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ÖZET 

Çalışmada imalat enni.istrisi işletmelerinde maliyet a-
' 

zaltma çalışmalarının sistemli ve etkin hir hiçimc1e nasıl 

gerçekleştirilece~i ve gerçekleşen imalat maliyetleri azaı

tımının nasıl kontrol edilmesi rerektipi amaçlanmıştır. 

Bu amaçlar doprultusı..mda çalışma altı hnlı'imnen olus;:tu-

rularcık, birinci ve ikinci höliimile maliyet ve maliyet azal-

tımı konusunda genel açıklamalarda hnlnmılrr:u::::;tlrr. 

tlçUncU bölUmde, maliyet azaltımının etkin hir biçimde 

gerçekleştirilmesinin temel ko~;:mlicırından birisi olan, ma-

liyet kontroliinlin standart maLiyetler aracılıiY.ı ile ve özel

likle direkt(de~içken) standart maliyetleme yöntemi ile ya-

pılmAsı rerekti~i ortaya konmuştur. 

DördUnci.i bölilmde, sistemli ve etkin hir biçimde mcıli-

yetlerin azal tımının gerçeklet;ıtirilehilmesi icin r•enel ola-

rak Maliyet Azaltına Programı(MAP) reliştirilmiştir. 

Beşinci bölUmde, NIAP'na uyrun olarcık, imalat maliyet-

lerinin ne şekilde azaltılması r;erektifl:i, lj_ terati;rde bulu

nan altıytiz maliyet azaltına yöntem ve tekni~inilen sadece 

birkaçı kullenılarak açıklanmıştır. 

Altıncı bölUmde, Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nde sistem

li malivet azal tma çalışmalarının ne şekilne olr1ur,u ortaya 

konmuş ve teori ile karşılaştırılarak, bu işletme icin ha-

zı önerilerde bulımnlmuştur. 



i 

ABSTRACT 

The purpose of this study, is how to realize .cost re

duction systematically and efficiently ın manufacturin~ 

enterprises, and how to control the reduction of manufac

tur.ing ~st s in the se enterprises. 

İn the directian of these purposes, the study have 

been consisted of six chapters. İn the first and second 

chapter, general explanation have been given ahout cost 

and cost reduction. 

In chapter three, it has he en put forward that to rea

ljze the cost reduction efficientlv, the Control of costs 

must be done bv the help of stannart costs and especially 

direct standart easting method. 

In chapter fonr, a cost reduction provram(CRP) has 

developed as general in order to realize. cost rennetian 

svstematiclv and efficientlv. 

In chapter fi ve, how to rednce mcınııfacturi n~ co s ts 

have been explained by using several of six htındred cost 

reduction method s and techniques in the li terature. 

In chapter six, an application has been made in Ça

yırova Glass Manufacturing Corporation in order ta see the 

systematical cost reduction that applied in ınnustry. By 

the way of comparin~ the thearical basis and apnlication, 

same sugpestions have been p11t forward for this corpora

tion. 
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· GEl.ft.;L SUNU Ş 

Gelif}mekte olan iHkelerin en önemli sor1ınlBrınr'IAn bi

risini, ekonomik ve sosyal kalkınmanın istikrar içinde ger

çekleştirilmesi oıu~;ıturur. Bir iilkenin ekonomik kalkınma

sında etkinlik; eldeki kaynakların rasyonel hir biçimde 

kullrınımını sal~,lamBkla, yı:ıtırımların seçimi nde ussFıllık

tan ayrılrn:::ı~nakla, ekonomik istikrArdan ve. sosyal adı:ılet 

ilke1urinden 15diin verr;ıe~nekle sa~lanabilir. 

Hem nlusal ekonorrıik kalkınma plnrürırı, hem rle irüet-

me pları!Eırı, fayr1A-mAli vet r-ınrılizleri yapılr:ırak ha:::ı:rlanır. 

İtıletmeler, kendi va:rlıklarır.ı korumak ve rrdlli ekonomi.ye 

J:.:<:ıtkılcırı nı arttırabilmek için, eylemlerini planlAmak ve 

prorrra mlc:ı ma k zo rı ınn a r1ı rlar. Dugiin ancak, eylemle ri n i n tU

nl'iinii plana ve pro~rama bap,layan isletmeler, niy3sa koı::ıul

larıno göre etkin ve başarılı olabilmekte~ir. İmalat iş

letr!Jelerinin en önemli sorıınlarından birini, kuF>kı.ısıı7. ma-

l i ye tl e ri n s zcıl t ımı olı.ıştıırmnktad ır. Bu nedenle, ma li yet

ler'in rızaltımı konıısu, i.izerinde en çok tartıE?ılan bir ko

nu olmakta, p;e re k i şletme p;ere k se nl u sal ek ono mi açı sınrl an 

d ikkat i siirek:li ola ro k ·i.ize rine çekmekte o ir. ·Ekonomi k kal

kıntJ.a r;erçel:lr:::şt·ikçe, yeni yeni i8letmeler ekonomiye katıl

d:ı.kçe, mevcut işletmeler mr-ıliyet azaltına konusuna r1aha 

fazla er,ilme{(e ve maliyetlerini olahildi~~j.nce m~oltarak 

rek3het olanaklarını arttırmak zorundadırlar. Öte vandan 

Av:.:--1.rpa Toplulru~ı.ınB {"irrne çabalarınnzın c1evom etr.lesi, 1m 
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K0l1il'"ll'D Önemini bir kAt 08h8 rırttJ.rmakta Ve ilerine lı11 i;l

·ke le rle va pa ca (ı mı z mal:i ;ye t mi'cno~, 1 e s i ı-ı eo P n :i vle koYJ11y11 

.r1incel hale cetirmektei1:ir. İmalat i.şlctrnelPr:ir:ı.'iz hir van

dan v1.ı.rt i.ç~rıc1e kal:i teli ve ucuz mer.rıııl elrle e.,.::ıe 1):ilmeleri, 

öte vondan dış piyas<ı1Ar1nki henzeri :i sletmelerle rekabet 

edebilmeleri için marı1•l r:ıal:i,.retler:ini szAltmcık zorıınnnr1ır

lar. İşte biz bu çalJ.f3!112mızda, :imalat erdiif:trjsi isıetme

lerinin malivetlerini ve özellikle imalat maliyetlerinin 

sistemli 1-ıir 1Jiçimde ne sekilc1.e ezaltıleceh.nı ve nzeltı-

lan malivetlerjn ~e şekilde kontrol edilece~:in:i helirlive-

bilirsek, çalışmamızın amncına ıJir ölç';·:1e ulc=P;ımıs 0lsca-

[ız. 

Çnlışmamız altı höliimden olıışmakta"lır. 

Birinci böli5mde, "Çalıc;ımrının Konıısn, Amaçları, V::ırsc=ı

yımları, Dcıyandırı Araştırma ÇabAları, Sp:ırlrrJ. ve KnhA

semeye Katkısı" irıcı=;lenmişti:r. 

İkinci :3:-ıl15mde önce; "J.lalivet Kavramı, Yali vet Gider

lerinin ~iirleri ve I\:alivet Azaltımında Gereksj_n:i.m Dvvulan 

Ealivet Analizi" açıklannnstır. Sonra "Etkin Bir 1'-''c:liyet 

Azaltırnının İşletme İçin Önemi, Molivet Azaltımı~ın Anaç

ları ve !1:rıliyet Azaltımında Göz<-hi~nde :31~lunouy·1üm<-ısı Gere

ken Noktalar, İşletmelerde ~aliyet Azaltına ÇPlışmalArlnın 

Buf,iinki.i Durur!lu, l!Ialiyet Azal tma Yön.tern ve Tekniklerj_, Mal i

yet .Azaltımı ile l.~aliyet Kontroliiniirı Birlikte Yiiriitiilmesi 

Gereği ve lvialiyet Kontroli;nde Gc5zUYl1irıde '3ulurıdurulması Ge

reken Noktalar" incelenmiştir. 
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Üç1incU Be-il "li mn e ö ı~ce ; "Stand ar tl flrA Dı..ı.vula n Gr-> re ksi-

nim, Standr:ırt Maliyetler:in Gelistir:ilmee:i, Stan"l.cırt VAli-

vet T·iirleri, Standart T:alivetlerin Ii1al:i.yet .Azcıltma Çr,lıs-

malarındaki Yararları, Standart I.Ccıl:iyet Sistemleri" ey-

rıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Sonra, "Direkt Stanr18rt 

I.~aliyet Sistemi ile Ivialiyetlerin KontrolU ve Sapma Anal:izi 11 

incelenmiştir. 

DördUncU BölUmde; "l:aliyet Azal tma Çslış:::ıeları, :.~81 ~

yet Azaltına Programının(MAP) Hazırlanmasına İliskin Ön A-

ra ~tırma, Ö:ı Ta sc:ı rı ın Avrırıtıl ı Ta sa rı m ve !',:AP' ı: ı n U vrul a-
' 

maya Konması" ayrıntıl1 bir b:i_çimde açıklanmıstı:r-. 

Beşinci 3ö1Umde; "Direkt Hc=ımmadfle ve l\;Talzeme (DBl·i ve 

Malzeme) Naliyetlerinin Azaltımı, Direkt İşçil:ik(Dİ~) Ma

liyetlerinin Azaltımı, Genel İmalat Giderlerin:in(G!G) A-

zaltımı" avrıntılı bir biçimde inceler-,miştir. 

Altıncı Böltirnde ise; "Çavırova Cam Sanayii A.Ş.'nde 

Maliyet Azal tma Program UygulamAsı ve İmc:ılat ~-t;aıivetleri-

nin Azal tımı "nın ne sekilde vapılch[ı ayrJ.ntılı 1-ıir hiç :i n:-

de incelenrriştir. 

Çalışmamızın Sonuç Bölilmiinde ise; teorik olArak ulaş-

tır;ımız son·,ı.ç ile uyp:tlamAya ilişkin sonıJ.çların krırşılaş-

tırması yaınlarcık, uyr,ulama yarytıf:ımız imalat :i ~ıetmesin-

deki hatalar belirtilmiş ve işletmeye ilişkin bazı öneri-

lere yer verilmiştir. 



Dİ2.İHCİ BiJLÜl.I 

ÇALI;>l!lAliE! l(O:;JUSU, iü:ACI, d IlTIRL.A...'li • 
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I- ÇALIŞMANIN KONUSU 

Bir sistem olarak imalat endUstrisi işletmelerinde; 
"' 

insangUcU(emek), sermaye, malzeme, çevresel ilişkilere i-
·• - '-' 

lişkin veri ve bil~iler ile yönetim işlevi sistcutin gir-

dilerini; imalata ili.:Jkin eylemler biçim verme ya da dö-

hiz~etler ile bunların 

kalite ve mali.'{O t bi ltdleri de sistemin çıktılarını oluş

turur. Sistemin genel a:uıa.cı planlı gi.i:;odiler ile planlı çık-

tı bileşunlarini a:::ı etkin bir biçimde birara.va getirt:relc, 

içinde bulunulan o:r.. ... t::::ı.r.ıı Vci lmynaklarla dönem ıcaı.ını artır-

maktır( 1). 

İşlem aç:.ı.sınd.nn lcar, toplam lıasılat ile toplanı gider

ler arasında}>:i faı ... k olarak ele alınabilir( 2). Bu durumda 

yönetim sist~m arnacıın gerçekleştirmek üzere; ya satı.;J hac-

mini değiş tirmcl;:sıziü fiyat ları arttırarak, ya da fiyat ları 

arttırmaksızın, so.tış hacmini arttırd.i.. ... ak, ya da mamul ktirl-

;Jlilllnı değ iç tıre.rGl-:, so. tış det,eri cL~..üıa yı.t~:::sek ve piyasada 

daha geçerli marı1Llllor imal ederek, ya da ıua.liyc t lerini a-

zaltarak karını ar'ı;tırma yoluna pidaccldir(3) o 

( 1) 

( 2) 

(3) 

Glenn A.vtElSCE, _Budgo_tin,g: Pı"'ofit Planninp:~and Contr_2l, 
lPOLL'-:i ~- L:;d:i. ~_i_o].ı, (Englewood Cliffs, l:JoJ .• : ı->rt::ın€ice-.naı.L 
ine., 1976), s.G. ~· 

.ı:aul hiALI, :ı:~.u:::,iıD.Plnr.ı: B,y OL.ıjectıves, (.ı:ie'.'l York: Joi..uı V'/i
ley and Son3 ıac., 1972), s.6. 
~dward G eof:ı:ra;r '.JOOD C o st ıng !.-O. tt :Jr s li' o ı~ üc..j:::.ı~rs 
( -L·.r·:n·in,)• T-ııı·-~i:ı··~•cc• n.u, nı') 1 c::ı LFcr· "~i.~\,_{Lf'-·-··--::;-·r··-- --' 
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Yöne tir:J.Co, sis i.ieı.ıi.:.ı be liı"lGnon :.:nL<;,;lc.' .. ro. ulaŞH.iciSJ.nda sis-

ten :..,ı·la.::~~;ıle-rı·ne· vr~ ı·c.·le\rl""'"J.·ı-ı•"' -i ı-~,. H;·ı (""-'.:: !:~-' ':-q.L-"""'"'1"''" "'-u_ ·;;s - _ _ ._, J;S -.ı.. ... v -~ -~·-~"". '.s'~·~,..-v-- ;•-~ ._...._ c:..ı....ı.. ~ 

l:ı.ıı:ı.ro G-erçi\: atrc.-i:iojil:, gerek yönetsel ve cerekso tel;:ni}: l:a-

le ioi;llstmeıer, etkin bir r.:ıaliyet az~cl'c:.Et prorru~:.n p,sl:L;,:tir.s-

menin amaçlarına ulaçr:18.SJ. dcıJıa da kolaylnş:ı.r. l.ialiyet azalt-

ma programının alJJ2.cın:ı., lmQl:usuz içlotrı:ıelcri d::ılıa rc.tsyonel, 

. daha Verimli ve sunuçta daha karlı sonu.çle.ra ulc.şt:ı.rmak oluş-

II- SO:ıTJitJ.ı.J B:.JLll~1JlJLESİ 

Geniş anh~r,:ds.., ınaliyet azo.lt:ı.m:ı., igletue fc.aliyo·i:ileri 

sonucunda oluçc:~n teL.:. •. .ıali,y-etlerin azal'cJ.~:.uıu içı:::rir. Bu node:a-

le r,ıa liye t az al tJ.ı;;.J.ıun, tUm yöne tiw sU.ı·eci,.clen o.yr·:ı. o larsık dU-

-" .. _ :: 1 ~"" · g · ; __ . .... r~u··rıl-u" id Ul1LL_mc J.Üv SJ. • er e !~.l..L • ~ - .... , geniş c:mlaıtıda maliyet az al tınu, 

(4) 

(5) 

Clarence B.lUCl::ERSOIJ, ı:anagerinl Cost Accounting and Anc:.ly
sis, Second t:d:!..tion, (l:Jevı Yorl~: Le Graw Hill-:Uool: Compo.ny, 
T962), s.l4. 
Horald BIBRMAH-Thomas 11. DYCKl,ı.iı.lJ, ~~na.crerial C os t Accoun-
t:ı.·-:ı- c~-T~ .. Voı-ı 1 -· mtıe ı.·<:ıc-r.ı:ı.·ı•~rı Ooı··ıpaııy 1'97.1) r< io•:) ~' J.~ o \'~ • .,J.. ;.-... J,. l. V J.IJC. ..... pi.. d.. .~~ Ci..- . ' - $ ~ c ...:.. C> 
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~7 2.;:..L~.--;ı J.L1J_C..~:· 
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1 t ı . . . ı· . . "1 J l . . < • l"G w ı:::.nn ız:ı, uc~,C,j_' c:~no. :ıs:ı, s:ımu o::J]Oll es :J.u'-'.J..' OJUH ccorı-

olu~turur. 

Etl;:in bir ıauliyet azultm.a çc:.ı:ı.ı:;u~<s:ı yctpms.yan işletmoll:r, 

{!Cl1G lli l:le fs.ali,yc t lö~ıc;.u.lerini zc-.:;.:c.:.:' le. 
;-.. 

l;:nı)L~tc~biliJGl~t8, 1:c~ı---

tamlerini kendi bilGi roroksimnslsrine eUro ycniıen Jbzenle-

me ye, eni yi bir iüc.tliyo t le me si st eui ktıı"nıny8. bze:ı rös ter ir lor. 

Ancak iyi bil" r~ın.lis-:::tıer:1e sisteui, Luliyet kuntrol\.ü1e ve do-

lcy:ıs:ıy le-:. ~liye t c.zc:.l tJ. ~,:ına ynrd:ı.r,:ccJ. o lDaklu. .birliktE::, tel: 

b:::,~ı:ı.ne:ı. bu .rröre vi .zex·ine (!,6 t irer:~:;z. Çünl:J. b~:yıe bir ma liye t 

sis ter:üniıı terJ.eı c·oı"e vi; mL liye t ler in, lıc.nri ualiy et r.10rlı::ez-

lerinde ya du biı ... :l:D.lcrinde 'Je ne düzoy:lc o ı-J .. ~ı tuw·~;..:ı.ıu ortaya 

t:ır. l.ls.J.is.:s t c::ı' r:<'-.···•·/ \Tü,~fl"' t:ı'r·,;e _..,,,'i ·i <Tl: tır:·~' i r<<7c l ~- 1 ··ı·j~!C\ ....ı ,.;; V ........... .l..l' 1) __ ...... .u. ' J. . .i-l• .... - .. -.; .,_, .....,_- ı....t.~'""'- V -ıl -C-

(6) Bu konuda dc:dı.s, ayr:ınt:ı.l:ı. oilgi için bkz.: Lindl.ey R. 
HIGGIHS-Ruth ' ... i.STIDGER, Cost ~-c~t~~OJ'!.FJ:IJ)~ Ji .. T.C!-: .?;.~ 
(~IeV! Yc.ırk: Le C·ı"a·.-r-lLi.ll Hoo!: Oo~.lj)<...~:ıJs Ine.~ \)7G)~ :.;;~3. 

( 7) FD.::..";-ral Oriıon B::.,3L~~ n;.~amu İldi sadi TE:§ o b bLü:ılcr·inds Uc:.li
~ret1erin Dlisüriilmesi- ve E:ontrolu 11 , Euhasebo EnstitüsU.. 
.ı - ;::.; ---
Dereisi, S.39, (Şubat, 1985), s~l2o 
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;--.•, i' c._- "i') t<":'"tl''•"8 cı-ı 'ı)''1 -('~;--.1-•1 r•",'>J.j_'1 1-,.:cJ· ,._.., .. "Lt' .,:,-.l··, -l 
- ~---·- ~-· ···'·.:.:; ._.;,..,ı. U.li::,.:..ı-;- 1 ı...~ .. _ı.,..... _ _ -__c..... .. _ - ,........, v.L.!.~ ,_ . .J_ _.;.. .. _:..l 

-~ : ·>· "' 1 t ı· O ı' '-->-, lro ·-·ı1 "'·o -i · ........ ..AL.J '-' V.l.!. ...,; J.l,..:... ..._,,J_ ....., __ r_ıs. ı i;:le ·G 

l:on 'cr o lünde };:i aJ.ır.:ı.lc.ı'l o lu.p bu'·L:U'. 

1---,,.ıı··~r:.t- ~·---·1+-,,-., ·ise· rno:cı··ııılle-ı~·iıı •.O.C.I.. ,)' ....., V '-".t..J 1;...~ - ll - J.-.:.- - J •.ı.&..J..L..;.J..L... --

i~ le tucnin e lindcl:i kaymd:lc.rın on ı ... ~,c,yo :~o 1 bir biç:i Lde };:tü-

ıa11J.l"'·""' "''J. ,.., oııu· c·v.·ı-1 '·' .: ""ı-" t' ~-ır: , .. ,: l .: --.: '-1 : .. • .., -· l··ı-i Ü' lı' o• +-·,ı ;o' ''l l_:· •.:' lo l-1-- !-=cı ~ • .J. '--C.' .ı. ·J ~;; .ı v !J..Ji..... _.ı.,y ~ v _ v.l. .ı. _ '--':s' '-"·-'- '-•-'-- ___ ,. __ 

1 G- -... a." e '1 ı'- "'''1 ,.,.·j 1 c::., -ı ·,ı ·>ı '1'" ,lu" z c. ye 1-"C> il ro • .., ı' rı o.·: J. • .,..., 1' e bı' 1 (;c"'~-~ ·-ı-\ ··ı ..., -- J,. .L l.c..ı...ı. t_~-,.._V.L ---...:...ı.- - \....- V- V ~ ...... ~ı...~J.. - ..L ..1 - ~v0 ...ı..l.--J. (.;.i. 

rautırılr:J.c:tsı ve aııcç ole.rak belirlenecek malıyet ve lüLl:J.,;rst-

yabilmcl::tir. L.c..liyctleri azaltDDl: vo ~;:ontrol Gt:·;;el:, birbirj_-

lJ.r ( 8) c 

zaltır:aıun ve 1:o::.1trolımUn sistemaLde 0i:ı: biçir.ıdt- :rıusJ.l per-

(8) 
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ler :inin -·: ,,..1 .. ii ı·:ı·· l·: ,,-,, t 1 cr" n-i 11 .,l ,.~-.. ... ._:-1.... ,._,..,.~.,...~ ,.....-··ı.i V - .1.----

( -•ı··,elrt u. .ı. .. /.>. 
' - , 
l12i!li~.k:. QQ. c. r~.; ., ·· 1" .t. -i • <C.· ' .; ] " \1 Q 

U....:..L t; ,L>. li -'- ·~· ~ .J.. ..L...ı. ,_>. • :"'C ne 1 iııı<Lc.. t r:iö.er lerini:J.) 

. ' t. ı b. ı . . ., lt ı ' ' 1" sıs·cerna ı~: :ı..r )J.ç::.~ıüo c.za ı m:..sı VG ;.:onn·o u 

c:.zal tma yon tom ve t s;;:niklorinclen( 9) s~dcc G birl:c.ç ındo.n ye.r<:.ü'-

luıL.c c.hı z. 

IV- ç;ı.LIŞLlli.DA ·.··:,·-, T. --~-,',\J.~·L··~·,· .. -,' 
J.'-< • .D..J...., -- ...... 

l':J.~_,,Ç,tJ.J:"e• l"-~•l"GtY;-c,l' .-,, QC.:'8l" r"'''lı'y ·tl'eı.-..·il·1·.L· r ,.,.,._,ı• t•:.ı.·o._,l- ı.;:: .. ,l"'='rJ.I1J. ... ... •;; .u .. v ....... _' b .!.J.C..... \...,; ..... ..J,., (.....;,~e,...ı. ._~ ı.;..;.~ J.~ı....ı...L c.. 



- lO -

p·· :-··t -·•'cr·'l:l·c-·,~t .. ,.,1.; -r."·tl····c: "uıı'·-,,,.·nı ··ı ·ı··tı·.-,, J. 0 ' ''(;''·l· 0' t·'··~···.,, _ _ı..,_v O ......... .:..- ı_:__ ,ı.,.u..··--.)- ı..;. .. ,ı..J •• .Y ...... Lıl:..&.!.ı...L -';}-\.. .... ~ .. u v :) ,.,_ ';.;' .. · . ..!...ı.Hv ..... 

ı· u lL[ 

',{ v-

1- l • i-~. ( {· i,~· •• , li···.~ . (1"1ll '"'l']';;, o _•_L_. ~..-· -......_· __,;,v__,_.tı._."-',_;c.._. . ......,v..,.!!.:,.c..:.. J.:ı.._-.i •.. : ........... v.. ·. 

rrw.na ilioidn gons 1 bi lrri ler in e lcie s .:ii lmosi, rns.liy0 t aza .ı. tı ı-

masında ve:, };:on tr o lü:nde ro 1 oynnyaJ.ı onemli unsur·ı:~:.::ın ya da 

ciegışkenlerin belirl"nrnr;;si ve, rn.:.:ı.lis<:t c:.:LJc::.ltlnUHJ. etlö.n bir 

1:ontrul rı1ud..:.,liniıı :n-cliçtirilip, uyguhıucı,ya l:onul.mobı oıu.;;;Vu.-

l"Ul"'o 

:bu ineeleılle ya da aı'a.gtırr,Bylu, u;;a[;;ıda belirtile:1 l;:Lı-

nulara ilişldn bilciler saL,;lanrJJ.ştır: 

A. Etkin bir r;lüliy0 t aznl tınunın eerçel;::leş tirile bi lmesj. 

için, maliys t ko nt ro lürıün öııcwi, 

B. lı.ıaliyt::t azaltına prograrnnın lıodei.'leri ve rJ.aliyet azalt-

ma prugrar.1ının hazırle.nm.rrsl ic;in c:o:r.·:..:l::li ve.:.~ilerin top-

lanması, analizi VG yoruıııu, 
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Co Lıs.liyet azc.ltr:ı& prorr::lr::ı:ı.nın 11o.zırlc.nrı:ıası ve etkiıı 

bir rr.ıalıy..:: t nzal tı ı:r.ı:.ı.nı engc 11e.Y·c::ı l::ı sı t layı cı lc.ı'ın 

ortadan tulü.:.Lrılmo.sı, 

Do l . .ıaliye t o.r;t:cl tı.:.un prograı.ı:..ının vşculamG.yo. l:om ... ~lrüa;:,ı ve 

kontrolü. 

2o Bir İmc.lo.t .Cin:iüstrisi İf;lotmesj.nde lı.ıaliyot .,A_zaltJ.nunu . 

. i lişldn U,y,.nılaııla; 

faaliyetlerinJ. sU.ı .. dt:i.rc:::ı Çc.,y-J.rova Cam Sc~nayii Ao!:J• 'nde, r.ik·li-

yet azo.ltıl.m.:.ı.BJ.ı-ıc, ve özellikle iı:ntilc.t m::.tliyctlorinin c.zalt.:ı.l-

masJ. üzerinde yo[:,"Lu1laçan bir uygulo.ıill:.ı. yapılmış tıı'. Bu imalat 

endus-~risi işlctr:ıc::ünde yapılan uygulo.ma, yuka:cıda sözü ed.i-
'· . 

len dort lcom.ıyc, iLi.çl:in gerçek bilcilcı'i topleı.Wb. Vb bu i.ş1E:::t-

menin maliyet azaltma programını VG işleyişini r·örme olanat.,J. 

sag l.am:ı.ş tır o 

t0rrıi };:ullanı lrJ1ş tJ.r. Uy [!Ulama yaptığıı.ı.iJ.z Lu il-:ı:J.cüat iş le: trııe-

sinde, bölılın yoneticileriyle ayrı ayrJ. !.:ar;;ılıklı kişisel gö

rüşmeler yapJ.lm:l.J tJ.r. Yapılan bu ki;ıisel fÖriJ.§melerden, sade

ce bu iş le tmcnin maliyet az al tma. progr::uDJ.ıun iç.Lcyi~i öğre

~ıilmemiş, ayn:ı. zamanda maliyet azaltımına ilişkin çeşitli 

görüş ve dUşünceleı"i de elde edilnıisı tir. 

Uygulama yapılan bu iş le tıaedcn, maliyet az al tma program 

yönetmeliği, maliy~t azaltma akış diyagramı, maliyet azaltına 
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envanter formu vb. maliyet azaltımına ilişkin işletme içi 

yayınlar sağlanmış ve bu yayınlar maliyet azaltına programı

nın işleyişine ilişkin ek bilgilerin elde edilmesi amacıyla 

incelenmiştir. Br y:ıyınlardan bazıları çalışmamızca içeril-

miştir. 

Bu işletme, çalışmamızın konusuna son derece uygun düş

mUştUr. ÇUnkü bu işletme, maliyet azaltına çalışmalarım sis

temli bir şekilde yürüten bir imalat endUstrisi işletmesidir. 

İşletme, etkin bir maliyet azaltına programı ile her faaliyet 

döneminde çok büyük tutarlarda maliyetlerden art~rım sağla-

maktadJ.r. 

VI- ÇALI g"!:/I.AYA İLİ ŞKİN SINIRLAMALAR 

Çalışmaımzın kapsamının çok geniş olması nedeniyle, ça

lışmamızda bazı sınırlarnalara gitmek zorunda kaldık. Çalış

mamJ.za ilişkin olarak dört ana sınırlama ysrdır. İlk sınır-
.... 

lamayı, çalışmamızda sadece kar amacı güden özel imalat en-

dUstrisi işletmelerinin(lO) gözönünde bulundurması oluşturur. 

(lO) Çalışmaı:n:ı. zda sözü edilen "İmalat Endüstrisi İşletme le
rinin, hammadde ve/'ya da yarı mamulleri belirli imalat 
sUreçlerinden geçirerek mc:ımul haline dönüştüren ve pi
;rasaya sunan imalat birimleri olarak tanımlayabiliri~. 
Ayrıca öbtir tanımlar için bkz.: Doğan BAYAR, Sana~i Iş
letmelerinde Yatırım Politikası, (Ankara: Sevinç 'at
oaas:ı., 1973), s.J; Suat iu:3k+NoGLU, Endiistri İ~letme 
Ekanamisi Bilgisi, 4 .. Baskı, (Istanbul: Hilal Ma baacı-
l*k,197ö), s.6o. . 
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Bu nedenle; kamu işletmeleri, e ği tim kuruluşları, sosyal a

ma.çlı işletmeler ve hayır kurumları (dernekler) gibi kuru

luşları, çalışmamızın dışında bıraktık. Baika bir deyişle, 

kar amacıyla imalat eyleminde bulunmayan işletmeler, çalış

mamızın içeriğine alınmamıştır. 

Çalışmamızdaki ikinci sımrlamarnJ.z da, işletme maliyet-. 

leri ile ilgilidir. Çalışmamızda sadece imalat maliyetleri 

ile ilgileneceğiz. 

Çalışmamzdaki üçüncü sınırlamamız da, maliyet azaltına 

yöntem ve teknikleri ile ilgilidir. Maliyet azaltıını na iliş

kin halihazırda literatürde altıyüz maliyet azaltına yöntem 

ve tekniği mevcuttur(ll). Bu yöntem ve teknikleri; hem kap

sarıun, hem de zamanın kısıtlı olması nedeniyle tek tek açık

lama olanağınuz yoktur. Bu nedenle, çalışmamızda sadece, be

lirli bir analitik incelemeye ve/ya da matematiksel modele 

d aya nmakı:n zı n geli ştirilmi ş yöntem ve tekniklerde n sadece 

birkaçından yararlanma yoluna gidilmiştir. 

Çalışmamızda yaprruş olduğumuz son sınırlama ise, maliyet 

azaltına çDlışmaları içersinde yer alan te.lı:nik konulardı.r. Bu 

konular, maliyet azaltına konusunda yetiştirilmiş uzmanların 

görevidir. Uzman ekipler, imalatın teknik yönUnU ilgilendi

ren, mamul tasarımı, kalite kontrolü, yerleşim düzene vb. ko

nularda, maliyet azaltına çalışmalarına, maliyet azaltına prog-

(ll) HIGGIUS-STIDGER, s.2. 
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ramı çerçevesinde yUrütebilirler(l2). Bu konular çal~şma~ 

mız d~ş~ndad~ro Ancak bu konular~n baz~lar~n~ çal~şmamızda 
"" 

~amamen yokumaa.madJ.k. Çal~şma.lDJ.zJ.n ilgili yerlerinde bu ko-

nulara da değind.iko 
'. ~ 

Çal~şm:.ı.r,1:ız:1E' yo.plDJ.ş olducumuz s~n~.rlt,mal::.L.ı.:ı:ııı. so:nugln~ 

rJ.na ge linoe; bu sonuçlar~ üç noktada toplayabilirizı 

i- Çal~şma~z bu s~n~rla.malar sonucunda oldukça daral

tJ.lmaş olmasJ.na karş~n, yine de kapsarol geniştir. 

ii- İnceleyeoeğinı.iz konu bu sın~r:ı.amaLı.r sonucunda, sa

dece imaluta ili;;.ıl:i.n maliyatlero yönelildir. Ve bu m:.:ı.liyet

ler, toplam maliyetler içorisindG büyük yer tutmaktadırlar. 

Bu maliyetlerin azaltılmas~ ile, d~ğer ~~~liyetlerin değişme

diği varsayımı all.iınJ.o. toııLıı!l ı:ı~ıliyetler de a.zaltılnu;~ ola-

caktır o 

yQrtız9 Ça.l~§maxııızln l~apsa.nu d~ı;Jlnda. b:ırak:ılcu:ı. bu konuların 

her biri, başlıba-ıına bir inceleme konusu olup a.yı .. ~nt:ıl:ı bir 

ça.l:ıtıraayı [;tn•,:l:tii:-L .... Örneğin; hizıet üre timinde bulunan iş~ 

letra.elerin r.oaliyetl3ı .. ini.Ll a.zaltım:ı., ka:.a.u i~~ıetın.al•3rinin mu

liyatlerin azaltınu, imaLıtın teknik yöntinU. il,rdlcnclirGn ko-

irıu hı. tt o. bulurı:w.r-=ı..:/ 8.:?- i.J lG t mc La"' in 

gslı .. ~nıi2..ilJ. z Jı.;;, ı.ıda bJ.rak:ıln:ıas:ı, çal:ışruaın:ızda geliş tireceği~ 

(12) Motin COKER, ItTicari ve S:ıno..i İçlo'cı..a.clarde l·.Ialiyet DU
·]lirıne :Projel:;;ri::ıin Uygulanrnas:ı•, DL[ıwı::~ Gc~ı:j; .. ,t(.:si_, (lO 
A~ustos, 1984), s.5o " 
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miz l.113.liyet az:J.lbtııa. programı ç(jrçevesinde imalat maliyatle

rinin azalt:ı.nu va direkt standart maliyetlema sister.ai ile 

kontr o lLbl.L:ı. bu i,~ le t ı ... u 1:.-:c·iı:ı. ~.r.:;_;,j_iy~ -~ '""'::; ..;.l;; ::U ça.l::ı..:;Lnlsı.r:ı.na 
"" ı.,.. ~ ....... 

'Bcı]b.ı bir .i<JJi,J le:? çalJ.şma.m:ı.zda geli~ tireceğimiz maliyet 
w . 

azaltnı.a program:ı., lcar amacı gütmeyen ve imalatta. bulunmayan 

işletmelerin ma1iy~tı~:inin azaltılmasında bazı dagişiklik

.ierin yap:ı.lllkıs:ı. ile uygula.nabilır. Konu bir tez çu.J..ıçiD.ı:.ı.sl 

için. oldukça kapsurı:ı.ll olduğundan, yukarıdaki s:ı.nırlaroa.lar:ı. 

çal:ı.şmaw:ı.za koymak zorundu kaldık. 

VIl- Ç(ALI~h:ıA:ı.HH kCUHASEBBYE KATKISI 

bu çal:ı.şma~z:ı.n; yönetim ve maliyet muhasebecileri ile 

yöne tilıı ve waliye t r.lu.h.astıbesi disip.:Linine a.;;ıağıda bo lirtilen 

boş yönde yın·::...ı.•lJ. olucug:ı. ka:ı.ı:ı.s:ı.nday:ı.z: 

i- İş lu tmecLu e tkin bir maliy3 t IJ(j yöüe tim rnı..:ı.lıa.cı:dJesi 

sis tonunın 1.'llrulırı.:.ts:ı.nda 

' 
ii- Yöne; tir:.ı. vl:;j iiuliye t muhu.sG b c; sinin plc:ı.nlar:ıa ve ko nt-

iii- !ı.ıaliyut azu.lt:ım.:ı.n:ı.n, yünatim. ve cı.aliyı:;t r:ıuhascbcsi-

nin terııel itıh.vi llo.lino gelmesinde, 

iv- i~lotrııBctcL::i. bülurolerın kendi aral::.ı.r::ı.ndah:i ve özel-

li kle in.ısı.la t bölürwü i le muh~ısebe böli.üı:ıll <..c.ı.::ıs:ı.nJ.aki ko ordi-

nasyonun e tlci:n biı~ hale gelme sinde, 

v-Yönetim ve rıu:.üiyet n:ı:ulıasöbocilerinin, J.§ll;jtme sorur.ı.

lar :ı. n:ı. d ci ha iy :i. u.;..ı.lcüill..J. Lı.r::ı. n :ı. s as lar,ıc.j_a. 
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I- MALİYET KAVRAMI ,VE MALİYET GİDERLERİ1'ÜN TÜRLERİ 

1- Maliyet Tanımları, Maliyet Giderlerinin Türleri ve 

Maliyet Kestirimleri 

Maliyet azaltımında potansiyel maliyet azaltına alan

larını belirlemekle sorumlu ekip(task force), çe;ıitli mali-

yet giderlerinin türlerini en iyi bir biçimde tanımlamak ve 

yorumlamcık zorundadır(!). Aksi halde, işletmede hangi maliyet 

unsurlarının azaltılması gerektiği ortays konulaınoz ve maliyet 

azaltımında istenen başarı sa~lanamaz. Maliyet azaltına ekibi

nin potansiyel maliyet azaltına alanlarını belirlemesi ancak 

ve anca1(, işletmede oluşan maliyet giderlerinin en iyi biçim

de tanımlaması ve yorumlaması suretiyle ohır. Gerçi, işlet-

mede hangi maliyet unsurlarının azaltılocağı, potansiyel ma

liyet aze:ütma alanlarının belirlenmesi ile ortaya çıkar. Fa-

kat yine de sistemli maliyet azaltına çalışmalarının başarıya 

ulaşabilmesi, çeşitli maliyet gider türlerinin en iyi biçimde 

tanımlanmasına ve bunların kullanım ve geçerlilik olanakları

nın belirlenmesine bağlıdır(2). 

A- Maliyet Kavramı 

Maliyet giderlerinin türlerini belirtıneden önce, ma-

(1) Buı ... ton ıı:.LİPMAN, Successful Cost Red1:ıction and Control 
The Probe Ststematıcs A)proach, · (Engiewood Cliffs, N.J.: 
Frentice-Ha 1 IncQ,1978 , s.215. 

(2) ~l~~I~-s~IDUER, Se8Üe 
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ııımLmıü<:dcla birlik'ce, 
,. 

sag-bu konude. biı· gör~LŞ bır lil:,i az çol~ 

lı::ınr.:u,'il Lrul unrıEk t o.'-L:.ı.r. 

den ç ıl::::::J.r tt lLJ. JCL ~.-Lu ç ıl:.:aracat;ı J.eg Gl"' o ic..:ı:.•cth: ·t o..ı.:ı.ımL.ı.nr::o.kta-, 

ilcciss.di t:ıymoti:ı.ı je;ı:..:;eri yc.:L da bir deger özver:.ı.sini terııBil 

ı. .. ~-..-------- ............... - ....... 

(4) I.1or·tcn1 L~C::l!I~~-LylG E.JACOBS15U, (Çev .. : S<::dık L:~i~LAClOÜLU), 
ıönetir.u A(;J.;3J.n:io.n hıo.liyet üuh:ı:::;;lJ:.:.ui, (lSljo.nb·Lü; ··vonüs 
l . .ıiL t bu;_;ı.c::ı.lık vo 'fic<::~ro t, · 19JJ), s .J .. · 

( 5 ) '.'iOOJJ, s. 15 " 
1 .~ ) 

~o l . .ı:::.liyo t ... ~o.::.ı. .. :.,.,cLdc:. y;ıpı lcuı ü t :..;J~i tuıuwlo.r için bkz .. ~ Yü
co ı t:nC.A.H, ;ı:ı: .. ..::üiyo t ve lr icle ı" Kavro..:...lurı 11 , }.iu1l~~~-:ı Bns
!it~sü D:.;;ı·:,:;iE,.i_, G.lO, (Kasım, 1977-IV), s .. lO; r .. Oz~r 
&l'fUiJA, hıali,yet_ buhasebe.si, 2_.,_.:.ıasl:ı, (Istanbul: DOL;.O.Z

içi Univoı·::ıit;6-.Ji Y<;ı.ylnla:cı B.U.77-52/0l-19'77), s.15; 
Hcu::ıuhi BUIUJJ:..L, l.L::.üiye_~ limhcg.ocbvsi':eı·un::ü'Jl:::oJ:•i ve U1 O'U
laıııa, (Istcu:liJnl;; :ı..-:.:dcL.ll'ı:i::::lor i .• ,_~tb-:d.LJJ., 19'/b, 3~1; 
.!.Ufat (Jsı:ı.:J':ı.r, ııı..~liyet SözeLigünü Yo,j,;·uuL..ı.yan '.CcrJcl Yapl 11 , 

,t:;Slug:ı.~, C o:~V, J. l. > ( Ocal:, 1979), s.118o 
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Maliyet ile gider birbirirıden farklı kavramlar olmas1na 

karşın, literatürde bazen aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, karışıklığı önlemek cr:ıucıyla, gider kavramının da 

tanımlanmı:ısı ve açıklanmasında yarar görUyoruz. Gider, belir-

li bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla mlllanıl

mış, tükenmiş maliyetlerdir(7). Maliyetler, işletme'nin ima

latta bul1.ına n b ölümilnde oluşur, diğer bir deyişle, yalnız 

imalat amacıyla elden çıkarılan iktisadi Je~erlerdir. Gider-

ler ise, imalat ya da mamul imalatı amacı na v.ygun olarak ya 

da olmayarak yapılan tUketimlerdir(B). Maliyet ve gider kav

ramlarını lm şekilde kısaca taiıımladıktarı sonra, maliyet a

zaltımında karşılaşılabilecek çeşitli maliyet giderlerinin 

tUrlerini sırasıyla açıklamaya çalışalım. 

B- Maliyet Giderlerinin 'I'Urleri 

a- Yönetim Kararları Açı sı nda n Maliyet Gider Türleri 

aa- Kontrol Edilebilir Maliyet Giderleri 

Yönetici tarafından konulsn ssasl[-:ıra bağlı 

o lan ve o tı·ım sorumluluğunu belirt e n maliyet giderlerine ,ko nt

rol edilebilir maliyet giderlEri denir. Dsişka bir deyişle bu 

maliyet c;:i.d.erleri, yöneticile~~ce belirli bir düzeyue doğrudan 

doğruya kontrol edilebilir(9). Burada l{ontrol edebilirlikten 

(8) 

(9) 

Rıfat ÜSTUll, Maliyet Muhasebesi İlkeL:;r ve Uvrul~malar, 
(Eskişohir:Anadolu Universitesi E2itim,Sa~1ıR ve Bilimsel 
Ara~1tırma Çalı şmaları Valcfı Yayı nlc:ırı lJo. 12 .Anadolu Uni
vers:Ltesi Basımevi,l984), s.41. 
Charles T.HORNGREN, Co st Accovntin _-.A Manac~erial Em 
Fourth Edition,(Englewoo ffs,ı •• : rentıce- a 
1974), s.27. 
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amaç, maliyet giderinin ortadan kaldırılması değil, maliyet 

giderlerinin standartıara ya da istenilen dUzeylere mUmkün 

olduğu kadar yakın tutulmasıdır. Kontrol edilebilir maliyet 

giderleri, belirli yönetim amaçlarına ulaJmak için, önceden 

hazırlahhn bUtçe ya d& en düşük maliyet yaın sına uygun olarak 

değişen maliyet unsurlarıdır. Genellikle, değişken maliyet 

giderleri, kontrol edilebilir maliyet giderleridir(lO). 

bb- Kontrol Edilemeyen Maliyet Giderleri 

Maliyetierin kontrol edilebilirliği ya da edilemezli-

ği, yönGtimdeki sorumluluk dere:cesi ve zaman sUreci ile ilgi-

lidir. Yönetimdeki sorumluluk derecesi azaldıkça, başka bir 

deyişle alt yönetim orHnlarındaki.yöneticilerin kontrol ala

nı dışına çıkıldıkça oluşan giderlerdir. Bu maliyet giderle-

rinin oluşumlarının kontrolU, böltim yöneticilerinJan çok list 

dtizey yöneticilerine bağlıdır(ll). 

cc- J?1 rsa t Maliyet Kavranu 

1~rsat maliyeti, vazeeçilen seçenesin maliyetidir. 

Fırsat maliyetinin esasznı, feda edilen seçenekler oluşturur. 

Belirli bir amaç için kullanılan değerleı ... in, başka alanlarda 

kullanılmcınal~rı bu tUr maliyet giderlerinin oluşmasına yol 

açar. B<:t:;,ıka bir deyişle, "belirli bir varlı[;ı kullanınanın 

fırsat maliyeti, o varlığın şimdiki kullanımı nedeniyle başka 

(lO) 

(ll) 

E rio L.KOHLER, A Die tia n<~ry For Account ant s 2 _. Ji1o,urth Edi
tion, (Englewood Cliffs, NeJo: Prlllntice-Hall Ine., 
1970), s.129. 
HCRUGill~U, s. 28. 
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bir alanda kullanı lmarna sı nedeniyle keıçı:c:ı Jan e n karlJ. se

çenektir" (12). imalat yöntemini n d.eğişm~;si, o ldukça ka li te

li bir maldnanın kullanı lma sı, be.lli niteliklere sahip bir 

mamul parç::nsı nı n yerine bir l.ıa ::;ıkası ru n konulması gil.ıi durum-

larda, f1 rsat ma,liyeti hesaplanmaktadır. Bu tür maliyet gi

derleri, gel,eceğe ilişkin imalat sartınıarına ıl}ık tutmak üze

re, gerçel1: maliyet giderleriyle lcarşı la şt1 rı lır. lı ncak bun

lar, muhasebe kayıtlar1nda hiçbir :;ekilde görülmez(13). 

dd- Ek Maliyet Kavramı 

Literatürde tefazuli, marjinal ya da fazla maliyet 

olarak bDlirlenen bu maliyet, elwnomik ku.r~Jmdaki marjinal ma-

liyet kavramını n işletmecilik alanı nda kullanı la11 bir türdür. 

Ekonomideki marjinal maliyet, imalatta bir birimlik artış so

nucu maliyet giderlerinde oluşan artı ş miktarıdır. GünHtk 

imalat eylemlerinde ise, bir birimlik imalat artışları sözko

nusu almaz. İşletmeler çoğu ksz, imalatlarını kütleler halin

de art:ırırlar. Bu nedenle, birdGn fazla gruplar halindeki ima-

lat artı :.;ları sanucunda oluşan maliyet giderlerine, ek mali-

yet giderleri denir. Bu nedenle bL·, nlar, kaçı aa bilir maliyet 

giderleridır (14). Bu maliyet g:Lderler:L, değişken mcıliyet gi

derleriyle flynı anlamda değildir. Ek maliyet giderleri, sözko

nusu olan belirli seçeneklerle ilgilidir. I3elirli bir sorunda, 

(12) BACE:SE-jACOBSEN, s.21. 

(13) SJ.dney D.AVIDSON, !i_~mdbook o:[Jl.g_<l§TIL.Accg};Ulti.u.e., (New York: 
Mc Graw-Hill Book Company, 1970), s.36. 

( 14) WQOD, s .140 e 
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eğer seç.:;nekler imalat hacminde bir deği.')ikliği içine alıyor

sa, bu zaman ek maliyet giderleri def;i.:_~ken maliyet giderle

riyle aynı olabilir. öteki bazı sorunlarda ise, ilgili ek 

maliyet ciderleri değişken maliyet kalemlerinin yalnız bir 

kısmını i.çerecekleri gibi, onlardan hiçbirisini de içermeye

bilirler ya da bazısını içerebilirler(l5). 

e e- Batını ş Maliyet Kavramı 

Alınacak karardan etkilenmeyen, bu nedenle karar, 

alma sıra sı nda gözönünde bulundurulması gerekmeyen rn.a liyet

lerdir. Geçerli maliyet ni teli[iini taşı ;nı:=•yan tüm maliyetler, 

batmıç maliyet olarak adlandırılır. Herhangi bir mcliyet un

suru, cG,er geçmişte oluşmuşsa ve aynı zamanda del;i:z:ik seçenek

ıere gö::ee bir farklı lık göstermiyorsa, bu maliyet br~ tmı ş ma

liyettj_ı .... l};::tmı ş maliyetler, t;eıwllikle ·curihi rnal.j.y:'tler ola

rak ka.:>:pmza çıkar(l6). 

ff- Standart Maliyet Kavramı 

İşletme yönetiminin olmasını zorunlu gördüC;ü mali

yetler, stDndard maliyetlerdir(l7). Standart maliyetler, 

·mamullerin bilimsel esaslarla önceden dikkatli bir 

(15) 

(16) 

(17) 
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biçimde saptanmış birim maliyetleri oh:ıp, belirli Irasullar ... ~ . . 

a 1 tı nda ula ş ı lması gerek e n hedef maliyet leri gösterirler. 

Standart maliyetler, esnek bUtçelemenin ve geri bildirim 

sistemi nL'l te me li ni oluştururleır( 18). 

gg- Geçerli Maliyetler 

Geçerli maliyetler gelece~e ilişkin maliyetler olup, 

aynı zr:~mr.ında değişik seçenaklere göre fc::.rklılık gösterirler 

(I9). Deciçik seçenekiere göre herhangi bir değişme eöster

meyen maliyetler ise, geçersiz(i1gisiz) maliyetler olarak ad

landır·J.l:ı.:c. Gerçek(fii1i) maliyetierin tttmU, geçersiz maii

yetlerdir(20)g Bir maliyetin geçerli olabilmesi için, hem 

gelecet;e ilişkin olmC:tsı, hem de değişik seçenekiere göre de-

ğişiklik göstermesi gerekir. Ksrar modelleri, sc:.;dece geçerli 

maliyetler Uzerine kurulur(21). 

ii- Tahmini Maliyet Kavramı 

İşletmenin geçmiş dönemdeki sonuçlc.:rına ve gelecek

teki tahmini gelişmelere göre, istatistiki. bazı hesaplamalar-

dan yararlanılarak ileride gerçek olarak ~esaplanacak mali

yetlerin. ne olacağı tahmin edilir. Bu saptanan maliyetlere, 

tahmini maliyetler denir(22). Bu tahmini maliyetler, olması 

( 18) HORNGREH, s. 186. 

(19) LYHCH, s.359. 

(20) ÜSTÜH, Yönetim Muhasebesi, s.307. 

(21) ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi, s.SO. 

(22) BiJl1SJı.L, s.201 .. 
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beklenen bir tUr ortalama maliyet olup, kesinlik dereceleri 

ve işletme için kontrol de~erleri çok yilksek de~ildir. Ay-

rıntılı bir bilimsel araştırm&ya dayandırılmayan tahmini ma-

liyetlar, gelecekteki imalat maliyetlerini ve satış fiyatla-

rını belirlemek için kullanılır(23). TAhıııin:i. maliyetler ile 

fiili maliyetler arasında oluşan farklar, tahmini hatayı gös

terdiC;i ı::~~:b~l edilerek, tahmini maliyetlerin fiili uuliyetle-

re göre di..i.zeltilmesi yoluna gidilir. Bu nedenle tahmini nıali

yetlerl,;,, işletme eylemlerinin etkinliğini ya da kişilerin 

başarısını ölçmek olanaksızdır(24). 

b- İmcüat Hacmiyle İlişkisi Açı sı ndan L~Gliyet 

Gider Türleri 

aa- Sabit Maliyet Giderleri 

Bu maliyet giderleri, imalut hacmindeki de~işme-

lere kar0ın belirli bir zaman süresi içinde toplam olarak 

de~işmeyip, sabit kalan maliyet giderleridir(25). Baçka bir 

deyişle, sabit maliyet giderle:c·i, belirli bir dönem içersin

de imal edilen mamul miktarından etkilenrnezler. Belirli bir 

dönem d:L;:ıroruz, çünkü, uzun dönemde tüm muli.ye t gider lG ri 

imalat dliseyindeki de~işiklik n~deniyle deCişir bir nitelik 

kazanır'lJ.r. Sabit giderler, belirli bir iraalat OJ~·: 'U içinde 

(23) A.,;.l:: .. , s.2ü2 .. 
(24) ı-
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,--, 0 bit U' la ı ı· \T ..• f- a·-' ::::i •"i c:," c.ıı-ı Y• ( ')6 ) o..J~ Jl;;iu !:;::..ı..·- .. ._. __ '-""""-'~ -'o.,.ı.. '- • 

b b- Do;d,i.,ıb.;n ~-u liye t Gider leri 

bir L:ısııu :la cı.rtaralı: del;i~ilclik p:östo-

.:cirlor. imülat c:..:ı:l;ı.;ı ile Ol"untılı uLLt.'cı.l: u.rtC":ı.n clegiç;lcen r.n.a-
~ . 

' -~ " . ' 1 . ' . -ı 1 . .ı . . .. ı· t t ' ı ;:ırv\ln j_ec:..:;ı;,;;K~:;n LD~lJ0 t r:ı.eı.8r er:ı. c..0n:ı..c. liıı:::ı. i.l · J.r 'GJ.A:ça, ar-

..... -, 1 -' 'J .,, '-- r.-:ı.' ,ı ···.r··l:. "J.. i..l., .• --ı·i ·.-. ( •') n ) J..;.li.J...-J.aJ v lı ·.· U..v ..... ~ -• -.J.. ı-U • 

( 26) .Adolph i:J~~ı-Olilwl J .CJlUtY:-George li.:ıPl?.AlilC, ,9.;?,.Bt A.9.,So;un
JL:h:ürı:, (Hoıııov.Joocl: Illinois; lliclu..ı.':i D.Irwin, Ine., 1956), 
s.Jl. 

( 7 ) ) .... . s 1 7 '1 ' • ", ... ,.. y . . . J .. 2 './ÜuD, Be~.); ~-.ı.~~:.t:ü~./ ·, ~·Lr ; J~ ... :ı_:ı ... rs.ı.uı.ı .l:'c.i.L~.ı:t, ~~.\i.22!-
f::lÜıaS·~b.=;.:Ji~ l.Litup, (lskuıbul: :.ı:stunbul U:niversitesi 
Işletme jj•,::ı.:.:i;ll;-:..;:;i Yc.yınla.::.·ı, 1!\ .. :.kültoler Llatbaa;;;:ı, 1978), 
Se 243 G 

( 28) ıJOuD, s.23. 
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Dezişken maliyet giderleri, imalat hscmiyle do~ru oran-

da toplam olarak bir de~işiklik gösterirler. İmalat hacmin-

deki de~işikli~e göre, birim baeına düşen payı pek de~iş-

mez(29). 

cc- Yarı-De~işken ve Yar:ı. -Sabi.t :Maliyetler 

Bu maliyetler, kendilerine özgü nitelikleri nede

niyle hem sabit hem de de~işken maliyetierin özelliklerine 

belirli i.51çi.ic1e sahip olan maliyetlerdir(30). 

Yarı-de~işken maliyetler, faaliyet hacmindeki de~işme-

lere paralel o larak artıp azelan, fakat iE::-ıala t hacr:1iyle doğ

ru orantılı olarak değişmeyen oaliyetlerdir. Bu maliyetler; 

faaliyr;t ~ıacrni sıfır olduğund& oluşmaya davam eden sabit 

maliyetler ile, faaliyet hacmine paralel değişme gösteren 

de~işken maliyetlerden oluşur. Gerçekten bir çok oaliyet tU

rü, her iki maliyet ni teli~ini taşımaktadır(Jl). Analiz le-

rin bir ço~unda yarı değişken maliyetler, sabit kısım ve de-

ğişken kısım olarak ikiye ayrılır. Son analizde sadece, sa-

bit ve cle[;işken maliyetler olarak iki maliyet g.rubu oluşur. 

Yarı-de~işken giderlerin sabit olanları saptandıktan sonra, 

bunları n değişken unsurları, ge ne imaL~ t hacmiyle doğru oran-

(29) 

(JOJ 
(31) 
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tılı olar2k artar ya da azalır(32). 

Yarı-sabit maliyetler; belirli bir i~elEt hacmi aralı-

~ında sabit kalan, fakat bu imaıst hacmi aralı~ı o~ıldıkça 

ani bir sıçrama yaparak artan maliyetlerdir. Bu nedenle bu 

maliyet giderleri, genellikle basamaksal bir dizi biçiminde 

artış gösteren maliyetler olsra~ tanımlanabilir. Bunlar, kı-

sa zamı::n sürelerinde sabit kalırlar. Belirli imalot hacmi 

aralıkları geçildikçe, toplam maliyetler basarneksal olarak 

artar. Bir:im yarı sabit maliyetler, belj_ı"'li bir imal ct hac-

mi aralıgında sabit kalmasına ks~~ın de~işik imaıst aralık-

larındE değişir(33). 

del- Eirleşik (Thfuşterek) 11ali~ret Kcıvr2mı 

Tiirleşik imalstın, başlı başına herh2nei bir mamU-

le maledilemeyen maliyetine, birleşik msliyet(Joint Cost) 

adı verilir(34). Örnek olara~, bir maden ocErından sözedebi-

liriz. GGrskli jeolojik çalışcGları yapmak, madeni açmak ve 

çinko kur(;'un karışımı bir maden elde ederek bunu çinko ve 

kurşun kısımlarına ayıracak işleme geçmek birleşik jmalattır. 

(32) Adolph MATZ-Othel j .CJRRY-I:Iilton F.USRY, Cost Accoun
ting:Planning and Control, :fi•ifth Editj_on, (Cincinnati: 
Sou'b'h-Western Publishing Co., 1972), s.48; ÜSTÜN, ~
liyet Muhasebesi ••• , s.70 •. 

(33) ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi •• ..:., s.71. 
(34) j .J .ElJTLER, 11 Joint Product Atıelysis 11 .- I'iianagement Accoun

tin_s, (December, 1971), s.l2; Rıfat usruN, "Ortak ve 
Yatı Mamulleri tı Maliyet leri nin He sa planına sı 1ıda Uygulanatı 
Yöntemler", ..E.SADER_, C.IX, S.2, (Haziren, 1973), s. 
193; lJICiillB.Söı;, S"205ıı 
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Elde edilca maden, çinko ve b:;:c'.3un olaral: ayrılana kadar bir-

le·şik mr:•.raı._ıldür. Bu noktaJra kadar katlanılen maliyet de, bir-

leşik maliyettir. 

ee- Ortak Maliyet Kavranu 

Ortak maliyet (Common Co st), imah,t sotn~c::. çıkacak 

mamullerden elde edilecek miktarı n isteme ba['·h olduğu 

imalatın maliyetidir(35). Birleşik meljyctten ayrıld1~1 en 

önemli nol::ta, her bir mamullin tek başına da elde cdebilece-

ci ortak imalat tesislerinin göreceli kullanım 68881 rıa göre 

mamuller E!rBsına gayet anlamlı bir ~'ekilde dağıtılabilınesi-

dir(36). Başka bir deyişle, ortak maliyetleri farklılaştı-

ran özellik, bir mamulün imalatında meydena gelen bir artı

şın di[;er bir mamulün imalatında da artış meydana getirme

sidir(37). Örneğin; benzin imc.latının artması neticesinde 

petrolUn yan mamullerinin imalatında da artış olması gibi. 

Pazarlema maliyetleri içinde de ortak maliyetler vardır. Ör-

ne ği n; mamullerde n daha çok, işletmeye ko mı o la n reklam ma-

liyetler:i. b1; niteliktedir. 

(35) 

(36) 

(37) 

james I:I.FREMGEN, Managerial Co st Analysis, pıomewood 
Illinois: Richard D.Irwin, Inc._,.1966), s.36o. 

r:::m:~n, s.366; ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi ••• , s.376. 

Çevik UP~Z, İ letme Yönetim Aracı Olarak Paz8rlama Ma
li,ret Analiz er:r ve U u ama Orne J"ı, .Ankara: evınç 
va 88sı, s. ; yrı ceı z.: Feryal ORII.OIJ, 
"Teli ve Birleşik tlrünlerin 1\:aliyetlenmesi", IJuh8sebe 
Ennt5.tUsü DerMisi, Yı 1 8, s. 30, (Kes1m, 1982-IV), 
s.29; USTUN, aliyet Muhasebesi, s.736. 
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c- }kscıp Tekniği(Mamullere Y15kleme) AçJ.sından I.:abyet 

GiCier Tiirleri 

ae- Direkt Maliyetler 

Direkt maliyetler, belirli mamul ya da işlemler-

le ilgili ~aljyetlerdir. Direkt maliyetlsrin en belirgin ö-

zelliU,J, bu maliyetleri n açıkça bir mamt.ü yo dr:: j ·~·L;mle i-

liş}~i .. l:i J::ı.lınması ve katkılarımn kolaycc.; tesbit edilebil-

mesidir(38). Örne~in; bir ustab6şının ma~şı; çalıştı~ı bö-

lii.me c1o~:rudcn doğruya yUklenebJlerı direl:·t maliyet -ı..msuru-

dur. Dirctt ve endirekt maliyetler, maliyet taşıyıcıları 

(İşlem, m0s~ı. iş ya da işletmenin herhansi bir bölUmU) ile 

0 

ı 
0 k 0 

1 -~ 1• ı d V 

00 

' 

0 1:: 0 

ı 
0 f d t ı ı ış J ___ l ı_l ınrr~a ıgı surece, nıçJır an em. ı :a e e nıez er. 

Direkt ve endirekt maliyet ayırımının ter;ıc;l:ini, mcL;;,retlerin 

maliyet taşıyıcıları ile do~rudan do~ruya iljşkili olması 

o luşturur(39). 

bb- Endirekt Maliyetler 

Endirekt maliyetlerin, maliyet ts~ıyıcıları ile 

doğrudan do[:;ruya bir ilişkisi ;yoktur. Bl-ı nedenle, bu mali-

yetlere:~ etıd:irekt maliyet adı vcrilir(40). Örnel_in; b:i.r usta-

(38) 

(39) 

(40) 

UPJ1Z, s .38. 

Asqui.th Vl.HOWE, Cost Ac:gountin@, (Scı":Jnton, :Pennsyl
vania: International Textbook ompany, 1969), s.9; 
M:ichc:el SCHIFF-J. Lawrence BENNI!WER, Co st Accounting, 
First Edi tic tf 1 (New York: The _Ronald !'re ss Company, 1963), , 
s.7; BACKER-J.ACOBSEN, s.ll6; Robert I.DICKEY, Accountants · 
Cost Handbook, Second Edition, (New York: The Ronald · 
'P"ress Company, 1960), e.2; MATZ-GURRY-USRY, s.!)O; DPT. 
Muhasebenin Temeı ••• Prensipleri, s.47. 

HüRNGREN, s.30 ·; WOODs s.l6. 
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baş1 rn n maaş1; bu bölümde imal edilmekte olan çeşitli mamul

ler~ doleyl1 bir biçimde, başka bir deyiçle bir tek1m da~J.

tJ.m kriteı"le ri kul la n1 larak yili;: le nt- bilir·. Çtinkü us tc. bt:şJ., 

fiilen mar.u.l11U meydana getirmel: :!.çin çalJ.şmaz • .Ayın şey, ma

mülUn bi:;.: parças1 nJ. oluşturme.r:-1n endirekt ht.mmadde ve malze

me için de geçerlidir. 

Man~l maliyetlemesirde direkt ve endirekt maljyetler 

ara.s1ndal::i ayJ.rlm, gider da[).tJ.mJ.r:.da k: ... ~li.ı::mlan genyöntem

lerce belirlenir. Direkt maljyet için; i)RuJlanJ.lan imalat 

girdilerjn~n miktarl cinsinden kesin olarsk ölçillebilen ve 

maliyet taşJ.yJ.cJ. ile birlikte fiziki olarak belirlenebilen 

baz1 kanJ.tler sürekli olarak b~lunur, ii)Aynl zamanda bu ma

liyetlerin d.ağJ.tlmJ. için, herhongi bir t-:~:cıele ya. de.. kı"itere 

baivurulmaz. Örneğin; direkt ham.rnadde ve (1:;.rekt işçilik, ima

lat i çin ttiketi le n giderleri n fizik se 1 n.:Ll:tarlEırJ. temel i ne 

d aya na rak, doğrudan doeruya me.ım.ü ma liyct leri ne yükle ne bilir

ler. BuDl<::ıl"J. n her ikisi de, [;0: n::: llikle he·!, imı:j lnt bölümleri

ne göre hem de mamullere göre direkttir. Ayr1c2, mao~ller 

için nı:: :n:ıcl.ar harcandJ.ğJ. dol;rudc::m do[;r~.-:yc.: septansb:ilcn amba

laj malzemesi gibi özel giderJer de direkt maliyet kabul edi

lir(41). J3r:mmla birlikte endire};-t hammı:\c:;.de ve endirekt iş

çilil: nnLi,:ıretlerinin, her ne l::c:clc.r imal selilen mmnullerle i

lişkileri oldukça fazla olmasJ.na ve fiziksel olarak belirle

nebilmelerine karş1n, ınamullere direkt iççilik saatleri gibi 

bir temelo dayanarak yüklenirler. 

(41) WOOD, Bol6. 
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Yul:arıda direkt maliyetlere ilişkin olsrsk bGlirttiği

miz iki ~zcllik, direkt maliyet sınıfının belirlenmasini 

ko laylaştı rı r. Maliyet ile maliyet t aşıyJ.Cl sı arası r.da neden 

ve sonuç ilişkisi kesin olarck belirlenebildi~inde, oluşan 

maliyet direkt kabul edilir. Ikrhangi bir maliyet direkt bir 

niteliC;e saldp olduğunda, (Y) miktarında bir irnale:ıt miktarJ.

nın (X) tutarında bir maliyetin oluşm2sına neden olaca~ı ke

sin olarak belirlenebilir. Örn~Lin; imal edilen bir çift de

ri eldive:ı için ne kadar derinin gitti{j;i.ni kolayca hesaplana

bilir. EnJirekt giderler ile maliyet taoıyıcıl8rl ar~sındaki 

neden ve sonuç ilişkisi kesin olarak belirlenemedi~i için, 

bu nitelikteki giderler belirli Dssal ölçtilere dayanarak ma

liyet tnşıyıcılarına dağıtılır. Maliyetle~cin büylik bir kısmı 

kesin o lE~r:-,],· belirle ne bildisinde, muhasebe bölümü dE ha doğru 

ya da c;erçekçi maliyet verileri sunmak zorundadır. bu da ma

liyetlerin, doeruluk derecesinin yüksek olduğunu gösterir. 

öte yatıdr:ı n, dağıtım sonucunda bulunan nıcüiye tleri n doğrulu

ğundan ise, kuşku duyulur. ÇUnkU, dal;ıtım sonucu elde edilen 

bu mali:retlerin dağıtımı, bazı varseyımlara dayandı rı lmı ştır. 

Bu nedenle, da~ıtım sonucu elde edilen maliyetlerin, özellik

le yön~tiM kararlarında kullanılması tehlikelidir(42). 

Maliyatıerin direkt ve endirekt unsurlar. biç.lrıli nde Sl

nıflandırılmasl • özellikle maliyet azaltır.n açısınd.:::m yarar-

(42) C'RC?WNINGSHIELP:t s~l4o 
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rin, m:.:uı:..ul ı.lü .. Üiy::. tL:ı.JuL:i payı iJ.X•t tıkçLL, L1L~li.ve: te ili;:ıkin 

(43)" 

olu~ru.:c(Li-4). J.)unL..:..r· :ı:ı..cu.oı.vla i)dircl;:t hmw.udde, ii)di.ı.:·ukt 

i.;;;çi lik, iii )gen.__ ı imalat ciJcrle.:ciJ.:.i..ı:. Bu .. D li.iG t Ulli::.1ll.'la-

Direkt hühü.ıadde, nihai u.ıamv.lleı:·in iç ur sine gi.:ı:.·..:;:ı:ı ve 

alınarak 1ı1arnı.üüı-ı rı:ı.::ı.l:ı,y· 0 ·t i ... ıo l.:., ·c ı ı ır-

(43) WOJD~ ;:.ı .. l'(., 

(45) 
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lar. Öte yemdan bazı önemsiz harr.unaddeler ise, direkt hammad

de yer:l.ne endirekt hammadde ya da yardımc:ı. madde olarak ad-

landırılır. Bu gibi maddeler, direkt ham.r.ıaddelere eklenir ve 

bunların nihai mamulün tamamlatıabilmesi için gereksinim du-

yulur. }1akat bunları n, nihai mamullerin imalatı nda direkt 

hamınaddelc~re oranla çok daha az kullanılıncısı ve her nihai 

mamul için ne kadar kullanıld:ı.kların:ı. n belirlenmesinin olduk-

ça güç olmcısı nedeniyle, direkt hammadde o lı:. :ı:· Ll: sdla ndı rı lma

sı sakıncalıdır(46). Yardımcı maddeler gibi, nihai nıamulün 

esas yı.:ıp:ı.s:ı.nı oluşturmayan ve imalat sırasında tüketilen en

direkt hammaddelere de işletme malzernesi denir(47). 

ii- Direkt İşçilik Giderleri 

Mamul maliyetinin ana unsurlar:ı.ndan birisini de, 

direkt ilgilik oluşturur. Direkt işçilik, imal edilen mamul

lere dozrudan doğruya yüklenebilen ve mamt.ı!Un temçl yapısını 

oluşturan hammaddenin şeklini, yapısını ve niteliğini değiş

tiren gic1erlerdir(48). Nihai mamullerin imalatında kullanı

lan direkt işçilik dışı nda kelan ve bu marrmllere dosrudan 

(46) ÜSTÜN, Maliyet İ1'Iuhasebesi ••• , s.93. 

(48) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, TekdUzen I;.:Iuhasebe Sistemi 
lJiçıl2:,yet Muhasebesi Semine,ri, ~Yayın Ho. 1482, K.: 316, 
'(Ankt~rb: Yayı n ve '!'emsil Qube l'viatbG.o Birimi, 1977) •. 
s.J5. 
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do~ruya yUklenmeleri olanaksız olan işçiliklere, endirekt 

işçilik c:d.ı veri.lir. Endirekt i.~çilikler c}e, aynı endirekt 

hammadd::::lcı" gibi, yardımcı işçilik ve yönetici işçili.k olmak 

i.1zere ikiye ayrılır. Yardımcı i~1çi lik adı nda n da an la şı la ca-

ğJ. i..izerc, imalat eylemlerinin düzenli bir biçimde sii.rdürül-

meaine ysrch m e de n işçiliklerc1ir. Yönetici işçiljJc de; ima

lat eylı;nılerini yöneten kişilE,re ödenen [:İderle rden oluşmak-

ta dJ. r ( 4 9 ) • 

Direkt işçilikler imal edilen mamullere do~rudan doğru-

ya yüklGndikleri halde, endirekt işçili.l~ olarak adlandırı-

lan yarchtrıcı ve yönetici işçililcler, do:1rudan doGruya yüklen

mezler. Btmlar gerçeğe uygun bazı yöntemlerle, marnullere an-

cak dalaylı bir biçimde yüklenebilirler(50). 

iii- Genel İmalat Giderleri 

Mam1ll maliyetinin temel unsurlarJ. (direkt haırunadde 

ve direkt işçilik) dJ.şında kalan tüm imalat giderlerine genel 

imalat giderleri adJ. verilir. Genel imalat giderleri; endirekt 

hammadde, endirekt işçilik ve mamullere dotrudan doğruya yük-

lenemeycu öteki imalat giderlerinin tümünden oluşur. Bunlar 

imal edi lo n tüm mamuller için ortak o lar:Jk yapı lchklarından, 

bunları belirli mamullere, birimlere ya da işlere doğrudan 

( 4 9) SCHIFF-BENIID~GEE., s o 128 o 

.. ·:':·· 

(50) A.g.k.,. s~129o 
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doğruya yüklama olcı.nağJ. yoktur(5l)e Bu giderler; endirekt 

imalat maliyetleri, dolaylJ. imalat giderleri, imalat genel 
w - - -

giderleri, fabrika piderleri, fabrika genel giderleri ve ·- ..... 

endirekt fabrika giderleri gibi değişik deyimlerle belir

ti lirler. 

YukarJ.da belirt tiğirniz ilk ild maliyet unauru yani, di

rekt hammadde ve direkt işçilik birleştirilerek bazen temel 

maliyet olarak adlandırlllr. Aynl zamanda direkt işçililc ile - ~ 

genel imalat p:iderleri de birleştirilorsk, değiştiı•;.ıo mali

yeti olarale adlend1r1l1r. Değiştirme r.aaliyeti, .hammaddenin 

nihai r.namule dönüştürü.lme işleminin toplam maliyetini oluş-

turur( 52). 

bb- Satlnalına(Tedarik) Maliyatleri 

Hammadde, Irıc-ılzeme vb. üretim faktörleri ve finansal 

olru~aklar için katlanılan ve para ile ifade edilebilen özve

rilerdir(53). Bunlardan üretim faktörleri maliyetleri,~imalat 

maliyetleri ~çine katJ.llr. Fi:ıansınan maliyetleri ise, genel

likle dönem giderleri içinde gelir tablolarına aktarılır" ... 

Başka bir deyişle, ma.liyetleşmedc~n giderleştirilir. Bazı du

rumlarda da, imah'..tln finansmanı için katlwnlcm iı:l..Lcı.lLı.t wa.-

liyetlerine katılJ.rlar(54)o __ _._......_....... __ 
( 51) MATZ-CURRY-USHY 11 se46; BROCK-PA'LlvlER-:-ARCHER, s. 7; Yücel 

ERCAN, 11Gen.ol İm.ıJ.lat Maliyetlerinin'·Analizi", Muhasebe 
~~~~:tüsü D.er.~~-~J?i, YJ.l_ 5, 8.17, ~Ağusto~, 1979-If!), 

( 52) P.J oH.B.A..ILY ı P'*Ç~A~~}B:J?.d _S.ŞP.P~~.ı'L~Eaf'~_E?.~nt, (London: 
Chapma.nHalJ.L "' l;1o..J ,.s.3..ı.e . 

( 53) ÜSTÜN, !h liye t Huhase besi u., Bo 95. 

(54) :PEKER, s.255; 
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İ:;;ıl<;;tme bir ticaret işletmesi ise, sCıtJ.n alınan nıamül-

ler için k8tlanJ.lan özveriler, yine meımul stok maliyetini 

olw.;ıtn~:'L,:c. Iiu mamuller satıldJ.(iJ.rıda, gidere dön:U~.:tir(55). 

cc- Pez&rlama Maliyetleri 

:E' az ar lama maliyet ler:L; i şletme ni rı piyasa şel\:illen-

dirme si, tliketici nin satJ. n alma davra m gJ. nı ayarlama, mamUl

leri tüketicilerin gereksinmesini g.ic~erecr:::k :,;ekilde düzenle-

me, fiz:Ud. mal dağJ. tJ.mJ., işe başlama ve i::,:G başlarna öncesi 

dönem ile ilrili giderlerini kapsayacak bir biçimde tanJ.m

lanabilir(56). Başka bir deyişle, pazarlamc giderleri, ma-

milllerin mülkiyet değiştirmesini ve onL:rın fizi1.d da[;J.tJ.m-

larJ.nJ. sat;layan işletme eylemlerinin bir rüaliyetidir. Buna 

göre, pszarlama giderleri, pazarlama fonksiyonlarının mali-

yetidir(57). 

Paza:clama maliyeti kavranunın, dar ve geniş anlamlarJ. 

vardır. Dar anlamda pazarlama maliyeti, yalnJ.zca setJ.ş yö-

neticisi~in kontrolu altında olan .satış giderlerini kapsar. 

Geniş anlamda pazarlama maliyetleri, imalat işletmelerinde; 

mamuller·:i. n imalatı ndan sonra yapJ. lan tüm e:,rlemlerde n doğan 

giderleri, ticaret işletmelerinde ise; s~tJ.n almadan sonra 

mamullerin t11keticinin eline geçene kadar yapJ.lan giderleri 

kapsar. Geniş anlamda pazarlama maliyeti, yalnızca s&tış gi-

derlerini değil, satışla ilgili yönetim, finansman ve genel 

giderler~ de içerir(58). 

(55) A,.g.,k" 11 s .. 256. 
(56) URAZ, s~46 
(57) AoSoli:u~ So47~ 
( 58 ) A • g • k • , s ~ !;. ~1 • 
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dd- Genel Yönetim Giderleri 

Genel yönetim giderleri, işletme politikasır.un be-

lirlennws1rıe ve işletmenin U at yönetimine ~ilişkin giderler-

dir(59). Başka bir deyişle, işletmenin tUmUne ili;ıkin hiz

metlerin gerektirdiği giderler, genel yönetim giderlerini 

oluşturur(pO). İşletme merkezinde yer alıp, fonksiyunları 

yalnızca imalat la ilgili olmayan yönetim J.:ıırulu, c.enel müdür, 

finanslnm:, planlama gibi bölüm yöneticil::;ri ve perso:ıeliyle 

uzmanlar, dam şmanlar ve benzerleri i çin katlanı ır~ n özveri-

ler, merkezde kullanılan kırtasiye, kira ve sigortslar, amor-

tisınanlar vb. giderler ge ne 1 yö nc::t im giderleri içinde yer a-

lır(61). 

Genel yönetim giderlerinin maliyet unsuru olarak dikka-

te alınıp alınmamasJ., bir işletme politikasJ. sorunud..tır. Bu 

giderlerin bir dönem gideri olarak, satış giderleriyle bir

likte, brUt satış karJ.ndan ind:Lrilmesi en yaygın olan görliş

tür. Ülkemizdeki uygulama' genel yönstim siderleri payı nın 

imalat maliyetine eklenmesi biçiminde olmaktadır. 

Buraya dek, maliyet azaltımında yöneticilerin karşıla-

şabilece~i maliyet giderlerinin tUrlerini kısaca açıklamaya 

çalıştık. ~imdi de, potansiyel maliyet eızc.ıltma alanlarının 

belirlenmesinde :!;emel oluşturacak dozru maliyet verilerini 

(59) Halis ERT.ÜRK, Maliyet Mul].asebesine Giriş, __ 
(Bursa: Uludağ Universi tesi Yayın ı,ıo.3-ö23-007l, Murat 
Matbaacılık, 1982), s.l4. 

( 60) PEKER, s.256. 

(61) A ÇI' ı~ ,, "'~7 
e,.:,•h•' DeC.....- • 
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sağlama yöntemlerini( analiz ti.irlerini) açıklamaya çalışalııng 

Bu konuyu kesin bir biç irode açıklamaz is ek, po tanu~_,ye 1 rncı

liyet az:.::.ltr!1.:.ı ::.ücı.nlarının belirlenmesinde çeşitli güçlük

lerıo karşılaaırıc'"l olasılığı oldukça yUksektir. 

2- lıia liye t; Az al tımında Gert.:ıksinim Duyulan Maliyet 

Analizi ve Y<hıt(3mleri 

lllaliyet an::ı.lizi ve maliyet lwntrolli kavramları konu

sunda, literatU.r·dc bir birlik yoktur. Çoğu kez bu iki kavram 

biri birine karı.:;: tıı"':ı.lmakta ve aynJ. anlamda kullanılmakta

dır o Bir tanıma g0::c6 ualiyGt analizi, "Yönetimsel amaçla, 

fiili maliyetlerin önceden tahmin edilen ya da olması bekle

nen maliyet ler le. b~'.ı"':;ı:ı.la;ı tırılrnas:ı. • farkların ve nedenleri

nin bulunn:ıasıdır11 (62)o Tarihi r!k'ı.liyet sistemlerinde rnaliyet

lorin elverdiğince parçalara bölürır.a.·.:ısi ya da geçı.a.irj dönem

lerle kar~ııla§tırılrr:ı.:tsı maliyet analizi içersine {!irer(63). 

lllaliyet kontrolu ise, çağdaş maliyetleme yöntemleri, imalat 

ve satış ba§arıhu•ııu.cı ölçülmesi araoılıt;ı ile i.1letme içi 

faaliyetlerin yeniden düzenlenmesidir(64)~ Bu tanımlamalara 

d.ikkat edileoç;;k eılı.:..:ı.·ad., özde bi.c c;yrımın rrözctilmc:3il1e çalı-

.]ı lmı.:ı sa da as lı nda birbirinin aynı iki €} ey tanımLscnrcıJ.§ tır o 

~ila liye t kon tr o lı .ı eJL:minin, birbirini tsı.ı:.:ıaLılo.y<xa iki a§ ama-

(62) 

( 63) 
(64) 

Job11 C .DL.JCI:~J1.1-~:foKeı th WELTi..:..]ü, OcırJt Looountinr~ Thırd 
Edi tion, (:Tovı Do lhi: Te, ta ~.io Grc:,\·f_._diTr Pul5lish.:fng 
Company Ltd., 1972), So43J. 
MA. ır T liE",ivS , s • 41 o 

H. B .. IıJLt:ı.YH.i:..l1D~ In,ıus trıal Enrri.ı.ı~er.illif..11~9-booJs., ( UE:iw York: 
hio Graw-Hill Douk Company, l97TI, s.8-l~ 
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den dliz2nlenebilmesi için, bu faaliyetlerin n~relerde aksa-

dıklar:Lı::.rı ortaya çıkarılması gerekir. Bu <Jmaçla da, her bir 

faaliyet alabildi~ince kU çUk aşanıal.-'JX' ab ölUnerek, her bir 

aşama ve alt aşama ayrıca ince;J.,.:;nmelidir. 

Amsrilwn Yeminli Muhaseb:::ociler Dernc:·a AICPA' nın mali.:. 

yet analizi konusunda yapını ş oldı.:kları tünı çe lı r,şrıL lur, iki 

başlık altında toplanmıştır(65): 

i- Üretim yönetimi açısından kararlcırın alınmasına yar-

chmcı maliyet çalışmalnrı 

ii- Fiyatıandırma konusunda yardımcı olı;;cak rmıl~Lyet ça-

lı şmaları. 

AICPA konuya üretim yönetimi açısından eL;ildisinden, ma-

liyet analizini imal etme ya da sat ı na lma ya da bir le ~ik ma-

liyetl:=ı·:I..n esas ve tali mamuller erasındaki dağılırru gibi 

sorunlarla i le;ilendirmektedir. J?iyatlc.~ma konusunda ise; mali-

yet-fi~rat-hacim ilişkileri incelenmekte, atıl kapasite halle-

rinde clUE~i:]: fiyat tekliflerini.n htın~i sınıra kadar kabul edi

lebilsce~i gözlenmekte ve ileride oluçınası beklenen k~rların 

o l.tuı:ı. irteo lefiııjı.!Ji yaplln~kyaQ;J.i' o 

Göri.UdücU gibi, AICPA'nın snlayışına göre, yö~ccimsel 

kararlE~ln ~lınmasında maliyet muhasebsoinden sa~l~nun her 

veriyi ~e[erleme çabası maliyet analizidir. 

Biı· l:ısım yazarlar, fiili rıısliyetlerirı önceden. bir ama-

ca göre karşılaştırılmasını, msli.yet kontrolU ol2rck edlen-

(65) ~·eryal OHHi1.H~ 11 l!Saliyet Analizi", HLıhas·JbH EnstitLi.sü 
Dergisi, S.15,-(Şubat-1979-l)ş~So68o ·---------------
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dırmc:ü::ta; nwliyet analizini ise, "hı:ılih(:zırdski yöntemlerin, 

seçenekl;::;r•iyle karşJ. laştı rı lrmi::n konuSlında ya ın lacak maliyet 

çalı şmtü:.::ı.~ı 11 o larak ta nımlcımakt <:ı dı rlar. })u yazarla:cc., göre 

maliyet ıJ nalizi çalı şma sı nı n eE.ıos görevi, tüm se çe n0 klerin 

varlı,U:ı ıu ortEıya çıkarmak ve herbir s eç:. w,; ~i n maliyet ini 

tahmin etmaktir(66). 

UlsJılması amaçlanan hedefe giden en az maliyetli yolun 

araştırılme:Jsı mikro maliyet analizi; Sınırlı kayn::::klarla ba-

ş arı lu lül·::;cek se çe ne kle ri n t anılilleı nmc:- o ı ve e n lıyt,un se çe ne-

~in seçimi jse makro maliyet an2lizidir(67). 

Mnli~ret analizinin bizim Eınlı;ıdıl;ırruz anlamda tsnımını, 

1960 yılında yayınlanan bir maliyet elkit8bı vermektedir. Bu 

kitaba göro maliyet analizi, "parc:ısal ya <la fiziksel maliyet 

data sı nın tamamlayı cl parçalara ayrı lması, böli.inen her par-

çanın syrıca incelenmesidir" (68). Nitekim V/ebster SözlUğU, 

analiz kelimesinin anlaiill.n:ı. şu şekilde vermekte<lir: "Bir bU-

tünün parçaları nı, birbirleriyle ve bUtünle olan ilişkileri

ni açıklamok amacıyla mantıksal olarak ayırmaktır." Buradan 

hareketle, maliyet azaltma çalışmalarında gereksinim duyulan 

maliyet analizi tanımımızı şu şekilde ifade edebiliriz: Ma

liyetlerin kendilerini oluştur·an faktörler bazı.nda incelen

mesi, bu faktörlerin birbirleriyle ve btitUnle olan ilişkile-

rinin belirlenmesi ve böylece maliyetierin azsltılmasJ. için 

(66) A.L.;;.k" ~· s.,7lo 
(67) Gene :ınSHER, Cost sis,(New 

York: Am e rica n~E~v;...e.....;v;..;ı;..;e.;.;r.;.o;.,Tii-_Jl~ı",...._~--.--.,.,.......~~--...."''\"'"l~:-",~s • 59 o 

(68) DIOKEY, s.2. 
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dikkat lcTin önemli fakt örler ·Uzc:ci nde t opL:inrriEis::;. na J ı:ırdı mc ı 

olmaktıl'. Her nekadar bir projenüı uygulan.nc-ısı .~ra da çeşit-

li proj0ler arasında seçim gibi amaçlarla maliyet analizi 

uygulanc.bilirse de, maliyet çmalizinin esas amacı, yLlksek 

maliyetlerio kontrollidür. Maliyet analizi, bir anl~mda yön-

temleriE, fiziksel araçların, insan gUci.lrd .. :n ve ör.::.:;Utsel ha-

talarıilJ.iJ. ortaya çıkmasını sa~~L:ysrak mı:.lj_yet azeltınuna yar-

dırncı oı·~:r. 

Bc:q;ıb,J:anlık Devlet Planl<";fH;:,, rrcşkiL'.t:. da 11 TUrL Sanayiin-

de 1972 ~rılı L'Ialiyet Analizleri 11 odı altın(L: yaptı2:ı maliyet 

analizi çuJ.ışınasında, bizim görür:;1irnüze uye;;un mali.yr::t analizi 

yöntemini r;ygulamış, çeşitli sanayi dallarındaki toplam ima

lat maliyetlerini, kendisini oluşturan faktörlere bölerek 

maliyet bünyelerini ortaya koymuştur. Ancak çalışmayı bu ka

darla bırakmış, bu faktörleri tek tek ele alarak birbirle

riyle ve toplam maliyet bünyesiyle olan ilişkilerini incele-

memiştir( 69). 

Aynı şekilde Türk sanayicileri ve İşadamları Derneği, 

1975 yılJ. başında yayınladığı "İmalat Sanayiinde Maliyet 

Analizi" adlı çalJ. şması nda, Devlet Planlama Teşkilatı nı n 

ÇalışmasınJ. benimsemiş; fakat bu çalışmaya kendi yorumlarJ.

nı katmaktan öteye bir ilaveda bulunmamıştJ.r. Bu çalışmada, 

tüm sanayide katlanılan maliyetlerin, kendisini oluşturan 

( 69) Dl~VLET PI.ı.ANLAMA TE ŞKİLATI, Türk Sanayiinde 19_72 YJ. lı 
Malivet Analizleri, Yayın No.:l382-IPD:372, (DPT Uzun 
\rade1Lı-pıanlar Şübesi, Ağustos, 1974), sQlOQ 



- 42 -

maliyet kalemleri itibariyle özetlenınesi yapılm3ktadır(70). 

Maliyet azaltına çalışmal<::n'ında gereksinim duyıılan mali

yet analizi kavramı na biraz olsun açıklık getirdikte n sonra, 

ileriki böltirnde ayrı ntılJ. olarak inceleyece&.;imiz ve maliyet 

az al tma çalı şmalarının bir ön aşaması olan maliyet kontrolu

nun tan1nunı artJ.k yapabiliriz. Mali,yet kontrolü, "maliyet 

analizi gibi bir araç kullanılsın ya da kull8nılmasın, ger

çeklesıen maliyetin uygun bir dUzeyde olt!p olmadıf.i:ının araş

tırılması dır". Bu konudaki karar, belli r.:ıtandartlRrla ya da 

aynı işleolundaki benzer işletme ler le karşı lat}tırma yapı lma-

sı yoluyla verilebilir. Gerçekleşen bu maliyet düzeyine, 

hangi faktörlerin etkisiyle ula(~ılım ştır? Bu düzeyin azaltıl-

ması nasıl sa~lanabilir? Bu soruların yanıtlarını ise, mali-

yet analizj vererek maliyet azaltına çalışmalarına yardımcı 

o lacaktır. 

Do(;ru maliyet tutarlarını sağlayan yc)ntemleri (analiz 

türlertni) iki grup halinde toplayabiliri/) (71): 

i- Herhangi bir istatistik teknik gerektirmeyen yön

temler 

ii- İstatistik tekniklerin kullanıldı(ı yöntemler, 

Maliyet muhasebesinden alınan bilgilere dayı:mılarak ve 

hiç bir Jcantitatif yöntem uygulanmaksızın maliyet bünyesinin 

ortaya konması, çeşitli kalemler arasında ksrşılcıçtırmalar 

(70) TÜSİAD, İmalat Sanayii.nde Malivet Analizi (1972), 
Yayın No.:Ttrsnn-r.rm-;--ı--;-ı"B, (!stanbul: 19'75), so21 .. 

( 7 ı ) P.r,\,.,..1. ... R 23 5 
.Lil>..ı.:.l ' s Q o 
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yapılarak en önemli maliyet kalemini oluşturan elemanların 

ortaya çıkarılması, bu elemanları kontrol etmek için yapı

lacak çalışmalar, birinci gruba girer. örneğin; .işçilik ma

liyetinirı ko nt rol altı na alı na bilmesi için; işin bünyesine 

ve amacına ı;ygun işçi zaman kartlarının geliştirilmesi, tek

nik dairelerle işbirliği yapılarak, imalat süreci içersinde 

nerelerde en çok maliyete katıanıldığının saptanması ve bu 

merkezlerdeki kontrolün arttırılabilmesi amacıyla etkin bir 

raporlama sisteminin kurulması. Bunlar sözünü ettiğimiz ilk 

grup maliyet çalışmaları arasında sayılabilecek örnekler-

dir(72). 

Muhasebede n alı nan maliyet bi lgiler1tün değişir ve de

ğişmez maliyetler olarak ayrılması, kontrol edilebilir ma

liyetleı~in ortaya kanmasına ve kararların alınmasına yar

dımcı olur ve bu da yine ilk gruba dahil c~debileceğirn.iz bir 

çalı şma dı r(73). 

Bu ttir yöntemler, basitlikleri nedeniyle işletme yöne-

ticilerince sık sık uygulanan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin 

en çok eleştiri toplayan yönü, maliyetleri etkileyen tek fak

törüp imalat miktarından ibaret olduğunu kabul etmesi ve ima

lat miktarının yanısıra gerçek yaşamda varolan diğer faktör

leri diltkate almamasıdır. Bu nedenle basit yöntemlerle, çok 

yönlü bir analiz yapılamamakta, gerçek ilişkiler görülemedi-

(72) BURSAL, s.373. 

(73) PEKBR, s.246. 
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ğinden gelecekle ilgili kararlara ilişkin hassas b]r tahmin 

yapılam3m<:lkt adı r( 7 4). 

İst2tistik yöntemlerin uygulandı2ı analizlerde, ço~un-

lukla çoklu regresyon yöntemi lnıllam. lmaktedır. lVIaliyet, çe

şitli faktörlerin bir fonksiyow.t olduğundan, bu fonksiyonun 

en uygun denklemle ifadesini sa~lar. Çoklu regresyon katsa

yısının karesi(belirlilik katsayısı), modele katılan faktör-

lerin ne oranda maliyetleri açıkladı[hm gösterir. J!1aktörle-

rin teker teker modeli katılmasıyla, belirlilik katsayısın-

daki de~işme, katılan faktörlerin önem derecesini belirler. 

Ayrıca ilişkilerin matematiksel i'fadesi olan denklemlerdeki 

katsayı la rJ. n, standart sapmalar (b eta lar) c :i nsi ne dönüştürül-

mesiyle, her bir faktördeki bir standart sapma kadar değiş-

menin, rn<:ıliyetlerde ne kadarlık bir değişmeye nedr;n alaca-

ğının hesaplanabilmesine olanak sağlar(75). 

Bu ?önteme yöneltilen en büyUk eleştiri, hesa:Jlamala-

rın çok zaman ve emek alıcJ., uzun,karmaşJ.k hesaplamalar ol-

ması nda n doğ:muştur. Ane ak e;ün-~1mUzü n, yüksek işlem. hızı na 

erişen bil.c:isayarları, artJ.k bu sakıncanın ortadarı kalkması-

nı sa,~~lamıştır. 

II- MA I,İYET AZALTDıli KON~JS:HfDA GENEIJ AÇll\IıAWALAR 

1- Etkin Bir Maliyet Azaltımının İşletme İçin Önemi 

Bilindiğ;i gibi, işletmele~.C'in daha fazla kar elde ede-

---· --·-· -----
(74) OHROU) ıır~u.:iiyat Analizi 11

, Bcı71o 
'-
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bilmeleri için kullanılmakta olan yöntemler(76): 

i) Satış miktarını değiştirmeksizin satış fiyatının 

arttırılması; ii) Satış fiyatlarını artırmaksızın, satış 

miktarının artırılması, iii) de~işken giderlerin, sabit gi

derlere dönU.ştUrUlmesi ya da tersinin fGpılması, iv) satış 

değeri yUksek ya da piyasada daha geçerli mamtil imal edil

m~si (innovatio n), v) yeni teknoloji kullanılması, vi) mali

yatıerin azaltılması. 

Serbest piyasa ekonomisinde, fiyat, teknoloji, pazar 

koşulları ve yasalar yönetirnce veri olarnk alındığından, 

başka bir deyişle, bunlar yönetirnin kontra lü dı ş ı nda bile

şenler olduğundan, fazla kar elde edebilL1c:k için en ussal 

yol maliyetierin sistemli bir biçimde azaltılmasıdır. 

Maliyet az al tJ.mı; "mamullerin k ali ter.:dni bozmaksızı n, 

işletmenin elindeki kaynakların en rasyonel kullanımı saye-

si~de işletme maliyetini oluşturan kalemlerden, hangileri

nin ne dUzeye kadar azaltılabileceğinirı araştırılmasJ. ve 

amaç olarak belirlenecek maliyeti ya da maliyetleri, en uy

gun yollarla, olabildiğince düşük düzeyde saptayabilmektir." 

diye tanımlamıştık. Bir işletmede maliyet azaltımında et-

kinlik saraanmak isteniyorsa' daha başlangıçta mali.yet bi

linçlenmc-:sirıin (co st Awareness) ve çalıı::ıanları n katı lımının 

sa~lanması gerekir(77). Başka bir deyişle, maliyet azaltına 

(76) 

(77) 

Rer.~at TAYKUT, Maliyet DüııürUlmesi Genel Esasları ve Ma
.~_ij_e_!;A Oluşt~n ! şletme 'y~Ji.etJ:m :&~-a)~~~~h:t i_eri ~-· (Ankara: 
YT~ın.Matbaa Bırimi, 1915), s.l; BASII\., s.lL. 

jnck R.I.EACH, (Çev.: O:rhan ELIVIACI), 11 Yeni li1abrikada Ma
liy~t) Kontra lü", Yeni I~~yası J?5~'p·~!:l, s. 77, (Mart, 
198u ' s.23e 
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çalJ. şmular:ı. na başlamadan önce, işletmedeki maliyet yap:ı.s1n:ı. n 

tUm çal :ı. ;::ı anlar taraf:ı. ndan anlaş:ı. lması lazımdır. Aksi takdir-

de, özellikle maliyet yapısı konusunda bilgisi yetersiz yö

neticilerin, maliyeti nası 1 az al taeakları nı, ha.ngi giderle

ri ne ölçüde ve nereden kısacaklar:ı.n:ı. belirlemeleri oldukça 

gUçtür(78)o 

S:i..stemli bir maliyet azalt:ı.mı, satışa sunulan mamUlle

rin maliyetlerinin azalmasına ve dolay:ı.sıyla işletme karı-

nJ.n artLılasına neden olur. Ayr:ı.ca, satış fiyatın:ı.n sabit 

kalması ya da azalması sonucu, o mami.llle o lan ta le bt art :ı.-

Ust yönetimin, imal edilen mamUllerin kalitesini boz-

maks:ı.zın ya da gereksiz ek yat:ı.rımlar:ı. yapmadan, işletme-

nin mevcut kaynaklarını rasyonel bir anlay:ı.şla k1:ıllanması 

suretiyle, maliyetin yapısın1 ohışturan unsurların nasıl 

lt ı t... • 1 V • • t ı li t lt ı aza :ı. 3.ıı .. ecegını araş ırmasıy a ma ye aza ma ça ışma-

ları başlar • .Ancak üst yönetimin, böyle bir çalışmayı benim

semesi, maliyet azaltına ekibini(task force) iyi seçmesi ve 

çalışmaların sürekliliğini sağlGyacak plan ve programların 

hazırlanmasında tam destek vermesi gerekiı~(BO). 

2- Maliyet Azaltım:ı.nda Gözönünde Bulundurulması 

Gereken ~oktalar 

Bir işletmede sistemli bir maliyet az al tma çalı ~mas :ı.

n:ı.n anıuçları n:ı., aşağıdaki çekilde belirlem.ek olurludıır(81): 

( 78 ) T .A YI-: UT , s • 2 • 

(79) A.z:.ko, SoJ .. 

(80) LIPifıAH, s .. 21; TAYXUT, s.2. 

(Bl) LIPT·:UUJ, s. 32. 
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i- Hbrhangi bir işlemin me.liyetini azaltmak, 

ii- Gereksiz ya da işletme amacına yararlı olmayan tUm 

faaliyetleri ortadan kaldırmak, 

iii- Gerekli her faaliyetin Gtkinli&:ini artırmak, 

iv- Çabaların tekrarını önlemek, 

v- İşi daha güvenli ve daha az yoruc1..ı bir şekilde yapmak, 

vi- 4aman, enerji ve malzemenin gereksiz ,yere harca nma

sım. önlemek • 

vii- Genellikle verimliliei arttırmak. 

viii- De~işikliklere uyum gösterecek bir ortam yaratmak, 

ix- Örgütü, sorun çözümleme de analitik yaklaşım ko nusun

da bilinçlendirmek. 

Sjstemli bir maliyet azaltına çalışmDsında, aşa2ıda be

lirtilen noktalara dikkat edilmeBi gereJ.:::iı"(82): 

i- Ualiyet az altımı iqlP.tmede tüm çalı ş anlara maledil

meli ve her çalışan ,yaptıc;ı işte artırJ.m olanakla

rını araştırmalıdır, 

ii- lvialiyet azaltım çalışmrüarı ile ilgj_li olanlar, ma

liyetlerin yapJ,Bl, kontrol edilen ve edilemoven gi

derler, imalat-maliyet, kar ilişkileri vb. konular

da yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar, 

iii- Maliyet azal tımJ.nda başarı lı ol1ınabilmesi için böltim 

yöneticilerinin birbirlerini n i::::leri hakkı nda genel 

bilei sahibi olmaları ve ayrıca işletmenin temel ama

cına kendi bölümlerinjn katkısım bilmelidirler, 
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BOEING(Uçak yapım firması), İtalya'da San Salvo'dski siv 

firmaSJ. (il ot si st emi ile pencere camı imal etmekte) • .Ameri-

kan Caltex Oil Corporation, Pittsburgh plate Blass Indust-

rie S.(Amarika'nın en büyük di.iz cc;ım işletmelerinden biri) 

Owens Illinoia (Amerika ve DUnyanı n en bUyiik sınai kapları 

işletmesi), Australian Consolidated Indust:ries, Chown C or-

ning Ltd. gibi çok uluslu işletmeler sayılabilir. 

4- Maliyet Azsltma Yöntem ve Teknikleri 

A- Sağduyu Teknikleri 

Birçok alanda maliyetleri azaltma, yalnızcb iyi bir 

muhakeme ve sağduyu kullanmak suretiyle elde P.dilebtlir. Bu 

alanlarda gözden kaçırılan olanakların ço~u, aşatıda belirti-

len nedenlere dayanır(84): 

i- GünHik yönetimsel görev ve sorumlulukların baskısı 

altında, bu gibi konulara gerekli zamanın ayrılama-

ması, 

ii- Maliyet azaltJ.mıtnn önemini tam ve bilinçli olarak 

benimsenmemiş olması, 

iii- r,~aliyet azaltımında sistematik bir yakla!Jıım.n uygu-

(84) 

lanamaması, 

Sağdv.yu tekniklerinde n bazı ları şunlardı r(85): 

Adnan ERKMENOL, 11 Maliyetleri Dü:.Şürme Nedir? Türkiye ve 
Dünyadaki Uygulamalarn, J.VIalivetlerin DüsürUlmesi (Co)t 
ReduC.tion) Semineri, (Istanbul-Carnliin: fo Hayıs ~1983 , 
s .3-57 
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i- İşletmede çalı şan tüm personelin para kavramı yönün

den bilinçlendirilmesi ve lıer yapı lan işle il3;ili 

çalışanlarcamaliyet az8ltma oloncıklarının araştı

rılmasJ., 

ii- İşlctmelerc.c. temel amsç, kar etmektir. Bu aıneç, iş

letmede çalJ.şanlar tarafından anlaı:;nlmalı ve işlet

mede yapJ.lan tüm faaliyetler bu temel amacın gerçek

leşmesine yönelik olmalıdır. İşin yaln1zca iş yapmJ.ş 

olmak için yapı lma ma sı gerekir, 

iii- İletişim ve düzenleştirme yetersizliği yUzUnden, mev

cl:ıt maliyet azaltına potansiyelinden yararlwulamama

Sl, 

iv- Yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerit1, kendi

lerini fazla güvenceye almak için fazla para harca

malarJ., 

v- Ka li te de bir kavram kargaşası nı n bulunmas1 , 

vi- İ"? yUkU ve zaman kJ.sıtlamalarJ. necleni.yle, potansi

yel vadeden maliyet azaltına sahalerının ele al1na-

mamas1. 

B- Heuristik Teknikler 

Bunlar belirli bir analitik i. ncelemeye ve/ya da matema

tiksel modele dayanmaksız1n geliştirilmiş yöntem ve teknik

lerdir. Du teknik ve yönte.mler; işletme lerden elde edilen 

deneyimlerin analizi, değerlendirilmesi ve sistematize edil

mesiyle ortaya çJ.kı:ruşlardır. Yöneticiler tarafından kolayca 

anlaşıl:ı.p, etkin bir şekilde uygulanabilirler. Bu teknikler-
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i- Tcı ·u.::,c~·i1-1; .. ·.ı-' .. ~iı ... ~--ı"r:.:. (ı'JOX·l;· -· -·.} J.Jl,....i.,.._..-.V,.--'·v'Lt ___ ,;._l,_. .1 _ f:\ ı· r_rı·_,.·) lı' ·_!"·_i_ P .. :- -~ r' i. ·l ) 
~ ' ~ u ... ~ ~ 

( ':T;.·.: 'l 1 lL': {, rı·:ı 1 1·r ;:-'j '" ) V ---'-V ... _,_.. .:; ·'-'-- -~ :; 

iii- i>:2ı.liyct-]\.:~~d:::ı. An:::ı.lizi (Cost-Bunifi t Anc.üy·sis) ~ 

v- Yijnuti.-: ~~·~-.- .ıo·--ıı· :-ıi t'1 .. ·cı•ı···P'·'ı·i rı .ı.~ Ecoı•o··u·,-·s) .w.~U-- ,.ı~,_,_ , '"'-'-- --··~: ~- -·~-- '- li ~ ş 

\T (j,-, (:;; <r'l e::·: -:·, · •· .. ! ·i:; ı yar,;:-, r-:ıJ. tn kTıi '"'l, .. ri hi .r• ,, :"·:~ c••• ıı1··ı ·.' ı·•c: ı, ı· r•i ll .L -·- .J - - '-··- -·..; -- ...... .._._ ...... ,._ -;.- ~ - ~ ..... - ___ ._,. .__ ı.. .. --·s ~ ............ ;...ı.. ';;i-

ye. dsı. kesin Ve bilimsol vekilde belirtilmi.g sistem. VG yöntem-

Bir tekniğin neyi ke~fe tıneye, neyj_ d.eğerl:..:nJ.irnıeye ve 

namilc eleoo:.ı.ları bullı:rnı.ro Bu açıdan yö~ı.o ·Gilll toL:niklerinden 

bazıları şunlardır(88): 

aa- Keşfetmek lfa D.a '16şhis(De te c tion) Teknil:: ve Yöntemleri 

i- Girdi-ÇJ.ktJ. Analizi (Input-üutput Analysis), 

ii- Eylemlerin Örnekleme Yöntemi ile Analizi (Acti

vi ty Sampling), 

iii- Kontrol Listesi (check list), 
......... - .... ..-...-.. ........ -. . .- . ._..H .... ooo ..... 0-0•~•--··-. --·-

(86) HIGGIHS-sTIDG:ER, s.5; TERSİU.t::, Bo 77 o 

(87) TERSİHE, so77~ 

(88) HIGG-I:i:IS-STIDGEE, s.6 o 
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iv- Piyasa Araşt1rmas1 (Market Researclı), 

v-Başa-Baş Analizi (Breakcven Analysis), 

bb- De[;erlendirme (Evalvati.on) Teknik ve Yöntemleri, 

i- İş Değerlendirmesi (job Evalvatian), 

ii- Rasyo Analizi (Managemcnt Ratios), 

iii- Risk Analizi (Risk Analysis), 

iv- r .. :aliyet-:E'ayda Analizi (Cost-Benefi t Analysis). 

cc- Geliştirme (Improvement) Teknik ve Ycintemleri 

i- liureket analizleri (hlotion Study), 

ii- İl] Dasi tleştirme (Work Simplificc~tion), 

iii- DeCer Analizi (Value Anolysis), 

iv- Standartlaşt1rma (stanQ~rdization). 

d d- Optimizasyon ( optimiz~:;tio n) Te knilr ve Yönt ~.:;ml eri 

i- Do2rusal Progranılama (Linec:ır Programming), 

ii- Dj nı::ınıik programlama (Dynamic progr<:,mmin,:.J, 

iii- D1:nzeti.şim tekniC;i (SimUlcısyon), 

i.v- O~,.lHl teorisi (Game Theor·y). 

ee- Pl~nlama ya na Spesifik2syon (Specificstion) Teknik 

ve, Yöntemleri 

i- Stratejik Planlama (Strategic Planning), 

ii- İş GUcU Planlamas1 (La~our Utiljsstion), 

iii- ~:ubeke Analizi (Network luıc.ılysic), 

iv- İu::JlE:t Planlaınas1 (Prodııction FJ.Fınnine:). 
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f:2- Kontrol (Control) '1\"!kitil: ve Yc_;n·Lmlc:ri 

:i.- İm~ü&t kontrolU (Prodt.ıction Contı·ol), 

i1- IC::li te kontrolU (Quality Control), 

iLI.- ı:·cıı-:i t ko ntroli..i (C as h C ant ro 1), 

iv- Standart Maliyetlem6 ve BUtçesGl Kontrol (standard 

Costing and Budgetary Control), 

gg- İletişim (C ommunicatio ns) Tek nil: ve Ychıtemle:-ci 

i- I!liUakat ve Danışmanlık (Intervieı.rin;; and Consul

·Lıtio n), 

ii- Operasyonel(işlemsel) Oyun Modelleri (Operational 

Gaming), 

iii- ~~.::ıı;;vik Edici Ücret SistGmleri (Incentive Schemes), 

iv- ileti şim Teorisi (Conmmnicatio n ':Clıeory), 

22- Uytjulamalı (Demonstration) Teknik ve Yöntemler 

i- Programlanmış Eğitim Yöntemler·i (Progrcmrrıed. Iear

ning), 

ii- Y~jnetici Geliştirilmesi (Managcrııent Dc;velopment), 

iii- :Lş Öğretim Yöntemleri (J"ob Instruction), 

iv- Biitim Teknikleri (Truining). 

5- Maliyet KontrolUnde GözönUnde Bulundurulması 

Gereken Noktalar 

Maliyet kontrolü, maliyetierin hsngi düzeyde olmasına 

karar Vf.<:;."i"ne ve bu maliyet amacı na ulaşmadır. Mal:iy t:t kontrolü, 
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bir ölçL!mlcmeyi b e ra berinde ge t:I.rir. .Pi j_l,~ n kc:ıt la tnlon mali-

yetle, katlsnılması gereken maliyet arasındeki farkı sapta-

ma, bu ~arkın nedenlerini belirlGme ve bu nedenlere göre ge-

rekli c1Uzeltici önlemleri alma m<:iliyet kontrol aşorn::larJ.dır 

(89). rr~'.:Li,yetleri kontrol etmek ve azriltms)_.:, bir·birj ni ta-

mamlüyua :iki st.1reçtir(90). Mal:.i..yetlerin lcontrolüncle gözönün-

de buL:.nch .. ırulmasJ. gereken nokta1Eır(91): 

i- Faaliyet ve Sorumluluk alsnlarının belirlenmesi, 

ii- I1icıliyet giderleri nin sııı:ı. flandı rı lması, öze lJ.ikle 

kontrol edilebilen ve kontrol ed:i.lcmayen ncıl.i.yet gi-

derleri ayJ.rJ.mının yapJ.lması, 

iii- İ::.üetmede sorumluluk nruhasebesinin tıygulanmasJ., 

iv~ SağlJ.klı ve doğru sonuçlar ve re n kar::;ı la ştırmala-

r:ın yapılmasJ., 

v- Etki li rapor larJ. n dU z e n le nrne si , 

şeklinde belirtilebilir. Başar:ılı bir k.orıt:coli:n ön ko:,;ıulu-

nu oluşt-uren bu konuların her biri, kendine özgü sorunlara 

sahip olllu()ından bunlarJ. kısacn açıklamakta yarc..r gcrUyoruz. 

A- 11aaliyet ve Sorumluluk Alanlarının Belirletır!lesi. 

İşletmede faaliyet alaniDrının belirlenmesinde, çe

şitli es~wlsr uygulanabilir. B·u esaslard<:m birinin seçiminde, 

gerçekleçtirilmek istenen amaç önr·:nılidir. M<üiyc:t Giderleri-

nin kont:.:·nli.1nde asJ.l olan, sortı.mluluklar·ın belirlenmesi, 

s.20. 

( 90) 'TERSİUE, s!89o 
(91) BACKER-JACOBSEN, so20o 



- 55 -

öze lliJcL.:. ;_ıcrtır.üu lukları n göçerile n yetk:'L l ::rle 1JJ[,Ltl11uL;unun 

sa2;lannıcı;:nc1ır. Kontrol, herçcyc1sn <-5nce, sc;rurnluluk esasına 

e;öre ·uJc:n2.::mabi.leceğinden, f&e:üi;yet ahınleır1nın b.:.:Li .. :clenme-

sinde co:::·,r::ılullık merkez le ri nin ort E.1ya çıkm.~sııu ko J.t.,ylaştı-

ran, özellikle yetki ve sorumllılukları uçılcça belirleyen 

ayırırnl.::ır esas alınmalıdır. :Bu ise hı:izırl~ııı:cı:ik bütçelerin, · 

işletmenin örgüt yapısına 1ıychırnlmaSJ. c:<~rcksi'1imini ortaya 

çıkarır(92). 

Kontrol için ön koşul olar~k öngörUl~n sorumlulukların 

belirlc:n:ütsinde tinemli bir sorun, hi.zmet t;~ıder merkezlerin-

de sözkonnJu olmaktadır. BillndiL:L gibi, b1.; bölUmln:ce ait 

giderlcı~ imc;:ıl edilen mamullere ancak da~_) tJ.ıH ;:,nahtc.ırları 

kullanmak suretiyle dalaylı olfirsk darıtılabilmektedir(93). 

liizmct gider merkezlerinin lcontrolünü koltıyli:<e;;tırmak 

için, il::::i .. li hii~;çelemeye gidileb:Llir. Be:ı:)c.:ı b:ir de,':riı.;ıle, bu 

çeşit l"üzr,ıet giderleri bir tarai·tan bu hizmetden yeırarlanan 

bölümler:Lı biitçelerinde yer alırken, di[;er taraftı:ın kendi 

böltim bütçelerinde de ayrıca gör:::terilir. Bı::nun daL,al sonucu, 

bu çe ~ü-G hizmet giderlerinde sözkonusu olan sorunılult:ı[;un da 

ikili :~c~~j_lr.le 1ıygulanması demcktir(94). 

(92) KÔr:.mrr:n PBKİliiER, 11 Iviali,yet Giderlerinin Eütçeler Yar
dJ.Ln 1rla De netiminde Gözöniinde Tutul<:ic ::Jc Hususlar11

, ,, 
l;h_ih::.rj:::be Enstitüsü Dergisi, S.8, (E:::yıs-1977-II), 
s.22. 

(93) :];:;rrUıı, Yönetim Muhasebesi., s.239. 

( 9 4) 1\. ~.ı:. ' s. 24 o. 

• 
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B- Maliyet Giderlerinin Kontrol Edilebilen ve Edile

aayen Maliyet Giderleri Ol8rak Ayırımı 

Bir maliyet giderinin kontrol edilubilir b~~ mali

yet gideri olarak kabul edilebilmesi için(95): 

i- İşletmenin belirli bir yönetim kudemesinin sorum

luluk merlcezi olarak kabul edilmiş bir bölümünde olu~muş bir 

maliyGt :.:) .. deri olmasıt 

ii- Bu rnaliyet giderinin ohışwrılcndc sözkont.:ı.8U bölüm 

yönetic:~s:Lnin karar verme yetk1si ve sorumluluğuaa sal:ıip al

mcısı g,.::t:= Ur. 

Bco li.ı-11 bir yönetim bası:.ımı:ı~:ı nda lıı h:, nun bir sorumluluk 

merkezi için kontrol edilemeysn bir maliyet gideri, daha list 

kademedo bt.ıllman bir sorumhı.l·ltk merkezi için peksla kontrol 

edilebill.r bir maliyet gideri ol8r8:Y. kı:ıbı 1 edileb:ilJ_r. Bunun 

sonucu olc.:r•oik, işletmeyi bir bi:itün olarsl: ele alchG:ırııızda 

i şletmuclG ko nt rol edilerneye n liı<, l:i. ,re: t gi d:_; :ı.::·~. n:i n. bt;, lunmaması 

gerekLc·. Bu bakımdert kontrol edilebilen ve:; edilem(:;ysn maliyet 

gideri cy:ırıtru, ancak kontrole tabi tlıtttl(;<n sorL:mluL .. :Jc merke

zi i çin ij nemlidir. 

l:InLi,r:t giderlerinin kontrol edilobil:irli~i ya da edile

mezli[ii, yöneticilerin yetki ve sorumlu ll..Js:: alanı tu n genişli

ğine ba~lJ. o ldu[;u gibi, gözönünde tutule.n zamanı n kı sa ve 

uzun o ltı çr •. :nn da b all;lı dır. Örne[;i.n; amortisınon giderleri k1 sa 

dönemde l:ontrol edilemeyen mali;yet giderlE.::ri içinde yer al-

(95) A.g.k., s.241. 
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dı[;ı halde) uzu;:ı c.1üıı.L:ıtdo kontl"ol edile;bilen w:jli.Yet eLieri 

nit ali[.; indedir. (!Unbi uzun dönemde sab:i. t ve.rlıklnrın artış 

C- İş le tmedc S. J:cumluluk Luhaso b~ ~JiYÜE Uyguls~nrı1ası 

S orı..:u:ı .. ll.tlı .. ' b .. ı t . 'tl' .. t• .Iı..uı2..se ssı, ış e ·üı:.:;:nn ça.;;ıı ı yonc ·ıı:n 

.:::~arılarının ölçi.:i.lcbiLJı.:ı::ü için rm.ı.hf.-LBGbe ~iste~;dnin, bütün 

1 ı·· . . 1 b. ı i ı t . ı t . .. .. ;:.ayıt c. uzenı J. __ o :i.P ı<: e, ış e rn:nıı.n orgut ys.~nsıı:.<::c vo so-

rumluluk terıkıline crore düzanlenrnesid:lr. !çletm::min örgüt ya-

pısı ilis rın.ıhc.ıse:ıb.:; ::-:ıi,stewi ar·c:lSlYı.da kurnlan bu sıkı i::;ıbirli-

kezleri ese.sla::·ının ,-özönünde tutuır,ıc:ı.sını rerı:.ddir:ir. Ba,~dca 

biı-• cleyii}lc.=.ı) m-::~1Jy,;t; ve bütçelewe ;.:ıistemleri, işletmenin ... . 

örgüt yüplsına ,ı:ı:liı:e dl.tzenlenr:o.elde ve ör(>'Ut yüpısı da bunu 

n:.. ı ·1 b ö lLLn. b :it(; ı..ı ı .. ;:ı."'i co:: it li •rö.n<.:o t irıı bas~,~ıı: ,ıcı.:::..r·ınd..a bu lun::ı.ıı. 
·- W' ..ı ... ... 

( 9G) 
(97) 

P1~l~İlJEl1, s ~ 23 ,~ 
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cı olacak şekille yeniden sınıflandlrılr~sı gerekmektedir~ 
~-

li'tkl·l-1. j')-'iP '.·.yıli<rc.ıt l(0IltJ:"Q1ii .ı.-'-'i·ilJ." rr;•ıl·i\1(-t .. rr_j_Jç;r1_8-J.:.I .... --....... ... _ .) ...... - - ..... , - - ..... -..-.. --·.; ,.1 

r1.ıc.ısın.ı örıcür•ı:k;Lte:::lir .. 

1ıi.n l:ı.::ıa tı..üuLı:~:Jı ve fiili ve biitçe I'E.L.LJl.::ı.rının l:ısu. sUrc-

ı r.•_~, -i ~ı· rıdo b-1 .1:'' '·" ·::. '·f ·ı rı-n t i L.' i lrıır.• S' ı· 11'8 , ... · ; ·n·· o 1- t <.d. i.,... ( 9 ~~~ ') 
V - ..:>, V _.._ .... -.. ·--c.J ~,.,.. .. :: .. V - - - ·:. - _,._,._ J.- lw' - .,1 • 

ü:::: .. lLLl:J_:; .hesap pluın.:.ı:ı..a 

-----~----------
(98) A .. r.ko, s~42. 

<r···, ('ı 1 rı..; ':::"1:'- .- ...... 

or c-ani-

(99) PEKİif~R, o.23; ÜSTÜU, Yönetinı huhtlEC:bcsi, ı3 .. 242; USLU, 
s.45o 

(100) PEKİNBR, so24ô 
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sürekli olarak belirli zaman a.ralıklarında(gU:nlUk 11 hafta

lık ve aylık) ve karQılaştırm.a yapılabilecek bir biçiiilde 

düzçnlenrrıelidir. Raporlarda sadece rakamlara değ:.l.l, aynl 

zamanda açıklayıcı bil~ilere de yer verilmelidir. Ayrıca, ... 
raporlar para birimi ile olduğu gibi fiziki birimlere göre 

de düzenlenmelidir,lOl)o 

--...... --.----..........._.._~ 

, (101) USTÜU, ~önetim Muhasebesi, Bo244; PEIÜHER, So25o 
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1- Standart Maliyetlere Duyulan GcrGksinim 

IrJlctme yönetimi, işletl'rıc t-:ylemlerinin gerçek sonuçla-

rı na :1. L. ·Jd n sorumlulukları n b~~ lirlenmesinde, bu. c,erçek so

nuçları n cloi!;ru bir biçimde ölçUlüp ölçü lmc cUl:leri ni bilmek 

ister. D:-·,:_;.::.rının yüksek ya do cll.i::;:Uk olclu~ kom's~mdeı kesin 

bir hiiki'.m verilmeden önce, kb bul edi lebilir(uygun) ıür başa-

rJ. ölçiioil nU n -bir st andardı n- gerçek so nı·.çlareı uygulGnma sı 

gereki~. AnlamlJ. bir standardın, son derGee yetkili kJ.lınmış 

kişilerin anayına dayanması gerckti[i için, ki5llerin ya da 

yönetirl~in bBi}Brılarını ölçmeclc: kl:llanılcn standartla:cın, iş-

letme ycin .. tirrıince uygulam<:iJrc.i ::onrııası ve b::.> rılu.'ı l'Le2;erlen-

diren l:i:;ilerce de varlJ.ğının bilinip k;::bc.-.1 ecliJıa:c::i :ıere-

kir. bi..ı ;·: .. ddıle st ı:nıdart maliyet, 11 İ ş le tmç yöne timince bazı 

ekonomik kararlara yol gösterici alsrak J.ı,~,lirlcnen, lc:.:,bı..ıl 

edilebi.::..·::c bir başarı ölçUsltc1Frıı(l). Kıs:::ca ifade ctıHek is-

tersck, iQJ.Gtme yönetiminin olr:ıusını zor-r·nlu gprdü~U maliyet-

yen, ı:ıtuıdart mali.)retlerdir(2). 

St;:..nclart maliyetler, nu:-wrı.llcrin bil:.msel esı::sl:t:.cla ön-

ceden cUl:~;:Eıtli bir biçimde saptanmış b:i.ı~im maliy-2tl:.ri olup, 

belirli J::o~rullar altında 1.ıla:.ıılm::-..s1 t;erd~cLı hedef m<:iliyetle-

ri göst,::;ı~:Lı"'ler. Standart maliyc;tler, esııı:;k bUtçE:lUJGtün ve 



- 62 -

geri bildirim sisteminin temelini oluştı::.rurl<Jr. Stt:ndart ma-

liyet birJnıi göstermesine karş:::.rı, b;_~tçcJ_. ~L!1 nıcL.yct toplam 

maliyeti c;c:sterir(3). İşletmcleri.n birço;_)-.ndcı, b15tgelenen 

başarı ~.le standart başarı birb:ir:in:in yer5ne kı.üll.:·tıılmakta-

dJ.r. Oysa işletme bütçeleri ile, standart me:liyetler arasın

da bUy\~1-: f8rklar vardır(4). İşletrne bUtçeleri, tchmini mali-

yet leri :~.:es de ederken, st a ndc.rt m8liyet lt:r olmcısı gcrske n 

maliye tl e ı··j i fade ederler. Öte yanda n, işletme büt ç-:_; ls ri, 

aşılmaması gereken maliyet dlizeylerini ifade ederken ve bUt

çelerin açılması halinde k~rlsr azslırken, standart maliyet-

ler, azsltılması gereken maliyet düzeylerini hedeflerler ve 

bu maliyetlere ulaşılması halinde k~rlar artar. Bir başka 

aç1dan, st~ndart maliyetler genellikle iQalst maliyetleri i-

çin hazJ.~clı:ilnrken, bütçeler bütün gider ve gelir kelemleriy-

le bi rliJ:te işlet me nin tUm:i i çin haz ı rlr~nJ. r ve so n 2,'/lrl mda 

ko nt ro 1 i le i lgili dir. Fiili ral:amlar b15.tç e rakenılc,rJ. nJ. aş-

mam1şsa işletme tat.min olur; fskt:ıt fiili ır.:el:iyetL::rin stan-

dart r:ıı:üi:ırc:tleri aşması işletme y2 da bc51~~r:·ı içi n lıe,"'arı sız

lık anlc.r:~J.nda olduğundan, nedenin belirlcn~nesi ve d'jzeltici 

önlemleri.n slınmasl gerekir(5). 

(3) WOQ:O, e-co6l. 

(4) 

(5) 

V'linfield I. Mc T-JE+IJ, Effecti ve Co st Control S~stems, (Eng
levmod Cliffs, N.J.: i?rentice-Hall Ilıc., 1965, s.23. 

S.J3.I:::SlJRİCİ, Standart Co st For Ivienufactıırin ,_,, Third Edi
tion, (1Te\7 York: İ1c Graw7:ii ·ook Company, 1960), s.5; 
Wi llj_ am Jı1 .COOKE-William J .ROST, "St anelard Co st. S;;rstem: 
A Moch::le Of A Management Informc;tion System", Journal of 
Systcms lflanagement , (March, 1969), s.l2. 
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2- Standart Maliyetierin Geliştirilmesi 

St8nc1art malj.yetlerin gsli~tirilmed; j şhtmcnl n ya da 

bölUmUn b~'ı;:{~iklüğU ne, karmaşık lı i). nc:ı ve i ıı::cclct ey lemlcri ile 

mamrı 1 biçimi nin çe şi tl i li ği ne bc:;~lı o laruk o ldvkça ge ni ş ve 

ayrınt11J. bir iştir. Bu nedenle, stcıncl[ü'"L LJ.r.Jiyetlcrin ge-

liştirilmesinden ye da saptBnnaE:ın<ian önc:s, E~a~;ıd:. belir-

tilen Uç noktanın çok iyi anla~ılması csr~kir(6). 

i- Bcl:iyetin temel unsurl::,rı (DircJ·.t iı::r:ıc~ıcdde ve direkt 

i0çilik giderleri), 

ii- l'.T,·;unılUn biçimi(dizaynı) VG hc:.mmsdde ve mc.lzsmsnin 

i:5zcllikleri, 

iii- Y~pılan işçilik eylemlerinin nitcli~i ve bu eylemle-

rin yapıldı~ı bölümler. 

St fH1dert maliyet s apt anmecle.n önce, b:_ lir ı: Li r :·ı:::<E1ulü.n 

de~işik perçalardan oluşması ve imalattc ulCukça detişik 

işçiliL:i.n kullanılması nedeniyle, maliyet -,_ t1surlrr1 D.ı n ay-

rıntılı bir biçimde incelen~esi gerekir. Gerçekte, nihai 

r.ıamul biı"'iminin standart maliyeti, fizikDel mamı_üün tamam-

lanması sırası nda önemli parçe;lc.;rın bir Eirsya geti.rilme si ni 

ifade eder. Başka bir deyişle, standart QBliyet, nihai ma-

multi meydc:na ge tire n parçalar<:. vf., ima ls t i şlemleri ıü n akl şı-

na göre belirlenir(7). 

M8llyet kontrolu için, belirli bir lönemin fiili mali-

yetlerinin, aşağ1daki maliyetlerden biri ya da te;.ısnu ile 
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karşılc.şt:ıJ~:ııması p,erekir(B): 

1- r.;_;t;çcye bağlanan top~.:.!J ım~byetlc;r, 

2- StGndart taplam maliyetler, 

3- 1Hçmiş dönemin fiili toplsm mal5yctlcri, 

4- D:\ Ce r böl üm ya da fs h::--:·~ ~:r: 1 arı n !':i.:: li 1_in:i tc. ':H.' liyet-

J.c:ri. 

ne ili:;J:j_n. tahmini tutarlan.cl:ıı..,. StendL:rt ,;,,l:iy•::tle:!." :5.se ma-

l:iyetll'::ı..":::.n olması gereken dUzeyjnin 0lç'iJ.:::ridir. }'iili mali-

yet de, mc:üjyetlerin gerçeklc:c:n tvtarlc:.ır-:d:ı.r(9). 

A- Ecrmnadde ve Malzeme l·,~iktar Stsnc1e:rtlarııun 

l,c=_}j rlenmesi 

H:::ıi~'2.i'".C:dde ve malzerneye i li.gk:i n st and:rt miktarlc;r, ge-

1 ı '1 1 ' . ( d ı) ''h ~ . ı . V • b .. - .. " ı ~ . " . B ne ı<.:_c c~:zcıyn mo e mu enuıs_:Lgl. olı..:.ı·~.nce )E.L.!..:tJ.enır. u 

standart J.ciJ'l belirlemede, imal et b olUmU i le maliyet nL:hase-

be Sı. b'o' ı_-·t; __ ,·_~ın., d· ''h d· ı · ,. · ızayn mu en ıs_:; __ :_). 

imal eelilecek mamuHi n kes i n mcıö'.t li be lirlc nc~ikt e n ve mamul 

projelsr:i 1:abvl edildikten sot1ra, mUhend:i~~ler marm.:l psrçala-

rına :ili;l::;n listeleri ya da heiilr.'ledde ve r.:glzemeye ilişkin 

list e ı.:::::·~- ·c oplar. Bu mamul p[ırçsl~:rı vt: ;:ı11ıBdde ve, nıalzeme 

listeleri, satın alma bölUmUne. yol [Öste:cir(lO). Böyle bir 

(8) B.ACKiı~R-jACOBSE1~, s.21. 

(9) 
(lO) 

zi, -
Ana li-
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ı . J- ı·· . . . ı . . 
ıR l• o s nı.anlJ). u :.m:::../ o ı; ı (: .: J.. çın so. 1; ır1 

ncn norr::i-:::;.1 f'irclcr 5 :i.m8.ls.t yöntemlı.::ri, ıns.mu.lle:c-in özellik-

leı."i nr::cL:n:lyls yap:ı.laı:ı ayarlamalar ile birlikte, hammadde 

ve malzeme mikts.rlar~na ilişkin standartları belirtınede ge

reksinim duyulan bilgilerin en iyi kaynağını olu.~turur(ll). 

Hammadde ve malzerneye ilişkin standart miktarların be

lirlenmesinde, geçmi§ dönemlere ait \rerilere clo.ys~nu.:.'l, rn':lte

r:ıs-:.tik ve teknolojik yöntem ile denerne yöntemlerinden ye:ruı"'

lanılır( 12) ç 

B- Hamı:Eddc ve J:Tal.zeme Fiyat Standart lerınır.t. 

Be liı"lenme si 

Hammadde ve malzeme :fiyat standartlarının belirlenme

sinde, aşağıdaki yöntemlerden yarnrlanılır(l3): 

i- Uzun Vadeli Sözleşme fiyatları, ilp-ili hem.r.1sd.deda ve 

nm.lzemı:,Lrin standart fiyatları olarc:ı.k kabul edilir, 

( l 1) BÜYÜKl.:İHZA, l'hl i vet lJ.ühs~s c.; b·:~ ;:ı ~:_nd s ......... s s. 7. 
( 12) C ordorı SEILLIJTGIJ~ı:!, Co st Aocountid! Anıüysis and Oont

ro l ~ Third Edj tj_on, THomE.-@ôa·;·· -rrı:rno'fi':" j{fo-l1Erci' -Is:--
ll"yiin;Inc., 1972), s.275. 

( 13) Feryal ORHOKs 11 3ts:ndo.rt l:j:-.:.liyet Sistemi1i.de Ste.ndD.rt1a
rı n S apt m1nıcdJJ. ~~ ~ lduhas e be Ensti t ~~D Ll Dsr c:: i s i, S. 15 $ 

(l:.ayıs, 1979-IIJ ,s;~-------
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ii- İgletme içinde ya da dı~ında yer ulon çc~itli örglit-

lerce geliştirilen ist2tistiki tchminler, ~alzeme 

st<:.ndert fiyatlarını:; tct:1eJ. c::lırı...::r, 

iii- l~n son tarihlerde ya;)l ls n si psrişJ_cri t1 bs sit r~ri tme-

tik ortalaması ya da a~ırlıklı(tLrtılı) ort6laması 

2·'2 C',a medyanı, ilgilj_ 1ıar.rır.rıc: dde ve malzeme i ç:l.n s ts n-

d8rt fiyat kabul edilir, 

iv- ~oletmede, soruôlu kişilerin bilci ve deneyimlerini 

te::ıf: 1 alarak, ilgili lu rnc.dde ve nclzeme l•2r ı çi n 

y r~ıtı k ları tah mi n ler, o Jı::ilT'ıi.r1E d de ve malzsm:~ 1: ri n 

standart fiyatlarını olu0turur. 

HE.u.mc;clde ve malzeme standart fiystlarını piyas::.d8 geçer-

li fiyat cE':zeyinin temel alıne::ı·ok belirlsaınçsinds, st[ .. ndart 

fiyatlc::~.:ın uygulanacağı dönemden bir önceld döner;ün fiyatla-

rı baz olarak alınmalı ve bu fiyatlar, st~nd~rtls~ın ~ygu-

ı " ~·· d anaca;_:;ı ounEm e beklenen koş~ülE;ra r;öre ,·i;zc ltilr.ı.sJi clir(l4). 

Her:-mıeC:.de ve malzeme st a nciert fj yst:'. nı n, hcmmadc;_e ve 

malzemenin imalat için hazır hEle getirilmasine dek yepılan 

ti"m gide:ı.~leri içerme li dir. Bu nedenle direl:t hamms O. C.. e ve 

malzemsyc ilişkin standart fiyatların belirlenmEsinde sat1-

cılara ödenen fiyata, indirme ve boşaltcıu tid.erleı'i,kontrol 

ve teslin alma giderleri, sisorta ve depolama tiderleri da-

hil edilmelidir. Ayrıca, hamm8dde ve malzerneye ilişkin fire-
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lerin vb. e:ekillerde meydana eelEcek BzclnuüGrı n \~B, fiyat 

s ta ndo.rtı:-:,rım n be li rle nmc sinde c;özö n~.i.ncJc ; .,ı h:rıdu::ı.·ı.:!lı:ıosı 

gerekir(l5). 

c- İşçilik Miktar StandccrtL·l"J.t1lt1 ı.elirlenmesi 

İşçilik miktar standertla~ı, her bir isıemin standart-

adlandı:t:·J.lf-'.11 b'u standartlar, ol.::sJ. koçuı:l.r<r c.ltıncls imel 

edilecek marr1ııllerin birimleri br ~:ı na gs::::·cb:dnim dıı;rt.:lacak 

:işçili!.ı:: r<~mc:nlarının objektif biı"' clçUsii olor:l:.ch:.:.··. Özellik-

le objeJ::tj.:;-' işçilik miktar otar:ı,c1L~~tıcrı:'J_ L:ıcl:irlc:_ı_~_Lıjl:ıesi 

için, i.ş J<:cıçtll2rının standartlaştırıhı::.:~-;J. tcrr~sl kcıc;·.ldur. 

Bir işletmede iş koşullarının. standartleç·cıJ'llınt.SJ.Jn:ı ar.::ı.a-

cı nı, işçilerin görevlerini enbz çaba ve en verinüi b:i.r bi

çimde rapcb:ilmelerine olanak sa~lam2k oluçturur(l6). İş ko-

şu ll arı ::ı.:ı :ı s ta nd art la ştı rı lınecı m. n i lk <::~:sr:ı:::.sı , g:I c1er mer-

kezlcrin::Ln yerleşiminin, imaıst teknib L-.r:i. ıı:in özr;;llüclerine 

göre di1sen1P-nmesidir. İşletme içi yerlz.ç~_m O.üzen5.nin b-Lı şe-

ki lde ycıpJ. lması, hammadde ve rD.c .. lzeme elnr.o.ll-::rı nı n etl:i n bir 

biçimde olr:rwsına olanak sa[;lc::ıyecc:ıldır(l7). İş koşı.ülarımn 

st andartl q;tırı lması , çevre ko ç1..:llc:rı !1J. n st.sndart laştı rı lma-

sını da içPrecek biçimde yönte8 8nalizlfri ile işlerin etkin 

( 15) BACKER-jACOBSEU, s. 297 .. 
_(16) 
( 17) 

. 
BL.OCliliR..;~ı'ELTI:cJR, s .J 08. 

. ' . •!ı}"· . •• 

A • :S' .k., s .308. 
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yapılmFısı .:-öntemlerinin ve ba.,;:-r·ı standa.rtlarının belirlen-

mesini jfsde eder(l8). 

İ şçilik mikt ar st andart ls rı rn n be l:lrlc nme s::l .. nde her bir 

işlem için gerekli işçilik miktarı, c; 1 ı \r (: !'it c m ı " r·l :> ~)"' ı ı· rı e -':;:,· 1,..., ı.J - .,.-. ~ u.;~- ,,, - -.J.... , .....,. _... 

rıir(l9): i)Tahmini yöntem; ii)Gcçmiş bEJ::::.:;rı ortalamcwı yön-

terni; ii~L.)Deneme yöntemi, iv)Zcmc:.rı unıl:l::o:~, v)Öncedcn belir-

le ne n z c.;r;l<: n st andart ları yöntcrô • vi )İ ş öı ... tl2 klen1E L :i ;;,~ öntemi. 

Bu yöntcol~rden ilk ikisi dı~ındekiler, dahE bilimssl temel-

ler e dı:.y::.:; nr:ıekta.dı rlar ( 20). 

D- İ şçi lik Ücret Standartlo;;ı.·ı nı n L.: lirlen.mesi 

İşçilik ticret standartlorı, a~a~ıd2ki yönteslerden ya-

rarlan~lGrak belirlenir(21): 

i- Sendika ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde belir-

lenen ücretler, ilg:i_li işçilikle:ı:-:1 n E,tandr·rt ücret-

l0ri olarak kabul edilir; 

ii- JTormal fa aliyet ko şull~::c·:.. na day un larak yc.;~ııan he-

saplamalar sonunda, işçilik ücret stBndartlorı be-

lirlenir; 

iii- Gc:::çcüş dönemdeki işçiL' k Ucrc:tlc:ci ~ıi n baı::.5 t sri tme

tik ortalaması ya da a(ırlıklı(te.rtılı) aritmetik or-

.... 

(20) A.~.k., s.299~ · 
(21) BJnOY?:R-7iELTJ,1ER, s.311~· 
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tal8ması ya da medysnı, ilpili işçilikler-in standart 

ücretleri olarc.ık belirlenir; 

iv- ioletme sorumlu kişilerin bilci v~ deneyimlGrine da-

k . ·ı·ı .. '1 . ı ·ı ·-· ı 1 . k :.~:.nc:rc.ı , ışçı ı c ucrcc e:..~ı~r E l.ı...ÇLL:ı o Fl'"'c2 c )c.;p"tı -

lr:rı tahminler, işçi lik standart ücretleri:ün teme-

1:.ni oluŞturur. 

v- .Aynı endUstri dalJ.nd2 vs yöresel smek pi;/<-<SGSJ.nda 

ytir~rltikte olan(fiili) Ucretler, ilgili işçilikle-

=in standart ticretleri ol~r~k b1lirlenir. 

3- Sto:-ıdart Maliyet TUr1er 

StonGartlar ulaşılabilir nitelikte iseler, ba§tD bir 

deyişle, ~laşılması çok kolay olmay2n, fckst ulaşılBası ola-

naksız da olmayan düzeyde iseler, bu di;::·r!mde st<:ncl::-ırtların 

e n e tld n r:ısliyet ko nt ro lU arc:,cı nı o lv ştL.:rchJcl2rı c_ c :1e llikle 

kabul edilir(22). Standartların, gerçekci to~ullEra dayandı-

rılması cerekir. Başka bir deyişle, st6n~brt maliyetleri 

oluştvrc.n strmdartların, ula)ılm.:-ısı olanuksız va cJ.c. çok zor, 

ya da tcı1sine herhangi bir çrıb~· hercamek:.:nzın kuloylıkla ula-

şılabi.lc:cck verim düzeylerini esas almcsJ. gc:-rekir-6 ÇU.nkU, 

aksi hnlde, standart maliyetler, Uretim verimliliCinin de-

ğerlenclirilmesinde bir ölçii olm& tü teliL;i :1i yi tire b:i lecek-

leri gibi, personelin çalışmrl~rı Uzerinde psikolojik açJ

dan olumsuz bir etki yaratmalar1 da olanr.kl~dır(23). 

(22) 

(23) 
WOOD, sc62. 
John L.TJEONER, Cost Acco1Jntj.n, ı-inci ües--crıd fr·sctice, 
(Eor:ı:J~\'Ood, İllinoıs: Rıc_ıc~rd D.Irv,rj_n,Inc., 19 4, s.599. 
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.Stancl:ırtların en fazls, bir yJ.llJ.}: Lıjr döneı::ı tGııel alı-

ler iç:i n, çalışma ve paz<;r kc.~ lJnrJnın n~ ,yUnde L,cl:i.:~:coce[;i-

ni tahn·; :ı :-.tmek zord-ur. Standu:·t ~1retim ~:<.~ntc1:l:::r:i, hammad-

d f . '1 . "l"k .. 'l ... ı· "'1 "" '"· .. , . ._ .. e J..;y.::::;"G s::·1 ve ışçı_J _ ucrt:n;_::;rJ. c·ncm __ J (; çı,ae .ue;_.ı:,..meaıgı 

sUrece, ~;nceden belirlenen Etc:ndn.rtlc;rı ~.:~··lJ.st1J.ııı::J.;. oL.c.rludur. 

Bu tUr st2ndertlara, temel stsnd~rtlEr 8dJ verilir. Koşul-

lar de[i<;tic:inde, genel fiyst incleksle:ciı.:.c Ldızer :indt-.ksler 

kull ~n~ ]_-:.p':;lr st~ na" artlarda r-1 p r·•\T"rlrfflCl 'C'·''J.1 'Ot)-~ ı -• -~(')4) Ci ... ~.-. _... t .:.'-- s CJ. c; ) ........ _ c .. V c c:. ! c.... r.i :... . J. __ G ı_ _ .J_ • ..!.. ~- • 

Öte ~,-c> ndan standart maLi.yc:tlcr; st b:: t st enelert •rc::liyet-

ler, kursmsel(ideal) standart ~Gliyetler v- ulagılobilir ca-

ri standurt maliyetler olmcık i:zere gene~likle Uç EiH( gruba 

ayrı lır(25). 

Ssbit(baz) standart maliyetler, bEşlan[ıÇ koç~llerına 

dayanılsı~r.\1;: ve uzun yıllar sUresi.nce de[::i.sıtirilme,ycn mali-

;yet lerelir. Bu s ta nd art maliye tl eri n e n ön2.1rıli i..i.sti.i nı UğUnü, 

fiili maliyetierin sürekli olarak de~işmsyen belli standart 

maliyetlerle karş1laşt1rılmaslnl SBG15masl oluştur~r. Böy-

lece uzun dönemde, verimlilik düzeyinin gösterditi e~ilimler 

izlenebilir. Ancak, izlenen bu bilginin bir anlam ifade ede-

bilmesi için, başlang1ç koşullarJnın uzun dönem süresince 

değişmemesi gerekir. Fakat, girdi fiyatlar1, girdi türleri, 

" (24) Nasuhi BURSAL, Standart lVIaliyet Tahlillsrinclc Genel 
Masraf Varyans:t'arı", Özel Galstasaray Yi.iksek Ticaret 
Okulu Dergisi, S.2, (!stanb~l, 1969), s.5. 
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Uretir::ı tcJ:!1olojisi ve başka l1irçok etken zr:iic:nc Lı::.~lı ola-

l:i.yetL:c·, cnc1er olarak ve de:.Jı~ ~-~,:: fjjJ.: '-~l.i:'t'tlu.· JSrine:, 

-.~.: ) 
..ı..,! 

standc:r[; r'":.::lj\Tetlerin vıllar D:irçsince ~ c::_:t.<:rdi''i LO.:ilim-
c) u '- ....... .. ... 

1 e-r-' !1 -: ".., . ··ınıes-' nı·· s::ıg"·layr l1 bı' r·· .... : n·'ıPı_,.S 1'- Zl J·: C.:, ... · ı·· c' 8 _ __ J.. . .• .. .w .l. • .. L-·· " ..L _, · o . ç; .J.. .' , l _. •1 •J •. ) .J. ~ .... ı l.:. 1 c -

1rull~,,, l- --.ı ~..,..(26) -~ Cl.J....!..---~ . ..l.. •. l~(I,.L. • 

ICu:c·<:i.t'Jsı::l standart rıali:yetı,_,ı·, herlın:~ __ j_ 1:-ir Ys::'icıoiz-

lik :e-._ 

, .. 
cı..u-

imalat ,.Jntemlerinin kullanıl:ıcsı vs i:ntLttı:., hiçlı:ir <~l~:sa-

uetleri n r-ts ndart mali vetler J v kez 

olanekoı~~~r. İdeal standart 
, .. 
QU-

zeyitü r,ÜE'tErirler(29). 

Ul :····..,·ı··, ıJı· lı' r carı' starı-1~··~-:-··- . • ,'_ı._(",!. '-"·~ l~-··'· V 

kslır. 1·-:üı:.:r, mevcut ;ya dc:ı b:::Ll:t-::Ei1 r1or-:.ı.-.ı l<:o~,_·lJ.r·.J.· altın-

da etkj_n Çc.:ı.ışıldığında, olnıL,Cl ;_.ereken ı; Lyr=tJ.e::ri cöste-

rini, 3akinelerin bozulması 

liyetiL1:Ln ve normal çalı şma etl:i nligi nde öDle ı:ıs m·:yc n başka 

(26) B.ıWr:=:;n-JACOBSElJ, s.291 

(27) ELOCKJJR-V;'.G'J}l~:.:G:t::, s.312. 
( 28) DllC?~:;_,;::;-:JJ\C OB SE. J, s. 29 2. 
(29) r. ,, ı-~ s'2"'" ı·ı • b • ~"- ~ J • ';i.,.) c 
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olayl<:ı:ı:·' :!.lişkin maliyetleri de; iç:er:ir(JO). 1'1.1 rnc.._l_l,)"etlerin 

gelişti:c·j.J:·ı:cs:i, pahalı oldıığv :_ib:l e:yr:ıcc,, fezls çobsyı da 

zorunlu tılar. Öteki standart maljyetlerc orEnl5, en pahalı 

olmal::::J.ns ::Brşın; stokları c:Lc~erleme ' cc, tehmi nL ı··cl.e bulun-

mada ve ~Ltl yönetim kararlerı slmEde en y~rsrlı ve cerçek-

çi molivetler:i oluştururlar. ÇUnkti bunlar, mtihendislik tah-

minlerine ~ayEnırlar. Bu nedenle, uygulamada en ycycın kar-

maliyetı.~~Jir. Bu standert maliyetlerin, verimli bir çalış-

na uygun.~_ı_ıJ~le::rı nı n sUrekli biçinde st;re_·;·ı:cUlmc: cin :i i fs <le e-

der. Bu :-ı~:.c~e nle s.tandart mal:.;/etler:i n, :·ıcr· yJ. 1 e tı ;_1:01 ndan 

bir kez ~~zden geçirilmesi ve vsrse de~i0ten koç~llcra uygun' 

biçimde C.iizeltilmesi gerekir(31). 

4- StEndart MaliyetierinEaliyet Azeltına Çalışoala-

rındeki Yararları 

Stancl.r:rt maliyetler, az yı'kc.rıda bel::Lrtllen esrıslsra 

uygun b:i.r biçimde saptsnıp ııygulc:ındıklc::.r:ı.nd~., maliyc::t 

azaltma çslışmalarında çok çeçitli yar2rlcr elde edilebi-

lir. Bn y::ı'< rlerı n en öne rılilcrini, şu :,e>::i lde özEtliye bi-

liriz(32): 

(30) BJıCI:3R-jACOBSEN, s. 293 

(31) BLOCKDR-1,'\'ELTT.IJR, s .. J12. 
( 3 2 ) tt n.:P,; T, s • 19 9 • 
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i-- S'CcndP.rt m~üiyetler, m' li.yet CJzc;ltJ.rru ns etl·::\ nlik 

}-n,.,rn("-ı··· ,-.ı~"' ~ .. Ialı'vet '"' 17 R]t- , ... ,. •,·-, rr:-rcı:c--cO.wÖ .• Le.:....'.- .. C:1.ı. o J.• ..ı ÖZ,c . >.l: ..... ' .·.1. c.;,dc:. ... J.' c:nceden sc:.ptr:=-

••ı i' .. , f'!' rk~ kl kı~ n d'i ;:ol .L--i ]J'C•(-·C.; rr··, r--, ···1 t::: -"'il•' ·,"ı •-o ç.ır.ı. \ .. ,, __ ...,a 1 e1rı .z __ v. ___ , __ .. .ı. •• _,_."'~.:_cı, .tı ı ıno_J. 

yetleı·· 5.1;: standsrt mç;liyetlcrj bclirJj r::relı:r içinde ksr-

• • CJ-rı d t r·]_..;ı tl r·· ]-~----t r.-· ]_J., .. ,. ]_ .. , ... ·1· --. ıı- l-)v<,,1,ar ffi<=' .•.ye _er, .:ıc.-.•Jt- cz.c v•;ı"' ça l 0 :i~: •• c<.ıına 

y Eırdı mc1 o h;r. Maliyet az al tmc l'TO r-rc- r·ıı:·l::ı 1 ce lL;tir.i l:::ıE: si n

de b·:iyi.lk l:olaylJ.klar sağlar. 

ii::- Stu1dart maliyetler, ç::-Lçc:nlc:rı n::.lj_yetlcr kcnusun-

da bilj_nçli kılması ile de nc:ıl:i.,t,rct azc-:ltr::c. çc;lı~;mrıle:.rına 

yardımcı 0l~r. Standart msliyetler, işletme personslinde 

bir csli~Et bilincinin yerleçoesi0i sa2lfr. lersorıcı için 

ulaşılms~:ı Bereken hedefleri cöstsrir ve böylece çcl1şmala-

mı na y m.: d :ı E1C ı o lur. 

iv- St::'ndart maliyetler, iı::u::lct y~;ntcmlerinde ve ı;ıamul

lerde str:1c~<trt1Bşmayı sa[:;lar. ÖJ.•cnt yapıo:.ı:ıın dikl:atli bir 

biçimde plunlanmasını ve sort·mJ.nlııklBr-1 n l:cıyarlı bir ::-~ekil-

de be Li. :ı."'J.,-. llr!'esini zorunlu kı lar. Ayrı ca ct andart 8.'.' J.ıyet-

ler, im::l[ıt ;{öntem ve işlemlerinin yalnnclc:~n incelc:r.JII.esini 

zorunlu kıla~, birtakım_verimsizliklerin daha ba~langıçta 

belirleııip düzeltilmelerine olanak sa[;l:t,yı::ırt:k, mB.li~ret 

azaltıLuna yardımcı olur. 
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v- Standart maliyet ler, matm~l fiy& tl :::·rı:' L:ı nda, i şletme 

yöneticilc::cine yardımcı olur. :Lir ırıc.r.rvH~tı, setı ~ ~fiyatı ile 

birim :lr.1GJ.<.:t naliyeti arasında, genEllikle ~ral-::ın bi:.. ... iliş-

ki bul·ı:n·;T. Birim satış fiyatınddö e:zalnı:;, ço;''ıı l:ez, eski-

dah8 fszJ.s sa;>rıda manıule yüklenmesi nadeniyle de s bh .. im ma-

li;>re t ;:~ · h r. İ şletme yönetirJ.i l:srı E n 1J"l.~J"LJ:lc:mek c: m.,: c:J.yla, 

belirli bir zaman sUresine iliçkin sc.tı~ ~Beni ilE satış fi-

t l . . . ı . 1 . . .. ,_ . . ı . . . ·ı ı . b ya ı c:x· s:•.nc,a en ıyı J. ış G;)7 J. _,,-L;:CE!r~.K ıçın 1 YJ.y~H: oır ça a 

harcar. İote standart maliyetler, işl0tme y~netio~n:, çe-

s ağlaye:':.. ... ol;:, ma liyetlerin az2 ltı .::D ı: dE ysrc.h mc ı o ı~.::r·. 

5- Stc.:ndart Nialiyet Sistc::mleri 

Bir işletmede, planlama, kontrol, ~~ystlsms, bUtçeleme 

kriterlerini en iyi dengeleyen msliyetleıns ;önte~i işletme 

için en iyisidir. BugUn kulllctJ.J.J.c.n ter:ı,:l rntl:lJ .. :-t ,{C"nt<::mleri, 

direkt v~ t2m maliyetlem8dir. Dv ffi~liyet ytntemlerinden her 

biri, esrçek maliyetlere ya da stEndart mGliyetlsrs dsyana-

bilir. J:öylece, şu beş farklı ;:ıc;L.yı:: t le:_ me yönt e :-ni o:.. ... t B ya çı-

kar(33): :t )Dj.rekt gerçek mı:ıU :rstlEme ii )Tc~:ı. gerçd: r.ıc,liyet-

leme; iii)Tem standart maliyetleme; iv)Esnek bUtçeli tam 

s ta nd art rr;.c:lj yetleme; v )Direkt stand art n2 liyet lc:~D • 

(33) :Cd'.78l'cl j.McJiJ"ESBY, Direkt :::wl Full .Absor tion Cost Cont
röl; (Englewood ClJ.ffs, >J.u • ..:.trentice-E[ü_ Ine., 19 9, 
s .ı:. 

''• ... 
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Yukc~ıde sözli edilen mGlJyetleme y~ntemlerindcn son 

almal: olL·:ci-:.:ıdur. Du son Uç si. ct em <'re. ::n ne~::] :L'Eırk, U': nel i-

sinden orteya çıkmaktadıro B11 Listemlercl.cıı ilt ilds::, başl:a 

çeli tc~ standart maliyetleme sistemi, Lclsn~kscl sts~dart 

maliyetlc:Lıc sistemlerini olu.;;t1.ırı .. rleır. Direkt st2nd.srt mali-

yetlemc; ~sc, çağdaş maliyetlE.li~e: sistf.mi r::.:l c.·h'çturur. Gele-

neksel ct::-:ıl<1.e::rt maliyetleme sistt:.m1erincl•3, Er. bit (ui:Jnı;::m) gi-

derleri cli?:er giderlerle birlc~tjrilip, iıc j_irli b~r :L'c:aliyet 

hacmi için birim mamııl maliy:t ~[line getir~lir. ça:dsş stan-

yetirıj_ıı cl.:.:;ında bırakıllr(34) •. 

A -T r, n St a nd art Ma li;'/ et S:i et E nrl 

Trm(absorption) standart DGliyet sisteminde t~ınEl olan, 

. ı ~tı '" -~ı("·. ıı· t'i '.d ı -i'" ,-,r_, -.·,·,ı rr;r i: ·.· ··t-: ~-,- -;j;ı;-1 nr -ıma __ ,::ı _c .. --~ul l.ffi gı er_er_ u , ___ c.Ll- ·-'- _,__"- -'-.~e ;;; _,_ .. __ e _ce 

V 
0 d • 'T' • ı b 0 0 

• • ~ .ı., , t , ' t l ı gı ır. J.;:: ı, r::ıar.m ırımı ne aı c s: ve:; n uar r,~c..ı.:::..y-~ ı1csup rınr-

sabit l:ısm.:ı.nı birim maliyete J:;ı:ıcrkEn, b-L~ ziclerlsrin ti.~m 

( 34) Ce cil GILLESI'IE,, S tandart and Diı~ec t O o st:'u-ıg, ( En{?"lo
v~ood Cli:ffs, n_.J.: J?rentice..;.H8.ll_Ino., 1961), s~98o 
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mine ci_ ı_: ·' -.-. •~klı' 'Te,...ef"?ı' ,,ı:ır--.o'-·'i--, ,..... -;,-·-·:C.· -· .._.. . J V Ü \ \...1. ı._; (.ı)_, ... .:....~.. ._ :·C.)_ 
r 1- · ·- ... , i') ı::-) 
.-;: •••• J · •... -'· \ _ .. •• ) • 

f:'l[j ı-

Ze "".·ıt-~ -;ı- -.~ -,·+1-t i "'çı' lı' k f•'l' k-1- .- .... "(;(' ,.,.~ ,_.,_+ l~J ~ - -- L · . -· _ .. .ı.~... - ..;] . ... V t. --- , .._. __ ...ı. ,f ~-' v 

ı "''"'l' -~ı-- ct1el ~rrıal"'t !'l'lQ"e,.-l--····i r---·-s n·-""' 'ı''·'e·- _., .·, "·rot.ı'm "-'..l. .. · ..• \; /_},''· .J.. •• c< 0 -• -·-L·..l. .. c .• .::c._J. '.tc, lc'-J:., . .c-.· .. :-.::: 

standı::.::ctlr;r yerine bütçeler t.::mc:l E;lırn:r·. :.~s~;:.ul b::'r~u::l başı-

na bütçe t·t:.tcırı, mamul birimi 1ıc.~J na stc:.nc_:_;::,rt mal:iJ::.:t tuta-

rı olsrn: kt.bul edilir. Bu tvtı.:;r, :işJ.etr1:~u~:in geçrLi;ı dönem 

verileı"':i.n:i n, beklenen değişikl:il;:lerine göre düzeltilmesi yo-

1 1 ;,, r '] -j ')">ı 
0 

uy 2 ·ç -·--~. e nır. Sabit genel imal2t 

standart h'tarlar ise, bu gi.derler-i n toplı:,m bütçe t:'d:;srlar ı 

ile bUtç~ faaliyet hacmine daye~ıl8rfk hssaplanır(36). 

El·.ı ... ::;d.E: söz konusu alen bi:tçs, stcıtilı:: bi.1tçedir. 2-iitçe

nin uygulanc:cE;ğı dönem için tahmin edilen; bir tel: faaliyet 

seviyesi esas alınarak hazırlanan; ve fiili faaliyet hac

mindeki de[f;i şiklikler karşı sı nda b nt çe le nrııi ş gi deı1 lc~rdeki 

de~işiklikleri belirlemek için bir temele sahip bulunmayan 

bütçeye, statik bütçe denir. Bu bütçe ile, ilgili genel ima-

lat giderleri karşılıkları n1 n fiili far:ıliyf,t h8cmi ne göre 

(35) I.Cc ECSBY, s. 2L. 

( 36) :FllCJ,IGElJ, s. 128. 
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diizeltilnwsine olanak yoktur. I>L1 durumdc, 2onel üıalLt gi-

derlerine ait standart maliyetler ile 'fiili melj_yctler kar-

şılaştı!'·:ı.lınca, bir tek fark belirlenir. B1~ fı:.rkın ne kada-

rı nı n verin farkı ve ne kaô e rı ru n da hccir:ı. f~;r:~ı :::tclsr: ileri 

geldi~i bclirlenemedi~i için, yön6ticiler faaliyetleriyle 

ilgili Gerekli dtizeltici ~nlemleri alam~.z~~r. Tam standart 

ma liycc lı:; J:·j n ııy gula nma sı nda l:c.::::-· .:;;ıle ;_:ı le: n lw rıor-.·nı ar, e sn ek 

blitçel:::·:~ csc:Js cılc:ın tam stcınc:rrt r-<:üiyet ;_,:iı:::tenü;ün gelişti-

rilmes1nc olan~k satlamıştır(37). 

plenlGm&, ],ontrol ve fiyat beli:r·lcmes:i bt::cl::cr::ınd.a:ı c.1e~e::cleri-

nin ort~:·:~. l=cınulmasJ., sistem~[ n :':Epssmının :=:çıkçs beljrlenme-

si ni sc. ~J:ıyscaktJ. r (38). 

TEr_l r.:t<.-:ındart maliyetler, serçek mc.L;;~~-tlcr:i tuısil et-

me leri :L. (1::: :üyle, ;>rönetimin pJ.c c.lc:m8 -·er çek-u 

leştir51mcrütıde etkili bir crc:çtır. ÇUnkU str ndsrt r:ısliyet, 

tUm ko~~lların ve tiretim fEkt~rlerinin cclece~i iliAkin ola-

rak incC:lcnrrıesine olanök vere::cr.O::, uygulr:(_:-~\:lc::n. c1(n=.n için 

"olması .:_s•::rt::ken mBli,yetlerin [:~Btcrirler. Lu bc::nmcLn d.a tam 

standc:ırt ı:ısliyetlere dayandırıluı imal::. .. t ve:- "finene.r:ıan plan-: 

ları, f:U.J_j_ mali;yetleri ten:c:l clcnl::.r2 ur~-::,ı:üc:ı c~ahı:.. ~::;"livenli-

dir(39). 

Bu ınsliyet sisteminin msliyct kontrol aracı olcrck de-

V 
0 ~··ı• ı• tl ı 'k gerı, :u.:, _J m8 J.ye ere oran.c.D ço . 

(37) lT.l::SJ.fr.;n, s.522; HOUE, s.JlO. 

( 38 ) li1c l·J..::.; SBY , . s. 5. 
( 3 9 ) A • L • 1: • 1 o • 6 .. 
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de +-l,r-J· ~'c.ll ı· ol"' n tam st··nc~"'r"'·'- ---,:~~·-et ..1.. •.. _ : .. ı .. :; -·- c~ cl l c.:~ l· !_ .. .1..._. ;;;: · 

yetlcrj_:ı \untrolU istenilen r:ı<J.:-d·:lc-r-h: ' ·, ·- 1 ' 1 , i 1 r' .: '' -1 ~ ~~-._,_ı--', ----"'-.J.G_ncen, 

caları, r.ı:.:Jj ~ret az al tma olrın· k~.c-r:ı m .. , ı . , . '40) ~' Ot1..L. ycuJ..L,ı· (._ ._ , .bU ma-

ı . t . ' . ~ . tl. . , - . J.ye r:.:ı..crccr:rnnae, çe şı ı GJ cc:c.Lc:ı·::cn öze LU_\] t-2·:J dil:l~r:te a-

lanrnaz. l~slJ.nda bazı gider kr::Je::ilc:ri, im.:,:ı.:t hr:cı,;.i jJ_e aynı 

hacuü i le j_ li şkisi yokt·ur. ı~ ı:: da, ['!:i f>tcr:~i ;:ı be ll i no Jet alı::ırda, 

imalat he.cmirıin standert faaliyE.t lıacmini c,.~tı~J. zc;;;-::nlarda, 

görinen cıl:·mlu farklar verimliliL:in bir- c~olilj ola:::·~--1: kabul 

edileb:!.liı-. ı~akat bu fark, mikte.r sapmEsJ.nc1cn dc.:layı ::_;ebit 

ka ,..,.., 1"t ,., -,~! -: ,, -i der" kı::. ı emıerı· •ıJ.· :' '·' ,- ı·,.· t+ı i'J. 1 ı-i -.-. ·i<n·ktı ,... -v R ve-.._ _ A!~ ''-~·--- (...)- .__ ,. . .ı.. •../ ı...\ ı..o V U '·--..1- - --- ,J... _. 

rimıe i2.işJdsi bulunmamaktEdıı~. ı;·u. t1oktr.clc yö~ıstim, moliyet 

azaıtınım. Le:chyacak Cinlerııleri clmc. olc..n2~.ırı<" sc:~ı::!_p olsa 

U :1 • o •" "ı • • \' • • • • b • • ı ı, o ı V gunu m·l::.:;w_u~·u ıçın oy_e uıl" O ... e:nsc;ı 

bilir(~l). 

T2'' :::-t:=, nd art maliyetler, ;::·r r:,ul set ı;; :C yc:t ::;_n~:. t:ı bt:lir-

ı . ~ 1 f'"l" ı· tJ 1 ı .. , .. ]"''ı . h" enmesırıcte ce ıı ı ma ıye .cı-·(.; ;:ı;yas e ·~,s--..~~.n .-ı~.K_,_cre :~;f; ıp-

tir. Tco standart maliyetleri fiyat l:ıelirltm~cinde t~llanır-

k e n, fn .s Li.y et st s nd art ları tn ı :ı. r)- z li vs.r-irüo:L z li Ller i l:::.sıps ama-

( 40 ) A • : .1:: • , s • 3 2 • 

(41) GIT,I.LGSPIE, s.l3. 
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sına, VGrioli faaliyetleri tecoil etmesine ve olLnlts:ız st5n-

d art larci_r. n o lu şma ma sı na dikkat E eli lmc: li d::. r ( 42). 3c tı g fiya-

tının b~lJrlenmesinde kullan:ılcn tEm ston~~rt maliyetierin 

dayanch[_) fjtandart imalatı hncr;:_i·, im;Lt ı::::ırc::s:ınclP .r_:erçek-

leşmezsc, yani başka bir deyi;'.le, fiili liıı<.J.c;t hscın:i.ıün 

standart :.::nBliyet hacminden ferkl:ı olmc;E:ı iıı:.linde, btı hacim 

farkının scbit genelimalEt [;16c::.'leri ~iz,s:ı:::inde :;;:::ydrna geti-

receci c·cld de, gözönlinde bul·,nch.ı.::.~ulmal:ıcL::'• StEncLrt hac-

• .r.o• • •. • • ı t h . . ı 1 . J ' . ı ı mııı il:.t.u ::ma_a acınınden 2z o_Ec.sı, g(:>C.·: :ım8 .c.·c c,:ıaer e-

,... z ç. ı+ ı , .. ( 4 ':' ) Cl (,... V_ _ \ ... .1 • 

Taı r::"~:::ndart maliyetler, ·Lıygı.ılemıca~:lsrı clöt1em. :i.çin sa-

dece bj_:ı~ ·eel-: çalı şma hacmini tE ncı r:lar::..l: L::.saplc:clıl-:1eırı n-

na gelen fGrkların ne kadarını~ verimle il~ili bulundu2unu 

b ı ·rı ı • ı~ ka .. ı·· Tc.-ır .. ' ......... ı.l ·aJ- c~ .r. ıır-,.J·r,ılr·--·.~t1ı· e ı (:.::.r._: o QU ç guç ur .. -~·---'"C'-'.t er ç .. ..ı..~IT.Lc:. "u~ .. ı. C.i..L ' 

yönetin yıl:i. tikas:ına satış talc:.pleri ~ıe ve stok hed.e:ı:.·ıerine 

uygun alsrak de~iştirirler. İflftmelerde gciçekleştirilen 

(fi'ili) çc.J.ı şma hacmi, her ay :fc;~.:Llı di;;,e~·JcrcJe o ll:,::.:·. Bu ne-

de nle biı~ esnek bütçe, çalJ. şnw hacmi nin fc:rklı dl',seylerde 

olması holiııde, farklı tutarların harcanmcsına olansk sa~-

lar. Esnek bUtçelere dayanan ı:/cE.ııdart maliyet sisterılinin 

uygulanmcsı nda, fiili çalı şma hacminin standart çalı şma hac-

( 4 2 ) He ı;.c s:rw , s • 3 4 • 

( 4 3 ) A • C • 1: • , s • 6 • 
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ri_ nde ney dr t1f r;etireceği e tki~yi c s pt c:. m:::. le cı h:r ludvr. Esnek 

bUtçelsrdc sabit ve de~işken ciderler, a~rı ayrı belirtilir 

ve bu c5 c~crlerle ilgili y11klcrrıs orc.nları bL~tç:.elerc1e y-er a-

lır ( 44). 

Strnc1Art maliyet sistemleri Er~sındaki farkler, genel 

imalot .c::5 elerlerine ilişkin st::~nc1crtları ıı scpt<r!lE vünternleri-
~ V 

nin far~_-;:lı olmasından ileri gel:ir(45). Bi:c-im marm.ıl ba~ına 

direkt lıc.nımc:dde ve direkt işçilik giderlcı~~~ jmalat :ıscr:ıinin 

b:.r·= .. rn ma-

mUl b (1 : :ı. ! .. 1 (,;, genel imalat giderleri "'1 V • • 

oecışır. ç;_~nkü bir::m mE-

mUl b2 ;;ı !1C. genel imalat . , 1 . 
gı GBl"'.-C:rJ. ; ç 6ll .~~l·::t:, :faktör· le ı·~ :ıd en 

çok, işletue faktörlerinin etkiGi rltınc1c~ır(46). Genel ima-

lirlemelc oldukça güçtür. Bu e;i elerler be 1:! :c·· li r-12 :r,:·J 'Jirimle-

rine iligk5n müşterek giderleri Lösterir. :u Q6denle bu gi-

derlere ilişkin standartların brlirlenr:ıcs~n~e, işletmenin 

giderler; fiili imalatı tamE:nlcn:ıE·k i çi n Y?PJ. lc:n e nc~irekt 

hammadde, endirekt işçilik ve tUm öteki endirekt giderler 

olmak ~~zz;r·c Uç unsurdan oluşr:r(47). 

Ge n.;;l imalat giderleri, nitelikleri birbir :I :ıc1en fsrldl 

olan bj_rçcık gider kalemlerini :iÇErir. İmaıst hacmindeki de-

( 44) SliiLLilJGLA W, s. 373. 
(45) A.c.ı-:. , s·.374., 
( 46) ll2~1:'" .. ~E, s. 624 •. 

(4V) A.g.,ke, s~625~ 
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ea- G:;.der Merkezleri AçHnnclen ]'82l:'JGt Ölç15. :DJriminin 

Ve Çalışma Hacminin(Kryıc-sitesi~ı:L:1) h::lirL:nmcsi 

En uygun faaliyet ölçil birimi, imcl edilEn birim-

ı dı. l· ı ı" ı t , b. J "' ı ı . ı ' . ı " . u • er r. "ı:1cc -c ş e meae ıraen :ı:.oz_B ma:h-~ _ J.m2 scı.:ı.~Ci.ı[ın-

d f . . .. b. ı t b. . . . f ı . t "l .. .. ı ı 1 b ı e, :ı2:.:.:::,. ır çı c ı ırımını <:'C::_lye o_ç .. ou o c.rı:...L::: ~:::a u 

etmek olcnsksızdır. Çeşitli mou~ller imsl edildi~inQe, faali-

yet di~ s~:Ji:ı:' n se çimi nde a şa }:;ı c.la be li rti J.cı:·. i lke ı c:~" ~,· ı:;rdııncı 

olabilir(52): 

i- F2.[';liyet ölçil birir:üylc maliyet nı::mrlrorJ. c r·f sı nda 

bir korelasyon olmalıdır, 

ii- ] 1EGJi,yet ölç1i birimini ett:i leye::;ı lJ:::[ımsız 

ler BrBsı nda ilişki olmr-:t•ıe:·lı dır, 

iii- ])1::-:c::J.iyet ölçii birimin:.n ne oldv~:1:. :~olayca :::üa.gıla-

bilrneli ve en az maliyetle elde cdilebilmelidir. 

kil E nmeme li dir. 

Fcaliyet dilzeyinin belirlenmesinde bcsit als~~~ imalat 

birimisri kı.ülanıldığında, "Sent.::tik Çıl;:tJ.'' birimiEritlin 

kullRnılm~sJ. gerekir. Başka bir deyişle, çc~itli indeksler 

kulla!-ııL .. J:' :: çeşitli mamuller, 11 eşdeğer t-::ıcır,;nıı biri:llerine 

dönüştLlr·Ulmesi suretiyle faal:iset chizeyi. bel:i.rlt::wbi lir(53). 

:.:ıe.!lıu 1 birimi gibi bir çıktJ. biri mi fe: eli ye t dUzcyi nin 

göster.:;csi olarak kullan1lamazse, girdi birj_mleri b,llenıla-

(52) Dc:ha ayrıntJ.lı bilgi için bkz.: ÜSTÜN, Maliyet 1iuhase
l e si • • • • • • , s • 4 9 3 • 

( 53) ORHOH, "Esnek Bütçe ler •••••••• 11 
, s • 23. 
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lan gireliler bir gösterge olarBk kullanıldı[;ı nda, bazı sa-

kı-ncalarıda beraberinde getirir. Bunlardon ilki, bu ytnte-

min, ne imalat yöntemlerindeki değişmelerin ne de mamul ka-

rışı!IlJ.nd~l::i değişimlerio genel imalat giderlerini etkilemi-

yeceğini varsaymasıdır(54). Ji·ekat eğer girdi birimleriyle 

çıktı biri ·leri arasında sıkı bir korelas;ıron varsa, bu sa-

kınca b:i.rez olsun ortadan kaldırJ.labilir·. J!'ak~:ıt ·ünL;.tulmem5-

sı gereken nokta, genel imalat g~derleri, bir çok maliyet 

unsurunu bünyesinde taşır ve her girdi biı':l.mi genel imalat 

giderleri Uzerinde farklı bir etl~iye sah:iptir(55). 

Öte yandan fiili girdi birimlerinin kullanılması, gir-

di leri n b:. ll anı mı ndaki görecelj_ verimsiz li (.i n b~:tçE rskamla-

rına yt.insımasına neden olur. ııiili girdi r.ıiktE1rını l::1ülan-

manın snl:ıncaları nedeniyle, sirdi klıll<:.iL.Lınclc:ki vsrimsiz-

likten etl:ilenmeyen ve aynı zı::oı~Er.ı..da irne1<-t çıl:tısıı.cı da 

sa~lıklı bir biçimde yansıtan ~t~ndart cirJi bir~rulerinin 

kullanılrnc:u:;ı daha uygundur(56). 

I• e< ır . .ı.. '" •.] ,_ IJ he yönetimi, işletme fac:.liyet lc:':j_ hakkı ndE.ki ge-

nel beklentilerini tam anlan11yle ;ı: ansı tc-; n bir memül maliye-

tine S2lD p o lmak istiyorsa' cenel imalat ci derleri ~;-!J.kleme 

oranı ar:ı. ııı n, işlet me yönetimini n i[' le tme c.in norr:ıal kapG.si te-

si olar5t tabul etti~i tek bir çalışma hscmine göre septan-

ması e;crddr. Hormal kapasite J:avramı, so:. derecE. \..~nEmli bir 

kavrar.ıdıı~. Ç1inkü, i şletme yönetimi :1:i n bı1 l:cpc: si te cmzey inde 
. -

(54) A;g;;Jr;, s.24. 
(55) A.r .k., s.2.5. 
(56) Us0t.TH, Maliyet Muhasebf-s:i ...... , s.~94. 
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b ı . J d'"' e ır .c:: 1~1 fiyatların, işletme ni n tüm feoliyet lerini karşı-

ı " BybCE. 0 l VC t ı . . kt d - , . 1"" '·' 1 ... ı 1 ı ye er ı nu,._ ara (_c;ı uJ.r rer ı.:ı:.:~;__-lyacaL_,J. Jec e-

nir. 13n :L.,~·-nle önce, kapas~i tc ~:GvremJ.nı J:ısEcc. t. :~.:ımlema-

mız gercl-:i:c. Kapasite genellil:J.c; bir Lnc.Jc::t orum yoda 

belirli bir zaman içindeki ir::ıul5t miktsrı c•lErr le t:__ t:ımla-

nır ( 57). 

Içietmenin imalat hacminin saptenm2EJ.nda, çeşitli ka-

pasite dUzeyleri etkisini t;östcriı~. Bir i:,;;letmeyi etkisi al-

tınele bulvnduran kuramsal keprsite, pr.c.t:~~= J~Eıpc,sitc,tahmi-

ni yıllıl: imalat kap2si tesi, norı:ıel 1\:E:puı:ı:l.te, zoı-lanr.uş ka-

pesite, 2crçek kapasite, atıl kLpasite ve optimtım t8)Ssite 

gibi bir takım kapasite dlizeylcri vardır(58). 

Kuramsal kapasite, imal2t eylemlerinde hiç bir kesilme 

ya da cJ.nrc.ksama olmaksızın, işletmenin tUm hızı ile çalışma-

sı son~cunda ulaşabilece~i k~pesiteyi ya ds imal eGilebile-

ceği msksj_r.ıum imalat hacmi ni ifade eder. :Du kapesi te,ye, ol-

dukça kıce dönemler dışında öteki tUm döneroJerde ul~gmak 

olan8bnzc~ır. Bu nedenle bu keı:ıasj te, u·ccl:i Jcspc.si te O.Uzey-

lerini be:ı.irlemede bir temel ol8rr.J~ kvllsnıhr(59). 

Pr2tik kapasite; her zamsn jçin oluşnesı beklenen imalat 

duraksa.r:u~l~ırı, hammadde ve m2lzcme teslüünde meyC.Bii.G gelen 

(57) 
(58) 

(59) 

LYIJCE, s. 213. 

no· .. E, s.99; 11ATZ-Cu'RRY-USTIY, s.466; D:2Af.Dl:~J, s.J6. 

Ad n-c. n GÜI.ıERI.1lıH, Iı'a br i ka Te si s leri v-c Or .:aniz8 c_, o nu, 
(İzmir~t Ege Üniv~rsi es:ı.. Lle ~be~s1, L-J73 , s.T,, ; ~AYAR, 
s.G1; uSJ:UN, M8llyet Muhesflıesı ••• , s.~96; h·.seyın 
ÖZG=:~~. Üretim Yönetimi, (Ankara: Bizj_:rı Bliro Tic.cımevi, 
1987), s.123. 
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gecikme le ı', makinelerde, erc:,_ç: -gere çlerde normc-ı ı o lar< k m ey-

dana eelcn arızalar, işçilerin bEyram tatili, Ucrctli izin 

ve paz2r LUnlinedeniyle çelışmomslrrı, igçj devEmsızlıkla-

rı, mc:l;:~_n( 1::: ri n bakınu, makineleri n yeni :l ~,e c öre: ~ /:::rlanma-

sJ. ve lır.ı:ır·ic:dde malzeme stoklc.:rının yetmr::r:-ı:~si vb. nedenlerle 

oluşan i;wl::.t eksikliklerinin, b .. -ramsal Lc:pc:;sitGcL::-.ıı ç:ıkcr

tılmrıcı soı:·L1cu elde edilen kcı:::Fsite di'zc:;yjci.ir(60). 

Honnal kapasi te, tamEıme n i şletme i çindeki fsktörlere 

ba~lı alen pratik kapasiteden heşleyan ve ~retik ta~2site~ 

nin işietnenin satış olanakl8rı ve b~nlc:rı satlByLbilen tek-

ni k ol:::. :ı:.J.:lc:ır, eka no mik faktörler, ko nj ol:t ;~re 1 dc;,lc,clonma-

lar ve p:l;;,•u:cı koşulları ned.eni~-J.e oluçc:bilccek atıl kapasi-

teye kf(~r azaltılmas1yla bulunan kapasite dlizeyini ifade 

eder. ::.;l- ~wdenle normal kapasite tc-lep rzlJ.~ı nedcr2.j;:rle olu-

şan eksi~ ~malat miktarının, pratik kapss~tc6en d::rımesi 

so mwu nde lnülırıur ( 61). 

pratik l:cpasi te den daha yBre-rlı olan, fcl:::at norm~ ı l~c:.pasi-

teye orr.nlr: daha az kullanılerı b:i.r kc.paD::tc C:.~'zes:lLl~r. Tah-

mini ;yı11J.l: imalat kapasitesi, her yı 1 t::-,:ır::rini ;:;c. tıc,.: lıac-

. . . . . . . . d b ı d ı 1 t ı . , . ,. ı . t 
mı ın t1 cc::, om1 n e u u n uru mc:: sı,y ___ a o e 1 :c· _!_e n: ~--·. DU ~~e: pc. sı e 

dUzeyi; hc;_mmadde ve malzeme e: lı mlc~rı nın., 5 i}[:iicU ve pc. ra 

(60) G'.:·r,_;:m.J',lJ, s.68; BAYAR, s.61; t~~:ıı:~:, L:2l:i.vst :,~·L:!hCsebesi ••• , 
e< ,ır-ır-ı. :~r·r,~_,v· S 123• CI'ü."·ı.ı''TT""t·T_,i--·.-.-:-ıı S 11'75• -~-ı-U'.tQlJGR,H'-hT, ü•"·,· .. '!s · . ...'i..~\..A!.J~·~, ı • , \. ,,.J.~ ~.\~.bwlll_i.ıJJ...)' • { ., - .ı.-~ .......,.,,. 

s.310. 

(61) Enrico PETRİ-Roland MİNCI-I, 11 Capacıt3' Jsrısnce:Hcsponsı
bi lı ty and C o nt ro 1", IVIF n::ır:eme nt Accor: nt i ne;, (1\pri.l, 19 72), 
S ?9. •...-J • 
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gereksinimlerinin planlanması için yererlı olmakla bjrlik-

te, mGc-ıı.ü fiJratınJ.n ve mali_yetJ.:ıin belirlc_nmesi iç:in e;enel-

likle c:i5vcnilir olmayan bir tc·~1wlı ollışt:.~rur. İşte bıı ne-

denle, tdı:nini genel i.malst gj.deri yüklE.me orc.nlf:ı~ırnn be-

lirle nmc sinde, normal kapasi te c1UzEyi kl:ll al1J.lı r. J:;ormal 

. ı t . .. kı· ı ş e mco ;·~J !). nnre . ı olarak ulaşmaya çslıçtırı çalı ç:::ıa he; emi-

nin düzeyini ifade eder. Bu nedenle normsl kapasitenin; di-

r•kt işçilik saati, makina saati, direkt i~çilik gider tu-

tarJ. vb. c:ı vygun faali_yet ölçr Lirimlc:d;/le bel:i.rt:ilmesi 

gerekir(62). 

r; ı k •t .. - d .... ··ı·· ı 1 ı. Lıor_c:,nmJ.ş apası e oncectE:n uşun-~J. ı_:_p ::;;. c.·n_sntrıc:L:li )J.r 

müşteri t '· J.e bi nin karşı lanmc-.ı:.o.ı ye da öncc=:Jd bir Lns.l ct ey-

le mi nde cl.:.;raklama nı n o ı uşturdl< ~·l~ bo ş ı 1.1 vl; .'':i c1 errnel::: [::ı:: cıy la' 
~ - ~ ~ ~ 

normal ç:lJ.şma kapasitesinin Uzerine, zc;,ıı::n ve güç zorlama-

ları ile çıkılmas1 halinde yar~tılan kep~citedir. E~yle bir 

kapasi.tc~re: i)IJormal çalışr:1a st:lre::EJinitı. ı·zc::tJ.lması, ii)Din-

lenme s:=ıctlerinin kısaltılması, iziı11Er:in ertelenmEsi, 

iii)Mal:in<.~J.ı:.rın çalışma hızlarının arttırılmc.sı, iv)SUrek-

li balnm vr:.ya dinlendirmelerin olEGBnÜE>tU c1urvmun sontma 

kadar ortcleomesi, vs. gibi özverilerle vlc.şılır. Bu erte-

lemelerin işlet~yi birtakım zararlera ya da çalıçanları 

hoşnutsuzltıklara uğratması söz ·kom:sudL.ır. Iu kapesi te. nin 

seçimi :ı?s~rde-maliyet analizi ile bf.lirletür(63). 

(62) t:STJ~;·~ T:~sJ.iyet Muheosbesi ••• 2 s.~96; CI\OVi:LTGSlu:CLD, 
s. 17 5; Hc.m.rJGHEN, s. 5~ v. 

( 63) GÜLCFLI.I!> :J, s. 70. 
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Gr;,., c! e1r ( -f'_, ı' ı' lı' ) k ı:ıp ,. sı· te '···i ,~ r, ~ J 1'1. Y' ci r- ~·.'·r:- r· + '· c ı r.ı·-. ,- r; n 
_.- ..L - -~ lo.-• Cl ' . ... ...ı.., ':::? ~l 1-· c; - u - " ...... ~- ~ u C.:.\ '._, ~-. •.,1 j Q ' 

he-rkes :i._ç:! n }:;:abtıl edilmesi zor-. nlı.! bir Lap::.sj tc cEi.:.c:'{idir. 

miktarı, cerçek kapasiteyi belirler(64). 

nedenle :wrnGl kapasitenin EıltJ.:lCi cr.~şeb:: lir. jEni ;:·. llanı-

labiln;:ci ohırlu olduğu halele J:ulle!nlrrH;~·· n bir ~:-:-oas5te 

Kapasi·l;c hsF..;Bpl8mrlcırı yapılır~-:.:cn, iize:cinc1c En çol-. ,_>:t."l.Üma-

lat pl~:ıılcyıcısı bu boşluğu teırc<:l irı.ıelc.t ye da yc:rı jmelat 

eylemleriyle doldurarak, imal2t r:kliyetlsrini azc:ltnwya ça-

Opti:m::l kapasi te, maliyeti n e. n <.:,z ohh::C,u durvmdc:ki ima-

b • • .• .. -ı .. ·'-·,. "J rl k ·c····-·~ ~"r:ıc.r·jı·.·,.- t'--,1 1-r ~ı' ırJ..I1.L \;.:. :, t.ı.,rur. , orma .ap,.,_-;_ ut:: G.ULı~.Y---~-'-d op JuL_ •• apas -

te dUzc::.<; c~~e belirlenmesi, rnc:l:i ·.r(·:t c;zc:.ltms çalışmr-l.:.rıtıda 
~ t.J ,. 

- · , h · d d ~r ı k · · " · · · · · · arzu cc,:u.sn .ır urum ur. ıo:,:--::I _·Eoı:o2s:ı-cc.: c.uzeyı; once ış-

letmen.Lı ti~mU için, daha sonrc. :.i clctrne ı-:::,J.i5mlcri :iç~. n beli r-

lenir. 1Tc;ı·:ıel kapasite, mali;<(stJ.Eı--in l:oL1'~Y·olünde ve. r.:zEltı-

mında Jc·t-llsrı:ı.labilir(67). 

(64) ::~E:t\Sİ1:_E, s~360. 

( 6 5) ~ GÜLERMAN, s. 71. 
(66) Bl\YLH, s.61. 

Maliyet MuhasebH3i. ••..ı. s.497. 
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. en c)tLtlJ_:· : ld tf-ırıesi; i)pazar <ırc .;,;t1rm~ J.'.::·l :::le i:l )Dc;şabaş 

noktası ::·:"~ ı:::.zleridir(68). 

b~- G~derlerin Sabit ve Dc~i~kerı Ol.r:L belirlenmesi 

S:ırumluluk merkezleı:i vE gi6er ,,;r rkezle::-j i ti bariy-

le esl1E-'L b1itçeleri dHzenlc:_vebilr,ıcl~ için >c:): llercan bir ta-

nesi ele, fi}derlerin hacim dH~~evlEı--i ile iJ_:;_;;;\ilcrj_ ci_jz(~nun-

olarak 

ayrl ,.,,~,,- ,."rekı'r T~rlrmen ele~,·-; .. ı .... ,1 ve -ı-r·~· r"·ıeı1 _,l<.,:,_c G'' • cl.Cü .··c-··~·ı .. t.ı u< ... lilc .. ı ni te-

likte olan giderlerin ayırımı fczlr bir röst:::r;,ıe me si-,_ 

sabit l:::ı.rJ::.ulerına ay1r1mı önsml:.i. bir sor·,:ntl c·h:~;t1Jrur. Bu 

sorun-ın ç.:·~~~mii :için geliştir:~let:. ve kcJl L.;:ı: .. lsn yC.'ntemler 

şunlar cb.:.:· ( 69): 

bJ.,o- Tr. ri hi Yönterller 

LlJ yöntemler, geçm:l;: Gc:·:-:ır=mler<: :~L.çkirı c:.Lyet ve 

gider v·":~':i lerini hesaplamEıdG >-ullc:mlır. T :·:':i hi IC il'G e ml erde-
" " 

lrt (~ ·,. r'' t ı d o· •.. ,-',. 1 ;·n-m 1 .-,rc- il-.; ,-,ı..--;,~ ı··c·.:-i -et ve ma, a,,lr. ull ~on em er e t.oeç,,~-'--·~ c.''-··"",~ _ _,_c ....... ~~,~ •.. J.'---··-S 

gider veri~crinin incelenmesi, gelecekte oluçac~rı beklenen 

( 68) GÜT"JIJ,-:.A N, s. 72. 

(69) Ben R.COP:SLf;,l::D, ·nAnalyzlng B:;ı.rden Vc.:."ıanco For l)rofit 
P.lanı1inc· And Control", ~~_k~nt Seı:v_i~_§, (January
February, 1965), so34. 
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dönemlcre ilişkin maliyet-hacir,l ili ,.,kilerini analiz 6tmek 

için, çeçitli yöntemlerden yarurlsnılır. Lu yöntemlerden 

bir kısmı so n derece teknik oL::p, karmoşık mateıııst:Lk formül-

lerin knllBnılmasını zorunlu lnlsr. Bir kısmı ise, daha az 

teknik nitelikte olup, sadece esnek bütçelerin hazırlanması 

için yeterli olan tahmini mcli~·c-t clc.vrcırnş biçimini elde et-

rnek amEcıyla kullanılır. Tekn~k ol~ayen ve en fazla ~ullanı-

la n bu t si:nikleri n ikisini; En YUk se k ve En Dile; ük ı:cı-::tslar 

Tek ni ci ve DFGl tım Grafiği YC.int er.ıi o h~ s tı:.rl:,r ( 70). Ut E: .Yandan 

E K.. ··ı ~· 1 T k . ". ı· .ı.. -. ı . . . . ·· t n ·,JÇlJ.Ch:::rE er e nı~;ı, rn.a ıyev oavra;Ui} .J:ıçı:n:ıru. t,os eren 

kesin formtau geliştiren materıatiksel bir tckniktir(71). 

bbb- An5litik Yöntemler 

Giderleri sabit ve de~i~ken olsrEk syırGad8 kulla-

Tarilli ~'Öl1temlerde incelenen [_).der gruplC'L.i.l1d8 ecr~nen ra-

k ı "" ı . "'' ı ·ı·,.,. - 'ı b amsa ce;_:;cr er, geçını ş oonem..ı..ere ı ı çc .. nctır. Hu neu.c::n~e u 

değe rls ::·c s rı ve ni le bi li n ir ve lYc::-~Jt,:ı' tc::· ~ıl c: 0 t ı r::.J. c ıx: lir. 

Geçmiş vc:::·ilerle çalJ.şmek iç:irı, ::'1ormsl(J:.z r·rstlr::.ır·) Loşulla-

rın eli:-.ı:~:ır-; f:dilmesi gercl:ir. ~~::çbir tEı<:,· \ır::rin~ıı bvlunma-

(70) BROCK-PALMER-ARGHER, ·s. 243. 

(71) Bu ·cc:l:nik ve ~röntemlerin r~<:;E ıl u~:-gLı:+EwBcE~.:ı l:ormsunda 
d .-.'ı·· ·.--1yrınt:ılı bı' 1 gı' ı·ç·J.·n ı-}1~'7_ • ru~c-"0F .. ' ı.:aıi-~c:+ L.Jhase-u.:..._ı... C .. e l_;..~·· U ..... L.J..~, -'-.j V •· 

b .• 502 ı c lJE C"T"r c:< Ah 0 rron 8 39 ° .. .ru·- -·, 1 s 3 ?O 0 e b~' ... •...!.J_ 8 • ; uc ~-- . u.uı , ...__,.Lt::>' .n. "es' 5 . • s .u .. _;;ı ' •••• - :;_) ' 
··. ·-1 - rı· :-;-:::,. T 212 • SC iii LT I ;:;nT i'' S 3° 0 • ~·.•~r hmı · t r·•7:'("( TJT'-.} GTnJ l.('l~.ı..J.:.Li.'Jj_;J~, Se ' ... .w ~lıi'.J.!..J"l.t.t • U;)' J.I.J.U .-vı U......:.Jv...ı..':ı..~. vJ.' 

11 l.:ı: L~ 'i e tl eri n De[i;i şke nlil.) ııi .Ara şt:ırna}~ Içi :1 D:-:hs Iyi 
r):-:r Itntem:Çok1~_Hegracyot'l11 , U1;hasebc :Snstit:·~;;. DE.rp;isi, 
s.ıs, (Eas:ım, 1979-IV), s.17. 
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mesı ve ·~dc:1olojik eelişnıenin J'c~;~ı__:·llEırı (c~:::,:tir:ı,:: :!. sorıtıcu, 

Jrönte.rı;~_C __ -. '.:i.çbii" vr'l"AI"· scınaı,·,:·r;. :ı"rf':.ı:. +:··m '-1~-~-, .. ,.· '.:·ı,-.,ılcr·ı' - c) C . ._... ,.. 1. · ...... e V c,) ı.. .. ._... Lı..... ... ... t:. .. Lı .. ..ı.'\... .. :) -- _ .... -... t 

her VJl ~-v-._c·_:'] bı'r a'el'ic·ı'rıı \TE cı·, ... ·,·,rrı "'·ic--:e ·:ı·; -l·r.:l<:-,-~;:. \' :::.1•0110-.... l....ı •,;" ·- - ı '... ....... L 1._ 0....) lJ .. - • - V ..... - ~-~-L -- ' ...... ':.. -

mak zo:·,·.ntsc.hr. Tarihi ytintemlcı'le elct:: c(_:~_le!1 dei_,c::clsrin 

be lirlc nrE r:j amacıyla anE: li til: y0n te::-:. ve: 'C c:.:ci hi ,;.· :Jn t;; ::~~leri n 

birlilccc :::·Lı1Janılması gert:okir(72). Anr.:ılit~L ve tEir~l:d yüntem-

lerin he~ biri, tek başına yetc~siz olms~t~:ır. lu ;öntemler, 

k crmr- r·· _..,f'"·""~ 1 c rı' n de·g"ı' şken ve· Cr·'-·-~ .L kJ C•] ·-.-ı ı-~-·""'ı· 1'1] 1-,.- l-'r1 1 r-r··c 8(1 ,c . cı L:· '·'::~.ı. c·. · • • ··' ı.:..• .. !J.c ı, '·-' '-~~'-~-'- • :_ ·., .l -'-~-ıl.:; -

rununı)ll ç\.!zi'mUnde, tek beşlE.:eına sEdecs :'lk ec~ıın. o:ı··:..·t"Lırur-

hasebe y:·;~_temi'dir(73). 

T:::ı:: E-d;c.ndart maliyet si:..tcmincle, mcl:ı.~i::?tlErin c1:::.v::."enış 

'·' . ı. ı . ı l . ı d . " . d . ı . ı . t ı t 1" ı e..:;ı lLL•·.:ı:·:.c ıE:_ır enme ıgın en, c-c_::ın. r;:_c. .., e r·:eıl1 :ı:·c <::ne o a-

nak verrık:icsi, bu sistemin Z<'<;·ır noktc:l~<~·:.ıJc.ri1 en ö;:ıcmlisi-

dir. 

(72) 

( 73) 

standert malivt::t f:dsterrd :::!.c-; birlil:-Gc kolla-. ,, 

ECJLHGRClJ, s.834. 

D" 1
'"' 'yrıntılı bı'lcrı' ı'ç.!ı- 1·ı1rz • ;'r~·~~·~F l·.~rl:'_ı··,,,;+ l.· .. Jıhasebesı· cıL.ı.~ "'\. tJ ,.J. l -~- • • v J.-·.L ... .ı..,' .;;._..;.-~::=.;..u....,..,-:--~=-==~..,;. 

••• , c.537; KOÇ, s.46; 1,-I.llTZ-C:JRRY--JSR)~, r-::.~77; ~~·~)Rl~GRE:~, 
s.DlO; l.Ic TJESBY, s.44; SliT:'·LLTGLA'.·.r, r:.;:38. 
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dan do~~~ya faaliyet verici ilc ~:gilidi~(74). 

~~~~,~ işletmede olr:ıc;r;ı · -:-·:·r:\en ;:·, li_,.ret1eri ·[; ,_,;::.:; l eden 

rekSil1f:Y;_f:'Ti!1i istenilen ŞE:kilC~G kc.r;;:ı.lf~{'- il[IL'lC:.El ;:.om~C-L! CE-

lişmi~·c:~.:-'. Tc:ım standart P1Bl:i.;y-c.t r<istPnü :i.ll-: oler::::k ce li 5miş 

ve tc:u. :?:U li melj.yetlerin birço\: se:kıncr:SJ.ı:.:ı ortc:;d: ı::. ~.:sldır-

mJ.ştır. ı::,v standart maliyet sistc:d.nde, rc::ıcl . " ' 
:ı Lı .. :....... ·c ci der-

lerine :ili;;ldn standart hacim tcr:çl alınır ve fiili çalışma 

hacminde ~örUlen farklılıklar ._. 'öze· nU nde :,·-ı ı·nc'ur~ılc·.•c ,, L· . . - - . -- .... . ı. ..... ~-. t '· ... J • bu 

nedenle, t2m standart maliyet sisteminde, birim ~s;:ns s tan-

dart r::al~.:,-,,t, çal1şmR hacmino:::: b~J:ılmc:ıksız:ı.!1 E:<:.bit l:c.bı.;l edi-

i lgi lj olc:ı~F. k meydana ge le n fsr1d.erda, vc::.'if'] ve :]f:Cirn. fak-

törleriyle ileili sapmalar Dyırt edilemez. Tam stsndsrt ma-

liyet sir:;t rlini n bu özellici tıE.;cic:niyle, :~:.1t::le:t .}rünc ticileri, 

kendi l:cı:::.trolleri dışı ndaki fcl-:törlerd.en CluJ.E:yJ üı<:.lc:t hac-

(74) ll "T-·c,_y 8 •C ! .: ~ u~J , S o • 
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minde rır;~rc1r!J< c;elr-;n de[;işikljJ:J.erc1en scı~:· :.Ju t-ı.;;tc.-~L:ı~ısr ya da 

f,, :o:~,..: '-1 ilrler-
-~ ... -;_- ... · -···- -

den cJo::..8_.J:'. _,_-,1;ıılarnaz(75). 

esne ,, ı-.!.'~---·· 1 ı· standnr.J.. [1']'jl"-ret ---~c-ter-,-:·.·ı·'··ı rc'1-'c·..L~--.-·ı, .•. -ivle ı..._ ı_l· .. l.J S;· . __ ı_ c..ı Lı ·.ı.c ..l J ~ · ,:,~: . .. : · .. .L---:- ı--~ ... - ~c.:. J 9 uJ . ..L -! . ...!...~!· .. :.-l:J __ "" 

0'l.derl"········:--.r ı·ıı·"'ı-ı·n Rtr;ndr•r+ ~.~ .. ···:-,.ılıklr~r·--:> P-:;ı·· n• ·!ıc:ırı"' b --"-- ..... - ~-.._ "iJ :ı.. ı._; C C V . ·'--"-- ,: _._ ..... _ .· ••.. ' j_ __ ---· ';..:'- _ ~~ .. ~J.U 

çimde UJ.ç:.~J_mı::si ne olBnEık se:l;lar (76). 

meyde:n~" ::::c:1ir. En etkir yönet5ı:ı ıüc.nlc:r:ı· sı ve kont:-:ocıl~_', bu 

sistem1c v]_ 
s2~~ a nır. 

nal k~h·c.. c~ı:-:y 8 na rak maliyet -h:: ciu-k~r i J.i ::,.L5 leri tr' n c ;1 iyi 

şekilde ~.iclirlenr1esine ve en ct}:jli kontrolu scclaj~a:c::..k, 

naliye-~ ı:::zs.ltım:ına yardımcı oh:c(77). 

(75) A • -~--- .l:. , s.ıı. 

(76) A. c;.lc., s.61. 

(77) MA.YNARD, Sıı8-l7J" · ,. 
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D:'::··cl:t stc;ndsrt msliycc oistt.:mi. ilc r:;~·liv•.'-Gl:.:ı-<.n l:ont-

o ls.rc:ıl: n:_; l:ı:" t " ,. . k ı . . ve o. e gı ş e n o L~.·~.L 

çin yc.;~:;::.:ı.nı t;iderlerden ohı~n.;r. İşletmeLün irnr.lat üecrd. ne 

lirli L:i_y· dcineme ilişkin ole:.n bv c;:iderlsr, o ciön··r.;:~n lr.Ôr 

ve ze~.' .:.::ı.c~ı:.n düşi11Ur. Direkt LU.:'yc:t si::~~r·ı;öndc (~e~:: .):en 

hizmetJ.c.J.:·:'n ir.ıalat ve scıtıç ~-.1\:.J_::.::,;etler:i:·lc>:: içer-ilir(73). Bu 

gösteı··:. :ı 2_:: c srleri ni temsil 'c c~ ı· (79). 

D:i:."::.:·c r;tondart maliyet siı:::tcn5, :ir:~o::ı.~tıa ilt;).L c..ider-

lerin ·c .. ~·· .. ı:::.1U içermernektedir. }.>c.·: r:::i;:::terrıd( C.irckt hLEliEdde ve 

ı ~·lt • ·ı•v ·ı· ı• t _.., "'" ••• t mB zemc ve cnrec ışçı ıt:e ı ~~>~J.r:ı er,!L..:..'-~:r, cn~cı·· ::u;:.ı. s an-

(78) 

( 79) 
GIL~?SPIE, s.l26. 
···. 1 ·· I. HT . t ('t "' t C J_ 11::ı.. ı,ıc:r 1w'R G , Dı re c u rı ncu.: .. r or L·, 
H:lll :Locık Company, 1962), o.~20. 

Fic Graw-
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Di~c~t stsndart meliyet 

sı na o l:..rL ~= verir. Böylece i1ç c:L:::tE~:ıi ıı ·:::ı_-·: ::·J r:rJ. rn b:l.:c e raya 

giderler~ toplamından oluşur. 

D:l.ı·cJ~.t ı:ıtandart mcıliyı=:t ~:i: tc:dnclE, :ircı::.lc1tl:: :; J..:;:?.li sa-

bit gj_c..1cJ.:>hr mamul maliyetlE.ı·:i.ne, d.c.· L:~Tl u:_:_..;• lE stoklc:c<:: yük-

ı ' . . . . " _ e n me o_ :.ı. ~,: :~~c, c n ve o ~8 T~lıs~p edildi-

cinden, ~~ ı.:ısliyet sisteminde tsci:n fc;rkı. ."_:: .. ;~e 1:·i:.c· :~svrama 

kın :ıedcn olduğu karışıklıkler 0n1enmi.~ ol"L-r(82). 

(80) A.[.k., s~42lo 

( 81 ) Mc lT.;] SBY , s • 78 • 

(82) A.s.k., So79~ 
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Enljyet kontrolU açısınclc:.ın, direkt s·~~::.ind.c.rt u:.1.iyet 

Sı.str~rr·i r~-~aer standart mali·:·teı.;'- ecd cte'"')J.:.··:·ı· rırl.::n ,,,.,:,~. t'öotiit1-. ,-_, .ı..!..L- f \o.~-· t;. _ J \,.. ).J.J.. U la.-.._- ~ \.ol.._. 1. "-i-Ci -..ı..~ ·.LJ l,{ 

dUr. Direkt standart maliyet sistemi, msljvctlsriG ve k~-

rın ko::ıtrolUne olanak saGlar ve- L·ıEl<:itle ilcili vı::r:Lmi ve 

bunun n·,cl:lyetler üzerindeki etkisini, b·Lı. sister:1 etki n bir 

biçimde ölçer. Bu sistemde, sabit imalat giderlerinin dönem 

gideri olarak işlem görmesi sonucu, imalot hacminin anormal 

dereced~ yilksek ya de dUşilk O 1 r, 'i 'ı ~~-1 1 a' c':. n e. n·ı 1 (;.,,(~e !J ı· ı '0 ! • ___ ~._..~., ı:_.., ... .. ~.... -L-- '""' •.. - - '- 7 

mali;:{Etlcrclen olvşan farklar, ;yc."pılen fEc-.ljyetin C:"ıüjl bir 

··ı .. ·" -'i --ı--c,t B .. ı~ -·r-·.--ır·-'- ,:· rt·~---'1- -· ort··c- h ..... o çusun~. u~L,. _ _, Ur1Jr. oy cc e' .L •• l<.:'· ,, ı.. JOtl.:.. .L(;~ Erı' oU .J..>;j aC-

dolayı, snbit genel imalbt GiGerlerinin ez ye da çot karşı-

lanması n·:oc1Fniyle sorumlu tutvlr:.mszlar(~!3). 

D:i.re~d standart maliyet sistemi ile uaLjyc-t ):üntrolU ve 

azaltır~.!.l :.l'Esındaki ilişkj.lc.J.'::i, rm: hetL:_J_ :iJc , ', "ıc~Pld 

1· ~;:...; te ne 1 o lı:ıeı kt s ch ı:·. 

;::;~r::temi ile geçmiş veriler beL.ı-·J.c:ıir kı, tn·, c.~& tah-

;·jpJ.o··itı yapılmasını :.·cJ.: )'Jcçtır~.}.·. 

(83) , . ..,.,l··· r·•· T·l 
• J.-..ı.. '...A.i . .L.L ' So421 • 

( 84) LIL.:.'·,~T, s.l99. 
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--i_-jl"- 'rl·cc·>~e ı"lı'o}rı'n V8 -r:-··c·l-]'-''C.[1 :·· ··.· •et , .. ,.J.]T' .. ,-1rT'l ~L __ :,; "'(:; ~ \. (_,>.:..c.'v·, .. :, -'-'':...'~ :::< ..• :...-.;· C·.c'L• __ ._I_Ll-<-- f 

iv- Lı u:lstem ile, geleecktc .c..l:iyet-!·:.:c::lr!-j::2r :·~ı __ : Jdle-

-- .• ., -· " .!. ~ ;.. • • k ır T 1 <:" " - •·· 
.::.• ____ l L·c;~ımını .. o <-.:~ -'·'~--'-~-·. 

, .. -.·--ctlerin scırı.'rıl·l·+lr-~c ~:-~.• .. ·~.....:.~, · - - ~---L:-i..l.t.;ı....Lt..l-ı.. .• 

;:_,_,_,_,yıa şmakta ch r. 

2- S~pn8 Analizi 

s·c~.:ıC~-~~t maliyet sist.::rıL:c~~::_jn bir ,:.:'.::.jel; )~ontrolU 

arac1 ol~:~_~cı::: nitelendirilmc::l. ::.iill~c, eapnL. :..!H Llz1 :::; :/~f'k 

bir psyL e(hiptir. Standart ffi[.liyGtlcrin ~c~cı; s~pmr ona-

lizleri ~le sspmalsrın nedenlcri!::ln b0lir~~n~cs1, etkin bir 

ma li ycc >cı ~-::.tro ı Un lin sB cl s nrn.c: ::.ıı ve b(',~r 1.:_:: C(: 

na biı" t r:ıE:l ohıştur!11c:sıchr(8.5). 

için Fç; -~:. ::ciE.rt maliyet sistcr:.:inc1c de ~~:}_:ı.cilr. 0: C_ cc ge-

h • J. • 1 n C) 
88 lpuJ!'I_wc.ı • 

. - ' 

( 8 6 ) j ;:::ı:;_ı ~-L; , Yön et i m l.Iu ha s e b e r: :i , s.201; ·.-r.:ı ·~ ··,·:~ .~ ';'" 
j_l.,i. .. _._,J.,_\...A·,.u.L.'~' 
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maliyetleri açması nedeniyl(' ıK,yclr·nr : _ _c~- :., ::'cr]:c c·L ~:ıı::ouz 

ncılzen(, :·.ı_:: ilnjlı' terıtÜ sap•· 'J.;_·r.· iL.J..!VC· · y·'l ·ıJ.Y·l·,....,...,,,, U ' - .., . _. _ _._- ... .J;o 

i- D:.C.I ve Malzeme mikt e;:r· 28~Jillf8l 
' 

J..: - iJ::I.l ve M> lze me fiyat s:...:rır!ıt E'·l ' 
r _,- ·, 

·, -~ .... -

,, ''1)~,~. ı ~·rJ. n~ lıc c: .:.pl"· .~.· ~._.\_: l.i ·_,,._ .. ı_,_.·_. , ". , ~ L .~c • __ <.. -L - ...._~ }. ) L.- c.. U' · - iç::. r.i., 

lerc u::ccl:::::inim vardJ.r(89): 

n:.Ccle ve malzeme mil:t::.ı"J., 

l'_-j- +.L~ r-i 1-i 
..ı.. t:oı·'· -- DHLI ve i.lalze-n.ı.c :i çi ıı beL.r1c ·ıen bi:cirn s~cc:.nü.art 

f::.yat; 

ii :i. ... 82t:ı. nBlJ. na n D.HM ve Mc., ls:: ~~·.ı c i J.e :ı. ı ..... ~' li j mslc tdc: fiile n 

':: ~ııcnılan DHhl ve l!üüzc- :cc ni ktc:r1;::::·ı, 

l~ yat. 

B11 f·.;spma, imalc;tde kullatıJ. J.G!1 fiilj ~ıc.~.ı~ıH dde ve· nwlze-

meniıı o ~; rı::-:lrıt için belirlem;;:c DE.i ve Mc.lzcmc stsnCr::ı"t mik-

(87) FREMGENp solJOo 
(80) ''ı:-:::;1:~·;: 0 'JQJ u i..J u~._ .•• ' "' • .) • 

(89) ımT~-;r_, s. 607 



ya de 

FJ. u"='-ı~ Cl \) 

- ,.lU -

; .. z o lmc; sı ndEı n do L ... YJ. 

t eı:ıc ~ ~:: · :.ı.s mıplemr (91 h 

r ,. 
ı:..:t·- e nı ndR DIL ve 

. " ., . d , .. "k p ı y B s c: c ~c .:__e rı n e n o. u şu . 

hiçe o·· -,-.:-.·,...:c•; dır (92) '-''-·u ....... '·'- • 

s~: prnası nı n He s aplant:12SJ.. 

'.· ' 
.ı.·._ •-· 

Dii:.1: v :: : .;:: lz e me 

ve) n-
" 

:ı '-"' .., ... • .. i ı . .. 1t ete c er ı c r.:.:.:J rr:-ıc ı J.,_:: .. s :ı nı 

alınaJ~·:_,~: 1YeJ.:..rıenmesi hc.lj_nde, Dl::: .. : ve IVrlzcoe stol;:J.crı fii-

li fiyct;:ı_,_J'le del;erlendirilir, :,:~~ntemin 011 önemli :-::::· ::ıncssı, 

Ve Mr--ır····.-,··nı'n ı'mr·.ı.-..ta g'o'nder-;ı-:ı~:-<J· t"rJ'r'1e ı .. , ... ·: .. ,r r·r.r·ı"'~r+-~r"'ı cı ,(,:·!.ı·: ___ , ıo_d - ___ u.~._ ... ö --" .. < .. U<. ı:_.:,;::v -'-"-'-'-'- .L-

d . '~.t 1 <' .- .L ı a k ı ı ı ı r ı -: ı . i ı ' ı' ı ı' ' .. , ,. --. . ı- '· ı .. :') .. - r r-. r· e -l[;ı.ı..l1C E., ,_,. vJ ncı m ·"oş,. ar ...:. G •. --.:.; C-'-'"·-·-,. c.~...:.,~ :,c ..:ıl c 

l r ·" .'! 1 -!- -' .! ' ' ı · ı ' .-, . · · • . ·ı · c r. r: ı· ''i'' •·:• r .,. , c -1 • •; • .. , ( ('\ '? ) re ,en '•.C .zc_._._,ıcı on em erın Z<.·l'"""-llCc. c; .•.! .. L .. le .... '- ~'·'-'-ı ~_;) • 

( 91) BACKER-jAOOBSEH, s.,J07 cı 

(92) H~Tffi.ICI, s.299. 

(93) A.G.~., s.300. 
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ı • 
t8 _:_lT • 

,_, .... 
; ı, ·-: _ ~--·j şle , DJ:Ll ve ~·: :._ ]_: tc:tc 

far"k'c=: ·.>J--·r B1'U"' a·o·,. .... e r:ccoı:.·\'. -~aki ... :~~.ı-,1·-i. ,.ı,....t'· , _ .• vJ • ·'· ö 0 _ , f c .. ,; c,---'\ '---- '-·--, ... .ı.-. .. ···'· , l.'. t··:~' 

olc.r:i>_, ,;_-_:~1ılt:bilir(90). 

Maliyeti 

P:i:ili DHM ve Iı.ialzeme ) 
St~ndart Maliyeti 

:::-·::::li n:-I:J:\1 ve Ee lz e me / < ,:Yer :1dart l!Ia liyeti 

Standt.ır'l: DE.: ve 
= 0r:. iX'flEı (o 1 umsuz) ... ı -- l- t· ... lE ZE.J.J .. ;:: .!..~C __ J .. ;/6· :t 

S·tt: rıcl.2::-·t l)IJJ ve 
=ıSrııma (olumlu) 

b- D::::::: ve J-,1alzeme Fiycı.t Sc:pmc.sı ve lu:ı.alizi 

zeme iç:~.n belirlenen birim st[ nclcrt fj_,ycc:Lnclı:::n cl.cıh::ı i'c:zla 

(90) BLOCKER-WELTlJER, s • .326~ 
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~c·a~;·ıdakı" ;ıAt11 ~ 1 i l-ı--. t-r·_ .. -, •'1J.11'r·1·· ı.,. c•r.n]_r c •;:} G ~ U . ...., .:.:-.:~ı. ıl ... ı.:-· ..L t.:. .:.1·..::...:... .: ,.. .::.. (.,.ı.:_ .. .ı.L: ı:.J'-· ı:- ö-

nı r ( 94). 

:;:·nderilen Dffi.T ve I.Icü2>'-''C x 

:.i~ l:t r:rı 

ii- 8 b.t1c:1ınc.ın Ya da İ 1-ri<.J_- "'-'· Bir=L::ı 

l.!r 1s c r.:.ı.c 
:F:iyc;t 

sapma bclirlenir(95): 

~ ) Dİ ;J mikt ar (süre) sc:ıpn::.lc:·rı, 

b) Dİ~ Uc ret sapmaları. 

reksirı::i.!;ı c>=.r~üur(96): 

i) ~~·.:~ı"' b:i ri m mami.H ya 

D:II.: ··.IC ~::-:ızemenin 

St '-- n -i' . ..,.ı- :~-~~ll" 'TE; tı• c ..... l.ı...- _ı_ lJ .ı-.a.C. .) 

imal~3t :i.şlcr:ü için gerekli staıı(Brt iççilik ;;jiktc:ı"'ı ye, da mik-

tarlar-:ı.; 

(94) HO'.'.~.::;, s.222. 

(95) u..:;::ır.sR, s.607. 

(96) A.e.ke, s.607. 

• 
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i i) c:t ~ nc1art ücret; 

iv) •• .ı.. ucre v. 

r· ') n·'" '' P)i,i_~""e 
( ' " ..:.... ~·· l..:;' .... ..ı. Sapmaları ve Analizi 

siire sc.·J:Jr,~'m, imalc:tta kı..ı.llc:a:ı.J<:ın fiil:l :i"g::lik 

li nde c1 J ' ........... 
L • ..-:... e ro rı.:. ml v-

dvr. :!;lı ;:-;'pr::ıanJ.n belirlenmes:~ :_:_c~:, 

"ıına'"' '" :·,~.Q'-pl~·nır( 0 7)· c- J_, ,, .:.:... --'·"'ı ...... c. .. · __ C.•.. ..1 • 

i) Dİ( Fiili S1irelerixB2::-jm Strcnc.art t~cret= 

.... . . "' . ı·· . 1 . k St ~ J .... ~ • t . ... <.:· .ı.ı şçı ı ana.c..rc •.. c 1.-ıye ı 

ii) D:t,~ Standart Si..ireler:i::.1i:rirn St2n::.c::r·t Ücret= 

8t[:ndc=;rt İşçilik Stcıncl[-n,""t Lali~rc."i:;::i .• 

:lTiili İşçilik StandErt :.;c,liyeti)Standart Iççi-

15 k St anc12rt = 
1.~::,liyeti 

Fiili İşçilik Standc..rt .. J·l iye ti <St E: nde. rt I~; çi

Jik Standar-t 

b- D~ Ç Ücret Sapması ve Analizi 

Sapma 

(Olumsuz) 

Sapma 

=c olumlu) 

İmalotla ilgili olarak t3clenen fii15 ücretleri.n, o iş 

için bcl:Lrlenen standart Ucrctten fazlü ye. da Gz olnwsı halin

de oluçı::.n sapmaya 5 DİŞ ücret ye, da fiyet oopması c1e.nir. 

(97) ' . .r:: .. -ı-.m-··c-ı 
lJ..,.J. ·.J.l~ - ' 
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Dİ Ş Uc ret sapma sı, a şa[;;ıdc:,ld de nklemlsr·e daya::nlcırak 

be.lirle ıür (98): 

i) Dİ~; lilii li SürelerixBirim }1i i li Ücret= 

]
1iili İşçilik Fiili Malj.yeti 

ii) DİŞ Fiili SürelerixBirim Standart ücret= 

Fiili İşçilik Standart ~aliyeti 

) 
Fi1 li işçilik Sapma 

Fiili İşçilik Fiili Liali eti '" . ·= 
Y Stı:.ndart J·,.slJ.,yetı (Olumsuz: 

< Fi:l. li lççil:d: :Sapma 
}!'iili İşçilik Fiili l.IaU.~ceti C'~-r., •. ı,. ·t ,._.-,.·, ... ~t· 

u!Jc.,,l"'cr Lcı.ı..~.1 c ı (Olumlu) 

C- Genel İmalat Gider(GİG) Sapmalerı 

Direkt standart maliyet sisteminde, GİG sapmas1na, 

sabit t:),~crler dahil edilmedii). nde n direkt stc:mclart r;1aliyet 

sistesinde imalat gider sapm8lsrı şu iki açıdan balirlenir(99): 

a) Bütçe(Harcama) Sapmc1r:rı 

1.1) Verimlilik(etkinlil:) Srıpmc.lLrJ. 

Bu sözU edilen sapmalar Cc~i]kEn J~J'lcrine ili0kindir. 

Değişl;:etı. GİG BBpmalarını bE:lirL:u·.~k içiı:, ::.ş8~ıc'!cj~:!. vrilere 

gerekr:ı:i n::. u duyulur(lOO): 

...... ~--..._.,...._ ......... .ıı&.! ..... "*' 

( 98). HOWE, s.225 ~ 
·- -
(99) HOI:U~~RE1J, ,s.259. 
{ 100) FREI::JGEJ~ ş s. 2.3 6 • 
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ı 1 :ı .. ) tuta-

... l s 

iv) =~:::1iyetlere yüklenen sta~ıC1.'·rt c;L,' lcr:i., 

hacmine 

• ~.".'·'· b"it ttn -,-.1.1"~.'· -'''""'"" 1···,.,.,., ·1t' mış, CtE • ....,.c. ~·: .. en ı.., çe u cırını i...;'--Çu c:J- c: .. .J..· • ....;,~ o ,.ılJ., .... , , _ _,_ ın-

le nme c:~ ::~c~ s, :;, ş s (';ı doki de nkler:ı ·::e ·:::. 1 c: 1::.:-n l" (lO l) • 

D-L:tçc c: F··ı· D"·' r~.J..·>r.: u2pffi8Sl= ıı_ı C~J~:en--

k en GİC i:::;·,crindeki etkisini .. ~·Go{· ··ı· ·;·,1 ' r.•C'ıf"}21' ']'• [1 cu._.,,eJ. r. ~.)L, '-'-·.ı:-1 -L·-ı--

lenmesinQe, aşa~ıdaki denkleo ts~fl alınır(l02). 

(101) Ho·r:;. s.233o 

( 102) lJEUTJEJ;t, s. 63 2. 

belir-

S·i.:ı·eye 

b elir-



DÖRDU lJCU I3 j -::LT:.~ 

HAZ IR LA 1'11~ SI 



·ıo6 -· 

I l··.·u~r.ı-'·vv~'_·,ı · r· ·-rı· ·", --- · , -· · I'"I - ı. .ı..u J!..Lı~~.LL.-~ (j.-~.:...ı..L)l . .:.t;..Li~ ı.. 

S -incie :ı.':-;"Jr·-~-,·,ıro ,.,. ·,.·. · ·'L--~'ll · ı .. -,.ı..,, •. -~ ___ ,ı.. ·~·-'-... U.:-"'-'---··---·~· •_1....:. __ l..·--~~)lıu __ ·~· . .L.o. 

c: rtı::: çı, o .J_ .~ -

bir b:l.ç:L::::'le 
. 

x·nlmas:ı. V p "\'"l'i""~•--ı"•<'·C'"l 1.,_, o-i-·•'-r·--·ı-; ve el-1,-'n 
"-'·0 i,..i..ı,~'ı_~l~~o·~t. . .!.-l;!\....;,:;_ı.., - .. ,_t,;... ,__,_i,;>lJt.,;..-.~~~ ·•u..:· ... .:." •. a-· 

'7:P __ 1t:-ırr.ıı VGI'Ç"":.-ı-:.,c·,·t·;,-.-ıı···b-i ·_:.;,.,.;ı~(l) ·ı:.-... ---.··cc·.·· rre·nr·"! ~- v..ı.. )'--- v,...~ V..., - .. .-_,.._u--'·----'-'- o _..ı ..... _-C.J..- ~~ __ .._ .. _ 

iJi:e 

h.,,~ __ ....,_ 

ı~areliJ: rılanlE:.rcl:ı.r(2)o Pro.r·rar:l içinc1::;;, b -i l·-i "-i :.. c·ı ,., 1- t "~ 1 .-:. p 1 b •7. 1 --"'--·:]..:- ... ;.. -"-\...,... __ c .. _c:.-- '-"ı.--

be:~~ ls..rı:-ı~ b~! . .:...--a ı)l~tJ:'l1:.. .. -
"' 

ı)..; .ı.· -'re••: ··)"·'n..;e 
• .J. _ı.. Ov f 1..!.. \... J 

r:- 111"''.' b :ı' 1-i n(!.'.) c ... -- . .4::... --· • • 

...---.. _.._ ________________ ~---·· 

( l) BLSL~, s,!2; l·I~-':.J~::, s.16; Anthony HOLLIS, .Jv~2}Ç~:7.~?:! 
Accountiıı":, Second E dj. tiorı, ( Ve.::..'r.1ont, Brookfield: Go
wer Publislıing Oonı.pa.ny, 1988.), s.400; TERSİNE, s.89. 

(2) Leonard JeGAREET-Milton SILVER, Production ~agement 
Analysis, Seccm.d Edi tion, (New York: Harcaurt Brace Jo-
vanoviCE., Ine., 1973), s.36. 

(3) A.rr.k .. , sQ37 ... 
( 4 ) LIP 1\l.tı.H, s .. 213 ~ 
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::ı :i, maliyet lerini n de r-::ı:·tması m. rl'. ·.k n o l-e :ı·. 

v:i.-- M:J.:.i ~-etleri kontrol ct;m~k, az~ ltrıı.::.:ktcın dc:L 1 ~olı::ıydır. 

S:i.u-l:;::;uli ve etkin bir rnal<.~"et az.::.ltt:.R c;e::lıy.;.<',fJ::i., birbi-

di iç:i.ncl.,: hi.rtakım alt aşar:ı;:,lEii'l da içcı~rı.ddecUı. Suzkonusu 

bu dört :c,~::.ma, şu :_:ekilde beli:c1e.mebi lir-(7): 

ı- >JJ.~}i t ın n hazı rlanmc:ısı na j lişkin (~jl ::::ra :;,;t ıruı:::, 

2- . ~- . -, ' ' 
.:....ı. nı n hazırlanma::n w:ı :ı li s>l~i n ür~ t<:::t.F rı m, 

3- ~ '"''.1. 1 nı n hazırla nma s -ıtı8 :i li ~ld n L.y:: ·ı nt ı lı tc:;-;:: :cırn, 

~ - ~.:: .. \1'' rn n uygu la mı:-ıy a ko tırık 21 • 

I.~:.' :1.>c azaltına çalışr:ı;;;lı-:,ı'J.nın kr.pı:.;._:.ı., iw;::.l:__.t .;ndüstri-

si i·}lc<; ,c;L.rinin içinde bulun(~-'-:lcL::rı 1:G." .. llc:rc:, v:::/:--• da tür-

lerine ~(:~_-.; bc:izı ayrıcalıklm:· ~1.5Dten=-bLL:::.:·. Bu 8Jrıc:·;lıklar, 

doL;a l n L :•: L yukarı da be li r>ti le tl cl. ört ::.o::· uı: :n rı 1\J,p u~ •cl nda da 

farklJ. 1 ·:}l:~:·ın ortay8 çıkmeısı~u"J rıc-den oL.c~ .. J:tır. :ı.:·c:J:;;,t temel 

olt:irB}: :ı_.,_:: ~--c::t azaltına çalı;;m~ li:Jrı; Ön A:e: . .-_tırnıc.., ·Jn '.rasarım, 

aşı::u1.a (!_nL1.,i (:;nce belirtildi(;i [_;İ;Ji, kencU :1.~·irıde ixiı' takım 

alt a.;~-'·- l ra S.)rrılmaktacllr. Lu ~~~.amE:lc:.rı kesit J:il::le snla-

şılmr:sı, 1.1\r uşmna ile ilgili c;lt aşam::.iL :ı.:·ın anlat:ı.::~ırıda iz-

rayla r..c::: l:J..ı:ınrnası suretiyle olacc::iktır. 

(7) Il'.fag:ı:ıus RA.DKE~ yı;_qnual of Cost Hc;ı:hlctiön Techı'liques~ (New 
- ;Loı-ık: He Grn-vr-Hi ll Book Conıp~my, 1972) s .. 4., 
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nin ve :L:~,l,:;yişinin ayrıntılı b:L. biçimde:: c,rJıklc..rıı;·;;:_Dı ol·uştur-

rııakt:-Hh::.::·. ~ldnci amaç ise; ort:::~~< konı.-l~n ~m proc:c·Gm:ı.n, ça-

lı ş mc: .. ıı ZI ;ı lnmdan sonraki bö l~üai'tne te r.1E: l o 1,_ ;}tu rııKı s~. ch r. 

Gerçi l.iA:C, sadece imalat mali.y-:::tlçı~inirı ::-:~~-:.ltılmasını içer-

mez. GeLi.r.;:tirilen bu program, a,:,.rnı zamanc~a l<::sr anı~cı r:;ütme-

z a 1 t ı L:ld: :J.i_,cl a da te me 1 bir ni ·tc: li [:e s c.d-ı:i pt ir. 

1- :;::_;uı:;timin Desteğinin S22;lanması 

Lir:J.:iyet Azaltına Çalışrıwl .rırıın ill:: f(~Hn<:sı alen bu 

aşama ön ~rGştırmanın bir alt SG~masıdır. Öncelikle list ve 

orta dii_:z:;c,y işletme yönetiminin tam desteLi. s<~L;lanm::.lıdır. 

Yönetime, I.lAP' nı n işletmeye kı::zcındı ra bi lscc.L,i Larler hakkJ. n-

da örne~:ıeJ~' vürile.rek, destekleri sat;lanr:ı:::ılıdır. Ayrıca ma

liyet azaltına çalı şmaları na ili. çkin ça b~1l:.:ı rı n örc;ütlenmesi 

gerekti:~i ve bu çabalara tüm :L:}letmede çc;lışanların katıl

masının gerekli olduğu açJ.klanmalıdır. Üst yönetimin deste

ği olmaksızJ.n maliyet azaltJ.mına ilişkin sonuçların düzenli 

bir biçimde gözden geçirilmesi olanaksJ.zlaşacak ve programa 

ilişkin çaba lar çok düşük düzeyde ka lacaktır (8). 

M.AP' mn etkinliğini artırmak için, çok küçUk işletmeler 

hariç, tüm di~er işletmeler, y~pısal açıJan bölümlere ayrJ.l-

( 8) LIP1Ili1J, s. 214. 
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malı ve hc:e bj_r bölUmUn faaliyetlerinin yürUtUlmesinden bö-

lUm yön ticileri sorumlu tutul.malıdır. Du işletme b~llimleri 

(sorrıtııl":..;ı·,:k merkezleri), maliyet (r;ider) rı.orl:ezleri, kur rner-

kezls:c:L ./~~ cla yat1r1nı merkezlE:r:i. olsrcdc 1:vr-ulc:ıb~i l~:cL;r·. Bun-

la ra bö:LrL:ı.ı_,:: 1""', departıncı nlar, l'~JJri.b: lsr, bülze ler ve fonksi-

~ro nlar ü l ·.rak deği şi k adlar v.:.::ı. ... ilG lıi lir. JJc~ :?;cı:cı.il;ıL luk mer-

kezleri l.:~.r:ı::.hylcı plcinlar uyguL m.bilir, fi.c:c~ei"l::;ı"'.; c.,laşJ.la-

bilir ··l<.: >.Cic1trol ycıpılabilir. l.ı~.r ktrLtÜ ~',.i1 bı..J b5 c~i.mde bölüm-

i li ;:ld. 1_.· :.·:;n:; n ve sorumhı lukl·,-c:: ! .ı n l1H)D :: 1: rc.l b.: lirlE.: n.ıne-

de ld:ı:· l_:.i. ·cin c:ırc:ıcJ. olar::il: cli5']:;,,_t1lrnı::.t-3i tı,.;:rekir. Scırr.:ıç ola-

özellü::L-.::.·.:.tıe ııyacak bir biç:iLıL1c haz1rlc;L!:L:.J.::ı.clır. 1 .•. ."u: 1 1 her 

lir(9). 

i- ·iji;t işletme yönetirıü, :i lg:i.li böE; _ _ıl~':cin yC..i;ıc:ticile-

:t.··~'.rK i.letilecek genel lıc,c1cile:c:.i, ı:·lc..nlc:;·>ı::..: vc:::.:·sayım-

l<:,rıru ve genel ilkf.Lri beLirler, 

ii- .. ~c:.: bciliim yöneticisi, 1<:lirtil·::;ı (_.C!hol iH:Glere uya-

:::<:1:, I.IAP'nın kendi b:Jıt~ui·ne ili~~l~in 1-~ısr;n:.~.:.:. .::yr1ntı-

J.J. lı ir biçimde hazJ.rL:::r·, 

( 9 ) ı;; .. T''l:"' ... s 3 ı L_.,·l, J_) :....ı.:.ı , • .. 
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~~~~-'~·,i,)iklik önerileri :i :c birlilct:. ;_:st JÜll tiıııe; su-

U:r·ta cl: iz ey i şletme r 0 O o • t .. ' 1 1 ,• • ,, V J_ r " C t ·- ~:. o l•'ı .• • ;} o n~:. .ı..ıd L.L ıı ~,"'m '·~" ''·· c c,ıı.ı ,.ı. ''1 cc::.:, ana-

bilmeoi için(lO): 

i- : .. :~·Llyet azaltına sorr:rlLlmın ve Eır.ı:::.cıt~ın tae eıL.:.csk be-

l.:::c-luımesi gerekir. A~rr·ıca, sornıçla~~·ın dc60:c·L:mssine 

,:,<:nc:J.ik ölçUm sisteıııl.:!~'i de celiy~i.rilu~clid:;_:ı.·, 

ii- İ1.j hir başarı J • V 
.o s li :t i :.ci lme li '- . -

v c ç eı J.ı ~./8 nlara t eı nı t ıl n.:.. h uı r ~ 

iii.- Ç: Jı r:E:nlc.rın facıliyc:tL:.::;:·l·. etki.n :<.ı· b:i çicıtıl~. L.:.tılım-

... :Fvcnliklerine ilj.;ıld.n oldııL;t; Lcı: ıısrırıcls J.Lııc·. edilme-

'i :ı:·i gere kir, 

i.v- ~.:::ı1j ~'et a zc:ü tma koıni tc ı:..d ( t ssk .::o:r·c f: ) o 1 1.~ şturvlarak, 

~nt toıni teye gerekli y~tl;:i ve su::..·unlı; L:1: v. ;·::lmelidir. 

,< lmeli ve çalı şnıı.:ılar:ı h< kl:ı nd;:;, l'.i' :>.:n li :;:'c.~ o:r·lama 

s~strmi kurulmalıdır. 

v- IFH1ir:üar arası çatışma E:Ll.D!0Cı irı.clir·c_-st1erck, amaca.y<;i-

ı ı·· ] -i k gı'1' d1'1' le me 1 ,.r v ,-ı )-.L 1 r.ı.·ıcı lı . .::ı.,. ır. :C~) J.1~ ml E: rcı·a ::; ı re ka be t , '- '·' . -'- ~ . . c: J "- ' 

( 1 O ) LI 1': :~~ j r , s • 217 .. 
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.~ilC; nk üst yönetimi n ı, ı c ll.:/ et ~. :~r l'Ccı.r-ı çalı ~:r:.<:: l :. :cı na 

:' l:i ,:ti n o larr;k be lirle(li~.:i hE de:;_ L :c·e yü n l:i.L olma-

1J.chr. 

~ • .u il'' 1 m. n e tkin bir bi çi mc1e :::_;er çe LL: ~:t :lı~ i le bj_li.nne si, 

• 1 .L. . - 1 'i ' .: '." ' d ]· 1 1 " >'· ı. ll r· .. - ·ı . ' 1 ., . \' .. , .... -. t ı.cş.e~,uı(~; .. _u .ıçın e JU unauGu ... o_,_ "'rcı, 1)"-~-ıı.<~m'- • .i~--, _;!c;,:t·cı ıcı 

ki etr.LL:::. :ı·-5r: hir önemi yol:tn:::·. i.l.:n0ltrJ1(:: ve gi.ll.1Ulci'ıı::: birçok 

ir:ıletr:ıC(L•.' i :ıst -~"önetimce DulEyısıylG list iş-

letme f· .. timinin MAP'na ilişkın df'Dte~i c::pL, <ikti:f. ve is-

tikrc.:c~_:ı. ulrıalıdır. Bu kom.ıdı:ı ç lı:,:anlrrı:ı pro:::_r•,t:t<'l 1 :-:.:tıl-

mada ve :1..1cri yapmada ceSEirc;tl. ndiril:.ı~-ı :;:i cerelciı··. I\J.sa-

ca. ih'ı'l; :: ::Lc:tme vönetimi tı,r>·:un kr dı"::ı·tcı·ıs l:i'ülcTi ,..,Udü-
• .... V JL. ... '-

leyerct; c~Dsretlendirilmeli ve 
• ~"lo • ı . 1 . 1 . ~~ • 

yc::nı Lll_:·: !~erırı .:_c:.,_.: ":._;cet::;ı 

Ve ha,.,..., ..•. , yı q 
./ı..,-- .. !.. .ı.,~ .. uyr;ulanabilecc~:l bir ort:;c.J.:Ltı [ellyt:~~·:LlmGsi 

için yeı''::.1 1dr çahc:1 · harcamt.lıch:.c(ll). 

?.- l.i:·ı::~ret Azaltnıa Komitcl•rinin Kt.":;:·vlmusı 

Sir-,temli maliyet azı:ılt:.H: çalı.=:r-:rl· n., yütı•'.tit~;ce o-

örc;ii tı~.: :..u :t· ;-;i nde n, dUze n le çtirilt•ı ::c inde ı:ı ,y'Erüt;ıııı·,, ::::ı:, den ve 

(ll) 

(12) 

s.212.. 
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işletr.h .. ~:i.i.L 1Jüllimlerini temsil eücn ve ~~ J:_. '::.c1c.ın r~ ~<.:~ı.i·ı;, ba-

Işleteıı:' .L _y<":inetim. kurulu, blı zinc:irj n ill~ h::-,lk::::=.:ı ol::1bilir 

(14) ,- .. ,. 1 ı b "1 ., ı .. ',.. . ı t .. • r ,, .... J m rnrı·1 ı·•na· ar'· J. o·J ...... ,,c lı"''G :ıuz:::y ., .. , .... :·ı·ıl"' yone-•-·- .... v ... \..L.iL- -~ w _ ..... .ı..ı.....J..~' .~o-.~ ....... ·~ ...ı_.:., ....... __ ._. 

"ı . .. 1 ~ '1 yer Ö. ~·:L ·'·-'..c. bir yöneticinin l:.~. ncli beL> : :: ç-~ ncLU. · 1Jelirli 

görev U. L.ı- .... L n seçti~i ki şi lerdo Cil t ku tn:!.. k. L:;ri o 11· :;d-;t:rabi-

lir(l5)~ 

Kcn:ıt .. :::ler zinciri işletmeniı1 örgUt jC:lLcs:ırlB bst_:.ıı ola-

k .. .ı • . ' 1 lk ı ı b . ] . ' ' ...... ·ı- T I ) ra, nç-\;,ı:-r"G ıa a 1 o a ı .. :ır~,~ J.'c..L.;..,: • Üst komit:::, ult ko-

mi te ve (;.'ilJ. şanlardan o luşan Uç b: der,.:.:; li bir yapıyı temsil 

e tmekt o: :j ~". .Ayrı ca, her böl Um y::.. da e n ~·.::':ı nda n üretim fo nk-

Siyorrı.'[L!:il fJ'U komitelerde temsJl CdllffiCfii. [Crekir. j~U i§:let-

me bc)l;it.ılc:r·i nwnnü dizaynı, r,·lrıJ.scıJLe <:ılır. :itrıc.:l<:~t v.L. olabi-

lir(lG). 

Bu r1istcnıin amc:cı, yatcıy ve di.L::ey L._ .:· ~~esimde VG her 

işlettcı< ,_;_';~:Gyinde çah f)Bnların rnrJlj.yet <~:::.cl tma çalı >Hsları-

( 13) LI:ı?l/rtı.H, s~2~8; BIH.KOFER~ s ıı4-0 ~ 

( 14) BmKO]'EF., s;40., 

( 15) 'YEh"ERSOY, s. 21. 

(16) ~~o~R c•0o~ 
J.~JU J.!l » ~ ~ u...U e • 

(17) A . ı,. <:<· .. ,)();.: . 
• r...:..· • l ~ • , ::J • - .,/ o 
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YÖNETİM KURULU 

MALİYET AZ.ALTMA ÜST 

KOll.fİT:GSİ 

BÖLÜM 2 BÖLÜM 

ALT .ALT 
TC011İ1'E K01iİTE 

3 BÖLÜM 4 
.ALT 
KOl.ViİTE 
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rarL-ı:cJ. l<ı ~·c:c:ı[;ıdaki şekilde iJJ.:cı::.:hıuıı::.k c.ı1 rhıdı.,r(lS): 

~C i ~L'l :'Lraala t e yle ml e ri, c~'-' Li. ye tL: .::i. n <.z::: ı t ı l:jtC, c:ı açı-

sınclan : .. :..;Lci: .z olancıklara sahi.~)ti::c. Anccl~ brı olcw:..l;:l.-.~:ın bir-

" 1 b ı· . çogu, r::cı:. c .. crece e ıre;ın ve e:,örlinUr cle~_~lc1ir. B1.1 ol~nakların 

maliytt~ ~i az6ltma çabal:rı jl.;;: ortı:;yL; z:;:!.LrıLn'-'.Sl, ,sorunu-

nun ysrı-y~~ıya çöztimlenmesini s2~lar. Koınitels~in e~ önemli 

fonksi~ron-ı·, maliyet azaltına ı:ücııJ.arını b: !..:irL"ltlelc, 1.i.st işlet-

yet ol ··I,,:ı n.eclenle:cini, bu necLnJ.crin çc~::·iJl,~rini ve bu ne-

denleri n \?-::Şit lerini göster6 n L<-:ycle tme V~' ::·e: por h:.,. genyön-

temler:i. J ,1 i> c lirliyebilir. 

Er ı ı t.: tclorin tartı şnıa yönt;= mi, bire:.:' :ıLcyj n Fır·tı na sı" 

oturunu 1J~1..'].i.minde dUzenlenebili.r ve bu ct :C1ımlsrcL:.~ )·elite 

- l.i'.->.1·::,n sonuç ilişkilerinin Einallzi, L:ı.lçık ll:iya_zram-

ları rıı n o :ı.L.,gturulması, 

- r~~~to Analizi, 

- İr~t::.tistiki değerlendiı•l,·te, izlc;mc ve 1r_ontro1 ,}öntem-

leri bb') .... l'J. ile kullanılabil:iı--. 
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::U- Ecım:Ite bütiinlü~)ini.tn 

}J • t 1 1 •• ., • • • • t . . ı . " ı . , . ' b. 
ır ~:: :::. ı'· ... u ı !1 y o ne ·ı c ı~2 rı. ·cC .. :J. r:') ey .ı. c ı· ya prn;::;y :ı ;:.;·c~:.? c ı-

lir, f:·,~.: .t ne yc::ıprıcaklarını c.ı:;:ılccc Lih·ı ~ .b:llirL:ı·. Oysa ko-

m:i.te tcıp~_::ntıları; bu kişiae:l dı::vretnşL.:,.ı orta,_~~-n 'sıldıra-

Komi t1;clc ~ ~~ ... <"i lmak; kaynı:ık <"irt :ır:ım C:C'T .. l::c::i tümini ~·.:stermeye 

yarchmc:ı. nll1ııi)ı c;ibi, cıyrıcEı J."i _·[L:::r·:i 1 !Ll>. ct cı:',:. ltru:ı olanak-

larını lı- lı,ı:·ıda ve gerçeklı:utir:nı cl.e ist. ~ .. ı:~ c!lriir:l:rJ.ııı da sağ-

lı 1r<.ı '·ıJ· l ·i-.~ ''·te 
..; u 1 . ·····- • u birlik-

de çöz i~ :.~L;I' bu lmrıy a baş lar lc:r (b:; ·i;ünL: :.:ı ı. c). 1: c:yV: c~- , ç üz-Li mler-

L:·:_ İzleme, karşılaştı:;::·u~: ·ve ].:ontrol 

::Ti çbir program, b<ı:_;L:.t:ı.lıhkta:ı :::ı.:::ıra J::encU }~endine 

yUriimc:·:. Ll1c<'ler belirlendi 1 :tdı :.ıonra, :r-:..ılc:,nla:r:::ı.n zaman 

içinde j-<>.ntn.:=si ve hedeflere ne derece lı::..c:ılch:)nıtı kont-

kilebilir .,m nelerin yapılc:ıbil:;;ccL,i <.ı:c::.~~t:t.J:•:ılır. 

iv- I'~o:ııitelerin EE';itinıi Eolü 

ICc:;:rüte tcplantıları, r.:.:·~ tim b: .. .; ,cıLJ.(~ıtu,.:. .. ~uliyet 
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tılab~ ı,~~c:~·~:'.:L konusunda ayrıntlll olar::.;.· ~~.l:~dinrncy~; Lıc..~.lc.1rlar. 

Bövlc-:-cc: t;.~.-J.·ıJ.c.,ntılbr ara.:ılı.f"::ı··lr, Lir :. :·,<:.r.ı ·;rr:=:ni f:::drler 
...,. _.,. V ,1 -

ler·i c:L ~·c .. j'iWh:rına olc::rwk sı:::"L:nır. İ:;tc ·:J ,~,::ı la:1 b·~. sonuç, 

ı u 9 t ·ı :r.·ı_ı r. 

v- K>J.it(:nirı baskısı ve güctl 

mmuıula c::.ı rtlu fikirler ileri r:·~::·crken, b~:n mBliyetle:::i azalt-

:c:·:::;:. ylirıç;ticiler olumlu coni~.çler c :tL .. ir1:en, ~~~-~-' başka 

ler iıc,'.:,: -~,~ı:ir. Bu bir baskı ve: oluıılı.~ .: · ... ·.: .. · .. ·• c· ··ı il"' ~-c"',,. :·ı ~:·ı:·· .. L Jı r .., t_, ,•,.:.: ""' .j,oJ ,._._·--w • 

Mali:rct r~z~ltma korn:ltesinin g<::.i:ı:cvlerini J.c s,:ı:..~ılla,~.i. c;;ekilde 

sıraı,·:·l. '.: ol·c..rludur(l9): 

i- J.T~:L.yet azaltına protrc:ı.:ıı i.çiu L>·~--1 L:lr tj.::__r:L·,ma pla-

nı haz ı rlEı nı r, 

ii- IL~zırlanan uygulama rıL:nır:ıın i:::lc~ri~;lni J~orı.trol eder, 

c;.::rekli gördU[;ü yerlc,-i :.7 ·~niden ::__i:zden c_::.:c,;:Lı··ir, aksa-

( 19 ) ·r·'I'T~: :· ·.·:ro-- 41 .LJ U--·~ .Jl L' s. • 
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:·:ın yerlerde ve sorunl::n··ın çc5zUmi5ndc yc:ı:r<l.ıracı olur, 

iii- :::·:.:.~oc~ramırı yüriittilmesi için cerel:Li. cJ3rGv v·e uorum-

1 lul:ları belirler, 

iv- J?:,oj e tinerilerini de~G:ı:lc;ndire.r·c;k, :.:.ygun bulc1ukla-

rırıı hangi bölüm ya da bölümlerce projelendjrile

cc~ini kararla~tırır, 

v- lL.:,~arlanan projeleri cle~Grlendirc:r·ek, ı..ıygurı bulunan-

l:::ırı n uygula nma sı nı kararlaştı rı r, 

vi- Uygulamı=ıya konulacak projelerin, cineelik sırasını 

belirler, 

vii- Uygulamayı peryodik ve sistematik olarak izler, 

viii- Dönem sonunda, ele alınan tüm projelerde ulaşılan so

nuçları değerlendirir, 

ix- Sa~lanan arttırımıarın standartıara geçişini sağlar, 

x- Potansiyel maliyet azaltına alanla~ının beıirıenebil-

mesi için, işletme dı•.;:ından yarchm talebinde buluna-

bilir o 

3- hlaliyet Azaltına Çalışmalarına İlişkin Eylem Planının 

Heızırlanması 

~.~: .. liyet aza ı tma çalı ;~nıı.r~ L:rı na :L l.J .. ~:l:i n ön Gr<-, !]tır ma nı n 

bu alt <<~ar,ıasında, nwıiyet az<.::ltma çalıs-nıulerını bir bütün 

alaral: y<.!Wl t8cak bir eylem y[~ ds çalışma planı hc.ı:..;ı:d.ı:::tnr(20). 

(20) Dı.L.0ek G0lf.8HÇ, "Maliyet DUşürme Yünt._ı;-,:i. ve UJ?.ulcmssı", 
Lh:l-: ''\·tlerin DUsUrUlrrıesi t~~st Rec . .-uction} S.omineri, ! ( ... - ~ ....... ___ _.... ....... -'-""-~~·'""'--

( stanbuJ.~Ounılıun: 1 l(a.sırn ·:oJ J, s~ ::ı. - -
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tııın ·---~.1 c:d-:: al<:ınlEır belirL.:ıir Vt' bcJ.:i:,.-1; rıen LL: :.:.1: nlc.rda 

1 ~1 lr' 'l •··]· ·r"" t · t ' 1 •·ı···'l··l ... ·· ,, · . -~. '· •ı····c')ı) ö.'lJ. .• c .. i . .' •. -.e\..::; .. ;;on em ve 6.r •• Ü"' .· .. : ciÇJ.~·.ç~. :....~~;.;[;erı ·ı.ı.• L • 

·: ··:- -·. -.~·"nd p . "'Ir '··ı''l ·l', ....... ı . .ı..~:- .! Ç;61 J.Sl 6 . ror;rcı..lc.. ro,_, . 1 0 '-·L •·. ' 

(22): 

i- ~-~~l::i_y·et girdilerindell :;:L:c..:.nirı ._ır ... l::nrı!.:.ı:-ıı(;:;ıı.:;ı"'ji 
~ .. :-~Jjypti, enclirekt lt<:.ı,1r,\c.C.de ve,, L::cc ,_aL_cti vb), 

, ı: !l) biri nin iz le nmr.: si vs rrı<.-. l:ty(-t ~lo~··er-, ._, 

: .. c nd ::i_ rj lrııe si , 

J -~ ı c·· b · .. .. d • · .. cıı:ıcırı ması uc eyf2::tl' ı'.ctn ·_c ı,K,·~~cır :ırtt .. . ~ ~ 

l ___ ·i.. • ' • ) ~J u:L , 

v- i~:J.ctmede bir bölüme il:!):in gil.L.erlc:r·iıı c:::ı·.lisi(Ba-

L1o böllimti, enerji ur·tio hölilınU vb.), 

v.ı.- .:.:::ıerji, direkt hanır,ıu.:C:!.c; ve rrıal~CLK ve di,":cı· bir ko-

d·a··nenısel nıaıı· -_r··+l, -,-.,l.-}~ı· -f'·c,-,,ı-ı-ı ]ı l·la·~"·ıııt:.ı·ne,"'ı· n· · ... - J'Vv- .. · .. - ... ·- _c._.ı •.... _ ....... :... -· \~ G ) 

:::Eıonııı:ıl artı ş, hamnıac.L.c1c -vr me l2>cuc: 1:ullGtU t~;ı n.cLki ar-

tı :ı) , [j norma ı artı k v~ f~j i' C lt' ri ı.ı U le ı:: e lm;; oj_ vb. in-

c . · J. ,· nme si 

(21) LIPMA.U:ı s.22J. 

( 22) TAYKUT, s.lO~ 
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.i ·'.;_'•. 
·r. r . ,· .. ,.. 1 • 

'~· ~ ....... . ,'.··.:·· 
\..· .... ı.ı..._ 

lC~:....· ((l;·Glı"~·.ij2""::·:s u -J~rct-.t1 .._ __ .tl··.l I~cır4J.-
'}J.:::.ı. (Dc<_.l'd;' l : J:'8,,t1 , ) ~ :,.;i.ycıt-
lc:ın.~t ~~ıcıl~ t:.ı(: ·~:-i~ •. .--br~-~ l:_·_e ·.·V i:ırrıbc:ır· 
Yz~:~_~i ;:.;çj::ııi.. i:·:;J· tc:Le ::;t:~;---~~jisi vb. 

Bil :ı i o 

vb. 

İ.~, v.:ı··::ı~i, '11 : __ ·;i:-: ·:j~_ :;~~~,·ı_ ::·i, liGre-
ket v. z:."tLL:n Lı.'.: .. l:i ~ô, 1.~ı.tu,l .Analizi, 
Lc='LL.:K }T,:ttı ... , ··ı:.-lLr::., .G.: __ :::-·ı.ısal 
r)ı)o· ···:·.~~ı~.rnr, i.:: ~~:_:citl- .. :~_·Li.~·ı~ıe, lJe-
~j: :c·r._t·::~l l~~·.i ti.'·.j ;t '\]1J. 

I. q y-· 
' ... : .j ., ;- ~- ı.,'~: n ~\: ~-;_ ~~ ~ , i , ı"~.~:.~-~- i ,·: .1:. '!\. ~Li.z e-

nj Ar: ....... ~"ı, .ı..,_, ..• -:;m ..... _.h.-- ı ..... ı, 
T:--,~ı· L:i ~syLı, ::. :r::::,Jı L~ t:ı.: '·> vb .. 

Dc.:'_\:-I' J.\ncıU·:.; ı ::;!.ele 1--v .. ıc '··, sınıf-
ı:-.~. 1. ; CJdl. '. , 1\rtı.J .:...; . _.-: crıclirmG, 
i.Icl::,· :Lt.. J.·ıılL ·ım Cr:::,n ·J:... : .. <.:~·e :::·~ont-
rol·., Ct~nc1c:.:·~.::: ~o~ı~ CJ :l.t Azalt-
rrı~l, \.'h. 

ıwtı:> =::nntrcıı_ .. r:: St':, ':.·c J:.::liyet
ıc~,ı~:) :l ·~S:j l ~~~ ·., -t:~·c.l.i'. li: ·::·cıclUlcti-
vitc ]· ı.ıorl; :L ~ ErLt:: ..__-:ı.trolU, 
Urc~i!L plsrılc:.i'ıL'.' ~/l \:ı: t:colii' r,;nı-
~.',G!l. '·· . ·ı luı:.,, ' t:,··r·l1i ;-'·c ok 1~orıt-
ro l'U. 

Pro~~:: \TC. :j~E1rü:~J · ~ .... ~-tı -~--L.-, =c;-..ı.>sbaş 

l ' r· 8 i .·l ,-· ·' r· n rJ ' . . . ~ .... ·i !,< ;; 1_,_.-_.·.:.+ 'ı-., .. ] V ·o· n 
• L ••.• ,::, ~ ' ~ • . _; 2. . • - .. , ~ lll_ .L ;~ '.l. • -

t.~,~~l ::-:ı 11 ı·ıf:<:::. __ ::':::_t~.:cl:,.;::ı, Urer;ım 
Liill·ı~:.:.L~(~j :·;J.i "'i, .Sti:~:rı\.1Grt~:.t:;.-:-;··· urı, Çe
:::ıit ~;:::~::'ltrr.a, ~-~r:::, "Tb. 
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leri c': .. ' ·ıc-:ı tmAsl gerekiı~(21:). 

1 er ( 2 5): 

sistemle:r.'~ ;jn 

. . --.'. ~ . ı . . . '·'ı 11- . .i._,ı ,;J.m gere_:sınmesıt1J. :ı D:::''-~ snf"l:.:::ı, 

rinin geliştirilmesi, 

v- 1.:J1P' nın kontrolunun V•• 
c[·~~· ..L c l1ffiE.} 81 * 

~- :.=:-li,yet Azaltılmasına İJ5t;:kin KJ.sJ.tls:yıcıl:.:"ın 

] .. ~- I:i rlr nrne si Vt Ort sc~'"· n ~=c 1 dı rı 1· -~=-rı 

Eısı tl ayı cılar, LI!:i' !J.J. ohımm··z ~·c.'r1de et;>:; Jeyecek 

koşulL::·.:';.:.·. Koşlıllar, genell:Ddc işlstrn.:.·(1C mevcut c_:3sterge-

(24) A.".k., s.,222., 

( 25) y:._:ı::...J.SüY, s. 30. 
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ler yr·::.et.::ı.ı:s. ::i.le belirlenir(2C). 

ı etoct··· :· ... ~ ,. ""m"'yr· er1"Çla~ıı~'·ı . 1._, - ........ c.-'-""'·'''' c; •• .::\. \...b :. ı . . l ) t ' ~- ·'- :·-,"' ı -j ___ , 1 __ _ " ... _ u---·"- .1~ n 

. ' . . .. ) h d d SG'Vl '} l' C:··~:. , 111 8D1lli.8 _e Vt. 

iv) me-·;c· .. t imalat dc)cıem ve c:•.•-ı'+--rı·,ı~."'J.'•l' .,,-trı·l-il..;'·'-~ 
. ' - .. ";:;, ··- \. ı. ~" V -'· ....... '- - •- ' . ... - "'. - -- • . • . - -- , 

t ~iil '<::~ ri-ii) .ı.. kı 1 -ii'~ ·~····ı'lilrlı:-··. 8Cl , __ ,!Cı~-- s 1---'-·-- u8 .. 10~C1u-'- .; ,._ ... ---•·-· J. 

geler~ r.::: uce 

kapsam:ı. ~ı~. cla j_ şletr.ıelere ( .• '· .. t... ~. -·. 

tır. 

ve 

nı:: bilir 

; ··-ir. Bu 

~- c:.çık-

lenet1 L::::f:ç:ı_c·ra lÜBşmada fficılj~_-et r.;z,altmr. C·.'lli_;fi'Bl'.:CJ.llJ. S.ll11r-

layan iç~ -.:rG cbş etkenleri y&ns:ı.tır. Örn·:(::~n; y<:.t-ıl:ı~ i:J.et-

me polit5b.J.<rı, kı:ılitesiz Vf: Jctcrsi~. y:,_·Ecıııc:-1, p:::::·sonelin 

yenilil:J .. c:.\. ve özellilde r:1aL:< t ::zaltr·,_a ~·.c:J.ıs·mrl. :·ı:ı2 karş1 

di re rın-: EJ:; c' bi ( 28). 

zalt1mı, c;erçek1ere dayand1r·ılmış o1ı:.c<ktJ.r(29). 

( 26 ) Liri .. :M. , s • 218. 

(27) A.G.k• , s.218. 

(28) A.t.ı~.~ s.2:ı.s. 

( 29) A. c .le. , s. 219. 
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Kıc:ıtlr:yıcıların çoğu, pernonel ve :.·cin•.::timdc!ı J.:aynak-

lanmaktaCır. Personel açısınden karşılL0ılon kısıtluyıcı-

ları, aşaLıdaki şekilde sırela~sk olurludur(30): 

i- hL:\P personel tarafırıda:1 çah~;rn8 olcl'J[:kln:ntıJn azal-

tılması anıanunda kabul ecUlir, 

ii- !oletmede, psikolojik nfdenlerlG, Qe~iş~kli~e kar-

·yı bir direnme o 1 ur, 

iv- Sc;ıdikelar, yönetiDin L.A1' 1 nı ry,çJJ.lc.u:c: kar::cı:n huş-

l::1ı i le karşı lar, 

v- E~el"' i şletmeda öncc:dcc.n ;~tPliyet c::;ı:-;} trna ça1ı_ r-c--lsrı 

-~ •. "') 1- " !=:: ı" • b ""' ı '' -- , 1 , -; . :· . c_, J '·.:.-ı ,_'1J. 'i se, u çc_ı.;· ___ ,_,rı n o~.: ,_,,_,vz SO lL ç} :·rı 

:J'2_"' mn başarı şansı:;ı azaltır. 

'-;d lr--j ---.·--·ı' r-ı~ ak ı---cı,.,.- c-:-ı )· gl 8.,_ __ ·-··- .. _ce Slra c:ffi 0-;'-'-·'-'''--Ur ..J- • 

. t. . cc::.":·. K ırır, 

ii-- ~::.:~l. 'nı~ yeterli ve son·.·ç~ veri c:: .::·- · ck::.2.,".c ~lrii-

iii-· y:_'.:ı_etim kademelerindc•ld bF,zı 11 o·· 'ı'C: +~c·-; ı c.,-; ,-, -:oa "' J i-ı) .·L1--.···--\.. . ..J....4,.·-~ ...ı.. ·~ 

·~ . . ı t" ·ı "• ı } ı ~-c·..;ı.erım n e ..... eş ır:.r. -: e::-~_:ı /:uç ~u:::·~~~ .·C', 

L m~ da çe kimser dc:vrc ı·ır;r·lrrı , 

(30) TliYC"..C, s.3!' 

( 3 1 ) T F.ı.~C ·:J'J:ı , s • 4:; LI PMJı L , s • 2 ~ 1 • 

lF/i'•·· 
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,, . . t . c:: _J nın ye , rı nce 

(32): 

i- ~.JJ' 1 'lll'l ge li çı:ıe si ni ::ı:~:.' t J <::ye D i.':i l}::: u:; a ı u 1 c' :ı: ]dar, 

J..·ı·- "',---,,lc:<•ı'r·ı nı~nınd~ o"e.>'-: ··"i-l·i:: •;<:•\•".'j'' 7 c: 
-· -- -- ..._. ·~ -- - t.:ı. o. - .._:.-- .... -- .... -- _ ... _ J c J."'.ı.~ ~,. ·.Y c... ol:L.!c \·::::rme-

B-. Kıs~tlayıc~lar~n Ortadan Kold~r~lmas~ 

A nJ o plması 

İ şletmeleri n birçc<·l. si ste::-:a·~:: ~~ bir =J:ı 1 ı.:ı oluş-

maliyet~. :..·::n i.ist dUzey işletDE: ~ıi.;:·~ct:icilr: :.:.::ı.ce, h ı:· ı·Ji bir 

ı ı •• 0 0 1 t 0 
• ,. l '"" •• ~ • " ••.,., r ''-' ';"< 10 p aı1 nd:. ~- .::C'f:sınce ış e raenı;J -cı.Ll ıJcı~~~::_ ~:..:.:.:iC...C, c.;: ·c.:~.ın v 

d ' • .• ' •" " . r· ı -' - t ı • ~ r ı t .. ı , ... · • .! • ,.. • ,. ., 1 r ı .• U~.ey...LlHcc. !H:O.~J.:/8 erın aZe:_ .L. .. Jj),.;.J.. ..ıÇlı_ ~(;:.ı.Gl-... J 

rı.ı1 y"~-~•1:-fOc-<J..nı zo~~1ınlu kıl~-, . .,.1' r"'·'""·ı.-:e l,...ll"'- _ .. h .. .;,...,; ..ı. - -- ...... _ • .,J...,J -~ L·v . .ı., .. ~·4 L: yöntemi, her zaman 

için çol: 1~öt1i bir ycintem sayıhl<j_.(32). l..-1.1 ~,·Untem jJ.c, bazı 

( 3 2 ) T !, ~:;: -~T , s • 4 • 

( 3 3) Y=~::~ '~t.~F:.SOY, s. 20. 
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11 8D ]rr ·-·-,g~ ı ,··rdrJt1 r:rtlY'J n} V(ıı·· ı-~r r·i /~,_; lf lı •, .•. -~ 1..., ,·J-·J_- ... !l'an 
'-c·.:,· , ·.c..· .•. c: c c ~ " " . , '·'-' ;:__-- cl.J. . 1 •• ..:. ·'···· .. : ••••• • 

1 V:. " "' Ci. f 

B-l'I~r;a"r. :;,.,<=-li"'kle c~-L1'' 1 ll 1-ıeıı·~··tı:.•:· r.-c.Y•·:'·ir· i--' • :·cr.,}.;-,-,·:- ··n·:ıtı-..ı. c. C-. \..·.._ı.---·--- ':::.· ı ... l .J.. , • .._ ___ L\. . .ı...C.!:\.-- ..ı~..L, .. ıc.:.. _ı_ c-v L ::::Jc, 

mı, iı:_~}.ctu~ de harcenan perL ı,~~Lte:r·ınııı :c::-,:ltımı rıılc;;_,una 
' 
1 ,. -,- ·;:~.--ı-:- t ~. r·ıt ··· . .'. ~--•·• 'ı.··' .. · r .; ... : • · g e __ e,J..: .. •e •·•- -''-~e c.Zc· lDil, 1.:·: \C-·.t~ .1·t vl1c. ..... ,J'.lc En •. .- SOUVÇ-v o./ ,, 

ya ds ı .. , . ' 
V .. ~ ;. .. r.z p2r2yıa, eynı :: . .c:: ··ı .:···-'?ı:::) C C~l _,·_; ,' .c • ... _,_. \ ..J-;; , 

i .. .., .. 
n(:· .L· : ··. :_:ncti-

. ' ı . ıt· k . . :_ :·-. ~ ·_ ': r e rı B r. E ma '" ı ç ~:.ı-ı 

rebiıir:L. I>v ve l:ı1.ına benzer· L'::'c ı olr::l<: v·cn crttı:r·::.!lL.:cc ka::."-

şı, rır-c.:~_: .. '~:-1:::. ve sistemc:til: liJ.' :·cl st=çil·~,.lidi:r-. ~-c- yel, 

yoıuylc. :: :: t•lur ve yönetiıir(JG). 

işlc:r:ln :i ~-!_etme yönetimince ljFte he]j_ı::.c~c sc::pb.m~r~L }C:'nergs 

(34) A. c.1;.. , s·~2ı:Y •. 

( 3 5) LI?l:A.N, s~ 2l5. 
( 3 6 ) A • g • k~ , s~ 215 • 
(37) TlıY::'r:ıı, s.5. 
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~- : 1 :ı_ r ş1lma s:ı. • 

r., ;, L•; , ... ~" • ., -1 ( ' l ,- ~ r· ~ .. ~. -, • l r, C< -
1 J - _, '· - ....... -'· ( • ı..i _._._ -c;~ 

:ıiL1 ternel ill~t-:FJ~.r.ı~~ ~ 

sister::~ i''> ~-._-i_J" 'o'[_"'-,-.--tJ-· rılrr•ı'~ .... ·:··lnot:ı·,~-:1•- .... - _. t-:: . .._.. c.. c .. J. ... o;_r ... - ...... ':··· .......... - -·-·- _._ •---
·.·. ( ?Q) 
·-- \ .. J ...... • 

uvanc1J. .,_ --, ("' 0 ) 
t./ -- •. -·. ..,) J • 

~.stef_1;i, 

""'~·e.-. -i -~1.---·'-,,e '~c5netimi vetene~:-l·i -ır .ı.EC1";:~-•• , ~r---h.:b-i -:,.c_ bu J:Ju ____ ~ ___ . UL- J ... ... . v ______ \ , ... u _ ~ .. ~\ "-~-- __ J. _____ .. , . 

s a.slc.nr-: n:ı. yo 1 -lı na gi d:i li r ( 40). 

0 
r r- < 'j ,._. • n• r• O • • O b '7 C ı .l. C ·' C t 1"-, ·C: • ·, ': t' lr ' 1 :·.· _r S nın 0/ı•••-::ı-• .. ·:c-•oJ. ıç1.n ae, a_.ı ----L· ,_·j_,__· P.:.l.~- ~_;_.ı .~-.ur.·_.·c~ 1 ge-

( 38 ) LIIH&'I..H; 

( 3 9 ) A cı ,ı:: o 1;: cos 
( 4 O) T Jı :::-::c·~:T -, 
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rekir. ::-:~~ ;.~j- sternlerden bazıJ.: ~--"J. :~J. (41): i )~~:~~:ri c_;::l:i :. t:irme 

sister:ıi; j:j )1::r:lite çemberleri · :: · tcmi j:ij )·\'C (,,lül c:· ·,ter,ıi 

aa.;.. .:);Eri Geliştirrıe Sistcui. 

ltJ.mJ. ile ilgili c~1i~"ncc1erj :~~-~, tas·' C' 1
_:: 

için c1t=, 2_cçcr1i önerilere c.:.~~;-ı y.::.rmc ycıl·t.Jıa gic~_il01.:<:~lir. Bu-

rada d:U::~'--· edilmesi gereken c= n c~rıemJ5 ı-:.~::tcyı, 'ı:.,~il ve teş-

O··nerı· -,~----,ı..- ı'steven uersonel ('''···r )c~,.. ;~-~ı1e:--:ı· - fe ... ·.;.L:'.!· .. •c tl • ~ ' - f .UJ.I. • ,,, . ... :.L. G 

liyet lı~c-Jtma Öneri Forrm"mı ~~.c-J/: j:"nr. 2>.· ·.-,1::tı c1r::·:: :ün c::n1a-

öneri-

le y• '·Tr'r-ıir·ı:·lıclJ.r ü''nerı· gc:l-;.,ı:;'J·I.,:·~e 8--~r,c··:;en .. ·:_:::,ı·; 5f2.·J.i· .. ,_j, PU . - .... -~>---· ;. , ___ ' • . ., •. _, ,"; . "· - - - - ~ - ':S 

Re]rı·ı '7 (· c··', .. , '-tadır(43) '<:!>· ~ _\.(. • ) _!_:~lLiJ":.. e 

(41) 

( 42) 

:Jc ~h.' c-~ YlıYU , 11 Ms 1iY.e t m~.'" :::erne Ço lJ. ;,n·:.BL rı m n Cr ca ni zas
yo ıı-.-: ve So nu ç1arı n Ö1çtllrH·-~ si 11 , J:,:ts1 ~ye t Di i:.- ·:ruc: Tck ni kle-
r~ 'i('. T'e?~er I·Jr'Lihendı"slı·.~~ r····nı'neri ?Tr:'ı~t- 0 6b'7c• 15-17 ~ \ ·~" .l.l S' 2 .J. • : .- ~) ...... l~- - t \-.. Lı./--· 1J 4-J t..:. • -

;jrb~;:c~l988), s,ll2. 
~ CeıE.t.HEdre:t:;c:n Technjnrıes,(New 

I:-ıstflte, ınc., 198·, o.Jl. 
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\T·-- ·-,-~ l ç.:,t •• er41 ., . .- b··ı•):·ı ı·]--,.., ..Lo ":-1 ··~~ : ""',.. •ı 1 "'- • 1 ,. . .... _,_ ~ .1 o n _, __ e ı ..ı. o ı . ..• , _ ... ..L e JJ -.. r .. . . . , J rı c . .!. ı __ .l ı e 

. ' . . ı . 
!::: "c; c E: ::ı nce ı ne e e nır. 

'-· 

qı;: · -~ '1Celc.ı·r1e bı"tı"p ~,;.i;·.;·,-:·:;:--· 1-·,--l·~ -~ •.• -1.. ,.. \..• - c\,. -· ı_' -. ...... ..> --·-

Ji,rct Azaltma Koı:::ritcsi ,,_;uı:ı kı:rzrı~ı:ı v'T·~r. 

- ön~r~~rıin ve karar1n [f:tJ.l·~.--ı, L~.ı.~·-·t AssJt :.: ~~or.dte-

,--~ r- ,_ ·t ı· >:·ı· n ~ c ..... 1'' · 1"' ı..,'. ı.;G.c: .. re er 1 0 Ce Ci.O •.•. /c·. uı11 o 

-· n :i>'>c-.r..; ler ı· ç·i '1, j 1.<'- \.. ı.J.~ ..ı.. ..ı..." 

l 'i ;.-.t'i 1·i:ı: .. -- -:.-- ........ 

oı:ı.ı:-ı~rı na sunulur. 

- :jc~-:~ı, Genel Ert1dt1rl·u~;·tı:1 tc~:uir]nc ;,, "lı ol<.>· ı -~l:r-ilir. 

- ü·.-· lılrnan önerileri n ve (' ~ ri le}.j ~.r· ~- t1L :.~·.:.:: :; cüller], 
V \ ... 
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bb ~--~~..:.ı-E· Çemh"'r]e.,.,ı' "4 r-•J--,---~ - c.: .. ' .: .. · iJ • 1 ' • • ç . J >.),, u v ,_. , _ _ı__c 

rın i.ı:.Jjı:r--·c [zr:ltırru, kc:ılite ·Tc ~--:nz::r·i 

.J... ' ~ " 
ll'.- .•. :... .: _ _-: t _--,_~ SJ.-

i--~ 7 el bı" I' eD-ı" tı" n1 -,-,.,,.,._,, ·:,r·a~ı "'·ı,.,,: ··ı 
v..:...ı b '·ubl..LC . .l~ :.~--·--~· .. -, 

~i.vr::Jp--__ -,.-._·i_ .• "' .. -... --.-_,_,. n1Pr"'a dah~ 1 ı·ı·ı" ı..: _,ı.- ~..., "• · ' ı· _ ,, . _ ~ .c J ı :"-9---' ;/e:: 1:_ c f'l J'· .:..- ~c-. ~:·1' r::.:. r:: -:::c· :•1 ma 1-

'ret Gz: l·c:ı.rn j çin tUm ]<urulJ..,,ı' r· c_:n·,r··, 1' iı·'l ~~eel~ ve c:ıeri ı) ı.. i' '.:;' .,._ C1 • ~ ı , ! ~ ,_, -ı- _ ,_ .... -· ...._ c }... 

ı 
~eli:;;t~~J:::-,_: :=iisteminin sakı'1C" 1 ' .,_,n c~c: tr-r;ı::..:myan b:'J' sistem-,_ ' ı \. -'- '· ... ..ı. • 

dir(44). 1 

ı 

cc - Ö~i.il 0isterni 

~:~·J.jyet FZ8ltıı:mmn ve hevccr.tnnı i::lct:~ıc ça-- ~ 

pı nda c n:üı tutmak amecıyle :i _ı.- tın e i çi nc.1e y·<" cl s 5 ~,l.c tm eye 

tirile1:ıilL:~r(4!)). Örne[;in; ILı,·,L~·et Bz~lt:Jc(: kor.ü·ks~.ncs 

öneriı:d k:~J:rul edilen bölüm yr.: o.G. ld.~ilerç, çe cd tl:i. Gl.~ülle·r 

ı 
veri lebilir. Kişilerin ödiHle ndi ı·ilme si.; tL nevi d:1z:cyde o la

ı 

(44) A.G.k., s.ll3 •. 

( 4 5 ) A • c .1~ • , s'~ :..14 • 

ı 
ı 



l 
YtPILA 'iİ:iı ~s11İK E Tü:or \'L LYGULJdU1 
PLAJJIJJIJ'.J P:~O tiT~ sc~ ;[t:r..IL T TIJJ~ ·:~I~·~CJ~ 

H/\ Z IJ11J, K 1}, SI 

l~J\L:1'LT AZ;.LE:A KOI.!:tTESiNCE FiCULJ.:':J; 

PLAHil:IH J~NL:.J:tzİ- y;,,TIEDi :3FKLİHİH VL 

! 
HALİ1.r;T AZLL'I'I.iA KOl\:İTLSİ \rE l)~o,iJ: SC1 RTJ,~V 1 ST; 

İLI" ]İRDİ~(TL PR()jJ:lJİlT lTYGULI::: . .i\Yl\ KOJ~:·t~:I \'"E 

İZL:SlniSİ 

l\'Ii>LİYLT AZAl:ıTı._l~ ıCUi.iİTL SİJ'CT: SOJWÇLA:Zr::}1 

DLilsRLEJJDİ:r~Lı:--:~;:;İ VL STAJilllıRTL.A.JU\ 

YANSIT ILI\~Jı. SI 

Maliyet .Az El t~ıa Çr:lı ı_;ınw.l::: rı nda öneri 

Sisteminin İşleyişi 

K11Yi'TAK: LIPIVLAN, Successful Cost Redl.ıction ••• ••, s.244. 
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bilecegi gibi, yükseltme ve para ödeme şeklinde de olabilir. 

Böltimle.ri n ödüllendirilmesi 1 ce; böHimlerj n Eerçekle ştirdik-

ıer..l..: +;.ıf::.'ı_ı ... .ı.····ııfların o;.o"' 5 ı· le ,;;:_ ı ~'ı' ""rBC'l''l"'"lr-i u~ •• - •.. /< /V-"..) C•. -ı.: ) .. lı .. '-- bir ~~a:c< .. DJ. rı o 

olur. Jcli~ı;:n harcama şekli; scıf;_-]"c:.l ;yardır.ı 8L·ncbl:lc:n.:1a kat-

(ço f:'··v. '7~-'-et1 l<arc<ılanmıc· ol "ı~.) en 1'ic.t t"''r·,c-,Tcle 1-'' ·······ı·· "t1!11~sın~ • ;.__:.ı • •. ı ~~ - ~ ~"1 -C'-... ' ... - . '- . . .. . ~ V _ -· L. __ ' ... , . O CJ ı.._ d. 

yönelil: c;l: biljr. Bu sistemin CD. iJt'y::k ı:ıc~::ınc&sııu b:::l~imler-

bc5lt1m cr .. :: r;J::rının ön plan<' çıl~.r~s:-Lna ola·.'_:·:~ sc~J.<.,:ı:: ... J. oluş-

tıırur. 

.. 
,_~:.~ .. - tin1 

:._:,:::t<.:rlerinin Analizi. 

( 46) MOORE, s. 31. 



- 134 -

Iı- n-Somıç İlişkilc:ı:::i. ve RJ.lqJ.>. :s::~ aL.r' ,~üc::·ı 

Yönter:ı 

ll1alzcme I.Cakina (siireçler) 

<:c.'7.T..;..T IV ~~J .n .. .LJ.J : - Kılçık DiyarramJ - A n8 Ornı.n·r·a 

( 
... ·.· ... • IV) d • • 'i ld'" ('.'j r .·ı .... • n· . ~- ı,. •. ~ l ·' .L- T • .. , - r (.: - k ',:' .... ~..:..:• e [;Ort-. U-_ _ _,1. L..l ·'-~ , c.El l"c· .. c: .. ..ı. vt::::J l '-c sc:ı:·e ~se 

m"li,-e-'--1r··;·--; ol·ıe<turrn ana ..o..,ı,-•.:·.··le~··-1 ,'(':·.-'· r·"·''",+.-:ı -'·-ıcelenıek d-../ u_. ___ .......... l";:] d '.Lt...J. ... lı~-J..-- __ , v~_..:....v L.LV.l .. uC· -.. ı...ı. l .. 

~ ·ı .• e;u gı .J., · r. nedenlerin helir-L :c.~L::~.Jlc · · '.c.ınr. :y :c·t r·na 

nedr~ı .-~·,:ı:'.ordan kB,ynaklaınr(47): 

ı- L: :ı.- c. n ıla n Yönt e ral er, 

iii-· l~~:J.J.sınlan İşgücU, 

iv- Eı·JJLnıları l1Iakinalar·. 

c n· cu -'ce r·lamuli_~.n me,l_ı·7rot~. n.ln~tı.ır.ur. Dc:hı:: E0 11l
1

2 bu uC .... ~ . ..1 u • , V - - '-. - ~ - .. 

ele işn;Uctt .f.akttirUı:rUrı ned6n olC·: ~rı maliJ< ·c:~ clL..:~tn:c-:Lı ;ıcdenler, 

(ŞEKI:Gi'li.) ~·da if3e;. Malzeme, YUn·ccrıı ve ı=:::~:·;·,:-: 1cr-c1.ı:;r:. olu<_? an 
. ' 

(47) A.p,.J:., z:32. 



Zayıf ih:·e tim 
Yönetimi 

Uy~un olmaya 
mekanizasyon 

İşÇ"i.iCÜ 

Yüksek 
ücreti 

Endirekt İs.piicii 

Fazla sa,rıda Yete~siz Neznret ve 
Kontrol i0r:Ucii 

~.~a\::inalcırın fa2la 11ozı'lrıwsı 

Zaman stan~nrtla ~ın~a h~ta 

Yiiksek oranra fi~e vs nzii~li~ :i!'"!8let 

Iş kazaları Kar~ası k İs v;;ı.-:sek O:ri;Pl.wrı!'l 
i~crs +. 

FırsatlrırJ.n 
r:özr1en peç;i-

. ı . . r_r
8 

:-..... ,_ rı.-~ me vı SJ. 
\.c yn.8K · 
ye te ı:"sizlj ~i 

Fazı~ savJ.~a Endirckt 
işçilik 

Çok fazla neza:ret 

IG<t. ii C? lı Srr]8 

krısoıllari 

Işp:1ici~ iliski.le·niniY1 
kötii olması 

.,. J,.rıl i_ ve tl e 

.~ı;KİL :V-
T{AYHJ\K: 

İşviiciine İliskin :CTcıLi,ret Ferlçmlo.ri. 
MOOHE, s. 32. 
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Pa 11alı 
d i za v 1 moberıe ~lanımı dei;er-1 

Fszlo(rereksiz) /Yi~kse~ envBnter 

-------..1-=ı~------~--=~--"E'....!.=----------~~-,"-"}_-; .,,et. 

Pl2nl2::w 

:B'ciro 
Sistenleri 

Yi1ksek 

F·ı rc2tlorı n 
ei ste!TlAtik 

Planlrnacı eleman 
ve tersizli/ii 

Uyrun ol!Tlrıyan 

KötU yerle~tirme Tokım.lannırmo 

Tiedenlerinin Analizi. 

J.CAYNAK: MOORE, s. 33. 

·::ncsek Prıvantey> 
cl e ?~e ı--a~L 

Uretiır: 
teknnlo~jsi 

Uyrun olmPvan 
tasJm8 siptemleri 



.... ,.., 1 

leri Cl:.'·; :.~n"Jntılı bir biçiu~c ' .d.CJ:· 

le o lur:. '··- :·· ( 48). 

L·- J.< :ccto AnE.lizi 

.l..>·:to e rıe:: lizi, a;;r tn 

satçı:-:.1:-ı ~)azı ekonomik olcıyl~ :ı çıklc...L.lJc :.u. cıJla >. J.lc;n-

: -ı ~ .. ~. 
-~-'- ...:.. . 

rolut1c1::-, ::: :::-ıunli kı:ılite, nce:'. 11.in belirJ.c:~-ı :~ri :iç:':~ kulla-

] ~ \,J 

l11 .. QJ.:._,1 neden-sonuç il:i~k~si 

h ı <·, ,~ ; a , ı d-. ı,". ı P'l. ıJi er o_ ... ,, L •. c---'-",_)-· u , -, 

d v I"r,l,<~······ 'D UT ı~mr ı'çı'ıı ogu cı ı ... ·. -•--~-'- • .ı..ıU J gu_c;. Cl •• , 

l:ı E:: Lü L 1 t1 1.':1 ci 1 i -ı. ~· . 
) ~'- -'· 

şu besit ör~ak ve-

- - . 
bi hm::•>c~(1:. ve rn&lzemeden l:<?ıJ·:~·-~~~L..rıı::n r,·L L~·ct nccL:~ıJ.·::ri beş 

(48) 

(49) 

(50) 

A • .:.:...J:., s.40. 

Richara B.Ol-l./ı.S.G-lUchulc::t:::' S .Aı.;ı-JİIJ .. :·;o, ~u:'lL~icı!?:.__QEA .üJ~~:s
tions l.:i:Jırırrcı;cnt A Lı fe Cycle 1<!?J1:r·oa2_~l' Th:ı.rd Edi tj_ons (Eo
mewoo21 -rrii1i';~L..:: Ric118:c:-d--IY:rı~~::.!i.~1,--rj1c., 1931): s.490. 
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S r .. t J. ne. J J..J.t.~11 ~ .~·ız c ı.·. 

:8;1\i c.~n tc::,::."' L-~2.:· ~"': ti 
'l'a.:;;ımr.ı. Üc::ec t:"c 

-:- .-, -· ... ,., :::> 1- _, p ... -ı- --
..)...~'·'·· .J.·~ı_t_.,;. ... ..l ,_-.·-~· (...;...L•J.. 

-:=.u ·~n~·i-i"' ou-·:ıı· . .-.. ,,.,.,..,(':;·,,· .. .,·r·ı .• i!II) '1"''!:ı· 
.I-' • c... -.---ı ~ ... -~_._, .. __ .ı,.~..o ..... -~.t.~ aıı'ı-'• \( L.~ ,.. .... 

~ . 

r..., ,., 
.) ı:_ • '....-' 

19.7 
J.l. 5 
J.,7 
C • .3 ıoo.o 

paı.,eto eğrisi ::cdı verilir~ (~J~:İ:L:VII)d.e eörUldU~i:i gibj. ilk 
.... 

maliyet nedeni, toplam mlzeme r2aliyetinde % 72.5 gibi öneın-

li paya ·ve etkiye sahiptir. O .halde; öncelikle rıın::rrı..ı.lde kul-
'"' 

lanılan fazla ve f:J.l."'cl~siz Lıurnr,~ı.clclo vo rualzemc:yi ortalan kal-

d. J. r::3.c sJ:: ve :ii zayıu be s :i ~ J. e o t i:r_.,e c ek o.r C .. J t J. r JD':ı :ı_ ı:-:'J.:•1 yapılma sı 
.... 

gerekir. Böylcc 0, t oplcuıı Lnlzewe ır.ı.:-:ı,liye tini cs<:·.l kı.cs.l<;: önemli 

(51) CHASE-AQUİLAIJO, s.494. 



D " ("'") er·.er )J., 

o o/o 

, .. 
f~,o 

30 

'"'' 

' ı 

' 1--- -ı 

' l 

- .ı. ..);J -

ı t----j 
1 ı------
1 ----. 

ı. 
-..··---·-- \TT ..J? t ,~, _·_ ... · .'ı:v ... I sre o 

~ 
E[;risi 

5 

G- J)j.ğer Yönetim Teknikle::.':~ :ı~. n Evllr,ıı::ı.lmnsı 

·;. ·' . .., 8 ı • T t r ' ı tn r .,_, •.. ,. , •• .-, r· "1 i r· ... ~: .. .ı • , . 
..:. ••• L ffi 1;) e Ci Z Cl de< l_ .ı. \,) ._,.L't' •-~- t.C. c. J ;_,• '·'; !. :... L· J . h:':. 2.:.:_ ı-:ıi ni n 

Ç P."l·+ıı· ~ ...... "ı~r]" gelı'ştı'rdı'~'J.' ··-·;m tE 1 "'1·..ı.'1-1r·•"'ı' ı-···l'•'"""'"'lr O -~} "-'· , .. ·';,-·'-cı .o . L. v:.. -.,_ı. .~-~-~.ı. . .".L~ ... c.-c, .. :.lC1 •• -
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t1 <.ı l•i ~(• r •• ;· r ·i~- J c'1 ~~1 no'" lı· ı ., . ~ 
U J --" _ ~~ ... 1 '· 0 V _!. • C ( 1 • C f ', 1'. 1 .. .;_ 

Snrı·.ıcl:: -,. ~:: ~ tirmek için ele, 

1 t . " . re ·: ı. :::. , '. ·, .- .:-: i t 10 1. 1".. s]. c t e rı) ı ~u 1" ,. ' - '- -. r ( 5 rı ) ~-- - ı 8 .. , -, c· 1 '! ' . - ... . - .._, .. " . . .... '· '· -·· c • - '' .. • .• --'- .. '- ,; 

~'öntemleri tu lJ.~.L::.:nr , 

- l:r·~ı iyi kullanma, 

- T--~-·~o]cıJ"i·-i i'd k·-ııı--:~·~ -- ......... - ,.,)' J ·'-·--c ............. t 

D']. bı· Ci o·.~.··.. ,- lc'·t11 "'Tl no e G ... ~-l ı~~,...---: ;· __ ( __ ,_._·_ 1 •. :-. ·'L·· ı· _Y'_ .··_,·.ı.,'. _-:-_·c··. ~~~~Ü'..L·..-.·.~-· ,•~_. 1 ... ·.· .... 1.·.· ]. ~-e 
<~o u -··•·-'- c. ' -'-' "" , ---''"··,_,-~ ~-- . - - . -

- -,.... ···- . ., tBS1 Tlffil, '·. _:_ 

~rket ve zsrn8n snllizleri, 

(52) A.r-·.:-., s.4-9~. 
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- I c:. :~di plan lana sı , 

-~·. 1 • ı ı - l ı :e:; ·t;:.:.. m p 2. n a mc-. :::; J. ve 

... . ı . 
- ~~:; 0~~2ıe r:esı, 

- ~nv~nter planlaması, 

gerekecc~~ir. Ya da gelişme ve ~eksbet ka~~llcrJ., sedsee ma-

liye t 1 c ı· i t1 8 za 1 tı lma sı zoru nh1l~,:ı.Lu.nu ort c;;/::, çı k e;r·:·, c ı:.;l:-:tı r. 

Başka bir dEyişle, i şin ge li ::;tirilmesi ve kc:.yt-ıakli:}:·:ıl1 ekono-

mik 1-:lıllaıuml, hiç bir zaman sona ernıeyen bir yc·;ııc:;tii!l işle-

vidir. Bu lcapsam içinde, bir maliyet azaltına progrEnu sürer

ken, t;1m bilimsel yönetim tekniklerinin 1-ı:ullanılmasl çok do-

ğaldır ( 53). 

2- Kalite-Maliyet İlişkisi ve Kalite-Yatırım Analizi 

A- Mamul Yaşam1Süreaince Kalite ve Maliyet 

Her konu, gerek d~yulduğu ya da gereksinmeler art-

tığ1 zaman önem kazanır ve yöntemleriyle gelişir. Maliyet ve 

Kalite Kon-tüarının ele alınması da böyle olmuştur. 1Vl8mul öm-

rünlin, kalite ve maliyeti öncelikli sorLnlor haline gEtirdi-

( 53) "P..A.Dl.'ın :ı 8., 108. 
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olarck kc} rçcrnedan geçer(55). ::Jmılc:r sı:::·c:sJ._;rlr:: i)Tcnıtma, 

ii)l3en::.Lcc:ens, iii)Olgunluk, iv)Do;)rmc.-ı, v) Yt': Geril::r:~e'c1ir. 

( .. -,.~ :-' ·VIII) -ı·· 'e ··-r·· ld'i :--'-:.: -i' -" ,, ___ ı............ ·, , Q- go_ n 1., " L- .. ı. u_, inHl cC.ilen !·.:ı=ıı:.J1le olan 

l'!Iiktar 

Kaynak (1L) 
% 

ıoo 

Be ni mse:ne Olvunlı.ık 

Tanıtma 3enimse~e Olpunluk ZAman 

Dağılı nu 
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C "":-r:n(rn·•-lat~) l-.-,, • ..,~•kl BrJ l1 L·.1C..-~·v-·J. __ J. -~-C.-. 1jLLU --•.' 

are: şt 1 ı" n~ J. ~ r .. <. n, 

Q" 1 ''"ı h~ ... b ·-···-

.......... , 
·'· 1 ' 

li·-etl . 
" 

'·, ··· .:: ~1c r .;..; 

Cut 1rr--··ır.lr"ı,--,,ıt·ı co' l00'e yrl-ı•ı; ·c···-·' ""+l··· r_·l • .l.(.,t) .ı.(: .. ':.,._l_li_ j / C ... .ı.... J. -·s '-•.!, • ~lV--~:.'. 

benzer ' . ı·-:·-- 1:Ji çi rnde ge li şrnekt c ~-5 r. }_;·Lı 

a~ ılı:1n 1c a ~~: ı~.ı~ J. r· r·J. ·t .... 1;:: :.l J. 6 t lTJ0: 1;:-. 
t ,. 1-/") 
caır ~:_.;,:ı • 

olan talep 

,/' r ı....,r 
l-.C 1 . .:..1...": _c~zlo. çs-

kalite:::· ::.cli.ştirilmesi amcıcJ.,yJ.: >çnzcı· :i..r:liyc.tL:::.:·5.n Ert-

tli"'J.lrı···--·--- r·c·re}·lı' hale ge-'--:.-,,-.,:--~-E-"li" -,-.,·ı. ·-ı.-.----ır {1·) e~·rı· .• c ... :.;_._u. 0~ · , - - · U-'--'-'·'-'--·'·'-'··u __ • .u -'-· --·-·-'~;:,· ··- ,.J 0 -

ge 1:)_ '}t :'. ::: c ve m<: liye t 

•• .ı. -.. ---ı--·- .. ,:;.: ( 57) gOSu6l:.,•...;~~'·'~''-'cLr • 

01[1~:ıJ..uk döneminde ise b1.1 trend devc:LI ::tL:celcce VC kaynak-

( 56) j' • i.~. Smu,:J -:B1• 111. GRY:TJ\, Q·LJ c. J.j_ ts rı ı:, n ni nr. c n cl A ;ır.ı J.y oj o , (Nev: 
Ye:.:·;;:: .Uc G;t"'8w-Hill Boo1: Cwıp<:'r:ıy, l930), s.3_?-. 

(57) A.r·.:~. , D .. 34. 
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z~ıite, imal~tın ts~ 

Rl\r':'1 ı,ı·:-,., '~c·ınıı olı:ı-rc:r:}r ~ V (. ) •• -· --· ·' • .,ı.\...{ ....... - \.. 
€ le ',ı--:,.,, .. _"-. ''1 ,, -; c····c·'"'ı'''' 1 .: r il~·· ·.li te c - -- ı... : .... -'--ı. .... _ ...:. • u ' -. / ı.·- .:· . \,.. c. So -- .._ ..l-

ml ı~-,-·ıı B;.~t dr,. ·1 t· '"T\ı··,).-, "K~1·'·'-- .. -'-1-i··,J·-·--.-.-(.~ r' '"n"l Ç6.;J,)6r.• ... ~..:. c' 1 C"', lŞ 6 Dı€ Ç<_tJ_;_Qc .C--'vl \.n. -·,::L.ı_;:.,0\•.,0,il:J?c,_J 

VTide Ir,,ı··-cıı--~r·ıent) 'lraklac.ımlr,l,., \ic. ·'-.c1·nik1r·,-;:ı ~ t _ ... .:...- •• \. , .... J .; -.. 9 c:.. -- ...... . """" L ..... ,..._ ...... . . ··- .._. . ..ı... --
l~·- .• ~=nce 

tarzlrr:·,_ '·ile geliştirilmiştj_r(59). 

role orı·.·:ı-ı~·-ir i-ier siireç, hf.~-· -_~Cfı}:iJ·.~et, ~--:::ı:- ~-~:ir::i, : ·:· bc.::lüm u . ~--- . .i.' iJ -- • - ..... 

halde kc.lite geliştj.J:ome ve kc-·:~t:·ol c:nHc:,~ 1.: : ygulcr:: n yöntem-

!:in so::·- Ç~-~-r elde etmek oh-.r ... ud.:ı:·(60). 

( 58) 
(59) 

c 6o ) ;,r-~:cc , s. 158 • 
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C- ICelite -Yetı rı m .An ali si. 

I
.. - . . . 
~·. ~: ·cc:~ın, i)U,ygunluL J .. _ c:s::::,:i 1~. <L~. te si 

rr: il öl çlislidUr. 

da toplr :J.r.1·d lir(62): 

Önleme maliyeti, 

ii- Dc~erlendirme nsliyeti~ 

, 1_j,retler·den birinc:lc:lni J.·c.J.:>cG: ~ıjy'ot:l, (~:.;_'';sı' Uçü-

nii if.H.: :-: J:i.tesizlik maliyeti olarak nitelend.irebiliriz. Kali-

tesizliJ;: maliyet unsurlarından bazılarını, aşc[:ıdsld s~ekilde 

sıralayabiliriz(63). 

(61) 

(62) 

(63) 

P.B.CROSBY, Cutting T~~ .. 9-o.?._t of 9_~;~·J.~-~_y, (Bostan: Indust
rial Education Institute, 196~s.B; WILSon, s.87; H.B. 
MAY1Ji"IRD, Handbook of Modern Tdanufacturi ng, (I..ondon: Mc 
Gravr-Hill . Bo ok Company·;· TSf7"ö-y-;·s. 4·7·~----.--

CROSBY, s.S; WILSON, s.87; MAYHARD, Handbcıok ••• ~, s.47. 

CROSBY, s .43. 
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- !~ayene ve di~er de~erlEndirme i~lemleri, 

Yt::ı:i.den işlem, 

- ]\ırda, 

- Imnteriden geri dönüşler, 

- Gc:.rı::nti sUresi içinde seJ:•vis, 

B'i5ti1n bu maliyet kalemleri, uypunhıl: ~:c: li te sindeki azal-

ma nedeniyle oluşurlar. Uygunluk kc: U tscj arttıkçEı, bu mali

yetlerde azEılına görülür. Uy_gunhü;: kalitesi.ni arttırmaya yö-

nelik ystı~ımlardan beklenen sonuç, kalitesi.zlik meliyetini 

azaltmsktır. Bu yatırımlar, kal:lte maliyetini ol~ıçtlırnrlar. 

Amaç, 1:ali te yi oluştura n unsurlara yatırJ.m yaperek, toplam 

maliyeti azaltmaktır(64). Kalitevi oluşturan unsurlar(65). 

i)insan; ii)makine;iii)malzeme; iv)ve süreçlerdir. Uygunluk 

ka li tesini arttırmaya yönelik 1:c:li te yatırımlerı, bUyUk öl

çüde innana ve yönteme yöneliktir. Bunlardan bazılarını şöy-

le s:ıralıvabiliriz(6 6): 

- Eritim ve bilinçlenme, 

- Fı=ili te çemberleri, 

- Mekinelerde süreç yetenet;i, 

- lTslzeme, 

- TasarJ.m, 

---·-~-··--~--

( 64) Iv1AY1TARD, <Hand bo ok ••••• , s. 7 ç 

(65) CROSBY, s.44. 

(66) A.g.k., s.26. 
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- Önleyici bakım ve ayarlema, 

- Testler, 

- İualst yöntemleri, 

-Yan sanayi ilişkileri, 

- Bilpi akışı ve karar verme. 

Kalite yatırımları, di~er harcamalar içinde fazla yer 

tutmayr n kalemlerden olur. Bu ı'"' edenle geı"i dönüş oruıları 

yUksektir. Buna karşın, genelde en son bao~1rulan Gnlemler 

olmaları ve sonuç alma ön sfirclo:--jr1jn um':ı olması ne<lsniyle, 

uzun vadelidirler. Bunlar herh2ngi bir yatı~ım olm~ktan öte, 

d V 

0 0 

ı 
0 0 d" 0 0 

• 1 ı ı V ı ı 0 k egı sı.: ınr ı. ı şnnce yapısı :un co ::-:·u arı ın sac armwe. yöne ı 

adımıarchr. Buradan da insan faktörUnt1n, ne denli önemli 

olduğu ortaya çıkmaktadır(61). 

K ali te yatı rı ml arı nı n def:e:rlendirilme si nde en önemli 

veri, şüphesiz kalite maliyetleridir. Kalite malivetlerinin 

belirlenmesi, sağlJ.klı ve ayrıntılı bir mı:ıl:hret :mJhasebesini 

gerektirir. Kalite yatırımlarının geri dönüş oranı hesapla

nırken, e[~itimin etkilerinin dorrudan dot'ruya ölçUlmEsi. önem-

li bir zorluk yaratmaktadır(68). 

---··-··· -~-',•--·~-----

(67) W.Grant IRESONTE.L.GRAND, .:f!.a_n._~boo~ __ q_f Indust;:_~-~:t~n
gi_~e.e_;:~ ng and Manage me n_t, See o nd Edition, (Englewood 
Cliffs, N".J.: Frentice-Hall Ine, 1974), s.63. 

( 68) Wayne KELLER-L. W. FERRARJI, J~n-~_g~~~-n.-1;. J..95?...92.1...n.t.~_n_g_ } 1or 
Profit Control, (New York:· :rric Graw-Hi ll Book Compan,y, 
Y9G6T, s.269. 
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Bn:'aya dek incelediğir.ıiz kc.ıli te vat•.~·-:ıFıları, vy,ciunluk 

kalitt::sine vöneliktir. Daha i::lncede belirtt:;r-~:irniz gibi, ka

litenin iJ~:..nci bir bo,yutu de::. tasarım kclitcs:idir. ~'asarJ.m 

k~li te si '"'-j n sapta nma SJ. , önce lik le bir pr:'zr ~cl s ma sor~~ nv.dur. 

Tasarım ::c:litesini yükseltıneye yönelik fac.Uyetler i.çin, 

şöyle !üı" yaklaşJ.m önerilebilinir(69): i)Kullanıcının marnu-

le il:i.s}dn beklentilerinin sapt8nması, ii)Tasırımın, imalat 

ve sat1t1 c: lma fonksiyonları tn n, kullam cHnn mamulden beklen

ti leri nin göre li ağırlık ları nı da göz öni.i.ne a 1 cı C ak f;"ekilde yön

lendirilmesi, iii )TUm bunları n, e n az krcrnEk kul la nı mı i le 

gerçekle~tirilmesi. Bu yaklaşımın -uygulanmo.s:ında en zor nok-

t ay1 lnJ.llam CJ. bekle nt i leri n} n s aptanma SJ. ve sayı sal la ştı

rılması oluf,turur. Tasarım. kalj_te.sini yUkseltmeye yönelik 

yatırımlar, yeni bir nihai mamule hedef alan yatırımlardır 

ve böyle deterlendirilmeleri gerekir(70). 

Başka bir ölçüt sorunu da, kalite yat1rımlarının sa

dece imalat faaliyetleriyle sınJ.rl~ndırılmayıp, işletmenin 

tüm bUnyesine yaygınlaştırmak istediğimiz;de ortaya ç:ıkmak

tadJ.r. Örnef;in; bir Muhasebe BölümUn-Li n, bir Iii lgi İşlem Bö-

l timUnUn, bir J>ersone 1 BölUmünUn kFı bt esi n ası 1 ölçUlecek

tir? Keb.te-yatırım değerlendi-r·mesi, yE:tır10ıı n mali.,?e.ti ile 

bu ö lçHtlEr cinsi nde n belirle ne n kal i tc deki art1 şı n karşl

laştırl lme.sıyla yap1 l1r. Bu nedenle her birimin kendi içinde, 

--·-·---· .. ---·-- --,.--
(69) CROSBY, s.44. 

(70) KBiıTEn-:;~RRARA, s.270. 



bu tHr ölçütler önerip gelis:ıtirmesi, en ussDl yc:ıklaı:;nmdır. 

Bu ölçUtlerin bir kısmı do€:;al olerek, ilcili böH~mün l;:ali-

te sori.1!1l::'rı nı yansıtır nitelikte olmc:11J.ü..ır(71). 

Kalite yatırımlarının ccri dönne or2nı, çok ytiksektir. 

Kalite yatırımlarının bilinçli yapılabilmesi ve de{erlendi-

rilebilrnesi için, sa~lıklı bir veri bazı gerekir. Ksliyet 

muhasebc:si verileri ile kalite ölçi5tlerine ilişkin veriler, 

böyle bir veri bazının temelini oluştvr-c.ırlar ve cncelikle 

bu verilerin sağlanması gerekir(72). 

3- Potansiyel Maliyet Azaltmc: Alanlsrıın n Kontrol 

ListesiCCheck List) Tekniti İle Belirlenmesi 

lTc:ıliyet azaltına çalışm2larınde kııllanılabilecek a-

raçlardan bir tanesi de, kontrol listesi (check-list) tekni-

ğidir. 'Tekniğin amacı, maliyetleri oluşturan t·5m fektörleri 

sistemli bir şekilde teramak ve malivetleri oluştur8n unsur

ları do[rudan ayrıntılı ve tam ol8rak saptamaktır. Septanan 

mali :vet unsurları nı aza 1 ta bilecek ipu çlarJ. nın belirle nınesi 

ve bunlı:.rın uygulamaya konulması, bu tekniG'in iki nci aşama

sını olvşt1'rıır(73). 

Kontrol listesi değişik konularda h[zırlanabilece~i gi-

bi, maliyetlere ilişkin olarak hazırlanecak bir kontrol lis

tesi(ŞSKİL: .IX)da görülen akış şemasını:: 1wgun bi.r biçimde ve 

aşağıda sıralanan aşamalardan peçirilerck hrzırlr~ır(74): . . ----·---·---.. ·-
(71) A.r~.k • . , s,;271. · · 
(72) IRE801T-GRATID, s .64. 
(73) HEi:ffiY, s.139; HOLLIS, s.4-00; IıiPli:.AE, s.)B; TIA!JK:S, s.l. 
( 7 4 ) LIPMA1~ , s • 1 13 • 
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iY - .. 

v. 

v:ii. 

v:iii. 

x. 

~1-~~CIL: I~-~- }~011t1~ol Lj.F~tesi~·ıj n ( ei1oek 
lU:ı r~ ~--~81~"tBf:51 

1GıY~:AX: 1IPl,~J,;J, s.ll3. 
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i- İlkönce toplam maliyeti oluşturan kalemler ve bun

ların toplam maliyet içindeki peylerı bc~jrlenir. Bunun i

çinde rerekli tablolar hazır15nır. 

ii- BPzırlanan tablolardeki tUm malj~etleri bir enda 

analiz etr:ıek normal olarak olcnsksız olrcrJ:ınc'lCJn, bu durum

da hangi Maliyetleri öncelikle analiz edersek en fazla yara

rı sa~:1arız sorusunu sormamız gerekir. 

iii- Ylllcarıdaki sorunun ya!11 tı, her cnc1i.istri de lı için 

farklı fc::rklı olacaktır. Örne~)n; endUstri maliyeti içinde 

% 2 ve daha fazla payı olan maljyetlerin Uncelikle incelen

mesi bj_çininde bir yanıt alınabilir. 

iv- Bu aşama, en önemli aşanalardan birisidir. Eu dör

dUncU aşamada, maliyeti oluşturan faktörlerin tam olarak 

belirlenmesi gerekir. 

v- }Teli yet faktörleri nin belirlenmesi nden sonra, bu fak

törlere r'ynulanacak analizde hc-.def do{:ru soptanmElıdır. Ör

neğin; Lüktar ve fiyat azaltılırken, verimlili~~in artırılma

sı ge:rckci:'i gibi. 

vi- j\tJliyet faktörleri cÜ t1 am:ilizi 8 ı;;amHsı nda, c: nalizi 

yapan ld::"i va da grup, maliyet fRktörUnii ~ıer 'IÖn.üylc tanı

malı ve bilmelidir. Aynı maliyeti oluşturan f8rklı m2liyet 

faktörlerinin analizini, farklı kişi ya CE grupler yapabilir. 

vii- Analizden sonra ya da Dnaliz sırasında, hedefe ulaş

maını zı sa[1:layE·cak noktalar belirlenerek sı ray B so1n·,lvr ve da

ha sonra ,~ontrol listesi dUzenle nir. Ör ne (''i n; mal:i..~'.::ıt fakt ör

leri mizden biri verimlilik ise,(ıv.aGemc), hedefimjz verim-
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lili~',in yUkseltilmesidir. (v) Bı.ımın için ~le, verimlilik fak-

t ö:rU nti :i r:i bi le n kişileri n ko nL<:)T1J. B naliZ etme leri ( vı) ve bu-

na göre vcrimlili~i ~~kseltebilecek noktaler1n belirlenerek 

(vii), kor:ı.trol listelerinin CF1ZC:l1lenmesi [ ':.:TE"\{ir. 

viii-Kontrol listesinde yer alBn sor1: ve öırri.ler, ay-

rıntıl:ı 1)511 biçimde analiz edilerek, uyflÜr·;rrıe: olana~) olan-

lar seçilir ve gerekenler için fizibilite ve proje v2pılır. 

ix- Du a~amada dli~i~ilen önlemler al1n1r, projeler 

uygu 1 a rı :ır • 

x- En son aşamada da, D_yfulamc sonuçlc:r1 planlanan 

durumlc: karşılaştırılarak, az~üı:ın malivc-d;JE:r belirlenir. 

( GEICtJ_J: ·u )d~ki akım Ş'eması nda da gc5riHdli{:U ri bi, aza-

lan maliyf'.tler belirlendikten sonra tekrar başa dönülmUştlir. 

Bu baş2 dönme şu dört nedene bar:l1dır: i)Malj yet azaltımı

nı n, sUreldi yapılacak bir iş olması; ii)Daha az önemli gö

rUlen malj-ı:tetlerin enalizinin(crneğirrdzdo ~~ 2'n5n r,Jtı) zo-

runlu olmcsı, iii)Azaltılan maliyetlerio zaman içerisinde 

tekrar l.:encliliğinden yUkselmesi, iv)AzaltJ.J.ch(ı sc;nılan mali

yetlerde, hala bir azalma potansiyelinin bulunması(75). 

4- Rekabet GiicUnlin Analizi 

İşletmelerin gerek iç pazarda, gerekse dış pazarlar

da rekabet g1icünü etkileyen iki temel faktör va.rdır. Birin

cisi e,enel verimlilik, ikincisi de maliyet Ustt_;nır~~;·iidUr(76). 
----··· ~---·--· ----
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Ge ne 1 verimlilik, rakip işletme ler d1l z.eyine v la r:~s bilmek ama-

cı yla o l11 ~t11ru lması gerek e n tel::: no 1 o,-; ik bi l;ü;ve ve tecrübeye 

fiilen ne ölçUde yaklcışılôığım belirten b:i.r f"C5sterg-cdir. Ge-

nel verimlilirin de~eride, teknolojik bilri ve tecrUbe açı-

sı ndan rr~kip i şletme le re yak lE r-·tı kça ;va ete o nlsrı re gtikçe, 

daha da hUy-Liyecektir (77). 

Rekrıbet gücünU artırmak için, işletrnede iizerinde önem-

le dıJrıüm~sı p-ereken öteki ter;1el faktörde, mcıliyet 1jstünlü

ğ1i göstergesidir. İşletmelerde ':ıaliyet Ust 1inlU[:U de2;cri nin 
) 

ar-b'ırılabilmesi için, çeşitli d~izeylerde ve fonksiyonlarda 

bir çok önlem ah narak uygulamava konabil:.r. Mab :ret üstün-

lü~U~j arttırabilecek önlemlerin; hammeddc ve malzeme ile 

yedek parçanın alımından başlayr:rak nihı:d rnemulün p;.::zara u-

laşmasına clek, her tlirlü aşamada ve her 7öt~r:tim diJzE:yinde 

belirlenip alınması gerekir. İşl~tmelerde 8lınabilccek önlem-

lerden bazılarını, aşağıdaki biç~mde sıralayrhiliriz(78): 

- Finansman giderlerini c:~ıt:(ıva çekecr.k clr::hB :i·Ti nakit 

211~1 uygulaması, sermc:ı~re artırım, daha Bz ı:ı:::;liyetli 

kre~i sa~lanması, 

- Haııırııa dde ve malzeme nin i. ş le tıneye, n:l.hai men~nl leri nde 

pszarlama taşı nma sı nda, t r:qp ma giderleri ni c:zal t1 cı 

çc~itli önlemler, 

- Enerjiyi, hammaddeyi ve mslz<:::m.P:yi c1ahe dUşUk r.ıc-liyet-

le sa~lama yollarının sraştırılmso1, 
- . . ···- ·--.......... ---

(77) A.:::".k., c~.so~ 

( 78 ) A • r. k • $ s ~ sı., 
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- m·~J~iimet lerce alJ. na n vn:-gi i adP. si, kı.~rumlar vergi si ve 

istihsal vergisi indirJınlcri gibi ~arsrlardan, ekono-

rr_.!_:-~ açı da n e niyi yararJ.;:: nma yo 1 l~:rım. n bulunmcsı , 

- Ec li vet üstUnlüğü değeri ni aritı.racak,' ereştırma ve 

c·elicıtirme faaliyetlerinin yoğunla.~:tı rı lmr~sı' 

- IEclj __ yet üsti~nlüğü değerini yUksEltccek, yı:;tırım ve tek-

:;oloj:ilere gidilmesi, 

- İmBlı:·.tın başından somma c1Ek, hu: t~'rli.i girelinin daha 

az kullanılması için gerskli önlemlerin alınmGsl, 

- Tc.:Jcnolojik kısıtlamtL,::;,.., içinde, en ekonomil: im2lat 

girdi karışımının mevc1)t tesisleri yıpratma,yecc.k 

biçimde belirlenip uypulanması, 

- Verimliliği ve kaliteyi artırıcı önlemlerin alınma-

S1' 

- IJihai mamUllerin pazara taşı nmRSJ. nı daha ekonomik 

1;:ılacc:k ve pazarlama personelinin dı:.ha etkj.n ve ve-

rimli çalışmasını sağlayscak önlemlerin elınması. 

Bir :i. ~letmenin rekabet gUci:>nU, a şa&';ı d. eki formi~lle he-

saplsy~ıbiliriz (79): 

----·-=:---------~-

( 70) 1 "' ı. :;; ~. , __ • t:.. o s ) 00 
Sou.;;e 
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iMALAT V~~· liiZAR

LAhiA GİRDİ IIIAJ_,İ
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1- Uyr~un Maliyet Azaltmr. Projelerirün Seçimi 

r:cıliyet azaltına komitsı:ü, pcıtansj_yel maljyst azalt-

ma alanlr'rın:ı analiz eder. KoFı:ite daha :::-ıonrat bu alsnlara 

ilişk5.n cı larak hazırlanan projelerin geçerli o le n ls rı na bir 

öncel~,]-~ tr: nır. Daha sonra her bir proje i çi n ayrı olmcik ü-

zere, bir proje sorumlusu h elirler. Pro~ic:nin b" ··ı 1""" uyu.-r ugune 

göre, 1:ür kişiye ya da bir gruba birden faz1a sorum1uluk 

verilebilir(80). 

l.I[:livet azaltına komitesinjn, pro,ie sorumlusıı ye da 

grubu ile birlikte projeyi kapssmlı _bi~ biçimde tBn:ımla

ması cerel::ir. Başka bir deyi::üe, projeıün baı;:;langıç ve bi

ti~ tarihleri çok açık bir biçimde belirlenmelidir. Örne~in; 

ihraç ambalaj maliyetlerinin Eıza1tılm2-SJ. projesi yrı da ta-

bak sırlama atölyesinde işçilik maliyetlerinden artl_i~ım · 

projesi, rıyrıntılı bir biçimde tuumlc::ndıktan sonrE<, pro-

jelerjn 1ıyr;ulama alanındaki mcvctıt dtırlımJ;~:ı:-ının, ölçülebi-

lir birimlerle belirlemesi peı-·ekir. Mevcı;t durum belirle-

nirken, son bir haftanın ya de bir ayın ortalam~sı yerine, 

mUmk1inse son oniki ayın belki de daha t:ızun bir geçmiş dö-

neme il~L~1ldn rakamları n ortalamasının al:ınmesı, daha uy-

gundur. Btmdan sonraki aşamaci_a, tıygun me.liyet azı:-ltma tek

nik ve ;sröntemleri belirle ne re k, bunların uygulanması sonu'!""' 

cu nda elde edi lecek rı.rtırı m mikt ar lar·ı t; ahmin edilir. 
---···--. ···----,--
(80) Lil-,llAN, s. 218. 
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Tahmin yapılırken, mevcut duri.ımun belirlenmesinde lmllanı-

la. n bi ri m ve e sa s ları n ku1laın lm<.ısı na dik\e t edil:rıe li dir. 

Aksi halde, karşılaştırmanın yc:pılması ve cu:tırım miktarı-

mn hesaplanması olanaksızlaşEcaktır(Bl). Tahmini erttırım 

miktarl<orJ.. yeterli d'Uzeyde olan projeler için, fizibi~ite 

hazırlıklarına başlanır. Proje takip ve ~ontrol ascmasına 

gelindi:"inde, maliyet azeltmrı ]::omitesi Byds bir y·e;, da daha 

sık toplanarak, aylık gelişme raporlarını En~liz Edsr ve 

proje norumlusuna gereken yardımları yopar. Korniteve veril-

rnek Uze:ı-:e her Hç ayda bir, her bir proje için ayrı ayrı 

bir pro5e izleme forr:ıu hazırle:nır. Bu form(BK: II )de görül

dUğü gibi düzenlenir(82). 

T.iEl~Lyet az al tma proje leri, e:eli şme proje leri olduğun

dan, geli0menin neye göre ölçUlece~inin de kararlaştınlma-

sı geri_:Jdr. Standart maliyet sit-:ıtemi uyeulayan kuru.luşlar

da, fiziki bütçe standartları en iyi temeli oluşturur. ön

ceden sBptc.nmış standartlar bulunamadı?f:ında, geçmi0 yılla

rın fiili ortalamaları temel alınabilir(83). 

Maliyet azaltına projelerinin sae:ladı[ı artır:ı.ınlar- he-

sap la m. rken, hesapları n muhasebe sistemine uvr-:ı.m olm5Sl ma-

(81) Semih BAYAR, "Maliyet Düşürme Projelerinin Takip ve 
Kontrolu", Mal:iyetlerit:ı l)JişUrü_lmesi(Çost Reduction) 
S~ mineri' (fs tanbul-Camhan: 2.1 Kaslrn 198.3) ş s .. 240. 

(82) LIPNJAN' ~o 2i9 ~ .· ..... . . 

(83)A.e.k.,s~220. 
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liyet azcılt1mım.n o yılki fsali~ret karı içindeki payının, 

görülebilmesi açısından son derece önemlj_dir(84). 

Maliyet &zaltlln:ı ile ilt':ili çalışmı:ılcr başletlldık

tan ve r.a<:di yet az al tma proje leri istendikte n son:r-a, yete

ri kac1a:e proje tiretilmeme si gibi bir durumla karşı laşı la

ldlinir. Bu durumda, işletme bir maliyet Fizaltma hc~defi 

belirliyerek, kendisine be~lı işletmelere, ya da işlet-

melP-rin kendi içlerindeki b151Umlere , bu hedefe 1ıla.şnı.ala-

r1 iç:!.n yö!1r-rge verebilir. Bu hedef zorlayıcı oldu(bından, 

genel nıiWUr taraf1ndan bizzat bu ilgili yerlere ver·ilmeli-

dir(85). 

Hedef verınede en önemli zor ı u ~~·u - [., ' eeçcrli bir ölçütlin 

belirlenmesi oluşturur. Bu ölçi5t işletm.en:i n ni teli~'.ine 

göre, ilcili işletmenin üst vörFtimince. ve (,zellikle Mali-

yet Azaltına konritesince; üretim faktc5rlerJnin, kolite ya-

tırımlsrıınn ve rekabet güci~nUn snaliz Eclilmesiyls celiş-

tiril~bilir. Geçerli bir ölçUtlin geliştirilm~sine ilişkin 

örnek, aşa[~ıda açıklanmıştır(86). 

-·-·~ .... ~ .. .-... ....... ~--
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(XYZ) imalat İşletmesi 

BUtçelenen(l988 Yılı) 

Harcamalar 

(X)İmalat 

İ şletme s:~. 

ye da böJümU 

(Y)İmalat 

İşletmesi 

ya da böli.imii 

(Z)İmr;lot 

İşletmEsi 

ya da böHimü 

(a) 

20. 000.000. 000 TL 

10.000.000.000 TL 

2. 000.000.000 TL 

Mali,yet Azal tma 

ProjE: l:.::ri Topl. 

(1988 Y1lı) (b) ___ ,.. '-· .. ---------__;_-····~-
400.000.000 TL 

150.000.000 L 

50.000.000 TL 

% 2 +% 1,5.% 2,5 
Ortı:üc:ımc:ı (Artırım /Harcama)e:ı -·-= % 2 

3 

b 

a 

% 2 

% 1,5 

% 2,5 

Dolayı sı ile (Y) imalat işletmesi ya cla bölüm15ne ar -

tırımla:ı.:'ını, (XYZ) imalat işletmesinin ortalaması olan % 2' 

ye çıkarmas1 hedef olarak verilebilir. öte yandan tam orta-

lamaya ı:r-dt olan ya da ortalamanın Ustünde olan (X) ve (Z) 

imalat j şletmelerinin çalışmalerı ise, ona;rtlanBbilir. 

C~), (Y), (Z) imalat işletmeleri va da bölUmleri çok 

farklJ. al8nlarda faaliyet c;öı:~tc,rdiklerinde, (Y)'yo verilen 

hedef:~ n, sağduyu ile saptanması g·erekir. 

I:1aJ.j.yet azaltına projelerinin yatırım durumlerı na g ö

re sınıflaması, şu şekilde yap:ılabilir(87): i)Y3t:ırım ge-
----·-·----·----

· (87) LIPJ..'IAN, Sc240. 
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rekti~meysn projeler, ii)Ycıt:ı.r:ı.m ferektiren projeler,iii) 

yat:ı.r:ı.r:u. '.;enileme amac:ı. ile yapılı:·n projt:ler, iv)Yat:ır:ı.nu 

başka e~ne:çla yapılan projeler, v)Yat:ı.r:ı.m cerektircn bir

leşik projeler. Bu sınıflama,. ~2ljyet az<ltmsy~ y~nelik 

yatı rı r:ı ·h:tarları nı n hesaple nrı·,as:ı. nda, m1Jt le: kc: ;:::öz ::ı-,11 nde 

bulunclurulmalıdJ.r. Bu nedenle, yatırım c~ı:n~mlsr:ı.na göre 

sın:ı.fladJ.\ınuz bu projeleri J.::..1s2ca t.ÇJ.l;:lmnekta, yfır::n:·- gö

rUyornz. 

A- YcıtJ.r:ı. m Gere'Ytirmevc r· I'rojeler 

Lu projeler, ya hiç bir vatJ.rıru zorunlu kılmaz 

ya da yatırım tutarları önemsenmiyecek 1:t:dar ki.içUktLir ya 

da işletrıe giderleriyle karşılsnebilir. 

B- Y~t:ı.r:ı.m Gerektiren Projeler 

Bunlar sadece maliyet azaltmak cmac:ı. ile ye~J.lan ve 

yatırım ~ereksinimi olan projelcrdir. 

C- y;:,t:ı.r:ı.mı Yenileme Amacı İle Ye;ıılcn I'rojel(''r 

Eevcut bir sistemin ekonomik yB (Lo: teknik (jmrünü 

doldurme,sı nedeniyle yenilenmesi gerel::ti~)nde, yenilenecek 

sistem Qrliyetlerde bir azelma meydena p2tirehilir. Du 

durumda (88): 

X= Bski sistemin aynen yenilenmesi durumıındaki yatırım 

tlıt arı, 

Y= Yeni sistemin yatırırı tutarı, 

( 88) lı. c:. k. ' s. 24';ı.. 
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olarak kabul edildi~inde, 

X-Y= O ise; bu proje yatırJmsız kabPl edilece};:, yatı-

rı m t11t8rları arasJ. ndaki farl::ı n (X-Y) b :ir yı ll ı k .ro • • 
..ı.DlZl 

ise, yıllık artırım miktarı na ilave edilecektir. ]1ar1a.n 

negatif (X-Y Z..o) olmas1 durumunda ise, yatırım tutarı, a

radaki r·.·,:tlak fark kadar ( 1 X-Y!) kabvl edilecektir. 

D- Y2tı rı mı Başka Amaçla ::apJ.lE n Proje ler 

In.ı proje ler; teknoloji}: zoru nlı:.h-,J~., dar bo 28z gi-

derme, kı:üi teyi yükseltme, td::ıH:: emniyet, kenı.m.i zorunlu-

luklar vb. nedenlerle yEıpılrırı ve nwli,:e::t [z~ltms yl.:nu ol-

masa b5.l8, kesinlikle gerçeklesıtirilecek projelerd.ir. Bu 

tUr projeler, beraberlerinde malivetlerde bazen bir szal-

ma meydana getirebilirler. Bt:: tUr projcl:ör, mı?.lj_,ret szalt-

ma yönünden yatı rı msı z kab1ıl e d:i.leceklerc1::i r (89). 

E- Yctırım Gerektiren Birle~ik Projeler 

rıunlar hem maliyet az al tınaya, hE:'): de be şka rımaçla-

ra yönelik projeler olup, meliyet azaltına y~nU olmeden ke-

sinlikle uvgulanamazlar. Bu tür projelerde; r.ıelivet azalt-

ma amacıyla yanılan harcamalar maliyet azaltına yatırım tu-

tarJ., maliyetlerdeki azalmadaproje geliri olarak kobtil e-

dilir(90). 

Ef;er projenin toplam yatırım tutarı içinde, maliyet 

azaltına Pm<:ıcıyla yapılan harcamalar hesaplanmıyorsa, bu 
. . . ------ -~---·-

( 8 9 ) A • f> k • , fJ o 241 ~ 

( 90 ) A. r:r .k. u. 24 2., 
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durı1mda, r:ıc:;liyet azaltına yat:ı.r:ı.m tutarı f:'ciyle hesaplanabi-

lir (91): 

Ma l:i.yet Az al tma = Proje nin Toplcımx Top}_§.nl..}Ccı li y..§_'t_l}.z..?l tm8 Tutrrr1 

Yat:ı.r:ı.n S:utar:ı. Yat:ı.r:ı.m T1Jt2r:ı. I)ro;ienin Toplc:ırn Geliri 

Örne:in; ıo.ooo.ooo TI'ye ç:ı.kan bir yEt:ı.r:ı.m projesin-

de toplcnı g-elir 4.000o000 TL, bu geliri.n j ç:1ndE: mr:_; li 'retle-

rin azeltJ.rmndan elde edilen .c,cl:i:r de ı.coo.ooo lL isE, bu 

durumda r:ıaliyet azaltına yat:ı.ı·:ı.m tutarı; 

Uelivet Azaltına Yat:ı.r:ı.m Tut8r:ı.=l0.000.000 
1. OGO. 000 TL 

4.0JO.OOO 11 

= 2.500.000 TL 

olarak hcsaplaru.r. 

Bu projelere ilişkin işletme giderl0ri 5çi~de, mali-

yet at<·ltma~ra ve öteki amaçlara yönelik giderler b.:sin o-

larak evr:ı.lamed:ı.~:ı.nda da, giderlerih ey:ı.r:ı.mı yukar:ı.daki 

örnekte verildi~i gibi yap:ı.1Fbilir(92). 

2- Er:liyet Azalt:ı.m:ı.na İliı:;:ıld.n Formlnr:ı.n Haz:ı.:r·lt.nma:s:ı. 

I:Ialiyet azalt:ı.m:ı.na :'Llifkin verilerin yEJ de, bilgile-

rin k8ydcdilmesi, stireçlenmesi ve ilgili kişilere iletilme-

si iç:Lı t:;erekli formlar:ın; önceden hazırJ.an:ı.p, p:eliştiril-

• 1 • ~~Ap k b "' 1 . 1 '"' . 1 .. ··t•· mesı f'S:•;e.o.r. ıV.i.t1 , anca u :ı:orm.~.e:r arrıcJ. J.[J. :ı. e v·uru u-

1Ur(93)~ Bu forhı.lardan, imalat maliyetlc:J.:i ile ilgili olan-

lar:ı.n:ı. kısaca aç:ıklamakta yarar görüyoruz. 

(91) A~r:.l:., s~242. 
(92) A.,~.kG, s~243. 
(93) RADRE, s.l4. 
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i- T~im işletme için, iç:;no.e bultımılAn yıla(EJır'ır:V uy-

gulanch~:ı. yıla) ilişkin tcıp:ıam r~1alivet e.zaltımım. [Cisteren 

bir foJ::;~ hazırlanır(FORM:I). (EK::i:I,~\ ds c'_,, FtirUluC':U ı::ibi J.J ı... ··-- ..__, ' 

bu .(FOf.I.I:I) de, şu bilgiler ~T(:::r chr(94): 

- G~çen yıla oranla fiili mclivetlcrd~ki deKjDme, 

- ı:'i.:li maliyetlerle, b'Litçelt:nmiş nHL,.re-tler c;r-nsın-

dal:i fiyat, kullanım ve i fgücü fm_ ... k:ı., 

- Eıe;deflenen maliyet azaltırm, 

- Kc::ifı si te de ve maliyet fiyatı ndaki de~) ş m:: 1 ri de 

ht:ı:'abA katarak, geçen yıla orenla fiili mel:l_,_,etler-

dt' }d değişme, 

- ~sliyet azaltına yöntem ve tekniklerinin, uy~ul2ma so

tmçları (maliyet az al t1m1), 

~IG6eflenen maliyet azeltıını ile, fiili maliyet azal-

t1m1 arasındaki fark. 

ii- J,:c.liye t aza 1 tımını n c:nr J..izi ni f'ÖE:te rmek fi macıyla 

(FORT.~:II) haz1rlanır. (EK::fv)de c~e r,örUldü:''.U gibi bu (FORM:II) 

de, tre 5Gletmeye ilişkin mAliyet art:ı.rı~ı fÖsteriloekte, 

fakat ~~çinde bulunulan döneme :ilişkin rn<:Liyet azaltıını ise, 

herbir '~r;_li.yet unsuruna göre :::'naliz edilm.;::ktE:dir(95). 

iii- Hedef/fiili maliyet karşı laşt1rnıosı nı röstermek için 

(FOR~" III) d'' ı . - (EK ·V-)d ~ .. "] ~ .. v •• 'b' b (FOR11 rr III) ıü: uzen_enır. : _e ae gort' .o.ugu gı ı u !vl: 

ı ı kh ı .1-" (96) .. v. h"+'/.P''l' çok rmr~Ç--1 o are. BZJ.r anm8ktıEo .. ır • Orneg1n; __ ı;o_e-V.ı.ll ı 

__ .._..; 

(94) A.[:.k., s.16. 
(95) lı.g.k.' s.l7 .. 

(96) Jı.,r-r.k.' s .. l8., 
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maliyet karş1laştırması için ye da meliyet merkGzleri ile 

mf!l:i_vr;t ·rısurları arasındaki iJj fki leri cöstermel~ amacıyla 

dUzenl,-,iür. Bu form, geçen yılo gcire b11 yı1 sat:lansn mali-

yet azaltı mı nı da gösterrnektec:j.r ( 97). 

i V- :.isliyet fiyatları ndaki Vf kepasi te deki c1 ef~:i sJffi6 lere 

göre, iq:inde bulunulan yıl ile rcçen yıld<')\i fiili :mıliyet-

ler DrnsındBki farkı göster::ıclc için(Fom~::IV) hazırlonır. 

(EK: VI ) de de görüldUğU gi \_ı i bu ( FORE: IV) de, i çi nde bu-

lunulan vıl ile geçen yılın de~jşken fijli maliyetiGri kar-

şıla.stı:c:ılmaktadır. Karşılaştırmc:' yanılıı"l~en, de{'j.~,).~en ko-

şullar(örnerin; ücret ödemelerindeki artışlar, verimlilik 

ve kapasi te deki değişmeler) gözön15nde tı.:ıt·:ümcktadır. Bu ko-

şullar ister gözönünde tutulsım isterse tutulması n, geçen 

yı lı n fij_ li maliyet leri nin karşılaştırma yaı:n la n döneni.in ka-

pas i te ele ği şim yüzdesi ne göre deti şti[;i k rı bul edi lnekte-

dir (98). 

v- Satınalma fiyatındaki azelmayı Göstermek için 

(FORl.T:V) oJJ.zenlenir. (EK:VII ) de de g<5rUldü):ü Ô- b~ bu 

(FORl•T:V) 1 sAtınalınan herbir harrı.,_madde ve mc:lzemeye ilişkin 

aylık maliyet azaltırnlarını gösterecek bir biçimde düzenle-

nir. Setımılma fiyatındaki a~alma ya da ertışı BŞ2:~~ıdaki 

formül 'rr-.ırdımı ile hesaplamak ol-Lırludı~r(99). 

__ .. ._, ... ··~-~ .... ---· . . 

(97) A.g.k., s.lB. 

(98) A.r.·.k., s.l9. 

(99) A.e;.k~, s.20. 
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Sat ın< lma Fiyatındaki 

Az al na v n da Art ı ş = 
Geçen Yılın li'iye;t
larJ.vla De~erlcndi
rilen(İçinde L1'h;
ımlBJ.1 Yı ld.ak:i.) Stok 
G5.rişleri 

Fiili Fiyat lar-
- le De&erlendiri

lcn(İçinde Bulu
nulan Yıldaki) 
Stok Girişleri 

vi- İrn<:ılcıtta hanırnadde ve nc=lzc-me lnülr~nırruncJc\5 uzc.ltı-

•• .ı.. 1 • • d 
mı gor::ır,errne.{ ıçın e (FORI\1:VI) cl.Uzenle!-ı:::;_ .... Bu (J:i'OTIJ'.I:VI), 

(EK:VJI[) c1e görüldüğü gibi dUzenlenir. He; ''15dde ve Di8lzeme 

kullanınundski maliyet azaltımını, aşa[~ıdaki formUl yardım1 

ile hesaplamak olurludur(lOO): 

Hammadele ve Iıialzeme 

Kullanımndaki Mali

yet Az al tJ.ml 
= 

Birim Mamul 
Başına i:Iammad
de ve Malzeme 
Kullanım ı ndaki 
Değişme Miktarı 

Birim 

x Maliyet 

Değeri 

Hammadde J;yl 
ve Nel- Ima 

-zerrıe Kul--Edi 
lanım Mik-lerı 
tarı ndaki Maa 
Az altımı n Mik 
Değeri ri 

vii- İ~çilik giderlerindeki az altımı göstermek için de 

(FORIJI:VII) düzenlenir. Bu for:n, (EKm:)da cörtildUğü c,ibi, dü

zenlenir (101). 

viii- Genel imalat giderlerindeki azalmayı göstermek :lı;: in 

( 
'D.. IJ) d". ı . ( ~ ,~.) d :ı • • • ·ı :ı •• u.. .. .. - b de FO.r~.J\'l:VI uzen enır. &:." a aa gcru uue:;u €J.OJ. u 

form, m::;l:i.yet lmsurlarl nı ve: de alt gru~:üc.rs avrJ.ltııJ. ş her 

bir maliyet merkezine ilişkin genel imalat gid<:orlerindeki 

ayl1k azcltımJ. gHsterir(l02)• 

-·-· 
(100) A•r•k•s S$20ııı 

(101) A•s·k•, s.21. 

(102) A.g.k. 1 Se22., 
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3- Personelin E~itilmssi ve Yeti~tirilm~si 

, .. ~P' tk' h' ı·." ı "ı · · · i:..;ı nın e ın ır :ı: g~ •nce çe ... ır~rıc-~sı·~ı sr: .... ?mBK ıçın, 

ı . ., ı· '-'•t•ı . +' t• ·ı .. 1 J.. •• recır. j:<l"'E;cıne ın egı ı mesJ. · .. ~e ycul$ ı:ı~:, __ .tf~:.ı, :ı..: .. _Ci.Jme ıçın-

de 1_"8 de cb şında 

ya dP :L _, h B çı ndE. yetiştirme proprmn l8:r'lllll1 hc,z:ı :rl::: no ası yla 

ya da ı-.ıerFıonele klavuz el 1dtr·,plerının vı::rilme-s:i.YL·, verine 

getiriljr(l03). Bu eylemler1n temel amAcıcı p:rsonelin, 

L'I.AP'na -,~"·t:mlerını sa(;lamak ve b(·5ylece J\L~T' 1 t11!:1 ftldrı hi.r bi-

0 d " 0 0 t 00 

ı 
0 0 

V ı k ı t ~- J 0 

çım e ·r.3"11 ~~ rJesını sag an[. c cı .. ·,·c; vrı..ır. l"rsc·ne .ıLJ.~ görev-

lerini ve nor1ımluluklan. nı; l.;:~.~~·lerle, Ge :o\amr;n, n er:. de, ne-

c!en, ·ıe şc:kilde ve nasıl yi.ir-;itccekleri, ''çıklıkla VG tered-

dUte '.rc:-J~· vermeden örgU.t ve bi J.ri ekı ş sıemalf·rı nde: n, iş ta-

nıtıml~rından ve bunlara benzer belpelerden y2rar1Rnılarak 

belirlenmelidir(l04). 

İ:;üetmede çalıçan herkcs:ln I.L~P'ına :ilişl::in c)neı"ilerde 

ca~ı, tlim işletme personele Eçıkca enlstll~2lıd1r. Ayrıca, 

kabul c ('ile. n önerilere lıyg1.ılr.~.~cak te~}\ii)~ cj r:tc.ıdn:incl~, 

tiim pc-c:c-sonEle açık bir biçimde snletılnL.~,ı re•"r:-l::;:e(l05). 

Personelin e~;i tilmesi ve; ''ctiştiriL.ır: r>i •.·ir 'ı3nclc:m I.:J1P' 

nın etl:::in bir biçimde çalışmasını sa[;lsr::cn, l.~te ysndan, per-

sonelin J<.liiHm benimsemesinG c~e (jn,~m.li ölç:i~de katl::ıc'l2 b·ulu-

nacakt:ı.r(l06) o 

----·- , _ _.. ·-·-·------
(103) 
(104) 
(105) 
(106) 
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V- J/lA:P'~:ITT ~'YGULAT11AYA KOI%IP.SI 

1- l~P'nın De~erlemesi ve İzlenmesi 

araştırı·ıa, ön tasarım ve ayı"'ııltıh t8se:.r:ı.m), MAP bir model 

olarak pc:b.ştirilmiş olmaktı::chı". T-.·Il1P 1 n<~an sorumlv };:oı·.ütenin 

(tasl;: :fare e) bundan sonraki :1 s~lrvi ni, I·.:rlıJ:' 1 m .. ı.vp-ı.ücm::=:ya 

ko nma sı (ı J.u şturur. 

LAE''nın deeerlemesi, mc:bvet ai~Blt::ıa ilkel.:ri l:;'ı{bn-

da yapıl1r. Anımsanc:ıcaG;ı gi b:i, naliyet <::zaltma ilkeleri, 

amaca h:i .. zrnet edecek bir yapııun oluştli::. lr!u,sında sn önemli 

etkenleri ohışturur. Bu açıdan söz konPsu ilkeler, KAP' n1n 

amaca ne oranda hizmet ettiO ni yc:ns1 tan ·cemel cöstergeler 

olacaktır. 

HAP 1ıyeulamaya kondvktan sonra, sadc:.ce 1\·IAP' nın de 11er-

lernesi jJ.r, ~retinilmemelidj_r. :Bunun ysnınrJ.c-, IvlAP'nın etkin-

liB;ini fJ~;rekli kılmak için, bu prof.rar:ı Di'i.re1di olsrs\: iz-

lenme.l:':.dj_r. Bu amaçla, maliyet asıcltmı:•. enva!1ter fo:r·nl2rın-

den yar,:.:c-J_[:nılabilir. Bu env::.nter formlc.rı ÇJ.a (EIC:XI) de 

göri1lcl.'l;\'.1i p;ibi d1izenlenir(l07). 

2- I:I!ıP' nı n Uygulamaya Konr:ııP.sl ndE Ka:-e:;ı la ş ı lo bilere k 

Serunlar ve Çöztim Önerileri 

j,L'\P 1 nı n uygulamaya l:o nm[ıf~ı nda b:ır :şJ.Ja :ş ı la bi lecek 

ı .. .. .. ·ı . . \,.) .., ı. 1?.-.l' b ı· ı sorun rırı ve çozum onerl erın1., eşaı'~lca,·:ı şe..ı c.e c: ır_e-

rnek oltırl1ıd1ır(l08): 

(107) RlıDKE:, s.21. 
(lOS) y;,yu, s.ıı6. 
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j- :;:{içbir projeye ba1~lı cıL18ksızın, l:endili,'~jnd..::.n aza-

lan maliyetlerin, (talep ı:;rtı.c;ı ::'1e kapE.sj.tc; J:1;lla-

m.mının artması, zenunle tecrUbc ve: bilrd birikimi 

rwliyet azaltmB de{;crlendirmel· ~oinde diklutc slın-

rnc;mE:sı gerekir, 

ii-II/ıP'nın uygulandıcı bir slcndı::~ rnc.livet kE:lemleri
..ı 

:ün bir kısnu ya ds tüm·[i, ::ızı=lsccıJ1 ye:rcl.e <:rt'abi-

l:ir. Bu durumda: 

hlEliyetlerdeki srtış proje ile ilgiliyse, zarar-

lsrın artırımdan dUşülmesi {]Erekir. 

- l~aliyetlerdeki artı ş proje ile ilpili cle~il ise, 

zarc:;rların hesabc:, }:atılmamc::sı, sadece art1rımla-

r1 n hesaplanması gere.kir. 

iii- lTaliyet azaltına projeleri ile raclerıan art:ırımJ.n 

bi.:r kısmı ya da tüınU işletme verine müç:;teriye kat-

kı sağlıyabilir. Bu (hırmnda projeler, mcL.1•et a-

zeltma projesi olar~~ kabul edilmekle birlikte, 

r:ıi.i.şteriye intikal edı:;!ı tı..ıtar1n, i.~_;letmen~ n c:enel 

c:rt1rım toplamı i çinde göE<t er :i_ 1::1•·:: ır.:: si t~er::ki r. 

iv- İşçiliklerdeki artırım, c.s;o;::ıc.~aJ:i d·urt:mJ.Erda oluşp.r: 

-Kadrodaki azalma, 

-Kadronun aynı kalmasına karşın, imalettski artış, 

-Kadrodaki artışa karşın işletme dışına ödenen iş-

çilik tutarlarının(ücretlerinin) ezAlmrsJ., 

-Fazla mesailerin azelm2s1. 
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B:i_J· kadroyu ortaden ka1chrP·ıc:yacaJc clsrecede S[O:'lanan 

işçiljJc r:::tırımları; imaletın c:rtmı=.dı~'·ı, :S'ı•zle rLf.:'c~:i lerin 

ya da d:ısorıya ödenen işçil:i.~::in azslmu"Lı(.ı Curı_ıml<:rd(, dik-

kete c-.l:ın;;ıc:z. Ayrıca bir kadro ezalmasını ,c:erektirecek ka-

dar i::ç:~~-:D: wtırımı sa[;lendı[:)nda, l:alchrılcn l:adroda 

bulunan personel, o kadrodan ticret ye dn mBBf almEy~ devam 

ediyorsı:ı(kendisine başka bir i.c;ı bulunmı:=sn ~-~ya dF :i ]ten a,y-

rılme.r:,ı~' ise), sağlanan bıı artırJ.m fiili :iQçilik c:rtırırın 

:n, r.ıamul maliyetinin hesaplanm.~·:::':ı.rıda dj_kkrtc alJ.n-

maz. Böyle bir maliyet szaltımı ancak, bu tUr pro-

jelerde, pazarlama bölümünUn c:< rtan imalRtı n satı-

labileceği ne ilişkin cörii.şlinü bi lclirme si dvrıJmunda 

dikkate alınır. öte ye ndan, imaL t c: rtı rg:ı ne de niyle 

stoklarda bir miktar ı:ırtı ş be k J.s ni ld:i !"i ne~ e, stok-

lardaki artış nedeniyle ertan ~tok maliystlerinin, 

plcınlaneırı maliyet artJ.rırrnndan ~L~~~i;lmesi rsrekir. 

Oysa verimlilik art161 saClanerek i~alst ~iktarı 

artJrıldıtında, yukarıdaki ko~ullar geçerli de~il-

dir. Öte yandan, azalacak h·'-ırde rıc:lzems bcd.elinin, 

vi- }~(:rhangi bjr nedenle b:i.r vıldsn fazla siiren proje-

lerde her yıl başında ph;nlanan pı::,:chshl deUerler 

(Y2tırım tutarı, artırımlar vb.) bUtçe de(işiklik-

lcTine(bi.ltç~ harekctleı·ine) ye ni le ni r. 



- 171 -

vii- I~redi ile gerçekle~tir:i.len yat:::··:.ı.mlc~rda, yatır.:ı. m 

p,':rı=;si içinde işlevcr.. :"c:' zler, y:·t:,_:nm tutarına 

j_lave edilir. 

viii- Ystırım yapılırken, dEho önce çesitli ~edEnlerle 

untın alınr:nş ve i~ılEtı:ıede stol:lanr:nş rıclzcrrır'ler 

~wl J anı ldı[) nda bu stcı::::ları tl be de lle ri, n!·,_üu~ se be 

cle[~erleri t~zerinden q;.t:ı..ı'ım tutrrıns j lC';Ve edilir. 

tırım için gerekec6k hfr tUrUi f~~ls messiler, ye-

ni kadrolu işçiler, geçici işçiler ye de. .~ı ş arı ya 

.. ~ k . . ı. ı . . oaenece_ ışçı ık er, yat:.ı.rım tv~r~ın2 :\ J.cve edilir. 

ıx- S8tınalma ya da dışarıya imal ~tt~rme cibj durum-

lerda, en ucuz tsklifin bulunmesı ve bu teklifi n 

:rı~ndan, kullanılan bjr nwlzemes mc:k:ina '1'2 0.8 ekip-

r;an yerine yeni ve dLlH- ·ı1cuz l~ir rnc:lzeme, m~-kina 

d kip a ·ır~ "il'''-'• d vı r' at ya a e m n ı_Gme ea __ aıgın e, sag anac~~ r ı-

r:ı.mın maliyet azaltıeLI eılı::rek ksbı.;l edilr:.le8i gere-

kir. Aynı şekilde spesif'ikBsyon clcC:i~:ikli}cl.:::rininde, 

bu tUr bir maliyet az altı ml arı iç:: nde dti::ıi~nülme si 

cerekir. 

"P • • • 1 ... b · i · ı ı· k ( f. · · 1 • 1 · t ) J ... ~ ··nd ··n x- .oJ.r proJenın yapı Ci :ı__:,r ·ız.J. :ıJ. J e c vUCL-l1 e o -

c:(5r'iile n toplam kar ile, muhasebe usl:ılleri ne göre, he

s<:mlansn kar birbir~; ~ıden farklı o le-, bi lj r. Bt: nun ne-
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denini, yapılabilirlik ç~lışmslarında muhessbe ku-

ol lı şturvr. 

xi- l.',r:ljyet dUşUrme projelerirü izleme :::dute:~ıinde, tUm 

projelerden planlanGn(teorik) artJrı~ları~ hesabı 

ve fiili olarak izlennesi, m1Jh<;f'. ~::r: c_;sulL ::...,ine uy-

r::un olarak yapılır. Flanlansn ertırıml<.:nn hc:sabJ.n-

cla, projenin uygulFJ:·ı:.·ca~~:ı yıl ic~ ndf h~llarnlacak 

bütçe değerleri(standı:;rt :imelet ve tükrtim pe;remet-

--.cı ..... 'il n .f'.!,-~~-1-a) t ·.····1 "1 , ... y·-ı-~ d'' .'.'.: erı, ongorl·. e J . ..!.,'ı:.IJ r 8l·c.: __ c. ını ..• J.l>cırl o-

kj_ temellere uygunıu>':u sa~:lamak i.çin, ,y::ıpı1abilir-

lik etüdleri revize e~ilir. Bütçeler en:l6evon dik-

kat e alı na rak döm: mlsr lıa li nde dFze n lı::- rıcli ~j nde, ar-

tırımıarda dönemler itibariyle ~~saplanır vs bu du-

:L'umda dönemsel artırımlerı n to planu , y1 ı lık artı rı-

til::t oluşturur. 

xit- E:üj .. yet azaltına pro~elc:rine ili<üdn <:rtJ.:t:'J.ırılc:rın he-

ssplanmasında,genel cıl2rak imal edilen E:ıc:::·:,'lUn satış 

fj_yatı ku ll anı lmaz. J!'r.kat, mı:, l:i ,~r':'. t J.s:r c-;z c 1 t ılr re:k , ya da 

scıbit bırakılarak, mamUJ.ün kalitc.r:ühde sa:'J.enacak bir 

veliştirme ile s atı ş f:i~·e:tlerı crttırı lchtJ Dda, eski 

ve ye ni sat ı ş fiyat le. rı are: sı ncLld fG r~:ı :-ı :~ı c; liy et a-

zaltır:u olarak kabnl ecUlmec.j gcrekj:r. Esk:l ve yeni 

fiyı:ıtlar arasJ. ıcdakj fc:rlı:: hesaph:tnrken ,cn:.::lesyon fak-

tört.i de gözönUne alınme-lı ve fiy2t artır:~ımn b'ir kısmı 

enflasyon nedeniyle meydena gelmi.:;ıse, bu h·ıtar artı-

rımdan dUş1ilmelidir. 



BEŞİlJCİ BÖIÜI.1 

İMALAT MALİYETLERİNİN AZA mn,:;:r 
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I- DİREKT JL\J.:1.:/ıDDE (DHM) VE MALZEME MALİYETLERİ!f.İN 

AZA LT Il/II 

1- SatJ. n Alma L<ı livet leri ni n Azaltı rın 

DHI.1 ve :.:clzer.1e, mamulü n bünyE: si :i_ çersi !1E :.·:5 re n~ 

teknik ve ekono:'liJc c• lfjrEik değeri sept<: nabj le n bir- t:ır 12 yE:t 

t:~rndür. Bu mal:,yet ıınsurunun, fiyat ve n~tilder oJ .. r.:<k Uzere, 

~ki elemanı var(b.r(l). DHM ve Ivialzemet1i n ms1iyetj, Etl ez 

se:;tınalınan DHl:I vs I.=&lzemenin fatura t-L:·tcın.dJ.r. DIZ.: ve 1.:<:1-

zeme maliyetine c1alı:i.l edilmesi gereken cli~er unstn"lc:r; alı-

eınJ.n yüklendi:'i tL;,~nma giderleri, tesli~:1 alma ve muayene 

vh. giderlerdir ( 2). DW.T ve Malzeme sat ı ne; lma ma b ?et leri-

iJin azaltılmasJ., r:ı::.:Jtemli ve anlamlı lür setınelr::ı.r- politi-

b=ıs1nın işletmecc-:: benimsenmesi ile o1 :!..0 luchır(2). ,Sistemli 

ve anlamlı bir srtınalma politikası, i0Jctrnenin iç ve dı~ 

lamaya konulur. SntJ.nelma politikasıne yönelik iç v•,: dış 

(1) 

(2) 

(3) 

Yı'OOD, s.l75; TI.Raymond C.ATJTON, Industria1 Pure;-ı:,.cür:ıp 
Pri n? i yle s AıJj.. rractiee s, (C ö l~'iiibl1 s, Oi1TO:·-·cn1&rıe s B. 
Merrıl Books Ine., 1962), s.65. 

W.C .D.ALLECK-Robert B.FETTER, Deeision Iı:odels For Inven
torl Management, (Homewood I+Iinois Riçhard D.Irvrin Ine., 
196 ), s.27; Robert H.EAGLE-Jam~s W.PRICHARD, I.Ioclern In
ventory Man~r;ement, (New York: John V/iley at1cl Sons Ine., 
ı 9 6 5 ) ' s • 60 " 
RADKE, s.60. 
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koşulların belirli yöntemlerle analiz edilip birlikte de

:~erlendiri lmeleri !ıa li nde, s atı na lma m s L ,y et leri ~·~; 15 i la 

5; 25, hatta çoğu l:ez daha fazla orandc; c;~.e:ltılabi]_i.ir(4). 

Yc:pılacak bu analizleri n amacı, Dlil\1 ve l .• c:;lzerrıe~ün; :! steni-

le n zamanda, i st c ni le n miktarda ve kalitede, i atenilen su-

nu kayna[;ından ve nümki.in olan en düşUk fiyatla seL;lsnmssı-

chr(5). Dilltı ve l.Ic:,lzc-me alış maliyetlerini an:.ltma 

ı~rinden bezısı ~unlardır(6): 

i- Ekonomik D-~:r1J.m Analizi, 

ii- Sunu Ka,yrıe;':J.nın Analizi, 

ı. ı· ı"'- Da0-ıtı rr; F:. l~'··lı Anal_i zı"' 6 . .:._ J.:.. .... .. ·.c,_ 

iv- De~er Anel~zi, 

v- İmal Etme ya da Satınalma Analizi, 

vi- Sipari:~ ve I:ontratlar, 

v-ii- Satıcı-MU:ıtcri ilişkileri 

A- Ekonomik D1u•um Analizi 

Satınalr:ır:~ bölüm yöneticisinin; i.s;:letrıenin .::ç:itıcle 

lYo.lunduğu döneme j.li~:>kin gelecektel-ci gc:ceksinrıelı: r:!. n::., tUr, 

-------- . ··-.. --. 

(4) CHEATH.ATIT, s,l77. 

(5) Myrun HUBLER, 11 Üretme Ya da Satınalma Kararı". (Çev.: 
RJ.fat ÜSTÜN), ESADER, C.X, S.2, (Haziran, 1974), s.l21, 

(6) RADKE, s.66; HIGGINS-STIDGER, s.345· 



- 176 -

rüktar ve mali·.ret bol=H.undan en iyi bir biçimde mı)tStT:cSJ. 

rcerekir(7). Stol:lr~:ın satışıara göre dencede tııtulmcsı ve 

Rtak no k sanlıklc:::'J. !n rı sat ı nal ma ler la rj c.!. c rilmesi cereki r 

Her an de{';iy::n ekonomik e,ylemler, ::: .:;;lstmece Lı,lJc,nıLn 

DIU~ ve l.'Ialzemelıin :ı::}~tarında, fi,yatlar~ı1Cif; O.e[).. kL k mey-

c.1rma getirmekte\:ir. }lu nedenle, satınel!r,c: böliim .. • J • • • 

7c n co c J c J s:ı -

'1:: rı, s~h·ekli o ls rol: e ko no mik durumu ı:; mı J.:i z e. tmc oi r :r.: Jd r. 

!Isııgi konulo:rın .::ncıliz edilece~i, satınclrc~a bölUnı , netici-

1 :onuları içerir(9)~ 

i. Milli p:clir· ve dağılımı 

ii. Yatırı mlFT 

iii. Para miktarı ve de~eri 

iv. Taşıma :L"i,yotları 

v. Fivat istatistikleri 
v 

vi. Ana maddcl. ri.n imalatı ve fiyst tahminleri(lcesti-

rimleri) 

vii. İthal8t ve ihracat 

v:iii. VergileJ:· 

---------·-·--·-

( 7 ) TER Sİ JJE , s • 4 4 5 • 
(8) CALTON, s.65; DAİLY, s.l4. 

( 9 ) BA İ LY , s • 1 6 • 
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Yukarıda bel:i.:."·ciJen komılarda yw>J.J.r-::cr]r pı-ıaljz ~le, 

:lrhjlir. Bu dıx··nm"ı=ı, }diçiH;: miktsrlc.·rc~~ <:lJ.F: \T(:!J.}_ :--~c< c.l 

le~ir. Satına~may~ etkileyen önemli etkenlerden biri, ye-

tersiz talep kest.ı.rimleri nedeniyle, imal.:ıt böl·!}ırti~ ne e E e-

!hıkçs gUç olmssıchr. Gereksinim dııY"ılan JIE.: ve Lc.l~::;eme!1in, 

;.ıetmece iste!ıilen zenc.ncla sağlanmısırıs :ı:~l:,·l<in ·:t'•cnler·-

,-.-_en ikincisi c)_c, m~UCl!ların ve nakl:i;:;rr:: i~.,Jctrnel•:·~injn Dl-L 

\'e Licılzerrıevi tc:-:-·~_:: ı:ı etme ve gönderme i._ ~.er,l:i ni ç·.·-7i t~· i ns--

·~enlerle gecikt:i .. r.-J2DjcUr. DK.1 ve I\i2lz e ni n :! f>l'- ·i_;!.:.: c .e ı.;;-
u~. .. 
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DHl.'l ve· >l::ılzeme sunucule.r:ı.n:ı.n r\ivenir li~;j_nc i J. i=: Jön 2-

r2.şt:ı.rr.ıa, s~rQucu1c.r::- nnket ya 

.,. .. , .. ,ı .. ~ nlcır,:::-1...- r-r'o'ıı"1r.-·.~·~,.,...,"'-; :ı.'1r.:> ~ . ../\..•.· -,.._,f.. ....... Ci. ,_.:,._,.).. ~.:.: ···-' ..,_ J. ..... J..d·.J,...J--. _....., yap:ı.l:ı.r. Maliyet açısından en 

keynaklar:ı.n2 E~2d0~ilecek anket fornrunda~ en az AU bil~ilcr 

ie İşle~~enin ad:ı. ve adresi, 

ii. sermayesi, 

iii. AyrJ.nt:ı lı olarak hazır lanrlllŞ t""'slim prograı:nı, 

iVo İşletmenin satJ.§ işlemlerinden soru.mL ... olan kişının 

ki m o lduğu, 

Vo SatJ.S7 yer:i.:rı.:.i.n neı"ede olduğu, 

vi o Gene 1 te :-:·ıli m koşul larının ne ler o lduğu s 

vii. Teslim ec1:'.lcbilece~: DHIJ ve ilalzerJe ::ükt:::.rls-,r:ı Le bv.J'l-

lar2 il5c;;::i_:•1 fiyat listel.:::r:i.~ 

viii., Sunu l:e.yn.c:,c;:ı. ne a Y >»), 1 rı r: ,,, ı.- -?i ~r ,.., ı~ 
'-"·.J.. ...... ' .. - ........ -·- -- ...... ..: .. ~- değişiklikleri(iskon-

to ya ds px·:ln) 

ix. Siparişin teslim ~amanı, 

x. Mevcut :mU:;teriler( talep listel':;r:i.) 

Anket sonucn to~Jlonan bil·>iler, sat:ı.nelma bölLl::ı c=ı:ı.e:::e.:ıle-

ı":ı.nca değerleme:7e t::cbi tutulur., Bu deser1e;·nı:.-ıc1r", geçen y1 l1n a.y-

------.....-·· ------ ........... -·· ,,.. 

( ı 2 ) .,..., ' -D· T'" ., . ,. ., ı:-:--ı /'"'. ,., l-·. ~cı c m T ··o'' ED 
ı1..!i 1 ..ı:;..LJ, s.b...J i .cl-~\_·;:\·~ J·Jo-)JJ.._!....· ... i ·.:.ı., 
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lc:.j, S ili'"' e s ts..~ ıL..ı.a V • b., gibi veri ler göz ön ün is bl .. üunclt.u~uLıı~ e 
. ' 

1 6"' IQı',rr;.t ı--ror·ıı·-·:·'''1'"''''1•"::> .!C·oı ... r·ıcıY'I,-io r-:·'c~·ç.ı.-,"1-j-.-, ·>-<-.ı·-·,r, -·ı:_,.:-ı·-1 
.... ' tJ u l..CA. ~~- ·-'..:~~·Ll-ı.. .. .ı.~ _L .,.L.. ! ı....u..LV>.t...lı. c u~ u ·..ı... ..i -..ı.. o .:...J......-. .ı.J.:-_..._ ...ı.. •. J...,"._?.a. J.. 

:OHL ve l. .. :.::.lr;cr~e su.nuculc:rıınl.:;. c;UveııL· lii:,i l:::onuı.::o.nd.s. yapı-

lan a:ea.~ı t ı:v ::n:.u .ı e l:si l: o lıınDı f 8.:? ır ı r..1:.ı.li,ya t c i le .:ı:· le.l" i:c.ı.Lı o-

luşmasına yol açtığı cibi ayrıca, i§lle-.;rue ,yönsti<Jileriıün ı-

".L"" ., "' t ı .ı:·'"' "'rla b ı· .ı.·.-.,... "' 1 ~ t'l'·; Til' ,;-:c :i~ '"' r.o<·. • -r,, l C" S" ''1" ı· Ç el"'lTI" 1·'-l-> .L"' ~ '·'· ~- ' '1''' ·Lı·ı·:ı ~ l..ool.o~ ı,.ı. ' ~U).- t-"'•• .• J....o,'-C......A,.V -.~vt_.J....,_ V... ı,...u """" .. \,... -..._.O.. O ~(.:,.V -ı..- .. ~l..o ı- .... -.--1,. 

sözleşmeleri, olcx.ı.s.klar elvirdigince birden fazla su.nucu,vla 

dU.zenlenme liJ.iro iş le tıneni n bir tel:: SU11UCUJ8. ba~lı l:u lrx.:ı.sı, 

zaltır. İşletmenin hem iç hem de dı:] olm::ll:: üzere, birdan faz

la su..ı-ıu kayna(;ı:n:3 sahip o lması, yüksek wüiye t gider lerini 

zori...U1lu kılabil.me,:::ıine karşın, işle tıneye yine de büylik yarar

lar sağlıyabil:~r( 13) o Bir imalatçı ister son kullanıcı olsun, 

isterse ayrı bir sunucu olsun, DHM ve 111alzemodelci darboğazlar 

( tıkanmalar), her imalatçıyı yok e de bi li ı"'. Bn nedenle, ikin

ci bir s-~~u kay~2~ının sürakliliği, imalat işlemlerini güven

ceye bağlarr.ıaktad:ı..ro İş le tl119nin sayrınlığını kazanan suı1ucu

lar; yeni yeni fikirleri uygulamak, piyasa sıkıntısı çek:i.l•3n 

~-------· 
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DHM ve l'J.alzem::yi işletmeye gönderilmesini hızlo.ndırnnl: ve 

lo.r:ınc:. cı1r.G~i-:~ .-ıe,::;ıar. Eğer, ikinci bir sunu kaynağı mevcut 

değilse, sunu kaynağından so.ğl::uan DHM ve Malzeme :ın b. ye t le-

ri artabilir( 14) o 

İçletrnen:.i.:::1 yetişmif bir personel ekibiyle ya da danış-

manlarıyla, su.n-ıJ.Guların teknik yönleriyle ilı:rib. o laral;: ya-

pc:cağı ara,?tırrrı.&l:-ır, son derece ö;ıeı:ıli.:liı". Bu teknik o.ı~r-ı.r;;-

lin mesleki tecrübe ve bilgilerini, finansal yapılarını, 

geçmişteki başarılarını( sayısal ve niteliksel dağıtım prog-

ramların:ı. yerine r·e tir ip ge tiremeyec·::::cl-eri açısından) v bo 

değişik konulara yönelik olabilir(l5)o 

Sunu kaynağının güvenirliği ile eşit önema sahip bir 

başka konu da
5 

s::ı. i; ınalınan DHM ve ldalzemenin k::ıl:i. t es1.ıw i

li.:;ıkLc stando.rtl<:::.::.'J.l1 beli~.lo:ı;:ıesii:::.r. Standartlar önceden 

ve iyi bir biçimde belirlenm-e::,1i} se, işle tn:ıe oldukça yüksek 

le, DHM ve l;.ıalzeme:ie işletmece aranan niteli :ler, ayrıntılı 

bir biçimde beliı'lenmeli ·vo ayrıca, bu niteli,,lerin olur) ol-

madığını saptam:.dB, kull::~ı:ı.ıla.:~a!-: k2 tı kon tro 1 yöntemleri de 

p,eliştirilmelidir. Kalite kontrolüne ilişkin tüm bu nitelik

ler ya da standartlar, sunucularla ~r:.:qılan s~d;ınalma sözleş-

--·----·--·---··--
( 14 ) A • ç- • }{ • , s o 4 3 o 

( 15 ) A o go k. , s • 4 4 o 
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me lerince özellikle içeri lmelidir( 16) o Ayrıca, iş le tme DHlil 

ve l•1alze.meye iliı:d:in standartlu.rı, subjektif' l::riterlere rö-

re değerlernek yerine, objektif lcriterlere f-Öre değerlemeli

dir. DHlvl ve l\1alzeı:ı:n1i11 kalitesine ili.;:ıkin objektif· eleLerle

me ölçülerinden bazılarını, aşağıdaki şeki..Lde sıralayabib.-

riz(17): 

i o l:.ıar lw.y lE,, 

ii. Spesifikusyonla; 

- Fizil::so 1 va lüm.yasal öze llil:L.:::ı in bü li:c loamesi, 

- l\lalzerı1e ve ir.ola tın belirlenmesi, 

- Ba§ 3.1"1n1n be lir lenme si, 

iii. Çeşitli yöntemlerle belirleme 

- Helyop:raf yöntemiyle belirleme, 

- Piyasa:3.c:.ki DHI,i ve Llalzemo::ün, borsa :ler ec e lerine 

göre belirleme, 

- Örnek DHU ve Malzemeyle beliı:leme, 

Dah..ı:ı düşük fiyatta DHJJ ve Malzeme kullanımı konusunda 

al1nabile0ek bir· başka önlem, halen kullanılr;:ı,2J::ta olE.m DHLI 

ve I.'lalzeme yerine aynı tel::nil: özelliklere se.hip bir başka 

DHM. ve l.l8lzemenin kullanılıp l-:ullı.;.1:::.l::ı.rra,y·acaL1;ın1n ar2.ç tırıl-

ması olobiliı'• Bu önlem arastırma-relistirme bölümün~ ek oir 
~ ._, ~ 

iş j··Ukü ge tirme..,le birlikte, DHl.I ve liio..lzeme maliyet lerinde 

büJük --artırım cs.t";lı::şc.bilir. Bu bölümün yapacağı araştırma-

lar; pahalı DHl1i ve I~ialzeme yerine aynı nitelikte fak2..t daha 

(16) Aogok., o.44. 

(17) MPl~, ENDÜSTHİ ~VBESJ:, Tedarik Sistemi, MPl~ Yay:ı.nı, (An
kara: 1967), so33; HIGGINS-STIDG~R, s.345o 
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ucuz olan L::.z.k2, bir DHlll ve lklz.er:-·enin kullanılabilme o lant:t

glnl ortaya koyarken, mevcut ir:.ı.::lut süı--ecinin de ,yenide:ı.ı 

.. d . ·~ . . . .... "• , . d h 1 1 ı p:uz en peç:ı..::.':t .ı..mesın:ı.. p-erı:,~:ıoıreces:ı.nClen, uu s:u:a a a en {u -

lanıl:n::Jda olo_n DHL. ve l.lalzemenin dahr:, ekonomil: kulle.nlla-

cağ1nı:.:ı da oı'taycı ç:ll\.s.rabilir. Örneğin; herhangi bir elekt-

ronik aksamda halen kullanıln~kta olan dört karbon çubuk üç'e 

i:ı:ldirilecek olursa, marmıl kalitesinde hiç bir düşüşün olma

~acağl ortaya çıkabilir(l8). 

C- Dağı. tıın Eanalının Analizi 

Dağıtım ke.nall, bir mamulün ya da hiz,metirr sunucula:t'

dan tüketiciye geçirilmesini sağlayan bir djzi pazarla;:na lnı

ru.mundan oluşur. Bu kurumlar, marnulün dağıt:ı.nu için, iJaşka 

deyişle, im8.:c:. t yerinden tUke tim ş-erlerine ı,ı.::: .•. ı-~..üU nul:le t ;:ı.:,;_ 

için çeşitli eyle:Ü·::ı--de buluj_1LJ...rlr.l"cı lYıamuller serbest piyasa-

da i mala tç:ı., sa tıç e leroanı, acenta ya da korn.J.syoncu, top tan-

cı., perakendeci tarafı.ndan satılıro Mamullerin in~latçıdan 

IDÜ§ teriye dek, araya giren her aracı da, fiyatlar yüi;:selir. 
,.. 

AracJ.lar her kademede, kendi işletme giderlerini ve karln:ı. 

fiyat üzerine koyarlar. Bu nedenle, satınalma bblümün<.:.e, 

sat1nalma maliyetlerini azalt1c1 en uygun da(;1t1m kanall bu-

lunmaya çall§:tlır(l9). 

Sat1nalma bölününce dağ1t1rn kanallarının analizi, k:ı.saca 

aşağıda belirtilen biçimde yapılır( 20): 

( 18) RADKE, s.61. 
( 19) CliEATHAM, So 178. 
(20) Aogoko, Sol79o 
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io Sunucu-TLU:etici: En kısa pazaı"'lama kano.lı olan bu. 

kanal, iki aşamalıdıro Bu nedenle satınalan işletme tarafın

dan, satınalma maliyatlerini azaltıcı en iyi dağıtıw kanalı

dıro Eger, sat1n2lma koşulları uygunsa, işletme bu dağıtım 

kanalını seçmelidir • Çünkü, bu dağı tıu kc:ı.nnlından bs.şka bir 

ara-.:.ı olrr.ıadığindan, satınalınacak DHl.I ve l.lalzeme maliyeti 

daha düşüktüre Öte _yandan, özel siparişler aneale sur.:o.cu iş

le trnece imal edilir ve ka li te, biçim ve zamandald değiş ilc-

likler, ancak sunucu işletmeyle anlai:;Dal: suretinle ya:,)ılnbi-

lir. 

ii. S v.nucu Perakendeci-Tüketici: Sunucu ile tüke tic i a-

rasında aracı lc-ı.wumlar yer aldığında, endirekt ya da aracı

lı pazarlaroo. lcan2lı söz lconusu oluro B·u. üç a.;.;amalı kanalda, 

sunucu i le tüke tic i arasında tek bir aı"'acı yer alır. :ciğer, 

iı;?letmenin gereJ;:sinim duyduğu DHlil ve kıalzeırı.e sunucu-tLi.lreti

ci dağıtım kanalından sağlanamıyorsa, alıcı işletmece bu da

ğıtım kanalı yeğ tutulmalıdıro 

iii. Sünucu-Toptancı-Perakendeci-Tüketici: Bu dört aşama

ll dağıtım kanal:ı.., oğ.;.;.r işletmen:ı.n gereksınirn duyduğ-....:. DHM ve 

Malzeme, birinci ve ikinci dağ:ı..tJ.m kanalından sa.ğlanamıyor

sa, bu dağ:ı..tırn kanal:ı.. seçilroelidircı Zor....nlu olmadıkça, bu 

kanal yeğ tutulmamalıdıro 

i V • S,:~nucu:-,ı_ arö.ımc:ı.. AracJ.-Top tancı-Perakendeci-Tüke t:ı.cı: 
,' 

Sunucu J..le tUke tic i arasında üç çeşit 8.l"ac:ı..nın yer aldığJ. bu 

kanal, su t :.nrı. lrrt L ~,ı,q liye 'c le::.~ ini artt ırac.:ı.ğından, kes in li kle 

çok zorunlu lı:al:ı.nn:.ı.:::ı.dıl::ça yeğ tu tHlr;ı::.;:ı:ı).:ı.chr. 
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:cı .• Değer Analizi 

SistemLi. ve anlam ll bir satınalma po li ti~·casJ., "De[;er 

Analizi" tebıiği ile uygulamaya konulabi lır( 21). Değer· Ana-· 

lizi; bir ınH.;,ıulü·.ı, bir i'ikrin ya da h:i:,:ne Li.rı ten~li.r:ı.:ie:ı be.kle

neni sai:;larıu :l~..:.::::;c~.::.ii:..ıi aı-•a.:,>tJ.rmaktJ.ı"'(22)o Değer Analizi tek-

niğini, bir imalatta gereksiz rü:::Üi.)'etleı·i beli:::lerıısk için ör-

güt lü bir yalcla;;;;::ı.r,ı o la.ru};: da tanJ.mlayabilir:. .. c De(;e~ Analizi 

tekniği, önceleri genellikle mamulleri değerlendirmek ve daha 

ucuza sa tJ.nalcı.bilmelc için, sat1nahı:c bölüınleJ.:-i ~ce kullmu lan 

bir araç olaraJ;: :l~~şiliıülmüş, daha sonraLır1 bu teknik gelişti

rilerek mü..."ıendislj_}: böli.il:lüe.:,_"':i. tara1·1ndan adepte ediler-ek "De-

ğer Mühendisli[:;iıı ole .. ral;: l:ullaıulrrısya başlannu,-_;;tJ.r(23). 

Genel olaral-i: iS;ıletmelerin; liıcı.r;rv.llerinde daha ·c::.cuz ve da-

rı.a yarh.rlı DHM ve li:lalzerne kullanın olanaklarınlll araş tJ.rllnı9.

sJ.nda yararla.rıabilccel::leri bu teknilq bir mamulUn, fikrin ya 

da hizmetin en uygun değerini btllabilmGk için gerekli olan 

fonksiyonları en az top larrı ınaliye t le sazlanu amacına yöne lik, 

örgütlenmi.}, siztematık bir çalışrıli::ı.dlr. Değer rnUlıendisleri i-

se, değer anal1zini amacına ulaşt1rmak için gerekli fikirleri 

uygulama ve gel:l.Jtirme ile görevli !·:i.;ilerc1ir(24). 

. . ... 

(21) LIPldAIJ, s.l65; WOOD, sol78; IUı.DKE, s.,99; HIGGINS-STIDG·ER, 
s • 15 2 ; MA LI , s • 104 • 

( 22) Arnold CIHTilJ, !!.Value Analys1 s", The joın:'n_?) of Accou.n
tancy, (October~ 1966), s.54; LIPMAH, s.,1t)O; wOOD, s,l78; 
HENRı, s.114; GLGE, s.,l5., 

(23) CIHTIN, s.,55; CHASE-AQUİLANO, s.649o 

(24) GAGE, s.l5; TE~SİNE, s.,212., 
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İmc.l e::lilece;t m..:.'l:-:l'llt bu teknL~ ynrdınu ile her yönüyle 

(l~o.lite,m:U:tar,rr.aliyet,l:ulla.nıç vb.) am:ıliz edilir., B·o. ano.-

işlevleri( temel, estetik, yardımcı, e--ereksiz) beli2.'1e::-.ı.:1.:c. Be

lirlenen değer ve iş le 'ller te me 1 alım:ı.rc.l:, n:ıamulün imal e-

dilmesinde p:erel:li o lan DHM ve J,!Eılzer:ıede an~:ıli!/~ e :li lir. Böv-
" 

lee e DHK ve k:üzcmonin !m li tes :i s miJ~:tc:.:~ı 

nın an::ıli7.ıi, Dağıtıw k311::lı analizi vb.) ::likkate alın1:=ı.rak 

belirlenir o Bu Ln::..liz som.:.ç ları daha sonra .m:L~tar ve fiyat 

st mı dar t ls.r ı ne,_ J3.11S 1 t ılır ( 25 ) o 

Değer Ano.li:;;;:_:r1i2ı alı.:ş m:ı.liys "l;ler:i.nin azaltı:-,u::.'l.e il:i.şJ:in 

lı::o.'ckılB.rın:ı. lD~mca şöyle sırala,y-abiliriz(26): 

i- Olması gerekenden daha pahalıya mal o lan nın.: ve Ilal-

zem.e l::als~"ılori~ıiıı belirlenmesinde ym"'dır.ı.cı o h18.1::, 

ii- Pahalıya mal olan DHM ve Malzeme lı::alem.inin yeri:1.i tu-

tacal;: dahs. ucuz ya da aynı fi,~ı•atla, dsi1a 1::.-aU.teli 

başl-;:a bir DHU ve rn.alz er:ıc:..ıi.ı o lup o lı112.d:::ı.ğının be lir-

lenmesi:c1d.e \Te ikame .:;inde ye.rdı:ncı o lmak, 

iii- imal etme ya da satınalma analizinin :r:ı.pılmasında 

kullaıulnı:.ısı, 

iv- İmalatto. lmlla.ıulan DBJ'.'I ve J&3.lzemeyi standart hale 

getirere~, stoklarıan DHM ve Malzeme miktarını, dole,

yısı ıle yatırım ve işletme giderlerini azaltmak ve _____ ... __ _ 
(25) CIRTIN, so56. 

( 26) LIPI.lAH, s.165. 
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standru."'t DHM ve Malzemeden dab.2. fazla ınilctarda sipa

rişler veı"ilmesini safi;layo.rak, miktaı" iskontolarJ.nın 

elde edili::ı.osine yaı"dJ.rncl olmak, 

v- DHJ\1 ve Lalzeme spesifikasyonlar ınJ.n( tasJ.rJ.LJ planlaı"J.

nJ.n), sunucurun o lanakların:::ı. ve teknik ge li .ş me lere 

göre değiştirilmesina yardJ.mcl olmak, 

vi- TaşJ.ma ve ambalaj lama maliyet lerinin az al tJ.lıros:ı..na 

yardJ.mcl o lmak o 

Fo İmal Etme ve SatJ.n Alna Analizleri 

ınaleri sonucu_11.da olu,;rtJ.ro Nihai mamul imalatçılarJ., Dlü.. ve Ual-

zer.oenin bir kJ. sr::un1 ya da tamanun:ı.. kendileri imal eder ler, ya 

da sunuculardan sutınallrlar. İşte, bu iki seçenele aı·:;.s::ı.nd.an 

birinin seçimi süreci, 11 imal etme ya da satuıo.lı.1a soı-·u.nu.ıı ola-

l"ak tanJ.nıla::.-ııro Biı:· çok işletme Dhb ve .kıalzemenin tüm:.inJ. ke:n.d.i 

işletınesinde i~.aaı etr.uelc, ya da bir t:::ı.sm::ı.ıu s·u.:nuculara irJa.l et

tirmek zorundaö.lr. İş te bu ikinci uy c;u.lama, "i.;; lor:.ı.n sunucula-

me ya da sat1naln:.a l;:c.:;.:•o.rlarJ.nJ.n teme:ı.ini oluşturur(27). 

Bir iş le tıuenin hangi harmnadde ve r.aulzeıne.ye ger·3ksi!üm 

d.uyClui;u ve buı-ıle.rdan ne r.cıiktar B<:J. t:ı.nallnnıasl gerektigi lconu-- . 
surıda karar alındıktan sonra, bu Gereksinim iki biçimde gide-

(27) USTt.JH, İm .. '11s.t Bndüstrisicı•••••••t so9; CALTOH, sa65; 
BAİLY, s~·46·~· -· ··--- .... -- -- - . 
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ri lir. Bunlar d ::ın bi::.."üıcisi, bu gereksinir~ duy-cı.lo..n lı:G,ı~·,r:ı.Jde 

V e ··~ıa- ı t7 errıerll· '1 '"l1 .,., ı.._., ı-c·. , ... ,:ı,- ··ı "' '1 '-ı :-ı C' .L" ı·-' •1 '" ""=' 1 J. .. · L..J J.J. l . .;.; ._ • ._. .. v I..A. ._..__ ~t.- ... ,~ v .... ı.:.l JlJ.J.i_~_. J 

-ir:,··:· .L' ~· . .-i ·ıl'··"'"'-: ·ı- ·L" ( '.Ju'-') .....,~ .... ._, V.....ı.. J. .. .l......,,_,_"_-~~ \.c._ e 

I. "''le t r··r- ··ı·i ·,·ı "-'·:ı ·:ı ı·ı·:. 1·· ,.., b U: ·ı i i"''' i O 1' 1 ,.., •. , lJ. L-lJ. {·'li 'il. '-"'ll-, 0 • ı lr--. '"'J. ~ u-..~.ı. ____ .t-ıL. v .i c.... .ı. .. J.V,.. l.-.. J..u. ...... , .u.,_;...ı.., ;.• u • .ı. oı.....ı. u..\,.oll.ı.. u...ı.. 

yi, bazen su'cJ..:s:ı::lLı:: .• va göre daha t,cuza i:,ul GlciJ::.liz· .. lHe yan-

ve ı.:ıu.lze;ü<311iıı b::..r ~;:ı sr;unı, ço);u le ez iı:nl etme sini zoı"'"LJ.nlu l::ı-

lar., Bir iş le tr.ıe~ün, kendisince ir.::ıal eJ.ilmesi ya da sunucn.ür.:..r-

- . 

larını zorunlu kılan nedenleri, çu çıekilde sıro.lıy8biliriz(.30): 

İgle tme ler in, .harıuJC.dde vo ~.:ıB.lzGr.ııeyi imal. etme lerini zo-

runlu kılan nedenler: 

i. İşletmenin mevct.:t atıl ;ı.'onle.rın:ı kullanma am.qcında 

olması, 

--------
( 28) H.n .BROOM, ~X:Q.d~tion l.la.Gg)men~, (Homewood, Illinois: 

Richard Doirwin, Ine., 19 7 , s.657. 

(29) A.gGko, s~658. 

(.30) ÜSTÜN, İP.!il~rı._t Endüstrisi •• !.!..!..!.' s.l87G 
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ii., Satınalma liEliyetlerinin aı"tması, 

iii. İşletmenin sunu kaynağını rrUvenceye baG;.larm:ı anıncı 

i V o Bizzat imal etme kle, ka li te:r..in daha e tkin bir biçim-

de kontrol edilebilmesi, 

v. İşletmeni::: geni~; bir imalcıt hacmine sah::':.p olm9.sı, 

vi., İşletuonin so.. tımılına seçeneğinde kçırcıı la::ı t:ı.ğı riziko-

ları, i~J.r...-:..1 e tmek le önle:~.ıs si, 

vii i. İş le tmsrü::::ı DHI:I ve Jı:JE,lzerooyi ima 1 e tınesini zorunL.:ı. k:ı.-

lan i;: le tmo dışı etkenler, 

ix. İşletmenin DHI.I ve Lialzernoyi imal c tm:s ini zorunlu kı-

lan i.glotL1e politikaları, 

İş le tı:ıelerin, DHE ve l~.lzer.,c.~r:~. Ero.:auculc.'.rdı:m sa tınalrııa-

lru. .. ını zorunlu J:::ı.lc,:;.1 be lirl:i. nsdçnler: 

io İşletmenin i:Jelirlenen imal2.t sts.ndartlG.r·ına ulaşe.rrıc.:r:ıa-

sı, 

.. s J.. ı "• .. 'ı l.. "• •• d 
J.:ı.. a llıns mo. seçenegının ımE.:..ı. e ..,;:-:ıe se çener;;::u·le gore, a-

lıa ucuz ve lmli te li Ljamul pı:~rçnlnrının ı::ısğl2.nı:nsınn 

iii o İ mal e tr:ıe ya da sa tınalma seçenel:::lerinin karım biçim-

leri, 

iv o Sa tınaln:ı::ı seçeneğinin seçimini zorunlu l:ılan ekononik 

ve ~teki iolotme dışı etkenler, 

v., İşletmenin politikalarındaki c1eğişimlcı·1n e tkisi. 
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DHhi ve ı . .ıo.lz3:asni~l sc:ı tınc:.lınmas:ı. ya da i:::ı le tmed.e imal e-
• V 

dilmesine karar vermeden önce, maliyet b:ırşıla.~;tır:ı.lmas:ı. ya-

pılır ve buna göre l:<:::rar verilir(31). 

F- Sipariş ve Sözleşmeler 

İşlet!il6 tarafınlan roereksinir11 duyulan D1Il1 ve Ealze-

me su.ııuculrı"dan sc tınal:ı.nırken, iş le tnıe i le sunuculc.•.r ar[ısın-

da birçok anla0rı.ı::zlık çıkabilir. Bu a.nlE,ş:c-ıazl:ı.klt.ı•:ı.n rideri-

lebilınesi için, (jzweden gerc:.l;:li ünlemlcrin el:ı.nması gerekir. 

Sirariş verirken gözönüne nlınnıc~s:L 5erel:en }ı::o,~ullar ş-ı.:ı...nlar-

dır(32)ı 

i. DHM ve Iihlzemeye ilişkin ve işletme tara:t:J.ndan önce-

den bzl:..:Cle::.ıen spes:Lfil::asyonlarJ.n, sunucuya önceden 

gönderilmesi, 

ii o Sözleşme i le fiyat saptann.ıas:ı., 

iii. Kalite kontrolU, 

ivo ilakliyst, teslim ve sigorta, \ 

V. me F=ı1 ı·, .. ,.· ·:ı (l'ecı·ı,~esı' .1- ~,._ ,.~.ı. _____ u -· 

vi. Bozul: ~1.:ır.G.m.::c.:l:le ve malzemelerin be lir lennıesi ve bunla-

rJ.n ne tür bir i~leme tabi tutulacağı, 

viio Patent haklarJ., 

viiio Diğer koşullarcı 

Yukarıdaki koı::mllar gözönüne al:ı.naı~ak, su:r.ıucu ile alıcı 

arasında usuliLrıe uygun bir sözle§me yapılır. Sözle§meye; DHI:I 

(31) A.g.k., s.l87. 
(32) LIPMAU, s.l66; RADKE, s.65. 
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ve Lı.alzeınenin toknjJ;: ıü te l:U:l;:.;rini cösteren 

ni~c resimler vb. eldenerek, sözle~ımenin bir kopyası s·ı_ı_nucı..ı. 

iş le tmeye veriliı", bir kopyası da alı c :ı i.~ le tnı.cnin sa tınalma 

bölU.r:.ıünce muJıafaza edilir. Sipari~ k~.:mlh·.rının içletınenin 

ame.çhcrınsc uycurı bir b:'Lçü:ıde yerine ' . . ~ . ~ - t J . ,'""er; ır ı ..Lmes:ı. c m-=:..u. ir e .OJ~'J.. 
~ ' V 

az al tınaya yaı"iıuc:ı o lacaktır o 

G- Sunucu ve Alıcı İli§kileri 

Satın nlım.'.n DEL ve },lalzeme tutarının anlaşrı:ı.s. toşul-

larına göre zarr:ıanında ve tam o larale ödenrüesi alıcı i,ş le tmo 

için en önowli scırumhül.d;.:tur. Öder.:ıeler, noı"r:r...g,l olarr-:ı;r QlU ~e~ 

kilde düzenlenir(JJ): 

i o Her te slinrlen sonra teslim c::üı.-ı.:::ı.:n DH1l ve l1.1a lzer;a be-

delinin öd.ennıesi ya da som .. 'J1Cl~ ·coE::lin::1c:·ı so2.1ra top-

t :::ıı~_, o··.ı "'·.,:o ''"' ·Jı ln:ıa:::<J. ........ .....ı ......... '"....... &) ..... ı.. .i. ;........ ' 

ii. Her teslimden önce, avans verr:ıel: s1.u::e tiyle mahsubun 

yap ılms.sJ. , 

iii. Yukarıdaki yöntemleri:.ı:ı kaı.":ı.:;:ı;·: olara.k l;:ullanıll11-'J.SJ.. 

Belirlenen z:::.uanlarda yapılmayan ödemelei"', sunucunun 

imalat eylemlerini nksatabiliro Sunucu, sözleşmeye cöre tes-
~. 

li mat ı zamanında gerçekleş tirme.li ve lcali teyi korumalı dır. 

AlloJ. işletme, ı:;ıD.E1C1.mvn zam:.;.D.ındo.. teslim yapams.yacağını an-

ld " d "d···ı 1. a ıgın a, aşa~ı axı ış em_erı 

(33) RADKB, so66o 

;r•.::pı·,~ 1 ·: ·'li" • .; ~ .J.L.--l..l. • 
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i., Tesliud:;~:j_ Jaldu;;,nk escikme sUresi, sm1ucu ile bir-

ii., Tesli:Ji eecikecek hc..r2nı.'l.dde ve r.ınlzeı:K:ye ili.gkin stok 

me v cudv.n.rı .. nş rıu:orel:sinı~-ıey..ı...: l-c:.l''''11··1r·· c··,lr .ı.~ ..... ı.. ' .... - - ._,_'/ ·-~ .;:...ı..:. .... 
.. . b ı· s LU'""le sı e 21-"}-

len nı::o 1 ·i :ı-~ ·,-. 
.u-.,...._~...,.~-- S 

iii. Olc,s:ı. teslid süresine k<:~dc.r ol2.n cerel;:c;i:ı:.lu ıı:i.ktar:ı.~ 

be:.') l ;-.ı,,.,_,' .,.c, l -~ ı·i l" ....... --..1- -'-~-..ı. ..... -·_,1 .............. '" ..... ' 

iv. Gereksini u cLwulan DHL1 ve Lalzcme, ya ba.;;!~a smıucu-

lc.ı-. :lc.ıı 

leri:ün 

BUtün siparişlerin belr;eleri, günlük alış defterine kay-

dedilmelidir., GünlUk alış defteri, satJ.nslmc1 böli.i..Jn yöneticı

since, haftalık olarak denetlenir. Günlük alış defterinin bir 

kopyası, irı:ıala t böllhıüne gönderilir., Satınalmaya ilic-kin fiyat 

değişikl5kleri, hemen satınalma indeks kartına kaydedilmeli-

dir(35). 

2- S toklama 1ı19,J.iye t lerinin Az al tım.ı 

Stoklarial:i optir.:..al yht:ı.rıını hesaplamaya ilişkin en uyglll1 

yaklaş ı nu, u.zun-dönem toplam maliyet leri en s.z d(.i.~eye indiren 

(34) RADKE, s.62. 
(35) A.,g.ko, So77. 
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stok düzeyinin belj<rlenmesi oluşturur .. Stcı~;:lm· 5 ç:~ı2: sto~i: bu-

lundv.rme m.cı.li.ıretL.<r:t ve az stok bulundurı:rı..a mo.li\rotleri olmak . ~ 

üzeJ."e, iki tür malj.yet:-J.n olupnFı.s:ı.na neden o}·,__~r. Optir.ıu.rn ya da 

en uy:rrun çözüm, aşağ:ı.da belirtilen bu il::i tür mrıliyetlerin 

toplamını en az düzeye indirir(36). 

Çok stok bulundurma maliyetlerinden bazıların:ı. şöylece 

s:ı.ral:ı.yabiliriz(37): 

i o Fiziki bak:ı.mdan bozulma, kırılma., çalınma. ve ekono

mik açıdan da değer kaybına uğrama, 

ii. Stolclara bai_;lo..:,1:: .... ::.ı sor::11:1.yenin ±'ırsat maliyeti, 

iii. Stokların yönetimi ve nakledi.i.mesi, 

iv. Depo kirası ve depo binasının amortismanlaı":ı. 5 ısıtm~ 

Ve aydınlatm [iderleri ve koruma giderleri, 

v. Menkul mallara ilişkin vergiler, 

vi. Stoklara ili~kin sigorta primleri, 

V ı._-; • S to lr 1'"ay J. + l"ı·~-, ··ı• ,., +·ı{~~ ı 1 r~"' sııı ... , .ı."' '1-~ c; '···i ll ')er S" .... , rrı· der ,...._ ~'- V cı..L---'-•~ Vc .••••• J~ -C" --·,·-- J: v.!·:· .. ı_ f· -

leri, J.sı tma ve aydınlatma. ri der lc::ri ve kırtasi.Ye 

c; i der leri. 

Az stok bulundurr:ıa r-:aliyetlerinden bazıların:ı. cL· şu şe-

ki lde sıralı ya bi liriz(38): 

(.36) Iv1AYER, So315c 

(37) CHEATHAM, s.l78., 

(.38) A.g .. k .. , s.lBO. 
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i c F·a.2.la alım yc:pıluc•.m<:::.sı nedeniyle, kaybedilen mik-

tar iskontolc'J:'J., 

ii. İms.le.t akse.n:ı.'-ısı ııedeni~rle, yapılamayan sat:ıt:lardan 

elde edile:i1E.yen kar pFylar:ı.(katkı payları), 

iii c Elconomilc oliD9..yan irı;ala t eylemleri nedeniyle yükle

nilen ek maliyetler, 

iv. İr~lat ve satış a~saklıklar:ı. nedeniyle, işletmenın 

müşterilerinin güvenini yi tirroesi, l[r~ybodileın bu 

müşteriler, işletme için Dir firma değer k!:iybını 

oluşturur. 

v. KüçUk partiler halinde fakat çok say:ıda DHl:I ve l.:lal-

zeme alımı, satınalma ve taşıma piderlerinin yüksel-

mesine neden olur. 

vi. Stok yetersizliği nedeniyle; duran imalatı hızlan

dırma, fazla mesai, yeni işçi al:ır.u, ,yeni işçilerin 

eğitimi ve makinaları imalata yenilen hazırle.r:ıa gi

derleri, 

vii. Zaman zaı:nan ucuza sa t:ı. lan DHI-.1 ve lllalzeme ler in alın-

maması nedeniyle kaybedilen gelirler. 

S toklama maliyet leri i le sa tınalr.c.ıa. r:n liye: t leri t8rs 

yönde değişir(J 9). Bu nedenle he:rıı st ol:: maliyet lerini hemde 

sa tınalwa ma liye tlerini az al tma ön enli bazı yön ten:leri şu 

ş eki lde sıralıyabi liriz: 

(39) Reşat TAYKUT, Malzeme :tönetimi ve Stol~ KontrolU, DPT 
Yayın No., 1705 ,":"i;]).j 77, (Ankara: DPT :L ası n ve Te rus i 1 
Şubesi I.Iatbaa Birirni, 1980), s.92~ 
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ii :i. :J:lwnomil:: siJ!c .. riç nıikte:ı:·ı yönterni, 

ivo Tara snınd.c:. i .. :cJ~:.t yönte:rd, 

Jı..- ABC J.önterni 

: 1 ı.- ·.·.1 }"'' l" ı. o '-O ·ı t I" O 1 . ; "'n I.,:; 1 Çe .. , -i ·}-i ı... . .. , : ı _, ,. \" r, G lı .l ;. .. S ~c.... _ı.. V .._, :.~ .:._ :.J _ :...,..!.. ' ,;..: •• ı.c. •• .:. .. v.. :_; • .....:... ı... -· ~ l.'.: ; , , .. . ~ ~ ~..ı..,_. 1 ·._, ~ . .::.~ J. Z.· G :::8 

ile uygulanma olanr:.:L.;l btı.lmu.;,:tuı~(40)o Stol: l~ontroli..J.nde ABC 

yöntemi, bir yı 1 içinde ima le t ta ku.llcı.n:ı lerı DHM ve l.:ıalzer,je 

l:elernlerinin toplam değer içindeki kümülatif yüzdelere göre 

sınıflandırılmasıdır( 41). Bir iş le tmede miktare o. topLı.m 

st.Jkla.r·ın küçi.ik bil" y·h;uesini oluşturan kalemler, ge:n·3llil::-

1e toplam stok değerinin büyük bir kısmını oluşturur. İşlet-

me lerde stoklar ayrıntı lı bir biçir!lde ince len:1is.i.n1·3) genel

likle üç sınıfa ayrılabilirleı"o (A) sı:ufındal;:i sto};: kalem

leri, yıllık kulla.rı:ım değerinin ~·b 75-80 gibi büyük biı" kıs

rü.J.nl olu..~ turdukları halde, miktarca toplxa stokların sadece 

~0 15-20 gibi küçük bir l::ımm.nı olu~tururlaro (B) sınıfındaki 

stok kalemleri, jrı;Llık l~:ullanım değerinin ~0 10-15 1 ini ve mik-

------- -------
(40) HIGGINS-8TIDGER, s.403; RADKE, s.82; LIPMAl~, s.85; TER

Sİlill, s.6JJ; CHASE-AQUILANO, so490o 
(41) CHASE-AQUİLAlW, so490; TERSİHE, s.6JJ. 



- 195 -

tar olarak da ~ı 30-40~.1ık bir kısm:ını olu.~tururlaı-·. (O) sı-
' 

ıiıfındaki stok kalemleri ise yıllık kulla::.um degerinin 

/o 5-10 ve miktar olru."ak da % 40-50' lik bir kısrıD.nı olu:;;ı

tu.rur lar( 42) o 

Bu yöntemde, stoklar üçden daha fazla sınıflarda da 

toplanabiliı" ya da ABC sınıflarının haruiı"'i içinde alt sı

:uflara göre bir sın:ı.f'lama yap:ı.labili.r(43). her igletıaenin 

stoklarının özellikleJ:>ine uyan bir sınıflandırma yapılması, 

miktar ve değer yüzdelerinin de yine bu kriterlere göre 

ABD yöntemi, stok kalemlerinin hem miktar, hem de de

ğer olarak sın:ı.flandırılmasını sağlıyarak (A) ve (B) sını

fına giren stok kalemlerin için daha az, (O) sınıfına giren 

kalemlerden daha çok miktaı"da sat:ı.nalın~~sını sağlıyarak, 

stok maliyetlerinin bU,,Il..ik ölçüde azaltılmı:ı.sına yardımcı 

olur(44). 

B- Sabit Süı,eli Sipariş Verme Yöntemi 

Her stok kaleminin miktarı, önceden saı)tanriU;?,:l bir sü

re sonunda ba lirleniı""o Bu miktarı belirli bir stok düzeyine 

(42) CHASE-AQUİLANO, so491. 

(43) TERSİUE, s.6JJ. 

(44) A.g.k., s.6J3. 
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tamamlayacak sipariş verilir( Ş~KİL:·x) 'd. görlildügü gibi, t 3 

sipariş süresi se1bi ttir. ~li~.:etim hızJ. her s;trede farklJ. ola-

bilir. Do layı s:ı. i le ve .r.i le cek sipariş miktar ları, ql' q 2 , q3 ••• $ 

gibi değişik değerler alobilir(45). bu yönteroie sipariş ver

me taı"ihleri sabittir ve sipariş verilen miktar bir önceki 

sipariş ten beri kullanılan Dil;: tar ile, tedarik s li::.• esi içi::.ıd.e 

gereksinim duyulacal;: miktara bağlıdJ.ra .bu.:ı.."ada yıl içindeki si

parişlerin büyüklüğünUn belirlenroesi11de, mevsimsel dalgalanma-

lar i le, DHM ve iJ.'3. lzeme gereksinme lex•ine. i l:::.,~k1n c::ı.hminlerin 

de gözönünde b<.ı.lu.nm13J.. C''3.:'·'3 !ı:i:e( 4S) a 

f 

,, 
ı 

ı 
ı. 1 
ı ' 

'--+~~ '• -~., 
ŞEYı.İL:l:·- Sabit 

l f~ -'z""""" __ ___.... 
Süreli Sipariş Verme Yöntemine Göre Stok 

ı:ontrolunun Elema..'l'llarJ.. 

KAYNAK: TERSİHE, s.588. 

(45) A.g.k., s.625. 

(46) CHASE-AQUİLANO, s.469. 
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Toplam stok maliyeti, (ŞEKİL~' deJ:r..i grafikte gösteril-
- -

diğ i gibi, iki grup maJ.iJS ';. unsurundan o lu§ ur o Birincisi el

de bulu.."ldurma, diğeri ise sipru."it.ı verme siireleri sonundaki 

Stok Bulun
durma ve". 
Sipariş 
Maliyet
leri(TL) 

Toplam Yıllık Maliyetler 
___ ıllık Stok Bulundurma 

Maliyetleri 

~EKİL~:X:I:Sabit Büı .. eli Sipari~ Veı"m::ı Yönteminde i:i:n Uygun 

Sipari~ Süresinin hesapl~~r~Slo 

KAYNAK: OHASE-AQUILAlm, so470o 

kontrol nedeniyle oluşan maliyetler:lir(47)o ~:ı.d.e bulun:lurrua 

maliyeti, zamanla teı"s orant:ı.l:ı. o larak de2;işir. l::iipariş ver-

me süresi fazlalaşt:ı.kça, yap:ı.lacak kontrol say:ı.s:ı. azal:ı.r. 

~oplam n~liyet, bir minimum noktas:ı. bulunan bir eğridir. bu 

---··-·-----....-------
(47) Aogoko, So470o 
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noldan:ı.n absisi( t
0

) en uygun sipariş verme süresini göste

rir(48). 

0- Ekonomik Sipariş liri.l;::tarı Yönte:ni 

Stok politikasııun temelini. DHM ve Malzerneye ilişkin 

sipari.şin optimal büyüklüğünün saptanması oluşturur. Sipa-

rişin optimal büyüklüğü, 11 sabit sipariş miktarı ybntemi 11 ya da 

diğer adıyla "ekonomik sipariş miktarı yöntemi 11 ile bulunur 

(49). 

Ekonomik sipari:~ miktarı( ESı.I), tablo ve grafik tekniği 

ile, .hem kesin olara)-: bulunarnaz hem de fazla işlemi t"Terekti

riı-·. Bu neienle işletmeler, ESM'nı tablo ve grafik tekniği 

yerine, da.ha pratik olduğu ve kesin sonuç verdiği için, n.ıa

terratiksel formülü kullanırlar(50)o Bu yöntemde, .herbir sipariş 

miktarına ilişkin toplam yıllık maliyetler belirlenir, sipa-

riş miktarına ilişki.iı toplam maliyetlerin birinci türevi sı

fır olduğunda, en düş'Lik toplam m.clli.vetle:c"'•'.\ ula;ıılır. Sipariş 

miktarını en ekonoı:nil;: sipariş miktarı dLize.vinde saptayabilmek 

için, toplam maliyetlerin sipariş miktarına göre türevini sı

fıra eşit kılan siparit,? mildarının hesaplanmsı gerekir. Bu 

işlem sonucunda, ESb'ıun bulunmasında en f·azla kullanılan a,:şa

ğıdaki formill elde edilir(51): 

(48) TERSİNE, so625. 

(49) A.g.k., s.591. 
(50) CHASE-AQUİLANO, s.302. 
(51) TERSİNE, s.593; OHASE-AQUİLANO, so305. 
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ESM= J. x ·y:q;.~~Js._fiereksinm.exBirim Sipariş Ver~~-J~~-~-~Y...~ti 

Biri;.ı Y:!.L·.:ı.': 3tol: Bulundurma l.'.ı.aliyeti 

D- Tam Anında İID3.lo.t Yöntemi 

Son y:ıllarda birçol: iı,ıalnt endüstrisi içletrnesi, ESlJ 

yöntemi yerine sipaı"iş planlamasında sadece stok bulundurma 

:mali:retini en az l:::ılan ve sipari,? maliyetlerini ihır.al eden 

poJ_j_ tikaları terc:Uı etmektedir., Bu yal:l:ı;.p::ıın d:~y:•ı:ı..3.ığ:ı te-

;:::el :iüşünceyi: "imale.t içinde aks.n her çe.:;ıit D!-IE ve lialzeme 

cerekli olduğu ·· c'l ~ ('f'e !' a lr lJ• ~,.; 1~ t ..., "V> ~ ·~ P ··i n V i c< ~- - i ı ' i cı '' an .... o.' l"' - '-' .. - l-~ 1.. c:c.L. .Le ........ c.. e -·o lJ e __ ı,.._v __ yerde· 

b..:..lunme.lı, ayrıca eerekli miktarlar miJ.mkün olan en az sayıda 

olmalıdır" cümlesiyle ifade edile bi li::.:' o Böjrlece ortalama stok 

maliyeti en az olur ve stok p:eri dörıü.7? h:ı.zı ise arttırılarak, 

döner sermayeyi en iyi şekilde kullanmak olurlu olu.r(52). 

Tam anında i mL le. t ( just in time pro:lu.c tion) o lar al;: 2.dle .. n-

dJ.rJ.lan bu yöntarn, özellikle stand.art mamu.ller imal eden iş

letme ler ce kullanabi lecek bir yönt em ni te li[_;ind.edir( 53) .. 

Tam anında i~n1c-.t ycı.prrıa politikasJ.nl Simr::ele.yi_\1} yönetim 

sis te mi, bi lgi sayar d0.ı::ı te k li l.Iaızer:1e Gereksinim PlanlamasJ. 

(ı.TJP)'dıro AyrJ.ca ilk l::ez Japonya'da uyeulsnan Kanban siste

nu de' tam aınnda ioc.la t yapmaya yöne li le fuka t e ı imalatı 

(man-ı..ı.al) ile çal:ıçcn, l::GP'sJ. sistemini destekleyen bir uygu

lanı:'t olarak oldukgc ilr:;i r.;örr~1ektedir(54)fl 
------------------
(52) TERSİNE, St~57lfl 
(53) A.p.k., Sc57lfl 
(54) A.goko, s.572. 
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A~ağJ.da 1\GP sisteminin, sto!::lama maliyetlerini azalt-

rrıadaki rolü açlklanac:ı..l~ daha sonra Kanbarı Sis te mi eı1 basit 

...,ekliyle tan1 tJ.lacaJ~t:ı.r. 

e..- Malzeme Gerel;:siııirn PlanlamasJ.(lvPP) 

J.:GP kı ss.ca, yc:pı lo. cuk uamulü bi lee en lerine ay:ı.rr.J.B.k, 

bu bi le.genlere olan ge.:cet:sinimi hesaplama~i: ve bu miktara 

göre sipariş ple.nl::.Lı.cr:ı yapillB.li: olar&lc tanımlanabilir( 55). 

Bu sipariş verme yöntemi :Oei;er Analizi yön temiııe ben-

zemekle birlikte, aralarındald faı·l:, .hnl?'n:ı.n bilgıtsayar des

tekli olmasıdır ve siparişleri ne erken ne geç, tam e.nında 

ve.rj. le re k SlfJ.r stokla( veya en az stokla) çal1.:;ır:ıa. gerçek-

leşmektediro Araştll"':nfJ.l.Rr, bu sistemin uygulenm.as:ı. sonucun-

da stoldar,1D. r::t1liyetl8j_"'i::ıde % 15-50 oro.n:ı.nda azalma olduğunu 

eöstermektedir( 56) o 

b- Kanban Sisterd 

I~P yöntemi, bir "itme" si st ·s;ıü o larcı.k tanlmls.nmalctadır. 
-

Başka bir deyişle, C'l1Ct imalat programı ile tı:mır:ılc.ne:-ı.ıı hsd~::.fe 

d-:Jğru, mamul ün alt 1-::r-' ~~c-EJC lerini o lu€} turı;n1 ima. ın t 

' :nın ilerlemesini saslcw:J.n bir haberleşme sistemi kurulmak-

tadlro Kanban sistemi ise, bunun tam tersi bir yapıya sahip 

(55) 

(56) 

joseph ORLİCEY, l{~-~:h.~:g,e.g,u;ire:ne,nts ,l?laJ;111in.ç, 
York: Mc Grs.w-Hill Book Compe.ny, f975),- s.l58. 
A.,g.k., Scol58. 
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l--.-:')•l·j ·•·i1r:ıcs~ T1R reıı·i ;"Til,· \1t:ı ı-·.-,ızorıe e'ıı)-'-IJ •. ,. ~-., •• , •·•· v .J.~ _ _,' J · " .>Jr ,.1. '-' ~o.I.Ô ._," g J_ •. V 

si( çekilmesi) S~ı~{·1f'ı·nr• '7° bo''1r1.-.:.""e· ,..,·c;->.-.· 1:1-i J.).,.!·.ı..,.>.ı.' \78 i.ı.::ılzeıı-ıe-
-..·-u--~ ... --- "~~,.... "' ....... -- ~..: ....., .... -~--- ..... -· ........ ... 

ni :rı, gerekli o lduE;l-~ a~ıda ve ı:;ıil;:tarda i le i li iş le w :Jerl-::e zin-

Stoklarda1·ı imale,tc. rönderilecek DHl:l ve l\la.lzemenin rY1H-

::ı:' ::-ıı1lanı,.,u· ıı'~l·i,rt:t1e;,.~,,-ir1 ""'7'-•l+:ı:·,-,., • ·.ı":ı.'r"'e :ı·,,-.-.,:ıa ve k·uı=;urlu. •·· ,_. ,.._ ... - i.~ .~ -·.; ' ,._ ,.... ----· Ci.~ ....... v--. .. J,.....I.ı 5 ~ ~· ~ ..J. ...... 

m.s.:rr:.ü biçiminde olu.;c.n olumsuz sonuçli:l.PJ.n en aza indirilme-

si ile gerçekleştiriliro Sözkonusu olumsuz sonuçlsrın, ima-

la tın h2.ngi safhasında ve ne nedenle çıJ:t:ı.sı sapta.nn=~ı:ı. ve 

fire, artı k vb. orJ.nlexının azaltı ~ınnr:n jHt 0 '; J.:.c ~; J..lrn:-.l:ı. c.l:ı.:. 

Bu tUr olv.nısv.z scun.çlc:.r:. imalatın ~eregi oluşabilecei:.!;i e:ibi, 

e.·erel-cli öı1lemlerin a l:ı.nm:1:r.ı::SJ.., tecrübe siz li le vb. nsd8nler le 

de olu.~abilir. Tekııj_;: böli.imleı"'in verdigi to_leranslarl aşan 

fire, ho.rda ve kusl.U"lu mamul, yu Dlil.l. ve :b.lzeme ks..li 'cesinde-

!d kötülüğe ya en.e:cji l:esintileı•inin m9.kina, teçhisat ve do-

ya :la iş le tme içinde b·u. konuda gereldi önlemlerin al:ı.na...qı..uası 

ve tecrübesizlik nedeniyle olu.:şabiliro Bu~cada önemli olan; 

----------------------(57) TERSİlffi, s.573. 
(58) WODD, s.l75o 
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•• ı ")'Py•:~ lrt·· · . . :. 1 ·' •••. ıU. -'ı';·. ~-~..-.·u···, 'ir",-:::.~.~ --~-·y1( hO) 
• .. ·- ... !..,. •• .................. ).._ J. w··-·-~-.! ..ı. -1. ,.!..-· • .ı.,~,o\J ...:..... ........... ..., ...... ...ı.. -...l....ı.. \, J .,1 • 

• J. 

' - ·- . .i. ll~--. • o) •• ı ·' -~ : ?i ..... 

' , . •, . 
.. ~:-..::ı.t.:.. _::.:_ı-~· 

<·e l~iJ_ 1 ~e 01 ~0i'•OJ·;·i r--i ne cı i 'L"l ei-1\."--iJ.. "".ı.··~-in·' "l r''1'1 '"'tl1 rrı>ıSJ. v ı.. !.:... v .. - .... ı. .ı__..·------- ,.._._.l_ u -ı.. .._, ---..:--··- ._,_ .,.ı..u. -~ .. .u.-. ' i.::: çi leri n 

Ç<::'.ı..l§t:ı..-

rılı:-.:.u:uc.s:ı..; DHli ·.e W.ıalzeroe l:ullanınunı r:österen teknil;: re-

simlsrjn tahm:lnlemolere ;yer bırr-ü~nuyacak ke.d2.r e..çıl: ve ye-

terince ayrıntı lı o L-~cr !: çiz :i. lmesi ve iş le t::node ld her ilri-

li kişiye verilmesi, :ı..~alatı etkileyecek faktörl6rin sUrek-

li e;öze tim altında b1.üundurulması, ö.ı·ne[in; msk:i.na, t&çhi-

ZCJ. t 

bozuk ve kc.liteD:i.!Z, DHL ve L.L8.lzemenin imalata r.:önderil-
·-

r::ıesinin önle:1.me si ve i:"Iı::.ln t sür·esince bozulan ancal: tel:rar 

ima lo ta sokulabilecel( :J:;_::ı-·ur,:ıdr:ld DHI.I ve :.1c. lzer:ıenin izlen~::.e-

si c_:ibi önlemler dUsLinUlebilir(60). 

DllM ve J,.alzeruc }:ullanım waliyetler1~ün azaltıım.nd~;. l=t:l-

L:.~uıa bi lecek y0::1t e m ve 'C: elmiklerden br zı lc.rı, şunJ.L,rd:ı.r( G 1) ~ 
---------------------(59) Aer~k., s.l75. 
(GO) A.c.k., ~.i76. 
(61) RADKE~ ~G99; HIGGDiS-8TIDGER, Sc5c 
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i- Değer Analizi(Value Analysis), 
·-

ii- ABC Analizi(ABC AnGlysis), 

-:ı·ı·ı·- Prose-·· A·ıa· ıı·,,·i(Iıro"c··~,, f.,.,. '·,r~~c-) 
Ö l -'-'- V J::.,_ . .'•'··''-··..L,~ 1:::.: . ..:- J 

--
iv- Rekabet Anc;.lizi(Compstition Anc.lysis), 

v- Kus1u· Anc:ı.lizi(it{e.:.k~less J:ı.nalysis), 

v-ı- İb~;.J(:: Lr.:.~.li.si(Substitution Analysiş), 
-

• • ·;.ı • ı · Y · · t · . ( C 1 • t . I .. ' ' ' ) v-,,_ .uı_e.;p.m on e:ıu or:ı,)J.:aa ıon .ıer;.ı.ıo;:ı. , 

vii i- Ayrıç tıru~·.O.~:ıcre) .Analizi(Par tıc le .L:;:ıo.:ı.ycd o)., 

fire ve artıkları en n.z dUzcs·o indirme ya da DEI.~ ve Ealze-

:me yi en ekonomil;: bir bigimde kullanabi lrr~c :. 1Em~.i.klaı"ı~ul1 a-

raştırılnnBıns. da~~anm.:ktalıro :ı:ukarıds. beli.::.:tilen :::J1c..lizleı" 

yapılırken, diklcat eJil::1esi gereken en öneı.ıli noktayı ima-

l2, t ta kullaın lan Dlil.I ve I.I.::ı.lze;-,ıe :n:ij:tarınd.c;.ld azaltınun, i-

mal edilecek mo.nru.lLiı1 işlevlerini ve stıtıls..bilme ol::J.nL~kları-

nı ortı:d.an kaldırnıari.lC:~Sl oluç turur( 62) c 

Ayrıca, bir işyerinin; makira~ tec::hizat ve donatınun 

etkin bir biçimde yGı~ıe.~ tirL.mesi ve bu yerle;;tirue içinde 

};:ullanılan to.şımc:~ te:·:nolojisi ya da yöi1etimi DHI.I ve ı..ıaızer.1e 

kullanım me.li.)re t lcı":inin c.za 1 t:ı. lm::1sıı-w. bt1yül~ ölçüde ya.rdıucı 

olur( 63). 

------------------
(62) RADKE, s~98. 

( 63) Başlıca dört ge.şi t yerle§i[1 düzeni sözkonusudur: i) Pro
sese göre yçırlef~.rıı, ii) Mamule göre yerle.:;; im, iii) Es
nal:: yerleçim(sabit mamul, hareketli teçhizat, iy) Grup 
yerleçirırl. D::~ho. ayrıntılı bilgi için bkz.: T~RSilffi, s. 
352; CHAS~-AQUILl\.HO, s.216. 
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II- DİREKT İŞÇİLİK( DİŞ) I'!i.ALİYr;TLERİl~İH LZJ;.LTDJI 

ı.:.. İç Kapse.r.DJlJ.Jl ı.re Etl::e.:.ı Ol:Jay:.L.ı ıSLi..renin Az::ltJ.ln:ıns:'. 

DİŞ 1!1& li~re t leri-, bir rı.ıamuli.:t.n ya cls. hizmetin irruü 

G:lilmesinde kt~.ııa~u~~an emeğin parass.l t·J.tf.J.J:'lnl ifade eder. 

Ö!1;}8, bi:'"' m2.:·.o:u.lün ya J.c. l-ıizme tin imc::.l edi luesinde .h&rcanan 

sm'"' e be lir leni:ı:., :Jaiı·::ı. so ::ıra bu J:ı~~rcanc.n s~e p.::.r·ayJ.c i fa :le 

edilir(64)., Belli bir :~1il:tcı•:3 .. aki ınar,ı-ı. .. üLLn ya da hi~.~r:1etin imal 

..::ı·ı"" • • • l,... • ,~.r ...,'.j -i·ı 1---, "'"" (c·':;'}r-'.--,·"\:,-II )' 1 d •• 6ul mc..Sl lÇlll 1drca~~~--'-'- ,_,ı .• ren~l- o _vı.,~,U.ıw., ı:sı.D :..J..L. A . e go-
. 

ru'ildii?:~·u" ı··i"·iı··1a~e ele ~'ıJ~·~::::.b-il~;· )o'\nr><=> :ı.··- .. aı e·1 "lece1r r~·,ıı--·ııl I..A.!.;.;)- ""-~-- 1.. ... ........ .-.. ı.-~ ...ı..---~- e J ... v- .ı..ı.J. J...J.. ,..._ .. ...<-,.l.u....L 

d 1 . t . t ~ . ' ı ,. ı 1 . J ya ra uzme J.ll 6Iı1C.ı- J.Ş K3pS:t::lll1lll ne O 8.CC€:;111111 D6 :ı.r .en-

çülen belli bir mam.ul ve sUrecin l~apsadlğl iş roiictarl~hr. 

Eğer plan ya da. be lir le::ıG 1 eı" eksi lesi z se, imalat, i ;ı ler.:ı sü-

reci ya da yöntem do.i;ru olarc.k uypul~,n1,yor.su ve i~~ıenı mun-

sa-işçilere yasalar cereği verilen d.inlenm.e d.J.çıln:la, -o zaıı.ıaıı 

te:Je 1 iş l;::apsE::rru ırıar,ıulüıı i::ıalr-ı t1 ve iş lerilin yapllms.sl gere-

l:on s U.re i ir( 66). Te;:,:::; 1 i§ kaps~:-:11, daha f'az; la ı::.zc.l t1lr.n.ası 

( 64) SCHIFF-BElHJI~JGE.."R., s o 128., 

(65) Haymond R.LI.-\YER~ Production ş_nd OE_e_r_at.ions J.Iana~ment, 
Third Edition, ~Hevv york: Mc Graw-Hi:1 Bool:: Company, 
1975), s.454. . 

(66) GAREET-SILVER, s.250; RADICE, s.,l16; LIPiiAH, s.145; 
INTillliJATİONAL LABOUR ORGANİZATIONş Introduction to 
Work Study, Third Revised, (Geneva:"J:mernational
Labour Üfıce, 1979), s.lJ. 

\ 
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KAYHAK İLO, \"ork Stwıv, s.l4. 
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l l d •• ··ı 1 .. . , . iT 1 d 1 1 o ı=~nc.:: :sı z en us uı:: C el ır:mıa sure s :ı :ı:.. ı.'" u\rgu aı:ıcı a ou:na u as-ş ~ V ~ ' W 

rrıE.k çok zorcluı"'. Gene llil;:le, gerçek i u le n oiire h. ri bu:.ı:ian 

çok daha fazladır., :Su.::1a, aşırı iş kapsmıu C.enir( 67)" İş 

nedenlerden do layı artar ve verir:ıli li ği 

azaltır( 68): 

i- Mamulün m:d.elindeki ya da belirl3nmelcrindeki eL:sil-:-

lik ler, 

ii- Etken o lr:ıc.y~-~-n i.:.ala t ya da iş le m yöntemleri nede~ 

niyle art<.:~1 iş lmpsamı, 

iii- Yönetinlin yetersizliği, 

iv- İşçinin kontrolü altındaki etken olmayo.n s~1re. 

A- Manru.le Bağlı Olun İş Kapsarıunın Azctltılması 

Mam!..llün modeli, en ekonomik sürecin ve yaplrü jrön-

tamlerinin kullarıJ.l::J.8.sına olanak vermeyebilir. Bu, gonol-

li k lo iDG tal i;; leri c nd Li. s tr isinde ve öze 1 liJüe, büy iJ.l: çap-

bir metal parça, tek bir paı"'ça ha-

linde prese verilecek yerde, kesilecek, perçinlenecek ya da 

kaynak yapılacak rıeldlde haz:ı.rlane;.biliı-). Eğer, nu;nul çok 

miktarda imal edilecekse ya da işletme tarafından yapılan 

benzer marııül dizilerinden biriyse, iınalatda kolaylıt yön'in

den bir düzeltme, nn;:::ıul r:eliştirme aşamnsında yapılabilir·(69). 
---------··-·-
(67) 

(68) 
(69) 

MA.YER, s.455; G-.APJ1ETT-SILVE..'1., s.251; RADKE, s.l16; LIP
NruJ, s. 146. 
İ.L.O., s.16. 
Bernard C.NYE, Pı:()~uct_J.?..l~_J.Elip._e, (lJew York: Mc Graw-Hill 
Book Company, 1970l, s.4. 
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Ayrıca, uzmanlaşma ve standardizasyoJ.ı.~:, r:i t:m;c sure tj_yle, 

ı"ı:.:.:,:nJ p:J·ç<:·l . .::·J ya ds. çe,~,>i tleri azaltılabilinir., Bu yolla, 

yığın halinde ima lo. ta 1.-reçme,r-i sağ lay an büylik irJa la t süreç

lerini:ı l:u llanıliU3. sı o la~:ıı_;ı yar ı t ıl:J <..: t =.ı.J.ır ( 70)., 

Eğeı"' kalite sto.ndartları, mamulün etken bir şekilde 

kullanılması için r-erol~li olanda:1 dah,_ı. yüksekso~ imalat i-

çin harcanacak SÜJ."'e, ır:renel olarak daha dilckatli bir ç&lış-

lnayı P-'erektirdiğinden daha uzun o18.caktır. Bu aynı zt:.rııEndı:· 

zen rrerekeEde:.ı d,,ı. 'ı< fl:csek s tanda.ı ... tds. Jö rı:ınnulleri tGrcih 

edebiliı"ler., Öte yandan k~liteyi, özolliJ.:le satın eJınc-.rı 

ç~-~l1~r:ny1 zorlaştır2.cs.&;ından, iınalat aLtresinin uz2rnasına ne-

tut;_ümalı ve özellikle tutarı::. olrD3.le.rı sağlanrnalı:iır~ Iş-

letme yönetiıui, piyas2,nın ve tüketicinin if:ıtc3i:-ü ve !ı18.ı:rru.-

lii..n kendi teknik :~er.:-:ı.l;:sinme lerini bilmek zorund.:~::lı::. Bun-

lardan ilk ikisi, piyasa an:.:ılizi ve tüketj_ci araştırınası i lo 

anlaşılabiliro E.alito cHizeyi teknik olc::;_rak 'lıelj.r}.cı-::.:li[;inden, 

ancal:: rı.1Brnul c.n:.li::<.:dn ya~)ılma sJ.nı perekt ir e bi li :e. İ me. ls. t 

bölümlerinde kaliteyi se:ı.{:;la.mak, ka li te kon t:ro lü if! levi i-

çersinde yer a lıı"'g Ks:li te kontr o 1 bölüwLi. yn cla bu iş le 

görevli olan ki.:; inin t::üi te düzeyini bilmesi ve dahEı. fazla 

verimlilik elde etmek içLı nerede kalite standartlarını de-

(70) LIPI~N, s.l48o 
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ği.::> tirrnek perekt:i[i ı:·. :lizayn mW1endislii.3;ine bi ldiı·mesi pG-

ı .. ekir(7l).(Ş:CKİLOCL.u)~de r.ıarnule ve süreçlere bağlı i;~: Jcap

zımı ,,.,.östcri lrrıic; tir. Öte yandan( ŞEKİl:.XJ;V)r-tı.e iş kapsamını 

azaltmak için uygui.c.mc:~ı mo.li~ret az::-ıltme. teknik ve yöntem-

1 . . .. ı k' ~. 
er:ı.nı poscer::ıe. tic::ııı .... 

A zc:ü t ılm::l.'3ı 

s;er fiili im2l2ta peçmeden Önce, (!'Crel:Siz i.:; y<;.·.:..'a-

tan o tmsiıleri yoJc G ·c:-.ı:al~ için rereldi önJ.e ı:üer cüı.rıır sa~ :n:ı..-

liye t az al tma çe. b:_ L .. .rı )y...ı_ kez sürecin iş kapsamını a.zal tma-

ya yöneltilebilir(72). 

İmsle.t_ en:iüstrj.si i~)letmelerinde, en iyi yapır,; t~cknik-

lerini ortaya çı karnı':' k iç in bi ı- sUr oç e,r~-ı.ş tırması yc·.prr.:ası 

gerekir., Yöntem gelişti:ı.'ıne ile birleştirilmi~ süreç plcmla-

:.ns:ı., işçi için en UYP-1111 araçların seçir::ıini sa[;la,yacald:ır 

( 73). Bu bar; lanıda l:J. so. ca iş analizi ve iş analizini oluş tu-

tan yöntem {!'eligtirı:uc ve :ı.ş ölçümünü açıklamakta yarar görü-

yoruz. 

İç a:ı:ı::.lizi, J.rx:.lat unsv.ı"larından mümkün olan en yüksek 

dUzeyde yarax· lanab:llmG c.• l:::~ı:L,l:lc.rııu sis tema til;: bir biçiı.ıde 

a.raşt:ı.rır(74).(ŞEIÜL:XV)':le de rör-Ulj_Ji;U r,ibi, iş analizle

ri, bir i~in daha basit ve verimli bir b:içiud.e yapılma 

--------------------
( 71) İcLoOc' s.24. 

(72) RADKE, s.ll7; LIPkAH, s.l48 .. 

( 73) RADKE, s.ll5 ;. J:.ıiPtJ.F, s. 145. 
(74) CHASB-AQUİLAHO, s.338. 
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ş-~;{İL:XIII- I.~amule· ve Si'reçlere Ba~ll İş Kapsm~u 

l_ 
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1 
A.ı-ı·:o.:ı:ul :.l:)l::~·~ir:~10 ve ~c.:-~c::.." f~ntlli::i 

(i:.oc~cıc.:.::l:i ~..-u.nlı~.l:;.::ı.:.rdc.n n~cydana 
gelen aGırı i§ l:2.ps~ı:anı nzal tır.) 

-·-----• --

•

A.2-Uzmanlac;mn ve stnnckrdizilşyon 
(Ustün ir.ıalat süreelerinin 1 kullanılr..usını ol~rlu kılar~) ___ .. __ 

jf.3-Piyasa TUI:etici ve Laı::;ıl 
. If Aragtıronsı 

_J _ (Uygun l:ı:.lite standz.rt.larını sağlar.) 

'
A.4-ffıamul Geliştirme ve Dcje:;: Analizi 

(Aşırı malzeme ;•üzi.:.ndcn artan iş 

--···- __ ._J_ kaps2.r.unı azal~~r:) 
~.1-Süreç Planlaması 
1 (Uygun r.:d:ine seçi::ıini sa\Jlz.r:) 

_l~2-Süreç Phnlu.mz.s:ı. ve i\:·2.:;tı:n:ıası 

l-
. ~~ (Süreçlerin do~ru elz.~cl: yapıl----_ ·-- -- J _ masını saUlu.r:) 

·-· • • ... ._ .- .. -

f• 3-Sili:'şç_ .. planlz.r,ıas:ı. ve Yöntem 
: Gclis"Cir:.:(: 

--l (Aı·aÇıo.rın uy0un seçilr:ıesinis:ı.()lar~) 

• E~4-Yönte:ı: Geliştinrıe 
(Kötü ycrlc~tirt.~c con~!CU nrtc:n 
iş l:&pz.:.r.lını nz<::.l·Cız-.) 

r::·5-Yün·Ccr:: G:·li~tirr.ie ve. İoçi 
Eğitiwi 
(kr.>tü ç~lı~ı::CJ. yürd:.c:.:l~l~i sonucu 
artan ig 1:~~-,sz::.;:ı.ı~-:.ı .:-.::::.ltır.) 

P. !:en rılr.1n~rP. 

'''1 
ş:.;_(İ1 :XIV- l'.!rıliyet Azaltma Tc;ı:nik VP. YöntcmlP.d 

İle Aşırı İ<;; Siircılcırirıirı A?.3l tJ.mJ. 

KAYI-JAK: İLO , ı.~ro :rk Stw'i v, ı:ı'. 2 ı:;. 



- 211 -

1 

r İş Analizleri 1 

, 

Yöntem Geli.:;; tirme, İşin 

dal1e basit ve verimli 

yc.ı.pılr:ıe.sln:ı. sağlamak 

Harımdde ve rıılzem.c, 

o lu:.L:klar:ı.n:ie.n. daha. 

fazla yararlanmak 

1 

ı 
İş ölçJ.uü_, birim 

imalatı olu0turan 

unsurların miktar-

Maliyet az2.ltılrnas:ı.n:ı.n 

etkinliğini art tırrnak, 

i~ısanzücünii teşvik ec18--

ceJ;: Ucre.t E:istemini 

l{urrrıal-:: 

l 

J Birim l:laliyetin azalt:ı.lmns:ı.l 

ŞEKİL:A"V- İsı Analizlerinin Temel Eylemleri 

KAYNAK: NEUNER. t S cı 121. 
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ri de imaL~· t J. o lu.:ı turc n ın-ısurlarJ.n n:d.k tc.r Lı.rJ.nJ. sap tE'Jm.ya 

çalJ..3r:ın iki eylem trrubu .. nda:n oluşur. Birinci gruptalü ey-

lemler yöntem r:sli.:,:;t:i.:c:ı1e ya da iç basitle.3tirrne, ikinci 

r;J.:-uptakiler i:} ölçümd adları ile bj.linir1e.r. Yc5ntem ;relia-

ve bıyJ. plarJ. o.zlc:. 1 trDro. o lcmc:.klnrJ. doğar. Y öntcm p:e li•:,; tirrne, 

ds.ht:ı. lcola~r Ve dabcı. o.tkcıı ,Vöntemlerin celi}til"'ilmesi, uygu-

lc.n:-ı:ns:ı. ve msliJetle~"in c:.zc:.ltJ.l;-ıı::s:ı. :::.LJ~·.c:ı. ile, bir iş,;in 

ys.p:ıl:ı.s;ındaki mevcut ve ö~1erileıı yollarJ.n sistematik olD-

rcık incelenmesi ve r:eli.:;tirilmes:ı.lir(75). Iş ölçLi::n.~i ise; 

1 . . ,. .. 1 b 1 ı· b. . . b ıı· ' . LlC~ cınc:;i. Ve J.i1Sal1[!UCU Ull::'tU" -~-,rının, e- J. J.r J.,JJ., e ı DJ.r 

çalJ..şm .... cı. hızJ..yla(perforr:'lD.nsle:~) ~rapınsısJ.. is:in erereken zarn~:nı 

AmacJ..nuz, i§ an:·. lizinin temelini o lı..:uy tm~ an yöntEr:l 

c_:c.. 1:'.:;; 'c ir~Jc. ve i.~ ölçümLin ün na sı 1 yap :ı. ldığı nı ayr:ı.n t:ı. l:ı. 

bir biçimde incelemek değildir. Ar:ıacırıuz, bu yöntem ve tek-

niklerin uyp-ulc.nması halinde, l.~.P 'nın dahe. .e tl:in bir biçim-

de yürütüleceğini VUl"FU.lamaktad:ı.r. Bu nedenle, yöntem f!e-

li ş tir me ve iş ölçün1~in:ie l:ul laıulan yönte;n va t e~:::ıil:lerin 

----·----

(75) CrlASE-AQUİLANO, s.338; TERSİNE, s.285. 

(76) CHASE-AQUİLAHO, s.345; TERSİNE, s.306; BROOM~ s.215. 
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neler olduğunu sadec(; belirtmekle yetirece[;iz(77)., 

i- Doğrudan ölçue(ya da kronorı.ıetraj), 

ii- Eylem örneJdsrl8sis 

iii- S tandaı"'t bi 1;::-iluriıı sentezi, 

iv- Ane. li tik tal:urıinler, 

v- Temel he..reket standartları., 

C- Yöne time Bazlı O 1aı.'1 Etken Olmayarı SU..renin 

Az al tılmas1 

İmalat sürecinde, yönetimin lw.s·Lu:.. ve noksanl:ıkla-

r:ı ile etken olmayan sU.:ee oluşabilir. ·yonetir:un özellikle 

etken olmayan slire,>ri azal'c::ıı.:L.ı.;c5. sorumluluğu çok büyüktür. 

Etken olmayan SÜl."'G ' a0a~1d2ki biçimlerde azaltılabilinir(79): 

(77) İş analizi ve İş analizinin temelini oluşturan yöntem 
ge li,~ı tiı~rne ve i,~ı ölçümünün nacJJ. 1 yap :ı ld:ığ1 konusun~a 
ayr1ntı lJ. bilrı·i için bkz.: BROOM, s. 212; CH.ASE-AQUILANO, 
s.338; TERS:tlm, s.,285; Şan ÖZ7 ALP, li_~eket V§__?...§-~.E 
Et .. d.. (E ' . . . "" ı . ' . I m T A' :-:s- •• :X. ·r u q, s.:nşenır: ~s.cı.şcnır .1.-o __ l:au.e!IUSJ. ayın_J.~o: 

'1847115, J?skişehir I.T"I.Akadernisi .öasımevi, 1977), 
s.,l-118; I.,L.O., s.Jl-428., 

(78) BROOM, s.,212., 

( 79) İ oL., o" , s .19" 
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bunun uy{!ular;ıe.ya konn:ıasJ., 

ii- Manru.l parçalarrun standardizasyonu., 

iii- Mamul modellerinin tüketicilerin isteklerini kar

;;,>J. layu.cak bir bıçimde diizel ti lme si, 

iv- İş ve sJ.rasJ.nJ.n akJ.şJ.nJ.n etkin bir biçiı:ıde plan

lanması, 

v- İş için p-erekli hamm&dde ve malzeme ile öteki araç 

ve gereçlerin zame.nJ.nda ve istenen 1-:alited.e sağlan

m.:1.8J., 

vi- Bakım ve onarJ.nun zanır-ı.ıunda yapJ. lmF.ı.sJ., 

vii- ÇalJ.şma ko;;tülo.rJ.nJ.n iyi leş tirilmesi ve isı rüven

liğinin sasl[i.:.J.maSJ.o 

(ŞE.h.İL:XVI)'de, verimsiz sürenin, hangi maliyet azalt

ına tekni;; ve yöntemlerınin u:rP-UlanmssJ.yla a.ze.ltJ.labileceği

ni göstermektedir. 

D- İşçinin l~ontrolüı1deld Etken Olmayan Sürenin 

AzaltJ.mı 

ÇalJ.şmı:ı. süJ:>esi:.ıin ta::n olara~: ~:ullanılJ.p l:ullanJ.l

mam3.SJ., bir ölçüde işçiye de bağlJ.dJ.r. Elle çalJ.-2an her

hangi bir işçinin, bir işi kendi isteğine göre daha luzlJ. 

ya da yavaş yapabilecel1;in.e ina...-'lllmaktadJ.r. Bu belli bir 

noktaya kadar doğrudur,. Bu iş te uzun zar:12.n çalı ı] an irJÇile

rin, en iyi ve normal çalJ.ştlklarJ. belli bir hJ.zlarJ. vardlr. 



T 
Temel si.lre=Tcr;;0l j ş 

k3DS<1r.11 

(B15tiin tekniklerin 
ve ·JC5nteınlerin 
tam anlar:ı ile 
l~y;-;:u 1 anma s ı 
d UY"1liT!ı.tnde:) 

Etken ol~syan sU
r2ni!1 tr.:m:.mJ. e?~,er 
h;'tt'n tflkni.': ve 
vö~t~~ler tam an
lar~ı ile ı1v~1Jlanır 
sa ·ro% e·~ilir. 
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Ort8r.r.n kalr.ırıl~Jş olan 

J--------------;~eo>r> l' ""P''"' 

·:o l-~·)azarl2.r:.".a ve UzrJanl::.çr.12. 

-·---
- -···---··- . ._, 

--·- ~- -------

---------
--- --·--- -- --
--... ----

(r.:z.ıaul çe§i"tlili~i nedeni ilc ortzıya 
çıknn boş z;::~.ı~nı c::.:·t:.:~~c.n l~aldı:::-1r.) 

C~2-Stcnc1urc!izasyon 
(Kısa suı~cli 02-lı:.:;r.:~ n~:lcni ile 
ortz.yo. çı::L:!n bog ::~:.~o.nı c::-tu.~&n 

!:aldı:::ır:·) 
c: 3-Cv.r.ıul G::li9time 

(I.:odel c:oi.)i!}il:li!:le::i i~o ctl:cıı 
olm~yc:.n s 2:."-:?Yi azr..ltıi.) 

c:11.--İş ölçü::.ü 
(l:ötU planlcQE:.dan doijz:.ıı boş 
ınr.ıan:ı. uz al tır:) 

c: 5-D}l.: ve ı.:dzo:.ıe !:on·~rclU 
(Hnı:·Li!~~ck~0 ve ~ıı;;,lzc:.:c y..:;!:lu~und~n 
orta~ia e]ıl:un boo z.:::·.2nl 2-.z;:,ltır.) 

c: 6-Eülar.~n2.r2:.1 
(İgçil~·Iin ve r.~:in:;)l::::. .. in 2.rızo.- -· 
lnrınG~n c1oSun bcç zc.i·.::.n.ı a::u.l tır.) 

c: 7-Bnkır::-On:.r:Lr.~ 
(İ şl e·t.r:·:cnin 1: t:·tü l:u~·..ıll :.:.:::ıncl2:.~1 do~2.n 
0·i:.l~cn olı:-:c.·~·:..n s :ı!'cyi c~:::c.l·tıl ... ) 

c~ ~f·~~~{~~/~~~ ri;~~~~~2 ~2.i~~,~;,i ;;~,~~es i 
SU·;}lUZ'o) 

c: 9-Güv~nl jj: 
(ICazulc.r 
ol:.::J.·~·~n 

Cinlcı:üc:::i 
n:xl0ni ile ol~.: .. -c.n 
s·l.:~"":·yi 2.=~1 ·::.::..~:-:) 

ct!:: on 

D~ 1-Etkin !JC·I"scne:l 'Jel ~--~i!::.sı ve 
öz endi!:.!~ ~ -
(Dcv<:;:~~n.~ıı:: vb:-n:ı:(e:nl~::ce olu:;nn 
et!-::0n ol:·.1c.:··ı:J.n s ~~.:ı. ... : :·i c.::~l tıi".) 

D:2-Pe:rsonol politi!:2.s1 ve İgsi !;Ui-tir.;i 
(D ·i'·'--ı.r.c::.zı·:'~~en c'o:-i~ı.., ,..,.·-ı-,.,.n o"'ı-~-:-ı--~"ı. ....... _~o:J.t. • ..... \,ı. .J. .. :..cı'-··' .... ı...-..~· J. ....... 

yan suxcyı nzalı..ı:::-.) 

o:3-İş Güvonli~i E~itir.ü 
(Kazala~- nedcmi ile olu;:.an etken 
olmayan süreyi nz.;:,ltı!".) 

Şl:;Yı:İL :XVI- :~~:aliyet Azal tma Teknik ve Yöntemleri 

İle Verimsez Si:renin Azaltıını 

Klı.YN.i\K: İLO , Y.'o rk S tu d v, s • ?8. 
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Genellikle ken:ii içinde yo ti}ıni,~; ve içine 

çi, lnsu sireler dışında daha hızlı çalışamaz ve kendi do

ğal luzından daha az bir hızda çalıçı'IlE'.yu zorlanırsa, ı.,a

k\tsızlık duyar. Uycv..:ı.1 bir eğitim dı.:;;ında, çalı;:,;nrıa luzıın 

aı.,tıı"'rnak için yapılan lıerhanpi bir girigim, iş teki ha ts.la

rı artıro.caktır. Sadece, işçinin çalı;-şmcldıilı, yani, arka

daS!larıyla kom.ı.,}tu~u, iş bekledi[;i, r;reç kaldığı ya da işe 

gelwediği süreyi aznlt:::rak zaın.c.;ndan artırı;:.ı sağlanabilir 

(80). Yöneticilerin ve işçilerin yetersizliLinden doğan 

etken olmayan sü.re, (ŞEKİL:XYII)'de p:österilıniştir. 

Etken o lmo.yan s~~ı..,:..:nin azaltılması için, işçi de bu sü-

reyi azaltına isteği uyandırılrnalıdır ve işçide işine devam 

isteğini yara ta cak ko.~mlları hazırlarnak da yöne tirıun göre-

vi dir o Etkei.1 olmavan si5.ı.,enin azaltı lnıasınd.a p-özönLL."1.de bu.-

hı.:'ldurulmaaı p.-ereken noktalar şunls.r.:iır(8l): 

i- Çalıçma koşulları: kötü çalışma lw.:;;ulları sık sık 

dinlenme p.erekti:ı."eoeğinden uzun süre çalışmayı zor-

laştırır ve işçide işi sUrekli olaral: yaprna.ğa çalış-

mm2, r-:i bi bir tutumun doğmasına yol açar .. 

ii- ı öne t irni:ı:ı İ·~çiye bakış açısı: Eğer işçi yönetim ta

rafından sadece bir üretim aracı olarnk rörtildüğü-

ne ve insan olarak kendisine bir değer verilmediği-

ne inanJ.rsa, işinde kalınaktan ba,;?ka bir çaba röster-

miyecektir. 

(80) A.g.k., s .. 27. 
( 81) RADKE, s .117. 
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TEioTI~L 

AŞIRI 

C.l-A§ırı kıc:mul ÇeşitliliQi 
(!~ısa süreli çz.lışmnlar 
~~~f~~yıe boş zar;ıanı ya 

C.2-S·~~ncl2.rdizas~'Oli Yol~luDU 
(i~ısa sürı.::li ç:::.lJ.şr::c::.l~r 
ne-deniyle bog z~r:ınnıya
,.~+ ,. \ 

Co J-l'.odel DoGi~' i!:lil:lc~·inin 
sfe:;:e::tirdi\]i d;.ıru~;lz.r ve 
~;;gi~R~P i~!$~~ti:~~.:cn ol:-:1a 

Co4-lş VG si:')t.l"'i~.l:ı:ı.:·in l~0t.i.1 

plJ.nl2.nr:ıc.sı, işçile:::-in ve 
nakinaL:u:·ın bo:; z~-.~-~anlctl"'l 
nı o.::-tı:::-1,.. 

.:. 5-IC.itü )lanlura~d:.n cloğ~n 
h.J.r:t".:.:dde ve malzc;:ie yol:
lu\ju, işçib~·in ve nil!: inal •-
,...,;; h,..,~. "7;:-ır."';ını .... , ":'T'.ı. .... -:""' 

l.;. D-0:jç.ei~l\"~ı.:sisat)b~~zü.;:ı· .. :.kl~ 
rı, işç~:e:rin ve ı:ıal:inzı.

l.::.;;. .. ~n boş z~r:ıanının i:.rtı 

v. 7-::::.stU c.t:,;.ie~:: durw.ılc.:.. .. ı,Jx;
z~: iş ve yaniden işlar:ı.e 
n2doniyle etken ol:r:a~~:J.n 
eli-ren;n .... ~-,.....,;::'!!=:;, 

c: s-:·~i).!~ü ç&ll~·ma koşullcırı 

ıG.'-;1· ..... :.z::l2.r,aarı··ı.::.l<..!' v0 :ı.tıt.; 

g~lrr:oı:'!0 nedeni ile etken 
nl. :,;'·;·:n f',iir·iıı:in : :d ... 1 ....... 

l).l-Ige golı::c:.ıe, SIGÇ k.::.lr;:t::. 
ve bo~ '.~lr.ıa 

D:2-Jil:::o:t.siz işçili!: iş ve 
yeniden i~lei:ıe nı:,dcni il< 
ct!:en ol:.:ayan sUre 

o: 3-:(:::.z;J.lar,durm.al~r ve içe 
aelr:ıcr.ıc nedeni ile et!:er 
cı·.:.:ı.~'2.n sUrcn:i.n artDası 

::üncti;·.:in :··c·~cz-.siz-

li:]i nedeni ilc cb-

~;::.n ct!:CD cl:.:c.yı:.n 
sUre 

İççinin ::cr.t:-ol Und e 

bulunc:ı.n e.:-;!~cn olr:1ayn.n 
sU:cc 

~BKİL ::\vii- Yöneti.ciler:in ve İşçilerin Yetc:l"süli?'inr'!en 

Doi'an Etken Olnıııvan Siire 

Kf,YlJJ\K İLO, r;ork Stu<'!v, s.?.o. 
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iii- Yapılan i:}in bilin:~ıeai~ Eğer işçi ne yaptığ:ın:ı ve 

niçin yaptığ:ın:ı bilmiyor sa ve iş le tmenin arııng ları 

bir çal:ı.gma beklenemez. 

iv- Yönetiriliı: tutumu: Eğer işçi yöne tirnin kendisine doğ

ru davranmad:ığ:ına inanırsa, bu onda, haks:ızl:ığa uğ

rad:ığ:ı kanısını yaratacak ve kendisinden beldeneni 

vermesini engelliyecektir. 

İşçinin i .şini yapma ve e tl;:en. o lmay<.,n s ili" e yi az al tma 

• J.. ,_., .. t• . l ı•t•ı . . ·ı· k' ıs~.~ecı, yone :ımın pe.ı~scme po".:. :ı.~,:::,_s:ı.:·ıL \73 l,?Çıye l lŞ ~:ın 

tutumlarlna büyü le c) lçüde bağlldlr. Per s one 1 po li tikasl, 

yönetim ile çal:ışanla:t' arasındaki tüm iliı:,::kileı"i l;:o.psaı". 

Eğer bu ilişki iyi dei;ilse, maliyet azaltrna teknit ve yön

terolerinin dc.ha etl::ljl bir biçimde işlemesi çok zordur. İyi 

ilişkiler için uygun koşullarl hazlrlarnak, yönetimin göre-

vidircı Sağllkll bir per>sonel politib;,sJ. 5 işçilerl8 iliı]ld

o:.. olun her düzeydeki denetici ve yönetici eğitimini de 

kapsar o 

Güdüleyici uygulaırı:ı lar; değişikliklere aç lk iş ler, 

gerçelcçi ücret yapısı, uyf-Ull olan durumlarda özendirici 

sistemler, işçileri etl:en olmayem süreleri aza~tnDya yönel-

te bilir., 

Etken olmayan sürenin artmaslnda, iş kazalarının ro

lüde büyüktür. İş kaz::,lorlnın olu.çuEıunda ya yöne ti;Jin p.e

rekli önlemleri zarm::.nında alrnannsl ya da iççilerin kötü 
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tutl:ı..r:ı.ları ;ya da her ik:' si birl:U::te rol oynJ.r. .J.-:- Fı 1 e '·,.,.,e ' ... ~ ...... lı ,.._ .. yö-

ne timince uygun bir personel, iş,rüvenlil,i ve eğitim po li-

t:ikası ile is J:c:zalo..rı önlcmcbilir(82)o 

İşçinin kontrolaneleki e tl:G:1 o lme.ynn sü..renin, hs.ı::ı.~i ma-

li,1et az[:ltrr..a teknik ve yönteDleri ile azs.ltllr,bileceği 

(ŞEKİL:l.YI) 1 de. gösteı'ilmiştir. 

2- Personelin EL_~itilrnesi ve Yetiştirilmesi 

Per s one lin e[j;i tilı:.ıe gereksiı:inıinin derecesi tz.n.·.men 

i§in ni te liğine bağlıdıı,. En çok, uz1:n sUreden beri gele-

neksel yöntemlerle y:.~ıJ::.lmakta olan büyUk ölçüde el hüneri-

ni gerektiren işlerde eğitim gerekir. Böyle durumlarda, es

ki ve yeni yön temlerj. ve haı--eke t leri n yapı lrr.ıEJ. sı pereken 

yolları gösterınede filmlere ba~vurmak yararll olabilire 

İşçi eğitimindç önemli olan şey, işçide i0i do~ru bi-

ç5.nde yapma a.l:ı.şkanlıU;:ı. sağlar:12,ktır. Pezısoıwle iş alcı~; sı-

rası, şemrı.lc:-ı.rla ya da m..ı.kine ler::1e çalısı t:ırılarak öğreti le-

bilir ve her hareketin yapılnın. nedeni e..çıklanc:ı.bilir. A;,-rı-

ca resimli yönere-e :cor::r.lcı.rınırı çok b;e.,~J c. rı lı o ldu[;-ı..ı., uy{'U-

lamalar sonucu görülrnU0 tUr( 83) .. 

(82) Orlıen ELJ.lACI, "Önlem mi, Ka?ıa nu I.J.aliyeti Artırır? 11 , 
Banka ve Ekono~)orv.mlar Der.e:_is~, S.3, (Mart,1987), 
s .. 4'1. 

(83) P..ADKE, s .. llB. 
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Yeniden eğiti;-.ıclo, filmlerin özel b:L_· -~eii,s::i vo..rJ.:ı:c. 

İşçi leri e ski alı,?kc:.nlıl:larından vecı0,,.c çir::.r};:en, onların 

bilinçsiz olarak yı:~pt:ı..lcları pek çok h. __ ı"~:.:::~. t ortc:~yı:::_ çıkabi-

liro Yavaçlatılnuş bj_r film gösterisi,om.U1 yaptı{;l bütL":n he-

. .. t . . •'" 1 ı 1 t y • '. t . k ... ,y oıı:ı.. .yon- eır:ı. oc;reıLı'3.'_:7 8 oc..g ı:.:.;y-c:2-c.: ır. on:ı.. .J on o;;l:ın es '"J.f:ll-

ne p:öre farklı olr:ı::~sı ön.smlid.ir. Yoksa i.:;gi, es~:i yöntem:};a.---

ki yolc=;. dönnıeye yöns}obiliı'. Özellikle i~dnde uz-tl:()_ sUreden 

beri çul:ı..0ıyo.rsa, bu olas:ı..l:ı..k yüksektir(84). 

İşçi yeni bir dizi harok::oti c5{;renirl::Gn, başlanelç te. bu 

har e ko t lE: ri C~ d: çabu_;: ;.yap :ı Dilme}: ELi.'J.3C :0 ,\r lrt lll Z lanucak V O {:'"0-

:~s-'caktıro İşçinin bu ~ıc~reketleri rı-erçekten yU.ksek ve den-. . 

r:cli bir· lnsdc yapc.bilmesi için, uz-Lnı bj . .r UiflJ.lu.ı:.ı. c~ovresi 

ll.,_r~n_·nlc'·'.r .• :r->.. q 1LlPC·1 Gl'J.• •; ·.· .. ,.,., ı·l· l-·ı' ri..:,,-, 1 ,.-.·,ı;-·.,·. 'i C ,.. ···y,..,.,, i 8'ı .,, c~iire le-
~y '"'-r-- ,_...ı_.. __ i. ........ ı_.,. __ ;.. •... ,._ ;..·._ ... ..~._.._._ .. ,. . .,.,.~.·-•--·-, U("I,A.~o. . .u....;, ı;.:;ıv .. 

rinden ddıu uzun olh,l:ıı:ıro B·u:ıu .. nln birl:!l:te bu dlu~l:ı.r.ıı Iuzlo.. 

de~işebilir . . b. . ı ve ışç::ı. ..~:.ı..ı~ cere yeni yöntemi kavı-·arnaya ve hız 

kazanmaya başlo..d1ktc.ı1 E:-:·:::.tra, dinlenme süreleri çok dahEl kl-

sa olab1lir(86). 

(84) İoL.Oo, Eo27o 
(85) A•Goko, DeL7a 
(86) Aegokof So28o 
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Eğitim ve yetiştirme süresince yapılması gereken di

~er önemli bir konu da, işi yolundan izlemek suretiyle, iş

çinin işte hız ve hüner kazanmasını ve daha önceden düşü

nülmeyen engellerin ortadan kalkmasını sağlamaktır. 

III- GEl~EL iiviALAT üİDERLERİl~İl'J(GiG) AZALTIMI 

1- Bakım-Onarım Maliyetlerinin Azaltıını 

imalatın programlara uygun bir biçimde yürütülme

si, üç temel imalat unsurundan birini oluşturan makina ve 

tesislerin aksamadan çalışmasına bağlıdır. Makinaların be

lirli zamanlardaki bakımlarının yapılması ve beklenmedik 

zamanlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi, imalat 

aKışını mümkün olduğu kadar aksatmadan yapılmasını sağlar. 

imalat sistemi büyüdükçe ya da miktarı çoğaldıkça, ba

kım-onarım eylemlerinin önemi artar. Yüzlerce tezgahtan 

oluşan bir imalat hattında birkaç makinanın arızalarımasının 

zincirleme etkileri, bütün sistemi felce uğratabilir. Sipa

riş maliyeti sisteminde arızalanan ya da bakıma alınan ma

kinalarınyokluğunu, bir ölçüde giderme olanağı vardır. Fa

kat sürekli imalatta ve özellikle safha maliyeti sistemin

de, arızalanan imalat akışı üzerindeki etkisi çok büyük

tür. Otomasyonun ağırlık taşıdığı fabrikalarda sorunu güç

leştiren bir başka unsur da, otomatik makinaların arıza

larının giderilmesinde son derece iyi yetiştirilmiş, ye-
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tenekli bakım-onro"ım personeline duyulan gereksinmodir" 

Özellikle karmaşık mekanızmahu"ın ve elektriksel ya. da 

elektronik kontrol cii.ıazlarJ.nJ.n yer aldJ.ğı makinalarda, 

bakun-onarJ.m e lenıanlnrJ.nJ.n ça lJ.ş tJ.rJ. ı ).ll[.:. sı zorunludu..r" 

Bakı~onarJ.rn eylemlerinde imalatın aksamasınJ. 1enaz 

düzeyde tutmak pe:ı.·ekir. Fakat bu da ye ter li değildir. Her

han~i o ir makinanın bakıma alJ.nnıası, diğer makinaların bo.~ı 

kalmasına neden oluyorsa, kapasite kaybı var demt:ddir. Çok 

makinalı s:ı.stemlerde, bakJ.m-onarım nedeniyle kapasi teı kay

bJ.nın önlenmesi ayrı bir sorundu..ro Öte yandan be.lum-onarım 

işlerini yUrtitecek ınsan gücunden yaraı-.lanma oranJ.nı da 

yl',ksek tutms.k gerekir. BakJ.r;ı-u~ı~:ı.rn .. e:.ylemlerind.e belirsiz

liic bulunduğundan, e lde ki kısıt lı insangücü o lano.kların

dan en iyi biçimde yararlanılmalıdır .. Bu aynı zamanda, 

bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması açısından da önem

lidircı 

Bakı~onarım eylemlerindelö aksaklı k ların; inıala t 

akışı, verimlilik ve dolayısJ. ile maliyetler üzerindeki 

etkileri şu şekilde özetlenebilir(87): 

io Makinaların ve onları çalıştıran işçilerin boş 

kalmaları, 

ii. Endirekt işçilik ve genel imalat giderlerinin 

artması, 

(87) GARETT-SILVER, s~6ll. 
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iii., Tüketici taleplerinin karş:ı.lanamaması, satışlar-

da düşmeler, 

i V. Aksalelığın me~rdena re ldigi bö lümle i lp.:i li bulunan 

di~er bölümlerdeki gecikme ve boş beklemeler, 

V o Iskarta oranının artması, lmli tenin dUşmesi, 

vi. Sipariş ler in zaııınnında tes lirD edi lememesi nede-

niyla, nıli:ı teı-·iyj_ kay be twe ya :la tazmina t öder:1e, 

Vii o Eksik bo..kım yU zUnden e.rıza oranının artms.sı. 

Ba.ıcır:ı.-onarımj i;:ıs.lo.t sisteminin tümü i le a.r;:.samadan 

çalı.'Jn:ıasını sürdiJ.rE1e.li., bakımı belirli bir plwl çerçevesi 

içinde yürütmek ve bel~lenınec.lik c-,rızaları en az düzeyde 

tutmak, kısaca işletimnin güvenirlik derecesini artırmak 

biçiminde tanımlanabilir(88). Bir fabrikanın güvenirli~i-

ni arttırmaK için, izlenecek yolun, yani temel yönter~n 

belirlenmesi bır zorLU1lulu~tur. İşletmenin yapısı ve di

ğer kısıtlayıcı unsurlar, baKlm-anarım giderlerini azalt

ma yönteminin seçiminde rol oynar. Bir işletme şu beş ana 

yöntemden birini ya da birkaçının uypun bir bileşimini 

seçme sorunu ile lmrçılaşabilir(89): 

i- Bak:ı.rrı.-.-onarım Ekibinin Geniş, Kullanılan Araç S.c:yı-

sının Yüksek Tu tu lma sı 

Bu yöntem seçildiği takdirde, arıza yapan bir ma-

kinayı o anda tamir edecek ekibin var olması,arızaya der

hal müdahale etme olanağını sağlar. Bu yöntemde makinala-
---------
(88) 

(89) 

lıl. I. FAWZI, "Bakım: Amaç ları, Önemi 
T.§lflir Sor::unlar_~--~-e_§2C• syuıTiu, l';ulLİ 
TAnkara:l972), o.2o. 
DLRVITSIOTIS, Se694. 

ve Etkileri" Bakım ve 
PRODÜKTIVİTE LlLHKEZI, 
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r:ı.n bo~; bekleme sUresi l;::ı.sal:ı.r. Buno. knrş:ı.l:ıl:, b '.kL:ı-

ı.. • 
i.Jll". 

ii- Koru.yvcu BakıLJ.C:, AG;:ı.rl:ı.k Vo.r·ilmesj. 

Ar:ı.za meydana pelned.en perekli lwntrol ve bcdc:ı.m 

işlemlarini yaparek, ar:ı.za olasılıLını azaltmaya koruyucu 

bakım denir. Koruyucu bsk:ı.~le beklenmedik arız~l:~ın ima-

l<:ıtl aksntması, bjy:ik ölçUde ö:nlenrid~ı oh.u.. ... Ancr.l~ bu yol-

dan ;r.ı:i di ldi~inde, daha sık y:tp:ı.lu::. b~~ kı ml< :rı n ve z2.r~.mın-

d811 önce deği~ tir i le n :ı_-ıs.rça ların mr~lis G t lerinin ss.!;, lanaesk 

ye_rarla.rla l,:arşıleştJ.rılresı r,-erekiro 

iii- Yedek İID2.1c·,t K~pasitesinin :B:ı.~lxııdurulmas:ı. 

İiil[ı.lat hattının kri ti}: nol::talarınds.. bir Eir:ı.za mey-

dana r:eldiğinde, dcrlı2l devreye sok"o.labilecek yJda 1.~ t1Lki-

ns.lar bulundurulur. Buradan da, imalatın durması ile orta-

ye.~ çıken kayıplar, ysdek makinahLrın nr:.,liyctleri kar-

şılaştırılarak bir l:2rc:ra yar.ılır. 

iv- Mo.l;::i_naların GiJ.venir lik Derece sinin Art tırılmnsı 

İmalatta l:ulLm:ı.lacak makinalc:ı.rın fiyatları yUk-

sek, fakı.t c)ı Urlcx•:. l:zv.rı ols:n tiplerini seçmek ve böylece 

arıza olasılığını c.z::tltr::ıak nıürnkUndüro Değişecek yedek par-

çslar için de aynı .zıey yc.pılaoilir. D,d:ı..a pahalı ve dolayı-

s1 ile güvenilir mr:tldna kullmıar:::ı.k, arıza kaylph.rlnl a-

zaltroada da bir maliyet karş:ı.l<..ı.ştlrllıı:ı.r:.sı söz korı-o.:,ru.durc 
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v- İç Merkezleri Arasında Yarı· Ma;:ıul S tokLrının 

Meydana relen bir arıza nedeni ile iş al:J.s,:J.nJ.n dur-

m.s,sını önlemek için, o:n::ıx•ırJ süresince diğer iş nıerkezlcri-

ne cncc;dçn biriktirilnriş yarı-mamul stol:le .. r:ından aktm"'mo. 

yapılır. Yarı ms.rm.J..l st oklc.ı"ının kspls.dıGı c:üan ve bu_1J 2-

b ,, 1 ra &g e.r.ı.ı:~n para, bi.' ::cliyet Ul1S1.U~u Ol;:.,.:c·c:l: fÖZÖn~lne alın-

.... lı::llr., 

pibi, GIG'leri içersinde en fazla p2y2 sahip maliyet un-

EV...ruilU'. Enerji d:::rbo~,azı, eünümüzde g:.Jzt.~:::·lenmesLıde en 

fazla çaba harcenı::m s;;::uül:::trdan b:::.r tu:esj ;.Lr~ Özellil:le 

imalat sanayi işletrc1el:.-rinde enerjinin yoG,u:ı cı::..;:.~:~:c.J: tüke-

tilmesi ve buna baLlı ol::::.r·Gk de. e~·1crji n::.a]_iyetlerinin çok 

yüksek düzeyde olm2.s:ı, sorunu önemli lwle t:etirmektedir. 

Enerji artırınu, ya enerji k2.ynaklc.rJ.nJ.n en iyi bir 

biç ü:ıd.e kul lanılrıJc'1SJ. i le ( örneG,in; fırın izo.lasyonu, uy c:un 

yakıt/hava ors.nı ij_c ·cc-,;.ı yanmanuı sr..[.l::n1r.ı:ası, artık ısıdan 

yare~lanma vb.,) ya da birbirinin yerini alabilecek daha az 

maliyetli enerji kEıynaklarının kullanılması ile sat.la11abi-

lir(90). 

( 90) LIPIJAH, s oP 186. 
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E '18I"'J·ı· :···-,.ı'ı· 'T"'f-~,:.-rı···ıi pr:·-1 t···- '"o··ı,,f-,_,,.,Jı ~-,,.·, c•.-:.•,-~-c·~-r Ve 
.L • .,.l;.C...,. !)VV,._'-'---- Cl~.ı ... ı.._ ;.J.: ~ .. ~.LJ......,.,ı. .. -·._.. _ _..., J .. '·--~':.~1 _ ., 

-1;:;1etnıe t:u"rı;·;ı1e !Jv;..;r..,e. f·~,~ıcıı·,,,~ı- ,..,·o·st.-.,.ı.--·J.·ı~ -r.;_,iJ ,., ı_. .. ,l''".ı.~ı1 
- ;,:. - V .. ~- .. ..J... ,_ - •-- .0. ;- '- 0 - .... .1..- .1---· •.::' _. S :rre-

cıylet Ureti}Gn ıı..;ı.ün :.i.lsticd yu. cL: 

n·-:: .ı..'' lJ." ı,..ıe b-i Y' <.ı •• ~·V ,~..:. -- ..__ 

·.·!··u· ··l '"ı 1:ıY'J.. rıj 'o;-; ··J.r,da • ı::ıı 
• .... ._. j - .J- .. . '-.i.'::f .L..J.. , - ....... ' 

Ljcktedir. İsteı"' su, :'.eter bulıo..r, isterse sıcak h<WG ku.ll2.-

nı lsı:ı.1. sıual~lıl: fc..r·klc.rının o lu.s tu?-~·-u lw.:ı." cLu~"J_;;;cl.:::;_ •e::EerJ'i 
" - .... t..;ı 

l:cıybı sözkonusu olr;;e.l;:t:ı . .J.ır. Bu nedenle, enerji 1\:o.yıphı.r:ı-

nı en o.z düzsy e i2.ıdirc.: bj_ lmek am..<oıy la, zorunlu ye.'. ll t:ı.r:ıla-

r:ı.P yapılması rrere ki:..' o 

İçletmelerde rc .. ~:llil:lG 

'-.·lı··~ .B., b·· ı'"' ı-.- l ~ "-'d··· -i ;:le.. !-, .. ,.,.-:·,·, r·· de 1 ih .. --.i.. azen u. __ ,_ , .... yıp arı n~ ~ıL.ı~ o .. ,).,~·"'·'~ , J. r er, 

Ge-

~i~tirwe olena~ı ol~2yuca~ından, bu cam dUzaylsrin porta-

tif bir biçi:Jde yalı 'cılru.:<.sı bir çözür.'1 ,yo luü:ur( 92)" DiL, er 
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yandan, J.DJ.nLıll have.nJ.n ,y·LUcscluesi nsd.eniyle olu~ian ener-

ji kaybı da,aspir:::.tör y::.;. da vantiletör c:ibi el: bir s:.ı..stem 

kullmu lmak Sl.ı..re t :ly le önlenebilir. 

B- Buhar Kaçaklo..rJ.nln Önlenmesi 

Bir-c ok iı:ın.lu t endJ.s tr i sj_ i.:J le tmesinde, buhar l:s..zc:.-
~ ~ 

nı ve bu.hc.r iletimi ui st emleri kulle.nılııdkt3.:3.J.:c·. Zc.r:ı.anla 

G • ı . ı 1 . . b . 1 kl ' . ., b"" ··ı e ne J :ı. -~~e onenJSej~C;C;" e ı-,. c.L:ıc.r .~aç c:~ c:.r 1 o :.ı. J_e. L::Yu.r;: en er-
- ~ ~ J 

ji k3.,Yl)larıne. nE: den cı l<:~bi lmekte dir( 93). Bı.:,r.ı.l.:.n için, ka-

zc.ı..rılı:.rı::ı Ji.i.ll t1ıı:.:ı. bir gözUu yolu olabi1ire 

C- Atık Is1n1n De~erlendirilmesi 

İn1E.lat endüstrisi işletmelerinde Jrulla..11.J.J.an buhar 

sa da eJ.cak s..ı., işlevini tamamladıktan sonra sisteme geri 

verilmekte, böylece enerji tüketimi önemli ölçüde azaltıl

maktadlro Buna karşın, bazl tesj.slerde atik J.Sl biçimin

deki bu enerjiden yaearla..---ıJ.lınamaktadır. Bunun nedeni, at1k 

lSlıun sisteme eari verilmesinın güç olduğu koşu.llardJ.r. 

Bu koşull&rln sözleonusu olduğu dvı"'urul:-:rd.:.:t,s.tlk enerjiden 

baş};:a biçimlerde yo..r:::.r sağlanabi lıno};:tel:i.l:'. Öı."'ııcr:iıı; ı cın1n 

ke.J.emelendirilmesi ol:::;r;:."k da adlandll'll2bilecek bir yöntem-

1 L> y u· ·ı~ s e ı~ s 1 c<"' k 1 ı L-t · • ı,. i _ı.:. .. t ... l.. tl - ,._ .......... :ı.._ 

tiren b:tr enerji kaynağı olarnk kullcu:nla-
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bilmektedir(94). Böylece, çok büyük oranlarda enerji artı-

rımı sağlanabilmektedir. 

D- Bakım ve Onarım Yoluyla Enerji Artırımı 

Isı ve elektrik enerjisi kullanılan tüm sistemlerin 

bakımının, sürekli olarak yapılması gerekmektedir. Genel o-

larak, imalat endüstrisi işletmelerinde kullanılan mekanik 

ve ısıl işlem araçlarının, oldukça yüksek güvenlik faktörle

ri bulunmaktadır. Dikkatli bir bakım uygulanmasa bile, bu 

sistemlerle imalat yapmak olasıdır.Buna karşın, bakım iyi ya

pılmış sistemlerde aynı imalat daha az enerji ile yapılabil-

mektedir(95). 

3- Diğer GlG'lerin Azaltıını 

G1G'leri içersinde yer alan kira giderlerinin kısa dö-

nemde azaltıını çok zor olmasına karşın, uzun dönemde kirası 

daha az olan .binalara taşınmak suretiyle, bu giderler azaltı

labilir. Ancak, yeni binanın kiralanması ile kira giderleri 

yarı yarıya azaltılsa bile, kiradan yapılan bu artırım bel

kide işletmeninyeni binaya taşınma giderler~ ile yok olacak

tır(96). Bu nedenle, kirası az yeni bir bina kiralanırken, 

bu binalara taşınma giderleri de gözönünde bulundurulmalıdır. 

(94) A.g.k., s.l98. 
(95) 'ıiOOD, s. 185; LIPMAN, s. 187; BERBEROGLU, s. 198. 

(96) WOOD, s.l84. 
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öte yandan yeni kiralanacak bina ile halen içinde bulunulan 

binanın fayda-maliyet karşılaştırmaları yapılarak, işletmeye 

en fazla faydayı sağlayan binanın seçilmesi gerekir. 

Taşıma giderleri, işletmenin satış hacminin. büyüyüp, 

küçülmesine göre, değişken gider olma eğilimindedirler. Ta

şıma giderlerine ilişkin maliyet azaltımı, taşıma tiyatları

nın ve işletmeye en uygun taşıtma şeklinin analizi ile belir

lenebilir. örneğin; demiryolu yerine karayolu ya da tam tersi 

ya da ambalajlanmamış nihai mamulün alıcıya gönderilip, gön

derilemiyecegi ya da taşımada hangi yolun seçileceğinin ana

lizi vb. taşıma giderlerine ilişkin maliyet azaltımında dik

kat edilmes~ gereken en önemli nokta, ambalajlama ve depola

ma maliyetleridir. 

Seyahat giderleri; hava, deniz, demir ve karayoluyla ya

pılan yolculukların giderleri ile konaklama ve yemek giderle

rini içerir. Seyahat giderlerinden en önemli artırım, "seya

hat gerçekten gerekli miydi?" sorusuna verilecek yanıt ile 

sağlanabilir(97). 

Telefon giderlerini azaltmak için, işletmenin. büyüklüğü

ne göre, telefon santrallarının kurulması en uygun yoldur. 

Böylece; şehiriçi, şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılacak 

telefon konuşmaları kontrol altına alınarak, gereksiz konuşma

lar önlenebilir(98). 

(97) A.g.k., s.l86. 

(98) A.g.k., s.l87. 
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IV- TEORiK S01WÇ 

Bu çalışmamızın temel amacı, imalat işletmelerinin yö

neticilerine, sistemli maliyet azaltımına ~lişkin, ayrıntılı 

bilgi vermek ya da sistemli maliyet azaltıını konusunda onları 

düşünmeye yöneltmektir. Maliyet azaltına çalışmalarının sistem

li bir biçimde yürütülmesi isteniyorsa, her işletme için bir 

MAP'nın hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekir. ~illP'ın

da belirttiğimiz gibi, maliyet azaltma çalışmalarına tüm ça

lışanların katılması sağlanmalıdır. Sistemli ve sürekli mali

yet azaltına çalışmaları, tüm işletmede ça~ışanların katılması 

ile, diger bir deyişle maliyet azaltına çalışmalarının tabana 

yayılması ile olurludur. Maliyet azaltına çalışmalarının sis

temli bir biçimde yürütülmesi amacıyla, komite yaklaşımının 

kullanılması gerekir. Maliyet azaltına komitesi genellikle çe

şitli bölüm yöneticilerinden oluşur. Gözönünde tutulması ge

reken önemli bir nokta, karardan etkilenen tüm çalışanların 

kararın alımmasına bölüm yöneticileri aracılığıyla katıJmala

rı gerekliliğidir. Komite yaklaşımı bu gerekliliği, komite 

eylemleriyle direkt olarak yerine getirir. MAP 1 nın etkin bir 

biçimde uygulanabilmesi için, maliyet azaltma komitesinin or

ganize edilmesi ve ayrıca belirli önerilerin ve gelişmelerin 

gözden geçirilmesi amacıyla maliyet azaltına komitesinin belir

li aralıklarla düzenli toplantılar yapması gerekir. Yapılan bu 

toplantılar sonucunda, uygun öneriler uygulamaya konulur. Ko

mite sadece çalı9anlardan gelecek önerilerle yetinmeyip, po-
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tansiyel maliyet azaltına ~ıanlarıuı belirleyip, bu alanlar

da uyguianabilecek maliyet azaltına teknik ve yöntemlerini 

devreye sokmalıdır. Böylece maliyet azaltına çalışmalarından 

alınacak sonuçlar, daha fazla artacaktır. 

Maliyet azaltına teknik ve yöntemlerinin uygulama so

nuçlarının, maliyet standartlarına yansıtılması da komite

nin görevleri arasındadır. Çalışmamızın en önemli noktası, 

bizim için bundan sonra başlamakt~dır. Standartıara yanaıtı

lan bu sonuçlar ile yeDi standartlar oluşturulmuş ve bu stan

dartlar, maliyet azaltına çalışmalarına başlamadan önce ya da 

bir faaliyet dönemi önceki standartıara göre daha da geriye 

çekilmiş olacaktır. işletmenin bu si;andartlara uygun olarak 

bilfiil çalışması, maliyetierin bir önceki döneme göre daha 

aşagı düzeyde oluşmasını ya da aynı kalmasını sağlJ.yacaktı:c. 

öte yandan, yeni standartıara göre hazırlanacak bütçeler ile, 

(direk standart maliyetleme sistemine göre) hem maliyetierin 

kontrolü hem de maliyet azaltımının kontrolü daha saglıklı 

bir biçimde gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü çalışmamızda da 

ayrıntılı olarak belirttigirniz gibi, direkt standart maliyet

leme(değişken standart maliyetleme) sisteminde, değişken ma

liyetler doğrudan imal edilen mamullere yüklenirken, sabit 

giderler dönem gideri kabul edilmektedir. Böylece, bir an

lamda mamül maliyeti de azalmış olmaktadır. 

Direkt standart maliyetlema yöntemine göre hazırlanan 

bütçeler ile fiili verilerin karşılaştırılması sonucunda o 

döneme ilişkin maliyet kontrolü saglanmış olmaktadır. öte 

yandan, maliyet azaltına çalışmalarına başlamadan önce, ya da 
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bir önceki döneme ilişkin fiili veriler ile, maliyet azalt-

ma çalışmalarına başladıktan sonraki fiili verilerin karşı-

laştırılması ile, geçen döneme göre ne kadarlık bir azalma 

meydana geldigi fiili olarak belirlenmiş olmaktadır. 

Olumlu ya da olumsuz meydana gelecek sapmalar değer

lendirildikten sonra, maliyetierin daha aşağıya çekilmesi 

ya da sabit tutulması için, maliyetazaltmakomitesi çalış

malarına devam eder. Sistemli maliyet azaltıını statik değil 

dinamik bir yapıya sahiptir. çalışmamızın tümünü (ŞEKİL:XVIII1 

da görüldüğü gibi özetliyebiliriz. 

1Ia liyetlerin F•iili :Maliyetler 
Kontrolü ( lvialiyet .Azal tma 
(Direkt Standartı------!oJı Çalı şmaı 8rı Som;_-

... , 

.i:fl8liyetleme Yörı~- cunda Oluşan) 
temi ile) 

Fiili Mzliyetler 
(Maliyet .Aza1trnr Ça-,.__-il .. 
lı şmala.rından .. önce- ' 

Maliyet Azal tma 

Çalışnala.rının 

Sonuçlarının 

Standartıara Yaı

sı tılma sı 

(Yeni Standart- ~~----~ 

ların Olu:ıtu

rulmasJ.) 

ki ya da Bir· ünee-
ki Yıla İlişkin) 

Sistemli Maliyet 
Aza ı tma Çalı şr:ı.a ı,_., rı 

(İma la t lf.[al iye tl eri-
ni .Azaltnıa Çalış
maları) 
-DHM ve ilialzeme 
-DİŞ 
-GİG 

Oluşan 

Sapmalar 

ŞElCİL~XVIII- Maliyet .Azal tma ve Kontrol Döngüsü 
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İşletme yöneticilerinin, bu çalışmamızda ayrıntılı bir 

biçimde açıklamaya çalıştığımız maliyet azaltımının, genel 

b1r niteliğe sahip olduğunu bilmeleri gerekir. Çalışmamızda 

hazırladığımız MAP ve buna bağlı azaltına çalışmalarının, ima

lat enaüstrisi işletmelerine uygulanabilmesi için; kendi ya

pılarına göre, yeniden gözden geçirilip değiştirilmeleri ge~ 

rekir. Gelecek öner.ilerin ve literatüre geçmiş maliyet azalt

ma tekniklerinin ve yöntemlerinin dikkate alınması ve direkt 

standart maliyetlema yönteminin işletmece benimsenmesi ile, 

maliyet azaltıını daha da etkin hale gelecektir. 



ALTINCI BÖLÜI~ 

ÇAYIROVA CAU Slı.Nlı.Yl:l: lı .Ş.' nde SİSTEl\:.Lİ E.ALİYLT .P.ZALTI\IA 

ÇALIŞlfiALARIIJIN LIAP Ç3RÇ!EVLSİUDE UYGULA!i'!ASI VE GENEL 

DE GLRLEH DİRiı:ESİ 
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I- GENEL AÇIKLAMA 

Bu oölümde, özel imalat kesiminden seçtiğimiz tir ima-

lat işletmesinde, imalat maliyetlerinin ne şekilde azaltıl-

dığını inceleyeceğiz. Ayrıca, daha önce belirlediğimiz teo

rik temelleri gözönünde tutarak, yeri geldikçe teori ve uy-

gulamamn değişik yönlerini belirtmeye çalışacağız. 

çayırova Cam Sanayii A.ş.'de sistemli maliyet azaltına 

çalışmaları, ayrı ayrı{ön araştırma, ön tasarım ayrıntılı 

tasarım ve uygulama) ele alınınayıp bir bütün olarak ele alın

makta ve incelenmektedir. öte yandan işletme yöneticilerin

ce açıklanması sakıncalı görülen noktalar sadece genel ola

rak açıklanınakla yetinilmiştir. Bu nedenle, teorik bölümde 

anlattığımız bazı noktaların, uygulama b·ölümünde açık bir bi-

çimde bulunmıyacağıru belirtmemiz gerekir. 

II- İŞLETMENİN TA1UTIMI 

çayırova Cam Sanayii A.ş., 1957 yılında Türkiye Şişe 

ve Cam Fabrikaları A.ş. ile Sovyet Te·chnoexport işletmeleri 

arasında yapılan anlaşma gereğince, düzcam ve buzlucam ~mal 

etmek amacıyla 195,9 yılında işletmenin. inşaatına başlanmış, 

Temmuz 1961 tarihinde ı l~o. lu fırın 7 rnikanalı Fourcoul t 

sistemi ve 37.500 ton/yıl kapasite ile imalata geçmiştir. 

işletme Gebze sımrları içerisinde 130.000 m2 •lik işletme 

faaliyet alanı, 74.000 m2 •lik kapalı sanayii alanına sahip 

olup, sermayesi 2,5 milyar TL'dır. Bu sermayenin% 39.7'si 



- c_ _,IV -

Türkiye Şişe ve Uam labrikaları A.ş.ne aittir. 

1966 yılında Alman ı;ETAG firması ile anlaşma yapılarak, 

Fourcoult sistemiyle imalat yapacak 2 No.lu fırının inşaatı

na başlanmı.Jtır. 1967 yılında 6 makina ile imalata başlayan 

fırının, l96ö ,yılında makina sayısı 9'a çıkarılarak, 45.000 

ton/yıl kapasiteye ulaşması sağlanmı~tır. 

Sanayiinin kaliteli düzcam gereksinmelerini karşılamak 

amacıyla, 1971 yılında İngiliz Pilkinton Porotherns işletmesi 

ile yapılan anlaşma sonucu, 1 l~o. lu fırın tadil edilerek pi tts

burgh sistemine dönüştürülmüş, 1972 yılında 4 makina ve 50.000 

ton/yıl kapasiteyle imalata başlamıştır. Bunun sonucu olarak, 

düzcam imalat kapasitesi, ~ki fırın için toplam 95.000 ton/ 

yıl'a ulaşmıştır. 

1971 yılına kadar sadece düzcam imal eden işletme, in

şaatlarda kullanılan her cins camın imalatını sağlamak amacıy

la Belçika 1 da Chud işletmesi ile işbirliği yaparak 33.000 ton/ 

yıl kapasiteli buzlu ve telli cam imal eden 3 No.lu fırını 

1971 yılında faaliyete geçirmiştir. 

1981 yılının Haziran ayında ise renkli ve renksiz buzlu

cam imal etmek amacıyla işletmenin kendi projesi olan 20.000 

ton/yıl kapasiteli 4 No.lu fırının imalata başlamasıyla~ 

53.000 ton;yıl buzlucam imalat kapasitesine ulaşılmıştır. 

1985 yılında yapılan 3 No.lu fırının tadilat ve moder

nizasyonu ile buzlucamda toplam imalat kapasitesi 56.000 ton/ 

yıl•a çıkarılmı~tır. 

İşletmenin 1987 Aralık ayı sonu itibariyle ~oplam imalat 
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kapasitesi 135.900 ton/yıl olup, aynı tarih itibariyle yurt

içi satışları toplamı 38.729.200.000 TL., yurtdışı satışla

rı da 14.0)7.200.000 TL•dır. İşletmede 1459 personel çalış

maktadır. Bu personelin 1180 adedi işçi, 176 adedi teknik 

personel, 103 adedi de genel hizmet personelidir. 

1- imalat Konusu 

A- Düzcam 

çayırova Cam Sanayii A.ş.'de, düzcam 1 ve 2 ~o.lu 

fırınlarda imal edilmektedir. 1 No.lu fırında 2 adet 210 cm., 

1 adet 270 cm. maksimum net istifade ile çalışabilen toplam 

4 makinada, pittsburgh sist.emi ile imalat yapılmaktadır. Or

talama 0.3 mm. kalınlık, 7.2 mm. kesim toleransında, min.70 

cm., 210 cm.lik makinalarda max. 180 cm., 240 ve 270 cm.lik 

makinalarda max. 200 cm boyda, 3 ~., 4 mm. nadiren 5 mm. ve 

daha fazla kalınlıklarda düzcam imal edilmektedir. 210 1 luk 

makinalarda 2 mm. kalınlıkta imalat yapılabilmesine karşın, 

2 mm., 6 mm. ve daha fazla kalınlıklarda çalışılması halinde, 

kalite ve verimlilik olumsuz yönde etkilenmektedir. 

ı 1~o.lu fırında parçalı imalat min. 60 cm. genişliğinde 

maxsimum bir makine için 3 parça olacak şekilde yapılabilmek

tedir. Ancak 2'den fazla her türlü parçalı kesim ve makina öl

çüsüne uymayan ebatlar, zayiat sebebi olmaktadır. 

2 No.lu fırında, 5 adet 180 cm., 3 adet 210 cm., 1 adet 

240 cm.maxsimum net istifade ile çalışabilen toplam 9 maki

nada ~ourcoult sistemi ile imalat yapılmaktadır. ortalama 
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0,2 mm. kalınlık ~ 3 mm. kesim toleransında, 2 mm.de maxsi

mum 13u cm., 3 mm.de maxsimum 180 cm. boyda olmak üzere 2 mm. 

3. mm. kalınlıklarında düzcam imal edilmektedir. 2 mm. imala-

tı, 180 cm. ve 210 cm.lik makinalarda yapılmaktadır. 

2 No.lu fırında plaka camlar masada el ile kesildiğinden, 

camın + 3 mm .• kesim toleransı ile boydan 2, enden 4 parça ol

mak üzere makina net genişliğine uygun ebatlarda toplam 8 

parçaya bölünebilmekteair. 

Düzcamda + 2 mm. kesim toleransının altındaKi ve küçük 

ebatlı camlar özel kesımli camlar olarak adlandırılır ve bu 

tür camların kesimi özel kesme bölümünde yapılmaktadır. 

E- Sable Cam 

işletmede kum püskürtme yöntemiyle sable cam imal e

den 1 adet sable makinası mevcuttur. Oldukça eski ve kapasi

tesi düşük bu makinada, maxsimum 180 cm. eninde camların sab

lesi yapılabilmektedir. 150X210 cm. ebadında bir cam için sık 

sık ar.ıza olması rıedeııiyle 2500 -2800 m2 aylık kapasiteye kar

şın, ancak ortalama 200 m2fay imalat yapılabilmektedir. Bu i

malat miktarı, cam ebadı küçüldükçe azalmaktadır. 

u- :Buzlu uam 

a- Renksiz Buzlu Uam 

3 i~o.lu fırınlarda, + 4 mm. kesim toleransı ile 3 

mm. ile 12 mm. arasındaki kalınlıklarda renksiz buzlu cam ima-

latı yapılabilmektedir. Minimum 120 cm. maxsimum 300 cm. boyda 

imalat yapılabilmektedir. Kalınlık toleransları: 



Kalınlık (mm) Tolerans (mm) Ölçümler Arası J.ı'ark En Çok(mm) 

3 + 0,3 0,4 

4 + 0,4 0,6 

5 + 0,5 0,7 

6 + 0,6 0,8 

6,ın üzeri Kalınlıgın % l5'i Kalınlığın % i.5'i 

Makinalarda parçalı imalat + 4 mm. kesim toleransı ile 

200 cm. şerit genişliğine uyacak şekilde maxsimum 2uD cm. 

boyda ve 3 parça olarak yapılabilmektedir. 

b- Renkli Buzlu uam 

Mavi, yeşil, bal, sarı buzlucam imal edilen 4 No.lu 

fırında, her renk değişimi 4 günlük imalat kaybına neden ol

maktadır. 

D- Telli uam 

3 J'Jo.lu fırında, 200 cm. net genişlikte, 0,8 mm, ka

lınlık, + 4 mm. kesim toleransı ile 6 mm. kalınlıkta ctüz ya 

da çeşitli desenlerde renksiz olarak minimum 12u cm, maxsimum 

300 cm. boyda imal edilmektedir. Kalınlık toleransları: 

Kalınlık tmmJ 

6 

Tolerans (mm) Olçümler Arası Fark bnçok (mm) 

+ 0,6 0,9 

6 mm. •nin üzeri kalınlığın % 15 1 i 

2- imalat Süreci 

Kalınl~ğın % 15'i 

Hammaddenin dökümü ve tasfiyesi işi, önce belli bir 

miktar üstünde denenir. Daha sonra olumlu sonuç alındıktan 

sonra, potalarla çalışılır. İlk pişirime uygun bir soğutma 
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işlemi uygulandıktan sonra, potanın içindeki curuf, tezgah 

üzerine dökülür ve bu curuf camın kalınlığını ayarlıyacak 

olan iki madeni cetvelle donatılmış bir silindir yardımıyla 

düzgün olarak tezgah üzerire yayılır. lkinci pişirim ise, 

sonunda ısı derecesi gittikçe azalan uzun bir tünel ya da ha

va kanalı bulunan devamlı . pişirme fırınlarında yapılır. Bir 

distüribütör yardımıyla fırından alınan cam artık haadelen

mi§ ve uzun bir şerit haline gelmiştir. Bu cam şeridi, uzun

luğu yü.z metre kadar olan bir germe silindirde ısıtılarak 

genleştirilir. Daha sonra cam şeridi, dökme bantlarının ara

sından geçirilerek, aynı anda iki yüzü birden cilalanır(twin

douci) ve şerit düzgün bir donukluk kazanır. Otomatik olarak 

kesilen cilalı camlar, sürekli olarak çalışan cilaleıma atöl

yesine gönderilir. Yüzeyin kazımıarak düzeltildigi cilalama 

işlemi sırasında, işlenınemiş camın kalınlıgı yarıya iner. Yu

varlak ve büyük bir platform üstünde alçıyla tespit edilen 

cam, cilalama cihazına geçer. Bu alet, yatay yerleştirilmiş 

yuvarlak tablolardan(perdah taşı) ~e dökme bantlarından mey

dana g,elmiş tir. Bir yandan pla tforrn hızla döndürülürken, bir 

yandan da cam tabakası üzerine su ve kum. karışımı gönderilir; 

böylece cam tabakası ve dökme bandı arasından ezilen kum ta

neleri, cam yüzeyini aşındırır. Cilalama işlemi bittikten 

sonra, sabunlama işlemi için, kaba kum yerine daha ince tane

li özel olarak hazırlanmış kum kullanılır. Perdalılama işi de, 

cilalama cihazına benzer bir aletle yapılır. Yalnız burada 

perdah taşı yerine, üstüne devamlı olarak kırmızı demir ok

sit tozu dökülen sert keçe le.vhalar bulunur. Cam tabakaların 
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işlenrnek üzere çeşitli aletıere taşınmasınada vantuzlu şasi

ler .kullanılır. Daha sonra, yıkanıp kurutulan camlar, tica

ri boyutlarda kesilmek üzere özel kesme bölümline gönderilir. 

Düzcamın bileşiminde ortalama olarak % 72 silis, % 1 alümin

yum, % 2 magnezyum oksit, % 13 kireç ve % 12 soda bulunur. 

III- İŞ.LETHEHİU MALi.YET KOliJTROL S1STEI"1İ 

1- Sisternin Temel Yapısı 

İşletme kuruluş tarihinden itibaren, imalat maliyet

lerinin belirlenmesinde, tam standart maliyet yönteminden ya

rarlanmaktadır. öte yandan işletmede imalat; dökme, tasfiye, 

eritme, haddeleme, ikinci pişirim ve cam yüzeylerinin işlen

mesi(cilalama, sabunlama ve perdahlama) safhalarında sürdü

ğünden ve bu safhalar arasında sürekli ve düzenli bir imalat 

akışı olduğundan, işletmede safha maliyeti sistemi uygulan

maktadır. 

A- Standartların Belirlenmesi 

a- DHM ve !~al zerneye İlişkin Standartların Belirlenmesi 

DHM ve Malzerneye iliçkin miktar standartları, iş

letmede imal edilen herbir mamul çeşiti(düzcam, buzlucam, 

renkli buzlucam ve telli cam) için ayrı ayrı Mühendislik-Etüd 

Proje şubesince, mühendislik analizleri ve herbir fırının ni

teliğine göre geliştirilmiş imalat formüllerinden(reçetele

rinden) yararlanarak belirlemekteair. Herbir DHM ve Malzeme

nin standart miktarı, mamul çeşidine göre ayrı ayrı belirlen

dikten sonra, bu hammadde ve maızemelerin standart fiyatları 

ile çarpılarak, ·standart DHM ve Malzeme maliyeti belirlenmek-
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tedir. DHM ye Malzeme fiy~t standartları ise, satınalma bö

lümünce, herbir DHM ve Malzemenin gelecek hesap dönemindeki 

belirlenen ortalama fiyatlcırını, piyasa araitırması ve geç

miş dönemlere ait verilerden yararlanılarak belirlemektedir. 

b- Direkt 1şçiliğe ilişkin Standartların Belirlenmesi 

İşletmede direkt işçilikler ikiye ayrılmakta ve bun

lar aşa&ıdaki şekilde tanımlamnaktadır: 

i- Standart direkt işçilik: imal edilen mamulle di

rekt olarak ilgilendirilen ve standardize edilmiş işçiliğe 

denir. 

ii- Standart olmayan direkt işçilik: imal edilen mamul

le direkt olarak ilgilend~rilebilen, fakat standardize edil

memiş olan işçiliğe denir. 

Kayıt sisteminde standart direkt işçilikler ile standart 

olmayan direkt işçilikler aynı ana hesaplara kaydedilmektedir. 

Çayırova Cam Saııayii A.ş.'nde direkt işçilik giderleri, 

aşağıdaki unsurlardan meydana gelmektedir: 

i- Dökme ve tasfiye 

ii- Eritme ve haddelerne 

iii- İkinci pişirme 

iv- İşleme(cilalama, perdahlama, sabunlama) 

v- Kesme 

vi- özel kesme 

vii- Ambalaj malzemesi imalat.ı 

viii- Ambalajlama 
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Direkt işçilik standartları, süre ve ücret standartla

rı olmak üzere ikiye ayrılır: ZamanEtüdü Bölümü uzmanları, 

makine takım, kalıp ve diğer teçhizat ve donatırola ilgili 

verileri esas alarak ve kronometrajdan yararlamrak her iş

lem için gerekli süre standardını belirler. imalata hazır

lık, imalatta süre kaybı, takım tamiri ve benzeri hususlar 

içinde gerekli karşılık, bu süre standardının belirlenmesin

de gözönünde bulundurulur. Direkt işçilik süre standardının 

ikinci aşaması, her mamulün çeşitli işlemleri için ayrı ayrı 

standart sürenin hesaplanmasıdır. 

Direkt işçilik ücret standcirtları, toplu sözleşme ile 

asgari ticret esaslarına göre belirlenen fiili ticretler orta

laması olarak hesaplanmaktadır. Mtinferit fiili ticretlerin be

lirlenmesinde; ilgili işçinin bilgisi, kıdem durumu ve tecrü

besi etkili unsurlar olmaktadır. Böylece bir işyeri, bir tez

gah için hesaplanan standart ücret, farklı fiili ticretlerin 

ortalaması olmaktadır. Daha önceleri sistemde yer alan maki

na saat ücretleri, bugün uygulanmamaktadır. 

c- Genel imalat Giderlerine :li.lişkin Standartların 

Belirlenmesi 

Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nde genel imalat giderleri

nin başlıca kalemleri, aşağıdaki unsurları içermektedir: 

- Endirekt hammadde ve malzeme(Fuel-Oil, ~G, Yedek 

malzeme), 

- Emdirekt İşçilik(nezaret, teknik, fazla mesai, bakım

onarım), 



Bölüm gıderleri{ısıtma, aydınlatma, işveren sigorta 

hissesi, amortisman, v.b.) 

- Endirekt bölümler gider hissesi(depolar, kalite kent-

rol, resimharıe, vb. enöirekt bölümler). 

Başka bir deyişle, genel imalat giderleri, genel yöneti'ın 

ve satış giderleri dışında kalan tlim endirekt giderleri içer-

mektedir. 

Genel imalat giderlerine ilişkin standart maliyet, Muha

sebe Bölümü tarafından, ilgili bölUmlerle ve kısımların.işbir-

1iği ile belirlenmektedir. Bu giderlere ilişkin standart mali

yet, e;ider~merkezine bir standart oran· ile yliklenrnektedir.Stan-

dart oranın uygulandı~ı ölçü birimi, standart direkt işçilik 

maliyetidir. 

Standart yükleme oranı, genel imalat giderlerinin hem sa-

bit hem de değişken kısımları için ayrı ayrı belirlenir. Stan-

dart yükleme oranı, uygulanacağı dönem ve kısırna ait genel i-

rnalat giderleri tahmini tutarının(standardın uygulanacağı dö

nemden önceki dönem giderleri + standartların uygulanacağı 

dönerne ilişkin olarak tahmin edilen artacak ya da azalacak gi

derler) O döneme ilişkin direkt işçilik standart maliyetine 

böllinerek belirlenir. Şöyleki: 

Genel İrnalat Giderleri_ Tahmi:rp. Ge:ımel İI1l.a.l~_:t.G_~.derle.E.i. .. Tutarı 
Standart Yükleıne Oranı- Direkt İşçilik Maliyet Tutarı 

2- Sistemin İşleyi~i 

işletmede uygulanan standart maliyet yönterniııin işle

yişini, bir 9ekil yardımıyla anlatmak olurludur.(ŞEKİL:XIX)'da 

işletmede standart maliyet yönteminin muhasebe kayıtlarında ne 

şekilde izlendiği, ana hatları itibariyle gösterilmiştir. 
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Çayırova Cam Sanayii A.ş. 'nde IJH~~ ve Halzeme hareket

lerinin muhasebe kayıthırı, aylık olarak yapılmaktadır. Sa

tın alınan DHM ve Malzemelerin fiili fiyatı ile, o JJHM ve 

Malzeme için öngörülen standart fiyat karşılaştırılır. Sa

tın alınan DHM ve Malzeme miktarı.da gözönünde bulundurula

rak, satınalma fiyatında, standart fiyata göre artış ya da 

azalışıara bakılarak; DHM ve .l"lalzeme fiyat sapması hesapla-

nır. 

DHM ve Malzeme kulla.w.m(miktar) sapması ise; imalatta 

kullanılan malzemenin sta:ır.ııdart miktarı:ıı:un sta:ırııdart maliyeti 

ile, imalatta kullanılan malzemenin fiili miktarının standart 

maliyeti arasındaki farktır. 

Direkt işçilik(DiŞ) için ödenen fiili saat ücreti ile, 

standart ücret karşılaştırılması yapılarak, eğer aralarında 

fark var ise, bu takdirde ücret sapması hesaplanır. Bu hesap

lama yapılırken, fiili süre dikkate alını·r. 

DİŞ süre(verim) sapması ise, fiili DiŞ süresi ile, stai~

dart Diş süresinin karşılaştırılması sonucu, eğer aralarında 

bir fark var ise hesaplanır. 

Genel imalat giderleri(GİG), fiili tutarlar üzerinde mu

hasebeleştirilir. 

IV- İŞLETMEDEKİ SiSTEJVJ.Li I-1ALİYET AZALTMA ÇALIŞJ\1ALARI1H.iil 

DÜM~Ü VE BUGÜl~KÜ :OUli.UivJU 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.ş.•nde ve buna baglı 

yirmialtı işletmede, sistemli maliyet azaltına çalışmaları 

21.1.1983 tarihinde ana işletmece hazırlanan "Maliyet Azaltına 
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Programı" çerçevesinde başlatılmıştır. Bu pro~ram, ana iş

letmeye baglı olarak olu~turular. Merkez Maliyet Azaltına Ko

mitesince yürütülmektedir. Merkez Maliyet Azaltına Kometisi'n

ce ilkönce, baglı işletmelerden üçyüz yUnetici~n katıldıgı 

maliyet a~altma seminerleri dü:lenlenmiş ve böylece yön;:;tici.

lere maliyet azal tma konusm1da gerekli temel bilgiler veril

miştir. Bu seminerler aralıklı olarak sekiz ay.devam etmiş

tir. Daha sonra, Merkez Maliyet Azaltına Komitesi, baglı iş

letmelerde maliyet a~altma ç~lışmalarırn daha düzenli kontrol 

etmek ve yardımcı olmak amacıyla, kendi bünyesinde, üç ıvıali

yet Azaltına Koordinatörlügü oluşturmuştur. Bu koordinetörlük

ler aracılıgı ile her işletmenin Maliyet Azaltına Programları 

ayrı ayrı hazırlanmış ve her işletmede Merkez Maliyet Azaltına 

Komitesi'ne baglı Maliyet Azaltına Komiteleri oluştur~lmuştur. 

Çayırova Cam Sanayii A.ş. sistemli maliyet azaltına ça

lışmalarını .I.Grup Maliyet Azaltına Koordinatörlüğüne baglı 

olarak yürütmektedir. Gerçi İşletme bünyesinde oluşturulan 

komite çalışmalarını, ba~ımsı~ olarak yürütmektedir. Ancak 

Merkez komite potansiyel maliyet azaltına alanlarının belir

lenmesinde ve ilgili projelerin incelenmesi.nde, I.Grup ıvıali

yet Azaltına Koordinatörlügü aracılıgı ile yardımcı olmaktadır. 

Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 1 nde 1983 yılında başlatılan ve 

hala sürdürulen sistemli maliyet arlaltrna çalışmaları ile, bü

yük başarılar elde edilmiştir. Örneğin; 1987 Aralık ayı iti

bariyle, işletmede hazırlanan maliyet azaltına proje sayısı 

24 ve bu projelerden uy~ulamaya koLulanı 13'tür. 1987 yılı 



i~in hedef maliyet a~altımı olarak, 339 milyon TL planlan

mış ve 312 milyon 300 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleşma oranı, planlanana göre % 92 1dir. 1987 yılı için 

gerçekleştirilen maliyet azaltımının % l 1 i enerji maliyetle

rinden, % 59'u DHIVl ve Jvlalzeme'den, % 25'i Diş maliyetlerin

den ve geri kalan% l5'i de öteki maliyetlerden saglanmıştır. 

V- iŞLETHEDEKi SİST~HLİ HALiYET AZALTMA ÇALIŞMALARI 

1- Yönetimin Desteginin Saglanması 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nde ve bağlı iş

letmelerde maliyet azaltına çalışmaları fikri, işletmenin Ge

nel Müdürlüğün'ce Amerika'daki en büyük cam işletmeleri olan 

PPG(Pittsburgh Plate Glass Industries), Owens Illinois ve 

Corning Glass İşletmelerine 1983 yılının Ekim ayında yapılan 

ve üst düzey yöneticilerin katıldığı 14 günlilk bir gezi sonu

cu oluşmuştur. Daha sonra, Genel Müdürlükçe, Amerika•daki bu 

üç işletmenin, Maliyet Azaltına Programıarına benzer bir prog

ram hazırlanmıi:;l ve uygulamaya konmuştur. Bu gelişmelere para

lel olarak ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.ş.'nin yönetim 

kurulu kararıyla, tüm bağlı işletmelerde ve dolayısıyla Çayır

ova Cam Sanayii A.Ş.'nde sistemli maliyet azaltım çalışmala

rına başlanmıştır. Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin üst ve orta 

yönetim düzeyleri:nde bulunan tUm yöneticıler, Merkez Maliyet 

Azaltına komitesince düzenlenen maliyet azaltına seminerlerine 

katılmışlar ve gerekli temel bilgileri almışlardır. Daha son

ra bu semi.nerler, Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin kendi bünye

sinde I.Grup ıvıaliyet Azaltına koord.:i..natörlüğü aracılığı ile, 
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Iderkez lllaliyet Azaltma komitesi üyelerince çeşitli tarihler

de sürdürülmüştür. 

· Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin üst ve orta düzey yöneti

mi, bu çalışmalara gerekli önemi vermiş ve bu çalışmçüara 

sahip çıkarak öteki bağlı ku:·:·uluşlara örnek oluşturacak bir 

duruma gelmiştir. 

2- Maliyet Azaltına Komitelerinin Kurulması 

Maliyet aza ı tma çalışmaları lv1aliyet Azal tma Müdürler 

Komite si ve Maliyet Azal tma Teknik Komitesi olmak Uze.r·e, il{i 

ayrı komite aracılığı ile yürUtUlmektedir. 

A- Maliyet Azs.ltma Müdürler Komitesi 

lvialiyet A zal tma 1'~1üdürler Komite si; bir baş kan, bir so

rumlu üye ve beş üyeden oluşmaktadır. Komitenin başkanlığını 

Genel Ivll1dür, sorumlu üyeliğini ise işletmenin Teknik İşler 1\fıi

dürü üstlenmiş durumdadır. Komitenin diğer üyeleri ise; Yar

dımcı İşletmeler ~Jfudürü, Muhasebe Lfıidürü, İdari İşler Mıidürü 

ve Üretim Planlama Müdüründen oluşmaktadır. 

Komite Başkanı, program çalışmalarını yönlendirmekte ve 

kontrol etmektedir. Sorumlu üye ise, Maliyet Azaltına Teknik 

Komitesine başkanlık yaparak, koroitede toplanan ve hazırlanan 

maliyet azaltına proje önerilerini Mi.idürler Komitesine iletir. 

Başkan adına proje çalışmalarını izleyerek, korniteye bilgi ve

rir. 
Bölümlerarası proje çalışmalarını koordine eder ve Ider

kez 1~liyet Düşürme Komitesiyle iletişimi ve ilişkiyi sağlar. 

a- Maliyet Azaltına illıidürler Komitesinin Görevleri 

Çayırova Cam Sanayii A.Şo 1 nde, Maliyet Azaltma hlüdür-
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ler Komitesinin Görevlerini aşagıaaki şekilde sıralamak olur

ludur: 

i- Maliyet Azaltına Teknik Komitesi tarafından önerilen 

projelerin ilk degerlendirilmesini yapar, 

ii- Uygulamaya konulacak projelerin öncelik sırasını be

lirler, 

iii- Öncelik verilen proje önerilerini, uy5 ulanabilir bir 

proje haline getirmek üzere, Maliyet Azaltına Teknik 

Komitesine iletir ve bu projenin yurü:tülmesinde görev 

alacak diğer komite üyelerini belirler, 

iv- Uygulamayı periyodik ve sistematik olarak izler, 

v- Uygulanan tüm projelerden elde edilen sonuçları dönem 

sonunda değerlelldirir, 

vi- Elde edilen sonuçların, standartıara yansıtılmasını 

sağlar, 

vii- Maliyet azaltına konularıııda, gerekirse Merkez Me:üiyet 

Azaltına Komitesinden ya da dışarıdan yardım talebinde 

bulunur, 

viii- Potansiyel maliyet azal tma alarılarını belirler ve il

gili böhimlere yapacakları çalışma için hedef verir, 

ix- Naliyet Azaltına Teknik Komitesi tarafından konu ile 

il5 ili iletişim, eğitim, izleme formları gibi komite

ye iletilen çalışmalar hakkında karar verir ve karar

ların uygulanmasını her aşamada kontrol eder. 

x- Maliyet azaltına projeleri ile ilgili motivasyon sağ

lamak amacı ile gerekli çalışmaları yapar. 



b- Maliyet Azaltına MUdUrler Komitesinin Çalışma Şekli 

Komite her ayın ilk haftasında belirlenen bir günde, 

Komite Başkanının ça~rısı Uzerine toplanır. Komite gerekti

ğinde, aylık rutin toplantılar dışında da toplantıya çağrı

labilir. Sorumlu liye, öneriler doğrultusunda toplantı günde

mini belirleyerek, toplantı gününden bir hafta önce üyelere 

bildirir ve gerektiğinde projenin ilgili olduğu kişileri top

lantıya çağırabilir. Her toplantı sonunda alınan kararlar,so

rumlu \.iye tarafından bir tutanakla saptanır, üyelere ve gerek

tiğinde ilgili yöneticilere dağıtılır. 

B- Maliyet Azaltına Tekırik Komitesi 

Maliyet Azaltme Teknik Komitesi; bir başkaıJ, bir ra

portör, bir daimi üye ve bir geçici üyeden oluşur. Teknik ko

mite başkanlığını, aynı zamanda Müdürler Komitesi Sorumlu üye

si olan Teknik İşler Müdürü yapmaktadır. Komitenin Raportör

lUgünü işletmenin enerji sorumlusu, daimi üyeliğini Yönetim 

Muhasebesi ve Bütçe Kontrol Şefi .ve geçici Uyeliğini ise Mü

dürler Komitesince görevler1dirilen proje ilgilileri yapmakta

dır. 

Başkan, komite çalışmalarını yönlendirir, Müdürler ~omi

tesi ve ilgili böltimlerle gerekli iletişimi ve koordinasyonu 

sağlar. Raportör, komite ~çi ile~işimi sağlar ve projelerin 

gelişimini izler. Daimi üye, projelerin etkin bir şekilde ha

zırlanmasını ve izlenınesini saglar. Geçici üye ise; belli bir 

projeye bağlı olarak, projenin hazırlanması ve uygulanmdsı 

aşamasında komitenin daimi üyeleri gibi görev yapar. 
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a- Maliyet Azaltına Teknik Komitesinin Görevleri 

Maliyet Azaltına Teknik Komitesinin görevlerini, aşa

~ıdaki ~ekilde sıralamak ol~rludur: 

i- Maliyet azaltına çalışmalarına herkesin katkısını sa~

lamak amacıyla, tanıtma ve e~itim faaliyetlerini ha

zırlar ve etkin bir şekilde yürütür, 

ii- Maliyet azaltına çalışmaları ile ilgili gerekli form

ları düzenler, 

iii- Maliyet azaltına projelerine esas olacak önerileri 

toplar, ön hazırlığı yaparak Müdürler Komitesine ile

tir. 

iv- Müdürler Komitesi tarafından öncelik verilip gönderi

len proje önerilerini uygulanabilir proje hal~ne ge

tirmek için, gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlarını 

karara esas olacak şekilde Müdürler komitesine sunar. 

v- Müdürler Komitesi tarafından uygulanmasına karar veri

len projeleri, her aşama~a izler, sonuçları değerlen

dirir ve bu de~erlendirmelerirn belirli periyotlar i

çinde Müdürler Komitesine bildirir. 

b- Maliyet Azaltına Teknik Komitesinin Çalışma Şekli 

Komite her ayın son haftasınd~ belirlenen bir günde, 

Komite Başkanının ça~rısı üzerine toplanır. Komite gerekti~in

de, aylık rutin toplantılar dışında da toplantıya ça~ırabilir. 

Görüşülmesi istenen öneri, proje ve di~er konular, toplantıdan 

bir hafta öncesine kadar Komite Raportörüne bildirilir. Buna 

göre toplantı gündemi hazırlanıp, üyelere dağıtılır. Gerekti-
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ginde projenin ilgili oldugu kişiler toplantıya çagrılabi

lir. Her toplantıda kararlar Raportör tarafından bir tuta

nakla saptanır ve üyelere dağıtılır. 

C- Maliyet Azaltrna Komitelerinin Çalışma Yöntemleri 

Maliyet azaltrna ön~rileri proje önerisi şeklinde ha

zırlanıp, öneri sahibi tarafından Teknik Komite Raportörüne 

teslim edilir. Teknik Komite proje önerileri üzerinde ön ça

lışmayı yaptıktan sonra, bu çalışmayı Müdürler Kornitesine i

letir. Müdürler Komitesi, Teknik Korniteden gelen projeler a

rasında öncelik. verdiği ya da kendi önerdiği projeleri, kara

ra esas proje haline getirmek ti~ere Tekcik Korniteye iletir ve 

bu projede görev alacak geçici Teknik Komite üyelerini belir

ler. Teknik Korniteye iletilen projeler üzerinde karara esas 

teşkil edecek detay çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar Mü

dürler Komitesine gönderilir. Müdürler Kornitesince; gerçekleş

tirilmesi uygun ,görülen projelerin nasıl uygulanacağı, yatırım 

şekli, öncelik sırası ve işi yapacak kişi, bölüm ya da bölüm

ler kararlaştırılır. Uygulanmasına karar verilen projeler, Tek

nik Komite tarafından her aşamada izlenir, 4eğerlendirilir ve 

sonuçları Müdürler Komitesine bildirilir. Projelerden elde edi

len bu sonuçlar, Merkez Komitesi~ I.Grup ,Maliyet Azaltrna Koor

dinatörlüğü aracılıgı ile iletilir. Daha sonra Merkez Komitesi, 

eğer gerekli görürse, çalışmaları yerinde izler ve kontrol eder. 

3- Maliyet Azaltına Çalışmalarına İlişkin Olarak 

Hazırlanan Eylem Planı 

Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nin maliyet azaltrna çalışma-
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larını bir bütün olarak yansıtan eylem planı,(Tablo:III)'de 

gösterilmi~tir. işletmede Maliyet azal tma çalışmalarııma i.liş

kin eylem planı, Müdürler Komitesi tarafından hazırlanmakta-

dır. 

KOUULAR KAPSA11I 

l.Fotansiyel Maliyet Azaltına -Ham ve yardımcı nammadde 
Sahalarım belirleme yön
temleri. 

l.l.Maliyeti Oluşturan Unsur
ların Belirlenmesi 

l.2~Kontrol listelerinin 
Hazırlanması 

(Satın alınan miktar, birim fiT 
yatı,randımanı) 

-Yakıt 

(Kullanılan yakıt miktarı, bi

rim fiyatı) 
- işçilik 

(Çalışılan adamxsaat, saat ücre 
ti) 

- Malzeme 
(Harcanan malzeme,birim fiyayı 

- Tamir-Bakım 

(Malzeme,birim fiyat,işçilik) 

- Su ve enerji 
(üretim miktarı,birim maliyeti) 

- Amortisman 

- Diğerleri 

2.Çayırova Cam Samayii A.ş.'de- Atıl stokların kullanımı, atan
dardizasyon alternatif malzeme, potansiyel görülen ana saha-

lar 

2.l.Hammadde ve Malzeme 

(Re.frakter dahil) 
2.2.Enerji 

2.3.Verimlilik 
2.4.Ambalaj Malzemesi 

2.5.Stoklar 

ekonomik kullanım, artıkların 
değerlendirilmesi 

- Atık ısıdan faydalanma, izolas
yon, yanma veriminin arttırıl
ması,deşelerin değerlendirilme

si, su ve elektrik kullanımında 

artırım, alternatif enerji kul
lanırnı(motorin-LPG veya kornp
resor havası-vantilatör havası) 
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K OlmLAR 

a- Hammadde ve ı'1alzeme 

Stokları 

b- Mamul Stoklar 

KAPSAII1I 

Otomasyon, iş geliştirme, 

modernizasyon, eğitim ve 

organizasyonla imalatın ve 

verimin artırılması, işçi

lik maliyetinin azaltılması, 

kapasitenin tam kullanımı. 

- Ambalaj tiplerinin değişti

rilmesi, alternatif ambalaj 
malzemesi kullanımı 

Yeterlilik s~relerine göre 

belirlenecek üst stok sevi

yelerinin aşılmaması, stoku 

tutulmayacak malzemelerin 

eritilmesi. 

- Yeni pazar ve pazar payları

nın artırılarak stok artışı

nın önlenmesi, imalat ile 

stoklama maliyetinin eşit ol

duğu miktar altında imalatın 
yapılmaması 

3. Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'de- Ambalaj sandıklarında kavak 

uygulanan ve tasarı halinde 

proje örnekleri 

kullanımı 

-Ambalaj tecrit örtüsünde al

ternatif ~alzeme kullanımı 

- Karkez fırınlarında çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi 

Telli cam kırıklarının değer

lendirilmesi 

- 3 No.lu fırının tevsii, izo

lasyon ve modernizasyonu 

- Kum kurutma maliyetinin azal

tılması 

- 1 ve 3 no.lu fırın atık ısı 
kazanı 



KO .NU LAR KAPSAI~l 

- Talaş kazanları 

- Cam seperatör kağıdı olarak 
alternatif malzeme k~llanımı 

- Ambalaj talaşı imalinde alter
natif malzeme kullanımı 

- Sodanın torba yerine kontey
nerle dökme olarak taşınması 

- Cam Elyaf ve Cam İşleme Tesis
lerine buhar temini 

-Kalite Kontrol amacı ile top

lanan camların değerlendirilme
si 

- Kondens sularının enerjisinden 

istifade ile ısıtma ve sıcak su 

elde si 

- 2 No.lu fırında kesme işçiliği
nin azaltılması 

- Ambalaj sandıklarının yapıları

nın değiştirilmesi ve ambalajla
ma işçilik verimliliğinin artı

rılması 

TariLO: III- Çayil.rova Cam Sanayii A.ş.'nin Maliyet Azaltına Planı 

4- Maliyet Azaltılmasına İlişkin Kısıtlayıcıların Belir-

lenmesi ve Ortadan Kaldırılması 

Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nde Haliyet azaltılmasını 

olumsuz yönde etkileyecek hiçbir kısıtlayıcı ortaya çıkmadığı 

gibi, komiteler tarafından bu konuda hiçbir araştırma yapılma-

mıştır. Tüm personelin, maliyet azaltına çalışmalarına tam ola

rak sahip çıktığı ve çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek 



hiçbir gelişmeDin olmadıgı belirtilm~ştir. Bunun nedeni ola

rak da başlangıçta verilen tanıtma ve egitim eylemleri gös

t~rilmektedir. Bu eylemler sonucu,mallyet a2altma çalışmala

rının öneminin, tüm persenelee çok iyi anlaşıldıgı ifade e

dilmektedir. öte yandan işletmede öneri geliştirme ve ödül 

sistemi ile, maliyet azaltına çalışmalarının tabana kadar ya

yıldıgı belirtilmektedir. 

5- Potansiyel Maliyet Azdltma Alanlarının Kontrol 

Listesi (check list) Tekniği İle Belirlenmesi 

Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nde potansiyel maliyet a

zaltma alanları, kontrol listesi{check list) tekniği ile be

lirlenmektedir. Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nde potansiyel ma

liyet azaltına alanlarını belirlemek am~cıyla kullanılan kont

rol listesiıün( check list) bir örneği, (Ek:XIII) 'de gösteril

mi,ştir. 

6- İşletmeDin Rekabet Gticünün Analizi 

İşletmenin rekabet gücünün analizi, işletmenin genel 

verimliliği ve rakiplerine göre mcıliyet üstünlüğü verileri 

yardımıyla hesaplanan rekabet gücüne dayanılarak yapılmakta

dır. İşletme yöneticilerince verilen bilgiler ışığında, iş

letmenin İran pazarında Flachglas işletmesine ve tüm rakip

Iere karşı rekabet gücü işletmece aşağıdaki şekilde hesap

lanmaktadır. 
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Varlıklar Brüt Ton/Gün Randırnan l'Jet Ton/Gün 

Kuramsal 600 0,85 510 
Hedeflenen 600 0,75 450 
Fiili 520 0,72 374 

Potansiyel Veriınlilik=vp Hedeflenen Varlık = 450: 0,882 .... 
Kurarnsaf Varlık 510 

Fiili Verimlilik= VF= ~F~i~i~l~i~V~a~r~l~ı~k ____ _ 
Hedeflenen Varlık 

374 
450 

ı:. 0,831 

Fiili Varlık Genel Verimlilik= Va= ~--~~~-------
Potansiyel Varlık 

374 
510 

=o' 733 

TABLO:IV- Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin 1987 Aralık Ayı 
Potansiyel, Fiili ve Genel Verimliliği. 

Girdi 
(i) 

Hammadde 

-Soda 
-Kum 
Enerji 

-Elektrik 
-Fuel-Oil 

-LPG 
lşçilik 

Ambalaj 

Finans 
. -

Nakliye 

Pazardaki ortalama Çayırova Cam Flachglas İşlet

Girdi Yüzdesi~ i) Sanayii A.Ş.' mesine Maliyeti 

18,27 
27,3 

3,6 
15,8 
0,6 

% 6 

% lO 
% 19 

% 24 

ne I'1aliyeti(bi) (ri) 

70.237 TL/Ton 
6.100 TL/Ton 

30.602 TL/Ton 
4.103 TL/ Ton 

65 TL/Kwh 40,23 TL/Kwh 
55.160 TL/Ton 39,782 TL/Ton 
78.000 TL/Ton 56,160 TL/Ton 

1.924.000 TL/Adam-5.180.444 TL/Adaı 
Yıl Yıl 

ı 

% 70 

45.000 TL/Ton 

ı 

% 15,10 

70.000 TL/Ton 

TABLO:V- Çayırova Cam Sanayii A.ş. 'rün ve Flachglas işletmesi

nin 1987 Aralık Ayı imalat ve Pazarlama Girdi Maliyet-

leri. 
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Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nin Flachglas işletmesine 

karşı maliyet üstünlüğü, <p> aşağıdaki şekilde üesaplan

mıştır: 

= 

r. 
ı 

b. 

?0.GO? 

70.237 

ı 

n ıo ~ıo~ n 02 A0,?3o 44 19.78?~ ır ~~.ı~n n nr 
'··' '- ' + -- \i' + -. ' . + '.' '1+ . ' 

6ı0o 65 r,r,.ıso 70..000 

~<·ı"' o. 4 44 0 ", Lo ı 0 ı~, ı o0 1 0 + 7 o. 0nn = .,\!o+ ., .. + , __ , 
ı.g?4.000 ı 70 45.noo 

iran pazarında Flachglas'a karşı Çayırova Cam Sanayii 

AoŞ.'nin fiili rekabet gücü de, aşağıdaki gibi hesaplanmış-

tır; 

Fiili Rekabet Gücü(RF) =Genel Verimlilik(VG)xMaliyet Üstünlüğü(~ 

RF= (O, 733) (0,872) = 0,639 

iran pazarında tüm rakip işletmelere karşı işletmenin 

rekabet gücü ise, aşağıdaki gibi hesaplanmı:;,tır: 

R~kip Pazar Çayırova Cam Sanayii Çayırova Cam Sana

İşletmeler Payları A.ş. 'nin Genel Verim- yii A.Ş.'nin Mali-

Flach5las 

Pılkıngton 

Saint Gobain 

1/3 

1/3 

1/3 

liliği yet Üstünlüğü 

0,733 

0,733 

0,733 

0,872 

0,891 

0,823 

TABLO:VI- Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin Genel Verimliliği, 

Maliyet üstünlügü ve Rakip İşletmelerin iran Pa-

zarındaki Payları. 

RF= (1/3) (0,133) (0,87) + (1/3) (0,733) (0,891) + (1/3) (0,733) 

(0,823)= 0,632 



çayırova uam Sanayii A.ş.'nin, yukarıdaki hesaplamalar

da da görüldügü gibi, genel verimliliğinin, rakiplerine kar

şı maliyet üstünlüğünün ve rekabet gücünün l 1 in altında ol

ması, bu işletmeııin rakiplerine oranla İran pazarında yete

rince güçlü olmadığını ve maliyetlerini en az rakip işletme

lerin maliyet düzeyine kadar azaltınası gerektiğini göstermek

tedir. 

7~ Uygun Maliyet Azaltına Projelerinin Seçimi 

İşletmece, sistemli maliyet azaltına çalışmalarına 

başlandığı 1984 yılında 1988 yılının Haziran ayına kadar uy

gun görülen ve uygulamaya konulan maliyet azaltına projeleri 

ve sağlanan artırımlar(TABLO: VII)'de gösterilmiştir. 

8- İşletmece Kullanılan.Maliyet Azaltma Formları 

işletme tarafından üç tür maliyet azaltına formu kulla

:ııııılmaktadır. Bunlar sırasıyla; i) öneri Fo:rmu, ii) Öneri De

ğerlendirme Formu, iii) Projeyi İzleme Formu'dur. Bu formlar

dan ayrı olarak, Merkez I>ialiyet Azal tma Komitesince her bir 

işletmenin maliyet azaltına projelerinin genel durumunu göste

ren, maliyet azaltına formları kullanılmaktadır. 

İşletmece kullanılan bu formlardan, öneri formunun bir 

örneği {EK:XVI)'de, öneri değerlendirme formunun bir örneği 

(EK:XVII)'De, Maliyet Azaltına Projelerini izleme Formunun bir 

örneği (EK:XVIII)'de ve Merkez Maliyet Azaltına Komitesince, 

her bir işletmenin maliyet azaltına projelerinin genel durumu

nu gösteren maliyet azaltına formunun bir örneği de (EK:XVI)'da 

gösterilmiştir. 



ı 9811. cr, 1985 ur 19-RC) C'' 1987 ' 1'' 1· 1 

-
l.Uygulamaya Konulan 

Pro ,je Savısı 15 9 13 ıs 

2.Fiili Artırım 
( 000 - TL.) 217.8?11 ?C)?.?Ol 277.l!)P, 31?. ?!'() 

3.Toplam Harcama 
( 000- TL.) l41.GL1tt ı l9 .852 105 Ji11l cıı.ınn 

4.Fiili Artırım/ 

Fiili Harcama 1,90 1,87 2,C)2 ? 'tll 

5.Artırı~ın İmalat 

Maliyetlerine 

Da G.ı l ımı 
a -:DHIVI ·v·e I•Talzems 23.9·'10 ll 95.127 lO l?t:; .1 ?8 t11 1~0..'1('0 

b-:Dİ ş - - pJ).871]. l() tıı.onn ]_/1 -
c-GİG 193."CJ,GL1 89 so.non 4 110.C170 !ı.5 ı -:-ır:;. -ınn 

TABLO:VII- Çayırova Cam Sa11:::ıyii A.;-ş. 'nce Uv~ulamnva ~-cc:nı~lan ll"li·•et 

Azoltma Pro.isl•;:ınin:in GenrJl G8lis·imi 

(1! 
;•· ]_C)({~ T{87,i -r::ın r 

11 

'll.701J 

I;11G.P.nn 

n, ,11 

N 
J 
1--' 

ı 

~n ı_on.;~00 t:;7 
rıcı r::ınn r._. • . '"-' n,s 

Mi 101. '70;(' ,~?'ı 
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9- Personelin Egitilmesi ve Yetiştirilmesi 

işletmede maliyet azaltına çalışmalarının istenen bir 

biçimde yerleşmesi ve bu çalışmalardan daha etkin sonuçlar 

alınabilmesi için, çeşitli tarih ve yerlerde e~itim ve yetii

tirme çalışmaları yapılmıştır. Bu konudaki temel e~itim, Mer

kez -Maliyet Azaltına Komitesince düzenlenen ve Çayırova Cam Sa

nayii A.ş.•nin üst, orta ve alt düzeydeki yöneticilerinin ka

tıldıgı seminerler aracılıgı ile yapılmıştır. Bu seminer ça

lışmaları, sekiz ay aralıklı olarak sürmüştür. Daha sonra, çe

şitli tarihlerde işletmenin kendi bünyesinde, tüm çalışanlara 

yönelik olarak düzenlenen seminer, konferans ve iş başında 

e~itim çalışmaları ile sürdürülmüştür. Müdürler ve Teknik Ko

mite tarafından gerekli görüldügünde, bu e~itim ve yetiştirme 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

lO- İşletmece Maliyet Azaltına Çalışmalarının De~erlemesi 

ve izlenmesi 

!şletmedeki maliyet azaltına çalışmaları, Müdürler ve 

Teknik Komite aracılı~ı ile izlenmekte ve de~erlendirilmekte

dir. Bu komitelerin çalışması ve işletmedeki maliyet azaltına 

çalışmaları, aynı za:aanda Merkez Ko,ııi te tarafından da izlen

mekte ve degerlendir~lmektedir. 

VI- İŞLETMEliİN iMALAT MALİYETLERİliİN AZALTIMI 

Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nde imalat maliyetlerinin a

zaltımı, uygulamaya konulan maliyet azaltına projeleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Uygulamaya konulan projeler, genel-
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likle tek bir maliyet unsurunun azaltımına yönelik olmaması 

nedeniyle, tarafımızdan bir bütün olarak incelenmiştir. Ça

yırova Cam Sanayii A.Ş.'nde 1986 Jılında uygulamaya konulan 

onüç proje ve bunlardan sağlanan artırımlar, (EK:XV)'de ay

rıntılı olarak sunulmuştur. 

İşletmenin gereksinim duyduğu DHM ve IYialzemenin sa tın

alma maliyetlerinin azaltımında satınalma bölümünce, kuram

sal bölümde açıkladığımız satınalma maliyetlerinin azaltırnın

da kullanılan yöntem ve tekniklerden sadece "Değer Analizi" 

hariç, tüm yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Ayrı

ca, bu yöntem ve teknikler dışında, bu konuda uygun görül.en 

projelerden de yararlanılmaktadır. 

İşletmede, DHM ve Malzerneye ilişkiı1 stoklama maliyet

lerinin azaltı mı nda i se, "Tam Anında Satınalma 11 yöntemiııden 

yararlanılmakta ve işletme emniyet stoğu haricinde stoksuz 

çalışmaktadır. İşletmenin imalat programına göre, gereksinim 

duyulan DHM ve Malzemeden ne kadar alınacağı planlanarak, ima

lat girdileri doğrudan imalata sokulmaktadır. Gerçi, işletme 

yöneticileri Türkiye koşullarında bu tür bir uygulamanın zor

luğunu belirtmekle birlikte, dünya pazarındaki payını artır

mayı hedefleyen böyle bir işletmenin de, dünyadaki gelişmele

re kayıtsız kalamıyacağı, düşüncesini taşımaktadırlar. 

İşletmede Diş maliyetleri, Metod Mühendisliği .Bölümünce, 

Hareket ve Zaman Etüdleri yapılarak, etken olmayan iş sürele

rinin ve iş kapsamlarının azaltılması yoluyla yapılmaktadır. 

İşletmenin GlG'lerinin önemli bir bölümünü oluşturan e

nerji maliyetlerinin azaltımı, Teknik Genel Müdür Yardımcılı-
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ğı'nın sorumluluğunda olup, bu konuda çok ayrıntılı çalışma

lar ydpılmakt~dır. 

Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nce uygulamaya konulan maliyet 

azaltına projelerinin genel gelişimi, (TABLO:VII)'da gösteril

miştir. Bu tablo incelendiğinde, fiili artırım/fiili harcama 

oranı, 1984'e göre 1985'de azalmıştır. Bu oran 1985'e göre 

1986'da artmıştır. 1986'ya göre 1987'de bu oran daha da arta

rak, 3,43'e yükselmiştir. 1988'iıı ilk iki döneminde bu oran, 

0,4l'dir. Artırırnın imalat maliyetlerine yüzde olarak dağılı

mı ise, 1984 yılında DHJvi ve Nalzerneden% ll, 1985'de % 30, 

1986'da % 41, 1987'de % 60 ve 1988'in ilk altı ayı için bu 

oran% 57'dir. 1984 yılında DiŞ maliyetlerinden bir artırım 

elde edilememiş, 1985 yılında % 30, 1986'da % 14 orarunda bir 

artırım sağlanmıştır. 1988 yılınınilk altı ayında ise Diş ma

liyetlerinden % 0,9 oranında bir artırım sağlanmı9tır. GiG' 

lerinden 1984 yılında % 89, 1985'de % 40, 1986'da % 45, 1987' 

de % 40 ve 1988 yılının ilk altı ayında ise; % 42,1 oranında 

bir artırım sağlanmıştır. 

Çayırova Cam Sanayii A.ş.'nde maliyet azaltımı, bir ge

liştirme faaliyeti olarak düşünülmekte ve gelişmenin ölçüle

bilmesi için de projenin başladıgı andaki bütçe standartla

rı baz olarak alınmaktadır. Maliyet azaltına projeleri uygu

lamaya konulduktan sonra, hem işletmedeki Teknik ve Müdürler 

Komi tesiri.ce, hem de Merkez Korni tece izlenmek:ie ve. alınan so

nuçlara göre bütçe standartları yenilenmektedir. Bu iş, bir 

sonraki yılın standardının değiştirilmesi şeklinde yapılmak

ta ve standardı değişen projelerin izlenmesi bitmektedir. An-
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cak bir yılda altı aydan daha az uygulanabilen projelerin 

bütçe değişiklikleri, genelde bir yıl ertelenmekte ve bu 

projelerin izlenmesine bir yıl daha devam edilmektedir. 

Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 'nde maliyet azaltına tutarı 

olarak hesaplanan para miktarı; o takvim(bütçe) yılı için 

gelen maliyet azaltına prnjelerinin sağladığı artırım ile, 

bir önceki yıl sonuçlanmadığı için izlenmesine devam edilen 

projelerin sağladığı artırımların toplamıdır. 

İşletmede bazı maliy~t azaltına projelerinin öngörülen 

sonuçları, proje gerçekleşmeden bütçe standardı olarak. ka

bul edilmektedir. 1stisnai sayıda olan bu projeler, bUtçe 

dışı ek bir artırım sağlamazlar ve bu tür projelere işlet

msee bütçe içi projeler adı verilmektedir. 
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UYGULAMAYA İLİŞKİ~ smmç VE Öl~'ERİLER 

Maliyet azaltıını ile maliyet kontrolü, birbirinden ay

rılmaz iki temel süreçtir. Maliyet kontrolu olmaksızın, ma

liyetlerin ussal bir şekilde azaltıını olanaksızdır. Daha ön

ceden de ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, maltyet azal

tımı, imal edilen mamullerin kalitesirrl bozmaksızın, hatta 

artırarrak, işletmenin elindeki kaynakların en rasyonel kulla

nımı sayesinde, maliyetierin ne düzeye kadar azaltılabilece

ğinin araştı~ılması ve amaç olarak belirlenecek maliyetleri, 

en uygun yollarla, olabildiğince düşük düzeyde sağlıyabilmek

tir. Sistemli bir maliyet azaltına çalışması ancak, her işlet

menin kendi bünyesine özgü olarak geliştireceği bir MAP ara

cılığıyla yapılabilir. öte yandan, hem maliyetierin hem de 

maliyet azaltımının kontrolü için, direkt standart maliyetle

me yöntemi, en uygunudur. Çünkü direkt standart maliyetleme 

yöntemi ile belirlenen mamul maliyeti, diğer yöntemlere göre 

belirlenen mamul maliyetine göre daha düşük düzeyde olmakta

dır. 

Sistemli maliyet azaltıını için geliştirdiğimiz MAP, te

mel olarak kUçük-büyük tüm işletmeler için geçerlidir. Başka 

bir deyişle, MAP'nın temel yapısı, tüm işletmeler için aynı

dır. Ancak MAP'nı geliştirme çalışmaları, çalışmaların yapı

lacağı işletmenin koşulları çerçevesinde yürütülmelidir. Çün

kü her işletmenin kendine özgü bir çalışma ortamı ve olanak

ları vardır. Geliştirilecek MAP'nın, işletme maliyetlerini 



- 267 -

en az düzeye indirebildiği oranda etkinliği artacaktır. 

İşletmenin, bir ticaret işletmesi ya da bir imalat işlet

mesi oluşu, programın işleyiş şeklini değiştirmiyecektir. 

Bu açıdan geliştirdiğimiz MAE, tJ.m işletmelere uygulanabi

lir bir nitelige sahiptir. Ancak MAP'nın çalışma ~eklini 

belirleyen maliyet azaltına yöntem ve teknikleri, işletme

nin koşullarına göre değişecektir. 

Uygulama yaptığımız Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'de mali

yet azaltına çalışmaları, işletmece hazırlanan bir program 

çerçevesinde sistemli bir biçimde yürütülmektedir. Gerçi bu 

çalışmalar sonucunda işletme, çok büyük ba9arılar elde et

miştir. Fakat yapılan bu çalışmalar, yeterli değildir. İlk 

başta, böyle bir sistemli maliyet azaltına çalışması yapan 

bir i~letmenin, bu çalışmaya uygun olarak yukarıda ve daha 

önce de ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, tam standart 

maliyetierne yöntemi yerine, direkt(değişken) standart mali

yetierne yöntemini kullar1ması daha uygun olurdu. öte yandan, 

uygulamaya konulan maliyet azaltına projelerinin sadece uy

gulamaya konulan ilk yıl için izlenmesi, onu izleyen yıllar

da ise bu projelerin izlenirninden vazgeçilmesi eksik bir uy

gulamadır. Çünkü, daha sonraki yıllarda bu projelerin izle

nilmemesi bu projelerden ne kadar bir artırım sağlandığının 

tam bilinmemesine ve maliyet azaltına çalışmalarının etkinli

ğinin ölçülememesine neden olmaktadır. 

Bu çalışmamızın uy5ulamasında edindiğimiz tecrübeler, 

bize, maliyet azaltına çalışmalarının sistemli bir biçimde 

yapıldığı birkaç istisnai işletme dışında, diğer işletmele-
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rin böyle bir çalı~maya girmediklerini göstermiştir. Ula~mış 

oldugumuz sonuç, işletmelerin böyle bir çalışmaya girdikleri 

takdirde, işletmeye yeni mali yü.klerin geleceği,enflasyonun, 

yapılan çalışmalardan elde edilen artırımları yok edeceği ya 

da böyle bir çalışma için neler yapılması gerektiğinin tdm o

larak bilinmemesi gibi, hiçbir bilimsel temel dayanağı olma

yan görüşlerin yaygın bir biçimde benimsenmesinden kaynak

lanmaktsdır. Doğal olarak bu tür bir çalışma, işletmeye bir 

mali yük getirecektir, fakat sağlanacak artırımlarla bu yük 

ortadan kaldırılmı~ olacaktır. öte yandan enflasyonun, yapı

lan artırımları da yok edeceği görü9ü kanımızca yanlıştır. 

Çünkü, böyle bir çalişınaya girişilmedeü önce, enflasyon nede

niyle meydana gelecek maliyet artışları, böyle bir çalışmaya 

girişildikten sonraki maliyet artışlarından çok daha yüksek 

olacaktır. Kaldı ki, rakip işletmelere karşı maliyet üstünlü

gü, ancak sistemli maliyet azaltına çalışmaları sonucu gerçek

leşecektir. Kanımızca, genelde ülkemiz işletmelerinde böyle 

bir çalışmanın yapılmamasının temel nedeni, sistemli maliyet 

azaltına çalışmalarının nasıl yapılacağının bilinmemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Bazı eksikliklerinin bulunabileceğini peşin olarak kabul 

ettiğimiz çalışmamız, genel olarak tüm işletmeler için bir 

NAP'nın geliştirilmesi ve geliştirilen bu program çerçevesin

de imalat endüstrisi işletmelerinde imalat maliyetlerinin ne 

şekilde azaltılması gerektiğini açıklığa kavuşturabildiği ve 

bundan sonra çeşitli işletmelerin üst düzey yöneticilerine bu 

konuda ışık tutabildiği ölçüde başarılı sayılacaktır. 
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MAL İ YET AZ,AL'.rtiAENVANTER FORMU 

KURULUŞ:...................................... TARIH: •• / •• /1985 

PROJENİN YOROTOLDO~O KISIM: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P~OJE SORUMLUSU: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. PROJE NO : ••••• Pl-1 PROJE KOD NO: •••••••••••••••••••••••••••• 

2. PROJENİN _JAN IMI: ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ...................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. öNGÖRÜLEN ARTIRIM (TL/YIL) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. BEKLENEN''198~•)tR1Y!RIM (TL) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. öNGöRüLEN. YAT If{IM;i.TÜTAR I (Tl} : ••••••••••• : •••••••••••.••.•••••.••• 

6. ÖNGÖRÜLENMD.YATIRIMTUTARI (1l): ....•.•.•.••.•.....•..•.•.......• 

7. öNGöRüLEN ARTI.J{P.UN (TL/YIL) SAGLANDIGI KALH1LER: 
·: .··· ;·· ... 

MALZEME % 

ENERJi % 

iŞÇi LiK % 

üRETir~ % 

Dİ~ER % 

TOPLAM .. % 100 

8. PROJENİN MEVCUT DURUMU 

PROJE HALiNDE . . . . . . 
UYGULAMA BAŞLADI . . . . . . . 
UYGULAMA BiTTi ..... 

••••••••••••••••••••• Tl/YIL 

••••••••••••• ~ ••••••• Tl/YIL 

•••••••.•••••••••••••• Tl/YIL 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tl/YIL 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TL/YIL 

•••••••••••••••••••• TL/YIL (No. 3'e eşit çıkmalıdıı 

(Uygun yere çarpı koyunuz) 

TARiH: ••• / ••• /198 •• 

TARİH: ••• / ••• /198 •• 

9. PROJENİN AÇIKLANMASI VE ARTIRDUNHESABI: 

(Ayrılan yer yetmediği taktirde s-ayfanın arkası ve ek sayfa kullanıla

bilir. Gereken durumlarda açıklayıcı kroki, teknik resim vb. eklenme

lidir.) 
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EK: XIII 
Çayırova Cam Sanayii A~ Ş. Maliyet Tablosu (1987 Ocak-Haziran) 

I .DEGİ ŞEN GİDERLER 

1 .1 .DİREKT WlALZEME 
Hammadde 
Yard.Hammadde 
Tqplam . . . 

1.2 o DIREKT IŞÇILIK 
Fabrika 
Dışa yaptırılan 

Toplam.. . . 
1. 3.GENEL ll~ALAT GIDERLERI 

Yakıt 
Ambalaj malzemesi 
Diğer malzeme 
Toplam 

DEGIŞEN GIDERLER TOPLAMI 

II. SABİT GİDERLER 
Malzeme 
İşçilik 
Personel 
Dışarıya yaptırılan işler 
Enerji 
Yemek 
Genel İşletme giderleri 
Ulaşım nakliye 
Tamir-bakım 
. u ve enerji 
Diğer End .Mas. 
Karşılanan giderler 
Amortisman 

GENEL D:LALAT GİDERLERı. 

ı.ı.ı. Hammadde 
ı.ı.ı.ı. Kum 
1.1.1.2. Soda (Dökme) 

(Torbalı) 
1.1.1.3. Kalker 
1.1.1.4. Dolarnit 
1.1.1.5. Feldspat 

Soda ihraç farkı 

BUtçe % 
TL / kg. Pay 

1B.4ı 37 
.90 2 

ı 9. 31 39 

3.30 7 

3.30 7 

ıB.l8 36 

18.18 36 
40.79 81 

1.60 3 
.42 ı 
.57 ı· 

.03 
• 56 ı 
.45 ı 
.55 ı 
.41 ı 

ı. 31 3 
2.35 5 

.57 ı 

.48 ı 

.06 
9. 36 ı9 

50.ı5 
ıı.ı4 
-2~4. 

58.8 
Göre Dagılımı 
Fırın I. 
ı .34 
2.74 

11.42 
.03 
.86 
.ı 7 

16.56 
1.35 

ı 7. 91 

Fiili % 
TL/kg. Pay 

18.01 38 
.84 2 

18.85 40 

3. 32 7 

3.32 7 

17.58 37 

17.58 37 
39.75 84 

ı. 36 3 
.43 ı 
.43 ı 

.52 ı 

.38 ı 

.60 ı 
• 32 ı 
.90 2 

ı.68 4 
.44 ı 
.52 ı 
.ıs -

7.76 ı6 

ıoo 

22 
5 

Bi.itçe 
Fırın II. 

ı .34ı1ı TL/kg. 
3.11 li " 

12.97:, " ll 

" 
.78 " 
.20 " 

18.40 " 
ı .oo· " 18.40 " 



EK: XIV 

ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. 
KONTROL LİSTESİ 
(CHECK LIST) 
1. DEGİŞKEN GİDERLER 

1.1. DİREKT HAMAiADDE VE MALZEtili 
ı.ı.ı. Hammadde 

ı.ı.ı.ı. Kum 
Kum maliyeti: a)Sat~n al~nan kum miktar~x 

b)Birim kum fiyat~ x 
c) 1/Hammaade randıman~ 

a) Sat~n al~nan kum miktarı 
-Azaltmak için ne yapılabiljr? 

b) Birim kum fiyat~: Ocak sat~ş fiyatı+ 
nakliye 

Ocak satış fiyatı 

Ocak maliyeti+kar+ 
nakliye 

-Şişe Cam bünyesinde kaç cins kum 
kullanılıyor, bunları n fiyatları 
nelerdir? Farklar neden ileri ge
liyor? 

-Kumu Şişe-Cam bUnyesi dışında temin 
edebilecek gUvenilir bir kuruluş var 
mı? Varsa fiyat karşılaştırmaları 
yapıldımı? 

Ocak maliyeti 
-Aşağıdaki iş akışı ışığında, mali-
yet hangi noktalarda azaltılabiljr? 

-Dekapaj 
-Kumun çıkarılması 
-Kamyona yükleme 
-Flotasyon sahası stoklarına intikal 
-Flotasyon 
-Dinlendirme 



1.1.1.2. Soda 

Kar 
-Üreticinin kar marj~ biljniyor 
mu? Biliniyerse bu marj normal 
midir? 

-tlreticinin kar marjını gUciinliz 
varını veya bu gticU elde edebi
lirmiyiz? 

Nakliye 
-Satınalınan kurnun nakliyesi nasıl 
yapılıyor? Kara-deniz hangisi da
ha karl~? Karl~ olanı daima kul
lanabiliyormuyuz? 

-Alternatif nakliye imkanlar~ 
varını? Kendimiz taşıyacağımıza 
müteahhide taşıtsak daha karlı 
olabilirmiyiz? 

-Kumu çıkardığımız ve taşıdığımız 
yer optimum uzaklıktamı?(Trans
portation model) 

-Nakliyede fire oluyormu? Oluyor
sa nasıl önlenebilir? 

c) Hammadde Randimanı 

-Kum için nedir? Benzer şirket
lerde nasıldır? Yükseltmek içjn 
ne yapılabilir? 

Soda maliyeti: a)Satın alınan soda miktarı x 
b)Birim soda fiyatı x 
c )1/Hammadde rand. 

a) Satın alınan soda miktarı 
-Azaltmak için ne yapılabilir? 
-Harmandaki cam kırığı oranınını ertırmak 
(harici kaynaktan)bir çözüm olabilirmi? 

b) Birim soda fiyatı:Fabrika satış fiyatı + 
nakliye 

: Maliyet + kar + nakliye 
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Fabrika sat~ş fiyat~(meliyet) 
- Soda temin edilen kaynaklar hangilerio ir?· 

Yerli, yabancı 
- Hangisi daha ucuz? Yabancı kaynak kullanı
mının sı nı rı ne? Daha ucuz sa .bu imkan so
nuna kadar değerlendiriliyormu? 

- Kullanılan soda yerine kullanılebilecek 
daha ucuz ikame malzeme varını? 
Örneğin tabii soda 
Varsa bu olanağı değerlendirmek içjn ne 
gibi girişimler yapılıyor? 

- Mevcut malzemenin cinsleri arasında fiyat 
farkı varını? Örneğin hafif veya ağ~r soda 

- Ucuz olan kullan~lıyormv? Kullanılmıyorsa 
neden? Ucuza dönülUrse kar-zarar ne olur? 

Kar 

- Üreticilerin kar marjları nelerdir? Bu marj 
düşebilirmi? 

Nakliye 
- Nakliye hangi yolla yapılıyor? Deniz-kara 

hangisi daha karlı? Karlı olan d ai ma kul
~lanılabiliyormu? 

-Alternatif nakil olanakları varmı? Aynı iş 
daha ucuza yaptırılabilirmi? Hiç araştırıl
dımı? 

- Nakliyede ambalajlama nasıl? Bulk, kontey
ner, torba en ucuz hangisi? En ucuz devamlı 
kullanılıyormu? Kullanılmıyorsa neden? 

- Nakliyede fire oluyormu? Fire nasıl önlenir? 
Hammadde Randımanı 

- Soda için nedir? Benzer fabrikalarda nasıl
dır? Yükseltmek için ne yapılabilir? 
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1.1.2. Yardımcı Hammadde 
Yardımcı Hammadde Maliyeti:a)Satın alınan miktarx 

b)Birim fiyat x 
c)l/Hammadde randımanı 

a) Satın alınan miktar 
-Satın alınan yardımcı hammaddeler nelerdir? 
Miktarları azaltılabilirmi? Sonuçta ne olur? 

b) Birim fiyat:Satış fiyatı+ Nakliye 
:Maliyet + k~r + nakliye 

Sat ı ş fiyatı 
- Yardımcı hammaddelerin maliJetleri hakkında 

fikriniz varını? Varsa k~r hadleri makulmü? 
-Daha ucuz ikame malzemeler varını? Varsa 
kullanımı düşUnUlUyormu? 

Nakliye 
- Nakliye nasıl yapılıyor? 
-Alternatif nakil olanakları varını? 
-Nakil ambalaji nasıl? 
- Nakliyede fire varını? Varsa ne gibi tedbir-

ler dUşUnülüyor? 
c)Hammadde Randımanı 

- Yardımcl. hammaddeler için nedir? Di~er fab
rikalarda nasıldır, yükseltilmesi için ted
bir alınJ.yormu? 

1.1.3. Cam K~r1ğı 
- Bkz. Ek. 

1.2. DİREKT İŞÇİLİK(DİŞ) 

Direkt İşçilik Maliyeti: a )Çalışılan adam-saat x 
b)Saat ücreti 

a) Çalışılan adam-saat 
-Adam saati dUşUrmek için girişim varını? 
- İş etüdleri ne safhada, iş etüdlerinin adam-

saat miktarının azalmasına katkısı oluyormu? 
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-Zaman etüdleri ne safhada, zaman etUdle
rinin adarrı-saat miktarının azalmasına 
katkısı varını? 

- Daha fazla otomasyon d15şünU1UyC1rmu, oto
masyanun getirdikleri ve götürdi.ikleri a
raştırıldımı? 

- Kadrolar benzer işletmelerle mukayese e
dildimi, ne sonuç çık~yor? 

- İşçilerin motivasyonu için bir şeyler 
yapılıyormu? Psikolojik faktörlere önem 
veriliyormu? 

b)Saat ücreti 
- İş barışını bozmadan ve çalışanların hak
larına zarar vermeden saat ücreti dlişUrü
lebilirmi? 

-Aşağıdakiler bu amaçla geçerlimi? 
Mümkün olan yerlerde genç işçi çalıştırmak 

" tt " 
" tt " 

taşaron 

geçici işçi 
" 
" 

1. 3. GENEL İMALAT GİDERLERİ 

1. 3.1. Yakıt (Fuel -o il) 
Yakıt Maliyeti: a) Kullanılan yakıt miktarı x 

b) Birim fiyat 
a) Kullanılan yakıt miktarı 

-Yakıtın ısıl değeri ve diğer teknik 
özellikleri her alımda kontrol edi
liyormu? Bu özellikler alım şartna
mesine uygunmu? Uygun değilse ne ya
pılıyor? 

- Bütçelenen yakıt sarfiyatı ile fiili 
sarfiyat arasında fark oluyormu? Olu
yorsa neden? 

- Fırınlarda ölçiilen fiili sarfiyatla, 
muhasebe değerlerine göre bulunan fii
li sarfiyat arasında fark varını? Varsa 
nedeni biliniyormu? 
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-Yakıt tankları, dağıtım şebekeleri, 

sayaçler ne durumda? 
- Bunlara periyodik bakım yapılıyormu? 

Bunlarda kaçak yapma ihtimali varını? 
-Tüm yakıt harcamalarJ. sayaçla kontrol 

edilebiliyormu? Sayaç olmayan yerlerde 
harcamalar nasıl dağıtılıyor? Bunlara 
sayaç koyulması di.işüniil Uyormu? 

-Yakıt serfiyatını azaltmak için aşağı
daki tedbirler hakkında ne dUşiiniilUyor, 

bunlers neler eklenebilir. 

Kısa vadeli 

- Yanma randımanlarının kontrolu nasıl 
yapılJ.yor? Bu konuda daha fazla otomas
yon yarar sağlarmı? 

- Harmanda neha fazla cam kırığı kullanma 
imkanı varmı·? 

- Fırın çekişleri artırıla.rak birim ser
fiyatlar azeltılabilirmi? 

Orta ve Uzun Vadeli 

- Fırınların ısı izolasyonu 
- Fırın kapasitelerinin artırılarak birim 
serfiyatların azaltılması 

- Erime için daha az ısı .. gerektiren cam 
koppozisyonlerı geliştirmek. 

b) Birim fiyatı satış fiyatı + Nakliye 

Satış Fiyatı 

- Yakıtı daha ucuza temin imkanı varını? 
- Satın alınan yakıt ne miktarda stok edi-

liyor? Diğer fabrikalara oranla durumu 
ne? B~ durumda paranın zaman maliyeti ne 
-oluyor? Bu maliyet yekı t1n birim fiyatına 
eklenerek değerlendirme yapılıyormu? 
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Nakliye 

- Nakliye nasıl yapılıyor? Kara-deniz. Hangi
si daha karlı• Karlı imkan sonuna kadar 
kullanılıyormu? 

Alternatif nakil imkanları varını? Daha ucuza 
nakliye yautırabilirmiyiz?. · Bu konuda araş
tırma yapılıyormu? 

2. SABİT GİDERLER 

2 .1. MALZEME 

2.1.1. LPG 
- LPG için 1.3.1. tekrar edilecek 

2.1.2. Yedekler 
Yedek malzeme maliyeti: a)(Sarfedilen yedek 

malzeme) 1 x 
b) (Birim fiyatı) 1 

n= Toplam yedek malzeme 
cinsi sayısı 

i= 1,2,3, ••••••••••• , n 

a) Sarfedilen Yedek Malzeme 
- Yedek malzeme kapsamına giren malzemeler 
nasıl sarfediliyor, sarfın kontrolu nasıl 
yapılıyor? 

- Modası geçen ve üretimden kalkan makina
ların yedekleri ne yapılıyor? Bunları 
değerlendirmek için girişimler varını? 

- Yedek malzeme stoklarının optimum seviye
de olduğu söylenebilinirmi? Eğer fazla 
stok·. tutul uyorsa bunun tüm stoklar iç inde 
oranı ne? Nasıl eritilebilir? 

- Her yedek malzemenin stoğunun tutulmasına 
ihtiyaç varını? Yoksa bu ayırım yapıldımı? 

b) Birim fiyat 
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- Kullandığımız yedek malzemeleri. üreten veya 
satan tüm kuruluşlar tanınıyormu? Bu kaynak
ları kullanarak daha ucuza yedek malzeme 
nasıl temin edebiliriz? 

- Kullandığımız yedek malzeme için değer ana
lizi(value analysis) yapılıyormu? Bu yolla 
maliyetleri nasıl diişiirebiliriz? 

-Fabrika içinde üretilen yedekler varwı? 
Bunlar için yapma veya alma(make or buy 
analysis) yapıldımı? 

- İthal edilen yedeklerin yerli yapımı için 
çaba harcanıyormu? Bu yolla maliyetler dü
şürülebilirmi? 

2.1.3. Diğer malzeme kalemleri olan inşaat, elektrik 
refrakter ve diğer malzemeler için 2.1.2.deki 
işlemler tekrar edilecekt±r. 

2. 2. TAMİR-BAKIM 

Tamir Bakım Maliyeti: a) Malzeme i x 

a) Malzeme 

b) Birim fiyat i x 
c) İşçilik i X 

n= Belirli bir periyot
teki tamir bakım sa
yısı 

i= 1,2,3, ••••••••• n 
. ' 

- Tamir bakımlarda kullanılan malzeme sarfi
yatlarını azaltmak için ne yauılabilir? 

- Tamir-bakımlarda çıkan eski malzeme, tamir 
edilerek kullanılıyormu? Kullanılıyorsa bu 
oranı artırma imkanları neler? 

- Bakımları artırarak kullanılan malzemenin 
ömrü nasıl uzatılır? 
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- Tamir ve bakımları sonucunda çıkan 
malzernain kritiği yapılıyormu? Mal
zemeyi işe yaramaz hale getiren ne
denler saptanıyormu? Bunların yerine 
alternatif malzeme k~llanım imkanları 
araştırılıyormu? Bu konuda tutulan bir 
istatistik varını? 

- Kullanılan tamir bakım malzemelerini 
geliştirerek daha uzun ömiirlü hcıle sok
mak için bir çalışma varmı? 

b) Birim fiyatı 2.1.2.b tekrar edilecek. 
c) İşçilik 

- İşçilerde periyodik bakımlarmı: yoksa 
ani tamir hizmetlerimi ağır basıyor? 

- Tamir-bakım hizmetlerini tamirden peri
yodik bakıma çevirmek için neler yapılı
yor? 

- Tamir bakım ekibinin optimum sayıda 
olup, olmadığı araştırıldımı? Bu eki
bin boş kaldığı ya da tamir bakım is
teklerinin cevapsız kaldı~ı süreler 
nasıl? (Kuyruk teorisi) 

- Periyodik bakımlar yerine ani tamirie
rin yol açtığı arızelarda kaybedilen 
Uretim ve diğer işçiliklerin istatisti-
...... ? 
gı varını. 

- Fabrikadaki bazı tamir bakım işçilikle
rini hariçteki servislere yaptırma imka
nı varını? Böyle bir i~~an varsa bunun ne 
derecede karlı oldu~u hesaplandımı? 

2. 3. SU VE ENERjİ DAİHELE Rİ 

Su-Enerji Daireleri Maliyeti: a)tlretim 
miktarı x 

b) Birim 
maliyeti 
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- Aşağıdaki su-enerji dairelerinin iiretim 
miktarlarl ve birim maliyetleri baklffiın

dan diğer fabrikalarımızdaki henzer dai
relerle mukeyesesi ve potansiyel tesbiti. 

- Elektrik Şe fliği 

- Akli Şarj 

-Yakıt tankları ve pompaları 
- Kompre s örler 

- Karar 
- Trafo 
- Elektrik bakım 
- Su kuyuları 

- Teknolojik tesisat 
- Bu dairelerin Uretimi nasıl dağıtılıyor? 

Fabrika içinde kayıp olup olmadığı bilini
yormu? 

-Üretimde fazlalık olup olmadığı araştırıldımı? 
- Bu dairelerde daha az üretim yaparak mevcut 

cam üretim düzeyini sürdt.irmek i çin neler ya
pılabilir? 
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CAM KIRIGI 

Cam kırı~ı konusunu iki ayrı kısımda ele almak gerekir. Birin
cisi üretim sırasında mtimkün olduğu kadar az cam kırı.~ı zayia
tı vermek. İkincisi ise yakıt ve hammadde tasarrufu açısından 
mtimkün olduğu kadar çok cam kırığını tekrar girdi olarak kul
lanmaktır. 

A. DÜZCAM ÜRETİM ./\.KI ŞI SIRASINDA CAM KIRIGI ÇIKAN NOKTALAR 

a) Kenar(bord) kayıpları % ll 
b) İmalat kayıpları % 11-16 

c) Taşıma kayıpları % 0.5 
d ) Ambalaj kayıpları % 0.5 

Bu kayıplar Çayırova için kab1ü edilen standart kayıplardır. 
Burada sorulabilecek sorular 

Kenar kayıplarını azaltmak ıçın ne yapılabilir? 
- Standart cam ebatlarında değişiklik yaparak bu sağlanabilirmi? 
- Cam çekme makinalarında ne gibi bir tadilatla kenar kayıpları 
azaltılabilir? 

İmalat kayıplarını azaltmak için neler yapılabilir? 
-Taşıma ve ambalaj kayıpları ortadan kaldırılamazmı? 

B. HARMANA VERİLEN CAM KIRIGINI TEMİN EDECEK Y.AYNAKLAR 

Harmanda bulu'1.an ortalama cam kırığı oranı 1982 de Şavırova 
I de % 26, Çayırova II de % 19 du-r. Bu fırınlar için maksimum 
kullanım oranları ise de, I.de % 33, II.de % 22 dir. 

Görüldüğü üzere her iki fırında ku._lanılan cam kırı~ı ortala
ması daha fazla vükseltilebilir. İlk kaynak fabrika içi cam 
kırığı gibi gözüküyorsa da bu hiç istenmeyecek bir durnmr'lur. 
Bu durumda toplam yakıt ve hammaddeden tasarruf sağlayacak 
şekd.l·de cam kırığı sağlanacak kaynakların bulunması p:erekir. 

Sorulacak Sorular: 

- Bursa Otocam ve Cam İşleme dışında cam işleyen tesislerin 
kırıkları nereye gidiyor, Şişe Cam'a gelebilirmi? 
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- Camlarda verilen zayiatlar ne re ye gidiyor? Şi şe -Cam 1 a ge
lebilirmi? 

- Evlerd~ verilen dUzcam kırıkları nereye g1diyor? Şişe-Cam's 

gelebilirmi? 

- Bu yolla maliyetleri dUşUrmenin yanısıra rakipleriiDizin 
maliyetini yUkseltebilirmiyiz? 

- Bu konuda Şişe-Cam'da vapılan çalışmalar varmıdır? Varsa 
ne safhadadır. 



LUSıCAYIROVA CAM SANAYli A.S. B YATIRIM TASARRUF D FIILI SERCEKLESME SAYFA: ı 

u ------- -------- o ------------------
T CIONGOR EITL/YIL TASARRUF UN N 
c DIFJILI Flı9B6 DAGILIHI E DONEM BIRIKIHLI GER 

ING Bl PROJENIN TANIMI E ıooo TL 1000 TL E/C M 1000 TL 1000 TL X ACIKLAMLAR 

-- ------------------------------ - ------- -------- ---- ---------- - ------- -------- --- -----------------------------------------------------

-86 BUZLUCAM URETIMINDE VALIKOY Cl O El 59395 0.0 MALZEME 56 1 o o o 
KUKU YERINE DUNE KUHU KULLA- DI O Fl 59395 ENERJI 44 2 o o o 
NILMSI I SC ILIK o 3 o o o 

URETIM o 4 o o o 
DIGER o 

-Bb KUCUK EBATLl CAMLARlN KAGIT- Cl O El 2600 0.0 MALZEME o ı o o o 
LANMASI ICIN RULO KULLANIMI Ol O Fl 2600 ENERJI o 2 o o o 
JLE ISCILIK TASARRUFU ISCILIK ıoo 3 o o o 

U RETIM o 4 o o o 
DIGER o 

-86 ATlK ISI KAZANI MEKANIK SI- Cl O El 6519 0, O H ALZEME o ı o o o '-» 
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-96 AMBALAJ SANDlKLARININ KAPAK cı O El 66000 0,0 MALZEME 100 1 o o o 
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TILHAS I !SC ILIK 1) 3 o o o 
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-86 ll NO'LU FlRlNDA ELLE YAPI- Cl O El 22500 O. O MALZEME 1) ı o o o 
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DI SER 44 
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LUSıCAYIROVA CAM SANAYII A.S. 9 YATIRIM TASARRUF D FIILI GERCEKLESHE SAYFAı2 
u ------- -----"-- o ------------------
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---- ----------
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. Ç~WIROVA t:AM S.AN:Wİİ A.Ş. 

t1,\LİYET AZALTMA ÖNER İ FOR~1U 

,t 

Servisi Terin ve İmzo: 

l) '3u form mansuolorımızın şi~katimizde artırım soğlıyocoğını duŞundUkleri 
HE~ !{ONUD.~ önerid1::1 bulunmalerı için hozırlonmıttır. 

2) Artırım sağlanmasıncı ytlnetik tine~i l_erin tiJmU degerlendirilacak· va sonucu 
ön~ri sahibine yazılı olcrak bildirilecektir. 

ı 

3) Artırım soğlıycıcagını dU~tJndügUnUz konularge mUmkUn olduğu kador··nçık
layıcı bilgi veriniz. (EnerJi, hammaddat mol~eme, işçil.ik, Uratim ortı~ı 
v.s. qibi) . 

4) Ön3ri formunu doğrudçn ENE?.Jİ SO~!JMLUSU'sunc:ı veY.r. El)arji Sorumlusv,nr 
i l.atiJ.mek Uz ere SERVIS ŞEFI' niz e veriniz yr. d cı 01\JERI !<Un.JSU' na ('ltıraz. · · 
TEŞP<K~JR EDE~İZ. 

Öt•!ERİ :-t'\'<~<P!Dt, ,\ÇD<L.~YICI ~ÜLGİ 

NOT: Arka schifeyi boş bırakınız. 
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GENEL DURUMU 

ORD1NATOR
KLER1N 
ıP LU 
ıNUÇLARI 

PLANLANAN 
YATIRIM (Y) (M TL) 
4\RTIRIM(T)~(M TL) 

, , . ( Y) 

(T) 

Y/T: YIL 

Fttlt YATIRIM {M Tl) 

(Y) 
(T) -

Y/T: YIL 

FllLt YATIRIM (M TL) 

-
(Y) 
(T) 

Y/T: YIL 

Fttlt YATIRIM (M Tl) 

Açlk1ama1ar : 
Y/T : Geri ödeme Süresi 
M TL : Milyon TL. 
P : Planlanan 
G : Gerçeklesen 

D 
u 
N 
E 
M 

1 

2 

3 

4 -
TOP. 

1 

2 

3 

4 -
TOP. 

1 

2 

3 

4 -
TOP. 

RAPOR YILI 1 DONEMt : 198' 1 Sayfa : 
... _YTLI .ARTTRIMLA.RrN 
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;ı, 

--
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~iğer 
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tseilik 
O retim 
Diğer 
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x 12 aya tekabül eden miktar 

:ırr-MI.ARINKALEMLERE DAGILIM 
198'!' .~~- B!R!KtMLt 
PLAN:(P)~~ GERCEK.(G) 

(M TL) _!_ (M TL) ~ 

- -
100 100 

100 100 --- ---

100 --- ___ 100 

G/P 
X 

-

w 
o en 

xM Planlanan başlama tarihi itibariyle 12 ayhk artlrlnrlan19B .. _y111na 
isabet eden miktar 
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