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ZAMANA DAYALI REKABETİN MALİYETLER VE VERİMLİLİK
ÜZERİNE ETKİSİ

Türker SUSMUŞ'
Özgür ESKİ"
ABSTRACT
recent changes that· have taken place in the l 99Qs have transforıned the views
held by company directors regarding tlıe production of goods within their c0mpanies as
well as company ıııanageınent systeıns in general. in the l 980s, soıııe companies have
adopted ·qualiry' as the source of coınpetitive advantage. During this period, there have
been a continuous increase in the number of as well as improvements . in and spread of
Total Quality Management nıo.dels. in the l 990!i, on the other hand, there has been a change
of heart in the value of Total Quality Management approach which had been given primary
importance i,n tlıis period and it has eınerged gradually that 'quality' was not the only factor
determining conıpetitive a,dvantage ·in. many industries. lnstead, the main interest has started
to shift towards ·speed or time based competition.'
Tlıe

Those conıpanies which has based their product'ion upon the time based competition
. concept, has been able to respond to the custoıner demand in comparatively short time,
coı:npressed signifıcantly production process, -redı.iced the production cösts, increased the
productivity and, been able to supply new products to the markets, and consequently able
· to establish superiority upon its competitors which have been ' unable to comprehend the
singifıcance of the tiıııe based competitio.n ..On the other hand, time based competition has
also caused restructuring of coınpa.ny organizations.
!.GİRİŞ

l 990'larda ortaya çıkan gelişmeler, yöneticileri, hem üretimlerine hem de şirket
sistem !erine olan ,bakış açılarının şeklini değiştirmesi için zor lam ıştır. l 980'ler boyunca, bir
çok örgüt rekabetçi avantajın kaynağını "kalite" olarak kabul etmiştir. Bu dönem, Toplam
Kalite Yönetimi gibi sürekli geliştirme modellerinin artmasına ve yaygınlaşmasına neden
olmuştur. Bununla beraber. l 990'1ı yıllarda üzerinde önemle durulan bu konu evrim
geçirın iş, kaliten in başarı için halen de kritik bir. unsur olmasına karşın bir çok endüstride
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tek rekabetç i

ava nt ajın

sadece ka li te

o lm ad ı ğ ı a nl aş ılmı şt ır.

Bunun yerine esas il g i,

"hıza

veya zamana davalı rekabete" dogru yön d eğ i ştirm eye baş lam ı şt ır (Carter, Meln yk ve
1-l andti elcl. 1995 , s.65).
Zama na daya lı rekabet (t inı e-based compet ition). bir bak ım a stratejik maliyet
yöneri mini. ilgilendiren bir kavr a md ı r. Mü ş teril e rin isteklerini hı z lı bir şeki l de karşıl ama,
tam za m a nlı performans gösterme ve yeni liri.in ge li ş tirm e ön süreler inin kıs a l t ımı , zamanı n
stratejik ku ll a nımı il e il gili tem el kavraml ardır. Ay rı ca, zam an daya lı rekabetin maliy etleri
ve çev rim sürelerini aza l t ı c ı yönde etk ide bulunarak ver imlili ğ i a rttırma s ı , fırmalararas ı
yaşa n a n ş idd et li rekabet o rt a mınd a bu konunun önemin e dikkat çek mektedi r. Bu bakımd an .
bu konunu n çeşit li yönl erden ka leme a lınm as ı ça lı ş m a mı z ın a ma c ını ve çıkış noktasın ı
oluşturnı aktad ır.

2. STRATEJ İK MALİYET YÖ NETİMİ KAVRAMI

a lmı ş

Stratejik mali yet yö netiminin doğu ş u , her biri stratejik yönet im li teratüründe yer
olan li ç önemli kon udan kay n ak l a nm ak t ad ır. Bunl ar:
1)

D eğe r

zin ciri anali zi (va lu e ch ain anal ys is)

2) Strate.ii.k

ko numl a ndı r m a

anali zi (strateg ic pos ition in g analys is)

3) Faa li ye t 9lçi.itü anali zi (cost dri_ver analys is)
Stratejik maliye t yönetiminin temelini o lu şt uran ilk k onu ya ni de/i,er zinciri anali:i,
mali ye t yönet im çaba l a rı üzerind e odak l a nır . Stratej ik maliyet yö net im kavram ın d
mali yetlerin etkili bir şek il de yön~timi . firm anın dı ş çev res ini de ele alan gen i ş bir odak.
ister. Herh angi bir firma için değe r zinciri , hamm addenin ted arikç'iden tem ininden, ürünü
son k ullanı c ı ya ulaşmasına kadar olan süreç içeris ind e d eğe r yaratan faa li yet lerin tümüdü r_
Bu durum , i ş l e tmenin dı ş çevresi il e il gil i olm akta ve bu zin cir içeri sinde yer alan firmanı n
faa li yet lerinin de ele a lınm as ı gerekm ektedir (Sh ank ve Gov indarajan. 1993. s. 13).
Bunun tersin e yö netim muh ase besi . günümü zde, ge ni ş bir şe kilde firma ıçın
il gil endiren bir odağ ı benimsem ekted ir (sat ın alma, i ş l e m e, i ş l e vler, ürünler, müşteri l er .
Bunu ifa de etmenin di ğe r bir yo lu . yönetim muh ase bes inin sat ın alm alar sonucund
tedarikçilere öde mele r ile ba ş l aya n ve mü şte ril e re satı ş l a r arac ılı ğ ı y l a yük lenm esi i le son
bu lan katma d eğe rli bir perspektif sağ l amas ıdır. Önemli olan, sat ın alm alar i le satış!
a ras ınd ak i fark l ılı ğ ı (katm a değe ri) ııı a k s im ize etmektir (S hank ve Gov indarajan, 1993 _
s. 13). Oysa stratejik maliye t yö netim i. firm a dışındak i çevre etmenlerini de ele alara.
hareket edi lm es ini öngören bir sistemdir.
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Stratejik maliye t yönetiminin temelini o lu ş turan ikinci önem li konu stratejik
bi 1in en
m ulı asebe.s in in
yönetim
kon um land ırııı a,
Stratej ik
kul l a nıml arıd ır. So ru biçimind e ifade ed ilirse, "maliy et yön etiminin firma içi ndek i rolü
nedir')" den il ebilir.

konumlcmdırma 'dır.

Çizelge 1:Stratejik

Farklılıklarm

Yol Açtığı Maliyet

Yii11etinıimleki

Farklılı klar
Başlıca

Urün
P eıfo rııı an.1· 111

Stratejik Noktalar

Farklılığı

Maliyet

Liderliği

D eğeri endirilm es inde

/11/iihendislik Maliyetlerinin

R olıi

Çok önem li

d eğ il

Çok önemli

G. Ü.G. nin Kontro/iin de
Esnek Biiıçe gibi Kavrcıı11/cır111 Önemi
Pazarlama Malzvet Ana/izinin Ö11eın i

Orta düzeyde önem 1i Çok faz la ö n e ıiı 1i
kritik

Fivatlandırıııa Kararların a

Bir Girdi
Olarak Ürün Mal~veıinin Önemi
Rakip Firmalar ile ilg ili Analiz/erin Ro/ii
Kaynak:

S lı a nk

için

Forma! düzeyde

örıem taş ır

fazla ye r veri lm ez

Başa rı

Dü ş ük

Yüksek

Düşük

Yüksek

ve Gov inclarajan. 1993. s. 18

Esasen, stratejik maliyet yö netimin konu su çok kı sa bir şek ild e ifade edilm i şt ir.
Stratejik maliye t yö net iminde maliyet anali zinin ro lü, firm a nın n as ıl bir rekabet etme
politika s ı seçti ğ in e bağ lı olarak fa rk lılı k göstermekted ir. Porter ( 1980), stratej ik seç iml eri ş u
şek ild e ifade etmektedir: "B ir şirk et, ya daha diişiik 11 ıalzvet/ere ulaşarak (maliyet liderliği)
:va da iisliin ürünler pzvcısczva siirerek (üriin farklılığı) rekabet edebilir." Bu iki yak l aş ı mın
çok fa rklı kavram sal çerçevey i tal ep etm es i, strateji literatüründ e ge ni ş bir şek ild e ifade
~dilebi lir. Stratejik ko numl a ndırmanın uygu lamadak i bas it seç iml eri içerm emes in e karşı n ,
stratej ik yö netim u yg ul a m a l a rı ay rın t ı s ı y l a ele a lınıp yaz ılmı şt ır. Ürün fa rklılı ğ ı ve maliyet
lid e rli ğ i. fa rk lı yönet im se l dü ş ün ce l e ri içe rdi ğ i için , ay nı zamanda· fark lı maliyet analiz
perspektifl erini de k a p sa m aktad ır (S lı a nk ve Gov in darajan , 1993. s. 17).
bi li m ada ml a rı . Gupta ve Gov indaraj an (1984 - 1986), firman ın stratejik
davran ı ş ın a bağ lı olarak maliyet yönetim in in üzerinde durdu ğu ko nul a rı çize lge 1'de
özet i em i ş l erd ir (S lı ank ve Govind arajan , 1993, s. 18):
Bazı

Stratej ik mal iyet yönetiminin üçlincli konusu .fcıaliyeı ölçütüdür. Faa li yet ölçütü
k av ramı . daha çok faa liye t esas ın a d aya lı mali yetlem e tek ni ğ ind e n ortaya ç ı kmış ve stratejik
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maliyet yönetiminde önemli bir yer edinmiştir. Faaliyet ölçütü, işletme içerisinde yerine
ve maliyetlerin gerçeğe uygun bir
getirilen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde izlenmesini
.
'
şekilde çlağıtımında doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayan, dağıtım anahtarı olarak işlev
üstlenen bir araçtır. Statejik maliyet yönetimi, ürün maliyetlerin·i.n .hesaplanmasında
faaliyetlerin dikkate alınmasını ve dağıtımların faaliyetlere göre faaliyet ölçütleri yardımıyla
gerçekleştirilmesini öngörmektedir (Susmuş, 1·996, ss.45'~46).
3. REKABETÇİ ORTAMDA ZAMANIN ÖNEMİ VE ZAMANA
REKABET

DA YALI

20. Yüzyılın sonlarina doğru yaşanmakta olan rekabetçi bir Çevrede, ge lişen rekabet
stratejisindeki yenilikler, firmaların yaşam dönemlerini 10 ile 50 yıl arasında değiştirmiştir.
Her bir yenilik, şirketin geleceğinde ve rekabet durumlarında önemli değişmelere etkide
bulunmuştur. Bu değişmel ~ r ortaya çıktıkça. ilgi li yönetimler, rakiplerinin yeni buldukları
avantaj ın yapısını anlamaya çalışmışlardır. Bununla beraber, askeri bir sır gibi saklanan
yeni avantajın kaynağının esası 'kısa bir süre sonra anla~ılmış ve böyle.ce o işletmele~ için bu
· yen ilik bir avantaj olmaktan çıkmıştır. Bu durumda bir başka yeniliğin bulunması gerekli
olmuş ve zamanın rekabet sürecindeki öneminin farkına varılmıştır (Stalk ve. Hout, 1990,
s. l ).
i

Zamana dayalı rekabet; teklif edilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlanması
ürünlerin teslim edilmesi için gerekli olan zamanın kısaltılmasını arayan rekabetçi bir
stratejidir (Vickery. Dröge, Yeomans ve Markland, 1995, s.14). Yönetim literatüründe
zamana dayalı rekabet, çevrim süreler.inin veya piyasaya sürülen ürünlerin zaman
sürelerinin aza ltılmas ının avantajlarını benim seyen bir çok yönetim danışmanı sayesinde
popüler bir konu haline ge lmiştir. Bu i'lgi. elektronik veri değiştirme (electronic data
interchange) ve bilgisayar destekli üretim gibi yeni teknolojilerin . kabul edilmesinin
yan ı s ıra, JIT üretimi ve üretilebilme için tasarım (design for manufacturability) gibi yeni
yönetim tekniklerin in kabu itine . de katkıda bulunmuştur (Stenbacka ve Tombak, 1995,
s.435).
· Paul Lillrank'a göte zamana dayalı rekabet, "bazı Japon şirketlerinin rekabetçi
davranışının incelenmesi sonucunda, Japon zayıf µretiın (Japon Lean Production) yönlerinin
bazı unsurlarından l 980'1erin sonlarına doğru gelişt irilmiş dan ışına paketidir. · Bu, daha
sonra, orjinal Japon kavraı:n ı ile daha ilgisiz olarak Batı şirketlerine hızl a uygulanın ış olan
özet kavramlara çevrilmiştir. Bu yüzden zamana dayalı rekabet, uygun bir şekilde çalışan
bir Japon profili değildir. Ortaya çık~rılması ve yeniden. paketlenmesi, hedef pazarların
talebi. konusunda iyi bir anlayışa sahip olan bir takım uluslararası danışmanlık firmaları
tarafından yapılmıştır. Son zamanlarda, örgütlerin ve süreçlerin yeniden tasarlanmasında
bilgi teknolojisinin kullanımına radikal bir yaklaşım ilare eden değişim mühendisliği gibi
diğer paketler tarafından da absorbe edilmiş bulunmaktadır" (Lillrank, 1995, s.985).
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Bu neden le şirketler. gittikçe artarak rekabet ortamında anahtar bii· değişken olarak
zaman konusuna bakarlar. Bu kısımda, zamanın ne kadar önemli bir unsur olduğu üç alan
incelenerek açıklanmaya çalışılacaktır. Bunlar; yeni ürün geliştirme ön süresi, tam zamanlı
performans ve müşterilerin isteklerine zamanında cevap verebilme veya karşılamadır.
3.1. Yeni Ürün Geliştirme Ön Süresi
Zamana dayalı rekabet. 'ıo· yıldır geniş bir şekilde. rekabetçi bir silah olarak
kullanılmaktadır. Bir çok şirk~t. zaman l arının 1/2 si ile 1/3 ü kadarını yeni ürünlerin ıiasıl
gel iştiri leceğin i araştırmakla geçirmektedirler (Hout, 1996, s.15). Başarılı yeni ürün
girişimleri genellikle tlim şirketler için son derece önemlidir. Çünkü, yeni ürünlerin diğer
·rakiplere oranla daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi, o şirketin pazar payının artmaşını
isteklerin daha hızlı . bir
ve Urünün nasıl geliştirileceği hakkında müşterilerinclen gelen
1
geliştirme ön süresi
üriin
Yeni
şekilde öğrenilerek uygulamaya konulmasını mümkün kılar.
itibaren piyasaya
andan
başladığı
ile kastedilen, yeni ürün kavramının ilk ele alınmaya
büyü k
sürelerinde
ön
geliştirme
Ürün
sürülünceye kadar geçen süredir. Şirketlerin, yeni
Avrupalı
ve
Amerikalı
şirketleri.
otomobil
Japon
değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin
rakiplerine oranla yeni ürünlerini daha hızlı bir şekilde ge liştirir ve piyasaya sürerler.
Aşağıdaki veriler, 8 Japon şirketi. 3 ABD şirketi ve 8 Avrupa şirketi tarafından geliştirilen
24 yeni araba geliştirme projelerini kapsamaktadır (Hongren ve Foster. 1991 s.915).

1

Ortalama Yeni Ürün Geliştirme

Ön Süresi

şirketleri

43.3 ay

ABD şirketleri

60.3 ay

Japon

Avrupa

66.5 ay

şirketleri

veriler incelendiğinde. Japon otomabil şirketlerinin Amerikan
Yukarıdaki
şirketlerine oranla 17 ay, Avrupalı Şirketlere oranla ise 23.2 ay daha kısa bir zaman süresi

içerisinde yeni ü 'rüır geliştirme sürecini gerçekleştirdiği görülecekti'r. Bu zaman süreleri
oldukça önemlidir. Çünkü, Japon şirketleri yeni ürün geliştirme açısından Amerikalı
rakiplerinden 1.4 yıl, Avrupalı rakiplerinden de 1.9 yıl daha ileridedir. Doğal olarak japon
şirketlerin bu başarısı günümüz zamana dayalı rekabet oıtamında önemli üstünlükler
s'ağlamaktadir: ·
Diğei· endüsti·ilerdeki şirketlerde dikkatleı:ini yeni ürün geliştirme ön sürel~rinin
azalt'ılması üzerinde toplamaktadırlar. Bu alanda Şirketler tarafından yapılan üç önemli
değiş iki ik aşağıda görü imektedir.

.

\

Türker SUSMUŞ-Özgür ESKİ

278

Çizelge 2: Karşıla~tırmalı Yeni Ürün Ön Süreleri
Yeni Urün Ge li ştirme
Ön Süresi
Ş irket

Urün

ünce

AT& T
Navistar
Hewlett-Packard

Te lefon
Ağır vasıta

2 y ıl
5 y ıl
4,5 yı l

Bilgisayar yaz ıcı sı

Sonra
1 yıl
2,5 yıl
1,8 y ıl

Kaynak: Hongren ve Foster, 1991, s.915

Yeni ürün geliştirme ön süresini %50 v"'.va dalla fazla oramla azaltabilmek için,
genellikle ürünün· tasarım ve üretimine yönelik işlemlerde önemli değiş iklerin yapılması
gereklidir. Bu değişik!İkler için de, ye~i iiriin geliştirm e siirecinin tüm aşamalarındaki tüm
işle tm e fonksiyo nları aras ın da daha fazla bilgi ak ı şın ı n o lmas ı. faaliyetlerde katma değer
yaratanlara ağırlık verilmesi ve katma değer yaratmayan faa liyetlerin ise elimine edilmesi
yapılmas ı gerekmektedir.
3.2. Tam

,

Zamanlı

Performans

Bir mü şte ri . bir ürün ve hizmet siparişi vediği zaman , bu işlemle ilgili kesin bir
zaman boyutu vardır. Örneğ in bir bilgisayar şirket i tedarikçisine yarı iletken çip siparişi
verd i ğ ind e miktar, maliyet ve teslim süres ini içeren bir sözleşme yapılacaktır. Seyahat eden
bir kiııı se uçak bileti satın a l dığında bilette koltuk türü. maliyeti ve uçağın hareketi ile varış
süreleri kesin olarak belli o l acaktır. Endüstri araşt ırm aları. yüksek zaman l ı başarının o
ş irkete rekabetç i bir avantaj sağ l ad ı ğ ı yönündedir. Örneğin, ABD Genel Muhasebe Ofisi,
Amerikan hava yo ll arında faaliyet gösteren uçak şirketlerinin başarısını raporlamakta ve bir
yo lcu uçağ ının hareket saati ile varış süre lerinin öngörülen süre içerisinde gerçek leşmesini.
o uçak ş irk et i için tam zaman lı bir performansın göstergesi şe klinde tanımlamaktadır. Bu tür
bir performans ı yakalayan uçak ş irket l eri için , · di ğe r rakip lerine oranla daha avantajlı
kon umda o l acakları söy lenebilir. 24 aylık dönem boyunca yapılan araşt ırmalarda 40
Amerikan şirketin in zaman lı başarısının % 74 ile %85 arasında değiştiği belir l enın iştir
(Hongren ve Foster, 1991, s.916).
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Rakipler

(Tahminlenmiş

Performans)

Ortalama Rakiplere
Şirket

İşletme

Müşt. İs.teklerine

Cevap

Hızları

KARŞI

Büyüme

Avantajı

Kar
Avantajı

Wa l-Mart

İnd. mağazalar

At las Door

End.

Ra lph Wilson
Plastikleri
Thomasw ill e

Süs

%80

3 kat

2 kat

kapılar

%66

3 kat

5 kat

eşya l arı

%75

3 kat

4 kat

%70

4 kat

2 kat

Mobilya

Kaynak: Stalk ve Hout, 1990, s.2
3.3. Müşterilerin İsteklerine Zamanında Cevap Verebilme
B ilindi ğ i üzere, bugünün yelı ili ği zamana dayalı rekabettir. Sa ldırga n şi rk et l erde üst
yönetic il erin · ta lep ed ilm esi. performans ölçü lerini rekabetçi maliyetler ve ka liteden
rekabetç i ma liyet lere. ka liteye ve mü şte ril er inin istek leri ni anında karş ıl amaya doğru
değiştirm i şt i r. "Müşt erinin isteklerini istedikleri zaman vermek". Zamana daya lı rakip ler
ürün ve haizmet lerin de daha büyük değişikliklere, yavaş hareket eden rakip lerine oran la
daha d ü şük maliyette ve daha k ı sa zaman sü res i içerisinde gerçek l eştirmektedir (Stalk ve
Hout, 1990, s. 1) .

Şirket l er müşteri isteklerinin kaş ıl anm asında organizasyon l arı üzerinde odak l aşmak
suretiy le o l ağanüstü sonuç lar elde etmiş l erdir. Bu son u ç l arı çize lge 3'de görmek
mümkündür:

Çize lge 3'dek i 4 örnek müşterilerin isteklerine zaman lı olarak cevap verebilmeni n
rekabetçi gücünü göstermekted ir. Bu tablodan açık bir şeki ld e zaman avantaj ı, zamana
dayalı rakiplerin faaliyet gösterdiği endüstrilerindeki klasik liderlerini devireb ilmesini,
rekahet ve karlılık açısından daha avantajlı bir durumda bulunmalarını mümkün
kılabileceği görülmektedir. Zamana dayalı bir çok rak ip diğer klasik rakiplerine oran la daha
hızlı büyümekte ve hatta daha yüksek karlar elde edebilmekted ir. Bu bakımdan şirketleri n
örgüt yapı l arın ı , müşterilerinin istek lerine zam anında cevap verebi lecek şeki l de ·
o lu şturma l arı bir gerekl ilik halin e ge lmi ştir (Sta lk ve Hout, 1990, s.4).
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4. ZAMANIN KISALTILMASINDAKİ STATEJİK UYGULAM ALAR VE
MALİYETLERE ETKİSİ

l 980' 1erin başında. Japon şi rk et l e ri ve bazı küçük Kuzey Amerikan ile Avrupa
önderli ginde rekabetçi avantajın iki yeni boyutunun gücü açıklanmaya
ça lı ş ılmı şt ır. Bunlar düşük maliy et li değişiklik ile müşterilerin isteklerine cevap verme
süresidir. Bu lider ş i rk~ l er, ürünlerini üretmek ve dağıtmak için gerek li olan zaman süresini
n
d ü ş ürmü ş l e rdir . Daha da öne nı.li s i , yeni ürünleri ge li şt irm e ve ortaya çıkarılması içi
sadece
ler
güç
harcanan zaman süresi ni aza ltın ışl ard ır. Bu yakın zaman larda ge li şen
maliyetleri aza ltm a mı ş, ay nı zamanda Japon ve bazı Batı ş irk et l er inin gen i ş bir ürün hattını
ve ürünlerinin teknolojik
s unm asını, daha fazla pazar bölümlerine ulaşmasını
ka rm aş ı k lı ğ ının artm as ını mümkün kılmıştır. Bu yeni lik çi şirket l er, ":::amana dayalı
rakip leri" ortaya çıka rm aktadır (Stalk ve Hout. 1990, ss.28-29).

ş irketl e ri

Japon şi rk et l er inin çoğu, diğer Japon rakip lerin e karşı yeni güç ler ge liştirm ekte ve bu
sayede.ürün değişikliği ve karmaşıklığı açıs ınd an Batı ş irk et l er in e üstünlük kurmaktadır. Bu
Japon rakip ler daha hızlı ve daha karlı bir şek ild e büyümek için müşterilerin isteklerine hızlı
cevap verme süresi ile artan değişikliği kullanmaktadırlar. Bu nedenle de rekabetçi
i1i ş ki!erde önem1i değ i ş i ki iki er ortaya ç ıkm ak tad ır.
Çizelge 4_: Rekabetin Yeni

Adımı:

Satış l ar, s ipar iş
Taş ıt

(value provided)

ve

dağıtım

üretimi

Yeni taşıt

tasarımı

Sunulan. ürüniin

Çaplı

Otomobil

Şi rketleri

Çevrim Süreleri

'
Sağlanan Değer

Dünya

ve piy asaya siir ii lüşii

ortala ııia yaş ı

Batı

·Japo11

16-26 gün

6-8 gü n

14-30 gün

2-4 gün

4-6

y ıl

5 y ıl

2,5-3

yıl

3 yıl

Kaynak: Stalk ve 1-lout, 1990, s.29
Bat ı ülkeleri ile Japonya'daki dünya çaplı otomobil rak ipl er inin terJ:)el değer teslim

sistemleri ile ilgili olarak müşterilerin istek lerin e cevap vereb ilme süreleri çizelge 4'te
göster ilm ekted ir. Bu çizelgeye bakıldığında Japon ş irketlerinin zam anı çok iyi bir şekilde
ku ll a n d ıkl arı ve bat ı 'ş irket l er in e karşı büyük avantajlar sağ l ad ıkl arı görülecektir. Örneğin ,
Bat ı şirket l eri sat ı ş l ar, s ipar i ş ve dağıtım sürecini 16-26' gll n içeris inde gerçekleştirirken.
Japon şirketleri ise bu işlemi 6~8 gün içerisinde geı~çek leştirınektedir. Taşıt üretimi, yen i
taş ı t tasarımı ve piyasaya sürülü ş ü , sunu lan ürünün orta lama yaşı konusunda da Japonlar
batı ş irketlerine oran ı a ·zaına n bakımından daha ava ntajlı bir durumdadır. Öze llikle yeni taşıt
tasa rımı ve piyasaya si.irülü ş ü konusunda Japon ş irk et l er inin batı şirketlerine olan üstünlüğü
'

.
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dikkat çekicidir. Batı şirketleri bu işlemi 4-6 yıl içerisinde gerçekleştirirken Japon şirketleri
ise 2.5-3 yıl içerisinde gerçekleştirmektedir. Buradan, Japon şirketlerinin taşıt ürününü
lecek ve bu da Japon
gelıştirme ön sürelerinde çok daha başarılı oldukları söylenebi
sahip olmalarını
payına
pazar
dünya . piyasalarında daha yuksek
şirketlerinin
ulaşacaktır
seviyeye
üst
en
payları
kar
len
sağlayabilecektir. Bunun sonucund a da muhteme
(Stalk ve Hout, 1990, s.29).
1

•

Zamana dayalı şirketler, çevrim sürelerini (cycle time) kısaltıp stok devir hızını
şirketlerinin sunmuş
arttırmak suretile maliyetleri düşürebilirler. Zaman kısaltımı, Japon
artmasını mümkt:n
ığının
karmaşıkl
teknoloji
ve
oldukları ürün ve hizmetlerinin değişiklik
avantajlar,
sağlanan
süresinde
verebilme
cevap
isteklerine
kılan temel değişimdir. Müşteri
için
geçirdiği
harekete
rı
farklılıkla
tüm
diğer
eden
teşkil
tümüyle rekabetçi avantaja esas
bilmekte,
bunu
ri
yönetimle
batı
Bazı
r.
denilebili
silahtır"
bir
"zaman işletmeler için gizji
erek zamana dayalı
diğerleri öğrenmekte, geriye kalanlar ise bu avantajın önemini farketmey
).
1
ss.30-3
1990,
Hout,
ve
(Stalk
ır
kalmaktad
geride
rekabet ortamında
Birçok üst yönetici rekabetçi avantajın , en düşük maliyette en fazla değeri sağlayarak
en
en iyiye ulaşılmasına inanmaktadır. Bu, şirket başarısı için klasik bir örnektir. "Zanumm
için
başarısı
şirket
kısa miktarmd a" en düşük maliyette en fazla değerin sağlanması ise
önemlidir. Çünkü
derece
son
arı
uygulamal
stratejik
ın
kısaltımın
Zaman
örnektir.
bir
yeni
zaman kısaltıldıkça:
- Verimlilik artar,
- Fiyatlar artabilir,
- Riskler azalır,
- Pazar

payı

yükselir (Blackburn, 1991. s.95).

Birçok üretim tesisinde çevrim süresi yarı mamul devir hızı ile ters orantılıdır. Yarı
mamul devir hızı arttıkça çevrim süresi azalmaktadır. Aynı zamanda veriler yarı mamul
devir hızı aıttıkça verimliliğinin de aıttığını göstermektedir. Genel olarak çevrim süresinin
ile
her yarıya inişi ve yarı mamul devir hızının iki kat artması sonucunda verimlilik %20
).
s.31
1990,
Hout,
ve
(Stalk
% 70 arasında a~tış göstermektedir
tatmin etmek için gerekli olan zaman kısaltıldıkça fiyatlarda
fiyat aıtışları zamana dayalı rakiplerin daha fazla kar
Bu
r.
artışlar da görülebili
fazla fiyatla
sağlamalarına etken olabilecektir. Müşteriler diğer ürünlere oranla daha
hızlı bir şekilde
karşılaşsalar bile, ihtiyaçları çok daha kısa bir süre içerisinde ve
5'e bakıldığında,
Çizelge
klerdir.
edebilece
kabul
artışlarını
fiyat
bu
için
karşılanabildiği
Müşteri siparişlerini
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elektrik se l un surlar için zamanın iki kat aza l t ılm asının fiyatlarda %59' 1u.k bir artışa, yazım
kağıtları için zamanın 5 kat azaltı l masının fiyat larda o/o?O'li k bir art ı şa neden o ldu ğu
görü lecektir.
Çizelge 5: Zaman Kısaltıldıkça, Fiyatlar Artabilir
avantaj ı

Zaman

Elektrik se l un surlar
Yaz ı nı Kağıt l arı

Ticari

art ış ı

2 kat

%59

5 kat

%20

9 kat

% 100

'

kap ıl ar

(Coınmercial

Fiyat

doors)

'

Kaynak: Blackburn, 1991, s.97

Zaman kısaltıldıkça ri sk ler de aza l maktadır. Gelecekteki talep ne kadar uzak
öngörüm lenirse, öngörünün sat ı ş zama nında yan lı ş olabi lm e o l as ılı ğ ı o kadar faz la olur. Bu
modaya uygun üreti ın yapan işletme l erde görülür. Örneğin, bir tekst il işletmesinin uzak
doğ uya yen i elbise s ipari ş l er i vermesi durumunda, sipariş in ge lm es i için bazen 9 ay
bek lemek gerekmekted ir. Bu durumda bir sat ın a lın a s iparişinin , bek lenen ta lep
öngörüm Une daya lı olarak s at ı ş zaınan ınd an çok önce verilm esi gerekecektir. Bölüml ü
m ağaza a lı c ıl arı yen i elbi se lere duyulan fiili ta leplerin gene lli kle öngörüden %40 az ya da
faz la old u ğ unu tahmin etmektedirler. Yüksek bir talep öngörünı l enerek hareket ed ilen ve
düşük talep sonucu elde faz la miktarda kalan ürünün piyasada daha düşük fiyatla
paza rlamak durumunda kal ınm as ı halinde, bu du rum o işletmeye daha fazla maliyete neden
olacakt ır. Bu bakımdan, yük sek talep ile karşı l aşı lm as ı du rumunda, bu faz la ta leb in uzak
doğu yerine iç tedarikçil erden karş ıl anma yo lun a gidilm es i, hem riskleri hem · de süreyi
azaltacaktır (Stalk ve Hout, 1990, s.32).
·
Zaman kısa l tı l dıkça, zamana daya lı iş l etmeler in pazar payı da artmaktad ır. Bu
durumu çizelge 6' da görm ek mümkündür.
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Çizelge 6: Zaman Kısaltıldıkça, Pazar Payı Artma'ktadır
Müşterilere Gelişmiş

Cevap verme

Teslim süresi (ha/ia)
iç pazar payı ('Ytı_J
f/itcim artışı (%)

Bir

Hızla

Hızından

Önce

Sonra

22
"?
.)_

8
37

-

16

Kaynak: Stalk ve Hout, 1990, s.34

5. ZAMAN KISAL TiMiNiN KARLILIK İLE VERİMLİLİK
ÜZERİNE ETKİLERİ VE AVANTAJLAR!

Zamana daya lı rekabet in fayda l a rı çeş itli şek ill erde ölçül eb ilm ekte? ir. Bununla il gili
en aç ık gösterge net akt if verimliliğidir. Zama na d aya lı rakipler, daha yavaş ve ağır ça lı şan
veya za m a nl arını iy i ku ll anamayan rak iplerin e oranl a ak tifl erinin kullanımında daha
verim li dirler. Japon ş irk et l e ri %80 li k bir net aktif oranı ile ça lı şmaktad ırl a r. Bu nedenle,
diğer rak iplerine oranl a daha faz la avantaj sağ l a makta ve daha az nakde ihtiy aç duymaktadır
(Stalk ve Hout, 1990, s. 156).

Aç ık bir şek ilde, i şçi lik ve net aktif veri mliliklerinin iki kat aıttırılın as ı , zaman
k ı sa ltımı sayes inde i ş l etmele rini en iyi şe kild e i ş l ete m eye n rakip ler üzerinde önem li stra!ejik

ava ntaj lara etk i edeb ilir. İşçilik ve rimlili ğ ind ek i ge li ş m e , maliyet lerin daha düşük o ldu ğu ve
bu yüzden fiyat l a rın düşürebildiği bir durumu ifade eder. Net aktif ve rimlili ğ i ne kadar
yüksek o lursa, esnek ş irk et l erin klasik rak ipl erin e göre daha az se rın aye il e o derece hı z lı ·
ge li şeb ildi ğ i bir o rta nı sağ l a nır. Japon firm a l a rı yüksek derecede ge li şm e gösteren işletmeler
o ldukl arı nd an. klasik rak iplerin rekabetin geride kalmaları nedeniy le esnek avantaj lı
ş ir ket l e r için çok faz la zaman sü res i gerek li değildir.
Zamana daya lı rak ipler daha ve rimli çalışırlar. Bir değer teslim sisteminde harcanan
zaman tüketimi ya rı ya düşürüldüğünde veya daha az ın a indirildi ğ ind e, maliyetler önemli
ölçüde düşmektedir. Eğe r bir endü striye l ürünün üretimi için i ş l etın eye verilmiş olan bir
s ip a ri ş in süresi, ayn ı personel say ı s ı il e 70 gün yerin e 35 gün olarak gerçek l eş iyorsa, bu
durumda s ip a ri ş i üretme ma liyeti de önemli ölçüde aza l acakt ır. Bir çok üretim e dayalı
i ş l etm ede zaman tüketimi %50 il e %75 oranında aza l t ıldık ça, sat ıl an malın maliyet indek i
dü şüş en az ınd an %20 ile %25 oranında o l acakt ır. İ şgüc ün e dayalı i ş l etın e l erde veya gene l
üretim g iderlerinin düşük o ldu ğ u i ş l etıne l e rd e· ise bu oran %35 ile %50 aras ınd a
d eğ i şe bil ecekt ir (Sta lk ve Hout, 1990, s. 153).
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belirtilen veriler. zamana dayalı rakipler ile zamana dayalı olmayan rakipler
finansal varlıkların bir özetini sunmaktadır. Belirtilen bU özette, açık bir şekilde
zaman kısaltım ın ı n firmaların yapmış olduğu yatırııiı !arın geri dönü$ünü ve büyümesini
arttırdığı görülebilmektedir (Stalk ve Hout, 1990, s.157).
Aşağıda

arasındaki

Zamana

Dayalı

Rakiplerin Finansal

Avantajları

Gelir Tablosu

• Fiyatlar% 1O ile% 100

arasında değişen

oranlar kadar daha yüksektir.

•Üretim ve hizmet maliyetleri% 1O ile %20 kadar daha düşüktür.
• Ürün ve hizmeti geliştirme maliyeti %30 ile %50 kadar daha azdır.
Bilanço

•Stok devir
•Satışların

hızı

sabit

•Net aktif devir

2 ile 4 kat daha yüksektir.
varlıklara oranı yaklaşık
hızı

olarak %50 daha

fazladır.

2 kat daha yüksektir.

rekabet, hız veya çabukluk ile rekabetçi avantajın elde edilmeye
anahtar süreçlerdeki çevrim suresinin azaltımı, zamana dayalı
rakiplere bir çok yönden avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajları ise şu şekilde sıralamak
mümkündür (Li llrank, 199~ . ss.985-986):
Zamana

çalışılmasıdır .

dayalı

Çeşitli

+Ürüne ilişkin sipariş teslimatları daha hızlı yapılabilir,
+ Talep öngörü sureleri daha kısa ve daha doğru yapılabilir,

alına

+ Yeni ürünler piyasaya diğer rakiplerden önce sürylebilir ve bu sayede kaymak
politikası uygulanarak daha fazla kazanç sağlanabilir,

+ Daha kısa çevrim süreleri, aynı zamanda yatım lan da azaltarak sermaye
maliyet lerinde tasarruf sağlanmasına yol açar.
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6. ZAMANA DAYALI ÖRGÜT YAPISININ OLUŞTURULMASI
Zamana dayalı örgüt yapıs ını o lu şturab ilm en in ilk ad ımı , tüm önem li faa liyetlerin
çevrim süre leri il e sipariş sürelerinin ölçüm leyerek ve analiz ederek k ı saltmaya ça lı ş ın aktır.
Çevri m süres i, zamana dayalı örgütler için en geçerli ölçüdür. Bu süreç, fabrik a içinde
ma lzemenin taşınması veya yeni bir ürünü n gel i ştiri lm esi gibi önem li faa li yetlerin çevrim
süreler i il e baş l ar (Sta lk ve Hout, 1990, ss. 19 1- 192).
İ ş l etm ede üretilen liri.inler, genel 1ikle üretim sistemi içer isinde %0.5 ile %5 oranında

Geriye kalan zaman ın tümü, ürünün değer alm ak için bek l ediği zaman süresi
o lm aktad ır. Bunun için zama na daya lı örgüt yap ı s ının oluşturu lm as ı için esnek imalata
önem ver.ınek gerekir. Katına değe r yaratan zaman süresini arttırab ilm ek için esnek
üreticilerin , fabrika l arını üretecekleri ürün çeş itl e rin e göre organ ize etmeleri zorun ludur. Bu
doğrultuda, parça l arın akta rı lnıasın ı ın in im ize ed i leb i imesin i sağ l ayan i.i ret iın süreç lerin in
o lu şturu lm as ını sağ l amak amacıy l a imalat hücreleri birbirine yak ın bir şek il de düzenlenir.
Böy lece parçalar, bir faaliyetten . diğer in e hı z lı bir şeki l de hareket edecek ve üretimde
karş ıl aş ıl abi l ecek o l as ı gec ikme lerin önüne geçi lmi ş o l acakt ır (Sta lk ve Hout, 199"0'. ~.49).
değer a lırl ar.

Örneğin bir işletme, uzun imalat süre lerinden kaynaklanan ve müşteriye yans ı ya n bir
problemle ka rş ı karşıya olsun. Söz ver il en dağıtım süre leri çok uzun (orta lama 24 hafta) ve

·

1

as ıl önem li si 4 ile 36 hafta aras ın da değişkenlik gösterdiğ i farzed ilsin . Firmanın ürünlerinin
piyasadaki itibarı çok iyi fakat uzun ve güvenilir olm ayan im alat süre leri bu i t ibarı
sarsmaktadır. Firma imalat süre lerini kontro l a l t ın a alm ak istiyor. İn ce l endiği zaman,
s ipa ri ş l er in a lııım as ınd an ürünün son tüketicinin el in e geçmesine kadar olan süre içinde
ürün e katma değer ek lenen sürelerin sadece 1 veya 2 hafta o l duğu tesbit. edi liyor(24 hafta
gibi bir sü rey le karşılaştırıldığında çok düşük bir oran). Firm a geri ye kalan sürenin nereye
harcandığını belirlemek istiyor (Sta lk ve Hout, 1990, ss. 201-202).

İ şletme içindeki bilgi akışı incelendiğinde şu tesbitlerde bulunululuyo r: İ ş l etmenin
siparişleri önce lik le sat ı ş departmanı tarafından belirlenir, daha sonra buna imalat ve
sevkiyat i şlem !er ini koordine etmek üzere üretim planları ve çize lgeleri yap ılı r. Mamuller
mü şte ril e re ulaŞtırılmak üzere depoya gönderilir. Tüm sürece baktığımızda birbirini izleyen
orta lama 4 haftalık sipariş çevrim i ve orta lama 20 haftalık üretim çevrim inden oluştuğu
görü lür. İşletmenin genel yap ı sı in celend i ği nd e, süre lerin uzun o lm asın ın nedenleri
araşt ırıl arak aşağ ıd aki hu sus lar belirlenebilec ektir (Stalk ve Hout, 19.90, ss.202-203):
likl erinin
+ Sat ı ş departman ı görev lileri, sipa ri ş l er in a lııım ası ve çize lgeleme önce
bulundurarak

tayin edi lm esin i sağ l arl ar. Ay nı zamanda imalat süresi ni gözönünde
siparişlerin ne zama ıi karşılanacağı il e önce likleri ni belirlerler. Temel düşünce, öneml i
mü şteri l ere en iyi hi zmet in · verilmesidir. Bu durum ise im alat sürecinde birtakım
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karışıklıklara

ned en

olmaktadır .

Dah a

dü ş ük

önceliğe

sa hip

s iparişl e r

bir kenara

bırak ı im aktad ır .

+

Başlang ı ç urun s p es ifik asyon l a rı , s ipa rişler alındığında tasarını bölümüne
ak tarılır ve yeni bilgiler ul aş tı ğ ınd a (spes ifikasyonla il gili) satı ş personeli tarafından tasarım

bölümün e il et ilir. Temel düşünc e s ipari ş l e rin erken belirlenmesi ve müşteri hazır o ldu ğunda
ürünün tamam \ a nmas ıdır. Bu da hem üretim plan !anına hem de tasarımın · çevr imler
üzerindek i kontro lünün k ay b o lmasına neden olmaktadır. Tasarım bölUmü tüm bil g ilerin
ta maml a ndı ğ ı bir s ipari ş üzerinde çalışırken, ürünle il gili yeni ve hayati öneme sahip yeni
bilg ilere ul aş mas ı, i ş akışında kesintilere yol açar. Sürekli yeni bilgilerin ulaşması nedeniyle
i ş l e ml e r bir durup bir ba ş lamakta (yani kesintiy e u ğramakta) ve sonuçta yüksek önceliğe
sahip bir s ipa ri ş bil e yet iştiril e ıneyebilmektedir. K ı sa sürelerde planların ve çizelgelerin
değişmesi bile satış ve üretim pl anl ama depa rtmanları a rasında tartışmalara yo l açmaktadır.
Sipar i ş l er söz ver il en sürelerde yetiştirilem e m e kte ve tasarım bölümünün iş ak ı şındaki
kes intiler, baz ı düşük önce likli sipa ri ş l eri n bir defadan tasarlanmasın a neden olmaktadır.

+

Üretim kontro l, emirl eri ; imalat, tamam lama ve sev kiyat iş emirleri olarak üç
grupta toplar. Böylece her departman diğerinden bağımsız olarak kendi kontrolünü
yapar. Fakat bu sistem denges iz bir iş ak ı şına neden olmakta ve departmanların iş yüklerinin
talım in ed ilm es i zo rla ş maktad ır. Bunun yanında, kapasite plan l aması güç l eşir ve parti
büyüklüğü üzerindek i kontro l kaybolur. Bir, s ipariş için toplam ima\~t süresini belirlemek
imk an s ızlaşır, sevk iyatta gec ikm eler olur. Kısaca tüm süreç etki len ir.
ay rı

Mevcut durumu y ukarıd a aç ı k l anan i ş l etmen in daha daha iyi işl~yebilmesi
ko nu sund a iki önem li ölçüt göze çarpm a kta dır . Bunl ardan birincisi, yönetim tarafından sat ış
. departmanı görev lilerinin , za m a nlarının çoğunu müşteril e rle konuşarak geçirdikleri
düşününü lın es i y di. Fakat, gerçekte bu zamanın büyük bir kısmı üretim planlama ve tasarım
depaı1ınanı ile i ş ak ış ını sağ layabilmek için konuşarak geçirdikleri tesbit edi lmiştir. Diğer
bir ölçü de her ürüne ait gerçek zamanl arla standart zaman l arın ka rşılaştırılmasıydı. Bu
sürelerdede de önem 1i sa pmal a rın o l duğu görü im ü ştür. Eğer çev rim süreleri azaltı l abilirse,
hı z lı çevrim süreleri sayes inde yen i ürlin değ işiklikleri için gerekli ayarlamalar daha çab\lk
yap ıl a rak i ş l e n eb il ece k ve mü şte rilere daha kısa sürede ulaşacakt;r. Sonuçta firmanın
donan ıın ve i şg ücü yatırım \ arından önce dü ş ünmesi gereken, daha iyi süreç kontrolünün
sağ l a nmas ıdır. İ ş l etm e n in nihai amaçlarına u !aşabilmesi için gereken şey, . süreç
çev riml erinin daha iyi . anlaş ılm as ı ve kontrol edi lm esi, ge rekt i ğ inde yeniden
tasarlanmasıdır. Bir ürün partisi için gereken çevrim, işlem !erin ne derece iyi yürüdüğünün
en iyi gösterges idir.
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7. YENİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞABAŞ ZAMANININ HESAPLANMASI
Yönet ici !er za m a nı , önemi hı z l a artan rekabetçi bir si l alı olarak görm ektedirl er. Çok
hı z lı bir oranda piyasaya yeni ürünl er arzeden firm alar. b\ı ürünün toplam piyasa sa tı ş l arının

bli y ük bir bö lümünü ele geçi rebilirl er. Za m a nın bu artan önemi, b aşa baş zam a nının bir
se rm aye bütçe lemesi ve per fo rm ans ölçütü olarak kull a nımın a etk en olur. Başabaş zam.anı
(brea k-eve n lim e), bir proj enin baş .l a m as ınd a n yani b aş l a n g ıç tarihin den, bu proj eye ait
nak it ak ı ş l arının bugün kü k ümülat if değe rinin top lam nakit ç ıkı ş l a rının değerin e eş it
o l d u ğ un a i 1i ş k in zaman göstergesidir. Bu yönte mde, daha k ı sa b aşa baş zam a nını içeren yeni
ürün öneril eri , eğe r di ğe r k oş ull a r eş i tse, daha uzun b aşa b aş za m a nını içe ren yeni ürün
öneri !erin e k ı yas l a tercih edi.1ir ( H o rıı g re n ve Foster," 199 1, s.686).

Çize lge 7: Ekonom ik Öm ürlere Göre Nakit Ak ışları (Milyon$)
URÜ N
Yıl

N akit

Ç ıkı ş l a rı

SP- 108
Nakil

G iri ş l e ri

ÜRÜ N SP-247
Naki t

Ç ıkı ş l a rı

N ak it

Gi ri ş l e ri

1

10

-

12

6

2

8

16

9

34

3

24

36

19

28

4

15

39

8

10

5

12

24

2

4

Başabaş za m a nını aç ı k l aya n

ss .687-688 ):

bir örn ek aşağ ıd a veri im i ş tir (Horn gren ve Foster, 199 1,

·

Burad a. H e wl ett- Pac k a rd'ın Stanford Pa rk bölümü t<ı ra fınd a n iki ürün ele a lın acak ve
b aşa baş za m a nl a rın a b a kıl a ra k hang i ürünün üre til eceğ in e karar veril ecektir. Her bir ürün

li ze ı' ind e ki ge li ş tirm e ça lı ş m a l a rına birin ci y ılın

baş ın da b aş l an a bilm e k tedir.

Ko l ay lı k

o lm as ı a m ac ı y l a, tüm nak it ak ı ş l a rının her bir y ılııı sonun da ge rçe kl eşti ğ i va rsay ılm ak tadır.

Ta hmin len en nak it ç ıkı ş l a rı (A r-Ge, ürün tasa rımı . üretim , pazarl ama, d ağ ı t ım ve mü şte ri
hi zmeti h arc am a l a rının k a rş ıl a nm as ı ) ve sat ı ş l a r sonu cunda sağ l a n a n nak it g iri ş l e ri çize lge 7
de yer a lm a ktad ır.
Yuk a rıd a ki

çize lge 7'den sonra aşağ ıd a ki çize lge 8 o lu şt urulmu şt ür. Çize lge 8,
vergid en önce iskonto edilen nakit ak ı ş l a rı gerek li olan geri d ö nü ş
ora nını % 14 olarak kull a ndı ğ ı v a rsay ımı a ltınd a, her iki ürün için başab aş za m a nı
h esa pl a m a l a rını gösterm ektedir.
H ew l ett -Pac k a rd'ııı
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Ç ize lge 8'e göre, SP- 108 ürünü ile il gi li toplam nakit çikış l arının bugü nkü değeri
46.230 $' d ı r. Üç ün cü y ılın sonunda, nak it gir i ş l er i n i n kUmü lafü bugü nkü değeri ise 36.604
$'dır. Döı1 y ıl boy un ca nak ir g i r i ş l er i n i n bu gü nkü değer i de 23.088 $ o l maktadır. Buna
göre;

. BBZ ,, 46.230-36.604 = 3 .42 yı. 1
Sp - 108 .ıçın
=.) +
'
23.088

SP-247 ürünü ile ilg ili toplam nakit ç ı kış l ar ın ın bugün kü değeri 36.044 $'d ı r. İk i nci

y ılı n sonu nda, nak it g i r i ş l er inin bug ün kü değer i 3 1.408 $' d ı r. Üç y ıl boyunca nakit
giriş l e ri n i n

bugü nkü

değeri

ise 18.900 $o larak

ge rçek l eşmekted i r.

SP ..,. 247 için BBZ = 2 +

Bun a göre;

8
36 044 3
- l .40
·
18.900

= 2.25 yil

Çizelge 8: SP-108 ve SP-247 Ürünü ile ilgili BBZ Hesaplamaları (Bin$)

Yd

BD

Nakit

Nak it

Çı k ış.

Nak it

Ç ı k ış.

Nakit
G ir iş l eri

Nakit

Nakit

G iriş .

Gir iş.

Bugünkü D. Küm . BD

Fuktörü

Ç ı k ı ş ları

B

c

D = B*C

E

0,877 '
0,769

10.000

8.770

8.770

-

-

-

8.000

6. 152

14.922

16.000

12.304

12.304

.)

~

0,675

24.000

16.200

31. 122

36.000

24.300

36.604

4

0,592

15.000

8.880

40 .022

39.000

23.088

59.692

5

0,519

12.000

6.228

46.230

24.000

12.456

72 .248

A

B ııgünkii

D. Kiim.BD.Fak

F

G = B*F

H

SP-108
1
2

SP - 247

1

0,877

12.000

10.524

10.524

6.000

5.262

5.262

2

0,769

9.000

6.92 1

17.445

34.000

26.146

3 1.408
50.308

3

0,675

19.000

12.825

30.270

28.000

18.900

4

0,592

8.000

4.736

35.006

10.000

5.920

56.228

5

0,5 19

2.000

1.038

36.041

4 .000

2.076

58.304
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hesap lama lardan gö rüldü ğü üzere, SP-247'nin başabaş za m anı · (2,25 y ıl ),
SP-108 göre (3,42 yı l) daha kısadır ve bu nedenle de HP'nin Stanford Park b'ö lümü
tarafından tercih ed ilecekt ir. Fakat bu seç im , diğer koşulların eş it o lm as ı koş ulunda
geçer lidir. Örneğ in , yeni bi r araba projesi için dört y ıllık bir BBZ çok kısa o l ab il eceği gibi,
bir yeni elbi se projes i için iki y ıllık BBZ çok uzun olab ilir. Burada, proje büyüklüklerinin
ve kul l a nıl acak teknolojilerin türünün de dikkate a lın arak kararın verilmesi daha rasyonel
bir davranış o l acaktır.
Yapılan

Bu örn ekte gösteri len BBZ h esap l a m a l a rınd a ürünün yaşa m dönemi ile il gili top lam
nakit ç ı kışlarının bugünkü değeri kullan ıl mıştır. Bi r diğer alternatif yak l aşım ise, ürünün
belirli bir zamana kadar piyasada il k ürün olarak sat ıldı ğ ı varsay ımı a ltınd a gerçekleş ir ve
bununl a ilgili h esa pl a m a l arı kapsar. Doğal olarak bu yak l aş ım , burada bahsed ilen yak l aş ım a
oranla yeni ürünler için daha kısa BBZ'na neden olur.
göre başabaş zamanının yan ısıra
kullanı l abi lm ekted ir. ik i yöntem a ras ındak i fa rk l a rı ise şu
(Horngren ve Foster, 1991. s.688):
Kimilerine

geri

ödeme

yöntemi de
mümkündür

şek ild e s ı ra l amak

1) BBZ. nakit ç ıkı ş l arı nın ortaya ç ıktı ğ ı zamanı hesaba katmadan bir projenin
yaratı ldı ğı andaki za m anı dikkate a lır. Geri ödeme yöntem i ise baş la n g ı ç nak it ç ıkı ş l a rının
yap ddı ğ ı ana göre zama nı ölçer.
2) BBZ, nakit g iri ş ve ç ıkışl arının biriktiği zamanki paranın zaman değerini dikkate
geri ödeme yöntemi ise paranın zaman değerini dikkate alm az.

a lırk en ,

3) Her iki yöntem, BBZ veya geri ödeme dönem inden sonra nakit
dikkate a l mamaları aç ı s ınd a n benzerlik gösterm ekted ir.

giriş

ve

çık ı ş l arını

8. ZAMANA DAYALI PERF~RMANS ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN BİR MODEL .

Zaman, temel bir i ş l e tm e performans değişkenidir. Yöneticilere ş irk et l erini n başarısı
için hang i konuların önem li o ldu ğu so rul d u ğu nd a verecek leri cevap, müşterilerin isteklerini
za m a nırıd a karşılayabi lm e süresi, s ip ar i ş süres i ve çev rim süres i o l acakt ır. Zaman, bazen,
paraya göre daha iyi bir performans ölçüsü olab ilir. Gerçekte, stratejik bir si lah olarak
zaman, para, verimlilik, kalite ve hatta yenil'il-;. .ile ay nı a nl a mı ifade etmekted ir. Henüz, yeni
yönetiml er zaman tüketimini tam olarak nad.iren izleyeb il mekte ve bunları sat ı ş ve
ma liyetl erl e ilişkil end ire rek ölçeb ilm ekted ir. Bugün zaman, rekabetçi avantaj üzerinde
önem li etkilerde bulunmaktad ır. Üretim , sat ı ş ve dağıtım, yeni ürün ge li şt irm e ve piyasaya
s ürülü şü nde lider ş irket l er in :zaman l a rını yönetme şe kill er i rekabetçi avantaj ın en güç lü ve
en yeni kayna~ l ar olduğu üzerinedir (Sta lk ve Hout, 1990, s.39).
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perform ans ölçümünün kullanılması ile üretim işl etm es inin gene l bir
değerlendirmesini yapmak ve ti.im değişimin etkinliğini arttırmak mümkündür. Bu amaçla,
ağağıda aç ıkl anmakta olan uygulama örneğinde, üretim işletmesinin yapılandırılması için
kullanılabi l ecek bir nı,odel e l e ·a lınnı aktad ır . (Barker, 1993 , ss.4-9)
Zamana

dayalı·

8.1. Üretim İşlemlerinin Yeniden Yapılandırılması

performans ölçümü, yöneticilere, toplam girdi/çıktı değişimini
bir yöntem sunmaktadır. Bıı analiz yöntemi . .JIT yak laşımına oranla
daha helirgin bir yapıda olup, yeni kontrol sistemleri ile teknolojinin kurulmasından veya
diğer gelişmelerden önce, orgcınirns)ionıın :wyıfvönlerini ortaya çıkarabilmektir.
Zamana

dayalı

değerlendirebilecekleri

Üzerinde duru lan nokta, yöntem in mevcut organizasyon l arı dünya çapında iş-lem !erle
için uygulanabilme imkan ıdır. Üret im endüstrisinin rekabete uyum sağ l ayacak
şek ilde desteklenmesi için gerekli üretim işlemlerinin yeniden yapılanması amacıyla bu
anali zde, ölçüm ve strateji biraraya getiri lmektedir.

değiştirmek

8.2. Katma

Değer

Yaratan

Kaynakların

Organize Edilmesinde

Yaşanan

Başarısızlıklar

Tarihsel açıdan bakıldığında, İngiltere ve ABD: ndeki üreticilerin rekabet güçlerini
için yoğun olarak MRP il ve Makina Etkinliğinin İşlenmesi gibi kontrol
sistem lerin e güvendikleri görülmektedir. Bu duruı~ ise . katma · değer yaratan kapasiteyi
s ınırlandırmaktadir. Ayn ı şeki ld e, birçok şirket, zayıf noktaları, kısıtları veya katma değer
yaratan faaliyetlerin zanıa~ sürelerini incelemeden yeni tesislere ve teknolojilere yatırını

artt ırabilm ek

yapın ı ş l ard ır.

Fakat bu yatırını lar ile sınırlı bir geliŞıne sağlanın ıştır. Çünkü, büyük ın iktarda yarı
mamul stok ları birikerek üretim sü resi uzamıştır. Bazı durumlarda bu organizasyonlar,
büyük miktarlarda eneıji tüketmek ve s ınırlı miktarda katına değer yaratmak suretiyle
kez planlama ve
Çoğu
karş ılama yoluna gitmişlerdir.
müşteri gereks inimlerini
çizelgelenıede , karmaşık bilgisayar sistemlerini kullanınışlar~ır.
Deneyim ler, bilgisayarla kontrole duyulan aşırı güvenin yanında, finansal ve
sermaye yatırımı değer l endirme l erinin · yetersizli ğ inin de uzun dönemde bir büyümeyi
engellediğini göstermiştir. Örneğin, y ıll arca üretim endüstrisine yap ıl an büyük yatırımlar,
gerek tüketiciler gerekse yöneticiler ve ülke ekonomileri açısından beklenen gelişmeyi
sağlamam ı şt ır. Özellikle yatırım kararlarıy l a top lam girdi-çıktı verim 1i1 iğin in birbirinden
ayrı olarak düşünülmesi, bu sonucun ortaya çıkn1asında önemli rol oynamıştır. Bilgisayar
teknolojisinden medet uman İngiliz ve Amerikalı yöneticiler bu yönde büyük yatırımlar
yapm ı ş l ar. fakat bu tür yatırım !ardan beklenen sonuçları alamamışlardır.

Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a

Armağan

291

Zamana dayalı analizler yardımıyla bu tür olumsuzlukların giderilmesi mümkündür.
Bu analizler, pazar talebini zamanlı bir şekilde karşılayabilmek amacıyla, üretim
işlem !erinde yen iden yapılanmaya giden yöneticilere yardımcı olacaktır. Ayrıca, zamana
dayalı katına değer yaratan faaliyetler ile yatırımlar konusundaki zayıtıl klar ortadan
kaldırılabilecektir. Bu da sürekli iyileştirme ortamına yöneticiler için JIT'G!en daha belirgin
ve planlı bir yöntem sunmaktadır.

8.3. Toplam Üretim Modeli
Bu modelde faaliyetler "pozitif katına değer yaratan faaliyetler" veya "negatif katma
yaratmayan taşıma maliyetleri" olarak ikiye ayrılmak suretiyle organizasyonların
gerçek maliyetleri görülebilmektedir. Bu model, halen katma değer yaratma kapasitesini
arttırmak amacıyla İngiltere'de elektrik. anhtarları üreten bir işletmede kullanılmaktadır.
Ayrıca bu işletmede Kanban sisteminden de faydalanılmaktadır. Uygulamada montaj
işlemleri çekme sistemi ile çalışmaktadır. Satın alınan veya işletmede üretilen malzemeler
günlük olarak dağıtılınkta veya üretilmektedir.

değer

Bu modeli JIT hücresel ortamında kullanmak oldukça basittir. Tek bir ürün montaj
hücresi boyunca izlenir ve katma değer oluşturan zamanın, toplam üretim süresi arasındaki
ilişki kaydedilir. Aynı zamanda üretim tarihi veya satın alınan ınalzeınelrin işletmeye geliş
tarihi de kaydedilir ve modele eklenir.
Bu modelin

kullanılması

üç avantaj

sağlar.

\)' Satış fiyatından bağımsız olarak girdi/çıktı de~işim sürecinin maHyeti ile
ölçülebilmesi için bir araç olarak kullanılabilir.

etkinliğinin

2) Bu yöntem, değişim zincirinin en zayıf parçasını, kısıtları öncelik sırasına göre
belirleyerek yatırım !arı yönlendirir (öncelikle en uzun süreye sahip, katına değer
yaratmayan faaliyet elenir.)
I

3) Organizasyonun rakipler karşısındaki performansını. pazar koşulları ve finansal
ölçülerin etkisi dışında belirleyebilme olanağı veı' ir.
8.4. Pozitif ve Negatif Katma Değer Ölçümü

Bilgi toplanıp modele eklendiğinde. "pozitif' veya "negatif' ·katma değer yaratan
faaliyetler arasındaki ayırım yapılabilir. Örneğin kötü planlama ve kuyruk süreleri sonucu
oluşan malzeme ve yarı mamul stokları. negat[l ve katma değer yaratmayan faaliyetlerdir.
Bıı da doğal olarak toplam üretim süresinin, G. Ü. G.'nin, stokların artmasına neden olur.
Teorik olarak katma değer yaratmayan faaliyetler. pozitif katma değer. yaratan
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faaliyetlerden fazla olabilir ve bu durumda tüm sistem entropik hale gelebilir. Bu modelin
güçlü yanı, katma değer yaratmayan faaliyetlerin bu kötü ve zarar veren etkisini belirleme
yeteneğinde· ortaya çıkmaktadır. '
Üretim sistemin.in tasarımı ve geliştirilmesinde karşılaşılan ve toplam katma değer
yaratma kapasitesini ön plana çıkaran başarısızlıkfar, pek çok üreticiyi zor durumda
bırakmıştır. Bunun yanında. işletmeler üretim sürelerinin kısatılması konusuna ilgi
göstermemektedirler. Oysa, ürün üretimi süresince katma değer yaratılan süre çok küçük
olmaktadır. .Yani üretim süresinin bir çoğu katma cjeğer yaratmayan işlemlerden
oluşmaktadır. Bu kritik yapı üzerinde yoğunlaşarak üretim sürelerinin dolayısıyla
/
.1 .
maliyetlerin azaltılması mümkün olacaktır.
1

Bu moıleli11 oluşturulnuısmtla aşağulaki faaliyetle; yerine getirilmiştir:

1

1) Üretim sürecinin analiz edilerek bulunan değ~rler modele konmuş, tedarik
zincirinin zayıf noktaları ile organizasyonda katma değer yaratmayan kısıtların belirlenmesi
yoluna gidilmiştir.
2) K,atma
bu

kapasitesini arttırmaya yönelik olarak işlemler yeniden' planlanmış,
maliyetle, maliyetlerde sağlanacak azalma karşılaştırılmıştır.

değer

işlemin getireceği

3) Üretim sürecinde kısalmalar belirlenmiş ve finansal getirisi hesaplanmıştır.
tesbit edilen başlangıç tasarruflarının, iş gücü veriminin artmasından ve üretim
·
sllı'esinin aza lm asından kaynaklandığı görü lmllştllr. .

Araştırmada

8.5. Katma Değer Yaratmayan Faaliyetlerin Ay~klanması .

Bu analiz için seçilen ürün gruplarının çoğu tek parçalı olup , montaj süresince
tüm malzemelerin üretilme veya satın alma tarihleri kaydedilmiştir. Tedarik
zincirinin incelenmesi sonucunda, satın alınan parçaların işletmeye erken ulaştığı
belirlenmiştir. Bu da, parçaların fabrika stoklarında fazla beklemesine ve stok maliyetlerinin
artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, imalat hücrelerine direkt olara~ günlük veya haftalık
malzeme sağlayan te'darikçi ile anlaş~ak suretiyle bu sorunun çözümü yoluna gidilmiştir.
izl enmiş,

İşlet~ıe içerisinde üretilen malzemeler kanban sistemi ile kontrol ·edilmelerine
rağmen. zaman zaman düzenlemelere gerek görülmekte ve çoğu durum'ı:Ia bunlar azaltılarak

parça çevrimi ve hızı aıtmaktad ır. Bu tür hareketleri desteklemek için bazı kısıtların
görülmektedir.

ayıklanması gerektiği açıkça
1

.

Bu yöntemin tek tip ürün üreten inontaj hücrelerinin analizi için kullanılması,
stokların ve üretim sürelerinin artmasına neden olan hücre tasarımındaki katma değer
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sağlama kapasitelerinin zayıflığını ortaya çıkarmıştır. imalat lıücreleri11in ven iden
tasarla11nuısı sonucu; stoklarda 4.000 Sterlin azalma sağlanmış, üretim süresi 20 saatten 2 '
saate · inmiş. montaj siiresinii1 %75'inde katma değer yaratılmış ve ayrıca hücrelerin
bovuılarında %30'/uk bir azalma sağlan1111ştır.

Üretim süresinin uzun olması veya üretimin düŞük hızla gerçekleştirilmesi, hem
maliyetlere olumsuz yönde etkide bulunur, hem de işletmenin gelişimini sınırlayan örgütsel
eneıjiyi tüketir. Zamana dayalı performans ölçümü kullanılarak organizasyonun katına
değer yaratma amacıyla birlikte yeniden tasarruf edilmesi ınümkündilr. Dar boğazlar ve atıl
kaynaklar yeni bir düzenlemeden önce öncelik sırasına göre belirlenebilir. Mevcut durumun
, incelenmesi. üretim kayıplarına neden' olan işlemler ile . katma değer yaratmayan
faaliyetlerin belirlenmesi sayesinde stok maliyetleri ve kısıtları arasında ayırım yapılabilir
ve daha sonraki çalı$ırİalar sistemin iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaştırılabilir.
9. SONUÇ VE ÖNERİLER

Küreselleşmenin ve global rekabetin en şiddetli biçimde yaşandığı dilnyaınızda,
ayakta kalabilmeleri veya daha yüksek pazar payı ve kar oranlarına
ulaşabilmeleri, değişen teknolojiye ayak uydurmaları ile. mümkündür. Günümüzde, kaliteli
mal ve hizmetin üretilmesi konuslinda yaşanan rekabet evrim geçirerek zamanlı, hızlı ve
kaliteli hizmet sunma şekline_ genişlemiş. ve Zamana Dayalı Rekabet Kavramı ortaya

işletmelerin

çıkriı ıştır.

Zamana dayalı rekabeti değe.rlendiren işletmeler, müşterilere mal ve hizmeti daha
kısa bir sürede sunmaya başlamış , üretim süreçlerini önemli ölçüde kısaltın ış , maliyetleri
verimliliklerini aıttırınış; zamana dayalı rekabetin , önemini kavrayamayan
rakiplerine karşı önemli üstünlükler kurarak çok daha kısa bir süre içerisinde yeni ürünleri
piyasaya sunma imkanı bulmuştur. Diğer bir yandan zamana dayalı rekabet, işletmelerin
örgüt yapısının da,Yeniden örgütlenmesini sağlamıştır.

düşürmüş.

Artık . 21. yüzyılın eşiğine gelindiği dünyamızda hızla gelişen teknolojilerin de
etkisiyle zamana karşı yarışmak kaçınılmaz olmuştur. İşletmelerin birbirleriyle olan rekabet
savaşı kıyasıya bir hal almıştır. Zamanını en iyi, en hızlı, f!n etkin ve en verimli kullanan
işletmeler rakipleı'ine karşı avantajlı konumda olacaklardır. Hu bağlamda işletmelerin,
zamana dayalı bir işletme olabilme yönünde çaba göstern1eleri gerekmektedir. Bunun için
önerilen; çevrim silreleriniıi azaltılmasının sağlanması için, işletme . fonksiyonlarının
tümüy le gözden geçirilerek katma değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi ·ve
teknolojiye ağırlık verilerek veri'mliliğin arttırılmasıdır. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise,
işletme içerisindeki tüm personelin koordineli ve bir ekip ruhu içeri'sinde çalışması ile
mümkün olacaktır.
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