· 

cari markos ı , 

ll- i1letmenin mesleki görgU ve tecrObesi, 

12- Teknolojik yenilikler, 

13- imalat sUrec:ine ili§kin sırlar, 

14- C·teki etkenler, 

Bu belirli etkenlerden bir ya da bir ka;ının, belirli bir imal etme ya da satınalma ka-

rarına uygulanabileceğini belirtmek yerindedir. Aym tek ilde, yukarıda sıraladığımız bu et-

kenlerden bir yQ da birden fazlası, imal etme ya da satına,mcı seçeneklerinden birinin seçi-:·: ., . ' . 

m inde oldukça etkin bir rol oynayabilir. Bu etkenierin en iyi biçimde qnaliz edilmesi ve de-
. ' . 

ğerlendirilmeslyle, en uygun se;enek en kısa zamanda kolayhkla belirlenebilir. En uygun 

seçeneğin sec;ilmesiyte de, verimsiz imal etme ya da satınalma kararına yof açan ve maliye-
. ~ . ., . 

tl oldukça yUksek ot(ln bir programın uygulanmasının önUne geçilmiı olunur (7). Şimdi bu te-

mel etkenleri sıroyla incelemeye çalııalım. 

1. iıletmenin Ulaımoyı AmaçladıŞı Buyukluk HacmJ 

imal etme ya da satınolma politikasman saptanmasında yapalan temel hata, iıletmenin 

planlanan uzun-dönem bUyUme hacmine uygun dUımeyen bir kararın alınmasıdır. Her iıletme, 

ilk kuruluı yıllarında, son mamullerini oluıturan belirli mamul parçalarına uygulanacak ima-

lat iılemlerinin niteJiğini ve geniıliğini belirten kısa-dönem imalat planlarını yapmalıdır. 

Buna iliıki n tipik bir örneği otomotiv sanayiinden verebiliriz. Otomobil imalatında hn'· · ...... • 

(7) GROSS, 11 f>~ke or Buy Decisions in Growing,. ,
11

, s.746. 
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bir i§letmenin imalat politikasi, sunuculardan satan aldığı temel mamul parçalarını monte 

ed "'rek nihai mamulu (otomobili) imal etmek olsun. Temel itlevi montai yapmak olan bu 

i§letmenin, gereksirHm duyduğu buiileri ya da öteki temel mamul por;alorını, kendisinin 

imal etmeye çalıarnası son derece hatalı bir eylem olacaktır (8). 

i~letmenin bUyUme modeli, genellikle sattı hacmindeki artı1ların bir sonucu olarak ge

li§en i~letme eylemlerine uygun ya da paralel olarok bir ka; cıamoda belirlenir. imalot i§

letmeleri, temel mamul porçalarım çoğu kez daha önceden karariattınlan belirli bir nokta

ya dek sunuculardan satmalmaya devam ederler. Bu belirli noktadan sonra, mamul parçala

rını satınalmaktan vazgeçip kendileri imal etmeye baılarlar. i1te bu nokta, ilietmenin ge

ni ıleyen satıı hacminin ve bu temel mamul parçalarının itletmece kullanım miktarınm, bu 

parçaların i1letmece imal edilmesine sunuculardan satinalmaya ~(jre daha duıuk bir maliyet-

le olanak sağlayan noktadır. 

iıletmenin gereksinim duyduğu temel mamul porçalarınt, belirti bir noktaya dek sunu

culardan satın alıp, daha sonra bizzat imal etmeye baılamcasana örnek olarak, koltuk ima

linde bulunan (ABC) mobilya ilietmesini ele olalım. (TABLO: l)de görOldUğU gibi, (ABC) 

mobilya iıletmesi koltukları 25.000 birim arttırarak imal etmekte ve her 25.000 birimlik 

grubun birim imalat maliyetlerini de daha önceden belirle mil· durumdadır. iıletme haliha

zırda bir koltuğun clö1emini sunuculara 3,5 dolara yaptarmoktadır. iıletme 75.000 birim ima

lat hacmine ul01tığında bir koltuğun döıenmesini 3,40 dolara rtıal edec~inden, koltukları 

kendisinin dö§emesi daha kôrlı olacaktır .(TABLO: l)de birim moliyet verHerine ek olarak 

ayrıca, imal etme ya da satınalma seçeneklerine ili1kin kart•laıtı_rmala gider ve gelir kalcm

leri de sunulmu§tur. ijletmenin koltukları kendisinin imal etme eylemi, i§lı~tm•::nin öteki 

ticari eylemleriyle bUtUnle~tiğinde ve 75~000 birim imalot hacmine ul~ı_ldığında, vergiden 

(d) GROSS, lv\akeorBuy, s.4. 
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Sa(ış ye YC.netim Gic erieri 

fDc~şken t~ruiyetl-sırin oj .. 
VJ:;:~G!nEN öNCE HET ~A?i. 

ı ------------r---------------.-------------1 1 . 
Sunuculazdan s2.tm alına<.l ! tm.alatı lılanlanan koltu}( Planlıman ıwıtu!:.~ miktarındaki 

b\ günkü koltu!r. miktart miktarı sapmalar 

75.000 birim 75.000 birim 

4.0M.OOO.- 4. ono.ooo.·- --· 

' 
262.500 -

(262.500) 

1.000.000.- ı 1.150.000.-- 150.000.--

1.000.000.- 1.082.500.- s:;.5~0.-· 

600.1.)00.--· . ;322.500.--- 22.509.-

{%~0) {% 57,5) 
~--····-------.. .. 

2.862.500.- 2.855.000.-- c.5oo}.--
----· 

1 

1.137.500.- 1.145.000.- 7.500.-

858.750.- 858.750.- ---

%80 %30.1 

278.750.- 286.250.- 7.500.---

--- ------... -----------~·--

Koltul< döşem..ıoo mşırtn oMI;y.U., :1 . -·-- ... ~ .. --·;----:---.-.-----r--,z;-----..... 
?.5.MO tmnm· : 53.mH i T'mm ı : !'U~OO ı g!nTi'< . 

~giktar ~sirim :'1ali.l ? ~ikt~r Birim l':'lali. ' 1\Jfi~~ta ! '2lri~n r~.r ali. , 

55.000 2.20 105.QOO 2 -~ ft ........ 15CJp()t ~t::}O 

37.500 1.50 65.000 1.30 82.S~Q 1 .. 1{6 

15.000 o. so 20.000 0.40 2ı,MiQo ·jJ.3~1 

ı ı - ---- ------- ··------ ------
(137.500) 4.36 _190.500 ı 3.8~ 255.~(iı:;:; 3.4~ 

-··---- ---- ·------- -- -----

ı 
1 

1 
1 

i ı 
ı ı 1 

ı ı 
! 

TAEI..ft :i -· 6.oltuk 1mııl :E~.::~~ı !A3() Mobilya lşlP-tmesinin Kolt•Jk !:malbıe İlişkin Şimdiki ve Gelecette~ı:i Eylemlerin §onuç lan. 

'::\AYNAK: GRO~.:i, ";.',!Eık~ C>! 3uy Decisions in flrowing" ...... , s. 747. 
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önceki net kôrdo 7.500 doları bulan bir artı1ın olduğu qörUIUr. (ABC) mobilya i1letnıesi-

nin nihai korarı alırken göz önünde bulundurmak zorunda olduğll en son etken, yapılması 

zorunlu bir ek net yatırımın değerlendirilmesidir. (ABC) mobilya iıletmesinde, birbirini 

izleyen itndcıt seçenekleri; ortan materyal, i1çilik ve genel imalat giderleri için toplam 

olar ::ık 50 oOOO dolar net ek yatırım sermayesine gereksinim göstermektedir o (ABC) i~let-

mesi nihai değerlerneyi yapcırken, koltukların kendisince dö~enmesini haklı kılan verrıid<:m 

()nceki %15 oranında bir kozancı gözönünde bulundurmalıdır. 

Bu örnekte imal etme ya da satınalma kararana uygulonacak maliyetierin tUmU tahmini 

deği§ken maliyetler olmalıdır (9). Etde edilen sonuçldr, alınon kareran hem lehihde ve hem 

de aleyhindeki öteki getçelderle bi~ tutarlık iÇinde olabilirler• 

Son dde<Edinamik bir scıtıı ~ne sahip iıletmeler, tUm tMOlot iılefmelerini uygun 

bir zamonda tamamen ele ~;eçirmek amacıyla, imalah tomamlanmı1 mamulleri satın olarak 

piyasada tamamen bir komisyoncu olarak eylemlerini sUrdUrUrl e~. E'.u kC~ullardo yapılan 

imalat
8 

bO§Iangaçta yapılan imalotton genellikle oyrı olarcık planlanmoz. 

EüyUk ve kuçuk imalat i~letmeleri, yönetirnce zamc.ın zamm korcrloıttrılması gereken 

konularda bir takım önemli sorunlarla ka'ftlotırlcr. i1letmenin uiOJmoyı omaçlcıdığa mamul 

çe§ it! endirmesinin dE:.irecesi, soırunlora verilecek en iyi tsrnuktir. Bilindiği gibi, i§letme ey~ 

lernlerinde buyurneye ve rıeniilemeye do!Jru aenel bir eğilim vardır. Buyume iki ~ek2de ba-

§Orılır (lO): 

i. i§letmenin halihazırda imcıl etmekte olduğu bir ya da daha foz:la mamul dizisinin 

imalini ve satıiını arttırmcısıylcı, 

(9) C'·ROSS, 11 Make or Buy Decisions in C.rowing., •• ", s. 7·46. 

(10) ;-'l~i0N 1 s. 7 o 
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ii. iıletmenin yeni ya da ilgili olanlara kayard< faaliyetalananı geniıletmekle, bu 

da ancak, mamul çe1itlendirmesiyle olur. 

Dikey bUyUme orzuJUno ek olarak, bir de iıbtmeleri daha çeıitli mamul imal etmek 

için özendiren ve son yıllarda oldukça <:>nemli rol oynayan bir tstek daha vardır. 8u istek 

de, rizikoyu en aza indirme ve buyuk bir finansal istikrar sô.ğloma azusudur. r~te bu is-

tekler, bJr iıletmenin tUm eylemlerini bir mamul tUrU Uzarinde yoğunlqtırmoması (ya da 

yumurtolcJrını bir tek sepete koymomosı) gerektiği konusunda bir uyarıdır. Mamul çe§it

lendirmesini sUrdUrmen in aleyhinde kuıkusuz çeıitl i g<:>rU~Ier ileri sOrUlebilir. t ncelikle, 

i§letmenin oldukça genil bir olanda eylemlerini sUrdUrmesi, onu uzmaniC!imonın sağladığı 

yaralardon yoksun kılmaktodtt. Ayrtca, momut' çeıitlendirmesi; · iıletmenin mevcut ener-

jisini (gUcUnU), teknik ve y<$nebel yeteneğini, çeıitli mamullere dağıtmasa nedeni ile, so-· 

kıncal ı bulunmaldadın Eski bir görUıe göre,_bir i§lctmenin her iıi yapm.oyo ygbalusıntn.onu 

hiç. bir olanda seçkin (uzmdl\) kılmama gibi bir sakaneası verdır. Bazı iıletme yöneticile

rinin, mariıul çeıitlendirmesi yönUnde kuvvetli bir eğilima s~hip olmolorıno korıın, bazıla-
,. ·.·' 

rının da belirli bir mamul Uzarinde uzmaniatma eğilimint sUrekli kılmalerı oldukça ilt~inç 

bir sorunudur (ll). Belirli bir buyukluğe ulcııma eğiliminde olan iıletmelerin sayıs•, kuçük 

bir iıletme olarak kalmak isteyen iıletmelere göre daha fazladır. Ku çuk yörelerde eylem-

lerini sUrdüren itletmeler 
1 

nitelikleri gereği ~enellikle uzmcinl<1riıa eğilimindedirler. Fa-

kat bunların yanında sayısız mamul imal eden bir çokkuçuk iıletme de n1evcuttur;. 

Satı§ hacminin imal etme yo do satınolma kcrcrlarıno yoptığı etkinin işlatme yönetici-

lerince yeterince deoerlendirilmemesi, en bUyUk tehlikelerden birini olı;ıturur. (TA!J!.O:I) de 

(ll) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: CEMALCILAR-AŞKUN-BAYAR·-(:~ZAU', 
s. 191-193. 



g5rUidüğU gibi, ilietmenin mamullerine ili1kin sotı1 eğilimleri ile, mamullerin imalatınan 

etkenliği ve sotıılcrınan kôrlılığı orasında direkt bir il iık i bulunmalıdar. (ncelikle, tüm 

andUstrinin toplam sotı~ hacmine il i1kin Istatistikleri incelenmelidir. E\u istatistikierin oy-

rıntılı bir biçimde incelenmesiyle, iıletmenin belirli bir dönem içinde elde ettiği pazar 

peyının tUmU kolayca bulunabilir. Bu istatistikierin Ust ve ah eğilimleri :ıibi, kapsodık-

ları yıllara göre bir tutalılık ~JC5sterip g<:>stermedikleri de dikkatli bir biçimde incelenme-

lidir. B;u istatistikierin yo~undcı ayrıca, satı1 hacminde azaimalcra yol açma dosılıfjı bu

lunan nedenlerin de fJÖZCinUnde bulundurulması gerekir. iıietmenin satıı hacmindeki a:zal-

malar; rakip iıletmeletin mamw.llerini iyileJtir~eleri ve pazacı yeni mamul sunmaları, it

halat gUnirUklötihih dUSUrUima~t, y~:ıril y~ht ttl~tmeletiı\ tekobe~c;i ıotıt potctına girmeleri 

sonL•cundo oluıur (1?). 

imalat maliyetleri satınalma maliyetlerine g&e daha fazla olan bir i1letmenin, satı§ 

hacmine dayanarak bizzat imal etmeye katar vermesi son derece hatalıdır (TABLO::ı) deki 

analiz biçiminde} imalat olanaklarına, are~~tirma: eylemlerine, geli1me omacıylo yapılan 

incelemelere ve imalot eylemleriyle ilgili mUhendislik hizmetine ilitkin belirli maliyet 

kalemlerinin tUmU g<SzönUnde bulundurulmalıdır. Bu saydığımız maliyet kalemlerinin, 'Je-

nellikle i~letmenin mevcut satı~ hacmi üzerinden amorti edilmeleri oerekir (TA!:.LO:l) deki 

analizde ayrıca; taıımo ·.:ıiderleri, stokta bulundvrmo moliy.etleri, dapolarncı maliyetleri 

ve amortisman giderleri de belirlenmeli ve hesaplomalarco içerilmelidir (13). 

Doğru bir sah~ hacmi kestiriminin yapılabilmesi için, gOvenilir satı1 verilerine Fıe.rek-

sinim duyulur. Ticaret Bokanlığı, Devlet istatistik EnstitUleri, Merkez Bankaları, Menkul 

Kıymetler Borsası ve öteki Kuçuk Ticari Kuruluıla gibi tum Devlet Kurulu~ları son derece 

(t::') ,·.·~·ROSS, 11 Make or Eı..'Y Decisions in Growing •••• ", s. 750. 
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değerli istatistikleri içeren raporları, ayrıntılı bir bi.çimde ve dOzenli olarak yayımlaıııakta-

dırlar. Ayrıca; çeJitli bankalardan, imalat endOstrlsine ili~kin olarak yayımlanan bulte·nler-

den ve özel i~letmelerin çıkardıklan dergilerden mamullereve iıletmelere göre duzenl~nen 

satı§ hacmiyle ilgili verileri sağlamak olurludur. · 

i~letmenin sattı hacmini geniıletİp bOyUtebitmesi i;in bellrU bir koç kaynağt saptaması, 

son derece önemlidir. Sava~ araç ve gereçleri imal eden i1letmelerle, elektronik araç ve ge

reçleri imal eden i1letmeler, bir çok mamuiUn önemli mU1terisidirler. iıletmec;e imal edilen 

mamullerin dı§ ulkelere satılması, gUmrOk tarifelerinin sınarlan içinde, iıletmenin satı§ hac-

mini geni§letmesine olanak sağlar. Dıı ulkelerden ithal edilen mamullerin iıletmece imal 

edilmesi, satı§ları arttırıcı iabalario birlikte iıletmenin sotı~ hacminin artmasına bUyUk ölçu-

de katkıda bulunur (14). 

Satı~lorın azalması ya da çoğalması imal etme ya da satınalma onolizinin yapılmasına 

neden olur. Sat ı§ hacmindeki bir azalma imalot döıem ve donatımlarının ve ayrıca i§letmedc 

çalı§an i§çilerin atıl kalmalarena neden olur ve sonuçta da, imalat eylemlerini azaltır. iı-

letme yöneticileri imalat olanakları ve iıçileri atıl kal1nca, daha önce sunuculara yaptır-

dık ları iılerini kendi otelyelerinde yapabilmek için bU yuk çcıbcı iıarcorlor. i1 letme yt>neti-

cileri i1letmenin sotı§ hacminin arttığı desnemlerde ise, yUklenmi§ oldukları imalat talep-

lerini kendi sınırlı c:löıem ve donatımlarayla karıılayamadıkları zaman sunuculcırdan yardım 

isterler. i§te, sat ı§ hacminin arttığı dönemlerde, mamul parçalarına ili~in imal etme ya do 

satınalma analizi; imali sunucularca yapılmqsı gereken mamul par;alara ile~ iıletmece 

imal edilmeleri en kôrlı olon mamul parçalaranın kesinlikle belirlenmesi· zorunlu kılar (15). 

3. Sunu Kaynağının Guvenilirliği, Parıa v~ i"v\ateryalin Kolites~ . • 

ı\\ateryot sunucularının gUvenilirliği konusunda yap'ılan aroıtırmonın eksik olması, 011rı 

(14) GROSS, tv\ake-or-Buy, s .7. 
(15) LEE-DOBLER, s.295. 
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mal iyetlerin olu1masına yol açtığı gibi ayrıca, iıletme yöneticilerinin imalot programların-

da büyük korm~ıklıklcro da yol açabilir. Satınalmo sözlqmelerinirı yapılmasına olanak 

scı(la}'ün va imalot iılemine b~larnodon Vnçe yapılrn!fiyi bir oroıtırma, özeilikle i~letme-

nin daha önce imal etmeyip, yenice tmoline bqladığt mamullerin zorunlu kıldığı materyo-

ii sajlr..ıyan bir koç sunucuyu içermelidir~ Sohnolmo,sözleımeleri, olarıoklor elverdisince 
' 1 ı 

birden fazla sunucuyla dUzenlsnnielidir. iıletmeninıbir tek sunucuyo boslı kolmosı, i§let ... 

men in fi}'Ot crtı~lcırıno ve sunucunun materyal gönderm~lerinde yaptığı kesiki ikiere kar~ı 

kO'tmcı oubunıJ 6zaltlr • iıletmenin hem i~ hem de dıJ olmak Ülere, birden fd~la sL;nu kay~· 

nağıno sahip olmcıSı, yUksek moliyetl~ri zorunlu kılobilmesine kaıtn, iıletmeye yine de bu

yük yararlar sağlayabilir (16). Bir imalatçı ister son kullanacı olsun, isterse ayrı bir sunuct: 

olsun, materyal ve mamul parçalarmdaki darboğaxlcır (ttkanmalQ') her imalatçıyı yok ede~ 

bilir. Blı nedenle, ikinci bir sunu kaynağtnın sUrekliliği, imalat ialemlerini gUvenceye baj-

lamaktadır. i~letmenin saygınlığını kozanan sunuculor• yeni yeni fikirleri uy:Julamak; pi ~-

yasada sıkıntısı çekilen materyal ya da mamul porçalarının iıletmeye gönderilmesini hız-

landırmak ve mamul parçalarının biçimine ilitkin değiıiklikleri sUretle yapmak suretiyl-:ıi 

imalatçıların tasarrufta bulunmalarına olanak sağlarlar (17). Eğer, ikinci bir sunu kaynağı 

mevcut d.J]ilse, sunu kaynağından sağlanan materyal yoda mamul porçolcırın.ın iıletmecıa 

bizzat imal edilmesi gerektiğinin, sunu kayncığındold t&konmolcıro kcrıa qlınocak önlemi 

olu§turduou kanısındayız. 

i§letmenin oldukça yeti§mi~ bir personel takımsyla ya da sö%1eJme yaptığı danı~manlarla, 

sunucuların kullanılabilir imalat döıem ve donatımla.ıno iliıkin olarak yoptıQı teknik ar~~ 

tırmo çok önemlidir. Bu teknik aqtırma .. sunuc:~.~ların kullonılabılir d~em ve donatımlarını 

(16) N.~.TIONAL ASSOC!ATION OF ACCO! INTANTS, Criterio •• •t s.IE; f:',ROSSf 
Make or Buy, s. 7. _ 

(17) CHA?IN, s. 54--55. 



ayrıntılı bir bic;imde.beUdemelerini ve çalııttrdıkları personel in mesleki tecrübe ve bilgi-

lerini bildirmelerini zorunlu kılan oldukça ayrıntılı anket sorulcırının, sunuculora sorulma-

siyle kolayca yapılabilir. Ayrıca, sunuculorın ivedilikle teslim etmek :zorunda oldlıklora 

mctnul porçalar1nı imal etmede kullenabilecekleri imalat kop05iteleri de, belirlenmelidir. 

Sunucuların sayısol ve niteliksel dağıtım progromlarını yerine getirip getirmeyeceklerini 

anlamak amacıyla, sunucuların qeçmiıteki boıaralCI'ına doyoncra< bir incelemenin ycıpıl ~· 

rncıSı. rıerekir. 

Sunu koynajının güvenilirliği ile eıit öneme sahip bir boJka konu da, satınaltnon mo-

mul parçc:ılarının ve materyalin kalitesine ilitkin stondCI'tlorın belirlenmesidir. C zellikle, 

son mamulü olutturan' ek mamul PO!"c;olarınu\ Imal edil~inde kul,anılaı meteryal in; hf:m 

imal etme hem de •otınalma seçeneğinde daha önce belir1en~n stC!Jildortla-a uymaması sonu

cunda, iıletme oldukça yUksek irrlolat malıyetieti ve kayıplarıyle kQ1Üolobiltt (18). Bu 
1 

nede~ie, mamul ptk~dları~do ve ~teryalde illetrnece oteftd\ raitehkler, ayrıntılı bir biçim-

de belirlenmeli ve ayrıea, bu nitelikleri" olup olmadığını saptamada kullcvuloeak katı kont-

rol yöntemleri de geliıtirilmelidir. Kalite kOI'Itrolune ilitkin tUm bu nitelikler ya do ston-

dertlar, sunuculCI"la yapılan satınalma sözleımelerinee özellikle 1c;ertlmelidir. Mamul un 

kalitesini etkileyen etkenler, i1letme yöneticelerinçe gözöUUnde bulundurulmolıdır. Ka~· 

lite kontrolu, iıletmenin ;:;ereksinim duyduğu mamul parçalorını kendi imalot o&anoklariyla 

bizzat imaf etm~i durumunda;· daha iyi yapılabilir. Eğer mamul paçaları ve materyal, su-

nuculardon sağlanıyc:rstı, bu durumda kalite k()fttrolu igin pratik ya da uygun olmayan ek 

denetim yöntemlerine r:ereksinim duyulobil ir 1 E;J~r, mamul pCI'çolcrının kalitesine il iık in 

standartlar sunucularea korunomryono, bu durumda ialetme rnUtterilerinin gUvenini kazan-

(
H') f"".ROSS llLA-L 1'1\ D • • • (' • ll 753 ı o '·, r ıv'KlKe or ıııuy ecısıons ın -~rowırtg •••• , s. • 
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mak omaeıylo, paçalcrı bizzet imal etmek zorundodsr. iıletn.nt; i~ine dU1Ulme olasılığı 

kuvvetli tuzakları önl.amek amacıyla, mamul parçalannm kali~i~ Hi~idn standertları ,. 

subjektif kriteriere göre değeriemek yeriner objektif krit€1'lere göre oioraokla elverdi[Jince 

cıyrantılt bir biçimde değerlemalidir (19) .. 

Hem iiietme içinden ham de sunueulcırdan sağlman mamul porçolat, kaliteye ili~kin 
•' . 

standortları bUyUk ölçude etkiler (:O). Mamul paçolcrtno ilitki.ı. kalite stondortlaını, i~-

!etmenin satı~ bölomuyle mUhendisl ik bölomu birlikte sapteri or. Belirlenen kalite staıdatM 

lerı .. sunucularo il iık in olaok yapılan arqtırma sUresince değittirilmeyip, cıynı dUzeyde tu·· 

tulurlar~ Bu kalite stondatları, ~,enellikle yeni materyalili ya da dcha gelittirilmiı imalat 

. yöntamlerinin bulunmasıyle ya da tuketici talebinde bazı de9iımelertn oluımostylai ancak 

doği1ir (?1). Sunucuların kaliteye iliıkin yeteneklerinin zornal zornan dec:Jiımest nedeniyle, 

imal etme ya da satınal mc kararlarının dönemsel olarak yeniden değerlendirilmesi gerekir(':>;). 

Materyalin soğlonmosıno ili~kirı öteki önemli etkenlerden blri de, sunuculcrın finan

sal istikrarıdır. iıletmeler gereksinim duyduklari materyali çoı~u ket öteki sunucuların 

pat.::mt hClklarını Çiğneyerek imcıl etmtı olan sunucul(H'don satıKoldıklcırı~d~: b~ ~terYcll i 

ucuta mdl ed~ler • Su~uc:ularlh patent haldaı dd1 yasald-l cı uUvenceye bağlanabilir. ı'vic,.. 

tctydlln gtsht!ettlmesi 7ibi, materyalin yUkletiln;astnda ve g~rderilmesinde kullantion dö-

§enı w:: donatımların do, maliyet açısından analiz edilmesi :;:ıerekir. !ı.ynı zamanda, qe-

reksinim duyulan rıv.:lmul pcrı;olcrının bir tek sunucudon sotınolınmosının, farklı imalat 

yöntemlerini kullanan birden fazla sunucudon sohnoltnmostna 9öre, daha ekonomik, daha 

·stb;n olduğu ve mamul perçalarının de, daha iyi tamaml·anınıı (butunleıtirilmi~) oldu[ju 

(19) NATIONAL ASSOCIATION OF ACCQI!NTANTS, Criteria •••• , s.l6. 

(?.O) MYRON J.HUSLER, Jr., "Make or Buy Dec:isons", (DERLEYEN: RICHARD F.VANCil), 
Financial Exec:utive's Handbook, (Homewood, lllinois: Down Jones lrwin lnc.,l970),s.?.93. 

(?1) SCH! !BA, s. 51: .• 

("??) RA! lNICK-FISHER, s. 67. 



g<:.Szönündo bulundurulmalıdır. Aynı ilkeler 1 ham madde ohmlaıno do uygulanobilirf":3). 

I f":";ereksinim Duyulan Mamul Pcrçolcırının ve Materyal in. Mi.ktat . 

i§letmece gereksinim duyulan momul pcırçasın1n miktcrt; hem imal etme, hem de sa

tın almc seçene9inde, materyal moliyetlerini bUyUk cslçüde etkilemektedir. iıletme nor

mal k~ullcrda, çeıitl i bölümlerinin gereksinim duyduğv mclllUl pa-çalaını,croç ve gereç~ . . ',.r·. 

leri; böiUmlerce istenen anda satınalebilir • Bu durumda, kuc;uk miktala-da alım yapılma-

yaco~ı için de iıletme satınolma ve totımaya iliıkin ek mosraflardanda kurtulmu1 olur. ~ . . . 

imal etma ya da satınalma kcrorlarında gereksinim duyuton mamul parçalcrm, araç ve 

gere'ile.rin, istenen zamanda sağlanması, çe§itli ned3n1erle çok nadir durumlarda gerçek-

l~ir. Bunların tedarikini etkileyen ön~mli etkenlerdeft biri 1 yetersiz talep kestiriml.eri ne

deniyle, bölUmlerce gereksinim duyulan mamul pcırc;Cl$1 miktcr1n1 keştirmeniri oldukça oUç 
,.,., . 

olmasıdır. "·}ereksinim duyulan mamul perçal aa ve materyalin, tıletmcce lstenen zamanda 

sağlanmasına ili§kin etkenlerden ikincisi de, sunucuların ve nakliye i§l.etmelerinin mcırnui 

parçalarını ve materyali teslim etınev~ ~derme illemini geciktiren çeıitli nedtinlardirC'~). 

ı\~amul porçaları ve materyalin i1letmece buyuk miktarlerde scıtuıaol ınmcısı; g~neiHide önem.;. 

• 
li bir buyukluğe uiC§an:moliyet crttın.,Jcrına (tosorruflcrına) olanak s<>Jlcır. i§te/ yuko-. . 

rıda belirtmeye çalııtığımı~ nedenlerden dolayı, maliyetlere iliıkin miktar etkenlerinin 

tumü, imal etme ya da satınalma se~enekleri~de ;;ıeraksinim duyulan mamul.parçolcırı: ma~ 

teryol ve/ya da mamuller açısından dikkatli bir biçimd~ karıtiO§tırılmclt ve analiz edilmelidir. 

iıletmece gereksinir• duyulan mamul porçalan ve ~eryclin sunueulordan s~ lanmost durumunda 

bazı n0dkmeleri önlemek olonağı olmai'J10$ına karıın, bunların i~letmece imal edilmesi 

(?3) ":.·ROSS, ı\1\ake <Y euy, (" s. ·:: .• 
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durumunda, bu gecikmeleri önleme olonoor vardar. Bir ilietmede mamul pcrçcılaı ve mo-

teryol akı~ının sUrekli kılınması, imalot aaamoları oçıstndan son derec:t:: önemlidir (?5). 

i~te yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, mamul perçalarının ve materyalin i~-

letmece gereksinim duyulan miktaını, istenen kalite gibi, doğru biribiçimde belirlemek, 

.·olanaksızdır. istenen kaliteyi belirlemede değerlerdirilmesi ::ereken etkenler belirli olup 1 

çosu kez değiımcz:ler. Oysa, mamul pcırçolcrının ve materyalin miktcı-ana iliıkin etkenler 

ise, sUrekli değiımekte ve bu. ı etkenler bağımsız de~iıkenlerca belirlenmektedir. Mamul 

p'.:ırç:Jiarından ve materyalden iıletmenin ne kada satın alması ger~ktiği sorunu, satınolmc 

seçenesinde bir mik ta (ni eel ik) sorununu oluıturmasıno karı ın, mamul parçakırının ve 

mat~yal in iıletmece ne kadar imal edilmesi ve imalot kopasitesinin ne bUyUkiUkte olması 
! 

~~erektiği sorunu da
1 

imal etme seçeneğinde de, ytne bir miktar (nicelik) torununu oluş~ 

tur ur C' cı). 

5. İ tl etm~niri itgücUnUri . Uzmani ı~ BJI gis.t. ve Hacıt\l 

imal etme ya do satınolma kcrcrlcrındc;ı, illetmalerin ~u, yaprnek zorunda oldukla..o 

rı çeşitli eylemlerin zorunlu kıldığı eğ-itilmiı iıgÜcUnUn rneveı..•t olup olmodı~ını, yaterli 

bir biçimcb de?]erlemeksh:in, gereksinim duyduklaf mamul perçalarını ve materyali imal 

etmE:yc kesini ikle bOflamczlor. Bu kurc:ıl, iıletmenin ilk kez: imal etmeye boılc:ıdığı ve bu 

nedenle de, daha önceki genit imalat tec:rObelerinden yaarlaıma olonağı bulomadığı :ııa-:-

mul parçalarına ve materyola bUyuk clçUde uygulanır. Bu· çözUnısel (analitik) çalı~rnc.ı, 

uzun··dönemde geni~latilmesi amaçlanan imalat progrornlcırında, belirli iJ sınıflarının 

(pruplarının) zorunlu kıldığı iıçi sayısımn en fazla (maksimum) miktarlerint de içerir. 

(.'·' 1~·) ,~'ROSS ~~~"_ı- " D • • • (.. • 11 75'·· . '"' ··. ~' , NKAKe or vuy ecısıons ın .~'rowıng ••• , $, ··• 

(.6) SCHUSA, s. 54. 
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1-br iş sınıfında çalı~tırı lması gereken en fazla it<; i sayısının belirlenmesi gerekir. 

i~letmanin her bölOmUnde mevcut gözlemci teknik personelin sahip olduğu uzmanlık 

bi !ci s!, ait dUzeylerde ~alııan i1çilerden çok dahq önemlidir. Çunku, itletmenin kilit 

ııokta!crmda çalıtan iıçilerine, bu gözlemci teknik personel rehberlik eder. iıletme ey

k.'ın~erinin başarısını göstermek amacıylahazırlanan fSlkitabı, itletmece yapilı'nasi gereken 

çe§itli iş!ere ilitkin sorumlulukların dağılımıni do g~sterir. Eğer, iıle.t.menin i~gUcU hacmi 

o!cı':Jkça gsnl§se, Ust dUzey yönetici lerinin uzmanlik bi lgilerini arttırmak am~ciyla eğitim 

programları dUzenlenir ve uyglıloiı lt. Yd da istEmen Utzl\ıt:inhk bi lgisine sahip bu ti.Jr Ust du-
1 • ' . • • . • ~ i . 

zey yöneticileri, A.B.D.'de Ocrat kal}ıllöındô li ı.Je ~~~i bulma faaltyetl~tlyle uğrcıtan özel 

kuruluşlardan ya da sanayi bU Itenlerine verilen ilanlar aracılığıyla sağlanabilir. Torkiye'de 

ise gazetelere ve mesleki dergilere verilen ilanlardon it ve itçi bulma kurumlarandan çeıit-

li meslek odaları ve yuksek okulların mezun dernekleri aracılığı ile ve çeıitli enstitUteri 

bcı§arı ile bitiren öğrencilerin alınmasıylo sağlanır. Eğer itletme, yeni otomatik makinaları 

kullanmak zorunda ise, bu tur makinaların imalatçıları, itletmenin isteği Uzerine, imalat 

eylemleri için gerekli deneme niteliğindaki çalıtmolart yaparlar (27). 

i~gUcUne ilitkin olarak yapılmı1 bir analiı, eğer kullanılabilir itçiliğe ililkin maliyet 

tahminlerini içermezse, oldukça az bir değere sahip Qlur ya da ilgili kiailere yonlıt bir 

fikir verir. iıçilik maliyet bUtçesinin hazırlgnmosıodq kullanılan veriler; ilgili sE;mdikala-
: .~ . 

rın, c;alı~ma bakanlığının ve ;cıitli endUstri kuruluılçrının hazırladığı itçillk Ucretleriyle 

ilgili istatistiklerden sağlanır. Uygulanabilir itçilik maliyetlerinin en iyi biçimde değer-

lenebilmesi için, birbirine benzer imalat eylemlerinin b01arısmo ilitkin hesaplamalar, 

ödenen i~çilik Ucretleriyle tutarlı kılınmalıdır. Torkiye'de iıletmelerin çoğu, kalitesiz 

(27) GROSS, Make-or-Buy, s.8. 
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i§ gücünü dU§Uk Ucretlerle etkin bir biçimde kullancrok 1• iŞ,çilik maliyetlerinde baxen önem-

1 i miktara ulqon tasarruflar sağlar. Uygulonabilir tum iıçil ik maliyetlerinin saptanmasında; 

lıukumetçe ve sendikalarco belirlenen en dUJUk iıçilik Uc;retleri ve oynı zamanda, değiten 

i~çilik ücretleri sanıflamolorına iliıkin sınırlamolar da göz~otınde bulundurulmaladar. iılet-

me~ erin .r:e alacakları iıçilere yetenek testlerini uyguloyarokf imalat eylemlerinde düıUk 

maliyetiare ve yüksek bir etkenfiğe uiOJmcısı, en önemli yeniliklerden birini oluıturur(~f·). 

i1letme yöneticileri, uzman i1çilerini elden koçırmomck ve sosyal düzeni ycı da i1let-

men in istikrarıoı sağlamak amacıyla sunuculardon hnoJ etmeye ~Jt'4"e daha ucuza sotınaldık·· 

ları mamul parçalarına ve materyali çoğu kez imal etm~e çaltıarta. ilietmenin imalat ey-

lernlerinde kullanabilen e~ itH mi§ ve i1letmeye bağlı bir iıgocunun sUrekli valığı, imal 

etme ya da satmalmc analizinin niteliksel yönUnU olu1turur (?9). imal etmeyoda satın-

alma kararlarının, i§gUcUndeki teknolojik durgunluğun en o~o h.dıdt.'bU,..,I cmoc:ryk:ı, i§-

lotmen in Ust düzey y<5neticilerince belirU arciıkiaia yeniden. d~ğerlendirilmesi gerekir(30). 

Çunku iıletmenin imalat hattına ya da dizistni tum dönem suresirıee belirli bir hıZ:Ia i~lete

rek, istikrarlı bir it gUeUne sahip olması, itletmenin bir politikcıs:ı Olabilir. iv\amul parça~· 

!arına ilitkin talep btt dolgbi'Ohtno gt>sterdfğh\de, bu tur bir politlkc, taiGp faılalıklarının 

kct~ıldhabllt'rıeSi içln, sunucutarddA alım yoptlm~tnı ~a-unlu kılar. i~ietme bu durumda, i mc~· 

kıt ayiemlerinde yardul'lcı olar<:Jc kultonmak Uzere, ~;eçici ya do mevsiiT1$el iJÇi .:.ılma yoluno 

gitmez. ( te ycndan, bc$lgesel iıçi şendikoları iılatmelero mamul pcrçalatnı bizzat imal 

etmeleri ve ~~eçici de olsa, iıçilari iıe olmaları konu~unda baskı yapabilirler. i~te, i1;:;u-

cune ili§kin bu d~Uncelerv imal etme ya da sohnolmcı kararınan olınmastndo, daha sonra 

inceleyeceğimiz finansd etkenlerden daha da önemli olabilir (31). 

.. ) ""'ROSS ··Mak B D • • • r · " \ .._ · · ·""' , ' e a uy ecısıons ın ..:"rowıng.. • , s. 74S • 

(<9) RA~ !NICK-FISHER, s.67. 
(20) HI JBLER (DERLEYEN: R. VANCJL), s. ~~93 •. 
(31) NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOtlNTANTS, Criteria •• ,., s.l6. 
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6o iıletmenin Mevcut imalat Oi?Jem ve Donatımlarının Yeterliği 

iıletmenin imal etme seçeneğlnde, imalat .sUrecinin tamamlanabilmesi için, imalatın 

zorunlu kıldığı donatım ve d8aeml~re şahip olmcısı gerekir (3?)~ imalat ltievinin dtJzenli 

ve etken bir biçimde yerine getirilmesi i.çin, gereksinim duyulan makinaların satınolinm(jı 

ya da kiralonmoşı amacıyla, öneml.t bUyUklukteki sermaye V'? finansmonınkarıılek olarak 

hazır bulundurulması zorunludur o Aynı zamanda, yeni kurulmuı bir iıletmenin ilk yılla-

rında,. imalot gereksinmelerini ka-ıılamada kullonabile.ceği hı'ıalat dl?Jem ve donatımları-

n ın tümUnU en ekonomik maliyeti eri e saği ayıp el inde bul undurıncıs ı yeral.tir. Bu durumeieı, 

iıletme yönetimine ilitkin eh csnemli sotun; finc:IU~Q, ekonomiye, imalat döıem ve 

donatımlarının kullanım kopasha$tne tltikih stnıtlamalı:ttrt çerçeve.i i~i" kalltıcrd<, ima

lot dö1em ve donatı 111~oranın imoiattokt kutlananilct•nıti ve ~lde edilmelerintri ~utc:tlı kılın

riımı •orunudur (33)• Bu ~crvn uygul~iho o~ısıncicın, iıletmenin uzun--dt)nemli belirli amaı;-

ltıtını da '~ıözönUnde bulundurorak, genellikle satınalma seçeneğinden yavoı yovaı imal 

etme seçeneğine kaymostnı zorunlu k tl~, ialetme yönettmif\in bu sorunu, itletmenin git .. 

tikçe ıiddetlenen rekabete kcırtı koymC.e için, imalotanı otomatikFeıti~mesi ve doha ekonomik 

kılmosı zorunda kalinalt nedeniyle, daha :do karnqtk bi~ ~etUek kozonar (34). 

Şimdi de, imalat dt>teırı ve donattmlaıy,o, imalot ve •attılor crastnd~i il iıkiye bir 
,. 

göz atalım. imal etme yada şatın.o'mo sorununda, imalot dtsıem ve donottmlaenın saö-

lanmosına iliıkin olcrok en lyi biçimde hazırlanmı1 bir pogramda, iıletmelerin c;odu ön-

eel i kle, soğlom bir temel e dayanarak uzvn döt1emli sot11 kestirimlerinde bulunur o Daha 

(22) A.gok.;s.l6. 
(33) ~ROSS, 11 Make or Buy Decisions in Growing .. ~ 11 , s. 7•W. 

(34) c~·ROSS, Make or Buy, s. 9. 
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sonra da, bu kestirimler belirli makinalarla ya do belirli imalot di:>ıem ve donotımlarıyla 

en iyi biçimde imal edilebilen en ekonomik imalat hacmiyle iliıkili kılınar. iıletmenin 

imalat d~em ve donatımlarının imalot etkenliği, bunların sohcılanneo yapılan denemelere 

dayanılarak, en iyi biçimde belirlenebilir. Rakip mamulleri imal eden iıletmeler, bağlı 

oldukları ticari kuruluılaran isteği Uzerine, imalata iliıkin tecrUbelerini bazen bildirirler. 

imalatta kullanılacak bir makinanın satınalınmasına iıletmece kara' verildiğinde, en et-

ken ve ça[ .. \.ı~ bir makinanın scıtınalıaobilmesi ic;in 1· gerekli giriıimlerde bulunulmalıdır. 

i~letmeler bazı durumlarda, makinaların imalot etkenli(tini kontrol edebilmek amacıyla, 

onları belirli bir sUre sınayabilirler (tecrUbe edebilirler). iıletmenin yeni imalot döı0m ve 

donatımlarıyle imal etme iılemini h ız landırmak amacıyla; makinalan her gUn için kul-

lanon iıçiler, mol<inaları imal eden iıletmelerce ya da tecrUbeli gözlemcilerce çoğu kez 

bir eğitime tabi tutulurlar ve böylece de, oluıma olasılağı kuvvetli olon elveriısiz durum-
.. • .. < 

...... 1 

ların önUne geçilmiı oluııur. iıletmelere, oland<lci' elverdiği sUrece, ek pttçal~m tokıl
mosiyle deği ı ik amaçlct l4ih lıt61'6yl akl d kullôKtlobliet\ rntıldnrih:ito sahip olmri,ah . tsnetU tr. 

Çunku, çok amaçlı makinaların kullanılmasıyla, imalati o ilgili tum maliyetleri en aza 

indirme (minimize etme) olasıliğı oldukça faziodır (35). 

iıletme mamul parçalarını sunuculcıtdm sotınalrnayı dUtundUğUnde, potansiyel sunu

cuları~ iıletmenin gelecekteki ,gereksinmelerini karııloyobllecek yeterlikte imalot kapo

sitesine sahip olmaları gerekir. iıletmenin gelecekte daha da galiıeceği beklenildiğ inde, 

potansiyel sunucuların yeterli bir kapasiteye sahip olup olmadıklarını belirlerken, iılet

menin t!elecekteki gereksinmelerine iliıktn kestirimierden yorarlanması gerekir. i~letme-

nin yeteri i bir kapasiteye sahip olamoması, ltietme için son derece uygun olan seçeneğin 

(3
r::.) ,.··noss .... ,_._ D o . . . r- • ll 7~9 .... :; ~'•., , ıvKJKe or DUY • ecısıons ın \,:··rowıno ••• , s •. , .• 
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seçiminitinler (36). Bu nedenle, imal etme ya do sahnelma sorununo iliıkin bir karar,. 

önce i~letmenin mevcut md< ine ve dt>ıemlerinin sahip olduğu imalat kopasitesinin aneıli

zin i zorunlu kılar. imalat kapasitestnin analizinde JU noktalar g6zönOnde bulundurul mo! ı

dır. imalot döıem ve donatamlarının koç verdiye çolııtırtlocağa, yapıleıcak fazl'a meseiler, 

maksimum imalot kapasitesine ulqıldığındo sunucutoro yaptaralacak i;lerin c;e1itleri (37) ~ · 

t·A~ksimum imalat kopasitesine ulqaldığando, imal etme ya da so~enolma karariarı, mevcLrt 

imalat dö§em ve donatımioranın alternatif kullorumlorana iliıJdn ek onolizierin yapılmasını 

zorunlu kılar. Bu tUr ek anolizlnr, daha fazla dönme oranı sağlayaı öteki mc:itnul pCıt~~:ıL·.,. . . . 

rını imal etmede kullanalacak bot kapasiteyi yaratabilmek amocıylq, aslıf\da 'i;letmece da-

ha ucuza imol edilebilecek mamul parçalaranan iılet!""ece imal edi.lmeleri yerine, bu par

çaların çoğu kez imdla• maliyetlerinden daha yuksak bit fiyotla sunuculordcın scıtmalın-

malarını sağlar (38). Bir ilietmenin imal atma ya da sot&nolmo scrunu, çoğu kez mevcut 

makinalarmdon, binalorandm ve iaçiterinden halihazırda boı duranlarm kuÜonılrnasa oia

sılığıno bağlı olarak doğar. iit~, tn'talotçl ttletfl'teler, bu g\bt durumlctdcı, criıilmemi1 ge-

nd imalot gtderlerini ozoltmcık ave mevcut imalot olanaklarant en etkin biçimde kullanmak 

cınıocıylo, boıı momul parçalatnl sunueula'dan satınolmak yerine, kendtlari imal etme 

yol uno ı:Jİ deri er (39). 

7. ltietmenin Teknik ve Yönetim Kodresunun Guvenilirliği 

eir çok iıletmede yapılan en bUyUk hatayı, i;letmenin her bölOmUnde kilit orundaki 

(36) NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS, Criteria ••• r s.16. 

(37) t!I 1BLER (Çev.: RIFAT OsTUN), s.l?3. 

\f!ILMER Y..'Rif..,HT, Direct Standord Costs for oecsion Making and Control, (NewYork: 
Mc"2ırow-Hill Book Company, Ine., 1962), s.s.201. 

(39) ROBERT H. VAN VOORHIS-CLARENCE l. OUMM-FRITZ A.MCCMı\ERON, 
~ :sing Accounting In Business, (Belmont, Colifornia: V .. fcds-worth Publichin~ı, C.:ımpa:ıy., 
Ine., 1962), s. 31f.:. 
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yöneticilerin çevresinde yeterli bir uzman kadronun k\Wulamam~ı oluıturur. Bir imalat 

iıletmesinde bu uzman kadroyu; sotı1, imalat, sohnolmo, mUhendislik, muhasebe ve 

finansal yönetieUr::r oluıturur. Bu uzman kodro, itletmenin c;eıitU bl:Slumlerine iliıkin ge

leneksel i~! evlerin duzenlenmesinde olduğu gibi ayrıca, imal etme ya da sahnelma soru

nuno ili§kin sorumlulukların ve palttikanın dUzenlenmesil'lde de hcıyoti bir rol oynar. Özel

likle illerinin y~unluğu; oldukça kaliteli personelin iıe alanması için yeterli bir bUtçeyi 

gerektir2n i~letnıclerde, iıin gerektirdiği niteliklere sohip personelin iıc alınmasında, per~ 

sonelin nitelikl·erine dayanan objektif bir seçimin yapılmcısı son derece önemlidir. Eğer i§-

letma, geliımasinin ilk yılloruı~a, yUksek Ucretlerle çolı:1an p~onoli jıe almak için ye-

torli bir bUtçeye sahip değilse, personelin i1e alınmQSı &QI".u11u, t>teki ith:tme ~orunlarında 

oldu[ju qibi 1 daha fazla önem kazanır. irietme fonlaranın sınırli olmcaı sonucunda oluıon 

. bu elveritsiz durum (handikap), danı1malaın tam gUn (gUnün tUm it saatlerinde) c;ahıtırıl-

maması ya da kilit orundaki porsonelin göfevlerlnin eskisine göre iki misli ortttrılmasıyla, 

ıJGÇici bir sUre çoğu kez tsnlenebilir {40). 

Bir iı1etmede imal etme yo ekı sohnqlma ifleviyle ilgili olduğu halde, çoğu kez yo

kumsanon ya do unutulon en önemli y~nettcUlerden biri, ku1kusu:ı sataı yöneticisidir. i~ r 

letme mamul parçalatn.ı ister kendisi imal etmeye, istenEnunuculadm satınalmaya öne.m 

vermi§ olsun: iıletmenin dozenli bir sQtıl ha~mine sahip olması; pa:ıalarını, satıılcırını, 

maliyetlerini ve gelirlerini ~needen'kestirebilmesi, son derece önemli olduğu için, scıtı§ 

yöneticisi her iki seçenekte de (imol etme ve satınalma) önemli bir yere sahiptir. Bu sa

h§ yöneticisi, A.B.D.'de Ucret karııltğtndo it vetıçi bulma eylemleriyle u2rCl§an özel 

(40) r:;RQSS, "Make a Buy Decisions in growing ••• .ı', s. 749. 
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kuruluılerdan ya da ticcri bultaniere verilen ilanlar c:ırocıi ığıylo sağlanabilir. Bu ilonlar

do, sotıı yöneticisinde aranon iı tecrUbesi ve belirli nitelikler, ayrıntılı biçimde belirtii

rnet i dir (41). imalat yöneticisi imal etme ya do . satınalma sorununda, belirli bir mamul 

parçasının imo1i ve mamul çeıitlendirmesi konusunda, çoğu kez oldukça genit bir tecrube-

ye sahiptir. Yetenekli bir satanolma yöneticisi; mamul parçaların, materyalin ve mamul·· 

!erin hem imal edilmelerinde
1 

hem de sohnolınmolorında, i1letme adına önemli tutarlara 

ulcı~an maliyet artırımlarında bulcnobilir. A.B .D. 'de satınolma yöneticisi de; i§letmede 

. çalı~an ve belirli yönetsel yeteneklere sahip, nitelikli personelin arasındaı, Ucret kar§ır~ 

lı;jınckı i~ ve iıçi bulmcı eylemiE·~iyle uğr01on özel kurulı.J§Ic:ırdcn ya dcılJUitenlere verilen 

ilanlari cı sağlanabilir. i;letmcda mUhendislik ve muhasebe hizmetleri, itletmenin kurul u-

ıunun ilk yıllerında danıımaılorca daha kolay göfUiebilmelerine kcrıtn, bu iki hizmetin 

imal etme ya da satanolma sorunu açısındaı önemi, daha sonraki yıllada iıletmenin buyu-

yUp oeli~mesine paralel olarak arta. Bu nedenle, bu hizmetler, daııtmcınlorın işletmenin 

öteki böiUmsel iılevleriyle bir tutarlık içinde yUrUttUkleri planioma ve analiz (!;.-ylemlerine 

dayandırılabilir (42). 

C. i .mal Etme Ya Da Scıtınalmo Seçeneklerine ilitkin Maliyetler 

ou,uk maliyetler seçenekleri değerlemeda botlt bqına bir temel olmamakla birliktei 

imal etme ya do satanahne seçeneklerinden birine uygulonabilir en dUJUk alternatif ma-

liyet
1 

yöneticilerin nihai seçimini bUyUk ölc;ude etkilar. Bu sonuç, her itletme eyleminin 

kar amacına dayandığını kabul eden temel iktiset görUtUnden ortaya çıkmaktadır. Nihai 

imal etme ya da satınalma korarının doğru olduğunu sovunmoda kullantl<ın en önemli etk,.,.n:-

(41) ;"'ROSS, Make or Duy, s. lO. 

(.A':) f'":'·ROSS 
-y'/ ' •• " 1 

"Mak rı D • • • r· . " 750 e Cl ouy ecısıQAS ın .. ~rowıng •••• , s. • 
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ilgili maliyetlerdir. ilgili mo'iyet verileri oldukça yolan bir bi~imde (TABLO: l) de g<.iste-

rilmi~tir. (TABLO: 1) deki maliyet unsurlatntn sunulmasando göz<.inUnde bulurıciuruiması ge

reken bir kaç Bnemli hokto vordtr. Öncelikle, temel mamul parçalatın ın toplam moliyet~ 

lerini olu~turan maliyet unsurlortntn gOvenilebilir veriler olmalt gerekir. ikinci eleırak de .. 

i§letmeler ~ıeleneksel muhasebe kayıtlaranın bir bölumunu oluıturan {~erçek maliy.et kayıt··. 

larına olanak sağlayan bir yt5nteme sahip oldukiCI"ında, kayıtlarda g&-Uien çe;itli karma~ık-

1 ıkiarı en aza indirebil irler (f-3}. 

iıletmenin geleneksel (ra.ıtine) maliyet kayıtlerından so;jlodağa alııılmıı (gunltik) mo= 

Hyet unsurları, seçilip toplanmalarında ve yorumlanmalorandcı belirli birkoç kar.f'nO§tklak 

r::tistermekle birlikte, imal etme ya da satınalma sorununa iliıkin marjinal ya d~ alı~ıl.ına:-::: •" 

mı§ maliyet unsurlarının bilmiyerek (yonlıılıkla) yokumsonmasa ye da yanlıfhesap~anmala

rı, iıletme yöneticilerinin son derece !ıatolı sonuçlara ule~~masana yol. açe1bilir • i~letme 
yön•~ticilerince imalat sUrecinde ço~u kez yokumsCI"'an yoda doğru bir bic;;irnde kesHrilme-

yen temel maliyet unsuru~ mcil'ftul perçal artnan i'\10ntoja iatos1nda ya ekı ıhontajdan <.ince ma

ktnelerin ayorlonm~ı ve kurulmostrio ilttkin ~ltyetlardit' MIJhendislt!,Je, crqhrmoy9 v0 

gel i~tirmeye il i~kin maliyet ul11utit2tl, nihai maMulUrl ırlallyô.iertyl e liY~rna ltonl)Suiıda bD., 

yOk farklılak gösterirler. Hesoplcnmcsa oldukça gUç olaı bqka bir maliyet unsuru da,. i mc-

lot dö~em ve donatımloraylo, makta;alcran ornatisman giderleridir. Bu amortisman giderle-

rinin hesaplonmcısı, imol edilen nihai momul pac;alcranan soyasına dayandağındadahada .·· 

gUç olur. Mamul pcrçalara ve materyalin sunuculardon satanolmmasiyla oluı~ ta.,ımo iji-

derleri, oııra stok bulundurma maliyetleri ve modası qec;;me t~ibi maliyet unsurlarına, imd 

etme ya da sotancılma seçeneklerine ili~kin maliyetierin hesaplanmasında çoğ~ kez ge:-2' ·- , 

önem verilmez v~ aynı zcırnonda yanit~ değerlendtrilttier (l,4). imal etme ya da .satınalma 

("~<·) ;.>ROSS, 11 Moke or Buy Decisions in Growing ••• ", s. 751. 
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seçeneklerine iliıkin maliyet analizlerinin tutalt bir temel e dayandınlması gerekir. Tutar

! ı bir temel e dayanmayan maliyet kaıtlottırrnaları, iıletme yöneticilerini son derece hatcı

lı sonuçlara ulottırtr. 3\\aliyet.urisuılCI'u~an bir anolizce içerilnı"i: ve bO§ka bir anal izce 

içerilmemesi, karıılaıttrmalı maliyet analizlerinin kesiniilde ycn"altt~ı olmcılorına -,ol rı,.~· 

Bir durumda tarihi (gerÇek) maliyetleri içeren bit C~nolizin, ~k·a bir durumda tahmini ma

liyetleri içeten bir analizle kcrtıl~tırılması sonucundahatah maliyet verilerini ortaya çı·~ 

karmak ol url udur (45). 

9. Finansal KÇtullar 

Har imol etme ya da satınalma programı, yeteniz finansal planlama nedeniyle tamam

lanamayabilir. iıletmenin tUm amaçlarına uiOfrnosı için r:Jereksinim duyduğu fonların tümU

nUi ilk kurulu~unda elinde bulundurması olanaksu~ olmolda birlikte, dönem içinde zaman 

zaman geraksinim duyoco:;ı belirl i fonl«ı kcıraılamd< amacıyla, fonların sağlanmasına iliı

kin planlama i;ini önceden yapması gerekir. Belirli bir dönemde ~ereksinim duyulacak fon~, 

ları kastirmek amacayla yapılan bu planlar, para okııı bUtçesinin kullanılmasıyla yopılabi ~ 

1 ir. ı\~akine, imalat döıem ve donatımleranin satınalınmas mda kullanılan ve buyuk miktar= 

lcra ulaıan fonlartn, bu tOr para akaıı bUtçelerinin sunuluıunda1 gereksinim duyulduğu an

da do·~ru loir biçimde belirlenmeleri ve sağlanmalat gsrekir. imal etme ya da satınalma 

sorununa ilitkin öteki maliyet unsurlarında olduğu gibi; kuruluı maliyetleri, CI"O§tırma ve 

geli~tirriıe maliyetlerinin doğru olarak bUtçelenebHmeleri için de,buyuk ·bir çabanın göste

rilmesi gerekir. Gereksinim duyulan mamul pcırçalcırının v0 materyalin sunuculardon satın·· 

aiınmc.ısında, i'ıletmenin mevcut fonlarında dönem sUresince sUrekli bir azalma yaratobile-· 

cek belirli eylemlerden biri de, iıletmece yerli mamul parçalarının ve materyalin SC''.·· 

alınması yerine, ithal edilmiı mamul parçalcırtntn ve:ri'Dteryalin satınalınmasıdtr (4,6). 

(45) ç.Ross, Make or Buy, s.l:2. 

(4(;.} (>,ROSS, "Mc*e or Buy Decisions in Growing •••• ıı, s. 7'51. 
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"~:-ereksinim duyulan fonları sağlamada izlenmesi gereken belirli bir yöntem bulunmn-

malda Lirlikte, uzun-dönem fon gereksinmelerini karıılamak için uzun-dönemli finansma~ 

sözleşmeleri, kısa döne~ gereksinmeler için de kasa-c:l&ıemll borçlanma programları dU= 

zenlemek. genellikle uygundur. Mamul pcrçolarınan ve materyalin sunuculordcn 5atınolm .,. 

mosında gereksinim duyulankısa-dtsnemli fonlar, bankalario ya daUzel finansman kurulu~r· 

iarıyla bir yıldon daha az sUreler için dUzenlenen bcır.ç ~özleımeleri aracılığıyla, en iyi 

biçimde sağlanabilir. ithal kalemlerinin sahnalımı, ~ıenellik~e bankalaran dozeniediği 

kredi mektupları ile yapılır. Finansal planlamada göztsnUnde bulundurulması gerekan örP.~-

li noktalardan biri, her olonağan c:tuıunulmesi için yeterli bir hazırlık zornonının oyrılmcı·-

s ıdır (47) •. 

Uygun bir finansal planlamada gözönonde butundurulması gereken bir kaç önemli nok ~, 

ta daha verdır. iıletmenin almıı olduğu kredileri dUzenl i bir biçimde r;eri Cideyebilmesi 

için 7 yoterli miktarda ihtiyat oysrmd< ya da ek bor~lanmalarda bulunmak suretiyle bir fon 

kurması gerekir. Borçlanma sözl~melerinin tUmU, en ekanomik olQ"ak kabul edilen faiz 

fiyıatlarıylo duzenlenmelidir. Atın faiz giderleri, atti olarak tutulan fon mik ta ının bel ir

I i bir dUzayde tvtuhnasıyla en aza i~dirilebilir. i.tletmenin gOvenilir finansman kunıhı~la-

rıyla uygun finansman se5zleımel3f'i dUzenlemes; ve bu kurulu1larla il iıkilerini en iyi biçim-

de sUrdUrmas i gerekir. Ayraea, iıletme bu kuruiU§Iara ca i finansal verilerini duzenl i bir 

biçimde sunmalıdır. iıletmece sağlanon fonler sn yeterliği ve mik1ar•a, imal etme yr:ı :1cı 

satınalma programının yönetimini 've amac mı bUyuk ölçude etkiler. 

10. Patent Sağlama Olanc:Kiarsna il iık in Sınırlamaler ve Mamul Parçasının 

Ticari Ma-kasa 

imalat sUrecinde i1letmeyi çoğu kez dava edilme tehlikesiyle kar1ı karısya bıreken 

ft7) •·'""RO"'S ııa.A..J_ ı:ıı 0 . • . G • ı• , '·; .1 , mOKe or ı.ıuy ec;:ısıons ın ::rowıng_.. • • v 



bir etkeni bQ~ko bir iıletmenin imal etmekte olduğu mamul parçalar•na ili3kin potant hak~ 

kını çiğneme olasılığıdır. f:ı<5yle b1r tehlikenin ~nlenmesi için, ol~anUatU önlemlerin alıne· 

ması ::ıcrekir • Çunku, dikkatli bir orcttırmo yapılmaksızrn, oluıma olaaaltğ1 kuV\I'etli tehl i"" 
. " . ' . : 

keleri belirlemek olcınoluız:dır~ Irietmede i~ol edilmek U:zorc yeni mamuJ parçaları geli~

tiri 1 di s inde, bu tehlikenin gerçekietme ol~';t•ğ ı dahc:ı .da bUyUktur. iıletme b<:syle bir ri

zikoyu., özellikle belirtl bir s~ayii k~unda uzmonloımtJ bir patel)t avukatanı (A patent 
~ ' 

1:1ttorney) Ucret karııllğmda çalııttrmakla en aza indirGbilir. ~r.kiyQ.'deki tıletmeler böy·· 

le bir patent avukatını çolııtırmamaktadır. Halihazırda 1789 tarihli ihtira Beratı Kanumı' . . 

n;;n yUriJrl~kto bulunduğu ve Uluslar Arası Pate"t ~lqrrqıoa (Paris Söz:letmesi) Uye olan 
. .. . ' ' . ' . 

ülkemizde uzun sUrediıo yeni bir patent yasası haz.,hkl~ı yapılmaktachr • ihtira Beratı Ka·" 

nununa ~ .ı~5r~: ulkemizde endUstriye Hift'inaimdiye dek t;tsru_t~Mmtı bir yen il ik yapan ki§ iye 

::; yıl8iz:li bir yenili~i bulup ortaya ~ıkorana lO ytl ve mevcut bir imalat ytsntemihi ya 

da mddneyi duzeltip iyile~tircne 15 yıt sur·ett patentler verilir (ıl..B). Patent haklarının 

çi']nenme olasılığı, Sonayii ve Teknoloji Sakanjtğ6, Silaai Mulkiyet Dairestnin yapacası 

incr~L3meler aracıltğıyla kolaylıkla ortaya çıkarılabilir, ya da bir iıletmeııin yent geliŞ,ttr= 

diğ i bir makinaye ya da belirli bir imalQt tUfec:tne patent uygulamasiyle hakların b.u çi~~,~ 

~.nenmG olasılığı daha etken bir biçimde belirlenir • Halen patent bqvurmaları ldıey Ensti~ 

tusUnde incelettirilip yenilik ııttelikleri saptandıldan sonra ilgili kiailere patent verllmeL 

tedir. Turktye'de beJ yıl Ust Us te kullcnslmadığı saptanan patentlerin iptali yoluna ni dil= 

mektedir. Halihazlfda yururlok.te Q~an pate"t haklannan sona ermesi konusupa belirli 

bir özen gösterilmelidir. 'telif hdkiotf (kaleh1e eli'na hoklan)' patent hddorı gibi ciddi 

bir biçimde uygulanmamalcia birlikte, yine de belirli şın.rlamalor için aynı biçimde bir 

(i:.G) ihtira Seratı Kanunu 10 Mart ı·:96 ve ll RebtUlahir 1~97 1. Tertip DUstlJr 1 Ci h 1 (Zevl' 

s • .65. . 



incelemenin yapalması gerekir (49). Fikir ve Saıat Eserleri Kcınunu'rn"ıza gCSI'e, ilke olarak 

es~'f' sahipleri yqadıklort sUrace ve mirosç•lcrı do eser sahiplerinin ölumunden itibaren 50 

yıl sUreyle mali haklc:ırdan yc:ıralarurlor (50). 

Belirli ve olumlu bir patent hakkınan bulunduğu bir durumda, itletmece seçilebilecek 

bir kcıç seçea,ek sözkonusudur. itletmenin kanuni bir eylemden sakmmaaı için saçabiieceği 

en uy:Jun seçenek, mamul parçasanı imal etmek yerine sunuculardCilt_otınalmaktar •. Diğer 

bir seçenek de, eğer uygulama olanağa vc:ırsa, patent haklannan uygun bir maliyetle pa-

tent sahiplerinden satanal anma olanağının olup olmodağının orottıralmosıdar. Bir nıcmul pcrr• 

çasıilıil imaline poterlt hakkının çlğnenmesi pohasind kes-or verildiği bir durumda, patent 

hoklarınıri rıeçerll;Ji~i saglamcik amCıciyla 1 hnalotih hajldhsııda beltrh bir ö~çude tbf'ilması ' . ,,._. ' 

~1erekir. >ıer rta zomaıt bu,ok. bir daği~Wte yttc:ılm bl~ $Uteae ~-~ do yerii tmatcı• d8lem v~ 

donatımlarana sahip olrrıck istenildtğinda, bUyUk C}I~Ude pCI'o ve zomcın horcomodm ence, 

pot~.::nt haklarının çiğnenme olasahğınan olup olmddı~ı konusunda bir incelernenin yopılmosı 

(49) Amerika'da senato ve temsilciler meclisi, mayasanan verdi(1i yetkiye doya'lorc:ık, yo
zorlaın yapıtlerana iliıktn haklar uzerinda ?.8 yal,bulveula·JI1 sanayii alon·ındcıki bui u§"~ 
ları Uzerinde de 17 yıla kadar monopol kurma hakkı verir. Böylece yozalc:ır bilim: 
bulucular da yararlt sonati cr geliıtirma konusunda isteklandiril mi! olur. Patent mev
zuatı ile ilgili bil:gi A.C.D.'de patent dairesinden, bir ovu~atton · y~ 
da bir ojandan elde edilebilir. KaNunun sahhcti ve ahiokı için zorcrlı ya ekı tehli
keli sayılan buluılor ya do yapıtlara, patent hakka verilmez. Patent hakkı, yetkili 
makamiare tescil ettirildikten sonra, artık baJka bir iıletme, es01 iıletrneden izin 
almadon aynı yöntemi kendi imalotanda kullanorna% .. Bo izin de, çoğu kez bir uc
ret kaıılığında olını·r. Bu konuda doho ayrıntıl·ı bilgi için bkz.: ANDERSON, 

s. 176-IBO. . 

(50) t,Aı ~sTAFA REŞiT BELGESOY, fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerh i; (istaıbul: 
M. Sıraler Matboası, 19 56), s. 83, Madde ?7 11 
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oerekir. ('n (tahmini) maliyetler, beklenen irn<Jiat hacmi Uzerinden tahmin ve omortiz(: 

edilmeli, ve ayrıca, satınolma maliyetleriyle k<rJıl~tırıla-ak değerlendirilmelidir. Ge-

li§tirme maHyetJerinin kestirilmesi lı i, çoğu kez, bir plan ve proj.e ya do dizayn muhen~ 
. 

d!sine verilebilir. ~unkU dizayn mUhendisi, maliyetleri kesin bir biçimde belirleme o!cıncı-

ama sahip olduğu gibi ayrıca bir dereceye kadar gUvence de sağla. IV\uhtemel poten~ sı-

nıdamalorının Ust~~inden :;el ebilmak için önemi i teknik go!iımelerin baJlatılmcısı (:;erekir. 

Patent hakkının elde edildiği bir yeırde, patent hakkıncı yapılan tccavUzicr için ye da ye~, 

ni mamul geliıtiren geli1tiricilc1' için pozaın incelenmesi •;erekir (51). Patent hem ima-

latçıyı hem de mUıteriyi korur. Böylece mUJteri, satınaldı:Jı ınomul parçası üzerinde cteki 

i~letmelerin patent hakkı savlort olmayacağından emin bulunur. MomuiUn pazorlcınmcsında 

maliyet kadar patent konusu da önemlidir (5':·). Telif haklarını dosyalaınok patent :·hakkı-

rına k011ın daha ucuzdur" fakat öte yandan, dosyalandıklarında sahip oldukları asıl ni to-

Ilklerinde herhangi bir deiJi~me olup olmadağını belirlem<."k daha gUçtur. 

Şimdi de, mamul parçalerının ticeri makasant kısaca incGley.;lim. Ticeri makalar 

çoğu kez, mamul p«çalarıf1ın yo do materyalin suruculcrınca kcızarulır. A.B.D.'de i~let-
. . 

menin imal ettiği mornullerde, sı;nuculcrın ticari markaya sahip olon mamul parçakırını 

kullandıcı durumda, sunucular kendi mamul porçalarana ili~kin ticari markal.:rın i~letme 

tarafından kul!anılroosana izin verirler. C\rneğin, halı dokuma fabrikaları dokudukları 

halılarda bir sunucunun , .. 501 naylon" ve "d<rilonıı tic,:ıri markosını t~ıyan halı ipi ik-

!Grini satın alıp kullandtklcırında, dokuquklorı halaların 11 Akrilon'ı ve 
11

501 naylon" 

içordiğini reklam edebilirler. Fakat öte ymdan, eğer i~letme halı ipliklerini kendisi imal 

(SI) ""'ROSS, N\ake ar Buy, s. 14. 

(5 ) :-üN ŞiN ARI CAN, Teknoloji ve Yeni Mamuller, iv\illi ProdUktivite Yayınları 31,. 

(Ankara: Gursoy Basamevi, 1969), s. 32. 
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ediyorsa, dokuduğu hclticran "501 nayiGR" ve "AWd~ .. d(]ft ol~ttuğunu reklam ademez(53). 

Ticol'i morka imalotçtnın imal ettiği mamul pc:rçcstna koyduğu ismin öteki imolotçılorca 

kullan tl mosını önler. A.B.D. 'de bir hnalatçt ticeri mcrka Uzerinda ·:o ytl sUren bir mono~ 

poi sağlayabilir ve bu. sUre de surekli ola"d< yMilenebiltr{5.4). Turk Makalar Kanununa 

göre marka hakkı re.cil tcrihinden ltiba'en 10 yal sUre ile hukum ifade eder. Markanın 

tescil edildiği gibi kullaıalmas• gerekir. Teselli i bir markanın kullanılmosına haki ı bir 

neden olmaksızın devamil ol ard< Uç ytldm fazla aa verilemez (55). 

ll. iıletmenin ı\i\asleki ~?,örgU ve Tecrubesi 

Yeni bir i1letmenin kuruluıunda ve bqlaı(~lctnda Ustesinden ~Jelinmesi ;:;ereken en 

önemli sorunladan biri, ust dU:z:ay yöneticilerinin belirli endUstriyel eylemiere ili1kin te

mel ve teknik bilGiler konusunda bUyUk eksiklikleri bulunduğu durumda a-toycı çıkar. Üst 

duz.-:y yöneticileri., temel ve teknik bilgi va tecrUbeden yoksun olmalerane ka-ıın 1 i§letma-

i erde.· çoğu ke:z: yönets31 ~evlerde buluna gelmitlerdir. Ya da benzer ialetmelerde cörev 

ycıpmıılcrdır. Hem iınal etme, hem de sattnalmo se~eneğine uygulanabilen ve bu temd bil-

qilerin yerini tutcn bir kurOM yoktur. Yen1 kurulan bir ialetmenin potansiyel mUıteri ili§~ 

kileri ve tahmini sah1 hacmi; önceki itletmelerin rntJtteri sotıı kayıtlatntn kullanılması v<:; 

eski mlijterilerin yeni itletmeyle ilitki kurmalere konusunda isteklendirilmesi suretiylı:;, dcha 

gerçekçi bir biçimde belirlenebilir. Aynı 1;al'fta'\da til'leeki imalat verileri, yeni i~ietmenin 

imal edeceği mamul pa"çalc.ırıntn iıçilik ve materyal maliyetlerinin doğru bir biçimde sap

tanmosında bUyUk ölçude ycrarla olabilir. imal et'I'M ya da satmalma sorunlarına ve karcırL· 

(53) NATIONAl.A$SOClATI6N OF ACCOUNTANTS, Criteria ••••• , s.IO. 

(5':) ARICAN, s. 3''. 

(5S} MEHMET ADiL SAGLAM, turlc McııkalCI" Kaıtunu ~thi ve Tatbikatı, (Ankara: 

f:lif t·Aatbaacıltk, 1973), s. 9"'-94, ~.1\Ödde 16, le: 
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larına ilitkin olack yaptlan e:mek çalttmalar her na kod<r az ise de, eğer yeni kurulan 

i~letmelerin eylemlerinde kullanalabilme olmaklor• vasa, sen derece yarorla bir croç 

olurlar (56), 

Yeni bir ilietmenin kurull"ftCSı konusunda, imal etme ya do satınolma sorununa uygu

leınan tecrUbe ve temel bil rı ilere iliakin ben%ar ilkeler, aynı zarncrtdo mamul dizisine ye~ 

ni bir manulU ihlVe etme konusunda da uyguloncabilir. istenen yeni mamulun çeaitli yön

lıari konusundo oynntılt bir bihi sağlc:ınmodıkça, ilietmenin bu yeni mamulu mamul dizi

sine ilave t:tmekten kesinlikle koçanması gerekir. iıt~tmenin yeni mamul u kendisinin biz

zet imal edeceği durumlado, yeni mamul konusunda oyrınttls bilgi sağlamodcın morrıul 

dizisine i.lave atmekten özellikle kaçınmcaı gerekir. Sut ve iloç saıayiinda olduğu gib., 

yönetimin ve gözetimin genellikle devletçe dUzenli bir biçimde kontrol edildiği endUstri 

doliorındc, yeterli bilgi ~lonmod<11 yeni momulu imol etmek son dereee tehlikeli somıç~ 

kıra yol açabilir. Bir itletmanin mevcut rııomul db:isine yeni bir mcımulo Have etmenin 

en önemli yorcxı, itletmeftin mevcut sohJ hocntini daha do. geli1tirrnek amacıyla 

mevcut satıı aganiz:csyonu ile, sotıılcr• erttırıcı çabalortncı ilitkin organizasyonunu kul·· 

lanobilmesi<Hr. iıletmenin crcttarmo penoneli, aynı zamonda meveut mamul dizisina yen: 

bir mamul il eve etmek amac: wl o, daha yoğun bir çaba hereayabil ir (57). 

1:?:. Teknolojik Yenilikler 

(zellikle mamullerinde ve dolayısiyle mamul parçcılorında yıldqn yıla buyuk desi§ik

l ik c;örüien sanayii dollorındo, gereksinim duyduk la• mamul paçolartnı sunuculardan Sf)= 

(56) GROSS, "Md<e or Buy Oacisicn in Growing ••• ıı, s. 753. 

(57) ''."'ROSS, tv\ake-or-B;ıy, s. 15. 
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tınolmaya doğru bir eğilim verdır. EndUstride olutan tinemli teknolojik yeniliklar, iılet

meyi imalot dt>tem ve donatımlcrıno ve maklnel•ine llltkin moliyetleri daha !<ısa bir sU

rede kcrıılcma rizikosuyla kartı kcr1ıya btrckır. iıte bu nedenle imalat iıletmeleri özel

likle, ithal pcrçolCI'anın, oldukça uzmcnlqmıı iıgucunun ve belirli şUreçleme yöntem• 

':;:"inin kullonılmcısını zCJ"unlu kılan durumlcrda, kendilerinin bizzc.t.imol etmelerini haklı 

kılan i~letme içi dOzenlemeler ve taçilerin gerekli &Jitimi garc;ekleıtirilinceye ~~ ola

naldar elverdiğince bu rizikoyu çoğu ke:z: sunüculora yuklemek isterler (58). T~iiıknolojide 

olu§an ya da beklenen htzlı deği1meler, illetmanin belirli bir uzmanlık bilgisine, belir

li bir teknolojiye ve sunuculorın beltrh pat~t haklarına sahip olmaksızın· rekabetçi mo

mullerini piyasada kcrumasını (tutmoaıni) ol~d<11z kıl.maktadı~(59). iıletmeleriri lmal 

ettiji mamul perçaleti ne kadct ltctmCJillöa, tekndloji~i ne kacltit sdro~h tli3rliyl1t'scı, ~ek

nol6jik etkt~~ye Htaktn rizil<:ö do ti dareee bUyUk olacaktır. Bu riziko; havacılık da; 

elektronik sonayiinde ve otomobil s<:l\ayiinde son derece buyuktUr l60). 

1~!. imalat SUrec:ine ilitkin Sırlar 

imalat sUreçlerine iliıkin sarlerını gizleme gereksinimi duyan iıletmeler, mamul par-

çalarını kendileri bizzat imal etme eğilimindedirler (61). Savunma imalatı (defense 

production} içinde bulunan ya da elde etmi1 oldukla• patentler ve mamul sUreçleme sır

ları nedeniyle rakiplerine göre belirli bir üttUnluk scı;Jiayan ilietmeler, bu UstUnluklerini 

sUrekli ellerinde tutmak amacıyla, gereksinim duyduklerı momul parçalarını ve materyali 

(5rı} i·-iUBlER, (Çev.: RIF AT ÜSTÜN), s. 124. 

(59) Ni\T!ONAL ASSOCIATION Of ACCOI ıt--~TANTS, Criteria •••• , s. 17. 

(t;()) CHAPIN, s. 55. 

(61) NATIONAL ASSOCIATION OF ACCO' 1NTANTS, Criteria .... , s. 16. 
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kendileri imal etmek isterler (62). iıletme, belirli mamul parçalarını sunuculardan satın-

c!dığı durumlarda, belirli sUre~lere iliıkin teknik bilgi ve ustalukloı:t sum~çulara soğlomok 

zoru;:ıc!a kalabilir. C.te yandon i~letmenin, sunucuların gizli sUreçleri açıklamalarına en-

8'31 olması ya da sunucuların bu gizli sUreç1eri kendi yararlarana kullanmalarını engelleme-

!'i son derece gUçtUr {63). imalat sUrecine iliıkin sırlar, sunucuların fabrikalarında açığa 

vurulmak suretiyle iıletmece yitirilirse, iıletmenin uğradağa zarar bUyUk olabilir. Bu ne-

den le, i~letmece alanan nihai kararlarda, gizli sUre;lei'i.n sunucularca öğrenilme olasılığı 

i~letme yöneticilerince gözönUnde bulundurulmaladtr (64). 

14 •. C:'teki Etkenler 

imal etme ya da satınalma kararlar&f.ll .etkileyen baıka bir ;ak etken daha vardrr. Şim-

di bu etkenleri sıraylo kasaca belirtmeye çalrıalım: 

(ınce, mamul modelinin ya da biçiminin sUrekliliğini ele aloltm, f• .. 1Uıterilerin iıletme-

nin imal ettiği mamul parçalarına olan talepleri model değitikliklerinden etkilendiğinde, 

i§letme belirli bir sunucuya bağlı kalmak suretiyle mamul par;asının biçim özelliklerini 

dUzenli kılmaya ;olııır. i~letme sunuculara bağlı kalarak mamul parçasının biçim t\zellik-

lerini dUzenli kılmakla birlikte, maKUl porçalaranı kendisi imal etmek suretiyle bu iıi da-

ha kolay başarmaktadır (65). 

Gir momulun ilk imal edildiği ulkenin ismi ya ~Cl UnU de, imal etme ya da satınolma 

kararlarında mamul parçasının s.atı~ını etkilediği gibi 1 ayrıca; ithalat ve ihracat fi-

yotlarının ithal $ıntrlamQiannı da etkiler. i'Aamul parçasan ın ilk imal edildiği u lkenin 

{62) HUBLER (DERLEYEf·~: R. VANCIL), s.293. 
(63) NP,TIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS, Criteria ••••• , s.l6 • 

. (64) R/'.' 'i'W:K-f'"ISHER, s.6c. 
(65) HtlFLt:R (Çı::v.: Rr·ll~T ÜSTÜ!',~).. s .124; 1'-1/'.TIOi·-~1' L ftSSO:Il' TIOi- 1 0'. 

tO:>:out,H/ıJ~iTS, Criteria •••.. , s.17. 
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UnU, mamule belirli bir ulkede ilave edi·len değerln oranına b~lıdır. Bu nedenle, mamul-

!erini kendisi imal eden ve imal ettiği mornuHerin tUmUnUn ithaline izin veren ülkelerin 

sunucularından ya do i~letmelerinden, iıletmece bazı mamul por~aloruun sağlanması ya

rarlı olabilir. 

HükUmet yönetmelikleri de bu etkenlerden birini oluıturur. Hukumet düzenlemi~ oldu!'" 

yönotmelik ve tUzUklerle, gereksinim duydukları mamul parçalarını itsi:dik oranının ol

dukça yüksek olduğu sunuculardon satanalınmasanı zorunlu kılabilir, Bu d~rum özellikle, 

i§letmelerin hükümetle sözleıme yapttkları durumlarda ge9edi olur (66). Türkiye'de böyle 

bir uygulama yoktur. 

Öte yondan irys~nsal kaynaklar do, finansal terimlerle beUrtilmeleri olancıksız yatırımlur 

olmalarına karaın, i~letınenin en değerli varlıklarındon birini ol~turur. f..Aevcut insansal 

kaynakların kullanıma, uzun-dönemde iıletmeye sağladığa önemli yararlar açısından de

ğerlendirilmelidir. Bu kaynakların uz'-!f\-dönemde i~letmeye sağladığı bu yorarlar imal 

etme ya da satınalmaya ili.ıkin kısa .. cfi:Snemli ekonomik yorarlardan datıo da önemlidir (67}, 

Tekel kurmayı önlemek amacıyla ;ıkortılon kanunlar ya da öteki kanuni sınırlamalar da, 

gerek yurt içi gerekse yurt dııı sunu kaynaklarındon bazıstnın i§letmeee kullanımını ya-

saklayabilir. iıte bu durum, finansal analizlerde gi:)zönUnde bulundurulan mevcut se;e-, 

naklerin sayısını kl$ıt~oma.a nedeniyle, imal ehne ya do 5otınolma korariarını etkileyen 

önemli etkenlerden birini oluıturur. 

~urayq dek imal etm,e yoda satınalma kar~rlormdo goğu kez tek ve karmaıık olarak 

ka'lıloıılan niteliksel ve; niceliksel etkenleri oypnttlı bir bi;tmde belirlemeye ~alııtık. 

(66),NATION/\L A.SSOCI/..TIOI',~ ')f l.C::/\Ut,n/ı.t1TS, Criteriq ••••• , s. lu, 

(67} i'"lATIONP.,l ASSOCI/\TIOI'~ OF 1\CCOUNTANTS, A.Q.k., $,18. 
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Bu e~·!<enleri ayrıntiiı bir biçimde ince~rnekle, imal etme ya da satınalma soru'.'!Jnun en 

f.·:tGm!i yönUnU oluıturan bu etkeniere ialetme yöneticilerinin dikkatini çekmek istedik. 

i: 1 ~<·mece gereksinim duy~tan bir çok mamul parçaatndan birinin imal edilmesi ya da s~t~n-

c:~ ı:1ma~ına ilitkin olarak ol ınan ve uygun olmayCI\, bir karar 1 sonuçta nihai karor olarok da 

k:~cbul edilebilir. iıte bu nedenle, ltietmenin ilgil-i_ böl um y~netic_ilerinin tumu, kendi böl um .. 

~ erind-e olulan ve kararlarla ilgili verlleri ayrtntılı bir biçimde ayra ayrı sunmalıdırlar. 

Kararla ilgili temel etkenleri en son olarak iıle.t~nin Ust dUxey ycsneticileri. değeriemel i 

v.e nihai imal etme ya da satınalma karctl.ni • da eni ar almalıdır •. Öne ği~; finansman 

müdür yardımcısı bu nihai değetlert1eyi ydptp, hihai kararı da alabilir. ·iıletmece önemli 

görüien mamul parçalatit\.tı thtkıH nthai keıtdr• ttsKdti"' kuruhJJfa bi~ltkt6 alıttmdi ı din 

imal etme ya da saHnahna kdrt:ü'ayld il nt H t~ tıb~U,,a~ yö da n that flkt~ler, (tABLO lll) de 

ac5ruıduğti gtbt, 11kt:ırttol l.ağıdi" adi \tat1leli bt• Hlhı vti•kıs•yle ayrentıla bir biçimde be-

Iirtilebil ir. Bu "kontrol kağıdı"ndca tmal etme ya da satanalma ~~nunu etkileyen ve en 

öneml i kabul edilen etkenler yer ol tr. Nihai kararlara saptamQda ve değerlernede kullanı

lan belirli bir yöntem ya da sayısal bir standca"t bulunmamasına kartın 1 ()te yandan yapılan 

tartıımalara, planlamaya ve analize yardımcı olan istatlst~ksel veriler bulunur (68) ~ Nihai 

imal etme ya da satınolma kQrQrl, e'de edilen tum bulgularm değerlendirilmesi suretiyle 

alınır. 

imal etme yo do satı~alma karcırı~ iki rakamdaifdaha dUJUk olanın seçiminden olutan 

basit bir sorun değildir. Yarıamo, bir mornul parçasanan .taletıııece bizzat imal edilmesinin 

tahmini maliyetleri ile, rekabete en fazla dayanan bir ~~vcundan sağlanacak mamul par

ços ının tahmini alıı fiyatı arCI$,ndadar. Bu konudo yaptiocak yanlıt bir tahmin, tUm hesapla· .. 

mokırı· oltUst edebilir~ imal etme ya da sattnalmo karcrl«ında genellikle k011ıl~ılan et-

(6C) C!ROSS, Make ar 8uy, s. 17. 



ı·-lsıetm;;nln b!iyUm" hacmi 
:·J) Bt1Yiknfttı'U$11MIIarı 
b) Imalat lşletm>ıslnln satın alınması 

2·-Satış hacınının analizi 
ll) s.ııtışların tutarlı!)ı 
b) Satış verllerının gerçek kaynakları 
c) Belirli ek satış kaynakları 

3-Mamul pıırçasının sa§ııınması ve kclltesi 
il) Sunucuların gllvenillrll§l 
b) Mamul parça;;ınm kalitesi 

4··-lşgUcUnGn yeteriiOI 
a)lşgDeU piyasası 

b) Teknik gözetimeller 
c) Işçiilk maliyatlerı 

5·- Uygun dOşem ve donatımların yeterll1jl 

a) a: makinalar 

6-Teknlk ve vonetlci personelin gOvenlllrll!ll 
ıı) Personelin sa§lanması 

7- Maliyetierin karş ılaştırııması 
a} DUşilk maliyetler 

"Imal etme" seçena§ı 
lohindekl otkenlor 

<.ovot 
Ev<ıt 

Evet 
Evet 
Evoıt 

Evet 

Evet 
ı:: vet 
Evet 

Ev at 
Evet 
Evot 
i!v"t 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 
Evet 

b) Maliyet unsurları 
c) Maliyetıerin tutarlı bir biçimde karşılaştırılması ı::: vet 

B- Finansal ko~ullar 

a) Movcut fon kaynakları 

b) Finansal planlamanın öteki etkenleri 

9-Patont sınırlamııları 

ıo- Mesleki görgü ve tocrUbe 

ll·- Temol etkenlerin de{lerlendlrıımesl 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

E.vfi>t 

,,Satınalma seçon-3~1" 

l·~hlndekl etkonı~ır 

Evet 

Her 11<1 s::ıı;:aneğc c.ıe 
uygutanarnay:t~ etkenler 

Evot 

Evet 

Kııbul Edilen 
Flklrlor 

Yenı bir bölilm 
Imalat hacmı artnıı~ 

Veterli (Uygun) bir Imalat 
Çalışan satış memurları 

Yeni fiyat aratı!lı 
Bazı samıyi bOltanlerı 

Zincirleme m:ıOazalar 

Birden fazla sunucu 
Mevcut sunucular 
Kullanılan mamul parçaları 

Işlerin kolayca göriıtmesl 
Mevcut sondlkalıır 
Tecrübell ustabaşiiar 
YDrUriUktekl sendika ııcretlorl 

Yeni koşullara i\olayca uyı:bllorı 
maklnıılar 

Olklş makiMiarı 

GeN km <:ıZ 
Gerekmez 

(TABLO: 1) 
Maliyet tasarrufu 
Yilksek kurutuş mallyetlr.ırl 
Maltyetıarce 1çerll1m kırpıııtı 
artik w ciOkUntUier 

Beş yıl sUreli borç sözleşmelerinin 
dUZentenmesl 
lşl&tmelere kredi sasııayan deYiet 
kuruluşlıırı 

OilşUk faiz fiyatıarı 

Selirtl bir yöntemın olmaması 

Sirbirine beoz.ar eylemler 

Ost dilZey yöneticilerının onam;:ısı 

(TABLO: lll KOLTUK IMAl.. EDEN (ABC) i$U!TMESININ IMAL ETME VA DA SATINALMA ETKENLERINI IçEREN KONTROL KAÖIOt 

K.~ VNAK : G ROSS, .i\Aill>SL9r.J;ly;,r, s. 16. 

Kararı Atmilidan Sorumlu 
lşıetme Sl:il!lmU 

Işletmenin Genel Ml!dürO 
Sııtıç Yönetici$! 

Fabrika Yönetıcisi 
Satış Yönetıcısı 

Sııtış VOnetleisi 
Satış Yönetıcısı 

Satış Yönetleisi 

Satınalma Yönetleisi 
Satın&lma Yönetleisi 
Satmaıma Yönetleisi 

Fabrika Yönetkisi 
Imalat Ustabaş•sı 
lmatat Ustabaşıst 
Fabrika YOnetleisi 

Fııbrlka Yönetıcısı 

Imalat Ust~başısı 

Fabrika Yöneticisi 
Fabrika VOnetleisi 

Veznedar 
Donelçi 
F.abrlka Yönetıcisi 
Sattnalmıı Yönetleisi 

veznedar 

veznedar 

Veznedar 

Veznedar 

Fabrika Yönetleisi 

Genel Mürtür 

"'l 
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k en ler, çoğu kez en tsnemli etkenlel"l · olujturmozlar. Hem iıletme hem de sunucular, ae

reksinim duydukları mamul parc;alattnl oynt piyasadan satin alırler. i,letme ve sunueular; 

imalat cksıem.ve dooahmlorını, aroç ve gereçleri_, maki~lerl ve moteryalt aynı fiyatlarla 
. . ' ~ . 

satınalırlar. Hatta itçHik mali.yetleriyle, .fabrfkonın kurulut maliyetleri her ikisinde de ay-
: ı ',!·i : 

nı olabilir. En önemli farklılıklar iso ıu_nl~dır (69). 

i. Kullandakları imaldt yöntemlerinin ve imolct :dötem ve donatımlarının yönetim ya 

da kullanım biÇimi~ 
··,.·, ' .. 

ii. ~-::ereksinim duyulan itnalat döıem ve donatımlarınin· halihazırda mevcut olup olma-

dı?Jı 
1 
bunların atıl tutulup tutolmadağı ya d~ bunların etken olmayan biçimde kullanıldıkla~ 

··. . . ....... . ,;: .. . . 

rı alanlardan kolayca çekilip çekilemeyeceklert, 

iii. Yatırımların gert dönme eranının rakip itletmeletin geri dönme oranl~ına uygunluğu. 

Değerlendirilmesinde son derece gUçluk çekilen imal etme ya da satınalma etkenleri; 

:;elecekte ekonomik kqulların değiımesinden, teknolojik buluıkırdan, iıletmenitı bOyuyup 

celi~mesinden ya da itÇi-ytsnetici HiıJcU•rindeki değiımalerden bUyUk tilçUde etkilenenler-

: dir~ Resmi kuruluılcrca yapılan gOvenilir Qt"aatırmolar en çok hatanın; imal etme leçeneğin-... 

de imal etmeye göre sunuculardan daha ucuza satanald1abtiecek tnamul porçalarının neler 

olduğunun; satınalma seçdri~İtide de sat•ncılmoya g.tJre i;letmeee bizzat daha u~uza imal 

edilebilecek parçaiCI'ın neler olduğunun belirlenmestnçJe yapı.ldtğını göstermiatir (70). 

imal etme ya da satınalma sorunlarına kolo)Ca uygulanabilen rnUkemmel bir onaliz 

yönteminin henU:z: belirlenememil olması iıletme yönetimi açısından son derece öneml i dir. 

Belirlenecek böyle bir yöntem aıağıda belirteceğimiz ıu be§ i~levi yerine getirmelidir(i'ı' 

(69) 'NILLIAM, BRITCl-iER, "Cheek Make or Buy ,Then Buyıı, PU,tc:h.c-.!ng t.J\aga:ilne; 
(Mttch 5, 1970), •· 48. 

(70) LEE-DOBLER, s. 309. 

(71) A.g.k.s. 310. 



i. Karar alactya gereksintın duydUğu bilgileri ya da verileri sağlamalıdır, 

ii. Karar alıcının kororio ilgih verileri tanty~ilecek ve değerieyebilecek bir dtl

zeyde olduğu belirlemelidir, 

iii. incelerneye erı tiygon mamul parçoiarının girtriesint sağioyacak tUm verıleri ay~· 

rtnhi ı ve duı:eHh bir biçhttde sa..31amcil ı dar, 

iv. Elde edilen sonuçların gelecekte kullanımlarını kolayiOJhrmd< amacayla gerek-

sinim duyulacak uygun kayıtlart bUnyesinde saklamalıdtr, 

v. Karoran alanmasından sonra tUm önemli projelerin denetimlerinin yaptlmostna ola-

nak sağlamaladır. 



IV. iMAL ETME YA DA SATINALMA POLiTiKASININ SAPTANMASfi'JDA GEREKSiNiM 

OlJYULAN MAliYET ANALiZi 

G·erçek maliyetierin kullanılmcaıyla en doğru ve tutarlı maliyet kestirimlerinin yapı~

masına iiiıkin olarak,, belirli birkoç yöntem vordır ~ Ednunla birltkte, imal etme ya do s"~

tındma kararlotina ilitkin <Sı:et inaltyet cHedizini geHjtirmeJe kuhcluian en gOvenilir yr . · 

t,:;m, i§letme yt;neticilerinin gereksinim duyduğu uygun verileri gereksinim duyulduğundr. 

saclay an maliyet muhasebesi sistemidir 0). f..l\al iyet muhasebesi verilerinin elde hazır ol-

ması, özellikle dört seçeneğe ili1kin maliyetierin karıılqtırılmasındc gereksinim duyulan 
: ,.:•' 

araçları sağlar. SözU geçen bu dört seçenek; gereksinim duyulm mamJI pCI'çalarının tümü= 

nü ya da bir kısmını imal etmek ya do bu parçaların tUmUnU ya do bir kısmını sunuculardon 

satın olmaktır. Bu tUr maliyet kar1•loatarmaları onecık ve Cl'lc~, maliyet unsurlarının teker 

teker belirtilmaleri suretiyle gerçekleıtirilepilir. Tum maliyetierin de-ği1ik seçenekiere gö-... 
' ' 

re sürekli olarcık ayna biçimde değiıiklik g~termeyeceği gözeatinde bulundurulmalıdır. Sun-

dan lqko. bir momul parçasa iıletmece bizzat Imal edildiği ya da satın alındığında, tiJm 

maliyetler aynı yönde ve ayna bUyuklukte bir değiaim gt;stermazler (2). 

imal etme ya da satınalma karcrına ilitkin maliyet unsurlarınan analizine baılarkan, 

öncelikle, her bir seçeneğe ili1kin maliyetler kesinlikle belirlenir (3}. Bu kesimde C:~ha 

sonra ayrıntalı bir biçimde açıklayacağamız gibi 1 maliyet unsurlerını toplamada ve analiz 

;;tmede kullanalabilen birkaç yöntam vardır. Bununla birlikte, imal etme ya da satınalma 

sGçeneklarine uygulonobilen maliyet unsurlarını. sağlayan yt;nt~m, en iyi yöntem olarak 

(1) KEMAL TOSUN, Kontrol ve Revizyon, Ders Notları, Cilt ll, (istonbuh IM·' ''"' ,,., 

s. 26. 

(~:) :·?·ROSS, Moke-or-Buy, .s. 57. 

(3) LE f. -DOBLER, s • 309. 
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kabul edilir. C::meğinı bir mamul parçasınin mevcut imalat dtsıem ve donatımiCI'ı ile imol 

ec~:!mesi durumunda oluJan maliyetler, ayna parçaya imal etmek aınacıyla yeni c:Jöıem ve 

c!~~a~ımların satınalınması durumunda oluıan maliyetlerden farklıdır, Bu nedenle, imol 

e~me ya da satınalma kararının temelini oluıturan uygun maliyetler, lmol etme ya da 

sa~·ınal ma komitesince beltr,enir (4). 

imal etme ya do satınalma konusunda ilitkin oi(J'ak alancn en akılcı kCI"CI' 1 illetmey·:. 

uzun-dönemde en fazla kôrı sağlayan karCI'dır. Bu nokta oldukça belirgin olmasına kar-

~ın, i§letme yöneticilerince bazen unutulmcıktachr. i1letme yöneticileri bazen titiz bir 
,. 

biı;imde yapılmıı maliyet anali:tlne dayanmak yerii1e1 öntargılara daydlıcrOk karar alir-

Iar. imal etme ya da satınalma ia~eiıcklerlnin seçhrılhde gtszölubdG buiundurulması ne .. 

rei<en en önemit etken, itletmerih\ kehdi iınaiat tınahyetleti tie, sunucuların $atı~ fiyat-
. . . ' - ... 

loi'i ol'osında yapalah kcttliO§tirmadir. Bo:ıi ljlet~altlt, fmal etme ya tkı iatinalcna koraru1ır 

kendt tl1\tilat mdliytı~lerh\1 &ukubulath\ ftyo.ltlrlylti ht~ kal1ılaahrrtıcıkietan alırlar (5). As

I ında nihai bir imal etme ya da satınalma k~cıtl' maliyat UI1$U~~dınan ve çeıttl ı nhelik-

sel etkenierin dikkatli bir biçimde değerlendirilmesine dayoiıdarılmaladır. Eğer alınacak 

k':lrcrı ile iıletmenin mevcut kaynaklaranın ialetmenin çıkarlerana en iyi hizmet edecek 

biçimde kullanılabi-leceği bekleniyorsa, maliyet unsurlarının ve ç~itli niteliksel etken-

!erin dikkatli bir bio;imde deejerlendirilmesi gerekir (6). Daha tsnc:e de belirttiğimiz gi-

bi, nihai imal etme ya da satanolma karcrı çeıitli etkenl~ca etkilenir. Fakat bu etkenie

rin bir çoğunu mal iyat unsurlerı gibi rakça,nlcrla ifade etmek olcnaksızdtr. Oysa, tUm 

(4) imal etme ya do satmalma karCI"Iaranda ilgili tum e~enlerin değelenebilmesi için 
değiiik fikirlere ve s~ duyuya gereksin-im duyulur. lite bu nedanle iıletmelerin ço
f.:!u en önemli ve ilgili bel um yöneti-cilerinden olutan bir "imal etme ya do sat!:--·:~ 
komitesi•' kurcr. Nihai imal etme ya da satanalma kcıraını bu komito alır. 

(5) HICGINS, s,. .112. 

(6) lEE-DOBLER, s. 309. 
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cıtkenleri rakornlcrla belirtilen bir maliyet analizi, i1letme yöneticilerinin nihai imal etme 

ya da satınolma kcırc:ırlarını olmolarında sen derece yararla olacaktır (7r. imal etme ya da 

satınolma kararlarının zorunlu kaldığı maliyet analizine ktsa eo değindikten sonra, 1imdi 

de imal etme ya do satınolma sorununo ili1kin maliyet analizince içetilen ve yokurnsanan 

1. MAliVET tANifv\LAAI, MALiVET TURLERi VE MAL[YET KESTiRiMLERi 

Imal etme ya da satanolma karaıno ilitkin maliyet analizinin yapmakla sorumlu bir 

anolistin, karorca içerilmesi ya do yokumsonmosı gereken <;et itli maliyet turlerini tanı nı-

laması ve yorumlamasa gerekir. Analist ayrıca, iıletmenin saçanekler duıunulmeksizin yuk-

1 enmek zorunda kol acoğ 1 bazt mal iyat turlerini de ~özöbUt:Sde ·bul undurma lı dır. B ir anal i st, 

nihai bir imal etme yo do satınalma kararına yönlendirici nitelikteki kesin .• bir maliyet 

analizini ancak ve ancak, imalot sisteminde oluaan maliyet turlerini en iyi biçimde ta

nımlamak ve yorumlamek suretiyle geli1tirebilir(8). B01cr&la bir yönetici, o;ocağı yönetim 

karariartnda hangi maliyet unsurlarını kullanması gerektiğini kesinlikle bilir. Yöneticini:ı 

bu ~arısı çeıitli maliyet turlerini en iyi biçimde tonamlonmaaana ve bunların kullanım ve 

geçerlilik olanaklorının belirlenmesine bağltdar (9). 

A. Maliyet Kgyrgmt 

lv\aliyet turlerini belirtmeye botlomadan Z:Snee, imal etme ya da satınolma sorununu 

buyuk ölçude etkileyen ve en önemli etkenlerden biri olon, maliyet kavramını tanımlamaya 

(7) VOORHIS-DUNM-MCCAMERON, s. 318. 

(~"') r·:ROSS, Moke or Buy_, s. 58. 

(9) RlDVAN KARALAR, "Yönetsel Kararlarda Maliyet Çöı;Umlemestnin Yeri ve (nem;·:, 
ESADER, C. IX, s. ~~, (Haziran, 1973), s. 66. 
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•:!'•·•'' 
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çalıtt:Jiım. ~liyet kavtarnı, yobanea ve yerli rnuhttsebocdoteo deijitfk biçimiet-de tcıriım

!anmaklo birltkte bu ktiriudo btr görlJI birliği 0% çok soğlanmıt bt.ıh.inmdktddır. 

~rie Lkohlet'e g~a maliyet; i~ldt fokt&-letine, n'\oırlui ve hitme• suhuoUiorli'!rı# 

mamul, hizmet ve Hıncdot fokt&-U s~hnalıt4mosı katiiltğırida yapaton btr para harcaması~mu 

ı:ı~~·rimGnkul tronsfertritn, hlzrrtetin yo do değart bcıtcut1 ptırl'lSol terimle~le ~I~Uierl tnikkırı• 

dır (lO). R.M. Lyric:h maHyeti, taletmentrl k&r sa?Jlama yetarieğtrd orHirot:d< bazı ekonom H~ 

yarariara sahip ~i mak amacıyla elden çıkarttığt değer oldtok torumiatnoktadir (il). 

M.Backer ve l.E.Jocopson ise maliyeti, elde edilen bir mamul ya da hizmet ko~ılığın 
; .. 

da verilen para ya do mclın değeri yo do yoldenilen borcun tutarı olcrok tanımlamakta ve 

maliyetin bir değer fedakarl ın mı terr5il ettiği,_ i belirtmekt~dirler (12). Bazı muhost-;beci-

lere cıöre maliyet, il~tisadi kıymetler kcqalsğında ödenen yo do <:>denebilir olon mebl:oğdır· (t3). 

~<Aaliyet ile gider kavramları literatUrde bazen ayn.ı onlamda kvllantlmoktad.r. i~ te 

bu karıliklığı önlemek amacıyi o, muhasebecilerin maliyet gibi, gider kavramı konusunda 

yaptıkları tanemicra da vermeyi yerarlı buluyoruz. Eric l.Kohler'e göre gider, bir varlığın 

ya do bir çaıit maliyetin bir eylemi sUrdurmekte kullanalap yok olmasıdır (14). R.M.Lynch 

(10) ERiC L.KOHLER, A D.ctionary Fa Accountants 4-.Easkı, (Engle wood aiffs, New.Jerse~·; 
Prentice-Holl Ine., 1970), s. 126. 

(ll) RICHARD M.l YNCH, Accounting For Monagement: Plcnning and Control, (NewYo:-~<; 
McC'71'aw-Hill Book Company, 1967), s. 8. 

(17.) Morton BACKER-Lyle E.JAC.WSEN, Cost Accountinq, A Mcınogeriol Approcıch, 
(NewYork:Mc<?1'aw-Hill Book Company, 1964), s. 3. · 

{13) C ZGÜL CEWtAlCILAR
1 

Genel Muhasebe Teori ve U gulama, (Ankcra: Eski~ehir 
i.T.i.Akodemisi Yayın 1\lo. 02, Ko ite Matboası, 197' ,s. 305. Maliyet konur-u!'lr

1
-: 

yapılan öteki tanımlar için bk%.: i.tZER ERTUNA, Maliy~t Muhasebesi, I.B~<>1<ı, 
(istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 8.0._74-5201. 1974). s. 15. f~.fASUHI [;U~,~~'-~ .. 
Maliyet Muhasebesi Prensipleri ve Tatbikati, (Istanbul: Yolkın ofset matboası, l9fS,i, 

s .• 2; 

(H) KO~'itER, s. 18?. 



ise gider i, tukenmi1 mal iye tl er olarak tal'umlcmakta ve bu mal iyatierin bel iri i bir döne-

min haselahntn elde edilmesinde tuketildiklarini belirtmektedir (15). M.Backer ve l.E. 

Jcıcobson'o göre gider, belirli bir dönemin hc.ılatanın s~ lanmasında kullorulmıı bulunan 

maliyetlerdir (16). Baz s muhoaebeciler ise gideri, belirli bir dönemin haaalattnın elde 

edilmesi yolunda kullonılmıı, tokenmit maliyetler olorok tontml amaktadır (17). Mali-

yet ile giderler cırcısanda bir benzerlik bulunur. Ancak maliyetler iılatmenin tmalotta 

bulunan btılumunda oluıur, yani yalnız imalat amacayla elden çakortlan iktisadi değer-

lerdir. Giderler ise, imalat ya do mamul imalata omacana uygun ola-ak ya da olmayarak 

yapılan tok e timdir. Maliyet ve gider kavramlaına bu tekilde krsaca belirledikten sonra, 

~imdi de imal etme ya do satınalma karerleranda yöneticilerin kcqalqcbilecoği çeıitli 

mol iyet turlerini sıroyla açaklamaya çalrıalrm. 

B. MAliYET TÜRLERi 

o) Kontrol Edilebilir Maliyetler . 

Yönetici tarefandan konulan temellere bağla olm ve onun sorumluluğunu belirtan 

maliyetlerdir. Bqko bir deyitle, yl.Snetieilerce belirli bir dUzeyde doğrudan doğruya 

kontrol edilebilen maliyetlerdir. Burada kentrol edilebilirlikten omaç, maliyetin orta-

dan kcldsrılmasa değil, maliyetierin standartiara yoda arzu edilen dozayiere mumkun 

olduğu kadar yakın tutu:masadır (18). Doğrudon doaruyo kontrol edilemeyen maliyet-

{15) l VNCl ;, s. 9. 

(16) BACKER-JACOOSON, s. ~. 

(17) CEMALCILAR, s. 306; ÇEViK URAZ, 
1\Aaliyat Analizleri ve Uyguloma ö: ~~.,...-....~ .... --~ıw--..-..~rr-, -s-. "'rt725. 

(le) !JRAZ, s. 35. 



-73-

ler direkt maliyetlerden farklıdır. iıletmenin mamul dizisindeki belirli bir momule iliıkin 

d:rekt maliyetler çoğu kez dağıtılabilen maliyetleri içerirl€:--r. Belirli bir ylmetJm·14QIIa!uıa 

dayanarak belirli bir mamule yuklenmesi gereken genel imalat gideri miktorı, maliyet nıer-

kezi (~9) yöneticisince oluıturulmoyıp, bir lxltka kiıi tarafındon olu1turulur. iıte maliyet 

merk"'zlerine belirli bir yönetim kcrarıno göre dağıtılan maliyetleri kontrol edilebilir ma-

liyetler olarak dUıunmek olonaksızdır (?O). Aynı biçimde, iıletme eğer kendi mamul kar

masiyle ttiıkisi olmayon maliyetleri yüklenmek zorunda ise, iıte bu tur maliyetleri de ima! 

etme ya da satınalma koratlarında kontrol edilebilir maliyetler olcrok cJuıUnmek olanaksız-

dır. Bu tur mal iyatiere örriek bl orak, i-l etmeye sabit bir esasa g~re yuklenen ve dUzenl i 

bir biçimde sağlanan suyu gö$tetebihriz. KötttOI edilebiht maltyetU~r, getçekten blt mo .. 

mul parçbsıriıli imal edilmesi ye da satınalınması gibi belirli seçeneklerle il iıkisi olon ve 

kontrol edilebilen maliyetlerdir, Kontrol edilebilir maliyetleri belirlenebilir maliyetler 

olarok tanımlamak yaralıdtr, Baıka bir deyi1le, belirli yönetim arnaçiarına ulaımak için, 

önceden hazırlanan bUtçe ya da en ciUtUk maliyet yapısına uygun olaok değiıen maliyet 

unsurlarıdır. Çoğu kez, deği§ken maliyetler kontrol edilebilir maliyetlerdir. Örneğin, 

sotı1 elemanlarının seyahat giderleri hem kendilerince hem de satıı mUdUrUnce kontrol 

edilebil ir. 

b. Kontrol Edilemeyen Maliyetler 

Ou maliyetler, ytsneticinin kontrol.alcını.deıındcı kolon maliyetlerdir. Kontrol edile-

meyen maliyetlerin, imal etme ya da satınalma kcrorlarında herhangi bir maliyet merkezini 

(19) Bir iıletmede maliyetierin aluıtuğu yerler imalot aıamalorane belirtir. Bu imalot aıama
larını destekleyen faaliyet merkezleri bulunur. Bu imalat aıomaları ve destekleyici fa
aliyet merkezlerinde iıçi emeği, hammadde, malzeme ve makina gibi imalat araçları 
kullonılorak mamul imal edilir. iıte bu imalat otamalarına ve destekleyici faa!i~·-: 
kezlerine ~·maliyet merkezi 11 denir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: 
KOHLER, s. 129. 

(20) GROSS, Moke-or-Buy, s. 59. 



çoğu kez direkt maliyetler gibi etkilediği duıunulebilir. tv\oliyet doğ&~&m yöntemi i:lgiH 

yöneticinin kontrolu daıındadır. Daha doğrusu, bu dağttım iılemi, doğthm formOlU_ndeo 

elde edilen mal iyatierin imalat bt:slumunce ya do böiUnisel bir merk~zce imal edilen ma

mullere yuldetilmesi suretiyle yapılır (21) .. 

c. Sabit Maliyetler 

Belirli bir zornon dönemi icjnde, imalot miktarının azalıp çoğolmosına korıın aynı 

kalan maliyetlerdir (?2). Be11ko bir deyiıle, sabit maliyetler imal edilen mamul mikta-

rından etkilenmezler. Bunlara tipik bir örnek olarak, belirli bir momvl parçasını imal 

etmek Uzere iıe alınon bir imalat yönetic;isinin sabit moaıanı gtssterebiliriz. Bu imalot yö-

neticisinin maot•, cınun bölOmUnde imol edilen mamul miktarana baÇla olmaksızın aynı mik-

tardakalacaktır. Bu yönetici değiıik bölomlerde çolııtırılmodıkça, onun haftalık maliyeti 

belirli birmamuleya do onun imal ettiği momutlere doğrudan d~rvyo yoklenebilir. Her 

ne kadar, uzun dönemde bir dereceye dek tum maliyetler imalot dozeyindeki değiıiklik 

nedeniyle değil i,r bir nitelik ko~onarlcno do, sabit maliyetierin tarumına yapmoda zaman 

unsurunun önemi bUyUktur. Bunlar belirli bir imalot oranı içinde değiımezler. imalot mik-

tarı arttığında, birim b01ına dUJen sabit maliyet azalır, Sabit maliyeti erin. iJietmenin çe-

şi tl i bölilmierine dağıtımı çoğu kez ya yönetim kc::ırorlora ya da maliyet dağıtam yöntemle-

riyle yapılır. Oluıumlorının kontrolu, böl um yöneticilerinden çok ust -'cey yöneticU.ori-

ne ·bciğJı:dır (23Y.~. : ( 

(:?1) GROSS, A.g.k., s. 59. 

(2~) BURSAL, s. 56. 

ADOLPH .. ·MATZ~THEl J.CURRY·GEORGE M. FRANK, Ccst Accounting, 
(Homewood, lllinois; Richord D.lrwin, Ine:., 1966}, s. 3l. 
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Değiıken maliyetler, imal. edilen ya da sahnesi ınan mamul hacmindeki değitiklikler

lu birlikte daği1en mcaliyetlerdir(24). Değiıken maliyetler, her zaman için imalot hac

miyle doğru orantalı olarak değiımez. imalat hacminin artmost senucunda azalan iıc;ilik 

maliyetleri ya da bUyuk miktarlarda yapılan satınalmalardan sağlanan Iskontolar, değiı-

ken maliyetierin bazen imalat hacmiyle doğru orantılı olarak değiımasini önler. Nitekim~ 

birim değiıken maliyetler, ku çuk mikter Cl'alıklarında sabit kaltnc!larına karı ın, bUyuk 

miktar aralıklarında gen~llikle azalırler. iıte bu nokta, i1letmece gereksinim duyulan 

potansİyel ek marlıul parçalarının değiime olasılığı fazla olan imal etme ya da satınalma 

kararlaranda, önemle gözör1Unde bulundurulmoltdır. imalat CD'hJ& He orantiiı olarak artan 

d::;ıli1ken maliyetlere. orantilı d~'::liıken maliyetler, imalat artaıa çabukluğundan daha ça

buk artan değiıkan maliyetlere artan de<Jiıken maliyetler denir. imalat arttıkça, arttı 

çabukluğu azalan maliyetlere de azalan değiıken maliyetler denir (2.-'5). 

Oeğttken maiİyetle~, tmalot hcattntyle değru oranda tdplam oi(Jtck bİr değifiklik f:ıös-
• 

teriri er. lmalot hacmindeki değiıikhğe göre birim b01ına duıen payı pek değiımez. Faa-

liyet gösteren bölumlere koloy.ca ve oldukça d~ru do~ ı tılabilir. Oluıumları iıletmenin bö

lum yöneticilerince kontrol edilebilir (26). 

e. ·~ arı-Değiıken Nıcıliyetler 

Çeıitli imalat aralıklorında hem sabit hem de de(iiıkan maliyetierin niteliklerine sa~ 

(?J..) ı;nRSAL, s. 59~ URAZ; '• 37;: :ERTUNA,; s. 19; ALPARSLAN PEKiR-/~etim:, .. : .. ;si, 
MuhasePeıi, J.l<itGpfiistk:ıftbuk··istcınbul :Onivertltl*1ıitlellft!ı Faküiieiı ·Vay.n!Gr.?;-~,. 
Elektrontk o'-et, 1974),, s. 116; ,GR~SS;. Make ot Buy, s. 6tJ. 

(?5) ME!IMET OLUÇ, iıletme Ora,onizas~onu. v: ;~netimi, l.cih, (istanbul: ~ermet Matb~--·-ı_. 
1963), s. 71; 8u konuda daha ayrıntı 1 bılgı 1ç1n bkz.: BURSAl, s. f:IJ-6J. 

("/ıS) ;\i\ATZ-CURRY-FRANK, s. 31. 
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hip olan maliyetlerdtr • Faaliyet hacmine bağli olmaldd birlikte, ~ı crahda azalıp ço

:]almazlar. Yani bazen daha hizi ı, bazen de daha yov~ değilirler (27). Bu nedenle bu 

maliyetler, genellikle basamaksal bir dizi biçiminde cıriıt gCSSteren maliyetier olarak tcı

nımlanabilir. Bu maliyetler kısa aralaklarda sabit kalırlar. Belirli birim aralıkları geç ii

d!b;;e, toplam maliyetler basamaksal olarak artar. Birim maliyetler belirli bir birim ara

lığı içinde sabit kalmasına karıın, değiıik birim aralıklannda değitir. Yani, ç~itli ba

samaklar arasındaki birim maliyetler birbirinden farklıdir, Ör.ni;..>ğin/ imalat aylemltıırinc!e 

kullanılmak Uzere iıletmenin bir makir:e satınaldığını kabul edelim. Bu makinenin amor

tisman giderleri bir şobit mol iyetttr. imclat c:k:ıJeln ve donatımlarının tam kapasite sınırına 

ula§ildığında, ek değiıken birim maliyetler olu1aeaktır. Doha fazla imalat kapasitesine 

aereksintm duyUlduğunda, iıletmenin bqka bir makineyi elde etmesi gerekir. iıletme bu 

ek makineyi elde edince, bu mcıkineye ili1kin sabit amcrtisman giderlerini de yuklanecek 

ve bu da amortisman giderlerinde ~nemlice bir sıçramayaneden olacaktır. Yart-deği§ken 

i'l'laliyetlere ayrıca ustaba§ı ve ıef Ucretlerini, tamir ve bakım giderlerini ve yardımcı mal~ 

%erne gibi çeıitli genel imalat giderlerini örnek olarak gCSSterebiliriz. 

f. ilgili Moliye-tl~r 

Bu maliyetiler belirli bir imal etme ya do satınalma kararıyla iliakili olmaları nede

niyle, ilgili moiiyetler olarak tanımlanır. ilgili maliyetler geleceğe ilitkin maliyat!--~· 

olup, aynı zamonda deği§ik seçenekiere gtSre deği1i~lik gösterirler{2F). Tum gerçek mo

, liyetler ise ilgisiz maliyetlerdir. Bir maliyetin ilgili maliyet olabilmesi için, hem ::;elec,~

:]e ili1kin olması hem de değiiik seçenekiere göre desiıiklik göıtarmesi gerekir. ilgili md,.. 

(?7} rr:KER, s .• 116 ·• 

("::2) ERTI !NA, s. 31. 
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liyetler alanan kararca etkilenE:.-n moliyetlerdir. Örneğin; iıletme bir mamulun imal edH-

mcsinde kullanalacak materyalin. depolanmost için gereksinim duyulan yeni ambartn ma

liyetlerinden, eğer ayna mamulu kendisi imal etmeyip, sunUculardan tahnalsaydı kaçana-

Iabilecek tir. Amortisman ve bakım giderleri gibi tom dönemsel depolama giderleri se be-

lirli bir imal etme ya da satınalma kararına yuklenilebilen önemli ilgili maliyetleri oluı~ 

turur. c·· te yandan, eğer iıletmenin mevcut depolaranda kullanalmayan kapasitesi varsa y; 

bu kapc:ısiteyi imal etme ya da satınalma eylemlerinde baJka bir seçenek için kullanmak 

olanaksız ise, bu kez dep ol ama giderleri ilgili maliyet sayılmaya.cakttr. Depolama gi-

derleri imal etme ya do satınolma karartnca etkilenmedik~e ilgili maliyet sayılmazlar (?9). 

g. Ek Maliyetler 

imal etme ya da satanalma karerleranda kullanılması gereken maliyetlerden biri de, 

(~k mQI iyatlerdir. literatUrda "tefazuli" "marjinal" ya da "fazl.a" maliyet olarak be-

lirj.6nen bu maliyet kavramı, ekonomik te«ideki marjinal maliyet kavramının iıletmeci·· 

lik aleınında kullanalan bir tUrUdUr. Ekonomideki marjinal maliyet, imalatta bir birinı!ik 

artıı sonucu maliyatlerde ohııan ortı1 miktarıdır. Gunluk imalat eylemlerinde ise, bir 

birimlik imalat artııları stszkonusu olamaz. iıletmeler çOğu kez, imalatlerını .I.OQO,•J.ik, 

IO.OOO'Iik vb. kutleler halinde Cl'ttırırlar. Bu nedenle, birden fazla gruplar halindeki ima

lat artıılart sonucunda oluton maliyetlere, "Ek maliyet11 1er denir {30), imal etme ya da 

satınal mo seçeneklerinin toplam maliyetleri erasındaki fark ek maliyetleri oluıturur. e,u 

maliyetler belli bir it yapılmadığı durumda olutmazlar. ~u nedenle bunlar, kaçınılabilir 

C9) ()ROSS, lv\ake-or-8uy, s. 63. 

(30) SiNAN BOZOK, Yönetim Muhasebesi, Den Notları, (~iıehir, 1975), s. 1?.1; 
?ı::KER, s. 137; SEDAT AKALIN, Yönetim Ekonomiil'ı (lzmir: Ticcret Matboacılık 
T.A.Ş., 1970), 39. 
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maliyetlerdir (31). Bu maliyetler değitken maliyetlerle aynı onlamda değildir. Ek maliyet

ler, sözkonulu olan belirli seçenGklerle ilgilidir. Belirli bir scruıtda, eğer seçenekler ima~ 

lat hacminde bir değitikliği içine alıyorsa, bu zaman ek maliyetler değitken maliyetlerle 

aynı olabilir. C' teki bazı sorunlarda ise, ilgili ek ma.liyetler değiıkan maliyet kalemle-

rini n yalnız bir kısrritnı içerecekleri f.:libi, onlardan hiçbirini de içermeyebil iri er ya da bc.ı-

zısını içerebilirler. 

h • F ıriat Maliyeti : 

Fırsat maliyeti, vazgeçileri seÇeneğin maliyetidir (3:?). Fınat maliyetinin eşasını fe ... 

do edilen seÇeftekler oluitui'ur .. Belirli bir ama~ için kullanalan değetlerin, bqkö ölatıiar-

do kullanı Imamoları bu ttii' maliyetierin oluımasana yol açcr • Van i, "belirli bir varlığt 

kullanmanın fırsat ·maliyeti, o varlığın timdiki kullanıma nedeniyle bqka bir alanda kul ... 

lanılmamalı nedeniyle kaçırılan en ktrlı seçanektir 11 (33). imalat yönteminin deği~mesi, 

oldukça koliteh bir mdcinanın kullanılması, belli niteliklere lohip bir mamul pcrçasinın 

yerine bir bcıakaitnın konulması gibi durumlarda, fınat maliyeti heioplanmoktadır • Bu tür 

maliyetler, geleceğe ilitkin imalat serunlarana ııak tutmak Uzere, gerçek maliyetler!~!--: .... ·· 

~ıiQ§tırılırlar. Ancak bunlor1 muhaiebo koyatlarında hiçbir 1ekilda görülmezler {34). 

Buraya dek, imal etme ya da sottnalnıa korariarında y6neticdlerin kaıılCJiabilece;Ji 

maliyet türlerini kısaca açıklamaya çalııtık. Doğru maliyet varilerini $O;~Iama y<5ntemierini 

(analiz turlerint) açıklamaya bcqlamodan önee, "C.eniJ Anlamda" ve noar Anlamdo" 

(31) tACKER-JACOBSON, s. '/OJ Ek mciliyetlere iliıkin oyrtnhlı bir örnek için bkz.: 
. LEE .. OOBLER, s. 799. 

(32) B~CJÇ~,..,JACOB SOM, s .. 2l. 

(33) KARALAR, ESADER, Ci lt: IX, S• i:, •• 73. 

(34) AKALIN, s. 3t!. 
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· :: maliyto:t kavramından ne conladtğJmıza, ayraeo "deği§ik amaçla için değiaik maliyetlere 

~~ereksinim duyulduğu 11 ve 11öteki kqulların değiımediği varsayamı" konuların~ do kısa-

ca açıklamamız gerekmektedir. Bu konular• kesin bir biçimde açıklamaz isek, imal etme 

ya do satınalma kararlarına iliıkin maliyet analizini yaparken Çetitli gUçluklerle kar1ı-

laıma olosıl.ğ! oldukço büyüktur. 

C. 'ı:--.,ENiS ANLAMDA tlıALiYET KAVRAMt: .. 

Maliyet genil anlamda dUfUndldUğUnde, maliyetin herhangi bir i1letmenin alaca0ı 

imal etme ya da satınolma kararanı belirleyen tek etken olduğu kabul edilir. Çalıtmamtz-

da sadece kôr amac:ı gUden imalat ilietmelerini ele aldığımtz için., öteki seçenekiere göre 

daha az kar sağlayan bir seçeneğe iliıkin maliyetlerin, ötekilerin maliyetlerinden daha 

yüksek olduğuftu söyiH'Iek olurludur. Genit anlamda ele alınan moliyot, ekonomistterin 

uzun-dönemde kabul ettikleri maliyet kavram.Ylaeı onlamdadır (35). Mamul porçalarının 

kalitesi ve biçimi imal etme ya da sattnalma seçeneklerinden birini etkilediğinde, bL cibi 

niteliksel etkenleri maliyet rakamlarıyi o ifade etmek olurludur, Hatta imal etme ya da 

satınalma seçeneklerinden herhangi birinin; iJgOc:OnUn morali, sunucularan itibarı, ya dcı 

hukumetçe yapılan dEmetimierin eğilimi Uz:er:indeki etkileri gibi gayri maddi··sonuçları da-

hi, bu geniı anlamlı ya da ekonomistt~in uzun·...cJönamli maliyet kavramı içerir (36). f>u 

(35) Ekonomistlere gtsre iıletme kararlarını etkiileyen tek etken maliyet etkenidir. Ou uzun
dönemli ~liyet kavramı herhangi bir sec;eneğ'in ,niceliksel sonuçlerı yanında, ayrıca 
niteliksel sonuçlarını ·da içerir. Ekonomiltiere göre maliyetler kasa-dönemde sabit ve 
de3iıkan olmak Uzere, ikiye ayrılır ... Uzun dönemde ise ilietmenin tUm maliyetleri de
ği1ken olup, :sabit maliyeti yoktur, Bu konuda ·daha oyrıntılt bilgi için bkz.: DON AL D 
STEVENSON WATSON, Price Thecry and lts Uses, ll.!askı, (Boltcn:;.~gh~~ ·.~ 
Mifflin Company, 1966) s. l90:t~9; SEJtMT P .STIGUM-MARCIA l.STJG!JM, 
Economics, (New York: Addison-Wesley Publishing Company, Ine., 1968), s. 1:;'1-1 ~'. 

(36) SCH\JBA, s. 53. 
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maliyet kavramı, imal etme ya da satınalmo seçeneklerine ilitkin maliyet unsurlarının 

onlamlı bir biçimde kartılqttrılmalarına olanak vermez. Çonku, imol etme ya da satın

cı! ma sorununu etkileyen nitetiksel etkenierin bazıama tslçmek ya da raketlarlo ifade et

mek olurlu olmasına karım, bu etkenlerden bir çoğunu rcıkomla ifade etm~k olanakn~dır. 

eununla birlikte, ekonomik anlamdaki bu maliyet kavramının, "iceliksel etkenler belir

lendikten sonra değerlendirilmeleri gereken niteltksel etkenierin ve politikalarm tUmUnU 

içerdi(ji gi:5zönUnde bulundurulmaladar. 

}ierhongi bir imal etme ya da satanalma sorununo verilecek doğru bir yanıt• kısaca 

~öyle belirtmek olurludur. "Maliyeti öteki seçenekieriR maliyetine g()r'e daha dUfUk olan 

seçenek yeğ tutulmalıdar". Kasa olarak belirtilen böyle bir yanıt, qağtda belirteceğimiz 

iki esaslt neden yUzUnden pratik önemini iyiee yitirmeldedir (37)t 

i. Bu yantt çok geniı bir atana kapsammt nedeniyle, belirli bir sQI'unun çözümüne 

hiçbir katktdo bulunmaz. 

ii. Böyle bir yanıt maliyetlerinin rakamlo belırtllme olmalığa hiç olmayan birçok 

niteliksel etkeni içermektedir. 

Bu nedenle genil anlamda yapalan bir maliyet torht~'' sorunlara ancak genel an

lamda bir çözüm getirebilir. 

D. DAR ANLAMDA MALiYET KAVRAMI: 

Maliyet kavramı dar anlamda dUJUnüldüğUftde, gerçek maliyetlerin, bir i1letme kar,...~ 

rını belirleyen etkenlerden sadece biri·· olduğu kabul edilir. Bu kavramı imal etme ya ekı 

. (37) CULLITON, s. 7. 
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!'OtınaJma sorunuryel uyguladtğım&%da, belirtı bir mamul par .. auntn imol edilmesine ya da 

~~~mo! mn1astnd ililkin maliyetleri belittmek auretiyle, imal etme ya do satınolma analizinin 

b'::J§!a~ılmasma olcınak sa~lamıı oluruz. Bu maliyet anlayııanda .mcımul parçasınin imal' edilme 

~·c da satınalı.nma mal iyatleri toplamı olarak belirlenirken, ınamul parçasının imal edilmesi 

ya da satınalınması kararınt etkileyen niteliksel etkenler gözö.nUnde bulundurulmaz. [}u belir-

le~en maliyetler daha sonra, sec;;eneklerin seçimini etkileyen etkenlerden biri olarak ya da 

e!{onomik anlamdaki maliyetierin {genil anlarndaki maliyet) bir bölumU olarak kabul edilir(38). 

Dar anlamdaki maliyet kavramı imal etme ya da satınolma sorununun ussal (mantıki} 

bir biçimde analiz edilmesiııde bqlangıç noktasana olvaturur ."Doğru bir çtızUrrie ulaırnak 

için maliyetlere ilaveten göztlb"nde bulundurulrnast gereken estek i önemli etk~nler de bu~ 

lun ur (39). imal etme ya da satınalma seçenektarihin 'nialiyet lerini çahımarnazda tamamen 

dar anlamda maliyet açasından ele alrneıktayız. Genil anlamdaki maliyet kavramanın ta

n ımında ileri surulen birçd< etkenlerden ciol~'i olduk.ça kapsaıni ı olan imal etme ya da 
'O: ,,,',w., 

satın~l'!'a sorununu, kolayiakia incelenebilecek belirl{kesimler:e f;J)',•rı:nÇimiz gerekir. iıte 
,•,<; •' ' ,, ' ' '' •T '., 

bu beli.r.le .kesimlerd~n birini dar anlamdaki maliyet kovrami oluıturmaktodır~ Ça.h,mamı- . 
. ' . .' : ,.· : . 

~·n bı,ı kesiminde, maliyeti dar anlamda ele ahp inc:el.ey~~eğ'iz··~ Çalıtmamızda geni§ an

lamlı maliyet kavrama;a ilgiU etkenleri yok~msam.ıyQ'uz:. Dar anlamda maliyet kavramıy-
. . . ' . ' ' ' . ~ ' 

la ilgili etkenleri inçelelidikte11 sonrc:a, c;alıJrna~ızın l.~lumunun bundan sonraki kesimle-
. . 

rindf: de genil anlamlı maliyet kavram,,.: Ja :ilgili etkenleri (mamul parçalorınımn1kah'l~, 

miktarı vb.) ele alıp inceleyeceğiı:. 

F:. DEÖiŞiK AMAÇLAR iÇiN OE(:,jşiK ~MLiYETLERE r~·EREKSiNiM DUYN\AK 

Dar anlamda moHyet anlayıtando, etkenler rokamlcı oldukça doğru bir biçimde belir-

(38) SCHUBA, s. 54. 

(39) CULLITON, s. 7. 



-82-

lenobilirler ifadesinden, belirli bir durumda Imal etme ya da satinalma maliyetlerini doğ-

ru olarak belirt:en.sadece bir tek ınaliyat rakamınan olduğu anlama çakarılınainalrdtr. De

~i§lk .. •~çlar için değitik m..iiyet turlerine gereksinint duyulduğu ve bu her maliyDt tU

rUnUn belirli bir amaç için en geçerli ve eft doğru maliyet olduğu herkesee bilinen bir 

gerçektir. (\rneğin; standart maliyetler, gerçek maliyetler, ortelioma maliyetler, de~i~~ 

ken maliyetler ve cenel imalat giderleri vb, gibi çeıitlt maliyet turleri verdır (40). Bı· 

maliyetlerden ortalama maliyetler stokları değerlamade kullanılma'st an uygun olan mali}'r-;,t"~ 

ler olmasına korım 1 kontrol amaçları içiri tamamen yetersiz ve yac:rsız olmaktadırlar. ('te 

yandan standort maliyetfet ise, tmofatın planlanmas•nda ve denetiminde gereksinim dU}'U

Ian tek maliyetler olmasına kcqın, mamul fiyatlomastno temel olu§tUtmodo tamamen ye

tersiz kalmd<tadırlar (41). 

imal etme ya da satınalma seçeneklerinin maliyetleri çoğu kez çeıitli maliyat sistem

lerinden birine göre hesaplanan ve qağada belirteceğimiz maliyet unsurlerman herhangi bir 

grubunun toplamından olulabilir e Çeıitli maliyet unsurlarnın içeteri CJiağıdaki listenin ilgi

li tUm mcıliyetleri içerdiği s6ylenemez, Siz burada belirli bir durumdo9 Imal etme ya cia 

satınolma seçeneklerince içerilme olasılığı fazlo olan moliy·et turlerinden buyuk bir çoğuıı

luğunu belirtmeye Çalııtık. imal etme seçeneğinin maliyeti, qağıda gösterilen maliyet un

surlarının herhangi bir grubunun para birimiyle belirtilen tutarlerından oiUJabilir: 

ı. Direkt iıçilik ve direkt hammadde maliyeti, 

ii. Direkt iıçilik, direkt hammadde ve 6h~ki direkt maliyetler, 

iii. Direkt i1çilik, direkt hammodde, öteki direkt maliyetlervM6M~~..9hı~.4~!.~ · 

(L10) SCHUBA, s. 55. 

(41) AKALIN, s. 41. 
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iv. Direkt itçilik, direkt hammadde, öteki dfrekt meliyetler,genel imalat giderleri ve 

satı1 giderleri, 

v. Direkt iıçifik, direkt hammadde, ~teki direkt ITICii)ietl,e~~ oeMJ imglot giderl~ri, ~r· ~ 

hJ giderleri ve genel giderler. 

(~~te yandan satınalma seçeneğinin maliyeti de, C!§aJıda gösterilen maliyet unsurları

nın herhangi bir grubunun para birimiyle belirtilen tutarlarındc:xı oluıabilir: 

i. Mamul parçasının satınalınma fiyatı, 

ii. Mamul parçasının satınalanma fiyata ve t01una giderleri, · 

iii. Mamul parçasanan satınalanma fiyata ve tcıtıma giderleri, yukleme ve boıaltmo 

giderleri., 

iv •. Mamul pcrçasının sotanalanma fiyata, tctıma giderleri, yukleme ve bqcdtma gi-

derleri ve satınalmanın gene! giderleri, 

v. Mamul parçaaanın satınalanma fiyatı, tqıma giderleri, yukleme ve botaltma gi-

derleri, satınalmanın genel giderleri ve denetim giderleri. 

Yukarıda herbir seçenek için belirttiğimiz bet maliyet grvbunu olutturc:Jft maliyil un

surlarından hiçbiri, evrensel olarak doğru ya da yanlı1 değildir. Bazı durumlar için ge~ 

çerli sayılan bir maljyet unsuru, öteki durumlar için geçersiz olabilir. iıte, imal etme ya 

da satımılma seçeneklerince içerilec·'* ilgili maliy13t unsurlara (dCV" anlamda) koousundo 

herhangi bir karmatıklığa olanak sağlamamak için, bundan sonraki bqlaklardo imal etme 

yoda satınalma kararlarının temelini oluıturan maliyet unsurlarına ili~kin kO§ulları ve il

rıili maliyet unsurlarını sağlamoda kullanılan y&\temleri inceleyeceğiz. 
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F. ÖTEKi ETKENLERiN D!G,iŞMEDiGi VARSAYIMI 

Belirli bir imal etme ya da sahnalma serununun analizine, imal etme seçeneği ile 

satınolma seçeneğinin maliyetlerinin karlı lottaralmasıyla bO§Iarnak oldukça ussaldu. Dar 

anlamda ele alınan maliyet kavramanda bilô1 eğer imal etmenin maliyet tutarı ile, satın-

c:~manın maliyet tutarı araatndaki fark, imal etme seçeneği ile satanalma seçeneği arasın-

ddd maliyet farkını g~teriyorsa, bu durumda, maliyet dtttnda öteki etkenierin her ik; ~. · 

çenekte de birbİrine eıit olduklorant kabul etmek gerekir. Bt>yleee, imal etme maliyetini 

gösteren tutar orasındaki farkın, iki seçenek arcısandaki farklardan olu~ması gerektiği, öte

ki etkenierin bu farkı oluıturmachğı kabul edilir'. ~u halde, iki maliyet tutarı arasındaki 
1 

fark haklı olarak; seçenekler orasındaki fork olara!< yorumlanabilir. 

iki seçeneğin maliyetleri arasındaki farkın, seçeneklerden birini ~eçme kararınde bir 

değer ifade f:tmesi için, bir seçenekten öteki seçeneğe geçi1 hCI"iÇ olmak Uzere, öteki tum 

r:.ıtkenlerin etkisi maliyet hesaplamalarında yokumsanmahdır. Bir mae.,l parçası sunucu lar-

dan sotınalınrnokta iken, iıletmeee imal edilmeye ba§londağında lxJıı ,etkenler gerçekten 

aym kolmayacağı için, tum öteki etkenierin değilmediği vCI"sayımmın uygulamoda gerçek

leımesi oldukça olonaksazdar. Örneğin; iıletme bir mamul parçasu:u kendisi imal etti?Jin-

de; dağıtım pr~rc:ımı, yukleme-bqaltma giderleri v~ ayrantrlı bir biçimde belirti! mi§ 

gerçek kalite, Q)"lı mamul parçasman sunuculardon satınal.ındığı duruma göre farklılık 

gösterir. Eğer maliyet tutarlarının tamamen doğru olması isteniy~a bu durumda, 
11

öteki 

etkenlerin 11 kabul edilen kuramsal kotullcr nedeniyle birbirine eıit olması gerekir. Bu 

nedenle
1 

belirli bir sorunda kulla·\llan maliyet unsurlaranı yorumlarken, öteki etkenlerd·~ 

deği§mr:ılerin olacağına ve gerekli ussal oyCI"Iamaların yapılmasa gerektiğini ister isteme~!: 

kabul etmek gerekir. 
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iıte bu nedehle, maliyet tutarlors konusunda Iki öneml i noktayı hatıriatmakta yarot 

d '!!") . var ır \';::/. .: 

1 

i. Cnce, doğru sonuçlara ulaa.abilmek için; maliyet tutarlarının qağtda belirteceği-

miz yöntemlerle hesaplarimeısı gerekir. Çunku, Irialiyet tutatları bu yöntemlerle en iyi bt

çimde hesaplcı~tdcfır ~ 
ii. ikinci olarak .da, maliyet tutarlarm s ycrum,larken çok dikkatli davranh1ak gerek i!', 

Çunku, en iyi yönteııılerle hesaplanan maliyet tutarları bile, ·durun1u:bUtundyle açtkla-

makta yetersiz kal~akta ve k~ndi cıralwando boza durumlarda tamamen karaıl~ttrılabilmo 

oianağına sahip olmaktadırlar. ÇQiıanıQmrzın mollyetl.e ii~Jil i kesimleri yukarıda belirtti

ğimiz birinci rıoktçya ilitkin olup, ()zellikle kanıı verici maliyet tutcıriQ':ını sot!loyon ilke-

J.::rin geli~tirt.Hnesine a_Gırl1k verir. Çaltımanuzan tumU ise, ikinci noktO)IIo ilcili ·olup, imal 

etme ya da satmalmQ s~ununun bir bUtun (sorunun bir kesimini de maliyetler oluıturur) ola-

rak çözümleyen bir yakloıım ;.ıeli§tirmeye çalııar. 

'-::c DOÜRU MALiYET TUTARLARINI SAGLAYAN y(,NTEMLER (ANALiZ TÜRLERi) 

Şu andaki saunumuz, aıağıdaki sotulcıra ybrlttlayaccık doğru yöntemi ortaya koymaktır: 

Belirli bir manıUI parça&ına i1letmenin kendisinttı itrial etrriosfnin ve suhuculwdari satırlalma-
ı' 

sını.n maliyeti nedir? t-!ıcıliyeti gö&teten.herhan~t bir tutaran kabul edilmesi yeterli Jol~··:'; 

ayrıca önerilen bir se,ç~~ğitı, ka.bı.:.l.edilrneslnl soğlayCI'l maliyet tutarına doğru olarak veron 
. . . ·. ······ . 

bir yönteme de gereksinim duyulur. 

Her durumda doğru m.aliyet tvtQ'Iarmı verEm en uygun bir formulu ya da yöntemi ge

liıtirmak olanaksızdar. Bununla.birlikte, doğru maliyet tuteriaranın sağlanması konusunda 

{~t:::) CtJLL TTON, s. 9. 
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b::-!<aç genel yöntem gelittirrnek ve bu önerilen ytsntemleri ana hatlarayla belirlemek olur

!l!d:.rr. i1letme halihazırda bir mamul pCI"ÇCJiını kendisi imal etmekte ik~n, itletmenin bu 

,-,~~T.ul parçasını imal etmekten vazgeçip, sunuculadan satınalmaya bcJilamosını. öngören 

b~:- ö:ıeriniıı iki saçanekle birlikte sadece bir değil iki mç:ıliyat kestirimini de zorunlu kıl-

c1ığı gerçeğini anlamak oldukça önemlidir. Böyle bir durumda, itletme, imal etmeye de-

vam etme ve imal etmeden satınalmaya geçme gibi iki seçen~le k~ ı ka1ıyadır. Sonuç 

olarak, imal etme ya da satınalma seçeneklerinin geleceğe il~tkin maliyetleri, iki ayrı 

tahminin yapılmasını zorunlu kılar. rıundon bqka, seçeneklerin geçmit maliyetleri yeter-

li olmayıp, öf~erilen her iki seçenek de geleceie ilitkindir. Ayrıca, seçeneklerin tahmi

ni maliyetleri geçmi1ten ziyade gelecek'e ilgili olmalıdır. iate bu nedenle, herhangi bir 

imal etme ya da satınalma kararının temelini oluıturan herhangi bir maliyet yönteminin 

gelecekteki kqullarda her iki seçaaağe ilitkin maliyet tahminlerini vermesi gerekir (43). 

Sayısal verilerin topiCI"'ması maliyet verilerinin gelittirilmesinde ve kullanılmasında sadece 

ilk adımı olu1turur. Aslında, ilgili maliyet verilerinin toplanmasiyle maliyet analistinin 

gereksinim duyacoğı tum gerekli bilgHer şoğlanmıJ olmaz. Bu ilgili veriler de,' i, maliyet 

turlerine göre, ii. maliyetierin değilik seçer')eklerde tqıdıkları öneme göre, ve iii. i§let-
. . 

menin gelecekteki maliyet durumunu gö1teren maliyet yönsemelerine (eğilimlerine) göre 
•i. 

gruplara ayrılmalıdır (.4.4). Şimdi de gerçek ve beklenen ~Uyet verilerini kullanan, uy·· 
.. ; . :-~. 

~ulayan ve ycırumlayan değiılk y~ntemleri incelemeye çal ı§olım. Ayrıca imal etme ve satın-
. : ~ \ '.' : ; . : ,' . :. . . 

alma analizini biçimlendirmede ve gerçekleatirmede bu yöntemlerden hangisinin en yar.cıtlı 

oldu~~unu da belirlemeye çalı1alım, 

(43.) A.g.k., s. 9. 

(ll-4-) GROSS, Make or Buy, s. 63. 



a. ·Genel Butçeler ve Sınırları 

,.~1elecekteki ya do beklenen maliyetierin ayrıntiiı tahminleri iıletme yönetimi açı-

sından bUtçe olarak adlondırilabilir (45). Bilindiği gtbi bUtçeler 1 gelecek dönemde ula-

§ıiması gereken amaçlara rakamlarla gösteren planlardır,. ya da gelieeeği g<:Ssteren rakam ya 

da tolıminlerin muhasebe terimleriyle belirtilmiı bir toplamıdır. Butçeler hem itletmenin 

turlu itlevleri arasmda dUzenleıtirmeyi sağlamoya yararlar, ham de yt>netici için en ör.e~. 

li denetleme aracı oiCI'ak hizmet gör'Orler. 

t narilen i~ i seçeneğin maliyetlerini saptomada kullarulan en belirgin yt>nterrı, eğer 

bu seçeneklerden .her ikisi de kabul edilmit olsa, her iki cJvrumda mevcut olacak kqullaro 
' ' 

göre itlet~eriin tum giderlerinin genel bUtçeierini dytl ayri haz~rJdriıcıktlr (46). Genel 

bUtçelerin, maliyetleri gerçekten genil anlamda maliyet kavramıyla gösterdiği kanısına 

varılabilir. Fakat, burada kullanılan bUtçe kavrannnd~, genJ1 anlamlı maliyetleri: içer-

diğ i. anlamı çıkanlmamalıdtr. Buradc:ıki bUtçenin, eğer iıletme bir mamul pcırçasmı kendi~ 

si imcıl eder ya da bir sunucudan satınalırsa, iate bu durumda oluıma~ı beklenen değitik 

kquUarda iıletmenin kartılaıacağr maliyetleri da- anlamda gösterdiği kabul edilmektedir" 

'"::enel bütçe beklenen gelirler butçesini içermez. Eğer genil anlamdaki maliyetleri ölçme 

olanağı olf'nU1 olsaydt, bu durumda değitik kqullc.-tn oluıturduğu gelirlerdeki herhangi 

bir cleğiımeye da gereken tsnemin verilmasi gerekirdi (47). 

Genel butçe, itletmeniin,. ya da b6lumleri:n. eylemlerine iliJI<in tUm maliyet ve gelir 

unsurlarını i·çeri-r. Tum. maliyet ve gelir unaurlcrlft:L iç.-ısi nedeniyle, itletmen·in imal, 

(-45) SCHUBA, s. 55. 

('!6) SCHUBA, s. 56. 

(47) CJLLITON, s. 10. 



-88-

etme ya da satınalma kararlarına rehberlik etme kcnusundcı y<l'arlı olmaz. Genel bUtçe, 

imal etme ya da satınalma analizinin belirli amaçları açısından değerlendirildiğinde, bir 

çok gereksiz veriyi içerdiği görUIUr. Genel bUtçe bir maliyet merkezinin tUm eylemleriy-

le il;::ıili olması nedeniyle, herhangi bir mamul parçasını özellikle ilgilendiren belirli ey-

lamleri ayırmalde yetersiz kalır. Bu tUr bUtçeler, koııtrol edilebilen ve kontrol edilemeyen 

maliyetleri, sabit genel imalat giderleri gibi tdm dcığıtılabilen maliyetleri ve bazı kere de 

mUJterek mamul maliyetlerini içerir. Bu tur bUtÇelere örnek olarck, bölumsel k~ ve zarar 

bUtçesi olarak hizmet g<Sren ve geçmiı dönemsel tecrubelere dayanerak hatırlanan bir but-

ı;eyi g5stetebiliriz. Genel bUt~enin yararı sınirla olduğu için, maliyet analisti tarafından 

imol etı'rie ya da iat..,olma karttlcırarido bir ardq ol~~ kvll~ilmoları genellikle olanak-

sızdır (48). 

b. iıletmenin Belirli Bölumlerine ilitkin BUtçeler 

Bu tUr bUtçeler, imal etme ya. da satınalma kararının almacağ'ı belirli bir maliyet mer-

kezine iliıki n olarak haztrlantrlar. &slumsel bUtçeler sadece imal etme ya·~da satınalma 

kararından doğrudan doğruya etkilenen maliyet merkezlerinde olutan tOm gider tahminle-

rini içerir (49). Kararca etkilenen bu maliyet merkezi durumu göre; iıletmenin bir bö-

lumu, bir mamul dizisi ya da sözgelimi freza makini1teri böiUmU gibi belirli bir imalat su~ 

reci olabilir (50). Satmalma seçeneğinin seçilmesi durumunda bu bUtçe, satınalma eyle-

mine il iık in verilere daha çok ağırlık verir. Aynı zamanda, satınalma eylemi ile ilgili 

hizmetleri e biri ik te, mamul un birim satmalma maliyetini de iç~rebil ir. Bununla biri ikte 

(48) GROSS, Make-or-Buy, s. 64. 

(4.9) Ct.ILLITON, s. 10. 

(50) SCHUBA, s. 56. 
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bölümsel bütçeler, imal etme ya da satınalma karartnın maliyetler üzerindeki etkisine 

önem vermezler. Bu tUr bUtçeler dağıtalan maliyetleri (alloeated e01ts) ve kontrol edi-

lemayen maliyetleri içermeleri nedeniyle, imal etme ya do satanalma kararlarının itlet-

me yönetimi üzerindeki etkisi kısmen gizlenmiı olur. Bölümsel bUtçeler bir maliyet merke-

zinin imal etme ya da satınalma seçeneklerinin maliyetleri üzerindeki belirli etkisini sap-

tamada bUyük ölçüde kullanılırlar (51). 

c. Ek Maliyet Bütçesi 

Ek maliyet bUtçesi, değiıik se«ienelder sonucunda maliyetlerde oh.itari değiımelere 

ağ;t~ık verir, ek maliyet bütçelerinin imaJ etme ya da iota~alma ötlati%inde u~sal bir ara~ 
olarak kullanılması genellikle kabul edilir. Analist bu bütçeleri kullanmak ve uygulamak 

suretiyle, her bir ieçenekle doğrudan doğruya ilgili maliyetlerde oluıacak değiımaleri sap-

tama olanağına sahiptir. Sonuç olarak, ek maliyet bUtçelerinin sadece ilgili maliyetleri 

içerdiğiıii söyleyebiliriz. Bqka bir deyiıle,bu bUtçeler sadece imal etme ya do satınalma 

seçeneklerince etkilenen maliyetleri içerirler (52). Ek maliyet btltçesi, -tahminlerin kap-

sadığı alanı sınırlamak yerine, imal etme ya do satınolma analiztnee içeriten maliyet un-

surlarını sınırlamaktadır. Bu butçeler, imal etme ya da satanalma se9eneklerince etkilenen 

alanlara ili1kin sabit maliyetleri genellikle iç:ermezler. Çunku, bu sabit maliyetler her iki 

seçenek için hazırlanan bütçelerde hiçbir değiaiklik göstermeyip aynı tutara sahiptirler (53). 

Bu sabit maliyetler t>nceden belirlenirse, analrzce otomatik olarak içeriimarneleri sağlan-

mı§ olur. Sabit maliyetler öneeden belirlenmezse, imol etme ya da satanolma seçenakl.eı+· ·· 

(51) GROSS, Make-or-Buy, s. 64. 

(52) A.g.k., s. 65. 

(53) CillliTON, s. 10. 



-90 .. ' :~ .. i 

de değiıken: ve sabit maliyetierin tUmUnUft analiz edilme ~zctURıluJuğu doğar ve bu durumda 

.dU:zenlenen botf;e ele ek maliyet bUtç.esi olmayıp bısiUrnsel bir bUtçe olur(54). Vareceğimiz 

bir örnekle ek maliyet ytjnteminin ark011nda )'OtOn monttğı aç1kl.ayobiliri:ı. fCiralamıı olduğu 

bir binada eylemlerini sUrdUran bir i1letmenin, halihazırda bir sunucudon satınolmakta ol-

duğu bir mamul parçasını kendisinin imal etmeye kor« verdiğini kabul edelim. Eğer i~let-

me imalat eylemi erir; i aynı binada sUrdUrmeyi kcrarle~~tırmı1Sa, bu durumda, bina kirasının 

mamul parçaStntn imalat maliyetlerince içerilmemesi gerekir. Bqko bir deyiıle, i~letme bu 

mamul parçasını imal etmeye karar vermekle, hiçbir ek kira <:sdeme zorunluluğu ile kar~ı

l~maz. iıte bu nedenle, mamul parçasının imalat maliyetleri h~oplanırken, klra aider-

ler i göz<:snUnde bul undurul mcinçıb,. .iadeoei1atamlraajeçep.,iri•:ıgGre ~lti U< götteren. rnrit~y.et-

1 et gö:Z:önUnde bulundUrulmalıdır (55) • Bir maliyet anal isti, ek ma.liyet bOtçetii'\in oldukça 

basit olduğu durumlatda, ek mahyet bOtc;esihi . ._imal etme ytı dd satınolma kararlarınca etki-
1 .. ·•· 

lehen rtkıUyet ırlerkeıtt\e İlitklt'l ~~lett\l~; hdkktnda temel bilg(ve cJuıuncelerı sağlayan bö-
~ . . 

lumsel butçelerle birlikte kullanma zcırunlulu~unu, aklmdan.çikcrmamol.dır. 

H. KULLANILACAK y(.NTEMiN SEÇiMi 

Yukaqda kısaca belirtemeye çolııtiğam•z maliyet anali~i yöntemlerinin her uçu de 

(yani ilietmenin turn eylemleririf içeren genel bUtçe, belirlt bir: ~lu.me iliıkin bUtçeler 

ve ek ~:maliyet bUtçesi), çlar anlamdaki rholiyet rc:2kamlarının hesaplanmasında temel olarak 

kullanılan doğru ve sıhhatli yC5ntemlerdir. Bu yöntemlerden imal etme ya da satınalma so-

ruhlarına en uygun gelen birinin seçimi, bu seçilen yöntemin ilietmenin amacına uygun 

(54) SCi-llJBA, s. 56. 

(55) C' ILLITON, s. ll • 



-91 ... 

dU§Up dUtmemesine baği tdır. imal etme ya da satinalma acrunlat1ndan bif ÇOğunun derecesi, 

bu sorunların oluıma sıklığı ve çabuklukla çözUmlenmeleri gerekip gerekmediği, itletmenin 

tum giderlerini H;eren genel bUtçelertn hazarlanmassna çoğu kez zorunlu kalmaz. C' te yandcıı, 

gözönUnde. bulundurulan mcm:.l parçasanan itletmenin temel mamul porçalarandan birini oluı;·~ 

turduğu durumlarda iıletmentn tum mol iyetlerini içeren genel bUtçelere gereksinim duyo.b:l ir. 

Fakat, imal etme ya da satınalma kar« larandan bir çoğu ana etkiitni ltietmenin bir bölUmiJ~-

de ya da belirli bir kaç maliyet unsuru Uzerinde gösterir. iıte bu nedenle, maliyet hesap!c:-r"~

larını kararca etkilenen alanlarda yapmak ya da hesaplamaların kararca doğrudan doğruya st-

kilenen maliyetleri içetmesi ve öteki etkenlerdeki değitmeleri içermemesi oldukça ussal sa

yılır • ~enel bUtçelerin hazJrlanması bUyUk bir zaman V$ çabanın hereanmasını zcrunlu kıl-
ı .ı 

dığı için, bu bUtçelerih sadece kcrmatlk sayılan v~ sık aık kal'fılojılmoyan imal etme ya da 

sotınalmca.sorunlcır:ı·: için hazırl'anmaları &ıerilir (56). 

~lumsel bUtçeler, bUyok bir olasılıkla, imal etme ya do sohnolma karariCI'ına ilitkin 

maliyet analizinde kullantlari en yorcırlı ytsitti!)mi tetNtl ederler. Bu bdtçel er, öteki iki yön

temİn (geHel bUtçe ve ek malıyet butçesi) aratartcia yer al ır. tte yandan bu bUtçeler, bir 

taraftan genel bUtçelerin yol açHğa geÇikmeleri ve getekilz çalttmoları tsnlediği gibi ayrıca 

ek maliyet yöntemine göre scırunlatan çtszUmtine bUyUk btr ~at1lakla doho fazltt olanak sa8-

lat (57). BöiUmsel bUtçelettn ek moUyet yöntemine ol~ UstuniUğU evrensellik göstermez. 

Bu Ustunluk e>zellikle zaman sUresinin maliyet unaurlart Uzerine yaptığı etkiden ileri gelir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ek maliyet yöntemi değiaiklik göstermeyen maliyetl~ri icP .. -

mez. Fakat maliyetler sadeçe belirli bir zamcın sUresince iobit kalıtiCI'. Oldukça uzun 

sayılan bir zaman sUresince tum maliyetler dcğitiklik . 

{56) SCHqBA, s. 56. 
{57) C'JLLITON, s.ll~ 
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gösterir. Yukcrıda ek malt)'et yt>nteminde bel irttiğimiz kira giderine benzer maliyet unsur

ları; bir ay, bir yıl ya da iki yıllık bir sUrade d~itiklik gcslterıTieyebilirler, fakat d(Jha 

uzun-suralerde değije~lirler. i1te bu nedenle, bir maliyet unsurunun sabit ya dode>Jiımez 

olduğunu kesinlikle katatiO§tırmadarU:Snce, zaman suresinin dtkkatli bir biçimde .incelen

mesi gerekir (58). 

BöiUmsel bUtçe yöntemi, zaman sUresinin dikkatli bir biçimde tncel~nmesini ek mal i

yet yöntemine göre daha fazi o zorunlu kılcr. Çunku, iıletme yöneticilerinin sabit ve de

iJiıken kabul ettikleri maliyetler çoğu kez gelenek ve görenekiere göre belirlenir. C" rne

ğin; bir iıletme yöneticisi amatismon giderlerinin sabit bir maliyet oldu[junu hiç inceleme 

yapmaksızın kabul eder • Eğer yaneti ci ek maliyet yöntemini kullcınmıtsa, amatisman gi

derleri Uzarinde hiç duıunmeksizin bunlcrt maliyet hesCJplamalarına dahil etmeyebilir. Eğer 

imal etme ya da satmalma sorunu bir ay sUren bir sorun ise, amortisman giderlerini maliyet 

~eiaplcımolarıntn dııındo bırakmak kuJkusuz doğru olabilir. Çunku •. bu giderler, bir ay 

içinde değ ilmeyebilirler, Fakat öte yandan, sUre beı yılı bvldoğunda, bu kez amortisman 

giderletini maliyet hesaplamcilcrenaa dtıando bcrokmak kesinlikle hatalıdır. ('ta yandan, 

böiUmsel bUtçe yöntemi her maliyet unsurunun toplam tutarı Uzer.inden belirlen'mesini zo

runlu kılmakla birlikte, amortisman giderlerinin önerilen her _seçeneğe göre aynı miktar

da olup olmadrklarınan belirlenmesine daha faZla özen eösterilmesini zorunlu kılar (59). 

Zaman sUretinin uzunluğu ya da ktsah~ı maliyet unsurlarant önemU ölçUde etkiler. Za

man sUresinin önemli sayılan maliyet unsurlarında herhangi bir de~iıme yeratmayacak kader 

kısa olduğu durumlorın dı~ında, böiUnwel butçe yönteminin kullanalması önerilir. Cte yan-

(50) A.g~k.; s. ll. 

(59) Bu konuda ckıha ayrlnfılt' bilgi için bkz.: SCHt IBA, s.· 57.-
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., dan zaman sUresinin maliyetlerde herhangi bir değtime yaratmoyoc:c* kadar kısa olduğu 

durumlarda ise, ek maliyet yöntemi böiUmsel butçe yöntemine görebUyUk bir Ustunluğe 

sahiptir. Bununla birlikte, maliyetleri!\ sabit ve değiiken olatak korariqtırmalorında 

herhangi bir hatanın yapılıp yapılınCıdığının onlaariması için, iıletme yönetic ileri sUrekli 

olarak dikkatli devranmal ıdır (60). imal etme ya do satınalma korarı iıletmenin imalat 

kapasitesinde herhangi bir değiıme yarattığtnda, sabit maliyetlerde de bir desiJml:l olur. 

i1te ilgili zaman sUresinin sabit maliyetlerde bir değiıma yaratacak ölçude uzun olduğu 

durumlarda, bölumsel but~·3 yönteminin kullanılması önerilir. imal etme ya da satınalma 

kararının imalat kopalitesinde herhdngi bir deği1me yartıtmadtğı dutumlc:ifda ise; ek mali

yet yö~temi uston bir biejirnde kullanll~r. ~z9ehmi; mevstrriel bit ·imal d• dizisine sdhi!' 

bir iıletme, iılerinin oldukça yoğun olduğu dönemlerde normal olarak sunuc:ulardan so

tınaldığı bazt mamul parçalartnı, durgun dönemlerde kendisi imal etmeye karar verebi

lir ve böylece boı tutulan kapasitesini efe kullanmıa olur. Su kqullarda sabit maliyetlerde 

herhangi bir değiama olmaz. Çunku, itletmentn sadece eylem duzeyi değiamekte, nc:ırmd 

imalat kapasitesinde herhangi bir deği1me olmamaktadır~ AY..aca .ilgili ~amon sUresi de 

oldukça kısadır. (61) ~ 

eölumsel bUtçelerin ek maliyet yöntemine g&'e genellikle yeğ tutulmasının nedeni, 

birçok durumda ~k maliyet ytsntemine göre soruna daha etken bir çözUm s~lamasıdır. 

Çünku bölumsel bUtçe yöntemi, ek maliyet yöntemi kullantldığmda maliyet hesaplama

larınca içerilmeyen bazı maliyet unsurlarma gereken önemin verilmasini zorunlu kılar. 

Eğer . her iki yöntem eksiksiz olcrak uygulanına bUyUk bir olasıl·tkla hemen hemen aynı 

sonuçları verebilir. Dununlcı biri ik te böiUmsel bUtçe yönteminin birçok durumda ek mali-

(60) CUlliTON, . s. ll. 

(61) SCHU6A, s. 57. 



-94-

yet yöntemine g&'e uygulanmost daha kolay olmaktadır {62). 

1. E ÜTÇE OC NEMi 

Zaman ., .. fakttsru baJka bir oçtdan da etkt gUeUne sahiptir. Butçesi ya do herhangi bir 

maliyet talımini yapılan dönem dikkatli bir biçimde seçtimeli ve bu dönemin bo§lana:ç ve. 

biti§ tarihleri kesinlikle belirlenmelidir. iıletmelerde bUtçe dönemi çoğu ke% bir yıl olarak 

kabul edilir. Fakat öte yandan, maliyetierin çoğu bir yıldaı daha fazla bir sUre i§ler ve 

bu nedenle de, ck:snemler arasında çoğu kez keyfi olarak dağı hi ırlar. i1te bu nedenle, i mG! 

etme ya do satınalma serunlarının çözOmunde kullarulmak amacıyla maliyet kcqıiO§tırılma-
ı . ~ • 

lari yapıldığında, maliyetierin kapsadığı gerçek zaman sUresinin aynı uzunlukta olması ya 

da bu sUreler arasındaki farkleıra belirli "bir dikkatin gösterilmesi gereki• (63):. Sir döneme 

ili1kin maliyetler dikkatli bir biçimde tricelenmeli ve haı\gl ınGltyetlerin kullanılan &;nemin 
. • ~ ı 1 1 ' • • 1 : ' ' : j 1 ~ ' • 

ötesine utdhdığı keairiltkle beliHeııtthelltJir. Bu Inceleme iönuc::undtl, cfijnemin ötesine uza-

nan maliyetler ile, analizce içeriimamesi gereken maliyetierin içiade bulunuları faaliyet 

dön.emine haksız olarak yuklenilmelerinin önUne geç ll mit olunur. 

i. rı iRiM MALiYETLER 

Buraya dek maliyet onalizinde kullanılan yöntemleri ve bUtçe döftemini ineelemil bu

lunuyoruz. Şimdi de bu yöntemlerde kullanılacd< olan maliyet rakamlarının birim maliyet-

ler mi yoksa toplam maliyetler mi olması gerektiği sorununu kısaca incelemeye çalıtaltm. 

(62) O JLLITON, s. 12. 

(6..1} SCHUBA, s. 57. Ayrıca bu konuda verilmil ayrıntılı bir e:srnek için bkz.: 
CULLITON, s. 12. 
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Yu~<arıda sc:>zUnU ettiğimiz maliyet analizi yöntemlerinden hangisi kullanılırsa kuqo

m~:;ı:ı hemen hemen tUm durumlarda birim maliyet rakamlerından kaçtnmak gerekir (M). 

l b~hangi bir yc:>netim kararını birim maliyetlere dayandırmak son derece tehlikelidir. 

Çü~!~u ~oplam maliyet tutartnın toplam imalat hecmine bc:>IUnmesiyle elde edilen birim 

m:~<iy(;·t tutarı, imalat hacminin değilmesi ve doleyesiyle toplam maliyet tutcrının da 

e.~;9i~rnesi sonucunda değilir ve bu nedenle de yc:>neticileri çoğu kez yanıltabilir. c·:rr.-.;-

ği:ı; c!aha yUksek bir imalot hacmi toplam olarak daha fazla mamul parçasının kullanıl

masını zorunlu kılar, fakat öte yandan mamul parçasıntn birim maliyeti sabit kalabilir ya 

da yUksel ir ya da dOlebilir. Bununla birlikte daha yUksek bir imalot hacmi sabit maliyet

lerin birim b01ına dUien miktaranı azalter. Eğer kqullardan ya dCJ etkenlerden bir çoğu 

sabit kalırsa değitiklik gösteren öteki etkenler de fcrkedilmeyecek derecede çok yavO§ 

deği§irlerse, birim maliyet tutartna ancak bu zaman gOvenilir. Baıka-bir deyitle,· biri ın 

maliyet tutarları hem toplam maliyetlere hem de imalot hacmine bağlı olmaları nedeniyle, 

ancak sabit maliyetierin çoğunun ve imalat hacminin deği1memesi kquluyla bir dereceye 

kadar gOvenilir verilerdir. i1letme yöneticileri rnaliy~t analizinde tum ilgili maliyetleri 

gözönUnde bulundurmak zorundaderlar (65). Maliyet analizinde· birim maliyet tutarları 

yerine toplam maliyet rakamlarm an· l<uUGinlmasa~~:tum .tlblli mOIIyetUırin~aliz ettrd:?;~ -~~-,

nusunda daha fazla gUven verir. Tum bunlara ilaveten i1letme yöneticileri birim ba§ına 

dilşen kôrla ilgilenmeyip toplam kôrla ilgilenirler. Bu nedenle birim maliyet rakamı sa

dece yöneticileri yantimOlda kalmaytp cıynt zcımanda, onların en fazla gereksinim duydu

ğu verileri de sağiomaktc yetersiz kalır. SOnuç oiorak diyebiliriz ki; genel ve bölumse! 

butçeler ve ek maliyet bUtçesi, belirli durumlar hCI"iç, birim maliyet rakamları yerine 

topl(Jm maliyet rakamlarıyle ilgilenmeltdirler (66). · 

(6-tl) C!JLLITON, s. 12. 

(65) SCHtiBA, s. 57. 

(66) Cl. !lliTON, s. 13. 
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Birim maliyet tutarlcrtntn bu toktncaaa bunlaraft imal etme ya da satınolma kararlarında 

kullanılmaiint bUsbOtUn ortadan kaldırmaz. Eğer yöneticiler belirli dorumlarda birim mali

yet tutarlarına dayanarak ialetmenin gerçek eylemlerini doho iyi anloyabiliyorlarısa bu du

rumda doSru olarak hesaplanmıı bulunan birim maliyet ·; .kufiQMIGI\Ift ~al<töç!ai-1 s~>· 

yc:ıktut-:. ~ .. ,,kt~;r. Maliyetierin ve miktarlaran öncelikle toplam tutarlerı Uzerinden belirtilme~· 

leri gerektiğini hemen hemen genel bir kural olarak kabul etmek olurludur. Toplam maliyet 

tutarı ve toplam imalat hacmi belirlendikten sonra birim maliyet tutarlarını maliyet ve ho

cim faktörlerinin karıılıkle iliıkilerini belirleyen uygun bir y~tem olarak elde etmek olur

ludur. Baaka bir deyiıle, birim maliyet tutarlarınan maliyet \analizi sonuçlarının sunulma

sında kullanılmaları sakıncal ı olmamakla birlikte maliyet analttinde bir temel olarak kul

lanılmalart sokancal ıdır (67). · 

J. iMAL ETME YA DA SATINALMA KARARLARINA TEMEL OLUŞTURAN 

GERÇEK MALiYET VERii.ERiNiN DAYANDt(;ı VARSAYlMLAR 

Bir iıletme yöneticisi gelecekteki eylemler konusunda alacCJ9ı bir imal etme ya da 

satınalma karcrında, gerçek maliyetleri kullmdığında genellikle qağıda belirteeeğimi;;ı::

varsoyımlcıra dayanır. Afağada belirteceöimi:z bu varsayimlar tUm varsayımları içermekten 

uzaktır. Bunlar ve ötekileri sadece, bir mamul parçastnlft sunuculerdan satınalınmasına 

ili~kin maliyetierin bu mamul porçaatntn ialetmece tmol edilmesine ilitkin moliyatlerle 

kolaylıkla karıılottırılmasana sağlamak amacıyla yapılmtt vanoya mlerdır. Su varsayımların 

bazısı §un lardır (68). 

(67) SCHUBA, s. SC. 

(68} CJLLITON, s. 17. 
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i. i1letmenin uc:ret cıranlartnın değiJmemesi, 

ii. iıletmenin iıgUe!J etkenliğinin d~iımemesi, 

iii. iıletmenin gereksinim duyduğu mamul pCI"çalarınt kendisinin imal etmeyip bir sl:n•J~ 

cu dan satınaldığı durumlarda i~çil ik mal iyatlerinden tasarruf etmeşi, 

iv. Mamul parçalc;ırınuı imalinde herhangi bir duraksamanın olmaması; 

v. G~eksinim duyulan materyalin daha önce belirlenen fiy~tl~: sağlanması, 

vi. Gereksi,nim duyulan materyalin kalitesinde çok önemli herhangi bir deği~inen in 

olmaması, 

vii. Kırpantı ve dökUntulerin miktarında önemli soyılan herhatlgi bir değitmenin olmaiTiO!'' 

viii. Cenel imalat giderlerinin de bir rncrliyet unsuru olarok-kabul edilmesi, 

IK .. Kullanılan genel imalat giderleri oranınamdoğru olmasa, 

x. Belirli bir soruna iliakin olarok alsra~ kararan itletmeni~ öteki bölumlerinde oluıan 

maliyetleri etkilernemesi. 

Bir iıletme y()neticisi maliyet rd<amlarant bir iıletrne scırununu eJf<Jieyen bir etken ofçı"ak 

kullondığmda, kabul edilen varsayarnların neler olduğunu kesinlikle bilmelidir. Yönetici 

böylece maliyet rakamlarınan kendi amaçlarana U)igun olup olmadığını en iyi biçimde de

!~erleyebilme olanağına kavu1ur. Çunko 'kobul edilen varsayımlar değiıtiğinde ulaıılan so

nuçlar da forklı olur, Hatta geniı bir biçimde ifade etmek istersek, temel varsayımlar ma

liyet rakamları dah~ toplanmadan <:Snce belirleJ'melidJr. Belirli varsoyımi ara göre hesapla

nan mal iyetlerin aynı varsayımların kabul edilmediği bir duruma uygulanmaları sonucunda. 

alınan kararlar çoğu kez: hatalıdır. Bu gibi hotalı kararların alınmosını önlemenin tek yo

lu, maliyet rakamiCI'ının dayandığı varsayımlcrın neler olduğunu bilmek ve bu rakamlarm 

geçerliğini kendi kotullortndo değeriemektir (69). · 

(69) A.g.ku s. 18. 
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" iMAL ETME YA DA SATINAlMA ANALiZiNCE iÇERiLMESi ·GEREKEN 
MALiYET UNSURLARI VE BU i'AALiYET UNSURLARININ :iESAPLAI'll\WihlDA 
YA DA YORUMLANi'MSINDA GCZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN 
ÖNEMLi NOKTALAR 

imal etme ya da satanolma k«arr, yaprlan nihai analiz açastndan gerçekten bir yö

netim kararını oluıturur. imal etme ya da satanalma plcınlamasanan iıletme yöneticilerinin 

yönetsel eylemleri içinde yer almasa nedeniyle, imal etmeyoda satınalma kararları al m ır-

ken cari piyasa fiyatı, ya da gereksinim duyulan imalot hacminden baıka ötekt etkenle de 

gözönUnde bulundurulmalıdır. Sağlam ve tuteri ı bir imal etme ya da &atınalmo kataflnın, 

mevcut se çanaklerin kar1alqtıralmalı maliyetleri gözönUnde bulundurul maksızın alınması 

olanoksı~dır. Maliyet analizeisinin i1levi; belirli bir yönteme göre maliyet verilerini top-

lamek ve bunların doğruluklarını değerlernektir. C: te yandan .nihai korarı veren yönetici

iıin i§le\ti ise, niteliklerine göre sınıflondarılmıı bu verileri yeniden gözden geçirmek ve 

imal etine ya dcr.:.iatınal.ma seçeneğinin iıletmenin ktJrlaltğanı ne ölçude &tkileyeceğini 

planlamaktır (70), 

Maliyet analizeisi sabit, değiıken ve ycta-değiaken olarak ayrılmıı maliyet unsurla-

rını içeren maliyet tablosunu iıletme yöneticilerine sunar. Ek maliyet butçesine göre ha-

zerlanmıı maliyet tablosunda sadece değiıik seçeneklerin maliyetleri crasindaki farklar 

~ıtisterilir. Bu bUtçelerde aynı zamanda belirli bir seçeneğin olu1turduğu maliyet unsur-

ları da gösterilir. Buna örnek olCI"ak imalat seçeneğinin zorunlu kıldığa özel bir kahbın 

maliyetini gtssterebiliriz. BölUmsel butçeler ise bir maliyet merkezinin planlanan eylem-

lerini gösterir. Maliyet analizeisinin ek maliyet ve bölUmsel bUtçeleri hazariayıp i~letme 

yöneticilerine sunmasından sonra, daha etken bir kCI"c:rın alınması için imal etme ya da 

(70) c:ROSS, Make-or-Buy, s. 65. 
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satınolma sorununu hangi atkenlerin etkileyeceğini saptamak artık yöneticilerin itlevi 

ol maktacltr. Maliyet urul~ iıı'lol etme ya do satınal ma kCJ'cı-1 Cl'trt ın alınmcınnda te

mel veri olarak kullan.tlobilMeleri için gözöftUnde bulunduruloc:ak en önemli nokta, ma

liyet unsurlarının en uygun fmal etme ya da satinolma seçen~ teçimine ol.c:ıncık sağ

lcyocak biçimde ,;ihoi kararı olacak ytsneticilare sunulmasıdır (71). 

A. iMAL ETME YA DA SATINALMA ANALiZiNCE iÇERiLMESi GEREKEN 
MALiYET UNSURLAfU 

imal etme ya da satınalma karaHotıhın, hangi maliyet unsurlarının kartılaıttrılmasına 

göre alınocağı iıletme yönetiminin en önemli scrunlartndan birini olu1turur. Tamamen bir 

bUtçeleme eylemi olan bu tur alternatif seçim kararlarında seçeneklerden birinin seçimine 

etkisi olan tum maliyet giderlerinin (ilgili mQiiyetlerin) göZÖnUnde tutulqcoğı, bir ilke 

~larak kabul edil.ebilir (72) • Moınul pa-çolcırını imal etmenin ek maliyeti daha önce be-

tirttiğimiz gibi, karar olmoda ilgili maliyetleri olu1turur. Ek maliyetler sadece imal edi

len h0r mamul parçasına iliıkin değilken moliyetlc;lr olmayıp, fakat oynı z-amanda seçilen 

seçeneqin sonucunda sabit maliyet unsurlaında beklenen atıJICI' da ek maliyet kabul edi

lir. imal etme ya da sottnalma kararlarının alınmosında maliyet uns~lorı.ndoki deği1mele• 

ri n tumu g<:Szi:SnUnde bulundurulmalıdır (73). Eğer itletme gereksinim duyduğu mo.nwl par-

çalarını kendisi imal etmeye karar verirse, imolat maliyetlerinde bir cırtı1 bekleomekle 

birlikte, C:Ste yondan bozt maliyet unsurlortnda do bir azalma olobtlir, Örneğin; eğer 

gereksinim duyulan mamul parçaları sunvculordan sotınolınırsa, bu pcrçolaın depolonması

na ili1kin maliyetler .imal etmeye göre doho yukaek olabilir_ iıletme kendi mamul parçal o-

(71) A.g.k., s. 65. 

(Tl.) HPBLER (DERLEYEN: R. VANCIL), s. 294; PEK iNER, s. 398. 

'(73) GROSS, Mdc:e-or-buy, s. 66. Ayrıca bkz.:· LAFRENTZ (Çev,: RIFAT ÜSTÜN) s. 157. 
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rını kendisi imal etmekle imalat programına tuterit kılobileceğinden ve atcktanan perçala

rın miktarını do mumkun olan en az c:IUzeyd& tutabileceğinden, mamul paçalorın stoklan-

masına il iık in maliyetleri ozaltobilir. Maliyetler imalot alanının dıııno çıkareMik ·etldl~-

r.:ini yönetim alonı içinde de gösterebilirler. i,te imal etme ya da satınolma maliyetlerine 

ilitkin bir analiz, iıletmenin tUm faaliyet alanlaını içermelidir ki, maliyet unsıxlarında 

olu1an tOm değilmeler böylece gözönUnde ;tutulobilsin ve imal etme yo do sahnelma se-

çeneklarine ilitkin maliyet lerce içerifebilsin (74.). 

iıletmenin daha önce sunuculardan satan aldığı mamul parçalarını kendişi imal etme-

ye b01ladığındo, gözden uzak tutulmaması gereken bir nokta, bu kereı-dan sadece imalo

tın yapıldığı bölumlerin değil, aynı zamanda öteki böiUmlerden bazılarının do etkilene

bileceğidir. ilietmenin öteki böiUmlerinde imal etme nedeniyle bazı ek maliyetierin or-

tayo çıkması durumunda, bunlcrın da iki seçeneğin maliyet kcqılqttrılmasındo gözönUnde 

tutulaaı gerekecektir. Örneğin; o zamono kadar sunuculcırd<.ıri u.stiri alındığı için scsz 

konusu olmayan, ancak imalata geçildiği için ertoya çıkan atc:J~titmo ve gelittirme gider-

leri, proje giderleri gibi giderlerin de imalat giderlerince içerileeeti açıktır. Eğer itlet

me tam kopasite ile çalıtıyorsa ve imal etme seçeneği de bu nedenle ancak bir yo do birkoç 

mamul parçasanın imalinden vazgeçilmesi pahasına gerçekleıebilmil ise, bu durumda olu-

§On ı;:ıelir kayapiaranın (fırsat maliyet, erinin) da, imal etme seçeneğinin ek maliyeti olarak 

gözt.inUnde tutulmaaı gerekecektir. Satınalmcı seçeneğinden imal etme seçeneğine geçi§ 

nedeniyle, hiç etkilenmeyen, sC:Sz konusu mamul parçcısı sunuculardan satan·idoJılıte~~ç.s, :iı-

letmece imal de edilse aynı dUzeyde olu1a1 bir kısam sabit maliyet unsurlarının ise imalat 

(74) ~~~L L.M?ORE, Profitableil)Plicaticns of the Break-Even, (Englewood Cliffs, 
Na.:. Prentıce·Hall, Ine., 19 , s. 135. 
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maliyetlerince içerilnıeyeceği açtktır. 

i;letme daha C:Snce imal etmekte olduğu mc:omul parçalc:l'ını sunucuhardon sahn alma,,a · 

bo§ladtğında, iıletmenin karıtlaıtığı en bUyUk t~hltke, bazı maliyet unsurlarının deği§ir 

bir niteliğe sahip olmolarının abartılmasıdtr. fmeğin; direkt itçilik maliyetleri imalot 

h<:!c:ıı!ndeki artı1 ya da azaltılara pCI'olel olarak ertan ya do azalan maliyet unsurlarınd~J~ 

biri olduğu için değiıkan maliyet olarak kabul edilirler. Ancak, imal etme seçeneğinden 

satın alma seçane~jine geçiite, durdurulan imalata p«alel olarak direkt iıçilik maliyetle-

ri nin de hemen ortadan kalkacağtn& dUJUnmek hiç te doğru olmoyan bir tahmin olacaktır. 

Bu tur maliyet unsurtartnın c:snlenmesi oneCık belirli bir IUreninteçmesihden sorıra mumkun 

olabilecektir. Bu nedenle, satınalma ya da imal etme ile ilgili kararlarda maliyet unsur

larının hangr csiçUde bu kararlara bağlı bi~ özellik gl5iterdiği k011usunun iyice araıtırılma.<>ı 

gerekmektedir (75)i. 

imal etme ya da sahnalmo maliyetlerinin kartılqtıralmasando kullantlacak mat.i.yet 

unsurları, genellikle standort maliyetierin kcqat1 olan ve korarca etkilenen tOm,.alanlara 

iliıkin tahmini maliyetler olmalıdır. F.SCHUBA; maliyetierin ne tutarda. olması. gerekti-

ğinden (standart) çok ne kadar olduğu (Gerçek) ve ne tutarda olacağtna · (tahmini) önem 

verir. Materyal ve direkt i1çilik maliyetlerinde açıkça olutan deği1mel~rin hesaplanmasında 

c;o3u kez hata yapıldığıni ve bu hatanın önlenmesi ~erektiğini bel.irtmektedir. Ayrıca, 

imal etme seçeneğinden satınal mo seçeneğine geçi·ite ya dQ bun!Jn kartı-h .olduğL•nda, do• 

lar olarak belirtilen toplam maliyetlerin, mc:ımul di%isine yuklanilen genel imalat giderle-

rinin, ilietmenin verimli eylemlerinin, iıletme sermayeıinin ve hatta kullanılan sermaye 

miktarının bile değiıebileceğini ve bu naktantn ltl-e·tme yöneticilerince gözönUnde bulun-

(75) PEKiNER, s. 399. 
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durulması gerektiğini dg bollrtMektedir, Her iki ·se~eneğin (imal etme ya da satınalma) 

Jelecekle ilgili o~ası nedeniyle, seçeneklerin maliyetlerini olufturon maliyet unsurları

nın gec;mitle ilgili olmoktan çok, gelec:ekle ilgili olması gerelefiği gBI'UJOnU kuvvetle sa-

vunmaktadır (76). 

imal etme ya da satınalma seçeneklerinin kc:qalqtıralmalı maliyet analizi, genelliklE~ 

sunucuların belirli fiyatlarının iıletrnenin imalat maliyetleriyle karıılottıralmasına olanak 

sağlayan 11Çalııma Tablosu" Uzarinde yapılır. (TABLO: lll), ek sermaye yatırımını zo-

runlu kılmayan ya da batka bir deyiıle,temel itletme politikasında herhangi bir değiımanin 

yapılmasını zorunlu kılmayan imal etme ya da sohnalma maliyet analizinde kullanılmak 

Uzete önetil en t;oli1ma tablosuna btt tlmek ~luıtutur (77). 

-~~ 

L __ 
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(76) SCHUBA, s. 55; Ayrıca bkz.: I.WAYNE KEllER, Management Accounting for 
profit control, (New York: MeGrow-Hill BoW< CornpÔny lnç., 1957), s. 358. 

' (77) imal etme ya da satınalma maliyet analizinde kullanılabilen batka bir örnek tablo 
için bkz.: E.B.COCHRAN, 11 Better Make-or-Ouy Decisionı", Factory Management 
and Maintenance, (Dec::ember, 1950), s. 41. 
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1 ~ iMAL ETME SeÇENEÖi Imal etmenin 4t<m-

1. DEt~iŞKEN f..MLiYET UNSURLARI-NOT Aı dart birim maliyeti 

A. Hammadde-HammQdde sapaınalartnı da içerir 9,70 Tl. 

13. Direkt iter il ik-ilgili sapmalart da içerir 1,43 Tl. 

a) MakinaiC:.ran kurulması ve aycıırlcmmatc 

b) iıgtsrenlerin sesyol giderleri 

C. Sunuculcııra yaptirılan iıler 

2. DEGiŞKEN GENEL iMALAT GiDERLERi (Belirli ek maliyetleri da içerir) 

A. Hammaddenin yoldenmesi ve indirilmesi 

1\. Eftdirekt i ıç il ik 

C. Saat bqtnc:ı g~ıetim ve bokım giderleri 

O. Eğitim-özel yetenekleri de içerir 

E. Fazla çc:ılıımc:ı zamları 

F. Mamul pcrçaaının sUslennwsi 

. G. Araç ve gereçler 

.............. 
................ 

Toplam stc:ındcırt maliyetler 

ll. SATINALMA SEÇENEGi: 

1. SATlCI FATURASI YA DA FiYATI 

A. 
B. 
c. 

1 Satıcı 
ı 

[ (ııyır) itl ...... <: 
j 

ı 

., 
Teslim etme tcırihi ı , 

1.1?.1976 

-

1,56 

12, 69 TL. 

---
Birim maliyet 

4.00 Tl. 

-
. 
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lll. ('TEKi Biu:::-,ilER 

1. A§ağıdaki ııklardan birini iıaretleyiniz: 

A. CJ Ye~i mamul parçası 

B. r-, Mevcut parçanın yerine geçen parça ,__ __ ı 

C. rgı: Parçanın satınalınm .... .;ı 

D. [], Parçanın imal edilmesi 

~. ilgili Çalıtma Tablosu 

O Tablo lll 

3. Mamul parçasının suslanmesine ili1kin belirli maliyetierin içerilip içerilmeyeceği 

EVET Ht2:\YIR 
rxı ·- l] 

(,NERi LE R': 

........................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOT .A: Genel imalot giderlerini yuklernede her böl Um için bir tek yukleme oranının 

kullanılması yerine, tu.rn b<SIUmler için ayrı ayrı oranların kullc::ınılması yeğ 

tutulur. 

TABlO lll : iMAL ETME YA DA SATINALMA ANALiZiNDE KULLANILAN ÇALIŞMA 

TABLOSU 

KAYNAK : HUBLER (Derleyı:m: R. VANCil), s. 299. 



-105-

.1. i-iUBlER, imal etme ya da satınalma ooali~iftc:e değitken maliyetleri e belirlt ek maliy9t

leriıi i~erihne~,int ~oğu kez yeterli görmektedir-e Değitken maliyetierin de direkt hammad•de 

ve molz•smeden, direkt i•çilik maliyetfetihden v~ öteki cari maliyetierin tumunun toplamm-

dan olu~tuğu kan ısındadar., OloğanUstU koıullarda (örneğin; imalot kopasitesi.,de bir darlık 

olması 9ibi) i1letmenin bazı mamul parçaiCI'&na sunuc;ulardarı scıtmalabileceğini ve sunucu-

lardan satinalınan mamul parçalarana ilitkin maliyetierin da (fırsat maliyeti olarak) imala

tın değilken maliyetlerince içerilmesi gerektiğini' belirtmektedir (78). Ayrıca J.HUBLER, 

sadece değitken maByetlero dayanılarak yapılan bir imal etme yo do satmalma analizinin 

çoğu kez imal etme seÇeneğit'le ili~kin mal iyat miktarlarman sattnalrno leçeneğinin maliyet 

miktarlarından daha az olduğukanısana 'uyaradırdığını belirtmektedir, Bu nedenle analizin 
. . 

sadece deği~ken maliyet unsurlarına içermes-in in, i1letmayt ··'~~re ce hatalı sonuçlara gö

tUrebileceğini savunmaktachr. Sadece. değitken maliyatiere d~larôk alanem imalat ka .. 

rorınm sonucunda imalot kapasitesinin CIJir! derecede kullanaldığı durumlcrda, c:Jiın lmalot 

ve öteki iıletme eylemlerinin etl<in olmamasanın ek değiıkan maliyetierin olutmosına yol 
' ' f ı '' • 

açtığını belirtmektedir. Ek maliyetierin olulmQI,na örnek olaak da mamul parçalarının iz-, 

layeceği rotanın değiltirilmesi sonuc;unda olu1acak ek maliyatleri göstermektedir (79). Riz 

de bı; ek maliyetierin analiz:ce içerilmesi gerektiği kanııındayaz, ÇUftkU imal etme ya da 

satınalma maliyet analizinde s~enekleri de~erlemeda, dejiıken maliyetierin yegane ötçut 

ol orak kullanılması yetersizdir. Bqka bir deyi1le,~ analizce sadece değ~tken maliyGtlorin 

içcrilmcısi imal etme seçeneğine ili1kin maliyetierin satınalmaya göre daha duıuk oldukları 

kanısını uyandırtr. Bu nedenle t1letme yöneticileri seçenekleri değerlamade sadece değilken 

mal iyotl eri ku ll anmaktan kesinlikle koçanmalıdarlar • Yönetim kadrotunca tineml i görU 1 en 

(7t:) :i1lBLER, (Çev~: RIFAT USTUN), s. 130, 
(79) HUt\LER, (Çev.: R. VANCIL), s, 295, 
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e~: ~~'~ !K~~~~ti :~~a~~ ~~.ça~~ar:·.~~1?~!ı~~n ~-\~~-~"v~~?t~~J~I~t g~Jf';~ ·~~ ~~~~~~~~~niı 
., . ·. ' ... 

etkenl~r de seçq~EJ<I~i ,~e.ğ~r~~fl\~_dr. ~~nun~ bulundurulmahd&r (80) •. · 
. .. .......... n .•••.. ······' ........ ır, ... ,. 

Ek maliyet yöntemi.nde sabit maliyetler hem imalat maliyetlerinca hem de satınalma 

mal iyatlerince içerilmemektedir. Genel ve ~lumsel bOtçe yönteminde tse, sabit ·mali-

ye~·ler hem imalat hem. de satınalma maliyetlerince içerilmektedir. Eğer zaman sUresinin maliyet 

unsurları Uzerindeki etkisini esiçme olasıliğa oldukça fazla ise, bu durumda ek maliyet ycsn-

temi öteki iki yönteme göre daha doyuruc;u sonuçlar verir, Maliyet unsurlarının sık sık göz-~ 

den geçirilmesi ve imal edilen mamul parçalarına ili~kin imalot sureler1Mtn uzun olmaması, 

iıletme yöneticilerinin imal etme ya da satınalma seçenakletine ilitkin maliyet unsurlarını 

sabit ve değiıkan olarakOyırma ijleminde yapacakları hatalaH önalemelerine oldukça 

yardımcı olur (81). ÇunkU, ancak ktsa bir dc:snam için Hıolly~t unsurlarının değiJken ve 

sabit maliyet giderleri biçiminde bit ay ır ıma tabi tutulmaları mumkundur. ll zun bir dönem-

de sabit maliyet unsuriQrı dadeğiıken bir niteliğe bUrUnebileceklerinden, bu durumda Lö-

tumsel bUtçeler daha doyuruciJ sonuçlar verir (82). 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, imal etme ya da satınalma maliyet analizi bir mamul 

parçasının i1letmece imal edilmesine iliıkin maliyetierin saptanmasını ve bu imalat mali-

yetlerinin parçanan sunuculordan satınalınmasına iliıkin maliyetlerle kaıılaıtırılmasını 

zorunlu kılar. (TABLO: lll) imal etme ya da aatinalma karariartnda seçenekiere ilijkin 

maliyetleri karıılaıtınlmalı olarak vermektedir. Tabloya baktığıma%da satınalma seçeneğine 

(SO) ı-ıııeLER, (Çev.: RIF AT ÜSTÜN), s.l37. imal etme ya dı:ı satanalma maliyet analizine 
il iık in ayrıntılı bir csrnek için bkz.: CULLITON, s. 21-30; L!JOI\AA, s~ 63. 

(Cl) O .!LLITON, s. 25. 

{82) PEKiNER, s. ~..04. 
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ili§kin birim maliyetinin (4.00 Tl) imal etme •ec;eneğine göre (12, 69) Tl) daha duıuk 

oJduğvnu gtsruruz. i1te bu nedenle de mamul pcrçcstnın iıletmece imal edilmeyip sunucu-

lardan satınalınması gerekir. 

im~! etme ya da satınalma maliyet analizinde imal etme ya da satınalma seçeneklerin-

ce içeriimesi gereken temel maliyet unsurlarına Ofağtdo görUidoğU gibi sıralayabiliriz (83): 

• Imal etme seçeneğince içerilmesi gereken maliyet un&urlort ıunlardır: 

i. Materyal maliyetleri, 

ii. Direkt iıçilik maliyetleri (g<:Szetim maliyetlerini de içerir) 1 

iii. Ek genel imalat giderleri 1 

iv. Ek ytsnetim giderleri 1 

v. Ek satınolma giderleri (incremental purchasinfJ ceşts) 1 

vi. Stok bulundurmanın ek giderleri 1 

vii. Ek sermaye maliyeti (Çalııma sermayesi). 

Satınalma seçeneğince. içerilmesi gereken maliyet unsurlcrt do Junlardır: 

i. Nıamul parçastnın sattnaltnma ··fiyatı, 

ii. TO§ ıma giderleri 1 

iii. Yukleme ve bqaltrno giderleri • 

Analist bu korıılcıttırmalt maliyet tabiOlunda yer olon maliyet unsurlarını, zaman sUr<S-

(83) LEE.;.DOBLER, s, 297; PETER \NUlr, 11Make-a--Buy: Teamwork Poys ~ff", 
Purchcsing N\agozine 1 (December, 1969), s. 30; Ayraca bkz.: CHAPIN, s. 55. 
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sinin ve mevcut imalat kapc:aitesinin etkisini gtsz.önUftde bulundurarak dikkatli bir biçimde 

değerlemalidir. f.Aoliyetler ya k11o-dönem ya da uzun-d&!em temeline g~e hesoplanobilir. 

Biz c;olıtmamızda maliyetierin daha tsnce de belirttiğimiz gibi kısa-döneme göre hesaplan

dıklcırını kabul ediyoruz. Kasa-ckstaent moliyet hesapi(Jrrl(llcra direkt tslçulebilen mali}•et 

unsurları.-ı:Uzerinde yoğunluk kaz~ ar. Kısa-dtsnem hesaplamala""ı mamul parçala""ının sus

lenmesine ili1kin maliyet leri (tooling costa) ~oğu kez olduğundaı az gösterir ve aynı za

manda depolama, satinalma, gözetim ve benzeri eylemlerde olu1an endirekt !ıammackL ·,_ 

liyetlerine de gereken önemi vermez. Bundan batka kısa-dönem maliyet analizi; ilgili 

itÇilik, moteryal ve taıımo maliyetlerinde geleceğe ilitkin muhtemel deği1me.leri gözönün

de bulundurmoz. Bu nedenle imal etnıe ya da satınalma maliyet analizinde, seçenekiere 

ili1kin maliyetleri karıtiC~~t&ttrken değitken ve sabit olmak t.Jtere ilgili tum maliyet unsur

larının ve ayrıca beklenen maliyet değiırhelerinin de gtsztsnunde bulundutlaması gerekir,84). 

Gelecekteki maliyet dUzeylerihi kestirmsk oldukçd gUç oidu~unddn, ilgtli dönem için ge

nellikle crtalorncı tahMini maliyet tlkamlttt kullanılır. Geleceğe lliakih mdliyet unsuf'ltJ .. 

rının doğru olarak kestirilmesi her ne kadCI" olonaksız ise de, bunların kullanılması sure

tiyle hatalı kcrarların alanması Bnlenmi1 olur. 

Maliyet unsurlarsnın kestirilmesinde ayna zamanda i1letmenin mevcut imalot kapasitesi 

de :JözönUnde bulundurulmalıdır • : laHhazırda sunucula-don satmalınan bir mamul parça

sını itletmede imal etmek için Unalot d6fem ve donatamlarının tam kapasitede ya da tam 

kapasiteye yakın bir biçimde çolıtttralmastnın maliyet kestirimleri ile, tom kapcısitenin 

altında çaltıtarılrnasınan maliyet kestirimleri birbirinden farklı olacaktir. Aynı ıekilde, bir 

iJiotmenin halihazarda imal ettiği bir mamul pcrça~ı için gerekli makina ve personelini i~ 

için hazırlamasıntn maliyet rakamları, aynı parfiarun fıletmece imal edilmeyip sunuc:u1 
,.., ..... 

(81.1.) LEF. -DO B LER, s. 297. 
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dan sotınalmmosrnuı maliyet rakamlor.ından farklı olacaktar. Mevcut imalot kapasitesinin 1 

maliyet kestirimler:inde naJ.ıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda c;eıitli g&Uıler vardır. 

Profesör li. \MESTING ve V .FINE, bazı yetkili ki1ilerin gerekli imalat dc5ıem ve dona-

tımlarının tam kapasitede çalı1tırılmamasa durumunda imalat maliyetlerinin; materyal 1 

direkt :~çilik ve genel imalat giderlerinden oluıması gerektiğini savunduklarını belirtir-

ler • ru durumda mamul paçasının satınaltnma maliyetinin, imal etmenin materyal ve di-

rekt iıçilik maliyetine eıit o da daha ctuıuk ol..,ası halinde, sunueuiCI"dan sa~ınalınabi

leeeği kanıstndadırlar, .M ul pcrçasının satanalınma fiyatanın, imal etmenin direkt i§-

çil ik ve ·materyal nıoliyetl inden yuksek aintCil ı halinde, p.-çorun i1letmece imol e dil-

me.irtin zorunlu olduğunu, UnkU 'bu durumda, imal etmenin genel imalat giderlerinin bir 

kısmlriı kar1ılamoya katkıda bulunacağını belirtmektedirler • C te yal1dan ttnalat döjem ve 
: . 

donati~larinin tartı lcapcaiite e çulıttttrlthtihdl dutiımdd, ilgili mahyet utlturları onlara 

ı ' ; i 1 

göre farklıdır. Bu durumda zerinde dUtU"uıecek seçeneklet; iriiOiat döiem ve dQiiaHrn-

lannın geniıletilmesi ve m mul parçalcırının imal edilmeyip 1vnvculqr~ ,atın.alınması 

olacaktır. Bu durumda, bir mamul parçasının bir aunucudan satınalınma fiyatının, iilet-

mece bizzat ima' etmenin oplam maliyetlerinden dUıuk olması halinde, ilietmenin par-

çayı kendisinin imal etmeyıp bir ,unt.~cudan satınalmasınan daha yerinde bir karar olaco-

menin tam kapasitede çalııtıramoyacağ~ yel')! irnal41Jt dqem ve danatamlcırana yatırırnda bu-

lunması yerine, ~u parçanın yuk~ek fiyotla.-'o bir sunucudon $Otınahnmasının doğru ola-

cağı kan ıs andadırlar (85). 

L.LEE ve W .DOBLER'de, otomobil mot~ICI't imal eden ve gereksinim duyduğu piston 

miHerini holil)azırda oldukça uxakta bulunonbir •unueudaı ~otınolmakto al~ ve tan-: 

(L.5) \AtESTING-FiNE, s. 212 
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kapasitede çoltıan ve gelecekte de bat kopasitasi bulunmoyacak olan bir iıletmcnin, bu 

piston millerini imal etmeye karcr vermesi duruft'IU~da, itletmenin ek makine sestanalmak 

ya da hcıl i!ıcızırdCI imal etmekte olduğu bfıeka bir peırçayı sunuculordc:ın satınalatak b01 

kapasite yaratmak gibi iki seçenekten birini seçmek :zorunda olaeağınr belirtirler. iılet

menin ek genel imalat giderlerinin; piston millerinin itletmece imal edilmesi durumunda 

bu piston millerinin imal edilmesi nedeniyle oluıan değiıken genel imalat giderlerini ve 

ayrıca piston millerine yuklenilebilen sabit genel imalat giderlerinin de tumUnU içermesi 

gerektiğini savunurlar (86). 

iıletmenin piston miller·ini imal etmesi için yeterli miktarda bat kapasitesinin bulunduğu 

ve bu bOJ kapasitenin de ancak iki ya da Uç yıl mevcut olacağı durumda, iıletmenin pis-

ton millerine iliıkin ek genel imalat giderlerinin, sadece piston millerinin: iiiiOJ .edilmeii 

ile oluıan değiıkan genel imalat giderlerinirı içermesi gerektiğini, sabit genel imalat 

giderlerinin p:iatorunijlerfa.iQllliçahedlt~i yo.daiedi!memesi durumuna göre aynı duzeyde 

kalmalart nedeniyle, içeriimamesi gerektiğini savunurlar. Bu sabit genel Imalat giderleri-

ne de <:Srnev ,.,lmak Uzere; makin-e arnatisman giderlerini, aydınlatma, ısıtma ve kapıcı 

giderlerini gtisterirler. Biz de bot kap01ite kcıullcrında olu1an bu gibi sabit imalat gider~ 

lerinin ek maliyet olcrak kabul edilmeyeceği nedeniyle, i~letmece yeni imal edilmeye 

(C6) LEE-DOBLER, s. 298. i1letmenin halihazırda imal etmekte olduğu bir porçayı 
imal etmeyip bunun yerine pistcn millerini imal etmesi durumunda, piston millerine 
yUklenecek sabit genel imalat giderlerinin miktarı 1 dahca ~Jnce imal edilmekte olan 
parçaya yuklanilen sabit genel imalat giderlerinin mikter ı kadca- olmalıdır. Piston 
millerinin satın altnan yeni mddr..IG"Ie imal edilmesi durumunda piston millerine, 
yeni makinelEr in sohn alınmost nedeniyle oluıan ek sabit genel imalat giderleri 
kesinlikle yuktenmelidir. 
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batianan pistOI\ vmillerinfn imalat moliyetlerinee iÇetflmemeti gerektiği lcanttU'Kiayaz. 

Ek maliyetiert (ŞEKil: l}'de grafik olarak,oldule~a değitik bi; oçrdan gt;stermek mUm

kundur. imalat kapasitesinin % BO deaıl % 90'rta ~tkartlması satucunda imalat hacminin % 12,5 
. : : ' . . . ... 

«anında maliyetierin de toplam olarcık %lO etonında cırthğtnı kabul edelim~ llletme bu ba-

ıarısını çağdot imalat döiem ve dc:ınatımlcırınr ve kaiifiye itgUcUnU en etken bir biçimde kul

lanarak sağlamtJ olsun. imalat hacminde% 12,5 orontda bir artıı nedeniyle sağlanan bu 

olumlu sonuç, daha önce kullanılmayan ya do bct tutulmakta olan kapasite.nin kullanılması 

sonucunda gerçekleıtirilmi1tir. Çunku sabit genel imalat giderleri, piston millerinin bq ka-

pasiten in kullanılması suretiyle imal edilmesi kararına ba~lı olmokst%an olu1maktadır. BO§ka 

bir deyi1le piston milleri ister imal edilsin isterse imal edilmesin acıbit genel imalot giderleri 

hep aynt dUzeyde kalır ~87). 

Toplam 
imalat 
maliyeti 

ŞEKil 1: Piston Millerinin iıletmeee imal Edilmesi Sa'lucunda Oluıan Ek Maliyetl~r. 

KAYNAK: LEE-DOBLER, s. 299. 

(07} Ek maliyetleri grafik olarak gösteren lıaika bir tekil için ~z..: HUBLER 
(Çev. RIF AT 0ST0N), s. 134. 

~-------------------------------·---
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l,LEE ve V/ .DOBLER, imafat kop~t~i Icenusunda UçUncU bir seçenek olaak, iı-

letmenin piston millerini imal etmesi için 1imdilik bq kapasitenin b~lunduğu ve bu bO§ 

kapasitenin de, imalatın azar azar crttırıln'last nedeniyle ikinci yıl sonunda tumunun kul

lanılacağı bir durumu göztinUnde bulundururlar, ve bu durumda imal etme ya da satınalma 

kareırın ın nasıl değerlendirilm<.>si gerektiğini yan,tiOJftCYa çalıtırlar ~ Bcıt imalat kapasitesi

nin bulunması nedeniyle piston millerinin imalat Maliyetlerinip, ilk 1,5 ve 2 yıl içinde 

sabit genel imalat giderlerini içermemesi gerekti~ ini savunurla. Eğer iki yıl sonra piston 

mill(~ri imal edilmezse, öteki mamul pcrçalcrının i"'alindeki artıJO, daha l:Snce piston mil

lerine yuklenen sabit genel imalat giderlerinin tumUnUn yukleneceğini belirtirler (8G). 

Uygularnada iki uç noktayı olu§turan tom kopasite ile bq kapasite erasında sayı•ız durum-

lar mevcuttur. Bu değiıik durumları sınıfiQJIIQ vs onların analizinde kesin kuralların uygu

lanması için yapılan herhangi bir giriıim keyfi olup, bazı kez de oldukça sakıncalıdır. 

Bu $orunların (durumların) her birini çtizUmleyen basit ve kesinlikle doğru bir yöntem yok~ 

tur. 1 -k~r bir durumun kendine il ilkin kqullarda anal iz •:'!dil ip çözumlenmesi eer.ekir ~ 

P.,ir mamul parçaaınan imalat maJ;yetlerinin aaptQtımasında,satın alanma maliyetlerinin 

saptanmasma göre daha fazla gUçluklerle kartılotılır ~ Marnul pcırçcsının satınalınma ma

liyati, beklenen n0t satınalınma fiatıno ek tQtıma ve yUkleme-b~altma giderlerinin eki en·, 

mesiylo bulunur. imalat maliyetlerinin saptanmasında ise, imalot için gerekli materyal ka

lomlerinin miktar ve niteliklerirı!n ,. ~ger~kli imalot dö1em, donatım ve personelinin ve yar

dımcı tr3sislerin nerede kurulması gerektiğinin gözönUnde bulundurulması za-unludur. 

imalat mal iyatlerinin bir unsLJrunu oluıtoran iaçil ik maliyetlerinin saptanmasında mevcut 

i§r;UcUnU etkileyen 1u etkenler söz<SnUnde bulundurulmalıdır (89).: 

(:::c) LEE-DOBLER, s. 299. 

(C9) BACKER-JACOBSON, s. 630. 
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i. Ytsiesel iJçl piyas~l\an kquJiarı, 

ii. Gereksinim duyulan itçi tUrOnUn mevcut olup olmadığı, 

iii. iıçilerin sosyal giderlerini de içeren beklenen iıçilik maliyeti, 

iv. Tecrübesiziikten ileri ı.:Jelen eyleme geçme maliyeti, 

v. imalat dUzeyi , 

vi. !şrJUcUnün verimi il i ği. 

(te yondan imalat için gereksinim duyulan materyal kalemlerine ili1kin maliyetierin 

kestirl!me i§lemi; beklenen pazar trendlerinin, beklenen imalat düzeyinin, gerekli ma

teryal turu ve miktarının, rıovenilir sunucularm bulunL•p b•..lunmadı:)ının, tapna oiderle

rinin, materyal alımlarana iliıkin iskontoların, sipariı bUyukluklerinin, stok durumunun; 

bozuk çıkan I'CI'çaları yeniden süreçlemen in ve fire oranlarının bilinmesini zorunlu kılar. 

,-·:>enellikle uzun sUreden beri i§letmece sat,nalınmoyan mamul parçalarına gereksinim du

yuld•Ji)unda, bu mamul parçalarınan bir sunucudan sotınolınmasınu\:ıınaliy•ti~h sunu ~ay

naklarını qelijtirme ve değerleme zorunluğu nedeniyle, buyuk bir olasılıkla yüksek olabi

lir. C·erçek imalat boılamadan önce mamul parçalartnın sotınalınma, yUkletilip-b~altma 

ve depolama iılemleri, ek personeli zorunlu kılabilir. Eğer imal edilecek mamul parçası 

halihazırda imal edilmekte olan porçalardan biraz farklı ise, bu parçanın dyzenli bir bi

çimde imal edilmesi yeni makine ya da personeli, ya da en azındon m:::vcut iıletme per

sonelinin ek c-;ğitimini zorunlu kılabilir. imal etme seçeneğinde gözönUnde bulundurulması 

c;cmken bO§ka bir maliyet unsuru da, t~ıma giderleri arasındaki muhtemel farktır. :"\-srek~ 

sinim d!Jyuloın mamul parçalarının miktcırca fazla olmaları nedooiyle t~ınmasına ili§kin 

9iderh~r de nihai mamullerin tqınmo giderlerinden genellikle yuksaktir (90). 

(90) 'i'·'ESTiN-FiNE, s. ?.12. 
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tmalot maliyetlarinin saptanmaitftdo karı•lottlon gUçluklerden biri de, genel imalat 

ni darierinin ni tel iğiriden doğmaktader, Eğer ifletmacs imal edilecek mamul parçası hali= 

hazırda imal edilmekte olan mamul parçafarendan fakle ise, bu durumda genel imalat rJi-

derlerinin dağıtımı oldukça kolaydır. Fakat imal edilecek mamul parçası itletmeda aynı 

tur makine ve gereçlerle imal edilmekte olan öteki parçalara genellikle benzemektedir. 

i~te bu nitelik, genel imalat giderlerinin imal edilen mamul parçalarına doğru olarak yuk-

lenmesini gUçleıtirmektedir. Bu nedenle, i1letmede herbir maliyet merkezi için ayrı ayrı 

genel imalat gidert oraniara saptanarak, ek genel imalat giderleri mamul parçalarına yuk

lcnmelidit~ i§letmerıtn tOm btslumleri i~in bir tek oranın kullanılması, çeıitli mamul parça-

ları imal edtldiği için son dareee sakanc:alatltr. ÇUnku, mgmul parçalaranın deği§ik maliyet 

merkeziertnce g<:>rdOğtJ i1lem ritiktar ı değiJiklik g<:>sterebilir. Bu nedenle, birden fazla ma-

mul parçası imal eden iıletmelerde, daha sağlıklı maliyet tutarlaranın elde edilmesi amacıy

la: her maliyet merkezi için ayrı deği1ken ve sabit genel imalat gider Qranlart bulunarak 

yuklemenin yapılması gerekir (91 ). 

Şimdi de, _buraya dek s<:>ylediklerimizin ı1ığ·ı c:dttnda, imal etme ya da satmalma ona-

1 i zinde saçeneklerce içerilmesi gereken maliyet unsurlarına ilitkin rokomsal bir örnek ve-

reHm (92). itletmenin halihazırda yalda 100 .000 birim gereksinim duyduğu bir mamul 

parçasının birimini 5.60•na Tl bir sunucudan sahnaldığtnt ve bu parçayı hiçbir ek yotı-

rı m yapmaksızın kendisinin imal edebilec:~ini kabul edelim. Yapılan özel bir are~~tırmo so-

nucunda da, iıletmenin bu mamul parçasıni kendisinin imal etmesi durumunda, toplam ve 

birim imalat maliyetl·erlnin e~~ağıda görOldOğU gibi saptandığtna kabul edelim. 

(91') ERTUNA, s. 92 ; BACKER-JACOBSON, ı .• 630.·; RAUNiOK .. FiSHER, s. 66; 
CULLiTON, s. 24; WESTiNG-FiNE, s .• 211:; KEtLER, ·a .. 360 .• 

(9?) MOORE i s .• 135-136 .. 
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100 .ooo eat,Çdrltn. tgplam imalat ~jyilti t 

Direkt materyal rncll tyeti 

Direkt itçiltk maliyeti 

Deği§ken genel imalat giderleri 

Porçalara yuklanilen sabit genel 

imalat gidetleri paya 

Parçalara yuklenilebilen ek sabit 

genel irridlat giderleri 

Parçalara yoklenilebilen ek ytsnetim 

giderleri 

Parçaların Toplam imalat Mcı1iyeti 

Parçalann birim tmafat rrial'iyati i; 

617 .ooo : loo.ooo birim 

245.000.- il, 

121 ı0001- TL. 

43 .000.- Tl. 

135.000.- TL. 

61.000.•11. 

12.000.• TL. 

617.000 ~ .. TL. 

Tom maliyetleri içeren yukarıdaki analiz sonuçlartrta baktığemeida, mamul parçaları

nın itletmec(· ·::ıial: edilmemesi gerektiği kanaiena vararız .. Çunku parçaların birimini sunu

cudan 5.60 TL:na satanalma olanağ;ı varken:, i:iletmenin bu paçal'ari·n birimirtl 6.17 Tllnd 

imal etmesinin hiçbir yarar sağlamadtğr apaçık g&Uimektedir. 

Yukaıda bulduğumuz 6.17 TL'l,k birim imalat maliyeti, i~letmenin parçal'arı imal 

etme kararını aldıktan sonra ve bunlart imal etmelde iken·, muhasebe kayı.tlarına geçirale

cek uygun maliyet olabilir. Fakat bu birim imal:at maliyetini karar alma amaçfor ı aÇısından 

uygun maliyet olarak kabul etmek olonaf<stzdtr ~ Mamul parçası i•letmece ister imal edilsinv 

isterse imal edilmesin bazı sabit maliyetl:er yine de oluıur. itte bu sabit maliyet unsur!arm:-ı 

parçanın imalat maliyetlerince içerilmemed gerekir· .. Ete cıl'dığımız tsrnekte 135.000.--Tl~iik 

sabit genel: l'malat ghferl:eri fmol edilen mamul parçaların·a yuklanmiafiı'.- Fakat mamul par-

-------------------~------- ~~---~--
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çalarına yuktenilen bu sabit genel imolat giderleri; pei'çalar.· itter imal edilsin, iste!'Se 

imal edilmesin, yine de oluıacaklardır. Maliyet unsurlarından sadece ~itiklik g<:sster~.., 

maliyetler ilgili m'aliyet kabul edilir. Crneğimizde sabit genel imalat giderleri dııında 

ka! an meki maliyet unsurların tn tumunu parçaların imal 'edilmeii nedeniyle oluıan ma~ i-

yet crtı~ları (ya da ek maliyet) olarak kabul ettiğimizde, analizin qağıda görOlduğu g~bi 

yeniden yapılması gerekir. 

Parçalerı imal etmenin toplam maliyeti 

Eksl: P'arçalara yuktenilen sabit genel 

imalat giderleri payı 

Parçaları imal etmenin ek maliyeti 

617.000 • - Tl 

135.000 ... TL 

48? .000 • - Tl 

Parçalmn,~:birim .. maliyati: ·(482-~000· :.IGO.OOO Birim) 4.82 TL. 

Yukarıda yaptığımız son anoliz, iıletmenin mamul parçalcrtnJ kendisinin imal etmesi-

nin ekonomik bir yarar sağladığını ve bu ekonomi!( yarcrtn birim baJına 0,78 Tl (5.60TL~fi.-.L2"7"L\ 

toplam olarak da 78.000 TL (560.000.-TL .. 482.000.- n.) olduğunu açıkça g()stermiıtir. 

Bu kararalma formulunu elde edilen yukc:rıdaki maliyet verilerine dayanarak, O§OJıda gö

rulduğu gibi bir denklem biçiminde gÖSterebilir iz: 

100.000 Birim Mamul parçasını sunuculardan ·, 100.000 Birim Mamul parçasını imal 
·"-, 

satınalmanın toplam maliyeti 

560.000.- Tl 
/ etmı3nin ek toplam maliyeti 

482 .ooo.- TL. 

imal etme seçeneğinin maliyetleriyle satanalma seçeneğinin maliyatlerini ayrıca ;;Jel ir 

tablosuna benzer bir tablo dUzenlayerek de kcqılaıtarabilirix. Bu tabloda satınalmanın top~· 

lam mal iy.:::tini ç gelir tablosunda ilk rakam olarak yer olan gelirin yoni brUt satı§ların y<,-

ri ne koyabii ir iz. Bu durumda, satanalma seçeneğinin toplam maliyetleri brUt satıılorın ye~ 

rini o!ır. imal etmenin ek toplam maliyetleri de, itletmenin mcımul parçolarınmkendi~ln!n 



' ! 

-117 .. 

imal etmesi suretiyle sağlayacağı maliyet tasarrufunu belirlemek amacıyla, satınalma ma

liyetlerine karııltk yapılmı1 bir aktif tuketimi (gider) alcırak yer almaktadır. 

ı\Aamul parçalarını sunuculardan satınalmanın taplam maliyeti 560.000.- TL. 

::ksi: iv'\amul parçalarını imal etmenin ek toplam mcıliyati 4b2.000.- Tl. 

Parçal::rı imal etmenin sağladığı maliyet tasarrufu 78.000.- T"_, 

irııd etme ya da satınalma kaorlarında kayıtsızlık ya da baıabO§ noktasıncı (93) parçaları 

imal etmenin ek toplam maliyeti, parçeları sunuculardon satınalmanın toplam maliyetire 

eşit oldusunda uiO§ılır (94). 

BO§a-b<lj noktası: Parçaları imal etmenin ek toplam mal iy~ti =· Parçaları sunuculardan 

Eğc;r satınalma maliyetir imal etmenin ek maliyetinden daha fazla ise, bu durumda par

çaların i§letmece imal edilmesine karar verilir. 

Mamul parçalarının imal edilme kararı: Parçaları imal etmenin ek toplam maliyeti< 

parçaları satınalmanın toplam maliyeti 

( t•;; yandan, eğer ek toplam imalot maliyeti, satınalmanın toplam maliyetlerinden daha 

fazla ise, bu durumda da i§letmenin parçeları bir sunucudan satınolması daha ekonomiktir(95). 

Mamul parçalannın bir sunucudan setmalınması karaı: Parçaları imal etmenin ek topkım 

maliyeti. parçeları satınolmanın toplam maliyeti. 

(9~3) imal etme ya da satıncılmakcrarloranda baıo-bat noktcısının grafik olarcık gösterili§i 
için bkz.: ~-ıı ıaLER (ÇEV.: Ri FAT USTUN ), s. 136. 

(94) MOORE, s. 134. 

(95) WULF, s. 31. 
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B. iMAL E1ME VA DA SATINALMA ANALiZiNCE iÇERILECEK MALMT 
UNSURLARININ HESAPLANMASINDA YA DA YORUMLANMASlNDA 
GCZ(:NONDE BUtUNDURULMASI GEREKEN t5NEMLi NOKTALAR 

Daha önce imal etmekte alduğu bir mamul parçasına timdi sunueviardan satınalmaya 

koırar veren bir iıletmede, y4:jneticilerin sunvculartn mamul pcırçaatna istedildert fiyati(\!':". 

ycrumlatl<en, oldukça dikkatli ol malara gerekir • Caı: ı sunucuların kendi mamul parçalarını:~ 

piyasa sattı fiyatınt, elde ettikleri yanltı verilere dayanatck dikkatsiz bir biçimde oiduk~cı 

yüksnk saptamaları nedeniyla, ialetme bu tUr tunuculorın ıattakları perçaları ~erçekten sa

tınalma!< istemez~ (te yandan bazı sunucular ise gerekiinim duyduğu mamul parçalanna 

kendileri tmal eden iiletmeletl bizzat imal etmekten vatgeçlri~ bu rnamui pcırçalartftJı kan-

dilerinden satınalmalaranı sağlamak amaeıyla, i1letmelere ol.dukça cfUtUk ve gerçekiere uy

mayan fiyatlar teklif edebilirler. laletme, gereksinim duyduğu mamul parçalarını imal ·~·'·o., 

rnek seçeneğinden bir kez vazgeçinc:e1 aynı mamul perçalarant yeniden imal etmey~ tqJo

masanın maliyeti oldukça yUksek olabilir. Bu durumda itletma, sunucunun ~ano dUJmü§ oldu-

ğundan, sunucu daha scnra, aatmaktel olduğu mamul pcrç<aanan ya do pea-çalaranan fiyatlarını 

arttırabil ir. i1te i1letme, sunucuların bu tUr keyfi fiyat arttrr~~~elwana önlemek omacıyla, cı· 

larla uzun di:snemli tedarik sözleımak-ri dUı:enleyebiltr, itletmGftin satanalmak istediği mamıı 1 

parçasının toplam satınalma maliyetini gerçekten doğru bir biçimde kestirebilmesi için, tum 

sunucuların bu mamul porçasano ilitkin sotıt fiyatleranın gUvenilebirliğini dikkatlice incele~· 

m~:.:.si {:ıerekir (96). 

mr mamul parçaşınan imalat maliyetinin kestirilmesinde maliyet analizcisinin, i1letm«e 

nin bu mamul parçasana imal edebilmesi için uzmcınlqmı1 gereki i teknik bilgiye ve yets-'l"li 

dc1em vr;; donatı ma sahip olduğundan emin olması gerekir & Fakat 1uda bir gerçek ki, tr:J<no

lojik de~i~melerin çcık s&k olduğu bir endUstri dalında eylemlerini tUrdUren bir i1letmerh. 

{96) LEE-DOBLER, s. 300. 
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holihaztrdcı sahip olduğu imalat d~ em va dCftotamlart, uzmanlcrımrı teknik bilgisi, bir kaç 

yıl r;ıibi oldukça kasa bir aUre içinde rekabet Ustunluklerini kaybederek, hiçbir i§e yaramaz 

duruma gelebilirler. itte bu nedenle ialetme ytsfteticileri; personel eğitimine ve dötem ve 

donatımların gerçek maliyetlerinin belirlenmesinde demade olma (eskirne) faktörOne de ge

reken önemi vermek zorundadırlar. 

i1letmenin gereksinim duyduğu bir mamul parç01ana imal etmesi için 1 gerekli uygun 

imalat d<S§em ve donatımlamı elde etmesi, bazı kez oldukça uznıoniCJimı~ bir iiJUcünU:. 

elde E;tmi>'5ino g<:Sre daha kolay olabilir. iıletmenin çok 1ayıda mamul porçasıno1 çok yönlu 

uzmaniO§mıı i1gUcUne gereksinim duymcıaa ve belirli bir: coğrafik bcilgede kurulma zorunluluğu, 

yeterli ölçude uzmanloımıı itgUcU eksikliğini daha da arttarabilir. Bu nedenle, imal etme 

S(:çeneğine iliakin mal iyat kestirimlerinin yapılmc:aında, yöresel iıgucunun miktarı ve uz

manlık derecesi de göz<:SnUnde bulundurulmaleder. itletme gereksinim duyduğu uzmarıJO§m11 

i§oUcönUr. ya da personeli yurt dıtmdan sağlamak zcrunda olduğunda, toplam fıçil ik mal i

yetleri ilk maliyet tahminlerini buyuk ölçude OJabllir. 

i1letme, gereksinim duyduğu mamul parçalarmı kendisi imal etme ka-arını aldağında, 

gerekli materyalin fiyat kararlrlığmı ve sunu kaynaklarının bulunup bulunmadığını a"OJhr

mcısı gerekir. Belirli materyali oldukça fazla miktarda kullanan itletmeler, bu materyali 

kendilerinden daha az miktarda kullanan itletmeler, bu materyali kendilerinden daha cız 

miktarda kullanan uzmanlaımı1 itletmelere göre daha uc:uzosr~~layabilirler. Bilinçli ve ol~ 

clukço zeki bir maliyet analisti, materyole ili1kin mal~yet tahminlerinin gerçe<"je uygun ol

dlı~·J konusunda itletme yönet.ieilerine buyuk bir gUven varabilir. 

Elir maliyet analisti bir mamul parçasının imalat maliyetlerini ilk kez kestirirken, bazı 

g::;rç0k imalat saronlaını do OI"Cifhrmaladar. Bu imalat sorunlarendon ilki, uygun olmoyan 
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imalot eylGmlerinin maliyetleriyle ilgilidir. Pc:rçalcrtft beklenen bozulma ve iskartaya çıkma 

orc~nı nG kadardır? Yine aynı öneme sahip ikinci saun da, imalat bölomUnUn uyçıulamc.ıyı 

duşunduğu en uygun öğrenme eğrisi (learnlng eurve) nedir? ~u ICli"UIIIara verilecek yanıtlar; 

i§! etmenin mevcut imalat dötem ve donattmlanno, ~altltlrdtğt i1çilerin turUne ve yapılan 

i§in karm~ıklığına bağlı olarol< bUyuk ~lçUde deği§ebilir. Bununla birlikte, imal etme ya 

ekı r.atınalma s3çenekierinin maliyet kar1ılqttrl1'l<»ını bUyUk ölçUde etkileyen etk0nler göz

i5:ıünde tutularak, yukorıdoki sa-unların gerçek yanatı yi:ineticHeree aarup bvlunmai ıdır (9?"). 

tir işl~tnı~ bir mamul parçasınt kendisi imal etmey.s karar verdiğinde, pcırçanııı taid:in= 

d(~ki dd~i§mder nedeniyle olutan tum imalat aorunlcrına ili§kin şcrumluluğu do yukbnir. Bu 

n.;;danls, imalat moliyetl·?~rine ilitkin nihai kestirimlerin, etken olmoyan bir imalot sonucunde 

ol~an ~-,~r ek imalat maliyetk-rini de içermesi gerekir, 

işietme yöneticileri imal etme ya da satınolma seçen&klerine iliıkin maliyet unsurh:srını 

sıkı bir biçimeki ineelemeli ve bu maliyetierin itletmanin t~oçmiı tecrübelerini r~;erçekten 

do:,ru bir biçimde yonsıtıp yansıtmads!Jını açakça belirlemelidir, Ayne zamanda bı~ maliyGt 

unsurlorıııu,· i§letmenin gelecekte beklediği moliyetlerle bir tutarlılık (uygunluk) içinele olup 

olmadıkları da belirlenmelidir. Yepılan imal etme ya da satınolma rncıliyet analizi, i~l0tme 

yönetimine sunulduktan sonra, karcr elseının bu maliyatierin beklenen maliyetleri doğru bir 

biçimde yansıttıği konusunda hiç bir kuıkusu olmamalıdır. i§letmenin bot yöneticisi, aneı-

l izde kullamlan moliyet ve-rilerinin boldenen gerçek maliyetleri e bir tutari ıltk içind0 oldu

.;\; konusunda
1 

imal etmeyoda satınolma kararandon etkiierion tUm iıletme bölümlurinin so= 

rumi u ki§ilerinden yeterli bir gUvenc~ almalıdır. Karar alındıktan sonra, imal etrne }'Cl da 

satıno!mc kaoriCJ"ını ıJygulamakton ve s<::çeneklerin maliyetlerini soptomqktan sorumlı..1 tü~n 

(97) :\.:;.k. f s. 301. 
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i§letrrıe ~lumlerinin yöneticileri; itletme bUtc;;elerinin dayandığı etkeniere ve beklenen 

ma•iyetlere gerçek eyl.emlerin yerine getif"ılmesi ssroaında bcığlt kalmalart gerekir. Bu bo(}-

lı'ık; kısa aralıklarla yapılan kontrollario ve eylemlerin sonuçterını önceden yapılan imal 

etme ya do satınolma onalizinin tahmini ver,ileriyle karıtiC~hrcrok rapor edilmesi suretiyle 

scıs!anabilir. işletmenin maliyetlerinin rakip iıletmelerin maliyetleriyle aynı dUzeyde olup 

o!madı.Jını belirten kcır§tiO§tırma, imal etme ya da iatinalma kararidrını alan itletmelarc8 

ço,;ıu kez yapılmaktadır. Bir imolatç;ı iıletme, kendi eylemleri içinde, imal ettiği mamul 

pcırçolcırını rakip i~letmelerle rekabet edebilecdk bir dU.zeyde fiyatlamasını engelleyen ve-

rimsiz çaiı~an bölumlerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için, bu kaııiO§ttrmalı veri-

!ere çoğu kez gereksinim duyulabilir. iıletme A.B.D. de rakip i1letmelere iliıkin verileri 

~u kaynaklardan sağlayabilir (98): i. Mesleki derneklerden, ii. Ç~itli maliyet verile-

rini yayımiayan hukumet bultenlerinden, iii., ~ucu i§letmelerden. Turkiye'de iıı~ rakip 

i!iatmelsre ili~kin verileri elde etmek son derece gUçtur. iıletmeler bu veril~i cııçak tt~m 

i§letmel ere aynı mamul parçalarını imal eden sunuculardon şağiayabiiirler. 

s. 71. 



... 122-

V. iMAL ETME YA DA SATINALMA KARARLARINI ETKiLEYiCi BİR UNSUR 
OLARAK i ŞÇiLiK MALiYETLERi VE OTOMASYON 

1. i~çilik Maliyetlerinin imal Etme Va Da Sataftalım Kar<rları 

Üzerindeki Etkileri 

Mamul parçasının toplam imalat maliyetlerinin önemli bir unsurunu olutturan i1çilik 

r.1diyetleri, imal etme ya da satın alma karariartnın alınmasında va analizinde de oldukçc~ 

t;~em!i bir rol oynar. i1çilik Maliyetleri, teknik yetenekbre ilitkin rekabetçi ycıntmcılar, 

hukumetçe belirlenen asg<llri Utretler 1 il~i sendikalahnan cıttJTt~l ve enHasy~ist artiş gibi 

birbirini destekleyen nedenlerle, sUrekli olarak yOkselir. i1letmenin direkt iıçilik maliyet-

larine ek olarak; i1çilerin sosyal sigorta pirimleri, emekli maqlcırı, normalaidatla karşı-

lanrrıayan belirli amaçlarm gerç3kle~tirilmesi için sendikaya Uye itçilerden ·,toplanan 

aidatlar ve izin Ucretleri gibi, oldukça yUksek tutorlcrcı uiOfan bir çok sosyal iıçilik moli

y·:::tlari de bulunur. iıte iıçilik maliyetleri bu derece yuksek olan imalat iıktmelerinin, b•; 

derece yüksek iıçilik maliyetlerine sahip olmayan iıletmclerle rekabet etmeleri olanaksızdır. 

imal etme ya da satanalma analizinde kullanılan i1çilik maliyetlerinin, gerçek ve 

tahmini bir temele dayanarak saptanmasında, iıçilik maliyetlerini etkileyen daı etkenler 

gibi, iıletme içi eylemlerin tum ycsnleri de göıönUnde bulundurulmalıdır. iıçilik maliyet-

lerinin analiz amaçlarayla tam bir belirginlik kazanması için, it~ilik maliyetlerini olu§tu-

ren her bir maliyet unsuru; iıletme eylemlerine, imal edilen mamul parçalarına, kullanılan 
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iı~ilik turüne ve iıletmenin bölümlerine göre tutarlı bir biçimde kayıtlara geçirilmelidir (1). 

i~letmenin imaloto iliJI<in belirli genyöntemlerini gösteren it;ilik yönetmeliği ve i§çilik 

maliyet unsurlarını igeren hesapların ayrıntılı l:ir bi;imde tutulması, iıletmenin yapacağı 

imal etme ya da satınalma analizini bUyük ölçUde kolaylottırır. Yapılah zaman v(;: hareket 

etüdü sonuçları, birbirine benzer mamul porçalarınan imalinde k~'ltlolılon ve sık sık tek-

rarlanan eylemiere ilitkin verilerin toplanmasında son derece yararlıdır. Bu yinelenen (tek-

rarlanon) eylemiere ilitkin veriler tam ve doğru olarak muhafaza edilirlerse, aynı zamande 

her bir örnek eylem ve mamul par~osı i~in standort maliyetierin belirlenmesinde de yararlı 

olabilirler. Kayıt fitleri; direkt iır;ilik ve endirekt ij·;jilik maliyetleri'ni yüklenen mamul 

parçaları, kullanılmayan iı-;ilik saatleri, direkt it';ilik saat Ucretleri ve kullanılan dimkt 

iıçilik saati miktarı gibi tüm ilgili verilerin kaydedilip toplanmasına olanak verecek bi-

;;imdo düzenlenmelidir. 

G. itıilik N'ıaliyetlcrinin Saptanmasında Kullamlan Çeıitli Sistemler 

Daha önce de b~lirttiğimiz gibi, iıletme yöneticilerinin_ imal etme ya do satınalma 

kara rlorında1 imal ettikleri mamul par;alarınııı toplam imalot maliyetlerinin en önemli · 

kı:.mını olu§turon iı;ilik maliyetlerini olduk;a doğru bir bi;imde belirlemeleri gerekir. i~· 

;i lik maliyetlerinin eylemlere, i§in tUrOne ve t;elitli Ucrı::;t oranlarına göre buyuk deği§ik·· 

likler göstermesi nedeniyle, i§ı;ilikmaliyetlerinin ~aptanmasında kullanılan en uygun sis-

tem genellikle !ıer iıletmenin kendine özgU sorunlarıncı en uygun gelen sistemdir. Aynı 

zamanda, itçilik maliyetlerine yuklanecek genel imalat giderleri ve genel giderlerin mik

tarının belirlenmesi de
1 

oldukça gU;tUr. iıçilik maliyetlerinin saptanmasında kullanılan 

sistem lerden . biri, sipariı maliyeti sistemidir. Bu sistemde, it;ilik maliyetlerini de L;crmı 
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gerçek mal.iyetler belirli bir siporqe yuklenir. Bu siporij maliyetlerinin, imal etme ya da 

satınalma analizinde, öteki benzer sipari1 tUrlerinin maliyet tahmininde bir temel olarak 
' ' . 

kullanılmaları olurludur. Aynı zamanda, itletmenin mUhendislik böiUmU de, iıletmenin ilk 

fiyat önerilerine dayanarak, imal etme ya da satınalma kararlarında kullanılan i§çilik ve 

öteki maliyet unsurlarının kestirilmesinde yöneticilere yardırnet olabilir. Si pari§ maliyet 

sistemi, çoğu kez yeni bir elektronik aygıtın yapımı gibi yineleyici bir niteliği olmoyan 

bUyük i§ler i~in kullanılır. imal etme ya da satınolma kararlarına ih§kin siparit maliyetle-

rinin kestirilmesi, imal etme ya da satınolma maliyetlerinin standort maliyet ya da makin~ 

saati nıaliyet sistemlerine göre saptanmasından daha da güçtür. 

i§çilik maliyetlerinin saptanmasında kullanılan sistemlerden ikincisi standart maliyet 

sistemidir. i§çiliğe ilitkin standart maliyetleri belirlemede; en doğru tahmin ve tecrübelere 

dayanılarak bulunan bir birim mamul parçasmm standort iıçilik maliyeti, temel olarak ku~-

kınılır (2). iıçilik maliyetlerinin saptanmasında kullanılan sis.temlerden UçUncUsU de moki-

ne saati maliyet sistemidir. iv\akine saati maliyeti, belirli bir tahmin esasına dayandırı larcık 

çolı§tırı lan makir,e:lın birim saati maliyetinin belirlenmesi suretiyle hesaplanır. f·./lcıkine 

saati maliyet sisteminde belidenen birim saat maliyeti; ham madde hariç, öteki tUm uygun 

maliyet unsurlarını içerir. 1\lıoliyet sistemlerinden hongisi kullanılırsa kullonılstn, en önem-

li konu; imalat eylemlerinin mamul p(lrçalarıno yUklenilebilen maliyet unsurların ınNe:;ç~

lı§ma sürı;sinin baıloma noktasının en doğru bir biçimde belirlenmesidir. imal etme ye du 

satınolma anclisti iıletme eylemlerinde mamul parialarıno yüklenen maliyet unsurlarını ve 

çalı§ma sUresinin baılanıcı noktasını en doğru bi;imde belirlediğinde, alınrtıası gerekli imul 

etme ya do satınalma kararına ilitkin direkt itçilik maliyetlerini, iıçilerin sosyal giderlerini 

ve genel imalot giderlerini en doğru bir biçimde kestirme olanağına sahip olacaktır. 

(") r.:RTU~,ı A s 10.7 .ı.. bo il ı{ \1 e - e 
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C. i~çilik iV\oliKetlerinin Raeor Edilmesi 

Direkt iiçiliği verimli ve verimsiz iı;ilik gibi itlevsel srnrflora oyrrmok olurludur. Bu 

i§gilik sınıfları, önlenebilir ve önlenemez eksiklikler ya do gecikmeler nedeniyl0 olu§ur. 

t:ndirekt ir;ilik maliyetlerini de, denetici ve ~zetici elemantoro ili~kin maliyetler gibi 

sınıfiara ayırmak olurludur. ı\:\amul parçalarının imalinde kullanılan mckinelere, im,~ıl 

edilen mamul parçalarına, imalot sürecinde oluıc.ın ı:..ıksamalara ve imalatta kullanı k~n 

endirekt i~çiliğe ili~kin tUm yUklenebilir maliyetler koyatlara geçirilir. Bu maliyet yukle-

rinin teker teker belirlenmesi sonucunda, sadece imal etme ye da satınolma uncliı.:i i;in 

gereksinim duyulan maliyet verileri sağlonmokia kalmcız1 ayrıca i~alat eylemlerinde kul-

landen makinelerin verimli ya da verimsiz çalıttığı, alınan sipariılerin karlı olup olmadı-

ğı ve i§çilerin verimli çalı§ıp çalırmadığı konusu da, açıklığa kavu~turulmu§ olur. Tahmi-

ni verileri toplayon ve ayrıca imalat sürecinin hızlandıralmasına yardım eden ve i§çilik 

maliyetlerini günü gününe kaydeden bir sisteme kesinlikle gereksinim duyu1ur. iŞ, letm~de 

düzenlenen raporların a§ağıdaki bilgİleri iı;ermesi gerekir {3): i, Belirli bir tarihi ii. mü§-

terinin adını iii. Alınan sipuri~in RtıniCil•tnn·iv.itin yaptidığı bölümün adını v. iiletrncnin 

imclutına ili§kin eylemlerini vi. itin yapıldığı .maldısenin numarasını vii. imal edilzn mu-

mul purçasının niteliğini viii. verimli ve bot geçen imalat sUrelerini ix. imal edilen ma-

mul parçalarının sayısını ve bir birim mamul parçasının imal edilmesine iliJkin standort sü-

reyi. imakıt iı;ilerinin yaptığı günluk iiieri göstemn görev kartlcırındon b<l§ka oyrıco, i§-

!etmenin imcıl ettiği Lclirli par;aloru uygulanabilEn tüm i§çi Hk maliyetlerini toplu olarak 

(V·. BLO: IV}de görOimektüdir. 

(3) T. K. CO'.,HAN, The cost f,ccountin§J Function r.,r'.,'ellington: Sweot-IVIaxwell (1'··: .z .) 
LTD, 1965), s .67-69. 
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Siparii Vı;;ren iV'l.it- Yapılacak itin imal Edi lecek 
. 
Imal Edik:cek 

terinin Adı-Soyadı Sıra Numarası Par9olcırın Miktarı Porc;aların Türü 

25 Birim Mil Ycıtuğının 
Parçası 

Saat Süre t/\iktar 

ilgili .i'/d<i neıı i n Efft~n lskartcıyô'·-

Bölümler Tarih Numareısı ı··ıo. Süre Stand. C -.e re; ek Mik. Çıkan I'/iiktar --
Döküm 12-1-976 77 B 123 13-16 2 saat 3 saat 15 

T•.)rnc; 12-1-976 55 205 9-11 1, 5 saat 2 saat lO 2 

r:reze !2-1-976 60 y:; 10-12 1., 75saat 2 saat 6 

Kayncık 12-l-976 L2 95 15-16 sc ot 1 saat 7 2 

'Ci le 12-1-976 36 70 13-14 0,5 sm:ıt 1 saat 4 

;\•\ontaj 12-l-976 29 64 14-16 2 sa ot 2 saat " .;;i 

TABlO: IV- i§letmenin Makine Atelyesinde OUzenlencn Sipariı Emri Raporu 

KAYt-lAi<: GROSS;. f-iıake7or-Buy, s.S9. 

Sipcıri~ emri raporlarının sadece verimli direkt itiili9i gl)stermeleri nedeniyle, ayrıca 

direk!' i~çiliğin tUm verimsiz (kullanılmayan) miktarını gösteren ek bir rapor dohc; düzenle-

n ir. Uygun ücret oranlarının ve tutarlaranan hesaplanmasının gerektiği durumlard\.:ı,. bu gün-

luk sipariş r-ımti n:ıporuııdcı görülen i~iilik miktarı baıka bir r::.iporda sıruylo toplu oler:.::ık 

yGniden gösterilir. imal €-;mc:: ya du sctınolmo onoliSti ve imalat yöm;ticisi, ir; i lik rnaliyut-

lerini değerl~mede gereksinim duyduğu ilgili verileri, son olarak dUzettlenen bu r~po:-!rr"' 

d un sağ lcıyabil ir ler. Bu raporlarda açıkça görUien iıçi lik moliyet verileri: 

i. iş; iliğin boJarısını kontrol etmede, ve 

ii. imal etme ya da satınolma kararlannda bir amoç olarcık kullanılırlar. 
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Bu duzenleiıen rapori~rtn daha bazı ayrantalora buiJn~kla bltUkte, imal etme ya da 

satınalma analizinin ve itÜ~tme yön~timinin -~moc;lorıno ulqalmosr •çlrt, standort kabul edi

len rciporlonn tekline çoğ\J keı bcığh kahnmahdar. 

D. imal Etme Ya Da !Şatınalma --~~~~zille ilitkin iıiilik Maliyetlerinin 

Değerlendirilmesi 

iı;;ilik maliyetlerinin doğrv ve gOvenilir bir bi;irttde raporlanmosından sonra, i§letme 

yönetimi: erı uyg"'n imal etme ya da satınalma kararlarına saptamada gereksinim duyduğu 

ayrıntılı verilere artık sahip demektir. itletme yönetimi yapacaği t"'torh bir amalizle, en 

uygun imal etme ya da satınalma kararıni olobtiir. Otrekt V$ endirekt it; ilik maliyetleri·· 

ne ili1kin olarak dUzenlenen siparit emrf ti:ap6tu, imalot fabliyet rapötu, makine saat mali

yetie~i, imalatta kullontimöyan sureler va ttsHI öteki verilerin di:S~emsiiil ve toplam özet

leri; Imalata ve imal ~dlieri h\cih'h.ıl pdt'çdlijtlrib lhtkİtt li~tllk malıyetlerinin serçek tutarla

rını oluıturur. imal etme ya da sdtlnalmd anahstt, itçilik maliyetlerinin bu gerçek tutorla-

rının, imal etme ya da sahnalmo analizince etkilenen benzer mamul parçalarına uyguknna 

olasılıklarını da ayrıca arattırabilir. Dizayn ve imalat muhendisleri, i tc; ilik maliyetlerinde 

herhangi bir artıto ya da azaiiJa yol o;an niamul par;alarındo ya do mamul parçalarının 

süreçlenmesindeki muhtemel değiJmeler konusunda, inıal etme ya da satınolma analistini 

uyarmalara gerekir (4). Iskartaya çtkOI'l mamul por;alannın sayasına, makinelerin verimli li-

ğini, yapılan iyilettirmelerin yt;nUnU ve imal etme se-;eneği i;in planlanon imalatta bnJ·te

nen verim azalmalarını saptamak amacıyla, belirli analizierin yapılması gerekir. i§'iilik 

ücretlerinde beklenen değitmeleri içeren analiz, oynı zamanda itt;ilerin sigorta giderle-

rini ve i§çilerin maaılcırından kesilen vergiler gibi tsteki sQSy~l itc;llik maliyetlerini de 

(4) GROSS, Make-or.-Buy, s ~90. 
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içermelidir • .0/\okinelerin imalot kopa5iteleri ile, imalat döjem ve donottmlarında beklenen 

otomasyonun it~;ilik maliyetleri ve imalat süreci üzerindeki etkileri de, yapıkıcak analizler-

de göz önünde bulundurulması gereken fakn>rlerdir. Son olarak, pazarlarncı bölOmUnca sur.u• 

lan satı§ tahtninlerinin de analizce içerilmesi gerekir. Çünku, imalat hacmiyle direkt ola-

rak ilitkili iı;ilik maliyetlerini kestirebilmek için, bugüne dek imol edilen mamul parçası 

miktarıyla korıılaıtırılacok satı§ tahminlerine gereksinim duyulur. ~ylec:e, geliımij bir 

maliyet muhasebesine scıhip olan ve iı;ilik maliyetlerini kesin bir biçimde belirleyen bir 

iıl0tme, imalat sUresince beklenen değiıiklikleri de en iyi biçimde belirlediktı;n sonra, 

bir mamul parçasını imal etmenin maliyetlerini oldukça k<> lay btt biçimde kestirebilir. 

E. iıçilik fvJ\aliyetlerini Etkiley;n Öteki Faktörler 

imal etme ya da satınalma analizini etkileyen iıçilik maliyetleri ve potaNiyd imo~ 

lot sOreainde yapılan oyarlamalar gibi, t>teki lç ve dıt etkenler de; ham iaçilik maltyetk:

rini, hem de imalatan etkinliğini belirli bir cslqUde etldleyebtlirler. iı9i serldikasınııı lcu-. 
rulmak Uzere olduğu bir itietme, tı~Htk Ucretlerinde olduk;a yUksek bir artııla karıılaıa-

bilir. i§letmenin en önemli bölumlertnde ;olıjan ilçilerin it;ilik yııtcneklerinin a§ırılığı ya 

da eksikliliği de, hi; bir zaman ge:sıden uzak tutulrnamalıdır. iıletmeler rakip i~letmelerin 

benzer maliyetlerini ineelernek suretiyle, kendi itçilik moliyetlerine iliakin uygun veri leri 

~oğu kez sağlayabilirler. /\slındo, it.letmenin kendi iıçilik maliyetlerini analiz etmesi 

yapılması gerekin en iyi değerlemedir • itçtlertn ger;ek batarı dUzeyi ile tahmini ba~c:ırı 

düzeyleri arasındaki fark; muhasebe kayatlarmın tutarlı ve doğru bir biçimde tutulması vo 

bu farkın cari ve gelecekteki baıorı kotullorano uygunluk derece$inin dikkatlice değerleıı-

dirilrııesi suretiyle, en aza indirilebilir. iıı;ilik maliyetleri son derece değiıken bir nH": li·· 

ğe sahip oldukları ve ayrıca imal etme ve satınalma kararlarında genellikle en önemli rtıo-

liyet unsurlarından birini oluıturdukları için, oldukça yararlı ve güvenilir sonuçların scıs-

lanması bUyUk bir ;abanın harcanmasına zorunlu kılar. 
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2. OTOMASYONUN ilv4ıAL ETME YA DA SATII'--lALMA KARARLARI 

ÜZERiNDEKi ETKiLERi 

imal etme ya da satınalma kararlannda, ialetmenin imalat kap0sitesini etkileyen vo 

imalot kapasitesiyle direkt ilitki h olan bir ka; foktt.sr bulunur. itt;ilik maliyetleri'rtin ima-

bi· m::zliyetlerinin buyuk bir bölilmUnU olutturması nedeniyle, imalat kapasitesini' arttıran 

ve öte yandan, i§t;tlik maliyetlerini azaltan bir yöntemin bulunabilmesi için, belirli bir 

,gabanın harcanması gerekir. Bazı durumlarda itçilik maliyetleri nde. sağlanan kuçuk mik-

tardo bir azalma bile, mamvl parçasının imal edilmesi ya da scitınalınmosı kararını etki-

leyebilir. imalat endUstrisinde bugUn gittikçe artan bir önem kazanali bu foktörlerden biri 

de, otomasyondur (5). Bu nedenle, otomasyonun mevcvt olduğu imalat endUstrisinde oto-

masyonun imal etme ya da satınolma karatlorı, Uzerindeki etkisinin belirlenmesi gerekir. 

i~te biz de, otomasyonun imal etme ya do satınalma kararları Uzerindeki etkilerini, olduk-

ça önemli olmolan nedeniyle çolı1mamızın içeriğtn~ dahil ettik. Otomosyonun kullanıldı

ğı imalat endUstrisinde çözUmlenmesi gerek~n tıeıi~l bir sorun; artan otomosyonLın i~çi lik 

maliyetlerini azaltıp azaltmayacağı ve .itçilik maliyetlerindeki böyle bir azalmanın da, 

imal etme se'1eneğinin toplam maliyetlerini satanalma seieneğinin toplam maliyetlerinin 

altına dUlUrabilecek bir bUyUkiUkte olup olmadığıdır (b). 0tdm0tik olarak yapılan ima

latın, i§letmenin yönetimine ve itfl(Jf etrlıe yd dcı .<ttinolmö korarlcirıno iliıkin bir kaç 

ö:~elliği bulunur. Şimdi otomosyonun bu ~zelliklerint sırayla incelemeye çalı1alım. 

(5) Otomasyon, özellikle endUstri alanında, insan tarafından yapalan iti kendi üzerine 
alan ~toma~ik sUreç ler ~opluluğudur. Otomosyonun boıka tol'!ımlorı için bkz.: ~UAl: 
KESKINOGLU Genel l1letme Ekonomisi Dersleri: Ci lt ll, (Istanbul: Eskilehir 1. T .1. 
foJ<ademisi Yayını, T962)/ s.f37; ORHAN TUNP,-NUSRET EKiN, Otomasyon ve Sos
yal !Vıeseleleri, (istanbul: Sennet Matbaası, l970t s.l6-l8; FLOYD C.MJI.~,IN-l. 
RICHARD HOFFMAI'l; Automotion And The Worker, (New York: Henry Holt and 
Company, 1960), s.2; WALTER BUCKIMGHA'i\lt, Autornation: lts lm~act on 8usiness. 
and People, (Ne~.York: Horper and Row, Publisner5, 1960, s .5; ~MALCILAR-
t\Ş KUN-BAYAR-OZ-ALP, s.l98, 

(6) GROSS, ~'\oke-or-Buy, s.91. 

• 
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A. ,Ç>tomasyonun itletmenin Malirt0Yagı~andc; Bir Değiıme Yaratması. sc u 

Artan bir otoma5yon sonucunda, i§letmenin maliyet yapısında genellikle bir kaç 

önemli değitme olabilir. Bu değiımeler ıunlardar: 

o. Sabit f\Aaliyeti~tin Artmost 

Otomatik imalat dl$ıetn ve donatımloh, otOrhtitik 61mayah lh\<tlat ~ıem ve don-:-~ il · 

!arına göre çoğu köz dcaha fazla Ük yatit'im yapdn\asıni zortııılo katar ~). Buyuk miktarkı
ra ulaşan sermaye harcamaları, otomatik olmayan ya da elle kullanılan imalat döıem ve 

donatımlarında bulunmoyan bir çok belirli niteliklerin ve otomatik kontrol iılevlerinin 

direkt bir sonucudur. Bu belirli nitelikler; otomatik kontrolu yönlendirme araçlarını ve 

kapalı denetim dozenini i;erir. Otomatik clcSıem ve donatımlar, ;oğu kez bu belirli nitdik·· 

lere sahip olmalan nedeniyle, imalat;ıların belirli gereksinmelerini karıılamak amocı~JkJ 

kurulurlar ve bu nedenle de, bqka eylemlerde kullanılma olanaklara yoktur. Belirli oto-

matik dö§em ve donatımları elde eden bir imalatçı, kendi imalot sistemine ilitkin maliyer-

lerin bir bölUmUnU oluıturan sabit maliyetlerde bir artıt bekleyebilir. Sonu-; olarak di yeL i-

liriz ki, eğer bir yönetici imal ettiği mamul par;alarımn birimine oldukça dUtUk bir sabit 

maliyet yuk lemek zorunda ise 1 yeni otomatik ck:s~m ve donatımlar !o:ntıpeten ·daha.ytlksek 

bir imalat hacmini ger<;ekle1tirmesi gerekir. Öte yandan otomasyonun oldukı;a yL,iksek scı, 

bit maliyetlerinin amortl edilebilmesi i;in de ayrıca ek sattı hacmine gereksinim duyu lu:· C). 

b. Değiıken Birim f'ıı\oliyetler 

Otomatik döıem ve donatımların en önemli UstUnluklerinden biri, imalotçıyade·~ 

ğiibm imalat maliyetlerini daha dUtUk ktlma olanağmı vermesidir (9). Otomatik imalot 

(1) AMMER, s.574. 
() CROSS, ı\•\ake-or-Buy, s.91. 
(9) AMı'AER, s .574. 
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tekniklerinin kuhonalmasıylo, imalot miktarı genellikle artmckto ve imal edUen mamul 

parçaları daha fazla tek tUrlulUk O:> ir örnek lik) gastermektedir. imalot maliyetlerinin bü

yük bir bölÜmUnU direkt itı;ilik maliyetlerinin oluıturduğu bir imalatçı iJietmenin; oto

matik imalot tekniklerini kultanmasa kendisine bUyUk yararlar sağlayabilir. imalatta kul-
.... 

lanılan mokke!eri;ı otomotikleatirilmesiyle, imalatçi iıletme daha az el emeğine gerek~· 

sinim duyac<lğındorı, imoloiaıt değiakan (direkt) it-;ilik maliyetlerini de buyuk öl:;llde 
. ··: 

az.altmıı ~lur~ Ayrh;9, ıskor.toyo ayrılan mamul porç~lortn sayıca daha az olması ve 

kırpıntıları~ da d~o duıtlk olması n~d~niyle sağlanan ta$ofruflar do; göz önünde bulun

durulmalıdır. işte tum bu ~tkenler, otomatik imalot ck>Jem ve donatimlarını kullanan bir 
. . . . :· : ·, .. · ' :" '.: .: :. ; .. ·' ·. ~ : .. 

imot'atc;ını~, d~~HıJ<en imalot giderleri~ be,irll bir azalma bekleyebi'le<:eğini açıkça 
.. ·:· . . . ·. 

göstermektedir. 

B. Oto,mosronun imalat Hacmi Üzerindeki Etkileri 

Otomatik imalat dö1em ve donotamlorı, iıletmenin hemangi bir maliyet: merkezin-
. ' 

de kullanıldığında, bu mali~tmerkeztnln maksimum imalat düzeyini etkiler. imalat 

hacmindeki değiımeler otomasyonun bu maltyet merke%inin malıyet yapısım etkilemesi-

nin ve bu maliyet merkezince kullanılan imalot yöntemlerine uygun dütmesinin bir so-

'" 

nucudur. Otomatik döıem ve donotamlarlo ortan bir mokineleırneye bo§lomanın sonucun-
·, : ~ ' : ' .. 

' ' . . 
dat ilietmenin kavamla (optimal) imalat duzeyi (10) otomotik olmayan si:itemlerle ulQ~-

',' 

tığı imol~t dü~eyinin üstüne çıkmaya doğru bir eğilim ~sterecektir. Aynı biçimde: ol-

duk;o mekaniklettirilmit imalot döıenı ve donatımlarınan kullonılmosı daha uzun ve dcıha 

tekdUzEm (yekn~Ok)i~aldt dönemlerini zoNnlu kılar. Ot~matik ct>ıem ve donatımlar en 

(lO) Sabit ve değiiken imalat maliyetlerinin birim bcıttno dUten tutarlannın en du~uk ol
duğu imalot düzeyine, kavomh imalat dUzeyt denir. 8u konuda daha ayrıntılı bilgi 

için bkz.: OLUÇ; s.no. 
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iyi biçimde kullcınıldıklarında, eylemlerin sUre~lenmesi için daha kısa bir süreye gereksi-

nim duyulur (ll). Otomasyonun bu belirlediğimiz özelliklerinin türnU bizi, imalot dö~em 

ve donatımiarına eklenen otomatik dötem ve donatımların imalatÇıya imalat düzeyini art-

tırrrıası için yardımcı olacağı sonucuno uloıtırır (12). ·Kıvamh imalot düzeyinden daha dü

§ük imalat düzeylerinde, otomatik dötem ve donatımları kullanma~ın hi; bir yarorı yoktur. 

Çünkü otomatik dötem ve donatımlorlo, kavamlı kabul edilen imalat düzeylerinin altında 

imalatta bulunmost sonucunda itletmenin birim maliyetleri+el-ia~iliği ya do yarı-otomatik 

dö§em ve donatımların kullanılmosınrn olutturduğu birim maliyetlerden goğu kez daha yuk-

sek olabilir (13). 

C. Otomosx;onuıı lv\oliyetlerin im~ lot Ha~miyle g!an
0 

iUtlsini Etk~lemesi 

Oldukı;a fazla otomatik döaem ve donatımları kullanan ve bunun sonucunda yüksek 

sabit maliyetlerle karıılatan ialetmeler, gereksinim duyulan yüksek Imalat hacmini sürek-

li kılmalan i; in bazı giritimlerde bulunmak zorundadırlar. Bu otomatik ck:Sıem ve donatım la-

rın grev gibi nedenlerle durdurulm0$ı,botka bir deyi1le atıl tvtulm6sı, emeğe dayanan i~-

letmelere göre ;ok daha pahalıya IT)QI olur. Otomatik mddneler kullanılsa '.1o kullanılma-

sa da yatırım için harcanan paroların faiz ve amortisman giderlerinin çoğu devam edecek-

tir (14). Bu nedenle otomatik ck:SJem ve donatımların df:Snem sabit maliyetleri de yüksek 

olacaktır (IS). Olduk;a otomotikletmil clöt~m ~e donatımlor, otomatik olmayon d.ö§ern 

ve donatımiara göre daha uzun bir sUre kullanılmayı ı:orunlu kılar. Bunlar aynco, imo-

lot dönemlerinin tekdüzen olmasanı zorunlu kıldekiart igin, lnıcılat sürecinde yepılacak 

(ll) H.N.BROOM, Production Manoilement,{Homewood, 1111noisı Richord D.lrwin, hıc.; 
1962), s.232. 

(12) CEMALCILAR-AŞKUN .. BAYAR-ÖZ-ALP, s.200. 
(13) GROSS, Make-or Buy, s~93. .. . . 
(14) CEMALClLAR-AŞKUN-BAYAR-OZ-ALP, s.200. 
(15) t\MMER, s .575. 
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değifmelerin maliyeti, otomatik olmoyan döıem ve donot"ımltara ;()re daha yuksak olur o 

Otomatik ckstem ve donattmların en duauk bJrim mdliyetlerle kıvomlı bir imalat düzeyini 

sağlayacak biçimde kullanılabilmeleri için, imalatçıkirari bu dötem ve donatımları sınır-

lı sayıda mamul parçaları imal etmede ve ayna zomohdo ddho uzun bir sUre tam kapr:ısi

~cde işletmeleri gerekir. iıte ancak bu k01ullar gerçeklettirildiğinde, otomatik dcsıem 

ve doncıtımlcıfliı kullanı lması imal etme ya da sotıncılmo kottırlarınan alınmaşını büyük <SI-

çuda ko lay loıtu·ı r (16) • 

D o Otomosyonun imalat Planı v:ıe Kullanılan r.:iotetyal Üzerindeki Etkisi 

Otomatik döJem ve donatımiaran en önemli t}ze!liği, imalot planlarınan deği§tiril-

mesi i;in gerekli esnekliği azaltması ve geleneksol makinelerin holihczırdo kullandığı 

materyal miktarından daha fazla materyalin satınalınnıasanı zorunlu kılmasıdır. ir:ıalc:1t 

planı nda, imalatın okıJında ya da imal edilen marnui pot~olorının aekillendirilrneslnde 

sadece bir itletHin yopılmasındd kullctıil~ mokiriel.erözel dötem ve donatım sayılır. 

Oysa genel ama;lı mokine1EJ4n , bir ~~ ,, eylemin yapılmasında kutlarulabilme ola

nakları vardır (17). Bu nedenle ti%el ama9l1 rnaklliehiN' sahip olmanın maliyeti dcıha yuk-

sektir. i§te maliyetierin yuksek olması ltnalatçalorın bu tszel ama;h otomatik mokinel~i 

kullanma olonaklarını buyuk tSI;Ude k is U lar. lmalot sUrecinde tek bir eylemin yapılma

sında kullandan özel-amaçlı mokineteı, kullanılan materyalin de tek bir Brnek olmasını 

zorun lu kılar. f.Aateryolin b tt l:Srhek olmasını zorunlu k ılan nedenler 1unlardır (1 c): 

i. imalot sUrelerinin daha uzun olmo zorunluğur 

ii. imalatın sUrekti ve tekdUzen olma zorunluğu, 

(Vı) G ROSS , fv\oke-or- Bu , s • 93 • 
(17) BROOMf s. 00, 213. 
(W) GROSS, iv\ake-or-Buy, s. 94. 
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iii. Otomatik makinelerin kullondtğı materyalin tek 5rnek olma ;;;orunluğu, 

iv. Otomatik dtsıem ve donattmların ekonomik kulkınımı için, geleneksel inıokıt 

dö1em v0 donatım sistemlerine göre daha fazla miktardo materyalin satınalınma 

zorunluğu. 

i~ha oldukça otomoHkleımit imalat dötem ve donatımlarının buroya dek belirled!ği·~ 

ı":tz öze!!:kleri ve yukarıdaki nedenler, otomatik döıem ve donattmların kullanı lmasını 

:ı.orl'nlu kılan imal etme kararını kutkusuz direkt bir biçimde etkiler. Otomatik dö§em ve 

donatımların kullomlmcısıııı zorunlu kılan imal etme ya da satınalma kararlarının tutarli 

bir bi;imde alınmasa için,. i§IGtme yöneticilerinin otomasyonun belirlediğimiz özelliklerini 

ve otomasyonlo ilgili <>teki konuları ayrıntılı bir bi;imde incelemeleri gerekir. 

E. Otomosyonla ilgili C,;teki Konular 

Otomatik imalot döıern ve donahmlcırtnın kullanılmastnt zorunlu kılan imal etme ya 

,-ı,, sn~ınolma kararlartndo" göz önUnde bulundurulmosa gereken otomc:ısyonla ilgili öteki 

konuları da ktsoca incelemeye çolıtohm: 

a. Gelec!Qin Kestirilmesi 

Otomatik c:k>ıem ve donohmlortn etken bir bi~imde iılemesi i;in, ialetmonin mev

cut makinelerini tom kapasiteyle çaltttarmosano olanak veren bir imalot hacmine sahip 

olması gerekir. irnal etmekte olduğu mamul porçalarana ka11ı olon gereksinmeleri kof1ıla

mak için imalot eylemlerini otomotiklettirmek isteyen bir iıletmenin 1 imal etmekte oldu

ğu bu mamul parı;alorıno gelecekte duyulacak gereksinme miktarınrn otomatik döaem ve 

donatımların kullanılmasanı haklı kılocak bir buyukluğe ulqocoğından emino-lmcısı gerekir. 
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Ayrsco, mamul parçalannın biçiminde de gelecekte hiç bir değiJikliğin yoprlmonıast ge

rekir. ÇunkU mamul biçimdeki bir değijikliğin oluıturduğu maliyet, makinelerin yenidc-m 

ayqrlcınması nedeniyle oldukça yUksektir.. imalat hacmi oldukça bUyUk olon ve belirli bir 

mamul parçasını uzun yıllar sUrekli olarak imal etme olanoğano sahip iıletmeler, otomatik 

dö~em ve donatımları en etken biçimde kullanırlar. Oysa., mcmul dizisinde sUrekli deği~ ik

lik ler yapoıı ve imal ettiğf mamul porçalarana ko11ı olon talebin sUrekli değittiği i~letme

lerin otomatik döıem ve donatımları kullanlTiaian olanaksıtd1r. 

b. Otomosyonun Finansal Gereksinmeleri 

i\iomul par;asının itletmece bizzat imal edilmeslnin bir alternatifi aynı mamul par

gosının sunucu larındon satmal ınmosıdır. Mamul por~ os ının sunuculardan satınal ın ması 

sınırlı ya da kısıtlı finansman nedeniyle, bir çok itletmece yeğ tutulur. i§letmenin mamul 

par;olarını özel otomatik dö~em ve donetımları kurarak imal etmesi sonucunda, maliyet

lerden bir arttarım sağlayacağı kesinlikle bilinse bile, iıletmenin sın1rlı finansman kay

nakları nedeniyle imal etme seçeneğini yeğ tutması olanoksıı:d1r. Aynı zamonda otoma-

tik döıem ve donatımların neden oldu{)u oıırı maliyetler, sermayenin dönUtUm çabukluğunun 

,:;oğu kez du~uk olmasına yol oı;or. imalot iıletmelerinin ;~u, otomatik döıem ve donahmla~ 

rı kullanmak suretiyle imal etme se;eneğini yeğ tutmcızlor. Çunku itletmeler1 otomatik dö

§em ve donatımları kullanan imalat eylemlerinin zorunlu kaldığa itletme sermayesini ye r-lt: 

sürekli ek finansmanı sağlamada oldukça gUçiUk ı;ekerler. Mamul porçalarını otomatik 

döıem ve donatımlorlo kendileri imal etmeyi planioyan iıletmelerin, gUn ge;tik~e urtan 

mekonikleııne sonucunda oluıan ve olduk7o yUksek maliyet yapısı altın&:., imalat eylem

lerinin zorunlu kıldığı fonları yeterli mikterde sağlama olc:ınaklorına schip olrııcıları ge·· 

rekir (19). 

(19) GROSS, A.g.k., s.95. 
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c. Döıem Ve Donatımların Bakım Ve Onarımı 

Otomatik dö§em ve donatımlan kullanan imalot itletmeleri, belirli imalat yetenek-

lerine sahip personeli ellerinde tutmak zorundadırlar. Oyso, geleneksel döıem ve dona-

tımları kullanan itletmelerin böyle bir zorunluluğu yoktur • iıletmenin otomatik döıem ve 

c~o.,~:kn!arın olduk9a etken bir biçimde iılemelerini sUrekli kılması için, bu destam ve c:o · 

rıotımların bakım ve onarımına (20) ve ayrıca imalot programlamoSina oldukça önem ver-

mesi gerekir. Dötem ve donatımları atti tutmanın doğurduğu ınaliyetlerin oldukça yUksek 

olması nedeniyle, iıletmeye pahalıya mal olon mekanik arızelara fırsat vermemek için, 

makinelerin bakımı sUrekli bir biçimde yapılmalıdır. Otomattk cisıem ve· donatımların 

bir çoğu, geleneksel clc5ıem ve donatımlarda bulunmoyan ve yapiları da oldukça korma1ık 

elektronik por'$alori kapsorlar. !)u nedenle otomatik ~tem ve doriatitnloran sUrekli olarak 

etken bir biqimde ilieyebilmesi için, itletmenih bokitn v(} onoram pei1oneltnin gerekli 

teknik bilgi ve yeteneklere sahip olması gerekir. Bakım ve ondttm programlaması otomas-

yon sisteminde bUyUk bir öneme sahiptir. Otomatik dötem ve donatımları kullanan iı!e:--

menin, gerekli miktar ve kalitedeki materyale gereksinim duyduğu anda sahip olması 

gerekir. Otomatik dötenı ve donatımların daha az esnek olması ve olutan arızalar nede-

niyle geçen bot zamanan oldukça mcıltyetli olmasa nedeniyle, bu tUr boı zamonların ma-

liyeti minimize eden uygun bir imalot programa etken bir biçimde plankınmalıdır. 

d. Otomosyon ve Verimlilik 

imalat endUstrisinde yapılan arOJtınnalcr sonvcundo otomatik döıem ve donatımlar 

ile geleneksel d(item ve donatımların imalot dUzeylerindekt dalgalanmaların olu§turcluğu 

maliyetler arasındaki farklor kesinlikle belirlenebilir (21). Geleneksel imalat dö§em ve 

(20) CE;\ı\/\LCILAR-AŞKUN-BAYAR-ÖZ-ALP, s .200. 
(21) BUCKiNGHAi>-'1, s.43. 
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donatımlortndo gi:SrUien aıırı maliyetler, gerçekten iıçilerin etken bir biçimde çalıJma-

mı.:ılarının bir sonucudur. Otomatik di:Stem ve donatrmlcrdo oluıan otırı maliyetler ise, 

c§ağıda belirteceğimiz nedenlerin bir sonucudur (22): 

i. Kıvamlı imalat dozeylerinin altında iıleyen mokinel•ia bulunması 1 

ii. Galenek$el dsıem ve donatımların kiralanabilme, satılebilme ya da ba1krı -: 

lamlerde kullanılabilme olanaklorınan olmasınc. karıın, otomatik döJem ve 

donatımların verimli kapositelerlnin esnek olmaması yani, otomatik dö§em ve 

donatımların çeıitli eylemlerde kullanalma olonaklarının olmaması. 

iıte bu iki etken, otomasyonun kullanıldığı imal etme ya da satınalma kCJrc.ırları-

na iliıkin planlamanın doğru ve dikkatli bir biçimde yapılmasına z;orunlu kılar. Otomatik 

döıem ve donatımları kullanan iıletmeler, imalot gereksinmelerini geleneksel dö§em ve 

donatimları için gerekli sUrelerden daha uzun sUrelere göre planl~ma ve tahmin edebi 1-

me olanaklarına sahiptir. Aynı imalat sUrec;leri otomatik döıem ve donatımlada ycıpıl-

dığında gereksinim duyulan alan, geleneksel c::IC:Saem ve donatımiara göre o/o 50 i b 'X.~ .t:.:J 

..>ranında azalmaktadır (23). Otomatik c::IC:Stem ve donatımlan kullanmayı amaçlayan i§-

letme yöneticilerinin aynı zamanda ·k~llonamdon tasarruf edilen bu alanların boıka eylem-

ler için kullanılma olosılıklarını da arottormolcın gerekir. Bu değiaik kullanımlar sonucı.:n~ 

da elde edilen potansiyel kira tosorrufları, otomatik dc:sıem ve donatımların sabit maliye~-

lerinin bir kısmını korıılayabilir. 

Otomasyon, materyal va makinelerden ~ok daha iyi biçimde yararlanmaya olancık 

sağlar. Kullanılan materyalden tasarruf sağladığı gibi ayrıca, hom madde ve malzeme 

ıs rafını da gen it ö lçude önler. Otomasyon mddnelerin etkenliğini ve mamul parçalerının 

(22) GR OSS, f,'\oke-or- Buy, s. 96. 
(23) TUNA-EKIH, s .53. 
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imalatını soytea aiitrrır. Ayrrco kdzoları do c:ızaitır~ ÇOiıku el emeği elimine edilmiı 

olup,· it; ilerde it lerini daha i lginç bulurlar. Otomasyon lmol edilen mamul parçalarınin 
. . 

birim m~Uyetlerini de azolttr (24) o iv\amul porçaları otomosyon sayesinde daha kaliteli 

ve standartiara daha uygun bir biçimde imal edilebilir. örneğin; Rusya•dQ rulmarılı ı-~ 

yatak fabrikasının imal ettiği yatakların tsmru, otomasyon sayesi{nde eski duruma göre 

4-7ka.t orlmithr (25). 

e. iigUcU Ve Otomasl?n 

Otomatik imalot döıem ve donatımianna kullar1moyı amo~layan bir itletmenin dik

katli bir biçimde değerlemesl gerektiği etkenierin en önemlis.i, ~t~masyonun fJgUcU Uze

rindeki etkisidir. Otomosyonu kullanmanın bir sonucu olard<, imalatın itçil~rde bulunması-

nı zorunlu kıldığı yetenekler çoğu ke% değitir ve imaltıt sUreeinde de değitmeler görUilir. 

ileri bir otomasyon kullonmd< suretiyle kendi mamul porçalarını kendisi imal etmeyi plan-

layan bir i§letme, tmalot ~tem ve donatımlormı ileri bir dU%eyde otomcıtikle§tirmeni~ 

hemencecik dağurocağı ytkıci etktleririi gt>z tsnUnde bulundumıdlaclıı ~Oto~syonda or:·a· 

ya çıkan baıJ<a bir sorun; otomosyonun etkisini sadece direkt olarak etkilenen bir rnaiiyet 

merkezi sınıriort içinde gösterip gl:Sstetrrıeyeceğf ya da li uyuamazlıklannın ialetmenin 

öteki bölumlerine de yayalıp yayalmaydeoğı sorunudur o YurUtme böiUmUndeki otelyede 

yapılan değitiklikler, çok say1da itçinin tainl kaybetmesine neden olabilir. Otomatik 

d(;Jem ve donattmlarda bir itçinin bir koç mak in eyj btrden ya da tUm tesi.se göz cu luk etme

si gittik;e yaygınlaıon bir.sistem olmoktodar. it: dOzeninin bu tekilde değitikliğe uğraması 

sonucunda, ~ok sayada itçinin bu yolda yeniden. eğitilmesine duyulan gereksinimi kuvvet-

(24) BROOi'<i\ s.231-232; f'!USRET EKiN, 11 0tomosyon ve itletrrie Yönetimi .. Sevk ve 
idare-Dergisi, S .23, (Ocak-Şubat, 1970), s.27 o 

{25) TUt,~A-EKIN, s.52; MOORE. s.94. 
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lendirmektedir (~6). ~ç,ilerin yenid~n eğitilmesi sorunu itletmenin yeni maliyetleri yük

... :.~nmeşini :Zc:ıriıtif.J,ttaıar. 
: .. '' .. : - . ..-··. . ~- .': - . . .. " . : -. . ... 

Otomasyonda itı;l soyıst O%QIITIQkta fc:ikat iıletmede kalan lac;iler yUksek kaliteli ler 
. . 

arasından sf3c;ilmekte ve kendilerine oldukça dolgun_Uçretler ödenmektedir. Çünku bu 

i~çilerde otomatik môkineleriıı ltieti Iab ilmesi· ya da kontrol editabilmesi konusunda, çok 

yüksek özei·bllgiler·ve oldukı;a gelitmit sorumluluk duygusu aranar, Bundan b01ka iıçi-

ler, otorrıasyonun vedmliliği arttırdeğanı dUtUnerek de oldukça dolgun Ucret isterler. 

Otomasyon sosyal bdk:tmdön arzulan ır bir tak1m sonuçlar do doğurur. Öncelikle tüm 

geltirnil ulkeierck., itı;ilerin kalitesi yUkselmekte, acemi iaçilerih soyısı azalmaktadır. 

f.,),f.ıco, .itı;ilerin sağltk dlJrumlc:ar1 do dUzelmekte ve kaza tehlikeleri de otolmaktadır (27). 

(26) P.H.LO'NE, {Çev.: AYŞENUR ÖKTEN), Üretim Planlamasi. (istanbul; istanbul 
Reklam Ycıy_ınl!Jrt, 19.Z2L ~.39.. TUNA-EKiNf S. 94; N\ANN-HOFFI\\t\1'-,l,. s .205; 
--r."AALCII.AR VE DIÖERLERI, s .201. 

(27) KESKiNOGLU, Genel iıtetme B<on ••••• , CiLT ll, s.l39, 142. 



VI. iMAl ETME YA DA SATINALMA KARARLARININ AliNMASINDA YCNEtiM 
KADROSUNUN ROLÜ 

i§letmenin çeıitli b(jiUm botkanlcrının 1 doğru kcratların alınabilmesi i~in imal etme 

ya da satınalma anal izini sUrekli bir biçimde yapmaiCI"t gerektiöi gibi, ayrtca her an için 

olu§abiien imal etme ya da satmalma saunlarına kartı da uyanık olmaları gerekir. i~let-

ımınin imal etme ya da satınalma kararlarıyla ilgili bölumleri J~CI'dır (1).: 

1. Mamul Are~~tırma ve Mamul (:·el iıtirme ~IUmU1 

2. Pazarlama ve Satı1 Bölomu 1 

3. EndUstri Muhendisliği Bölomu 1 

4. imalat Muhendisliği BölOmU 1 

5. Satınalma ve Stok Kontrol BölOmU 1 

6. imalat Planlama ve fabrika Kontrol f.ıölUmU, 

7. Muhasebe ve Finansman BölOmU, 

n. MU§ terilere Hizmet BtiiUmU, 

9. Personel Ytinetimi StilOmU. 

i§letme yöneticileri yeni bir mamul geliıt.irip imal etmek istediklerinde, bu mamulu 

oltJ~turan parçaiCI"ı iıletmede imal etmenin mi ya da sunuculardan satınalmanın mı daha 

·ekonomik ve kol oy olacağı konusunda kesin ketatı vermelidiriP..r. itletmenin tUm böl um yö-

ileticileri, imal etme ya da satınalma kCI'cwlartnan ilievsel yarorlcrına ilitkin teknik bilgi-

leri sa01oma ve bu karariCI'an maliyete ilitkin sakıncalarana ve yCI"alcırınt ve ayrıca alına-

cek korarın öteki bölumlerin eylemleri Uzerindeki etkilerini belirleme konusunda yönetime 

-----------------------(1} K7ROSS, Moke-or-Buy, s. 42J WRIHGT, s, 200: NATIONAL ASSOCIATION OF 
ACCOPNTANTS

1 
Criteria ..... , s.3 ; HUBLER (DERlEYf.N: R. VANCIL), s. ?L9. 
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yardımcı olmalerı gerekir. iıte çeıitli btsiUm yöneticileri'nce rapor edilen bu gerçek veri

leri ve bulguları, imal etme ya da satınolma komitesi en iyi biçimde değerlendirerek, imal 

el'me ya do satınalma seçeneklerinden iıletmeye en yararlı olanrnt seçme olanağına kavuşmuş 

o! ur. etken bir iıletme örgUtu, iıletme içindeki yetki ve sorumlulukların kesin bir biçimde 

bel idenmasini zorunlu k tl ar. iıletme içindeki iılev ve orunlcıtın standart bir biçimde bel ir-

lenrnemiş olması ve ayrıca, bölum y<;neticilerinin kiıisel yeteneklerinin farklı olması, her 

işletmede imal etme ya do satınalma kararlarının altnmasina ili1kin sorumluluğun ijletme 

içinde nerede olması gerektiğinin saptanmastnt olanakstz. kılar. Sorumlulukların yuklenildi-

ği bir iıletmede, seçeneklerin en iyi biçimde deöerlenmesinde her birinin katkısı gereken 

çeşitli böiUmler arasındaki ili1kilerin önemi kesinlikle belirlenmelidir. iıletmenin ilgili 

böiUm yöneticilerinin fikir ve önerileri alınmaksız.ın, nihai imal etme ya da satınblma 

kararının verilmesi olanaksızdır (2). i1letmenin gereldihim duy~uğu bir mcımul parçasını 

imal etmesi muhendisliği ve denetimi, mamul p~~alannı gerekiinim duyduğunda gönder-
-- , •• ~ • • j; • • : ' • : • •• • ' • • ı ; 

mesi programlamayı ve kontrolu, istenen soyida tnctrnul parçasınt gönd~tmesi stok bulundur-

nYlyı ve stoklama için gerekli yere sahip olmciya, maliyetleri bilmesl de bir moliyet muho-

s..::bcsi sistemini zorunlu kalor (3). 

1. rv\AMUL ARAŞTIRMA VE MAMUL GELiŞTiRME BCLÜMÜ 

A, Mamul .Geliıtirme 

ı'Jomul geliıtirmenin ve mamul biçiminin {Dizaynanan) imal etme ya da satınalma plan-

lomasıyi o çok yakın bir iliıkisi bulunur. Yeni bir mamul geliıtirildiğinde, iıletme yönetici-

(?.) NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS, s. 4; LEE-DOBLER, s. 296. 

(3) C.C. CADITZ, 11 Stampings-Should You Make Themor Buy Them"? The lron Age, 
(September 23, 1954), s. 110. 
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!eri imalat döıem ve donatımlorı,un k~c:~~itesild gözönUnde bulundurmal ort gerekir. iıletme 

yöneticileri bu yeni mamuiun zorunlu ksldağt mcımul parc;alaranw~•~•~oıicfcsn;sarr.n-

olm~k zorundadırlar. Soow; olarak momul geltıtirme va mamd biçtmi, imalat böiUmUnün ve 

imalat olanaklarınm geli1tirHmesine ve bUyUtUimesirıe neden olmaktadır. Bu nedenle mom!.JI 

ara§tırması, yönetim politikasının temelini oluıturmaktadır. Mamul arcqttrmosının i~levscl 

öğeleri, yönetim politikasanan ve imal etme ya da satınalmanın ana amaçlarıyla bit tutar-

lılık içinde olmaltdır (4) •. 

Yeni bir. rnomulun iç yapısa ve fizildel dUzenlemesi, boflarigıçta tum i1letme poli~aka

sınca etkilenir •. Bazı iıletmelerde dUıuk fiyatlarla fazla sayıda trldmul lotmak t(Jmel amacı 

olu1turmosıncı kcqın,bu mamul parçalaranı kendi imalat eyleml:erinde kullanmak Uzere imal 

eden ilietmelerde ise, fiyatlar o derece önemli gc;rulmemektedir. Sonuç olarak, imal etme 

ya do satınal ma plani amos ı , meımul kal i tes ine oldukça önem varan ijl etmelerde, yen i ma-

mul parçalarının biçimini oluıtvrQI'l· özelliklerin belirlenmesi amaetyla, kol.i.teye iliıkin 

standartiara ve kalite kontroluna gereken önemi vermelidir •. r?eli1tirilen mamul parçaları-

nın, rakip i1letmeleree imal edilmekte olan mamul: parçalarayla rekabat'edilecek bir biçiır;de 

fiyat~an(lı(tbn•t.:-J: gerekir, Fıöylece mamul pc:ırçOJanın sotanalanma ve imaJ etme maliyetle-

rinln; butçelenen mqliyet sınıdart le; inde ~almosa sağlanar. ve ayrıca, bu mamul parçaları 

birinci derecede talep edilir dur.uma gelir. Yeni mamul biçimina iB1kin. dUtUncanin bO§ lan-

gıcmdan gerçek imalatan bollamasana kadar geçen. zaman sUreti Uzerinde, uzun-dönem plan-

I.Qırıosında önemle durmok gerekir •. Bu sure;: televizyon ve radyo için alta ay.t, uçak için on 

yılı bulabil:ir ... Sonuç olar.ak, imal etme ya da satanalma maliy.etler:inin hesaplanmasında yu-

karıda belirttiğimiz tum etkenler· gözönUnde bul undurulmalıdir (5). 

(4) GROSS, Make-cır .. Buy, s. 43~. 

(5) A.g~le~, ·' ' .lll 1 ~VI.) •• ı.:·r · ; ~r: a • ~ .... • 
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B. Mamul Analizi 

f'.l\omul parÇalarenan biçimfna ilitkin 5zellikler; en yeni imalat dötem ve donatımlarana 

ve imalat taknikierine iliJkin maliyetler gözBnUnde tutulatak incelenmelidir;. Maiiyet ana-

lizi ile satı§ hacmi orasında direkt bir iliıkinin olmClSı nedeniyle, s~z konusu mamul parça-

1 or ın ın bi çi mi, pazarlama arcıtırması bciUmUnce yapılan satı1 tahminlerina göre yeni den de

:~·,ı:-~ent:iidlir. Yöneticilerce b~klenen sohı hacmi de imalat ytirt!emlerini oynı ~ekilde etki

lediğinden i~letmenin tum ticari eylemleri yeniden gözden geçirilarak bazı duzeltmelerin 

yapılması ge~ekir. Mamul nel iıtirme ve mamul biçimi konu$unun imal etme ya da satınalma 

açısından son derece dinamik ve sUrekli bir analizi zcrunlu kıldığa ve ayrıca, nihai bir ka-

rarlcıı yeniden değerli:mdirilmesi gerektiği oldukça beliroindir (6). 

j ı 

tv\arnıJI parçalotanin itlevsel nitelikleri, imal etme yca dasatenolma ~ununun kopsonıını 

,:ıtkileyen an c:;~emli etkenlerden biridir. (:rneğin; bir itletmenin imol ettiği çi men biçme 

bıçağı; eğer tUm çimen biçme makineler~e kullanelabiliyasa; i1latme bu bı çokları kendisi 
1 '.' 

ima! etmeli, eğer bıçoğen sack~ce bir kaç md<inede kullanılabilme olonağı varsa, bu kezv 

bıçak iıletmece irnal edilmeyip sunuculardan satanalınmalıdır. 

C. Ekonomik Analiz ve i'i\aliyet Analizi 

Dizayn muhendisi mamul parçaaanın itlevlerine ve koliteaine ilipin ayrıntalı uil9ilerle 

birlikte, mUttarilerin isteklerine ve pazar kotullcırana iliJkin yeterli istatistikleri sağladık

tan sonra, imal etme ya de sa,hl','lalmo konusunda ol~kça cyrantıh verileri içerecek olan 

ı:::konomik analizi ve maliyet analizini yapma olanoğena .sahip demektir. imal etme ya da 

satınolmayla ilgili en önemli veriler avnlcırdır: 

i. Sermaye harcamalarınan miktarı (tamamen çalatma sermayesi olorak), 

(6) A.g.k., s. 1!.4. 
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ii. imal edilecek parçolcırın birim maliyeti, 

iii. imal edilecek ya da sunuculardan satınaltnacak pcrça sayssa ve materyal maliyetleri, 
,. ' 

iv. Ç e§itl i imalat düzeylerinde mamul parçasanan toplam birim maliyeti. 

Yu!~arıda saydığımtz bu verilerin sağlanmost için; maliyet muhasebesine, satınalma memu-

ru:oc v·8 imalat muhendisine b~ vurulmasi gerekir. Bu ilGili kiallerin haberi olmaksızın, be-

1::-!i b:r i md etme ya da satınalma karart alma giriıim;inde buiUftulmc;ll8~~ ger.Gidr ~: ~a:ar:o.lı

nı!'!{en, ilgili tum kiıilerin fikirleri alınıp değerlendirilmelidir. eöyle .. hareket edildiği 

tcı!<dirde, ekonomik analiz ve maliyet analizi, mamul geli§tirme korCI'Iarıyla ilgili olarak 

imal etme ya da satınalma konusunda sUrekli ve dlnamik bit ~eknik iıdlak kullanılacaktır~ 
Ekonomik analiz ve maliyet analizinde; mamul bositl€1tirmesinc, stcndartlaıtırılmasına ve 

uzmani O§ maya bel iri i bir önem verilmeli dir (7). Burada belirl enme.si gereken diğer öneml i 

· bir ııokto, beklenen maliyetlere göre satıılcrın bqo-bQI noktasıdar. 

D. imalatın G·tsrunumu 

imal etme ya da satınalma kararla-antn ahnmasando ve mamul pcwçalarının biçimine 

ili§kin verilerin sağlanmasmdo, iıletmenin craettrma, geliıtirme ve imalat b61Umleri, son 

d-;rece tutarlı ve sıkı bir iıbirl i rF içind·a çaltaırlcr. ~'\omul parçasının biçimi ya da modeli 

çizilirken, gerçek imalatta bilinmesi gereken tum oyranhlor da belirlenmelidir. (\~rçek 

imalotta ili§kin olcrok genellikle §U ayrıntiiar belirlenir (S); 

(7) Mamul standartleJ~hrılması ve uzmaniOfrna konusunda ayrınti Ia bilgi için bkz.: 
. . ~ . 

CEMAlCitAR ve DK'JERLERI, s. 191, 193. Stcırıdcrtlqtırmo için ayraca bkz.: 
E.JEROME MCCARTHYf Basic Markatina, A Manageriol ooch, (Homewood, 
lllinois: RichardO.Irwin, Ine, 964 s. 344.-346. 

(E) -G·ROSS, Make-cır-Suy, s. 45. 
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i. En ekonomik ve en uygun kabul edilen imalot sureci. En uygun imolot sUrecinin 

seçimi~ imalat miktartna, mevcut imalat döfem ve donatımlaruttn kullanımına, montaj 

eylemlerinin sırasına, iıçilerin tekntk yeteneklerine ve yeni bulunan imalat sUraçierinin 

kolaylıkla uygulanabilme olanddcırtna bağlıdır, 

ii. Standart mamul parçalcrtnın imalatına olancık saölo,a-ve en d~uk duzeyde kırpın-

tı ve ıskortalara yol açan .. ve en uygun kabul edilen materyalin tUrU, 

iii. Kaliteye ilitkin gerekleri karıılayan doyurucu imalat standcrtiQ"I ve kabul edilen 

imalot toleronsları. 

iıte imal etme ya da satınolma seçeneklerinden birinin yeğ tutulması, iıletrnenin di

zcıyn ve imalat bölumleri arasında sUreldi biçimde sağlanan uyuma göre yaptlmcılıdtr. 

? • PAZARLAMA VE SATIŞ BC'' LOMO 

A. Pazarlama ve SatıJ BölUmi!JDlln C teki BöiUmler Üzerindeki Etkisi 

Pazarlama analizi ve planlamcıstnın, imal etme ya da satmalma konusunda kendilerin

den ayrıntılı bilgi alınan bölumler ve kel'\dilerine bukcnuda bilgi aunulcn ilgili bt>lumlerle 

bir kaç yönden direkt ilitkisi bulunmaktadır. SatiJ bölUmU yöneticiılnin en belirgin sorum

lı.ıluklcrından birini, sotıı miktalarının c;eıitli dOzeylerini belirlemede kullanılan ~uveni-

lir satıı kestirimierini yapmak oluıturur. 

?azarlarna ve sotıılxslumunce yapılan satıı kestirimlerince etkilenen :iıletme bölum

leri §Unlordır: 

i. imalat eylemlerinde kullanılan dt>Jem ve donatımlerı seçen, kullanalan materyali 

belirleyen vr;; ayrıca mamul parçasanan biçimint çizen mohendislik böiUniJ, 
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1 

ii. Sottnalmo konvavndc önerNerde buluftan ve karjıiO.t;rılobllir maliyetleri •ağlayan, 

satınolma scızleımelerini dUz:enleyen, moteryolin, mc:ıtnul por~ol«t~~n, cJ<sıerlt.ve donahm-

ların do3ıttmını yopcın sohnalmcı btsiUmU, 

iii. Mcımul parçolaıntn iıletmeee imal edilmesine ilitkin maliyetleri saptr.:ımakton, ma

liyet 'tandartlor.ını surekli kılmoktm ve :·dağıtım programindan lcrvmlu imolot b<slumU, 

iv. ScıtrflOrcı b(ı;;ılı olarak, bcı 'l"'ba§O noktasana Ve maliyetleri balirJ.eyen, finansman 

ve Muhasebe 'bölumu, 

v. Satı1lcrlo ve ilgiJi imalat hacmiyle uygunluğu so?;:l(lmdk ort'KJCıylc, i1ktmcye eıit 

ilcret kar§ılığında i§çl olmcıkten ve bunlcrı eıit kqullada yetii:tirmekt~ scrumlu olon, per-

p,. Narmat im<:ılcıt _Hacminin Cnemi 
- . 

e. irçok durumda, yuksek ve oldukça kcrarls (sabit) bir satıı hoeini, mamul pcrçolcrııiı~ 

sı;nuculcırdan satınolanması yerine, i1letrnede imal edilmelerini zorunlu kılocaktır. Normal 

imalat hacmini belirlemede kullanılan bazt gOvenilir areıçicra sahip olmak gerekir. Ycıtırı

lan sermayeden uygun bİr kor so§1amCk için gereksinim 'duyulan tmaldt hacmi, ncrmal imalat 

hacmi olarak tatiımlcınır. Mevsi,nsal değiımeler.in öidukço az olduğu durumlcrdaıı iıletme, 
. ' .. · .. · : . . . ' 

.;.::9er dkan bir iJgUcU ile birlikte yeterli imalat ck3Jem v~ donatamlcrına do sahip is~, bo 

normal imalat hacmine qit miktada mumal paÇoaal'lı sunuculardaı sotanalmak yerine, çoğu 

kc::z,. kendisi imal eder. i§letmenirı :Jerekainim duydu~)u mamul pa~olarının miktarı yakın C<.7Ç~ 

mi~t~ kazanılan tecrubelere dayonılc:rok kastirilir (9). Bu gerekıinen mikter imalat maliyet-

l,:;rinin h-osaplonmasındo birinci derecede önarni;Hğa sahip bir var.i ol orak kullanılır • 

.··.:. 

(9) \"lllllAiV\ lAZER, Marketinfj Mang;ıament A Systems Perspectiv~.. (Nw,,York: 
.. "ohn Wiley and sons, Ine. 1971), _s. tiJ. 
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i~letmenin gereksinim duyduğu mamul porçalaranan miktCI'I kettirildikten sonra, bu 

miktarın ne kodarın,ın sunuculardan ıahnaltnması ger.el<tiği, ne kaderanan da ilietmede imal 

edilmesi ÇJerektiği beHrlenmelidir. Tahmin edilen mikterlaf ile, her bir bölumun kısa ve 

uzun dönemde gerçekleıtirdiği imalat hacmi areıstndaki forklar, dikkatli bir biçimde sap• 

'fo:ımolıdır. Butun bu y.apalanlardan sonra belirlenen dengeli mik ta, imalat stondCI'dı olarak . . 

kabul edilir (lO). 

C~ imalot Kapasitesine Dayanılarak imalot Maliyetlerinin Hesap~onması 

imal etm~ mal iyatlerinin hesaplanmasana temel teakil eden son qamayı, ~ıl etmenin 
. . 

imalat bclumlerince imal edilecek standart kapasite miktaranı ollJituron mamul parçalar~ 

dan her birinin imal edilmesi için gerekli soreler in belirlenmesi oluaturur. Har bir porça-

nın imal edilmesi için gereki i birim zaman bilindikten sonra, her parçanan birim direkt 

i§çilik maliyetleri; her imalat eyleminin yerine getirtl~uresine ilitkin uygun i1çilik 

maliyetierinin hesaplanmasıylo belirlenebilir. Bir birimmamul parçasmın inıolat maliyet-

ledni bulmak için, birim direkt i1çilik nıollyetlerine eyrıca; materyal, gerıel imalat gi-

derlerini ve yönetim giderleriyle, genel giderleri eklemek gerekir. Her imalot bölOmUnce 

imal eelilmesi gereken mamul parçalarantn mikt« ı bu bölumlcrin normal it yukonu ol~turur. 

Satınalma be>l0mt.:.1 ·normal iş yukone dayanarak, mamul parçalarınan sunuculardon satın-

alınmosının imal etmeye göre daha ekonomik olup olmadı;Jmı saptayabii ir. Normal mamul 

porçcılarının tahmin! miktarlarına olduğu gibi, ö:r;el mamul parçalarınan ve yedek monıui par

çalarının tahmini miktarlarına da, kullanılan fazla materyal ve sUreler dUzeltilmek s~,;retiylc 

b,c:!:rli bir önemin verilmeşi qerekir. l§letmenin imalat kapasitesinin en etken biçimde: bJlla-

nılabilm3si için, ~;erçeğe uycun maksimum ve minimum kapasite miktarları gözönUnde tutu-



r 

-1-48 -

lup, bunlar pratik {uygulonobiUr) standartlar olarok kabul edilmelidir (ll). 

D. Satıı Tghmininin Belirli C zellikleri 

Hem imal etme, ıhem de satınolma seçeneğinde, belirlenen ve deği1E:n scıtıı hecmine 

k('ı,ı son derece duyarlı olan maliyet unsurlarına belirli bir önemin verilmesi gerekir. Po-

: t~Jnsiyel sah§ mikta-ı doğru bir biçimde belirlenmedikçe, me'lcut imalat döıem ve donatımlo-

; nnq ilave yapılması kuıkusuz d[JıUnUiemez. Potansiyel satıı hacmi belirlenmedikçe bir çok 

i§letmenin en önemli iılevlerinden birini oluıturan are~~hrma ve geli§tirme programlarını yap-

ması da olanaksızicıa ır. 

imal etme seçeneğinde ek sah! hacminin oluıturduğu sabit ve değilken maliyetierin 

gerçek bir değerlernesi yapslmaksızan, mevcut mamul dizisine yeni bir mamulün ilave edilme-

mesL: gerı::kir. Herhangi bir mamul pcrçasının gereldi stoklarını elde bulundurmanın maliyo-

ti ,. bu mamul parçasının nispi satıliatı (öteki mamul pQrçalarana göre) yüksek bir düzeyde sUr

dUrüldokçr:.:, birim bajına bUyük ölçüde d:talu·• A.B;D. de yaklaıık olarak ?50 iıletme üze-
' ' • • . ı i ı l l ~ . 1 

rinde yapılan en saı ar01hrma , sattı kestlrimlertttde yapılan crtalaffici hotcitlri o/o 8'e uiO§-

tı;Jını gtıstermiıtir (12}. Potansiyel satıı hacminin hetn Imal etme hem de satınalma scçene-

ğinde yukarıda lııe lirttiğimiz n<:;denlerle itletme yön.eticilerince önceden doğru bir biçimde 

belirk:nmesi gerekir. 

3. ENDÜSTRi MÜHENDiSLiöi CÖLÜMU 

A. yerilerin Toplanması ve Düzenlenmesi 

Endüstri mühendisliği bölumu, imal etme ya do satınalma sorunlerının kesin bir biçimde 

belirlenmesi için gereksinim duyulan mUhendisliğe ilitkin son derece değerli verileri, öteki 

-----·-
(ll) A.g.k., s. 46. 

(1/..) A.g.k., s. 47. 
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bölumlere sağlar ve imal etme ya do satınalma kcrarlartnan alsnmastndo, onlara öneoluk 

eder. Belirli bir imolot ckStem ve dcnahmantn belirli bir mamul pcr~astnt imal etmek için 

yeterli olup olmadağı ve dolayesıyla, bu mamul pa"ÇCIItnın imalot polttikastnt bezılatma ko

nusunda önerilerde bulunmada ilk scırumluluk, endüstri mUhendi11iği böiUmUne düter. En-

dustri mühendisliği, imalot dötem ve donGtlrrun•n örnrUnU ve imalot gUcUnU ge>zönUnde bu-

lıındurdu~u gibi ayrıca, bu dö!em va denatımiann maliyetini de gözt:nUnde bulundurarak 

mı_ıhose~ 'böiUmUne önerilerde bulunur (13). imalat maliyetlerinin an doğru ve uyGıun 
1 ' 

bir biçimde k;;.~tirilebiln\esi için, en .. JUstrt rt\Uhendilliği bölUrııU, muhaiebe btiiUmUne sunu~ 

lan bilgilerle birlikte, imalat stnırlarnalars ~konusundaki bilgileri tunmcık Için imalat bölu

miJ ile de oldukça sakı bir ilitki içinde bulunmaltdar. Endüstri muhendisi, belirli bir imalat 

dö§em ve donahmt konusundaki yeni ç;e!iımelere kcqa son derece uyanak olması gerekir. 

E0er bu gibi yeni gcli1meleri yd<mdan i~lerse,' ialetme yeni bulunan imalat döıem ve do-

ncıtımları satınalmakla, en ço]cıl ve etken imalat olanddcrtna kavuımut olur. 

Bir çok iıletme daha iyi bir mamul bilqimi •ağloyabilmek için, imal etmediği mamul 

parçalarının al tm ve sahm iılerine de giriımek zorunda kalmaktadar. Bu durumda, endüstri 

mühendisleri ilietmenin "imal etme ya da satanalmo scırununu" çözUmlemek ve faaliydte 

bulundu[.u bc:ızt alanlarda da maliyetierin saptanmastnda görev alcnak %a'unda kalmaktcıdır(l4) ,. 

B. Iskartoya çıkan Mamul Parçalatntn ve Dökuntulerin Kontrolu 

EndUstri mUhendisinirt Wftdi.yetlci·saatJd«ı ~.lll<~~~ ~-n.ıut- pQrÇOiarım v: ' · · · · 

de.~erleri etken bir biçimde kontrol etmesi itletmenin imal etme. seçeneğini yeğ tutmasını 

haklı kılar. i1letmenin hurda böiUmü ıska"taya çakan mamul porçalarını olu~tukları yerhırc 

(!-:} F. :·:· .• '·NillEMZE1 {Ç3v.: ÜLKÜ DiCLE), "Avrupa'da Endüstri t-_.'ılJhendislii~i Alanınekı 
Son r\:ıli1meler 11 r Verimlilik Dergisi, s.4, Cii.T ~:'.(Temmuz-Eylul, 1973), s. 9;>:. 
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göre topla-, gm·Gkirsa çeıitlerine g&'e stnrflara ayrrcırcık depolar. Hurda böiUmU askartaya 

çıkan bu rnomul par9olcırtnt olduğu gibi kullaftır, ya da onları yenidan sUrefilemeye tabi 

!'urordd{" duzeltir v ya da buyuk bir olasalıki o satar. Endustri muhendtaleri tskartaya çıkoın 

mamul parçalarını diJzeltmek için, oniCI"ı etken bir biçimde yea,iden sUreçleyerek imcıi etme 

seçeneğine ilitktn materyal maliyetlerini bUyuk ölçude azaltabilirler-. 

4. if-AALAT MÜHENDiSLiGi BCLÜMÜ 

,t,. iv\amul Parçolarının iyileıtirilmesi 

imal etme ya do $Cihnalmo sorunu yani rnom.JI parçalerının ya da mamuller d~zisinin ol

dukçc b~arılı bir biçimde geli§tirilip sunulmasıyla çözUmlenmi§ sayılmaz;. iıletme yönetici-

!·::::ri ayrıca, mamul paçalarının basitleıtirilmesi (çaıitlerinin azaltılması), mamul parçaları-

nın çeıitlendirilmesi ve mamul porçalarının kuc;ultulmesi gibi teknikler:'~ uygulayarak, imal 

etme seçeneğinde maliyet tGorrufları sağlamak ve mamul parçalaranı iyil<31tirmek için sutek-

li çalı§malıdırlar. Mamul parçalaranan basltle,tirHmesi en iyi biçimde, ek ya da marjinal 

marnu; parçaları diz:ilerinin, turlerinin ve modellerinin elimine edilmesi olarak tanımlanır (IS). 

ıV\amd parçalarının basitle~tirilmest parçalaran imolinde kullanılan materyaldeki azalmaları 

içerdi9i gibi, oyrtca tmalot sUreçleri ve yöntemlerindeki karmaııklığın giderilmesini de içe-

rir. Mamul parçalaıntn çeıitlendirilmesi ise 1 mqmul parçaları diz:ilerinin, turlerinin ve· mo~ 

dellerinin ilavesini zorunlu kıladl6). MQmol parçal Cl' ının ç.sıitlendirilmesi de aynı biçimde 

pazarJama bölumunun mamul dizisine sokmak zorunda oldut;u; imolot $Ureç ve yöntemierini r 

mcterycıl ve mamul parçalarını içarir. 

(15) ı\·\OORE, s. 303; Ayrıca bk~.: lÜTf~ .1LLAH TENKER iıletme iktisadı, Ci LT !, 
(Ankara: Bilgi basırnevi 1 1909), s. 2'61. 

(V.) MCıORE, s. ?90; Ayrıca bkz:.: CEMALCilAR ve DF
1

;ERLERiv s. 191. 
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iıletmenin imalat mUhendtsl i ği bölomunun mamul parçalerını çeıitlendirme ve basit

le~ tirmedeki amacı sunuculardan çoğu kez daha pahalıya satmalınan mamul parçalarının i~

ietmıede irnal edilmesini sağlayarak maliyet tasarrufuna yönelmektir. Burada amaç, gereksinim 

duyulan parçaların sunuculardan sahnalanması:•ferine iıletmede imal ederek daha fazla kar 

sağlamaktır. i§letmenin imalat mUhendisliği böiUmU mamul basitleıtirmesi ve çeıitlendirmesi 

aracılığıyla i§letmenin kbrını arttırdıkları e>lçude imol etme ya da satınalmo s:erununun çözU

mUna katkı do bulunmuı olur. 

imalat muhendisliğinde imal etme ya da sotınalma tOrununun çtlzUmUne ilitkin olarak 

son yıllardo görUien bir bcı§ka eğilim, mamul ya da mamul parçalarının kuçultulmesidir. 

Mamul kuçultulmesi sadece ağırlak ve buyukuğu içermeyip, aynı zamanda momulun satıı 

miktarındaki artııı ve biçimindeki değ!ımeyi de içerir .• KUçUitulen mamul parçaları, imal 

etme ya do satınalma sorununun çC:Sz9mi.Jnde çoğu kez nihoi mamul maliyetlerinin duamesine 

neden olmasına kar1ın, kendi maliyetlerinin buyuk ölçUde Cl"tmasına neden olabilir. Mamul 

parçalarının kuçultulmesine doğru olan eğili~ özellikl~·; mermi, ak, kurıun ve mızrak v.b. 

mamul parçalarının imalinde geçerlidir (17). 8u gibi mamul parçalarınan kuçuk olarak imal 

edilmesi imal etme seçeneğinin maliyetlerini bUyUk ölçUde dUtUrUr. 

B. imalat Muhendisinin Scrumlulukları 

imalat Mılıendisi, imalat montaj hattının belirlenmesi arnaeıyla imalat bölumuyle, ve 

maliyetierin belirlenmesi amacıyla da maliyet muhasebesi bölOmUyle çoğu kez birlikte ço

lııır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, imalot mUhendisi iıl~tmenin gUn geçtikçe değiıen ma

mul dizis-inde iyilewtir,ne yapmak ve bu konuda pazericıma böiUmUnU de istekli kılmak ama

cıyla, pazarlama bölomuyle de yoğun bir it birliği yaparak çolııır. imalat mUhendisi 

(17) MOORE, ş~ 298. 
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i§letmede bir <;ok durumda, en 6rtemli imal atme ya da satınolma kCI"crlc:ırını almak zcrvn-

dadır. Daha da tsnemli sayılan durumlarda ise, imal etme ya da satınalma karalarını çe

~i\!i besi Um bCI§konlarının olu1turduğu imal etme ya do sottnalmo komitesi alır (18). imal etme 

ya da satınalma komitesinin aldığı kCI"arlarda imalat rnUhendistnin fikir ve tsnerileri oldukça 

öneml i rol oynar. 

5. SATINALMA VE STOK KONTROL BC:lÜMÜ 

A. Satınalma Kararlarında GtszönUnde TutıJian Mollyetlw ve Satınalma Cc;lumunun 
'Sorumlulukları · ·--·-·--·-·····~-· . ; -

Satmalma politikasının kcırarlqtırılmastiıa ili1kin sorumluluğun pek çoğunu iıletmenin 

satınalma memurları Ostlenir. Satınalma memurları bazı yeni mamullerin sattnolınmasl i .;in 

bilinmesi zorunlu olan belirli materyalin maliyetlerine ilitkin ilk bilgi ve incelemeleri 

arc:ı~tırma ve t;Jeliıtirme bC>IOmUnden sağlcr. Bu maliyet vGI'ileri, imalat eyleminin _ç~itli . 

~amalarında çoğu kaz kullanilabilir. 

Mat~yalin datında, imalat sUrccinde kullanalan çeıitli i1letme malzemesi de, mater-

yol maliyetlerini etkiler. Satınalma memurunun belirli materyalin maliyet fiyatlaranı doğru 

biçimde septayabilmesi için yapocağa ilk iJ, maJ.iyetler konusı..Jnda incelemeye bCJlamasıdır. 

Satınalma memurunun bu konuda bq vurocağa kaynakler 1 çeıitli sunuculara ilitkin satı~ ka-

toıloğlcırı, ya da sunc:ularm sattıklerı materyal için istedikleri fiyatları gösteren listelerdir. 

Sipari§ edilen materyal ve iıletme malzemesinde cranılan niteliklerin ve önerileri:fiyatın 

ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi gerekir. iıletmece sunuculardan satanalınmak istenon ma-

t<3r}'ale ili!kin nitelikler ve fiyat bilindikten smra, materyalin sahnalınnıa maliyetlerini 

(lU) COCHRAI'l, s. ,~5; \A..'RIGHT, s. 199; NATIONAl ASSOCIATION Of ACC/\! 1NT/..\I'-.!TS$ 
Criteria •••• ,s~ 5. 
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imal etme maliyetleriyle en iyi biçimde kcqılaıtarma olanağı sağlanm•ı olur. Materyal 

maliyetlerince içerilmesi gereken ek maliyet unsuriCI'ans; c;nemli miktara ulotabilen tO§ıma 

giderleri, depolama giderleri ve cseıitli vergiler oluıturur. iıletme bazı kez sunuculerdan olı1 

iskantası da sağlayabilir ve bu alıı iskontaiCI'ı tsnemli tutcrlaraulaıan ~liyet unsurlerından 

birini olu§turabil ir. iıletmenin satınalma bölumu maliyeti br: konusundQ oldukça ölçUiü dav-

randtğından, daha ucuz ve daha etken materyal satınalmak için. bUyuk bir çaba hcrccr (19). 

Satınalma bölumunun satınalmaya ilitkin en önemli sorumluluğu, suııuc:Uhi-la~gereksmim 

duyulan mamul parçalcırıntn i mali konusunda sözlqmeler yapması ve bu ıözle&meleri yönet-
. . 

m~;sidir. i1letmelerin bir c;o~;u imalat surecinin dağitik ~ama! arında gereksinim duydukları 

ma111ul: pcir.çalatıain,.:bamsuu s~ucylcıraimal~at:tirirler. iılerin son derece yoğun olduğu 

dönemlerda, sunuc:ulara imal ettirilen pcrçalcr; normal kopasitesinden fazla it )'ukl&nmi~ 

ahAyEılerin smırlı bir dönemdıa imalat potansiyelini arthrması için çoğu kez bcıj vurdukları 

bir yöntemdir. Aynı 1ekilde, oldukça yuksek beceriyi zorunlu kılan imalat eylemlerini, 

özel yetenek ve imalot ~em ve donatımlarana-sahip sunuculara bırakmak oldukça ~oındır. 

t' teki potansiyel imalat iıletmelcrinin sohip oldukları verimli imalat cJöaem ve donatımları ~ 

nın d<;;S)erlendirilmesini ve bu iıletmelerden sotanalenan mamul parçalarının kolitasine ili§kin 

sorunların çözurriunu satanalma belomunun tek bqına yapmos ı çoğu kez olanaksızdır. Sahn-

alma bölomu bu gibi durumlarda sunuculara yaptarılan iılerin bazı teknik yönlerini; imalot 

rni.Jh0ndisliği ve denetim txslumleriyle sıkıbir tıbitliği yaparak çtizUmlemeye çalııır (:'O). 

B. imalat BölOmU ile Yoeılan i1arl1~i 

i§letmenin s~tınalma bi$IUmU, imal etme politikasına ili1kin karalaran alanmasında öteki 

(19) NATIONAl ASSOCIATION Of ACCOUNTANTS, Criteria •••.• , s .• 3; V·f1 1L:v s.~'l; 
V-/ESTING-f-JNE, s. ·~':06. 
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bölumlerle aynı derecede bir scırumiuluk yoklenmektedir {?.1). i1letmece kabul edilen stro-

teji 7 ister mamul parçalarantn tumUnOn, istene bir kısmınan imal edilmesi olsun, materyol 

maliyefleri yine de momul fiyatının ön<amli bir kısmını oluıturur. Satinalma bölomU, imalat 

bl:ilumunun gereksinim duyducu materyali sUrekli olcrcık sağlamakton sorumludur, ;\fi.omul ya do 

dizayn mUhendisi, imalatta kullanılacak moteryalde Cl'anan nitelikleri belirler. Materyalin 

sahip olması gerektiğinniteliklerin dizayn mUhendisince belirlenmediği durumlcrda, satın-

alma b<slumu aynı zamanda materyal kalitesinin surekliliğini sağlama ~orumluluğunu da yUk-

lenir. Satınalma bölomu imalat döıem ve donotımiCI'anın dozenli bir biçimde ~~~i 

konusında imalat bölumune en fazla yardım eden bir böl um olmakta ve ayrıca, imalatta 

kullanılan kalemiere i!iıkin stokların (?.?). kontrolunun yapılmasanda ve sUrdUrolmasi nde de 

yardımcı olmaktadır. Satınalma bc.lumunun bu yardımları, tedarikleri oldukça uzun zaman 

alan mamul porçaları için son derece <-5nemlidir. Stok kontrol. memurunun en önemli sorum-

luluklarından birini v imalatı hiç bir ıekilde cıksatmayacak yeterlikte bir stok miktarını bu-

lundurması olu§turur. Ayrıca, materyalin inıolatta gereksinim duyulan miktardan daha faz-

la ve O§ ır ı ölç;Ud=ı birikmesine de fırsat vermemesi gerekir. Yetersiz miktarda stoklar; ima-

!atın duroksamasına; iagUeU ve makinelerin atti kalmasana, satıılarda koyapiara ve bunlara 

ili~kin hizmetlerin kötuleımesine yol açcr. A§ırı stoklcıra sahip bir i1letme, pasiflerinden 

fazla aktifi olduğu için, zengin soyılabilir ama, bu onun likit sermaye noksanlığı nedeniy-

le parasız kalmasmı önlemez. Çunkü i1letme qan stoklarını; Ucret ve maq tidemede, döıenı 

ve donatım satınalmoda kullanamaz {?3). Materyalin imalattan tsnc;e yc:ı do sonra i1lenmek 

(~:1) WUlf, s. 31. 

(?·) ııstok" teriminin ya i1lenmek Uzere bekleyen, ya da i1lenmekte olan ya de i1lenmi1 
nihai mamul halinde bulunan bir çok malzeme ve mamul parçalaının tumUnU içerdi
ğini kabul ediycruz. Stoklar konusunda bqko bir tor\ım için bkz.: GARRET -SIL VER, 
s. ~!77. 

C:·3) MiLLi PRODÜKTiVin: MERKEZi, Tedarik ve Envanter, s. 31, 33. 
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Uzerc Ja!.::rikalcıra dUzenli bir biçimde gönderilmesi ve göndermenin zamanını belirleme ol-

dukçc önemlidir. i~lctmede imoi edilme olanakları mevcut mamul parÇalcrtnın ilietmede imd 

cdilmayip, öteki iıletmelere imal ettirilmesi, itçi sendikalarının tepkisine yol açar. eu so-

run sözleşnıclerleJ' ya da karıılıklı görU§mela-le çoğu kez çazumlencbilir. 

ö. il\1\ALAT PlANLAMA VE FABRiKA KONTROL BC lÜiv\Ü 

A. Sistematik Planlamoya Duyulan Gereksinme 

imal etme politikasında.ı imalat mUhendislerinee saptanan standatlara ve smırlamalara 

bc:Ji ı katmak koıuluyla, imalot sipari1lerinin etken bir biçimde sUreçlenmesinden imalatı 

planlama ve kontrol böiUmU sorumludur. imalat maliyetleri saptanan stondartlcrdan sUrekli 

olarak daha fazla gerçekleıtiğinde iıletme yöneticileri mamul paçalcrını imal etmekten 

hemen vazgeçip ve sonuçta, gereksinim duyulan mamul parçalarını sunculardan satınolmaya 

bO§Icıyat.ilir. Böyle bir seçenek de;~itikliğine gidilmemesi için imalat planioma tekniklerinin; 

materyalin sUreçlenmeye ba§landığı noktaları de içeren '.'en önemli imalat eylemleriyle bir-

likteu d.:ınetim noktalarını göst~ren imalot 1emoiCJ"ın1 kullanması gerekir. 8aıko bir imalat 

planlama tekniği ise, imalat §emaları yerine, i§ akımı §emalcırını kullanır {24). i§ akımı 

§emcısı 
1 

materyal r i1çiler ve makineleri e ilgili imalot ayiemierini belirlemek suretiyh; 

imalat §<::mal arına ~)öre daha ayrıntiiı bilgiler verir. Ayrıca bu ıemalardc.:. imalat işlemlerin-

den bO§ko; depolama, taııma ve bekleme itlemleri de incelenir ve kaydedilir. Bu lemalarda 

imalat i§lemlerinin sUresi ve sırası da gösterilir (?5}. Bu imalat planioma tekniklerinin olduk

ça sıkı bir biçimde uygulanmasıyla imalot maliyetleri ve sUresi ço:;iu kez: o~ltılabilir. ima-

C'4) ~ ~0\VARD l. TIMMS, The Production Funetion In Business, (Homewood, llliriois: 
Richard D.lrwin, Ine., 1962); s. 290. 

C~5) CEfv\ALC1LAR ve oF~ERLERi, s. ?ll. 
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lot eylemlerinde olu~an boz& durakloma ve aksomalar, yukarıda bal irttiğimiz sistematik 

plcın!omo tekniklerinin kullanılmasıyla, daha kolayca forkedilebilir ve düzeltici önlemler 
\ 

hemen alınabilir. Bu dUzeltici önlemlerin alınması sonucunda imal etme seçeneğinin mali-

yetl<3rinde olu~acak aıırı art&§ların önUne çıeçilmiJ olunur. i~letmenin imalat planlama bö~ 

lumunun, imalatın bCI§Iam:osından önce, imalatta hangi tur makinelerin kullanılacağını da 

belirlemesi gerekir. 

B. imalatın Programlanması 

imalat eylemlerinin sırosa siporiılerin ve sotı1laan miktarı belirlendikten sonra imalat 

programını yapmak olurludur. imalat programının hazarlanması, imalatın etkinliğini etki

leyen unsurlar arasında oldtıkça iyi bir uyumun (dengenin) sağlanmasını zorunlu kılar. imo-

latın atkinliğini etkileyen unsurları da; talep düzeyi, sUraçierin kapsadığı sUre, imalatta 

kullcınılacak personelin yetenekleri, imalat dc'Jıem ve donatımlarının yeterliliği ve satınolı-

nacak materyalin imalatın amaçlarına uygunlıJğu olutturur (?6). ~tken ve duıuk mcliyet!i 

bir imalat çok iyi dUzenlenmi§ bir imalot programana buyuk ölçüde bağlıdır. 

fmolnt p!ankn·;'lasının, imal etme ya da satanahac politikasının yeniden gözden r.ıeçiril-

mesini zorunlu kılan önemli Uç yönU verdır (77): 

i. G.·,~lirli bir dönemde imal edilmesi gereken mamul parçalerının sayıca saptanması 

sorunu, 

ii. E·el irli iıleri yopacd< olan personelin ve imalatta kullanılacak makinelerin bel ir-

lenmesc sorunu, 

(:?b) ı.~.ARRETT-SJLVER, s. 593; KARALAR, ni"L t• •• ıı ure ım yon •••• 1 s. ?Ol. 

r'7) GROSSv Make-or-Buy 1 s. 54. 
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iii. ~ikıkinelerle yapıleıcak imalat itlemleri strasınm belirlenmesi sorunu. 

imcılat planlama bölumu; imal etme ya do satınalma maliyetlerinin saptanmasmda rnu= 

husebe bölümüne yardımcı olduğu gibi ayrıca, kabul edilen stcındartlardan önemli sapmalcı-

rm olup olmadığını saptomada kullanalan belirli ytsntemleri de tek bqına belirleyebilir. 

7. fW JHASEBE VE FiNANSMAN. BÖLÜMÜ 

A. Muhasebe PBIUmU ve ı'\Aaliyetler 

i§! etmelerde eylemlerin sUrdOrUimesi için imal etmeyoda satınalma kcrcır ını almak 

demek, imal etme ya do satınalma seçeneklerinden birini seçmek demektir. Alınan kara-

rın tqarılı sonuçlar verebilmesi için s6z konusu iriıol etroo ya da sotanaima seçeneklerine 

il i~kin olarak yeterli sayılacak miktarda bilginin sağlanmaa gerekir. Bu nedenle, maliyet 

ve gelir tahminleri ile, bunlara dayonarak her iki seçene~in sağlayocağı kCı-ın ve iıletmenin 

durumuna yapacağı etkilerin bilinmesi gerekir. Akılcı bir kestiriminde bulunabilmenin tek 

yolu, bugüne ve yakın geçmi~e ilitkin kesin rakamlara dayonmaktır. Bu kesin rakamlar an-

cak, i~letınenin~.yopısına uygun olarak kurulmt.Jf; oldukça yetenekli ve bilgili mLrhasebe yö-

netidierince uygulanon bir m!Jhasebe sistemi llç sağlanabilir ('~8) •. 

Muhasebe tarafından sunulacc* bilgiler; iıletmenin gUnluk eylemlerinin yönetilmesinde 

ima! etme ya da satınalma politikcısının scıptanmosındo ve çalıınıalcı-ın en yüksek etkililik 

derec3Sine uiO§tırılmcısında, yönetime en büyUk yardımı sağlayacak 'biçimde dUzenlenmG-

1 i dir. f-·,1ulıcıseb i§ levi i bu yönden, gerçek sonuçlar ile standcrtla orasındeıki il i§kil eri rJös~ 

termek:· gelecekte seçilmesi dUJünUlen imal etmeyoda satınalma seçeneklerini ploniamak 

(?.[:) CARL L.NELSON, Koror Almada Sevk ve idcre Muh~ebesinin Olumlu RoiU", 
Şiıl i Özel i. T. i. Akademisi Dergisi, (Nisan-1970), s. 25. 
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için bilgiler sağlamak, seçeneklerin aksoym yönlerini belirtmek, her iki seçenekten . •· . 
be~1enen $~\(tJöitfJrtftek vtl t,Gttnttntli:t..,.,.en dul!t.ır'f.llor.t·•~ .,~-~ti)t~ ,~ .. 
ycsnetime ıoldUkço 'bUJU&c !hbımetterde~utwutl ,(~lt! . 

. ' 

i'·/lufıasebe bölumu en iyi biçimde merkezleatiğinde, im~l etme yo do satınal mo seçanek~ 

lerine ili1kin maliyet verilerini topicırnaktan ve belirlemekten sorumlvdur. Muhasebe bölomu 

her iki seçeneğe ili~kin bu maliyet verilerinin belirlenmesinde kullantion y<;ntemi tek ~ma 

otomatik olcrak kcrarloıtırmayıp, öteki itletme bölumleri ve imal etme ya da satm<llma et-

kenleri bu konuda muhasebe bölumune rehberlik ederler. Satanolma seçen~ ine ilitkin mater-

yol maliyetlerince, satınalmanın sosyal maliyetleri de içerilmelidir ki, satınalma seçeneği-

ne ili1kin tum""'aliyetler böylece içerilmia olsun. Aynı biçimde, imal etme seçeneğine iliı-

kin i§çilik maliyetlerinin belirlenmesinde sesyol sigorta pirimleri, izin Ucretleri ve emEk li 

maC§Iarı gibi, i§çilik maliyetlerine yukl'enebilen yardımc;ı tUm iaçilik moliyet leri de gözönun-

de bulundurulmolıdır. Maliyet muhasebesi böiUmU her iki seçeneğe iliıkin maliyetierin do~( 

ru bir biçimde saptanması cımacıylo 1 maliyet verilerinin toplunmasında ve belirlenmesinde 

kullcınılrncık Uzere ÇE!Iitli yöntem ve sistemler geliftirir. Maliyet muhasebesi btiiUmU her iki 

seçenc~in gerçek maliyetlerini hesaplamak zcrunda oldusu ;1ibi, ayrıca, ~eleceğe ili~kin 

mal iyatlerini de (tahmini) kastirmek zorundadır. SeçenekiGri n tahmini maliyetlerinin kestir il-

mesi sırasında her iki seçenefi in geleceğe ili1kin kqulları gtıztsnUnde tutulmalıdır. Bil indi,; i 

gibi Si3<;eneklere ilitkin mal iyatleri bundQn iki csnceki kesimde ayrıntılı bir biçimde incele-

dik. Bu nedenle maliyetleri bu kesimde ayrıntılı bir biçimde incelemeyeceğiz. Fakat; ma-

liyetlerin en doğru biçimde saptanabilmesi için, hangi sistem kullan1rlarso kullansın, bu 

(-9) iLHAN CEMALCilAR uYönetbn Muhasebesi", ESADER, C.l. S. 1 {1965), s. 75, 76. 
Muhasebenin yt;netime sağladığı hizmetler konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: 
U.!OrAA, s. 16, 75. 
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sistemin sUrekli aynı ilkalıere boğlt kolanarak kullonılmasa gerektiğini burada belirtmemiz 

gerekir. 

[;,. imal etme Ya Do Satınal mo Sorununun finansman t~·creksinmeleri 

imal etme ya de satınolma sorununıJn peresai gereksinmeleriyle ilgili verileri sağlama 

sorumlulu?~unu, i~letmenin finansman btilumu yuklenir. Sutçe program va;t.ekniklerinin kul-

laııılmosıylo; imal etme seçeneğinin i§çilik maliyetleri gibi sunuculerdan satınalınacak ma-

tmyo! ve mamul pa-çal arıncı tsdeqec-ek fcnla1'1n tahmini ·~ktdrlam• dQ,belirlemek olurludur. 

Sunuculcrcı yapılan Cidemeler yapılan sc;zleameye göre taksitiere boğlandığından, b~ka bir 

deyi§le birden fazla dönemi kopsadığından, satınelma seçene;Jinin zorunlu kıldığı fon mik~ 

tar ı imal etme seçeneğinin zorunlu kıldığı faı miktalarından çoğu kez daha azdır. Çunku 

imalotta olu~on i§çilik ~maliyetlerinin ödenmesi ·de, yardımcı (endirekt) i~çilik maliyetle-

ri gibi enıre hazır kıymetleri e (current funds) yapti ır. Finansman sözletmalerinin dUzenlen-

mesi imalatta gereksinim duyulan imalot d<:;ıem ve donatımlarının satınalrnmosı ve gerekli 

materyal ve mamul parçası stoklarının bulunduruJrnası için, koçanılmaz bir zorunluktur. 

Finansman mal iyatlerine va aynı zamonda hem imal etme hem de satınolma seçeneklerinin 

zorunlu kıldıa ı uzun-d&lem ya da kısa-dönem finansman yönetiminebuyuk (')nem verilme-

lidir. Finansman planlamasında, önemli fincns·rr.on sözi8Jmderinin yapılabilmesine olanak 

sağla}taccık yeterlikte bir sUrenin belirlenmesi zorunludur. Ayrıca gelecekte oll)§ması mum-

kun olan zararları kcr§tlayacak yeterlikte yedeklerin de (~iO) kCt'dan ayrılması gerekir. 

A. .MUJterilere Hizmet B~IUmU 

imal etme ya da satınalma sorununda son yıllarda önemli bir sorumluluk yuklanmil i~let-

(30) Yedekler konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: W AlTER B.MEIG·-CHARLES E. 
JOHNSON-THOMAS F.KEllER-A.N.MOSICH, lntermediote Accounting, 
(NewYork: MCC..,..a..v-Hill Book Company, 1963), s. 5lJ.6. 
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me böl tımlerinden biri de mU~terilere hizmet btsiUmUdCJr • 8·u böiUmün elektrik süpürgesi, ça

ma§ ır mcı!dnesi imal eden iJbtmelerde, otomobil endUstrisinde ve otomatik makinelerin imal 

edildiği öteki endUstri dallerında omaçlaıno ulcımcısr saı derece önemlidir. Bu ~lümde olu

~on maliyetierin hem imal etme ht.m de scıhncılma seçeneğinde gerçek ve ilgili maliyetler ola

rcık kabul edilmasi gerekir. Eğer tıletmenin imal ettiği· mcmul parc;alarıntn kalitesi dU~ükse, 

bu zaman mU§terilere hizmet bölümUnUn maliyetleri oldukça yuksak olabilir. Bu lxslüm ara

cılığı ile muıteri yakınmalarına ycı do §ikayetleririe ilitkin olcrok yaption bir analiz, i~let

menin belirli scrun olanlarını a-toya çıkarobilir. Yapılan bu analiz sonucunda imcıl etme ya 

da satınalma konusunda dUzeltici önlemler ol ınabildiği gibi ayrıca, imal etme ycı da satınolma 

seçeneklerinde bazı deı~itiklikler de yapalabilir. Bu t-;ijJUm ivedili ve namol (ol~cn) mü§teri 

hizmetlerinin karıtlcınmosı konusunda, pazarlama bölUmUyla oldukça ·;sıka bir itbirliği içinde 

çalııarak imal etme ya do satınalma serunlarının ~zumunu koloylqttrtr. 

B. Personel Yönetimi SöiUmU 

Muşterilere hizmet bölumu gibi, personel y6netimi böiUmU de çoğc:Jaı imalat itletmele

rinde qUn aeçtikçe artan bir önem kazanmaktcdır • imalat ilietmelerinin çoğunda bUro perso

neli, yardımcı personel ve asti personel gibi yöneticilik yeteneğine sahip personel de, per

sonel bölümünce ite alınmaktadır. Perscnel bölomunun oldukça geniı olduğu itletmelerde, 

ı'?ersonel bölumu" yerine 11 Endustriyel iJitkiler BöiUmU" be~~lığı kullanılır. i1çi temsilci

leriyle yaption sendika sözleımelerinde, iıletmeyi EndUstriyel iliıkiler B8lumu temsil eder. 

işçilere ödenen ücretlerdeki artıılar, imal etme ya da satanalma k•crlcırmı büyUk ölçude 

etkileyebilir. Ortalama bir bUyukluğe ulcıtmıı bir imalat itletmesinde, dengeli bir işgucunun 

olutturulmast oldukça önemlidir. ÇunkU Endüstriyel iliıkiler Bölomu imalat Programının ha

zırlanması sırasında, mevsimsel dalgalanmalartn ve konjonktür dalgalanmalorınm imalat ey-
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!emleri Uzerindaki etkisini ortadan kaldırmak amac:ayla, imalat bölOmUyle oldukça sıkı bir 

i§birl iği içinde çalıaır (31). imalat lXiiOmU ile gerçekleıtirilen bu iıbirliği sayesinde yuka

rıda·· belirttiğimiz dalgalanmalar ile ialetmenin irROiot eylemleri arasında bir uyum sağlan

mı§ olur. Sağlanan bu uyum sonucunda do imal etme ya dcı satınalma kararları daha tutarh 

bir biçimde alınabilir. 

(31) CROSS, Make-cr-Buy, s. 56. 



VII. iMAL ETN\E YA DA SATINALMA SORUNUNUN FiNANSiv\AN 

GEREKSiNMELERi 

1. Butçeleme, Butıe Türleri, Hazırlanmasa Ve Butçesel Kontrol 

Hem imal etme, hem de satınalma programında gerekli fonlarm planlanması ~ütçelen

mesi), i§letmenin finansman sözleımelerinin çoğu kez en önemli bir bölümUnU oluıturur. imal 

etme ya da satınalma programında gereksinim duyulan fonların planlanması görevi muhasebe 

bö lümUnün temel sorumluluğunu oluıturur. Muhasebe bölOmU bu görevini; pazari ama, mali

yet muhasebesi, satınalma, imalat ve imalat mühendisliği bölümü b~kanlarıyla sıkı bir i§bir

liği yaparak yerine getirir. Bu bö lum balkanlarının her iki seçenek için gereksinim duyulan 

fonların sağ lanabilirliği konusuradak i önerilerini muhasebe bölümüne bildirmeleri gerekir. &5-

lum ba~kanlarınca her iki seçeneğin zorunlu kıldığı fonlara iliıkin olarak muhasebe bölümUnUn 

bütı;e yöneticisine yapılan öneriler, hem kısa hem de uzvn dC>nenı bütçe planlamasının fona 

ili§kin önerilerini içermelidir. Bölumlerin bu derece sıkı bir i§birliğine gitmelerinin temel 

amacı, i§letme eylemlerinin yerine getirilmesinde gereksinim duyulan fonların yeterli olma

ması nedeniyle i1letme eylemlerinde oluıacak kısıtlama yoda oksamaları önlemektir. imal 

etme ya da satınolma seçeneklerinde gereksinim duyulçın fonlar, seçeneklerin sUresine bağlı 

olarak büyük değilmeler gösterir. ~er iki seçenekten sağlgncın kôr miktara göz önUnd~ bulun

durularak, yapılacak finansal sözleımelere ve finansal planlamcıya oldukça bUyük bir önem 

verilmelidir (1). 

A. Tutarlı Bir Bütçe Planlamasımn Yapalması 

imal etme ya da satınolma korarianno ili1kin olarak yapılan bUtçelemenin temel amacı, 

en dU1Uk maliyetlerle imalatta ve dağıtarnda bulunabilmek için, ger~ksinim duyulan satı§ 

(1) GROSS, ı\kıke-or-Buy, s.73. 
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hacmiyle birlikte İmalatı ve satınolmayı planlanicktır. Çağda~ imalat iJietmelerinin sorumlu-

luk ve yetkileri doğıt~o eğiliminde olmolort, boako bir deyiıle oluıturduldorı merkezkaç bir 

yönetim (2), butı;e planlomasana son derece uygun duamektedir. i~letmenin finansman perso

neli, muhasebe böiUmUndeki bir denetelnin yetkisi altanda eylemlerini surdurur. Bütçesel 

kontrolun yapılmasınden ve sUrekli kılanmasandan muhasebe böiUmUndeki budenetçi ya da 

bu denetçiye bağlı bir bUtçe yöneticisi sorumludur. Butçe planlomasında yetki ve sorumlu-

lukların dağıtılmıı olması; satıtların ve imalatın plonlanmasınl; maliyetierin de kontrol edil-

mesini son derece kolaylaıtarorok, sonuçta kôr amaçlarana uiQJmoyı sağlayacak tutarlı bir 

programın olu~masına olanak verir. Oldukça gelitmiJ iıletmelerde her bölunı, sc.ınki kendi 

petsoneliyle ayrı bir kurululu oluıturuyorm~çosına, eylemlerini kendi yetki ve sorumluluk 

sınırları içinde sUrdUrUr. Buyuk itletmelerdeki bu durum, orta ve kuçuk iıletmelerle ka~ı-

la§tırıldığındar itletme eylemleri Uzerinde yaption kontrolun tUm itletme açısından daha za-

yıf olduğu, buna koraın da!ıo ayrıntılı verilerin sağlanabildiği g($rUIUr, 

B. BUtçe TUrlerinin Tanımlanması 

Bir çok itletme eylemlerinde kullanılan belli bati ı tki tUt bUtçe vardır. Bunlardan bi-

rincisi sabit bUtçelerdir, Sabit bUtçeler tek bir çalıama dUzeyi göz önUride tutulcrak ve genel-

likle sabit ve değiıken maliyetler arasında bir ayırım yapılmaksızın hazırlanırlar ve bu neden-

le de çalııma hacmindeki değiımelero uyum yoprnozlar (3}. Sabit bUtçeler, mamul parçalarının 

tamamen sabit bir fiyatla satınalınabildiği montaj eyletnlerfrlde sabit satıılar iÇin uygundur. 

Bu tUr bUtçelerbelirli sobit nftelikteki harcamalar için de ge;erlidir. Sabit bUtçeler bununla 

birlikte, planlama ve konttof Jıfevlerinin olduk;a titiz yo~llf!1aSı. gerektiği .Je birim ba§ıno 

kôrların önemsiz olduğu ı;cğdaa kitle imalotta ge~ersizdir. iatetmanin mornur por'ial"cırını ken-

(2) ; .. terkezkoç yöneHrn konusunda ayrıntılı .bilgi için bkz.: CEJv\AlCILAR ve DiLERLERi, s .125. 

(3) VOORHIS-DUNN-McCAJ\1\ERON, s.l95. 
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disinin imal etmesi durumunda, momul porc;cısanın birim maliyetleri deği1ik imalot düzeyle-

rinde birbirinden farklıdır. Bizim maliyetlerdeki bu Farklılığın derecesi, mamul parçalannın 

imalinde kullanılan değitik eylemiere göre değitiklik gösterdiği gibi, Forkit mamul parçaları 
bu 

için de değitmektedir. ~la tU\W 1 duruıNorda ikinci tUr bütçeleri oluıturon esnek butçeler büyük 

bir üstünlükle kullan tl ır (4). 

Sabit ve değitken maliyetierin birbirinden oynlmast temeline dayenan ve belirli bir 

çalı1mo aralığı için hazırlanon esnek bütçeler, bu aralık içerisindeki çeaitli çalıtmo hacim-

lerine uygulanabilir. Esnek bütçelere esnekliğin i, büt~elerde belirtilen maliyet ayırımı ve 

oranları sağlar (5). imol etme ya do satınolma kor<Jflarındo esnek bUtçelerin hazırlanmasının 

nedeni, maliyetierin imalat hacmi karaıstnda gt:Ssterdikleri eğilimin ve gelecek dönemlere 

ili~kin kopasite kullanım derecelerinin önceden kesinliklebilinmemesidir. Esnek bütçelernede 

imalatın birim maliyetleri SÖz konusu olurken, sabit bUt;elomede toplam maliyetler söz konu-

su olmaktadır. imal etme ya do satınolma kararlannda esnek bütçeleri n düzenlenmesi ile gU-

dUien amaç, but~elere göre eylemlerdeki her sapmanın gerçek son.ımlusu ve nedenlerini bula-

rak ~erekli düzeltmeleri zaman geçirrrıeden yoprnd<hr. Böylece her bölüm yalnız kendi ko-

rorları i le qeğerlenmia ve yine her böiUm yolntz kendi olunuz sonuçlarıyla k011ı koqıyo bı-

raJ<ılmıt olunur (6), 

in Bir Örnek 

Esnek bUtçelerin bir tUrU, de~itik imalat ya do sattı dUzeyleri l~fn dUzenlcnmi§ bir 

dizi bUtçeden oluıan basamalda bUt~elerdir. Bu tUr basamaklar, imalat hacmindeki değiıme-

(4) E.'...'/ .i'·1ETIEi:1, "Responsibility .-t\ccounting for Eıetter Jv\anogem~nt", t·ıe Ccınadian 
C hortereel J\ccountant, Voi.:J3, t .ıo .::ı, (September-1963), s .164-l6c. 

(5) Bu maliyet ayırımı ve oranlar konusunda ayrıntılı bilgi i;in bkz.: ERTUt·~A, s.96. 
(6) Esnek bUt;eler konusunda oyranhh bilgi i;in bkz.: VOORHIS ... OUNN ... McCAN\ERON, 

5.216-221. 
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lerin oluıtuğu nol<talardu kurulur. imalot hacmindeki değiımelerin olu1tuğu bu belirli nokta-

larda; ek itçilik maliyetleri, ek de:stem ve donattm maliyetleri; endirekt gözetim maliyetle-

ri önemli deği§iklikler gösterir. Her besarnağa ili1kin but:;e, minimum ve maksimum imalat 

noktalarını gösterir. t~'\aksimum imalot noktostnı yUkseltmek, minimum imakıt noktasını da 

dU§Urmek gerektiğinde, yeni maksimum ve minimum imalot noktalarınan belirlenmesi için, 

ono bütçede bir değiaikliğin yapılmasa zorunludur (7). 

Esnek bütçeterin b~ka bir türü de, her bir imalat birimi. y<J da sattıların her birimi için 

deği§ken maliyet oranının tahmin edilmesidir. Bu tUr esnek bUtçeler;. finansal planlamada ve 

karar almu sürecinde etken bir biçimde kullanılabildikleri gibi, imal etme ya da satınalma 

seçeneklerine ilitkin verilerin karıalaıtırılmalarında da gerçekten öteki büt;elere göre dohu 

çok kullanılırlar .(TABLO: V), el oraı;ları imal eden (JKL) iıletmesinin bütçe ve finansal 

tahminlerince içeriten ve oldukça ayrıntılı ;e§itli verilerin nasıl kullanıldıklorını açıkça 

göstermektedir. Tabloda :·1er seçeneğe ilitkin sabit ve değitken maliyet verileri ve ödeme le-

rin yapılacağı ayk.ır belirtilmiıtir. Sabit maliyetierin imalat hocmine.bağlı olarak değiıme-

mesine kor§ ın, değiaken maliyetler imalot hacmiyle direkt orantılı olarak değiımektedir. 

(/:,) projesinde ialetmede imal edilecek 100.000 birim el aracının t~plam imalat maliyeti; 

20.000,- Tl. sabit, 70.000,- Tl.do değiaken olmak Uzere 90.000,- Tl.'dar. Bu projenin 

finansal gereksinmeleri Kosımayında tahsil edilecek 100.000,- TL.'Iık alacağın tahsil 

edilmesine dek; 40.000,- TL. miktarında ve iki ay vadeli, 50.000,- TL. miktarında ve 

bir oy vadeli borçlanmayı zorunlu kılmolıctodır. Faiz oronı %6 olduğunda, finansman ma-

liyeti (ödenecek faiz miktarı) 650,- Tl.'ya uiOJırken, %12 olduğunda 1.300,- TL.'yo ula§-

maktadır. o/o 6 faoiz oranına göre toplam finansman maliyetleri 90.650,- Tl. iken, % 12 

oranına göre 91.3001 - Tl. 'ya ulalmaktadır. 

(7) Bıasamaklı ~Utçeler Konusunda bkz.: ERTUfil\, s.95; Ayrıca bkz.: DICKE't, s.2ü_t2. 
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VJC.•17::x'ı üiri:·71in imalatına, 1 EYlÜL 1976 da ~~aşlanıyor. 

A-- TOiil ~~~~if'..U.ER!N IŞLIETr1![~!E !~·!AL f:;)ilMESINE IL!ŞK!rJ TN·:Hii'-ILER: 

~;~-~aJfye! 

Unsurian 

Direkt Sat:na!:nalar 
:;:~irckt L'~ater;a!--itrıal;;ıt 

:.)ir~kt işçiiik-·i·::ıa!c.t 

Gc.;d ~maiat Giderleri 

Y·'.inetim Gider:eri 
~)atış Gidt:rleri 

Toplam Sabit 
Maliyetler 

TL. 

l{).ı!)00,-

5.000,-
5.000,-

20.000,-TL. 

Birim 'Jiağişken 
L·ialiyetler 

--Tt.. 
0,3G 
!),2~ 

~.10 

0,05 
0,05 

0,70TL 

T o~llam Değişken 
naliyetler 

---- Tl. 
3C.OOO,-
2~.000.-

10.000,-

5.001,-
5.000,-

7G.OO},-Tl. 

Toplam 

f.taliyetler 

TL. 

30.000,-
::ZO.ü()O,-

20.010~,-

~0.000,-

1(WfJO,-· 

9~.000,-TL 

Satış !-bcmi: !2?irimi 1 TL. 100.000,- TL (Ekim ayanda tamamlanarı ti.lm satışlarm tahsilatı Kasım ayında yapılacJ.k). 

TO?LAM MAliYiETLER VE ÖDEMELErRIN YAP!U!iASI GEREKEN AY 

f.iiaiiyet 

U;;suriuı 

)irekt S.ctınaima!zr 

,:·)irekt Lhteryai-lmai~t 

:".',~re~·:t işçiHi,-lmabt 

Genel Lnabt Giderk:ri-Sabit 

Genel lmz!at GHerlori-Dcğişken 

Yönetim Giderleri-Sabit 

Y:\n,~tim Giderleri-Değişken 

Satış Giderlcri-S~bit 

$21.t!~ ~;!derleri--Değişker.ı 

::J-:ırçbnr••a Si.iresi-Gün 
Ödonec~k fz:i.ı tutan (o/go[ı'dan): 

Toplam 

f\,~ali:ı::ctler 

-- Tl. 
30.000,-

20.000,-
10.000,-
10.000,-

5.000,-
s.ooo,-
5.000,-

.s.ooo.-
90.0001-

6501-TL. 

90.650,-· 

1.3001-TL. 

91.3001-TL. 

Ödemeuroanı 

f.yli.il Ekim 

--- Tl. --- TL 
30.000,-

20.000,--
5.03>!1',- 5.000,-

5.000,- 5.000,-

2.500,- 2.500,-

2.500,- 2.500,-

2.500,- 2.500,-

1..5:!1Gc 2.500,-

40.000,- 50.000.;; 

60 gü!1 30g!in 

4001-Tl. 250,-Tl. 

Kasaırcı 
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B- SO.OOO stı:ıl::rıiN IŞLETf,~EDE lf'!lAL EDILMESI, 50.000 BIRIFJihi I!)!E SUNUCULARDAN SATı;-ıAUN~M·.SINA 

:\Sa!iyet 

Unsurları 

u 

Dire~t 5<:tmalll'l<llar (Birimi O, 71 TL.' dan) 

rtirei<t i.'lateryat-lmalat 

2-irekt Işçilik-imalat 
Gene! lmt.!z:.t Giderleri 

Y-3n"'tim C>iı.lerteri 
:;:~tıŞ Giderleri 

T ~plam r/ialiyetler 

Toplam §abit 

i'.1aliyetl~r 

TL. 

10.000,-
5.000,-
5.000,-

20.000,-TL. 

fJirim lJeğişken 
t\ ~aliyetler 

..J1.ll TL. 

0,30 
0,26) 
0,10 

0,05 
o,os 
0,70TL. 

Toplam Geğişken Toplam 

r~z:;ııJiyetler :,~aliyetler 

35.500,-TL . 3S.Si00,-Tt. 

15.000,- 15.000,-

10.000,- iO.<KF),--

5.000,- 15.000,-

2.509,- 7.500,-

25001- 7.s:oo.-
70.5001-TL. 90.5001-TL. 

Siltış :iacmi (Birimi 1 T!L..'daırı): 100.000,-Tl. (Ekim ayında tamambnan tüm satışların tahsilatı ~<asım aym-::la 

yapılacak}. 

TOPLAf~.·~ r1iAUYETLER VE ÖDEf':.iELERif.J YAPILMASi GEREKEN AY 

Maliyet Toplam 

Un!.>urian Maliyetler 

ii;irdct S?.tmab1alar (60 gün sonra oocrı.;;cek} 35.500,-TL. 

~Direkt i\'iateıyal-lmalat 1 S.IJOO,-· 
Direkt !~çilii:-·lmalat 
Genel ~mz:bt ·Giderleri-Sabit 

Gcrwllımlat Glderieri-...."ıeğişken 

Yönetim Giderleri-Sabit 

Yönetim Gicicır!eri-Değişken 
Satış Giı:icrieri -Sabit 
Satış Giderleri-Değişken 

Toplam h'ialiyetleı-

L1oırçlanma silresi - Gi..in 

Ö.clmecek f::ıiz tut?.n (% 6'dan) 

Toplam i\.1;-J!yı:ıt +faiz 

!::}denecek fz;iz tutarı {% 12'den) 

Tn·pkm r·~a!iyet +Faiz 

10.000,-
10.000,-

5.000,
s.ooo,-
2.500,-
5.000,
'2.500,-· 

90.500,-Tt. 

400,-Tl. 

90.900,-TL. 

300,-TL. 

91.300,-TL 

Ödeme Za.manı 

Eyım Ekim 

--- Tl. --- Tl. 
15.000,-

10.000,~-

5.000,- 5.000,-

2.500,- 2.500,--
2.500,- 2.500,-
1.250,- 1.250,-

2500,- 2.500,-

1.250,- 1.25(~~-

:is.oood-rı. • 
30.0001- Tl. 

60giin 30 gürı 

2501-TL. l50z-TL. 

Kasım 

35.500,·-·TL 

3s.soo,-n .. 

TA3LO V lE: ,:ı~.raçk~.rı tma! Eden (JKl) !şl~tmesini!l lma! iEt:;ı~ Y?. fıla 5atım~lma 5~çci1ckkri!!e ilişkin Esnek mHçe ve 

iFbarısal Tahminler 
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(B) projesi ise birimi 0,71 Tl.'don 50.000 birim el aracının sunuculardan satınalınmasını 

zorunlu kılar. Bu projenin (satınalma seçeneği) toplam maliyeti; 20.000,- TL. sabit 70.500,

TL.'do değ~ıken olmak üzere 90 .50Ci,- TL. 'dır. Bu proje; 25.000,- TL miktarında iki ay 

vadeli ve 30.000,- Tl. mikturında bir ay vadeli bir borçlanınayı zorunlu kılmaktadır. Faiz 

oranı % 6 olduğunda faiz miktarı 400 Tl. iken, % 12 olduğunda 800,- TL.'yc ulo~ır ve 

toplam maliyetler de 90.900,- Tl.'dan 91.300,- TL.'yc uloıımaktadır. imal ei'mo ya da scı

tınalma seçeneklerine ili~kin olarak ayrıntılı bir biçimde hazırlcnmı~ bulunan bu esnek büt

çe ve finansmana ili§kin tahminler; i~letmede imal etme kararını olmcıktan sorumlu olan yö

neticinin gereksinim duyduğu tüm verileri sağlarnoktadır. 

D. imal Etme Ya Da Satınalma Sorununa iliJkin Bütçenin Hazırlanması 

imal etme ya da satınalma sorununa ili~kin esnek bütçelerin hazırlanmasında gereksi

nim duyu!on ayrıntılı verilerin elde edilmesinde: 

i. Pazarlama bölümü sattı tahminlerini yapar, 

ii. imalat ve mühendislik bölümü gereksinim duyulan imalat d<:Sıem ve donatımlarını 

belirler. 

iii. Satınalma bölümü materyal gereksinmelerini tahmin eder, 

iv. imalat bölümü gereksinim duyulan iıçilik türünü tahmin eder, 

v. ıviaiiyet muhasebesi bölümü de bir hizmet bölümü olarak maliyetleri tahmin eder. 

,\\aliyet verileri bütçelemenin en önemli unsurlarından birini oluıturur. Maliyet veri

leri ayrıca yapılan tahminierin ve imal etme ya d~ satınolma planlomosıntn, çeJitli büyük

lükteki belirli imalat hacimlerine ililkin imal etme ve satınalma kararlarına dönü~türülme

sinde temel veri olarak kullanılırlar. Butı;enin hazırlanması sırasında maliyet verilerirlin 
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ayrıntılı bir biçimde bilinmesi, imal etme ya da satınalma politikasanda ve i~letmenin mev-

cut mamul dizisinde uygun deği~ikliklerin yapılması konusunda itletme yt:;netici lerine büyük 

kolaylık sağlar. imal etme ya do satınalma bütçesinin hazırlanmasa sırasında göz önünde bu-

lundurulması gereken en önemli konular; yapılan tahminierin sağlam bir tamele dayondırılrr.a"' 

dönemsel değerlemelerden sonra bUtçede bazı dUzeltmelerin yapılması, gelecekte olu~ması 

mümkün olan zararları korı•layc:bilecek yeterlikte yedekterin kôrdan ayrılması, muhasebe 

sisteminin yeterli olması, çok iyi bir organizasyonun geli§tirilmi~ olması ve büt;~nin i~letme 

eylemlerinin tUmUnU içermesi zorunluluğudur (8). 

imal etme ya da satınolma seıeneklerine ili~kin but;e verileri; önceki dönemlerin 

karıılaıtırmalı maliyetlerine yoda kabul edilen standort maliyetlere dayanarak belirlenir. 

Bütçe verilerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken üç maliyet unsuru 

~unlardır: 

ı. ilgili sabit maliyetler, 

ii. Yarı-Değiıkan maliyetler, 

iii. DeğiJken maliyetler • 

Sabit ve yarı-deği§ken maliyetierin özellikleri, imal etme ya da satmalma seçenekle-

rine ili§kin bütcenin hazırlanmasında kendilerine belirli birönemin verilmesini zorunlu kılar. 

Çünkü bu maliyetler bir çok durumda daha az ek maliyetierin ilave edilmesine neden olur-

lar. Belirli bir sorunun ;özUmU ya da belirli bir gereksinimin karıılanması amacıyla bütçe-

lerde bazı değiıiklikler yapılabilir, fakat öte yandon imal etme ya do satınolma seçenek le-

rine ili§kin bütçelerin kolay onloıılır bir biçimde dU:4enlenmeleri gerekir (9). 

(->) DICKcY, s .20-17. 
(9) GROSS, iv\ake-or-l\uy, s .75. 
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E • Bö lümse 1 Butçe ler 

Bir çok kuruluıto bugün uygulanon sistem, bütçelemede anahtar bütçe olarak imalat 

bütçesini almakta ve imalatm hacmini de mevcut imalat kapasitesine göre saptornaktadır. 

Oysaki bu tutum, çağda~ bütçe tekniği yönünden satıncaladar. Bu sistem ile materyal ve mamul 

pm~cısı stokları hiç bir zaman arzu edilen düzeye indirilemez. Çünkü bu sistem stok düzeyi-

ni bir veri olarak kabul etmeyip, sonuç olarak kabul etmektedir (10). Çağda§ büt-;e anlayı§ı 

anahtar bütçe olarak, pazarlama ve sattı bölümünce yapılan satı~ tahminlerine dayanan sa-

tı§ bUt~elerini ele alır ve gider tahminlerini sattı bütçesine göre yapar. Çünkü i§letmeler in 

temel amaçlarındon biri, mamullerini satarak kar etmektir, yoksa mamulleri belki sotılti' 

dU§üncesiyle imal etmek değildir. Bu nedenle bütçe eylemlerinde bCJilangıç noktası olarak 

sutıJ tahminlerinin yapılması zorunludur (ll). 

i~letmenin satıt büt;esi hazırlandaktan ve bütçe· döneminde satılması tahmin edilen ma-

mul miktarlarının belirlenmesinden sonra yapılacak ilk ii, imalot bütçesinin hazırlanmasıdır. 

Imal etme ya do satınalma seçeneklerinin seçiminde imalat bütçesi son derece önemli bir 

rol oynar. imalat bütçesi §U bö lümse 1 bütçelerden olu1ur (12): 

i. imal edilecek mamul porçalarına ilitkin programı gösteren üretim bütÇesi, 

ii. Belirli soyıda mamul parçalarının imalinde gereksinim duyulan materyal miktarını 

gösteren materyal bütçesi, 

iii. imalat sürecinde gereksinim duyulan araçlarla birlikte imalot döıem ve donotımla-

ranı gösteren imalat döıem ve donatımları bütçesi, 

iv. imalatta gereksinim duyulan personetin soyasanı gösteren i~;ilik bütçesi, 

(10) YP~ı\V\i'>l, ERDAL, End\,l$tride. iıletme 13Utı;eleri, (Ankara: Devlet Yatırım Bankası Yayını, 

1972), s.21. 
(ll) DICKEY, s.2C-20. 
(12) GROSS, Make-or-Buy, s .77. 
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• 
v. 3akım ve onarım bütçesi, 

vi. Dönemin genel imalat giderlerini gösteren genel imalat giderleri bütçesi. 

ima! etme seçeneğin(; il iık in üretim bütçesi, toplam satıı mikt:a rına ili§kin satıj tah-

minlerı göz önünde tutularak hazırloJnr. Üretim bütçesi (1:;) gerek imalat maliyetlerinin he-

sc::-!:::::'1:nasına ve gerekse materyel ve işgücü gereksinmelerinin saptanmasına temel olmuktcı-

dır. Her mamul parçasının imalinde kullanılacak materyalin belirlenmf.;;si suretiyle materyal 

kullanım bütçesi hazırlanabilir. Satınalma bölümü de materyal kullanım bütçesinden yorar-

lanarak materyal satınolma büt;esini hazırlayabilir ve materyal satınolma bütçesine dayana-

rak materyal si pariılerini de yapabilir. iv'\oteryal satınalma bütçesi iıletmenin materyal sağ-

lama i§lerini ve materyal stoklarını planlomoyr omci~larkeri, materyal kullanım bütçesi ise .. 

imalat maliyetlerinden direkt materyal maliyetlerini-imalat hacmine bağlı olarak-ploıılamoyı 

amaçlar. Öte yondon imalat döıem ve donetımları bütçesi~ iıc;ilik bütçesi, bakım ve onarım 

bütçesi ve genel imalat giderleri bütçesindeki tutarlar, miktarlar ve sUreler de aynı biçimde 

üretim bütçesine dayanılarak belirlenir. iıçilik bütçesi, personel bölümüne gereksinim duyu-

lan uzman iıçileri gereksinim duyulduğunda sağlaması konusunda rehberlik ettiği için son 

derece önemlidir (14). 

F. Btiçesel Kontrol 

imal etme ya da satınalma se;eneklerine ili§kin bütçenin hazırlanması yapılması zo-

runlu i~lerin sadece bir bölümünü olu§turur. Bütçe döneminin ilk gününden bcı§loyarak uy-

gulamayo konulan bütçelerin ayrıca ön görülen amaçlara ula1ılabilmesi için dönemsel dene-

timi zorunludur (15). BıUtçelerde herhangi bir deği~iklik yoda düzeltmenin yapıkıbilmesi 

(18) Oretim 13ütçesi konusurıda dohc ayrıntılı bilgi i;in bkz.: DICKEY, s .2024-2:. 
(14) i§çilik But;esine ili§kin bir örnek için bkz.: 1 :~l/I.Yt·.Jc KEli.ER-\VİLLIAi'v\ l. FERRJ\Rt\, 

Management Accounting For Profit Control, II.Baskı, (Newyork: McGraw-Hill Book 
Company, 1966), s.433. 

(15) VtYMAN P.FISKE-JOHN A.BECKETI, Editors, lndustriol t.:ı.ccountant's Hondbook, 
(Englewood Cliffs, N.J.: Preıiice-Holl, Ine., 1954), s.IOI6. 
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için, but;elerde CingörUien standortlar ile uyguloma sonuçları orasındaki olumsuz farkların 

sorumlu bölüm yöneticilerine bildirilmesi ge~kir. Büt~e kontrolu aynı zamonda mulıasebe 

bö lumuyle yapılan iıbirliği suretiyle de yapılebilir. Bu durumda bütçe rakamları dönemsel 

finansal tablolarda sunulan gerçek rakamlarla karııiCJ~tırılır • Nlcımul parçalarını i§letmede 

imal etmenin maliyetleri bUtçelenen maliyetlerden daha fazla ise, bu durumda mcırııul par-

'$olc:ırını daha ekonomik md i yetlerle sunuculardon satınalma olasılığı kuvvetlidir. Öte yon-

dan sunuculardon satınalınan mamul porçalarına ili§kin fiyatların hızla yükseldiği durum-

larda ise, mamul parçakırının iıletmede imal edilmesi daha uygundur {16). 

Sipariı emri Uzerine imalatta bulunan i1letmelerde, siparit Uzerine yapalacak satıılo-

rın miktarını önceden tahmin etmek gU; olduğundan, bu satı§ların bUtı;e planlamosında be~ 

lirli zorluklarla karııiQ~ılır. Bu gibi gUçlukleri bazı durumlarda, bu tUr iJieri sunuculora 

yaptırmoklo ve ayrıca sipari1 emirleri için elde minimum iıçi ve materyal bulundurmakla 

hafifletme olanağı vardır. 

G. imal Etme Ya Da Satmalma Seçeneklerine iliıki n Poro Butçesi 

Buraya dek belirtmeye çalı~tığırnız tUm but;eler, iıletmenin bUtçe dönemindeki imal 

etme.: ya do sotanaima eylemlerini yürUtebilmesi i9in hazırlanması zorunlu belgelerdir. Fakat 

bunlar işletmanin mali yönUnU tom aı;ıklığı ile ortoya koymazlar. i~te bu nedenle, iıletme-

nin mali yönüne bnem veren para büt~esi ~ıazırlanır (17). Para bUt;esini ~-ıozırlamunın omacı, 

i§letmcmin fa,Jiiyet dönemi i:;indeki ödeme ve tahsillerini ve bunların hangi kaynaklardon 

soğlanarak hangi kullonı§ alanlarına yöneitHdiğini izlemektedir (lG). Boıko bir deyi~le pura 

oütçesi
1 

i~lotmcnin belirtilen bUt-;e dönemindeki cylarda uygulamoya koyocağı ötoki büt-

(16) GROSS, i\\ake-or-e,uy_, s .7 --'• 
(17) ERD/.1, s .149. 
(1~) SABRi BEKTCRE-FERRUH ÇÖ;\J\LEKÇi, f'./loli Tablolor l-nalizi, (Eski§ehir: Eski§ehir i. T. L 

1\( d • • V 1977) :·· :-, ,:.: .. {a em ısı ı ayını, ı , s. ::.ıv. 
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çelerin (sotıı, Uretim, satınalma vb.) yol açacağı para giri~ ve çıkı§lannın bir tablo halin-

de gösterilmesidir. Bu para bUtçesinin hazırlanmasında gereksinim duyulan veriler, çeıitli 

bölumlerce hazırlanan :;e1itli bUtçelerden sağlanır. Para bUtçesinde, aylık ya do haftalak 

dönemler için para giriı ve çıkı1ları do plonlonır. Para giri1leri senet li ve senetsiz alacak-

ların tahsil i (topianabilirliği) göz önUnde tutularak tahmin edilebilir. ()deme lerde sıkıntı 

çekildiğinde finansman sözle1meleri yapılmalıdır. Para çıkııları ise, :,;e~itli bölurıılere ili§-

kin bUtçelerden alınon tUm ilgili verilerin kullanılmc.'Sıyla planlanar (19). 

imal etme ya da satınalma seçeneklerine i liıkin para bUtçesinin hozarlanmosındc.ı göz 

önUnde bulundurulması ger(;ken en önemli noktalar §Un lardar (20): 

i. Gunluk gereksimneler ile, beklenmedik durumları kar§tlomak amacıyla dde bu-

lundurulması gereken minimum para miktarı, 

ii. Duıuk faiz oranlarıyle yapalan kısa-deSnem borçlanmalar. 

i§letmelerde birden fazla imal etme projelerinin dUzenlendiği durumlarda, eğer pa-

rasal borçlanmalar sınırlı ise, ve ayrıca, satmalma seçeneği imal etme seçeneğine göre 

daha az miktarda bir poranın sağlanmasını zorunlu kılıyorsa, bu durumda, satınolmoya ili§-

kin değilik projelerili de duzenlenmesi gerekir. 

2. imal Etme Ya Da Satınalma Sorununo En U'liun Duıon Finansman 

Yöntemlerinin Seçimi 

1\.. Finansman Gereksinmelerinin Belirlenmesi 

imal etme ya da satınalma seçeneklerine ilitkin finansman gereksinmelerinin önce-

cbn en iyi bi;imde planlanması gerekir. E-öylece, i~lei'me eylemlerinde önemli akscımalc.:r 

(19) G ROSS, iv\ake-or-Buy, s • 79 • 
(20) A.g .k., s.79. 
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oiU§madan önce gerekli dUzenlemelerin yapılmasına olanak sağlanır. imal etme ya da sa-

tınalma sorununa ili~kin bu finansal planlama, iiietmenin bUtUnOne ili~kin finansal planla-

masayla birlikte dUzenlenmeli ve onun bir b<slumunu ol~turmalıdtr. imal etme ya da satın-

alma sorununa ili§kin finansal planlamanan en belirgin i1iteliklerinden biri, seçilen imal 

etme ya do satmalma se~eneklerindeki değiımelerle direkt bir ili~ki içinde bulunan: finans-

man gereksinmekrinin ı;;oğu kez esnek bir niteliğe sahip olmasıdır, irrı9l etme ya da satan-
~·\ 

... ~i,lo 

alma yöneticikri kendi finansman gereksinmelerine ili§kin bUtçeleri sunarlarken, her iki 

seçeneği de göz önünde bulundurmaları ve seçeneklerin zorunlu kıldığı finansman gerek-

sinmelerini en iyi biçimde belirlemeleri gerekir. Böylece (Tablo: V)'de görüldUğü gibi; 

se;eneklerden en uygun olanının se; imi ne olanak sağlonmı§ olunur. Seçeneklerin (Tablo:V) 

deki gibi en iyi biçimde belirlenmeleri suretiyle, imal etme ya do satınalma sorununa ili§-

kin imal etme ya de satınalma seçeneklerinden sadece bir tek çözUm yoluna bağlı seçeneğe 

finansman için öncelik verilmi§ olunur, Temel finansman gereksinmeleri hem en azından bir 

yılı bulan uzun-dönemler, ve hem de, Uç ayı bulan kısa-dönemler için planlanmalıdır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi para bütçesi, iıletmenin faaliyet döneminin içerdiği her ayda 

i§letmece gereksinim duyulan para miktaranı yo do gereğinden fazla olon para miktarını 

gösterir. i§letmenin kontrolörU ya do muhasibi, para bUtçesi gibi gOvenilir bir rehberden 

yorarlanmak suretiyle, hem kıso-dtsnemve hem de uzun-dönemde gereksinim duyulan para 

miktarını en uygun kO§ullorla sağlama olonağını bulur. 

S. Kısa SUreli E·unkc !<redileri Ve Üstünluklı::;ri 

Kısa sUreli banka kredileri kısa-dönem finansman gereksinmelerini karıılamoda çoğu 

kez: r;:n iyi hizmeti görürler. Bu kr-adilerin UstUnluklerirıdon biri, duıuk bir faiz oranıncı su-

hip olmaları ve diğeri de itletrnenin bu kredileri mevcut fonlarıyle kolayco bankaya ,:Jeri 

ödeyebilmesidir. i§te kısa-sUreli banka kendi lerine özgU bu ni te lik leri, imal etme seiene-
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ğinden satınolma sec;eneğine, ve satmalma seçeneğinden de imal etme seçeneğine aniden 

yapılan geçi§lerde gereksinim duyulan esnekliği bu kredilere genellikle sağlamaktadır. 

Bankalardan sağlanacak kısa-sUreli kredilerin miktan para bütçesine dayonelarak önceden 

kesin bir biı;imde belirlenmelidir. finansman gereksinmeleri konusunda banka yöneticile

riyle yapıkın görUtmelerde para bUtçesi önemle kullanılır. Çunku bv bUtçe, iıletmenin 

l::ıylemlerini sUrdUrdUğU sırada gereksinim duyucağı para miktarını doğru bir biçimde gös~· 

termektedir. i',~U§teri gereksinmelerini diğerine göre daha önce koqılayan imal etme yoda 

satınalma se;eneği iıletme yöneticilerince çoğu kez yeğ tutulur. i§ te muıterilerin mamul 

parçası gereksinmelerini daha önce karıılayon seçenek, bazı durumlarda banka kredileri

nin .?.amanında ödenmesine olanak sağladığı için iıletme yöneticilerince yeğ tutulmok zo

rundadır. 

Esnek bUtçelere iliıkin olarak verdiğimiz örnekte belirttiğimiz gibi, her bir imal 

etme ya do satınalma seçeneğinin zorunlu kaldağa faiz giderlerinin tutarı göz önünde bu

lundurulmalıdır. Böylece bu faiz giderlerinin imal etme ya da satanalma sorununun öteki 

ilgili etkenleriyle karııla§ttnlması sağlanmıa olvr. Faiz giderlerinin hesaplanmasında göz 

önünde bulundurulması gereken sUre, paro butçesinde belirtilen kesin süre yerine, banka 

kredilerine iliikin ek dönemleri de içeren bir sUre olmalıdar. Banka kredileri öteki ülkelerin 

ihraç ettikleri mamul parçalarınan satanalınmasında son derece yareritdır. Ayrıntılı olarak 

hazırlcınmıi olan imal etme ya da satanolma planlaranan banka yöneticilerine doğru bir bi

çimde sunulması, banka yöneticilerinin i§letmenin ithal eylemlerinin sağlumlığı ya da doğ

ruluğu konusundaki güvenlerini peki§tirir. u.:ınkalarcc kasa-sUreli olarak verilen bu kredi

ler, Torkiye'de genellikle ticaret bankalarınca (örneğin; Torkiye i§ Bankasa, Yapı ve 

l<rodi Bankası gibi) verilir, ve vadeleri de bir yıldır (21). 
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GUnUmUzde oldukça geliımiı bankalaran bir ;oğu ıchsi teminete dayanan açık kredi 

ve teminatsız kredilere ek olarak, öteki çeait kredileri de sağlamada olduk~a esnektirler. 

:.:>anka kredilerinin ktsıtlandığı ve alacakların tohsili normal ödeme vadelerinden sonraki 

bir tari;ıe bırakıldığı durumlarda ticari senetierin teminat gösterilmesi suretiyle kredi sağla-

mak da oldukça yaygındır (22). imal etme ya da satınalma seı;eneklerine ili~kin finansmen 

gereksinmelerinin planlanmasında banka kredilerine iliakin önemli koaullar gözönUnde 

bul undurulmalıdar. Lu koaullardan en önemlisini, kredilerin tUm yıl boyunca :ı i; ödenme-

yip yılın son ayında geri ödenme zorunluluğu oluaturur. Bankoların bir çoğu böyle bir öde-

meyi zorunlu kı lmaktadır. Sunuculardon satanalınon mamul porı;olarına yapılan ödemeler 

ve bu parçaların ialetmede imal edilmesinde gereksinim duyulan ı;alıama sermayesi, banka 

kredilerinin geri ödeneceği tarihlerde minimum bir dUzeyde programlanmalıdır. Banka 

kredilerinin geri ödenmesini sağlamak amacıyla, geri ödeme tarihlerinden önce, buyuk 

miktarda mamul pcrı;as_a sotııınan gerçekle1tirilmeye çalııalmosı gerekir. Banka kredileri-

nin geri ödenmesini koloyloıtarmak için ıu iki yöntem kullanalmalıdır (23): 

i. Geri ödeme tarihleri birbirinden farklı iki ayrı bankadan kredi alınması, 

ii. Banka kredilerinin taıınabi lir ya do t~ınamo% kıymetlerin rehin edilmesi sure-

ti yle sağ lanması • 

C. Özel Finansman Kurulutlarından Sojlanon Krediler 

imal etme ya da satınolma seçeneklerine ilitkin finansman gereksinmelerinin karaı-

lanmasında, kısa-sUreli banka kredileri çoğu kez kullanılmakle birlikte, iıletme bazı 

k~ullarda özel finansman kurulu1larındon kredi soğlamok zorundo kalabilir. C.zel 

finansman kuruluılarındon kredi sağlayan iıletmeler, özellikle ticari banka-

(22) iicari senetierin bankalardon kredi sağiomadaki önemi konusunda ayrıntılı bilgi için 

bkz.: OLUÇ, s .464, 487. 
(23) GROSS, Make-or-Buy, s .81. 



" 

- 177-

lardan kredi sağlama olonakları son derece sınrrlı olan ve yeni kurulmuı iıletmelerdir. 

Özet finansman kuruluılanndan sağlanan kredileriri faiz oranlarının, bonka kredilerinin 

faiz oranlarından genellikle daha yuksak olmasa nedeniyle, özel finansman kurulu~lan-

nın sağladığı kredilerin daha esnek olması gerekir. Bu özel finansman kurulu~ları kredi-

leri n düzenli bir bi;imde geri ödenmesini zoruntu kılmazlar. Kredinin geri ödenmesinde 

ödemesiz sUre i§in özelliğine göre saptanmaktadır. E~azı i§letmelerin imalata ge;ip bori-

larını ödemeye beJlaması için geçecek sUre uzun olmaktadır (24). i~te özel finansman ku-

rulu§larından sağlanan kredilerin belirli bir sUre geri i.idenmemeleri, imal etme ya da sa-

tınalma eylemlerini yerine getirirken sUrekli para ı;ıkı§ları yapmak zorunda olan i~letme~ 

le re bu yuk yararlar sağ lar. 

Özel finansman kurulu§lqrı bazı ulkelerde son yirmi yıl i;inde c;ok geli§mi§tir ve 

belirli amaçlar iı;in i1letmelere '$Ciitli krediler s~lomaktadır. Özel amaçlar için kısa-

sUreli kredi veren bu kuruluılar Turkiye 1de henUz kurulmamııtır. Bankaların bir çoğu iı-

!etmenin toplam alacaklaranın % ~o•·ni kadar kredi vermekle birlikte1 özel finansman 

kurulu~ larının çoğu alacakların toplam miktanna e1it miktarda kredi vermektedirler. Üzel 

finansman kuruluılanndan bir çoğu, mamullerini kendisi imal edecek i§letmelere, imalot 

sırasında gereksinim duyacakları materyal ve mamul porçalarının imalattan öncesoğlanması 

amacıyla kredi verirler (25). 

D. Uzun-Süreli Krediler ve Üstünlükleri 

Bazı imal etme ya da,satınolma seçeneklerinde uzun-sUreli krediler, kısa-süreii 

krediler6· göre belirgin Ustünlüklere sahiptir. Mamul parçalarının imalatmen oldukja 

e'doki 

~' k l'l: '~ı 1 >!\O e-or- uuy, s • ·:.; • 
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uzadığı ve bu nedenle de, imal edilen mamul porçalarının satı§ının oldukça geciktiği durum

larda, i~letme için en uygun krediler uzun-sUreli krediler olmaktadır. Uzun-sUreli krediler 

aynı zamanda, materyal stoklarana ya do imalat dö~em ve donatımiarına yapılacak uzun

süreli yatırımlarda da yeğ tutulur. t•U kredilerin bO§ko bir özelliği, bir kez düzenlendik

lerinde, kısa-süreli kredilerde olduğu gibi yenilenme ya da sürelerinin uzotılması sorunun 

bulunmamasıdır. Kısa-süreli krediler süreleri sonunda yenilenmediklerinde, i§letme eylem

lerinde olduk-; o ciddi darolma ve kısılmolor oluıur. i~letme eylemlerinin uzun-süre li ola-

rak pkı.ılanmosı, imal etrııe ya do satınalmanın en önemli unsurlarından birini ol~turur. 

Hem imal etme, hem de satınalma eylemleri uzun-sUreli kradiler vosıtastyla daha güveni-

lir bir ortam içinde yürütülür. 

Ticari Bankalar iıletmelerin bilyUmesine ya do imal etme ya da satınolma eylemle

rine büyük ölçüde katkıda bulunan uzun-sUreli kredileri sağlamak istemezler. Çünkü ima

lat iiietmeierinin finansmanı, taptancı tüccar, parakende satıi mağazaları gibi ticari i§

letmelerin finansmanana göre, daha riskli, daha uzun-süreli ve ihtisasa dayanan bir i~tir. 

Ticari bankoların yöneticileri bu riske girmek, kendi kısa-sUreli fonlarını imalot i~letme

lerinin uzun-sUreli imalat eylemlerine bağlamak istemezler. Bu nedenle, Türkiye dahil ol

mak üzere gelitmektc olan tüm ülkelerde imalot itletmelerinin uzun-sUreli kredi gereksin

melerini kaJ'§ıloyucak Devlet Yatırım 8ankosı, Sınai Kalkınma [}.ankası ve Sınai Yatırım ve 

Kredi Bankası gibi ihtisas bankaları kurulmuıtur (2/,). Devlet Yatırım Bankası sadece ikti~ 

sodi Devlet Kurulu~lartno ve Bütçe Kanununda gösterilen bazı kamu i§tirakiyle kurulmu§ 

~~letmelere yatırım kredisi ve ,;olıımo kredbi verir. Öteki iki banka ise, sadece özel ke

simde i§letme kurmak isteyenlere kredi verir. A.B.D.'de ise bu tur kredileri özellikle bir 

kaç bankanın da ortaf<lığını sağlarnıı federal Hükümete ve Devlete ait Finansman l<urulu~

ları sağlarncıktadır. Federal l'··lükümete ait Finansman KurulUıleri kuçük bir iiietme olup~ 

(26) OLUÇ, s.458; TEi\1K2R, s.l51. 
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%5,5 faizle süreleri 5 yıldan 10 yıla kadar süren krediler verir. Türkiye Sınai Kalkınma 

Sankcsından alınon kredilerin maliyeti ise % 3 gider vergisi ilôvesiyle % 15 olmakta-

dır (27). Cu uzun-süreli krediler çoğu kez dtsıem ve donotımlcırlo ya da binalario güven-

-:eye bcğlanır. Uzun-süreli krediler kısa-sUreli kredilerle birlikte planlandıklarında imal 

etme ya da satınolma seçeneklerinin yerine getirilmesinde son derece yapıcı ve yararlı 

olmaktadırlar. Uzun-sUreli kredilerin uzun-desnemleri kapsaması en önemli sakıncaları n~· 

dan birini olu§turur. i§te imal etme ya da satınolma seçeneklerinde kısa-:süreli kredilerin 

uzun-sOreli kredilerle birlikte kullanılması daha az uzun-sUreli kredilerin kullanılmasına 

nı:;den olacağından uzun-sUreli kredilerin belirttiğimiz sakıncası da en oz bir düzeye indi-

ri Imi§ olur (2D). 

E. Hisse Senedi Çıkarma Yolu ile Finanslama 

Hem imal etme hem de satınolma seı;eneklerinde hisse senedi çıkarma yolu ile fi-

nansksauygunbaz& kOiullardo büyUk üstünlüklere sahiptir. Son yıllarda hisse senedi çı

kamıa yolu ile finanslamoya kaııı ilgi /\.B.D.'de büyük ölçüde azc.ılmıJtır. iiietmenin 

büyüme oranının mevcut bor:;lanna oramno göre gok !ıızlı arttığı durumlarda hisse sene-

di çıkarma yolu ile finanslama her iki seçenektede izlenmesi gereken en uygun finans-

man yöntemlerinden birini olu§turmoktcıdır. i~letmenin imalotanı genilletmek ya dcı mamul 

dizisine yeni mamul dizileri eklemek amacıylobOJka bir itletmeyi elde etmede bu finansm~.:m 

yöntemini kullanması son derece uygundur. Halka a;ılmosının en önemli UstUniUğU, hem 

imal etme hem de satınalma programının uygulanmasında· gereksinim duyulan fonları y0-

terli ölçüde sağlomasıdır. Bununla birlikte hisse senedi sahipleri ek öz sermaye yatırım-

larından sağlanan kôrlardan kendilerine duıen kCır paylarınan ödenmesini isterler (29). 

(27) BÜK ER, s .140. 
(2r:) GROSS, iVıake-or-~u , s.84. 
(29) TENKER, s. 50: Hisse senetlerinin sahiplerine soğlodığ1 öteki haklar için bkz.: OlUÇ; 

s .524-541. 
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tiu nedenle hisse senetlerinin sotıJıylo semıoye piyosastndon toplanan fonların iJietme yö

neticiletince k·ôr sağlayocak bir biçimde kullanılmaları zorunludur. Hisse senedi sahip

leri aynı zamonda iJietme yt>neticilerinin izledikleri politikcilarla ve eylemlerden elde 

edilen sonuçlarla çok yakındon ilgilenirler. TUm bunlara kc:irtın hisse senedi çıkarma yolu 

ile finanslama imal etme ya da satmalma seçeneklerinin yerine getirilmesinde Torkiye da

hil olmak üzere geli~mekte olon tum u lkelerde buyuk ölçude kullanılar. 

F. imal Etme Ya .Da Sohnalma Sorununun Özel Finansmanı 

Hazır dikilmi~ bir elbise gibi tum imal etmeyoda satınolma sorunlerında kulkını

labilen belirli bir finansman yöntemi yoktur. Her imal etme ya do satınolma sorunu ken·· 

dine özgU fon gereksinmelerini ko11ılaycın belirli finansman yöntemlerini zorunlu kılar. 

(V1.J3l0: VI) ve (TABLO: VII) l'-!oel zamanı ıtıklandırmada kullandon elektrik priz ve 

lambalarını imôl eden {lvU'-,10) iıletmcsine ilitkin tipik bir imal etme ya dcı satınalma 

sorununu göstermektedir. ltıklandamıa arac;lcırını irool eden bu (f.Ai'JO) i!k~tmesi elektrik 

pirizlerini ya do diti fialeri en son geliıtirilmit nitelikleri de vererek imal etmektedir. 

i§letme yt>neticilerl elektrik prizleriyle birlikte elektrik lambolarını da itletmede imcl 

etmeyi ve bu lambaları sunueulardon sotınoloeaklorı ampullerle birlikte satmayı sağlam 

bir i§letme stratejisi olarak kabul etmektedirler. ~letmenin elektrik lambalarını imol 

ederek mU~teri gereksinmelerini karıalamasa ve ampulterin kredi 'mektubuna dayanılarak 

Japonya•dan ithal edilmesi oldukc;a esnek bir finansman yöntemini zorunlu kılar. 

(TABLO: VI), (i'v\N()) i1letmesiniıı, dokuz aylık bir dt5nemde tUm maliyer unsur

larıyla birlikte hem imal etme ve hem de satınalma seçeneği (lomba ve prizlerin ir:ıal 

edilmesi, ani~'ullerin de satınalınması i;in) i;in gereksinim duyduğu para miktarını tah

mini olarak göstermektedir. i1letme ampulterin satınalınmasa için gereksinim duyduğu 
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kredi mektubunu ve olacak şenetleri koqılığındo soğlacitğı krediyi özel bir finansman, 

kuruluıundan yaptığı bir finansman sözleımesiyle e lde etmi§tir, Kredi mektubunun alın

ması i<; in de bazı sabit kıymetler özel finansman kuruluıuna rehin olarak verilmi~tir. 

(TP.BLO: Vll)'de (iv\t,!O) iıletmesinin yöneticilerince gereksinim duyulan tahmini 

para giri§ ve çıktılarını göstermektedir. (i·ANO) iıletmesi yöneticilerinin imal etme ya da 

satınalma eylemlerini bu sınırlı finansman olanaklarıyla sUrdUrebilmeleri için, elektrik 

prizi ve '~~aların.ın imal edilme zamana ile, ithal edifen c:mpullerin satınalınma zamanı 

arosındak' !Jyumu çok iyi sağlamaları gerekir. Bu uyum iağlanamadığı sUrece iıletme yöne

ticileri imal etme ya da satınalma eylemlerini sUrdUrmede oldukça gU~lok çekerler (30). 

(30) GROSS, Make-or-B~, s.as. 
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1 MAVI S 1976-31 .OCAK 1977 DöNEMI (Tutarlar TL. olar~k) 

1176 1977 

AMPUL ALIMLARI : M~Yts Hazıran Temmuz A§ultos EylUl Ekim Kasım Aralık oc.ak Toplam -
Sipariş Edilecek Ampuller 50.000 60.000 70,000 70.000 50.000 300.000 
(Alınan Kredi Mektuı;ılln) 

Teslim P.Jınacak Ampuller 50.000 60.000 70.000 70.000 50.000 300.000 

Tutarı ödenecek Amp!Mier 50-0GO 10.000 70.000 70.000 50.000 300.000 
(2 Ay Vadeli) 

IMALAT MALIYETLERI : 

Materyal Maliyetlerı 10.000 15.000 15.000 ıs~ooe 15.000' 10.000 eo.ooo 
(Plastık stoku) 

M~ıteryal Maliyetlerı 25.000 35.000 35.0CO 35.000 35.000 35.000 200.000 
(Satınalınaeak öteki Materyi!l) 

Materyal Maliyetıeri ··- 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 200.000 
(1 ki Ay Vadeyle ödenecek) 

ödenecek 1 şçiJik Maliyetleri 15.ooe 20.000 20.000 ZO;OOG 20.000 20.000 15.000 130.000 

ödenecek Genel Imalat Glclerlerl 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 1)0.000 
(Faiz v.b.l 

ödenecek Kredi Mektupları 50.000 60.000 70.000 70.000 50.000 300.000 - - - ---
öDENECEK TOPLAM MALIVETLER 20.000 25.000 1oo.ooo 12!5.000 135.000 135.000 105.000 40.GOO 5.000 -- - - - - -
YAPILACAK GöNDERMELER 100.000 100.000 200.000 20G.OOO 200.000 200.000 :ı.ooo.oco 
(SAT! Ş LAR) 

ALACAKLAR OZERINE A,LINJ!..CAK 
KREOIL.ER(o/• 80 Limitli) 10.000 10.000 110.000 160.000 160.000 160.&00 600.000 

TOPLANACAK PARALAR: 

Fl;ıansman Kurumu ve Sıınkada 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 200.000 460.000 soo.ooo 
(MNO) Işietmesinde !5.000 '5.000 !5.000 ıo.ooo ıo.ooo !50.000 11!5~~ ıee.aso 

FINANSMAN KURULUŞUNDA t<:ALAN SAKIYELER: 

- Teminatlı Kredi Mektuptan !50.000 ııo.ooo uo.ooo 140.000 120.000 50.00G 

-Para Olarak .~lınacak •(red ller 10.000 140.000 210.000 420.000 540.000 660,000 460.000 

LACAı<. SENETLERI OZERINE KREDILER : 100;000 175.000 350.000 525.000 675.000 825.000 "575.000 
!AY•~I Teminat Kıırşıll~mdil) 

TABLO: VI·- tşıklandırma Araçtan (Eioktrlk Prlzl ve Umba) ImalEelerı (MNO)·Isı.tmeaiRirı Imal Etme U.lty:etterf he Ampullerln Satırıatın~ Maliyetıeri 

ve Sağlanan Krediler. 

!<.AYNAK: GROSS, Make-or·Buy, 5.12. 
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1 MAYIS 1976...,.. 31 OC~I:< 1977 DöNEMI (Tutarlar TL. ol;ırak) 

DEVREDEN BAKIYE 

ARTI: Finansman ı-:.urumundan Atıncıcak ır>ııratar 

- Alacaktardan Yapıtan Tahsilatlar 

TOPLAM PARA MEVCUDU 

E:"si : Para Cıkışiarı 

Mayıs 

20.000 

Ay sonlarındaki para miktarı (20.()00) 

1.976 

Haziran Temmuz A§ustos ._,..._ 

(20.000) 35.000 20.000 

EyiDI Ekim 

so.ooo to.ooo 

80.000 80.000 160.000 160.00.8 160.000 

5.000 5.000 5.ooo ıo.ooo --
60.000 120.000 18$,000 225.000 2,60.001') 

25.000 ıoo.ooo .125.000 13_5.000 135.000 
~ 

35.000 20•000 60,0,00 .90.008 1.25.000 

GEREKSINIM DUYULAN PARA 

Mlı-<TARI: 

Maksimum Minimum 

Miktar 

A) Para Nr~I<Sanı 20.000 (Mayll ıt7&) 

B) Ihtiyat Miktarı 30.000 

C) ödenecek Banka KredUerl 20.000 

D) Kredi Mekt'uplarına Yatırılacak Depozıtolar 30.000 

Gereksinim Duyulan Toplam Para Miktarı 100.000 

YARDlMCI (YEDEK) PARALAR: 

·-·· Senetil ve senetsiz Alacaklardan Tahsit .Edllocek Miktar 

-Makine Döşem ve Donatımlarından Sa§tanacak Miktar 

YEDEK PARALARlN TOPLAM MIKTARl 

~0.000,

cıo.OQO,-

120,000,-

Miktar 

zo.ooo 

20.000 

.ıo.ooo 

60,000 -

Kiıııım 

125.000 

1.60.000 

ıo.ooo 

29!5.000 

:).05.000 

190.000 

TABLO : VII !sık1ancıırma Araçları 1 mal Ec!en (MNO) 1 şletmeslnlın .Imal Etme ve Sat&Nimtı scırıınıuıa llltkltı Para BDtçesı 

KAYNAK : GROSS, Make-or-Buy, s,83. 

1977 

Aratık Ocak 

190.000 200.000 

so.ooo 115.000 -
240.000 315.000 

40.000 5.000 ----
200.000 sıo.ooc 
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VIII~ iMAl ETr·AE. YA~DA: SATfNALMA KARARLARININ AliNMASiNDA PAZARLAMA 
VE. DI Ş ·TiCARETfN ETKiLERi 

Bi:t bu kesimde sotii .toıhminleri konulunda yeni geliıtirilmiı tekttiklerle do~rudan 

doğruya ilgilenmeyeceğiz~ Fakat potansiyel sotıı hacminin do1}ru olcrak saptanabilmesi 

için, i§letmenin imalat ve satınalma bıilumlerinin satıı balumu ile sıkı bir iıbirliği yap

ması ger~ktiğini de belittmeden geçemeyeeeğiz., Bu sıkı iJbirliği atoeılığıyla, potansi-

yel satıl hacmini saptamoda kullanılan ilgili veriler belirlenmit olur. iıletmenin po-

tansiyel sattı hacminin bil inmesi yonında ayrıca, schı hacminin mevsimlik dalgalanma-

lar nedeniyle kısa ve uzun ~e~dt) nasıl bir değitme göstereceğini bilmek de Bnemli

dir • Pôtamiyei &cıtıt hacn1trıe ii ilkin ~u verilerin elde edilmesi sonucunda, imal etrri(~; 

ya da satınaltnCi j:;olltfktiShil ICiptbmd<la laot.ıfniu Ust balbh\aktakt kilit yönetleiter, ma~ 

mul parçalerının imal edilması ya do satınalanmasa kanv•uttdca ddha bilttit;li karcaflar 

alabilme olanoğtna kavuımut ölutlar. Ayrıca, irncıiat clsıem ve dcnattmlaru1da olu~an 

eskimenin. ya da UstUn rekabet gUc:Une sahip takip iıletme mamuHei'h'iih, itletmenin 

sotı~ların.ı ne ölçUde azalttığını bilrnek de önemlidir., itte potansiyel iatıjlorın hacmini 

etkileyen· tum bu unsurların bilinmesi sonucunda, potansiyel aatlilc:tın miktarı en doğru 

bir biçimde saptanabilir •. Torkiye'de dikiı makinesi, buzdolabı, çamotır.makinesi ~Jibi 

dayanıklı tUketim mailarım imal eden itletmeler, satı1 pf·anlamasında oldukça ileri 

gitmi§lerdir. Bu itletriıtJiet böl"gelere göre ayrıntdl' satıt istatistikleri tutmakta, hangi 

mevsimde ve nerede,. ne miktar mal satabilocek)$tirtl çek yakloıak olarcık kestirebil-

mektedirler (1). 

Potansiyel satıı hacimleri oldukça sınırli mamul parçalarını imal· etmek için ek 

imalat döjem ve donatımlarının satınalınması kuıkusuz yenizdir •. imalat: bölumu bO§kanı 

(1) LÜTFULLAH TENKER iıletme iktisadı, Cilt 2, (Aiıktın:~: BUgi Bastnevi, 1969), 

s. W?.~. 
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ve sa~!nalma memurlarınca bilinmesi gerekli csteki fakti:>rlerden biri de, teknik eleman-

ı~:-~a belirlenmi~ ve mU~terilerca istenen mamul gerekleridir. Bu mamul gerekleri, sa-

t~'1(;;~maı ve imal etme eylemlerine iliıkin sınırlamolara doğrudan doğruya etkiler (':·)· 

i. PAZARLAMANIN iMAL ETME YA DA SATINALMA KARARLARI UZERiNeEKi 
ETKiSi . 

A, Pazarlama Ara,ttrmasının Cnemi 

Pazarlama aroıtırmcısıyla (3) bir çek endUstri dalında gehıtitilmesi zorunlu mamul 

~arçaiorıhın imal edilmesi ya do satUıahrim<:ısı arasinda çok $ıki btr iltıki bulunur, 

Yeni bir mamul için yapıian patat cıtattı;~Ttati, bu t'hdtm.ıi.O GluftUrCin mamul part;ala-

rının imal edilmesi ya da, satanalınması gerektiğini çoğu kez belirler. Yeni bir 

mamuiU oluıturan parçaların_imal edilmesi ya dd •atınalanması gerektiği sorunu, ilgili 

böl um ba§kanlarının kendi aralartnda yapacaklara karı ıl iki ı gCSrtJımeler vasıtasıyre de 

çö:r.Um!enebilir. Yeni momullere iliıkin fikir ve dUıunce1er c;Oğu ke% pazarlama arq-

tırmaları aracılığıyla, ya da mamul satıılarıyla görevlendirilen personelin mUJterilerle 

kurduğu ili~kiler ve mtJıteriler Uzerinde yaptığı inealemeler sonucunda kesinlikle be-

lirlenir. tviamul analizinde en ~nemli sor.un, nihai mamulu oluıturan parçal~ın sunu 

kaynaklarını ve ilgili maliyetlerini saptemaktadır. iıletmenin crqtırma böiUmU imalah 

daha ekonomik ve ket lı kılmak amacıyla çoğu kez, iıletmec:e halihazırda satılmakta 

olan mcımullere bağlı ek mamuller geliıtirir. Bir çek iıletmenirı k~ sağlama ~arısı 

ve hayatını sUrekli kıiması, teknik elemonlarca modelleri en iyi biçimde çizilmiı yeni 

(2) GROSS, Make-or-Buy, s. 30. 
(3) Pazarlama arcıtırması mamullerin ve hizmetlerin pazarianmasına ilijkin sorunların be

lirtilmesi ve çtszUimesi için gerekli bilgilerin (verilerin) sistemli bir biçimde toplan
ması, kaydedilmesi ve analiz edilmesidir. Pazarlama aaıtırması konusunda daha ay
rıntılı bilgi için bkz.: DAVID J.LUCK-HUGH G.WALES-OONALD A.TAYLOR, 
Marketing Researc:h, III.Baskı, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentic:e-Hıall, Ine:., 1970), 
s. C ; CEMALCilAR ve DiÖERLERi, s. 185; TENKER, iıletme iktisadı, cilt 2, 
s. 170. 
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mamulleri geliıtirme ve imal edebilme yeteneğine bUyUk e:slçude bağlıdır. Geliıtirilen 

yeni mamuller, iıletmenin tam olarak kullanomadağa imalat kapasitesini kullanmaya 

olanak sağladığı gibi, rakip iıletmelerin o alanı ele geçirerek, pazar paylarını ar+-

tırmalarını da önler (4). iıletme yeni imalat tekniklerini gelittirmek, yeni ve UstUn 

kal i teli materyal kaynaki(JI'ını bulmak suretiyle, ktır sağlama ve hoyatını sUrekli kıl

ma olas1lığını bUyUk tslçude arttarar. 

B. Mamul Pai'çaldran~. il tikin Fiyatlarin .Imal Etme Ya Da, ,Satli1olma Kcrarlarına 
Etkisi 

Şfddetli rekabetin mevcut olduğu bugUnUn piyasalaranda uygulanan iç ve dtJ fiyat 

politikaları, satıı h.acmini çoğu kez doğrudan doğruya etkiler. Bu etki, ithalat hacmi-

nin arttığı dönemlerde daha da kuvvetli olmaktadır. Rakip iıletmelerin fiyatlarıyla bo

ıarılı bir biçimde rekabet edebilmek içtn, iıletmelerin maliyetietini azohacak yeni yön

temleri surekli olarak araıtırmast gerekir. Maliyetler, bazı materyalin yerini tutan mad

delerin (ikame materyalin) ucuz fiyatlarla satıncılınmalara suretiyle çoğu kez buyuk öl-

çUde azaltılabilir. Ana materyalin yerine bu ikame materyal satınatanıp imalatta kul-

lanıldığında, bu değiıikliği mUtterilerin ne derece benimsediğini anlamak amactyla, 

pazarlama yöneticisince bir incelemenin hemen yapılmasi gerekir. Maliyetierin azaltıl-

ması sonucunda, iıletmenin mU...,iharine gönOIIU bir fiyat indirimi uygulamasana besılama

sı, çcxju kez sağlam ya da doğru bir pazarlc:ürta politikastna oluıturur, imal etme ya da 

satınafrııa maliyetlerinde boyttk artıtlar bekletttldlği durumlarda, maliyetierin ertocağı 

bilgisi imal etme ya da satınalma ytsnettcisince pazarlama yöneticisine hemen bildirUme• 

lidir. Pazarlama yöneticisi bu bilgiyi alınca, maliyet artıaferana gerektiğinde toketicilere 

yukleyebilir (5). 

(4) TENKER, iıletme iktis·.~ •. , Cilt. 2, s. 174. 
(5) GROSS, Make-or-Buy, s. 31. 
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C. Pazarlama BölomU ile imalat ve Satınali'na FIÖIUmleri kasındoki iıbirliği 

jıletmenin pazarlama l:xslumU ile, imalat ve satınalma bölumleri arasında kurulan 

i~birl iğinin dere,eesi, imal etme ya da satınalma planlamasanın etk•liğini bUyuk c;l

çude etkiler. imcdat bölomu iıletmeee imal edilmesi kararlqtırılan yeni mamul dizi-

lerinin maliyet unsurları ve imalatının uygunluğu konustnda, sorumlu pazarlama ytsne-

ticisi ne bazı önerilerde bulunmak zorundadır. iıletmelerin bir çoğunun oldukça ÇG~itli 

mamul parçalarını imal etmeleri nedeniyle, imalat bölurnll ile satınalma bölomu ara-

sırıda kurulan saka i§birliği, imalat bölOmUyle pazarlama böiUmU· crcısmda da kurulma

lıdır. Bir çok i1letmenin geltti'ne programlarının analizi, imal edilen ya da pazarleman 

mamul pcrçalarınıtt dizisinde yapılan çeıitlendirmenin çOğu kez ktJrlı olmadığını gö•

tetmittir. Bunun nedeni de, çoğu kez mamul planlal'nellına gereken csnemfn verilme-

mesine dayanır (6). 

; 

Mamul planlamasında gözöallnde bulundurulması gereken en önemli nokta, ~v.vt 

mamul dizisindeki mamul parçalarını ,gelitHt.mek, reklam ve satı1lara arttırıcı <;teki ça-
: ~ ;, ,ı : ' : . 

balario satıa hacmini arttırmaya çalı1mak olmalıdır. imalot bölomu yöneticileri, yeni 

imalat sUreçlerini denemek ve mamul parçalarının paketlentneslnda: kullanıldri yöntemla

ri geli1tirmek suretiyle, imalat maliy'etleriıii oldukça dU§Urebihrier. Yeni mamul par-

çalarına iliıkin örnekler ya iıletmenin mevcut makineleriyle imal edilebilir ya da su

nuculara imal ettlriltr. Yel'li mamul çoğu kez sunuculardan satınalınır. iıletme, mamul 

pdrçalarını yeniden sUraçiemek ya da ambalajında bazı değitiklikler yapmak suretiyle, 

yeni bir mamul gel i•tirebil ir (7). 

(6) Me CARTHY, 1.336 .. 
· (7) iLHAN CEMALCILARı Pazarlama ll,. {Teksir), (Eskiıehir: i.T.i.A., 1969). s. 12. 
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i~letmenin imal edip pazara sureceği yeni mamullorin Wketic:ilerce kabul edilip 

edilmeyeceğinin yeterli bir biçimde incelenmesi, pazarlama bc.;lumtinUn ana sorumlu• 

luğunu olu1turur. MUJterilerin kabulUne il iık in bu inceleme, ıeÇilen örnek mUıteriler 

Uzarinde yapılabilir. itletme yöneticileri yeni mamul imal etmeye ve mevcutları i!)'ileı

tirmeye karar verirken, tuketicilerin isteklerine bOyuk önem verrneieri gerekir (8). 

imaline karcr verilen yeni mamulun modeline ilitkin teknik niteliklerin, iıletmenin po-
. ,, .. 

Ittikasayla uyuıması gerekir. Ayrıca, bu yeni momulun imal i kCII"arlothrılırken, iılet

menin mevcut imalat olanakları; materyali ve teknik yetenekleri de gözönUnde bulun

durulmalıdır~ ~.J\amul geliıtirmede buyuk katkısı bulunan pazarlama araıtırması, geni§

leyen dUnya pazarlara arasında gerekli ilitkinin kurulnıoStnc:ıı da buyuk katkıda bulunur. 

Çunku, c;eıitli ulke1erde YOlayan fertlerin ve kuruluıların imal etme ya da satınalma 

seçeneklerini etkileyen mamui geteksirtmeieri, mamullerde ciadıkları nitelikler va ma

mul kullanma alatkanlıklaı birbirinden farklıdır. Mevcut mamul parçalCI'tn'm çeıitle ... 

ri nin artması iıletmenin maiiıul dizisinin geniılemesine yol açar. Mamul pcırça1arının 

ç~itini arttırmaya bO§Iamadan e:snce, gereksinim duyulacak materyal kaynaklarının me v~ 

cudiyeti konusunda, çcık dikkatli bir incelemenin satınalma be:slumunce yapılarak sonu--

cunun açıklanmail gerekir. Yeni mamul geliıtirmeye ilitkin eylemlerin tUmU, iıletme-

nin pazarlomci, imalat ve satınalma bölumlerinin birlikte saptadıkiC:ırı imal etme ya do 

satinalma politikasana bağlı olarak bqlotslmalıdır (9). 

(8) ALAN A.SMITH, Technolog~ And Your New Products, (\J'/ashington, D.C. :SmoH 
Business Administration, 1967 , s. 19. 

(9) GROSS, Make-cır-Buy, s. 33. 
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' ' 
D.. imal. Etme Ya Da Satmalma Sorununun. Ppzorlamqyo Kartt Ouyefltlığı 

imal etme ya da satınalma scrunlanno iliıki~ ytsnetim itlev ve eylemlerindeki de-
. ' 

ğiımelerle, pazarlama arasında çok sıkı bir ilijki vardır. i1te bu nedenle, pazeti ama .. " 

nın bir çok değiıik yönlerinin oldukça ayrıntı!~ bir biçimde inoelenetek, açıklığa ka-

vuıturulmasına buyok bir önem verilmektedir. En önemli imal etme ya da satınalma so-

' ' 

runlorı, pazarlamanın ana amaçları olan mamullerin dağıtımı ve riıamullerin bileıimi ta-

rafından yaratılır. Mamul ve mamul parçalorıiı;n ithal edilmesi durumunda yapilmCısı ge-

reken imal etme ya da satınalma planlama ve analizi, iıletmenin bir dıı ulkede faali

yetlerini sUrdUrdUğU zaman yapılmaSı gereken imal etme ya da satınalma program ve 

planlamasendan oldukça farklıdır (lO). i1te bu nedenle, imal etme ya da satınalma 

sorununun çözUmUndeıi sorumlu itletme yöneti e isi, i~letmerlin uzuh ve kısa döneme ili1-

kin tum pazarlcıma planları konusunda oldukçd ayrıntılı bir bilgiye sahip Olmalıdtr. 

imal etrile ya da satınalma sorununun ÇözümUnd:3n sorumlu iıletme yöneticiıi, iıletme-

nin tUm pazarlama planları konusunda gerekli bilgilere sahip olunca, kısa döneme 

ilitkin olarak alınan kararlarda yapılacak hataları kolaylıkla önleyebilir. 

. • DIŞ TiCARETiN iMAl ETME YA DA SATINAUM K,AAARLARI ÜZER!NDEKi 
F.TKiSi 

A. Gereksinim Du ulan Mamul ve Mamul Par alarını Dı Ülkelerdan ithal 
Etmenin Yorar crı 

Milli ya da yörel iıletmelerin bir çoğu; ithal edilmtı UstUn kaliteli mamul parça-

larlfu, teknik bilgiyi ve mesleki yetenekleri kullanorak rekabet gUçlerini hem ulke için

de hem de dı§ ulkelerde kuvvetlendirebilirler·. ithalat programının geli§tirilmesinde kul-

lantion genyöntemler iki c:iJamalıdır: 

(lO) Pazarlama plan ve programlan konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: LAZER, s .71-93. 
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i. ("nce, gereksinim duyulan mamul porçalarının ve bunların ithal edilebilme 

olona(ıının dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekir, 

ii • Daha sonra, uygun görUien zamanlarda gereksinim duyulan mamul parfialarının 

ithal ,:;dilmesi gerekir. 

!§!etmenin mamul parçalarını ithal etmesi, çoğu kez imal etme ya da satınalma 

so:-ununo bir yanıt oiUJturur,. ve bu durumda itletme ithal ettiği bu parçaları kendisi 

imal etme ya da sa tınalma yoluna gitme%. Bundan bqka, mamul paçalaranın dıı ül

kelerden ithal edilmesi, iıletmeye mamulun teknik Ustunluklerinden yararlanma olana

Gl• sağladığı gibi ayrıca, maliyetlerde tosaruf yapma olanağına do sağlayabilir. 

B. Teknik Personelin Daı Ülkelerden SCJŞianmoaı 

Ülkelerin çoğu, önemli teknik personeli özellikle araıtarmo ve mUhendislik olan

larında çalııtırmak Uzere, dtt Ulkelerden sağlamaktodırlcır. flu kilit personeli yurt dı

ıından sağlamemın temel amoeı, ilietmenin yörel personelini mamul gelittlrme konuıı;un

do yeni fikirleri e donatmaktır. Ulke içinde satılan mamul ve mamul parçolorının bir 

çor~u, tamamen dıı ulkelerden sağlarur. Çunku, bu mamul ve parçalaranın ulke içinde 

geliıtirilmi§ yeni imalat yöntemleriyle benzerlerini imal et-mek oldukça gUçtor. i§te, 

dt§ ulkek::rden sağlanon önemli teknik personelin sahip olduğu teknik yetenekler, yö-

re! i§letmelere timdiye dek tamamen ithal ettikleri mamul ve. porçalaanr çoğu kez 

bizzat imal etme ve bu dt§ ulkelerle rekabet edebilım olanağın• sağlar. Yörel illetme

terin sağladığı bu UstUnlukbr 1 scnuç olcrak bu ith~tmelerinin imal etme ya da satmalma 

politikalarını etkiler. iıletmeler oldukça uzrnaniO§maı teknik yeteneklere; madencilik 

mulıendislik, kimya ve fizik gibi alanlarda daha çek gereksinim duycrlcr. A.B.D'deki 

iıletmeler çalııtırılmıı olduklerı yabaıcı teknik personele öteki ulkelerin iıletmelertıııe 



gör~ da!ıa fazla ödemede bulumnak, ~o m<XIern cföıem ve ınoki.;~lerlct dondtmcık ve 

uzmanlık orottırrnolartnda daha fazi d bir setbeltl ik tanımak gibi, bir· Çek UitUriluk'ler 

sağlemak1Qchr (ll), 

Yörel 1Jletmelerin çoğu, daha fezlo ~a~c~· teknik pertonel çalettarmali ~~ettyia, 

ek mamul dizilerine ·sahip otobilirler, Ek ~mul dizilwil•in sayıtıt dtt olk~ler&tn pa-
, .. 

tentlerin satınalınıp lcullanrlmcıst, cht aul\ucutardan yapılan momul p~ç~c olamlaru11n 

sUreki i olması ve aracıların sUrekli olarak kullantimaat suretiyle CfohO des' ~.ht.• Pd

zarlama cırcıttırmcat yeparı itl•tm.eler, dı1 ulkelerden aahRaluıo~ bazı ~ul ve par-
' :' ' 

çalarinın sa~lonabilmeaine llifkln bilgilerin topiOfttna~ındo yabancı p*sfltelin yaarları-

nı belirtilrler ve ayrıca, çeıitli ulkelerden belirli mamul ve parçalarınarı ~Qttrtalınmcısı 

için önerilerde bulunurlar, 

C. Mamul ve Mamul PC!$alt.ftnln Oıt o,~elerdan ~loıtmali 

Tum ulkelerdeki ytsrel illet~ler,)en ·yilhwda yijteJ iYtQWıul ditilerini genl,letmak 

ve mamul dizilerine bdt\. lhı~eletde bulunmak Cin\C·\~}o, dı~ Ulk6letde .ek ~1 ve 
; ~ 

imalat sUr~~lt!ri. konuiui\dö dttıffil~rrid y0pmaya boalamaılerdtt• C:aellikle dıı ulkelerde 
' ~ 

yeni mamul ve imalat sUreçlerinin gelittirilmesi J(lftuçundo, ytirel tuketicilerin buyuk 

bir çoğunluğu bu dra ulkelere ytsnelmi)tir • Ülkeler areaiflada mQmul ve mamul pcırçala-

rının alım ve satımının bUyuk t>lçude artı1 gtsstermesinin en t;nemli •edeni erini; imal at, 
\ . . 

pazarlama ve ulcıttırmo teknolojilindeki gelttmeler, Ulkelerl. &ohnaİrnc:t gUçlerinin ort-

ması ve genel ekoncrnik dOzeylerinin yUkisimesi oi\Jiturl.t' (12)• trneğin; bir Japon 

(ll) 0ROSS, Make-or-Bur, s. 34 •. 
(12) Iktisadi Rif.or, (Ankara: TUri<iye Ticgret Odaları, Sonayı Odaları ve Ticcıret 

Borsaları irliği, 1973), s. 495. 
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i§k~tm'3si son yıllarda pamuk iphği imalatında kullanılan iler.i bir teknik geli~tirm!§tir. ·· 

Japon i§! etmesi, öteki ulkelerdeki i§letmelerin. yı->rel ve uluslarorQSı pazarlarda dokuma 

ipliği koniJsunda rekabet gUçlerini arttırmaları için, bu tekniği kullanmalarına izin ver

mi~tir. Tekstil. endüstrisinde geli§tirilmiı olon bu teknik, içinde bulunduğumuz 20. yUz

yılda önemli bir ilerleme olarak kabul edilir 03). Yörel ekonomilerde ödenen yuks(;lk 

Ucrçfler SO!'lucundo olu§an ekOnomik gtJçiUklerin bir çoğu,geli~mi~ Ulkelerin geli§tirdik

leri bu gibi ileri teknikieHiı kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilir. Ucuz aleirak ithal 

edi:(cın mamul ve parçalarlriırı Ostunlu1deri eri geli~mi~ ycsrel imalot yöhfemleriyle bir

h~§tirilerı:;k, imal etme ya do satmalmanın etkinliği arttırılabilir.·. 

Yeni mamul parçalarının ve daha etkin imalot sOraçlerinin milli ekenomilerce dı§ 

ulkclerden ithal edilip kullonılması som.ıcundc:ı ycsrel i~l:::~tmelerin karları buyuk <:>lçude 

artabilir. i;:;te bu nedenle, i§letmenin gereksinim duydu~u mamul porçalarını sağlamakla 

sorumlu satınalma y<:>n.:::ticisinin, i§le·tmJce seçilebilecak imal etme ya da satınalma se

çeneklerinin sayısır'il arttırmak amac tylo, i~! :-~tmece ithal edilebilecek mamul parçala

rını. sUrekli olarak orO§tırması gerekir. i§letmenin satınolma yemeticisi ithal edilebile

c•.9k mamul parçalarına ili§kin bilgileri ancak, dı§ olke i§letmelerinin. temsilcileriyle 

toplantılar yaporak ve yabancı yo)lın!arı okuyarok elde edebilir •. ithal edilecek mamul 

parçalarına ili§kin verilerin elde edilmesinde kullanılan en belirgin yöntem; imal etme 

ya da saf·ınalmo yöneticilerince ve işletmenin pazarlama böiUmUrice sUrekli bir biçimde 

·yapılan inedeme ve arO§tırmalordır. 

Dı§ ulkelerce imal edilen yeni mamul parçalari nı asağlamoıYo' ili§kin bc!§ka yöntem

ler de mevcuttur. Son yıllarda gel i§tiril en en {)nemi i yöritem; otomobil yedek parça-
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lcırının dtt Ulkelerde imal edilmesidir. Bir kaç Avrupa iıle:tmeai, patent sohibi' Amerikan 

iıletmelerine en son gelittirilen otomobil koltukla-ını ve öteki otomobil parçalarını 

A.E·.D. 'de lisans sözleımelerine dayanarak imal etme konusunda öneride bulunmU§Iar-

dır (14). Çoğu kez ba§arılı olan y15ntemlerden biri de, yabancı kökenli iıletmelerin 

y&el iıletmelerle birlikte anonim tirket biçiminde imalat iıletmesi kurmalorıdır. Batı 

Avrupa ve Japonya'daki imalat ilietmeleri bugUn Amerika'da yatırım yaparcık bUyUme 

çabası içindedirler (15). Yörel iıletmeler yurt içindeki imalat hacimlerini geniıletmek 

ve imal edilen mamul parçalarınan dağıtımını kolayiO§tırmak amacıyla, yurt içinde ku-

rulup eylemlerini sUrdUran çok uluslu (16) iıletmelere ortak olmayı ve onlarla muıterek 
1 • 

giritimlerde bulunmayı son derece yaarlı bıJimQktadırlar. Azgeliımiı ve Turkiye gibi 

geliıma yolunda olan ulkelerin, dıı ulkelerde imalat iıletmeleri kurup iıletmeleri ol-

dukça olanaksızdır • Çunku, bugUn kqullarda TOrkiye'nin teknoloji Uretip satma olana-

~ı çok sınırlıdır. Turkiye, teknoloii Uretme ya da teknoloji geli1tirme qamasına he-

nUz ulaşamamııtır (17). i torkiye ekonomik kalkınmasını dııarıdan transfer edeceği tekno

·lojiye ba[llamı1 bir ulkedir. Yurdumuza gelen yabancı sermayenin çoğunluğunun yerli 

ve yabancı sermaye ortaklığı biçiminde olduğu görUimektedir. Son yıllarda Devlet 

Planlama Tetkilatı, yabancı sermayeli iıletmelerin; ileri teknik bilgi, UstUn tecrube ve 

(1·0 ~.s.k; .. s. 3 5. . 
(15) !NAN CZALP, Çok Uluslu lıletmelerin Yönetimi., (Ankara: Kalite Matbaası, 1976), 

s. 31. Avrupa Ülkelerinin A.E.D.'de yaptıkları direkt yatırımların toplam tutarını 
gösteren tablo için bkz.: GROSS Make-or-Buy, s. 36. 

(16) Çok uluslu i1letme, iki ya da daha fazla ulkede genel bir yönetim stratefisi al
tında i1letme kaynaklarının ulkeye bakılmaksızın dağılımı ile, mUikiyet ve Ust 
yönetimin çok uluslu olmasıdır. Çok uluslu iıletmelere ili1kin botka tantmlar için 
bkz.: BURTON TEA Gl JE, "Multinational Corporation; Profil es and Prospects", The 
Conference Board Record, C. VIII, S. 9, (Eylul, 1971), s. 20-30; WILLIAM A. 
DYMSZA, Multinational Business Strategy, (Ne"'·'York: Mc<3raw·Hill Book Comp., 
1972), s. 2. 

(17) TUNA ÇETE8iN ı:çANSIJ, "Turkiye Teknoloji Sotabilir mi"? Sevk ve idare Dergisi 
S.71, (Temmuz, 1974),_ s. ?.2. 

; ~ .; :. ı . 
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geftiJ bir orgonixc:syon !e bUyuk bir sermaye gerektiren, kalktnmo o1anırtd<ı ~ncelik 

verilen, ve imalati ihracata y6nelmi1 sahalara ve turizm sekt~Ufte koydırılm01ına ça

lqmaktadır (18). Teknoloji transferine karar verecek kitilerin 1\e istediğini bilmesi ve 

bu teknoloji yi nerede ve nasıl kullcırtOc:ağı kcınusuncld<i koralılığı önem qımoktadır. 

Yörel itletmelerin yabmeı k~kenli ialetrnalerla c:ırtaklqo çaJeamolcrı; yC;Srel i1let-

melarin yeni mamul parçaiCI'ens gelittirmesi ve mevcut parçaları iyileatirmesi için son 

derece yerarlıdar. Bu mamul pcrçalaının özellikle imal etme ya da satanalma seçenek

lerince sağlanması olanaksiz olduğu durumlarda, yabancı ktskenll itletmelerle kurulan 

ortcıklık yörel ialetmelere boyuk yc.-arlcır sağlar. Çunku, mamul pa"ÇalQ"ı transfer edi-

lan teknoloji sayesinde en iyi y~ntemlerle imal edilebilir. Çek ulualu iıletmeler gelit• 

memia ulkelerda goğu kez ileri teknolojiyi gerektiren endustrilerde eylemlerini sUrdUr

mektedirler, ileri teknolojiyi zorunlu ktlan ve ulke dıaandan ithali gereken mamul pa

çalcırıntn ulke iglnde imal edilmesi, dtsviz tasarrufu sağlayabilir, Yabancı ktlkenli iı-

letmelerle yapılan ortaklık stsdeımelerinin ve lisans anlqmalcrenın ytsrel i1letmelerin 

imal etme ya da satınalma programını geliatirmelerine bUyUk katkısı olmaktCidır. Yu

ral ialetmelerin bir çoğu dıt ulkelerden maliyeti cJUaUk ve iyilettirilmia momul porçala-

rı nı ithal ederek imal etme ya da sat& naima sorunlarının çoğunu ç~zumlemektedir. Bu 

mamul parçaları ithal edilmedikçe bu i1letmelerin imal etme ya da satınalma sarunla

rtnı çtszUmlemelerl olanaksızdar. Mamul pa-çal arının ithal edilmesi nihai paçaların 

yurt içindeki montajını buyuk tslçude kolayi aatırabiiir. Çunku bu pc.-çalcr ithal edilmez 

OG) ORHAN OÖJ(ER, 11TUrkiye'de V aberıcı iabirliğini Uygulama TUrleri", Sevk ve idcre 
.D.erg.lsh S: 41. (Ocak, 197?.), s. 19-21. TOrkiye'de 622.4. Sayılı Yabaricı Sermayeyi 
Te1vik Konununcbı VorCI'Ianan lıletrnelerin 197.4 yılınan sonunda ulkelere gtire doJ•
Iımını gtssteren tablo için bkz.: RIOVAN KARALAR, ~~sermayenin Evrenselleımesi: 
Çok tıJiuslu Şirketlar, ESADER, Ci LT XII, S.2, (Haziran, 1976), s. 85. 
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ise, ya dı§ ulkede imal edilmeleri gere~ ir' yc;z da hiç bil" tekilde loQianc;~mazlar •. it

halat çoğu kez yörel iıletmelere dUJUk mal iyetti parçaları s(Jğlamafartna olanak verir. · 
. ~ 

Faka~ mamul porçaları du~uk maliyetlerle birlikte oldukça belirgin bazı· teknik ustun-

lu!dere de sah'ip olabilirler. Yörel. iJI.etmelerce ithal edilen mamul parçal artnin sayı;.. 

ca artması sonucunda, ulkedeki sunucular ile dı1 ulkelerdeki sunuc~la~ arcıs.ındoki re• 

kabet oldukça §iddetlenir ve mamul çeıitlendirme eylemleri de atar,_ Rekabetin ıiddet

lenmesi ve mamul çeıitlendirme eylemlerinin artması sanucunda do, yörel ilietmeler 

imal etme ya da satınalma scrunlartnı daha kolay çözUmleme olanağına kavu1urlar •. 

Hem kuc;uk hem de buyuk ilietmeler ç~itli iç ve dıa sunucvlc:ır arasından_ en ~ygununu 

seçme olanağını elde &derl~r. En uygun sunucuyu seçme batarısı do imal ~tme ya_ da 

satınalma sorununun :~z'UrnUnden sorumlu tutulan satmalma yöneticisinin yetenek ve 

hayal gUcUne buy.uk 61çUde 'bağlıdır. i1letmelerin yörel ve uluslararası rekabetle sava

~obilmeleri için; gereksinim duyulan bazı teknik personeli, mamul sUreçlerini, mamul-

leri ve mamul parçalarını dt§ ulkelerden ithal etmenin· ve ycıb~ncı kökenli iıletmelerle 

ortaklık kurmanın gereğine inanmaları gerekir (19)-. 

D. Mamul Parçalarının ithalinde Atmması Gerekli· Cnlemler . · 

Yukarıda mamul parçalarını ithal etmenin· belirli yarcrl(ll'ı Uzerinde durduk. Şim-

di de, korııloıtırmanın yapılabilmesi amacıyla, mamuJ pcrc;olcrının ithal etmeniri sakın

colarını ve alınması gereidi iSnlemleri açıklamaya çalttcılım• 

Yörel iS zel ijletmelerin d tt ulkelere yaptıklan hareamolart kısmak sUretiyle, Ul

keni,-ı dı; ticaret biletıçosundaki caırı .açıklart kapatma sorumluluğunu hukumetle pay-

(19) GROSS, Make-or-Buy, s.37. 



- 196 -

lqmcıları gerekir. Bir ulkenin dıı ticcret bilançCiu, yörel bir ialetmenin imol etme ya 

do sahnelma politikcısı gereğince yopmok zcrundcı olduğu dıt kaynaklı teck:.riklerini ya-

netmemesine kor1ın, bu iıletmenin uygun olmayan dıa kaynd<lı tedarik eylemlerinin tu-

mUnU dt§ ticaret bil~çCIUndon yororlonmcık suretiyle belirlemek olurludur. Gereksinim 

duyduklerı mamul porçolcirını daha önce yurt içindeki sunuculerdon sağlayan y6rel iı-

latmelerin bir çoğu, dıı ulkelerdeki mamul parçası fiyatlorıntn duımesi ve kalitesinin 

yuksaimesi nedeniyle, parçalerı d tt ulkelerden ithal etmeye baılcrla. A.B.D. •de 

yapılan bir crcııtırmo, iıletmelerin % 70'nin sağladıkları maliyet tasarrufu nedeniyle, 

% ~?2'nin de kal i te nedeniyle mamul perçalarını d tt ulkelerden ithal ettiklerini ertaya 

koymt.J§tur (20). itletmelerin izlediği bu ithalat politikası ilk bakııta uygun bulunabilir,. 

çUnku bir iıletmenin mamul parçalarını en ucuz bulduğu bir pazardan sağlamak zorun-
,' 

do oluıu, çoğu kez bir kural olcrak kabul edilmektedir. Ytsrel iıletmelerin satınalma 

yöneticilerinin bugunku ialetmec:ilik kqqllarmda 1 d11 ulkelerin satıı fiyatlarm ı do 

gözönUnde bulundurması gerekir. Ytsrel imalat iıletmelerinee imal edilen mamul per-

çolcrtntn miktarı y~rel talep miktormı C!Jabilir. Yurt içi pazarlarda yurt dttmdan ithal 

edilen mamul parc;alormın da satılması nedeniyle, ytsrel iıletmelerle dıt kc:skenli iılet

meler arasındeıki rekabet gittikçe ıiddetlenir. i1te ohııan bu 1iddetli rekabet, y6rel 

itletmelerin mamul porçalarına iliıkin satıa fiyatlarını dU!Urebilmeleri için, maliyetle-

rini ckJıUrmelerini zorunlu kılar. Mamul parçası maliyetlerini dUaurmak bir imalat iı-

i etmesi için son derece gUçtOr • Bu nedenle, i1letme yl:>neticilerinin maliyetleri dUJUr-

meye çalııırken, fiyat istatistiklerinden b01ka öteki etke~leri de gözönUnde bulundur

maları gerekir. Mamul porçalarımn dıı ulkelerden ithal edilmesi itletmeni·n çıkarlarını 

daha fazla arttırayorsa, iıletme bu parçalerı ithal etmelidir. iiietmenin sotınolmc:i yö-

(20) IRVviNG liPKOWITZ, 11 Before You Switch to Foreign Suppliers~ The Management 
Review, (Januory, 1961), s. 6. 



-19.7 -. 

neticisi, iıletmenin en önemli sorunlarından birini iyi bir poıc:ra sahip olmanın oluı-

turduğunu bilmelidir. Bu nedenle iyi bir satinalma politikast, her 1eyden önce ma.li

yetlere yanelik oldu~u gibi, oyraco pazara da yönelik olmalıdır (21)_. ·Eğer iıletmenin 

sahnolmo politikast, iıletmenin momullerini en çok sottığı bir pozaiı tahlikeye sokuyor

so, bu pazaın sağlamlığı bir çok ciddi sorunla kartı kOJ]ıya demek-tir,. Yurt i~inde imal 

edilen mamullerin bUyUk bir miktarının genellikle yörel pazarlarda .satıhnası nedeniy

le,. yöre! iıletmelerin bir çoğunun en iyi pazarları yurt içinde ·bulduklaı do bir ger-

çektir. Pu nedenle iıletmenin satınolma politikası i1letmcnin imal ettiği mamul parça-

lorının satılacağt yörel paz:arların gUcUyle yakından ilgilenmelidir. i1letmeniti dOhc 
. ' 

önce yl:Srel pazarkırdon soğladığı momul pcrçalcrını diJ ulkelerden ithal ;etmeye ~lo-

ması, yörel ~unucuların ve ilgili öteki iıletmelerin satınelma gU<;Ierini oldukça zayıf-

lattr. f-iyat nedeniyle dı1 ulkelerin sunu kaynaklarına yönelmeyi amaçlayan ilietmeler, 

imal etme ya da satınolma poli:tikosı gere?jlnce yörel ve dıt piyasalardan ·soiJiayacak

lort ·~ yuksek toplam değeri gözt;nUnde bulun·durup değerlemeleri gerekir .• Bqko bir 

deyiıle, dıı sunuculardan SQtınolmoklo sağlamıı oldukları maliyat tasorrüflcrı ile, k(o/• 

bettikleri toplam değeri kesinlikle belirleyip kaıılqtırmalaı gerekir~ 

Dt§ Ulkelerin sunucularına y6neliı, yörel sunucuların ve bunlann çoJııtırdığı .iı-

çilerin satınolma gUcUnU ger~ekten zayıflatır;. Eğer bu dıı sunuculcro yl:Sneliı Oldukça 

yaygın bir duruma gelirse, ulkenin satıncilma ÇJLJcUnde oluıcıcak bir o:ıalmo yörel en-

dUstriferin bUyuk bir kısmına iliıkin momul parçalarının sotıldığı yörel pazalor1 bUyUk 

ölçUde etkileyecektir. Bu nedenle yörel sunuculardan dı1 sunucula-o yönelmeyi amaç"" 

loyan iıletme yönetieilerintn sat,nqiJ:no kararlarının doymdığı temel fikre yeniden ince-

Ul) GROSS, Make-or-Buy, s. 37. 
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lamelwi son derece &temlidir. o,, IUftUOJICJro yöneli1in ned~i~ daa ~ çekici

liği mi, yoksa itletmenin eld~;ı edelMieceği en yuksak toplowt değer mi olduğu kesin .. 

likla belirlenmelidir (22). Yısrel. lunotuler eylemlerini, kendi c;akcrla-t nedeniyle, 

yurt içinde yerlqmit en iyi IIICiffetilerfMı hizmet etmek omaea U zerinde yor]unl~trrırlcır. 

Dı§ ulke sunuculorı, mamulleri ni satınalan t>teki ulkelerckıki alıeılcı·a kendi ulkelerin· 

deki oltcıla kader öftem verme21er. Çunku y&el sunucular aylamlerini daha çok yö

tel pazorlcrda yoğunlqttrarlar. Yörai sunticulor yallardar ytıral mUfterilerinin geteksin

rnalerini kartılamak için çaba harcamd<todırlao • Dıa tunuculor ite, c!Unyd pazatlarında 
. i 

oldukça esnek bit crganizaayon kutrrk'Jyi, bu pazaricra çabuccık: girmeyi ve pozam koy-

na§ını al daktah sdnto çobucck cıytalmoya omoçlorndctadarlor. iıte bu nedenle, dıt sunu· 

eviarın bir çoğu mamullerini ticari iıletrneler ve sotı1 ocenteleri tıtacılağı ile satarlar 

ve bunun için de, yörel sunucular gibi MUJterilarine c;etttli satıı hizmetlerini sağloya

mazlar. Oysa, y&el sunucular imal etme ya da satanolma planlamosmda 'bşllrti• 

lan tum ~orunlu hizmetJeri inutterilari~W ~l~ ;r4ılarlq,23j. ~1 porçcılcrano)lit

kin fiyatlar yörel sunuculcrca sağlanan bu sattı hizmetlerini içarmez. Ayn1 yt;reJ böl-

geda bulunan sunucular ve mUJteriler çoğu kez birbirlerinin gereksinimlerine ve imalatm, 

tuk::ıtimin ve ticaretin temel ialevlerine karı ı daha fazla duycı"l ı lık göstermelerine kar

l'"' dı1 sunuc:ula ihracat pazalarında bulunan mütterilerinin ijzel gereksinmelerinden 

daha çok, dUnya pazarlarında oluıon fiyat değ itmelerine duyCI'Ialık gösterirler. 

Dı1 sunueviara boğlı olmak, i1letmeyi daa sunueviaran bulunduğu ıUlkelerde olu1on 

politik ve ekonomik krizlf:l'le kCI'Jı karııyc bıraktığı gibi O)trıca, halihazırda kormO§ık 

ve de8i1mekte olan scıtıncılmo kqullorım daha da gUçle1tirir. Dıı sunucular, bir ihra-

(?.-) UPKO'NITZ, s. 7. 
r::]) Yörel sunuculcrca yörel mUıterilere sağlanan bu SOhJ hizmetleri konusunda aynntılı 

bilgi için bkz.: CROSS, MrJce-or-Buy, s. 38; liPKOWITZ, s. 8, 53. 
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ea~t olarak, genellikla fiyctfarlo rekabet etmelerine kJ!'"' y&el •unueuta sodeee 

fiyatler lo rekabet etmek zorunda olmayap oyru;a; telatik hizmetler, croıtarmo, mamul 

geliıtirme ve mamullerin değatama gibi hl~metleri de Jurundc zorundadarler. Yörel su

nuculaın ·mamul flyotlaı dı1 sunveulaan momul fiyatlarana g6re bircız yOksak dahi olsa,. 

yör&l m{}Jt-srilerin bir çoğu yukcrtda belirttiğimiz hizmetler nedeniyle ıy6rel· s~rtuculara 

yeı1 tutarlar (?4) • 

E. ihracatın imal Etme Ye. da Satınolma Koreriarı Üzerindeki Etkisi 

Yörel ima~at iı!etrnelarinin ~ereksinim duyduklaa mamul pcrçalcranın ve imalat 

sUraçierinin dtl. iJlkelerden ithalini önlem~ i~in bUyUk çaba hcrcamafartna korıtn, bir 

çoğu dı§ ulkelerin imcıl ettiği mamul parçalerının yörel pazaricra girmelerini önleye-

mez. f.unun botlıca nedeni, yC:irel imalot iıletmelerinin imalat maliyetlerini dıa ulke-

lerdeki imalot iıletmelerinin imalat ma~liyetleriyle ·r~kobet edebilecek ~eya lndirEimiCi-

meleridir. Bazı itletmeler dtj aunucvlartn fl~atlcrıyla rekabet ~lmek ve dea ~larda 
' .. , ~. 

mamul parçalerının sahaını (ihracını) arttarmak amac; ıyi cı girlıimlerde bulunurlar. Bunun-

la birlikte, yörel i1letmelerin oldukça yUksak imalot maliyetleri sorunu yine mevcuttur 

ve yurt içinda imal edilip ihroc edilen mamul parçalorantn ~enellikle çok azı dıı fi-

yatlcırla rekabet edebilir. Dıt fiyatlarla rekabet edemeyen yijrel ialetmeler, imalat 

maliyetleri kendilerinin imalat maliyetlerine göre dtJaUk olan dıt ulkelerda ıııomul par-

çalcrını imal edip satmak suretiyle, dıt ulkelerin bu dUıuk maliyetlerinden ya-arlan-

maya çqlııırlar. Maliye;t unsurları içinda en önemlilerinden biri Ucretlidir. Ucretler 

u.lkeden Ulkeye farklılık gösterirler • Aynt i1in yapımı i~in bir Ulkede ödenen Ucret ihıf 
. ~ . 

boıkcı bir u lkede ödenen Ucret birbirinden farklıdır. C zellikle cız gel i~nıi§ ulkelerda 
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i~gUcU fiyatları oldukçc.ı dil§uktur. itte bu durum, imalat maliyetleri yUks~k ycstel it .. 

letmsl.;;ri, bu ulkelerde fcıcıliyet göttermeye itmektedir. (:ta yandan ulkeler orasında 

materyal maliyetleride farklılık gösterir. Materyal ve yardımcı maddelerin ucuz oldu .. 

ğu u!keler, imalat maliyetleri yUksek iıletmelerin mamul pa-çalarıni imol edip sota-

cok!arı u!kel er olacaktır. Ycsrel iıletmelerin materyal ve itgUcti fiyatlarıntn dUJUk ol

duğu ulkelerde mamul parçalarant imal edip daı pazarlarda satma eylemi kısa bir sUre 

için arzulanan pazarlama sonuçlanna sağlarncaana karıın, öte yandan imal etme ya da 

satınolmayla ilgili tedarik eylemlerinde bUyUk karrnaııklaran oluımasına yol açar (25). ii 

Hiçbir i§letme materyal ve itgUcU fiyatiartnın daha dUJUk olduğu dı1 ulkelerde imal et

tiği mamul parçalar tn ı, genellikle daha yUktek itgUcU Ucretlerinin ~dsndiği yörel 

pazarlarda satmayı kesinlikle dciıunmez. 

f. Dıı Ülkelerle Yapalan Lisans AniCIJmaları -
Dt§ ulkelerle yapılan lisans anlaamaiCI't, imal etme ya da satanolma saununa 

ili~kin karmCI§ık durumlaran çtszUmUnde önemJ.i.·,bir rol oynar. itletmelerin bir çoğu, dt§ 

ulkelerin i§letmeleriyle son derece ya-arlı liıans onlqmalara yapmaktadır. Yapılan bir 

lisans anlaımasanın yararlarana ve uygunluğunu belirlemek amacayla yapılan bir analiz, 

~ağıda belirteceğimiz au konuları içermelidir (26): 

i. Uzun dönemde ihracattan sağlanacak ktırla-la karııiCtftırılması gereken lisans 

Ucretlerinin tutarı, 

ii.. Yesrel imalata ilitkin iıçilik, materyal ve yardımcı maddelerin beklenen 

mali yetl or i , 

('; 1:.) . ,, 
{~6) 

·~::ROSS, Make-or-Buy, s. 39 • 
A.g.k.., s. -40. 
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iii. Yurt ı9irıde llı:ntan ifgUedn«M, tetttll tflotetyolin ve enatjin~~. b~·~~~up 
bu 1 unı\ıtadığ ı, 

iv. Siycıai durum, tsı:elhkfe pt~l petcilehri IUtUıftdert koldıfı~rnaitncı ilitkin 

bir karca-ın bufuflu~ bulurhttodığı, 

v. litantı alan ifletmeitfi\ sohfp olcJuöu teknolofik bitginin dO!ayi• 

bazısi •unltıtdır: 

i. itlıdlota ·ilitkin illitlamblc:ttn crtadaft kalkmaaa, 

ii. KuÇuk hnalot iıfefmelerinin çcle az bir yataramla, ya da hiÇ yatırım yapmak-

sa:tin dit tJlke pazatlarandan yatat'IG~tm<~ olanağancı kavutmc:~~a, 
... 

iii. Gel ir kaynaklerının çeıitlencfirifntesi, 

iv. Dıı ulkelerde mevcut teknolojik bilgiden, yöneti nı. beceritinden ve pciı:arlatna 

arqttrrtıasmdald geliıhleleidıM, lisaneı alan itletwneleril1 faaliyette bulunduğu ulkelerin 

yardtlmmast, 

V t imal etme '/0 da taflnafma lcfunf•ı efa dahil olrncf< 0%ere, i'Jnalat sorunların

d<:ıft bit ÇöğUhun çötUmie«rn.Mt • 

lisans anlatmaları illetmelere diJ ulkelerde imalatta bulunmaya olanak sağladıÇlı 

gibi ayrıca, itletmelerin bUyUk mikter'da serrneye ya da ytınetim ~abcısı hcrcamakstzın 

yUksek tutarlara ulqan ithalat vergisi ödemekten de kurtc:rır. Lisans aniOfmaları bO§ka 

durumlarda mamul pcrçalartnın imalot clanaklarant qlamanın gUç olduğu kuçuk pa-

ı:cırlcrda i1latm,eleri imalatta bulunft'ICIIcranı sağler. DıJ ulke paacıriCI'ında mevcut ekono-

mik ve siyasi riskler; iıletmelerin mamullerini, sermayelerini ve öteki varlıklarını yok 

olma tdılikGsinden kcrumak için liaCiftll boğlamalcrana zorunlu kılar (27). 

(27) BERNARD GREISMAN, J.IC.Lcaser'a luaines~ Management Handbod< Third Edi, 
(Newyork: Mc:Graw-liill Bôôk e~.: 1968), s. 702. -
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Lisans aniCJ§molcrı bir taraftan ytsrel fmalat lafetmelerine sayı11z ycrarlar sağlar-

k en, öte yandan bir takım saletneaları de beraberinde getirir. Lisans onlaamasının her 

ik i tarafça seno erdirilmesi olur i udur~ Bir imalot ltietmesi, bir imalot yönteminin ya 

da bir yötietim becerisinin batka bil~ illetmete kulhıulmasli\a ~~in vermekle, bu i~let~ 

meyi bi~ takip iıletme durumuna getirn1ij olöbthr. liaaniı aian itlatrrie, eğer bu lisan

sı al mamli olsaydı in'lblatta buiunrnatl ojciridclti oldeci<lt. Bu durumda lisansı veren i§-

!etmenin y<tıeHdleri ve teknik personelf lisans vermek için bafka iıletmeler arayıp bul-

mak, ya da dıJ tmalotta sık sık kcqılqılan bu tur sorunla-ı çözUmlemek için.r buyuk 

bir çaba harcamak zcrunda kalabilirler. liiCNa alan i1letme bazı durundarda kaını, 

lisansı veren iıletmeyle paylotmak zorunda lıurcıkılabilir. Bundan bOfka lisansı veren 

iıletme, kendi çıkalarına korumok amacıyla lisans sUreeiyle çek yakından ilgilenerek 

onlO§maya öyle bir biçim verir ki, bu durumda lisansı olm itletme kaliteye iU1kin 

standartiara ve pazarlama ilkelerine uymak; imalat ve satıtlcırın• da lisansı verıan i~-

letmeye dozenli ve noksonsız bir biçimde bildirrnek zorunda barakılabilir (26). Çunku 

lisans anlqmÖICI'ında en önemli serun, lisans• alan iıletmanin mevcut kalite standart-

larını korumasıdır. Bir ulkede lisans anlqınalı acınucunda imal edilen mamul parçaları-

nın kalitesinin duauk olarcık pazarda satiiması, lisansı veren itletmenin aleyhine bir du-

rum yaratır. Mamul porçalarının lisansı veren i1latmeee yakından denetimi sonucunc:kı, bu 

olunuz sonuçla" cırtadon kalkabilir. Son olcrak, lisans anlqmcısı yapılan ulkede aynı 

mamul parçaları ya da mamulu imal edan öteki rakip ialatmaler olabilir. Bunların iyic.a 

ar<l!tırılması gereklidir (29). 

(1'8) C·REISMAN, s. 703. 
(79) i. (·ZALP, . s. 46. 
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Vukarıdc:ı belirttiğimiz tUm bv sc:ıktneolcırano kCI'Jın, lisaia aııdo,nııalorı şodece 

imal etme ya do sotıiWJimorun dıt ticaretle ilgili scırunlc:rancı bir çtszurn getirmekle .. , 

IcQlmaz ayrica, itletrnelerin bir çoğu, lisans on101molortna dlf ulkelerde yapılcın ima

lattan en kısa sUrade ve fatlo bir sc:ırunla kcqılqmaksazrn bUyuk yararlot sağlamade 

kullanılan en etken bir y~ntem olarak kabul edwJer (30). 

(30) C~ROSS, tv\ake-or-Buy, s. 41. 

., 
; 

. . , 



IX. iŞiNE DEVAM .E[!EN iMALAT iŞLETMELERi.Nit" MAMUL PARÇALARINI 
. IMAL ETMELERINI ZORUNLU KlLAN BELIRLI NEDENLER 

, Bir mamul parçasantft hnal edilmesi ye do sotıraohr\fnc:aa konusundo al ınan bir karara, 

çoğu kez bir yönetim karara olarak tarumlamcık olurludur. Ytineticn · ker«l«•, tsnceden 

yapılan planlar araealtğıylo, he"' kasa hem de uı:un-döne~ belirli bir 'seçetteğin uy

gulonwatno olanak veren karCI'lardı;. .imal. ettM ya do sottncıl~ .. konusu~do ol anan yıs

netim k«crlcwı, kendi batlerana ~ınaz olmoyap, itl~tmenin öteki btslumlerlni de et

lctlerler. imal etme ya da sattnohna lc~CI'Iarenco ~iti.k ~lçUie~do etkilenen itletme b6-

1Umleri 1unlC1'dır: 

i. Karcrtn olandağa itletrne böiUmU, 

ii. itletmenin tsteki itlevsel ~Xılumlerl, 

iii. i1h~tmenin birbiriyle ilgili tum bölumleri. 

imal etme ya da satanalma kCI"ariCI"ının, sadece ekonomik bir etkiye sahip oldukla

rını dUtOnrr.emek gerekir. Öteki y~netim kacıriCI't gibi bunlar da, . birbiriyle ilgili bir 

kaç sayısal etkene ve bazı durumlarda, daha da önemli olc:n niteliksel etkeniere da-

yanar. Çaltlmamaztn bundan 6ncelci bir kesiminde imal etme yo da sattnolmo scrununa 

Uifkin temel etkenleri oldukça cıyr•nhh bir biçimde genel olcırak inc:elemiıtik. eu ke-

ılmde de iılatme ytSneticilerinin imal etme seçeneğini seçmelerine neden olan belirli 

nedenleri ayr1nhlr bir biçimde incelemeye çal•ıacağız,. 

:1.. ·~letmenin Mevcut Ahi Fonl«ınt Kullanma Aatacında Olmast 

BugUn iıletmelerin bir çoğu eyleml·erini çeıitlendiflnek amaetyla, gereksinim duyduk-

ilart ·~ parçal ann• kencft.ler.i imal etmey,i yeğ tutarlar.. Bu uygulama özeU iki e önem-
' . ' 

li mikter do ahi fentart bulunan i1letmeler için geçerlidir. iıletme yöneticileri ek ktlriCI" 
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&ağlornek eMOeayle, bu atal fCiftiGrll' itletMe içift tamameft y•i ecııyalaR altemotlf eylern

lerde kullo•ulfMitftt kora-lqtırabilirler. Atrl faıtlcrsn çaıitli eyle..ı•de v•itnli bir bi

çimde kullatuhnaaayla, itletmeftin kfırltltğına crtttrrnc:.a olvrluelur. lv otsl fcınlarlo yapı-

lcın yahrtmlaran geri elönma Cl'aftt, itletMenin ana yatarunlcrtftlft geri enrne c:ıraıunda 

biraz daha dJjuk olabilir. itlatme ytSnetieileri bu atal fonlcrlo y~•l olduldara yattrtm

lar cwaeıla~ayla, eylemlerini sUrdUrdUkleri pozCI'cla zaman zamon olutan dalgaiC~tmalcırın 

ilietmeye yuklayeceği rizikoyu azaltabilirler (1). Bazı imalat claiJCI'ıt'daki sottalor mev

simden mevsi me değiıikl ik gösterdiği gibi oyrtca, imalat eylemlerinde de dalgalanmalar 

g&UIUr (2). iıte, i1letnte ytsnetieileri imalot eylemlerinde ve aatat dUzeylerinde oluaan 

bu tUr dalgalanrnaiCI'tn etkisini hafifletmek amacıyla, atal fcıniCI'ı çeıitli ayiemierde ve-

rimli bir biçimde kullanmaya çalatarlCI' ve bu nedenle de mamul perçalarant sunucuiCI'-

dan satınalmak yerine kendileri imal etmeye çaiiJırlcw. 

?. • Satanolma Maliyetlerinin Artmalı 

iıletmenin satınalma yöneticisi sunucuların mamul pcrçoiCI'ıfta istedikleri fiyatlcwan 

Oftrlltğ•n• t~min etmek ve rapcrlcınıdc sı.wetiyle, iıletmeye imal etme se~eneğinin yağ 

tutulmasına önerir. Bu öneriyi ~nemli bir ekonomik ydde~~ım olarak kabul etmek olurlu

dur. Çunku ilietmenin piycsaclcıki rakipleriyle rekabet edebilmesi için imcal ettiği ·ma-

mul parçalarının maliyeti , rakiplerince imal edilen parçalaran maliyetinden kuıkusuz 

dUilJk oii'I'ICIIı gerekir. iıletmenin satınalma bölOmUnUn imalat btsiUmUyle saka bir itbirliği 

sonucunda, imalat maliyetlerini, her an hesapiayıp değerlemesi,- sunucu fiyatlarınan 

daha önce kcrorlothralan fiyat stondc::l"tlcrını geçmesi halinele, ilietmenin mcanul par-

0) GROSS, Ma<e-cır-Bu~, s. 104. 
(2) HUBLER, (Çev.: RIFA 0ST0N), s. 123. 
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bir fiyat politikası iZleyerek, bu mamul parçasana ge·reğinden fazla fiyat ist.~yebilirler. 

iıte bu durumda iıletrite gereksinim duyduğu mamul p«ÇGSII\1 sunuculardon satanalmak 

yerine kendisi imal eder (4). 

3 ~ iıletmenin Sunu Kaynağu•u C:Uv,enceye Bejlama Amacı 

i1letme yCSneticileri gereksinim duydukleri rnamul ·p«çalarıriu1 ·,ağ)'anacağt sunucu

larm sınırlı sayıda olmasant istemezler(5). Eğer' sunucular itletmenin gereksi~im duy

duğu mamul parçalaranı istenilalı kaltt~de ve sÔyıda ia9löinaktan uzak ise, iıletmenin 

bu durumda bu parçaları. k~ndisinin ;·~1 ehinesf getekir (6), ftlet~enfn gereks·inim 

duydu3u mamul· p~alarını·kendish1in imal et~elt, 'sadec~ ·'.sunu kcıYnöğtnth sUrekliliği 

gUvenceye bağlcımakla·-kalmaz ayrıca, mevcut iıOOiaf d8tem ve· dOnata'miaranın ve i§gU

cunun en yuksek dUzeyde: kuUanılma&at\a do olanak :•~ler., Imal etme kararları bazı 

iıktmelerda, mamul parçalarının modellerine ttitkin tekriik ,retimlerin gizli tutulma zo

runluluğu nedeniyle, ya da bazı patçalcıt tçtn gUveniji, suriu kaynd<larını bulmanın son 

derece gUç olması nedeniyle alınır (7). faletme' Imal etme kcrarena olınca, toplam gerek

sinmalerinin buyuk bir miktarını bizzat i~l'-etmeşi gereldr. laletmelerin gereksinim duy-

. dukları, mamul parçalaranan bUyUk btr krsmtnt Imal etftı(;fetl, ~lettHeletin imalat hacmi 

il~ imal edilen mamul parçalarına ilitkin talep arasttlctP: *tit~lt d~ititlelertn ol,uttuğu 
~ 

bugUnUn dinamik (hareketli) pazcırlarando, özellilde geçerlidlr', itletme bizzat lmal et• 

mekle sunu kaynağınan gU~encisini daha da cırtttrar, ~Uraku dohcttsnce d~ belirttiğimiz 

gibi imal etme seçeneğinden kontrol görevi satanalma seçeneğine göre çoğu kez daha 

etken bir biçim&~ yerine getirilir (8). 

(4) ENGLAND, s. 75. 
( ı::) AMME0 . . . 271 . . . . . . ~ ·- ~ :· ~.,... -. .. ... . ~ ~ •. ~ n, .·.s. • . · .. · ..... ·~ .. ·. . , .. ~ .... ~·t ..... ,. . • • t} .... 

(6) NATLONAL ASSOCATION OF ACCOUNTANTS, crfterid.: ••• , s. 17. 
(7) lEE-DOBLER, · s .. 309. 
(8) CiJLLITON, s. 49. 
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Bir sunucunun çalıttırdığe iıçiler greve gitmi1lene bu sunucuycı mamul pcrçaaı si-
·r ~ ·, · · · • . · ~: · ~.: • · .. ı ·. · · · "• ·. · , · · · · 

pari§inde bulunan imalot iıletmesi bu parçalaran hemen gönderilmesini istese bile, grevi 

sona erdirme yetkisine sahip değildir. Sunuculcrsn bir çoğu bUyuk miktarlcra uiO§an si

pari§ler alırlar. Altnan bu fazla siparitler iıletmelerin imalot prcığramlorını uzun bir 

sUre yavO§Iattr. iıte bu tur yavaalamalartn tsnUne itletmelerin gereksinim duydukları 

mamul porçalarına kandilerinin imal .etmesi suretiyle seçilebilir. Sunucular imalat ka

pasitelerinin oldukça cb-aldığ& durumlarda farsatlcırdar) yararlanmak isterler ve mamu! 

parçalarına yüksek fiyat tsdeyen mUJterileri ye~ tutarlar •. 

Eğer ialetme kullandağa mamul pcrçalannı kendisi imal ederae, mamul parçalarıntn 

arzı ile talebi arasmdaki uyum en iyi biçimde sağlanabilir (9). Çunkü kendi fabrikasına 

sahip bir ialetme, iıletme yöneticilerinin onayın• almaksızın mamul sattıını red edemez, 

ya da gereksinim duyduğu belirli mamul pc:ırçalcrn\t: imal etmekten vazgeçemez (10) .. 

i§,letmede imal etmenin beliko bir Ustunlu~u de, mamul pcr~ası gereksinimlerini kendisi 
! ! • f ; . ' 

kai'Jıtayan bir itlethıenln; •tiliuculcrlo bl~ ~latmzltk ol~ıl ;ğı~ ı ortadan kQldırmc:ısıdır. 

imal etmeyi haklı kılon bqka bir neden de, itletmenin gereksinim duyduğu mamul par-

çalorıntn sayıca az ol mos ı ve sunucuların scıysca az el an bu pcrçaiCI'rn imalatını çeki-

ci bulmamalarıdır (ll). iıte itk~tmenin imalat eylemlerinde oldukça az soyıda mamul 

porÇIISına çok seyrek QfoltkiCI'Ia gereksinim duyrnc~~ı, patçaların sunuculardan satanal ın

ması yerine iılatmede imal edilmesini zorunlu k s ler. Çunku ltietme kuçuk hacimi i iıin 

zorunlu kıldığı özel imalatın sorunlarını c;tszUmlemek için, ..,.;Jcıro ~ daha iyi 

bir biçimde donatılmııtır. Batka bir deyitle, tıletmece az ıa-1 ~.Ja gereksinim duyulan bu 

(9) \A!ESTING-FINE, s. 210; AKALIN, s. 103; Ef'JGLAND, s. 73. 
(lO) OJLLITON, s. 51. 
{ll) SC:·JIJBA, s. 63-. 
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ö::el mamul porçalarmın sunuculorca imal edilmesi, iıletmerıin kendisinin imal etmesine 

o:-cı:ı!a daha pahalıya mal olur (12). 

4. Bizzat imal Etmekle Kalitenin Daha Etken Bir Biçimde Kontrol Edilebilmesi 
. . . 

Mamul parçalaranın sunucutaelan sa~malınması yerine i1latrnede imal edilmesinin en 

ö~emli nedenlerinden biri kalite kontrol fakttsrUdUr (13). ialatme mamul parçalarını ken-

d!~i ima! etmekle kaliteyi daln iyi ·kıontrol edebilir. Bu sav ancak imalat illetmesinin 

kaliteyi en iyi biçimde kontrol edebilmesi için gerekli t<~knik personel ve olanakleıra 

s:ıhip olduğunda geçerlidir (14), Mamul parçalarana ilitkin kalitenin, mamullerin bo-

~arılı bir biçimde pazarlanmasında en önemli unsuriCI'dan biri olduğu da bir gerçektir. 

Bu n.adenle, mU1terilerine direkt sotaıto bulunan bir imalat i1letmesi, imal ctti5i ve pa-

zarladı~ı mamul porçalarının kaliteşinin oldukça yuksek olması konusunda en yuksek 

çcıbayı hcırcamalıdır. Çunku itletmenin imal ettiği mamul perçalarının kalitesinde may-

dana gelen bir dUJme ya da bozulmanm, iıletmeye yOk.lediği maliyetler oldukça yuk-

sek olabilir. 

i1letmede sUrekli olarak çalıtan yetenekli denetçiler kalite standartlarında oluıan 

herhangi bir bozulmayı öteki penonele oranla daha kolayca sezinleyebilirler. iıletme-

nin kendilerinden mamul pc.rçcıst satınaldığı sunucularca uygulanan kalite kontrolu; i§-

letmenin uyguladığı kalite kontralu kadar sakt ve etken olmayabilir. ÇunkU ana imalot 

i§lstmesinde çalıtan personel, imalot genyöntemlerini ve imal edilen mamul parçalarını 

ayrmtılı bir biçimde bildiği için, kaliteye iliıkin standartlerı en iyi biçimde belirleme 

\12) AKALIN 1 s. IS~~. 
(13) RAYMONO R.CAL TON, lndustrial Purchasing, f:TineipleS: And Practices, {Columbus 7 

Ohio: Charles :::.lvierrill Books Ine., 1962), s. 66 •.. 
(1},) ('ROSS, "lv1ake-or-Fuy D~eisions in f~r()wing.,~.~~i s. 753. 



~ 210-

vz; uygulama olanağına sahiptir (15). Bu gibi imalot illetmelerinde .i'mal'6t :itirec'iride 

bazı aksaklıklarla karıılaııldığında, imaloto va kalite ~ontrCsluna itiikin tekniklerin ya 

do yöntemlerin hemeneecik \fileıtirilmesi olana!jı daha fazlachrt. ilietmede ÇoHŞan tek

nik personel ve denetim araçları ile, denetim genyöntemlerinin uygulanması olanaksız 

ise,~ durumda, iıletmenin boğrrnllz çalıian uzmaft ya da labrotuvarlara daru}most ge

rekir. Sunucular kclite kontrolunda en' etken bir biçimdG uygulanabilen genyöntemlere 

ili~kin maliyetleri ekonomik amaçlarla azaltmaya çalt~trlar. Eğer rriomul paçaları il

ietmenin imalat ck)lem ve donatımları ilt; imal edilmek yerine aunuculcırdan satınalınır-

sa, sunucuların kalite ~tandartlarına ckJtUrme ve gevıetme olasriağı daha fazladır (16). 
~ 

/\yrıca ol ı ca talepbrinin çok kuvveti i olduğu durumlada sunuculer daha ihmclker 

davranırlar ve ,istenen standartiart tamamen yerine getirebilecekleri halde, hiç bir 
. . 

ne:dGn }'okken bunu yerine g~tirmeyebltirler. Öte yanda, sunucular imalat itlatmesin-
. . . 

co cırdndn kal Hederi d<ıha yöksak kaliteye sohip mamul pct~dlailtnı imal ederek scıto-

bil iri er. Eğer yukarıda saydı~amız: bu iki durumdon biri varsa, itlatme gereksinim duy

du:;u mamul parçalerını kendiii imal etmek %orunda kalac:akttt (17). iılstmenin ge

reksinim duyduğu mamul parçalattru kondisir\ln tmal etmesi ona mÖmul petçalarınan 

sahip olduğu gerçek nitelikleri, ya da imalot stite~lerini bir imalot tırrı olarak koru-

ma; ya da sUrdUrebiln\e olanağını verir (18)~ 

5. iıletmenin Geniı Bir imalat Hacmine Sahip Olmcısı 

iıletme oldukça geniı bir imalat hacmine sahip olduğunda, gereksinim duyd•Jğu mc·~ 

mul parçalarını imal etme kararını alır. iıletmeyi bu korort almaya yönehen teme! c!'~ 

(15) CUlLITON, s. 39~ 
(16) '.~·~Ross, ~/\ake-or-Buy, s. ıoı:. 
(17) :::l".ı:·::tAND, s• 73~ . . 
(1:.:) \Vr:sTtN:··-r-tNE, s~ 209. imalot sOreçlerinin bir srr olarak soklunınasi konusunde 

daha geni§ bilgi için bkz.: LEE-DOBLER, •• 302~ 
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ken, piyasado talebin değiı~eai scnucuftda oluacın imalat dalgaiCJI'Imaloraıu en aza in

dirme arzusudur. Talepteki bu değiamaler pazarioma btsiUMUftce çoğu kez tahr~tin edi

labilir. Talep de!}iımelerine ilitkin bu tahminler de, imalat bölumunUR ger~kH d~er

lemelerdc bulunması ve eylemlerini bu tahminlere gtsre ayarlaması iç.in bu bl:)IUme ve-

rilmelidir. Her hangi bir nedenle oluaan bOf kapasi~e va personel maliyetlet;iı:»in; ma- . 

mul porçalarının iıletmede imal edilmesi ile kc:q.ıl.c;ırtmoaa olurludur. l1letmeni" son de

rece yetenekli imolot personelini oldukço. yuksek Ucret ödeyerek çalıttırması itletme 

için. gerçekten tsnemlidir. <;unktJ, bu y(':)taftekli pencaelı~t. itletmeye kazandtrcfıkloh, 

i~letmenin mcıliy.etlerini kat kat qmaktodtr. iıletmenin imalat. dU~eylerinde ya .da ~apa

sitesinde değitikl ik yapması; itten çıkarma tazminatın.ı. ödernek zaunda b.rol<tığı gibi 
' ·, ' • ~ • • • ~ • 1 t ' . • " 

ayrıca, tutari ı bir imalat dUzeyinin sağlanması amacıyla ek çalıtmoler yapınalını da 
f; ,. ; . 

zorunlu kılar • Öte yoridan, itletrneniıl geteksJriim duydu~~ lnamol pcr~cdotını kendi! i-

nin imal etmesi, i'le~eye tdplam imo~at hacmini ~aptama ol01tağı11ı sağladığı gibi oy-

rıca; bazı i1çileri iıten çıkartarcık çelıtli tazmin_atlcr öda"'esini da tsnler (19). 

itletme özellikle depresy~ ve iktisadi durgun~'-"< dtS'*"lerinde fa%1a .i~alat kapa

sitesinin kullonmok amacıyla, mornv~ porçolor•na sunu~uiQ'dan satınolmak yerine i~l 

etmeyi yeğ tutar. iıletme gUveni~ir sunuculardoıı istenen kalitede mamul pcırçasını sağ-

lama olanağı ~ulduğu normal ekcnom!~ kctullarda bile, gereksinim duyduğu marrıul par

·çolortnı daha faz~a miktcırda bizzat imal c;;derek, genel imolat giderterinin ~irim baaı

na dUfen payına tsnceki duruma gtsre daha do azaltabllir (?O). lıletmenin QldukÇ.(I,Qe-
• ' 1 ' ' • 

ni1 bir imalot hacmine sahip olduğu bir durumda imal etme korarına olması, itletmer: 

imalot dtsıem ve donatımlarıntp bot tutulmalars· yerine, UZUJ1 bir sUre kuU~tlrnalarına 

(19) ~r:-:·Ross, Make-or-Bu~, s.ıos. 
(20) ENGLAND, s.75. Bu konuda daha ~yrırıtıh b;lgi için bkz. HIGG,NS1 s.U5. 



- 212 -

olanak sağlar. imal etme karort daha dUzenli bir imalat sUrecine olCI"'k sağladığı gibi 

ayrıca, daha karar lt bir iıgUcUnUil surc:Jurulmesillle de olaıtak sağlar (21). Mevcut ima-

!at dö1em ve donatımlarının tam kapasiteyle c;alıattralmo~; i1letmenin örgUtUnU daha 

düzenli kılarak, gereksinim duyduğu mamul parçalaranın etken bir biçimde imal edil-

mesine olanak sağlar (22). 

6. itletmenin Satınalma Seçeneijinde Karıılaıtağı Rizikoları imal Etmekle Cnlemesi 

işletme satınalma seçeneğinde bazı rizikoleri o karıılcıJar. iıletmenin bu rizikolar

la imalat sUrecinde karjılatrııosı son derece olanakstzdir• Bu ri~ikolardan biri, sıJnueuo.. 

lardan sotınat inati Mattıul pdrçalaranan taaınma sarcısında kırılmaları ve· ckJımeleri sonu

cunda oluıan zoreriardır. Satınalma seçeneğinde kartılaaılan bu tUr zararlar, tiz(~llikle 

materyal in sUrec;l enmek U zere i1l etmece sunueviara gönder il diğ i ve bi ten mamul parça-

larının ya da mamullerin de, sunucularça iıletmeye tekrar geri gönderildiği durumlar-

do oldukça fazladır. Bu tUr zararlar, mamul pıcwporllttR iıletme içiilde imal edilmeıiy

le önlenebilir. Bu nedenle, iıletmelerin bir çoğu, gereksinim duyduklan yarı mamulle-

rin sUreçlenip bitirimesi için sunucularq göndermek yerine, bunları bizzat kendileri su-

reçlemeye tabi tutarlar. 

Satınalma seçeneğinde karıalcıılan baaka bir riziko do, ·Sonradan yapılacak montaj

larda mamul parçaların m birbirine uymama tehlikesidir, Bu tUr bir rizikoyla daha çok, 

imalotta oldukça ileri bir otomasyonun uygulanmasa s~ucunda karıılaa•lır. iıletmenin 

oareksinim . duyduğu bazı mamul perçalarını imal ettirdiği . <:>teki i1letmelerin imalat 

sun~c;lerinde yaptıklerı önemsiz bir deği1me, ya da bir hata nihai montajda parçaların 

(21) LE E -:DOBLER, s. 909. 
(?2) \NESTING-FINE, s. 213. 



birbirine uyrnasını engeller. Bu tur hataler, iıletrnenin imalat eylemlerinin sUrekli bir 

biçimde kontrol edilmesiyle tom zamanında ertaya çıkaralabilir. ialetmenin imalatta 

kollanmak amoctyla sunuculardon satınaldıği hatalt perçalar itletrneyi oldukça buyuk bir 

rizikoyle kar1ıkcırııya barakabii ir. Bu tur hatalaran ancak uzun bir sUre geçtikten son-

ra farkedilmesi, direkt ve endirekt olmak Uzere bUyuk zaalcra yol açabilir.· Bu neden

le, imalot ve kontrol bellumleri orasında iyi bir c;alı1ma ilitkisinin kurulması oldukça 

önemlidir. iıte satı.nalma seçeneğinde kor1ılaıılan bu hataların tUmU mamul parçalarının 

i~letmede imal edilmesiyle nispeten önl-ebUir • 

7. imal Etme Seçeneğinin i1letmenin imalat Yöntemlerini Gelittirmesi 

itletmenin imalot bölomunun daha ekonomik ve etken imalat yönteml~rini bulabit

mesi için, sUrekli CI'OJhrmalar yapması gerekir. itletme belirli mamui parçalcrının; ima

lat maliyetlerini satınalma fiyatlaranın altsno dUJurebildiği dwrumlcırda, bU mamul par

çalarını sunuculardon satınalmak yerine kendisi imal eder. imalat maliyetlerinin dQho 

dU§Uk olması bir koc; nedene dayanır. Çağdq imalat iıletmeleri yönetimlerini otoma• 

tikle~tirme eğilimJndedirler. i1te bu nedenle, imalat eylemlerinde sağlanan yuksak &t~ 

k eni ik ve dUtOk mal iyatler, bel iri i imalat sUrec;lerinde kullanılmak Uzere yapılmı1 ve 

öncekilerinden tamomen farklı niteliklere sahip özel imalat dcsıem ve dematımiarı ile 

yapılan imalatın bir senucudur (23). itletmenin imalat sUrecinde önemli .~ir değitiklik 

yapmadan önce, yeni uygulamak istediği imalat yöntemlerinin ne. gibi sonuçlar vere

ceğini kesini iki e belirlemesi gerekir. iıletmenin imalat bölumu, sunl!culordan satınal ı

nan mamul parçalarının satı1 fiyatlarını satınalma bölomuyle sıkı bir i1birliği yaporak 

oldukça ayrıntılı bir biçimde analiz edebilir. Bu analiz sonucunda da, i1letmenin su-

(23) GROSS, Make-ar-Buy, s. 109. 



nucvlardan sattnolmakta .olduğu bu mamul porçalaanı ne Eamon 1ahnalmakton vazgeçip, 

bizzat imal etmeye bOJiamasa gerektiğini saptayabilirler• i1letmenin mamul parçaların· 

kendisi imal etmekle sağiCI)'Ocağı potanaiyel tasarruflcran tıncelikle belirlenmesi ve dah·~.:ı 

sonra, sağlanan bu potansiyel tasarrufların · imalota ili1kin öteki etkenlerle birlikte 

hem uzun hem de kısa dönem Uzerinden değerlendirilmesi gerekir. 

E:. iıle~rnenin Mamul Pcrçalartnt imal Etmesini Zcrunlu Kalan lıletme Dıtı E tken! e: 

iıletmEi dıtı etkenler, ilietmenin daha önce sunuoulcırdcın sattnolmakta olduğu ma

mul parçdldrtrıtn ialetmede: imal edilmes.ini ıctunlu kale;.• ~letfneyl i~l etmaye zorla

yan bu etkertlerir\ bclfindo rnuttett ·~lepleri gelir. Mutteriler itletmeee imal edilen ma-

mul ya da mamul paçalaranı yağ tuttuklc:rana itletmenia sat11 btsiUmUne ç~u kez bildi-· 

rirler. iıletmenin pa%0rlama txslumU, bu tur özel istekleri bulunan bUyuk tUketici kitk-

lerine il iJkin bu istekterin yerina getitimesi amacıyi o, ialetmeniıı mamul parçalarını 

kendisinin imal etmesini ~nerir, ialetme bu tUr ~utterllerine yaphğ& satatiaran hacmi :ı i 

maınul pcı.-çolarına ancak kendisi imal etmek auretiyle ka~:~y~ilir, TUm ulkelerde kUç1'1 ~ 
. . : . . 

yörelerde kurulmUJ bulunan itletmelere, yörenin i11i~ halkana i1e almalorı amacayla imrı · 
'.·, .. · 

lot eylemlerinin kapsamının genitletmeleri için, çoğu kaz bolka yapıldığı bir gerçektir, 

Ayna zamanda devlet TOrkiye'de de olduğu gibi, yekaul ya da geliamemia yörelardeki 

i1siz halkın istihdam edilmesi amacıyla ya do batka amaçlcrla, imalat iıletmelerinin 

finansal sorunlannan çözUmUnde onlara ycwdımcı olur ycı da baalca kalaylıklar sağlar. 

ith~tmenin mamul parçalarını bu tur sotyal nedenlerle bizzat imal etmesi sonucunda 

sağladığı yararlar, imalatan zcrunlu kaldağı maliyet arflttndan daha fazla olabil ir. 

Mamul parçalarınan itletmeee imal edilmesini ~arunlu kalan iıletme dıtı etker' 

biri de, Ulkede bir SaVCif çıkma aiCIIafığtnln bulunmQttdtrt ~letme SOVCJi çıkma olosıJııı ' 
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nın bulunduğu durumlarda, kenciUeriftdeft par~a sottnalmaktcı olduğu sunucularen satı1-

larını ycı da bu parçaların imalini durdurmaaı nederıiyle, perçaları kendisi imal etmek 

zorunda kalır (?.4) • 

. 9. iıletmenin Mamul. Parçalaranı imal Etmesini Zeruniv Kılan itletme Politikaları 

i1letmenin hem ucuz hem de kısa dönem politikalara ve omoçlare, mamul porçala-

rının bizzat. imal edilmesine ilitkin değilik seçenekleri belirlemede bir rehber olarak 

kullanılmalıdır. Şfshret ve SaYgınlığanı genitletmeyi amaçlayan bir imalat itletmesininl 

eylemlar.ini imalat politikcaa Uzarinde yoğunlc:ıttarma~a gerekir. Aynı biçimde, etken 

imalat yöntemlerinin kullanılmalı suretiyle, imalat mcıliyetlerinde bir azalmanın bek

lenildiği ve imalat hCıctr\tnda da ~nemli bUyuklukte bir cırht•n amaçlandtğt durumla-da da, 

ltietmenin mamul pc:ır~alaıru kel\ditinin imal etmesi gerekir • irietme önceki pol itikasm

doı bir değiliklik yapcrok; imalat döaem ve donatımlttına bUyUk ölc;ude otomatikleıtiro

bil ih iıte hıamul parçeların tn suneviarın sottt fiydtittlho orc:itılo ddhd ~tlttlk maliyetierk 
• 

ii'\ial edilmestni 'ağlaydH ôtomatik ilt\ahu dc4em ve donahmlartna sohip bir iıletmenin 

de; mamul parçaleranı kendisinin imal etnilasi gerekir. 

imal etme ye da satınolma kararlerında ijletme. yöneticilerine~ çoğu kez gereken 

&~emin verilmediği konulardan biri de, _ycsnetieilerce altnan bir karc:rtn illetmanin '~t

kenli:~:ı ve ulke ekonomisi Uzerine yaphğt etkidir. imal etme ya dcı satınalma kaarlo-

rı çoğu kez 1 belirli bir yöneticinin aldtğı kararm belirli bir iıletme btslumu Uzerinde 

yaratttC';t etkiye dayandtnlmoktadar. imal etme ya da s~tanalma karcx:lcırman böyle sağ

lam bir tamele dayandaralmamcaı 1 tum itletme açasendan değerlendirildiğinde, iıletrneycc· 

(?~-0 CULLITON, s. 79. 
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hiç bir yarar sağlamadağı görUIUr. iıte bu nedenle, iatetmanin böiU.m y6netieilerinln, 

i§letma.-iıı bir bölumunder, ziyade iı!etmenln tumUite yararlt olacak nitelikte imal 

etme ya da satınalma kararlarına alabilmeleri cn:naetykı, i~letmenin tum genyt5ntemle

ri konusunda öze ll iki e bilg il i k tlanmolara gerekir (25). 

('?·5) A.g.k., s. lll. 



)(.'iŞiNE DEVAM EDEN iMAlAT iŞLETMELERiNiN MAMUl PMÇA~ARINI ., •·· 
sı :lN~ JCULARDAN SATINALMALARINI ZORUNLU KlLAN BELIRli NEDENLER 

Bel iri i bir anda lıletme için en uygun seçeneğin h~gisi olduğunun belirlenmesi 

amacıyla i§letme eylemlerinin surekli bir biçimde analiz adtlrnesi, imal atme yci da 

satınalma planlamasanın en tinemli yönlerindan birini olutturur. imal etme ya dci satın

alroo kararları alındıklerı anda mevcut olan kqullarcı bo.] lı olarak al ınırlar • Oysa, t,
letmenin eylemlerini sUrdUtdOğU sUrede, daha örice alınan imal etme ya da sQtthalma 

kararlarının dayandığı kotulla' yo da etkeni et değitebilir ~ i~ta karetiarın dayandığı bu 

kO§uiların d.gğitmeli, itlatthe yöneticilerinin daha tince uygun ola-ak seçtikleri seçe-

m::ği d'::)i~tirmelerini ya da o seçenekten vazgeçmelarini zorunlu k alar. Daha önee ka-

rariO§tırılan seçeneğin dE'J(.Jiıtirilmesi irJemi ise ancak, i;letmenin faaliyetlerine ili~kin 

bilgilerin dUzenli bir biçimde toplanması ve bu : bilgilerin değerlendirilmesiyle gerçek

k1tirilebi!ir. işletmenin gUncel eylemlerine iliakin bu verilşrin değerlendirilmesinden 

elde edilen sonuçların, itletmenln imal etme ya da satınalma karcrlaandorı saumlu 

böl um bO§kcınlcrınca daha <>nce yapalan tahminler, planlar ve olanan imal etme ya da 

satınalma korarlorıyla karıılqtırılrrıc~~a gerekir. Bu kCI'Jtlqtırma sonucunda, mevcut ko-

§ullara göre ilietmeye en yararla olan seçenek kesinliktek belirlenir ya do daha <Snce 

seçilmiı seçanek değiıtirilir. i1letme yanetleileri ancd< yukaıda açakladığımaz biçimdG 

hareket etm0kle, belirli bir anda itletme Içi(\ eaı uygun vra en yerarlı seçeneği belir-

leme olanağını bulurlar. 

i§ine devam eden bir imalat iıletmesinin, imal etmakt.:: olduğu baza mamul par·· 

çalarını sunuculardan satınalmasını zorunlu kılan belirli nedeniari Jöyleca sırolamak 

olur! udur: 



1. .i,letmenin Belirl~nen imtı_lat StC!f\darti~~na ~., 

2. iJletmenin iıTKıl Etmeye G~e .Daha Uc~t·::ve· ·o·aha::.l(~l:r~h Mamul. Perçalart

nı Sunucukırdan Scittnalabilmesi, 

3. 9<onomik ve Ötekhiı·letme D~t• ·Etkenler, 

4. i~letme !lolitikC~Ssnda Görulen Oeği1meler. 

i~te çalı1mamızın bu kesiminde, ljletmenin mamul pdf$alcırlna 'tunoetilacJôn··sahn

d.nasmı zorunlu kalan bu belirli nedenleri a)Tanhhbir biçimde ·incelemeye :çal·ııo.cağtz. 

. . 

1. iŞLETMENiN BELiR~ENEN iMAlAT STANDARTLARINA UlAŞA~MMASt 

A. irncdqt Dgtem -ve Donotamip-ı,t;t~.~ Y;t~ıi.fz .. 01~9-ı 
i§l=9tmenin kuUandtğı tmalot jU,~c:inffi kt~hkii~ eittent_l~i ve i1ctf~diitği, mevcut 

imalat dB§~m ve donotımiCI'ıntn yeterliliğjne ~ ~I~Utle bdğltdir• ;imalat döıem ve 

donatımlarının modası geçtiğinde ya da verimliliklerinde 'bir dlJime ol'doğunda; ya ye

ni1enmeleri gerekir 1 ya da onaraimaiort için önemli miktdrda bir hor~m yapihrıcı-

sı gerekir'". iıte böyle bir durumda, itletrnenlft .ga-t:itc.iftttn duyd~u 'momul parçala-ını 

imal etmeye devam etmesi,,y~rine sunueuladclı ~t·~a-.·tnlft itletme ·i~in daha yararli 

olup olmadığınan yeniden götden ge~friletek karat1dJHrdmoia getekit •. MOcbu geçen 

;"!",.,laf ~em ye donatımlairu; itletmentn fabrika binalctı, imalatta kullandığı makine-

. l'eri ve çeıitli araç ve gereçleri oluıturur. Bu ckSfem ve donotamlacba en çabuk demo

de olup kullanalmaz duruma geleni, tsxel amaçla için kullonalc:ın mokinelerdir ~ Bu tur 
·.:·. 

makineler. daha otomatik119§mit ya da gc:lliltiritmiı. möd~llerinin piyasaya . ısUrUimesfy4e 
. . ·. :. ·<:~.· .. , . : ..... 

kullanılmaz bir duruma gelir. Dohc ör1ce .i~J,~• s~ecinde kullanılmaktc olon bu tUr 
... -- • ..... ;.. . .• .. 

mr!dnelerin demode olmcısı sonucundcı, imalat kapasitesinde bir daalmanan olması ne-
. . . . : . 

C:eniyle, i§letmenin bunların yerini doldurocd< ek imalat döJem ve donatımlarını satın-
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cı! ması gerekebilir. imalot d~em va donotımlortndo önemli bir buyukluğe ulqan hor

ccmaları zorunlu kılan değiımaler hangi nedene dayanına dayansın, bu durumda fob-

ri~~cnın sorumlu muhendisinin, imal etme ya da satınolma kdmitesinin öteki ilgili Uye-

i erine yapılacak bu dağiıiklikler konusunda öneeden ~anhla bilgi vermesi gerekir. 

Fabrikanın sorumlu rnUhendisi imal etme ycı da satınalma komitesinin öteki ilgili Uye-

!erine yapılacak değiJiklik!erle ilgili .tum etkeniere ilitkin maliyetleri de, ayrıntılı bir 

biçimde bildirme,idir. Tum etkeniere ilitkin bu maliyetleri, imal etma seçeneğinin top-

' 
lam mal iyatleri ol orak kabul etmek olurludur, Daha .sôhrcı, ;mol etme seçeneğinin bu 

toplam mol.iyetleri, satıısolmo seçene§.inin alternatif rrıoliyet u~surlonylo kar,ılottırılarak 

i~le~n'ıe için en ycırarlı olan seçenekte karar kılınır (1). i'ıı~amul parçasınan scıtınaltnrııa 

fiyatı iıletmenin ek maliyetlerine eait oldui)unda, itletme mamul parçasanı imal etmek-

tan vazget;er. Parçanın piyasa fiyatı (sunuculartrı sotı1 fiyatı) ek maliyetlerden yUkseksfı 

i§letme mamul parçalarinı imal etmeye devam eder. 

B. imalat Eylemlerinin ·Etkenliğinde Bir Azalmanan OII!IOfı 

Oldukça uzun ~ir sUrede iıletmenin imalat eylemlerinin etkenliğinde bir azalmanın 

oluıması, mamul parçasının ilietmede imal edilmesi yerine sunuculardan Johnalınmasını 

zorunlu kılar. Çunku · ilietmenin bundan böyle, bu mamul porçcatnı oldukçc etken bir 

biçimde imal eden ve· bu konuda oldukça uzmCI11CIImtt bir sunucu ile rekabet etmesi 
' ; . . 

oldukça olanaksızdır (2). i1letmenin tmalot stondcrtlarına ulqamaması dururnur olduk-

ça önemli bazı imalat eylemlerini öteki etkeniere göre daha fazla etkilemektedir. Bu 

önemli imalat eylemleri etkenliklerini tamamen kaybedip, sonuçta itletmeye ağır mo-

(1) G,ROSS, Make-or-Duy, s. 115. 
(~O l~MOORE, A"ofitable Apelications of ••• , s. 137. 
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liyetler yuklerneye b<Jıladtklcrtnda, itletmenin imal etme seç3fteğinden vazgeçerek; 

satınolma seçeneğini yağ tutması gerekir. iıc;ilik maliyetlerinin mamul p«çasıntn ima

lat ma!iyetierinin tinemli bir böiUmUnU oluıturduğu ve direkt iıçilik maliyetlerinin de 

oldukça yuksek olduğu bir durumda, itletme mamul pcırçalartnı imal etmekten vazge

çipu sunuculardan satınal ır~ Gerçekleıen direkt iıçilik rnaliyetleri.nin standartları bu

yuk ölçude ~ması~ın nedeni, imalat sırasanda bilfiil geçen surenln ekonomik olorak 

kcıbul edilen standart sUreden çoğu kez daha fazla olmasına dayontr. iıletmen·in ima~ 

lot eybmlerinde yeteneksiz i§gUeUnUn ya do oldukça az otomatikleJmi§ makinelerin 

kullamlması sonucunda; imalatta bilfiil geçen sUre, standart s.~reyi geçer. Bilfiil ge

çen sur~nin daha fazla olmasına yol açan öteki nedenler §unlcr olabilir (3): 

i. iıgucunun iyi bir biçimde denetlenmemesi, 

ii. Mamul parçalararitn biçiminde ya da modelinde değitiklik yapılmaiı, 

iii. Direkt it<; il ik ticretlerinin çoğu kez artmost ~ 

iıletme için en yararlı seçeneğin seçileb.Jimesi amacıyla, i~l etme ya da seatin

alma komitesinin dikkatini, gUnden gUne crton direkt iaçilik maliyetlerinin Uzarine 

çekme sorumluluğunu, çoğu kez itletmenin maliyet muhasebesi böiUMJ ile imalat bö

lumu yöneticisi yuklan ir. ı\\aliyet rnuhcse~i .bölumunun bu amciiÇto, tUm maliyet ve

rilerinin toplanıp ti%etlenmeşJni sağloyacd< yeterlikte bir kayıt sistemini geli§tirmesi ge

rekir., Her iki seçeneğe (imal etme ya da satinalma) tliJkin önemli bilgileri, geli§tirt

len bu kayıt sisteminden doğru ve ayrıntılı bir biçimde sorlamak olurludur. 

C. i\t~ateryal Maliyetlerinin Yuksek Olması 

N\oteryal maliyetlarinin yUksek olması imalat maliyetlerinin çoğu kez: buyuk ölçUde 

('~) · ··n·")s~ Mak r- · 11 t:; .'·· .:,.1\,_ ::;,, e-or .. ı;;ıuy, s. '-'• 
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artmasına neden olur. imalat maliyetleriftdeki~ artıa, bazen imalatçı ithitmenin mamul 

parçasını çeıitli nedenlerle etken bir biçimde imal edememesi, ya da sunuculardan 

sağlanon materyal_ fiyatlarının oldukça yuksak olniasa. scnuciJnda oluıur (4). ialetrne y~

neticilerinin bu .yUksek materyal maliyetlerini önleyebilmeleri için, ınataryal birim ma

liyetlerini duzenli ve sUrekli olarak kontrol edip değerlemeleri gerekir. -M~teryal ma

liyetlerinin hesaplanması ve kontrol .edilmesi itçilik liı(iliyetlerine göre daha. koloydır. . . . ' ' . ' 

,\..1\ateryal fiyatlor.ındaki bir artıı, sunucula-dan satınal man mamul. par,çalarımn dikkatli 

bir. biçimde: incelenmesi sonucunda, kolaylıkla tahmin. edilebilir~ imalat sUreçleri ol

dukça uzun olan iıletmelerin materyal fiyatlaru1daki-:arttli' öiiley~"'Umeleri ;-için, :mater

yal sa].ltlf1.~~ına ilitkin s6z:letmeleri olanaklar elverdiğince' liZur{ sOreli c:luzenlemeleri 

gerekir. Materyal fiyatlarındaki artq ayna zamanda, yeterlt sayılacak miktarda mater

yalin ~konomik maliyetlerle stek edilmesi suretiyle de etk~n:'bir biçimde. önlenebilir. 

Fakat bu materyal stoku yopıldığanda, iıletmenin vadesi gelen· borçlcırtnı ödemesi için 

. yeterli miktarda bir, fonu soğlamada herhangi· ·bir:•giJ.çJbkle· ~<ırlaiQ§mamQSa gerekir. 

Materyal maliyatl~ini ·QI':thrcın bqka: ·bit neden' de/normalin Çoıtu*tu~de, bir ma

teryalin israf edJlmesidir. iıletmenin imal·atınc:la verlionsiz imatat c~atem ve donatımla

rını kullanması. ve: iıçilerin :son derece dikkoisiz davrcinımları materyal israfinı ·buyuk 

ölçu,de arttarar. in:ıo)ot sUreeinde kulleriılan materyalin miktarı, daha önce beÜrlenen 

mot:31'yal kullqnırnına .iliJkin miktar stondflrtlarıylo karııl~tırılar. Miktar standartlarından 

e>lc:ın_ sapmedarın ~ru bir biçimde ve zamanında şaptanabilmesi için, sıkı bir envanter 

kontrolUnun dUze.nli olaak yc:ıpılrııası gerekir. imalat sUrecinde ya da imalat hattında 

önemli .ya .da belirli noktalarda çok dikkatli bir biÇimde.yciptlan teknii< kontrol, boyuk 

(,1) C~VDET t:z, Mcılzeme idar~i, (istanbul: Çeltut f.,Aatbacicıltk Kdll.Ştr., 19:,6), 
s. ·~:·6. 
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miktariara uiC~~an materyal israflaru\ı ortoya çıkarır. Materyal i•ciflennm oıırı mik

tarlara uiO§tığı maliyet muhasebesi bt>IUnlliiOtt de yardıma ile, ilietmenin tedarik ve 

imalat bcslumlerince saptandıktan sonra, i1letmeee. imal edilen mQrnul porçalartmn top·· 

lom imalat moliy~tleri gözden geçirilir. Daha· sonra bu imalot maliyetleri, i1letme 

için en yararlı seçeneğin seçilebilmesi amacayla satınolma seçeneğinin toplam maliye~-

leri ile kcır!ıiOJtırıltr (5). 

O .. r!\uhendisli0G iliıkin Teknik Bilgilerin Yetersiz Olmcsı 

Kitle halde imalatta bulunan çağc:fat imalot ~i1letmelerinde, imalat iılemi buyuk öl-

çüde teknik muhendislerin önderli:~inde yq>ılır. BWUk imalat ialetmaler.L bu nedenlee 

mühendisliğe ili1kin teknik bilgilerin gel-iltirilmesi ve arO§hrdması anıocıyla bOyuk tu-

.· tariara ı.ıl0f011 poralar harc:arlCI'. imal.at sUreelnde bir çek mamul pqrçaaı kullanan bir 

i~letmenin kullandığı her parça için bu derece bUyUk tutarlara ulotan .paralar harcaması 

·Olanaksızdır. Bu nedenle iıletmeler par.a horeamadıklara mamul parçalarının bazısını 

ot&ki ima~c:at iıletmelertrıden. satmalmak xorundodırlar (6). Duzenli olarcık satınalınan 

bir mamul ·parças·ını.n hacmi 1 · bu parçanan s~tırıal mmas·a. yeri-ne ialetmede Imal edilmesi-
. . . 

ni haklı. k1l~ bile,· söz kontıau mamul parçasınan imal edilmeli için gerekli uzman· yö-

neti.ci gereksi.nimi·n·in kartılanması sorununun çö%0mU gerekir, Bir çok imalat>yöntemle-

rinin ve hatta ticari eylemlerin ~CJunlu kaldığa ·uzman yönatic:ilerin:·yati§tirilmesi, ve 

yeteri i bir imalat ~letmesi.nin gel iıtirilmesi 1 çoğu kez yıller alan ve oldukça pahalıycı 

mol olan tecrUbelere bağlıd1r (7). Bu nedenle, itletmenin herhangi bir bölumunde te-

mel mUhenclislik bilgis:inin yeteniz1i~i .. imalat sUrecinde i1letmaye maliyeti bUyük tu-

(5) :-~;~~:s, iv\ake"''O'-BuÔ, s. 118. 
(6) Lı;,_ DOBLER, s. 3 9.. 
(7) 1\A.P.M., ... Tedarik ve Env ••• , :s. ?7 • 

. ~ . . . 



teriarcı ulaıan duraklcımalera yol açar. Oizbyft mUhendisi. i.letmGIÜft rakipleriyle reko-
ı 

i ' 

bet edebilmesini sa~lamak amacıyla, mamul bif6imini iyileitirebilmek korı.usundcı sUrek
ı ~ 

li bir çabcı harecr. Dizayn mUhendisi bir yandan da imalat btildn,une bUyuk. yardımlar
ı 

da bulunur •. iıletme. dizayn mUhendistnin utmcl\lık bilgisinden yatcrrl.anabilme olanağın-
I 

dan yoksun olduğunda, etken ohnclyan imalat eylemleri sonucunda oldukçc:J dUJUk ka-

liteli mamul parçalarını imal etmek zorunda kalar. 

r te yondan endUstri mUhendislari de, ltietmenin imaJ at eylemlerinin yerine ~ıati-

ribbilmesi iÇin teknik yanden buyuk katkıda bulunurlar • Eridustri mUhandislerinin en 

önemli göre~irii; fabrika binasman ve imol~t döfem ve donahmlarırhn, imalat eylemle-
; . ' i . . . . ! 1 ·. 1 •• 

rinin an etken bir biçimdıı: ;erine getirilebilmesi amacıyla en uygun btr biçimde kuru-

lup yerleıtirilmesi oluıturur (8). Otom~tik imalat clcs§ein ve dcnatıml~ı bozulduğunda. 

endustri mUhendisinin bunları mUmkUn olan ··en kasa sUrede tamir elmesi gerekir. i !'nO-

. . . ' . . . . . . . 

lot Muhendislerinin imalat sUrecini htzland•rmak ve kolaylqtırmd< amacayla zaman ve 

hareket etudU tekniklerini ve tsteki yöntemleri kuft~cırak t~letmede glSzetimci perso

nelle çd<. stkı bir iabirliği içinde çalatmast gerekir. imalat ~ur~cini~ en kasa surade 

tamamlanması i~in çeıitli ye>nternlerden 'en etkıiisini sec;rl'lede hareket ve zam~ etildU 

birlikte kullarulır. Harek:;t etodU imclofln. en iyt biçimda ncısel yapılacağını, zaman 

etudu de gerekli sUreleri belirler. Fabtlko yönetici•i, muhendisliğe iliakin teknik bil

gi yetersizticinin imalat eylemlerinin maliyetint ÇSnemh tilçUde arthrap arttırmodı?;lını 

ve aynı zamanda, iıletmenin teknik bilgi yetersizli?.ii nedeniyle mamul parçalarını imal 

etmesi yerine satınalıp almaması gerektiğini belirleyebilecek bir aundo bulunmaktadır (9). 

(S) V/ILLEMZE, (Çev.: Ü.DiCLE), s. 9Ss.·· 
(9) c~,ROSS, Make-or-Buy, s. 118; 
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E. imalatta Etken Bir Kal i te Kontrolunun Uygulanması ,, .. :~ereği 

iıletmece imal edilen mamul parçalarınan belirlenen kalite standartlarını karıılamcı-

ması durumunda, sUrekli bir biçimde satılmalcırr olanaksrzdıt. Bir mamul parçasının 

imalatını sUrekli kılan en önemli etkenlerden birfal imalatta oldukça sıkı bir kalite 

kontrolunun uygulanması oluıturur. Uzey ve ilaç endUstrisi gibi son derece hareketli 

pazarlarda iıletmenin yOfammı sUrekli kılabilmesi için, imal edilen mamul parçalarının 
' 

kanunlar ve yönetmelikl.erce belirlenen mamul gereklerini kor1ıiamasr gerekir. Kalit.e 

standartlarında herhangi bir nedenle dU1me olduğunda, ilietmenin yqom&na sUrekli kı-

Iabilmesi için, dUzeltici önlemleıri zamananda almast ya do imal etmeden vazgeçip su

nuculora yönelmesi gerekir. l~letmede uygulanan koli te kontrolu ionucundcı, initil :;di

len mamul pdi~alôrıria~ ~hcı&likleJ y~netıiMlf~'ei-a~ balitlericli ~mul gereklerini daha 

sonra ekı, mU1teri gereksinrrıi;lerini en iyi biçimde kCI'§ılcıdı?h kesinlikle· belirlenmel idir(IG). 

Kalite kontrolunun temel amacı mUJteriyi tatmin etmektir, ~ir mamul paçasının tUketi-

ci gereksinmelerini kortıiO)fabilmeai için, belirli özellikl·cre sahip olmcısı gerekir. Kalite 

kontrolunun amocınd ulqabilmesi için; 

i. Kal i te stondar.laranın ve mamul gerakle~inin kesinlikle belirlenmesi 1' 

ii. Materyalin denetlenmesi, 

iii. istatistiki kalite k:ontrol tekniklerinin uygulanması, 

iv. itletmenin i:Szel araç ve test aletlerine sahip olması, 

gerek ir (ll) • 

Et'.< en kal i te kontrol-unun uygulm~r yetenekli denatçilere bUyuk ölçoda bo~ lı~ 

dır. Yeteneksiz teknisyenierin çal aıtıralması sonucunda kalite standartiCI'ına ul~ılmasr 

(10) ,/''ARRET -SIL VER; s. 6:~.1{.. 

(ll) ~ ROSS, Make-or-Buy; s. 119 .. 
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olanoıksızdır. Kalitedeki dUJme, kolite kontrol tekniiderinin ve özal test craçlerının 

)'r:;tersiz olması sonucunda da olabilir (12). imalat dUzeyi gittikçe duıen itletmelarde 

czel ve geniı bir kalite kontrolu, itletrneya oJdukço pohal&ya mal olmaat nedeniyle 

yararsızdır. Mamul kaB.tesi aynı zamarıda; dOfOk kahteli ·materyalin kullanılması, ya 

do uygun lmalot döJem ve dcınatımlcrının .eksikliği nedeniyle ds dU'ebilir. Kalito ston

l<"1!"t!armdaki bir dUJme, i1letmeye çok pahalıya mal 01-c:luğv gibi oyraca, iıletrnenin ge· 

lec•Jsini de tehlikeye sokcr. iıletmede yetersiz bir kalite kon1rolvnu11 uygulandığını 

hılitenin; mamul parçala,nuı sunucuiCI'dan satınolmmalda daha da iyileıip iyif~miye-

cağini septama scrumluluğunu, fabrika yöneticisi ile, imal etme ya da. satınalma komi-

tesi yoldenir. Mamul pcırçalorıııan sunuculerdan scıtanaJmması suretiyle, daha iyi bir 

kalite kontrolunun sağ.lanıp. soğlc:ınmoyceoğtnrn ·belirlenebilmeai için, belirli bir koç 

sunucı.ınun sUreki i bir incelemeye tabi tutulmc:ısı gerekir. · 

f. [molc:ıt . Eylemlerinde. ~-cörUlen e: teki Eksiklikler Ya Da Duzensi~likler 
•· 

i§letmenin mamul parçalerını imal etmesi yerina sunuculardon acıtınolmasını haklı 

kılan imalata ilitkin bir kaç etken daha bulunmaktadır. iıletmede çoğu kez kor§ıiOJı-

; lan bu etkenlerden en önemlisini, fobrikay a tendikalqmQyo za-layac• nitelikteki bir 

oeli§me oluıturur. Bu sendikolqma eylemi Utretlerde qır& bir arttıcı yol açtığ1 gibi 

ayrı ca, mal iye tl erde de aa ır ı yUksel mel ere yol oça-• itl etme i mal at dö1em ve donot· "!1-

larını belirli ve. Bnemli e:;(,çUde gelittirmedikçe ya do iyileıtirmedikçe, otomatikleıme . 

r.ıracılığıylo imalat yöntemlerini oldukça gelittirmit rakip ltietmeier r ith~tmenin rekc:ı~

bet c.ıucunu tomqme.n ydcedileblllrler .imal etme 'yQ do satanalma konusunda oldukça 

(1'~:) Bu konuda aha ayrıntılı bilgi için bkz.: 8ROOM, s. ;,o7, 408. 
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·-:ıyrıntılı olarcık yapılan bir analiz, itletmenin mamul parçalarını imcıl etmekten hangi 

düzeyde vazgeçip sunuculordarı satinoimoya botlamosı gerektiğini belirleyebil ir. i!let-

menin kilit bölum yöneticileri, imal etme ya do satınalma komitesinin dUzenleyici ön

lem~eri olmalarını sağlamak amacıyla, kendi bölumlerinde olutarl eylemleri dozenli ·bir 

biçimde değerieyerak elde ettikiGri sonuçları imal etme ya do satanalma komitesine be

!trli aralıklarla sunmaları yo da rapor etmeleri gerekir (13). 

?. SATINALMA SEÇENE3iNiN iMAL ETf/IE SEÇEN~:·~iNE G,(·Rl: DAHA UCUZ 
VE DAH.A KAliTEli lv\AMUt PARÇAl~ININ Sft.,.' ':tANiv\ASINA Ol~NAK 
VERMESI 

A. Satınalma BölümUnun Temel Sorumluluğu 

imal etme seçeneğinden satınalma seçen~ğine geçiı sorununun çö~Umlenmesinde, 

satınalma bölümUna bUyük sorumlulukla dUter • ilietmenin mamul pcırçcılcrına imal et-

:-:-:·i:ys bırakıp satınolmaya bqlcmasını haklı kılan imo!at stcıiıdcrtlarındaki bir dUıme, 

sorunun sadece bir yönUnU oluıturur. Sorunun öteki yönUnU ise sattnolma iX51UmUnUn, 
-.. 

ı;;,tken olmayan imalat sürecinin yerini alabilecek tJstunlukte ve daha ekon·omik bir su-

nucuyu bul abilmasine ilitkin gU~Iuk ol!'lturur. ilh)tmenin imol etmeyi bırak~p satınal mo 

seçeneJine yönelmesinin haklı olup olmadtğl sorunu ancak; itletmenin satınolma ve ima-

lot bölumlerinin, imalat ve satınalma komitesiyle sUrekli bir iJbirliği içinde çal ıımdarı 

ile çözUmlenebilir (1-4.). i~letmenin satınolma bölomUnUn o;,ru:o iıletm~C•3 holihazırdc:ı 

imal adilmekte olan mamul pcrçalarındon daha kalitel( mamul pa-çcılcrın•. arayıp bul

mo konusunda sUrekli bir çobo hcrca~s gerekir. i1te tum bu önemli ilievlerin dUzen-

li ve etken bir biçimde yerina getirilmesini sağlamak amacıyla., dOzenli ve tutari ı imal · 
,, ·,. 

(l~!) ;~ROSS, lv\cke-or-Buy, s. 119. 
(l-';) C'ARRET-SilVER, s. 373.; COLTON, s. 29. 
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9tme ya da satınalma genytsntemlerin geliıtirilip uygulmmosrnın gerektiği kanısındayız. 

lv\cıteryalin ve yerdırncı maddelerin lağlanmcıt&Rdcı kullanılan ytsntemlerdan ayrı olc.ı-

rak bir de, imal etme ya do sattnolma seçetteklarinin zcırunlu kddrğı mamul pcırçola ... 

rının sağlanmastnda kullantlac:ok belirli yöntemlerin geliititilmesJ gerekir • Bu yöntem

l.;:r:n golijtirilebilmesi içira satsnolma tx5lumunun 'itlettnac::a daha öftea alıntın imal at-
ı· ., . 

me kararıyla ilgili tUm verilere sahip ol~ı g~ekir, Bu tUr v~iler do; mamul mo-

'_,:ine ili§kin bilgileri, maliyet unsurlerını ve ilgili öteki bilgileri içerir. Satınolma 

b='Jiumunun eylemlerini etken bir biçimde sUrclUrebilmesi için, ~u bilgilerin dıtındcı ayrı

ca, i§! etmenin dtih-'J"'*el imalat boJorasınt g~steren raporlara da sahip olrrosı ger ak ir. 

Satınalma bölomU tUm bu bilcileri eldeettZkte1t aontcı, itletrna için daha ekonomik altm·~ 

larda bulunmak amacıyla sunucutarla sUrekli görOlmeler yapcbileceği gibi .(.11)'1'ıccı, i§~ 
1 

!etmenin imal etti?;i mamul pcr~al<rının kalitesinin yukselmesin~ de katkıda bulunobilir. 

i§letmenin satanalma bc:siUmUhee. sunucula-lo k~klajtirilecek bir ijbirliği ru!lu, sod'2:ce 

sdtlnalma bcilumunun dozerali tcılıtmosint sağlamcıklo kalma%, aytıca tum ilietmenin bo-

§arısında rol oyncr (15). 

E. ı\ı\arnul Pcırçalcrının Sunuculcrdan. Dahô Du.Uk fiyatla-la Sağlatiması 

i~letmenin maımul pcrçalcrınr imal atmeti yerine tuJ'luculardaı satanolmasını ·haklı 

kılan temel nedenlerden biri de, satınalma bt:SIOmunun halihazırda itletmece irnol ec:lH · 

mekte olun mamul pcırçalarJnt sunucuiCI'dan dohcı dtlitik ·fiyatlarla sUreldi olarak sa~lcı~ 

ycbilmesidir. Bu durum ö!'!E!llikle kitle halinda imal edilen standort mamul parçaları için 

söz konusudur (16). tu paçcıların itletmece imal $dilmı:3li sahncılınmalaıno ~ıöre daha 



kolay olsa bile, ialetme dUtUk flyatlc:w nedeniyle uzun dönemde daha fcızlo yaar sa~Jo

yaccığından bu pc:rçol~ı sunucu lcırdan •ahnolır (17). Kalite k011trolu b61UmUnde ayrın .. 

H: bir biçimde incelediğimiz gibi itletmenin suRu~uJq-dan· satınaldığı pq~911GrJri.~-tı~ 

suz yine istenen kolitede olması gerekir. ~_yrı~o, satınaltnan mamul pa'çalarının fiya

tı da daha önceden belirlenen fiyot 1 i mitleri arcatnda bulunmCilıdır • Mamul parçaları-

nın sunuculardan satınalınmasana bqlanrnodon önce, pcrçalcrın kalitesi ve fiyatı gibi 

önemli konuların tumU bir ı;özUme kavu1turulduğunda, perçalarn fiyatı, Çetidi ya da 

sunucutarla ilgili yc:rnlıtLaklar kolei'/CO önlenebilir. En önemli ncktoyı, aunueularccı is-

t·enen fiyatın kesin olına&ı ve kısa sUrede değittirilmeyecağinin bir gUvericeye bağlan-

ması olu~turur • fiyatın kesin olması ve kıacı sUreda dağittirilmeme~i ·de fiyatlada ba:ıı 

ayarlamaların yapılmcsıno olcınak veren uzun-sUreli satınolmo ~zleırnelerinin duzenlen-

mesiyle ancak so2Janabilir. Ayrıca, kendisinden mamul porçalı satanchfton sunucunun 

fiyatlarında yapoco~ı qıtı değitmelerin önlenebilmesi amilcıylo, öteki sunuculaın fi

yotları da dikkatli bir biçitnde incel~t'l\elidit (l~h Sutıueut\utı mamul pc:rr._aiCI'ına söz

le~nıede belirlenen fiyatler U:ietirtderi göhdarip göndermeyeceğiaden emin olmak için; 

sunueunun her ytsnuyle bir incelemeye tabi tutulması gerekir, 

i1letmenin imal etme seçene~inde imolat cJöıem ve donotunlaana, stcklCFa ve Ust 

duzey yöneticilerinin yetittirilmesine yapacağı yatırunlcrtn bUyUk(UğU, itletrnenin ma-

mul pcrçalaını tmc:ıl etmesini engelleyebilir. Bu durumda )·cıtarımlcırm fırsat maliyeti de 

oldukça yuksek olabilir. Botka bir deyitle, bu mik ta bir yat1nm bcJaka bir alana ya

pıldığında yatırımların geri dönme aanı daha yukaek olabilir, iıte itletme bu nedenle 

·::~ereksinim duyduğu bu mamul pcırçalcrına kendisi Imal etmek yerine bu konuda ( uzman~ 

(l7) :~~ARRET-SILVER, s. 37-::'. 
(IL) ı .. tE-DO!?tER, s. 139. 



l~miJ sunucuJel'dan -tahnalmak zcrunda kalır (19)• ÇunkU gOvenilir bir sunucu; ii!et~ 

meyi "yatay 11 bir bUtUnleımenin ycırathğı rizikol ardan, . ~orunlu kıldığı yatırım sık ın;,. 

tısından ve gereksinim atssterdiqi yönetiei kf.tdi;oyu ayırtnak ve yeti.tirmek derdinden 

kurtarır. Bir çok i1letme böyle bir butunleırneyi gerçekletti-rebilecek bir gUce sahip 

değildir. Bu nedenle de, bir i1letmenin sunueviart ile elaft iliıkileri rnOJteriyle olan-

lar kadar anem tCiftti Sunucuların imal ettiği mamul pcırçaları a% olduğunda, sunucu-
. . . ( . 
lar kendileriyle eskidenbe~i i§ yapan tt.ötJerUerlftl )f~· tut«lor;. Kendilerine baplı muı-

teriler.ine buyuk öilem verirler ve imalatlartnı onların gereksinim ve isteklerine gtsre 

ayarlarlar ~ 

C~ Satınaltnan Mamul Parçalarıntn Kalitesinin Daha. Ustun Olmasa 

iıletmenin mamul pcırçalartna imal etmek isternetinin en tsnemli nedenlerinden bi-

rini .daha yUksek bir kaHtenin gUvenceye bağlanmost ol.,.turmaatna kcqın, sunucular

don satınalLnan patçalara ilitkin kalitenin ilietmede hnal edilen pw~aların kal itesine 

e§it ya da doha yUksek olduğunu gtssteten btr ~ok durumun bulul\duğu da bir gerçektir(W). 

Daha iyi kalitenin sağlanması i~in parçcılarsn sunuculardon •ottnal tnmastna hak lt k e lan 

eve en çok kcrıılqılan nedetilerden biri, ith:tmenin imal ettiği mamul p.arçalarının ka-

li tesinde ani bir dlJımenin olmasıdır. Kc:llitede btsyle ani bir dUt• olduğvnda; kalite 

standartlarının korunması sorunu, mamul parc;olı:ırtntn sunuculardan scıttnolinmasını :z:o-

runlu kılar·. 

iiietme sunuc:ularla rekabet edebilecek kalitede mamul porçalarına imal etmekten 

yoksom olduğu durumlarda, bu pcrçaları sunuculerdan satınalar (21). Daha kal i tel i bir 

(19) GARRETT-SILVER,. s. 372. 
(70) Ci :LLITON, s·. 40'; NATIONAl ASSOCIATION OF ACCOtıNTANTS; Criteria ••• 

s. 17. 
(''1) G: MOORE, fv\anufacturing ivianagem •• • , s. 96. 



mamul par<;ası, satınalınması stiratillda ödenmesi gereken tlgil i fiyat gHzl:SnUnde bulıJn-

durulmaksızın satınalmamaz. Kalitesi ctldukça dUJuk mamul patçalarının daha dUtUk fi-

yatlarlo satınalınabildiğinl kataatioyan bir ı;ok örnek mevcuttur • Bu nedenle, ialetmenin 
! 

sohnalma btılumu, öteki sunuculara gtire daha koliteli mamul parçaları suriabilen sunu-

cuları sUrekli bir biçimde arayıp bulmaya çolı1ır. Sotanaima memurları; ticari dergile-

ri okumak, sunuculcltın satt§ memurlarayla dozenli ve sUrekli g6rUJmeler yapmak ve da

ha koliteli mamul ~CırÇaaı imal edebilmek amacıyla birbirleriyle rekabet eden sunucu-

ların imal ettikleri mamul parçalarını kartılqtarrnak ve anal iz etmek suretiyle, kendi-

lerine rehberlik edecek bilgileri toplayabilirler. 

Sunucular daha koliteli mamul parçalaranın imal edilmesi için i1letmeye göra daha 

fazla teknik bilgiye ve yönetim tecrUbesirıe sahip olduklarında, ialetmenin, mamul par-

çalarını yine bu sunuculardan sattnolmasa gerekir (22)~ Kendi bUnyelindc{ iinalat yapma 

kararını almıJ bir i1letmenin teknik ve ytsnetim tecrUbesindan bqka· oyn'co', yeni pro-

jenin; nitelikli. iJgUCUnU, yeni c:kStem ve donatımi ve yeni danet9·tleri de zorunlu kı

loeoğına unutmamasa gerekir (:23). iıletme mcnul parçal cr an• sunuculerdan satınolmakl o,. 

onların kaliteyi. yUkseltma konusunda yapttki<X'a CI'Ofhrma eylemlerinden ve vzmonle~~mıı 

yeteneklerinden de yararlanabilir. Ayraca, itnalot maliyetlerini bOyuk öiÇUde du1uren 

yeni i.malat yöntemlerini ve mamul biçimine ilitkin değiJiklikleri de anında ~ğrenir (?.ın. 

Bir genelierne yapacak olvrsok, öteki tUm etkenler eıit olduğunda; kalite, · mamul 

· . porçalarının iıletmeçe imal edilmesi yerine sunuculardan satınalınmasana destekleyen 

bir etken olmoktadtr (25). 

('""·':l) .:' .. ~ 

(':'·'~) ~ """' 

(?4) 
(SS) 

EN'" lAN D', -The Purchasing. S~t• •••• ,· s. 76. · 
V'ILB: 'R B.EN 1'.:-;LAND, Procurement Prineiples and Ca~es, Fourth Edi., 
(Homewood, lllinois: Richard D.lrwin Ine., 1962), s. 7~. 
ı~;:::GtNS, s. 116; LEE-DOBLER, s. 303. 
C !llfTON, s. 45. 



.. 231 ... 

D. Mamul Par501ının Miktarı ve Sattnalma SeçenGğinin Ct~ki Yorarları 

iıletmenin imal etme seçeneği yerine, · sahnelma seçeneğini yeğ tutmasanı zorunlu 

kılan bir kaç neden daha vcrdtr. iıletme az soyada mamul parçastno gereksinim duydu-

:~u ve talebin mevsimsel olduğu durumla"cla, rnomul parçal'crın·ı sunUculordari satınalma-

ya karar verir. Çunku itletme 11 fırsat maliyetini ·de gözönUnde bulundurcrak, piyasada-

ki O§ırı talep.leri kcrıılayabilmek amacıyla, sermayesini geçici bir sUre kullanabilece

ği imoılat c:Jöıem ve donatımiarına ve moteryof stoklarıncı bağlamak istemez (~'6). i~-

letme halilıaztrda imal etmekte olduğu bazı mamul parçalarını sunuculardan istediği 

miktarda ve daha kısa bir sUrede sağlama olonağını bulduğu durumlarda, bu parçala-

rı sunuculardan satınalır. Bu parçaları iıletme yeterli miktarda ve zamanı~~ imal ede-· 

mediği iÇ.in imalat sUrecinde duraklamolar olur. itletme imalat sUrecini sUrekli kılmak 

amacı)'! a bu pcrçoları sunuculardan satanalır (:?.7). 

iıletmenin imalat kapcısitesinin sınırlı olması ialetmenin rıidmul parçalaranı İun~cu-

lardan satınalmasını zorunlu kılar. Baza~ itletmefer yıllık imalat h'ac:·imlerhıi · oldtikÇo 

dOzenli kılmak amacıyla, gereksinim duydukları· miktarda imalotta bu1unurlar. ·Gerek;. 

sinim miktarı normalin UstUne çıktığında bu değilen miktarı da~ s'unu:culardcın satın-

alırlar. Bununla .biri ik te böyle bir politika ilietmeyi önemli satınalma sorunlariyi o 

kar;ı kartıya bırekabilir (?.P). i~letme it yUkOnun ya da hacminin fa~zla olduğu durum-

'("6) SCHUBAI s. 6'3; LEE-DOBLER, s. 303. 
(?.7) f=;,.~RETl-Sil VER, s. 373. 
(~';J) ilietmenin it hacmi . normal dozeyin altına indiğinde ya da UstUne çıktığında, imal 

etme ya .da satınalma karatları oldukça karmoııkle!§ır. (':nce hangi mamul parçası, 
sunueviara imal ettirilecek, daha.sonra hangisi- imal ettirelecek, önce hangisinin 
sunuculara imal ettirilmesine son verilecek,. daha. $onra hangisinin sunuculara : -
imal ettirilmesine son verilecek? gibi·sorunlarla karıa kar1ıya kalınır. ?..'ncelikle 
kolay iılerin sunucularo yaptıralmost gerekir. Çunku bu tur iıler sunucuları 9Uç 
duruma sokmoz. Fakat i~letme bazı parçaları. imal etmekte gUçluk çektiğinde va 
bunları imal edebilecek yetene,~e sahip bir sunucu buldu:}unda, öncelikle bu tür 
parçaları sunuculcıro imal ettirmei·Jdir. Ayrantılı bilgi için bkz.: :?ı .MOORE, 
iV\onutacturing Mınagement •••• , s. 97; LEE-DOOlER, s. 309. 
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larda, na-mal gereksinimden daha fazla iıgucu istihdam etmemek ya da normal zaman

larda gereksinim duyduğu miktardan daha fazla makine satinalmamak amacıyla, bazı 

mamul parçalarını kendisi ima! etmeyip bunları sunuculara imal ettirir. Böyle bir uy~ 

· gulamayla, daha çok yağlı boya resim yapımında ve özel mokinelerle sUraçienmeyi 

zorunlu kılan mamul parçalarının imalatında karııiOJıler (?9). 

Mamul parçalarının sunucı:ılardan satınalınrnasenı zorunlu kilO., bir baJka nedeni. 

de, iJietmenin tCI§ıma gider! erinde sağladığı buyuk tasarruf miktarı olu1turur. ·Mobil

ya gibi yuksak tqıma giderlerine sahip bUyuk hclcimli parçaler satınalındığında, i~-

letme t~ıma giderlerinde bUyuk tasarruflar sağler. ÇunkU ıoobilya gibi porçaları satan 

sunucular bunları muıterilere kendileri gönderir ve t~ıma Giderlerini de kendileri yuk-

lenir. Ülkemizde de mobilya el§yası satan itletmelerin bazısı tqıma giderlerini kendile-

ri yuklenir. iıletmenin satınalma seçeneğini yeğ· tutmasınm bir bCI§ka nedeni de, i§-

letmenin mamul parçası satınaldığı her sunucudan değiJik teknik bec~rileri sa?jlamcısr

dır. iıletmenin mamul parçalarını sunuculardan satınalmakla daha kolay bir biçimde 

sağladığı teknik beceriterin bazısı; arC!Jtırma ve geliıtirme, muhendislik v~ .imalat ko-
. . 

nulortyla ilgili olabilir. Bozr i1letmeler, gereksinim duydukları mamul pcırçalarrnı de-. . 

ğiıik sunuculardon sattnalarak, kendi i~alatlarında oluwan gecikme ve duraklamaların 

yol açtığı rizikoyu <:;nlemek isterler. iıletme mamul parçalarını kendisi imal etmek ye-

ri ne, c;eıitl i SIJnuculardan satınalmalda bu rizikoyu darjrtmı§ olur (30). 

3. imal Etme Ya Da Satınalma Seçeneklerinin Kcırmcı Biçimleri 

Bir i§letme gereksinim duyduğu mamul por~plaını ayna anda hem satınalobilir, hem 

de kendisi imal edebilir. B~ka bir deyi~le., gereksinim duyduğu. parçaler ın bir kısmını 

(~9) '<~:t\RRET-SilVF.Rt s. 3r·. 
(30) SCHUBA, s. 63. 
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kendisi imal ederken, di2er bir kısmtnt do sunuculerdan satanalabil ir, Oysa biz bu-
{ . \ 

raya dek )IOptığamaıt açıklamalarımızda, itletmenin belirli bir onda gereksinim duydu .. 

?1u mamul parçalarının tumUnU ya imal ettiğini ya da sot1naldığtna gö~tsnUnde bulun~ 

durduk. Şimdi imal etm<~ ya da satınalma seçeneklerinin kcrma biçtmlerini kısa olc!:cı1~ 

incelemeye çalı§alım. 

A. i1letme en conlt dönemlerde geteksioim duyduğ~ mamul patçalaranın tumUnU 

imal etmeyi kararlaıtırdığında, depresyon va iktisadi durguflluk ck:5nemlerinde itletmenh 

·kullanılmaYan (bdt) bit kapasiteye ~ahip olacoğı bir gerçektir. Kullanılmayon kapcii ~ 

tenin olu§rrl0$1 sonucunda i1latmenin imalot maliyetleri de genellikle yUksak olacaktır. 

imolot mal iyatlerinin yUksak olmasının bir nedeni, iktisadi durgunluk dönemlerinde 

r:-.milmeyon ya ~a kartılanmayan sabit imalat gid~leri ve diğer nedeni de, kıvcımlı 

kapasitanin altanda bir kapasitede etken bir imalatın yopılomomasadar (31). 

F.•. Cte yondan iıletme gereksinim duyduğu mamul pcırçaiCI'ıntn bir kasmını ken· 

disi imal etmeyi karalqtırdı~ında, öteki kasmını da sunuculardan sohnalmak zorunda 

kalaeoktır. iıletme bu programda geneli iki~ Uç dağitik seçenek izieyebilir. Bu seçe

nekler ıunlcırdır: 

cı. i1letme belirli bir anda gereksinim duyduğ11 en az miktcırdan daha az miktor= 

do parça& imal edebilir (3?). Bu nedenle gereksinim duyduğu parçaları sunuculardan 

satınolmaya devam eder ve böylece piyasayi o olan ilitkisini de tUrdUrmUJ olur. 

( . "") ·.::.. . .' 

b. iıletme gereksinim duydui~u ncrmal miktardan dahcı oz mikterde imcıl edebi!ir{:.:l3). 

C1" H ITON . f,? .. !,. ... :' . 1 s • ..; o. . 
fşletmenin gereksinim duyduğu mikter ara stra safıra dUtebilir. i1letme bu durum= 
da kesinlikle imalatta bulunmaz ve hiç bir sorunla dcı kcrtılel§moz. 
l"·lormal miktı::ırla, iıletme faaliyetlerinin genellikle iyi ya do kötU olmodı::~ı ciu~ 
rumlarda kullandığı miktaı anlatmak istiyauz. 



Bu durumda i1letme ... iktisadi durgunluğun son derece ilerf olduğu ekinemler dııındo, 

Jereksinim duyduğu por~aların bir kısnunı stınuculcrdan satınalır ve böylece piyasayla 

o ı an H i!k is i n i de sUrdUr mU! ya da muhafaza etmi1 ol ur. 

c. !~!etme normal gereksinim miktarı kader bir miktar imal edebilir. fu dt;runıda 

i§letme geneiiikle hiç bir gereksinimini sunue'-''qrdm ka'fılamaz ve piyasaya it hacmi 

normcıl duzeyin Ustune çıktiğında ancak girebilir (34), 

f:u Uç sageı:ıekte de iJlatmenin gereksinim duyduc~J mamut perçalarının sadec(:j Lir 

kısmını imal etmesi çok ciddi sakıncala do.~urabilir, ~·u durumlcrdo hem ilietmenin 

he:m d<:: s'..ınucuların imalat hacmi azol ır. imalot hocminirı azalmasi da birim imakıt 

ma!iy::;ticrini biraz olsun yUk$eltebilir. itletmenin ve sunucuların sahip olaca:ğı inıoılcıt 

dt-:i§·am ve donatımları az çok farklı olabilir vebuaedalıle.de, imal ettikleri rnamıA 

pcıırçcıılcırı birbirine tıpa tıp benzerneyebilir (35). Birinci seçenek iıletmeyi, imcıl <:;tm·s~-

le so~lanan ycıt'crlardan yoksun kılar. Czellikle gereksinim duyulan miktar son dere·~ 

ce az oldu~unda, iıletmenin imalot eylemlerini etken bir biçimde 1UI"dUrmesi olanak~ 

sım ır. ikinci seçenek ise, itletmenin gerekliomelerinin tomUnU kendisinin imcıl etmek-

le kcır§ıladığı ve sunucuların da t)teki cksnemlere g&e mU§terllere çok daiıo fazlcı :~Je= 

reksinim duydu~u iktisadi dur:;:ıunluk dönemlerinde, itletmenin en gOvenilir sum.ıcula-

rmdan hiç mamul parçası satınalmamasına neden olur. iktisadi durgunluk dönemincb 

işl-atmenin mamul parçası scııtınalmadı.:.Jı sunucular daha sonraki bir ta"ihte i1ietme moı~ 

md parçası satınal md< istecii0inde; bu kez i1!etmeye parçalerını satmak istemeyeLil ir~ 

br • i"Jı:;üncU seç.;;;nek ise işletmeyi bir takım aUçiUk(erle kar1ı kar1ıycı bırcıkabii ir. fş·"· 

ie:tmc :~~'~eksinim duydu,:!u parçaları satınalmak U:zere sunuculara bO§ vurdu:~u ancla, 

t: ,~, 
\ -·· ' ,,. , .. ) 
\:<' 

C 'lUTON, s. ~.7. 

, .M00RE, Manufacturinı;; ı\l:anagement ••••. s,96. 



sunucuların: tumU-oldukça fazla ~ yUklenrrıi1 olabilirler. f:tu nedenle de sunucular i~

!etrnenin iıiyle ilgilenmeyebil irler, Çunku sunucular öncelikle1 durgunluk dönemle-

rinde dahı kendilerinden mamul pcıırÇ01ı satınalmıı olan öteki mU,terilerin gereksinme~ 

p • • l 1 1 ·• t 1 "·· l •,.f t L• f 1 l .• • d ' ., iermı ~(cr~ı oma,;. ıs er er. rcoyuece ıre me, ıoır sunucuya en aza gareı<sınırıı ~uycıu;~,t: 

bir onda d gereksinim duyduğu parçaları satınalabilecek bir sunueuyu bulma. oiono3ını 

doı ko'/: .. <ıtmi~ olacaktar (36). 

Cysa i§letmenin gereksinim duyduğu bazı mamul pcırçalcrnmı yarısını kendisinin 

imal etmesi, öteki yc:rasanı da sunucwl~clan IQhftalması ena bUyok yaarlc:ı- s.gı_~i4)fabilôr. 

iŞ.Ietme böyle bir politika izlemekle, satınalma seçeneğiniıı UstUnluklerini kaybetmek~ 

sizin, imot etmenin bir çd< Ustunluklerinden de yaarlanabilir. Sunucula-ın mcımul 

parç;cılarına talep ettikleri piyasa fiyatleri kesinlikle bilindiği için, ltietme .bizzat 

imal etm~kle sağladığı ktrları kold)'lı!<la hesaplayabii ir. iıletme gerekaiftim miktannın 

yarısını kendisi imal etmekle;. sunucuların fabrikalarında oluıan greviare ve öteki du-

raklamolara kartı da, kendisini kasmen da olsa karumuı olmaktcxJ.ır. itletme hem ken-

disince, hem de sunucularecı sağlanan teknolojik geli~melerden yararlanma olcıncı<ını 

bulur. ltietmenin kendisi de aynı mamul parçcılarını imal ettiği için; şunuc•Jiarın iroo~ 

lcıt maliyetlerini doğru bir biçimde tahmin edebilir. Sunuculcruı imalot maliyetkrl 

i§l.etm.e,ce bilindi(ji için, sunucular itletmeye sattıklerı parçanın fiyatını arttırmaktan 

çekinebilirler. itletme gereksinim duyduğu perçaların yarısını satınalmcık, öteki ya-

rısını da kendisi imal etmekle, ortalama maliyetlerini go,~u ke.z azaltabilir. Du dur·n7ı~ 

da, işletme kıvamlı kapasiteye yakın bir kapasiteyle çalıtabilir. PiyQSa oldukça caıı!ı 

oldu(undal i§letme mamul parçalarının % 50'sini kendisi imal eder, % 50'sini de su~-

nuculardan satınalabilir. Piycıso dvrgunlO§tığında, iıletmenin imalat ckJ%eyi talebin 

('7',:.) rııı n IT()t..ı 5. <:":-1 • . A\~.~}FP s - ...,7,ı · 
,~_:u ~- · ......... .....: a~!J, • \. 1 MSiı .. ."t ... ~,, • ........... . 
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dutmesine karıın sabit kalır v ve t,letme bu ke:z: imalatın p·ayını % 80 ya da % 90 çr

ka"tcabilir. t te yandan, s1Jnueulcrn1 iJiehneye sc:ııtt&ldcra miktaran 'erorıl dea, % 20 yo 

da 0/c lO d~ebilir ~ Sunucuların gerçek imalat miktCI'tnda işe daha bUyük azalma g<srU

Iur. Bu nedenle sunucular, piyasc:ıı kqullcrtnın göztsnUJtde b~lundurulmaksızın .. kendi 

paylarının her zaman için ~abit kalmas1 kqulunun tözleımey& konulmaatın talep edı&-

bilir (37). 

t~~ SATINAlMA SEÇENE;;jNiN SEÇIMiNi ZORUNUJ KlLAN EKONOMiK VE 
t'TEKi iŞlETME DIŞI ETKENLER . . . 

A. Ekonomik Değiımaler 

Bir ulkenin ekoncmik kotullcru•da ya da uluslarcrcsa kcıtullc:rda elu•an önemli de-

]i1m·eler, bir y5rel ilietmenin mamul pcrçcılcranın satınolanmasi karcrı11ı etkileyebilir. 

!:IUyUk ilietmeler çoğu kez, yetenekli itgUcU arzıntn sınırlt olduğu kUçük yörelerde ku~ 

rulur. Bu kuçuk yörelerde eylemlerini sOrdQren t>teki kuçuk iıletmelerin ödedikleri i§-

ı;i ücretlerini, yeni kurulan bUyük ialatm~c~ ısdenen yuks~k iaçi ucretl:ari dUzeyin& çı~ 

karmolorı olanc:Ksızdır. iate bJJ yörede bUyuk itletm~leriıı kurulmq~a sonucunda, kuçuk 

i~letmeler mamul pa:ıc;olcrınt imal etmeyi barQcıp sc:ııhnalmak xcrunda kalabilirler (3t~). 

Hukumet bir ilietmeye old~;~kça fazla tqa~ sorumlulukları bulunan tınemi i bir tedarik 

s~zleımesinin yerine getirilmesi itini yUklediği.,de, itletme oldukça ağır olan bu tQ§ı-

ma programını yerine getirmek için bu i1in bir k11m1nı ycıpltğa ah sözletmelerle t~e

ronlarcıı bırakmak zorunda kalır. Buna ilave claok 1 itletmenin i!in belirli bir kısmını 

öteki illetmalere yaptırması gerektiği sözlcımede yer alabilir. Ülkenin belirli yöre-

f~7) [)ir i1letmenin bir mamul parçasını hem imal edip, hem de satınalmcısrnın i§let= 
meyc saülc:ıyacc.ğı öteki yaarla iÇin bkz.: Aiv\MER, s, ?75. . ., . 

(2f)) EüyUk i§letmelerin öteki UstUni:Ukl~ri için bkz.: CEMAlCilAR ve DI,. ERLER!. s. Tl. 
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hrinde. çot:'J kez. bir ekgnomik canlılık hukum· IOrerken, tsteki. ~releri~de ise bir 

iktisadi durgunluk hukum sUrebitir (39). iıte bu kqullcırda, eko.ıQmik.yÖndan daha fazla 

geliımiı yör.elerda kurufınu1 iıletmeler, ncrmcd Uer~tlerle çolııan yetenekli iJgUeUnUn 

' 
yetersiz olmaıu nedeniyle, eylemlerini daha a~ bir etkenlıkle iOrdJren k~u itletme-

lerden ınomut parçası ı satınalmak ~unda kalarter. Dıt Ulkelerin .!m(llat i1letmelerinee 

daha koliteli yo da daha ucuz mamul pcrçalcrı imal edildiğinde, dq ekonomik kO§ul-
.. ·,' 

lor da satınalma seçeneğini etkiler. Joponyo taafındcn, .~teki Ôlkelartn ytsrel iılet

r:ıelerinin imal ettiği mamul parçolcrtna göre daha ucuz y~ dôha ~~cılliteli elerak kitle 

halinde imal edilen televizyon ve fotoğraf makineleri, bu durumu açıklayan ilginç 

bir t>rnektir. 

r,. Kanunlcrtn ~tınalma Seçeneğini Etkilamesi 

Hukumetçe çıkartılan çseitli kanunlar, sattnalmçı .sef4en~inirı seçimini ~aunlu kı-

labilir;. Kanunler ın, ilaç va gado endUttriiinde il oc; ve gtdo i_ malatma ve d~netimine 

ilitkin kalito kontrol standartlarını bUyuk ölc;ude yuksfJitt.iği duru.,,arda, ial~t.mecilik 

açısından uygun koıullaro sahip ÔIMayQft ialetmelerin bir ~oğu, ~ de?JitmEJriin Ô<alite 

standartlarının yuksehil.mesi) zervni u kaldi~t tekriik personele ·Ya da yeni imalat dö§em 
. . 

va .donatıml«ma. sahip olmamaları nedeniyle, JmolatJc:#ina durdurrnok z;orunda•kcılabi-

lirler. iıletmecilik açısından daha uygun kotullara sahip itl~tmcler ise, kQOunların :to~ 

runhı kıldır ı bu yuksek standartiara uygun mamul parçaforanı imal ed~bilirler~ Aynı 

blç.imde1 ulk3nin bir yöresirıda asgari itçi Ueretlerinin yukseltil~si sonucunda, bu . 

yl.:\rooe bulun(Jn iıletmeler gereksinim duydukları mc:amul parçalca-ını asgari i§Çi ücretle~· 

(:.::9) Ülke.miz. için. da. aynı durum söz kon;ısudur. Ulk3mizin bah ve iç batt yöreleri;' 
ekonomik. y(5nden; doğu,. orta doğu ve g~ney do-ju yörelerine gtlre daha fazla 

0el it mi~ tir. 
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rinin daha dUJuk olduğu yörel~cle bvlvn(ll iıletmelerden scıt1nalmak zorunda kalabi-

1 iri er (40). 

C. Rekabetin Etkisi 

Fiir endüstri dalında mevcut kqullcr, rcıkip iıletmelerin ayiemlerince çoğu kez 

etkHenir. ÖrnağinJ aynı andOstri dalında eylemlerini sUrdUran bir rakip frll.tmenin ye-

nı ve daha da gelittirilmil bir imalat sUreeinin patentini elç.le etmesi,~ bu endUstri da-

l ının mevcut kotullarını etkiler. fıietme bu kq~lla"dcı gereksinim duyduğu mamul par

çalarına,. yeni geli1tirilen imalat sUrecinin pateıııtini elc:J.:; eden rakip i'letmelerden, ya 

da daha kc;ıliteli pdi'~alar i~C:Si aden t;teki iilatmek'l'cbn sohncilmak zorundq kalır. Aynı 

btçimda, rakip bir itletmenin, iıletmenin bulunduğu yöreye tqınmas1 ve o yt;rede nKN~ 

cut bir kaç yetenekli ya da kilit penoneli kendisine bQ'Jto.c.t sonucunda, itletme 

mamul pcrçolcrtnı imal etmekten vazgeçerek bu rakip iıletmeden sctınalrnd< zorunda 

kalabil ir. 

Ayrıca, endUstri dalandaki rakip itletmelerin mcnopol kJrmoları da endustri dalı-

nın ;.,evcut koıuliCI'ını etkiler. E~er hiç bir itletme bu monopolun tinUne geçemeue, 

fiyati or oldukça yuksek dUzeyde uzun bir sUre değiımedal'\ kalabilir. iıletmenin ser-

best rek~abet piyasasandaki fiyotları uygun ıınıriQI" içinde tahmin edebilmesine kar1ın, 

monopol piyasasındaki fiyotlort öneadarı tahmin etmesi olanaksızdır. i,ıetma monopolun 

mevcut olduğu bir piyasada,. mamul parçalarını kendisi imaJ etmek yerine sunuculor~ 

dan satınalmak zorunda kcıhr (!~1). 

(!::.o) r~·ROSS, Jvld<e-or-Buy, s. 124. 
(41) cı !lliTON, s. 76. 



D. Ülk:_nin Siyasi Durumu 

!3ir olkadeki siyosi durumun dUz:enaiı: olmcsa, iıletmetlin mamul parçalarını kandi

sinin imol etmesine olanak vermeyebilir, itletr.ne imalot dt>Jam ve donatımlarını g3niı-

lcterek; sunuculardan satınalmo!<ta oldu~u perçaları kendisi imal etmek isteyebilir. Bu 

pcırçdcrın imalat maliyetleri piyasa satı1 fiyatlcrına güre oldukça d!JıUk ~~g bile~ i~-

' ' ı ~ ' 1 ı 1 

letme ulkedeki siy0$i durumun oldukça dUzensiz olm~• nedeniyle; verimli çölııan imo-

lat kopasitesini geni§letmakten vazgeçebilir. Çunko, i§letmenin, ulkenin siyasi kqul-

larının son darece kQrarsız ~lduğu bir anda, ek imalat döaem ve donatımlcr&no bUyuk _ 

tutari or yatırması geleceği içineson derece sakıncalıdır. ialetme aynı zamanda, bir sa-

vO§ çıkma olasılığının bulunduğu durumlarda da, imalat dl:SJem ve dqıatrmlarını geniJ-. . ' . . 

!etmeyi sakıncalı bulur. Çunku, sovq ananda talep doze~li olmayıp, sUcekli deği~-
! •.. •• •.• . .. '•. . • 

mektedir. i1letme, imalatını sUrekli kılacdc yetarlikte ·bir tcılep miktarının valığın-... - ·•' ., . ' . 

dan emin olmadtkço, imalot · dötam ve donatımior-na gen illetmekten çek in ir. Bu n~denc• ...... •, ' . ' 

le de, gereksinim duyduğu momul parçalarını kendisi imal etmeyip svnuculcrdan so-

tıncıl ır (4?.) ~ 

.5. iŞLETMENiN POLiTiKALARlNDA Kf DE~iŞMELERiN ETKiSi 

A. iıletmenin Uzun-Soreli Politikolarandaki Değitmeler 

iıletriienin uzun-sUreli politikalarındaki önemli de:~i1meler, itletmenin mamul per

çalarını . imal etmesi yerine çoğu kez sunuculcrda,n satınolmasını zcrunlu kılar. (;r-

neğin; iılı::tme fabrikasina geniiietme ya da bUyUtme oiri~imlerine son vermesi nedeniy-

le, bundan böyle mamul parçalarınınt iıletmade imal edilmeyece~i konusunda uzun-

(4) A.g.k., s. 81. 
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sUreli bir politika değiıikliği yopabılir. iıletmenin belirli bir ncktadan ya do kapasite 

düzeyindan sonra gelilmesinin ya da buyUtUimesi.nin durdurulocağı öncedan kcroriO§ta

nlmı§ olabilir, i~letmenin büyümesi bu kapa~ite sınırına geldiğinde, itletme ek mam>Ji 

gereksinmelerini sunuculardan kcqıla. iıletme oyrtco, tu;., çabalerını imolat eylemle

ri yerine, pazorlamove satı1 eylemleri üzerinde yoğuniC~trrmos't gereldiği kcnusundo 

bir politika deği;ikliği yaptiğında da mamul parçalarını kendisi imal etmekten vcızge-

çerek sunuculardan satınalmciycı bCifloyabilir. 

IJ. ~lotmenin Kısa-Sureli ?olitikalarındaki Değiımaler 

i§letrnenin imal etme seçeneğini baralup, satanalma seçeneğim~ yönelmesine neden 
. . 

olan kısa-sUreli politikalardaki de:]iımelere iWeıitli arnekler vermek olurludur, erne.~ in; 
. ' . . 

' . . . 

i§letmenin ek imalat döfem ve donahmlcl'snı elde etmesi için gereksinim duyduğu 'JG~ 

r&kli fonları sağlamada önemli bir gUçlukle kcriiiC!fmOSI, mamul porçolcrının sunucu

lerdan satınaltnmasını zcrunlu kılab!lir. Bu durumda iıletme, mamul paçalcır.ını lmol 
1 

:.?.~mede kullanacağı imalot dcitem ve dcınatımlctınt elde edememesi ya da yeterli fön 

saclaycımamosı nedeniyle, mamul por~alerıni imol etmekten vazgeçip sohnolmoyo bel§"" 

lar. Aynı zamanda, bcızı yeni mamul pcrçalcrıno ilitkin kalite stond:rtlaına ulaıma 

çabası, itletmeyi oldukça bUyOk rizikolarla karjı kcqaya, bırdctığanda, . ilietme yin~~ 

imal etmekten vazgeçip scıtınolmoya batiayabilir (43).ı iıletma it yokunun fazla oldıJ-

ğu durumlarda, bu itlerin bazısinı sunueulaa yaptırmak zorunda kalabilir • i1te i1letme 

sunucuların bu gibi i~leri ycıpmc:ılorını sağlamek ya da gl1vcnccye bcığlamok amacıylaf 

m~mul parçalarının tUmUnU kendisi imal etmeyip bir krsmınt bu sunucıJlardon satınal ır ve 

böy!ecev sı.mucularla ili1kilerini sUrekli kılmı1 olur. 

~·..,nss rı.A.J_e-or-rıJy s 125 r~'-·· · 1 fV\C!K - ..... 1 • . • 
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KULLANilAN PLANLAMA TE-KNiKlERi 



1. iŞiNE DEVM1 EDEN iŞLETMELERir-.r. i'I'Wv\LIL PARÇALARINI ii'viAI. ETı'lıE 

KARARI N 1 1\LiVi/\S 1 

1 

imal etme ya da satınalma ıeçeneld~rin1rı anali:dne ya da kal}ıla§hrthnasına geç-

meden önce, herhangi bir cszel dun.Jma: Hijkin bu tUr bir ytsnetsel karar tercihi olup 
. ' 

olmadığını belirlemek yerinde olur. Bu bölUmde fiyat, ktlr ya da csteki ~l'bmaç= 

lar nedeniyle sdclece imal etme seçene~iyle sinırlandanion herhangi ;bit mamul parçO"'" 

sını ele alıp incelemeyeceğiz. Aynı bi;i~de illetmeniri politikciSi gereği bağlı olduğu 
durumlari, öteki etkenler geteği bağh olduğu durumlara, mamul parçalafini imdi etme 

ya da satınalma konusunda olduk;c:a katı bir stratejik i1levl"' bağlı olduğu durumları da 

bu böiUmde tori"ı~moyacağız. tu b<5lümUn ana amacını, se;erıeklerd(;!n o irinin seçimini 

zorunlu kılan bir durumda, en ekon~ik imal etme ya da' satınalma korarının alına-· 

bilmesi i;in, iıletme eylemlerinin en iyi biçimde nasıl d~erlendirilmesi gerektiği olu§

\·urur. imal Mme ya da sarınaima se;enek·l~rindcn biri bir kez se;ildikten sonra bazı 

deği~iklikler yapılmakla birlikte, bu bölUmde y~paccığımız analiz se<;ilen bu ilk se'do

nek k: ilgi li dir. Gelecekteki muht~mel değitme le re ili~kin olarak yapılacak dalıcı son-

raki değerlemeler çalı~momızın birinci bölOmUnde belirttiğimiz temel kavramlota büyük 

ö lçude; tlqyanır. 
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Bir imalat i§letmesi eylemlerinin ilk OfCJnC1ıtındcı, imc:ıl l;ldebileceğlne ya da imal 

etmesi Qerektiğine inandığı mamul porçalarına iliıkin i§levsel politikasını belirlemeli

dir. Bu mamul porçalarının ve öteki ilgili verilerin, imal, etme ya do satmalma seçe

neklerine ilitkin el kitabında belirlenmesi gerekir. Ayrıca, l1em, faaliyetsel didinmele

ri dUzenh:ı§tirecek ana böiUm başkonlorınııı belirlenmesi, hem de imal etme ya da sa

tınalma komitesi başkonlığını yürütecek en yetenekli bir yöneticinin atanması gerekir. 

Faaliyetsel didinmeleri dUzenle§tirilecek ono bö lum bo§kanları genellikle §Unlordır(l): 

i • ?azarlama, 

i i . i\;\Uhendislik, 

iii. Satınalma, / 

iv. imalat, 

v. f-Aaliyet ıVIunasebesi·, 

vi. Denetim. 

Fabrika eylemlerind<m sorumlu genel' mUdUr yardımcısı, çoğu kez imal etme ya da 

satınalma komitesine bO§kanlık eder. imal etme ya d<:J satınolma planlamosıyla ilgili 

ilkeler gibi, yapılan tUm araştırmalarm da el kitabında gösterilmesi gerekir. Uygula

maya ili§kin 'belirli faaliyet genyöntemleri ile en Cinemit çalııma standartları, önemli 

·· imal etme ya do satınolma kararkJranm tUmU ic;in analiz edilmesi gerel<.m etkenleri 

belirlemı:.ıde ı::k bilgiler olarak kullanılırlar. Ayrıntıl1 bir analiz yo da çalılmayı sa= 

decr.; çok önemli projoiGre özgU kılmak gerekir, S13zgiye dayanan önemsiz kararların 

bir çoğu imalat ya da satınalma bölumlerince ayrıntılı bir analiz ya da çalı~ma ycı

pılmoksızın öteki böiUmlerin sunduklorı teknik ycırdımlara dayonarak alınabilir. Ay

rıntılı bir biçimde yorumlanmalormdo oldukça korm~ık yöntem ve seçeneklerin kufr, 

(1) GROSS, 1\ı'\Qke-or-Buy, s.l31. 
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mGsino ili~kin öteki önemli göttergeler gibi belirli standortlortn gerçevesi içinde çö-

:-.;Umlenmelidir, Bu etkenierin de, bölum b<J§kanlcırıntn i! levieri ve sorumlulukları gibi. 

imal etme ya do satınolma el kitabıneo Içerilmesi gerekir (4). 

2. imal Etme Seieneğinin Se;imincle KuUanalan Yöntemin Daraltılması 
u ,Ç u -

Imal etme seçeneğinin seçiminde kullanılan genyöntemieti ayrıntı lı bir biçimde 

incelemeye ba1lomadan önce, sorunu kesinlikle belirlemeyi uygun bulduk. Çalıimc

mızın btrfıici bölOmUnda belirttiğimiz gibi, itletmenin bir mcmul pdtÇO$ıni imal· strna

sini ya da ll..ir1uculdtdan satınalrriasıhı zotunlu kdt:in niceliksel ya de 11itöliksel lt; ya 

da dti etkenlerltı bulunduğu bir gei'~ekHr. Örne~in; bir sunucu, iıletmeye göre dohc. 

fazla teknik bilgiye sahip olabilir. Bu dururnda iıletmenin mornul parçasınırı imalat 

maliyeilerini incelemesine gerek yoktur. Çunku, iıletme için bu mamul par;cısını 

sağ lamanın ı·ek yolu vardır, o da porçan ın imalatında uzmanlapnıı sunucudan satın-

alınmosıdır. Ba~ko durumlarda ise, sorunla ilgili etkenler yukarıda örnek olarak verdi-

ğimiz etken kadar kuvvetli olmayabilir ve bu nedenle de korarı tek boaıno etkilernek~ 

ten uzak kalabilir. Bu durumda ilgili nedenler kararın alınmasını etkileyen öteki scı-

yısal maliyet etkenleriyl~ birlikte göz önUnde bulundurulurlar. 

Mamul perçalarının i§letmeee imal editmesine ilitkin maliyetleri ayrıntılı bir bi~ 

çimde incelerken ayrıca, toplanan maliy~lt verilerinin çeaitli maliyet unsıJrlarına ili~"' 

kin en doğru taiıminleri temsil ettiğinden emin olmak gerekir, Daha sonra da1 işlet·· 

menin belirli bölumlerine ili~kin imalat maliyetlerinin hangi tutare ulO§acağının önce-

den tahmin edilmesi gerekir. i§çilik maliyetlerine ili~kin tahtnin ler, öteki i1letmeler-:e 

imal edilen benzer parçaların imalat maliyetlerinden yararlanılmak suretiyle yopıkıbiiir. 

(4) GROSS, iv\oke··or-Cuı, s ,132. 
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C\}ıa öncıJ öteki i§kdmelerce, itletrnenin imai etmok istediği mamul parçasıncı ;ok 

benzeyen bir porc;o imal edildiğinde, toplanan maliyet verileri daha d~ru olur. Eğer 

imal edilmek istenen mamul porçosı tamamen yeni ise, i tc; ilik maliyetleri bu kez sado

ce mUhend.islerin yaptıklah tahminlere dayantlarak hesaplanır • i\1\cıteryol maliyetleri 

ise, sunucularm sat ı i fiyatları nın tncelenmesi i le daha kolay hesaploncb ilir. Tak ı m 

(matkap, freze biçağı, azdırma, vb,.) maliyetlerini ve ()teki imalat olanaklarıncı ili§-

kin maliyetleri ise; muhendislik böiUmU, satınalma bölOmUnUn önerdiği fiyatlardan 

yararkınmak suretiyle hesaplayabi Ür. Gehel İmalot gid•arle;i ve öteki ilgili ınoliy~t

lei' ise;;, ı;etitli gider koiemleri için tutulan hesapların ve maliyet muhasebesi bölu-

mUnce en son genel imalat giderlerine ilitkin olarak dUzen,lenen bölumsel bUtçelerin 

ayrıntılı bir biçimde incelenmesiyle belirlenebilir (5). 

2. Gereksinim Duyulan fAaliyet Verilerinin Çe1itleri 

Imal etmG kararının alınmasında birlikte kullanılan U; temel strateji vardır. Bunlardan 

ilk analiz, deği§ken ya da sabit mcliyetlerin doğru .bir biçimde sınıflandıralmasını zorun-

lu kılar. Sabit maliyetleri porasal ve parasal olmayon s.abit ·maliyetler diye iki gruba 

ayırmak olurludur. Porasal sabit maliyetler; aydınlatma giderlerini, ya da makinelere 

.iliıkin kiroları içermesine kafiın, parasol olmeyan sabit maliyetlere amortismanları 

·örnek olarak gösterebiliriz. Porasal sabit maliyetler, mamul porçalarının sunuculurdan 

scıtınalınmastyla soğu kez buyuk ölçoda azaltı hr. Bir mamulu olu~ turan tUm porçdorcı 

iliıkin değitken maliyetler, imal etme kororanda §U maliyet unsurlarını i<;erebilir (6): 

i. Direkt N\oteryol, 

ii. Direkt i~çilik, 

(5) t-ı.. g • k • , s .135 • 
(6) CUU.ITON, s.lı. 

----------------------------- -
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iii. Takım ı\~aliyctlori (tooling costs), 

iv. Senel imalat Giderleri (Endir~kt iıc;ilik ve Endirekt Materyal), 

, .. , • . • d d" ' •, ı· 1 (. "b ı ) r- • k . "l"k • k • .• v. '··ayrı i'i\a ı t,ı.a ıy<Zt er intangı e c:osts ve r::ndıro r lıı;;ı 1 , l:ndıre t ı\'cıt<.;r·· 

yol Dı§inda Kolon Gı,m.al imaiat Giderleri. 

Sabit maliyetler bu ilk anolizca içeri lme.yebilir • 

2. rtıaliyet Verilerinin Seçilip Toelanmosa· 

imal etme korarının alanmosmda kullanıl.an ikinci analiz, hem imal etme hem de 

satınalma seçeneğine ili§kin maliyet unsurlaranın oyrıntala bir bi;imde sunulmasını zo

runlu kılar. ı\/ıaliyet verilerinin böyle ayrıntılı bir bi;imde sunulması, birim maliyet

lerin oldukça doğru bir biı;imde ölçolmesine ve tahmin edilmesine olanak verdiği gibi 

ayrıca, ekonomik bakımdan en OstUn seçeneğin se; imi ne d(ı olanak verir. (Tf.JRO: 

VII!) birim imalat maliyetiGri arıalizinc;;ı i;erilen gerekli maliyet ayrıntılarını sunmeda 

kullanalan bir teknik yöntemi a~ıklanıaktadır. Bu tabloda tipik bir örnek olay çalı§

masa olarak ele aldığımız (P ··~R) elektronik iıletmesi 10.000 birim arnper metreyi ken-

di si imal etmeyi ya da sunuculardon satınolmaya planlamektadı r. Seçeneklerden biri-

nin seçimini büyük ölçilde etkileyen bir etkenin olmaması nedeniyle, i§letme se:;en<:k-

lerden herhangi birini seçebilir. Nihai karor, her iki se;eneğin birim maliyetlerince ve 

yotmmlonn geri dönme orananca öi;Uien ktırlahklarman tfok yt.SnlU bir kcır§ıiO§tırı l

masına dayandınlmalıdır. i§letme imalat progrc;mının tamamlamasına olanak verecek 

miktarda iigUcOne sahip olduğu gibi oy.rıc;a, genel amaçlar i;in kullanabileceği ~ekım-

lam da sdıi pt ir. 

/\§ağıda çe~itli maliyet unsurlarını, gerekli verileri toplamakla sorumlu belirli 

bölümleri ve gerekli maliyet unsurlaranın sağlandığı koynokları gBrmekteyiz. 
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}v\aliyet Unsurları Verileri Taelamakla Sorumlu !J.ölümler 
4 .: i 

i. Direkt t\\aı·erycıl Satınalma, imalat, ı\tlühendislik 

Kcynaklor: Sunucu fiyatları, materyal kullartım gerekleri ve döküntüler. 

ii. Direkt it<; i lik Mühendislik, imalat 

Kaynaklar: Beklenen iiçi ücretleri, benzer faaliyetlere iliikin standartlar, imal·:ı;· 

sürecinin, makineleri imaloto hazırlamanın ve mamul parçdorını y<;~ 

niden süreç lemenin sUresi. 

iii. Endirekt a\\ateryol ivluhasebe, Satanalma 

Kaynaklar: Fiili finonscıl Tablolor, iıletme But;deri 

iv. Endirekt i§çilik i'/iuhosebe, ima lot 

i<aynaklcır: Fiili Finansal Tablolar, lıletme EUtçeleri 

v. Takım Maliyetk:ri Sat ı rıo lnlcı, iV1ıUhendis lik 

Kaynaklar: N1Uhendislerce belirlanan nitelikler, sunucu fiyatları 

vi. r:ndirekt Materyal ve Endirekt 

i~çilik Dııında Kalan Genel 

imalat Giderleri Muhasebe· 

Kaynaklar: Fiili Finansal Tchlolar, i~letme Butçeieri • 

Gerekli maliyet verilerini toplamakla sorumlu belirli böluml~re ek olarak, mali., 

yGtlerle i lgili genel ayrıntı lart sağlayan bBIUmler de aunlardır (7h 

i. Satıj tahminlerinden sorumlu po:ıorlama bölumu, 

ii. Maliyetleri hesaplcımaklcı sorumlu molioyet muhasebesi böiUmU, 

iii. finansmandan sorumlu muhasebe bö lumu 

(7) GROSS, iViake-or-Buy, s.l36. 
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~·1ihoi karar fabrika genel mUdUr yardımcısı torofından verilmelidir. 

~\:ial i yet Unsurları 
imal Etme Seçeneğinin 

Birim iv\oliyetleri 

i. DiNkt Materyal: 

ı'v\ateryal ya da satınalma 

Tcı§ıma 

Kırpıntı .DtskUntU ve 
Iskartalar 

Toplam· Direkt Materyal 

ii. Direkt i§çilik: 

Standart- imalat 

iv\akineleri imalata 
Hazırlama 

Yeniden sUreçleme vb. 

Toplam Direkt i~çilik 

iii. Endirekt ı\'ıateryal: 

Sabit 

Deği§ken 

1oplam Endirekt ı\/\ateryal 

• r.· d" kt r ·ı·k ıv •. ::n ı re ı~ i ı ı : 

Sabit 

Deği~ken 

Toplam Endirek i~çilik 

v. Takım Maliyetleri: 

Sabit 
Deği§ken 

Toplam Takım ı\;\aliyetleri 

vi. Endirek Materyal ve Endirekt 
l§çilik Dı§ında Kalan Genel 
imalat Giderleri: 

Sabit 
Deği§ken 

End. Mat. End. i1. Dıı. Kal. 
Gen. im. Gid. Toplamı 

1, 60 Tl. 

0,15 

0,10 

1, 85 Tl. 

3, 75 TL. 

0,50 

1,25 

5,50 TL. 

O, lO 

o, 15 

O, 25 TL. 

2,40 Tl. 

7,50 

9, 90 Tl. 

2,50 TL. 
1,20 

3, 70 TL. 

1,50 TL. 
2,50 

4.00 TL. 

Satınalmc Seçeneğinin 

Birim i\1\cıliyetleri 

lü, 50 TL 

0,75 

1,50 

20,75 Tl. 

0,75 

0,75 TL. 

0,50 

0,50 Tl. 
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Toplam Birim Maliyetler 25,20 TL. 22,00 TL. :s w :" 

Toplam Değiaken ı\.~aliyet 18,70 22,00 

Toplam Sabit Maliyetler .. ll ": ii: ; 

TlJ3l0: VIII (P(.~R) ltietmesinin (Elektronik fbırc;a lmoldtÇisı) imal Etme Ya Da 

Satınalma Karanna ili§kin Birim imalat i'Aaliyetlerinin ;.\nalizi 

(10.000 Birim Arnper N'ıetre için) 

K/YNAI<: GROSS, Make-or-Buy, s.l37. 

(T~~,BLO: Vlll)de görüldüğü gibi, imal etme seçeneğine i li§kin 25,20 TL.'Iık birim 

maliyetler, satınalma seçeneğine iliakin 22,0Cı TL.'lık birim mcıliyetlerle ka11ıla§tı-

rılır. Bununla birlikte 6,50 n .. 'ya ulaaan birim sabit maliyetlerin, mamul parçası-

nın i~letmece imal edilmesinde ya da sunuculardan satınalanmasmda oluarnası olurlu-

dur. ~u nedenle, seçeneklerin değerlendirilmesinde en uygun karıalaıtırılabilir birim 

maliyeti olarak sadece ı~, 70 Tl. 'lık net değiıken birim maliyetlerini göz önünde 

bulundurmak en uygun genyöntemdir. Bu nedenle, birim maliyetierin ka11ılaitırılmosı 

ı 

bize bu kararda ilgili en ekonomik birim maliyetin imal etme segeneğine iliakin W, 70 

TL 'lık maliyetin olduğunu gösterir. Seçeneklerin kol'J•lQJtınlobilir birim maliyetlerine 

dayanarak yeğ tutulması gereken seçeneğin, im~l etme şe,.eneğl olduğu belirlendikten 
ı 

sonra, imal etme seçeneğine iliikin soiı analizi oluaturan "ortalc:mo yatırım analizi" 

• aracılığıyla, her iki seçeneğin üstUnlüklerini~ belirlenmesi gerekir. Şimdi imal etme 

seçeneği ne i li~kin bu üçünc;U analizi belirlemeye ;oltıalam. 

imal etme kararına ilitkin üçüncü ve son analizi imol etme yo da satınalma se-· 

çen~klerirıin zorunlu kıldığı yatırım miki·arlarının öi;Uimeıi oluiturur. Bu yöntE:;mde, 

sipari~iıı i1er iki seçenekte süreçlenmesi için gereksinim duyulan yatırımın hesaplanmaı::• 
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tahmini bir temele. dayanır. itletmenin imalat dö1em ve donatımları ile mevcut fon-

larının sınırlı olmaması nedeniyle, amacını; fonlarını, dötem ve .donatımlarını en 

kôrlı projelere yatırmak olutturur (8). Ele aldığımız bu örnekte ve bundan sonraki 

kesimlerde vereceğimiz örneklerde mamul parçalaranı imal etme kararında yapılan 

ana yatırım maliyetini, çalıima sermayesine (dö~em ve donatımların dııında) yapılan 

yatırımların olutturduğunu belirtmemiz gerekir. 

imal Etme Se;eneğine 
ilitkin Yatmm Tutarları 

Gereksinim Duyulan 
Yatırım Tutarı: 

Birim sayısı 

i\1\ateryc:ıl 1\\aliyetleri 

Gerekli Yatırım Tutarı: 

Para 

Stoklar: 

1\'\ateryal 

Yarı-i\\amul 

~ Hhoi-t·Aamul 

Takım iv'ıaliyetleri 

C:.ııerekli Yatırım Tut. Toplamı 

10.000 i:irim 

16~5Gü Tt. 

650 

660 

16,830 

6.230 

7.500 

31.870 Tl. 

Eksi: Üdenecek Borçlar i;in Mevcut Fonlar: 

(;de ne cek }\;\ote rya 1 T aks ıt le ri 

Tahakkuk Etmiı i~çi Ücretleri 

C-de .Bor~. için fv\ev. Fon Topl. 

i'·1et Yatırım: 

(Ortalama Esaso Göre) 

1.030 

1.400 

2.510 

29,360 TL. 

Satınalma Seçeneğine 

ilitkin Yatırım Tutarları 

10.000 Birim 

207.Sv0 IL. 

3.400 

6.920 

7.330 

17.650 Tl. 

12.970 

410 

13.380 

4,270 TL. 

(U) ZEYYAT HATiP'OGLU, iıletme Finansmanı, Prensipler, Cilt 1 {ıstanbul: Hamle 

Jv'\atbaası, 1963), s.31. 



(jnemli istatistiki Bilgiler: 

Toplam Oeğiıken Maliyetler 

Toplam Satıı Tutarı 
(Birimi 28, 00 TL. 'dan) 

f'-let Geri Dönme N\iktora 
(Sattılar Üzerinden} 

- 252-

187.000 TL, 

280,000 TL. 

93.000 TL. 

220.000 TL. 

2UO.OOO TL. 

60.000 Tl. 

TABLO: D< (PQR) iıletmesinin (Elektronik Parça imalatçısı) imal Etme Ya Da 

Satmalma Kararına iliıkin Ortalama Yatırım Analizi 

KAYNAK: GROSS, Make-or-Buy, s.l39. 

(Tl\BLO: IX), (POR) illetmesinin imal etme ya da satınolma korarına iliıkin ortalama 

yatırım analizini göstermektedir. Tabloya boktığsmızda i~letmenin yapmak zorunda ol-

duğu yatırım miktarını oll.Jituran kalemleri ayrı ayrı görebiliriz, Her yatırım kalemi-

nin kar~ ı sına düıen tutarlar tahmini tutariardır. Yapalan analiz, imal etme seçeneği-

niıı ~\1 •. )70 Tt. 'yı bulun ortalama toplam yatırım tutara i le, satınalma seı;\imeğinin 

17.650 Tl.'yı bulan ortalama toplam yatırım tutarının ka11ıl~tırıldığını göstornıı:Jkto-

dir. KarııiO§hrı labilir net yatırım tvtarlarıno ula§mok için, elde mevcut fonları h:ım-

sil eden kalemleri toplam yotırımlardcın çıkarmak gerekir, Bu tur kalemler sipari~e 

iliıkin sürecin etken bir biçimde tamamlanmQsı için gr,;;reksinim d~yulan brüt yatırım 

rutarını azaltır. imal etme seçeneğinin zorunlu kıldığı brUt yatırımlardan çıkortılan 

mevcut fonların tutan 2.510 TL. olmasına kof1an, satınolma seçeneğinin brUt yatırım-

lardon çıkartılan mevcut fonlarm tutort ise 13.380 n .. 'dır. Bu durumda imal etme 

se;€:neğinin zorunlu kıldığı net ycıtıram miktan 29.360 TL. iken, satmalma set;e- · 

neğininki -A·.270 Tl.'dır. Analiz sonucunda elde edilen net yatırım maliyetleri, her 

ne kador mamul parçasının (ampermetrelerin) imal edilmeıi yerine sunuculardan so-

tınalınması ge:rektiğini gtssteriyorscı da, net yatırım molfyetleri tek l:.oa§ıtıa nihai koro··· 

rın verilmesine neden olamazlar. Du nedenle, imal etme kararının olmmasında kulla-
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nı lan Uç stratejinin imal etme ya da satınalma seı;eneklerine i liikin olarak ortaya 

koyduğu üstünlukterin ayrıntılı bir biçimde belirt~nmesi amacıyla, elde edilen bulgu

ların yerniden onoliz edilmesi gerekir (9). 

5. bliiıai imal Etme Kararanın Ahnmcısı 

(Tablo: VII) ve (Tablo: IX)da elde edilen bulguların yeniden birlikte analiz edil

mesinin nedeni, mamul parçalarının i1letmede imal edilmesi gerektiğini açıkça ortaya 

koymaktır. imal etme seçeneğinde deği1ken maliyetlere dayanan 93.000 TL.'Iık net 

geri dönme miktarı, 21JO .OOC Tl. 'lık sohJ miktarına daycındırıldığında % 3,21 !ik bir 

geri dönme oranını temsil ettiği görUIUr. imal ı:tme seçeneğine iliiki n net geri dönme 

miktarının (deği~ken maliyetierin nakit esasına dayanan) satınalma seçeneğinin net 

geri dönme miktarındon ;;;;;; .000 TL. dalıo faz lu olması ve ayrıca, ilietmenin % lC 

ortduma rıet kt:ırından d{..ihu fuzlu olması nedeniyle, m(Jiiyetlf;r üzerinde yapılan ana

liz imal etme seç~neğinin se;imini hcıklt kılmaktadır. I·Hhoi değerleme ayrıca, mcımul 

pcırc;asını imal etmenin zorunlu kıldığı net yatırım miktonnın satanolma seçeneğinin 

zorunlu kıldığı net yatırım miktarına göre 25.090 TL. (29 .360 .. 4.270) dohu fazla ol

duğunu göstermektedir. Ayrıca i§letme, imal etme SE;:;:ı:;,neğinin zorunlu kıldığı yatı

rımlerı karıılayacak miktarda çalıtmo sermayesine do sahiptir. Satınalma seçeneğinin 

sc91adığı geri dönme oranı % 14 olmasma kartın, itletrne yöneticilerinin daha fuzlo 

net kôr sağlayan imal etme seçeneğini yeğ tutması gerekir. Çünkü, imal etme seçe

neği yukorıdc.ı do belirttiğimiz gibi, satınalma seçeneğine göre 33.000 Tl. daha faz

Ic bir net kar sağlamaktadır. 

Ele ddığımız bu C:Srnekte, mamul por,;alorının itletmece imcıl edilmesi korarını 

önleyecek yu do olumsuz kılacak kudar gü-;lü yu do önemli hiç bir kür~ıt etken yoktur. 

(9) GROSS, N\ake-or-Buy, s .138. 
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i§letmenin mamul por;alcırını imal etmesini sağlayocak yeterlikte imalot dö~em ve 

donatımları ile, personele sahip olması nedeniyle, imalot eylemlerini kısıtlaması 

yerine genişletmesi uygundur. Eğer endUstride mevcut rekabet ya da sunuculada 

olan i li§kiler gibi i~letme dı§ı ko~ullar do, i~letmenfn imal etme seçeneğini seçme

sini önleyecek derecede kuvvetli ya do bozuk değilse, i§letme imal etme seçeneği

ni hiç ku§kusuz seçebilir. Eğer mamul parçalarını imal etmede kullanılan özel ima

lat dö§em ve donatımiarına iliıkin maliyetler bu örnekde oldukça yUksek olursa, i§·· 

!etmenin mamul parçalarını bizzat imal etmesi yerine sunuculardan satınalması gere~ 

kir. 

i~letme ima.l etme seçeneğini seçip mamul parçalarını imal etmeye bc:Jjladığında, 

imcıl etıre seçeneğine ililkin maliyetierin ve yatırım kolemlerinin dönemsil olarak 

kontrol edilmesi gerekir (10). imalot eylemlerinin bazı Olamalarında gerçek sonuç

lar ile, tahminler arasında her ne kodar önemsiz forklor olu§urso da, nihai gerçek 

sonu.;larla ta:·mıink;r birbirine yinE: ı;ok yakın olabilir • 

(!O) HATiPOÜlU, s.32. 



ll. [Ş iNE DEV/\Jv\ EDEi'·l iŞLETMELERiN lv\Ari\UL ?'ARÇ/\LARINI SUt>lUCULARDAi"-i 

S ATI NALMJ\YA KARAR VEJlii,\ES i 

1. Temel Etkenler 

ı'-Aamul parçalannın sunuculardan satınalınmost konusunda nihai kararın değerlen

..ı; .. q;? alınması için satmalma seçeneği lehindeki temel etkenierin tali etkenlerden 

ayrılması gerekir. Temel etkeniere idGtme yönetimince dahcıı fazla tl nem verilir. Te

mel etkeniere örnek olarak ~u Uç önemli etkeni gösterebiliriz: 

i. i§letmenin Sınırlayıcı Politikalara; Bu senırlayıcı politikalar uygulandıklarında, 

ijletmenin mamul parçalarını imal etme giri§iminde bulunmasını bi le {in lerler. Bu tür 

stratefinirı en tipik örneği, imalatçı iiietmeiarin bir -;oğu tarafındon giyim endüstri

lerinde uygulcıner. Bu iıletmeler daha pratik olması nedeniyle, imalat iJierini çoğu 

kez. ötokl işletmelere yaptırırlor. Sir iıletme bcyle bir uyguloma vas&tosıylo O§ırı bü

yUmeyi önley~Lildiği gibi ayrıca, if,ıalat hocrnlnde görülen önemli r.ı~;:vsimsel deği§me~ 

leri n hızını daha da kolay kesebilir. 

ii. iiietme Dı~ında Olu~an Temel Nedenler: Koruyucu tedarik ilietmeleri (DefensG 

Procurement Agencies) hükümetle yapılan sözleımelerde, imalot iılemlerinin belirli 

bir yüzdesinin öteki i~letmelere ycıptırılmosa 9erektiğini ;oğu kez açtkça belirtirler. 

iii. lmal Etme Ya Da Satınalma Seçeneklerinin Ayrıntı lı Bir EH~imde Yapılan Kar

Ş,tiO§tırmalı ,!\nalizi: i§letmenin en çok kor§ıl~tığt ona etken olup, ilgili unsurların 

oldukça ayrıntılı bir biçimde analiz edilmelerini zorunlu ktlor. Nihai satınalma ka

rarının dayandığı en son verileri, çoğu kez mamul par~alaranın satınalınmasana iii§kin 

en dü§ük maliyetler olu§turur. Bu tUr veriler mamul porçalarının sunuculardon sarmalm·M 

( 
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mo sı lehinde kesinle~tiklerinde, bir temel etken olarak göz önUnde tutulmolorı gerekir. 

Oldukça uyrıntılı bir biçimde yapılan çöı::Umsel (analitik) ;ulı§malorın, mamulu oluıtu-

run temel pur~duro ili~kin pro!~::;Lrt: c5zgU olm..ısl gerektiğini d~ buradu Lıelirtmemiz ge-

rekir. 

Sctmalmo seçencğine ili~kin tem&l etkenleriıı en önemli özelliklerinden biri, bir 

k-.;re ;:::ldeki mevcut kc:;nıtı:ı temel bir 0tkenE. duyanurak yapılun seçimin gerçokten so-

tınalma seçeneği k-lhinde olduğunu göstermesi durumundu, daha fozlo ayrıntılı bir ça-

lıımcyu çor.Ju kez gereksinim göste:nnemesidir (1). 

2. Satınalma Se:;cneğine li!Jkin Tali t:tkerıler, 

imal etme kururı yerine satmalma k(.:ırorının alınmasım suğlcıyon bir koç tali etken 

bulunur. Du tali etkenierin nihai karar Uzerindeki etkileri temeJ etkeniere göre daha 

zayıftır. Şimdi bu tali etkenleri kısaca incde~lim: 

i. KurJıiO§tırmulı flndizi lıelirlemede Gereksinim Duyulan GUvenilir Gı:.rçç,:k Ve-

ril~rin·. Eksikliği: imalot maliyetlerinin i1esoplonmusında kullunılan tdımini sutış veri-

lerinin gOvenilebilir gerçok eğilimiere (~·rGntlere} dcyonmokt.::m ziy·:..dc:, k(;;yfi Çıi~ bir 

kurale bağlı olomuyüfl) tchminl~r olmcsı, bu konudu verilebilecek tipik i.:ıir örnektir. 

ii. ı\1amul Pc:ır;alarının Imal [~dilmesi Sonucunda Oluşan Sakıncaların 

s~tmolrııo Se;~nGğin in KcrarlcıJrırılmosıyla rC,~lknm;.;si : r.:ğer Mamul parçasının 

i~letmı=ıc& imal edilmesi sonucu~ıdu iş lotmen in bir kaç örıemli sakınca ile 

karııkı1mu ok:ısılığı kuvvetH ise, bu durumda mamul purçusının çoğu kez 

(1) GROSS, t/ıake-or-Buy, s.l52, 
1 
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sunuculardan satınolınmasma karaı verilir. imal etme seçeneğinde kar1'ıloıılon bu sa-

kıncalar, gUvenilir bir emek (i§gUcü) piycıscşınm bulunmaması ve imalotta kulkınılan 

materyalin sağlandığı sunucuların gUvenilir olmaması sonucunda olu~abilir (2). 11u ko-

~ullarda1 eğer mamul porçalarının satınahnnta maliyeti bazı rizikoları içeren imal 

etme se~eneğinin maliyetine e~it ya do biraz fazla ise, mamul parçalarını sunuculcır-

don satınalmaya karar vermek son derece yerinde bir kOfar soyılır. Mamul porçokı

rının i§letmece imal edilmesi; materyal kullanımı, mUhendisliğe iliJkin teknik bilgi, 

gen0l imalot giderleri ve i§çiliğe ili~kin maliyet sapmaları gibi doho fazla deği~keni 

içermesi nedeniyle, ;oğu kez daha karmatık bir niteliğe sahiptir. imal etme ya da 

satınalma korarının aslında her iki seçeneğe iliıkin maliyet tahminlerinin karşı kı§tı-

rı lmasına dayanmas ı nedeniyle, i~letmenin imalat eylemlerini sUrdurdUğU sırada maliyet 

unsurlarında olu1acak muhtemel ortıJlor, buyuk btr olasılıkla toplam imalot maliyetle·-

rini n toplam satınalma mc.ıHyetlerinden daha faz lo olmaiına neden olur • Üte yandcm, 

satınalma seçeneğine ili§kin maliyetler genellikle sabit bir niteliğe sahiptirler ve l5zcl-

lik le satınalma se;zle§mde riyle belirlendiklerinde daha az deği~irler. 

iii. imul [tme Ya Do Satınolma Se;eneklerine ili1kin i .. ı.:ıliyetlerin Toplam l\\ik-

tarlarının Dirbirine Çok Yckm Olması Da Ü;UncU Tali Etkeni Oluıturur: imal etme 

se~oneğinin daha fazla ek ~alıtmo sermayesini ve daha bUyUk parasal yatırımları 

zorunlu kılması nodeniyle, satınalma seçeneğinin s~çimi oldukça pratik sayılır (3). 

Sınırlı bir se-rmayeye sahip ve sUsleme ycı da dekorosyon i~lerinde kullcsnılon mamul 

parçalcırmın deği§ik türlerini imal eden i§letmeler, gereksinim duydukları manul .. 
porçalarının bir. çoğunu önemsiz sayılacak yUkseklikte fiyatlarla sunuculardan SQ-> 

tınalırlar. 

(2) G/J~RFT-SILVER, s.372. 

(3) KELLER, s.357. 
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Bir karar ortamında tali etkenler bulunduğunda, temel çcılı~maya ek. olarak yapı-
.· 

lan bir t;olıımo ve analiz, satınalma $açeneğini destekleyen daha gUçlu .etkenleri or-

taya çıkarabilir. Elektrik araçları. imal eden bir i~letme, satinalma programını yeniden 

dUzenlemek ve daha önce materyal satınaldığı sunucukıra ~lektrik araçlarını satmak 

suretiyle satınalma maliyetlerini buyuk ölçUde dUıUrebiltr o 

3. Satınalmo, Seçeneği ne ii!Jki!' Kesin yerp~~in S?f!tonmase 

Satınalma kararını destekleyen kesin verileri belirlemek en önemli strotejiyi ya 

da analizi olu1turur o Bu tUr veriler genellikle temel ve tali etkenleri i;erir. Çoğu 

kez aynı itletme içinde bile, · ge;miite imol etme seçeneğini destekleyen bir temel 

etken ~u anda satınolma seçeneğini destekleyen temel ya da tali etkenlerden birini· 

olu~turabilir. Daha <:>nce vitamin tabietlerinin imal edtlmestnde yeterli bir kalite 

kontrolu uygulayabilen bir ila; i1letmesi, böyle bir durumla karaaiQJabilir. Hukumetin 

kalite kontroluna iliikin standartları yUkseltmesi sonucunda, . ilietme bu yUksak kalite 

standartlarını kat~ılayabilmek için ek teknik personele ve kalite kontrol araç ve ge~ 

reçlerine g~reksinim duyc:ıbilir. iiletmenifl bu özel tabietiere iliikin satai hacminin, 

yuksek kalite kontrolunun uygulanması sonucunda yuklandiği yUksak maliyetleri kar-

~ılamaması .nedeniyle, işletme bu vitamin tabietlerini imal etmekten vozge;ebiliro 

Hukumetin belirlediği kalite standartlarını ko11ılayabilen, gerekli kalite kontrol g"n·-

yöntemlerini uygulayabilen ve bu konuda uzmaniQimıt sunucular ancak bu vitamin 

tab letlerini imal etmek Uzere hukumetle 5Cizletme yapabilirler. Sonu; olarak, ilaç i~-

letmesi vitamin tabietlerine ili~kin gerekli kalite standc:irtlortnı kendisine göre daha 

dUtUk maliyetlerle kar§ ı layarı sunuculardan satınalmak ı:orunda kalabilir. Bu vermi§ 

olduğumuz örnek, önceleri iıletme i;;in temel etken kabul ediltnf:tyen kalitenin, hu-

kumetin kalite standartlarını yukseltmesinde~ sonra bir temel etken olduğunu açıkça 

göstennektedir. 
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4. Satınalma Seçeneğinin .. Ustunlukler~ 

iv\amul parçalarının sunuculardan sotmalmrn0$ı nedeniyle sağlanan potansiyel ya ... 

rarlcırın sayısını arttıran baza teknik ve yöntemlere gerek U önemin verilmesi gerekir. 

Satınalma sa;~meğine ilitkin önemsiz sokıncoların, bQıa dUzeltict önlemlerin zama-

r.ında alınması suretiyle azahalması ya da önlenmesi olurludur. Ayna biı;imde, imal 

etme se;eneğine ilitkin sakıncalar da, i1Jetmenin mairtul parçalanna sunuculardan sa-
. . 

tıııalma kararına olmasma yardarncı olur~ 'Bu nedenle, bu durumlarda, imalat sürecinde 

kar~ıla§ılan gerçek ve· potansiyel uygunsuzluklaran (aksaklaklcırın) belirlenmesi, aynı 

zamanda satanalma seçeneğine ili1kin karıaloıtarmah ijstUniUkleriıi de oyrmtalı bir bi

çimde belirlenmesini sağlar. Satınalma seçeneği ne iliikin Ustunttiklerin böyle ayrıntılı 

bir biçimde belirlenmesi sonuc;unda, mamul parçalannin sunuculardan satınalınması ka-

rarına iliıkin tali etkenierin en belirgin olanlarınan değcrlenmesi c)ta;ıağ, dci elde edil-

miJ olunur (4), 

rıelirli bir imal etme ya da satanalma kararana ilhkin temel ve tali etkenleri sı-

nıflamada kullanılan belirli bir ölçOtUn bulunmoda~ıni burada belirtmemizde yarar 

vardır. Bir iıletme için herhangi bir durumda temel etken olarak kabul edilen bir 

etken, değiiik koıullarda baıka bir ialetme i;in hatta aynı iıletme için tali bir et-

ken sayılabilir. [;.u durumu o~Jklayıcı bir örnek olarak bir mobilya iıletmesini ele 

alalım. i\-\obilya iıletm,->si üzerine özel makinelerle oyma yapalmasa gereken oymalı 

sandalyeleri bir sunucuya imal ettirmeyf, oym0$ız sandalyeleri de kendisi imal etme

yi kararlo§tırmı§ olsun. Bu oyma iıini sadece bu sunucu yapQbilmektedir. Çünkü, bu 

oymayı yapan özel makinelere sadece bu sunucu sahiptir. [);u nedenle, oymalı sc.m-

dalyelere ili~kin kalite UstUniUğU satınalma seçeneği için temel bir etken sayılır. 

(4) GROSS, ı\Aake-or-Buy, s .153. 
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ayrıca Satınalma sipori1ince d(';.: i;G:rilmesi gerek(.;n bir maliyet unsururlU olujturur. i~-

!etmenin sun'?culara materyal sağladığı durumlarda, materyal kullanım faktörü sözle~

mede açıkça belirtilmesi gereken en önemli kalemlerden biridir. Sözle1mede ayrıca 

fazla kullanımlar için sunucunun ödemekle yukumiU bulunduğu cezai §art da belir

tilmelidir. Bu belirli önlemler i§letme yöneticilerince zamanında dlınd~~ında, tutarlı 

bir maliyet analizind~ .. ,ve değerlemesinde gereksinim duyulan maliyet unsurlarının (sa

tınalma seçeneğine . iÜjkin) d~ha doğru bir biçimde belirlenmesi oJanağı sağlanmı§ 

olur. 

6. OU§Uk Yatırımın Üstünlukleri 

Du1uk maliyetler gibi dU§uk net yatırımlar da, bir temel etkeni temsil ederler. 

DUjUk net yatırım unsurunu bundan bir önceki kesimde ayrıntılı bir biçimde incelemi§-

tik. fakat net yatırımın bazı öneml i yönleri burada ek açık lamalarda bulunmamız ı 

zorunlu )<ı lmaktadır. Seçeneklerden birinin seçimi, genellikle net yatırımların geri 

de:snme tutarı He sağlanan maliyet tasarruflarının tutarına dôyanarak yapılmasi gereki~. 

Bu nedenle' dü1Uk net yatıram, ;oğu kez dU§Uk maliyetierin UstUniUğUnU daha da. art

tıran ve yüksek maliyetierin muhtemel sakıncalarını da en aza indiren bir temel et-

keni olu1turmaktadır. Satınalma seçeneğinin zorunlu kıldığı net yatırım tutarı ~oğu 

kez, imal etme seçeneğinin zorunlu kıldığı net yatırım tutarından daha dU§UktUr. Bu 

durumu bundan bir önceki kesimde açiklama§ ve imal etme seçeneğinin daha fazla 

net yatırımı zorunlu kıldığını, satınalma seçeneğinin de daha dUjuk çalı§mcı serme-

yesine gereksinim gösterdiğini belirtmi§tik. 

Sunucularca kredi sUrelerinin uzatılması, net yatırımlara duyulan gereksinim tu

tarını daha da azaltmaktadır.· Satınalma seçeneğinde gereksinim duyulan net yatırım 



- 262-

tutarını en aza dU§Uren pratik bir yöntemi, daha önce. satu1alrtlo seszle~mesi ya-

, . ; . . L ; 

yapılan parçalarm i§letmenin gereksinim duydtJğu anda ve gereksinim du>*Uian 

miktarlarda g<:snderilmesi oiUJturur. Bu yt}nteiiı d~iio ıs6ri~ii~i montaj sureçlerinde 

kullanılacak parçaların satlnolıridiğl durumlarda da, gerçekten buyuk yarar sağ-

lar• Net yoHnm tutarı aynı zamanda, sunucuların gerekli imalat dö§em ve do-

natımlormı ve mamul porçalarını sağioyacakiarı konusunda, itletmeyle sözle1f11e yap-

maları ile de en aza indirifebilir. Özellikle mamul parçalarım imal etmeo!n zorun-

lu kıldığı çalıtmo sermayesinin yetersiz olduğu ve imal etme seçeneğinin oldukça 

yUksek bir yatırım tutarına gereksinim gösterdiği durumlarda, satınolma seçeneği, 

daha b~o ayrıntılı bir analizin yapılmasına gerek duyulmaksızın dU§uk net ya-

tırım temeline dayanorak kesinlikle karorl~tırılabilir (6). Yatırırnda kullanılacak 

fonlar sınırlı olduğunda, yatırımların beklenen geri dönme oranlarına ili1kin staiı-

dartlar, yatırımlardon en yuksek geri dönme oranının sağlanmasını gUvEmceye bağ-

lamek amacıyla çoğu kez daha yUksek olarak belirlenirler. i1te bu nedenle de,· 

i1letme daha dU§Uk net yatırımın yapılmasını zorunlu kılan satmalma seçeneğini· 

yeğ tutar. 

7. Sunu Koynaklaranın Surekli Kılınması 

Satınalmc:ı seçeneğinin çoğu kez uygun sunu kaynaklarını ve mamul parçala-

rının sağlanmasını gUvenceye bağlama gibi belirli bir UstUniUğU olabilir. Satın-

alma seçeneğinin sunu kaynağına ili1kin bu UstUniUğ.U bazı kez temel bir etken 

olmakla birHkte genellikle tali etken niteliğindedir. Bilin;fi satınalma memur-

ları du~uk maliyetle mamul parçası sunan sunucuları surekli bir biçimde arO§tırıdar 

·'(6) GROSS, Make-or-Buy, \ıss. 



- 263 .. 

ve bu arcıttımıanın sonucunda, i~letmece gereksinim duyulan manul par~alarının 

gereksinim duyulduğu anda sağlanmasını do gUvenceye bağlamıı olurlar (7). Bu 

etken, belirli mevsimlerde eylemlerini sUrdUren ve bu dönemde pazar poylarınt 

tamamen doldurmak zorunda bulunan il letmelere bUyUk bir UstUnluk sağlayabilir. 

Giysi ve oyuncak imal eden iıletmelerin, son derece 'yoğun olduğu aylarda ortan 

talepleri iıletmede bizzat imal etmekle kaFJılamaları heırıen hemen olanaksızdır. 

Aynı ıekilde, itletmelerin hukumetle yapmıı olduklart ~zleprıelerde, zamanın-

da gönderilmeyen mamul parçalarına ilt§kin para c;ezolorını ~nlemek amacayla da 

deği~ik sunu kaynaklarına sahip olmatart gerekir. iıletmeler sunuculardan satan-

aldıkları mamul parçalarının zamanında gönderilmesini gUvenceye bgğlamok oma-

cıyla, satınalma si parillerinin gecikmesi hali"de tsdenmesi gereken parasal ceza 

tutarının da belirlenip stszleprıeye konulmasını Isteyebilirler (8). i1letme yeterli 

bir çalı1ma sennayesine sahip olduğunda, ek imalat sUrecinde gereksinim duyoca~ı 

miktarda standart mamul parçası satenalc:ırok ~tok edebilir. Satma,ma seç<meğinde 

mamul par;alartnın gtsnderilme iılemini kolayla§hrmak ya da hızlandırmak amacıy-

la a~ınması gereken en önemli tsnlemlerden birini, gereksinim duyulan manul par-

çalarının ekonomik ve c;eıitli tatıma olanaklarının bulunduğu yerlere oldukça ya-

kın kurulmuı sunuculardon satınaltnması olutturur. ÇunkU i1letmeye oldukça ya-

kın bir yerde kurulan sunuculor, uzcıkto kurulan sunucularc:ı oranla, çoğu kez do-

ho gOvenilir hizmet sunarlar (9). 

(7) G.MOORE, lıı1anufactur{"§J Managem ..... , s.701. 
(8) S. ROSCOE, s.226. 
(9) AKALIN, s.l42. 
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8. l.'arnul. Porı.oları.ıın Kolitesi Vt;; Uteki Etkenler 
w z 

!<alite, her ne: kadar bizzat imal etmekle daha etken bi; biçhnde kontrol edilcbi·-

lirse d€,, kolitenin mamul por;alort.Qın sunuculardon sahl\ohnnıau suretiyk de e:thm bir 

biçimdo sağlanabildiği bir ;ok durum mevcuttur • Otomobil· endüstrisince kullanılan o ir 

yöntemi bu stratejiye örnek olarak gt>stermek olurludur. OtomObil endUstrisinde eyk.n'b' 

lerini sürdüren işletmelerin bir çoğu gereksinim duydukları buji, lastik V€: öt€:ki temel 

por;aların bir çoğunu, kendilerinin sa:ıip olmCıdığ1 özel imalot dö~em Vf! donotamları-

nı ve yetenekli personeli kullanan sunuculardan satanahrlor (10). Bu uygulama, sunu-·· 

culc;rın buyuk öi~Ude uzmanlaıarak bu mamul par;alarına iliıkin belirli patentleri d-

de ettikleri ve bazı imalat genyöntemlerini geli~tirdikleri durumlarda. doha, do geçurl i·· 
. . 

dir.· Kalite i~te bu gibi durumlarda, satanalma seçeneğine iliıkin önemli bir UstuniUğü 

olu1turcıbilir. Kalite satınalma seçeneğinde momul porçalarının fiyot~arıylo ili§kili· 

kılındığında, doğru bir bi;inde ölçülebilir. YUksek bir kaliyete gereksinim duyulmadı-

ğı durumlarda, da:ıa di.J~ük bir fiyotlo sağlanun daha dUaük kalite en prcıtik ya da en 

uygun kalite kabul edilir. Sotınalrr.a sn;oneğindıs yeterli bir kalitf:: k:>fltrolu, daha 

önce muhendislerce belirlenon kalite kotullorıno bağlı kolınmakla uygulanabilir~ /\ynı 

1 

biçimde, sunucularca _belirli aralıklarla sunulan örnek mamul porçaları da kaliteye 

ili§kin kos,ullcırın yerinr<; getirilm~ı·sini sağlar. imal '~tme ya da satınalma se~cnokl<-1ri 

kol i ttı üstuniUğüne salı ip olduklarındo, bu niteliksel bir ·ustUnluk kabul edilir. Satın-

alma seçeneğinde yerine getirilmesi gereken en önemli amcı;lcırdan birini, serbest r.-,:~ 

kabct piyasası kotullorının lıukum sUrdUğU pazordo mamul par;alarını satan sunuculor-

don satınalmacak mamul por;olarına iliıkin kalitenin güvenceye bağlanması olu~tu-

rur. 

(10) Ct;.RRET-SilVER, s.372. 
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9. imol Etme Sezeneğinin Sakıncaları Sonucunda Oluıcm ÜstUnlukkr 
::isı u u 

iiietmenin mamul parçalarını kendisi imal etmesi sönucundo oiU§an belirli bir 

sakınca, satınalma se;ene~ine iliJkin belirli bir Ustunluğun oluimasına olanak sağla

yabilir. Cöyle bir olonağı sağlayon kO§ullarla, genellikle yeni bir mcaııul parvasının 

imal edildiği· ve özellikle iıletmcnin gelecekte çok az miktarda mamul par;asıno ge

reksinim duyacağı tO:ımin edildiği durumlarda karııloıılır (ll). ~letme yeterli imalot 

ckSıem ve donotımlorına ve personele sahip olmadığı durumlarda, mamul porzatarını 

kendisi imal etmekle yatartmlardan beklenen net geri dönme oranındon ;ok da:ıa buyuk 

bir 1iziko ik korıılqcıbilir. Mcınul parzeloranın ialetmede imal edilmesi sonucunda 

oluıon bu riziko, bazı kez de satmalma seıeneğine ili1kin temel UstUnlukler nede-

niyle oluıcıbilir. Bununla birlikte, imol etme se;eneğinc:le oluıon böyle bir rizrko, mo-
. .. 

m~ porçasmın sunuculardan satınalanmasando zoğu kez tali bir etken olarak kabul edi-

lir. Santrlı bir irnalot k<:ıpositestne sohip bir iıletme mamul porçalarını kendisi imal 

ettiğin~ potanaiyc;l lOtttiort ni Stnırlc.na gibi belirli bir riziko ile kartı ka1Jtyo kolo

bilir, 

imalat irialiyetlerinde tınemli yUkse,lneferiri gt;fU:IdUğU 1on yeh~o; satti ffycttl(1rı 

kesinttk le belirlenmiı olon mamul par;alaru'iın. tşletmece imoi edllmeylp, iuHucülbf-

don sotanaianması c:lcıila yerinde bir kcıratchr. i~letri-IG böylece, sUrekli bir bi;imde 

artmd<ta olon imalat maliyetlerinden kendini kdi'Un'lut olur, (~~cllikle i~~i sendikala-

rtntn kuruld~u dururnlorclo, potansiyel iagUcUnd(iki orhalar do imal etme sezeneğinin 

salctncalanndan birini 'olutturur, imal etme se;ene~inde .sokınccı, satanalma seçeneğin-

de ise UstUnluk olarak k~ul edilan etken lar,· belrrli dur~Jmloro ve bu durumlarda ma-

liyetleri etkileme derecolertne gt>re ya niteliksel ya da scıytsol etk~n kcbul edilmeleri 

olurludur. 

(ll) LEE-DOBLER, s.309. 
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JO. ialet:ecT Geretc:ni: Dw#uğu Moeıl. Pori.alarag• Sohnf!ln:o Kararına 

Almase 

Nihai satınalma kararman alınmasa do, bundan bir öneeki kesimde oyrıntıh bir 

biçimde o;ıkladağtmız gibi, belirli u; analizin yopılmas.ı .. 59~eundo ger~ekletir. 

ft<JCJ9•do ~le aloc:oğımtz ömek olay ;ola~mastylo, nihai sotrnalmo kororu'Un alanmo

sında göz tsnUnde bulundurulmasi gereken en önemli noktaları belirlemeye ~alı~aca

öız. Ele aldığımız (V•"'X) imalot illetinesi ç~itli mUzik oro;lart imal etmektedir. 

Birinci analiz, hem imal etme lıem de satınolma se~eneğiyle. ilqili. ;eıitli so-

bit ve dGğiıken maliyef unsurları"'" sınıflondmlrncısı ile· ilgilidir. ilgili P!J(QIQI ve·.porasal 

olMoyan maliyet untvrlmnan tahmin edilmesinde gereksinim duyulan fiili ya da ger-

çek veriler, i~letmenin kayıtlarında mevcuttur. Çunku i1letme, ge'eksinim duyduğu 

mamul par;olorını önceki yıllarda hem imal etmiı, hem de satanalmaıhr • Bir yıl için

ek: imal cdilroosi g~reko;ı teyp ya do gramafon soyası 11.200 birimdir. Bu teyplerin 

imal edilmesinde hi; bir ek imalot dt>aem ve donattmtno do gereksinim duyulmoyo

eoktır. 

(tAOLOt X), ikinci onolizi ol~tufur ve satanolma se;tmeğinin moliyMieri ile kar

ııloştırtlan birim imalat maliyetlerini ;etith stnaflar halinde gt>sterir. Toplamı 520 TL. 

ola" satanolma moliyetl~riyle kora•loıtaralc.n ifriol etme se~neöinin toplam biri"' mali

yetleri 568 Tl. 'der. Anali%de aodece değitken Maliyetleri göz 6nUnde bulundurduğu

muz~ elcie edilen maliyetler imal etmG te~e~tntn ~il-sini zorunlu lctlar. Çunku, 

bu durtAftela 453 Tl. olan bil'im imalot maliyetlerinin toplamı ile kc:ıırıtiCJthnlatt sot•n

alma rnollyetlerinin birim değiJ~" ,moli)'&tlerinin topiCilli 510 TL. '4ar. 
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(>/.aliyet Unsurlcırı 
( ... ""? 

imal Etni6 Se;ı;:neğinin 
Bir,im L\oliıe! leri, •= 

i. Direkt ı\\at~ryal 
i\\oliyetleri: 
iV'ıateryal ya do satanolma 
Taııma 
Kırpıntı, DökuntU ve 
iskartolar 

Toplam Direkt t/iat .Mal. 

ii. Direkt i~;ilik iV'ıaliyetleri: 
Standart- imalat 
u·/ıakineleri imalata 
Hazırlama 
Yeniden SUreç Ivme vb. 

Toplam Direkt i~çilik 
ı\\oliyeti 

iii. cndirekt h\ateryal ı\'ıol.: 
Sabit 
Deği~ken 

Toplam Eııd.i'·Aat .• iv1ıaliyE.t·i 

. ,. d' k ' 'l'k IV .• i:i"' ln~'T !§il 1 

Sabit 
DE1ği§ken 

Toplam End.iı~ilik J..'ıal. 

v, Takım ?·.~al iy,.;:tleri: 
Sabit 
Deği ık<:: rı 

Toplam Taktm Maliyetleri 

vi • End. t/ıot. ve End. ~c;. Daımda 
Kalan Genel imalot Gid.: 
Sabit 
Değiıken 

E nd. iv\at. E nd. iıç. Dı ı. Kalan 
Gen. imal. Gid. Toplamı 

Toplam &irim Nklliyetler 
Toplam Değiiken iv\aliyetlor 

Toplam Sabit ı\>\aliyetler 

70~- TL~ 
5,-

3.-
7;;;.- TL. 

150.- Tl~ 

15.-
30.-

195.- TL. 

10.-
10 .• - TL 

5C.·· TL. 
125.-

175 .• - TL. 

35 .• - TL. 

35.- TL. 

30.- Tl. 
45.-

75.- Tl,. 

568.- Tl. 
453.- TL. 
115.-. Tl. 

Satınalma Seçeneğinin 
Birim fvlcıliıetleri 

. e ş 

428.~ .. , ., Tl • 
20.-

25.-
473.- TL. 

iiJ .• -
.IJ.-

10.- Tl. 
19"-

29.- TL. 

520.- Tl. 
510.- TL. 

10.- TL. 

TABLO: )( MUzik Araçları imal Eden {V·'"X) iıletmesinin imal Etme Ya Da Satınalma 
Seçeneklerine iliıkin Birim ı\\aliyetlerinin Analizi (11.200 Birim Teyp ic;in) 

K/.ı.YNAK : GROSS, ı\:ıakc.ı-or-Buy, s.l5b. 



Gereksinim Duyulan Yatırım 
i utarı: 
Birim S ısı 

i·/ıaterya /Aaliyetleri 

C'..erekli Yatırım Tutarı: 
Para 

Stoklar: 
'i-/~teryal 
Yon- i\Ac:ımul 
Nfhai-Mamul 

Tc:kım 4\Aaliyetleri 

Gerekli Yatırım Tutarının 
Toplomı 
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imal Etme Seçeneğine 
ilitkin Yatararn Tutarları 

11.200 Birim 
873.600 Tl. 

21.000 

136.400 
439 .• 800 
211.400 

608,600 TL. 

Ek$i: C.ck:nccek &orç'lar l;in i'.\ıevcut Fonlar: 
C'dt:necek ro~ateryal !aksit-. 72 .GOO 
Tahakkuk Etmi1 IJ;i Uer. 43-.500 
0~eek ôor;lor için !·Aev~Ut 
fon Toplamı 116 .300 Tl. 

i :f.;t Yatırım: 

(')rtalama ~sasa Gör•3) 

('nemi i . istqt.Jst!ki_. ŞiJgi ler: 

Toplam Dcği§ken Maliyetler 
Toplc.ıın Sotı~ Tutarı 
(Birimi 62-.00 TL. 'don) 
r-Jat Geri Dc5nme 1\iiktdrt 
(Satışlar Oz~rindei1) 

,yJ2,300 TL. 

5.073.600 Tl. 

6. 944.000 TL. 
I.C70.400 

Satınalma Seçeneğine 

Jli~in Yatırım Tutar~a!$ 

11.200 Birim 
5.297 .• 600 TL. 

115.000 

220jOO 

238.-000 

5.73 .700 TL. 

:4-.11.400 
J·o ··''·oo· ..... ... t.J . . ····· 

452 •. 200 Tl. 

121.500 TL .. 

5,712.000 Tl. 

6. 944.000 TL. 
1.232.000 

TI\BLO Xl Muzik Araçları imal Eden (V"NX) itletmesinin imal Etme Ya Da 
Satınolma Korarına ili1k!n Ortaleıma Yatırım Analizi 

KAYNAK : GROSS, tvioke-or-Bvy, s~l59. 
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Birim Birim ıVıaliyetler -
Peıin Alımlar 11.200 365.50 TL. 
Ek Depolama 17.50 
Ek Faiz 15.00 
T~ıma • X ı o.oo 
Kırpıntı ve Iskorta 25.00 
Endirekt riıateıyal- Değilken :< 9.00 
E nd. f/ıot. ~nd. IJÇ • Dtıı nda . i' 
Kalan G.I.Giderleri ·~ ~cb.it X 10 .LC 

End .Jvkıt. ~nd. lı;. Dışında 
9 .. 50 •. K 1 ,..., ....... d 1 · D .... §k ; o arı ...;;; • ı. 'vi' .:::r arı - egı en X 

Toplam i',\aliyGtler 11.200 461.50 il. 

Toplan Değiıken s\ '\ol iyetler 11.200 451 .50 Tl. 

Toplam Sabit ı\\aliyetler 11.200 10.00 Tl. 

x Yeni koıullora göre belirlenen tutarları ~sterir. · 

T oelarrı T '!tQr 
• '··· $ ;ş 

4.093,600 Tl, 

5.16B ~·öOO TL. 

5.os6_.aoo Tt.· 
ll~ .000. TL; 

TABlO: XII 1\\Uzik Araçları imal Eden 01 '\')<) iıletmesinin Satınalma Sec;eneğine 
ilişkin rv\oliyetlerin Yeniden r,ı1oliz edilmesi 

KAYN/\K GROSS, ı\·\oke-or-Buy, s.l61. 
u 

Seçeneklerin Ortalama Yatmm tutarkırım gösteren analiz (Uı;UncU analiz) ise 

{TA&lO:XI)de sunulmuıtur • Bu analiz imal etme se;~neğin~ ili~kin net geri dönme 

miktarının satanalma seçeneğine göre 63L.400 TL. (1.~70.400 TL.~I.232.000 Tl.) 

doııo fazla olduğunu, buna kaf'}ılık ortalama bir esasa göm ~1esaplonan imal etme se-

çeneğinu ili§kin net yctırımı;ı ise, sctınolr.ıo sc:;eneğine göre 570 .~-OC Tl. (692.300 Tl,-

121'.500 TL.) yiııe fazla olduğunu göst~rmektedir, Yatırım analizinden buraya dek eldE: 

ettiğimiz sonu;; lar, imal etme seçeneğinin yeğ tutulması gerektiğini göstermektedir. 

;~!etmenin yutenekli sotmalmo memuru ek sunuculan bulmak cmocıylo sUrekli bir 

bi;imde çolı1makto vç pe;~in alımlarda bulunmcık Uz~re yeni fakat, daha gOvenilir su-

nuculorla görUJmeler yapmaktadır. !J.u görU§meler sonucunda yapılan anlqmoya göre 

satınalınan teyplerin tUmU teslim alındığında birim bo~ına yeni dUzenlenen fiyata gö-

re 365.50 TL, (eski birim fiyatı 42;;;;.00 Tl. idi) pe~in ödeme yapılması gerekmektedir, 
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~letme ek depolama giderleri v~ bankadan sağladığı krediler i~in de, uk faiz 

giderleri yapmak zorunda olmasına kal}ın, ötı<.; yandan; t~ıma giderleri, endirekt 

materyalin değiıken, endirekt moteryol ve erıdirekt itçilik dı~ında kalan genel ima-

lat giderlerinin sabit ve deği~ken kısımlarından do yakloıtk olarak % 50 toscırrufdcı 

bulunacağına kesinlikle inanmaktadır. (T/\flO: XII), yeni dUzenlenen esasa g<sr~ 

pe1in yapılan alımlara ili~kin birim maliyetleri ve azaltılan satıncı.lma maliyetleri-

ni göstermıaktedir. YenidEm yapılan dUzanlemeye göre sotı·nalma se~em·~ğinin toplam 

değiıJ<oo maliyctk:ri (TIJ3LO:~<II)de 451.50 n .. ya da (TJ\t LO:X)doki 453.00 TL. gö-

re 1.50 TL. daho ozdtr. (TtJ.1lO:XI)de satınolma seçeneğine iliıkin net yatırım mik-

torı da deği,ken maliyetierin azalması sonucunda azalır. Elöyleca elde edilen bu so-

nuçlor momulun (teyplerin) sunuculardan satınalınması gerektiğini kanıtlamaktadır. 

Satınalma kararını olumsuz kılocak ya da rededilrn-.;siııi gerektirecek gU.;te hiç Lir 

kof1ıt etkenin bulunmaması ned<~niyk, (TF~·LO: Xll)de yeni dUzenlenen esasa göre 

alınon sotındmcı karart, yapıla;) tUm ~ıesaplcımdaro &,lÖre inandırıcı olmaktcıdw. Bu 

• • ekt d 1 
• • 1' t 1 d l • 1 v • • • L. 1 • orn e, ailo ünce mo ıye.: ~:re cya.loroı< ırrıa e;,tme sc;ORegt:ıı se;mı~ uu uncn ış-

letmenin, bu kez dU§lik maliyetlerde y~ni rotmolmo 5<:Szleşmeleri dUzenlenmcsi sonu-

cundo satınolma sot;~neğine geçi§ini görm~ olduk. 



lll. ETKEN BiR iMAL ETME YA DA SATINALMA PLANLAMASININ MAMUL 
PARÇALARINA VE ı\AATERYALE iLiŞKiN TEDARiK GENYC NlEMLERi 

imal etme ya da satınalma seçeneklerine ilitkin satanalma genyC:Sntemlerinin kesin 

bir biçimde •belirlenip, sUrekli uygulanmaları son derece C:Snemlidir. imal etme seçe-

ne~ i nda materyal maliyetleri, sattnalma seçeneğinde de temel ve öteki mamul parça· 

larının maliyetleri mamul maliyetlerinin oldukça önemli bir bC:51UmUnU olupurur. Bu 

nedenle, tedarike Hiıf<in tekniklerin iyileıtirilmesi sonucunda sağlanan tasarruf1ar, ge-

nellikle imal etme ya da satınalma seçeneklerinin maliyetlerinde oldukça buyuk azoıl-

moılora yol açar. Bu maliyet tasarrufları hem imal etme hem de satınalma seçenekleri-

ne iliıkin bir kaç temel maliyet unsurundan oluıur. imal etme seçeneğinin maliyetlerin-

deki tasarruflar, aıağıda belirteceğimiz bir ya da bir kaç etkeiı nedeniyle sağlanabilir(!): 

i. Sunuculardon dUJUk fiyatlarla materyal satınalınması, 

ii. Duıuk kalite nedeniyle oluıan zarcr ve kırpıntıların en az miktarda tutulması, 

iii. Taııma ve depolama gid.arlerinin ekonomik bir dUzeyde olması, 

iv. ~ereksinim duyulan materyalin zamanında sağlanmalı nedeniyle imcdat sırasın-

da kaybedilen zamanın azaltılması, 

v. En az stok miktarlarının azaltılması nedeniyle, bir tasarruf so,11anması, 

vi. Kalitesi dUJUk materyalin kultanılması nedeniyle oluıan kayıpların en az 

miktara indirilmesi, 

vii. Yangın ve sel gibi doğal afetler nedeniyle kaybedilen ya da iskartoya ayrı-

lan materyalin buyuk tslc;Ude azaltılmosı, 

viii •. Daha etken tedarik genye5ntemlerinin kullanılması sonucunda bUyuk tasarrufloı= 

rın sağlanması. 

{i) c~·ROSS, Make-or-Buy, s. 170. 
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Satınalma seçeneğinde, satmalınan mamul parçalaranin ya da moteryalin maliyet• 

lerinde yapılan azalmalar ise, cıtağıda belirteceğimiz bir kaç nedene dayantr: 

i. Mamul parçalarının duıuk fiyatlarla satanalınmasa, 

ii. DU§ük ~alite nedeniyle oluıan zarar ve kırpıntıların en az miktarda tutulması, 
'.;: 

iii. Taııma ve depolama giderlerinin ekonomik bir dUzeyde yapılması, 

iv. ('ereksinim duyulan mamul parçalarının zamanında sağlanması nedeniyle, ima~ 

lot sırasında kaybedilen zamanın azaltılması, 

v. En az stek mikt«lcrmm- ozohilnaau,., 

vi. Mamul parçaların iliıkin standartların dUtUk olması, 

vii. imalatta kullanalmayan parçaların satalmasa ya' da bCJika olonlarda kullanılması, 

viii. , Daha etken tedarik genye:sntemlerinin kullanılması sonucunda bUyUk tasarrufla-

rın sağlanması. 

imal etme ya da satınalmcı seçeneklerine ilitkin maliyetierin analizinde, tedarik 

planlamasına ve maliyetlerine ilitkin temel etkenierin her iki seçenek Uzerindeki et-

kilerini değerieyebilmek için, bu yukarıda saydiğımız etkenierin uygun bir biçimde de

ğerlendirilmeleri gerekir. imal etme ya da satınalma seçeneklerine il iık in mal iyat un-

surlarının değerianebilmesi için, tedarik maliyetlerinin ve genyöntemlerinin dikkatli ve 

sUr?kli bir biçimde analiz edilmesi gerekir. Bu genyl:>ntemler araeılığayla, seçenekiere 

il iık in maliyetler değerianebildiği gibi ayrıca, fiili maliyetierin tahmini mal iyetlerle 

kar§ıiO§tırılması yapılarak lehte ve aleyhteki aıırı sapmalar do kolayca bulunabilir. 

fiili maliyetierin tahmini maliyetlerden tinemli sapmalar gösterdiği durumlarda, i§letme; 

imal etme seçeneğinden satınalma seçeneğine, ya da satınalma seçeneğinden imal etme 

seçeneğine geçebilir. iıletme yöneticileri etken tedarik genyöntemlerini ve ilgili mali-

yet standartlarına ayranttl ı bir biçimde bildiklerinde; maliyetleri azaltmd< için sUrekli 
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bir çaba harcadıklan gibi ayrtca, hem imal etme hem de satınolma seçeneğine il iık in 

eylemleri hızlandırabilirler. itletrne ytineticileri tedarike, imal etme ya da satanalma 

seçeneklerinin değitken ve sabit maliyetlerinde önemli azolınalor yapan bir itlev ola-

rak önem vermedikler inde, tedarik ialevinin önemi daha da artmaktadtr. Çunku, bo~· 

zı ça[;dc:~~ satınalma IXslumlerinde yopılan arOftırrnalar, ustalıkla yapalan tedarikin sa-

tınalınan parçalann toplam maliyetini ertatama olarak % ö azalttığın ı ertaya koymu~-

tur (':'). 

1. TEDARiK PLANLAMASININ iŞLETME EYLEMLERiYLE BUTUNLEŞTiRiLMESi 

A. ı !zun-Sureli Tedcırikin Arnaçiert 

Bir imalat iıletmesi imal ettiği momullerinin ~içimi tarafındon belirlenen materyal 

ve mamul pcrçalarana .. gerektiğinde sunuculardon aattnaltr. Imal edilen mamullerin bi-

ı;:imi ve materyalin nitelikleri, böylece imolot birimi baıtna dUten materyal maliyet

lerini ve Çetidini direkt olarak etkiler. imalot eylemlerinde kullantion materyale iliş-

kin nitelikler aynı zamonda mamul parçalcranm toplam imalat maliyetlerini etkilediği 

9ibi ayrıca; amateryol maliyetlerini de etkiler (3). i1te bu nedenle, imalot iıletmele

rinin yıldan yıla deği1en çeıitli mamul modelleri ifWin mutterek {genel) mamul parça

larını kullanmaya çalıtmaları gerekir. Uygulamada bu geny<Snteme l:lrnek olarak, klima 

cihazı imal eden ve değiıik modelde klima cihaziari için dağitik tUr ve kalitede ızgara 

kullanan bir imalatçı itletmeyi gösterebiliriz. Materyal maliyetlerinin analizi sonucun-

doı, en kaliteli ızgarının materyal maliyeti ile, en dUJuk koliteli ızgorının materyal 

(?) AKALIN, s. 2. 
{3) STANLEY S.MILLER, 11 How To Get The Mcat Out of V.lue Anolysis", Harvard 

Business Review 1• Vol. 33, No. 1, (Jan, -Feb., 1955), •· 126. 
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maliyeti arasında 2, 50 TL 'lık btr fark tn bulunduğu görUifi'IUitur. Öte yandan, montaj o 

ili§kin i§çilik maliyetlerinin, O)'ftl tur ya do standert tzgoroloran kullanılmasıyla 5.00 Tl, 

azoltılabilmesi olurludur. iwletme yaneticil eri tUm modellerde doho koliteli bir ızgaro 

çe~idi kullanmayı karariO§tırmtt ve btsylece iyileıtirilen tedcrik genyönteminin uygulon

masa sonucunda en az 2,50 TL'Itk net bir tasarruf soğlanmtttlr (4). ialetmenin satınalma 

böiUmU, daha ucuz fakat imalatta kultonalabilir ikame materyali sağlayabilme konusun-

da sUrekli bir çaba harcamaltdtr (5). Bununla birlikte, materyalin niteliklerini değiıtir-

meden önce, yöneticilerin mevcut materyal stoklarını gözden g~çirmeleri gerekir. Mo-

teryal stoklarının miktarı, imalat sUrecinde kullantion materyali kaf1ılayacok yeterlikte 

ol malıdır. Bu gereksinim miktarınan fimansol likidite nederaiyle, aynı zamanda en dUtUk 

stok miktarıyla do uyuıması gerekir. i1letmenin satınalma böiUmUnUn, iıletmede imal edil-

mekte olon mamul parçaların•n sunuculerdon sahneimmasi yq do tersine, sunuculardon 

satınaltnmakta olon .ITIQmul parçaloranın itletrnede imal edilmı?ti konusunda sUrekli dUJU

nerek sorular ortoya atması ve hongi seçeneğin dahc;ı ktırJ. olduğu konusuneieı sağlam ko-

rarların olınmo-sındd · Ust dUzey yöneticilerine yardımcı olması gerekir (6). 

B. Kısa-SUreli Materyal Gereksjnmelerinira Etkileri 

i1letmenin elde bulundurmak zorunda olduğu stok mtktc:rkrı gibi, satanaldığı ma

teryalin miktarı da çoğu kez imalot hoemiyle doğru orontı:h oi<J!ok dEığilm'ikt~ir. i~IQtmenin 

satıı hacminde g<:irUie~ mevsimilk değilmeler, imalat hacminin de değiımasine yol ·açar. 

imalat hacminin değiımesi de, materyal ve stok gereksinmelerini direkt olarak etkiler. 

ı'vbteryol in satınalınmasında ödenen fjyat ve ayna zamanda yılan 

(4) ı~ROSS, Make-or-Buy, s.l72. 
(5) CZCAN CZAL, 1 letmelerde tv\at al Hareketlerinin Organ.,izas onu, (izmir: Tica~ 

ret iv\atbaacalık. T·.A. Ş., 1965 , s .lB • 
(6) ENGLAND, The Purchcısing Syst ..... , s.S.. 
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mevsimleri, iıletmenin materyal ve mamul pcırçolcrıno iliıkin stok politikalarmı ve 

tedörik genyöntemlerini direkt olarak etkiler. imalat iJle.tmeleri kısa-$Urede bulundura

cakları mamul parçası ve materyal steklarının miktcrııu; imdcta hazırlık sUresine, ima

lat hacmine, faiz oranına, finansman kqullarıno, materyalin ve mamul par~ölarının 

mevcut olup olmamasına ve mate,Yal ve mamul parçalarının fiyatlarının gösterdiği eği-

1 i me göre saptarlar (7) • 

C. Tedarikle imalat Arasandaki ili,ki 

iıletmenin satınalma böiUmU ile imolat böiUmleri, imal etme.ya daaatınolma ka-

rarlarına il iık in tedarik iılevintn yerine getirilmesi kCftusu,.da 90k· .. sıkı bir itbirl iği 

içinde çalııırlar. Bu ili1kiyi çalıımamczu' birinci btsiUmUnUn altıncı kesiminde ayrın

tılı bir biçimde incelemiıUk. imalat bölomu yöneticisi ile a.ynı crundo buf'unan teda

rik yöneticisi; etken bir stek konirolunun ıağ.lanmcatnda daha bqarılı olmakta ve imal 

etme ya da satınalma sorunlarında çoğu kez. daha pratik ve gerçekçi dUJUnebilmektedir. 

Tedarik yöneticisi tUm dikkatini ialetmesi için uett iyt tatınalma"yı sağlama konusu Uze-

rinde toplar (S). Aynt zamanda pazarlama böiUmU de tedaikle ilgili verilerin sağlan

masında tedarik yönetiCisine · dantimani ık yapmaktadır • Tedarik .böltJmU ile pa:za:.Jama 

~lumu arasındaki ili1kiye, kitle halinde imalatın yapaldığı durumlarda daha fazla ge-

reksinim duyulur. Çunku bu gibi durumlarda, sağlanan pazarlama bilgileri, materyal ve 

mamul parçaloranın maliyetleri Uzarinde bıtyuk bir etkiye sahiptir • PazCI'Iama ~IUmU

nun sQ:jladığı bilgilere örnek olorak, belirli ,,tip iskaleti (gövdeyi) zaunlu kılan ve 

hızı oldukça yUksak bisikletlere ili1kin 10.000 birim özel ıipaiıleri karıalayan bir bi.-

(7) C:ROSS, Make-or-Bu>:, s. 172. 
(G) AKALIN, s. 3. 
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!)lk~et imalotçasın1 gtssterebiliriz. Bu bisiklet gövdelerinin biriminin 50 TL dan satsnalı-

ncıbildiğini, 30 TL'Iık materyal maliyetlerifte 30 TL1iık ~teki imalat maliyetlerinin ila-

vesiyle, iJietmede imal edildiğinLkabul edelim. Eununla birlikte,: materyalin 20.000 

bi:-!m bisikleti~ imal edilmesine yetecek miktada •otınal.nmasıyla materyal maliyetlerini 

yarı yarıya duıurmek olurludur. Pazarlama bölumtJnUn mUJh~rilerle görUterek 20.000 

birim bisikletin satııını birim b01ına lO TL indirim yaparak garantilediğini ve bu indi-

rimi yöneticilerin de kabul ettiğini vc:nayalım. Bu durumda bisiklet imalotçısı imalot 

hacmini arttırdığı için bisikletleri daha dU~Uk maliyetlerle imal edebileceği gibi ayrı-

• 
ca, materyali .eskisine göre daha dUJUk fiyatla bUyuk miktCifda satınalarak bisiklet göv

delerini de imal. edebilir (9). imalatçı bazı durumlarda daha fozl'~ sayıda momul imal 

etmek amacıyla, pazcrda ()teki imalotçılarca satalmakta elen ilave mamul· pcr~cılorını 

satınalarcık spekUI011yon yapabilir • iıletmeler piyosmın durgun olduğu döne;.rderde, c;oı,'}u 

kez bel iri i standert mamul parçalarını imal ederler. i,letmenio içinde bulunuğu durum 

ne olursa ol.sun imalatı l:iölumunUn çalı,mo programt, tedorikin nihai onalizinde satın-. 

cı! mo böiUmUn~ tedarike ilitkin genyöntemlerin sınırlerı içinde rehberlik eder. 

D. ~Aamul Parçalarına ve Materyal e iliıkin Stokler ın. Kontrolu (lO) ve Stok 
Kontrol YBntemleri . 

Materyal ve mamul parçalarına ilitkin stokların kontrolu, imal etme ya do satınalma 

kararlarında oldukça tsnemli bir yer tutar. C'·zellikle; materyal ştok miktCI'ı, mot:9fyal ve: 

mamul parçalarının depolanması ve y~netimi, materyalin bozulmaaı, materyalin optimal 

(9) (~ROSS, Make-or-Buy, s, 173. . 
(lO) Stok dUzeylerinin ekonomik dUzeyde tututmauno stek kontrolU denir. llletmenin yap

ması gereken i1, satınalınan ve imal edilen her mamul paçau için bu en ekonomik 
dUzeyi saptamak ve daha sc:ınra da, stokları bu dUzeyde .kc:ırumakhr. Stokların doze
yi piyaaa kqullaıno dayantlarak saptanmalıdır. 
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kullanımı, fiyat eğilimleri, materyalin ve mamul parçalarınan dO'Jttımı ve flnQMmonı 
~. ·:~ t· ;· . . . . 

son d~rec.e öneml i dir. Bu etkenlar maferyal .. ve mamul parçalarına il iık in tader ik mcıı-

liyetlerinin ve iılevinin temel unsurlarını oluıturmalaı nedeniyle, imal etme ya da 

s~tınalma kararlarını etkilerler. Her endUstride ve iıletmede satınolanan ve sureçlenen 

materyal turlerine uygulanabilecek stok kontrol yöntemlerinin kabul edilmesi gerekir. 

EndUstrinin tUrU ne olursa olsun, stok kontrol yöntemlerinin ilgili mamul parçalarının 

ve materyalin tUrUne uydurulması gerekir (ll). Her materyal ve mamul paçosına uygun 

dU§en stok kontrol y&ıtemlerinin belirlenmesi sonucunda, iıletme yöneticileri imal et-

me ya da satınalma seçeneklerine ilitkin materyal ve mamul parçalerının maliyetleri 

konusunda daha da bilgili kaltnırlar. Stok kcıntrolunda kullanalan genel yöntemler (12),. 

çoğu kf;z "en yUksek-en dlJ1Uk •tondC1't miktarların" (13) bulundurulması ile ve aynı 

z.amanda1 stok yapmaktan çok belirli sipcri1lerin kaıılanmcısı amacıyla yaption imalata 

il iık in sorunlarla ilgili dir. En yUksak-en duıuk stok miktarlarını saptamoda kullanılan 

yöntemler; standart materyal kullanımına, sabit (dUzenli) fiyatlar ve materyalin optimal 

kullanımı gibi önemli etkenierin göZC:SnUnde bulundurul masını zorunlu kılar. Stok kont-

rolunda kullanılan belirli teknik ya do yöntemler ayrıca; en dUJUk stok miktarlarının, 

yeni sipari§in verileceği stok duzeyinin, en yUksek stok miktcrınan ve ekonomik siptri§ 

r:ıiktar.ıntn $dptanmasını do zorunlu kalmaktadır (14). Stok kontrolunun amacı moteıryal 

(li) 
(12) 

(13) 

AKALIN, s. 83. 
Stok kontrolunda kullanılan ytıntemler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: CC·t. TON, 
s. ?06-?07; TENKER, CilT 1, s. 27fı. 
En yuksek-en dUJUk standart miktarlam saptanmasına ilitkin sistemin iıleyi§i §öyle
dir: Stokladcn materyal ya da mamul porçolaı çekilip maksimum stok miktarı azal
dıkça, kalan miktar not edilir. Yeniden sipariı noktasına vaıldı0ında, standart si
pari~ verilir. Yeni sipcriılerin iıletmeye gelmesi beklenirken, stok miktarı öyle bir 
dUz.eye irimektedir ki, yeni sipcriı teslim olandığında eldeki mevcut mikter barçek 

· minimuma uiC!§mıı olmaktadar. Gelen yeni sipariı stoklara ilave edildiğinde yeniden 
maksimum miktcra uiC!§ıltr. Bu kcınuda daha ayrıntıli bilgi için bkz.: G.MOORE, 
.. ~~.~ .. ~:.:~acturing tv\anag ••• , s. 743·744; AKALIN;- s. 72-76; (:~z, s. 5?.-56, F>AitYı, 
s. 122-124; AMMER, s. 226-?28; ROSCOE, s. 202:; tNf.'?-lAND, The Purchasing 
~ s. 61-62. 
Yeni sipariıin ne zaman ve ne miktarda verilmesi gerektiği kcınusunda ayrıntılı bilGi 
için bkz.: COLTON, s. 207-213; LEE-DOBLER, s. 196 ... '203; CARRET-SILVER, 
s.421-424; ez, s. 55. 
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ve mamul parçalartnın stoldonru a&altmak =d~ ll, uygva b1ı dUzeydea tutmakttr. Hy:. 

gun dU:zeyden amaç do~. 'stokl«a bağl~an paranaR alil ytt!<&ek kQ-ı sağlamasıdw (15). 

' 

f.. imal E tm' Ya Da Sattl\alma Sorvnuna ililkin Stok Kontrol Anal i~i 

Bel iri i bir imal etme yti dd satıhalma katQI'ıiıd iliikin olatak yapılmıi uygun bir 

stok kontrol analizi (Tablo: XIII) de ·ayrıntılı bir bi~imde açıklanmı1hr. Stok kentrol 

analizinin yapıldığa (CBA) iıletmesi, standart banyo kapıları imal etmektedir. Kapıla-

rın imal edilmesinde kullanılan temel materyal, aluminyum çerçeve arasına geçirihn 

ve sonuçta nihai .kapıları oluıturan bir tUr camdar. iıletmenin aldığı sipariı miktarının 

.'500.000 birim olduğunu, kapılaran imal edilmesinde Polonya'dan ithal edilen yeni tUr 

bir cam kullanıldığıni kabul edelim. ltietmenin banyo kapıla-ının tanesini de sunucu

lardon 18 dolara satınalabildiğini kabul edelim. iıletme kapılartn tanesini de 5,5 do-

lara yerine takarak, tanesini ?.7 dolara satmat olsun, Bununla birlikte, bir kapılık ca-

mı. ithalatçılar aracıaığıyla 5 dolara Polonyo'dan sahncılarc:ık, kapılcrın tanesini toplam 

16 dolara imal adebildiğini ve böylece satınalmqya gtsre kapı bafana 2 dolar tasarruf 

ettiğini kabul edelim. Kapılaran iıletmede imal edilmesi durumunda çC:>:zUmlenmesi ge-

reken sorun, kapılarm imaliınde kullanılacak camler teslim olmdığında, iılatmenin 

kredi mektuplcırıntn C:>denmesine yetecek miktarda bir finansmana sahip olması ve mater-

yol sipari§lerini de zamanında vermesi gerekir (16). 

(rablo:XIII) de birinci kolonda camın aylık k1..11lanım mik~arlori birim olcrak görUI-

mekteO.ir. Ayrıca aylık sipari~lerin teslim alınmcısa için beklanmesi gereken gUn sayısı 

(15) T' JNÇ ERKANLI
1 

11 Stok Kontrolu .. , Sevk ve idcre Dergisi, s. ·29 (Ocak, 1971), s.ll. 
(16) r;ROSS, Moke-.or-Buy, s. 174. 
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do, ikinci kolonda aylık· esas Uzerinden g<:ssterilmiıtir. ÜçuncU kolcndo bkimi 5 do

lardan sahnaltnan· camların dolar cinsinden kullanım değeri götterilmittir. Daha sonra 

her kolondaki tum değerler toplantr ve gerekli istatistiki bilGilerin elde edilmesi için 

aylık esas Uzer.inden ortalama de9erler hesaplanır. Ayna zomando. özellikle göstarilme-

si g~reker.t bir değer de, gerekli en az birim saya11dsr. ~:?·ere~li en .az birim IG')'III da 

dördUncU kolonda 24.083 birim olarak görOlmektedir. Yeni sipariıler teslim alınmadan 

mevcut stokların ortalamo olarak 17 gUn yeteceği de tablo da görOlmektedir •. Kontrol 

sonucunda elde edilen bilgiler de, bu özel imal etme ya da satınolma kararına ilitkin 

önemli bilgileri g<:sstermektedir. En az ihtiyat miktart (17) olarak 10.000 birim kararl01-

tırılmasına kc:ırıın, en yuksek stok miktarı olc:ırak 52.500 birim kcırarlaıtırılm•ıtır. Ysni 

sipariıin verileceği en uygun stok dUzeyi (18) olarak 34.0t:~ birim kararlqtırılmııtır • 

.:~ereksinim dtiyulan bu miktar stokun elde tutulması da 170 •. 115 dol«a gereksinim !::JÖS-

termektedir. Yapılan bu stok analizi ve öteki ilgili veriler, stoklaı finanse eden ban~ 

kaya sunulur. i1letme bu 1ekilde, dUJuk birim maliyetlerinde banyo kapılarını imal et-

meye karar verir •. Eğer iıletme gereksinim duyduğu finansmanı bankodan. sQğlayamaDa 

kc;ıpıları kendisi imal etmekte~ vazgeçer. Aynntılı bir biçimde yapılan tedarik ve ıtok 

analizi, işletme yönetim ine en etken seçeneğin planlamasa ve seçilmesi konusın• reh-

berlik eder .• Bu tUr bir stok analizi ve kontrolunun yapılmasıyla, hem imal etme hem de 

satmalma seçeneklerinde olu§ması muhtemel önemli aksaklıklar ya da hotolar., olu~madon 

önce kesin bir biçimde belirlenmit va önlenmiı olur. ı;ı,.ı ştok analizi aynı zamanda, i~-

!etmenin materyal ve mamul p«çası stoklarıncı ili1kin gerçek verileri ortaya koyarak 

finansman planlamasınan yapılmastna da olanak sağler. 

(17) 

(W) 

En az stok ya da ihtiyat mikta-ının hesaplanmasana ilitkin örnek için bkz.: 
U ı oMA, s. 4?. -43. 
Yeni sipariıin verilmes:i gerekli en uygun stok dUzeyinin hesaplanrnc;asına ilitkin 
t_;rnek için bkz.: COLTON, s. 207-209. 
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Ay Bir Ay içinde Kul- Aylık Cam Stparitlerini 

lanılan Camtn Teslim Almak için . 

13irim Soyasa Beklenen Gun Sayısı 

Pcak 42.000 17 

S.ubcıt 46,000 ı e 
·' 
;\/lart 44.000 15 

i'-lisan 40.000. 16 

f\1\ayıs 40.000 17 

~ Iaziran 43.000 17 

Temmuz 40.000 15 

: ustos 42,000 20 

Eylul 43.000 16 

Ekim !:6.000 18 

Kasım -43.000 17 

Aralık 41 .ooo Ir\ f.; 

Toplam slo.ooo 204. 

Ortalome 42.500 17 

Kontrol Sonucunda Elde Edilen C::nemli Bilgiler: 

·~.~ er::.:!d i ihtiyat BirimleriniPI Sayısı 

!:n Yuksck r:irim SaytSı (!3,': .soo; 10,000) 

y,3ni Sipari§in Verilec:eği Stok Ouzeyi 
C':1.cr:::; 10 .000) 

Satınolımlcrın Dolar En D~uk 
Cinsinden Değeri Stok Miktarı 

210.000 
230,000 
240.000 
200.000 
200.000 
215.000 
200,000 

.. 

210.000 
2t5.000 
230.000 
215,000 
205.000 

21S70,000 
214.[66 M :083 ·-· 4:;ı .soo X 17 

• -- 30 

Birim Dolar Cinsinden De:0c~i 

IO,OOQ_ 50,000 

52.500 26~"~ .500 

10.000 50.000 

31! .• 083 170.415 

' TArt~-,,: '<.lll-Banyo Kapası imal Eden (CBA) ~letmesinilt imal Etme Va Oq Satınolma Kcrartlla 

iliıkin Stok Kontrol Analizi 

(i\Acıteryalin TUru-Com-500 .000 Birim-Birimi 5 Dola) 

K,AYNAK: GROSS, Make-cr--Buy, s.l75, ,. 
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7. Tf.DARiK iŞLEViNiN Vf.RiNE GETiRiLMESiNDE 1\~UHASEBENiN ROLÜ 

A. imalatta Kullanılan iv\ateryol Miktarm•n Saptonması 

Dozenli olarak tutulan muhasebe kayıtlartnın, imal etme ya da satınolma karar-

!arına iliJkin tedarik planlamasının çeıitli oıamalarında kullanılması olurludt.ır ve kul-

lanılmaları do ,gerekir. Materyal kullanımları, daha öneeki dönEnnler de imal edilen 

marl'iül porçalarının imal edilmesinde kullanılan benzer materyale ili1kin veril~re daya-

narak doğru bir biçimde tahmin edilebilir. Ayni biçimde, materyal kuUanımlorı, cari 

tuketim etkenlerine dayanılarak da hesaplanabilir. Bu yöntem oracıltğıyla, imal etme 

seçeneğinde CJ§trı biçimde yapılan materyal kullanımlcrınıl\ z.amQI\tnda önUne geçilebi

llr, ya da imal etme seçene~inden vazge.çilerek :satınalma seçeneğine geçilir. Muho-

sebenin materyal kullanımına yaptiğı en önemli katkılardan biri de, materyal alımları-

nın zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla itletmenin satınalma ve imalat bt\lumle-

rine tedorikle ilgili verileri sa~lamoktır (19). 

(v\uhasebece tedcırikte kullanılmak amacıyla hazırlaftan belgelere &-nak olcırok 1 ban

yo kopısı imal ·eden (CFA) i~letmesinin imol etme ya da satinalma kc:rrcırlarıno il i1kin t::ı~ 

darik eylemlerinde kullondrğı belgeleri gösterebiliriz. (TABLO: IVX), "Materyal Kul-

lanım Kartını" göstermektedir (-::'0). Su kart basit bir biçimde dU:tenlenmiı olmasıncı kar~ 

§ın, imalat bölumune imalat programının yapılmasında rehberlik eeen oldukça yararlı 

bir belge r.iteliğine sa~iptir. imalot eylemlerinda kullanalan meteryal (aluminyum) ku

mulcıtif olc:ırak kayıtlara geçirildiği gibi ayrıca, aluminyumun haftolak gerçek kullanım-

ları da KCI)Irtlara geçirilir (TABLO: IVX) de, UçUncu kolonda her hafta sonunda kalan 

(19) c~RO SS, Make-or-Buy, s. p6. 
('>O) Materyal Kullan•m Kartına Ilitkin botka bir tsrnek için bkz.ı l'ACKE-JACOfJSFhl# 

s.63-64. 
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aluminyumun stok miktarlart g6sterilmittir. Bu stok miktarl<rtna bak ıl ard<, satanalma 

böiUmUne yani aluminyum sipcrltlerinde bulunmost itin bat vurulur. Ekonomik sipa

riı miktarı (:ıl), s;pcriılerin ~eslim alınacağt ~ih ve ye~ i sipcriılerin mik ta ı r,ıibi ek 

istatistiki ve öteki il.,.:ıili bilgiler de tobl.oda gös~ılmiıtir. Materyal tedcrikinde ço-

:';u kc:ız kullanılan öteki muhasebe belgesi de (TABLO: XV) de görUinıektedir. Eıu bel-

fJe "lv\aterya! Giriı ve Çıkıı ;ı belgesidir. ismindan de anlqıldağı gibi, her bir me-

teryol tUrUna iliıkin giritleri ve çaktılerı gösterir. Bu belgenin duzenlenrnesi sonucunda, 

i~letmenin satanalma bölumu mevcut stek miktarlerana gereken önemi verir ve böylece 

imalatta gereksinim duyulan materyal ve mamul pqçast gereksinme.lerini kaqalaya

cak yeni sipariılerin de zamorunda yaptimost sağlc::.\tr. Muhasebe tarafandan hazar-

lanan her iki belge, ii'I'IC'II etme ya da satınolma kcrcrlortna iliıkin tedarik eylem-

lerinin yerine getirilmesinde iıletmenin satinalma ~IUmUne rehberlik eder.. 

E. Materyal ve Mamul Parçaaa Stokleranın DönUJUm Çobukluğu (22) 
• 

Muhe~~ebe, gerek nitelik gereksi aayesol stok kontrol yöntemleriyle saptcwt~ ka· 

vamlı stok dUzeyinin korunup kcrunmadığıntn açakça belirlenmesine yardımcı olmak 

suretiyle, iıletmenin stok politik~ının amoca uygun bir biçimde yurutulınesine olanak 

verir. Muhasebe, stoktarla öteki biltırıço ve gel ir tablosu kalemleri arasında anlamlı 

bir ~tdıttm oranlar duzenleyerek, materyal ve mamul parçaiCI'tna ili1kin stokların dö

nuıum çobukluieu konusunda tedcrik yönetiçilerine çok değerli bilgiler sunmakta ve · · 

·böylece stok kontrolunun yapılrnasmda çcık önemli bir rol oynarnOktadır • 

.'\Aamul ocretJicrt.,. materyal stddaruun cltsnutum çQbukluğu, imal et~ ye do satanolma 

(?.1) Ekonomik sipcrit miktcrtntn bulunmasına ilitkin ~ek için bkz.: c·:z, s.6?-64. 
(??) Materyal ve Mamul Parçast Stokleranın OönutUm Çabukluğu,belirli bir 'dönem 

içinde· imalatta kullanılan materyalin ve momul pCI'çolarentn maliyeti, o dönem 
içinde Cl"ta•lama olarak stokta bulundurulan materyalin ve rnqmul pcr~alcrının · , 
maliyetine böiUnerek bulunur. Stekların dönUJUm çabukluğu konusunda daha 
ayrınttlı bilgi için bkz.: ROSCOE, s. 204. 
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YIL 1976 
Materyal -Aluminyum-Kg Olarak 

Ekonomik Siporit Miktarı· lO .000 Kg Teslim Alma Suresi- 7 gun 

Hafta Sonu Haftalık KUmUiatif Stek Önemli VerHer: 

Kullan am Toplam Miktert Teslim Alenan ve Teslim Alınmayan 

Miktort Siparialer 

Ocak 3 1.200 1.200 7.lDO 

10 2.400 3.600 5.200 0.000 Birim Teslim Alınan 

17 2.200 5.800 3.000 10.000 Kg Yeni Siparit·Teslim 
Tarihi 24-l-1976 

24- 2.000 7.800 ··u.ooo 
31. 2.300 10.100 8.700 

Şubat 7 2.400 12.500 6.300 32.000 &iril·n Teslim Alınon 

14 2.100 14.600 4.200 10.000 Kg Yeni Sipariı-Teslim 
Tarihi 21-2--1976 

21 2.000 16.600 12,200 

2E 2.200 18.800 10.000 

Mart 6 2.000 20.800 8.000 3,000 Birim Teslim Alınon 

13 2.300 23.100 5.700 

20 2.400 25.500 3.300 16,000 Kg Yeni Sipari§·Teslim 
·Tarihi -27-3-1976 

?7 2.200 27.700 11.100 

TABLO: IVX- Banyo Kapıs.ı imal Eden (CBA) iıletmesinl~t imal Etme Ya Da Satınalma 
Kararlarına Ilitkin "Moteryol Kullacunı· l(cwtl" 

KAYNAK: GROSS, Make--or-Buy, s.l77. 

Tarih Giren ~ıkan Kolon 

Ocak 3 1.200 7,f.JX) 

10 2.400 5.200 

17 2.200 3.000 

24 10.000 2.000 11.000 
31 2.300 8.700 

Şubot 7 2.400 6.300 

14 2.100 4.200 ... ·• 
21 10.000 2.000 12,200 • ... ;':'·' ~\i • 

28 2.200 10.000 E. 

Mart 6 2.000 s.ooo 
13 2.300 5,700 

20 2.400 3.300 .,# 

27 10.000 2.200 11,100 

::\BtO:XV- Banyo KOJ?lll imal Edeıa (CBA) ialetmesltlirt Imal Etme Va Do Sot•nalma 
Korarına Ilitkin 11 Moteryol Girit ve ÇakaıJart

11 

(Materyai-Aiuminyum-Kg Olarak) 

KAYNAK: GROSS, Make-cır-8~, s.l77 •. 
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kararlarına ilitkin tadOrik scıfunl.oranin çö~umunde biP reh'ber olardc kullanılar. Stok-
. ·. ·... . . ·:· ·.. ·:··1"' .·. 

ların dönUJUm ~abukluğunun yUksak olmaaa,. öneallkle itlatmenin · k~ılqtı§ı ... fiyat, . . . ' . 

moda ve talep değilmalerinden doğan rizikolatı azaltır. Ayrıca itletmedeJ likidite_. 
- . 

ftin yuksak olduğunu ve aktif unsurların yorarlt bir biçimde kutlanıldığtnı gtssterir. 
·., 

i~letmenin kullandığı tnamul. parçalarından birine ilitf<in std< ckstaUJUm çabul<luğunun 

C:lteki parçalara g&'e daha dU1uk olması, bu parçanın finCNman ·.maliyetlerinin yuksak 

olduğu kanısını uydl'ldtrır. ()mek olaak ele aldığımiZ (FED) ~~~ '•imalat ı,letrneain

de stok cksn~Uin çabukhiğubun anemli yönlerini ayrıntılı bir biçimde ineelemeye ço

lı§OCO.JtZ:. (FEO) Otoaaobil imalot itletmesi, otomobili olı:.turai- mamul parçolorcntn 

(karbUraffir, bujt, i~gn\tırs ktank ~iii vb)· HJrnUrtu kendt•i Imal etmekte, kendi gereksinim 

miktarındon fozlaiını sotmaktodtr. itletme uz:un-dtsi'ıettıdc öteki f)ci~oleru~ iaHalnı ert• 

tırmcı ·.boıor11an• gCtt_., .. ;,.e Jt'*'fut, bujilerin sahtı~dcı bir azalma olmu1tur. Güve-

Ailir öteki otomobil imalatçıları aynı tip ve kalitedeki bujileri satmak için (FED) oto-

mobil imalot iJietmesine tekiifte bulunmuıtur (FEO) Otomobil imalot itletmasi de, ge-

reksinim duyduğu bu buiilerin tumUnU, birimini 19.25 dolardan satınalabilecek durum-

dadır. (TABLO: XVI) da tum ~teki parÇalar &n ve bu jilerin en •on yıla illikin gelir 

analizi yapalmı1ttr. Bu tablodaki bujilere ilitkin aotıılar 1 en t;nemli muhasebe verisi 

olarak 1,~; milyon dolar tutarında g&Uimekte, sattion b~jilerin maliyeti 905.000 do· 

lar ve bujilere ilitkin net kar fJo 85.000 dolgr gtsrulrnektedir. itletmenin tUm öteki por-

çalarının net k tır oranı % lO, 6 olmasana kart m, bu jilerin net k tt" oranı % 7 dir. 

(TABLO: XVIII) .de ise, buiJiarin imal etme,,Ye satınolma seçenekleril'le ili~kin 
·' . ·' 

temel maliyetler. (direkt materyal ve direkt, iKilik j .görUI~ktedir •· Bujilerln ilietmede 
! 

imal edilmesin'e ilitkin deği§ken maliyetler 905.000 dolar olmoaına kartın, satınalma 

seçeneğini~ maliyeti 912.500 dolardar. ·Burada satanolma seçeneğinin değilken 
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Sotı1lar 
Satı!an Parçaların Maliyeti: 
Stoklar-Dönem Be~~ı Parça Stoku 
Artı: Alıılar 

Direkt iıçil ik 
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Tum Üteki PorçoiCI'tn Sotıt 

Hastlot• Toplamı 

(Dolar Olcwak) 

. . 

1.750,000 
3.375.000 
2.830.000 

10.600.000. ·.· ., ..• 

Buiilarin Sattı 

Hasılata (Dolar Olarak) 

(50 .000 Birim) 

360.000 .. 
385.000 
350 .• 000. 
195.000 

1.200.000 

Genel imalot Giderleri . ~ 
Toplam 
Eksi: Dönem Sonu. Parça·. Stoku . · 

. 1.625.000 
9.580.000 
1.890.000 

1.290.000 
385.000 

Satılan Parçaların Maliyeti 
Brut Satıı Ktır ı 
Eksi: Gene_l Yönetim ve Satıı Gid. 

ve Sair Gelir-Giderler 
V org i den {''. n cek i Net Ktır 

7 .690.000.· -.: 
2.910.000 

1.785.000 
1.125.000 

. 905 .• 000 
.295.000 

210~000 
.. 8.5.000 

TA~'LO: XVI-(FED) Otomobil imalat iıletmesinin imal Etme Ya Do Satınalma Korarına iliıkin 

Ktır ve Parça Maliyetlerinin .Analizi 

KAYNAK: GROSS, Make--or-Buy, s. 178. 

(TA Bl. O: XVII) ise, otomobil parçası stak1armtn c:kSnUJUm ~abukluğu~u göstermektedir. Tabloya bok-

tığtmızda bujiterin ortalam stek değerinin 372.500 dolar, ck:ın«JıUm çabukluğunun 2,43 ve iıletme-

nin tUm öteki par~alarına ilitkin cksnuıum ~~ki uğunun da 4,.23 olduğunu· g<:SrUrUz~ 

Dönem Baıı Parça Stoku 
Dönem Sonu Parça Stoku 
Toplam 
Ortalama Stoklarm Değeri 
Satı! cı:ı Pcr~o~ t:!rı'1 Mf'll iyeti 
Parça Stoklarının DBnUıUm Çabulduğu 

Tum tteki Parçalar(Oolcır) 

1.750.000 
1.890.000 

3.640.000 
1.820.000 
7.690.000 

4.23 

Bujiler(Dolar) 

360.000 
385,000 

745.000 
372.500 

'905.000 
2.43 

. . 

TABLO: XVII-(FED) Otomobil imalat iıletmesinin imal Etme Yo Do Sattnolmo KCJ'ortftda Mamul 
Parçalarına ilitkin Stokların Ot>nu,um Çobukluğunun Anal izi · 

KAYNAK:GROSS, Maka-or-Buy, s.l78. 
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. (temel) maliyetlerine, imal etme seçeneğinden satınalma seçeneğine geçildiğinde 

emilmaleri olanaksız olan 18.000 dolar oenel imalat giderleri ile, 19,500 doları bu-

lan genel giderleri e, sah1 giderlerinin eklenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. imal 

etme s:açeneğinin zorunlu kıldığı buji atcklort içift gerekli finOMman giderl9rinin ise 

satınal mo seçeneğinin maliyetlerinden dUJUimesi gerekir. Bu dUJUlen stek giderleri her 

buji için 15 c:ent toplam olarak 55.875 dolardtr. Bu ilove ve çakcrmalardan sonra bu-

jilero iliıkin satınolma seçeneğinin toplam değiıkan maliyetleri 894.125 dolara inmek-

tedir. Bu durumda, har iki seçeneğin tq>lam değiıken maliyetlerini karıılO§tırdtğımızda, 

bujilerin iıletmede imal edilmesi yerine öteki otomobil imalotçolcrmdan sotanal ınması 

durumunda, iıletmenin 10,875 dolar bir taacrruf_sağlodiğtnt görUrUıt, (FED) otomobil 

imalot iıletmesi, imal etme seçeneğinde gereksinim duyulan 372.500 dolarlık buji 

stoklarınan oldukça yuksek finansman giderlerini zorunlu kılması nedeniyle, bujileri 

kendisi imal etmek yerine öteki otomobil imalattdarslldafl sottnolmoyı yeğ tutar. Eğer 

bujiterin ortaloma stek değeri 300.000 dolc.t olursa, itletmenin finansman giderlerinden 

sağlayacağ·; tasarruf miktarı 45.000 dolar olocoğt için, bujtlere iliıkin satanolma se-

çeneğinin topl.om değiıken maliyetleri bu kez 894.125 dolar yerine, 905.000 dolara 

uiO§ır. 300.000 doterekın daha oıağ• herhangi bir ortalama stok değeri, bujilere ili§-

kin satınolma seçeneğinin toplam değilken moltyetleriftila ·imal ··etme seçeneğinin 

toplam değiıkan maliyetlerinden daha fazla olmotıl\a neden olur • 

Buiilere iliıkin imal Etme Seçeneğinin 
Toplam Oeğiıken Maliyetleri : 50,000 Birim x 18 .lO 
Buiilere iliıkin Satinalma Seçeneğinin 
Toplam Değiıkan Maliyetleri · t 50.000 Birim x 18,25 
Artı: Emilmayen Genel imalat Gid. 

EmilmE;ıyen Ganel Giderler ve 
Satıı Giderleri 

Eksi: Stok Finansmanından Sağlanon 
Tasarruf-Birim Bqtna 15 cent 
(372 .500 ortaloma Stok x 0,15) 

Satınalma Seçeneğinin Toplam Değiıkan Maliyetleri 
Bujilerin Sotınalınmasıylo S~lanan 
Maliyet Tasarrufunun Miktarı . 

912.500 
18.000 

19.500 

fs5.875J 

905. oon ~"'-' 

C94-.l25 Dolnr 

IO.B75 Do1ar 
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TABlO: XVIII-(FEO) Otomobil iMalot iıletmestnln Buiileriat imal Etme Ya Da Satınalma 

Seçeneğine ilitkin Toplam Değitken Maliyetierin Korıılqtarılmosı 

KAYNAK: GROSS, Make-or·Bul, s.l79. 

C. Tedarik itlevinin Yerine Getirilmesinde Ycı-arlonılan .Cteki Muhaaebe Verileri 

Etken tedarik yöntemi muhasebe tek"iklerini kullanarak, imal etme ya do satanal

ma planlomasını ve malizini daha da g.eliJtlrir, Çetitli tur mamul ve mamul parçala

rıntn imal edilmeai sırasında iskartoya ve hurdoyo çıkan pcrçalaıft satıt&tdan sağlanan 

gelirin miktarı oldukça bUyuktur. Bazt belirli manııul p«çalorırttn imalat maliyetlerin

den i ndirilen bu gelirin miktort oldukça bUyUk tutoriCI'o ulqtr. Mamul parçel cr ın m 

imakıt mal iyatlerinden indirilen bu gelir unsurlcırtna ilitkin olaok dUzeRii bir biçimdr:; 

tutulan maliyet muhasebesi kayıtları, iıletme yöneticilerble imcıl etme seçeneğinin ma-

l:yetlerinde önemil ayarlamaler (indirimi er ya do ilaveler) yapmalarına oiOftok verir. 

Du cıycrlamaların yapılması sonucunda, imal etme ya do sottnalmcı seçenekleri etken 

ve doğru bir biçimde korııiOJhrtlmıı olur, ~letmelerin gereksinim duydukları mamul 

parçalarının elde edilmesine ilitkin önemli kacrlcra, imal etme seçeneğinin maliyetin

da bir azaltma yapabilmesi için, ayrınttlt bir biçimde yopılmıı muhc.ebe analizlerine 

dayonması gerekir (23). BOfka bir deyitle, öteki imalat itletrnelerlnin imal ettikleri 

mamul parçalarına iliıkin maliyetleri, mamul paçolcırt i1letmece elde edilmeden öncE': 

dikkatli bir biçimde onoltz edilmesi ve değerlendirilmeai gerekir. 

Çağdot anlamı ile muhasebenin, olaylari ıodece iziayan ve onladan belirli dö

nemlerde belirli sgnuc;lar çıkertan bir kayat dUzeni olmadığı• . bilinmektedir. BugUn 

(23) GROSS: Make"'(J' .. Suy, s.l80~ 
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muhasebeden; iıletme yönetimifte planlama, kentroJ ve kara için gereksinim duyulan 

her tUrlu bilgiyi istenen zamanda, istenen biçimelerde vermesi, özetle etken bir yöne-

tim aract olması beklenmektedir. Muhasebece tedarik yöneticisine sunulacak bilgiler; 

tıletmenin tedarik eylemlerinin yönetilmesinde, tedarik politikatartnın soptonmastnda 

ve tedarik eylemlerinin en yuksek etkenlik derecesine ulqtırılmosındo yönetime en 

buyuk yararı sağlayacak bir biçimde dUzenlenmelidir. Tedarik yöneticisine sunulacak . . 

bilgiler bu 1ekilde dUzenlendiğinde, tedarik yönetictsr itletmenin gereksinim duyduğu 

mamul parçaloranı ve ,materyali en etken bir bic;imde sağlama olonağarat elde edı;ır. 

'l 



1 

l 
ı 

IV. YENi MAMUL GELiŞTiRMEDE VE YENi KURULAN &iR iŞLETMEDE iMAL ETME 
YA DA SATINALMA KARARININ ALINMASI 

iıine devam eden itletmelerde birbirine benz.eyen marnullere.·ilitkin imal etme 

ya da satanalma kararını almada, ya da imal etme kararaltdon satınalma korCI'ına, sa-

tınalma kararından da imal etme kararına geçmede, ltietme eylemlerinin oldukça ay-
. . ' ' . . . -

rıntılı bir biçimde anal iz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan, yeni ge-

li§tirilen bir mamul için ya do yeni kurulan bir i1letmede, imal etme ya da satınalma 

seçeneklerinden birinin ilk kez seçimiyle ilgili olarak bazı belirli scrunlarla karııiO§ı-

lır. Yeni gelittirilen bir mamul ya do mamul porças1 iç.in imal etme ya da sattnolma 

seçeneklerinden en ekonomik olanın1n sec;imiJ ilgili öteki etkeniere dayandığı gibi, da

ha çok ilgili maliyetlere (1) dayanır. Çanqır makinesi imal etmekte olan bir i1fstmer 

mamul dizisine ilave ettiği yeni model bir c;amc:~~ır makinesi için imal etme ya da sa-

tınalma seçeneklerinden birini seçerken, mUhendislerc6 daha önce c;amotır makinesi mo .. 

dellerine ili1kin olarak çizilen c;eıitli teknik retimiere sa~ip olduğu gibi ayrıca, ima-

lot eylemlerinin ilgili maliyet lerini de çok yokandan bilmektedir. Oysa, ilk kez ça-

m~ ır mcıkinesi imal etmeye botlamıt bir iıletme, yukarıda belirttiğimiz üstünlüklerden 

hiç birine sahip değildir. 

Birbirine benzer mamul ya da momul perçalarınan uZUJII sureden beri imal edil .. 

mekte olduğu, ya da sunuculardan sohnalınmakta olduğu durumlarda, imal etme ya 

da satınalma seçeneğine ilitkin belirli maliyetler gibi, materyal koynakları da yıl-

iarca edinilen ,.tecrUbelere dayanarak en iyi biçimde belirlenmiılerdir. Birbirlne.ben:zer 

mamul ve mamul parçalarını uzun sUradir imol eden itletmeler, aynı zcıma"do imal o• 

(1) Çalıımamızın Birinci 861UmUnde de belirttiğimiz gibi bir maliyetin ilgili maliyet 
olabilmesi için ıu iki kotulun var olması gerekir: 

i. Geleceğe ilitkin maliyet olması, 
ii. Alternatif durumlarda değiıik tutarlarda olmasa. 
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bCJorısına ili1kin istatistiki verflere sahip olduklart gibi ayrıca, imalat eylemleri için 

gereki i çıaıitlt araç ve gereçleri de en etken bir biçimde kullanabil iri er, Oysa, ta

mamen yeni ve daha tsnce irnol edilen momul pCI'çalortl\()an farklı parçaları imal et~ 

m~:-yi amaçlayan iıletmeler, yukcırtda belirttiğimiz Ustunluklere sahip olmadıkları için 

en ekonomik imol. etme ya do satınolma seçeneğil\i seçmede bUyuk gUçluklerle kor1ıla

. ~ırlar. Aynı teki lde, televizyon parçalortnı imal etmek Uzere kurulan yeni bir i1letnıe 

de, imalat ayiemierinin zorunlu k&ldtğı imalat döıem V6 donotımlc:ranın tumone sahip 

olmayabilir. Televizyon parçaların• irnol etmeye bcıılaycıra bu yani iıletrtıe, imalot sU

rocine il i1kin sUreain. uzunh.ığunu yo ·.do kalite kontrolunun etkenliğin i dOğru bir biç;m-

de saptayamaz. imalot baıarıstnt gC:Stteren istatistiki verilere ve tcrihi (gerçek) moliyGt 

verileçine sahip olmaksızın televizyon parçalerını imal etmeye batlayan bu işletme; han-

gi porçaları kendisinin imal etmesinin, hongilerinin de sunuculardan sahnahnmosının da~ 

ha uygun Qlduğu konusunda ilk kcraı olmak zerundadar (2). 

Yeni ~~ .• mamul için, ya do yeni kurulan bir itletmadG imal etme ya da satan

cılma seçen~klerinden birini~ seçimi sorununun çözUınUnde; 1mcılat moliye.tleri ve~ ma-

teryol kullanımı :ile ilgili olorak iıletme dıau,dan sağlmCI\ tahminlere, itletmenin <m·· 

ceki imalat eylemlerinde edindiği tecrubelerden soğlodı~a belirli verilere gtsre daha 

fazla gUverrilir,. Yeni kurulan bir iıletmede olduğu gibi, gelittirilen yeni mamul ve v 
mamul parçal ortnda da, C:Szell ik le imal etme ya. da satınalma- kararlarıyla ilgili olarak 

belirli fi.yotla'!1CJ, finansman, yattrım. ve mamul gellıtirme scrunl:aıyla kerıtlaıılır(3). 

i~t8 yeni mamul geliJtirmede Ya da yeni kurulan bir itletmede bu derece karmaıık ~c 

(2) :·,~·ROSS, lv\ake-a-Cu~, s•l94. 
(3) MYRON M.MILLER-RÖDERT R. VIOSCA, ''sing DirE:ct Costing for Profit "~d 

Product lmprovement, (Englewood Cliffs N .J.: Prentice-l'ioll Ine, 1967), s.n. 
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runlorla kortrlotehnası nedeniyle, ilietme yöneticileri, yeni geliıtirilen mamuller ya 

de yeni kurulan bir iıletme için eo ekonomik inıol ~tme ya dQ satı.n:o'm.q kararı~ın 

alınması konusunda gerek~. dl~kati ~ ilgr,.t gtsstermek- zorundQdırl~ ~·· . 

1. YENi GELiŞT.if(iLEN BiR ~MUI. i.ÇlN iMAL E'f:ME Y_A D.A SA1'1NALMA 
SEÇENEKLERINDEN EN UYGUN OLANININ SEÇiMI . 

A. Yeni Mamul ve MaDW.I _P<salcrınm BeHrl! Niteli~IEtf · 

GelittirHen ye~i ınamullere !lftkin imol e.tme yo ciQ· sötaıtojrrtÇJ· jeçeo~leriftii\ muh

temel UstUnluklerini ve ~Clkıncç:ıl~ını değerleye&,il~ için, öncel~le yeni mamul kav .. 

ramınan dÇtkltğa kovultUr4ltnoit yeri~de olacaktar. Bu bölumde yeii h\dftıul 'demekle, 

i~letme tarafından daha tsnc:e sunuc:ular~ scıt.tnalı"an ya da imal aditen mamullerin 

hiç birine ben.~emeyen ~mulleri · ifade etmek istiycıruz (4).-_ Baaka bir deyi.le, toma

mtyle yeni olcrak i.mol edilen mçsmu·Uere yeni mornc.~l- dfyorvz, Bu yerii momullere ör

nek olarak; biıildet imol şden bi.r ialetmenin gelittirdiği yeni bir jhmastik aletini, yo 
. ı 

do bir mobilya itlet~inee geliıtlreln stereo kapcıklarınm yeni bir turU~tU gtssterebiliriz. 

,·-::-·eli1tirilen yeni bir ',.,amuldeki yeniliğin ~lçU.sU ve ~ınırları iıl~tmed•an i1letm7ye de,.. 

ğiıir (5), 

Yeni mon:ıullerin imal ~tme yo da sot'"olrna ~aart~ayl~ iJgÜi' QIQrak belirli so

runlcır yaratan kendilerine ~zgU nit~likleri yaret~. Yeni mômuiUri niteliklerinin bilinme

si, ialetmelerde ~eliatirilecelc ~amuUere iliıki" hatolaran en az dtJz.e}te tndirilm~ine 

(4) itletmelerde yenl mamul· olatak kabul edilen· Iki grup çclıimo vCJ"dtr. Bunlardan biri 
ilietmenin mevcut mamullerinde yapılan d~itiklikler diğeri de, tomemiyle yeni bir 
mamul meydana getirmektir. Gunumuzun pC1%alamo kqull cr ana uygun ol orak gel i1en 
yeni mamul anlayııları konusundo_oyrı.nttlt bilgi için bkz.t J.T.GERLACH...C.A, 
WAINWRIGHT, Successful Mansı~t of New Products, (NeYI Ycrk: Hastings· 
House, Publishers, 1.968), s.l6 •. · . · · . 

(5) GROSS, Moke-cr•Buy, s.l94~ 
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yardımcı olur ı Yeni rttatnulun itletmelerde bataralı bir bi;hnde imal ~dil'"esi lçinJ Po• 
ı i 

zorlama stratejisinini doğatim konollctituh ve mevdvt kcy*'okiotın, yeni mQfTiuldekt yeni .i.. 

lik unsurlartyle bağdotmost gerekir (6). Aksi tokdirele yeni mamul gelittirip imal etmek 

olanoksızdır. 

Yeni momule tszgU temel nitelikler çoğu ke%; pazorlamo, imalot ckstem ve do

notımları1 imalot beçerisi ve tekndofik gelitmeyle ilgilidir. imolot sUreçlerindeki be

l ini~likler gibi 
1 

öneml i bir bUyukluğe ulqan ek imalat maliyetleri 1 yeni mamul gelil

trr~? kartılqılan olumsuz niteliklerin en belirgin olonlarını olvıturur~ iıte özellikle 

maliyetleri· tahmin ·etmede kcqıiOJtlon bu olumsuz nltelikler, yeni mamuller için hem 

imal etme, hem de sahnelma seçeneğinin seçimini oldukça gU<;ICJtirm~ktedir (7). 

. . . 

B. Yeni Momullere llltkin Belirli Maliyet lıhs~Xlcrt 

Yeni mamule ilitkin kororan dayandığı ilkeleri burada oyr•ntth ,bir biçimde ince.;, 

lememiz çalıımamı.ztn kapsamı dtaanda kalmaktadır. Bununla btrlikte, ·yeni momullere 

ya do mamul porçalarına ilitkin imol·· etme ya do scıttnolmo ie·çeneklerinin seçimini 

önemli tslçude etkileyen boz• önemli ncktolaı oçıklamomtz gerekir. Yeni bir mamul e 

iliıkin korarın ith~tmenin tum politikalorıylo bir tutcrltk içinde olmasa gereği belirtll-

mesi gereken en Bnemli noktalerdan birini olutturur. Yeni momulun hiıolat p_rogromına 

bir kez baflandıktan sonra, bu programan yUrUtulebilmesi için~ etken bir mamul dağı

tlmanin yapalmasana ek olttak, çalttmo sermayesi miktannın, Imalat dtsiem ve dona

tımlaranın, teknik pericH1eU&\ ve uzman itçilartn yeteri i olmasa gerekir. Yeni mamul 

programını uygulcinoya boJI~ önce, bu programa mal adiiabilen tuın özel mali-

(6) CHESTER R.WASSON, (Çev.:. ŞAN cz,.~ALP), "Yeni- Mamulun Yaniliği Ner~sin
dedir?11, .PozarlamaiSeçilmit. Yaztlor 1 1968, s.ll4 

(7) PETER HtlTON, New Product Introduction For Smail Business Owners1 (\Voshingtonl 
D.C.: Smail Business Administration, 1961), s,36-37. 



yet!er, itletme yt.~AeticiMwf~tca yettr mamul e ilitkin lmol etme yo do sahnelma seçe

neklerinin değitf<en maliyet unsurlart olarcık kabul edrlrnelidir. Bu temel yaklqım, 

eğer yeni. mamul parçalarınan tUmU itletmedtt ir.nol edilmek yerine sunuculerdon sattn

al•:ıs~'dı, bu değitken maliyetierin olutrnayocağa ilketine dayanır. Buaunla birlikte, 

yeni mamul dizisinin iiRCIIatına batlandtktan sonra, belirli bir anda mamul dizisi için 

yapılan öteki harcamalerı (sUreçlemeye ilitkin değiıJ<en moliyetlerin dıtındo kalan) sa-

bit maliyetler ol orak kabul etmek olurludur. Bu .abit maliyetler, yefti mamulUrl yeifom 

suresi ya da sotıı hacmi Uzerinden amerti edilebilir (8).. Yeni mamule iliikin .mql.tyat-

1 eri "MOmul Program Mliryetleri" olarak tarumlomcık olurludur • Mamul prOgram maliy~t

lerine örnek olcrak; yeni mamulle direkt ilg~l oldli geUt+iftM, totttlctl Gthitthd ve yö-

netim gtderlertnr g&terebitiriz. 

Yeni mamule ya da . mcnul parçolar1110 ilitkil\ dağlıkan maliyetler özellikle hem 

imal etme hem de satinalma seçeneklerine llitkift olcırak olutabillrler. Yeni momule ya 

do mamul perçolarena ilitkin imal etme seç~e§inee lçwilen cfeöipQn moliyet unsurla

rı tuniCi'dı~ (9h 

i •. C zel imalat dlsfem ve donatamiCII'tfttn maliyeti, 

ii. Dire~t moteryal moliyetleri, 

.. . iii. [)irekt IKilik mal iyatleri, 

iv. Kalite kontrol maliyetleri.· 

' . 

C te yandan, yeni mamule ya da mamul portolortn~ ılitkin satınolma seçeneği ise, 

(8) GERLACH.-WAINWRir:;HT, s.I03. · 
(9) IOEL DEAN, (Çev.: SEMIH BOKER), 11Yeni Mamuh~ Fiyati<J:'mast", P.ozarloma: 

· Seçilmit Yaz tl ar, l968t s.IJ.4-I35.,. . ı 

. ·~···~------·-·--------~~~~------------------------
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ıu değilken maliyet unsurlartnı içerebilir: 

i. Satı"olınan mamul ya do mamul" parçalaran en maliyeti, 

ii. Mamul ·ya do mamul porçalaren ın tqema giderleri. 

Hem imal etme hem de sahnalmo seçeneklerince içeriiabilen değitken maliyet 

unsurları ise ıunlordır: 

i.;· Mamul v~ momuf ~~~olorının sotııındo ödenen komisyon Ucretl~~i, 
tf. Nihai mamullerin kontrolu i~in yapılan giderler. 

imal etme ya do sat'ınolma kararlarına ililkin g~nel ilkelere baği. l<aldı~tmıi:da, 

imal etme ya do satınalma seçeneklerinin koıııiOJtırılabilir maliyetlerince, sadece belir-
o • '!ı' ,• .··· 

li bit' noktada oluıan değitken maliyet unsurları içer:i lir. Be nedenle, yeni bir mamul e 
. . . . . . . . . . . 

ya da r\ıQmul parçalarma ilitkin imal etme ya da satınalma seçeneklerinin seçimi, imal 

edilmeye beJilanan yeni m~mulun imalat sUrecinin bir. kaç ciamosında yapılabilir ve ya-
. . 

pılmoktadır (lO). 

C. Yeni Mamul için En Uygun Seçeneği Seçmede Kulland.an Genyöntemler 

Yeni mamul için en uygun seçeneği seçmede kullantion genyöntemler eski mamul

lere il iık in temel ilkeleri izler. Bununla birlikte, daha tsnce de belirttiğimiz gibi yeni 
. . 

mamullerin karidilerine özgu belirli nitelikleri vardır. Bu niteliklerin tumunu yeni mo-

mule iliıkin belirli .scrunlarla kartılqcm bir itletmeyi örnek olarak .ele alıp 'ayrıntılı 

bir biçimde incelemeye çalttaeağa%. Ele aldı~a.,iz l:Srnek tıletme, ~tcrların ve hasto

nelerin kullandığı tıbbf el aletlerine iliıkin modelleri çizmeda ve bu aletleri imal et .. 

(10) GROSS, · Make--or-Buy, s.J95. 
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mede iyice uzmaniCimtıttr. iıletme yı IlC'den bari edindiği tecrtıba soyesinde oldukça 

etken çolııan mamul dağıttm kaitallarını gelittirmit olmasana kcrtan, imalot hacminde

ki geliıme son iki yal içinde durmu1tur. iıletme oldukça yuksak bir ktır marjınan sağ-
. .. 

laftii'IOiana olanak vere" tonanmaı bir kaliteye sahiptir. iılerin durgunl<l§tığı c:ksnemlerde, 

daho · dOJOk kalite standartlarına sahip aletlerin bazası kendileriyle sözleıma yapılan 

öteki imalat iıletmelarine imal ettirilir, fakat tıletme ileri bir otOmasyon uyguladığı 

için bu aletleri öteki illetmalere çok seyrek olacık imal ettirilir. iıletme yöneticil e-

rirıin tomu, yerıi mamullerin crocılığıyla sattıların miktarına arttarmak amocıylo imof 

edilmesi gereken tıbbi aletlerin, yeni bir pazcr olarak buyuk bir potansiyel sağladığı 

açıkça görUien ve diıçilikte kullanılah aletler olduğu Uzerinde blrleımiılerdir. 

• 1' 
ltietmede imal edtl~i dUJUnUien ilk mamul, Çetitir amaçler için kullanılabilen 

ve rakip modeliere göre bir çok yeniliklere sahip ditçi kol~u kreıuvarıdır (hastalarm 

tokurmasine yoroyoJ, tabla) .. iıletme · ,Cıtaıları arttarı ca çabalara 'UrdUrdUğU gibi ayrıca, 

m~terilerce kabul edilme olasalağa oldukça fazla olon bu modeli tamamiayabiimek 

için bUyuk bir çaba dO hacomaktodJr.. iıletme d&ıeme niteliğindaki pilot imalatta 

bulunmak amacıyla, bazı önemli imalat· döıem ve· donotemlortnt satanalmal ve sotıı yö-

neticisi de momule olan talebin en tiddetli olduğu zamant i1letme ytsnetimine bildir

mtıti~. Mamulün sattı tahminleri iki yal içinde 25~000 birimden 50.000 birime çıkmıa

tır. ~letme y6neticileri 50.000 birime ulqaldığanda, · yeni mamul i~tn imal etme ya do 

satınalma seçenekleri ara~ anda bir •e~im yapma sorunuyla kaa• kCI'Jaya kalmaalardtr. 

Şimdi daı koltuğu kretuvarının ialetmede imal edilmesi ml ya do •unuculardon sahnaltn

moaa mt gerektiğ.i sarununu ln~elemeye .çalttal.ım. 
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D. ilgili Verileri Tg>larnadcı Kullont1cın Teknikler 

Yeni mamulun program maliyetlerinin ancılizi, birinci citoma. alerak (Tablo:XIX) 

da göi'Ulmektedir. Yeni momula ili1kin değiaken maliyatierin tumu ile birlikte, haliha

zırda ol U§muı bulunan sabit maliyetler tabloda yer lll maletadır. itgil i her maliyet unsu-

runc iH1kin değiıkan ve sabit maliyetler birim etast Uzeril\den ayrı ayrı gösterilmi§tir. 

25.000 birim ve 50.000 birim imalot miktarlarına ilitkin birim ~aliyetlerin oyrt ayrı 

hesaplandığıni da burada belirtmemiz gerekir. 25.000 ve 50-.000 birim aynı zamonda 
. . 

muhtemel sotıt miktarını do tcnil atnt~ktedir. Böylece imalata ilitkin birim maliyetie-

rin her iki sotıt hacmine gi:Sre gösterdiği değiarneler, oyrantılt bir biçimde belirtilmiatir • 

. (TABLO: XX) de,'' Birim imalat Maliyetlerinin Malizi
1

'g&Uimektedir • Bu tablo, 

yeni mamul un program rnoUyetleriyle birlikte, iktncl OIOrnGyt• o!utturur. Bu ikinci ota

ma, · imal etme ya da satanolma kara'ına ulotmoda kullanılan genel genyöntemleri tem

. sil etmektedir. Bu tabloda ?5~000 ve 50.000 birim imalot dUzeylerinde oluıcın çeıitli 

maliyet unsurlara birim esasana gtsre gtsrtılrnektedfr. 25~000 birim imalot hacminde olu-
ı;', 

§On toplam değitken birim maliyetleri, satınolma seçeneğbıih safiilmesi gerektiğini gös-
. . 

termektedir • Çunku, 25.000 bir1m imalat duzeyinde, satanolma seçeneğinin. toplam de-

ği~ken birim maliyeti 14~42 dolcır iken, imal etme seçerteğifdn ki 14.98 dolardır. Oy

sa, yeni mamulun 50.000 birim Imalat dUzeyinde, Imal etme' seçeneğinin yeğ tutulması 
' 

gerekir~ Çunku bu imalat dUzeyinde, imal etme seçeneğinin toplam değitken birim ma-

1 iyeti 1? .17 dolar olmasına karı ın, satınalma seçeneğinin ki 14,4:? doladır. 

' 
(TABLO: XXI) ise, UçUncU aaama olarak kabul edilen 110rtolama Yatirım Anoli-

zini 11 gtıstermektedir (ll) .• Tabloya boktığtmızda imal etme seçeoeğine iliıkin ek yatı-

01) Yeni mamulun imal edilmesi ya do satınalınması seçeneklerine. iliıkin "Ortalama Ya
tıram Anali.zintn" nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgi i çif\ bkz.: GERLACH
\NAINWRI0HT, s.98-I02. 
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rımlorm net geri dönme miktcırtrtlft, satınolma seçeneğh'lil\ sağlod•ğı net geri dönme 

miktar ma göre 127.500 dolor (460.000 dolar-332.500 dal <ı-) c:kıha· fozlo ·olduğu· ve bu 

~a" geri dönme miktorantn da, satinalma seçeneği~e g&-e ·100.250 dolcr tutarında dahcı 

fazk1 bir ek yatırımın ycpalmost tonucunda · olultuğunu gtjrUrU% 1 

Ol uıon Sabit 
Moli.yetl er 

ı .. Mamul Dizaynu 
Sabit (12.500) 
DGğiJken · 

t.:lcımu! Dizayn•na iirtkin Top.Mal. 
lL imalat Dötem ve Donotımlorı: 

Sabit (5.000) · 
Değilken .. . 

i ma! . Dö1-Don • Top. Mal iy(;ti 
iii. Satı1ı Artırıcı Çabalar: 

Sabit (4.000) 
Dc.)i§ken 
Satı1ı Artt .Çob. Top .Maliyeti 

:., , ~atış -?iderleri: 
Sabit .· (6.000) 
Değilkarı 
Satıı Giderleri Toplami 
Birim program Maliyeti Toplamı 
Toplam Değitken Maliyetler 
Toplam Sabit Maliyetler •. 

imal Etme Seçeneğinin 
Birim Maliyetleri 
25,000 50.000 
Birim · Biri.nı 

o.so o.2s 
0,10 o.o7 
0.60 . 0.32 

0,20 0~10 
0,55 0!30 
o .• 7s 0.40 

0.1,6 0,08 
0125 0.15 
0.41 . 0,23 

0.24 o.12 : 

0!70 o140 
0!94 ~.0.52. 
2.70 1.47 

1 

~ 
.0.92 
o.ss o 

Sattnal ma Seçen ,,ği ri n 
Birim Mal iy<;;tleri 
50.000 Birim 

'o;ıs · 
o.o7 
0,32 

o.ıo ... 
o,to 

o.os 
0,15 ' 
0.23 

·. 

o.'2 
0.40 
0,52 
t .17. 
0.6:? 
·o.ss 

TA!J.LO: XIX "" Tabbl El Aletleri Imal EcJan (TOP) fıletmeıinin "Yeni Maınvl Program lıAcilly~tleri-

nin ıı Seçenekiere Gtsre Anal %i 

K.:.'".~>~ '\K. GROSS, Make-or-Buy, s.197 



Maliyet Unsurları 
i. Direkt Materyal Moliyeti: 

Materyal ya da Satanolma 
T01ıma . • 
Kırpıntı, Dökuntu ve l•kartolor 
Toplam Direkt Materyal Maliyetleri 

ii • Direkt iıç_ilik ~1 iyetleti: 
Stcndart-lmçılat · 

. -makineleri irrialata haz. 
Yeniden SU~eçleme vb. 
Toplam Dir • iıçilik Maliyeti 

iii. Endirekt Materyal Maliyeti: 
Sabit 
Değiık en 
Toplam End.Materyal Maliyeti 

iv. Endirekt iıçil ik Maliyeti: 
Sabit 
Deği1ken 
Toplam En d .itçil ik Maliyeti 

v. Takım Moliyet1eri 
Sabit 
Değiık en 
Toplam. Takım Maliyetleri 

vi. End.Mot .ve End. i1ç.D•ı•nclo Kolon 
Genel imalot GiderlEwi 
Sabit 
Değilken 
End. Mat. End. iıc;. Dıı. Kalan Gen •. 
im.Gi derleri Toplama 

vii. Program Maliyetleri (Prog.Bqano): 
Sabit 
Değilken 
Prcgrom Maliyetleri Toplomt 
Toptom Birim Maliyetleri 
Toplam Deği1ken Maliyetler 
Toplam Sabit Maliyetler 
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Imal Etme Seçeneğinin 
Birim Maliyetleri 
25.000 50.000 
Birim 

2.05 
0.14 
0.09 
2.28 

4.65 
0.45 
0.90 
6.00 

. 0.35 
0.35 

1.40 
3.65 
5.05 

1.10 

1.10 

0 • .85 
1.10 
1.95 

1.10 
1 • .60 
2.70 

19.43 
14.98 
4.45' 

Birim 

1.90 
0~12 

.o.oa 
2.~10 

3.80 
0.35 
0.70 
4.85 

0.25 
0.25 

1.20 
3.10 
4.30 

0.05 

0.85 

0.70 
0.95 
1.65 

0.55 
0.92 
1.47 

15.47 
12.17 
3.30 

Sotanaima Seçeneğinin 
Birim Maliyetleri 

50.000 
Birim 

11.75 
o.45 
0.60 
12.80 

0.45 
0.45 

0.25 
0,55 
O.BO 

0~55 

0.62 
1.17 

15.22 
14.42 
0.80 

TABLOa XX•Tıbbt El Aletiart iwd Eden (TOP) ~le ..... imal E181e Ya. tkı Sattoolrac:ı ~çe-
nelderine ilitkin "Btrim. Maliyetierin Analizi"._ · . .· 

KAYNAK: GROSS, Make-or-Buy, s.I9S. 



Gereksiftim Duyulan Yottr+m tutaru 

Birim Soyısı 

~, ... ?.ryol Maliyetleri 

Gerekli Yatırım Tutort: 

Par o 
Stoklar: 
Materyoı 
Yarı-fv\amul ... 
Ni ho i -Mamul 
Tc~~'m Mcili~tllii-'i 

C:·er·::ıkl i Yatırım Tutarının Teplamt 

Eksi: (':' danecek Borçlar için Mavout 
Fonlar: 

Ödenecek Materyal Toksitleri 

Tahak. Etmiı ~çi Ücretleri 

Öde.Borç.için Mev,Fon Toplome 

Net Yatırım 

(Ortalama Esasa Göre) 

Önemli istatistiki Bilgiler: 

Toplam Değiıkan ·Maliyetler 

Toplam Satıı Tutare 
(Birimi 21 Dolardan) 

NET C·ERi DÖNME MiKTARl. 

'~ ; :~!or Üzerinden) 

.. 299 .. 

{mal Etme Sa~eneğine 
ll i,kin YQtaram Tutarları 

50,000 Birim 

105.000 

4.600 

5.830 
U5.400 
24.560 

·-
150.410 

8,750 

9.800 

18,550 

1.050,000 

460,000 Dolar 

Scıtıl'ol mo Saçaneğ i ne 
lliıkin Yotarrm Tutarları 

50.000 Birim 

Mo,ooo 

21,800 

35,550 

29.890 --
87.240 

53.330 

2.300 

55.630 

31,610 Dolar 

717 .ooo 

1.050.000 

332,500 Oolcc 

TABLO: XXI - Tıbbt El Aletleri imal Eden (TOP) lıletmesil"ttn imal Etme YQ Da Satınalma 

Kararuia ili§kin "Ortalama Yahrım Analizi;,~ 

KAYNAK: CROSS, !Aake-or-Bu~, s.l99 
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. . 1. :: 1 . 
E • Yeni ~u fon imal Edilmesi Va Dö Sat .. u:ılınmes• Karar••• · Etkileyera 

Czel Etkenler 

.i1letme ~ticileri yukarıda ele alıp ine~l.ediğimiz. tsrnek olay çalıımasında, il

gili tUm etkenleri değerlendirdikten sonra yeni momulu suaucularc:Jcuıa satanalmak yerine, 

i1letmede imal etmeye karar verirler • imal etme kareıranın olınmcaanı sağlayan en önem-

li etkenlerden biri, itletmenin daha tsnce 

··. masadır. Sabit maliyetierin daha önce yapılmı1 olmaları ne
1
deniyle, iki se-ç~neğin kartı

l~tırılmosı yeni momuiUn program maliyetlerine de belirli bir önem verilerek, sadece 

değiık en maliyetlere dayanılarak yapılır. Tahmini minimum ve maksimum tmalot hacim~ 

. lerini belirlemek. amacıyla, seçeneklerin 25.000 ve 50.000 birfm imalat dOzeylerinde 

oluıan karııiOJtırılabilir maliyet unsurlarına belirl~ bir önem verilir, Bu tırnek çalı1ma-

. da, satı1 yöneticisi yeni mamulun 50.000 birim imal edilmesinin daha ekonomik olaca-

ğın ı c:loğrulayan ka1utlara sahiptir. Ayrıca ilietmenin çalııma sermayesi, imalot progra• 

mının aksomadan yUrUtUimesine yetecek miktardadır. Yeni mamulUn imal edilmesi ya da 

satınalınması korarını öteki etkeniere göre doho çok etkileyen bir etkeni, minimum ima-

lot dUzeyinin belirlenmesi oltJJturur., Aynı zamanda, yetersiz miktarda bir çolaımo serma-

yesinin yol açtığı imalat duraklamalarıyla k011ılqmaksızın itletmenin imalattnı sUrekli 

kılacak yeterlikte bir finansmana sahip olması da Sor\ derece önemlidir (12). 

. . 

'-· YENi KURULAN BiR iŞLETMEDE iMAL ETME YA DA SATINALMA KARARININ 
ALINMASI 

A •. Uzun-SUreli Etkenler 

Yeni kurulan bir ifletmede imal etme ya da satanalma seçeneklerinin seçiminda 

önemli sorunlarla kartılOfılır. Bu sorunlar, her Iki seçeneğe illıkin korıılothrılabilir ma-

(1?) GROSS, Make-or-Buy, s.200 
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liyet verile~in~n toplanfığ ı .veri kcıy~~aklarıntn sora derece az olmoaı aaı,ucvnda alvıur. 

Aynı zamanda i1letmece tik kez kararlqhrılan imal etme ya da sataıtalma seçenekle

rinden birinin, gelecekte iıletmenin bir politikcısı olarak devam ettirilmesi de oldukça . 
~nemli noktalardon birini olutturvr. Çunku, itletmeniit bqlangıçta imal etme seçe~teği

ni seçmesi ve daha sonra da, momulu ya da mamvl porçala'rını imal~ ~tmek tea · Qlliden 

vazgeçip, sunuculardan uzun bir sure sotanalmaya devam edece~lfte: k·~~ :~~~i hiç 

de kolay değildir. i1letmeni~ mamul porçalarant Imal etmekten· vazgeçip su~ucul~dan . 
satsnolmaya karar vermesi, imal dt dtstem ve donatamlcrıata y~palan ö~temll yattrt'm ların 

~ 

ve imalat eylemlerinde kullanalmak amactyle eğitilmit itgUcUnUn heba ~lm~ano yol açar. 

Bu nedenle, itletmenin faaliyetlerine mamul ya da mamul porçalaına SUIIVC~Iardan satan

alerak bqlomaıı, ve daha sonra edirıdiği tecrubelere doyon~ok, mamul ya d~ mamul . 

parçcılarını imal etmeye ağırhk vermesi, ekonomik açıdan oenellikle en pratik bir ·yön-

tem kabul edih11ektedil" • 

B. Yeni Kurulan itletmelerin Belirli Nitelikler1 

Yeni kurulon illetmaler önceleri genellikle eldulcça az soyada mamul parÇası imal 

ederler, ve gereksinim duyduklafi mamul parçalorı••n çoğu'lu surıuculadara satınalırlar. 

Bunun nedeni; pazordokı belirıtzliklere, ltletme~tln fa%~ o bf' rizikOy~ Ustlenmek iste

memesine, finansal gUç, imalata Ilitkin teknik beeerl ya del duzetdi bir biçimde i~-

lcyen (jrgUtler gibi, temel gereksinmeterin yetersiz olmaıma dayarur (13). Yeni kuru-

lan iıletmeler, daha önce kurulan eski itletmelere oronla daha fazla rizikoyle karı ı-

laşırlar. Yeni kurulan itletmelerin çalı1mo sermayesi çoğu kez yetersizdir. Yeni kuru-

lup bUyUme amacında olan bir itletme, eski bir iıletmeya cıronla çoğu kex sunucular-

(13) CU lllTON, s .76. 
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dan daha fdzla mamul par~as• sahnalrrio eğilimindedir. Yerli' kurulari bir iıletme temel 

momui parçalartnı kendisi imat ederek, öteki pa-c;alcra da suiıuculardari satınalafak iriıci-
' ı ı 

lot hacmini orttirmaya çolııır ~ Oysa, eski bir iıletrne, moriu}i parÇalarinı satıhalmak 

yerine~ daha fozld imalot cfötem ve donahmlorına, daha fazla sermayeye ve daha faz

la iıgUcUne sahip olma ve porçalort imal etme eğilimindedir {14). 

Yeni kurulan bir iıletmede imal etme ya do satınolma seçeneklerirıi se~ede ·kul-
~ ' . . ' . . 

lanılan yoklqım,· eski mamullere ·ilitkin durumlarda ve daha çok yeni m~mullere ili§"' 

kin durumlarda uygulanon ilke ve. g.eny6ntemlere benzeyen ilke ve. geny6ntemledn kUl-· 

lanılmasını zorunlu ktlar. Çolıımamızın bu kesiminde yeni kurulan bir. iıletmeye ii!~-

kin belirli nitelikleri açıklamaya çal ıtacağı.z. Bir imal etme ya dO satınalma kararı-

ntn dayandığı önemli verilerin tUmU, gerçekten iıletme yönettminin daha 6~ce edi:ndiği 

tec:rubelerden sağlanır (15). Yeni kurulan bir illetmentri ygneticileri, imalat eylemlerin

de daha öt'ıce kullamian imalat ~em ve donatımlartna, daha önce bqka İlietmelerde 
ı 

çolıımıı mt.Jhendislere, iıçilere ve sunuculardan sottnaltnm11 mamul ya da mamu' parça• 

lartna il iık in verileri çoğu kez elde edebilirler. iıletme gereksinim duyduğu bu bilgi-

1'3rde bir eksiklik olduğu zaman, pazarlama maliyetlerine iliıkin verileri ve yapacağı 

analizler için gerekli öteki· ilgili verileri, mesleki derneklerden ve devletçe kuru!an 

bazı hizmet kuruluılorındqn sağlayabilir •. imal etme ~eçeneğinde, imalat programının 

zorunlu kıldığı yeterli finçıllJmcn miktar.ının sağlanmost oldukça gUç old~yu gibi oyr:•ca, 

imalat dt!Jem ve donatımlotina yapılan yatırımler do bUyUk bir rti:ikoyla kcr~ı kar§ıya

dır. imal edilen mamul patçalarının mUıterilerce kabul: edilmemesi, irncılot. sUrecindG 

9örUIUn bir bafarısızlık, rakip .iıletmel.~in stJr,df.JrdUğu· ıiddeth rekabet ve kar§ıl~ılcın 

(lfl.) WESTING-FINE, s.215. 
(15) HILTON, s.l9. 
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çe1itli doğal afetlar, bu rizikolcıra .birer ömek olutturur (16). 

C. Yeni Kurulan Bir ijletmrl\ift Bi~ Ömek Verilerek tiaklanmasa 

Yeni kurulan bir iile~ece aetilwıe.t uygun ~lan seçenek ile, imÔI etme yo da 
' ' " ' 

satınalma sorununda k01'1ılqılan ona sorunların botıitni, lorgt bezt imal etmeyi amaç-

!ayan (FIT) iıletmesini tsrnek olord< ele alıp açıkla~oyo çolı1ac:oğız. iıletmenin Ust 

dU%ey ytsnett~ilari, hUkUmet için imal ettikleri ttbbt sorgı bezl imalotıııado oldukça 

fazla tecrUbeye sahiptir. Ayrıca, yöneticiler hUkUmetil'l tıbbt kurulu1lorınca bUyUk mik-

tarda kullanılan ilaçlı yeni bir sergı be:d gelittirmitler ve oldukça genit bir pazor oıq

ttrmosı uda yapmı,lordır. i,l~enin imal ettiği sarga bezlerine hukumelçe, itletrne yts~ 

netimince de kôrlı bulunan bir fiyat verilmittir. Bu tsrıtek olay çalıtmcıaında belirlen-

mesi gereken en tsnemli etkenlerden biri, hukumetle yapılan iPnolat stszlewmesinin ye• 

rine getirilmesini sağlayacak yeterlikte bir finonsmoru~t sağlOftrnaatdır (17). iıletmenin . 
imol etme seçeneğini seçmesini hokl1 kılocak yeterlikte bir fincınsmana sohip olduğu 

da saptonmaa tır. 

ilk otomada, yeni kurulan bu iıletmenin bil~çosu sunull'ftUitur • fd~tmenin kurul u~ 

bilençosu aıağıda gtsrulduğu gibidir, 

YENi KURULAN (FIT) SA~GI BEZ i i ŞtETMESi 
AKTiF 1 Mayıs 1976 Tarihli KURULU~ BILANÇOSU PASiF 

1. D(NER AKTiFLER: 1. YABANCI SERMAYE 
. Kasa ve Bankalar 20.000.- Otsner Bor~Ja 1.500.-

Stoklar 4.500.- Dtsner 2>tırç,Top, 1.500.-
Alacaklar ll. 000.- Uzun Vadeli Borçlar 28.000.-
Dön?r Aktifler Toplamı 35.500.- .l)zuR Vadeli Bcrç,Tcp. 28,000.-

11. SABIT AKTIFLER: ll. OZ SERMAYE 
Makine ve Binolar 144.000( Sermoya 150.000.-
Sabit Aktif Toplamı 144.000.- Cz Sermaye Top. 150.000 .• -
AKTiF TOPLAMI 179.500.- 179.500.-

(16) CULLITON, s.78. . 
(17) Yetirli miktarda fincınsmansn yeni geliJtirilen mamuller için tsnemi konust.n da cıyrıntılı 

bilgi için bkı:.: ç:,EARLACH-WAINWRIGHT, s.I~S. 
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Yeni kurulan (FIT) sorgs bezi itletmesine ilitkin imal etme ya do sohnalmo ka-
.;~··· 

rartnın ol ın masında ikinci otamcı olarak, yeni mamvlun materyc:jL fat~raaıno doyanacık, 

materyal kullanımı ve maliyetleri sunulmuatur, ialetmenin kullandı!i-moteryalin turU ve 

maliyetleri (TABLO: XXII) de gi:SrUimektedir. 

. . 

Ölçu Birim 
Materyal Turleri Birimi S?,YISI 

ince Pamuk ·Bez i V arda 27.000 

il oç Li bre 12.000 

Zarf Adet 661.824 

Kağıt Kutu " 5.515 

Karton · Kutu " 460 

Toplam 

ARTI: % 2 DökUntu ve Kırp1nh 

Toplam Materyal Maliyeti 

. ., 

. ~"; 

E· irim. Fiyatı 

0.17 

o .20 

0.015 

0.12-

0.82 

T~lam Tutar 

4.590 Dolar 

2.400 if 

9.927 ll 

\. 

662 il 

378 ll 

17,958 Dolar 

35Q 

18.316 Dolar 

TABLO: XXII- Sagı Bezi fmol Eden (FIT) iıletrnesinin Materyal Maliyetleri . 
"' ' •. ' 

KAYNAK: GROSS, Make-or-Buy, s,203. 

Son otamaya oluıturan uçuncu <J~amado da, iıletmenin inıdl etmeyi amaçladığı yeni 

mamule iliıkin "Para Butçesi" sunulmuıtur. (TABLO: XXIII) de görUien "Para Butçesin,. 

15 gunluk bir temel Uzerinden tUm pa_ro girit ve çakı1kırtnı göstermektedir. Para 8Ut· 

çesi m.ateryal maliyetlerini ve genel giderlerin tumUnU içerdiğ_i gibi ayrıca, irnc1lotlo 

ilgili tUm maliyetleri de iç.-mektedir. itletmenin imalat yeteneklerine ve imalat dti~em 
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ve donatımiarına ili1kin veriler, 11Porb BUtçesi" ile birlikte incelenip _değerlendiril dik-
. . 

lerinde, imal etme seçeneğinin seçilebileceği ve sergi bezleri imalottn••.k~lı bir bi-

çimde sUrdurulebileeeği görUIUr. 'Aynı ·zamanda, itletme~tln sargı be%leriniıı imalatını 

sUrekli kılacak yeterlikte bir finansmana sahip olduğu da, parCl bUrçesinden açıkça gö

rUiniektedir. Bu tsrnek olay çahtmosında, iıletme, hukumetle yaptığı imalot stszl~me-

sini programladığı biçimde tamamioyabil eceği gibi ayrı co, ilaçlı sotgı bezlerini huku

met için olduğu kadar, ticari kullonımlor için de boıt:rılı bir biçimde imal edebilir. 

Bu örnek çalıımoda gtsrUidUğU gibi, iJietme yöneticileri ·sergı bezlerini bqarıyla 

imal edebilmek için finansal gUce belirli bir önem vermiJtir. Yeni kurulan (FIT) i~

letmesinin ÇOI'JU kez karlıiCl§tığı bcıza sorun olanlara daha vardar, fakat itletme bu so-

rı...ınlorı da çözUmlemiıttr. Çt>zUmlenen bu serunlar ıunlardir: 

i. iıletme yöneticileri, :.;ıozll sargı bezine b0nzer momullerin imalatı konusunda 

oldukça fazla bir tecrUbeye şohiptirler, 

ii •. iıletme sorgı bezinin imalatı için gerekli imalat .dötem ve donatımlarının tu-

mUne sahiptir, 

iii. Sargt bezlerinin beltrli ye oturm!JJ bir pazCI'a mevcuttur. 

i~letmenin hukumetle yapmat olduğu bu i'molot sö~leı~esi, iıletmenin mamulu, 

tızun-sC:ltede bcıtarılı bir Hçimde imal etmesina ve bUyUmesine olmak sağlar •. Yeni ku ... 

rulan bu (fiT) iıletmesi, para giritlerini ve çıkıtiarına ayrantıla bir biçimde ~aliz Gtmek 

v'a planlamak suretiyle yetersiz bir çalıı.ma sermayesinin oluıturaeoğa ri%ikoyu en az bir 
. . 

duz.aye indirebileceği gibi oyraca, hukumetle yapmat olduğu imalot sözletmasini de bo-

§arıylo yerine getirebilir. 
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rnek ve imal etme yo;·da softftatttio 'setunu ti%erinde arliota dUjurırtıeye ~tsneltmektir. 

imal etme ya do sotii1tilmo i~unlort konusl.ftdo illetmanin uat duzey Yts~etic:ileri gibi, 

Çd§i'tli lJöiU~Ierde ç~-~~lbn y~~etictlerl de dUJUnmeye ytsneltilebilir~ i1le .• me kararlarının 

tum yotamsal olanlarında olduğu gtbi, imal etme yo do satınolma seturlurlun değerlen-
' ' . 

dirilmesi ve bu korarın belirli bit alande uygulanma dereçetinin taptonması do, ilgili 

ya da sorumlu iıletme ytsneticilerine bırakslmohdır. 

imal etme ya do satınalma kcrariQI'ın&n oltnmasa orta dUzey y~neticilerine bırakıl

mac:ıo~ıdır.: C-ncelikli bu ytsnetiCJietl ttJm ltietme açtSltfdcın tutari& katetler alabilme• 
,. 1 . 

leri için, getekli biigtlete gett~hikfe taht~ değildirler, ikinci olatok da~ gerekli bil-

gilere sahip ôllaiot- btle, bu yönettcllet mevcut vertlertl\ ve aluidtelR koiotıh ~nemini 
" ' 

tam anlamı1la değerieyebilecek bir tecrUbeye de sahip cte§ddt# • Bt~ kdiöt ola cı; friıdl 
etme ya da satınolma sorunlotant tUrtt tatetme o~ısand~ ele alıp ia;~eleme yeteneğine 

sahip olmalıdır. BuyUk itlatmeteHh bit Ç~U; imal etme ya do sahriolmo seçeneklerini 

'~~""P.fomek amacıyla kbmtsyon yakloıımını kuUanırlar. Bu komtsyon genellikle çe1itli 

böl Um boıkonlarından olvaur. Gtsztsnttnde tutulınast gerek~ tsnemll bir ncıkta, karardan· 

etkilenen tUm böl Um b<1kanlar1nın karq'an olanmaıırıo kattimoları gerekliliijidtr. Ko

misyon yaklaıımı bu gerekliliği, komisyora eylen'lleriyle direkt olarak yerine getirir. 

C teki durumlarda ise, karardan etkilenet\ tUm bötumlerin; karar alıcıya ilgili verile

ri 
1
• önerileri ya da fikirleri sunmalarını Sağlayan, ve aynı zamanda zorunlu kılan uy

gun bir ye:sntem saptanmalıdır. i1letmede yapılan dUzenl~tlrme çabaları, imal etme ya 

.. 
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da satınalma komisyonunun cırganize edilmesi ve ayrıca, belirli gel lımeler in gözden 

geçirilmesi amacıyla, imal etme ya do satınalma komisyOftunun belirli aralıklerio dU-

ze:ıli toplantılar yapmasa suretiyle etken bir duruma getirilir .. 

imal etme yo da satınalma kCI'arlorının tumu, imalot eylemlerinde g&Uierf d.X-

gunlukların csnlenmesi amacıyla, belirli aralıklarla gt.szden geçirilmelidir. DUzenli ve.:; 

sistematik bir imal etme ya da sottnolma analizi, i1letme yönetiminde kullanılan gen-

yöntemlerin ktSkleımit bir bölumunu oluıturmaladır. Rekabetin 1iddetlenmesi, imalot yön-

temlerinin değitmesi ve çalııma sermayesinin yeteniz duruma gelmesi ,gibi etkenler, es

ki imal etme ya da satınalma karorlarınırı belirli aroltklarla gözden geçirilmesini zorun

lu kılar. imal etme ya do satınalma ~lıımalcrı bir iıletmede sUrekli bir biçimde ya

pılmalı dır. iıletmenin bir mamul parçasına duyduğu gereksinim miktar& aniden değiıti-

ğinde, daha önce alınan (eski) imol etme ya do satanalma Iceirarının yeniden gözden 

geçirilmesi gerekir. Herhangi bir mamul parçasindan 1.000 adet imal etmenin maliyeti 

oldukça yuksek olabilir. C te yandan iıletmenin bu parçaya duyduğu gereksinim mik to-

rı aniden 10.000 birime çıktığsnda, kartalottırmolı maliyetler de tamamen değitir. Du-

zcnli bir biçimde yapılan bir imal etme ya da aottnalma analizi; lıletme ytsneticileri

ne rekabet gUcU olmoyan itletme eylemlerini tezme, dU%~Ji mamul parçası suiıumun- · 

da bulunmayan sunucularsnı belirleme ve imalat dötem ve denatimioranda yapalması ge-

rekli d80itiklikleri saptorna olanağını verir. imalot sUrecinde ya do .hocminde olutan 

bir değitmenin, halihazırda uygulonmokto olan seçeneğin değiJtirilmesini haklı kılıp 

k.~madığını belirlemek amactylo, imal etme ya do satınalma koraranın belirli aralıklar

la ya da dönemsel olarak g<:5zden geçirilmesi gerekir. C' rneğin; halihazırda lastik imai 

eden lastik itletmeleri, sentetik .sicim ya da 1eritlert sunucukrdan satınolmakta iken~ 
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bunları kendileri imal etmeye boılayabilir. Öte yandan, otomobil imalatçıları isa, 

fazla miktarda otomobil lastiği kullanma zorunda ol malartrio karı ın,: lastikleri bizzat 

imal etmenin hiç de kerlt olmadığı sonucuna ulaıabillrler Bir çok mamul parçası için 

alınan ·tmal etme ya da satinalma kararlarınan çoğu, gUncel ko.rarlordır• Bu tUr por

çalara ili~kin kararlar sUrekli olmayıp, yarın değittirilebileceği gibi, iki Uç gUn son-

ro tekrar ilk ıekl ini olabilir, Buyuk t>lçekli dikey birleımelerle ilgili kararlar ise da-

ho sUrekli olup bozıst kesinlikle değiıtirilmez. 

iıletmenin btr amacana da, iıletme hayatınan surekli kil tnmast ôluıturur. ·Geli~-

tirilen yeni mamuller ve iyileıtirilen mamul parçaları, hastalara yqamalarr için veri

len kana benzer. Teknolojide görUien hızlı değitmeler, mUJteri'gereksinmeleri ve iı

letmeler arasındaki mevcut rekabet; sadece mamul parçalarını kullanılmcız bir duwmo 

sokmakla kalmayıp, ayrıca imalat yöntemlerini de .kullanilmaz bir duruma sokar. i~te 

bu gibi gerçekler' iıletmenin Jmal ettiği ve sunucultırdan sattnol'dtğı mamul parçatarı

nan sUrekli bir biçimde yeniden değerlendirilmesini zorunlu k alar, 

Her iıletmenin imal etme ya da satmalma kCI'arlorano ilitkin kqullatın stkekli bir 

değiıme göstermesi nedeniyle, imal etme ya do satınolma kararlarının belirli aralıklar

la yeniden gözden geçirmesi gerekir. iıletmeler ancak bu tUr gt>z:den geçirme eylemle

ri orocıltğıyla~ önemli ölçUde değiıen etkenleri ve yopmlJ olduklerı hataları belirleye

bilirler ve uiQttıklorı bu sonuçla-don ye cia bulgularclan ycırar,OI)crok, gelecekteki be-. ', : . ,: .. 

ıortiCI'tnı arttırabil irler. Tuta"la ve doğru kacrlaran alanabilmesi i~in, maliyetleri he-
\ ~ .. 

saplamoda kul,onafan genyöntemlerin oyranttla bir biçimde bef'rlenmesi ayrıca, moliy~t 

umurlc:ırtnan da belirJI gruplara ayr&lmasa gerekir. imal etme yo da ıatıltClmo karariat

tU .......... inne sltteml, p If .._., tk .,...,.. HJakllt I ... IMI • Iyi bl,ı.-

de sağlamat 1der; 
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i. incelemeye botlClftClft NÇeftekler, 

ii. Gerekli kayttlartft sUrdurOlmasi, 

iii. C nemi i korariarın belirli aralikiario gözden geçirilmesi 1 

imol etme ya da satınolma kararları konutunda kaorlOfhrılaıı~ politika, itlatmaft.itt 

imal etme ya do satınalma kararlortfto ili1ki11 ytsnetmeliğia bastırılmasıyle belgelenmil 

olur. Bu politika, dönemsel talimatlarla gUQIUk kquiiCJ'a uyarlantr. En etken sonuç-

laro genellikle, değiıik btsiUnt bofkanlarınıl\ Imal etme ya do satmalma kararlarına iliş-

kin olarak yaptıkları önerilerin, imal etme ya da sattnalmo komisyonunca dikkatli bir 

biçimde değerlendirilmesiyle uiOfıltr. 

Belirli bir durumda öncelikli iki seçeneğin mevcut olduğu belirlenmeli ve daha 

sonrada bu seçenekler karıılotıhrtlabilir verilere göre değerlendirilmelidir. Elde edilen 

veriler; SCJt.Unlo ilgili olmodık~a, uygun bir biçimde kullanıhnadtkc;a ve gunluk kqul-

kıra uyarianmadık çe oldukça önemsiz soyıl ırlor. Çalıımarntzda hem niteliksel ve hem 

de soyıiol teknikiere ve standartiara ağarl.ık verdik. Belirli bir durumda,, imal etme se-

çeneğindeki kalite kontrolu gibi, önemli bir niteliksel etken, tahnaima seçeneğindeki 

dtJıUk maliyet ve dUJUk yattrtm gibi sayısol etkenlerden çok dohc tsn·emli olabilir. En 

iyi sonuca; imal etme ya da satınolma saunuylo ilgtli veri lcumelerinfn toplanmasından 

sonra, imal etme ya da satınolma seçeneklerine iliıkin Ultunluklerin ve sokınealcrın, 

i§letmenin Ust dUzey yöneticilerince gerçekçi btr yaklctımla uygun bir biçimde değer-

tendirilmesiyle uloıalır. 

Çağdaı iıletmelerin karnqak eylemlerine iliıkin önemit iıletme kararları ancak 

gereksinim duyulan ayrıntılı verilerin seçilip toplcnmosıyla alınabi,lir. Ayna biçimde, 
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alınon kcrarlorın iyileıtirilmesi va ytsneticilera rehberlik edeeek bilgiler de, bu oyrıl'l~ 
· ........ 

tılı verilerjn toplanmasıyle sağlanır, imal etme ya da sattt~tPI.mo kcrarlorındo ise, uygun 

bulguları sağlamak amacıyla, ilgili istatistiki veriler.in toplaRdığı çe1itli muhosebe bel

gelerine ve kayıtlarına baı vurulur, Ayrıntılı veriler çoğu kez, ilietmede dOzenli ve 
. .. 

tutarlı bir temel e g&e tutulmakta olan normal ya de g~el kaY ıtlordan sağlanır. Pa-

. zorlara, satınalınacak mamul parçalarana ve imalat mal.iyetlerine iliıkin veriler, bu 

böiUmlerce dt;nem için re tutulan fiili ve tahmini kayatlardan ·sağlanır, Butçeyle ilgili 

veriler' finansal veriler ve· yatırım verileri ise muhasebe btslumunce hazarlanıp sunulan 

raporlardan ve dönemsel finansal tablolardan elde edilir. imal etme ya da satınal mo 

kararlarıyla ilgili bulgulcırtn tszet halinde hazırlanmal~eno ve rQporlanıp sunuimalarına 

i~letme yöneticilerince belirli bir önem verilmeli ve belirli bir rapcrlama yöntemi ge

liıtirmelidir. imal etme ya' da sotanaima serunuyle ilgili v'erileri raporlamak amacıyla, 

bGiirli belge ve tablolar dUzenlenir. Bu belge ve tabloJcr, belirli bir momul ya da 

mamul parçası konusunde alınaeok imal etme ya da ·sahftolmc::ı .korarı 'için gerekli verile

ri toplamak amac ey la, iıletme ytSneticilerin.ce belirlenir. Bu belge ve·- tablokır çoğu kez, 

karı• lottırmalı bir temel e dayanarak hazerlaaıw •: Bqko bir .deyiıl:e, hem imol etme hem 

de satınalma seçeneklerine ili1kin '-!Y9urı sayısol maliyet ve yattrtm verilerini sunmak 

amcıcıyla düzenlenirler. Doğru ·olarak dOzenienan bu belge v.e tqbJolor~ .gerçek verile-

re dayanan verimli kararlar ile, sezgiye ckıyonan umut verici kararlar arasandaki farkı 

açıkça ortaya koyabii ir. 

iıletme yöneticilerinin, imal etme ya do satinalma scrunlorJno en uygun çözUm

leri bulabilmeleri için, çalttmamtzda gelittirdiğimiz temel . .ilkeleri kendilerine sUrekli 

olarak rehber edinmeleri gerekir. B!Jika bir deyitle, itletme ytsn~ticileri imol etme ya 
•' ' '1 • 
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da satınolma scrunloreno ilitkin e11 uygun tötUniltre, ancak bu temef · ilke1erift ıtığı · 

altında ulaıabil iri er. Her durumda, iıletmenin sorumlu yöneticilerinin kCWJı kafJıya 

kaldıkları belirli kotullara uygun gelen belirli genytsntemlerhf uygulanmos ı gerekir. 

Bununla birlikte, imalat iıletmeleri 'yöneticilerinin, imal etme ya ·da satınalma serunlcı-

rının çoğunun çözUmUnde, aıağıda belirteceğiz temel ilkeleri izlemeleri gerekir.-: 

1. iıletme ,ytsnetieilerinin, tum tedarik genyöntemlerinde olduğu gibi, belirli 

bir imal etme ya da satınalma kararana uygun gelen kalrta gereklerinfn öneMini vo 

deNCe$ini. kesin bir biçimde belirlenmaleri gerekir, 

?. • iıletme yöneticilerinin, ılietmenin gereksinim duydu~u mamul parçalarının 

miktarını elden 'geldiğince saptomolara gerekir, 

3. Daha sonra, imal etme seçeneği ne ilitkin dor anlamdaki maliyetler iD, sa-

tınalma seçeneğinin .dar anlamdaki maliyetleriyle gereksinim duyulan çeıitli mamul 

miktarları için karıılcıttırelması gerekir, 

.1. Seçeneklerle ilg.ili yatırım ve fincıısmaıı tutarleranın da birbirleriyle karıı-

loıhrılması gerekir, 

· 5. Nihayet, y"naticilerift imal etme seçeneğiqin ve sahnelma seçeneğinin ma-

liyetlerini tUm iıletme açt~tndan belirlemeleri ve tUm itletme açılindan belirlenmiı bu 

maliyetleri karıılottırarak, en uygun ya da rrıoliyetr daho dUJUk seçeneği seçmeleri 

gerekir, 

6. Alanan imal etme ya do satınalma karoranın, tıletmenin ana politikası ve 

içinde bulunduğu koıullarla bir tutarlıtak içinda bulunmasa son derece önemlidir. 

• 

Bununla birlikte, yukarıda belirttiğimiz ilkeleri b01irll bir durumda i2:lemek yöne

ticileri ç~itli guc;luklerle kartı karıaya bırekabilir. Bu nedenle, imal etme ya do sottn-
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alma kararldl'ına ilitkin bu temel ilkelerin en iyi bic;.imde uygulonabilmesi için, dJa;.. 
' . ' . . ' . 

ğıdo belirteceğimiz bazı önlemlerin 'altnmosı gerekir: 

A. Zaman unsurunun niteliksel ve sayasal etkenler Uzarindeki etkisini çok iyi 

değeriemek gerekir. Çunku, kalite standartlaranda bir dönemden ~teki döneme bJr dU§-

i me, ya da bir yuksel me olabilir. Zaman unsuru, bel iri i bir durumda gereksinim duyu-

~ lan mamul porçalarının miktarını sadece tq>lom olarak etkilemez ayrıca, 'kuflcınjlma 
oranlarana da etkiler. C'te ymdan, zaman unsuru, ayna ıekilde .moliyederi de kesinlik-

le etkiler. 

D. Belirli bir karara ili3kin maliyetierin hesaplanmöSindo (dar anlamda) kul.lanı-

rcıcak ve en doğru sonuçlart verme olasılığı oldukça kuvvetli olan yöntemin seçiminde, 

çottımomızın maliyetler kesiminde ay.rantalı bir biçimda açakltJdağımız ilkelerin izlen-

mcsi gerekir. Maliyetter kcın01unda gözönUnde bulundurulması gereken en 6nemli nok-

tolcr do tunlordar: 

a. Maliyet datanda kalan öteki tUm etkenierin .birbirine G§it· olrnost g~re

kir. Crneğin; kalite ve miktar gibi. Eğer bu etkenler her iki seçenekte birbirine a~it 

değilse, maliyet verilerinin değerlendirilmesi sırasında bu durumun uygun bir biçimde 

değerlendirilmesi gerekir, 

b. Maliyet hesaplamalaranan imal etme ya do iotınolma kararınca etki

lenen ialetme bölumlerinde yapılması, ya do hesaplamalaran karareo doğrudan doğruya 

etkilenen maliyetleri iç.erlfteSi gerekir. En· doğru ve en uygun bölumler de, imal etme 

ya do satınolma kararlarandan etkilenen iıletme bölumleridir .-

c. Kullanalan maliyet verilerinin uygun bir sUr.eyi içermeti gerekir, 

d. Birim maliyetierin hesaplamalar'da bir tem~d olarak kullantimonndan 

ÇQğu kez kaçınıl~ola ve tUm durumlarda do, tslçulu davrariılmak suretiyle kullanılma-

lan gerekir, · 
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a. ~Aaliyet hesaplamalarının dayandığı temel ilkelerin belirle~tmesi ve 

bu ilkelerin doğruluğunun aroıtırılm<3a gerekir. 

C. Bel ir li bir imal etme yo do satınalma kararıyla direkt ol orak ilgili mal iyat 

tutarlarının (dar anlamda) hesaplanmasına ilaveten, imal etme ya do satınalma karar

larının tUm iıletme ey lamlerine yaptığı etkin in de (gen·iı at'llarnda moliyet) ayrıca de

ğerlendirilmesi gerekir. Maliyetierin geniı anlamda belirlenmesi için, yöneticilerin dor 

anlamdaki maliyet verileriyle ite boılomoları ve bu dar anlamdaki maliyetleri tUm iJ

Ietme açısından. yorumlamaları gerekir. Dar anlarndaki maliyetierin tum iıletme 9Çısın

dan yorumlanmasında, gözönUnde bulundurulması gereken belli be~~lı noktalar da §Un

lordır: 

o. imal etme ya da satınalma karQrının maliyatler Uzerindeki etkisi sadE::

co incelenen mamul ya da mamul porc;alorıylo direkt olord< ilgili değildir. imal etme 

ya da satınalma karorl.orınco etkilenme olastltğt kuvvetli öteki iıletme bölumleri 1unlar-

dır: 

i. imalot StiiUmU, 

ii. Mamul Parçalaranın Oağıttmın• Yapan BöiUm, 

iii. Genel Y&ıetim, 

b. iıletme içinde eylemlerini sUrdUrdUğU ve az da olsa kontrol edebildiği 

i1lc.;;tme dı1ı etkenler: Bu etkenler de ıunlordır: 

i • Kon jonktUrel değ itmeler, 

ii. Sunucular orasındaki rekabet, 

iii. Savoı ve siyasi durum vb. tesodUfl etkenler. 
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c. Soruna ili1kin tsteki muhtemel çtszuınlerı Örneğin; suRucularla kuru• 

lacak iıbirliği, 

d. Gerçekietme olasılığı kuvvetli tsteki sorun kaynakları: 

i. iıletmede çalrtan iıçilerin yaphğt grev, 

· ii.· Ust dUzey ytsneticilerine ilitkin çeıitli sorunlar, 

•'• ' 

Hi., Genel ekonomik kqullcır, 

D.. Tum aııolizde verilecek peıin yorgılart tinlemek için,. ~llin.çli pir çobanın 

harcanmost gerekir. Peıin yorgılc:ra ilitkin t;rnekler 1unlardır: 

o. iıletme ytsnetleilerinin belirli fikirlerden yacrlanmoksızın ya da on-

1 arı ·;:ıözönUnde bulundurmaksıztn karar alması, 

b • Bcıka bir seçeneğe il iıkin UstUnluklerin, iıletme y~neticilerince seçi"" 

len seçeneğe ili1kin olmadtğı halde, bu UstUnbklere seçilen seçeneğin de sahip olduğu-

nun iddia edilmesi. 

E. imal etme ya da satanalma seçeneklerini bUyuk 5lçUde etkileyen belirli ko-

ıulların ara1tırılıp bel irlenrresi gerekir. 

Yukarada beı tık altında belirtmeye çalı1tığımu: ytsntemin, çaltımomrzın birinci 

bölomunun birinci kesiminde belirttiğimiz Uç tUr imal e'fme ya da satınolma sorununa 

G§it 5lçude uygulanabileceğini tszellikle belirtmemiz gerekir. Birinci kesimde belirtti-

~i miz gibi, imal etme yu da satınalma sorununun Uç tUrUnU ıu sorunlar oluıturur: 

i. Gereksinim duyulan mamul parçalarının sunuculardan satınalınmusı; 

ii. Mamul parçaların tn itletmede imal edilmesi, 
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iii. ilietmenin daha önce hiç imal etmedi~ i bir mamul par~aaana ilk 

kez gereksinim duy masa ve bu pat;aya imal etmesi. 

Yukarada önerdiğimiz bu analtz yönteminin imal etme ya do satınalma sorunlarının 

çözUmUnde kullanalması, belirli bur durumda itletmenin aonuc:o ulqmasına koloylqtıra

bilir. Bu analiz yönteminin geçerliliği i1letmenin içinde buh.ndu~u kqullarca buyuk 

öl çude e tk il en ir • 

iıletme yöneticilerinin bu çeltımomazdo ayrıntiiı bir biçimde açıklamaya çalıt

tığımız teknik ve genyöntemlerin, genel bir niteliğe sahip olduklortnı bilmeleri gere

kir. Bu teknik ve genycsntemlerin belirli imal etme ya da aatınal ma sorunlarının her 

birine uygulanabilmesi için, yeRiden gözden geçirilip dsği1tirilmeleri gerekir. Yukarı

da önerdiğimiz analiz yöntemi kullanaldığanda, sadece alınon doğru karariann sayısı 

arttırılabilir. Çalıımamazın içerdiği belirli tablolor, maliyet verilerinin ve yatırım ve

rilerinin analizini gtistermektedir. i1letme yönetfcileri bu· tabloları kullanarak daha doğ

ru ve daha tutarlı imal etme ya da satınolma karara olabilirler. Çalı1mamızda ayrıntılı 

bir biçimde belirttiğimiz bu genytsntom ve tekniklerin, tatetmenin korıtlO§hğı her imal 

etme ya da satınolma sorununo en uygun çözUmU sağiomaierı olanaksazdır. llununla 

birlik, sorunla ilgili verilerin saptantp sunulması suretiyle, belirsiz olanla-ın bir çok 

yönU açıklığa kovuıturulabilir. Böylece, iıletmenin belirli durumlarda karııiO§ttğı rizi

ko!cır ı~n az duzeye indirilmit olur. imal etme ya da satanolma korort ·sadece doğru .vo 

kesin varilere dayandıklarında etken olur. 



r 

' 

~ 
f 
1 

UÇUNCO BÖLLi'fv\ 

TÜRKiYE'DEKi UYGULAlvV, 



TÜRKlY~'DEKi UYGUL/,ı\\A 

r.u bölümde, Türkiye'den St:çtiğimi:z:: iki imalot i~letmesinin gereksinim duyduklorı 

mcımul parçalarına ve materyal€ ili~kin imal c;;tme ya do sotınalmo kararlaranı ncısıl 

aldıklorını inceleyeceğiz. Bu böiUmde, daha önce belirlediğimiz teorik temelleri 

.. .. u ' t t k . Id'' t . ı d V •• , " 1 . . ' ı· t göz cın na•::. u ara , y<:;rı ce ı:<;e eorı ve uygu •.imanın esııı:< y;;;. .• erını 00 ır m.::.:yc 

ÇOII§OCcığ 1 Z • 

tmal etme ya do satınolma kararlarıntn özol ve kamu kesiminde eylemlerini sür-

dUren i~ktmcbrde nasıl duıdığırıı belirtmek v;;, <.!ralarındaki b,C'nz~~r ve cıyrılan yt;n~ 

lerini göstermek amacıylo biri özel, <:iteki de kamu kesimindEm olmak Uzere, iki 

imalat itlotmesini se~ ip ineeledik. Her iki itletme yöneticilerince açıklanması so-

k ınceılı görUh:m noktalarda sadece genel kurallara açaklamakla yetindik. 3u nedenle, 

teorik bölümde anlattığımız bazı noktaların uygulama bö!UmUnde oc;ık bir bic;imdo bu-

lunamayacağını belirtmemiz gerekir. 
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1. ESKiŞEHiR LOKOMOTiF VE :\\OTOR SAJ·.!AYii i\~ÜESSESESit-lDE iiv\AL ETNıE 

1394 yılında Bakım ve Revizyon Ataiyeleri adıyla Almanlar tarafındon bugUnkU 

yerin0 200 milyon Tl. 'lık sermaye ile kurulan C:ski~ehir lokomotif ve Motor Sooayii 

1 

ı\\uossesesi tamirat müessesesinden ağır sonoyii'e geçiti gerçekle§tiren Torkiye'nin 

~ sayılı buyuk mUesseselerinden biridir. Sermayesi nd"'' yabancı pay yoktur. Kurulu§ 

1924 yılında T.C.D.D.'nc:ı intikal etmi§tir. 195cl yılana dek otelyelerde sadece tami-

rar i~leri yapılmakta iken, azar azar seri halde yedek parça, makine aksomı, buhcırlı 

lokomotif, yuk ve yolcu vogonlon, çelik köprUier, demiryolu makası ve çeıitli ke-

si ci takım imalatını gerçekleıtiren bir duruma sokulmuıtur. 1961 yılında yolcu vcgonu, 

1962 de bojili yUk vagonu, l96ü de manevra, 1971 yı landa do Diesel-Elektrik Anehat 

lokomotif imaline bo§lamı1, bu cırc:.ıda cıdt dcı 4::-G soyılt iktisudi Devlet Teiekkülleri 

ve ijtirakler :·!akkındaki Konuna uygun olarak, 1 Ağustos l970'de 11 Eski§ehir Lokomotif 

ve iYiotor Sonayii iJüessesesi (Eliv\S) 11 olarak deği§tiri lmiıtir. 1927 yalındon bu yana ._. 

Elı\\S, 1963 yılmda T.C.D.D.Y. ile fransız ı':'.T.E,(~v\ateriol Troction Export) 

firması orustnda yaption cnle!§mcıyc.ı dayanarak, 1976 yıhndo 2400 Beygir Gocunde 

olon Diesel-Elektrik /\nohat lokomotiflerinden 50 adet imal etmiıtir. 1977 yılında 

50 adet, 1978 ve daha sonraki yıllarda 60 ve 75 lokomotif kopasiteye ula§ocakttr. 

1\~Uessese daha dUzenli ve verimli bir biçimde çaltımak omcıcıyla, 4 ona fabrikoya 

ayrılmı~tır: 

i. lokomotif Fabrikası, 

ii. Diesel U\.'~lotor Fabrikası, 

iii. Elektrik iı-lakineleri Fabrikası, 

iv. Vogon ve Yol Gereçleri Fobrikosa • 
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C:.unlordan ilk UçU lokomotif imal ve tamirine ili~kindir. YakiCJık olarak 500.000 

metre karelik bir alan Uzerine kurulan EliV\5, bugUn i~in yaklaıık 120.000 metre 

karelik kapalı alanc.ı sahiptir. 1977 Temmuz ayı sonu itibariyle mUessesede 418U per-

sonel çalı~maktadır. Bu personelin 3729 adet i i~çi, 207 odeti teknik personel, 252 

adet i de gene 1 hizmet penone li dir. 

El.\~S·de sadece D. E. Anahat lokomotifini oluaturan mamul parçalırıno ve mater-

yale i li ik in imal etme ya do satanalma kararlarının alınması ve bu kararların alınma-

sındo göz önUnde bulundurulan temel etkenleri ineeledik. 

1. imal Etme Ya Da Satınalma Kararlarında Göz ÖnUnde Tutulan Temel 

Etk~nler 

Eskiıeiıir Lokomotif ve f./ıotor Sonayii ı\.\uess~sesi, D.E.A.nahat Lokomotiflerinin 

imalatında gereksinim duyduğu temel mamul par;alarının ve materyalin çoğunu, ön-

cderi imal <:.:tmek yerine yurt dı1ından ithal etmii, ya da sunuculardan satınalmıittr. 

Çunku yön\olticiler ve Devlet, lokomotif imaline yeni baalamı~ bir kurulu~un i lk yıl-

larında gereksinim duyulan tUm materyal ve porçoi(Jrı imal etmede kullanılacak 

imalat döıem ve donatımlarınan tUmUnUn en ekonomik moliyetlerle soğlonıp elde 

tutmanan yersizliğine inanmaktadırlar (1). Bu nedenle, materyal ve por;alcırın ima-

latı i;in gerekli finansmana, yetenekli i~gUcUnU ve yeterli imalat döıem ve donatım-

larını elde ettikçe, porçaları ve materyali ithal etmekten ve sunuculardon satınol-

muktan yavo§ yovO§ vazgeçerek imal etmeye bojlamı~lardlr. BugUn ELMS, ithalat 

(1) Elı\J'\S 1 in yılda kaç adet D.E.Anohot Lokomotifi imal edeceğini T.C.D.D.Y.Genel 
ı\'~uduriUğU saptar. EUv\S'de tUm imalot olanaklarını kullanorak bu kadar lokomoti
fin imalatını gerçekleitinneye ;alııır. Bu nedenle, ialetme yöneticileri i§letmeci lik 
cınlayıiı içinde rasyonel bir biçimde dU~Unebilme yeteneğinden yoksun oldukkrı 
gibi 0yrıca, i§gören de ornoç birliği fikrine sahip değildir. 
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miktarını ozalta~ak genİi ;apta bağımsız ve aynı .zumanda kendi kendine yeter ni

telikte olan bir endUstri kuruiU§u haline gelmek için bUyuk bir çaba harcamaktadır. 

ELMS'de hangi mamul parçalannın imal edileceğine Ar~tırma vü Tasarım 1-..~UdUr

IUğu, Endüstri BO§ N\uhendisliği ve N\uessese ;VIüdUrU birlikte karar verir. Hangi ma

mul por;olarının ve materyalin sunuculardon satınalınacoğına do; f./\uhasebe ;\!üdürü, 

Satınalma MUdUrU, ri\alzeme j.;\UdUrU, ilgili Fabrika tt~\UdUrU ve idari iV\udUr Yardım

cısı birlikte karar verirler. D. E. Anahat lokomotifi yaklaıık 10.000 kalem p<.srçadan 

oluımaktadır. Gereksinim duyulan bu porçalar ve materyal, ;eşitli etkenler göz 

cnUnde tutularak, yo müessesedo imui .;;dilme::kte, ya ithal edilmektÇ;, ya da sunucu

lordan sohnaltnmaktcıdır. Eli\.\S'de, imal etme ye dçı satınalma kararlarının alınmasın

da göz önünde tutulan kmel etkenierin başında, mate,YOiin ve mamul porçalarının 

kalitesi gelir. Daiıo sonra du öı'ıem sırusmo göre; mamul por;olcırının ve materyu-

lin toslim süresi ve miktarı ve U;UncU olarak do, maliyetleri gelir. E!u temel etken

Ierin dı~ında göz önUnde tutulan öteki temel etkenler de, önem sırasına göre; gerek

sinim duyulan mamul porçalarının ve materyalin miktarı, iıUkUmet yönetmelikleri, 

mevcut imalat dö~em ve donatımlurının kapasitesi, mevcut iıgOcünUn yeterlifiği ve 

miktarı, fincnsmo;ı k~ullorı ve son olarak da, mevcut teknik ve yönetim kadrosu

nun güvenilirliğidir. 

2. Etkenierin Değerlendirilmesi Ve imal Etme Ya Do Satınolma !<ararının 

)\lınması 

a. ivkımul ?orıulc.ırıhın ve iv~ateryalin Kalitesi 

imal 0tme ya do satınolma kcrurlorınırı alımrıasında birinci dert;ccd~ bir öneme 

sahip momul por;olarının ve mvtcry..ılin kalitE;sine iliıkin standartları, F:lı\\S'de 

1\ro~tırma ve Tasarım MüdUrlUğU olonuklur elverdiğince objektif kriteriere göre 
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suptanmoktadır. Tork Standartlar EnstitUsU':ıce belirlenen standartioru ve ayrı cu, 

(DIN) ve OSO) gibi DUnya Stundartlarıno uyulmaya ;alı~ılır. ÇunkU yöneticiler, 

:ıem imal etme hem de sotanaima seçeneğinde, lokomotifi oltJ~turon mamul pfJrçu·· 

larının imal edilmesinde kulkınılan materyalin daha önce belirlenen standartiara 

uymamusa durumunda, oldukça yuksek i mo lut maliyetleri ve kayıplun ile kur~ ı kı

§acaklurını ~~·ilmektc~dirh·r. Lu ned(-;;ık, gereksinim duydukları nıat~?ry..::ıli, bu stun

dartiC~rı soğlayan sunu kaynağından temin etmek için de bUyUk bir çaba ;,..::;rcc.Jmuk~ 

tc.-ıdırlar. Bu sunu kaynuğa; mamul j)cır;osaııın tUrOne göre mUessesenin kendisi oldu

au -;:ıibi, sunucular V€.' dı~ ulkelerdeki sunucular de olabilmçkf'c,ıdir. Sotıncılınurı yu 

do mUessc:sede imal edilen mamul pur;ulurtnın vo materyalin belirlenı;;n standartiuru 

uygun olup olmadığını anlamak ümacı ile, Kalite Kontrol f.öiUmUnce oldukça sıkı 

bir kalite kontrolu uygu!anmol<tadar. Sunuculurdan satınalınan mcmul porçuları ve 

mcteryal 1 !<imyo ve i'/.ekunik laboratuvarında Uzmunlarca % 100 kalite kontrolu

~'lCJ tclıi tutulmaktudır. Otomatik fbsorbsiyon aygıtı ile, momul pc:ır;cları ve mo, 

teryol Uzerinde hassos bir anoliz yapılmaktadır. Ayrıca, mUessesede imal edilen 

parçalar da, imalat sırasında i~lem sona erdiğinde periyodik bir kontrola tc.ıbi tu

tulmakta ve sonuçta, tUm mcmul par;alarıno 11fini~" kontrol uygulanmddadır. Ka

liteye ili§kirı standartlar sunuculcrlc yapılan satanalma sözle§mclerine de konulmok-· 

ı-uel ır. Bu kdlite standortları sunucularca korunamadığı durumlarda, mUcsses.-j loko

motifi n k.diksinirı bozulmaması oJmocıyb, mamul par;alurını Vt:J mt-1tc:ıryoli kendisi 

imul E~tmektcdir .. 

nJ\S 1dc imal edilen D.E.I\nahat lokomotifleri, kolite bukımından /'.vrupddu 

imcıl c.dilı;,rıkrc c~ it olmasına kor~ın, maliyet ya nUnden oldukça dUşUktur. J\'•od01\'; 

tezguh lor kullanı lmaması na kol} ın, itçi lik Ucretlerinin TUrkiye•de dolıa d~ ük olma-

sı nedeniylE., lokomotifi n tanesi 15.000.000 Tl. •na imal edilm<3ktedir. Bunun 7 milyo:·i 
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TL. •sına ithal edilen mamul parçaları ve materyal oluıtumıaktadır. Avrupa'da ise 

17 milyon TL. 'na imal edilmektedir (2). 

B. 1'-/,umul Pari.:'l,annln ye 1~~,ate!i'91in Teslim Syresi ve Miktarı 

Satınalma i\\UdUriUğU, daha koliteli mamul parçalarını sunan sunucuları sUrekli 

Lir bi;imde cıruyıp bulmuyo ;alı§muktadır. /11\U<.:ssesede imal edilen mumul par'iala-

rının kalite storıdartlorında bir dU§me olduğunda, dUzeltici önlemler zamanında 

dınmamaktu, ya da imal etmekten :ıemen vazge;ilip sunuculardan satınolmaya baş-

lanılmamaktcıdır o Bu durum i~letmeye ;ok pahalıya mal olabileceği gibi ayrıca, 

i~let~t':nin geleceğini d€> te;11ikeye sokubilir. 

Mamul parçalarını ve materyali sunan sunucular, gOvenilirlik açısından en iyi 

biçimde orO§tırılmaktadır. ÇUnkU sunuculam ili§kin or~tırmanın eksik olması; O§trı 

maliyetierin ol~mcısına yol açtığı gibi ayrıca, i~letmenin imalat programında buyuk 

oksamalara do yol açabilir o i\1Uessesenin Satındma Mudurlüğü en oz Uç sunucuyle 

konuşmasına koJlın,bunlardan yanlız biriyle sotınalma sözle~mesi düzcnlemektediro 

Müessesenin bir mamul parçosı yu da materyal için bir t0k sunucuya boğlı kalma-

sı, sunucunun yupac.Jğı fiyut t.ır\·ışl~rını vf., md0ryal göndermel~rindcki oksc.malorı 

önlemesi olanaksızdır. f .. '.oteryal ve mamul parialcrınddd tıkanmular, bir imalatçı 

i~letme olarak müessoseyi oldukçc güç durumda bırakobilir. Bu nedenle, müessese-

nin imalut işlemlerini güvenceye buğlomak amucıylc ikinci bir sunucuylo du sütın-

alma sözk~mesi dozenlemesi gerekmuktedir~ Eli-AS'in Satınulma rv\UdürlUğü, setın

alma sözleımesi yapacağı sunuculardan bezısının kullantlcbiÜr imalat dö§em ve 

(2) i§letme yöneticileri Türkiye ortak pazara girdiğinde ve rekabet ortamı doğduğun
da; vurdiye sayısını bazı yerlerde bir, bozı yerlerde de iki orttırdıklı:.irındu ma
liyetleri daha fazla dO§Urebilecekleri kanısındadırlar. 
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donatımlurının imalat kopasih:d~sini ve ;ülı~tırdıklorı personelin mesleki h::crUbG ve 

bilgilerini incelemE::ktedir. ;'akat, sunucularını sayısol ve niteliksel dağıtım program~ 

lurını yerine getirip getirmeyeceklerini onlamak amacıyla, sunucuların geçmi~tcki 

bc§urı lcırına dayanan ber incelemGyi yupmornoktadır. Ayrı cu sunucuların moteryd 

fiyutlcırında yapacağı fiyct ortıılarını önlemek umc.ıcıyla, uzun-sUreli satınulma s(5z

leımeleri de dUzenlenmemektedir. 

Sunucular istenen kaliteyi sUrekli olarak tutturamadıklorında, o materyalin yu 

do mamul parçasının sunuculardan satınalınmusına son v.:;riler~k mUessesede imal 

edilmesine :;c.ılı~ılmcıktadır. Muessesenin satınalma memurları, materyal ve mamul 

parçakırını sunan sunucuların isimlerini gazetelere vı<;;rilen i lanlardon ve istanbul 

Sanayi Odasının i§ letmelere ilişkin Fihristinden elde etmektedirler. C te yundun 

9-~. 70•e yakın i§letmenin fihristi mUessesede zoten bulunmaktadır. 

JAUessesede yungın, sel gibi afetler nedeniyle kaybedilen materyalin mikterını 

azcıltmok amucıylo, depolar sUrekli kontrol dtındu bulunduru!mukrudır. C~te yan~ 

dan, mutı.;;ryd kulla.ıımının stondurtk.ırd.;.J,, sc:pm-..::sı durumunda, bu su;...,m..:.k:rın zamc

nında ve doğru okırak saptanması için sikı bir stok kontrolu yapılmcımaktoclır. i\\ol

zGme böiUmU imalot böiUmU ile sıkı bir i~birliği yapmadığı için, matGryal israflcrı 

du h,sin bir bi~imde: saph::ın:;;ımomoktadır. ;Vuh;;r·td isroflorının saptuncımamosının 

n~deni, mUessescde ilenUz merkezi bir stok kontrolunun kurulmamı~ olmasına doyc.iı

maktadır. Stok kontrolu her bir materyal ya da mumul parçc.ısına ili~kin olarak ı· u ... 

tulc.ın malzeme kartları ile yapılmaktadır. IV\ateryal ve mcmul stoklarınn dönU~Um 

'dcbukluğu, hiç bir materyal ve manul parçası için hesaplonmcımaktadır. Oysa, dcı

hu önc<;ı de bdirttiğimiz gibi stokların clönU§Um çabukluğu, imul etme ycı do scJtın

olmo korariarına ili~kin tedarik sorunlarının çözOmUnde bir rehber. olarak kullanılır. 
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Stokların dönüJüm çobukluğunun yüksek olmusı, öncelikle müessesenin karJıl~tığı ;c-

~it li rizikoları azaltobilir. ikinci olarcık da, itletmed'i likiditenin yüksek olduğunu ve 

aktif unsurların yararlı bir biç.imde kullanıldığını gösterir. lv\olzeme bölümü, imalut 

eylemlerini aksutmayacak yeterlikte bir stok miktarı bu fundurobilmektedir. Yeterli 

miktarda stok bulundurduğu iı;in, imalatın durmosıno, i~gücü ve materyalin üttl kalma-

sına ve sotı~ larda kayıplara olancık vermemektedir. !(ısa-süreli meteryal stoklarının mik··· 

torı; imalata hazırlık süresi, faiz oranı, finansman kQ~ullorı ve materyalin fiyatıııdun 

çok, imalot i1acminıa göre ayarlanmaktadır. Satınalınon materyal ve mamul parçcılcırmo 

ili~kin en ekonomik stok miktarları soptoıımachğa gibi ayrıca, her muteryal türüne uy-

gun düten stok kontrol yöntemleri dE: soptanmamı~tır • /\yrıca, her moteryale ve mamul 

parçolurın.._ı l li~ kin en düJük V-ci Iii n yük;;~;k stok miktarkıra du b;:;dirlenmeııni~tir. /\ylık 

materyal kuiL:uımlcın birim vı:-~ tut'-4r olur...ık bir td.ılodu gösterilm~Z:di8i gibi, sipaıri§kri 

teslim cılmd< için bekh;;·1mesi gereken süre, gerekli i:ıtiyat miktarı ve yeni sipari~in 

vr::..rileceği sl'ok düzeyi de tublodo gösterilmemektedir. 5\/.uteryd kullanım kartkırında 

sudoc0 günlük kullunımlar göstçrilmektedir. EliviS'de muhuseb;;.; bölümü materyul vt;;; mc;-

mul parçalurının sc.:ıtınülınmosındu gereksinim duyulun bilgileri, §'vkılzeme BöiUmüne suğ-

lomc.:ırnuktodı r. Yurt dı~ındun yupılan materyal ve mOO'Iul por~osa alımlara, Satınalma 

uV;udürlüğUnün Dı~ /Jım Servisinin Halk Sankosına ycıtırdığı cıkredHitler vusıtcısiyle 

yupılmoktudır. EU,\S'in KlT'Ierden sağladığı yan-mamullerin tesliminde gecikmeler; 

iskurtu oranının yüksekliği ve özellikle yussı hadde ınanullerinin, .:JIOJımlı c;.:liklerin 

ve elektrolitik bakır malzemelerinin sağlanmasında kal}tlaıılon gUı;lokler en üst düzeye: 

C. Mumul P'arçularının ve Materyalin imalat ve Satınalma i\1diyetleri -
Dahu öne~:) de belirttiğimiz gibi, m:..ımul pcır;aiurı vG md(.;;ryul mdiyı;;;tlerinin 
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sUresinden sonra gelmektedir. ÇunkU mUessese, lokomotif imalatının ge; i~ döneminde 

bulunmaktadar. ELMS'in Torkiye'de rakipleri bulunmadığı için, maleyetiere gereken 

önem verilmemektedir. ELMS yöneticileri, imal etme ya do iatınalmo kurarlarını or-

. talama tahmini maliyetlere dayandırmaktodırlor. imal etme ya do satmdma kararına 

ili§kin maliyet analizini yapmakla sorumlu bir onolist bulunmamaktadır. Kararca içe

rilen ya du yokurnsanon çe~itli maliyet unsurlarını, ı\\oliyet i\·\uhosebesi ~lumo tanım

layıp yorumkımaktcıdır. Yoneticik:r ;.·,;Jiiyı.;;t ))uha~besi BölomUnce tcınımlomp yorumla

nan maliye;t unsurlarını gereği gibi uygulamomuktudırlur. 

Toiımini maliyet unsurları. hesaplanırken mdiyet dııında kalan öteki etkenierin her 

iki s<;;enektedli:: birbirine .::ıit olduklerı kabul ~dilmEıktedir. Üteki etkenkr :ıer iki se

ÇEmekte furklt olduklarında, maliyetlerde gerekli oyarlamalar yCJpılmaktadtr. ı\\aliyet 

hesaplamalarında ·sadece kararco etkilenen bölomlerin g<sı: önOnde bulundurulması g~reki,.... 

ken, mUessesedeki tUm bi:Siomler göz önUnde bulundurulmaktadır. fiili maliyetleri ~.·\ali

yet iv\u:iasebesi Bölumo belirlemektedir. t\\diyet kestirimleri aynı ilkelere buğlı kolı

norak yopılmoktodır. 1\'\aliyet kestirimierin i; Jl,_,\aliyet ı\\uhosebesi, imalat, Satınalma ve 

f:ndUstri E~ iv\Uhendisliği bölomleri birlikte yapmddodır. Mcmul parçalarına iliıkin 

maliyetierin hesaplanmasında, siporiı maliyeti sistemi kullanılmaktadır. ı\.'laliyet unsur-

ları kestirili rken, öteki iıletmelerin maliyetleri de göz önUnde bulundurulmcıktadır. 

/\yrıca, mevcut imalat kapaşitesi de göz cnUnde tutulmoktudır. imal etme ya da sa

tinalma se~eneğine ili1kin maliyetler, s<loit ve degi§ken olurak ikiye ayrılmaktadır. 

Scbit mul iyetkr dE.; purasul VE; pun.ısd olrr;uycm sabit maliyetler diye ayrılmaktadır. 

Scbit ve değiıJ<en m·::ıliyerlerin tanımı h~sinliklc yopılmcıdığa gibi ayrıca, maliyet ayı

rtmı için yöneticilerce belirli bir zaman horcanmam~_ta, direkt i~çilik maliyetleri de 

verimli V<ri: verimsiz iıçilik diye sınıflandırılmamclctadır. Cte yandon endirekt i~çilik 

------------------------------ ---------------
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muliye;tleri de; denetici ve gtizetici elemanlara ili~kin maliyet diye ayrılmamoktadır. 

EU'v\S•de imul ~tme ya da satm.:ılmc.ı hırurlurımn ı..ılınmosındw yöııdiciler; fırsat moli-

yetkri göz c:ııUndo bulundurmumuktadırkır, l.yrıc.:.J, ilgili to~ıma gid"'rl~;:rine, uraJtırmo 

ve geli§tirme giderlerine, mUiıendislik hizmetlerine, stokta bulundurma giderlerine vcı 

d;.:;polumcı giderlerine de gereken önemi vermemoktedirler. 

r:u;ıs•de imal etme seçeneğinin maliyetlerince; direkt i§c;ilik, direkt materyal, öte-· 

ki deği~ken maliyetler, genel imakıt giderleri, ilgili genel giderler. dö~em maliyetleri, 

cmortisman giderleri. makineleri oyarlama ve kurma moliyetleri1 sigorta pirimieri v0 

emekli mu~lorı i;c.rilmektedir. Satınalma se;eneğince de; manul parçasının ve mc:.ı-

teryalin satınalınma fiyatı, toııma giderleri, yukferre ve bo~altma giderleri, sotırıal"" 

munın ge nd giderleri ve denetim giderleri ic;eri lmektedir, 

EU\~S·de i§c;ilik maliyetlerinin saptanmasmda; ytsre5el iıc;i piyososını'h kO§ullurı, 

gereksinim duyulan iş~i tUrUnUn mevcut olup olmodtğı, iJc;ilerin sosyal gidGrleri, imo-

lot dUzeyi, i~gUcUnUn verimliliği ve tecrUbesizlikten ileri gelen eyleme ge;me:: maliyeti 

göz önUnde: bulundurulmcısınG kcı!§ll1i uygulonacuk öğrbnmtı (-;ğrisi, parçokırın tahmbi 

bozulma ve iskortoy(: çıkma oranı, işji s'::ndikul~rıntn faali~tbri, önt,mli böiUmlerde 

çolı~on işçilerin i,çilik y<:ıte:ncklerinin oıırıltğı yo;;;. da eksikliği, ve öteki işletmelerin 

Lenzer i1çilik mdiyetleri göz önUnde bulundurulmamaktadı.r. i~çilik moliyetl(;;)ri, di-· 

rı:J<t ig;ilik sUresinin fuktör fiyatlcırıylu çarpılmüst surE~tiyle bulunmaktadır. }.-';:Jk:ryde 

ili~kin maliyetierin saptanmasında do; tahmin e~ilen imakıt dUzeyi, gerakli mGterycılir. 

çe~idi ve miktarı, taşıma giderleri, gUvenitir sunucularm bulunup bulunmadığı, sipori~ 

miktarı, satınalma, bO§cıltma-yUkleme giderleri ve stok durumu göz önUnde bulundurul-

mı.::ısıno ka~ııı; pazarın gelecekteki eğilimi, bozuk por;cılorın yeniden sUreçlenmesi, fi-· 

re oranları vo:- e;ık personel giderleri göz önUnde bulundurulmomoktadır. Eu\IS•de her 

maliyet merkezi için ayrı ayrı genel imalut gideri orom saptanmaktadır. 
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HMS, Torkiye'de iktisadi Devlet Kuruluılcırı içinde böiUmsel but;eleri ;,cz,rluyan 

h:k mUessesedir. Her böiUmtS ili~kin finansman bUtçeleri aylık, ~teki bUtçeler ise yıl-

lık olc;ruk ;ıuzırlunmc.ıktcıdır. Hazırkınan bUt;eler t.:)Snek olmayıp, sc.ıbittir. } l&r lıöiUmUrı 

bUtgesini fJ',uhasebe BölOmU hazırlomaktadır. Sotı~ bUtçesi yerine imdat bUtçesi temel 

bUtçe olarcık kullanılmaktadır. imalat bUtı;esi de; Uretim, materyal, imalat dö1em ve 

donotımlorı, itçilik, bakım ve onarım ve genel imalot giderleri bUtçesinden olu~mukta-

dır. /'yrıca, aylık ve huftalık olmak Uzere para bUtçesi de :ıcıı:ırk~ıım:Jktadır. Döııer 

borçların ödenmesi ve beklenmedik durumlar ic;in, minimum bir ptırc miktarı bulundurul-

moktadır. Dönemsel değerlemelerden sonra, bUtçede gerekli deği~iklikler yopılmumok-

tadır. G:~rçek finansal tablolardaki rc.kamiCll' ile bUtçeler ka~ıl~tırılarak, ddt;; ~dilen 

sonuçlam göre imal etme ya da satınalma kararları gözden geçirilr~ektedir;, 

!ş;ilik maliyetlerinin analiz amaçlarıyla tam bir belirginlik kozcnubilmE.ısi i;in, 

edi!..m mamul parçdarınu, kulk.ınılan i§;ilik tUrOne ve ·iıletmenin bislumkrin<J :;ıöro 

tutarlı bir biçimde kayıtlara geçirilmesi gerekir. Oysu, EUv1S'de mcıliyC::i" un~urlcm, 

mGsraf yerine (imalatı n olu~tuğu böiUmler) ve sipari~iıı cinsi n.:~ göre koyıtı"cru geçiri 1~ 

mı;,:;ktodir. Kuyıt fi~kri; dir""kt i~çilik ve endirekt i~~ilik ı'nuliyetlerini yukl~.mcrı murııı..d 

por;ulurını, kullanılmayon i§çilik saatlerini, direkt i§; ilik saat Ucretlerini ve ku lleını k:n 

direkt i~çilik saati mikturı gibi, tUm ilgili verilerin kaydedilip toplanmusınc: olanuk 

vı;:recok biçimdı;; dUzenle:ımektedir. f..\c.:ımul parçalurını imal etmtıde kullanılun mak in"'-

!C:: re, i md edi k n mamul pcrı;cılarına, imalot sUrecirıdG oiUŞ,on akscmdoru ve imclui'tcj 

ku!k.ınılan 0rıdirekr i§ciliğe ili~kin tUm yUklen~Gilir mdiyetler, El)v\S'de kuyıtluro g,:·~ 

çi ri lmektedir. imalat işçilerinin yuptığı gUnluk ith;;·ri gösteren gt)rev kcırtlatıt1duıı i::H...J~~ 

kc.ı uyrıcu, mUessesede imal edilen belirli parçaloru uygulo:lcbilen tUm verimli direkt 

i~~ ilik mdiy·Aierini toplu olarak gösteren "Si pari~ Emri Raporu"da dUzenlenmekt0dir. 
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ELı\/ıS'de normal umortismatı yöntemi kullanılmcA<tadrr. Hurdaya ve ·iskartaya ayrılan 

mumul parçalarının scıtı~ındon sağlanan tutarlar, muhosebe kayıtlarında yer alıp, mo-

mu! purçolorının imalat maliyetlerinden dU§Uimektedir. 

Yöneticiler imal etme yo da satınalma analizlerinde, birim·nwHyet rukumlorını 

kullorımaktodırlar. ~.kıliyetlerin kapsadığı ger;ek zaman sUrGsinirı, ~ynı uzunlukta ol-

masına dikkat edilmektedir. Maliyet onulizinde süreler arasrnduki farklorc; gereken 

crıem verilmesine kar~ ın, tüm ilgili maliyet verileri göz önünde bulundurulmamokt0dır. 

Yöneticiler her iki seçeneğin moliyetl(;lrini kcıtJıiGJtırırken, dulıcı önce b"dirlediğimiz 

ilkeleri bilmek..rine koJlm, yetkilerin tUmU h2-ped.:. toplandığt V-<J ult basuııcıktuki 

tudır. Her iki seçoneğe ili~kin maliyet unsurları, mUı;;ssese yt>neticilerince sık sık 

gözden gıaçirilmediği i;hı, maliyetierin sabit ve deği~ken okırak uyrılmasıııdo y:..;ıpı-

" "1 ··ı · 1 • d \lu · !J-'·ı· t'·''' '·""··1··u ·ı nc.ı~l ,1\.Jw<J urı;ı en enmesı o wnc.ıı<zız ır. toı essçserım ı.:u ıye ı,;;maseıoesı t;c um 1 mıuı 

.:odJierı mt:ımul par;alarına yüklenen muliyet unsurlarını ve ;dıtrno sUrelerinin bu§lumc 

noktı;..ılcrını kesin bir biçimde belirleyememektedir. Tek tek lıi~bir parçanın imal etme 

vo satınolmu muliyetleri hesaplunmomckta lokomotifiıı tUm imalot maliyeti, satınalma 

muliyetiyle imakıta bCJ§Ieırkeıı lwrııl~tırılmuktudır. imal etme se;erıeğine ili§kin de-· 

ğişkun maliy€tler, bizim ;alı1nı<.ımızın birinci bölOmUnde belirttiğimiz bi;imde, ;e~H-· 

li gruplam ayrılmumoktadır. i'>i\akineler demode: olduğunda, par;clorın imalot moli-

yi'Jr k ri lk sunuculordcu-ı sotanalınmu maliyetleri kur~ ı lu§ h ralmak ta, öteki etken ler d,. 

göz önUnde tutularak, maliyeti da:ıa duıuk olon seçenek yeğ tutulmoktadır. Seçe-

,·ı;:;kkrin maliyet ka~ılaştırılmosında sadece ilgili mdiyetlerin kullılo1tırılması gerlii~ 

kirke:n, EU.~S'de sabit maliyctkr de göz önünde bulundurulmaktudır. 
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D. Mamul Parçalaranın Patenti, Ticari rAorkcısı ve Hukomet Vonetmelikleri 

EU\:\S'nin Fransız (MTE) firması ile y..Jptığı lisans ank4mosı, 1982 yılında sona 

erecektir. t./\Uessese bu aniO§mayı D .E • .I\ndıot lokomotifinin motoruna i !i~kin mamul 

parçaları nt, Torkiye'de imal etmek için yapmı~tır. Patenti alınan lokomotif pcır; Jurı, 

ELMS'de imd edilmektedir. imal &dikn lokomotifkrde, T.C.:>.D.Y. i::Li'<\5 murh;sı 

kulkınılmaktadır. Ülke içindç ishmen k.__ılitede mamul parçaları imal edilmeyince, 

C;ıenel MuduriUğUn izni alındıktan sonra, bu parçalur yurt dışından sotındınmuktcdır. 

?urçolur dU~Uk maliyetler nedeniyle hiç bir zaman ithal edilme>m<.Jkt(; -;ü;ıku, mdi-

yetkırden önce kalite ar(ınmuktodır. ithdut eykmlı:-:rilıckı olan aksamalur Vf;; sunucu-

ların siporiı edilen matE#ryali bazen zom::ınındcı teslim edernemeleri rıedcmiyle, im:.:.ılc.ıt 

eylemleri dcsamaktcıdır. [):;viz trunsferlerinde zaman zaman gUçluklerle kJrıılo§ılması 

ve yurt dı~ına moteryulin zamcınındcı sipcıri§ edilvııemesi nedeniyle,. ithckı'·>ı g-ıc::<':me~er 

oluımaktadır. f'..kıteryol fiyatlarındaki O§ırı fiyat urtı§ları nedeniyle, sunuculuro veri-

len si pari~ lerde gUçiUk ve oniCJ§mozlık doğmaktadır. Şu onda mUessesede iki fransız 

y6netici ;alıımaktachr. Sunlar imalatı kulite ve miktur açısından kontrol etmektedirler. 

Duho <:ince do belirttiğimiz gibi, EU.\S'in imal edeceği lokomotif scyısını T .C. D. D. Y 

C'~nel lv\UdUriUğU saptar. Genel Nıudurluk, Torkiye'de hem mUessesece h;;m d(;; sunucu-

lorcu imal ~dilmesi mUmkUn olan mamul parçalarının ithalini kısıtlamt§tır. fakat EUv~s, 

kendisinin imd edemediği porçQicrı imol edel;;ıilen sunucudon sotınalmaktu serbesttir. 

imalot tomemen Genel MUdUriUğUn politikasına göre yapılmaktadır. C':ı{}nlük i§ler bile 

gereksiz kısttlamolor ve bUrcıkratik engeller nedeniyle etkenfiğini bUyUk öl;ude yitir-

mektedir. 
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,;\\evcut imalat :')öiem V8 Donotıml • .:.ırının Kapasitesi, iıızucunun Yetcrliliği 

EU\S'de en .;;tkt:n ve çağdOJ mukineterin kullanılmasıncı önem verilmektedir. 

:]_j,_',S'de çolı~cm iı.;ikr yı;;:ıi makineler satınalındığındo, mcıkirıeleri imal ~dip satun 

i§lı:;;tmek:rce yu da tecrUb1:;1i gözlemcikırce ;oğu kez bir eğitime tabi tutulmaktadır.' 

i~•/Uessesede çoğu kez genel amaçlı makeneler kulltınılmakto, gerektiğinde özel 

amaçlılar do kullcınılmoktudır. iş [tUdU servisi mevcut mukincierin imalat kapasite-

sini en iyi biçimde cınoliz E.tmektedir. EL;\'\S gereksinim duyduğu pcır;ulorın ve mu-

tory(Jiin tümUnU imal e:debilecek yeterlikte bir imalat kapasitesine sahip değildir. 

iş f tüdü Servisi imalota başlanmadon önce, imalatta :1angi tip makinelerin kullanı-

kıcağını belirlemektedir. Müessesenin imal etmekte olduğu mamul por;alcırana gele·· 

cok~e duycıcağı gereksinim miktarının, otomatik dö§em ve donatımların kullanılma-

sını huklı kı lacak bir büyüklüğe ula§ocağı beklenilmektedir. l§letme yöneticil"'ri bu 

neden k, ileride tamamen otomusyona gitmeyi dU§Unmektedirler. Otomatik makinelerin 

zorunlu kı ki ısı çalı~mı:ı sermayeshıin sağlunmr..ısında gU;IUk ;ekilrnç.mekt;;; uyrıca, oi·o~-

mutik mc..:kinçkrin zorunlu kddığı yetenı;:kli iı;iler de mevcut bulunm.:.ıktudır. G~k-

neksel dö~m ve dom:Jtımlurın yerine, otomutik mc;kiııderin kullanılması sonucunda 

orL:ın i~letme ulanlarının, b~ka eylcml0r için kullanılmu olonakları yönı.:ticilerce 

i§ ukımı §Gmalurı kullanılmaktadır. imalot programının dUzenlenmesinde; t<.ılep dU-

zı::.yi, imalut sUreçkırinin sUresi, persoııelin imabt y(;;tenekleri, dö~emlarirı yeterlili·~ 

ği y;,;) su'ı"ındınocok mot&ryalin imCJiotın omaçlarına uygunluğu göz önUnd~ tutulmuk" 

tudır. 
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f\·'H.lessese işe aldığı i~çilere yetem~k testleri uygulamaktadır. i\\uessesede yett:rli 

soyıd(.J kalifiye i~çi çalı~maktadır. i~çilerin ücretleri iki yılda bir yapılan toplu söz-

le§melerle düzenlenmcktedir. Kalifiye i~çilerin suğlunmasındu hiçbir güçlükle kar§ı-

kı,~ılmumuktadır. 

F. Finansal KO§ullar 

ELN\S gen;.ksinim duyduğu kısa-sUreli kredileri iş Bankasından ve Halk Bankusın-

dGn, uzun-sUreli kredil~ri de, Dunya Bankasından ve Devlet Yatırım Bankasındun ~c.Jğ-

lamoktadır. ı\Auessesenin imalut için yurt dııındon it;ıd edGceği materyal ve mamul 

parçaları i;in gerekli dövizin suğlanmast ve trurısferinde olu~c..m gecikmeler, imalut 

programkırının tt:hir 0dilnı~;;.·:;;ine V(; muliydk:ri:ı yükselmesine ned.J;ı olrı1wktudır. i\..lüos-

sosede çalışmu sermuyesi noksunlığı ;ekilmemcktedir .• Stok Kontrol Bcslumu, .. :m üZ 

stok miktarlarını azultorak, bir tasarruf s:.:.ığluma yoluna gitm<Jrncktedir. 

G. Teknik ve Yönetim Kadrosunun Güvenilirliği 

Üst düzey yöneticilerinin eğitilmesi ve uzmonlık bilgilerinin arttırılması amacıyb 

eğitim progrumları sürekli bi:;imde dUzeııkmm"':yip, .::uman zcmc.ın dUzenkmmektedir. 

Üst düzey yöneticik~rinin yönetim teknik bilgisi ıı;;;<ııUz ist~men düzeye ulaımamıştır. 

i::rcınsızlc:ırla yapılan lisans stSzle~mesinin ilk yılkırındc, iki~er ki~ilik gruplur halind~; 

Turkiy0'ye gelen Frunsız uyruklu teknik personel müessesade ;alı~.:.ırok, yerli teknik 

personelin teknik bilgik;rinE: önemli kctkıdü bulunm~ lardır. Ek mamul ve imcılat sü-

rcçleri konusunda inceleme yapmok Uzere Fransa'ya belirli yt>neticiler gönderilmi§, 

bunların tümü Türkiye'ye döndüklerinde n0men em~kliye uyrılmı~tır. OugUn hiç bi-

risi müess~~scd.;;; ;olıtmumoktudır. Lu ned~nlı:: mU~;;ssese gereksh im duyduğu purt;darın 

bozısını bu emt::kliye c.yrıkm yei·<.;·t"kkli yt~n.,.,ticil~ri vE: müesseseden uyrıkırı öteki h::knik 
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v~; yönetici parsoneli ;ulıttıran özel itletmelerden satınolmak zorunda kcılmı~hr. (.z:c.:l-

likle yüksek nitelikte, yetitkin teknik personelirı bulunmasında ve. yeti§mişlerin mUes-

scsedo tutulmasında önemli gUc;luklerle kol}ıiOJılmuktc.;dır. f\iGdeni~ Ust düzey yönoti-

cilerine primli ve özel i§letmelerle rekd>et edebilecek düzeyde ücretierin ödcnmc-

mesine dayanmaktadır. Personel Konununun öngördUğU ücretler özel i§letm" leri n öde-

dikkri UcretiEm;; orun la oldukça d~UktUr. Cı-c yundan, yönetim kadrosunda sık sık 

değişiklikler yapalmakta ve özellikk, mOess..;se rrıUdUrU 6 ey yu du 1 yıl gibi kıs.::. 

sUrolorle dGği~tirilmüktcdir. Uu durum Ust düzey yöneticilerinin uyumlu bir biçimde 

çalıımasını önlemekt~dir. 

EU,\S'dE:: y&t-erli t~;;knik elemanın bulunmaması W;.; ?.:;z0rlamo bölümUnUn bulun·· 

mcsınu ko;,;r}ın, sistemli ve planlı bir pazar aroıtınnası ycıpmcımusı nedeniyle, imal 

etme yu du satındmo sorununun çözUmU oldukça gUc;le~mektedir. Yoneticikır imcıl 

etme yo do satıncılmo sorunu ile bUtUnle§mC arostndcı, sıkı bir ili~kinin bulunduğu ko-

nısırıdodırlor. EU\~S motor ve lokomotif imalatı üzerinde uzmonkJ~m(.J amacını gUtmok-

tedir. i\\omul parçalarının ve materyalin imalat miktarı arttığındu yu do ozuldığındo 

imal etme ya do 5atıncılmc.:ı onulizi yöneticilerce yupılmomoktcıdır. A.yrıca muhtemel 

petemt sınırlamolf.Jrının üstesinden gelebilmek için, teknik geli~meJer konusundu de ~ir 

;fd ı~mc: yupılmam(lktudır. Pazariomu t.r~hrması Bölumu, mevcut mamul pur;0lurını 
?,"" ,.., 

iyile§tirme ya da yeni mamul geli~tirm~~;; konusunda, dizoyn mühendislerine önerikrde 

bulunmomoktudır. Endüstri mUhendisleri, mUcssescdu imal ;;;dilebilecek yu da dı~orı··· 

Y~mi teknoloji gelic;tim,, · yolunde ;alışmalar he~ıu.ı }'Upılomamoktudır. Tunı bu neden~ 

k:rle de, mamul pcırçcıl(jrının biçimi Fransız (lv\TE) firmusındun sağionun puh:mte göre 

suptu.-;mcıktodır. /\rLŞtırm(.< ve ·~::"--li~tirme CöiUmU de:, yeni mumul parçalerı ne iliŞ,kin 
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veri leri Sota naima Bö IUmUne saği umamaktadı r. ) izayn mUhendisleri ·de, .lisans söz-

l~ımesinde belirtilen mamul purçalurının biçiminden bO§ko Dir biçim saptamak ya do 

bunları iyik:ştirmek konusunda, bir çUbu ,~wrcumomaktodırlar. Fubrika mudurlukleri da, 

Ui .d' ı•v •ı• k' t k 'k b'J • • 1''"'' • ' 1 .. ,. 1 • d k d L • m .ıen ıs ıoe ı ı§ ın ·o nı ·ı gı yetcrsız ıgının ımu "t ma ıyet erm €: rı.;; u ar uır 

artıto yol açtığını saptomooa kullamlan bir yöntemi, henuz geli§tirememi1lerdir. Tum 

bunlara kaııın, EndUstri Ba1 iv\Uhendisliği birim imalat maliyetlerini uzoltacuk imalat 

yöntemlerini geli~tirmek i; in bir çwo horcumcıkt.:.:.dar, 

H. Nihai imal Etme Ya Da Satınolma Kararının Alınmosa 

ELMS )'6neticileri rekabet olmodağı için, seçenekiere ilitkin yohram ve finansman 

miktarını ve cılınan korarın mUossesenin tUm politikalara ile tutarlılağanı, mUiıendislik 

ve; personel sorunlaranı göz C:SnUn,de bulundurmcımaktadarlar. Yöneticiler imal etme yo 

da satınalma sorunlarint unc:ok bir zorunluluk durumunda ele alap incelemektedirler. 

Bqka bir deyiıle, T.C.D.D.Y. Genel iv1,UcfUrloğu lokomotif parçalarının ithalat ve 

yerli imolot (3) oranlaana belirlemekte, mUessese ~netiGileri de bu oranları gerçek-

lurncıdon önct:, por;alorm mUess.;.sed'-'ki imdoi..:ıt maliyetlerini vc.ı kalitesini, sunuculurccı 

imal edilen porçaların fiyat v<.ı kolit~.;si ik kt:.~tl~hrmomcktudırlcr. '.'öneticiler; go-

reksinim duyulan koliyeti, ve mamul porçalaranı z.::ımanındcı ve istenen miktordu sağ-

loyan bir sunucunun olmomusı durumunde ve uyrıct.ı, gerekli imulot kupasitesine, ka-

lifiyt: işgUcUne ve finansmono soiıip oldukkırındo, m.:.:ımul porçalarına kendileri imd 

etmektedirler. III.Be~ yıllık jJkın döneminde, 20ü udet Diesel Elektrik t\ndıat loko-

motifinin imalota C5ngörUimU§ ve Kasım 1976 sonu durumunu göre bunun 177 adedi, 

(3) ~J'ı.Uessesede imul edilen mamul parçdcJfl ve materyal ile, sunuculardan satanalınon 
mamul parçaları ve materyal miktorınan, mUc;sseS(;;Ce gereksinim duyulan tUm mamul 
pcx;darı w;; mot.::ryal miktara içindeki payı yerli imalot oranını olu~turmoktudır. 
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yoni % CS'i imul bdikJ.:ıilmi1tir. N\Uessesecç gE;:reksinim duyulan mamul purçdcırı ve 

mcıterydin 1977 yılınu görr:: % 54'U yurt içinde imal edilmekte (mUessesede imul 

.. dikn v0 sunuculurdc.;n sutırıu!ınun) vt.~ ~" 46'st do dı~arıdon it;mı 'Jdilml:>ktc.;dir. 

9{, 54 yerli imald orçınınt 100 kabul ~ttiğimizde, bunun % 42'ni mwteryc.ıl % 5J'ni 

de i~;ilik ol~turmaktadır. C:~reksinim duyulan bu materyalin 19n yılına göre, 

1 % 4, 88'i mUessest.ıde imul edilmi~, % 27'si sunuculardan stıtındınmı~, gc:;ri kalan 

l kısmı da ithal cdilmi~tir. t905 y1lında, gereksinim duy~lan mamul por;dcırının ve 

muteryulin % JS'n~~~ mUess•:ısede imal edilm8si ve şunuculurdan satınalınması amc.ıç~· 

lunmaktodır. Yöneticik:r gelecekte ihracat olanddcınnı do oru1tırmayı plonlumc.ıkı-cı"" 

dırlar. EL1ViS yöneticileri, dohu önce imal etmeye ba1ladıklwrı mcımul porçularını 

imul etmekten vozgcı;erek, imolot moliydl~~ri daha yOksek olsu bile, bir ddl!J kc-

sinlikiE- itiıd etme yolunc gitmem~ktedirle • lkışk::.ı bir deyi~le, sunuculurın imd 

ettikleri mumul parçalurının maliyetleri, y · da ithal edilen por;olurın mdiy~ti, hm-· 

di imulut mdiydkriıı(; göre. dww dU~Uk ~ sw ı;;ik, bu par;cılurı yine de imul etm(;)Yf-' 

devam etm<O:ktedirler. )ysa, imolı.:.ıtınu ilk keı. i.:-c:.ışluyacaklorı mamul p-.jr:;dc.rınm 

imdut maliy~tleriııi; ithal ya dc.ı sunuculardon sutınulmo fiyatlarıyla kcı~ı la,o;tırırkr. 

Lu kurşılo~tırmc.ı sonucunda hangi se#er.oğin m(;:liyoti doho d~uk ise, o se.;~:nsk )f0ğ 

tutulur. Dt;;vlet Ckmir ''olkırı Gı;;n(.;l r.'ıUdUriUğUnUn, her yıl dwhü fazla sc.yıcL_j fJ.f:. 

ln<J:ıcıt lokomotifine gereksinim duyması, b~ko bir deyi~le, talebin artarnGsı (4) 

ELMS' i gereksinim duyduğu mc.ımul parçafarının ;o!jvnu· yddan yı k.< imal etmek zorun-

de bırcıkmı~tır. r·/lomul par;olarının ;oğunu imot etftK.-deki umocı, yurt dışı n(.! olan 

döviz ;ıkı~ını önlemektir. 

(4) Eltv1S imol ettiği lokomotif ve öteki mamullerin % 97'ni T.C.D.D. Y.Ceııd i·:.ü·· 

dUriUğUne maliyetin'-'ı sutmoktudır. Manviierinin % 3'nU do öteki i~letmeh;rc s~.ıt·· 
maktadır. Yöneticiler eğer mamuller maliyetine sutılmoyıp, kôrlı sutı lsa kur ora
nının % 20 olacağını belirtmiılerdir. 



Elj-,15 yöneticileri; gE:::reksinim duydukları mc:mul par;olarını kendileri imal E.;t-

tiklerinde, imdat maliyetlerinin olduk~c.ı yUksek olmcısı, kendi imal ettikleri par~u~ 

lorın kolitesinin dahu duıuk olması ve yeterli imdat kupasitesinin bulunmamc.sı duru-

mundG, parçaları yu sunuculurdon satınalmakta ya de ithal ~t~tedirler. Sotınc...ılmu 

bölümü imulut bölümü ile iıbirliği yoporuk, imukt maliyo;;,tlerini lıer an iıesuplayaruk, 

sunucuların fiyatlarıyla kc.ırıılaıtırmamaktadır. Scıtınulmcı bölümü CJyrıca, sunuculcmn 

pota;ısiyel fiyutlurını tanmin etmede de gU<;IUk ;ekmektedir. 

f:LI'/ıS'de imal etme yu da satınalma kururıyla ilgili tUm etkenler, dohu öncı;; 

wçıkludığımız "Kontrol Kağıdı 11 udı verilen bir tcblockı göstcrilmemcktedir. Yöite-

yu da sotındm(; sorununc. iliıkin t:tb .. .ıleri crıc~. i~ i:;tüdU Servisi değerlemckh; ve 

en son olarak do, müessese mUdUrU ya do yerdımcısı değeriernektedir. imul Gtme yü 

du SCJtınulmo seçeneğinin maliyetleri de, bir tabloda gru?lur hdinde göstı.z:rilmcmek-

t~cidir. i' .• üessı:sc mUdUrU, imd etmt~ yu du scıtındm-:.; undizinde kulkmı L._.,·, muliyi.-;\" 

verilerinin, b~klenen mdiyetlerle bir tutorltlık içinde olduğu konusundu, imcıl etme 

yu do satınalma kcrarındc.ın etkilenen tUm. bölümlerin başkanlunndan yeterli bir gU-

vence olmomaktadır. Go~ko bir deyi1le, mUessesedc bir tukım çalı~musı ruhu, henUz 

geli§tirilmemi§tir. işletme bütçderine ve tahmini muliyetlere, gerçek eylemlerin yı;;-

rine getirilmesi sırusındu, imal etme ya do sutınalmo kararlurını uygulcımakturı sorumlu 

bc:lum yöneticilerince buğlı kalınap kcılınmcıdığı, kısc.ı urdıklorlu kontrol edilip ru-

por "'dilmemektedir. iV\Uessesede imal edihm parçalara uygulonobil~n tüm direkt i~-

~ilik maliyetkorini toplu olarak gösteren 11sipuri§ tmri Ruporu 11 dUzcnlı:;;nmesiııe kur§ın, 

direkt i§çiliğin kullunılmı..ıyun mikterını gösteren bir rcıpor, ı\/,ul.iyet iv\uhcısd:.;csl =.c.;lu-

milnce düz.;nknmemektedir. r,iuhosebe i.löiUmU; muliyetleri, fuuliyut bUtçderini, pu-

ro bütçesini, s.upmokrı, g(_;lir tublosU<lU, ücret tc.,;wkkuklurını, v" muliydil:rk i lgili 
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vvrilerin dönemler urusı ve bUtçelerle kor~ılcı~tırılmasını bir rupor halinde yönc:tim<> 

sunmasınu kurşın, seçenekiere ili~kin değiJken ve sobit muliyetleri ayırurok bir tablo 

hul i nde sunmumaktc..dı r. C te yandun, her iki seçeneğe il i§k in ortaleıma yutı rı m rdkt ..;--

rı (çalı§mO sermayesi) hesapkınmasına ve iıçilik maliyetleri arttiğında, muhasebe bö-

lumu imulot bölumu ile birlikte bunu yöneticilere rapor etmcsinı:;: karşın, her mcıi·er-

yol tUrUn,;;; iliıkin giri~ ve :;ıkı~lun hc.ıfto sonu olcıruk gösteren belge, mamul parça-

sı ve mütGryul stokları ile bil.tı!ı;o ve gti:lir tc.:i.ılosu kalemleri urusındu uniumlı k-ir 

takım oranlar bdirh;,nen.:k )'V:ıotim<.~ sunulmurnuktc;dır .. ;\\uhcısebo bc<IUmüncE: ok mu! i-

yet analizi yapılmadığı gibi, yöneticilercc de bu ek maliyet analizinin imul etmo 

yc da satınolma korcırkrındu yararlı bir cıro; olduğuncı inanılmamcıktc.ıdır. tyrıct.ı, 

d vo •ı ı 0 0 d VO 'k 1' tl t •• t' '1 ı d U ol 
0 

"' · '.:>:Jı~ıK amu; ur ı;ın ogı~ı mc; ıy<a ~r sap cn&y yon~ ıçı .;;re sunu m(.! ıgı gııoı 1 ye-

netim muhasebesine ili~kin teknik ve aru~lar da (Ba~a-Dcı~ Grafikleri, Direkt (c./di-

yGt Yönte:mi, vb.) kullanılmamaktadır. ELMS 1de maliyet verilerini düzenli bir bi-

çimde sc.ığlayucok bir mc.Jiyet muhasebesi sistemi henUz kurulmumıştır. L\evcut mali~ 

yet muhc.ısebesi sistemi, yt;Sn&ticilerin iaobetli ya do tutarlı kc.ırorlar cıkbilmeleri için, 

gerekli bilgileri sağlamaktan uzaktır. Mali bilgilerin mUessese yöneticilerine usıl 

yararını sağlayacak olon rapor sistemi, henUz uygulanmamaktcıdır. SözU geçen ra~ 

por sistemi, yönetim basamaklarındaki sorumluluk olanlarına göre mali ve maliyet-

lerle ilgili bilgilerin, dtinemler orası ve bUt~elerle ka.,ıl~tırılmasını sağlamaktadır. 

Bu nedenle, müessese içinde imal etme ya da satanalma kararlara için gereksinim 

duyulan bilgilerin sağlanması, rapor sistemi tamamen uygulanmadan gerçekle~mCi'C·· 

cektir. EL\\$ yönetkileri mu:ıasel.:.t:.; verilerinden, imal etme ya ·do satı;ıdrrıcı kararlc.:-

rı nda en iyi biçimde na sıl yararlanacaklarını tom bilmedikleri gibi ayrıca, daha 

önce alınmı~ imal etme ya do satanalma kararlarının belirli aralıklarla gözden ge~--

çirilmesirıin sağladıs'ı yarariara da inenmamaktachrlar. Daha f,nce alınmı~ imal ÇJ"ime 
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ya da satmalma kararlannm, yeni olutan koşulların ve edinilen tec:rUbelerin ışığı 

altında yeniden gözden geçirilmesi gerekirken, yöneticilerce bu yapılmamaktadır. 

lmol etme ya do satanalma seçeneklerine ili~kin maliyetlerin, en az altı ayda bir 

gözden ge;irilmesi gerekirken, ;ok sayıda mamul parçası imal edilmesi nedeniyle, 

bu yapılmamaktadır. Eliv\S'de ııLlai imal ctm~ ya da satınolma kararını olon .Arcı~

tırma- Tasanm t,·udurlueu, t::ndUstrl L~ 1\\U;lendisli~i DöiUmU ve ;\\Uessese u\·,uduru 

niteliklerine göre sınıfland+ralmıı maliyet verilerini yeniden gözden geçirmediklr::;ri 

gibi ayrıea, imal ~tme ya da sahnalmo kararlarının mUessesenin ktırlıtığını ne ölı;u

ck: E: tk ileycb ile c<:~ ini de plonlomamaktadırlor. C te yarıdan, belirli be IUrn yöneti ci

leri, kendi böiUmlerinde oluıan aksaklıkları zamantnda rapor edip Ust dUzey yöne~ 

tici lerine bi ldirmektedirler. Ayrıca tUm mamullerin vergiden öneeki net kôrını gös-

teren gelir toblasu da hqzırioıımaktadır. 

f.luVıS'de imal etme ya do satmalma kararlarına iliakin bir )'t'netmelik henUz 

iıazırlanmcmı~tır. imal etme yo do satınalma politikası; teknolojide bir de~i~H<:t!k 

olduğunda, muıteri gereksinmeleri arttığında ve kalite standartları deği~tiğinde, 

yeniden gözden geçirilmemektedir • ELMS'dG imal etme ya da satınolma 

kararlar•ndan etkilenen bölum yönetieilerinin baztsa. imal etme ya do satın

alma kararlan ile ilgilenmemektedirler • Du nedenle de, alına''' imal etme ya d<..ı 

sotıncılmo korarlorı tutarlı olmamaktcıdır • 

Elı\\S'de imal etme ve satırıalma korartnın olanma$tno ili~kin bir C:irnek olamk 

'':>onatılmı~ r./ıotor Gövd0sini ele alalım. Daha öneeki yıllarda mUessesece dı1orıdan 

ithcıl edilen Donatılmı1 /-.',otor r-.;:;Jvdesi, halihazırda mUe:ssest:de ish:;;nen kolitedb, 

istenen miktarda ve da:w dUiUk moliyetlerle im~l edilebilmektedir. Donatılmış 

f·i\otor Givdesinin ithal bedeli ve imalat maliyetleri 1975 yılı için ~yledir: 



1 
1 

- 339 .. 

• Pari te 
Indeks Sabit I.J~ Tl. 

ithal 

fOB Değer Sigqrta 
Toplam Navlun' 

riıc: 
~w.ı-_ 

Değer 

Bedeli 9.050,71 x 2,3065 x 4,90 x 15,30 = 156.503,31 t 15.65{.;,;,~:;; = 172.153,64 

,.-.., ı· ("'d ·.;;::; r1 •. m •... 7ı • 
imalat Maliyeti 27.3CO 91.000 + 35.643 

imal Etme Seı;e.ı€~ği Lchindeki ıV.aliyet Farkı 18.210,64 

Yukarıda da görulduou gibi, :::u.~~s yöneticileri, Donatı lmı~ )',\otor Cövdelednhı 

mU~ssesede imal edilmesi sonucunda, ithal etmeye gere 18.210, 64 Tl. tasarruf 

sağlanması nedeniylf.l, motor gövdelerini it:ıcıl etmE:k yarine imal etmeyi yeğ ·rut~ 

m~lcırdır. Bu kararın tutarlı alınmadığı kanısındayız, Çünkü, imalot maliyetleri, 

bizim çolı§moniızın birinci böiUmUnde belirttiğimiz biçimde, sabit ve deği~ke&ı olu-

rak çe§itli gruplara ayrı lmamı~tır, f'Aoliyetlerin böyl9 teıitll gruplara o~tlmom::ısı, 

ilgili bazı maliyet unsurlannın imalat maliyetlerince içerHmediği, ve bu nedenle 

de;, imalat mol iyetleriııin olmaı.sı gereke•ıden daha dU~Ok saptandığı kanısını uyan-
. ~. . . . ' 

dırmuktadtr. 

(5) (:z i~çilik ;;;: rjili çalııma ka~ılığı yapıkın C>deme ~ fazla i/lescıi Ucretlcrinckm 
olu§maktodı r. 
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Bakanlar kurulunun 6/12347 soyıle koromamesiyle ~urulan ve 1970 yılında yatırım~ 

laruıo batloyon OY!'.K-REN.tf<lJLT, ilk safhada 500.000.000 Lirolek yotırem yopmı~tır. 

ikinci scıfncda öngörUien yatıram tutar•, 9SC.000 410()() 1.- Uronın UstUndedir. 50.000.000.-

Tl. olun kurC;~I~ sermayesi, ~n defo, 11. yatırım sof;ıa5mo girerk~n 250.000.000.~· li-

rcıycı yUkseltilmipir. !~!etmenin bC~Iaca ortakları Vt; i1tirak pay-leıra 1öyle dağıtılmoktcıdır: 

i. Ordu YardımiÇllffla Kurumu 

ii. Regie t-lationele des Usines Renault 

iii, Yapı ve K~di Bankası A.Ş, 

iv. la Societe Generole, Poris (Fransa:z E.onkaşı.) 

v. lu Socitte de i·,~econi~ue de -:üstr0s (hansız) 

vi. "iV'ı/JStı N\otorlu /\roçlar imalot ve Sotı~ 1\. Ş. 

vii o Oyak Sigorta 

viii. Uluslawrası C::ıdUstri ve Ticaret Bankasa l\.Ş. 

ix o imar bankası Ao Ş. 

% 

42o00 

40,00 

12,96 

3o00 

0,90 

u .to 

0.02 

Oo02 

100.00 

O günden bu yana, yıllık imalot qağıdoki bi;imde gE:~filmiıi'ir: l97tıde 1514 otomd.:.ıil, 

1972'de b067 otomobil, l973'de 14t795 otomobil, l974'~e 23.035 otomobil, l975'do 

30.675 otomobil, l976'do 30.060 otomobil G;;ir ay imolcıt. yapılmamı§tır), 1977 yılı 

Eylul ayı sonu itibariyle 26.717 otomobil, rm yılı sonundv imalatan 37.300 otomobil 

olacağı beklenmektedir. 1976 yıla cirosu 2,500.000,000.~ TL.'dtro 1977 eylul oyı so-

nundu 130 .OOO'nei otomobil imal edilmittir. 
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Toplam olarak 450.000 metre kare ve kapalı olorak do 91J,OOO metre kar(;'yc ya~ 

yılan imclot tesisleri i; in, buyUk sanayi ~ehri 8ursQ seçi lmiıtir. Sosyal ve idari be !Um·, 

!0rln y~rle~tirildiği bloklar dı§mdcı, endUstri focıliyGtiGrinkı yUrUtulduğu beJ bina; mobs · 

nik, montaj, boyo iıa%ırlamo (diluosyon) ve bokırn bbuları ile, yörel piyasoduı: sc.:ğk-

ncrı p<.1rçalorın korunduğu ;ok gçni~ bir de?O bincısıdır, Bir anonim şirket olan O'r'AK-

REr··!J\ 1H. r•un yönetim merkezi, istanbul, Sal1pcızon, Şekor Sigortc.ı l1unındudır. En 

Ust kurul ortaklor genel kuruludur. Ayrıca ~ir yöıwtim kurulu vordır. Y<Jtkilt;,rini 

Yt:nGtim :(urulurıdoıı dm'~ ::-c:~nel L UdUrl(.(je .l ut]lı U~ Umum i' .• üdUr 'fı:.:.rdımc.ısı vardır: 

ıi\",ali i~ler '.Jmum ıV~udur Yardımcısı, ' 1 ' ' ' ~ndu '•' rd ' ;, k · · r .. cr •.rnumu ı~ıu r .a ımcısı1 t,;~;Jr czı 

i·lhmetler Umum t'v\Udur Yardımcısı, (IJmum ;\\UdUr Yardımeılığınc; Ticari vG [dori ~§-

ler ile Yatırımlar ve :?di§tirm~ i\:udurlukleri bağlıdır). ::;o t:ylul 1977 itiburiyle 

dis ve Yuksak .iv\Uhendis, 213'UnU Teknik ?arson~l, 14.3'U.nU idari personel, 13'unu 

fransız uyruklu personel ve 2.669'unu do saat Ucretli ~olı1an personel ol~turur. 

l.ylıklı personelin aldığı i1ye.ri asgori Ueretl 3~87:5 TL~ ve azami Ucret 3~.i:.i64 TL • 

dır. Ortdama Ucret de,; 8.763 Tl;'dır. Saat Ucretli personelin en du~uk sout Ucrdi 

7.50 TL. ve <:;n yiJksek ,de 25.45 Tl/der. Ortalama sact Ue.re.ti de 14..47 Tl. 'dır. 

1. TUrkiye 1de Otomotiv EndUstrisinin Dar Boğ<Jzlorı -
TUrkiye, geli~mekte .olon dUnya ulkeleri arasında, en önemli <4umoksrı hızlı '· . ,;..ır 

biçimde geçmek zorunda olan ulkelerderı biridir. Relirli sekwrlerdt'i, 5 yıllık kdkın-

1 •! 1 • •• '1 •d IJu '!'~i~! •.J d 00 d""'' o orı tUm ü b:• f.:,rın endustrı ~rın .:;: o UJU gıs.:;ı, u r.<onııı:o0 e otom::.ınv ,,o;;ı usl·nsı 

sUrüklr.:yici, toparluyıcı ondustri olma yolundadır. 8ir nakil crocı ohm oi·onıd::;.ilin 
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o!duğu görOlUr. B01ka bir deyiile, otomobil tUm endüstri dallarının do ağırlığını çek-

mekte, bu dalları geli~meye cıdeta zorlamaktadır, 

OYAK- Ri:l'·~.-e\Ul T otomobil rabrikcılart /\.Ş., ülkemizin E=m bUyük otomotiv kuru-

luşudur. 197:, rakamlarına göro, Wm özd kuruluşlar ur0$ındo da yıllık ciro iHboriyk. 

l 
ı • • '1''"'. . ·· dU 1 d' D '" 1 ' 1 1 . . d • 0ırıncı ıgmı sur nrv:ı d"' ır. Unyunın ~;n ı..UyU< kuru uı arının yıne otomotiv ,,·,:ı Ustrı~ 

si kuruiU§Iarı olduğu göz. önünde tutulduğunda, bu sektPrUn, geli§miı Ulkelerde do;li 

schip oldutlu önem ..:.ıniU§ıkkıilir. ()tomotiv endüstrisi, gelişmekte olan ülkelerde bir 

tdkım "uk" t:~'l~mler h:.ı§ır. fıunlarm b'lında, olmoyum voretm~k i~ in gerekli fuktcr-· 

lori yaratmek gelir. tıu dönemde tUm ülkedeki yönetim mekonizmasında; gerek dev-

bt gerekSt.;; yan endüstri olarcık bu dalırı felsefesinin, geleneklerinin yerle~tirilmesine 

ı§ık tutmak ve bir nevi deneme lcıboratuvorlığı yopmok, çarkı çevirebilecek ilk t:.ı§cı-

mcırlır. Bu sUre içinde meydana gelecek sosyal ve ~konomik dar boğazlc.ır, unccık be-

lirli gelenekler tom yerl~tikten sonra giderilebilir. Sosyal ve yönetim u~ısındc.;rı oto-

motiv endUstrisinin kurulduğu yıllardaki en önemli sıkı~·ıtı, bu gelerıeklerin olmcyı"'. 

~ıdır. Ekonomik ve endüstriyel açadon ise, yeni kurulan bu endUstri, sıfırdan bc;~lc:.ı-

yıp son derece kasG bir sUrede ~cğmın teknolojisini uygular durumu gelmek zorunda-

dır. Torkiye gibi geli~mekte olan bir U lkede kurulan otomobil fc.brikosı, tinceliklı;;; 

mumu!Un kditesinde uluslc.ırorosı standardı ;ı.;;merı tutmak, m(~muiUn pazarda kabulUnU 

suğlomak, Joluvısı ile tnct.: yü§cmını sUrekli kslm..:ık zorundadır. TUm i:~ndUsi"ri dullu~ 

rmdc olduğu gibi, otomotiv sektörUnde de, ulvslurorusı yardımiCJ§ma ve tok;ioloii 

trunsferi kaçınılmazdır. Hutto günUmUzde bu dal, urtık coğrafi ve yörel sınırlorda~ı 

d._{ıu ;ok, kullümlun kmd tektıoiop dı~ındcıki i·eknolojide f::.ırklılıklor göstc::.run 'k"-i~ 

!erk sınırlunmcıktadır. 0elirli bir ekolu kubul e;;d~n geli§rookte olon ulkedeki otomoı·iv 

kurulu~u ise, buradan yola çekarok, kendi milli geleneklerinin yaratılmasında, g~rek 

kendi gdeceği gerekse ulke endUstrisi için yaJoma savc:Jiı verme durumundCJdır. 



Ülkemiz otomotiv endUitrisi Incelendiğinde, sosyal ve yönetim dUzeyinde verilmesi 

g$reken :!;>l) g~lenek koyma SCNCJ!tnın, yavc:~~ yov~ gerilerde koılmağa baalodıi)ı görUIUr. 

Bu korıudc;ı~~ k\Jı.~.IJ~UZ nihai rötu~larc:ı gereksinim duyulacaktır, ()nemli olan; otomoLil 

f<lb,rika~•-:-Y"aıı endUstri-devlet mekanizması diyalogundeki temel geleneklerin konmuş 

w.: ~rUrli,Jk~ qlmoısıdır. ilgili taraflar bu dönemden sonra, artık sadece Ulkemiz ;ı-

karları poralelinde gelenekleri geliıtirmeye çoba gCistereçeklerdir. Bu dönemde, her-

hangi bir gelenek farklılığı dU§Unmek ise, alınan mesafenin hemen kaybedileceği oırı-

lcamıno g~lir. Bu durumda, otomobil fabrikasından c;ok, u lke ekonomisi zararlı ı;ıko-

bilir. 

Otomotiv endUstrisinin safardan sonsuza kadar karıliaıtağa ve ilk dönemlerde (~n 

çok sıkıntı çektiği dar boğazlardan ikineisi, Ekonomik ve EndUstriyel zorluklardır. 

E:u dar boğazlar teknik cı;ıdan mamuiUn, yani otomobilin imalot soyısı ve kalitesi"" 

ni etkilı::mekt0dir. Yurt gHE:ksiniminin yerli olarak kaqılanabilmesirıin yanı sıra, hı-

rocat ve döviz geliri oı;ısı~1dan istenilen dUz;eye varabilmesi, yon endUstrilerin uygun 

teknoloji kullanarak istenilen kalite ve sayıda mamul par;ası imal etmesi, otomoLll 

imcı!cıtım istenikm dUzeyde tutocak en önemli faktördUr. Bu konuda da, boşlc.ıngı;h:ı~• 

bu-dUn.s dek bUyUk OŞ.omalar ge·;ilmi?tir • OYJ\K- RE) i AU U, bugUıı ISO'ni O§km yem 

sanayi kurui~undan yılda 1 milyar Tl. civarında yarı mamul ve mamul parçası sa-

tınalmaktader (1). Tum bunlara kqrıın, istenilen kalite ve miktar dUzeyine varıldıcı 

savında bulunulamaz. ISO kuruluıun hemen tUmUnUn değiaik alanlarda sorunları var~ 

dır. tu sorunlar her ayrı kurul~ i~in birer dar boğaz yorottrsa, kolayca görUieceği 

gibi, OYAK-RENAULT, TOfAŞ ve ANADOL sadece teknoloJik açıdon h30'e yakın 

dar boğazia mUcadele durumundadar. Her Uç otomotiv endistrisi kurul~umuzun, bu 

(1) Ali E:OZER, "EndUstrinin Dar Boğazları ve Otomotiv ... Otomotiv OYAK-R'i'Lıt~ı, !lT 
(Temmuz, 1977), s.l. 
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dar boğazlar nedeniyle yıllak kôr birikimi istenilen dUzeyin oldukça altında kalmakta·-

dır. Du nedenle, yeni dönem yatırımlarındaki ekonomik sorunlar dalıcı gUçlukle ,çö70r 

lenebilmektedir. 0te yandan, fransa'da yılda 3 .t.lOO milyon otomobil imal edilmekte, 

bunun % 43, 8'ni REI'-lAUt T ol~turmaktadtr. imal edilen RENAULT otomobillerinin 

dE: % 60 ihraç edilerek, yalda 100 milyon Tl.'sı gelir sağlanmaktadır. Oysa, 0/A.K-

REf\L~JJLT 1976 yılında zarar etmiıtir. 

Devlet, otomotiv endUstrisi kurulu~farımıza bir takım imdot zorunlulukları yukle·· 

mi~ tir. T:J'""/•.Ş ilk oşamoda otomoLi lin sa; akscımını, ikinci ~omado dcı, m<.ıkanik 

cıksamını. yapmak zorundadır. Oysa :)Y/\K-REH/\ULT, ilk qamado, mekanik aksarnı 

ikinci ~amoda da, so-; oksamını yapmak zorundodır. !Söylece OYt~.K-RE~'!AUl T, mo-

~:ıriu t~7;ıtlar i~in ssri :ıalinde becızin motoru ile vitı.:ıs kutusu imalini başara:ı ilk Turk 

mUessesesi olmu~tur. ftJ.1ADOl ise, böyle bir zorunlulukla ko~ ı kol} ı ya değildir. 1976 

yılında Torkiye'de yerli ve yabancı markalı olarak satılan otomobil soyısı üO.üOO'dir. 

Bunun 67 .OOO'ni yerlidir. OYI\K-REi'.!ft,ULT'nun topkımdaki paya % 37,5 iken, y;;.;rli 

imalatteki payı % 45'dir~ OYAK-REI·'·.lAUlT'nun 1979 sonunda imalat hacminin 45.00( 

otomobile ul~acoğı beklenmektedir. lmalot art1i hazının 197[. i; inde do, 42.000 oto-

mobile uiC~ocoğa beklenmektedir. Ancak, bu c:ıma~lara uiOJalması i;in, ll.yotırım dö-

nemine iliıkin tUm makinelerin, en ge; 1978 Temmuzuna dek yerlerine yerle~tirilmi§ 

bulunması ve saç ~ekillendirme bc;IUmUnUn, öngörUien miktardaki SCBÇ imalotım, 197L 

i::ylulunden itibaren b~ormı§ olması gerekmektedir. 1980 yılında 220.000 inci otomo-

bilin, 1985 yılında da 400.000 inci otomobilin imal edilmesi planlanmaktadır. ()'(!K-· 

REi'\11\UlT'nun hansıı. Regie REI'l/\ULT firmasi .ilE. yaptığı lisans siJzlesmesinin sUrcsi, 

25 yıldar. )YAK-R::l·L"JJt.T bugUn g~reksirıim duyduğu mamul par;olamıın % 21'ni 

kendisi imal eder,. % 52'ni sunuculardan satınal ır,. % 37'ni de dl~arıdcın itiıal eder. 

Y0ni yatarımiarı ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanfığınccı istenilen % 85 yerli rnutıtovcı 
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dUz:eyine {2), yakın zamonda ula1mosa mUmkUn olacaktır, imalotının kalite Ustunlu-

ğUnden emin olan OYI\K~RENAULT, TUrkiye'nin ilk otomobil ihracatÇısı olmu1tur. 

imalahnın % 5'ni, lubnan ve Kabrıs•a ihr~ etmektedir. 

2. ')Y/\i<:,!t:l~/\ULT'da im-;! etmE: Ya Da Satınalma Korariarında Gc:ıiz!ııucde 
uc ıuı u u 4 

Culunduru.lan Te,!2el ttkcnlet 
ı ' ' •• • isi . 1 

; 
Otomobili olutturon mamul par;aları;-,dan .hangilerinin lurldye'de imal c;;dilecG!}i, 

;1UkUmet kararnamesine göre karoriO§tarılmakt~dar. TUrkiye'de yeni yon endU;;i·ribr 

tUredikçe, par;aların ithali durdurulorak yerli imalata se~ ilmektedir. RH-.1/ıJ.H.T o1o·, 

mobili, 5.000'ne yakın mamul parçosmdon oluımaktadır, Gereksinim duyulan bu ~:.ıor-

çalar ve materyal, ;eşitli etkenler göz önUnde bulurıdurularok ya iiletmodG imal r.::dl!-

rnek te, ya ithal edilmekte, ycı da sunuculardan scıtanalanmaktcıdar. OYA.K- R:::ı i/).n.r• 

do, imal etme ya da sotarıolma kararlarınan alanmasmda göz ~nUnde bulundurulan ter::.: 

etkenierin batında, EV}ıS'de olduğu gibi, mamul par;olarman ve materyalin kali·;·,;;;sl 

gelmektedir. Daha saflfa doı,ö>"'("m s~rasına göre mamul parçalarının ve mat"-ryaliH 

t·:.~slim sUresi ve miktarı ve Uc;UncU olarak da maliyetleri gelmektedir. Su temel c+· 

kanierin dı~ında göz önUnde bulundurulan öteki temd etkenler de önem sırasına i}örei 

hukumet y::netmdikleri, mamul pur'Jalr.:ırının 1)ot;;;nti ve ticari morkası, mevcut imoıiat 

dö~em ve donatımlc.ırı.ıı;l kopcıslh:si, m;;.vcut i~gUcUrıUn yeterliliği ve miktarı, mevcut 

teknik ve yönetim kadrosunun gUvGnilirliği ve son olarak da, finansman k~ul larıdır. 

(2) ')YAK-RENAULT'da imal edilen ve sunuçulardan satınaifnan mamul por~alarınııı ve 
materyal in toplamı yeri i muhtevaya ol~tumıaktach r. 

1 
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3. Etkenlc:rin Değerlendtri.lmesi ~e imal--Etme Y(J Da Sot~rıalma Kararlarının 

/\. i\1amul ~'orıalarının ve;; ıi\Aat~ryalin Kalitesi -
imal etme ya da satmalma kararlarının olın~osı~d~,- -birinci--d~re~~~ bir eSneme 

sohip mamul pof9alorının ve matE::ryalin kalitesine ili~kin standartları, OYAK- RENAUl rı 

da, iv'\am.,..l Muhendbliği P.ıölumu, olarıaklar elyerdi_öince objektif kriteriere göre 

saptarnaktcıdır. iV\amul por~alorında Regie REf,L'-'JJlT'n.un stqndartları aranmakta.dır. r'lJ 

standartlar, Turk Standcırtlar EnıtitUsUnOn saptadığı standartların altında~ ya da Us·i·Urıdc 

olabilmektedir. OYAK ... RENAULT otomobilinde beli-rif bir ltalite arandası için, da;·ıa 

kaUtoli mamul parçalannın imc:ıl edilmesi diye bir sorun bulunmoı1-u:ıktc:ıdıt. ;\\omu! ,JQr-

çaları ister sunu~ulardan satınalıiısi:ı, isterse ithal edilsin cıronan kalite hep aym ol- . 

1 

moktodır. OYAK-REr·ll\lJLT, Torkiye'de kurulduğundan bu yana, imal edece(ji otomo-

billeri, kdit"' bakımından en az dOnyanın l::ıUyUk otomobil imalcıt;darının kaHtesi du-

zcyinde imal etmeyi ilk( edin.mi~tir.. tu politika, }'"!i.irli' muhtE.vo ordiııcını crttırılmcısın-

. 
da kar§ıla~ılan (çoktan Leri atlc:ıtılml§ Luluncın) gü;luklere kof}ın, · tith:liklr..: izlemr.i~tir. 

OY/'-1<-RET'-lAUlT'nun çok titiz bir sistemle yUrUttUğu kQiite _kontrolu, tUm yan sanayici-

k:rimiı:in mamullerini g•::ılittirerek, gelecekte ()rtak ?azar Ulblcriyl& i~hirlii)i i~in, ;,/--~' 

rddi düzeye ul~makırı-na olanak sa~lamı§tır. Stoklanıaden önce ;,er pcır;;a, Usturı ~ı i·-

telikli bir hizmet soğlonmasa için, öz~l olarak dönatılmtf 'Teknik Kabul Servisince 

sistemli bir biçimde kontrol edilmektedir. Dunya çapmda bir ~öhrete· sahip olan 

REh~t\Ul T, Qy,~,K-RENfi.Ul T'ya imal edeceği arabalara adını koyması için yetki ver~ 

miŞ. tir; REi\.Jt\Ul T 12 Tl, RE!'-1AUL T 12 TS, REf-.1/\Ul T 12 SV' gibi. Şu halde OYAJ<-

REr·lf':.ULT, kalitece beyneimitel dUzeyde bir mamul imal etmek zorundadır. OYAK-

REr,lftlJlT personel mevcudunun % IO'u, Kalite Kontrol filUdUrluğu hiı:metind0 -;alı~·· 
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moktadır. Bu mudurluk, her gUrı iJletmeye mamul p~ası v~ materyal satan çe~ it li 

yon sanayi kuruiUJiarı ve ijletmenin tUm imalat servisl.:ıriyle ili~ki içindedir. Sunucu-· 

kırdon satınalınan ve it~ıal edilen pc:ırçaları' ve materyali teker teker ~Iden geçiren 

Teknik Kontrol BöiUmUnU de, bu mUdurluk denetl~mektedir. imalat hattındon çıka.-ı 

REJ'.~AULT - 12'1er orasından rastgele seçilen arabalar, tUrlU :ıava k~ullarında ve en 

zor trafik durumlarını temsil eden özel bir parkur Uzerinde, her gUn 100 kHometre-

den fazla yol yapmaktadırlar. 50.000 'ine i kilometreden sonra arabalar tomaniyle 

dağ ıtılorak por; alar mikroskop altında incelenmektedir. Kcırşıleı~ılaeak en kuçuk 

hatolara dahi el konularak, gerekli kalite standartlarınm korunması. iiin, i-.,_;me;. 

önlem alınmaktcıdır • ./.'Jtı ayaa bir ke:z, RENAULT Fransa'dan kalite konusundu ui-

man teknisyenl•:1r görıderm~ktcdir. lu t·~knisyerıleri;; ge rev i, DY,\K- Ri:i~/-1ll T mo-

muiU REhl/'JllT 12'1erin, Fronsa'daki R~NAULT fobrikabnndo ~er;ekleıtirilmi~ e~-

leriyle boy öi;U!ecek durumdc;ı olup, olmadıklarını scıptamakttt. Torkiye'den sağla-

nan bilgilere 3öre, Fra:-.sa'da por;alarııı kalit~sind~ iyile§tirmeler yapılmaktadır. 

f;. (,;\amul Pariolarının ve Mo.teryalin Teslim Suresi ve fv\iktorı _ 

OYAK-RENAULT'un Satınolma Bölumu, aranon kolitede mamul par;alorı su-

nan sunucuları sUrekli biçimde ar~tınnaktodır. REI''-l/\ULT standartları, sunueularla 

yapılan satınalma sözl~melerhe konulmaktadar. Suneular, si pari~ mektubunde be-

lirtilmi~ ()lan teknik ıartnamelere, resimlere ve nomılaro uymayı kabul etmektedir-

1 

ler. OYAK-R.ENAULT, henuz kendisine testim edilmemi§ olan porçaları Vf::> matE.ır-

yali, imalat sarasıııda sunucula-rın fobrikanndo, ya da i1yerinde muayene ve kont-

rol ettinne hakkına sahip bulunmoktadar. Sunuculada 10-1-4 aylık bir sUre için 

materyal söz leıme leri ya pt lmaktadır. 



1 

i 
OYAK-REN/\ULT'da 38 kitiden oluıan tszel Teknik Ara~tırma Grubu, istenilon 

kapasite ve kalitede sunucuları gUvenilirllk a;tsHKian en .iyi biçimde ara§tırmak-

:·~c~ır. Çunku sunucutarla ilitkin ar~tırmonın .eksik olması, qırı maliyetierin olu~·· 

r.vJ~ma yol açabilecoği gibi ayrıca, imalat programının da aksamasına neden ola-

1 

l 
Lilir •. Sunucular, si pari~ konusu olan par;atarı, iıer tUrlU ayıplardan uzak, sö:deş-

me ve nonnlara uygun olarak tedarik ve teslim etmekle sorunludurlar. OY/X-

RH,VJlLT, kanuni sUrekrle bağlı olmaksızın, par;olort:ı ayıbını; bunlar görUnUrdc 

de olsa; por;olarırı tc~dim alınmasından, parçafor I.Ş.Ienmeye b~landıktan, ya do 

OYAK-REJ'·.lt-JJLT'un. imt:ıl ettiği otomobillerin yCJpıstno girdikten ve hatta, ilgili 

faturalar ödendikten sonrc.ı de;, sunuculora bildirebilmektertr, Sunueların, parçaların 

vrc materyalin kusursuz ve sipari1 rnt:ktubundo beli·rtilen koıutlaro uygun olacağına 

ili§kin olarak OY IX- Rtl'l.~.Ul T'yo verdiği garanti sUresi, teslim edilecek her parça 

için, OY/\1<-REN/\ULT tarafından i.mol edilen ot~ilin alıcıya teslim edileceği 

tarihten itibaren 6 aydır. Sunc:utorca teslim edilen par;alaran oyıpl.ı olması, ya de 

sipari~ k~ullarıno uygun olmamasının, garanti sUresinin sonuno kadar anl~ılması 

durumunda, OYAK-R~NAU.LT, kusu•lu olan matecyol yerine, sipari~ koıullorınci uy~ 

guıı materyalin .Ucretsiz ikame edilmesini sunuc:ulc:ırdan iateyebildiği. gibi, Qlu~an 

zorarın ödenmesini talep hakkı saklı kalmak (lzere, materyal ya da parçalorı red-

dedorek, siporiai kısmen ya da tamamen iptal edePilrnelctedir. Bu durumda, OYl.K-

REt·,li\UlT teslim edilmeyen siparjJ konusu parç oları, sunucuların hesobıno-zr~rar•- .. 

rın tornamını tolep etmek hakkı baki ve sakla kaftftqk Uz~r~-v~ fiy9t forl<ı ve öteki 

giderler SU::·ıuculoro eıit olmuk UzE:r(.' 1 C~O yerden tedarik etmt:.' .-wkkına sa.lip bu-

funmoktcıdır. 
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Sunuculor, parçalan zamanmda ve teslim programma göre dOzenli teslimini 

sağlamak amacıyla,. sipari~ mektubunun özel kO§ullcırında ba~a bir hukum yoksa, 

ği iıı alat programına uygun ~ir motHryol stokunu ;ıazır bulundurmak zorundadır-

lar. Sunucuların teklif m~ktubuııdaki fiyatları sabit olu,), ambalaj giderini vt.: 
. . 

k~slim yerine kadar tum t~tma giderk:rin.i _iç~rmekt&dir. Hiç bir neden ik sunu-

culcır, kabul ve t;,:yid cdile;n sipariı ~1akkında, fiyata zam ycıpılmasın ı. tale? Gdc-

memGktediriE>r. OYi\K-REf ~AULT, ya da RENAULT'nun molı olan resimleri VI(.; mo

delleri sunucular; kopya edemedikleri, cStf~ki itletmdere veremediideri gibi, onla-· 

rın le:ıine de kullanamamaktadırlar. Sunucularco RENAULT otomobilleri i;in fJ:::.~d

likle ;,azırlanan parça ve materyal, sunucular tarafından iıiç bir şekilde b~ka;;ıno 
•· 

satılomamakta ayrıca, devir ve teslim de edilmemektedir. Bu materyal ve parça-

lardan, kalite dU~UkiUğiJ ya da normlora uymamozlı~1 nedeniyle reddedikmleri, 

sunucular, OY,~.K-REN/\UlT'nun isteği Uzerine, hemen yok etmek zorundadırlar. 

Sunucular temin edecekleri ma.teryol ~e par;olorın, herhangi bi~ patent ya da 

lisansın ;iğnenmesi suretiyle imcıl cdilmediğine, ya do edilerrıeyeceği konusundu . 
OYAK-RE>1JIULT1ya giJvenee vermektedirkr. Ayrıca;' sipariş konusu olon pcr;a-

. . 

ları, TOrkiy<cJ'J,_, vu Yurt dı~ındo kullonıi) satma izin ve setbesttismi du v~rrnt.-ktç;-

dirler. Sunucular k~;ıdi ;ı korları ya da U;UncU khUerin ~ıkarları :içi ri yo da 

bC4ka amaçlado, OYt,K-REt·.,lft.ULT1nun oı;ak ve yazılı iznini olmadan, sipCiri§i 

· · k 1 .ı. ; '. · .. k.l k .. 1 ·S . ı· ''"'Yf-'" R-ıı/'!'!"'"'d .. ;(1c!ırk<r& :ıemongı bır re am yaparnuma tadırar., .. unucuar, \ .. ' -ı,-ıt"·ı·· 1 ~»~ un 

aldıkları si pari§ le ligili tao;ıut ve borçlarını, b<l~kosıno devr.;ıd~memektedi rlcr. Si-· 
. . 

pari~in yerine getirilmesinden doğan sunucularırı alacak ve hakları da,· OYtK 

RE!'··LA._l !lT'ca hi; bir 1ekilde ba.c;kasıno devrodil~emektedir• 
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Sunuculor; isteıı•m potÇaları, i Henen zcırrıonda, iUenen kalitede, isi~moıı 

miktarda ve istentm fiyatlo sağlayamadıklannda, ınomul parçalarının ve mater-

ydlfı sunucu lerde. ı sutınolirımusıno son verilerek, OYAK ... REi'<J/,lJL T'nu:ı falrik.::ı

!arında imal eddrnesine batianmaktadır ~ OV/\1(.,.. REI'·-i/\ULT sUzgeçten ~eçen ve 

uygun gerUien sunucular ile sözfeJme yapmaktadır, Torldye'd"' bir parçanın yo de 

materyalin ikinci bir sunucusunu bulmak, hemen hemen olonaksızdır. ikinci bir 

sunucu, bulunduğunda, OYAK-RE~lf.:ULT'nun Satmalma Dölomo, bununla ;ıemen 

sö:de~me yapmaktadır. Bu orada sunucukırın imalat kapaiitesi de iricelenm0ktedir • 

t:z. sayıda gereksinim duyulan par;alartn OYAK-RENi\ULT'da imal edilinesi kôrlı 

olmadığı için, bu parçalar sunuculardan satincılınmaktadır~ Otomobilin imalatınde 

gereksinim duyduğu ;om, saç, demir, ;elik, dc:5kom, lastik, elektHk tlıekcınik c:.ık-· 

samı, fren ve depriya~ sistemi gibi pcırı;oları, monopal kurmut sunuc:uJordwn satın

almak zcirundo kalmaktadır. 

;\'ateryol kullanımı:wl standartlcırdu:ı su 1;:,meısi durumunda, bu scpmcılurııı zamu-

nında ve doğru olarak saptonması i; in, $ıkt bir stok kontrolu yap ı lmaktadır. i'.'ul-

zemG ve imalot Ec lum leri sıkı bir i ı birliği yaparak, oıtrı materyal i sraflarını sGp·" 

t:.:ıycıiJi lmE;ıktedirler. li;Sr parçu i;in, ayrı ayrı unbor .~tok kartları tutulmaktadır. 

1bnUz merkt:zi bir st'* kontrol ·.sistemi kurulrnama~hr~ i\\cıteryal ve mamul pcır;u-

sı stoklarının dcsnuıum çabukluğu, hi~ bir materyal ve pc.ır;a için hesoplanmamak~· 

to dır. Malzeme D,c;lumo, imalat eylemlerini aksotmoyocok yeterlikte bir stok mik-

tarı bulundurab ilmektedir. Torkiye'deki mevcut piyus(.j k~ulları, mamul parçaları rı·· 

don ve materyalden fazla sipori1 verilmesini zorunlu kalmaktadır. Ktsa-sUrdi mcı-· 

r•2:ryal stoklarıntn miktarı; imalata hazırlık sOresiride, faiz oranına, imdat hacmi-
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ne, finansman k~ullotına, materyalin fiyatına ve ptycısado mevcut olup .olmama-

sına göre ayarlanmaktadır~- Materyal ve porçaların satınalınmasında1 imalot bölu-

mOnUn faaliyet p-rogrQmı gözönUnde tutulmaktadır~ Satınalınan materyal ve imal 

edilen parçalara itiıkin en ekonomik stok mildarları saptandığı gibi. ayrıco, her 

materyal tUrUn~ ilişkin en dUfUk v~ en yUksek stok miktarları da belirlenme,ktedir. 

En yUksek vr:. en dUfUk stok .miktarlarının saptanmusında, standort moterycl kullani

mı ve materyal fiyatları gözönUnde tutulmaktadır. Piyasa k~ulları nedeniyle, bir 

ay lık fazla materyal stoku bulundurul~oktadır. Aylık: materyal kullanımları; sade-

c:c miktur olarak her porvaya ilitkin fi~lerde gösterilmektEıdi ;. Su fiılorde, stokla-

rın parasal tuh;ırları gösterilmediöl gibi, yeni sipariıin verileceği stok dOzeyi ve yeni 

siparişin teslim alınocağı tarih de, gtisterilmemektedir • Yurt dıJından yapılan alım-

larda, gereksinim duyulan porçaların ithal edilebil~e olanakları, iyice ar~tırı l

maktadır. C':oerekli dövizin bazen sağlonamCJIII'Iası durumuda porçaların itholiıide ge-

cikmeler olmamaktadır, ÇUnku Regie RENAULT Firması, Torkiye dahil gelişmekte 

olan 28 ulkeye parça sattı~ ı . için,. po~oların gönderflmesini genellikle gec:iktirme

mektedir. Torkiye bu 28 olke arasında, ithal etti~i par;c sayısı açısından, UçOncU 

sıruda yer almaktadır, OY AK-RENAULT;· imal ettiği otomobillerin kalitesini, imalat 
. . ' . ' ' 

miktarını ve sotı§lorını lisans oldiğı Regie RENAULT Firmasına bildirmek zorunda-

dır. Torkiye 1974 yılında kolitede 2& olke orasında l.nci, 1975 yılında da, 

2 .nci olm~tur. Şu andu OY 1\K- REN/\Ul T'da 13 Fransız uyruklu yönetici çalı~muk-

tc imalah kalite ve miktar oçıs~n kontol etmektedirler. 

C. f\)umul Pcr,..alurının Vf;; N1ute olin imulut ve Sdıncılmu 

lv\amuf parçalann ı imal etme ya da· satınolma korarlarıııda, OY/\K- RH,VJJL T'dd 



1 

i 
1 

... 352-

tahmini maliyetl~r kullanılrnoktodır. Her iki se~eneğin maliyetleri e_~itse bu du-

rumda, qncelikl~ parçaların kalitesi ve miktçın gözÇ.SnUnde tutulmaktqdır. itnal etme 

ya da satınalma ~orarlarınca içerilmesi gereken mpliyot unsurlarını; Teknik 1-\rçı§-

tırma Grubu, Muhasebe BöiUmU ile birlikte tonımi,Qy.tp yoryml.cı~oktadır. Tohrtıioi 

maliyetler hesaplonırken, parçaların kalitesi ve mikto.rı gibi et~eııl.or çle göze:>nun .. 

de tutulmaktadır. Maliyet besaplomolarında, sodece karardo11 etkilenen bö lomler 

gözonUnde buluQdurul moktadır. Sobit maliyetler de, kcirar almadan i;Sncte beli.r:-

le.rimektedir. Maliyet unsurlarınm tahmin edilmesinde, meveut imalat kapasitesi 

de gö.zönUnde tutulmcıktodır. Maliyet kestirimleri, aynı i lkele.re boğfı kahnorqk 

yapılmaktadır. i~~ iUk maliyetl.eriniıı saptanmasında, standart mal i·yet sist~mi ku. ı~ 

lonılmaktadır. Jıçiliğ~ ili~kin standart muliy<;ıtle.rin belirh.mmesinde, zaman fok-

törU ilmi yönte~lede hesaplanmakta, i~ı;ilik fiyatı da toplu sözletmelerle b(dir-

lenmektedir. Bu nedenle, bir birim mamul porc;.osının .standart i1çilik maliyeti, 

ç,lduk;a doğru bir t;ıic;imde saptanabi lmektedir, imalat maliyetleri kes.tirilerken, 

öteki imalat i~letmelerinin maliyetleri de gC$zönUnde tutulmaktad-ır • imal ı;tmo 

yq da satınolma sec;e.neğine ili§kin moliyetl~r, s..cbit ve değişkerı olarak. i~iye ay

rı lmaktadır~ Sabit fl'\aliyetler de, !)arasal ve porasal olmayarı sabit maliyeHer diye 

ayrılmaktadır. ~ğ.iıken maliyetler de, bizttn ;alı§mam ızı·n birinci böiUmUnde 

belirttiğimiz gibi, c;e~itl·i gr"plaro ayrılmaktadır. Direkt i§c;ilik moliyetleri d~, 

verimli ve ve.r.ir:nsiz, iıc;llik diye (bakım ve imalat itc;isi gibi) sınıflandırtlmaktodır. 

(ıte yandan enc:Jirekt i~c;ilik. maliyetleri ise; denetlci ve g<:szetici elen\anlar~ ili§:-

~in maliyetler diye ayrılmaırıaktadtr. OYt\K-RENAULT'(ii,Q hem mqliyeı mıtha~l.?.e-

cisi hem de Ust dUzey yönetleileri;: fırsat maliye-tlerin.i, .. Hgil.i maliyetleri, e~ 

maliyetleri ve yc;ırı~değişken maliyetleri birbiri.nde ayırmado, oldukça gOc;lok i•ak·· 

mektedir ler. 
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OY.t.\K-REN/',UlT1da, imal etme se~eneğinin maliyetlerince; direkt i§çilik, 

direkt mateyal, C:Steki değişken maliyetler, genel irnolot giderleri; ilgili genel 

rk!e,..ler, ek yesnetim giderleri, desıem maliyetleri, amortisman giderleri, makintı-

leri ayarlama ve kurma maliyetleri; sigotto primleri, emekli maO§Iarı, araştırma 

giderleri, ~uhendislik hizmetleri ve tqıtna giderieH i~erilmektedir. Satınalma 

se~eneğince de} par~onıl'l ve materyalin satınalınma fiyatı, satınalmanın genel 

giderleri, denetim giderleri, tcıııma giderleri, yuklema ve boıoltma giderleri i~e-

rilmektedir. 

iıc;ilik maliyetlerini saptonmo~tndo; yöresel i~~i piyasosın&n k~ulları, gerek-

sinim duyulan iJÇi tUrUnUn mevcut olap olmadtfjı, iıçilerin sosyal giderleri, imulcıt 

dUzGyi, i~gUcUnUn verimliliği ve tecrUbesizlikten ileri gelen eylemG geçme mcıli-· 
' . 

}eti, i§çi sendikalarının faaliyetleri, i~c;Heri ·• yett:neklerinin oıırılığı ya da eksik-

liği, rakip i§letmelerin benzer i§çilik maliyetleri, geszönUnde bulundurulmasıncı 

kar§ın; uygulanacak csğrenme eğrisi, parçaların tahmini bozulma ve iskartaya 

çıkma oranı gözönUnde bulundur'VImomoktodtr. Materyüle il i§kin mal iyetlerin sap~ 

tanmasında do; tahmin edilen imalot dUzeyi, gereksinim duyulan materyalin çe-

§idi ve ~ikton, t~1ma giderleri, gUvenilir sunucularm bulunup bulunmadığı, 

verilen sipari§ miktarı, satınalma, boıaltmo ve yuklema giderleri ve stok durumu 

gözCSnUnde bulun·durulmasma karıın; bozuk parçalarm yeniden sUreçlenmesi, fire 

oranları, ek personel giderleri ve pazann gelecekteki eğilimi gCSzönUnde bulun

durulmamuktadır. RENAULT1do her maliyet merkezi için, ayrı ayrı genel imulut 

qideri oranı soptunmoktadar. 

OY/'.K-RENAULT1da böiUmsel bUtçeler hazırlanmakta, daha sonra bu böiUmsel 

bUtçcler birle§tirilerek, genel bUtçeler elde edilmektedir, Ek maliyet bUtçesi, kG-
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sinlikle hozırlcınmamaktudır. Tum bu bUtçeleri Mlliyet ;Vıun<.:JSebesi 3öiUmU; 

Satınalma, imolat ve imalat MUiıeadisliği Eölümleri ile sakı bir i~birliği yuperek 

hozırlamuktodar. Hazırkınan bu bUt;eler, esnek bUt~elerdir. Esnek bUtçder,. kar-

~ıla.~tırmo olonağını elde etmek amacıyla lıaztrlanmaktadır. Bosamakh esnek bUtçe··, 

ler ise, hazırlcınmc.ımcıktadır. Her böl Um kendi bUtçesini huzırkımakta, muhasebeci 

do bunları rakomlaııdırmaktodır. Satıı bUtçesi yerine imalot bUtçesi temel bUt!i.a 

olarak kullanılmaktadır. imalat bU~e51 ~~;Uretim, materyal. imalat döşem ve 

donatımları, i~çilik, ıDakım ve onarım ve genel imalat giderleri bUtçesin .de 

oluımolctodtr.' '' . ~ner borçların ödenmesi ve beklenmedik durumlar için, mini-

mum bir para miktarı ,do, haztr bulundurulmoktadtr. BUt~elerdeki tahminler ile 

uyguloma sonuçları erasındaki olumsuz farklar, sorumlu böiUm yöneticilerine mu-

hasebecri tarafından bildirilmektedir. 

iıçilik maliyetlerini ol~turan her bir maliyet unsuru; i~letme eylemlerin0, 

imal edilen mamul parçokırına, kullanıkın f1çilik tUrUno ve fabrikanın b<>IUmle-

rin0 göre kuyıtlara geçirilmektedir. Koyat fi~leri; direkt ii; ilik ve endirekt i~-

çi lik mal iy~:::tlt~rini yüklenen mumul pur;durım, kullanılmayon i~çilik suctk•rini, 

direkt iaçilıik saat ücretlerini ve kullanılan direkt iıçilik saati miktart gibi, tUm 

ilgili verilerin kaydedilip toplanmastno olanak verecek biçimde dUzenlenmektedir. 

ı\\omul parçalarını imal etm~~d~2- kull~:ınılan makinelere, imal edilen mamul parça-

larına, imalot sUrecinde ol~aıı aksomalaro ve imalatta kultondan endirekt i§çiliğe 

iliıkin tUm yUklenebilir maliyetler, kayıtlara geçirilmektedir. Fubrikado imal edilr;;;;ı 

belirli parçalara uygulanabilen tUm direkt i~~il ik maliyetlerini toplu olarak gös-

l'eren "Sipari~ Emri Raporu 11
, dUzenfenmemektedir. Hurdaya ve fskartaycı cıyrılon 
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mamul porçaloranuı sotf§ındaı sq11anan tutarlar, ntuhasebe koyltl<;ııımo geçlril

mekte ve imolot maliyetlerinden dUtfllmektedir. 

Yöneticller i"'ol etme yo da sohnolma qnoftzle_rin~, birki wnaliyet rakamla

rını kullanmclctodtrlcır. Maliyet analizinde lltfli ttm ITIOli)(f!lt w.rilerl gözönUnde 

bulundurulm~ Wl her iki ~-~in maliyetleri koqe fqt-Hıdtrkeıı de, dahcı 

önce belirlediğimiz ilkelerin Qncck bir kesmı uygv,Jqnmd.<tachr. YöneticHer tmd 

etme ya da sdınol.rn..:ı analizinde, ~k muliye;tlerı ile .flfsot moliyetk:riııi gözönUn-

de bulundvnnomoktcxhrJor, /VIoljyet unsurlun, zoruniv ~duk~ gözden geçirilerek, 

maliyetierin sabit ve ~~l~ oJ9rQiç wr•leyıaşmdo yçıpkın hqf(Jior, önlenmeye 

<ialetılır. i',\aliyetlerin kcıps·cıdığt ger;ek zaman sUresin in, aynı uzunluktcı elmusınu 

dikkat Gdilmektedlr. Bu nedenle, fii tt maliyetler oyhk, t<:ılımiııi maliyetler de, 

3 ve 6 aylık hesoplar1taaktadar. Avrupa'da otomobil imalat iıletmelerintn bozısı 

birleıerek, gereksinim duyduklari llftOIIftul parçalarmt sunueulaıdon birlikte satın

almakta ve sonuçta t~itli yorarlar ~lanaoktadu-lar. Blı:lm ulkemizln imalot iş-

!etmeleri ise, imalot terUnion ayn& elmokla birlikte, ltirleıme yeluna gitmemek-

tedirler. OY AK-REN/\ULT, TOFAŞ ve t\1'-1/-.DOL gibi rakip i~ letmelere ilişkin 

bilgileri, onlara ayna maınul ~alanna i.mal edeııt surwculordon scığkınaktodır. 

Fcbrikanen Maliyet Muhaseltesi BöiUmU, imal edilen monıttfl portalarma yoldenen 

maliyet unsurlarene ve ~olaımo sUrelerlnJn botkıma noktalarını, ~n doğru ltir biçim-

de bel irleyelı>ilmektedlr. Makinelerin tmolot kapusitel.ri, Imalat dö§em ve d~matım·· 

larında beklenen otOO'lasyonun tı;thk muliyctleri ve lmalot sUreci Uzerindeki etki-

leri de, iı;llik maliyetlerinin uncliziııde gCSzönUnde blllundurulmaktodır. 0cr0k

sinim duyulan mamul parçolortntn ve moteryoUn fabrikada ltınal edilmesiyle sağla-

ııacok potansiyel tosorruf1ar, geıltli nedenlerle hesaplc.ınamamaktodır. Seç<:;neklere 
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ili~kin moliyeıtlerin .kaqtlaıhrılmasanda, sadece net değilken maliyetler göz

()nUnde bulundurulmekto, sabit moliyetler l5e 'ult.ftaurutmamaktadır. 

D. Hukumet Yö,cet.m<;likleri 

1-lukumet karcırnomesi, OY.L\1<-R.H-!/,ULT'ca dı1arıdan ithul edilen rtıumui 

porçulurının ve materyalin ~zd"'sini het ge;en y1l a·zaltılmasını zorurilu kıl·--. 
mCJktc.ıdır. 0'/iJ<- REl"·l/JJLT kendisince imal edilme olanağı bulunmc.ıy<..ın pcr~::..ıkırı 

imal ettiği otomobillerin sattı fiyatların•, Sanayi ve Te.lnoloji Bakanlığı §U 

şekilde saptomı~tır; REN/\ULT 12 TL 109.000 TL, REN/-.ULT 12 TS 112.000 v+:..:ı 

REN/\ULT 12 Station 115.000 Tl'dır. Fiyatlarm Sonuyi ve TE:;knolofi [,c.ıku;·ılı&jın~ 

ca belirlenmesi, otomobil Mncılatçtlarının tekel kurmolannı ve O§ırı ktır ütmr;-k:ı-

rini önlemektedir. 1.1 durumda, oractlar ~arı kazanç sağlamaktcıdır. OY/' K··· 

REI,!AUL T otomobil Fcıbrikaları'ntn kun•luıunu tescil eden hukUrnet karcırnamo:-i, 

Torkiye'de mekanik iıletme sanayiinin kökje§meşini, OY /·,K- REN/\I,.ll T'nun be~ ta 

gekn amacı scıymııtır, Devlet OYAK-REN/'.ULT'ya finansal yardımiordu bulun-

mcımuktodır. Sanayi ve Tek.ıoloji Bakonlığt Otomobil fiyatlurını suptamuklu 

olum:;u:ı: Y"~rli imalot on ... nının ber geı;en yal urttınlmasını zorunlu kılm,.ıkk Jc 

olurrılu etki yopmoktudır. 

ı::. ı'. ·.evcut imdat Dö10m ve OoNt.pac;ırfiUt' l}ae_üS.i~i, .fwuz.unurı _}•;tnrı.n:~~: 
ve i, \ik tör ı 

O V /;K- REi'JtJJL T'da imalot miktarın ın artması talebe deği 1, i mu lot kc;.ıv· 

sitesine bağlıdır. OY /ı,K-RENt\ULT'nun ve Turkiye'de mevcut öteki otomotiv 

kurulu§larının imalat· kapasitesi yetersiz olduğundan, otomobil talf;lpleri zuırncı· 
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nındo kar§ ıkınamarn defa, bu nedenle pi yoseıda daha doymamtt bir talep bulun-

maktcıdır. Tcılobiıı onocık 1/3 U kcırıalond>ilmaktedir. OY/\K-REi'·.l/LUT, aylık 

980 otomobil talebinin, ancak 364 adedini kal'§ıloyd>ilmektedir• Sanayi ve 

Teknoloji Bokanlığtntn otomobil fiyatlaranı ;ok dUJUk soptamala, :ıalkın para· 

sını değerlendirme ve spekUiasyon omoca, bw Q§ll'l talebin olutmaımı sağlamı~tar. 

Hukumet karamornesi ytldo 20.000 otomobilin lmoıotını 8ngörmU~, OY/\K

REı···V\ULT bu sgyaya QçUhçU yaldo ulqmııttr• OVt,I( •. RENt,ULT•nun endUittido 

olu~on <Snemli te1tnolofik yenilikleri izlemesi oJPftar.;ı<ht. ÇUnkU, bunun için 

Devlet Planlema T9fkf.f(Jtı•J' izni ge~kmektQ~ ~ Pw. U'lvctO, qeıitli kısıtlo

molor bulunrndttcxbr, t.yraca, Turkiye'do yabanÇ• ie""pyeli :ku..Uiu~lar.. cıneuk 

ycbarıc:a ortağin aytn qhıri.ık koyoc;:ağt sertnaye ile imalot kapasitesini arttırabi-

lirlcr. iate ttim bu sınırlomolor, OYAK-REN/\ULT'nurı imakıt kLıpc,sitEislni gent~k+· 

mesini <Snlernektedir, 

OYi\K- RENAULT en etken ve çağdaı mukineJ .,;in .kuUanatriıosino 8ncm 

vermektedir. Kullamlan bu Jnok.ineler l:Szel om~ i~ ;rioktnelerdir. imalatta kul·· 

lonıkm mcıkineterin kapas.itesi en iy.i biç.imde ı..;noUz f.:ıdil,m~;ktedlr .• 0\'tJ<-

REr-.l~-\UlT'da .kullanılmayan iıtiolot kap,ı$ilE:.ı$.1 :but.uriirıuifıoktadır. OY !X- REl'L\Ul r 

tarafından :imdi .ecUlen .REN/\UlT ~töiriöb'ii'teti, tsze:l t>lorok seçilmi§ personel 

yönetimindeki .özel incikJne.lar.le gei'Çekleıt.irrlmckte ôl~p, TÜrkiye'nin iklim ve 

yol koıullarına r()ze'i'llkk~ .uydurulmU§ ·b.uluntnciktodtr. ,_;QO deği~ik c;e§it oları 

80.000 parça, nEır gUn ambardan otely.e:lerG :W~k edichnektedir,, t,/\ekonik atef-

yc;;sinde haliiıaz-ıröa her gUn, yerli muhtevn orani % 90 olon 125 motor ve 125 

vites kutusu ve aktarma organiara imal edilmektedir .• Bu amac:n uiO§mcık için , 

OYi\K-REN/ÜLT''nun :takım tezgahiart parkı kurması gerekmi§, böylece Torkiye 
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i:>ze 1 sektt.srUnde 610 oc:let taktrft tezgahana solıip en bUyUk i§lem otelyesi olu~-· 

m~tur, i3u tezgahlarda gu,de ISO adet otcınabU imal edilmektedir~ Çoğu tam 

ve;; yarı otomatik çaltion bu makine ler, yan· sanayi kuruluılarınc:o i md edi Imi~ 

tUm döğme demir Ve c:kSkUmleri ialeyerek, ~ok hassas RKJklııe par;oları imal 

etmektedir. Propon gozı ile çulw:ın lsıt-l,tem Atolyesl, bu akındo Tuiid}'~)'dc'.~ 

mevcut tek Qte:,lyedir, Tum ve yarı otornotik rnukinaler kullanılmokk,, JG[:i§kcm 

i~ç i lik maliyetleri az·:ıltılmaktadır, .l.ıu otomatik mukinelerle yapalan i mu k.ıth.i, 

belirli tip mamul pCU'çolarthın imalatırıo daha fcılo buğh kahnmaktcıdır. !~ı

vt.::mlı kabul edilen imalot dbzoyinden daha 4.10~1 bir duzeydc, otomatik m;.;-

kineler kullanılmamaktadır. Otomotik mdclnelerin :7.orunlu kıldağı i~lotmu surm~-~yc-

nin scığlanmasında, herhangi bir ~lufcle k<Jtttlqtlmand<todır, ~/lerke:.' 8ankusı 

OY/\K-REi'ltJJLT ·~a gereksitlim duyulan dtivhd ,cscJQyemeyiııce, OY/'X~ REi'·1/ u ı .T~· 

'nun ortağı olon Regie RENAULT Firmosa, 50 milyon dolar kredi vermi~tir. 

OY/\1<-REtV\ULT, otomatik mcıkineiQr~n zorun.lu keldeğı yetenekli porsonele, 

bakım ve onarım personeline sa-hip bulunrnı:Mfğclır. 

OY/X-REf·.J/..ULT iıe aldığa uzman olmcıy9" itt;ilere gerıel ~okcı test lerini~ 

uzman i~c;ilcre de, mesl~fc smcıvtn& uygulomcAtadlt, Turn i~çilere, i~E: alınınce bir 

oy ya da iki ay deneme sOresi uygulon.tR<-*t~''• Yeterli $ayıda uzmun ir;i 

ı;;alı~maktudır. Uzman i1çilerin bulunmamusa rıGdeniyle dcğiiJe, y(;;terli deşGm 

ve donatımı n bulurımameSI n<.:deni;,ie~ büZI p~<.ılur ithal edilmek~edir. ;:cr-

sonel yönetimi ve iıizmı.:;tlerin değerlertdirf-şi, gerek iç hLmetler yt'•nG:trti(;" 

liği, ger(::kse bulirli sUreler için geçerli ol$tı'k Uzerc, iıc;i sendikaları 'if· ··.--"~·,-· 

lun toplu SÖZlf~~fT\0 nUkOmlerinc göre yUrUt\JtMef~;tEJdir. ~~letme personeline Lir ;ok 

sosyul yararlar scğlumı~tır: .yılda iki oyhk lktafftiye, Uc;retsiz yemek, tıbbi y..:::r·-
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dmı, doğum, eturn, evlcn~e yorci,ınl,ırıyL, tatıl harçt.ğ·ı; bunt.cır ora~.i~d~d·;;: 

OVl\K .. RiEt'.J/,UlT b~artsınuı sUreklili~lni ~lumc;:ık ic;i,, her zam·~·n UstUn 

nitelikte elemanlar it~ olm\.lğü, son.r..;ı du klunlan eğitmeöe tUre~li tlnQm ver .. · 

mek~dh·. OYEK·REt.l/,UlT gerek Tijri<iye'~, g~fGk.se yol:>oncı ulkelerde, su-

rekli olarole geli§tin:ne kı.Jtskırt dUzenleme~tedir. 

OYAK~~~NAULT'nun kilit nddolonnda~ ~kı:tl~ y.e.te"e~leti oldukça Us

tOn ve yeterli soyıda personel ~ohımaktadıh Örne~in~ kalite ~efi doktorasını 

vermil yUksak makine mUhendi.Jd~r. Her servis, teknik personetin yetenekle..-
. ' 

rinde mevcut ek~iklikleri, her ~1, Ust yf:Sneticilere bftd~nr,ıe~t~dir • Üst dUzoy 

yöneticilerinden bir ktsmı, eğitilmek ve uzn'lanlık bilgile~ini orttırmak iJzore, 

her yıl yurt dı~ırta (Fronso~y'o) gi)J'ld e~ilrnektedt~·; OYaı~RENi\ULT ilk kuru

l~ yılloranda, yUksek Uçretlerle kallteh personeiJ i1e cıln:ıJ.ttır,. ~letmenin so

hş besiOmU bulunmamasına ka11ın &C.Szleırneli genel d~thm ve şah~ §irketi 

(i'lıotorlu 1\ruçlar irnalot Sota~ A~ Ş .... tv\tJS) bulunmakt.~•.r~ t.:\1\lS /.nonim Şir·· 

ket i mutematik modellt:~rle otom.obillere ili~kin tüfep cınal~'i yapmaktcıdır. ı'.\u~

teri talepleri ı\\,A,iS'in servisler bölumun.e gelmekte ve MAiS genel mUdUrlu

ğUnde toplanmaktudır. Taleplerin kestirilmesi nde, Devlet ~tatlstik EnstitUsU 

nUfus ve gelir duğtlamı bUitenlariüden yor..Jrtan•lmoktadır. Bölgolerin satıncılmu 

gUcU, belirli illerdeki boyii ve 1ubeler ora<;ılığı ile belirl~nmektedir. MtdS'in 

Torkiye'de toplam 66 ba1'iil, 19 1ubesi ve 17 adet ~ (8) t:f;pi boyiisi bulun

maktadar. Bu boyii'ler, otomobiliere ·çabuk ve gOvenilir bir bakım uygulanmasır i 

soğlayan standort tesislerle donotalmt§ttr. M.~iS oym zamonölq, boyiiler şebeke---
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si aracılığı ila, tUm yurt içindeki yedek por;o dcığıhmtnr do kontrol et

r.T'.ktedir. OYAK-RENAULT'da EndUstri h\uhendislllji ElöiUmU, ötomobilin 

kolitesini dUzeltici önlemleri olmakta, gerekli araç ve gereçiNi s~lumoktu, 

ve makinelerin en iyi: ,biçimde yerle~tirilmesine yoıdtm etmektedir. So~ 

tınolma SöiUmU işe spesifakasyonlorano uygun olurak seçi Imi i parçolarr 

imafat progronuna gtSre temin ederek, kcılito kontrol servisi ne yol.lumokta

dır. imalat Ec:slumu; istenen miktarda porçayı, istenen standartiara uygun 

olarcık on kısa:· zamanda imal etmeye ~JOI'oktQdtr;. Dizayn mUhendisli-

ği henUz kurulmomeıttr. N\odeller bu rı~denle, Franso"'dcı çizilmektedir. 

Ou nedenle, önendi teknolojik geiJa;net.r )110~ 'fOhımcıkır yapılmamak

tar yeni teknolojik geli~melet Fransız Rı.::gie REI'.!AULT Firmastncu izlen

mekte ve OYAK-REN/\ULT uygulaRmaktadw. R<:ıalo REN/-\ULT binlerce mu-

'. :~ '!~ v~ teknisyıe:nin c;altth8• ;ok geala ola.w:kluo tohlp inc:clom,~ı v:..ı c:·cır·· 

t!rmo örgUtU lle, otomobıl sanôyll dolema, 

i. Kopoh devre $Oğutma dUzeryi, 

ii. Seti im<JI edilen ku~ok ot~JII~Ple .4i.k fren sistemi gibi, önem·· 

li teknik yenJtild:3r getirtni~tlr. 

OY/-\K-REI\.Jf\UlT, .Fransız Re~ie REI"liıll~T Fjrmosmdan trcınsfer 0ttiği 

,d~noloji, :know•how .vfJ pa.ten.t if~ otoı:nobHI.erlrıJ imul etmoktedir. 



lll 
' - 361.;. 

6. Nihai imal Etme Ya Da Satınalına kcrarafttft AI1Rft'IOII 

. OYAK-.RENAULT yöneticileri, seçe11eklere ilitkia yatıram ve finOMman miktarını 

v.e alınoı:'' kar(lr'tri Jıletmenin tum politikaleri ile tufcrlch~ıftt, göz tinUnde tutmamalarına 

ka11•n, muhendislik, personel ve tedcrik sorunlaranı göz tsau .. de tutmaktadırlar •. Y6neti-

cil er, imal etme, ya da sahnelma sorunlarını, ancak bir tcruftluluk durumunda cl o ahp 

incelemekte, baıko bir deyiıJe, TUrklye•rtfh e~Oftcmik kCfUIIa-ı ~edeniyle, bu tUr bir 

sorunla karıılaımaktadırlar. Vt>neticiler csfomobilin. pa~al~uliı i~l etmeye bdtlal'ncıdari 
önce, parçaların fiyatını ve kaliteiitai, iJnueulcr~~ imal atttldaH paÇalcırın fiyat ve ka~· 

i . 
litesi ile kaı'lılelltırri\aktodırlar, OVAK-RENAULT, holiho2:trdo imal ettiği parçalerı imal 

dmekten vazgeçerek, ithal etmeye bCiflamamaktadıre Nedeıai, yurt dı1ına olan d<::~viz 

çıkııını önlemeye dayanmaktadır. OYAK·RENAULT, loportcıyı, fcrlcrı, ön torpidoyu, 

kcırb UratörU, bufileri, sağmanları, eksonktrik mfli iinoiri"i taıınamel\ ithal etmektedir. 

OYAK·~RENAULT, ilk kuruluıuno göre, daha çok parçayı ve moter)l<lli kendisi imal et

mektedir • Fakat, tUm parçaları kendisinin Imal etmesi Dl'7*"<sızdtr • Çunku OYAK-RENAULt 

otomobilleri, binlerce pac;adaft olutmaktc ve her pcrçaat&ft öftemi iıletme için aynı olmak tu .. 

dır. Bu nedenle, bazı parçalatan ~u~~~ulcırdor\ ~atınalıRmaaı ve Ithal edilmesi :z:a-unlulu-

ğu doğmaktadır. Şimdilik belirli bi~ ~~obi1 Uzerinde vzmanlqma amacını gUden OYAK-

. RENA~ 'lT yöneticileri, otomobillerini Çetitil kılmayı planla natanakta cıncalc piyusu duyuneo 
. ' 

otomobillerini çeıill i kı lmayı ama~lomcıktadırlar • 1948-1976 yılları arasında tosbağa biç i-

minde otomobil imal eden Woswagen, piyaaa doyunc<ı bu modelderı vazgeçerek Gulf ve 

' 

Pwssete gibi değiıik modeller imal etmeye bqlamıthr• 

OYAK-RENAIJL T yöneticileri 1 bir mamul porçcıtrna ilitkin imal etme ya da satın-

alma kararını alırken, daha önce de belirttiğimiz gibi, bir etkeni, öteki etkenleri de 

g5z önUnde tutarak değerlemektedirler. Bazı porçaların imal edilmesi ya do satınalınması 
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karcrı koloyeo alınmasına kattıl\, kouçuk'a tszellik verall va kimyevi madde ihtiva edı:fn 

pcırça!aro ilitkin imal etme ya do satanolma karcırlatntn olmmc:ısa, oldukça gUç olmaktadır. 

ima~ e~me ya da satsnolma kararına botlonırken, karcra ilitf<h• tsnemli sayısal ve niteHksel 

.:_cA' ~'erin listesi, ilgili kiıilerc:e dUzenlenip, yönetime verilmemekle birlikte, y3ttrımların 

;,3eri dönme oran.ı gtsz tınunde tutulmaktadır. Ayr1ca, mamul perçalarına ilitki~ imolc'lt i~

lem!erinin niteliği ve genitliğini belirten planla do haıwlr.JU"'ktadar. imal etme ya da 

satanalma kcrarlorıylo ilgili tum etkenler, daha önce açıklachğımtz ve 11 Kontrol Kcıi)ıdı" 

adı verilen bir tabloda göstwilmemektedir. Y&ıeticifc;ırila değerlendirilmesinde guçluk çak-

tikleri hiç bir etken bulunmamoldadır. Haıgi p~çalcr-tn Torkiye'de imal edilm(:ısi ve han~ 

gilerinin de ithal edilmesi gerektiğine, tirkati kuran iki ortak (Regie RENA~ 1LT ve OYAK-

RENA' 1l T) hukumet korcırnamesl~i gtsz tsnunda tutcırok .b~lirl~miJ ve devl~trn koyckıg'J san ır-

lamolara göre değerlemiılerdir. Bir rriomul paçcıit imol ecfil~e ve ithal edilmeye bQ~Ian

mcıoon CSnce, ytsneticilerce <;ıyrtnttla bir biçimde analiz edilmektedir, imal etme ya da 

satınalma seçeneğil'le ilitkin maliyetler belirlenmesine kCI'fa•, bir tablodc.t grupla halinde 

,;ıösterilmemektedir. Maliyet muhasebecia i mal iyat v.erilerl•i toplay tp doğruluklarını değerle

mektedir. OYAK-RENA!!L T'dcı i1letme içindeki bilgi •lut bitirni~ foiansaz,cır s•tomı.~t•r '"\v

rıca hangi raporların hangi yörletfcilere verilmeıi gerektiğJai de, onkır septamaktadır. Yöne-

ticHer bir mamul parçasana ilitf<in imal etme kacırtnı bir kel old:tktan ~onra, bu parça 1u 

ondc:ı iıletmede imal edilirse maliyeti au ~ada olur, s~v~ulardan sotal)ohntrsa, ycı da dı-

~crıdcn ithal edilirse bu koda olur diye, bir ,molivat hesaplomcas.•n• daha sonra deği1en ko

§ul!orcı gere sUrekli biçimde yenfden yopmomcıktadar. OYAK-RENAilLT yöneticileri, imal 

etme; yc1dcı satınalma Ol)ali%inde kullantion maliyet ver.ilerinin, beklenel) maliyetlerle bir 

tu~c.l"lıltk içinde olduğu konusunda, imol etme ya da satı:nolma kararından etkilenen tUm 

böi,Umlc0rin boıkonlarından yeterli bir gUvence almamaktQdarlar~ Oysa Fransa'da bu gUvence 

cı~ ,.,md<tadır. i1letme butçelerine ve tahmini maliyetlere: gerçek eylemlerin yerine getir il~ 
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mesi sırasında, imal etma ya da satmalma kcrCJ"Ioraıtt uygulamaktcıa sorumlu b81Um yöne-

o~.~ d': <:-ince bağlı kalan ıp kclmmadağ1 1 kısa cralıkleri o korttrol edilerek raporlanmaktadır • 

. '··~.,~Ir'~ muhasebacisi iıletme içinde e1kin bir haberleımeyi tom anlcun'rla saijloyamamaktcı·· 

rl:r ~ i~!·3hnenin yapısına uygtm t.ir maliyet muhalebeti listemt kurulmut olmasıncı kartın, 

r.ıc}fycJt unsurlarinı yorumlayap rapor hali.nde sunan ele~ yel< denecek kadar azdır. Ay"· 

rıca? muhasabe btslumUnda ı;alttan eferrldft'CI' turit ila~tti&l i'Auhdaebe kayıtlarını yapma"-·· 

~'o harcadıkları için, bu ite belirH bir z~ do oyıroMJMdctodırla • Muhasebe böiUmU; 

md iye t unsurlerını, faaliyet bUtçelerini, fon ok am tobi•Uftu, pao bUtçesini, gel ir tablo-

sunu, Ucret tahakkukiCI'anı, ve maliyetleri e ilgili verilerı,. dönemler acıaı ve bUtçelerle 

karıı!~tırılmosını, bir rapa halillde yöneticilere sunmaafAO lcorıııt, seçenekiere ilitkin de-

0ilken ve sabit maliyetleri ayırcrd<, bir tablo halinde IUfti'I\CJiftOktcdtr. e· te yandan, her 

iki seçeneğe ilitkin ortaloma yotırem tutert (çoltıma sermayesi) da hesaplomamoktadır. Oysa, 

i~çilik maliyetlerinin orttaını muhasebe b<SIUmU, imalot b8ltJMU ile birlikte yöneticilere ro-

por etmektedir. Tum mamullerift vergiden tsau:ekl net kanu gösteren gelir tabl01u da, mu-

hasebe bölumUnce hazırlanmaktadır. Muhasebe böiUfthtee ek mQiiyet onalizi yapılmadığı 

gibi~ yöneticiler ce de bu ek maliyet cnali~inin imal etMe ya da satartalma kaarlaında 

yararlı bir aaç olduğuna inanalmamaktadır. Dağ it ik kcrCI'Icr için değ it ik maliyetler sap-

tonarak yöneticilere sunulmadağı gibi, yönetim muhasebetiM ilia';ia teknik ve araçlar da 

(Pa~a Paı Grafikleri, Direkt Maliyet Yöntemi vb.) kullOiltlmomaktodtr. Yöneticiler muha-

a.zbe verilerinden, imal etme ya da satınolma kaQ'Icrtqdo el\ iyi. biçimde nasıl yararlanu

eokJcrınt tam bilmedikleri gibF, ayraea daha ısttee ol.....,,. iMc;j etme ya da satınolma ka-

rcr~cırının; teknolofide bir değitme olduğu, mUtteri ger:~inmelerinin arttiğı, iıletmc-ıler ara-

sındoki rekabetin 1ictdetlendiği ve kalite stoftdortlaran.., değ·itti~i durumlarda, yeniden ~öz·· 

d·?.n ~ıeçirilmesinin soğlodığt yarariara do inonmamoktadtrlcr. Aslında Imal etme ya da satın-

dmcı seçeneklerine ilitkin moliyetlerin, en cız olh ayda J'>if gözden geçirilmesi gerekirken, 
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yöneticiler, çok soyıda mamul parçast imal edilmesi •ed-iyle, bunu yapamamaktadarlc.T. 

Yi::in--:::tieiler imal etme ya da satınalma kcrcrlaayla ilgili verileri, Teknik ArOftırma t·;:·ru-

bunun yaptığı fiyat anal izi erinden sağlamdctadarl ar (3). 

OYAK-RENAIJLT'da, h-dr bölum, eylemlerini kendi yetki ve sorumluluk sınarları için

dG ayrı bir kuruluı gibi sUrdUrmektedir. Btslum yönetici'leri kendi bölutnlerinde .oJuıon eıi<

scldıklc.ırı ıomonındo ropCJI' adar~, Ust dUzey yöneti1;i1erfl.e bilditınektedir. lmol etme yo 

da sdtinolmo korariarı yöneticilere göre, öteki yönetim kacrlarinalt yanında daha önemsiz 

kalmaktadır. OYAK-RENAULT yanetic:ileri, muhasebe böiÜ~~ k~ar olmoda kullanacakla

rı rapor ve tablolarin c;ıdını ve tekli~, r,rca:tiltM~jw~g;dtrMi;~·.,r,~t{f~trne yo dO ·~'iAdtme·1*.ar:cr · 

larıylo ilgtli etkeni eri, tum yönetim dUzaylermden g&«Jfi~~ .. Cl Genel WttJdUr değerte

yerek ve hdkUmet kardl'ndfrieii~i de göt tuitO.,.de bulurldUrcJcH rıihal kaci-i altitaktbdır .• 

OVAK·-RENA!JLT'nun imal etme ya da satınolma kacrlcttftO ili1kin bir yönetmeliği bulun·· 

madağı gibi, imal etme ya da sahnalmo karari<J"tna iUtki~ politika do, bir kitap halinde 

basılmamattır. Bu politika, dönemiel değiimaler nedeniyle de yeniden gC::izden g..::çirilma-

mektedir. OYAK-RENAULT'da nfhoi imal etMe ya do s.otı.aolmo kararkırını olacak bir ko-

misyon henUz olulturulmamıttlr. Nihai karar.t alan ·::.r~~~ MudUr; niteliklerine nC::ire sınıf-
·:: ·_ ,· .. 

landırılmı1 maliyet verilerini yeniden gözden gec;irmediği gibi 0)4'tco, imal etme ya da 

satınalma kararlarının itletmanin ktrhlığına ne ~lçude a*ileyebileceğini de planlamamak-

tadar. Sonuç olarak, mamul parÇalaano ve materyal e Uijkin imal etme ya do satınalma 

kararlarının, OYAK-RENAULT yi:Sneticilerinçe tutarlı olaoac alanmadağına söyleyebiliriz. 

(~~) Mamul parçalarının imal edilmesi ve satanalınmasına ilitkin rokomh,.tit,..ek, OVAK
RENAULT yöneticilerince saktncalı gi:SrUidUğU için buraya alana~CıriYıttttr.: ···-



UYGt ILAMAYA ILIŞKIN SONUÇ VE ÖNIRIUI 

Imal etme ytl de .sah...lılnlı awUd.nJ ~ lfletMe ~ett.ilerf,' '-'u -.eli%de çok 

oz muhasebe bilgisi kuiiCiftfW!dcta~hrl• • SedMe değlpell ndı)'etl• k.t•l• ilaili mali· 

~'et~ er olmasana kaijen, hem ELMS - de OVAK-R!NAU\.1 ,e~ti.tll•i~ f.,ğu kez aenel 

imatat giderlerinin tumunu, ,.. .. aeae1 itMI.t gldert.itWt ı~~, ••t~ gtderlerittf, 

!)enel giderlerı ve y&setiM gitlerl•lıti ele ..ı ı. k~l..- • fıletme ~etieileri 

en uygun imal etme Yf1 eJo taNelıM ....... , te .... lti•, t~Uhalebe v«Jlerini yar

dımcı olcr·ak kullonmomeldatllrlcr. IMII ..,_ye ele ••••ef• k•erlwaaa" alanmast, ço

ğu kez: kendi ak~tane, yeMi fC*C INNictllllllk...,. UyguiGRlle yqthÖ11UC itletmelerin her 

ikisi de, baz:, irMI etme ya M ........ lc•arlcın aiiMickMiwi.CI'e Fekat. ltu tıletmeb

rin Ust dUz:ey yönetlcilert, Imal e,_ ye ............ kar.ı. .... , 1tfet...Me oldakla-

ra & ç~lt korC!I'Ift (çellfi"CCI"'&&a glrif k•iMI .. "'ir~ı.l• keır.IGt) ltia«<e en tşnem-

siz oldukları konıtuuılaehrlCI' ~ 

Har tki ltietmedeki ~etlcller, ..C..WI ,_,aı...,. llMiot •allyederlnin analı .. 

z:indel sadece 4itekt tıçHtk ve IMtaf)lal ıınoliyetlarlltl lwllaaınd<tadular. Maliyet qna

lizine, kuıkusuz ek genel lmdat gl4erlarliılln de dahil etft.l-.1 gerekir. Eğer Gk ganal 

lma!at giderleri, tmal etme setefteÖIAht fiiKIIlyetlerlftce lfeiiiMG& lte, imal etme sec;e

neğinin moliyet tutart elduktu tiUtuk elur ve tUM ttdıye•ertıt kuiiCII'Mid~ı !tir kara 

f<odar dq, yanıhacı .&ur. McJter,d, tllrekt fıf1l• ~ tieöltkeıt g.-eJ hncdQt giderlerini 

(C!o~a yukcrı tutar-co ek medtye-e ydceft) ı..- wt _.,., eö• 'Jidiy~tler tutarlı 

bir bt~tmde hetcıplcınw ve tleğrv .aardc o,rtleWUrlet Jte, lcutkUIUI tim ııtaliyetiGri i~e

ren onolizlore göre, daha aniQI'IIa ve tel.ctdlc ,-Meft ıle~ .,.o.~ .-u~lcır verebHi-. 
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imal etMe ya do sot1ftOinta scruttu oldukça lccrRqak bir. urua olduğu; için, t>teki 

i~letme karorl~ena göre çoğu kez doho ~111hh ve doho bili"çli bir l"çelemenlıt ya· 

pı~masmı zorunlu 'kal cr. Bu scırult Imalat ifletmelerinia ill tsfte•nli s•unlcwandan birini 

o~ u~~urmasıno kartı.,, uygulama yapttğım•z iJI~tmele da bu gUtte dek ayıu tsaeme ~c-
,·,;, .· 

hip t'lteki iıletme·;·•orunlaı gibi gereketa tsf'em verilerek ilKelenmemil ve bugUn de, yi-

ne tncelenmemektedlr. Sonuç olord< her iki itletmecle de, "imal etme ycı da satınalma 

sorununa ilitkin olarcık al&nOQ karalqdo, Çetltli hotolq' yoptlmd<tadar, imal etme ycı 

da sattnohnc karcırlara konusunda uygulama ycıptt~amız itJe.tmelerde, uygulama sonucun• 

da e!de ettiğimiz ortak bulgulara (hatalcrt) seRelllkle Jti)'lecaıa saroyobiliriz: 

/' 

i. iıletme yt>neticileri imal etme ya da aatanalma ••ualaruu genellikle yokum .$ 

sama eğilimindedirler. 

ll. imal etme ya do Jotanolmo analizlerinin çeğu değlaJ<en ve ek maliyetlere 

dayanm.olaa gerektiği yerde, fiili maliyet verl1erinilt bUyOk ölçilde kullarulrnası f\G-

d •• en ıyı e, 

iii. 

son derece tutcnaz aoyıiCft maliyet kOI'falctt.,..alc:J'It'<l ~anmaktadır. 

Sabit maliyetler ile değipan maliyetlerlll ta\11"' kesinlikle yop•lmamokta vG 

birbirinden kesinlikle ayral~ndctcxhr.. 8Uftun :ftedlllll, tıletnııe ytsneticilerinin maliyet 

ayırımıno gereken önemi vermemela-ifte ~c.ıktocıJar • Ayna zamanekı ltietme yöne

ticileri, maliyet oyırırn1 yapnde için gereldi za1ırKII'U ayarrnowd<ta ve bu nedenle d0, 

daği~ken ve sabit olarak kulla~tılon maliyet tutorlcra do gerçek tutcırları hiç bir zaman 

yanıutmamaktodar. 

iv. Ek ;iwgliyet anali~i yapalmamaktadar. 8u cııaliıı;i" yapılmomasının bir nedeni, 

hü)'Uk bir olosalıklo değiıkan ve sabit maliyet ayırımana" yap•lmamasma, ?iğer i cı~, 

bt• '"lncıfizin imal etme ya do totınalma karorlc:rında yaarh bir craç olduğunun henuz 

hilinm..:;m...;;sine dayanir. Oysa, ak maliyet analizi gelitrnft ulkelerde, hem imal etmr.:; 
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ya de sattnolma koraıc:rtfttla ve "- de, tshkJ Ip.._ kct~hıruut- ... ..-Irili. bfr 

rn•Jha.~ebe verisi el«d< kullaRtlndctodw, 

v. C· teki maliyet bttiW'Iaıt .e Maliyet ~erl t.Jett~e ~Mcfleti~e çek 

cbh,·:ı fazla yar~ s~latYkJicraltcı k<:rf-', ytitıteMctlcrt teıJu kec iJna&at Maliyetlerinin 

~IJmdnU kulldnmaktOdtrla •. Tum hncılot lftOiiyetlwiala tauiiOIIltJ~aa hn.el nedeni, 

i~l<::tıne yöneticileri,-•~ kcıra~ Dwlldfyetl .. d .. do tstdci J'll(lli)letleri kul

lanmak istemeyiılerine~ ye ekı tiMid Maliyet uJUtUPI.._ ~. •.e tr''' 841ebllme ye

teneklerinin buiUftMaftıatlftO dayanaltilll. ~ ~, bı. Ud fel•ttM~a_iJil muhcıseiDe 

~lumunde çaltt~ ~cıeelteetler, .teöitik kararlor lfla del~ MQily<ıtlf»"~ kuUonıl

me5ının s~ladtö• ~alcwtA WUitlae h_.• ~.<J'thte 
vi. Ytin.eticJier~ Naal etMe ya ele JahiKIIMCI ~ arqtwtlM»~It~ ve ana

lizinde, muhQfelte verilerllli• soöiCIIlti• y<rtr .. ,.a 4<1 td~wcla M&V«Jt kttullorın 

dt>nemsel yQ t!Ja ~ltrll aalıldcrla ~~__.K..,.ı.-. ,.. .. ,_CI'I~daft çoğu kez 

hobc-'f'sizdtrler ~ 

vii. Her Jkt itletna&Ri• tld e.,.. yo tk3 ,_aaa~._~~acıriCI't .. elen. Ust etuz('!y yö

neticileri, kara-ler•• al~AMCSaadcı kıt~., .a,..J.,, ~ 9' lc<:~Fttqak w fwomşol açtdan 

hiç de uyg~ olmoycın g~erl v~ telaıt~lerf lcultapddacltrlar. 0)1q, teoride 

muhasebe verılerinden ya-al~ cloho tl41ri ve ~ronol,. ~··._ .dch,ı uyg~ yok~·-·:··.~ 

lar mevcut otmastna kar)lft, ytSneticiler ..ıaoa ltult~tachıfc:r, c:•rneğin; b~a-lıoı 

analizk-'f'i, ellrekt MOIJ.yet ytiateml, ek ~lyet aaol.ı.t ~" 

viii. ftletme yöneti4Hari, tstekl ftlett~e lc~,taeJtrU eqliyet hesaplarının 

ya?•'mastnt zorunlu ktlat imal e~ ya 4o .atudmcı kpialqlftO er.ıa eloho çok al

maktcıdırlar. ltd< tp ifletmelerle rekabet ettoMI<, tari k~tıeda, fdlf"'d<, itçiler için 

c!-ıho iyi çal tt ma k~ ullcırutJ ~lomd<, t1tt -~ ~;lcilerJaia gerekimim duydu!',\u 
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vsrHeri iioğlomak, ye do ialetmeail• lctır etmelillf &tleyaR etk.-Jeri .ortocioft koldırınck 

;ı!bi, tsnemlt könulcro y&\etteJier, J~l e~ yg da satsaolm kcrorlauim ohnmosuıdo 

::'''"'eken önemi v&rmemaktedirler. 

ix, i1letme y6netic:ileri1 muhcaebe verilertnia, lmol etme y<.ı da ,atmolma kcrar

larında yorcrlı olabileceğini" ge~tellikle falcuaciQit;r"'• gibi ~riQI'I,a da, bu ve

rilerin ne f,Jibi yctorla ~lochğtru ve bu verilerdea •~•J yarorlonrlaeağanı henUz bil

memektedirler • Öteki ytifteticiler gJbl, ff~ böltJ.mlf yöaelfelti dct, y6netim muha·· 

sebesine ilitkin teknik ve CI'Ofladc-. 1tJril yçırcırltft~t~t Jtftt,· .., ~ ~.~anıııası ge

re!<en bir yöneti(!li oJmçktoc:hr ~ Çu..ku, iflttt~._ ""~ ~flti, belrrli bir de

raceye dek, temel itletme i<t:;l'arlcrmsn tUnı&Jvle ilgilldft. 

iıte yukersefa ssrolac!tğunız ~talqra.- dQcelti:I.MEfl-.1 toiJio .. ~fYlo, uyglllamu 

~~ı::pt!:;iımız bu iki iıletmeye ıu öf\eriJ~de butuo~Uiriq 

i. ltietme ytsnetic;Jeriaht, tıla.,.ht a.atthcszwtki eyl~..._. .-cb'dUğo ortam~ 

daki sorun alonlaru'llil Vf; yapılan ""emJi hattıfcr.ıt ~t~~ftdı;;ı, ~oıtaklar ölçU$Und~ 

muhas0be verilerini kullanmaya çalttmdert. gerekir. bu .._,hcs~be l,ilgJI~inir, kullanılcı

bilm(:ısi için de, yöraeticilerin suttucul~dart lofl .. lftCII re ftletmede i~l edilen mamul 

parçalerının ilgili maliyetleriral sUrekli b1r biçimde gt;zd._ gat"-'elcri gerekir. Deti§

ken ve sabit maliyet URIUI'l~utt., gU..IUk kc:ııullcrq uydurul.-t gerektiği gibi oynca, 

dönemsel olarak gözden geçirUmeleri ve ak~mik imolot rn~.tQ"Iorarull da dönemsel 

olarak kontrol edilmesi gerekir. 

ii. imal etme ya do satınalma kCJ"ariCI'tftlft daycw.h~1J orao9am, iıletmenin Ust 

dUzey y~neticilerince a~ıkça belirleftmesi gerekir. KCI'cr-aJtet orunda bu.lunan Ust dn

:tey yi'jrieticilari, ilietmenin hem kısa c:föftem, hem de uzu• d6nem amaçlarına sUr8kli 

bi ir- btçimde gtsztsnUftde bu1undurllkll uılırlar. 



m. V"'•tl(:il«it~ )dSnetlm tJNhqe.eb.jJ ~ .. fll-•,_. ,.tcte-.J YO ~netim 

muhasebesi v•tletiı\İft imal a~ ya 4q ~.fto~DJO k~ICI'~ ~~~~~~~' ~9UJitmda, 

buyuk b tr çaba ~. getelc&, • 

iv~ Yöheti•tlertn fiiiUMtebe verH•i"1, ı . ..,ı etell8 po dq tot•)laiMO ko,. rtcı-ındo 

kullanabilme olcınaklcı"UII ~ St ...... "~ tql~t:rt ~eJdr. 

v. ~letme yöneticUeriAht l..t ettne yc,ı eieı Pld-.çı ~9 ilgili .Um etken

leri gözönuncle ltulundurabllmel•' ip.1 ~ 'Mfterlytq S41rP._, yd<tndc:ct ili~-

kisi olan sayasal -'rnQy~, yQ Ila ~" "" tl~ ~·---~ •ekli bir 

biçimde gtSztii\Uftde bulunclur.-olaa ger• If • 

i. Nitelikli teknik ve ytsnetf4f .-ert•el~ ~o:?l~• Y;e k .. ..aktcı'dQ buluncvı 

maveutların tutulmasa Için, kanıt verkf Uc:ret ytsttte.ptfwlft (Jts~~~ Peraenel Yönetimi) 

getirilmesi, en a~ , KlT'Ierde .nevcut ~ .&~~ler .. ~---ı ve tum bunların 

bir yurt içi ve yurt dttı e~ Itim ...-~ı·•"' ha&melt~ak uygulca._ı g..-ekir ~ 

ti. BugUa; tl eri sanayi ulkelerl clat\f, tMo~ ~e-.We kullaMttkları ltcızı aro 

mamulleri, bu kenutla uzınaniCllf"'1 lte11rlt it~el'tnelefd• Ithal etiMktecftt, IV.Beı Yıl

I ık Plan Döneminde, ELMS'1n i-thal edeceöl ara ... amupert. MltctQ'a ileri scrıayi Ulke

lerinin duzeyine yaklotacokhr, Aneale bu ara mcnufl-'tl ~ sQ.jlanobilmesi 

için, döviz soğlcınması ve tronaferlerlft41e lcaııdcrt•h• .-UftlaWl tezUrrılenmesi, uzun 

sUreti ve dUJUk feizli dı1 finOftiMOft kaynddarı'"" bul~• IV.Bet Yellde Plan Dönemi 

iç i n de zcırun 1 udur • 

m. Kil'lerden sağlantın l'ftaMUf ,a'çoları ve rıtatEıryoliıt teliimindeki geckmel·3r ve 

· iskarta oranını n yoksekllği, lmalot programlaının 96f~eldeın-ine zorarlı etki yapmak .. 
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to ve mçıliyetlerin yuksel_meıine ftedel\ olmakta~ar, Bir tarafton tciTtlerift imalot kapa

si.~er~jti, ,eeli1en sanayinin taleplerint karıalama gUçiUgU,: öte yandan KlT'ler arasında 

tarn""önf.tima ne sağlanamoyan kocrdlftaayen yetersizliği, bu sorunu yaratmaktadır. Ye-;-

ni imalot kopasiteleri yorotalanc~ dek, karıalaftamayaft taleplerlft, bu mamul parça

larını ve materyalı imal eden da1 ulkelerdeft ithal edilerek, surekli olarak ~amanında 

ve gecikmesiz temin edilmesi ELMS için en rosycıftel 6nlem olacektır, 

iv. ELMS•in mUenese statusUna uygun yapasal değifiklikleri he~~Ux tomamlanmcı

mıştır. Ktn-ltlık ve verimlilik asauno g6re çalaran ELMS'in statulerinde tsn g~Uien yö

nGtmeliklerin gUI\Un ke~~ullarana ve 440 sayılı kaftui'U" ıartlcwına uygua olarak en kışcı 

sUrede tamamlanarak uyguiCltiQJO sokulmcs1 zcrunludur • 

v. ELMS, 1978 yılı sonunda tomarnianacak yatwunlcr lle yaldo 75 adet D.E. 

Anahat lokomotifini % 75 y~li imalat craru ile imel edebilece" bir imalat kopasitc:ı-

sine ulaıocoktır. Bu kapasite, Devlet Demir Vollaınut di zel Jckomotif tcılebini karı ı-

layabilecek bir dUzeydedir. Şu anda ·yılda 52 lakomotif % 64 ye;li imal orantyla imal 

edilebilmektedir. Ytlda 500 bojili vağCil imal edebilecek bir Imalat kQpCiitesi meveut

tur. Vagon imalatanın ELMS'den kaldtrılorak, SlvOf'dckt Yük Vagoau Imalat FabrikaSına 

cıktartimost sonucunda, lokomotif imalat ve rnafttaj&ltO çek uygu11 olan vagon imalat 

...,.,,fv~lerinde, D.E. Anahat lokomotifletitıdeaı daho çok aayıda lokomotifin imalatın1 

gerçekleıtirmek mUmkUn olacaktir. 

Bu çalatmomı_zda ileri surdOğUmUz fikirletiR tUmU lU ö"emli gerçeği kesinlikle kcı

n!tlamoktadır; imal etme ya da sattnaltna korcırlorı~ iıletmelerin Ult dUzey yöneticileri 

kadar j i~letmenin imalat ve stıtanalma btSIUmU yöneticilerinin de gUnden gUne daha faz

la objektif bir ilgi göatermeleriııi zcırunlu kılmaktadır. 
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9i l~iıindeki nedenlerinl: satınalma, teçeneğini desteldeyea ~ct.lere ~e daha z:a• 

yıf olduğunu göstermiJtlr. (mql e~ ••s~i"l öatteldeyee etkenl~·ifl c!Qhq zaytf 

o~masının nedeni, bu etkenieriR çqğu ~ez,. g.~çelder~ uymorncıatdır:., Bqkq ~.if deyitle, 

i~letmelerin imal etmek zoru•da kaldıkiQ"ı dur~n,!C',! k~un~ s()k az,.dır • UIOJtn,tl oldu:ı

jumuz sonuç, iıletmeleri" i!"Ql etfwle~ ~~~elç k<:Jt~lc.r• .,~~iyle ~il ~~· ~ahq çd< 

imal etmeyi çırzulad~ları içi!' i~l e~ seçe.,eği.-i yeğ fvtR!K;ılc;rı ~~ukç(J hotqlıd•r· 
'"' . 1• ' ; ,' ' • ' ' ' ' •,' 

imal etmeyi yeğ tyton bu itfetıneJer t lıaHho~Jrda i~ e~~ ~cM<Iq~ mo"'ul pcırça

larının bir k11mt.,t, eğer sunuevi c,~ sot.~taohtla.o ~~~04JokiQ"t ~u.fiQJ: R~deııiyle; 

doho iyi bir duruma gele?c;eklerdir ~ 

t"'ncelikli her imal etme ycı da satınalMa pr~, i~. etme ycı da ~tU),olmo 

kararını içermesine kc:rıın, i~ etme ya da sotlnol~ aau..tcrs. ı.. Iki ialetmede der ' . " . . . ·~ . ' . 

çok seyrek karıaloıalan sort~nl~ olarak kabul edil~tedir. ~~e~ ytsftetic;ilerincE:J imol 

etme yo da satınolma s«uJ'Iar.•~• belirtec;ek bir yönetim C1'~ 1. ~enU~ gelittirilmemft-
,,' .· ' . .. ' .. 

tir. imal etme ye ela sahnelma sctuftiCI'•. itlatme ,-atlcil(;!fitaif\ dikkatleriı,ti çoğu kezJ 

sadece bir r01lantı (tesockJfen) sonucunda, bir ~Qr.urıluluk duru.mu~~tc(o (cloğ~U.tU durum-

do), ya da iıletmelerin mamul di:r.ltifte tomCDM~t ye~~t·i bir ~~U~ ekıenrne,i $Qnucuft

da Ç\3kmektedir. Bv nedenle.' hplihazırdald lfftol etnıe yq da scıta.,.o,mo eylemleri" i" 

temel ini, yeni oltnmıt korala yeri"e;, ya geç~niJte ~lirH )tir ~omorıda bipnçl i ola-ak 

altnmı1 esk i bir kara, ya da geçawi1te edi"ll~ blr, ..,Uba ~q da Ql tJicOftlık sonueu 

bilinçsiz olarak altnCI\ herhmgt bir kac;ır oluıturmoktadt'ıo Bu "edeıı~le, bir rasiantı 

!lonucunda alınan imal etme ya da tohnolmo lccraltı"t•da~t bl• ~oğunun, bUyok bir okı-

sı! ık la yonlıı olduklaanı söyleMek oldukça uaaold1r. 
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Ytsnetieilerin imal etme ye do sahnelma tcrunlcirı•• toaımoktcıki batorıa&zltklart-

nın; .. ·rmal e.~e ya da satınal mo kcrarlcırının bir kez oluıdtlctan sonra bir daha gözden 
·' 

g~Tri'tmernesiyle çok yakın bir ilgisi bulunmaktadır • ialettne ytsneth:ileri, bizzat imal 

et~~ .progromrn.ın kabul edilmeşini zorunlu ktlan imal etme ya da satanalma kararlarının 

yeniden gözden geçirilmesi konusundo, özellikle geviek dovranmoktachrlcr. Mamul par-

çalarına ve materyole ilitkirı imcl etme ya da satinalma kororiorının alınmasında, yö-

neticiler kororio ilgili etkenteri ayrıntılı bir biçimde inceleft'lemektedirler. Bu nedenle 

de, yöneticileree alınon imal eh'Re ya do satınolma kororloruıııın tutarlı bir biçimde 

al ınmodıklartnı söyleyebiltriz. 

Bazı eksiklerinin bulunabileceğiRi peıin olard< kabul ettiğimiz çolıtmomız, mamul 

parçalarının ve materyalin imal edilmesi ya do sottltoluıinat t«utıuno ilitkin etkenleri 

açıklığa kavuıturabildiği ve bundan tON'O ça,itll imalot ilietmelerinin Ust dUzey yöne

t ticilerince alınacok Imal etme ya da satinalma korcırları11o aıık tvtabildiği ölçude ba-

1arılı soytlocoktır. 
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