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Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı
Olarak Hedef Maliyetleme

Ali Coşkun*

Giriş
Maliyetlerin değişen yapõlarõ, muhasebecileri yeni maliyet teknikleri
geliştirmeye zorlamõştõr. Faaliyet ortamõndaki iki önemli değişiklik sonucunda
yöneticiler, maliyetlerle ilgili olarak ürün hayat döngüsünü gözden geçirmenin
gerekli olduğunun farkõna varmõşlardõr. Bu değişiklilerden birincisi, birçok firmanõn
maliyet yapõsõ otomasyondan dolayõ değişime uğramõş, kõsa dönemde daha fazla
sabit maliyet doğmaya başlamõş olmasõdõr. Maliyetlerin bileşimindeki bu değişim,
yönetim muhasebecilerinin, maliyet-hacim-kar ve başa-baş analizi gibi klasik
araçlarõ daha az kullanmasõna neden oluştur. Yüksek seviyedeki otomasyon, çoğu
ürün maliyetinin ürün geliştirme ve planlama döneminde belirlenmesine neden
olmuş, dolayõsõyla da ürün maliyetlerinin üretim safhasõnda belirgin bir şekilde
düşürülebilmesi imkansõza yakõn derecede zorlaşmõştõr. Ürünün hayat
döngüsündeki maliyetlerin çoğu, tasarõm aşamasõ tamamlandõğõnda belirlenmektedir.
İkinci değişiklik ise, ürün hayat döngüsünün kõsalmasõndan dolayõ, yeni
ürünleri piyasaya hõzlõ şekilde ulaştõrmanõn öneminin artmasõdõr. Ürün hayat
döngüsünün çok kõsa olmasõndan dolayõ, ürün maliyetleri veya kalitesindeki
hatalarõ hõzlõ şekilde düzeltmek de çok zorlaşmõştõr. Maliyet düşürme ve kontrolü
çalõşmalarõ, eskiden ürün hayat döngüsünün üretim aşamasõnda yoğunlaşmõştõ. Bu
çeşit maliyet kontrol çalõşmalarõnõn en çok rastlanan örnekleri, bütçeleme ve
standart maliyet sistemleridir. Yöneticiler, ürün tasarlama ve planlama döneminde
ürün performansõ ve üretim çizelgesi ile ilgileniyor; ürün maliyetlerine ise çok az
dikkat ediyorlardõ. Maalesef, üretim yeteneği ve üretim maliyetleri, tasarlama ve
planlama aşamasõnda ayarlanmakta ve üretim başlamadan sabitleşmektedir. 1
Üretim planlama ve tasarõm aşamasõnda ürün maliyetlerini dikkate
almamak, karlõlõk oranõnõn düşmesine neden olmaktadõr. İş çevresinde meydana
gelen değişmeler sonucunda, bir çok işletme ürün maliyetlerinin ürün hayat
döngüsünün ilk aşamalarõnda düşürülmesi gerekliliğinin farkõna varmõştõr.
Maliyetleri düşürmek için, ürün hayat döngüsünün ilk aşamalarõnda (planlama ve
tasarõm) sonraki aşamalarõna (üretim) göre, daha fazla olasõlõk vardõr. Hedef
maliyetleme, üretim maliyetlerinin üretim planlama aşamasõndan başlayarak
sistemli bir şekilde düşürme işlemidir.
1. Hedef Maliyetleme Kavramõ
Hedef maliyetleme, yeni bir ürünün üretim yöntemleri tasarlanõp
oluşturulmadan önce, ilk aşamalarda kullanõlan bir yöntemdir. Bu yöntemde,
işlemler müşteriye göre yönlenmekte, üretim tasarõmõ üzerinde yoğunlaşmakta ve
ürünün tüm hayat döngüsüne yayõlmaktadõr. Yöntemin amacõ, istenen karõ
sağlayacak üretim sürecini oluşturmaktõr. Şekil 1’deki maliyet hayat döngüsünün
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her aşamasõnõ gerçekleştirmek için gerekli olan faaliyetler ve kaynaklar değer
zincirini oluşturmaktadõr. Organizasyon, bu değer zincirinin genelinde, kâr ve
maliyet planlamasõna aynõ anda bakarak; değer zincirinin değişik parçalarõ arasõnda
uyumu sağlayabilir. Değer zincirinin tamamõ göz önüne alõndõğõnda, ürün
geliştirme ve tasarõm aşamalarõnõn çok önemli olduğu anlaşõlmaktadõr. Çünkü
araştõrmalar göstermiştir ki, üretimle ilgili maliyetlerin % 80’i üretim işlemi
başlamadan önce sabitleştirilmiştir.2 Bu belirlenen kaynaklarõn daha sonradan
değiştirilmek istenmesi, işletmeye çok fazla masraf doğuracaktõr.
Şekil 1: Bir Ürün veya Hizmetin Maliyet Hayat Döngüsü
Araştõrma
ve
Geliştirme

Tasarõm

Üretim

Pazarlama
ve
Dağõtõm

Müşteri
Hizmetleri

Kaynak: Blocker, vd., 1999; s.134

Hedef maliyet, basitçe bir ürünün hedeflenen bir kardan satõlabilmesi için, o
ürünü üretirken tüketilecek kaynaklarõn maliyetidir. Hedef maliyetin formülü
aşağõdaki gibidir:
Hedef Maliyet = Hedef Fiyat – Beklenen Kar
Hedef satõş fiyatõ ve satõş hacmi müşterilerden elde edilen bilgilerle
belirlenir. Hedef kar ise, tüm ürün hayat döngüsünde istenen kâr oranlarõna
bakõlarak, uzun vadeli karlõlõk analizleri sonucunda bulunur. Hedef maliyet, ikisi
arasõndaki farktõr.
Günümüzde aşağõdaki firmalarõn da içinde bulunduğu pek çok firma hedef
maliyetleme yöntemini kullanmaktadõrlar: 3
Compaq, Culp, Daihatsu Motors, DaimlerChrysler, Engine, Ford, Isuzu
Motors,ITT Automotive, Komatsu, Matsushita Electric,Mitsubishi Kasei, NEC,
Nippodenso, Nissan, Olympus, Sharp, Texas Instruments, ve Toyota.
2. Hedef Maliyetlemenin Kullanõlma Nedenleri
Hedef maliyetleme yaklaşõmõnõn gelişmesinde, piyasa ve maliyetlerle ilgili
kabul edilen iki önemli özellik rol oynamõştõr. İlki, bir çok firmanõn fiyatlarõ
düşündüklerinden daha az kontrol altõnda tutabilmeleridir. Gerçekte, fiyatlarõ
belirleyen piyasadõr ve bu durumu ihmal eden işletmelerde önemli tehlikelerle karşõ
karşõya kalabilirler. Bundan dolayõ, hedef maliyeti hesaplamaya başlarken, tahmin
edilen piyata fiyatõ göz önüne alõnõr.
İkinci neden ise, ürün maliyetlerinin çoğunun planlama ve tasarõm
aşamasõnda belirlenmesidir. Bir ürün tasarlanõp üretime gönderildikten sonra,
maliyeti önemli ölçüde değiştirecek çalõşmalar yapõlamayabilir. Tasarõm
aşamasõnda ise; ucuz parçalarõn kullanõlmasõ veya yapõm işlemlerinin
basitleştirilmesi gibi maliyeti düşürecek yollar denenebilir. Eğer işletmenin piyasa
fiyatlarõnõ belirlemede ve üretim maliyet unsurlarõnõ düşürmede etkisi fazla değilse,
tasarõm aşamasõna dikkat etmelidir. Ürün tasarlanõrken, müşteriye katma değer
sağladõğõ için ürünün değerini arttõran ve dolayõsõyla da müşterinin ödemek
isteyeceği fiyatõ yükselten özellikler eklenirken; maliyeti arttõracak diğer özellikler
kaldõrõlabilir. 4
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Geleneksel maliyet sistemleri, fiyatlarõ belirlerken maliyet bilgilerini dikkate
almaktadõrlar. Bu yüzden de, çoğu maliyetin üretim safhasõnda çõkmasõndan dolayõ;
bu aşamayõ göz önünde bulundurmaktadõrlar. Geleneksel maliyet analizinin
aşağõdaki gerçeklere uymadõğõndan dolayõ yanõltõcõ olmasõ, firmalarõn maliyet
düşürme yöntemi olarak hedef maliyetlemeyi kullanmalarõna neden olmuştur. 5
♦ Üretim maliyetlerinin çoğu üretimden önce belirlenmektedir. Bu nedenle,
üretim aşamasõnda yapõlan maliyet düşürme çalõşmalarõ yanlõş yönlenebilir.
♦ Ürün fiyatlarõnõn çoğu maliyetler tarafõndan değil de, piyasa tarafõndan
belirlenmektedir. Bundan dolayõ, ürünün fiyatõnõ belirlemede sadece maliyetin göz
önüne alõnmasõ, piyasaya sunulan malõn fiyatõnõn rekabet edememesi veya makul
olmayan düşük bir düzeyde kar getirmesi riskini doğurur.
♦ Tasarlanan özelliklerde maliyete yer verilmemesi, ürünün verimsiz bir
şekilde üretilmesi sonucunu verebilir.
♦ İş çevrelerindeki değişim, daha fazla maliyetin ürün planlama ve tasarõm
aşamalarõnda belirlenebilmesini olanaklõ kõldõ.
3. Hedef Maliyetleme Süreci
Hedef maliyetlemenin etkili olabilmesi, çok iyi kontrol edilen bir süreci
takip etmesine bağlõdõr. Bu süreç üç bölümden oluşmaktadõr:6 Pazara-göre
maliyetleme, Ürün-düzeyinde maliyetleme ve Parça-düzeyinde maliyetleme.
Süreç, piyasayõ inceleme ve müşterinin isteklerine ve ödemek istediği fiyata
göre ürünün yenilenecek özelliklerinin belirlenmesi ile başlamaktadõr. Hedef
maliyetlemenin pazara-göre fiyatlama denilen bu bölümünde, piyasa analizi önemli
bir rol oynamaktadõr. Pazara-göre maliyetleme, müşteri ihtiyaçlarõna dikkat etmekte
ve olasõ maliyeti belirleyerek, maliyet baskõsõnõ ürün tasarõmcõlarõna aktarmaktadõr.
Pazara-göre maliyetlemeyi beş aşamaya ayõrabiliriz. Bu aşamalardan ilk ikisi
firmanõn tüm ürünlerini kapsarken, son üç aşama her bir yeni ürün için
uygulanmaktadõr.
1. Firmanõn uzun dönem satõş ve kar hedeflerini belirlemek.
2. Maksimum karlõlõğa ulaşmak için ürün hatlarõ planlamak.
3. Ürünün hedef satõş fiyatõnõ belirlemek.
4. Firmanõn üründen, uzun vadedeki kar hedeflerine ulaşmasõ için, kazanmasõ gereken kar marjini belirlemek.
5. Hedef kar marji ile hedef satõş fiyatõnõn arasõndaki fark olan olasõ maliyeti hesaplamak.
Hedef maliyetlemenin ikinci bölümünde ürün tasarõmcõlarõ, firmanõn
müşterilerini tatmin edecek bir maliyetteki ürünlerin geliştirilmesi yollarõ üzerinde
çalõşõrlar. Ürün-düzeyinde maliyetleme, ürün tasarõmcõlarõnõn yaratõcõlõğõnõ ve
maliyet amacõna tüm yönleri ile ulaşmalarõnõ kontrol altõna alõr. Ürün-düzeyinde
maliyetleme üç aşamaya ayrõlõr: 7
1. Ulaşõlabilir ürün-düzeyinde maliyetin belirlenmesi.
2. Hedef maliyetleme sürecini, hedef maliyetin makul olduğu anda ulaşõlacağõ konusunda garantiye almak.
27
Akademik
Araştõrmalar
Dergisi

Stratejik Maliyet Yönetimi Aracõ Olarak Hedef Maliyetleme

3. Ürünün maliyetini hedef maliyete, değer mühendisliği ve diğer
mühendislik esaslõ maliyet düşürme teknikleri kullanarak, işlevsellikten ve
kaliteden taviz vermeden ulaştõrmak.
Şekil 2: Hedef Maliyetleme Sisteminin Uygulama Aşamalarõ
Ürünün özelliklerinin
belirlenmesi

Hedef Fiyat
Hedef Kar
Hedef Maliyet
Ürünün ve Sürecin
Tasarlanmasõnda Önemli
Değişiklikler

Tasarõ hedef
maliyete
uygun mu?

Hayõr

Evet
Tahmini hayat döngüsü
maliyeti

Hayõr
Planlanan hayat
döngüsü maliyeti
kabul edilebilir
mi?

Evet
Ürünün üretimine başla
Kaynak: Kaplan & Atkinson, 1998; s. 223.
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İşletme, ürün-düzeyinde maliyetleri belirledikten sonra, maliyet parçalara
bölüştürür ve artõk maliyet baskõsõ tedarikçilere taşõnmõş olur. Tedarikçiler,
firmanõn dõşarõdan aldõğõ parçalarõ üretmektedirler. Tedarikçiler, parçalarõ firmaya
sattõklarõnda yeterli geliri elde edebilmek için, parçalarõn tasarõmõ ve üretim yollarõ
üzerinde çalõşmalar yaparlar. Bu nedenle, parça-düzeyinde maliyetleme
tedarikçilerin yaratõcõlõklarõnõ geliştirmekte ve alõcõlara fayda sağlamaktadõr. Parçadüzeyinde maliyetleme üç aşamadan oluşur: 8
1. Ürün-seviyesindeki maliyeti temel işlev seviyelerine göre ayõrmak.
(Örneğin, bir aracõn temel işlevleri: Motor, vites, õsõtma sistemi, ses düzeni, vs. gibi
parçalardan oluşmaktadõr.
2. Parça-düzeyinde maliyetleri belirlemek.
3. Tedarikçileri yönetmek.
Hedef maliyetleme süreci, Şekil 2’de de görüldüğü gibi, tasarõm ekibi hedef
maliyeti yakalayan bir planlanan maliyet bulana kadar devam etmektedir. Bu
süreçte tararõ ekibi üzerinde büyük baskõ oluşmaktadõr.9 Bu ekibin ortak bir amacõ
vardõr: hedef maliyete ulaşmak. Hedef maliyetin yeniden belirlenmesi gibi bir
olasõlõk olmadõğõndan dolayõ, bu ekip hedef maliyete ulaşmadõkça üretim aşamasõna
geçilemez. Tasarõm ekibi, hedef maliyetlemeye ulaşabilmek için, değer
mühendisliği gibi yöntemler kullanmaktadõrlar.
4. Değer Mühendisliği
Değer mühendisliği, değer analizi de denilen, ürünün değerini arttõrmak için
ürün tasarõmõnda kullanõlan, sistematik takõm esaslõ bir yaklaşõmdõr. Değeri
arttõrmanõn iki yolu vardõr: İşlevleri sabit tutarak maliyeti düşürmek ve maliyeti
sabit tutarak işlevleri arttõrmak. Değer mühendisliği, ham madde, üretim süreci,
kullanõlan işçilik türleri ve satõn alõnan veya üretilen tüm parçalar da dahil olmak
üzere, ürünün tüm bileşenlerine bakmaktadõr. Değer zincirinde katma değer
oluşturan ve katma değer oluşturmayan maliyetleri birbirinden ayõrmak da
önemlidir. Değer mühendisliği, katma değer oluşturmayan faaliyetleri azaltmaya
çalõşmaktadõr. 10
Değer mühendisliği, belirlenen hedef maliyete iki yolla ulaşõr:11
1. Ürünün maliyetini arttõran ve karmaşõklaştõran gereksiz işlevleri ortadan
kaldõrarak. (işlevsel analiz)
2. Fonksiyonellikten taviz vermeden, üretim ve parça maliyetlerinin
düşürüldüğü yeni ürün tasarõsõ geliştirerek. (tasarõm analizi)
Değer mühendisliği, ürünün özelliklerinin ayrõntõlõ olarak tanõmlandõğõ
işlevsel analiz denilen faaliyetle başlar. Değer mühendisliğinin kalbi olan bu işlev,
ürünün temel işlevlerinin ayrõntõlõ olarak açõklandõğõ bir şemanõn hazõrlanmasõ ile
sonuçlanõr. Tasarõm ekibi, ürünün işlevlerini inceleyerek, standart parçalar
kullanma olasõlõğõna bakarak, üretimdeki diğer ürünlerde aynõ işlevi yürüten ortak
parçalarõ belirler. Bu yolla kalite artarken, maliyet düşürülebilir. Aynõ zamanda,
ürünün işlevlerini inceleyen bir tablo hazõrlanarak, işlevi imal etmenin maliyeti ile
müşterinin her bir işlev için ödemeye hazõr olduğu miktarõ karşõlaştõrõlõr. Tasarõm
ekibi, mevcut ürünlerin bu işlevleri nasõl kazandõğõnõ ve aynõ işlevlere ulaşmanõn
yeni yollarõnõ ve bu yollarõn alternatif maliyetlerini değerlendirir. Alternatifler
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oranlanarak, teklif edilecek ürün tasarõsõ için en iyi olanlar seçilir. Otomotiv,
bilgisayar yazõlõmõ ve elektronik ürünlerde bu yol kullanõlmaktadõr.
Endüstriyel ve özel ürünlerde ise, tasarõm analizi kullanõlmaktadõr. Tasarõm
analizinde, tasarõm ekibi ürünün farklõ şekilde tasarlanmõş örneklerini hazõrlar. Bu
ürünlerin her birinin özellikleri aynõ olmakla birlikte, farklõ fiyatlara ve farklõ
performans düzeyine sahiptirler. Tasarõm ekibi maliyet yönetimi ile ortak çalõşarak,
müşterinin tercihlerine en uygun olan ve hedef maliyeti geçmeyen ürünü seçerler.12
5. Hedef Maliyetlemenin Toyota Firmasõnda Kullanõmõ
Hedef maliyetleme, 1960’lardan beri Japon firmalarõ tarafõndan çok yaygõn
şekilde sistemli olarak kullanõlmaktadõr. Bu yöntem, kesikli üretim sürecine,
kõsmen kõsa ürün hayat döngüsüne ve düzenli model değişiklerine sahip firmalarca
geliştirildi ve genellikle bu tip firmalarca uygulanmaktadõr.13
Bu yöntemin uygulamasõnõ görmek açõsõndan, “Toyota Motor Corporation”
firmasõnõn inceleyelim. Toyota firmasõ, Japonya’nõn en büyük otomobil üreticisidir
ve hedef maliyetleme sistemini, 1960’larda ilk olarak geliştiren işletme olarak
bilinmektedir. Toyota bünyesinde, her bir ürün için maliyetlerin nerelerde
kõsõlabileceği konusunda çalõşmalar yapan “Maliyet Geliştirme Kurullarõ”
kurulmuştur. Toyota çalõşanlarõ, bu kurullara 1973 yõlõnda 110.000 ve 1974 yõlõnda
da 400.000 adet maliyet geliştirme önerisi sunmuşlardõr.14
Toyota her bir otomobil modeli için bir hedef maliyet hesaplamaktadõr.
Aynõ fabrikada farklõ modeller üretildiğinden ve aynõ model ürünlerin farklõ
fabrikalarda üretilmesinden dolayõ, maliyet geliştirme kurulunun çalõşmalarõ pek
çok fabrikada uygulanmaktadõr. Toyota ana modellerini her dört yõlda bir
değiştirmektedir.
5. 1. Ürün Planlamasõ
Toyota’da hedef maliyetleme, yeni bir ürün piyasaya sunulmadan üç yõl
önce başlamaktadõr.15 Corolla ve Corona gibi, her bir ürün için bir hedef maliyet
hesaplanmaktadõr. Yeni ürün düşüncesi ile ilgili çalõşmalar, otomobil modelinin
tasarõmõndan sorumlu olan baş mühendis tarafõndan yönetilen yeni ürün kurulu
tarafõndan yapõlõr. Daha sonra bu kurul tahmini üretim hacmi ve fiyatõnõ, beklenen
piyasa koşullarõna ve yeni modelin eski modele eklediği değerlere bakarak,
pazarlama bölümünün de yardõmlarõyla belirler.
Hedef fiyatõn belirlenmesinde maliyet unsuru çok küçük bir rol
oynamaktadõr. Kurul fiyat artõrõmlarõnõ, müşteriye sağlanan katma değere bakarak
belirler. Gelecekteki üretim hacmi planlanõrken, beklenen piyasa koşullarõna göre
düzenlenen mevcut üretim hacimleri esas alõnõr. Hedef kar ise, tüm ürün hayat
döngüsünde istenen kar oranlarõna bakõlarak, uzun vadeli karlõlõk analizleri
sonucunda bulunur. Sonrasõnda, bu toplam kar, birim olarak hesaplanõr. Hedef
maliyet, hedef kar ile hedef fiyat arasõndaki fark olarak hesaplanõr. Yeni ürün
düşüncesi ile ilgili çalõşmalar, üretimden yaklaşõk 36 ay önce tamamlanõr ve hedef
maliyet genellikle üretimden 33 ay önce belirlenir.
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Hedef maliyet hesaplanõrken, aynõ zamanda tahmini maliyet de hesaplanõr.
Üretilen modellerle kõyasladõktan sonra tasarõm değişikliklerinden kaynaklanan
maliyetleri ekleyerek veya çõkararak, tahmini maliyetleri elde etmek, muhasebeci
ve mühendislerin görevidir. Daha sonra, tahmini ve hedef maliyet arasõnda ortaya
çõkan fark, değer mühendisliği yöntemleri ile düşürülmektedir.
Planlama aşamasõnda, ürün özellikleri, hedef fiyat, hedef kar, hedef maliyet
ve tahmini maliyetle ilgili belgelerin hazõrlanmasõ tamamlanõr. Ayrõca, bu
belgelerde maliyet azalmalarõn hangi alanlarda yapõlacağõ konusunda ayrõntõlar yer
alõr. Maliyet düşürme hedefleri, her bir üretim sürecine paylaştõrõlõr. Planlama
aşamasõndan sonra, ürün tasarõmõ ve geliştirmesi aşamalarõna geçilir.
5. 2. Ürün Tasarõmõ
Toyota, geliştirme aşamasõna her bir otomobil modelinin ürün planlamasõnõ
yapan baş mühendisin yönettiği bir ortak kurul oluşturarak başlar. Bu kurulda, ürün
geliştirme, ürün mühendisliği, satõn alma, satõş ve maliyet kontrol bölümlerinden
çalõşanlar yer alõr. Bu kurul, tahmini maliyet ile hedef maliyet arasõndaki farkõ
düzenlemek için yapõlan değer mühendisliği çalõşmalarõnõ izlemekle görevlidir.
Kurul, ilk olarak yeni ürünün biçimlendirilmesi ile ilgili çalõşõr. Ayrõca, katma
değer oluşturan yeni özelliklerin maliyeti artõrõp arttõrmadõğõnõ da yeniden
değerlendirir. Eğer maliyet düzenlenmemiş ise, ürün özellikleri düzenlenir veya
düşürülür.
Toyota’da ilk örnek ürünün geliştirilmesi, üç aşamadan oluşan uzun bir
süreçten geçmektedir. Her bir örnek ürünün geliştirilmesinden sonraki amaç, ürün
değişikliklerinin yapõlabilirliğini test etmek, ürün performansõnõ ölçmek ve tahmini
ve hedef maliyetleri yaklaştõrmaktõr. Genel olarak, ilk örnek ürün üretimden 25 ay
önce, ikinci örnek ürün 15 ay önce ve üçüncü ve son örnek ürün de üretimden 12 ay
önce tamamlanõr. Örnek ürün geliştirme döneminde değer mühendisliği
kullanõlmaktadõr. Değer mühendisliği kurulu, her bir örnek için tahmini maliyeti
düşürmek ve hedef maliyete ulaşmakla sorumludur. Genellikle, metal kalõplar
ikinci örnek ürün başarõyla üretildikten sonra sipariş edildiğinden, kurul bu
aşamada üretim maliyetinin hedef maliyete kadar düşürüleceğine emin olmak
zorundadõrlar. Toyota, kalõplar geldikten sonra üretim aşamasõnõn hazõrlõklarõna
başlamaktadõr.
5. 3. Ön Üretim Aşamasõ
Ön üretim veya üretim hazõrlõğõ aşamasõ, üretim hatlarõnõn kurulmasõ ve
deneme ürünlerinin üretilmesi ile başlar. Toyota hedef maliyeti, resmi olarak
üretimden az önce hesaplar. Gerçek kalõplar kullanõlarak, çok sayõda örnek ürün
üretilmeye başlandõktan sonra gerçek maliyetler kesin değere yakõn olarak tahmin
edilebilir. Eğer tahmini maliyet hala hedef maliyetten yüksek ise, değer
mühendisliği bölümü hedef maliyete ulaşmak için, üründe veya üretim sürecinde
gerekli değişiklikleri yapmasõ gerekir. Hedef maliyete ulaşõlmadan yeni bir ürünün
üretimine başlanamaz.
5. 4. Üretim aşamasõ
Üretimin başlamasõ ile hedef maliyetleme resmi olarak sona ermiş olur.
Hedef maliyete, planlama ve tasarõm aşamalarõnda iki defa kontrol edildiğinden
dolayõ, genellikle ulaşõlõr. Üretimin başlamasõyla maliyet takip dönemi başlamõş
olur. Bu dönemde en önemli maliyet kontrol aracõ, standart maliyet sistemidir.
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Bununla birlikte, hedef maliyetleme iki nedenden dolayõ önemini devam ettirir.
Standart maliyet sisteminde kullanõlan standartlar, hedef maliyet değerleridir.
İkincisi de, ortaya çõkan ürünün gerçek maliyetinin, yeni üretilecek ürünlerin
maliyetinin hesaplanmasõnda esas alõnacak olmasõdõr. Bu nedenle, standart maliyet
sistemi, önceden hesaplanan hedef maliyet değerlerine doğrudan bağlõdõr ve ileride
üretilecek yeni ürünlerin maliyet tahminleri için de bir kaynak oluşturmaktadõr.
6. Hedef Maliyetlemenin Uygulamasõnda Karşõlaşõlan Sorunlar
Hedef maliyetleme fiyatlarõ düşürmede önemli bir araçtõr. Fakat
uygulamada bazõ sorunlar doğabilir. Değişken tahminlerin güvenilirlik düzeyinin
düşmesi ile hedef maliyetlemeden elde edilen faydalar azalabilir. Ürün
maliyetlerini, fiyatlarõnõn ve hacimlerini tahminde karşõlaşõlan zorluklar, bu
yöntemin etkisinin azalmasõna neden olur. Belirsizlik fazlalaştõğõnda, değişkenler
doğrulukla tahmin edilme oranõ düşer ve teknik de daha zayõf çalõşõr. Örneğin,
çevresel belirsizliklerin fazla olmasõ sonucu, hedef fiyat ve hedef üretim hacmi
zorlukla tahmin edilebilir. Fiyat ve hacmin doğru olarak tahmin edilememesinden
dolayõ, hedef karõ belirlemek de zor olacağõndan hedef maliyetin ortaya çõkarõlmasõ
da sorun olur.
Üretimdeki belirsizliklerin fazla olmasõ, tahmini maliyeti bulmayõ,
dolayõsõyla da tahmini maliyet ile hedef maliyet arasõndaki farkõ belirlemeyi
zorlaştõrõr. Değişkenleri tahmin etmenin bu kadar önemli olmasõndan dolayõ, hedef
maliyetleme model değişikliği gibi basit değişiklikler yapan işletmelerde, köklü
değişiklikler gerektiren ürünleri üretenlere göre, daha etkin olarak kullanõlabilmektedir. 16
Karşõlaşõlan bir diğer zorluk da, müşteri isteklerini belirlemek ve buna göre
ürün özelliklerini oluşturmaktõr. Toplam hedef maliyeti, bireysel parçalar arasõnda
dağõtmak da ayrõ bir sorundur. Değer mühendisliğinin amacõ dağõtõlmõş hedef
maliyeti esas almak olduğundan, hedef maliyetin oransal bir şekilde dağõtõlabilir
olmasõ önemlidir.
Hedef fiyatõ belirlerken piyasa bilgilerinden yararlanõlmaktadõr. Örneğin, bir
otomobil üreticisi, Japonya ve Avrupa gibi iki farklõ piyasa için aynõ modelin iki
farklõ çeşidini üretmek zorunda kalabilir. Karşõlaşõlabilecek bir başka sorun da,
örgüt yapõsõnda doğabilecek çatõşmalardõr. Örneğin, bir otomobil tasarõm
mühendisi, pazarlamacõnõn, müşterileri yeni otomobilleri ile fotoğraflarõnõ çekerek
bir albüm oluşturduğunu duyduğunda öfkelenmiş ve “Bizim saatlerce yorucu
çalõşmalarõmõz sonucunda aracõn maliyetinden düşürmeye çalõştõğõmõz 3$’õ, bir
albüm yapmak için boş yere harcõyor” diyerek tepkisini göstermiştir.17
7. Hedef Maliyetlemenin Başarõ Koşullarõ
Hedef maliyetlemenin uygulama sürecini iyi takip ederek, gerekli aşamalarõ
gerçekleştirirken; tekniklerin uygulamasõnda başarõ elde edebilmek için aşağõdaki
şartlara da dikkat edilmelidir. 18
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♦ Çoğu büyük işletme üretimde kullandõğõ parçalarõ tedarikçilerden
almaktadõr. Bu açõdan hedef maliyetlemede tedarikçiler, sürece dahil edilerek
stratejik ortaklar olarak değerlendirilmelidir. Tedarikçilerle iyi ilişkilerin kurulmasõ
ve mümkünse daha az sayõda tedarikçi ile çalõşõlmasõ stratejik öneme sahiptir.
♦ Hõzõn önemli olduğu bu yöntemde, ürün ve üretim sürecinin eş zamanlõ
olarak tasarlanmasõ, çatõşan parça ve faaliyetlerin çabuk belirlenmesini
sağlayacaktõr. Bu tip aksaklõklar, daha az zaman harcanarak düzeltilebilecektir.
♦ Hedef maliyetlemede fiyat, müşterinin istekleri ve ödemek isteyeceği
miktara göre ayarlandõğõndan, maliyet azaltma çalõşmalarõnõn da müşteriden elde
edilen bilgiler õşõğõnda yapõlmasõ gerekir. Tabii ki, bu da işletmenin bilgi sağlama
sisteminin iyi olmasõnõ gerektirir.
♦ Ürün tasarõmõ yapõlõrken, eklenen her ilave parçanõn ek bir maliyet
getirdiği düşünülerek, tasarõmda sadeliğe ve müşteri isteklerine tam olarak
uymasõna dikkat edilmelidir. Ayrõca, aynõ işi görebilecek parçalardan, daha düşük
maliyetli olanõ tercih edilmelidir.
♦ Hedef maliyetleme ile ilgili oluşturulan ekibe, ürün geliştirme, ürün
mühendisliği, satõn alma, satõş ve maliyet kontrol bölümlerinden çalõşanlar dahil
edilmelidir. Bu ekip, hem çok işlevsel olabilir hem de karar alma sürecini kõsaltarak
zamandan kazanç sağlayacaktõr.
♦ Değişime ve gelişmeye açõk bir örgüt kültürüne sahip olunmalõdõr.
İşletme kendini yenilemeli ve hatalardan ders alarak, aynõlarõnõ tekrarlamamalõdõr.
Ayrõca, örgütün bölümleri arasõndaki uyum da yöntemin etkinliğini artõrõr.
8. Sonuç
Hedef maliyetleme, ürün hayat döngüsünün ilk bölümünde toplam ürün
maliyetini düşürmek için kullanõlan bir maliyet azaltma yöntemidir. Hedef fiyat ve
karlar hesaplandõktan hemen sonra hedef maliyetleri hesaplayarak, stratejik ve kar
planlamalarõ ile ürün maliyetini birbirine bağlamaktadõr. Yeni ürünlerin piyasaya
daha hõzlõ ulaştõrmanõn önemini arttõrarak, ürün hayat döngüsünü kõsaltmaktadõr.
Yeni rekabetçi iş ortamõnda işletmeler, hayatta kalabilmek için saldõrgan
maliyet yönetimi stratejileri kullanmak zorundadõrlar. Maliyet yönetimi, ürünü
belirgin şeklide değiştirerek maliyetleri düşürme olanağõ olan, ürün hayat
döngüsünün ilk aşamalarõnda başlamasõ gereklidir. Hedef maliyetleme ürünün
gelişim sürecini kontrol altõna alarak, sadece karlõ ürünlerin piyasa sürülmesini
garanti altõna almaktadõr.
Hedef maliyetleme, Japon üreticiler tarafõndan çok yaygõn şekilde sistemli
olarak kullanõlmaktadõr. Batõlõ üreticiler de, üretim gelişim süreçlerini kontrol altõna
almak için, bu yönteme başvurmaya başlamõşlardõr. Bu yöntem, genellikle kesikli
üretim sürecine, kõsmen kõsa ürün hayat döngüsüne ve düzenli model değişiklerine
sahip işletmelerce başarõ ile uygulanmaktadõr.
Hangi firma, yeni ürünlerin fiyatõnõ, kaliteden ve fonksiyonellikten taviz
vermeden, daha hõzlõ düşürebilirse pazar payõnõ arttõrõr ve başarõya ulaşõr. Bu
nedenle, hedef maliyetleme ve değer mühendisliği, kullananlara rekabet avantajõ
sağlamaktadõr.
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Abstact
Considered in this paper is target costing, a cost management tool that helps
managers cut costs. Target costing focuses on design and the entire life of a
product. The objective of the method is to provide adequate profits by focusing on
profit and cost planning over the entire value chain. The most difficult part of this
process is making the cost improvements necessary through value engineering
methods in order to achieve target cost.
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