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ÖZET
Kaizen Maliyetleme Sistemi, “yal n muhasebe” kavram
içerisinde yeralan maliyet yönetim sistemlerinden birisidir. Kaizen
Maliyetleme Sistemi 1970’li y llarda geli#tirilmi# olup, halen en
önemli Japon i#letmeleri taraf ndan kullan lmaktad r. Bir mamule
üretim sürecinde uygulanan Kaizen Maliyetleme Sisteminin iki temel
amac bulunmaktad r. Bu amaçlardan birincisi Kaizen Felsefesini
üretim sürecine uygulayarak maliyet azalt m n sa,lamakt r.
Ula# lmas istenen amaçlardan ikincisi ise de,er katmayan
faaliyetlerin üretim süreçlerinden ay klanarak israf n önlenmesidir.
.lgili literatür ve uygulamalara dayal olarak haz rlanan bu çal #man n
ana amac da Kaizen Maliyetleme Sisteminin kapsaml bir tart #mas n
sunmakt r.
Anahtar Kelimeler: Kaizen Maliyetleme, Maliyet Azalt m ,
Japon Maliyet Yönetimi, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Yal n
Muhasebe, Yal n Üretim
ABSTRACT
Kaizen Costing System is one of the cost management systems
in “lean accounting” concept. Kaizen Costing System was developed
in the 1970’s and has been practiced since then by leading Japanese
firms. There are two fundamental aims in Kaizen Costing System
which applies into the manufacturing process of a product. The first
aim is to obtain a cost reduction by applying Kaizen Philosophy on the
manufacturing process. The second aim of this costing system is to
prevent the waste by eliminating nonvalue added activities from the
manufacturing process. Based on the related literature and

*

Dumlup nar Üniversitesi, Domaniç MYO

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

103

applications, the major aim of this study is to provide a comprehensive
discussion of Kaizen Costing System.
Key Words: Kaizen Costing, Cost Reduction, Japanese Cost
Management, Strategic Management Accounting, Lean Accounting,
Lean Production
GR
Kaizen maliyetleme, bir mamulün hayat n n üretim safhas nda
maliyet azalt m için uygulanan sürekli iyile#tirme olarak
tan mlanabilir. Kaizen maliyetleme, mevcut mamulleri üretebilmek
için kullan lan üretim süreçlerinin etkinli,ini art racak alternatif yollar
arayarak mevcut mamullerin üretim maliyetini dü#ürmektedir. Çok
k sa ömürlü mamullere sahip ço,u i#letmede, üretim süreçlerinin
ömrü mamullerin ömründen daha uzundur. Bundan dolay , mamulün
kendisinden ziyade mamulün üretim safhas ndaki üretim süreçlerine
odaklanmak suretiyle daha büyük tasarruflar ba#ar labilir.1
Hedef maliyetleme gibi kaizen maliyetleme de maliyet
azalt m amaçlar
seti belli oldu,unda çok etkilidir. Hedef
maliyetlemeden farkl olarak kaizen maliyetleme, mamul tasar m yla
çok ilgili olmay p daha çok verilen mamulün maruz kald , üretim
sürecine odaklanmaktad r. Kaizen maliyetlemenin temel amac etkin
olmayan her türlü unsurun üretim süreçlerinden kald r lmas d r. 2
I. KA ZEN
MAL YETLEME
LE
STANDART
MAL YETLEMEN N KAR ILA TIRILMASI
Japonlar n geli#tirdi,i Kaizen maliyetleme sisteminin standart
maliyetleme sisteminden farkl
bir mant , vard r. Japon
i#letmelerinde, her bir dönem için fiili maliyet ve standart maliyet
aras ndaki sapmalar üzerinde temellendirilen geleneksel maliyet
sapma analizlerini uygulamamaktad r. Yine bu i#letmelerde kaizen
maliyetleme, standart maliyet sisteminin d # nda tüm bütçe kontrol
sisteminin bir parças olarak uygulanmaktad r. Japon i#letmelerinin
1

R.COOPER, Supply Chain Development For The Lean Enterprise:
Interorganizatinal Cost Management, Productivity Press, Oregon, 1999,pp.271-273.
2
R. COOPER, When Lean Enterprises Collide, Harvard Business School Press,
Boston, 1995, p.240.
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kaizen maliyetlemeyi standart maliyet sisteminin d # nda
uygulamas n n sebebi, üretim safhas ndaki maliyet dü#ürmeye daha az
önem verdi,inden de,il bilakis onu fevkalade önemli kabul
etmesindendir. Standart maliyetleme, Japon otomobil i#letmelerinde
finansal muhasebe amaçlar aç s ndan da s n rl d r ve bundan dolay
üretim sürecindeki maliyet azalt m için uygun olmayan özelliklere
sahiptir. Ayr ca; kaizen maliyetleme kavram , maliyet performans
standartlar na at fta bulunan standartlara ula# lamad , nda cevaplar
arayan geleneksel maliyet kontrolü kavram ndan daha kapsaml d r.
Kaizen maliyetleme faaliyetleri, i#letmenin mevcut üretim tarz na
de,i#imler getiren maliyet dü#ürme faaliyetlerini içermektedir.”3
II. KA ZEN MAL YETLEME S STEM
Kaizen maliyetleme sisteminde yer alan kaizen maliyetleme
faaliyetleri iki gruba ayr labilir. Bunlar; spesifik olarak bir mamule
uygulanan kaizen maliyetleme faaliyetleri ile genel olarak tüm üretim
süreçlerine uygulanan kaizen maliyetleme faaliyetleridir. Birinci
gruptaki faaliyetler, yeni mamullerin üç ayl k üretiminden sonra fiili
maliyet ile hedef maliyet aras ndaki fark büyük oldu,unda uygulanan
faaliyetlerdir. 4 .kinci gruptakiler ise, hedef kâr ve tahmini kâr
aras ndaki muhtemel fark dü#ürmek için uygulanan ve bu yolla
“kabul edilebilir maliyet (allowable cost)”; ba#armaya dönük
faaliyetleri içerir.
Spesifik bir mamule dönük kaizen maliyetleme faaliyetleri
içerisinde, “maliyet kaizen komitesi” olarak isimlendirilen özel bir
proje tak m n n kurulmas ve bu tak m n spesifik mamule de,er
analizi faaliyetlerini uygulamas yer almaktad r. Genel kaizen
maliyetleme faaliyetleriyle de k sa dönem kâr plan n n bir sonucu
olarak her bölüm için belirlenen maliyet dü#ürme hedeflerine ula#mak
istenmektedir. Bu faaliyetler, de,i#ken maliyetlere ve sabit maliyetlere
farkl metotlarla uygulanmaktad r. Örne,in; direkt hammadde,
boyama, enerji ve direkt i#çilik gibi de,i#ken maliyetler, her bir
3

Y. MONDEN ve K HAMADA., “Target Costing And Kaizen Costing In Japanese
Automobile Companies”, Journal Of Management Accounting Research, V:3, 1991,
p.25.
4
R.COOPER ve R. SLAGMULDER, Target And Value Engineering, Productivity,
Press, Portland-Oregon, 1997, p.56.
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mamul türünün birim ba# na kaizen maliyet miktar konulmak
suretiyle yönetilmektedir. Sabit maliyetler ise, mamul ba# na kaizen
maliyet miktar yerine tümü için kaizen maliyet miktar n baz alan
“Amaçlarla Yönetim”in konusu olmu#tur.5
Zaman ak # aç s ndan ürün geli#tirme, tasar m ve üretim
safhalar ele al nd , nda Qekil 1’de görüldü,ü gibi hedef
maliyetlemeyi
kaizen
maliyetleme
izlemektedir.
Standart
maliyetlemeye k yasla çok dinamik bir tarz izleyen kaizen
maliyetleme sistemi, i#çiler ve yöneticiler üzerinde a# r bir bask ve
stres olu#turabilir. Çal #anlar ezmemek için Daihatsu gibi Japon
otomobil üreticileri, üretim safhas ndan önce ortalama üç ayl k bir
geçi# dönemi (grace period) koymaktad r.6 Bu dönem esnas nda;
üretim alan nda yeni bir modelin tan t m yla birlikte bir maliyet
sürdürümü (cost sustainment) sistemi operasyonel hale gelmektedir.
Bu maliyet sürdürümü sistemi, örgütsel birimleri hedef maliyetleme
ve kaizen maliyetleme amaçlar yla tan #t racak bir ö,renme süreci
sa,lamaktad r. Daha safhan n ba# nda kaizen hedeflerine ula#madaki
zorluk nedeniyle her #eyden önce bu sistem yerle#tirilmelidir.
Örgütsel birimlerin onlar düzeltmek yerine, geçmi# dönemin fiili
maliyet seviyelerini sürdürmeleri gerekir. Her bir sistemin zaman ak #
içindeki yeri #ekil 4.3’de gösterilmektedir.7

5

MONDEN ve HAMADA, A.g.m., p.26.
Y.MONDEN ve J.Y LEE., “An International Comparison Of ManufacturingFriendly Cost Management Systems”, The International Journal Of Accounting,
V:31, 1996, p.200.
7
Y.MONDEN ve J.Y LEE., “How A Japanese Auto Maker Reduces Costs”,
Management Accounting, V:75, August 1993, p.27.
6
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ekil 1 : Zaman Ak # ve Kaizen Maliyetleme
Kaynak: MONDEN ve LEE, a.g.e., 1993, p.27.
A) KA.ZEN MAL.YETLEME S.STEM.N.N ÖZELL.KLER.
Kaizen maliyetleme sisteminin amac , önceden belirlenmi# i#
standartlar na göre yürüyen dura,an bir üretim sürecine sahip olmak
de,ildir. Sistemin temel amac , kritik süreçlerde sürekli olarak
iyile#tirme sa,lamak suretiyle olgunla#m # ve yeniliklere aç k
olmayan mamul hatlar nda devaml olarak maliyet azalt m
sa,layabilmektir. 8 Bu amaçla maliyet azalt m için bir f rsat
olu#turacak en hassas noktalara odaklan lmaktad r. Örne,in bir i#gücü
ve makine-yo,un üretim sürecine sahip olan Citizen saat i#letmesi;
kaizen maliyetleme sistemini, makinelerin çal #ma h z n art rmaya ve
sadece bir i#çi taraf ndan kullan labilecek makine say s n art rmaya
odaklamaktad r. Bak r tellerin bir kitle üreticisi olan Sumitamo
Elektrik i#letmesi ise, kaizen maliyetleme sistemini malzeme
maliyetlerini azaltmak için kullanmaktad r.9
Kaizen maliyetleme sistemi, standart kavram na da farkl bir
bak # aç s yla yakla#maktad r. Kaizen maliyetleme sistemini
uygulayan Shionogi Eczac l k i#letmesindeki standartlar buna örnek
8

R. COOPER ve R. S. KAPLAN., Cost & Effect, Harvard Business School Press,
Boston, 1998, p.27.
9
R.COOPER., “Japanese Cost Management Practices”, The Management
Accounting Magazine, V:68, Oct 1994, p.25.
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olarak verilebilir.10 Bu i#letmenin; bütçesel (budgetary) ve
güncellenmi# (updated) olmak üzere iki tür standart kaizen
maliyetleme sistemi içerisinde yer almaktad r. Bütçesel standartlar,
y lda bir defa olmak üzere geçmi# y l n son ay nda ba#ar lm # fiili
performansa göre saptanmaktad r. Bütçesel standartlar, y l içinde hem
üretim sürecindeki hem de teçhizat ndaki tahmini de,i#imleri dikkate
alan standartlar yans tmaktad r. Güncellenmi# standartlar ise kaizen
program na göre y l boyunca revize edilen standartlard r.
Güncellenmi#
standartlar
üç
ad ml k
bir
süreçte
belirlenmektedir. .lk önce, teknik geli#tirme departman bir
laboratuarda veya pilot bir tesiste uygulanmas dü#ünülen yeni bir
sürecin istenen iyile#tirmeyi verip vermeyece,ini test eder. .kinci
ad mda, testin sonucu olumlu olup iyile#tirme onayland , nda, teknik
geli#tirme ekibi üretim ekibinden yeni süreci üretim hatt na tatbik
etmesini ve sonucu kontrol etmesini ister. Son olarak üçüncü ad mda;
istenen sonuca ula# ld , nda, üretim ekibi yaln z olarak ayn süreci
tekrar uygular ve ba, ms z olarak iyile#tirmeleri teyit eder. Üç ad m
birden ba#ar yla tamamland , nda, i#letme yönetimi yeni standartlar
imza eder ve i#letmenin veri tabanlar güncellenir.
Bütçesel standartlar bir anlamda statik standartlard r.
Güncellenmi# standartlar ise kaizen maliyetleme sürecinde sürekli
olarak revize edilmekte ve maliyetleri dü#ürmesi için i#gücü üzerinde
bask unsuru olarak kullan lmaktad r. Kaizen maliyetlemede amaç,
standard ba#armak de,il onu a#makt r. Bu amaç yolunda i#gücü,
maliyetleri dü#ürmek için yeni yollar bulmaya zorlanmaktad r.11
Kaizen maliyetleme sistemlerinin baz önemli karakteristikleri
a#a, da s ralanmaktad r: 12
• Sistemin odak noktas ; daha do,ru mamul maliyeti bilgileri
elde etmek de,il, süreç maliyet azalt m konusunda bilgilendirmek ve
motive etmektir.

10

R.COOPER., “Look Out Management Accountants”, Management Accounting,
V:77, May 1996, p.24.
11
COOPER ve KAPLAN, A.g.e., 1998, pp.60-61.
12
R. COOPER – R.S. KAPLAN., Design Of Cost Management Systems : Text –
Cases And Readings, Upper Saddle River NJ., Prentice Hall, 1999, p. 140.
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• Maliyet azalt m , ferdi bir i# de,il, tak m sorumlulu,u
gerektirir.
• S k olarak, hatta parti parti, fiili üretim maliyetleri ön hat
çal #anlar taraf ndan hesaplanmakta, payla# lmakta ve analiz
edilmektedir. Baz durumlarda, muhasebe kadrosu de,il tak m n
kendisi maliyet bilgisini toplamakta ve haz rlamaktad r.
• Tak mlar taraf ndan kullan lan maliyet bilgisi, onlar n
üretim ortamlar na yönlendirilerek bu sayede ö,renme ve iyile#tirme
çabalar n n, en yüksek maliyet azalt m potansiyeline sahip olanlara
odaklanmas sa,lanmaktad r.
• Çal #ma
tak mlar
maliyet
azalt m
hedeflerini
ba#arabilmek için fikirler üretmekle sorumludur. Ayr ca bu tak mlar;
#ayet ilgili yat r m, sa,layaca, maliyet azalt m yla kendisini
kolayl kla ödeyebilecekse, küçük çapta yat r mlar yapmaya da
yetkilidir.
• Mavi yakal i#çilerin kaizen maliyet hedeflerini daha kolay
anlayabilmesi sa,lanmal d r. Bu nedenle; toplam maliyet hedefi tek
bir kalemde verilmeyip, hem sabit maliyet hem de de,i#ken maliyet
kalemleri için maliyet dü#ürme hedeflerinin miktar ayr ayr
verilmelidir.13
• Bu süreçte elde edilen hiçbir iyile#tirme çok küçük bile
olsa gözard edilemez. Ço,u i#letme tasarruflar tan mlayan i#letmeleri
ödüllendirmektedir. Ço,unlukla da ödüller parasal olmay p onursald r.
14

• Kaizen maliyetleme sisteminin üstünlü,ü, onun tüm
i#letmenin kâr planlama süreciyle yak n ba, ndan kaynaklanmaktad r.
Tüm planlama ve bütçeleme süreciyle kurulan bu sa,lam ba,,
i#letmenin hem uzun dönemli amaçlar na yönelik hem de maliyet
standartlar ve klasik maliyet kontrol sistemlerindeki sapmalara
yönelik çal #malar yapmas n sa,lamaktad r.15

13

MONDEN ve HAMADA, A.g.m., p.27.
R. COOPER, When Lean Enterprises Collide, Harvard Business School Press,
Boston, 1995, p.243.
15
MONDEN ve LEE, A.g.m., p.27.
14
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B) KA.ZEN
MAL.YETLEME
B.LEQENLER.

S.STEM.N.N

ANA

1. Tam Zaman)nda Üretim (JIT)
Saptanan Kaizen maliyet hedefi ancak günlük Kaizen
faaliyetleriyle ba#ar lmaktad r. Tam zaman nda üretim sistemi (JIT) de
bu günlük faaliyetlerle tesisteki çe#itli israflar azaltmay
amaçlamaktad r. Bu nedenle, Kaizen maliyetleme ve Tam Zaman nda
Üretim Sistemi birbiriyle yak ndan ili#kilidir.16
Tam zaman nda üretim; gerekti,i zaman gerekti,i kadar
mamulü satabilmek amac yla, gerekti,i miktar ve zamanda üretebilen
bir üretim sistemi olarak tan mlanabilir. Ayr ca tam zaman nda
üretim; faaliyetlerin ihtiyaç ve talep oldu,u anda gerçekle#tirilmesine
odaklanan bir felsefedir. Di,er yandan Tam zaman nda üretim;
stoklar n azalt larak savurganl klar n ortaya ç kart lmas n , de,er
katmayan faaliyetlerin yok edilerek zamana dayal bir sürecin
geli#tirilmesini ortaya koyan bir maliyet yönetim tekni,i olarak da
tan mlanabilir.
Tam zaman nda üretim, toplam üretim sürecinde art k ve
israf n önlenmesiyle ilgilenen bir sistemdir. Üretim sürecindeki art k
ve israf ise stoklar, kuyruklar ve gecikmeler, kalite sorunlar , uzun
üretime haz rlama zamanlar ve gereksiz muhasebe i#lemleri olarak
belirlenmi#tir. Tam zaman nda üretim sistemi, sürekli geli#imi
amaçlayan gereksiz harcamalar ortadan kald ran ve mü#teri tatminine
odaklanan bir sistemdir. Bu sistemde üretim, tahminlerden yola
ç karak de,il, gerçek ihtiyaçlara göre ba#lat lmakta; hammadde ve
malzemeler gerekti,i anda i#letmeye gelmekte, böylece s f r veya çok
dü#ük stok düzeyleri ile çal # lmaktad r. Tam zaman nda üretim
sistemi en geni# anlam yla, uzun vadeli ve daha yak n sat c ili#kileri,
kalite çemberleri, Kanban sistemleriyle etkinle#tirilmi# ileti#im,
önleyici bak m onar m ve di,er teknikleri içermektedir.17
Geleneksel üretim, itme sistemine dayanmaktad r. Tam
zaman nda üretim sistemi ise talebe göre çekme (demand-pull)
16

M.IMAI , Gemba Kaizen, Mc Graw Hill, New York, 1997, pp.8-9.
Zeynep TÜRK ve Abitter ÖZULUCAN, “ Tam Zaman nda Üretim Ortam nda
Yönetim Muhasebesinin De,i#mesi Gere,i “, www.google.com, 19.05.2003.

17
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sistemine dayanmakta olup, bir üretim hatt ndaki her bir parçan n ayn
üretim hatt n takip eden sonraki ad m taraf ndan gereksinim
duyuldu,unda hemen üretildi,i bir sistemdir. Tam zaman nda üretim
sistemi, süreçlerden olu#an bir yap ya sahip olup geleneksel üretimden
farkl olarak üretim hücrelerini esas almaktad r. Bu nedenle tam
zaman nda üretim sistemi, yal n üretim (lean production) olarak da
adland r lmaktad r.18
2. Çal)3ma Tak)mlar)
Kaizen maliyetleme sisteminde, maliyet azalt m için bir f rsat
olu#turacak en hassas noktalar n yakalanmas nda çal #ma
tak mlar ndan yararlan lmaktad r. Çal #ma Tak mlar olu#turulurken
her bir çal #an tek bir tak ma atanmaktad r. Tak m n üyeleri
mühendislik, bak m ve idari departmanlardan gelmekte olup Çal #ma
Tak mlar bir tak m yöneticisi liderli,inde ba, ms z bir birim gibi
çal #maktad r. Bu tak mlar atand klar üretim süreçleriyle ilgili olarak
güvenlik, kalite, mühendislik, süreç iyile#tirme, genel düzen ve
teçhizat bak m gibi tüm konularda tam bir yetkiye ve sorumlulu,a
sahiptir. Çal #ma Tak mlar ; özellikle kalite, tak m olarak problem
çözme, güvenlik, bilgi sistemleri, süreç teknolojisi ve verimlilik
konusunda yo,un bir e,itim almaktad r. 19
Kaizen maliyetleme sistemlerinde; her bir tak m n i#çilik ve
malzeme maliyetlerine ili#kin y ll k azalt m hedefi olup bu hedefler
i#çilik maliyetleri için %10, malzeme maliyetleri için %5 gibidir.
Performans iyile#tirmelerini ölçmek için Çal #ma Tak mlar ,
kontrolleri alt ndaki anahtar kaynaklar n maliyetlerine yönelik haftal k
olarak “Kâr indeksi” raporu almaktad r. Örne,in, bir tak m n kâr
indeksi a#a, daki unsurlar n ölçülmü# maliyetini kapsar:
• Stok
• Teçhizat (i# hücresindeki teçhizat n her bir parças n n
haftal k maliyeti)
• Etkinlik (üretilen parça ba# na makine süresi)
18

Charles T.HORNGREN ve George FOSTER ve Srikant M DATAR., Cost
Accounting- A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2005, p.726.
19
COOPER ve KAPLAN, a.g.e., 1999, pp.139-140,145.
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• Malzeme tasarruflar (daha ucuz malzemeyle ikame)
• Hurda
Tesiste; her bir tak m n kâr indeksi yöneticilerinin,
iyile#tirmeleri k yaslamak ve tak mlar n kârl l , n iyile#tirmek (gerek
maliyetleri dü#ürerek gerekse verimlili,i sa,layarak) hususlar nda
görü# al # veri#inde bulunabilmeleri için haftal k toplant lar
yap lmaktad r. Kaizen maliyetleme sisteminin uyguland , bir tesiste
Çal #ma Tak mlar ; süreç kalitesi, seyir süresi, maliyet, ihtiyaç s kl , ,
üretilen ç kt ba# na kullan lan hem fiziksel de,erin hem de fiili
maliyetin do,ru olarak hesaplanmas için haz r olmaya, bu hususlarda
yeni yeni öneriler getirmesi için dinamik olmaya zorlanmaktad r. 20
3. Toplam Verimli Bak)m
Toplam verimli bak m n ilk uygulamas 1969 y l nda Toyota
grubunun bir i#letmesi olan Japon Nippondenso (Dünyan n en büyük
otomobil elektrik aksam üreticisi) i#letmesinde yap lm #t r. Bu
i#letme, daha önce Amerika Birle#ik Devletlerinde uygulanmakta olan
üretken bak m kavram na “Toplam Kat l m ” ilave ederek Toplam
Verimli Bak m kavram n yaratm #t r.21
Toplam Verimli Bak m; öncelikle üretim, bak m ve
mühendislik bölümlerinin uygulamas ve de tüm çal #anlar n
kat l m yla maksimum verimlili,e ula#mak için yap lan küçük grup
çal #malar d r. Yani üretimde s f r i# kazas , s f r hata ve s f r duru#lar
gerçekle#tirecek tüm çal #an personelin benimsedi,i bir stratejidir.
Toplam Verimli Bak mda, kay plar ve ekipman etkinli,i aras ndaki
ili#ki aç kça mamul kalitesi ve çal #maya haz r ekipmanlar ile
tan mlanm #t r. Toplam Verimli Bak m içerisinde planl ve acil bak m
faaliyetleri yer ald , gibi bak m azaltma bak m kolayla#t rma,
operatörlerin sorumluluk ve motivasyonlar n artt rma çal #malar da
vard r.
Yap lan ara#t rmalarda ortalama bak m giderlerinin mamul
maliyetinin % 6’s na ula#t , tesbit edilmi#tir. Ancak iyi bir
planlamayla bu giderlerin, % 30-50 oran nda azalt labilece,i
20

COOPER ve KAPLAN, a.g.e., 1998, pp.64-65.
B. BAK., “Toplam Verimli Bak m ve Toplam Kalite Yönetimi .li#kisi”, Öneri,
C:4, S:16, Haziran 2001, s.168.
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belirtilmektedir. Bir i#letmedeki bak m politikalar , bak m
sistemlerinin maksimum verimlilik ve etkinlikte minimum maliyetle
kullan lmas na yöneliktir.22
4. Öneri Sistemi
.#letmedeki öneri sistemi Kaizen maliyetleme sisteminin temel
bile#enlerinden birisidir. Japon i#letmelerindeki öneri sistemi, Bat
ülkelerindeki uygulanan öneri sistemlerine k yasla çok daha dinamik
olup öneri verme Japon i#çisi için bir i# al #kanl , haline gelmi#tir.
Japon i#letmelerinde norm olarak her bir çal #andan y l boyunca
ortalama 50 öneri getirmesi beklenmektedir.23
5. Poka Yoke
Japonlar n üretti,i bir terim olup Poka ve Yoke kelimelerinden
olu#maktad r. Poka rastgele, tesadüfi bir hata olup Yoke kelimesi ise
kaç nma, sak nma anlam na gelmektedir. Bu kavram Dr. Shigeo
Shingo taraf ndan geli#tirilmi#tir. Poka Yoke, üretimde hatalar ba#tan
engelleyecek hata önleyici cihazlar kurarak olu#turulan hata önleme
sisteminin ilk ad m d r.24
Poka Yoke sistemi çal # rken üç temel arac kullanmaktad r : 25
i. Kaynakta Kontrol: Herhangi bir hata olu#tu,unda
mü#teriye ula#madan kayna, nda belirlenerek kontrol alt na
al nmas yla kalite kontrolünün s f rlanmas d r.
ii. % 100 Denetim: Hata olu#turabilecek çe#itli unsurlar
(a, rl k, yükseklik, geni#lik v.b.) denetleyebilecek cihazlardan bütün
ürünleri geçirmek.
iii. Önleyici Faaliyetler: Bir hata tespit edildi,inde gerekli
tedbirleri hemen almak.

22

A.KOVANCI, Toplam Kalite Yönetimi - Fakat Nas=l?, Sistem Yay. .stanbul,
2001, ss.324-326.
23
T. ACUNER, “.#letmelerde Yönetime Kat lma Arac Olarak Öneri Sistemlerinin
Önemi”, Öneri, C:5, S:18, Haziran 2002, s.89.
24
“Poka Yoke”, www.isixsigma.com, 20.09.2005.
25
N.PARILTI, “Mü#teri Memnuniyetinin Sa,lanmas nda Hatas z Üretim Arac :
Poka Yoke”, Gazi Üniv. . .B.F.Dergisi, C:5, S:1, 2003, ss.146-147.
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C) KAIZEN MALIYETLEME SISTEMININ .QLEYIQI
1. Sistemin Planlama Süreci
Daihatsu, kaizen maliyetleme sistemini ba#ar yla uygulayan bir
Japon otomobil i#letmesidir. Bu i#letmenin kaizen maliyet uygulamas
a#a, daki 6 plandan olu#maktad r: 26
Plan 1: Üretim, da, t m ve sat # plan (sat #lara göre katk
marj n n projeksiyonlar n kapsamaktad r).
Plan 2: Parçalar n ve malzemelerin maliyetlerinin planlanmas .
Plan 3: Tesis rasyonelle#tirme plan (üretimin de,i#ken
maliyetlerindeki azalt m n planlanmas )
Plan 4: Personel plan (direkt i#çilik ve hizmet departman
personeli)
Plan 5: Tesis yat r m plan (sermaye bütçesi ve amortisman )
Plan 6: Sabit harcama plan (prototip tasar m maliyetleri,bak m
– onar m maliyetleri, reklam ve promosyon harcamalar , genel
yönetim giderleri)
Bu alt plan ve projeksiyon birle#tirildi,inde 5 y ll k uzun
dönemli plan n birinci y l na tekabül eden y ll k kar bütçesi ortaya
ç kmaktad r.27
Üretim, da, t m ve sat # plan cari dönem planlama sürecinin
çekirde,idir. Söz konusu plan; geçmi# y l n fiili maliyet performans n
ve gelecek y l n otomobil modellerinin tahmini hacimlerini ve
fiyatlar n baz alan de,i#ken maliyetleme yakla# m n kullanarak
planlanm # kar katk lar n göstermektedir. Planlanm # parça ve
malzeme maliyetleri, sat n alma departman na ula# lmas gerekli
hedefler sunmaktad r.28 De,i#ken üretim maliyetlerinin azalt m na
dair projeksiyonlar üreten tesis rasyonelle#tirme plan bir tesisteki
Kaizen maliyetleme uygulamas n n esas unsurudur.29 Bu plan,
26

MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.22
Z.TÜRK , “Gelece,in Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yakla# m: Hedef ve
Kaizen Maliyetleme”, Dokuz Eylül Üniv. . .B.F. Dergisi, C:14, S:1, 1999, s.208
28
MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.23
29
L.G ELDENBURG.ve S.K.WOLCOTT,Cost Managemen:Measuring, Monitoring
and Motivating Performance,John Wiley & Sons, NewYork, 2005, p.521
27
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de,i#ken üretim maliyeti azaltma hedeflerini sa,lar. Personel plan ise
direkt ve endirekt i#çilik için maliyet azaltma hedeflerini
göstermektedir. O y l n sat # tahmininden planlarda hesaplanm #
maliyetler dü#üldü,ünde bütçelenmi# faaliyet kar bulunmaktad r.30
2. De<i3ken Maliyetlerin slah)
Japon otomobil i#letmelerinde oransal olarak toplam üretim
maliyetlerinin % 85’i de,i#ken maliyetlerden % 15’i de sabit
maliyetlerden olu#maktad r. Sabit maliyetler sürdürülebilir geli#menin
vazgeçilmez unsurlar olarak görüldü,ünden Japon otomobil
üreticileri maliyet yönetimi çal #malar n de,i#ken maliyetler üzerinde
yo,unla#t rmaktad r.31
Kaizen maliyetlemede geçen y l n otomobil ba# na fiili üretim
maliyeti mevcut y l n maliyet temeli (cost base) olarak al nmaktad r.
Maliyet azalt mlar bu temel rakamlardan hareketle tespit
edilmektedir. Maliyet temeline göre hedef azalt m miktar n n oran
hedef azaltma oran olarak isimlendirilmektedir. Qekil 2, maliyet
temeli ile hedef azalt m miktar aras ndaki ili#kiyi göstermektedir. Bu
#ekildeki yatay eksen ayl k ölçümleri, dikey eksen ise miktarlar
göstermektedir.32

ekil 2 : Maliyet temeli ve hedef azalt m miktar
Kaynak : MONDEN ve LEE, a.g.e., 1993, ss.23-24.
30

MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.23
MONDEN ve LEE, A.g.m., 1996, p.205
32
MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.23-24
31
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Mevcut ay n toplam maliyet temelini hesaplama formülü
a#a, daki gibidir.
Mevcut ay n toplam maliyet temeli = otomobil ba# na mevcut
maliyet temeli x ilgili ay n fiili üretim miktar
Formülde kullan lan ay n fiili miktar tipik bir otomobil modeli
için dönü#türme miktar n göstermektedir. .#çilik saatleri baz al narak
ölçülen dönü#türme miktar , performans n ne ölçüde ba#ar ld , n
tespit etmek için kullan lmaktad r.33
A, B ve C gibi otomobil modellerine göre dönü#türülmü# fiili
miktar kullan larak departman n performans n ölçmeye örnek olarak
Tablo 1 verilmektedir.34
Tablo 1 : 3çilik saatleri tablosunda dönü3türme miktar)n)n
hesaplanmas)
Modeller
A
B
C

(1)
Hedef
i#çilik
zaman
30
50
40

(2)
Fiili
üretim
miktar
2000
800
200
3000

(3)
=(1)x(2)
Toplam
Hedef i#çilik
zaman (dk)
60.000
40.000
8.000
108.000

(4)
Toplam fiili
i#çilik
zaman (dk)
57.000
40.000
12.000
109.000

(5)
=(4)/(2)
otomobil ba# na fiili
performans
(dk/otomobil)
28,5
50
60
Ba#arma derecesi %99,1

Not: Otomobil modeli A için “dönü#türme miktar ”
= Toplam hedef i#çilik zaman / A modeli otomobil ba# na hedef i#çilik zaman
= 108.000 / 30 = 3600

Kaynak : MONDEN ve LEE, a.g.m., 1993, p.24.
Tablo 1’de görüldü,ü gibi toplam hedef i#çilik zaman n elde
edebilmek için A, B ve C modellerinin hedef i#çilik zaman fiili
üretim miktarlar yla çarp lm # ve 108.000 dakika olarak
hesaplanm #t r. Toplam hedef zaman (108.000 dakika) A modeli
otomobil ba# na (30 dakika) maliyet temeline bölünerek 3600 birimlik
dönü#türme miktar bulunmu#tur. A modeli için fiili performans olan
30,3 dakika ise, toplam fiili zamana (109.000 dakika) 3600 birimlik
33

T. TANAKA, “Kaizen Budgeting : Toyota’s Cost – Control System Under TQC”,
Journal Of Cost Management, Fall 1994, pp.58-61
34
MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.24.
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dönü#türme miktar n n bölünmesi suretiyle bulunmu#tur. 109.000 /
3600 = 30,3 dakika. Ba#arma derecesi olan % 99,1 ise A modelinin
hedef i#çilik zaman na (30 dakika) dönü#türülmü# fiili performans n
(30,3dakika) bölünmesiyle bulunmu#tur. 30 / 30,3 = % 99,1 #eklinde
hesaplanm #t r.35
Bir departman n performans n de,erlendirmek için, fiili
maliyet azalt m di,er ismiyle “fiili rasyonelle#tirilmi# miktar”
öncelikle hesaplanmaktad r. Bu miktar hedef azaltma miktar yla
k yaslanarak sapma (variance) a#a, daki gibi bulunmaktad r.
Fiili maliyet azal # (A) = mevcut ay n toplam maliyet temeli –
mevcut ay n toplam fiili maliyeti
Sapma (fark) = Fiili maliyet azal # (A) – hedef maliyet
azal # 36
Hesaplanan sapma, spesifik bir bölüm için gerçek bir
performans göstergesidir. Sonuçland r lm # bir fiili maliyet
azalt m n n hedefle k yaslamas yap larak ne ölçüde tatmin edici
oldu,u ortaya konmaktad r. Qayet sapma negatif ise pozitif bir fiili
maliyet azaltma miktar bile elveri#siz olarak de,erlendirilmektedir. 37
Tablo 2, A ve B tesislerinin Kaizen maliyetleme performans
de,erlendirmesini göstermektedir. Tablo 2’de A tesisinin endirekt
i#çilik maliyetlerinin -5 olmas na ra,men, toplam fiili rakam n +5
olmas yla Kaizen hedefini geçerek ba#ar l oldu,u görülmektedir.
Tesis B ise maalesef 3 puanl k olumsuz bir sapmayla Kaizen maliyet
hedefine ula#amam #t r.38

35

TÜRK, A.g.m., ss.209-210.
MONDEN ve LEE, A.g.m.,1993, p.24.
37
F.C ERTAQ., “.#letmelerde Maliyet Dü#ürme Yakla# m : Kaizen Maliyetleme
Yöntemi”, Atatürk Üniversitesi, . .B.F. Dergisi, C:13, Haziran 1999, s.96.
38
MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, p.24-25
36
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Tablo 2 : Kaizen Maliyetleme Performans De<erlendirmesi
Hedef
A Tesisi Maliyetleri
Direkt i#çilik
Endirekt i#çilik
Malzeme
Enerji
Ta# t
Toplam

40
0
15
10
5
70

Mevcut ay
Fiili
Fark
35
(5)
25
15
5
75

B Tesisi Maliyetleri
Direkt i#çilik
20
25
Endirekt i#çilik
0
5
Malzeme
10
5
Enerji
5
0
Ta# t
5
2
40
37
Toplam
Not :
Hedef = Hedef Maliyet Azaltma Miktar
Fiili = Fiili Maliyet Azaltma Miktar
()
= Kay p veya ula# lamam # miktar

Hedef

Kümülatif
Fiili
Fark

(5)
(5)
10
5
0
5

160
0
60
40
20
280

165
(35)
75
50
35
290

5
(35)
15
10
15
10

5
5
(5)
(5)
(3)
(3)

80
0
40
20
20
160

75
10
25
15
15
140

(5)
10
(15)
(5)
(5)
(20)

Kaynak : MONDEN ve LEE, A.g.m., 1993, pp.24-25.
3. Amaçlarla Yönetim Perspektifi
Bir üretim tesisi etkinlik, kalite ve maliyet konusunda belli
amaçlara sahiptir. Kaizen maliyet hedefleri, Kaizen maliyet
toplant s nda belirlenip de,erlendirilirken fiziksel amaçlara ait somut
hedefler üretim toplant s nda belirlenip de,erlendirilmektedir. Maliyet
toplant lar s ras yla tesis (plant), k s m (division), departman
(department), bölüm (section) ve süreç (process) seviyelerinde olmak
üzere birkaç örgütsel seviyede yap lmaktad r. Her bir seviyedeki
maliyet toplant s nda Kaizen maliyet miktar , “Amaçlarla Yönetim”
ilkesine göre o örgütsel seviyeye tahsis edilmektedir. Bu tahsis
amaçlar analizi olarak isimlendirilip önceden belirlenmi# somut
amaçlara ve politikalara göre uygulanmaktad r. 39
Bununla beraber, amaçlar analizi hep ayn #ekilde tatbik
edilmeyip her bir vakan n spesifik unsurlar dikkate al narak
uygulanmas gerekmektedir. Bundan ba#ka; bir amac n belirlenmesi,

39

MONDEN ve HAMADA, A.g.e.,s.28.
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de,erlendirilmesi, kar# tedbirleri ve dahas her bir spesifik duruma
ba,l olarak esnekçe uygulanmas gerekir.40
SONUÇ
Üretim sektöründe yeni bir ç , r açan Henry Ford’un y , n
üretim sistemine kar# l k olarak Toyota üretim sisteminin kurucusu
olan Taichi Ohno taraf ndan yal n üretim sistemi geli#tirilmi#tir. Yal n
üretim sistemi; s f r stok, s f r hata, s f r çeli#ki, üretimde s f r ölü
zaman, mü#teri için s f r bekleme süresi ve s f r ka, t (s f r bürokrasi)
hedefleyen yani 6 s f rdan olu#an bir üretim modeli olarak
tan mlanabilir.
Y , n üretim sisteminin uygulanmas sonucu standart maliyet
sistemi ortaya ç km # olup Yal n üretim sisteminin uygulanmas
sonucunda da “Yal n Muhasebe” ortaya ç km #t r. Miktar temel alan
üretim sistemlerinin i#levselli,ini kaybetmesi ile birlikte standart
maliyet sistemi gibi geleneksel maliyet sistemleri de fonksiyonelli,ini
yitirmi#tir. Geleneksel maliyet sistemleri küresel rekabet ortam n n
gereksinimlerini kar# layabilmek için bir de,i#im ve dönü#üm
sürecine
girmi#tir.
Yal n
Muhasebe,
geleneksel
maliyet
muhasebesinden stratejik maliyet yönetimine olan bu dönü#üm
sonucunda ortaya ç kan bir kavramd r.
Kaizen Maliyetleme Sistemi de Yal n Muhasebe kavram
içerisinde yeralan bir maliyet yönetim sistemidir. Kaizen Maliyetleme
Sisteminin amac önceden belirlenmi# standartlara göre yürüyen
dura,an bir üretim sürecine sahip olmak de,il en kritik süreçlere
odaklan larak sürekli iyile#tirmelerle maliyet azalt m n sa,lamakt r.
Bu sistemde maliyet azalt m , tek bir ki#inin i#i olmay p tak m i#idir.
Kaizen maliyetleme sisteminde maliyet bilgisini, muhasebe elemanlar
de,il bizzat ön hat çal #anlar n n kendisi toplamakta ve
haz rlamaktad r. Dolay s yla maliyet azalt m çal #malar da bilfiil
üretimin içerisinde olan elemanlarca yönlendirilmektedir. Kaizen
Maliyetleme Sistemi en çok bu yönüyle yani maliyet azalt m nda
insiyatifi i#i bizzat yapan i#çilere vermesiyle bat orijinli di,er maliyet
sistemlerinden çok farkl oldu,unu göstermektedir.

40

COOPER ve SLAGMULDER, A.g.e., ss.46-47.
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