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oZET 

Firmalarin ~ok UrUnlU (multiproduct) ve bUyUk ol

~ekli f irmalar olarak bUyUmeleri ve arc mamullerin; Ure

timde kullanmanin yanisira, sati§ amaciyla de Uretilme

leri, firmalarin ve pazarin bUnyesinde bazi de~i§imlere 

neden olmu§tur. 

Firmalarin bUnyesinde, Uretim, pazarlama, f inans 

vbg faaliyetlerin, farkli bolUmler taraf indan yUrUtUlmeye 

ba§lanmi§ olmasi, f irmalarin kendi i~inde bolUnerek, bir

birinden farkli bolUmlere (divisionalization) ayrilmasina 

neden olmu§tur. Pazarda ise, hammadde ve nihai mamullerin 

yanisira, era mamuller de alinip, satilmi§, bir ba§ka de

yi~le arc mamul pazari olu~mu§tur. 

BolUmlere ayrilan bir f irmada, maliyetlerin, bolUm

ler dUzeyinde izlenmesi ve kontrolu onem kazandigi i~in, 

bu ama~larla, yonetim muhasebesi i~inde, bir sorumluluk 

muhasebesi sistemi geli§tirilmi~tir. Sorumluluk muhasebesi 

i~inde bolUmler, sorumluluk merkezleri olarak kabul edil

mek suretiyle, bolUm yoneticilerinin, sorumlu olduklari 

maliyetleri kontrol etmedeki ba~arilari (bolUm yoneticisi

nin sorumlu olduklari maliyetlerin, bUt~elenen ve f iili 

rakamlari kar~ila§tirilarak) ol~Ulmek istenmi~tir. 
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Firmalarda, merkezcil yonetim bi~iminin benimsen

digi bu evrede, bolUmler, maliyet merkezleri olarak kabul 

edilmi~lerdir. 

Firmalarin daha da bUyUmeleri ile, karar noktala

rindan uzakla~an, ~ok sayida ve farkli nitelikte karar al

mak zorunda kalan tepe yonetimleri, bolUmlerin faaliyetle

ri ile ilgili, en ekonomik (en az maliyetli, en ~ok korli) 

karar alternatif lerini ara~tirmalari ve se~meleri gU~le~

tigi i~in, bolUmlerin faaliyetleri ile ilgili, yetki ve 

sorumluluklarini, bolUm yoneticilerine go~ermi~lerdir. 

Merkezka~ yonetim bi~iminin benimsendigi, bolUmle

rin kar merkezleri olarak kabul edildikleri f irmalarda, 

gerek bolUm yoneticilerinin performanslarinin kar ol~UtU

ne gore degerlendirilebilmesi ve gerekse, bolUmlerin i~ 

ve di~; alim, satim alternatif lerinden hangilerinin en 

ekonomik olduklarini belirleyebilmeleri (kar merkezleri 

olarak faaliyette bulunabilmeleri) i~in, bolUmler arasin

daki mal ve hizmet transferlerinin (yapilan ve yapilabi

lecek), belli kriterlere gore fiyatlandirilmasini (trans

fer fiyatlarinin belirlenmesini) gerekli kilmi~tir. 

Transfer fiyatlarinin belirlenme ~ekli, firmada, 

benimsenen yonetim bi~imine (merkezcil veya merkezka~) 

bagli olarak, yonetim kontrol prosesi i~inde belirlenen, 

performans merkezleri olarak kabul edilen bolUmlerin, 
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sorumluluk merkezi tipine gore §ekillenecektir. 

Bir f irmado, yonetim kontrol prosesi, bolum yoneti

cilerinin yetki ve sorumluluklor1n1 belirleyen merkezka~

lo§tirma ile, bolUmlerin birbirlerine olan bag1ml1l1klar1-

n1n derecesini belirleyen forkl1la§t1rmon1n kapsamlor1no 

bagl1 olarok §ekillenen, organizasyonun yap1s1 taraf 1ndan 

dikte edilir. Dolay1s1 ile, transfer fiyat uygulomos1n1n, 

organizasyonun yap1s1n1 olu§turan, merkezka~la§tirmo, 

farkl1la§t1rmo ve bu ikisi ile ilgili bUtUnle§tirme kov

ramlor1 ile ili§kileri de irdelenmelidir. 

Transfer fiyotlar1 ile ilgili merkezka~la§tirmo; 

bolUm yoneticilerinin fooliyetleri ile ilgili kororlari 

bog1ms1z olarak olobilmeleri i~in, tepe yonetiminin, bo

lUmlerin faoliyetleri ile ilgili karor alma yetki ve so

rumluluklor1n1, bolUm yoneticilerine go~ermesidir. BolUm 

yoneticilerine karorlarin~ bog1ms1z olarok olobilme yet

kisinin tan1nmas1, bolUmlerin, kor merkezleri olarak faa

liyette bulunmalorino olonak verir. BolUmlerin kor merkez

leri olarak foaliyette bulunobilmeleri, bolUm faoliyetle

rinin en ekonomik §ekilde (minimum moliyetli, maksimum 

korl1) yUrUtulmesine olanak vermekte, dolay1s1 ile, firma 

kor1n1n optimize edilmesi mUmkUn olabilmektedir. 

Merkezko~la§t1rman1n derecesi (bir ba§ka ifode ile 

bolUmlerin kor merkezleri olorok faoliyette bulunabilme 
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olanaklar1) bolUmlerin kar§1l1kl1 bag1ml1l1klar1na bagl1-

d1r. Bu bag1ml1l1k azald1k~a, b~lUmlerin bag1ms1z olma 

olanaklar1 da artmaktadir. 

Merkezka~la§t1rman1n bo§lica ama~lar1, firmada ve

rimliligin ve kcrl1l1g1n artt1r1lmas1 ve bolUm faaliyet

lerinin kontrolunda koloyl1k saglanmas1d1r. 

Bir firmada merkezka~la§t1rman1n uygulanabilmesi, 

oncelikle, firman1n, kis1mlara (bolUm, departman} ayr1l

m1§ olmas1n1 (farkl1la§t1r1lm1§-differentiation) gerektir

mektedir. Farkl1la~t1rma; bir organizasyonun, farkl1 ki

s1mlar1nin, farkli pazar §Ortlori, belirsizlikler, faoli

yet ve ~al1~mo ~artlor1 gibi, farkl1 ~evresel ve teknolo

jik §Ortlarla kar§i kar~1ya bulunmalar1n1n sonucu olarak 

ortaya ~ikmaktad1r. Firmada, sorumluluk merkezlerinin 

olu§turulabilmesi ve transfer f iyat uygulamas1n1n yapila

bilmesi i~in, farklila§ti!ilman1n ger~ekle§mi§ olmas1 ge

rekir. Transfer fiyatlar1, farklila§tirma sonucu dag1t1-

lan sorumluluklarin, daha belirgin olarak ortaya ~ikmala

r1n1 saglarlar. 

BUtUnle~tirme; bir f irmada, birbirinden farkl1 ha

le getirilmi§ (faaliyetleri, yetki ve sorumluluklar1 a~1-

s1ndan) ve bag1ms1z olarak faaliyette bulunan organizas

yon birimlerinin (bolum, departman, kis1m) faaliyetleri

nin, f irman1n ama~lar1 dogrultusunda uyumla§tir1lmas1 
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prosesidir. 

Kis1mlar1n bUyUk ol;Ud~ birbirine bagmli oldugu ve 

bUyUk ol~Ude farkl1la~t1r1lm1§ bir organizasyonda, bUtUn

le§tirme prosesinin boyutlari do bUyUr. Transfer fiyatla

ri, butunle§tirme prosesinin ger;ekle~tirilmesinde (ozel

likle, faaliyetlerin f irmanin kor moksimizasyonu yonUnde 

uyumla§t1r1lmas1 ile ilgili olarak), yard1mc1 bir fonksi

yona sahiptir. 

Bir f irmoda, organizasyon birimleri, yonetim kont

rol yap1s1 i~inde, sorumluluk merkezleri olarak kabul 

edilirler. Transfer fiyatlari uygulamasinda, U~ tip sorum

luluk merkezinden soz edilir. Bunlar, kor, maliyet ve iti

bari kor merkezleridir. 

Kor merkezleri, kor olu§turacak faaliyetlerde bulu

nan, olu§turduklari korla~o gHre, performanslari degerlen

dirilen, faaliyetleri ile ilgili karorlarda bag1ms1z olan 

organizasyon kis1mlar1d1r. 

Kor merkezi sistemine ge~ilen f irmalarda, bHlUm 

korlar1n1n saptanabilmesi ve bH!Um yoneticilerinin kor 

ol~UtUne (olu§turduklari bolUm korlorina) gHre degerlendi

rilebilmeleri; transfer f iyat uygulamasinin ger~ekle~ti

rilmesi ile mUmkUn olabilir. Transfer fiyat uygulamasi, 

kor merkezi sisteminin, tamamlayici bir par;asidir. 
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Maliyet merkezleri olarak kabul edilen organizasyon 

kis1mlar1 (bundan sonra bolUm kelimesi ile tan1mlanacak

lard1r) aras1ndaki transfer fiyatlar1 i~inde, herhangi bir 

kor rakam1 kapsanmaz. Maliyet merkezleri arasinda yap1la

cak bir transfer f iyat uygulamasi, bolum yoneticilerinin 

performanslar1n1n degerlendirilmesinde {baz1 durumlarda, 

baz1 yontemlerin uygulanmasi di~1nda) ve bolUm yoneticile

rinin motive edilmesinde herhangi bir etkileri yoktur. 

Kor merkezi olarak faaliyette bulunamayan ve mer

kezcil yonetim bi~imi benimsenmi~ oldugu i~in maliyet mer

kezi olarak kabul edilen bBlUm yoneticilerinin, firman1n 

ama~lar1 dogrultusunda, daha etkin ve verimli olarak faa

liyette bulunabilmelerini saglamak amaciyla; maliyet mer

kezi niteligindeki bolUmler, yapilacak transfer fiyat uy

gulamas1nda, itibari kar merkezleri olarak kabul edilir

ler. Bunun i~in, bolUmlerin, birbirlerine transfer ettik

leri mal ve hizmetlerin transfer f iyati i~inde, bo!Umlere 

ait, suni bir kcr katk1s1 eklenir. Firma kor1nda katk1la

r1 oldugu kabul edilen bolUm yoneticileri, f irmanin 

ama~lari dogrultusunda motive edilmek istenir. 

Transfer f iyat1, gene! anlamda, hangi yonetim an

lay1~1 benimsenirse benimsensin, organizasyonun bir kis

mindan diger kism1na transfer edilen mal ve hizmetler 

i~in yUklenen bir i~ fiyat olarak tan1mlanmaktad1r. 



VII 

Kor merkezi sisteminin kuruldugu bir f irmada, 

transfer fiyatlarinin onemini arttiran ba§lica neden, 

transfer f iyatlarinin f irmanin kor maksimizasyonuna ula§

masini dogrudan etkilemeleridir. BolUmlerin; girdilerini 

minimum maliyetle saglamak, sati§larini maksimum kor sag

layacak iekilde ger~ekleitirmek suretiyle, firma korini 

maksimize edebilmeleri, transfer f iyatlarinin optimum se

viyede belirlenmelerini gerektirir. BolUmler arasindaki 

ili§kiler kompleksle§tik~e, transfer fiyatlarinin onemi 

de artar. Ayrica, kor merkezi sisteminin kurulmu§ oldugu 

bir f irmada, bo!Um yoneticilerinin kor ol~UtUne gore de

ger lendirilebilmeleri i~in, transfer fiyatlarinin belir

lenmi§ olmasinin (optimum seviyede) gerekmesi; transfer 

fiyatlarinin onemini artt~ran bir diger nedendir. Trans

fer fiyatlari, vergi tasarrufu saglayacak uygulamalar 

a~isindan do onemlidir. 

Merkezka~ yonetim bi~iminin benimsenmi§ oldugu, bo

lUmlerin kor merkezleri olarak faaliyette bulunduklari bir 

f irmada, kurulacak bir transfer f iyat sisteminin, u~ temel 

amaci bulunmaktadir. Bunlar, ama~larin uyumlulugu (kor 

maksimizasyonu), bolUm performanslor1n1n degerlendirilmesi 

ve bolUmlerin bag1ms1zlig1 (bolUm bag1ms1zlig1n1n korunma

si) ama~laridir. 

Bazi yazarlar, transfer fiyat sistemini, yonetim 

kontrol prosesinin bir par~asi olarak gorUrler. Onlara 
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gore, transfer fiyatlar1; yonetim kontrol prosesinin; 

ama~lar1n uyumlulugu ve performans degerleme ama~lar1n1n 

yerine getirilmesinde bir ara~ ozelligindedirler. 

Transfer fiyat sisteminin; ama~lar1n uyumlulugu 

amac1 ile; kor merkezi sisteminin kurulmu~ oldugu bir fir

mada, transfer fiyatlar1n1n; yanlizca bolUm kcrlar1n1 de

gil, ayni zamanda f irma kor1n1 do maksimize edecek ~ekilde 

belirlenmeleri gerekligi ifade edilir. Firmanin ama~lari 

arasinda, korin maksimize edilmesi amacinin, ula~1lmas1 

gereken ama~lar arasindaki onemi nedeniyle, ~ok onemli 

kayiplari gerektirmedik~e, tercih yapilmak durumunda ka

l1nd1g1nda, sistemin ama~larin uyumlulugu (kcr maksimizas

yonu) amac1 diger ama~lar1ndan onde gelmelidir. 

Kor merkezi sisteminin kurulmu~ oldugu bir firmad\J kor 

maksimizasyonu arac1l1g1yla ama~ uyumlulugunun ger~ekle~ip 

ger~ekle~mediginin anla~i~abilmesi, bolUmlerin k6r olu~

turma faaliyetlerindeki ba~ar1lar1n1n ol~Ulmesi (olu~tur

duklar1 bolUm k6rlar1 ol~U alinmak suretiyle) ile mUmkUn

dUr. Sistemin, bolUm performanslar1n1n degerlendirilmesi 

amaci; transfer f iyatlar1n1n, bolUmlerin ger~ek perfor

manslar1n1 (firma korina olan ger~ek katk1lar1) aksettire

cek ~ekilde belirlenmelerinin gerekli oldugunu ifade eder. 

Transfer f iyat sisteminin, bolUmlerin bag1ms1zl1g1 

amacina gore; merkezka~ yonetim bi~iminin benimsenmi~ ol-
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dugu f irmalarda, bolUmlerin, transfer f iyatlarini serbest

~e belirleyebilmeleri gerekir. BolUmlerin, girdilerini, 

minimum maliyetle, fi~ma i~inden veya di§indan satin alma

ya, ~iktilarini, maksimum korla, firma i~ine veya di§ina 

satmaya, serbest~e karar verebilmeleri, en ekonomik karar 

alternatifinin degerlendirilmesinin yanisira, kar§ila~ila

bilecek kor firsatlarinin do degerlendirilebilmelerine 

olanak verecektir. Kor merkezi sisteminin kurulmu§ oldugu 

bir f irmada, bolUmlerin kor merkezleri olarak faaliyette 

bulunabilmeleri ve performanslarinin, kor ol~utune gore 

degerlendirilebilmesi, sistemin, bolUm bagimsizligi amaci

nin yerine getirilebilmesi (bo!Umlerin transfer f iyatlari

ni serbest~e belirleyebilmeleri) ile mUmkUn olabilir. 

~ali§mamizin ikinci bolUmUnde, transfer f iyat yon

temleri; sorumluluk merkezinin tipine gore, kor merkezi 

transfer f iyat yontemleri ve maliyet merkezi transfer f i

yat yontemleri olmak Uzere iki grupta incelenmi~tir. 

Kor merkezi transfer f iyat yontemleri; pazar f iya

tini temel alan transfer fiyat yontemleri, yonetim karar

larinda kullanilan maliyet kavramlarina dayali transfer 

f iyat yontemleri, maliyet arti yontemi ve ozel ama~lar 

i~in geli§tirilmi§ kor merkezi transfer fiyat yontemleri 

olmak Uzere dort grupta incelenmi§lerdir. 
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Kor merkezleri arasinda mal veya hizmet, tronsfer

lerinin f iyatlarinin belirlenmesinde temel olinabilecek 

en ideal ol~U; ma! veya hizmetlerin pazordaki f iyatlari

dir. Bununla birlikte, pazar fiyatinin ideal bir transfer 

f iyat ol~UsU olma ozelligi, pazarin tipine, pazar f iyati

nin gUvenilir olup olmamasina gore farkli olacaktir. 

Transfer f iyotlarinin belirlenmesinde, pazar f iyo

tinin ol~U olinmasi durumunda, bo!Umler, firma i~i sati§

larinda, f irmo di§i sati§larindan saglayabilecegi gelire 

e§it bir gelir elde edebildiklerinden, soptanacak bolUm 

kcrlari; bo!Umlerin ger~ek performonslarini aksettirebi

lirler. Bunun yaninda, transfer fiyatlarinin belirlenme

sinde, mal veya hizmetlerin firma di§ino sati§larindan 

saglanabilecek ger~ek katki marjlarina e§it olan, firsat 

maliyetleri temel alinmi§ olur. 

Transfer fiyatlari~in, pazar fiyati temelinde be

lirlenmesinde en bUyUk sorun, pazar fiyatinin sik sik inip 

~iktigi durumlarda, pazar fiyatinin pratik bir ol~u nite

ligini yitirmesidir. 

Pozar fiyatini temel alan transfer fiyat yontemleri; 

gUncel pazar fiyati, ayarlanmi§ pazar fiyati, anla§mali 

transfer fiyat1 ve katk1 marj1 yontemleri olmak Uzeie dort 

grupta toplan1rlar. 
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GUncel pazar fiyat1; bi~ mamulUn anlaml1 bir mik

tarda el degi~tirmesi s1ras1nda, al1c1 ve sat1c1n1n raz1 

oldugu bir fiyat olarok tan1mlan1r. Tam rekabet pazar 

~artlar1nda, gUncel pozar fiyat1; ideal bir ol~U olarak 

kabul (alim, satim miktarindo etkilenmedigi i~in) edilir

ken, eksik rekabet pazar jartlarindo, pozor ~ortlorindoki 

eksikligin derecesine bogli olarok, ideal bir ol~U olma 

niteligini (al1m, sotim miktarlarindaki art1~ ve azoli~

lar pozar fiyatlor1n1 etkiledigi i~in) yitirebilir. 

Ayarlanmi~ pazar f iyat1, gUncel pazor fiyatindan, 

i~ sati§larda ortaya ~ikmayan, sati~ ve benzeri gibi gi

derlerin dU§Ulmesiyle bulunan bir fiyattir. Boyle bir fi

yat uygulamos1 durumunda, al1c1 bolUmUn kor1 (di~ sat1j

lor1ndo elde ettigi kora e~it bir kor elde edebildigi 

i~in) azalmaz. 

Ayarlanmi§ pazor f~yat1; farkli bir anlamda, pazar 

fiyat1 bulunmayan mallar (mamul, ara momul, par~a) i~in, 

benzer bir mal1n pazar f iyat1 esas alinarak bulunan bir 

fiyat olarak da anla~1labilmektedir. 

Yontem, firma i~i transferleri te~vik etmenin yan1-

s1ra, tam rekabet pazar ~artlar1n1n yan1s1ra, eksik reka

be t pazar jartlar1 i~in de uygundur. 
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Anlo~mali transfer f iyot yontemi, bir mo! veyo hiz

metin pozor f iyati, di~ pozordo nosil olu§uyorso, oyni §e

kilde, f irmo i~inde de olu~turulabilecegi dU§Uncesinden 

kaynoklonir. Bu yontemde, bolUmler, birbirlerine yapt1klo

r1 mol ve hizmet tronsferlerinin f iyotlor1n1 anla§orak be

lirler ler. Anla§mO proseslor1 s1ras1ndo, pozarl1ga oturan 

tarof lar1n, di§ pazordon tedorik ve di§ pozara sot1§ olo

noklar1 ve fiyotlor1 konusundo bilgili ve bu alternatif le

ri degerlendirmede serbest olmalor1 gerekir. 

Katk1 marji, yonteminin kar merkezleri aros1ndoki 

uygulan1§1; momulun kotk1 marj1n1n, momu!Un Uretimine ko

t1lan (momulU olu§turan ora momulleri Uretmek suretiyle) 

bolUmlere, mamulun degi~ken moliyeti i~indeki paylor1na 

gore dag1tmak §eklindedir. Bunun d1~1nda, kotk1 marj1 yon

temi, maliyet merkezi niteligindeki bolUm yoneticilerinin 

motivosyonu ve bolUmler arasindaki i§birliginin saglanma

si gibi oma~lor i~in, bu nitelikteki bolUmlerin, itibari 

kar merkezleri olarok kabul edilmeleri durumunda do uygu

lonir. 

Yontemin en onemli dezovantajlor1, moliyet tasarru

fu sagloyan bolUmlerin, saglad1klar1 tosarruf tutar1 kadar, 

katk1 marji art1§1ndan pay olamomalori ve maliyetleri yUk

selen bolUmlerin, katk1 marji poylor1n1n artmas1d1r·. 

F1rsat moliyeti yonteminde, bir bolUmUn, bir mol1n, 
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dii pazarda sati§indan saglayabilecegi katki marji, o bo

lumun, o maldaki, firsat maliyeti olarak kabul edilir. 

Firsat maliyeti yontemine gore, bir malin transfer f iya

ti, bolUmUn elde edebilecegi en yUksek katki marjina e§it 

olan firsat maliyeti ile, o malin degiiken maliyeti top

lanarak bulunur. Firsat maliyeti yonteminde, sistemin U~ 

temel amac1n1 da kariilamak mUmkUn olmaktadir. 

Yontemin en onemli dezavantajlari, firsqt maliyet

leri kavram1n1n anla§ilma ve uygulama zorlugunun yan1s1ra, 

alternatif lerin saglad1g1 getirilerin ve giderlerin, her

zaman i~in, tam ve dogru bir §ekilde belirlemenin mUmkUn 

olamamas1d1r. 

Marjinal maliyet yonteminde, transfer fiyati, mar

jinal maliyetin, marjinal gelire e§it oldugu naktadaki 

degerine e~it olarak belirlenir. ~UnkU bu noktada, bolUrn, 

~irketin katki marj1n1n maksimum seviyeye ula~t1g1, opti

mal Uretim miktari seviyesinde Uretim yapmaktadir. Bu yon

temde, Marjinal maliyet; Uretim miktarinda ku~uk bir degi

§im sonucu toplam maliyette ortaya ~ikan arti~, Uretimin 

artan miktarina bolUnmek suretiyle bulunur. 

Tam rekabet pazar ~artlarinda, f irma, pazarda olu

~an fiyattan, Uretmi~ oldugu maliarin tUmUnU satma olana

gina sahip oldugu i~in, bolUmUn bir maldaki marjinal ma

liyetleri, pazar f iyat1n1 a~madik~a Uretimine devam ede-
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bilir. Bir ba§ka ifade ile, bir malin transfer fiyati, ma

lin pazar fiyatina e§it olarak belirlenir. 

Marjinal maliyetlerin pratikte belirlenebilmesinin 

gU~ olmasi nedeniyle, yontem, pratikte uygulanmamaktadir. 

Yontemin, transfer f iyat uygulamasindaki en onemli deza

vantaj larindan biri de, marjinal maliyetler, bolUmUn ger

~ek maliyetlerini gostermedikleri i~in, bu yonteme gore, 

bolUm kcrlarinin bulunamamasidir. 

Maliyet arti yonteminde, bir malin transfer f iyati; 

malin, fiili veya standart maliyetine, belli bir kor payi 

eklenmek suretiyle bulunur. Bu kcr payi, genellikle, mali

yetin belli bir yUzdesi olarak belirlenir. 

Yontemin, uygulama kolayligi, ara mamul pazarinin 

olmamasi durumunda transfer f iyatlarinin belirlenebilmesi 

gibi avantajlari vardir. Yontemin; maliyetleri yUkselen 

bolUmlerin, daha fazla kcr payi almalari ve kor paylari

nin anla§malar yoluyla belirlenmesi durumunda, bolUmlerin 

ger~ek performanslarinin kar§iligi olmayan kcr rakamlari 

ile raporlanmalari gibi dezavantajlari bulunmaktadir. 

Ozel ama~lar i~in geli§tirilmi§ olan kor merkezi 

transfer f iyat yontemleri, transfer f iyat uygulamasi ile 

ilgili olarak, firmalarin bUnyelerinde ve pazarda kar§i

la§ilan sorunlarin ~ozUmU amaciyla geli§tirilmi§ olan 
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yontemlerdir. 

Bu yontemlerden, ge~ici transfer fiyatlari yonte

minde, ~e§itli nedenlerle, pazarda, normalden dU§Uk fiyat

larla kar§ila§ilmasi durumunda, firma i~i transfer fiyat

lari, pazarda olu§an dU§Uk fiyatlara gore ayarlanir. 

Yontemin en onemli dezavantojlari, satici ve alici 

bolUmlerin performanslarini olumsuz yonde etkilemesi ve 

dU§Uk transfer fiyatlori nedeniyle, satici bolUmlerin, 

Uretim kaynaklar1n1 farkli mallara kaydirmalari durumunda, 

Uretiminden vazge~ilen mollarin arzindaki eksilme nedeniy

le, alici bolUmlerin maliyetlerinin yUkselebilmesidir. 

ikili transfer fiyat yonteminde, farkli ama~lar 

i~in farkli transfer fiyatlari kullanilmak suretiyle, bo

lUmlerin, ~e§itli §artlar altinda, kcr merkezleri olorak 

faaliyette bulunabilmelerine olanak saglanir. GenelliRle, 

alici bolUme, sat1c1 bolUmUn transfer ettigi maldaki ma

liyetleri (degi§ken veya degi§ken arti sabit maliyetleri

nin bir kismi) yUklenirken, satici bolUmUn kcri belirlen

mesinde, transfer fiyati i~inde, bolUme ait bir kor payi 

kopsanir. 

Y~ntemin en onemli dezavantajlari, bolUm yonetici

lerinin, maliyetlerin kontrolu ile ilgili olarak onemsemez 

bir tutum i~ine girebilmeleri ve keyfi ve arzu edilmeyen 
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uygulamalara a~ik olmas1d1r. 

Transfer fiyatlar1n1n hakem (tepe yonetimi veya 

onun yetki verdigi bir hakem) usuluyle belirlenmesi yonte

mi, genelde, zor §Ortlar olt1nda (ornegin, pazar fiyot1n1n. 

olmamasi, al1c1 ve sat1c1 bo!Umlerde anla§mazl1klar1n ol

masi, stok fazlal1g1n1n olmasi, Uretimde oylok kapasite 

olmasi gibi) uygulanabilecek bir yontemdir. 

Yontemin en onemli dezavantoji, transfer f iyatlari, 

tepe yonetimi tarafindon belirlendikleri i~in, kor merkez

lerinin bag1ms1zl1klar1n1n, onemli ol~Ude yitirilmesine 

neden olmas1d1r. 

Uygulamoyi ara§tiron yazarlor, maliyet merkezleri 

arasinda do transfer f iyat uygulamas1n1n yap1ld1g1n1 ve 

bu uygulamanin, organizasyonun a§agi seviyelerinde ge~er

li oldugunu saptam1§lard1r. Ayrica, maliyet merkezleri 

transfer fiyat uygulamas1n1n yap1ld1g1 organizasyonlorda, 

yUksek derecede faaliyet bUtUnle§mesinin oldugu ve ileri

ye ve geriye dogru yapilan transferlerin geni§ ol~Ude ol

dugu gorUlmU§tUr. Yine, bu §Ortlarda, bo!Umlerin kar mer

kezleri olarak kabul edildikleri bir transfer fiyat uygu

lomas1n1n ~ok karma§ik olobilecegi ileri sUrUlmU§tUr. 

Maliyet merkezi transfer fiyatlari ile kar merkezi 

transfer fiyatlari orasindaki en bUyUk fork; maliyet mer-
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kezi transfer fiyatlarinin, ma! ve hizmet transferlerinin 

maliyet degerlerini belirlemek amacina yonelik olarak sap

tanmalaridir. 

Fiili maliyetleri temel alan maliyet merkezi trans

fer f iyat yonteminin uygulanmasindaki ama~ da; stok mali

yetlerinin ve firma korini saptanabilmesidir. Bu yontemde, 

ma! ve hizmetlerin transfer fiyatlari, ma! ve hizmetlerin 

fiili maliyetlerine (tam veya degi~ken) e~it olarak belir

lenir. 

Yontemin en onemli dezavantaji, mal ve hizmetler 

Uretilmeden once transfer fiyatlarinin ne oldugunun bili

nememesidir. Ayrica, yontem, bolUmleri, maliyetlerini du

~Urmeleri ve verimliliklerini arttirmalari i~in te~vik 

etmez. 

Standart maliyetleri temel clan maliyet merkezi 

transfer f iyat yonteminde ise, transfer f iyatlari, ma! ve

ya hizmetlerin standart maliyetleri (tam veya degi~ken) 

esas alinarak belirlenirler. 

Bu yontemde, mallarin transfer f iyatlarini onceden 

bilmek mUmkUn olabildiginden, transfer f iyatlari, karar

larda veri olarak (ornegin tepe yonetiminin, fiyat teklif

lerini degerlendirmesinde) kullanilabilirler. Ayrica, ya

pilacak fork analizleri, bolUm performanslarinin, maliyet 
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ol~UsUnde degerlendirilebilmesine olanak verir. Bu yontem

de, bo!Umler standart maliyetlerin~n UstUndeki maliyetle

ri, diger bolUmlere aktaramadiklari i~in, verimli olmak 

zorunlulugunu hissederler. Standart tam maliyetin olumsuz

luklarinin elimine edildigi, standart degi§ken maliyet; 

en uygun, maliyet merkezi transfer fiyat ol~UsU olarak ka

bul edilir. 

Bir firmada, tum bo!Umlerin, (k~sim, departmen) 

benzer bir transfer f iyat yontemini benimsemeleri gerek

mez. Her bolUmUn kendisi i~in en uygun yontemi ara§tirma

si gerekir. 

Merkezka~ yonetim bi~iminin benimsenmi§ oldugu bir 

organizasyonun spesifik Uretim fonksiyonlarinin ger~ekle§

tirildigi ve bo!Umler arasindaki ili§kilerin yogun oldugu 

a§agi seviyelerinde, maliyet merkezleri olarak kabul edi

len Uretim bo!Umleri arasinda maliyet merkezleri transfer 

fiyat uygulamasi yapilirken, daha Ust seviyelerindeki kcr 

merkezleri olarak kabul edilen kis1mlar1 arasinda, kor 

merkezleri transfer fiyat uygulamasi yapilabilir. 

Transfer f iyat yontemlerinin se~imini etkileyen 

faktorler, organizasyonc cit fcktorler ve pczar §Crtlcri

nc cit fcktorler olmck Uzere iki cnc gruptc toplcnirlcr. 

Orgcniicsyona cit fcktorler, firmcdc, merkezcil veyc mer

kezka~ yonetim bi~iminin se~ilmesine bagli olcrck (bo!Um-
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lerin kor veya maliyet merkezleri olarak kabul edilmeleri) 

yapilacak transfer f iyat uygulamas1n1 ve dolay1s1yla se~i

lecek transfer fiyat yontemlerini belirlemektedir),. pazar 

§Ortlarina cit faktorler ise, pazar fiyat1n1n olup olmama

sina, versa, pazarin tipine ve pazar fiyat1n1n gUvenilir

ligine gore, se~ilebilecek yontemlerin neler olabilecekle

ri Uzerinde etkili olmaktadirlar. 

Transfer fiyat yontemlerinin se~iminde ise, yontem

ler; basit, anla§1l1r ve uygulanabilir olmak, firmada ama~ 

uyumlulugunu saglamak, bolUm performanslar1n1n degerlendi

rilmesine olanak vermek ve bolUmlerin bag1ms1zl1g1n1 koru

mak gibi kriterler gozonUne al1narak degerlendirilirler. 

~al1§mam1z1n U~UncU bolUmUnde, transfer f iyatlari 

konusuna, ekonomi teorisinin yakla§imi incelenmi§tir. 

Ekonomi teorisinde, transfer f iyatlari; nihai ve 

era mamul fiyat ili§kileri, maliyet ve kor analizleri ve 

f irmo kor1n1n maksimize edilmesini soglayocok momul kombi

nezonunun belirlenmesi gibi konulordo kullon1lm1§t1r. 

Ekonomi teorisinde, transfer f iyatlori konusu ilk 

olarok, Hirshleifer torafindan ele olinmi§tir. Konuyu eko

nomi teorisine gore inceleyen diger ora§t1rmac1lar do, mo

dellerini, onun kurdugu modeli temel alarak geli§tirmi§

lerdir. 
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Ara~t1rmac1lar, onerdikleri modellerde, marjinal 

maliyetleri esas alarak, ara mamul pazar1n1n olmamas1, ek

sik rekabet pazar1 ve tam rekabet pazar ~artlarinda, opti

mum Uretim miktar1 ve optimum transfer f iyat1n1n nasil 

saptanacag1n1 belirlemeye ~al1~m1~lard1r. 

Hirshleiferin modelinde temel ald1g1 varsayimlar, 

gene! olarak, diger ara~t1rmac1lar1n modellerinde de kul

lan1lm1~lard1r. 

Hirshleifer, ara mamul i~in di~ pazarin olmamas1 

durumunda, firmanin kor1n1 maksimize edecek optimal Uretim 

miktar1 olarak; ortak ~ikti seviyesinin belirlenmesinin 

~ok onemli oldugunu one surer. Ona gore bu ~artlarda, op

timal U~etim miktar1, f irmanin, mamul birimi ba~ina, mar

jinal maliyeti (MM) ile marjinal geliri (MG) egrilerinin 

kesi~tigi noktadan, Uretim miktar eksenine uzatilan dog-

r unun, ekseni kestigi nok~ada bulunacaktir. Ara mamulUn 

optimal transfer f iyoti, ara mamulu Ureten bolUmUn manji

nal maliyet egrisinin (ara mamulUn marjinal maliyet egri

si), firmanin optimal Uretim miktar1 seviyesinden uzati

lan dogruyu kestigi noktada bulunur. 

Hirsleifer, tam rekabet pazar ~artlarinda, ara ma

mulUn optimal transfer f iyat1, ara mamulUn pazar f iyatina 

e~ittir. 
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Hirshleifer son olarak, Uretim bolUmUnUn monopol 

bir satici oldugu eksik rekabet pazar iartlarinda optimal 

transfer fiyatinin nasil oluiacagini incelemiitir. Ona 

gore bu pazar iartlarinda optimal transfer fiyati; Uretim 

bolUmUnUn ara mamul birimi baiina, marjinal Uretim mali

yeti egrisi ile marjinal gelir egrisinin kesiitigi (bir

birine eiit oldugu) noktada bulunur. 

Hirshleifer modelinde, transfer f iyat sisteminin 

ama; uyumlulugu {kor maksimizasyonu) amaci Uzerinde dur

mui, optimal ;ozUmU, bir bUtUn olarak f irma i~in orami§

tir. Sistemin bolUm bagimsizligi amaci {ora mamul pazari

nin olmamasi durumunda ortak ;ikti seviyesinin tepe yone

timi tarafindan belirlenmesi) ve bolUm performanslorinin 

degerlendirilmesi amaci (Uretim bolUmUnUn verimsizlikleri 

sonucu ortan marjinal maliyetlerinin, transfer fiyati 

i;inde alici bolUme aktarilmasi) ihmal edilmi§tir. 

Diger ara§tirmacilardan Gould ve Naert, Hirshleifer·' 

den farkli olarak, ara mamulUn; alici bolUmUn di§ pazardan 

ali§ ve satici bolUmUn di§ pazara sati§ gibi f iyatlarinin 

da olabilecegini one sUrmU§ ve tam rekabet pazar §artla

rinda, bu fiyatlor arasindaki ili§kileri incelemi§lerdir. 

Naert, eksik rekabet pazar §artlarinda, satici bolUmUn, 

monopol bir satic1 oldu~u durumun di§indo, oligopolistik 

pazor §Ortlari ile kor§i kor§iya bulundugu durumu do ince

lemi§tir. Ronen ve Mc Kinney'in onerdikleri modelde ise, 
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digerlerinden farkli olarak, bir anlamda ikili bir trans

fer fiyat uygulamasinin bir ornegi verilmektedir. Onlarin 

modelinde, Uretim bolUmU kadar, dagitim bolUmU de korun

mak suretiyle, bo!Umlerin, birer bag1ms1z sat1c1 ve al1c1 

olarak faaliyette bulunabilmelerine olanak saglanmak is

tenmiitir. Kanodia, diger arait1rmac1lardan farkl1 olarak 

modelini belirsiz ~evre §Ortlar1 i~in geli~tirmiitir. 

Ekonomi teorisinin tenkid edilen yonlerinden biri, 

maliyet ve talep bag1ms1zl1g1 varsay1mlar1d1r. Genelde, 

f irmalar eksik rekabet pazar iartlar1 ile kar§l kar~1ya 

bulunduklar1 i~in, bu iki varsay1m1n bir arada ger~ekle§

meleri zay1f bir ihtimal olarak gorUlmektedir. Bu nedenle, 

eksik rekabet pazar §Ortlar1nda, bu iki varsay1ma gore 

al1nacak kararlar, firman1n kor maksimizasyonuna ula§ma

s1n1 (ekonomi teorisi yaklai1m1n1n on planda tuttugu ama~) 

engelleyebilir. Teorinin en onemli eksikligi ise, optimal 

~ozUmUn aranmas1nda, bo!Umlerin ve firman1n, s1n1rl1 kay

naklara sahip olduklor1n1n gozonUne ol1nmamas1d1r. 

~al1§mam1z1n dordUncU bolUmUnde, transfer fiyatla

r1n1n, matematik programlama metodlar1 kullan1larak, bo

lumlerin kaynaklar1n1n f 1rsat maliyeti temelinde belir

lendigi, matematik programlama yakla§1m1 incelenmi§tir. 

Transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde, matematik 

progromlama metodlor1n1n kullan1lmas1ndaki ama~; ~ok say1-
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da malin, bir den ~ok bolUmden ge~erek tamamlandigi ve bir 

den ~ok bolUm arasinda transfer edildigi iiletme iartla

rinda, optimal ~ozUme (optimal Uretim miktari seviyesinde

ki, optimal transfer fiyatini saptamak suretiyle, kaynak

larin optimal kullanimi, dagilimi ve f irmanin kor optimi

zasyonuna ulaimak), bolUmlerin ve firmanin sinirli kaynak

larini gozonUne alarak varabilmektir. 

~aliimamizda, ulkemiz iiletmeleri i~in uygun bir 

metod olan dogrusal programlama metodu ile kor merkezleri 

transfer fiyatlarinin belirlenmesi amacina yonelik olarak 

kullanilan ayriitirma metodu incelenmiitir. 

Gerek dogrusal programlama ve gerekse ayri§tirma 

metodunda, i§letme i~in kurulan dogrusal programlama mode

linin dualinin ~ozUmUnden bulunan golge f iyatlari (dual 

price); transfer fiyatlarinin belirlenmesinde temel alinan 

bolUm. koynaklarinin firsat. maliyetlerini verir. BolUmlerin 

bir maldaki firsat maliyetleri (katki marjlari); bolUmle-· 

rin kaynaklarinin firsat maliyeti ile, o mal i~in kullan

diklari kaynak miktari ~arpilmak suretiyle bulunur. BolUm

ler arasindaki transfer f iyatlari; bolUmlerin bir maldaki 

degiiken Uretim maliyetleri ile firsat maliyetleri toplan

mak suretiyle bulunur. 

Dogrusal programlama metodu ile ayriitirma metodu 

arasindaki en onemli fork, dogrusal programlama metodunda; 
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bir bUtUn olarak f irma i~in optimal ~ozUm ara§tirilabilir

ken, ayri§ti~ma tekniginde; kurulan modelde bolUmlerin 

herbirinin ama~ fonksiyonunu i~eren ~ok sayida alt problem 

ve f irmanin bUtUnUne ait ana problem birarada ~ozUlmek su

retiyle, bolUmler ve f irma i~in optimal ~ozUmUn ne olacagi 

ara§tirilabilir. 

Dogrusal programlama metodunda bolUmler i~in opti

mal ~ozUm ara§tirilamadigindan, bu metod, kcr merkezleri 

transfer f iyat uygulamasi i~in uygun bir metod olarak ka

bul edilmez. Buna kar§in, itibari kcr merkezleri transfer 

f iyat uygulamasinda (itibari kcr merkezleri olarak kabul 

edilen bolUmler arasindaki transfer fiyatlarinin firsat 

maliyeti temelinde belirlenmesinde), en uygun metod, dog

rusal programlama metodudur. 

Sozkonusu metodlar kullanilarak, ~e§itli modeller 

onerilmi§tir. Arrow (1959)! Arrow ve Hurwicz (1960), 

Whinston (1964) ve Samuels (1695, 1699) onermi~ olduklari 

modellerde, dogrusal programlama metodunu kullanan yazar

lardandir. Bu yazardan, Samuels, modelinde, optimal Ure

tim miktarlarinda Uretim yapilip, yapilmamasinin, firma

nin kcr maksimizasyonuna anla~masindaki etkilerini a~ik 

bir §ekilde gostermi~ ve modelinde, optimal seviyede Ure

tim yapmayan bolUmler i~in belli bir yuk getirilmesini 

onermi§tir. 
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Baumol ve Fobion (1964), Hass (1968), Onsi (1970) 

ve Godfrey (1971) modellerinde, ayri§tirma teknigini kul

lanon yazorlordandir. 

Bu yozarlardan Baumol ve Fobion, optimum ~ozUmUn 

bulunmasinda, tepe yonetiminin mUdahale ve zorlamalarini 

gerekli gorUrlerken, Hass, bolUmUn onerdigi optimal faa

liyet ~laninda; bolUm kcrlarinin; mamullerin firma dUze

yindeki kcrlarinda, bolUmlerin katkilarini gozonUne almak 

suretiyle belirlenmesi tepe yonetiminin mUdahalesi olmak

sizin) gerektigini one sUrmU~lerdir. Ayri§tirma metodunu 

kullanan yazarlardan Onsi, modelinde, ara mamul pazarinin 

olmasi ve olmamasi durumlarini inceler. Di§ pazar fiyati 

bulunmayan (di§ pazarda alinip satilmayan) ara mamullerin 

transfer f iyatinin; ara mamulUn Uretimi i~in kullanilan 

bolUm kaynaklarinin, di§ pazar f iyatina sahip diger bir 

mamulun Uretiminde kullanilmasinin firsat maliyetine gore 

belirlenmesini onerir. Godfrey, modelinde, bolUmlerin da

ha bagimsiz olmalar1ni ama~lami§ ve bolUmlerin performans

larinin degerlendirilmesi amacina onem vermi§tir. 

~ali~mamizin be§inci bolUmUnde, onermi~ oldugumuz 

optimum transfer fiyati genel kuralina gore, ~e§itli pazar 

ve i~letme §artlari altinda, optimum transfer f iyatinin ne 

olacagi cra§tirilmi§tir. 

Onermi§ oldugumuz optimum transfer fiyati gene! 



XXVI 

kuralina gore optimum transfer f iyati; bolUmUn, bir malda

ki ger~ek katki marji (firsat maliyeti) ile malin stan

dart degi§ken Uretim maliyetinin toplamina e§ittir. One

rilmi~ olan optimum transfer fiyati gene! kurallarinin tu

mUnde, optimum transfer fiyatinin; firsat maliyeti teme

linde belirlenebilecegi one sUrUlUr. 

Tam rekabet pazar ~artlarinda optimum transfer f i

yati; cari pazar fiyatina e§it olarak belirlenir. Eksik 

rekabet pazar §artlarinda, sati§ yapan bolUm, bir maldaki 

ger~ek katki marjini {firsat maliyeti) saptarken, malin 

katki marjindon, malin sati§i i~in katlandigi (eksik, re

kabet pazar §artlari nedeniyle) sati§ giderlerini dU§er. 

Sati§ miktarlarindaki arti§larin, fiyat dU§melerine neden 

oldugu, eksik rekabet pazar §artlarinda ise, satici bolUm, 

katki marjini belirlerken, cari pazar fiyati yerine, firma 

i~ine yaptigi sati§ miktari kadar firma di§inda sati§ yap

masi durumundo, pazarda ka!§ilc§ilabilecegini umdugu fiya

ti esas almalidir. Ara mamul pazarinin ~ok dar ve ara ma

mul Ureten bolUmUn Uretim miktarinin, pazardaki talepten 

~ok daha fazla oldugu eksik rekabet pazar §artlarinda, sa

tici bolUmUn f irma i~ine sati§ yapmasi durumunda, ayni za

manda, f irma di§ina da sati§ yapma olanagi bulundugu i~in 

{bir ba§ka ifade ile, firma i~i sati~larin, firma di§i sa

ti§lari engellemesi sonucu, arc mamulUn f irmo di§ina sati

~i ile saglanabilecek katki morjinin elde edilememesi gibi 

bir durum bulunmadigindan), bolUmUn firma i~ine sati§ yap-
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masi, f irma di§ina yaptigi sati§lardan elde edebilecegi 

katki marjina engel olmayacaginda, balumun Uretmi§ oldugu 

ara mamuldeki ger~ek katki marji (firsat maliyeti) sifir 

olarak kabul edilir. 

Pozar f iyati bulunmayan ara mamullerin, ger~ek kat

ki marji belirlenirken, balum, pazar fiyati bulunmayan ara 

mamul i~in kullandigi Uretim kapasitesini, balume en ~ok 

katki marji saglayabilecek alternatif bir malin, katki 

marjini esas alir. BalUmUn, pazar fiyati bulunmayan ara 

mamuller i~in kullandigi Uretim kapasitesini ba§ka alter

natif bir mal i~in kullanamamasi (alternatif mallarin do 

pazar fiyatlarinin olmamasi veya pazar f iyati bulunan al

ternatif mallarin sati§ olanaklarinin olmamasi gibi neden

lerle) durumunda, sazkonusu malin, ger~ek katki marji; si

firdir. 

Bir kar merkezinde,_ bo§ Uretim kapasitesinin (balu

mUn Uretim kapasitesinin, i~ ve di~ sat1~lar i~in kullan

digi Uretim kapasitesinin UstUnde olmasi) bulunmasi duru

munda, balumun faydalanamadigi Uretim kapasitesinin firsat 

maliyeti sif ir oldugundan, balumun firma i~i sati§larinda

ki ger~ek katki marji sifirdir. Balumun Uretmi§ oldugu; 

pazar f iyati bulunan ve bulunmayan, arc mamullerin trans

fer fiyatlari, standart degi§ken Uretim maliyetlerine e§it 

olarak belirlenirler. BolUm, tam Uretim kapasitesine ula§

tiktan sonra, i~ sati§ miktari kadar, di§ sati§larini art-
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tirabildiginde, i~ sati~larinda da, di~ sati~larinda elde 

ettigi katki marjina e~it bir katki marji elde etmesi ge

rektigini one sUrebilir. 

Herhangi bir arc mamul veya nihai mamu!Un di~ pazar

da satilmasi durumunda, sozkonusu ma! ile ilgili olarak 

dogrudan saglanacak katki marjinin di~inda, firma dUzeyin

de, bazi ek katkilar elde ediliyorsa, soz konusu malin ve 

onu Ureten bolUmUn ger~ek katki marji olarak, sozkonusu 

ma! vasitasiyla, firma dUzeyiride elde edilen toplam katki 

marji esas alinmalidir. 

Maliyet merkezleri arasindaki transferlerin optimum 

f iyati, ma! veya hizmetin standart degi~ken Uretim maliye

tine e~it olarak belirlenmelidir. 

~ol1~mom1z1n alt1nc1 bolUmU, transfer fiyatlor1 ile 

ilgili olorok yopmi~ oldugumuz uygulamo ~ali~masina ayr1l

mi~tir. 

~ali~mamizin bu bolUmUnde, once Ulkemiz i~letmeleri 

i~in ne tur bir transfer fiyat uygulamasinin uygun olobi

lecegi irdelenmi~tir. Ulkemiz i~letmelerinde gene! olarak, 

bugUn i~in, dogrudan, kor merkezleri transfer f iyat uygu

lamasina ge~ilemeyecegi ve bUyUk ol~ekli i~letmelerimizde, 

bolUmlerin maliyet merkezleri olarak kabul edilmelerinin 

ise sakincali yonlerinin bulundugunu gozonUne alarak, bu-
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gUn i~in, gene! olarak, Ulkemiz i§letmelerinde, itibari 

kor merkezleri transfer fiyat uygulamasina ge~ilmesinin, 

uygun ve yararl1 olacag1 kanaatimiz ifade edilmi§tir. 

Doha sonra, itibori kor merkezleri transfer fiyot

lor1n1n belirlenmesinde temel olan, dogrusal progromlama 

metodu ile katki marj1 yonteminin uygulan1§lar1, uyguloma 

~al1§mas1 yapt1g1m1z i§letmenin, ornek ald1g1m1z, arc ma

mul, par~a ve bolUmleri Uzerinde gosterilmeye ~al1§ilm1§

t1r. Uygulama ~al1§mam1z1n sonucunda; itibari kor merkez

leri transfer fiyat uygulamas1nda, Ulkemiz i§letmelerinin 

de kullanabilecekleri, tipik bir dogrusal progromlama mo

deli geli§tirilmi§tir. 

~al1§mam1z1n bu bolUmUnde, son olarak, transfer fi

yatlar1n1n dogrusal progromlama metodu kullonilarak firsat 

maliyetleri temelinde belirlenmesi yontemi ile katk1 marj1 

yontemi kar§1la§t1r1lmak s~retiyle, itibari kor merkezleri 

transfer fiyat uygulamasinda, en uygun yontemin, transfer 

fiyatlar1n1n, dogrusal programlama metodu kullanilarak bu

lunan firsat maliyetleri temelinde belirlenmesi yontemi 

oldugu saptanmi§tir. 
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Gt Rt~ 

~ali§mamiz alti bolUmden olu~maktadir. ~ali§mamizin 

birinci bolUmUnde; transfer fiyat sisteminin; yonetim 

kontrol sistemi i~indeki yeri, organizasyon yapisi ile 

ili§kileri ve ama~larinin ne oldugu a~iklanmaktadir. lkin

ci bolUmUnde, transfer f iyat yontemleri, U~UncU ve dordUn

ci bo!Umlerinde ise, sirasiyla, transfer f iyatlari konu

sundaki, ekonomi teorisi ve matematik programlama yakla

§imlari tanitilmaktadir. Be§inci bolUmde; optimum transfer 

f iyati ve optimum transfer fiyatinin, farkli i§letme ve 

pazar §artlarinda nasil olu§acagi incelenmi§tir. Altinci 

bolUmde; uygulama ~ali§mamiz yer almaktadir. 

~ali§mamizin teorik kismindaki birinci amacimiz; 

transfer f iyat sisteminin, yonetim kontrol sistemi i~in

deki yerini belirleyebilmek ve organizasyon yapisi ile 

ili§kilerini a~iklayabilmek olmu§tur. Teorik kisimdaki 

ikinci amacimiz; literatUrde daginik olarak incelenen, 

transfer fiyat yontem ve yakla§imlar1n1, bir arada tani

tabilmektir. Bu yontem ve yakla~1mlar1, transfer fiyat 

sisteminin ama~larina ve uygulamadaki ozelliklerine gore 

degerlendirmek suretiyle, uygulamada, hangi §artlarda, 

hangi yontem veya yakla~imlarin uygun olabilecekleri ile 

ilgili olarak gene! sonu~lar ~ikarmak; ~ali~mamizin bu 



xxxxv 

kisminin, U~UncU amacini te§kil etmektedir. 

~ali§mamizin uygulama b51UmUnde, teorik ~ali§mamiz 

sonucunda varmi§ oldugumuz sonu~lardan hareket ederek Ul

kemiz i§letmeleri i~in ne tUr bir transfer f iyat uygula

masinin uygun olabilecegi sorusuna cevap aranmi§ ve uygu

lama ~ali§mamizin; Ulkemiz i§letmeleri i~in tipik bir 5r

nek olmasi ama~lanmi~tir. 

~aliimamizda yararlandigimiz kaynaklar, Y~K ve 

ODTO kUtUphanelerinden ve TUBES (TUbitak Bilgi Eri§im 

Sistemi) araciligiyla saglanmi§lardir. 

~ali§mamiz, degerli hocam, Prof .Dr. ~etin ~anli 

tarafindan y5netilmi§tir. Gerek konunun se~iminde ve ge

rekse ~ali§manin y5nlendirilmesindeki degerli katkilarini 

takdirle anacagim, hocama, saygi ve te§ekkUrlerimi sunma

yi bir bor~ bilirim. 



B5LUM: l 

TRANSFER FtYAT StSTEMtNtN Y5NETtM KONTROL StSTEMt 

t~tNDEKt YERt VE AMA~LARI 

1.1. GENEL A~IKLAMALAR 

Toplumlar1n ekonomik kaynaklar1n1n artmas1 ve tekno

lojik ilerlemeler, Ulke i~i ve dii1 pazar hocminin geniile

mesine ve bUyUk Uretim kapositeleri olan, ~ok say1da farkl1 

mal1 birarada Ureten, firmalar1n dogmas1na neden olmuitur. 

~okUrUnlU (multiproduct) ve bUyUk ol~ekli bu firma

larin tipik ozelliklerinden biri, nihai mamul Uretimlerinin 

yan1s1ra, gerek satii amaciyla ve gerekse, Uretimlerinde 

kullanmak Uzere, ~ok sayida ara m~mul ve par~ay1 kendi bUn

yelerinde Uretmeleridir. BUyUk ol~ekli f irmalarin baz1lar1 

ise, yanlizca ara mamul Uretiminde uzmanla~may1 tercih et

mi~lerdir. 

Firmalarin, ~okUrUnlU ve bUyUk ol~ekli f irmalar ola

rak geli~meleri pazarda ve f irmalarin bUnyelerinde baz1 de-

9iiimlere neden olmuitur. 

Pazardaki d~giiim, bazi firmalarin ara mamul Ureti

minde uzmanla~malari ·1e era mamullerin sat1~ amac1 ile Ure

tilmelerinin sonucu olarak, ara mamul pazarlar1n1n oluimas1 

~eklinde ortaya ~ikm1~t1r. 
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Firmalarin bUnyesinde, en onemli degi~im Uretim, pa

zarlama, f inans, ara~tirma vbg faaliyetlerin farkli bolUm

ler tarafindan yUrUtUlmeye ba~lanmi~ olmas1d1r. Bir ba~ka 

ifadeyle, bir bUtUn olarak f irmanin, kendi i~inde bolUnerek 

(divisionalization) birbirlerinden farkli bolUmlere ayr1l

mas1d1r. 

BolUmlere ayr1lm1~ bir f irmada yonetim kontrolunun 

onem kazanmasi ile birlikte, mamul maliyetini saptamanin 

yan1s1ra, yonetim muhasebesi i~inde geli~tirilen, sorumlu

luk muhasebesi vas1tas1yla maliyetlerin bolUmler dUzeyinde 

kontrolu, bolUm yoneticilerinin kontrol edebilecekleri ve 

edemeyecekleri maliyetlerin ayr1lmas1 ve bolUm yoneticile

rinin kontrol edebilecekleri maliyetler esas alinarak per

formanslar1n1n degerlendirilebilmesi i~in bolUmlerin herbi

ri veya birka~i, bir sorumluluk merkezi olarak kabul edil

mi~ lerdir. Sorumluluk muhasebesi uygulamasiyla, herbir so

rumluluk merkezi yoneticisinin, kontrol edebilecekleri (so

rumlu olduklari) maliyetlerin, bUt~elenmi~ ve fiili rakam

lari esas alinarak, bolUm maliyetlerini kontrol etmedeki 

ba~ar1lar1 (performanslari) ol~Ulmeye ~al1~1lm1~t1r. 

BolUm yoneticilerinin yanlizca maliyetleri kontrol 

etmedeki ba~ar1lar1n1n ol~UldUgU, merkezcil yonetim anlay1-

~1n1n benimsenmi~ oldugu bu noktada, bolUmler maliyet mer

kezler i olarak kabul edilmi~lerdir. 
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Firmalar1n bUyUmesiyle tepe yonetiminin almas1 gere

ken kararlar1n say1s1n1n ve farkl1l1g1n1n artmasi, kararla 

ilgili noktalara ve bilgilere uzak kalmasi, tepe yonetimi

nin, bolUmlerin faaliyetleri ile ilgili en uygun kararlar1 

ve onlemleri almas1n1 gU~le~tirmi~, bir ba~ka ifade ile, 

f irmalarin merkezcil bir yonetim anlay1i1 ile yonetilmeleri 

zorlaim1~t1r. 

Sorunun ~ozUmU ile ilgili olarak, bolUm dUzeyinde 

alinan kararlarda, bolUm yoneticilerinin karar noktalarina 

ve kararla ilgili bilgilere daha yakin olmasi nedeniyle en 

ekonomik karar alternatifinin se~iminde ve bolUmUn faali

yetleri ile ilgili en uygun onlemlerin alinmasinda, tepe 

yonetimine gore daha avantajli olabilecegi ve tep~ yoneti

minin bUyUk ol~ekli bir f irmada dikkatlerini stratejik ka

rarlar Uzerinde toplamasi gerektigi kanaatleri yayginlik 

kazanmiitir. Sonu~ta, firmalarda, merkezka~ yonetim anlay1i1n1n 

agirlik kazanmasiyla, tepe yoneticileri, bolUmlerin faali

yetleri ile ilgili karar alma yetki ve sorumluluklar1n1, 

b~lum yoneticilerine go~ermi~lerdir. 

Tepe yonetiminin, bolUmUn faaliyetleri ile ilgili 

yetki ve sorumluluklar1n1 devretmesiyle, bir mal veya bir 

grup malin (mamul, ara mamul, par~a) Uretiminden sorumlu 

olan bolUm yoneticilerine, bolUmUn maliyetlerini kontrol 

etmenin yan1s1ra, kor oluituracak f aaliyetlerde de bulun

ma sorumlulugu yUklenirken, bu sorumluluklarini yerine 
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getirebilmeleri i~in, bblUmUn faaliyetleri ile ilgili ka

rarlari bagimsiz olarak alabilme yetkisi de verilmi~tir. 

Merkezcil yonetim bi~iminden, merkezka~ yonetim bi

~imine ge~ilmesiyle, maliyet merkezi olarak kabul edilen 

sorumluluk merkezleri, kar merkezleri olarak kabul edilmeye 

ba~lanmi~lardir. Bir anlamda firmada bir kor merkezi siste

mi olu~turulmu~tur. 

Kor merkezi sisteminin kurulmu~ oldugu bir f irmada, 

kcr merkezi niteligindeki bolUmlerin, Uretimlerinde kullan

diklari arc mamul ve par~alari, bunlari Ureten bolUmlerden 

transfer etmek yerine, f irma di~1ndan satin alabilme yetki 

ve olanaklari vardir. Ayrica, di~ pazar olmasi durumunda 

Uretmi~ olduklari ara mamul ve par~alari firma di~1na sata

bilirler. ~Unku, kar sorumlulugu yUklenen bir kcr merkezi 

yoneticisinin, f irma di~1ndan veya i~inden satin alma ve 

f irma di~1na veya i~ine satma alternatif lerinin hangileri

nin ekonomik olacagini ara~t1rmasi ve ekonomik olan alter

natif i yeglemesi gerekir. BUtUn bunlarin sonucu olarak, bir 

kar merkezi yoneticisi, bolUmUnUn Uretmi~ oldugu mallarin 

Uretimlerinin~ekonomik olup olmadiklarini do sUrekli olarak 

izlemi~ olacakt1r. 

Kor merkezi yoneticisinin yukarida siraladigimiz al

ternatif ler ile ilgili kararlari alabilmesi i~in, f irmanin 
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bir bolUmUnUn, f irmanin diger bir bolUmUne transfer ettigi 

mal veya hizmet i~in yUkledigi bir f iyat olarak tanimlaya

bilecegimiz, transfer f iyatlarinin belirlenmi~ olmalari 

gerekir (1). 

Bir kcr merkezi yBneticisi, transfer fiyatini belirlerken sa-

tin clan bolUmUn f irma i~inde, di~ pazardan satin alabile-

cegi fiyattan daha fazla bir fiyat (transfer fiyati) ode-

meye razi olmayacagini, satici bo!Um olarak, f irma i~i so-

ti~larinda di~ pazar fiyatindan dU~Uk bir fiyat (transfer 

fiyoti) teklif etmemesi gerektigini bilir (2). 

Ker merkezlerinin birbirlerine transfer ettikleri 

mo! ve hizmetlerin transfer f iyotlari, olici ve satici bB-

lUmlere, sirasiyla, firma i~inden veya di~indan satinolmo 

ve f irma i~ine veya di~ina satma karar olternatiflerinden, 

en ekonomik olanini se~me olanagini verirler. Bunun sonucu 

(1) ~ali~momizin daha ilerideki bolUmlerinde gorUlecegi 
gibi, transfer f iyatlari, kcr merkezleri yonindo, iti
bari kcr merkezleri ve maliyet merkezleri arasinda do 
uygulanabileceginden, transfer f iyatlarinin tanimini 
yaparken, sorumluluk merkezi tipi belirtilmemi~tir. Bu
nunla birlikte, ger~ek onlami ile transfer f iyat uygu
lamasina duyulan gereksinim, kar merkezleri i~in ortaya 
~ikmi~ oldugundan ve transfer f iyat sisteminin omo~lori 
ile, yBnetim kontrol sisteminin omo~lorinin butunle~me
si, ancok kcr merkezleri orosindoki transfer f iyat uy
gulomasi ile mUmkUn olobildiginden, yukaridaki a~ikla
molarimizda sorumluluk merkezi tipi olarak kar merkez
lerini esas aldik. 

(2) Bu noktada, kcr merkezleri arasindo transfer fiyatlari 
uygulomasino ge~ebilmek i~in, arc mamul pazarlarinin 
olu~masinin gerekli oldugu uzak tutulmamal1dir. 
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olarak, ara mamullerin Uretimlerinin ekonomik olup olmadi

~i kararlarinin verilmesi mUmkUn olabilir. 

GUnUmUzde, transfer fiyatlari,yonetim kontrol pro

sesinin ama~larinin yerine getirilmesinde, bir ara~ olarak 

gorUlmektedir. Transfer fiyatlari uygulamasi sonucunda bu

lunan bolUm korlari (kor merkezleri i~in), bolUm yonetici

lerinin performanslarinin degerlendirilmesinde, bir ol~U 

olarak kullanilmaktadirlar. Ayrica, transfer fiyatlari yo

netim kontrol prosesinin ama~larindan olan, bolUm yoneti

cilerinin ama~larinin, f irmanin ama~lari dogrultusunda 

uyumla~tirilmasinda {ozellikle kor maksimizasyonu amacinin 

ger~ekle~tirilmesi ile ilgili olarak), yardimci.bir ara~ 

niteligindedirler. 

GUnUmUzde, yonetim kontrol sistemi (management 

control system), yonetim kontrol yapisi (management cont

rol structure) ve yonetim kontrol prosesinin (management 

control process) bir bUtUnU olarak kabul edilmektedir.Yo

netim kontrol yapisi (YKY) ile, degi~ik tipteki sorumluluk 

merkezleri olu~turulurken, yonetim kontrol prosesi (YKP) 

ile, bu sorumluluk merkezleri arasindaki kar~ilikli ili~

kiler ve haberle~meler kapsanmaktadir. 

Transfer f iyat sisteminin yonetim kontrol sistemi

nin her iki par~asi ile de ilgisi hulunmaktadir. ~ali~ma-



7 

m1z1n bu bolumunde, once,transfer fiyat sisteminin, yone-

tim kontrol prosesi ve yonetim kontrol prosesini ~ekillen-

diren, organizasyon yap1s1 ile ili~kileri, daha sonra, yo-

netim kontrol yap1s1 ile ili~kileri incelenecektir. Son 

olarak, transfer f iyat sisteminin ama~lar1 Uzerinde duru-

lacakt1r. 

1.2. TRANSFER FtYAT S1STEM1N1N YONETIM KONTROL PROSES! 

tLE tLt~KISt 

Farkl1 mamuller Ureten, pazarlar1 farkl1 olan iki 

f irmanin her ikisinde de, transfer f iyatlar1 benzer ~ekil-

de belirlenirken, ayni mamulU Ureten, ayn1 pazarda faali-

yet gosteren iki firmed~ ise,transfer fiyatlar1n1n farkl1 

~ekilde belirlenebildigini gormek mUmkUndUr. Bu durum, 

bir f irmada, yonetim kontrol prosesinin, transfer fiyat 

uygulamas1n1n ~eklini belirlemesinden kaynaklanmaktadir. 

Faaliyet sahalar1 farkl1 olsa bile, yonetim kontrol pro-

sesleri benzer olan f irmalarda, transfer fiyatlar1n1n ben-

zer ~ekilde belirlendigi gorUlmektedir (1). 

Yonetim kontrol proses!, bir f irma i~inde, farkli-

la~t1r1lm1~, organizasyon birimlerinin ve faaliyetlerin 

( 1 ) Relph L. Benke, James D. Edwards, Transfer Pricing: 
Techniques and Uses, National Association of 
Accouhtants, New York. N.Y, 1980, s. 13. 
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birbirleri ile dengeli bir ~ekilde (ama; uyumlulugu i;inde) 

yUrUtUlmelerini ve kontrol edilmelerini saglamak i;in, ye

rine getirilmesi gereken onemli bir yonetim fonksiyonudur. 

Yonetim kontrol prosesinin ama;lari, 1) kurulu~ ~a

li~anlarini ~irketin ama;larina dogru yoneltmek, 2) ~irket 

kisimlarinin faaliyetlerini, ~irketin ama;lari dogrultu

sunda degerlemek, ~eklinde ifade edilmektedir (1). 

~ekil 1.1. 'de gorUlen, yonetim kontrol prosesinde 

(1) no ile, performans (sorumluluk) merkezleri gosteril

mektedir. Performans merkezi, bir faaliyet merkezi yoneti

cisinin, kontrol edebilecegi (sorumlu oldugu) ogeler ve 

yoneticinin degerlendirilmesinde hangi kriterlerin esas 

alinabilecegini !fade eder. Ornegin, bolUm yoneticisinin 

;ikti miktar ve kalite kararlari Uzerinde yetki ve sorum

luluklarinin olup olmadigi, girdilerde elde etmesi gereken 

verim gibi. Modelde (2) no .ile, kontrol prosesinde temel 

alinacak olan degerleme ol;Uleri gosterilmektedir. Bu ol

~Uler, ger~ek ol;Uler olabilecegi gibi (ornegin, l birim 

X mamulUnUn 2 Makino saatinde Uretilmesi gibi), bir UstUn 

astini degerlemede kendine gore belirledigi subjektif bir 

ba~ari orani do olabilir. 

(1) a.k. 135, 136. 
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Modeldeki, (3) no lu adimda, beklenen perfcrmanslar ile, 

ol~UlmU~ clan (fiili) performanslar kar~ila~tirilir. Dor

dUncU adimda, yapilan degerleme scnucunda, kcntrclun scnu~

lari a~ik bir ~ekilde crtaya ~ikar. Eger, sopma yok ise ve

ya, f iili performans, beklenen performansi a~mi~sa, kontrol 

sisteminde, herhangi bir ayarlama yapilmayabilir ve perf cr

mans merkezi bir diger ol~Uye gore degerlendirilir. Ancak, 

bu noktoda, standartlarin, dU~Uk seviyede belirlenip belir

lenmedigi ara~tirilmali, dU~Uk seviyede belirlenen perfcr

mans standartlari yUkseltilmelidir. 

Bir sapma varso ve bu sopma, bolUm yoneticisi tora

f indan kontrol edilemeyen bir faktorden kaynaklaniyorsa, 

stondort veya plando herhangi bir degi~iklik yapilmasini 

gerektirmez. Sapma, bir degi~iklik yapmayi gerektirmeyecek 

kador kU~Uk ve bugUn i~in kabul edilebilir olmakla birlik

te, gelecekte kontrol sisteminin etkinligini olumsuz olo

rak etkileyebilecekse, bozi oyorlamalorin yapilmosi gerek

li olobilir. Standartlar, yontemler veyo (beklenen) per

formonslardo, degi~iklik yapmayi zorunlu kilan, a~ikca ka

bul edilemeyecek sapmolarla da kar~ila~ilabilir. 

~ekil 1.1. 'den gorUlecegi gibi, kurulu~ i~in ana 

plan geli~tirildikten scnra, transfer f iyat kararlarini 

(2o) etkileyecek clan, organizasyona ait faktorler belir

lenir. Ano faktor olan, yonetim bi~imi (merkezcil veya 

merkezka~ yonetim bi~iminin se~imi), sorumluluk (perfor-
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mans) merkezi tipini belirler. Bunun di~inda ~evresel fak-

torler olarak nitelendirilen kar~1 kar~iya bulunulan pa

zar tipi, vergi mevzuat1 vbg faktorler de, transfer f iyat 

kararlar1nda {transfer fiyat yonteminin se~iminde) etkili 

olabilirler. 

Transfer f iyat uygulamas1n1n, f irmada merkezcil ve-

ya merkezka~ yonetim bi~iminin se~imine bagl1 olarak, YKP 

i~inde belirlenen sorumluluk merkezi tipine gore ~ekillen-

mesi, bize yonetim kontrol prosesinin bir par~as1 olarak 

kabul edilen transfer f iyat sistemi ile yonetim kontrol 

proses! aras1ndaki ili~kinin onemini gostermektedir (1). 

YKP ile transfer f iyat sistemi arasindaki ili~kiyi 
I 

betimlerken, YKP ile organizasyon yap1s1 arasindaki ili~-

ki de ortaya konmal1d1r. 

Yonetim kontrol prosesi, bUyUk ol~Ude, organizasyo

nun yap1s1 tarafindan dikte edilir. Organizasyonun yap1s1 

dendiginde, akla, organizasyonun ~emas1 gelmemelidir. Or-

ganizasyonun yap1s1, bolUm yoneticilerinin sorumluluklar1 

ve bolUmlerin birbirlerine olan bag1ml1l1klar1n1n derece-

sine bagl1 olarak ~ekillenir. Bir ba~ka ifade ile, bolUm 

yoneticilerinin yetki ve sorumluluklar1n1n s1n1rlar1n1 be-

lirleyen, merkezka~la~t1rma ile,bolUmlerin birbirlerine 

(1) Transfer fiyatlar1n1n yonetim kontrol proses1n1n ama~
lar1n1n yerine getirilmesinde bir ara~ olma ozelligi, 
bolUmUn, transfer f iyat sisteminin ama~lar1 kism1nda 
incelenecektir. 
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olan bag1ml1l1klar1n1n de~ecesini belirleyen farkl1la~t1r

man1n kapsamlarina bagl1d1r. A~agida yonetim kontrol pro

sesi ve organizasyonun yap1s1 ile transfer f iyat sistemi 

arasindaki ili~kiyi daha iyi anlayabilmek amaciyla, orga

nizasyonun yap1s1 ile ilgili, merkezka~la~tirma, farkl1-

la~t1rma ve bUtUnle~tirme kavramlar1n1n transfer f iyat 

sistemi ile ili~kileri incelenecektir. 

1.3. ORGANlZASYONUN YAPISI ILE ILGILt KAVRAMLARIN 

TRANSFER FtYAT StSTEMI !LE tLt~KtLERt 

1.3.1. Merkezka~la~tirma {Decentralization) 

Firmalarda, genelde, U~ ~ekilde merkezka~la~tirma

ya gidildigi gorUlmektedir (1). Birinci merkezka~la~tirma 

~ekli, faaliyetlerin cograf i olarak merkezka~la~t1rilma

s1d1r. Cografi anlamda bir merkazka~la~tirmaya gidilmesi 

durumunda, f arkli Ulkelerde veya bir Ulkenin f arkli bolge

lerinde faaliyette buluna~ bir f irma, farkli cografyalar

daki birimlerini, farkli faaliyet birimleri olarak kabul 

etmektedir. lkinci tip merkezka~la~tirma, bir kurulu~ 

i~indeki fonksiyonlarla ilgili merkezka~la~t1rmad1r. 5r

negin, kurulu~ i~inde, bir muhasebe departman1n1n olmasi, 

muhasebe faaliyetinin merkezile~tirilmesi anlamina gelir

ken, her bir Uretim tesisinin veya bolUmUn kendine ait 

bir muhasebe departmaninin olmasi, muhasebe f onksiyonunun 

merkezka~la~t1r1ld1g1 anlamina gelmektedir. O~UncU tip 

merkezka~la~tirma, tepe yonetiminin, kis1mlar1n (bolUmle-

(1) a.k., s. 14, 15. 
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rin} faaliyetleri ile ilgili karar alma yetkilerini, ki-

sim yoneticilerine devretmesidir. Konumuzla ilgili, U~Un-

cu tip merkezka~la~tirmanin esasi, bolUm yoneticilerinin 

faaliyetleri ile ilgili kararlarini, bagimsiz olarak ala-

bilmeleridir. 

Organizasyonun teikilot yapisi ile merkezka~laitir

ma arasinda bir iliiki yoktur. lki firmanin organizasyon 

iemalari benzer olsa bile, birinde merkezka~, digerinde 

merkezcil bir yonetim bi~imi benimsenebilir. Bu durum mer-

kezka~laitirmanin derecesi ile ilgili olarak da aynidir. 

Merkezka~laitirmaya gidilmesinin en onemli neden-

lerinden biri, tam bir merkezileitirmenin, bir ~ok durum-

de, ekonomik olmayan sonu~lor verebilmesidir. Merkezi bir 

yonetim anlayiiinin benimsenmi~ oldugu bir f irmado, karor-

larin tamaminin, tepe yonetimi seviyesinde alinmasi, eko-

nomik olmayan sonu~lora neqen olobilmektedir. 

~erkezka~laitirmonin gene! anlamdaki yararlari aia-

gidaki gibi siralonabilir (1): 

1 - Tepe yonetiminin bolUmUn faaliyetleri ile il-

gili kararlari alma yetkisini bolUm yoneticilerine devret

mesi halinde, bolUm yoneticilerinin bolUmUn faaliyetleri 

(1) Charles T.Horngren, Cost Accounting: A Managerial 
Emphasis, 5th ed., Prentice=Hall, Inc., Englewood 
CTTI'Ts;--r-.ew Jersey, 1982, s. 630. 
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ile ilgili bilgilere daha yak1n olmas1, bu kararlar1n op

timal olma ianslar1n1 arttirabilir. Bolum yoneticisi, bo

lUmUn kari1 kariiya bulundugu §artlarla ilgili bilgilere 

zaman1nda sahip olmada ve degiien §Ortlar kari1s1nda ge

rekli kararlar1 (onlemleri) zaman1nda alabilmede, tepe 

yonetimine gore daha elveriili bir pozisyona sahiptir. 

2 - Tepe yonetimi, karar alma yUkUnU dag1tmak su

retiyle, gUnlUk faaliyetleri kontrol etmek yerine, stra

tejik planlamaya daha fazla zaman ayirabili~ler. 

3 - BolUm yoneticilerinin kararlarinda daha ser

best olmalar1, baiar1lar1n1 etkileyen faktorler Uzerinde 

daha fazla kontrol sahibi olabilmelerini ve onlarin, §ir

ket ama~lar1 dogrultusunda motive edilebilmelerini kolay

lait1r1r. 

4 - Bo!Um yoneticil~rinin faaliyetlerinde daha ba

g1ms1z olmalari (ayrica kor sorumluluklar1n1n bulunmasi), 

hammadde ve mamul pazarlar1n1n her ikisinin de daha s1k 

olarak kontrol edilebilme olanag1n1 verir. Haberle§me 

sisteminin bir par~as1 olarak, pazar fiyatlar1na dayali 

transfer f iyatlar1n1n kullan1lmas1 durumunda, pazardaki 

dengeler rutin olarak kontrol edilebilir. Pozar fiyatla

r1n1n kontrol edilmelerindeki ama~, dikkatlerin, ekohomik 

olmayan f aaliyetler Uzerinde toplanmas1n1 saglayabilmek

tir. Yonetimin merkezka~lait1r1lmas1 ile, ekonomik olma-
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yon faaliyetler, merkezile§tirilmi§ bir sisteme gore, da

ha kolay ve sUratli bir §ekilde belirlenebilir. 

5 - Geni§ bir alanda daha fazla karar alma, yone

ticilerin kurulu§ i~indeki yUkseli§leri ile ilgili olarak 

daha iyi egitilebilmelerini temin eder. Yoneticiler, tepe 

yonetimi seviyesine gelinceye kadar, herbir kademedeki 

sorunlarin ~ozUmU ile ilgili olarak bilgi ve deneyim sahi

bi olabilirler. 

6 - Firma i~inde, kcr ve yatirim merkezlerinin 

olu§turulmasi, yonetimde merkezka~la§tirmaya gidilmesi 

ile mUmkUn olabilir. Firma i~inde kcr merkezi sisteminin 

kurulmasi ile, bolUm yoneticilerinin f irma i~indeki sta

tUlerinin yUkselmesi, onlari, f irma ama~larinin ger~ek

le§tirilmesi ile ilgili olarak motive edecektir. 

Merkezka~la§tirmada .kar§ila§ilan en bUyUk sorun, 

bir bolUmUn yararina olarak verilen kararin, diger bolUm

lerde kcrin azalmasina veya zarara neden olabilmesidir. 

Buna, a) bir bUtUn olarak f irmanin ama~lari ile bolUmle

rin ama~lari ve karar al1c1lar1n §Ohsi ama~lar1 arasinda 

uyumun olmamas1 ve b) kurulu§ta diger kisimlardaki yone

ticilerin karaklar1n1n etkilerine ili§kin yol gosteren 

yoneticinin bilgi eksikli~i, neden olabilir. Merkezk6~

la§tirman1n bir diger dezavantaj1 da, bilgi i§leme ve 

toplama maliyetinin artmas1d1r. Ayrica, bag1ms1z bolUm 
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yoneticilerinin kontrolunu ve ama~ uyumlulugunu saglaya

bilmek i~in, tepe yoneticileri i~in onemi daha da artan, 

ozenle h~z1rlonm1§ bir haberle§me sistemini gerektirir. 

Merkezko~la§tirma bazi ortak §irket varl1klar1n1n, hizmet

lerin ve idari yeteneklerin iki misli olmalar1n1 gerekti

rir (1). ~ekil 1.2. 'de, merkezka~lo§t1rman1n yarar ve sa

k1ncalar1 toplu olarok gosterilmektedir. 

Merkezko~la§tirmada kar§ila§ilan en onemli sorun, 

merkezka~la§t1rman1n derecesinin ne olacag1d1r. Uyguloma

da ne tam anlami ile bir merkezka~la§tirmadan ve ne de 

tam anlami ile bir merkezile§tirmeden soz edilebilir. 

BolUmlerin kar§1l1kl1 bag1ml1l1klor1 yonetimde 

merkezko~la§t1rman1n s1n1rlar1n1 belirler. BolUmlerin 

kar§1l1kl1 bag1ml1l1klar1n1n ortmasi, (ornegin, al1c1 bo

lUmUn performans1n1n, sat1c1 bolUmUn yapt1g1 i§in kalite

sine bagli olmasi, yonetici. ve hammadde kaynoklar1n1n or

tak olmasi gibi) merkezka~la§t1rmay1 engelleyici onemli 

bir faktordUr. BolUmlerin biribirlerine olan bag1ml1l1kla

r1n1n azalmasi oraninda, bag1ms1z olabilme olanaklari ar

tar. Bir bolUmUn tam anlami ile bag1ms1z olmasi C§agidaki 

§artlar i~in sozkonusu olabilir (2): 

(1) ~·, s. 631. 

(2) a.k., s. 632. 
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1 - Tam anlami ile bag1ms1z olan bir bolUmUn, ku

rulu~un i~indeki diger bolUmlerle, s1n1rl1 kaynaklarin, 

sermayenin, ara§tirma hizmetlerinin veya yonetim yetenek

lerinin kullan1m1 ile ilgili olarak rekabet etmemesi ge

rekir. 

2 - Diger bolUmler gibi, ayni kaynaklordan satin

alma veya oyn1 pazarda rekabet etme gibi bir sorunu yok

tur. 

3 - Kendi girdileri i~in diger bolUmlere bagli de

gildir. 

4 - Kurulu~un ve diger bolUmlerin ama~lar1n1 gozo

nUne almaks1z1n ve diger bolUmler ile koordine edilmeksi

zin, ama~ uyumlulugu saglayabilir ve karar alobilir. 

Yukaridaki §artlar, ayni zamanda, yonetimde tam 

anlam1 ile merkezka;la~t1r1lmaya gidilebilmesinin de §Ort

lar1d1r. 

Ni~in merkezka~ bir yonetim anlayi§ina gerek duyu

lur? Hangi ama;larla merkezka~la~tirmaya gidilir? Merkez

ka;la~t1rman1n ilk omac1, daha iyi bir yonetim sagloyo

bilmektir. ~irket bUyUdUk~e yonetim olay1n1n artan bir 

oranda kompleksle~tigi gorUlUr. Tepe yonetimi bir;ok ka-

rar alma noktasindan uzak kalmaya ba~lar. Bu durum bUyUk 
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birimin, bir~ok kU~Uk karar alma birimine bo!Unmesini ge-

rektirir. Tepe yonetiminin uzak koldigi bu kU~Uk koror 

birimlerine fooliyetleri ile ilgili kororlori verme yet-

kisini tan1mos1, verimlilikte hat1r1 soy1l1r derecede or-

ti§lora neden olabilir (1). 

Merkezka~lo§t1rman1n ikinci amoc1, orgonizasyon 

bolUmlerinin kontrolunda §irket yonetimine koloylik sog

lamaktir. Kontrol, bolUmlerin faaliyetleri ile ilgili 

olarak, standartlorin belirlenmesi, f iili sonu~larin sap-

tanmasi ve standartlordon sopmalorin ol~Ulmesi ve gerekli 

onlemlerin al1nmos1 gibi sofholordon olu§ur. Bir firmada, 

bolUm 1oneticilerinin, bo!UmUn faoliyetleri ile ilgili 

olarak, daho fozla ve i~erikli bilgi sahibi olobilecekle-

ri dikkate alinarak, but~e ve standart rakamlari belirle-

nirken, bolUm yoneticilerine, ki§isel bilgilerini a~ikla-

mo olanagi verilmelidir (2). Stondartlar her.bir bolUmUn 

yoneticisi i~in, f inansal ~mo~lor §eklinde olu§turulur

lar. Finansal ama~lardan sapmalar dUzenli olarak, hem bo-

!Um yoneticilerine, hem de Ustlerine raporlanmal1d1r. Bu 

kontrol prosesi etkili bir motivasyon araci olarak kulla

nilabilir. Ornegin, bo!Um yoneticileri kendileri i~in on

gorUlen standartlardan daha iyi sonu~lara ula~mi§larsa, 

bu ba§arinin yanlizca kendilerinden kaynaklandiginin or-

(1) James H. Shaub, a.g.k., s. 33, 34. 

(2) Stanley Baiman and John H.Evans, "Pre-Decision Infor
mation and Participative Management Control Systems," 
Journal of Accounting Research, Autumn 1983, s. 372. 
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taya konmasi, kontrol prosesinin bir motivasyon araci ola-

rak hizmet gormesini saglayacaktir. 

Merkezka~lait1rman1n U~UncU amaci, bir bUtUn ola

rak ~irketin uzun donemdeki korl1l1g1n1n artt1r1lmas1d1r. 

Bu ama~, yonetimin verimliliginin artt1r1lmas1 sonucu, 

faaliyetlerin kor elde etme omocino uygun bir ~ekilde ye

rine getirilebilecegini ifode eder. 

Merkezka~la§tirma sonucu, bolUmlerin herbiri ~ir

ketin diger kis1mlar1ndan ayri olarak roporlonirlar (1). 

Bu nedenle, merkezka~la~t1r1lmaya gidildiginde, ~irket 

amo~lar1n1n ger~ekle§tirilebilmesi i~in, haberle§me kapo-

sitesinin de geli§tirilmii olmasi gerekir. Ornegin, mer-

kezka~loit1r1lm1~ bir §irket i~inde, transfer f iyatlari 

ile ilgili bilgi gereksinimi kar§1lanmal1d1r. BolUm yone

ticisi transfer f iyatlar1n1 belirlerken, hem bolUmUn hem 

de iirketin korlor1n1n ortmos1n1 sogloyacok bilgilere so-

Sonu~ olarok, bolUmlere oyr1lm1§ ve merkezka~ bir 

yonetim anlay1§1n1n benimsendigi ~irketler, §U temel 

(1) Clive Emmanuel, "Transfer Pricing: A Diagnosis and 
Possible Solution to Dysfunctional Decision-Making in 
the Divisionalized Company, "Management International 
Review, April 1977, s. 45. 

(2) Larry J.Merville and J.William Petty, "Transfer 
Pricing for the Multinational Firm, 11 The Accounting 
Review, Oct.1978, s. 935. 
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ozelliklere sahip olacaklordir (1): 

l - Yonetim bir kor performonsi amacina eri§me 

goyreti i~indedir. 

2 - BolUm yoneticisi, di§ satici ve oliciloro ser-

best olorok ula§mak i~in yeterli f inansal olanokloro so-

hiptir. 

3 - ~irket yonetiminin (tepe yonetimi) transfer 

fiyatlarini belirlemesi soz konusu degildir. 

4 - Transfer f iyatlarinin belirlenmesinde, maliyet 

kriterleri di§indoki kriterlere yonelinilmi§tir. 

l.J.2. Forklila§tirmo (Differentiation) 

Merkezka~ bir yonetim anloyi§inin benimsendigi bir 

f irmo, ayni zamanda, farklila§tirilmi§ bir organizasyon 

yapisina sahiptir. Farklila§tirma, bir organizasyonun, 

belirli, kendine ozgU ozelliklere sahip par~alar halinde, 

kisimlara (bo!Um, departman, kisim) ayrilmasidir (2). 

Farklila§ma, organizasyonun farkli kisimlarinin, f arkli, 

pazor §Ortlari, belirsizlikler, faaliyet ve ~oli§ma §art-

lari gibi, farkli teknolojik ve ~evresel §Ortlorlo kar§1 

(1) Clive Emmanuel, a.g.k., s. 47. 

(2) David J.H. Watson and John V.Baumler, a.g.k., s.467. 
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koriiyo bulunmolorinin sonucu olarok ortoyo ~ikor. Fork

liloitirmo sonucu, herbir orgonizosyon birimi, kendi tek

nolojik ve ~evresel ~ortlari gozonUne alinarak, verimli

ligi orttirilacak bir ~ekilde tasorlan1r. 

Faoliyetlerinde birbirine bagimli olan, oyni momu

lU Ureten ve ayni pazora yonelen kisimlarin bulundugu bir 

organizasyonda, kapsamli bir farklilaitirmaya gerek du

yilmozken, farkli pozarlar i~in, forkli mamuller Ureten 

kis1mlar1n bulundugu bir orgonizosyonda, kis1mlor1n kendi 

pozorlarinda rakipleriyle etkin bir §ekilde rekabet ede

bilmeleri i~in, yUksek derecede forkl1la~t1rmaya gidilme

si gerekli olabilir. Ornegin, tum bolUmleri, gida paza

rindaki ol1c1laro soti~ yopon bir ~irketteki forklilai

tirma, bir bolUmU gida pazarinda sati~ yapan bir ~irket

teki forkl1la~t1rmo kador kopsamli olmoyobilir (1). Orgo

nizasyon birimlerinin kar~i kar~iya bulundugu ~evresel 

~artlardaki belirsizlikler de, farkl1la~t1rma derecesini 

etkileyen faktorlerdendir. Doha dinomik ve doha belirsiz 

iartlarlo kar~i kar§iya bulunan orgonizasyon kis1mlor1-

n1n, daha ~ok forkl1la~t1r1lm1~ olmalar1 gerekir. 

Muhasebe sistemi, ayni zamonda, organizasyon yap1-

s1n1n tcmamlay1c1 bir par~asi oldugu i~in, farkl1la~t1rma 

sirasinda, muhasebe sisteminin de, ger~ekle~tirilen fork

l1la§t1rma ile uyum saglayacak bir §ekilde tasarlanmasi 

(1) Ralph L.Benke and Jomes D.Edwards, a.g.k., s. 16, 17. 
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gerekir (1). 6rnegin, bazi durumlarda, farklila~tirma so-

nucu, muhasebe tarafindan geli~tirilmi~ sorumluluk mer

kezleri (maliyet, kor, yatirim) arasinda, birinden, dige-

rine ge~i~ yapilabilir. Bununla birlikte, muhasebe suni 

sorumluluk merkezleri olu~turarak, farklila~mayi zorlama-

ya ~ali~mamalidir. Organizasyonun tasarimi;komple bir 

olay oldugu i~in, pek ~ok degi§kenin bir arada goz onUnde 

tutulmasini gerektirir. Organizasyonun farklila§tirilma-

si, yanlizca yonetim muhasebesi sisteminin kolayla~tiril-

masi i~in tavsiye edilemez (2). 

Farklila§tirilan bir organizasyonda, oncelikle so-

rumluluk merkezleri olu§turulacak ve bu sorumluluk mer-

kezleri arasinda transfer edilen ma! ve hizmetler i~in 

transfer fiyatlari belirlenecektir. Transfer fiyatlari, 

farklila~tirma sonucu dagitilan sorumluluklarin daha be-

lirgin olarak ortaya ~ikmasini saglarlar. _ 

1.3.3. BUtUnle~tirme (Integration) 

Bir organizasyonda merkezka~la§tirma ve f arklila~-

tirma derecesi arttik~a, ~e§itli kisimlarin faaliyetleri-

nin, organizasyonun tUmUne cit ama~lara dogru koordine 

edilmesi problemi ile kar§ila§ilir. Bu problemin ~ozUmU 

(1) Michael C.Jensen, "Organization Theory and Methodo
logy," The Accounting Review, April 1983, s. 319. 

(2) David J.H.Watson and John V.Baumler, a.g.k., s. 469. 
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ile ilgili olarak geli~tirilen bUtUnle~tirme prosesi, ~e

iitli kisimlarin ~abalari arasinda uyum elde etme amacina 

yoneliktir (1). 

Merkezka~ bir yonetim anlayiiinin benimsenmesi du

rumunda da, kisimlarin faaliyetleri, en iyi iekilde tepe 

yonetimi tarafindan koordine edilebilir. Kisimlarin her 

birinin, organizasyonun tUmUne ait ama~larin ger~ekle~ti

rilmesinde, organizasyonun i~inde bulundugu iartlar a~i

sindan, hareket tarzlarini kestirmeleri ~ok zordur. Hatta 

~ogu kez, ~irketin yararlari yerine kendi yararlarini 

tercih edebilirler. BUtUnle~tirme; farkli hale getirilmi~ 

organizasyon birimlerinin, bir bUtUn olarak kuruluiun 

ama~larini, kollektif bir iekilde ger~ekleitirebilmeleri

nin saglanmasi olarak da tanimlanabilir. 

BUtUnleitirme prosesinin kapsami, organizasyon bi

rimlerinin birbirleriyle olan kariilikli bagimliliklari

nin yogunluguna baglidir. Buradaki bagimlilik, teknolojik 

(kullanilan teknik prosesler) ve yararlanilabilecek ortak 

kaynaklar a~isindan, soz konusu olabilecek bagimliliklar

dir. Kisimlarin bUyUk ol~Ude birbirine bagimli oldugu ve 

bUyUk ol~Ude f arklilaitirilmii organizasyonlarda, koordi

nasyon sorununun boyutlari do bUyUr. 

Muhasebe sistemi, farklilaitirma ve butunle~tirme 

(1) a.k., s. 467. 
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proseslerinin her ikisinde de kolaylait1r1c1 bir fonksi-

yona sahiptir. Bu durum, muhasebe sisteminin, bi~imsel-

resmi, kesin bir haberleime sistemi olmasindan kaynakla-

nir (1). 

Transfer· fiyatlari, bUtUnle§tirme prosesinin ger-

~ekleitirilmesinde, yard1mc1 bir fonksiyona sahiptir. An-

cak karmaiik durumlar i~in, bu f onksiyon yanlizca, bilgi 

saglamakla s1n1rl1d1r (2). 

Bir butunle§tirme prosesi mekanizmasi, genelde, 

aiag1daki ogelerden olUiUr (3): 

Kurallar, Usuller, Standartlar 

Organizasyon Hiyerar§isi 

Planlama 

Direkt baglanti 

!rtibat Rolleri 

Ge~ici Komiteler 

BUtUnle§tiriciler (Koordinatorler) (bolUmlerarasi 

faaliyetlerin koordinasyonunda uzmanla§m1§ personel) 

BUtUnle§tirme Departmani (Koordinasyon BolUmU) 

Matriks Organizasyon (ortak problem ~ozUmU ve so-

rumluluklarin paylait1r1lmas1n1 tam anlami ile ger~ek

le§tirebilen bir organizasyon yap1s1) 
• 

( 1) a• k; • I S , 46 9 • 

(2) Ralph L.Benke and James D.Edwards, a.g.k., s. 18. 
(3) David J.H.Watson and John V.Baumler, a.g.k., s. 468. 
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Bu liste, en basitinden en karma§1g1na kadar, tum bUtUn-

le§tirme prosesleri i~in onerilebilecek bir listedir. 

Merkezka~la§tirma ve farkl1la§t1rma derecesi art-

t1k~a, koordinasyon ve yonetim kontrol prosesinin daha 

etkin olmas1 geregi ile kar§1la§1l1r. BUtUnle§tirme pro-

sesi, yonetim kontrol prosesinin ama~lar1n uyumlulugu 

amac1n1 ger~ekle§tirmeye yonelik bir §ekilde tasarlanma-

l1d1r. Arna~ uyumlulugunun ger~ekle§tirilmesini destekle-

yen bir transfer f iyat uygulamas1, finansal ama~lar ile 

ilgili olarak, koordinasyonun saglanmas1nda da destek 

olacakt1r. 

~ekil 1.3. 'de, merkezka~la§tirma, farkl1la§t1rma 

ve bUtUnle§tirme kavramlar1n1n, organizasyon yap1s1 i~in-

de nasil i§lerlik kazand1g1 gorUlmektedir. 

ORGANtZASYON YAPISI 

I 
I I I 

__ , J_ll .____ ____, 
FARKLILASTIRMA 

~EKtL 1.3. Merkezka~la§t1rma, Farkl1la§t1rma ve 
BUtUnle§tirme 

KAYNAK: Ralph L.Benke, James D.Edwards, 
a.g.k., s. 19. 
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1.4. TRANSFER FIYAT SISTEMININ YoNETIM KONTROL YAPISI 

ILE ILl~KISI 

BolUmlere ayr1lm1§ bir f irmada, bolUm yoneticile

rinin yetki ve sorumluluklari, benimsenen yonetim anlayi

§1na gore, farkli olacaktir. Ornegin, merkezcil bir yone

tim bi~iminin uyguland1g1 bir f irmada, bolUm yoneticile

ri, maliyetlerden sorumlu tutulurlarken, merkezka~ bir 

yonetim anlay1§1n1n benimsenmi§ oldugu bir f irmada, bolUm 

yoneticilerinin ayrica, kcr sorumluluklari da vardir. 

Yonetim kontrol sisteminin bir par~asi olan, yone

tim kontrol yap1s1 i~inde, herbir bolUm ayri bir sorumlu

luk merkezi olarak kabul edilir. Tepe yonetimi tarafindan 

belirlenen yetki ve sorumluluklarina gore, genelde, U~ 

tip sorumluluk merkezinden soz edilmektedir. Bunlar, 

a) maliyet; b) kcr; ve c) yat1r1m merkezleridir. Ayrica, 

transfer f iyatlari uygulamasi ile ilgili olarak geli§ti

rilmi§ bir sorumluluk merkezi tipi olan itibari kcr mer

kezlerinden de soz edilebilir. 

~al1§mam1z1n bu kismiada, transfer f iyatlari uygu

lamasi ile ilgili sorumluluk merkezlerinden, kcr, itibari 

kcr ve maliyet merkezlerini, transfer fiyat sistemi ile 

ili§kilerini gozonUne alarak inceleyecegiz. 
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1.4.1. Kor Merkezleri 

Merkezka; yonetim bi~iminin benimsendigi bir fir

mada, tepe yonetimi, bolUmlerin f aaliyetleri ile ilgili 

yetki ve sorumluluklar1n1 bo!Um yoneticilerine devretmi§ 

oldugundan, bolum yoneticileri bolUmUn maliyetlerinin ya

n1s1ra, korlar1ndan do sorumlu olacaklard1r. Bu durumda, 

bolUmUn faaliyetleri Uretim faaliyeti ile s1n1rl1 kalma

yacak oyn1 zamanda, kor olu§turacak faaliyetlerde de bu

lunulacakt1r. Bir ba§ka ifade ile, bolUmUn, bir faaliyet 

merkezi olarak, bag1ms1z bir i§letme gibi, Uretim faali

yeti di§indaki diger baz1 faaliyetleri de (ornegin, pa

zarlama, tedarik faaliyetleri gibi) yUrUtmesi gerekecek

tir. 

Kor sorumlulugu yUklenilen bir bolUm, sorumluluk 

merkezi olarak, bir kor merkezidir. Bir kor merkezinin 

tipik ozellikleri, bolUm faaliyetleri ile ilgili kararla

r1n bolUm yoneticisi taraf1ndan bag1ms1z olarak al1nabil

mesi ve Uretim faaliyeti yan1nda, kor olu§turocak faali

yetlerde de bulunulmas1 olarak ifade edilebilir. 

Kar merkezi niteligindeki bir sorumluluk merkezi 

yoneticisinin performans1n1 degerlendirebilmek i;in, bu 

sorumluluk merkezinde ortaya ;ikan maliyet ve ~lde edilen 

gelirlerin her ikisinin de ol~Ulmesi gerekir. Bir kar 

merkezinin, satin alan bir bolUm olarak moliyetlerini, 
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satici bir bolUm olarak ~iktilarinin parasol degerlerini 

(gelirlerini} belirleyebilmesi i~in, muhasebe sistemi di

~inda, bir kayit sistemine sahip olmasi gerekir (1). 

Bir kor merkezi yoneticisinin, bolUmUnU bagimsiz 

bir i~letme gibi yonetebilmesi ve ~irkete olan katkilari-

nin ayri olarak gorUlebilmesi, onun, ~irketin ama~larina 

dogru motive edilebilmesinde, ~ok onemli bir rol oynar. 

Eger bir kar merkezi yoneticisi ~ikti miktar, kali-

te ve sati~ kararlarinda oz bir yetki sahib! ise, kor mer-

kezinin bir motivasyon ve kontrol araci olarak degeri aza-

lacaktir. Brnegin, bir kor merkezi yoneticisi, belli li-

mitler i~inde, alim ve satim kararlarini serbest~e verebi-

lirken, bu limitlerin Uzerindeki alim ve satim kararlari, 

tepe yonetimine ait olabilir. Ancak, bir kor merkezi yone-

ticisinin, bolUmUn girdi ve ~iktilari Uzerinde tam bir 

kontrol sahibi olmasi gerektigi de soylenemez (2). 

(1) Robert N.Anthony, Management Accounting: Text and 
Cases, 4th ed. R !chard D. Irwin, Inc., Homewood, 
Illinois, 1970, s. 429. 

(2) a.k. 
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Transfer f iyatlar1 uygulamas1nda, kor merkezi sis

teminin kurulmas1n1n yararlar1n1 a~ag1daki gibi siralaya

biliriz: 

l - BolUmlerin firma kor1 i~indeki katk1lar1n1n 

ayr1 olarak gorUlebilmesi mUmkUn olur. 

2 - Her bir bolUmUn kor katk1s1n1n ayri olarak be

lir lenmesiyle, bolUmlerin performanslar1n1 degerlendirmek 

ve her bir bo!Um yoneticisinin, f irmanin kcrina yapt1kla

r1 katki ayr1 olorak belirlenebildiginden, bo!Um yoneti

cilerini f irmonin oma~lor1na (ornegin kcr maksimizosyonu 

amaci) dogru motive edebilmek mUmkUn olabilir 

3 - Doha fazla kor eden bolUme doha fazla kaynak 

tahsis etmek suretiyle, f irma kaynaklar1n1n optimal dag1-

l1m1 ve kullan1m1n1 saglamak mUmkUn olabilir. 

4 - BolUmler dUzeyinde, faaliyetlerin korl1l1g1 

artt1r1labilir. Ornegin, her bir mamulUn korl1l1g1n1n 

analizi yapilarak, Uretim faaliyetinin,maksimum kor sag

layacok,optimal Uretim miktari seviyesinde yap1lmas1 sag

lanabilir. Yine, kcr merkezinin,pazarda kar~1la~1labile

cek f 1rsatlar1 yakindan izleme olonag1 bulundugu i~in 

(kcr oluituracak faaliyetlerde bulunmas1 ve sUrekli ·ola

rak pazar1 takip etmesinin sonucu olarak), bu gibi fir-

satlar denerlendirilerek bolUmUn ve f irmonin korlor1 
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5 - B51Um y5neticisinin, giri~im gUcUnden ve yete

neklerinden doha fazla yarorlonilabilir. 

6 - BUrokrasi ve agir ileti~imin sokincolori gide

rilebilir ve di~ ~evredeki degi~imlere doha kolay ve sU

ratli uyum saglanabilir. 

Kor merkezi sisteminin kurulmasi, transfer f iyat

lori uygulamasina ge~i~te temel te~kil etmektedir. Trans

fer f iyatlari uygulamasi olmaksizin bolUm korlari belir

lenemez. Kor merkezlerinin f irma i~inden satin aldigi mal 

ve hizmetlerin maliyetleri ile, f irma i~ine sattigi ma! 

ve hizmetlerin gelirleri, transfer fiyatlari vasitasi ile 

bulunabilir. 

Sonu~ olarak, transfer f iyatlari uygulamasi,kor 

merkezi sistemine ge~i~in tamamlayici bir par~asidir. 

Transfer f iyatlari, kar merkezi sisteminin olu~turuldugu 

bir f irmada, kor merkezlerinin faaliyetleri ile ilgili 

kararlari almalarinda ve tepe y5netiminin kor merkezleri

ni degerlendirmesinde gerekli bir ora~ ozelligindedirler. 
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1.4.2. itibari Kor Merkezleri 

Bir kor merkezi yoneticisi gibi, kararlarinda ba

gimsiz olmasa bile, bir bolUmUn bell! bir kor katkisina 

sahip oldugunun kabul edilmesi, bolUm yoneticisinin ~ir

ket ama~larina dogru daha kolay motive edilebilmesini sag

layabilmektedir. Bu ama~la, bazi ~irketlerde, maliyet mer

kezi niteligindeki bolUmler arasindaki transfer fiyatlari, 

maliyetlere belli bir kor payi eklenmek suretiyle belir

lenerek, maliyet merkezi niteligindeki bolUmler, itibari 

(suni) kor merkezleri olarak kabul edilirler. 

Bir itibari kor merkezinde, bolUm yoneticisi bolU

mUn faaliyetleri ile ilgili kararlarda bagimsiz olmadigi 

gibi, kor olu~turacak faaliyetlerde bulunma yetki ve so

rumlulugu da yoktur. BolUmUn kori, uygulanan transfer fi

yat yontemi vasitasiyla suni olarak olu~turulur. Bu ne

denle, itibari kor merkezi _yoneticisinin perf ormansi, ma

liyet merkezlerinde oldugu gibi, yoneticinin bolUmUn ma

liyetlerini kontrol edebilmesine bagli olarak degerlendi

rilir. 

BolUmlerin, ~e~itli nedenlerle, kor merkezi olarak 

faoliyette bulunma olanaklarinin olmadi9i durumlarda, 

maliyet merkezi niteligindeki bolUmlerin,itibori kor· mer

kezleri olarak kabul edilmeleri daha da anlamli olmakta

dir. 
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BolUmlerin birbirleri ile son derece bUtUnleiik 

olarak faaliyette bulunduklari bir f irmada, bolUmlerin 

ger~ek kor merkezleri olarak faaliyette bulunma olanakla-

ri yoktur. Ornegin, mamul, ara mamul ve par~alarin, ~e-

iitli Uretim bolUmlerinden (atolye) ge~erek tamamlandigi, 

bolUmlerin kendi bailarina Urettikleri ve dii pazarda so-

tabilecekleri herhangi bir mala sahip olmadiklari atolye 

tipi Uretim yapan bir i§letmede, merkezka~ bir yonetim 

anlayi§i benimsense dahi, bolUmlerin ger~ek bir kor mer-

kezi gibi, kor olu§turacak faaliyetlerde bulunma olanak-

lari yoktur (1). 

Itibari kor merkezi uygulamasi, maliyet merkezleri-

nin yanisira, Urettiklerinin yanl1zca kU~Uk bir kismini 

dii pazarda satabilme olanagina sahip, kismen kor ve kis-

men de maliyet merkezi niteligindeki bolUmler i~in de soz 

konu olabilir (2). Ozellikle ~al1imam1z1n uygulama bolU-

mUnde a~1klayacag1m1z, transfer f iyatlar1n1n dogrusal 

programlama metodu kullanilarak f irsat maliyetleri teme-

linde belirlenmesiyle, bu nitelikteki bolUmlerin itibari 

kor merkezleri olarak kabul edilmeleri uygun bir ~ozUm 

olarak kabul edilebilir. 

(1) Bu bolUmler (atolyeler), olsa olsa, yapmli olduklari 
Uretim iilemlerini pazarlayabilirler. Bir ba~ka ifade 
ile, fason imalat yapabilirler. Ancak bu durumda, bo
lUmlerin, kapasitelerinin tUmUnU kullanamama ve pazar 
bulamoma gibi sorunlarla kar§ila§ma olas1l1klari bU
yUktUr. Hepsinden onemlisi, atolyelerin, bir kor mer
kezi gibi faaliyette bulunabilmek i~in Uretim kapasi
telerinin tamam1n1 fason imalata ay1rmalar1, firman1n 
kurulu§ amacina ve faaliyet konusuna ters dU§ecektir. 

(2) Ralph Benke, James D. Edwards, a.g.k., s. 40. 
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Sonu~ olarak, itibari kor merkezleri uygulamasi 

ile, bolUmlerin verimli olmalari durumunda, f irma kori 

arttik~a, bolUmlere tahsis edilen kor da artmi~ olacagin

dan, bolUm yoneticilerinin f irma korinin olu~mosindo kot

kilorinin oldugunun kobul edilmesi, onlardo psikolojik 

totmin soglomanin yanisiro, f irma korlarini da orttira

caktir. Bir ba~ka o~idan, itibari kcr merkezleri uygula

masinin bolUm yoneticilerinin motivasyonu ile ilgili ola

rak saglayacagi faydalar, gerek maliyet ve gerekse kismen 

maliyet ve kismen de kor merkezi niteligindeki bolUmler

den olu~an bir organizasyonda, transfer f iyatlorinin, YKP 

nin ama~larinin ger~ekle~tirilmesinde yardimci bir ara~ 

olmo ozelligini gU~lendirecektir. 

1.4.3. Maliyet Merkezleri 

Bir kontrol sistemi, bir orgonizasyon biriminde, 

ortoya ~ikan giderleri ol~meyi ama~larken, onun ~iktila

rinin parasol degerlerini (piyasa degeri) ol~me amacini 

ta§imiyorsa, bu organizasyon birimi, bir maliyet merkezi

dir (1). 

Yukaridaki tanimdan da anla~ilacagi gibi, bir ma

liyet merkezi yoneticisi, yanlizca, bolUmUn maliyetlerin

den sorumludur. Maliyet merkezi yoneticilerinin, kor. 

oluituracak faaliyetlerde bulunma ve kcrliligi etkileye-

(1) Robert N.Anthony, a.g.k., s. 427. 
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eek, satinalma ve sati§ kararlar1n1 verme yetkileri yok-

tur. 

Bir maliyet merkezinin, f irma i~i mal ve hizmet 

transferleri i~in belirleyecegi transfer f iyat1, sozkonu-

su mal ve hizmetlerin maliyetlerine dayand1r1l1r. Trans-

fer f iyatlar1, bir ger~ek veya itibari kcr merkezinde ol

dugu gibi, herhangi bir kcr rakam1n1 kapsamaz. Kerin yon-

lizca firma dUzeyinde olu~tugu kabul edilir. 

Maliyet merkezleri arasindaki transfer f iyatlar1-

nin, merkezlerin perf ormans degerlemesinde, herhangi bir 

katk1lar1 yoktur. Bunun nedeni, maliyet merkezi transfer 

f iyatlar1n1n, herhangi bir kcr rakam1 i~ermemeleri ve ma-

liyet kontrolunda etkilerinin olmamas1d1r. Ancak, ~al1~-. 
mam1z1n bu bolUmUnUn, bolUm perf ormanslar1n1n degerlendi-

rilmesi kisminda, go~Ulecegi gibi, baz1 durumlar i~in, 

maliyet merkezleri arasindaki transfer f iyatlar1n1n bo-

lUmlerin performanslar1n1 etkilemesi sozkonusu olabilmek-

tedir. 

1.5. TRANSFER FiYATLARININ TANIMI VE oNEMt 

Bir firma ~e~itli faaliyet kis1mlar1ndan olu~ur. 

Bu kisimlar, bir firman1n Ulke s1n1rlar1 i~inde veya di-

~indaki tali ~irketleri, fabrikalari olabilecegi gibi, 

bir fabrikasindaki departman veya bo!Umleri de olabilir. 
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Bu kis1mlar1n, birbirlerine yapt1klar1 hammadde, par~a, 

nihai mamul, yat1r1m mallar1 ve hizmet transferleri mik-

tar ol~Ulerinin yan1s1ra, parasol degerleri ile de izle-

nirler (1). 

Kis1mlar aras1nda transfer edilen mallar1n parasol 

degerlerinin ta§1d1g1 anlam, merkezcil bir yonetim anla

y1§1n1n benimsendigi bir f irma ile, merkezka~ bir yonetim 

anlayi§inin benimsendigi bir firmada farkli olacaktir. 

Kis1mlar aras1nda transfer edilen mallarin parasol deger-

leri, merkezka~ bir organizasyondaki kis1m yoneticisinin 

organizasyon i~inden mi, yoksa bir di§ saticidan mi satin 

alabilecegi konusunda bir karar vermesini saglarken, mer-

kezcil bir organizasyonda, bir kis1mdan diger kisma trans-

fer edilen maliyetleri ifade eder (2). 

Gene! anlamda, hangi yonetim anlayi§1 benimsenirse 

benimsensin, transfer f iyat1; organizasyonun bir kism1ndan 

diger kism1na transfer edilen mal· ve hizmetler i~in yuk-

lenen bir i~ fiyat olarak tan1mlanabilir (3). Ancak, yu-

kar1da do deginildigi gibi, benimsenen yonetim anlay1§1na 

bagli olarak, transfer f iyatlarin1n anlam1 ve i§levi fark-

11 olacakt1r. 

( 1 ) Mi ch a e 1 P . Ca s e y , 11 I n tern a t ion a 1 Tran s fer Pr i c i n g-, 11 

Management Accounting, October 1985, s. 31. 

(2) Joseph A.Scarpo, 11 Auto Dealers Lag in Transfer 
Pricing, 11 Management Accounting, July 1984, s. 54. 

(3) Lester E.Heitger, Serge Matulich, Managerial 
Accounting, Mc Graw Hill, Inc., New York, 1980, 
s. 422. 
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Transfer f iyatlar1 yonetim kararlar1 i~in kullan1-

labilecegi gibi, bolUmlerin faaliyet sonu~lar1n1n deger

lendirilmesinde de kullan1l1rlar. Transfer fiyatlar1n1n, 

organizasyon kaynaklar1n1n dag1t1m1 ve mamul kombinezonu

nun belirlenmesi ile ilgili kararlardaki onemi de buyuk

tur: Bu nedenle, transfer fiyatlar1 ile yonetim ve muha

sebe gibi i~letme disiplinleri ilgilendigi kadar, matema

tik ve ekonomi bilimleri de ilgilenmi~lerdir. 

Transfer f iyatlar1n1n onemini artt1ran ba~l1ca ne

denlerden birincisi, transfer fiyatlar1n1n, ~irketin kar 

maksimizasyonuna ula~mas1n1etkilemeleridir. Daha ileride 

gorUlecegi gibi transfer f iyatlar1n1n olmas1 gerekenden 

yUksek veya dU~Uk belirlenmesi, ~irketin yarar1na olabile

cek firsatlar1n ka~1r1lmas1na neden olabilir. Transfer fi

yatlar1n1n onemini artt1ran bir diger neden, hatol1 ve 

adil olmayan transfer f iyatlar1n1n, bo!Umlerin performans 

degerlemesi Uzerinde olumsuz etkilerinin olmas1d1r. Bir 

transfer f iyat1 bir kism1n sat1~ f iyot1 olurken, diger 

kism1n maliyetini olu~turur. Hatal1 bir transfer fiyoti, 

kis1m yoneticilerinin ger~ek ba~ar1lor1n1 yansitmayan, 

adil olmayan bir ol~U ile degerlendirilmelerine neden olo

coktir. Bu durum, onlar1n ~irketin ama~lar1na dogru motive 

edilebilmelerini gU~le~tirecektir. Kis1mlar aras1ndaki 

ili~kilerin kompleks olmos1, transfer fiyatlar1n1n ortemini 

artt1ran bir diger nedendir. lki kis1m aras1ndaki transfer 

fiyat1 nispeten basit olabilir. Ancak, bir firma i~inde 
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~ok sayida al1c1 ve sat1c1 bolUmUn bulunmasi durumunda, 

transfer edilen mamullerin soy1s1n1n ve hocminin yUksek 

olmasi, bolUmlerin di~ pazarla forkl1 ili~kiler i~inde bu

lunmasi gibi nedenlerle, transfer f iyot problem! ~ok doha 

kormo~ik bir hole gelir. 

Bir f irmada, f irmo i~i sat1~lar1n, f irma d1~1 sa

t1~laro oroni yUkseldik~e, transfer f iyotlor1n1n onemi de 

ortmaktodir. Bu oron tum firma 0~1s1ndon dU~Uk olsa bile, 

yogun ili~kiler i~inde bulunon bolUmler orasinda transfer 

fiyatlar1n1n onemi bUyUktUr. 

Farkli Ulkelerde veya bir Ulkenin f arkl1 bolgele

rinde vergi oronlar1n1n degi~ik olmasi, vergi tosorrufu 

sagloyacak uygulamalar a~1s1ndan, transfer f iyatlor1n1n 

onemini ortt1rmaktad1r. Bu durum, ozellikle, ~ok uluslu 

~irketlerin degi~ik Ulkelerdeki tali ~irketleri arosinda

ki mal ve hizmet transf erlerinin f iyatland1r1lmas1nda 

onem kazanmaktod1r. 

Sonu~ olarak, merkezka~ yonetim anlay1~1n1n geli~

mesiyle birlikte, transfer f iyatlar1n1n yonetim uygulama

lar1 i~indeki onemi de gittik~e artm1~t1r. Transfer fiyat

lar1 ile ilgili ara~t1rmalar, gUnUmUzde, yoneticilerin 

transfer f iyatlar1n1n oneminin fark1ndo olduklar1n1 gos

termektedir. 
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1.6. TRANSFER FtYAT StSTEMlNtN AMA~LARI 

Transfer f iyat sisteminin ama~lari ile ilgili ola-

rak yazarlar arasinda genelde bir gorU§ birligi bulunmak-

tadir. Farkli olarak, bir grup yazar transfer fiyat sis-

temini yonetim kontrol prosesinin bir par~asi olarak ka-

bul ederlerken, diger bir grup yazar transfer f iyat siste-

mi ile yonetim kontrol prosesi arasinda ili~ki kurmami§-

lardir. 

Yonetim kontrol prosesi ile transfer f iyat sistemi 

arasinda ili§ki kurmayan yazarlardan Greer, transfer fi-

yat sisteminin ama~larini; 1) performans degerleme; 2) ya

t1r1m planlamasi; 3) bagimsizlik olarak ifade etmi§tir 

(1). Fremgen ise sistemin ama~larini; 1) kor maksimizas-

yonu; 2) bolUm korlarinin ol~UmU; 3) bolUm yoneticileri-

nin performanslarinin degerlendirilmesi ve 4) bolUm yone-

ticisinin motivasyonu, olarak siralar (2). Matz ve Usry'e 

gore, saglikli bir transfer fiyat sisteminin U~ ana kri-

teri vardir. Bunlar; 1) kor merkezi olan bolUmUn, tum 

§irket korina katkisinin ayri olarak belirlenmesi sure-

tiyle performansinin ol~Ulmesi; 2) bir bUtUn olarak §ir-

ketin ba§arili olmasini saglayan tarzda, bolUmUn kendi 

(1) Howard C.Greer, "Divisional Profit Calculation-Notes 
on the "Transfer Price" Problem," NAA Bulletin, Vol 
XLIII, No.11, July 1962, s. 6,7. 

(2) James M.Fremgen, "Transfer Pricing and Management 
Goals, 11 Management Accounting, Dec.1970, s. 25. 
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kor amacini elde etmeye ~ali~masi i~in, bolUm yoneticisi-

ni motive etmeye ~ali~mak; 3) bir kor merkezi olarak bo-

lUmUn bagimsizligini zedelemeksizin bolUm yoneticisinin 

verimliligini arttirmaya hizmet etmektir (1). James ve 

Ralph, transfer f iyat sisteminin ama~larini; 1) ama~ 

uyumlulugu; 2) motivasyon; 3) bagimsizlik olarak ifade 

etmi~lerdir (2). 

Anthony, Ronen ve Mc Kinney, Horngren, Benke ve 

Edwards ve diger bazi yazarlar, §ekil 1.1. 1 de gorUldUgU 

gibi, transfer f iyat sistemini, yonetim kontrol sistemi-

nin bir par~asi olarak kabul ederler. Bu yazarlara gore, 

transfer f iyat sisteminin ama~lari yonetim kontrol prose-

sinin ama~lari tarafindan belirlenmelidir. 

Anthony, transfer fiyat sisteminin,merkezka~la~-

tirmanin kriterlerine sahip olmasi gerektigini one sUr-

mU~tUr. Ona gore, merkezka~la§tirma sonucu olu§turulan 

kor merkezleri, bolUm yoneticilerinin ama~lara dogru da-

ha iyi motive edilebilmelerini temin eder (3). 

Ronen ve Mc Kinney ile Horngren, transfer f iyat 

sistemini yonetim kontrol prosesinin (YKP) bir par~asi 

olarak kabul ederken ayni za .. manda kurulu§ i~inde transfer 

(1) Adolph Matz, Milton F.Usry, Cost Accounting, 6th ed. 
South Western Publishing Co.Cincinnati, Ohio, 1976, 
s. 885. 

(2) James A.Cashin, Ralph $.Polimeni, Cost Accounting, 
Mc Graw Hill, Inc., New York, 1981, s. 712. 

(3) Robert N.Anthony, Management Accounting Principles, 
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f iyot uygulomosino ge~i~i, kor merkezi sisteminin kurul-

mosina baglarlar. Bir ba~ko ifade ile, transfer fiyat 

sistemi merkeziyet~i bir yonetim bi~iminin benimsenmi~ 

oldugu bir f irmadaki YKP nin bir par~asi olmaktan ~ok, 

merkezka~ bir yonetim bi~iminin benimsenmi§ oldugu bir 

firmadaki YKP'nin bir par~asi olarak kabul edilir. 

Ronen ve Mc Kinney'e gore, kor merkezleri i~in 

sogl1kl1 bir transfer fiyat sistemi , §U gereksinimleri 

kar§1lamal1d1r: 1) transfer fiyatlari §irket kcrino kat-

kilari ayri olarak saptanan kor merkezlerinin performan-

s1n1n, tepe yonetimi taraf1ndan mUmkUn oldugu kadar dog-

ru bir ~ekilde degerlendirilebilmesine olanak saglamal1-

d1r, 2) transfer fiyat sistemi, kor merkezi yoneticileri-

ni, bolUm gelirlerini elde ederken bir bUtUn olarak §ir-

ket yarorlar1n1 do gozetme konusunda motive edebilmeli-

dir (Ronen ve Mc Kinney'e gore, performans degerlemesin-

de, transfer fiyotlar1, bolUm yoneticilerini, §irketin 

yorarlar1na zit bir §ekilde de motive edebilir), 3) sis-

tern, kor merkezleri olarok bolUmlerin bog1ms1zl1klor1 yi-

tirilmeksizin, bolUm yoneticilerini verimliliklerini art-

tirmoda te§vik etmelidir (1). 

Hongren, bolUmlerin bir kor merkezi olarak faali-

yette bulundugu merkezka~ bir organizosyon yap1s1 i~inde, 

(.) Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1970, 
s. 321. 

(1) Joshua Ronen and George Mc Kinney, "Transfer Pricing 
for Divisional Autonomy," Journal of Accounting 
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transfer fiyat sisteminin ama~lar1n1; 1) ama~lar1n uyum-

lulugu; 2) performans degerleme; 3) otonomi (bag1ms1zl1k) 

olarak ifade etmi~tir (1). Benke ve Edwards, yonetim kont-

rol sisteminin ama~lar1n1, 1) ~irketin ama~lar1na dogru 

~irketin Uyelerine rehberlik etmek ve 2) iirket bolUmleri-

nin bu ama~lar1 ne derece ger~ekle~tirebildiklerini deger

lendirmek, ~eklinde ifade ettikten sonra transfer f iyatla-

rin1n rolUnUn, f irmada ama~ uyumlulugunu kolayla~tirmak ve 

bolUm performanslar1n1n degerlendirilmesioi desteklemek 

oldugunu one sUrmU~lerdir. 

Yazarlara gore, kor maksimizasyonu, bir ~irkette, 

yonetim kontrol prosesi i~inde, ba~ar1lmak istenen bir 

~ok ama~ aras1nda en onemlilerinden biridir. Transfer fi-

yat sistemini de i~eren iirket i~indeki sistemler, ~irket 

kar1n1 maksimize etmede, yoneticileri te~vik etmelidir. 

Aksi takdirde, ~irket kar1 ile sorumluluk merkezleri kor-

lar1n1n maksimize edilmesi ile ilgili olarak bir ~ati~ma 

sozkonusu oldugunda, muhtemelen, bu ~at1~madan ~irket 

karlar1 zarar gorecektir. Yazarlara gore, bir transfer 

f iyat uygulamas1nda, f irmada ama~ uyumlulugunun saglanma-

s1 ile ilgili olarok, f irmo kor1n1n maksimize edilmesi 

amac1, on plano ~ikmaktad1r. 

Benke ve Edwords'a gore, transfer fiyat uygulamas1 

(.)Research, Spring 1970, s. 99, 100. 

(1) Charles T.Horngren, q_~., s. 633. 
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kar maksimizasyonu araciligi ile f irmada ama~ uyumlulugu-

nun saglanmasini kolayla~tirmanin yanisira, performans 

degerlemesini de destekler. Yazarlar, performans degerle-

mesi arac1l1g1 ile, kismen, bir ~irkette, kcr maksimizas-

yonu amacinin ne derece yerine getirildiginin saptanabi-

lecegini ve transfer f iyatlarinin, bolUmler arasindaki 

transf erler sonucu, bolUmlere yUklenen maliyetler ve bo-

lumler i~in saptanan kcrlari ~arpitmak veya tarif etmek 

suretiyle, performans degerlemesinde yan1lt1c1 sonu~lara 

neden olmamasi gerektigini ifade ederler. Yazarlar, sis-

temin ama~larinin yerine getirilebilmesinin en uygun 

transfer f iyat yonteminin se~ilmesine bagli oldugunu 

ozellikle vurgularlar (1). 

Thomas ise, bolUm bagimsizligi ve perf ormans deger-

leme ama~larinin yaninda, transfer f iyat sisteminin bir 

diger amacinin da, ~irket kaynaklarinin optimal dagitimi

ni saglamak oldugunu one surer (2). 

Yazarlarin genelde Uzerinde birle~tikleri, transfe~ 

fiyat sisteminin temel ama~larini: 1) ama~larin uyumlulu

gu; 2) bolUm performanslarinin degerlendirilmesi ve 3) bo-

lUm bagims1zl1g1 ama~lari olarak siralayabiliriz. 

(1) Rolph L. Benke, James D. Edwards, a.g.k., s. 20,· 21. 
(2) Chan M.Lee, "A Transfer Pricing System Based on 

0 ortunit Cost and Game Theory, "Ph.D.Dissertation, 
University of Nebraska, 8, s. ll'den, Arthur L. 
Thomas, A Behavioural Analysis of Joint-Cost 
Allocation and Transfer Priching, Stipes Publishing, 
19 80. 

I 
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Ancak, transfer fiyat sistemini YKP'nin bir por~o

s1 olarak g~ren yazarlor1n ifade ettikleri gibi, bize g~re 

de, sisteminin amo~lar1n1n, ger~ekte YKP~nin ama~larin 

uyumlulugu amaci ile perf ormans degerlemesi ama~lar1n1 

desteklemek oldugu ve transfer fiyatlar1n1n YKP'nin s~z

konusu ama~lar1n1n yerine getirilmesinde yanlizca bir 

ora~ olduklari gozden uzak tutulmamal1d1r. 

Firmalardo merkezka~ yonetim bi~iminin uygulanmasi 

sonucu kcr merkezleri sistemine ge~ilmesiyle, firmayi 

olu~turon otonom b~lUmler (kor merkezleri) arasinda ama~ 

uyumlulugunun saglanmasi (transfer fiyat uygulamasinda 

genellikle kor merkezi yoneticilerinin ~abalar1n1n f irma

n1n kor maksimizasyonu yonUnde uyumla~t1r1lmas1 olarak 

onla~1lmaktad1r) ve bolUm yoneticilerinin performonslar1-

n1n degerlendirilmesi onem kazonm1i ve transfer f iyotla

r1, YKP'nin ama~lar1n1 kolayla~t1r1c1 ve destekleyici bir 

era~ olarok kullan1lm1~t1r~ Maomafih, gUnUmUzde, bolUmler 

arasindaki mal ve hizmet transferlerinin, motematik prog

romlama metodlari kullan1lmak suretiyle f irma kaynaklar1-

n1n bolUmler arasinda optimal dag1l1m1 ve optimal kulla

n1m1 problem! i~inde i~lenmesi, konuya, firma dUzeyinde 

optimizasyonun saglanmasi ile ilgili olarak yakla~1lmas1-

n1 do gerektirmektedir. 

~al1~mam1z1n bundan sonraki kisminda a~1klayacag1-

m1z, transfer fiyat sisteminin: 1) ama~larin uyumlulu~u, 
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2) performans degerlemesi ve 3) bolUm bag1ms1zl1g1 ama~

larini yukaridaki ~er~eve i~inde degerlendirdigimizi vur

gulomak isteriz. 

Transfer fiyat sisteminin, diger tali ve pcatik 

ama~lori do vordir. Bunlar, sistemi~vergileri minimize 

etmek, anti-trost yasalaro uyum soglamo, i~ raporlama ge

reksinimleri ve dU~Uk korlordan korunma gibi oma~laridir. 

1.6.1. Amo~lorin Uyumlulugu (Kor Moksimizosyonu) 

Amaci 

Tronsf er f iyat sisteminin U~ temel amacindan biri 

de ama~lorin uyumlulugu (kor maksimizasyonu) amacidir. 

Bir bolUm yoneticisi, kendi bolUm korlorini maksimize 

ederken ayni zamanda, bir butun olorak ~irket kcrlarinin 

do maksimize edilmesi gerektigini bilmelidir. Bir ba~ka 

ifode ile, yonlizco bolUm ~orini makzimize eden bir al

ternatif in se~imi, sistemin ama~ uyumlulugu (kor moksimi

zasyonu) amaci ile ~ati~acagi i~in optimal bir ~ozUm ola

rak kabul edilemez. 

Bir organizasyonu olu~turan tum gruplar ve ~ahis

lar, kendi ama~lorinin ger~ekle~mesini, organizasyonun 

ortak amacinin ger~ekle~mesine baglarlar. Bu nedenle~ or

ganizasyonun en onemli amacinin kor maksimizasyonu oldugu 

soylenebilir. Ancak, organizasyonun faaliyette bulundugu, 
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ekonomik, teknolojik ve sosyal ~evre ~artlarina bagli ola-

rak, sati~larini maksimize etmek, pazar payini korumak 

veya geli~tirmek, verimlilik, mamul liderligi, personelin 

geli~tirilmesi gibi tali ama~larinin da bulundugunu gozden 

uzak tutmamak gerekir. 

Bir organizasyonda ama~ uyumlugunun saglanmasinda 

dort temel sorunla kar~ila~ilir. Bunlar: 1) ki~i ve grup-

larin ~ikarlari ile organizasyonun tUmUne ait yararlarin 

uyumla~tirilmasi; 2) organizasyonun tUmUne ait ama~lar 

ile bolUmlerin ama~larinin uyumla~tirilmasi, 3) bolUmler 

arasinda uyumun saglanmasi, 4) ~irket ama~lari arasinda 

uyumun saglanmasi gibi sorunlardir. 

Birinci sorunun ~ozUmU, faaliyetlerin ki~isel ~i-

karlar ile ~irketin ~ikarlarina uygun bir ~ekilde ger~ek-

le~tirilebilmesi i~in, ki~ilerin nasil davranacaklarini 

bilmelerine baglidir. Her z~man i~in, organizasyonun 

ama~lari ile, ki~ilerin ama~larinin tam bir uyum i~inde 

bulunmasini saglamak mUmkUn degildir. Ancak, en azindan, 

~irketin ~ikarlari aleyhine, ki~isel davrani~lar destek 

gormemelidir (1). 

ikinci sorunun ~ozUmU i~in, bolUm yoneticileri ile 

tepe yoneticilerinin ama~larinin uyumlu hali getirilmesi 

(1) Robert N.Anthony, Management Accounting Principles, 
a.g.k., s. 313. 
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gerekir. Ancak bu ama~ uyumlulugunun saglanmasi kolay de-

gildir. Bunun i~in, organizasyonun global ama~lari karii

lanirken, bolUmlerin bagimsizligini koruyan ve organizes-

yonun karmaiik unsurlarinin bir araya getirilmesinde ge-

rekli onlemleri alan bir sistemin oluiturulmasi gerekir 

( 1 ) . 

O~UncU olarak, ama~ uyumlugunun saglanmasinda bo

lUmler arasindaki ~atiimalarin onlenmesi gerekir. Bu so

run ile ilgili olarak Lawrence ve Lorch'un yaptiklari 

araitirmanin sonu~lari olduk~a ilgin~tir (2). Araitirma 

sonunda, belirsiz ~evre iartlari ile kar§i kar§iya bulu-

nan ba§arili f irmalarin, departmanlar arasindaki ~atiima-

lari etkin bir bi~imde ~ozUmleyebilen f irmalar olduklari 

gorUlmU§tUr. En etkin ~ati§ma ~ozUmleme metoalorinin ise, 

yUz yUze getirme, ve anla§tirma metodlari oldugu belir

lenmi§tir (3). Bu sonu~ bize, belirsiz ~evre §artlarinin 

sonucu olarak yUksek derecede farklila§tirma geregini du-

yon f irmalarin, yUksek derecede farklila§tirilmi§ bir or-

ganizasyon yapisi i~inde, nasil olupta bUtUnle§me sagla-

yabildiklerinin nedenini gosterir. 

(1) A.Rashad Abdel-khalik and Edward J.Lusk, "Transfer 
Pricing-A Syn thesis, 11 The Accounting Review, Jan. 
1974, s. 9. 

(2) Doha geni§ bilgi i~in bkz., Paul R.Lawrence and J.W. 
Lorsch, Organization and Environment, Richard D.·Irwin 
New York, 1967. 

(3) David J.H.Watson and John V.Baumler, "Transfer 
Pricing: A Behavioral Context, 11 ·The Accounting Review 
July 1975, s. 467. 
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Araitirma sonu~larindan bir digeri de, karmaiik 

bir organizasyon yapisi i~inde, ~atiimalarin ~ok yonlU 

oldugudur. BUyUk ol~Ude farklilaitirilmii bir organizas-

yonda, mal ve hizmetler, bolUmler arasinda transfer edi-

lirken, zaman zaman, mUhendislik dizayn ve degi§iklikle-

ri, Uretim, tedarik ve kalite kontrolla ilgili problemle-

ri de beraberinde getirecektir. Transfer fiyatlari, bu 

gibi problemlerle kar§ilaiildiginda,~atiima ~ozUmleme 

prosesinin bir par~asi olmalidir (1). 

DordUncU sorun, kisa donemli kor maksimizasyonu 

saglanirken, bir~ok iirket amacinin birbiriyle ~ati~ma 

halinde olmasindan kaynaklanir. Bu sorunun ~ozUmU ile il-

gili olarak, kor maksimizasyonu amaci ger~ekle§tirilir-

ken, mamul pazarindan daha bUyUk bir pay elde edilmesi, 

sUrekli tedarik kaynaklarina sahip olma, mamulleri kali-

teli bir markanin UrUnleri olarak geliitirme ve benzeri 

gibi ama~larin aleyhine ol9bilecek durumlar gozden ge~i

rilmeli ve bagimsiz bolUm yoneticileri, bu gibi iirket 

ama~lari i~in de motive edilmelidirler (2). 

Firmada ama~ uyumlulugunun saglanmasinda,bolUm yo-

neticilerinin iirketin ama~larina dogru motive edilmele-

rinin onemi bUyUktUr. Bunun i~in, transfer fiyat sistemi-

(1) a.k. 

(2) James H.Shaub, "Transfer Pricing in a Decentralized 
Organization," Management Accounting, April 1962, 
s. 34. 
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nin, bolUm yoneticilerinin ger~ek performonslorini okset

tirebilmesi gerekir. 

Amo~ uyumlulugunun soglonmosindo, bolUmlerin, foo

liyetleri ile ilgili kororlorini bogimsiz olorok verebi

len, moliyetlerinden oldugu kodor, korlorindon da sorumlu 

tutulon, birer kor merkezleri olorak olu§turulmolarinin 

da onemi bUyUktur. Bu §Ortlorda, bolUm yoneticileri, ken

di bolUm korlari kodor, ~irketin korlarini da moksimize 

edecek kararlari olmoya ~oli~ocoklordir (1). 

Amo~ uyumlulugu ger~ekle~tirilmek isteniyorsa, bo

lum yoneticisi, bolUm korini maksimize etmek i~in ~aba 

harcarken, ayni zamanda ~irket korini da maksimize edecek 

bir transfer fiyot sistemi dizayn edilmelidir. 

BugUn, eskiden oldugu gibi, kararlarin alinmasinda 

en etkin foktorUn, kor faktorU olmadigi bilinmesine rag

men, yine de, kor maksimizasyonu, ula~ilmasi gereken bir 

amo~ olarok onemini korumoktodir. Doha ilerideki bolUm

lerde gorUlecegi gibi, kullanilon transfer f iyot yontemi

nin, kor maksimizasyonunun ger~ekle~tirilmesindeki rolU 

bUyUk olmaktodir. Se~ilen transfer fiyat yontemi, trans

fer f iyot sisteminin diger amo~larini (bolUm bogimsizli

gi, performans degerleme) kar§ilasa bile, kor maksimlzas

yonu amoci ger~ekle§meyebilir. Bir §irket ~ok onemli ka-

(1) o.k. 
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y~plari gerektirmedik~e, kor maksimizasyonu amacindan 

uzakla~mamalidir. Bir ba~ka ifade ile, tercih yapmak du

rumunda kalindiginda, kor maksimizasyonu amaci, sistemin 

diger ama~larindan onde gelmelidir. 

1.6.2. BolUm Performansinin Degerlendirilmesi 

Amaci 

Bir f irmada kor maksimizasyonu araciligiyla ama~ 

uyumlulugunun ger~ekle~ip ger~ekle§mediginin anla§ilabil

mesi, bolUm performanslarinin degerlendirilmesiyle mUmkUn 

olabilir. BolUm performanslarinin degerlendirilmesinde te

mel ol~U, bolUmlerin ger~ekle~tirdikleri, her bir bolUm 

i~in ayri ayri belirlenmi§ olan, bolUm korlaridir. 

BolUm korinin olu§masinda, transfer f iyatlarinin 

rolU bUyUktur. Bu nedenle, se~ilen transfer fiyat yonte

mi, bolUmUn ger~ek katkis1~1, bir ba~ka ifade ile, perfor

mansini aksettirecek bir transfer fiyatini saglamalidir. 

Bunun yaninda, f irma i~inde, bolUm perf ormanslarinin kar

§ilikli olarak degerlendirilebilmeleri i~in, mUmkUn oldu~ 

gu kadar,transfer fiyatlar1n1n kar§ila§tirma imkanini ve

rebilecek §ekilde belirlenmesine dikkat edilmelidir. 

Perf ormans degerlemesi, §irket yonetiminin, b~lUm

ler i~in belirlemi§ oldugu ama~larin ba§arilmasiyla ilgi

li olarak bolUmlerin vermi§ olduklari kararlarin sonu~la-



51 

rinin degerlendirilmesi olarak tanimlanabilir (1). BolUm 

kori, bolUm kararlarinin sonu~larini f inansal a~idan en 

iyi ifade eden bir ol~U olma ozelligine sahiptir. Ancak, 

geleneksel muhasebe sisteminin prensiplerine gore, trans

fer fiyatlari bir muhasebe verisi olarak kabul edilemeye

cegi i~in, bolUm kcrlarinin herbir bolUm i~in ayri olarak 

belirlenmesi, finansal muhasebenin kayit dUzeni i~inde 

ger~ekle§tirilemeyecektir. Bunun i~in, bolUm korinin, ge-

leneksel muhasebenin bazi prensiplerinden esinlenmek su-

retiyle belirlenecek prensiplerin i§igi altinda, ayri 

olarak, bir anlamda yanlizca bolUme ait bir kor zarar he-

sabinin sonucu olarak, belirlenmesi gerekir. 

BolUm gelirlerini, di§ sati§larindan sGgladigi ge-

lirlerin yaninda, i~ sati§larda uyguladigi trarsfer fiya-

ti sonucunda ortaya ~ikan gelirleri olu§tururken, gider-

leri, di~ alimlari i~in katlandigi giderler ile, i~ alim-

larinda, kendine uygulanan transfer f iyatlarinin sonucu 

olarak, yapilan yUklemelerden olu~acaktir. 

BolUm karinin finansal muhasebenin kayit dUzeni 

di~inda belirlenebilmesi i~in, Shillinglaw tarafindan one

rilen §U prensiplerden yararlanilabilinir (2): 

(1) Robert W.Scapens and J.Timothy Sale, 11 An International 
Study of Accounting Practices in Divisionalized Compa
nies and Their Associations with Organizational Vari
ables, 11 The Accounting Review, April, 1985, s. 232. 

(2) Gordon Shillinglaw, "Toward a Theory of Divisional 
Income Measurement, 11 The Accounting Review, April 
1962, s. 211, 215. 
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l) Tarafsizlik 

2) Birlikte Degi§im 

3) Bagimsizlik 

4) Kar§ila§tirilabilirlik 

5) Kontrol Edilebilirlik 

6) Ger~ekle§me 

7) Faydanin TUkenmesi 

8) Gelir Gider Kar§ila§tirmas1 

l) Tarafs1zlik Prensibi 

Bu prensibin bolUmlerin muhasebesi i~indeki onemi, 

§irket i~in tutulan f inansal muhasebedeki oneminden az 

degildir. Yonetim performans1n1n degerlendirilmesinde, 

bolUm kor1n1n, keyf ilikten uzak transfer f iyatlarina gore 

belirlenmesi gerekir. Tarafs1zl1k prensibi, bir i~lemin 

ger~ek olaylara dayandir1ld1g1n1n ispat edilebilir olma

s1n1 gerektirir. Eger kabul edilen yontem, tarafsiz ve 

deger ol~Um standartlar1 ile uyumlu ise, bolum kor1n1n 

taraf s1zl1k prensibine uygun olarak belirlendigi soylene

bilir. 

2) Birlikte Degi~im Prensibi 

~irketin ger~ekle§en gelirinde, bolUmUn katk1s1n1n 

degi~en tutari kadar, bolUm i~in ol~Ulen gelirde de ayn1 

tutarda degi~iklik olmal1d1r. Asl1nda, transfer fiyat uy

gulamas1 nedeniyle, bolUm korlari, ~irket korlarindan, 
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farkl1 ve bag1ms1z bir ~ekilde olu§maktadir. Bununia bir

likte, bir bolum yonetimi, ~abalar1 sonucu ~irket kar1n1 

artt1rm1§ ise, bu arti§ bolUmUn gelir tablosuna da yans1-

mal1d1r. 

3) Bag1ms1zl1k Prensibi 

ldeal bir transfer f iyat sisteminin uygulanabilme

si i~in, bolUmlerin, bag1ms1z bir faaliyet birimi olarak, 

faaliyette bulunabilmeleri gerekir. BolUmUn bag1ms1zl1g1 

tasarlanirken, bir yandan do s1n1rlar1 ~izilmelidir. Bo

lUm gelirinin ol~Ulebilmesi i~in,bag1ms1zl1g1n yeterli 

bir seviyede olmasi gerekir. Bag1ms1zl1k prensibine gore, 

herbir bolUmUn raporlanan geliri, diger bolUmlerin per

formanslarindan bag1ms1z olmal1d1r. Bir bolUmUn ba§ar1s1 

veya ba§ar1s1zl1g1, diger bolUmlere aktar1lmamal1d1r. 

4) Kar§1la~t1r1labilirlik Prensibi 

Degerlemede kar ol~UsUnUn kullan1lmas1, bolUm kar

lar1 vas1tas1yla, bolUmlerin birbirleriyle kar§ila§tir1-

labilmelerini mUmkUn kilar. BolUmler kar rakamlarina gore 

degerlendirilirken, ama~lanan kar rakam1 a~ik olarak !fa

de edilmeli ve ula§ilabilecek bir seviye i~in belirlenme

lidir. Bunun i~in, i~inde bulunulan donemin §Ortlar1n1n 

tUmUnUn gozden ge~irilmesi gerekir. Eger, kar amac1 ula

§1lamaz bir seviye i~in belirlenmi~ ise, kar~1la§t1r1la

bilirlik prensibine gore, performans degerlemesinin anlami 
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kalmayacaktir. 

5) Kontrol Edilebilirlik Prensibi 

Kontrol edilebilirlik prensibine gore, bolUm yone

timi, Uzerinde kontrol sahibi oldugu tum kaynaklarin kul

lan1m1 i~in yetkili olmali ve ama~lanan kcr ile elde edi

len kcr arasinda sorumlu tutulabilecegi farklar, kendi 

kontrolu altindaki faktorlerden kaynaklanmal1d1r. Bu ne

denle, yoneticinin performans1n1n degerlendirilmesinde 

esas alinacak kor rakami belirlenirken, yoneticinin kont

rolu altinda olmayan faktorlerin etkisi, elimine edilme

lidir. 

6) Ger~ekle~me Prensibi 

BolUm, f irma d1~1na satmak yerine, firma i~ine 

satma alternatifini benimsediginde, bir kor merkezi ola

rak, firma i~i sat1~lar1ndrin da, firma d1~1 sat1~lar1ndan 

elde ettigi gelire e~it bir gelir elde etmek ister. Bu 

nedenle, bolUmUn f irma i~i sat1~lar1 i~in, f irma d1~1 sa

t1~lar 1nda elde ettigi gelire e~it bir geliri ger~ekle~

tirdigi kabul edilir. 

7) Faydan1n TUkenmesi Prensibi 

BalUme tahsis edilmi~ kaynaklar, kullan1lma veya 

ya~lanma sonucu tUkenen faydalar1 nispetinde giderle~ti-
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rilir ve bolUmUn gelirlerinden dU§UlUr. Bu prensibin uy

gulanmas1, bolUme tahsis edilmi§ kaynaklarin karl1l1g1n1n 

ol~Ulmesi i~in de gereklidir. 

8) Gelir Gider Kar§1la§t1r1lmas1 Prensibi 

Bir donem boyunca, bolUmUn i~ ve di§ sat1§lar1ndan 

saglad1g1 gelir, bolUme tahsis edilmi§ kaynaklarin kulla

n1lmas1 sonucu olu§maktadir. Sonu~ olarak, kullanilan 

kaynaklarin tukenen degerlerini ifade eden bolUmUn gider

leri ile, bo!Ume i~erden ve di§ardan transfer edilen kay

naklar1 ifade eden bolUmUn gelirleri kar§1la§t1r1lmak su

retiyle, bolUmUn kor1 belirlenir. 

BolUm kor1n1n belirlenmesi, aslinda f incnsal muha

sebenin, bag1ms1z bir §irketin kor1n1 belirlemesinden pek 

f arkli olmadig1 i~in, yukarida soz konusu edilen prensip

lerin, geleneksel muhasebe prensiplerine benzemesi son 

derece dogaldir. Bizce onemli olan, bolUmUn firma i~inden 

transfer ettigi mal ve hizmetlerin, transfer f iyatlar1 

Uzerinden maliyetleri ile, firma i~ine sattig1 mal ve 

hizmetlerin, transfer f iyatlari Uzerinden gelirlerinin, 

bolUmUn gelir tablosuna aksettirilmesidir. ~UnkU, bunla

rin di§indaki bolUme ait gelir ve gider rakamlari, ~irket 

muhasebesi tarafindan do kapsanmaktadir. 

BolUm perf ormanslarinin degerlendirilmesi, sorum

luluk merkezinin tipine gore farkli olmaktadir. Ornegin, 
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bir kor merkezi yoneticisinin, bolUmUnU bag1ms1z bir i§-

letme gibi yonetebilmesi ve §irkete olan katk1lar1n1n ay

ri olarak gorUlebilmesi, onun, §irketin ama~lorina dogru 

motive edilebilmesinde, ~ok onemli bir rol oynar. Ger~ek-

te, bir kor merkezi yoneticisi i~in, motivasyon ve perfor-

mans degerlemesi, bir madolyonun iki farkli yUzUdUr (1). 

Uygun bir transfer f iyat yonteminin olmamasi durumunda, 

bolUmler ger~ek katk1lar1na gore degerlendirilemeyecegi 

i~in, bolUm yoneticisinin motivasyonu a~1s1ndan, bir kor 

merkezi olarak faaliyette bulunmanin yararl1l1g1 azalmi§ 

olacaktir. 

Uygulanan transfer f iyat yontemi vos1tas1yla, bo-

!Um kor1n1n suni olarak olu§turuldugu itibari kor merkez-

leri ve maliyet merkezleri yoneticilerinin perf~rmansi, 

bolUmUn maliyetlerini kontrol edebilmelerine bagli olarak 

degerlendirilir. 

Transfer fiyatlar1n1n, maliyet merkezi yoneticisi-

nin perf ormans1n1 etkileyip etkilemedigi veya ne derece 

etkiledigi tarti§ilan konular arasindadir. 

Maliyet merkezi transfer f iyatlarinin, herhangi 

bir kor rakami i~ermemeleri ve maliyet kontrolunda etkili 

olmamalori nedeni ile, maliyet merkezi niteligindeki.bo-

(1) Akshay K.Talwar, "Transfer Pricing System Based on 
Opportunity Costs: A Comment, 11 The Accounting Review, 
Jon. 1974, s. 128. 
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!Umlerin perf ormanslar1n1n de~erlendirilmesinde herhangi 

bir etkilerinin olmad1~1 soylenebilir. 

Ancak, bazi durumlarda, se~ilecek maliyet merkezi 

transfer f iyat yontemi, maliyet merkezlerinin performan

s1n1 etkileyebilmektedir. Orne~in, tepe yonetimi, A ve 8 

bolUmleri arasinda transfer edilen arc mamuller i~in stan

dart maliyetleri temel alan bir transfer f iyat yontemine 

karar verebilir. Bu durumda, bo!Umler; standart ve fiili 

maliyetleri arasindaki sapmalara gore degerlendirilecek

lerinden bazi durumlar i~in, fiili transfer f iyatlari, bo

lUmlerin performans degerlemelerini etkileyebilecektir. 

Her ne kadar sat1c1 bolUmUn transfer ettigi mamul

lerinmaliyetleri, kendinin ve al1c1 bolUmUn performans de

gerlemesini etkilememekle birlikte, bo!Umlerin birinde or

taya ~ikan sapmanin bir kismindan veya tamamindan diger 

bolUmUn sorumlu tutulmasi Qibi durumlarda, f iili, transfer 

f iyat1, her iki bolUmUn performans degerlemesini de etki

leyebilir. 

Ornek olarak, B bolUmU taraf indan verilen ozel bir 

sipari~i tamamlayabilmek i~in Uretim program1n1 degi~ti

ren, ek zaman harcayan A bolUmUnde sozkonusu ozel sipari~ 

nedeniyle ek maliyetlerin ortaya ~ikt1g1n1 varsayalim. Bu 

ek maliyetler nedeniyle ortaya ~ikan sapmanin kusuru bUyUk 

olas1l1kla A bolUmUnde olmamakla birlikte, sapmanin A bo-
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lUmUne yUklenmesi durumunda, A bolUmUnUn performans deger

lemesi yaniltici olurken, sapmanin tUmUnUn transfer f iyati 

i~inde B bolUmUne yUklenmesi durumunda da, B bolUmUnUn 

performans degerlemesi yaniltici olacaktir. 

Bu noktada, ortaya ~ikan sapmanin, ger~ekte ne ka

darlik kisminin, ozel sipari~ nedeniyle ortaya ~iktiginin 

saptanmasi sorunu ile kar~ila~ilir. Bu durum B bolUmUne 

yUklenecek sapma tutari ile ilgili olarak sonu gelmez tar 

ti~malara neden olabilir. 

B bolUmU sapmanin A bolUmUnUn dikkatsizligi sonucu 

ortaya ~iktigini, boyle bir sipari~ sonucu A bolUmUnde or

taya ~ikacak sapmalar nasilsa B bolUmUne yuklenecegi i~in, 

A bolUmUnUn verimsiz ~ali~tigini, rakip bir f irmanin soz 

konusu mamulu daha dU~Uk bir maliyetle Uretebilecegini, 

ozel sipari~inin ~ok sUratli bir ~ekilde yerine getirilme

sinin gerekli olmadigini v~ sipari~in bu kodor hizli bir 

~ekilde yerine getirilmemi~ olmasi halinde, sozkonusu sap

manin ortaya ~ikmayacagini iddia edebilir. Tabii olarak, 

tarti~ma, A bolUmUnUn kar~i iddialari ile sUrUp gider (1). 

Sonu~ olarak, uygulanan transfer f iyat yontemi, ma

l iyet merkezi niteligindeki bolUmlere yUklenen maliyetle

ri (maliyet sorumlulugunu) etkilediginden, se~ilecek · mali-

(1) Ralph Benke, James D. Edwards, a.g.k., s. 25, 26. 
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yet merkezi transfer f iyat yonteminin, bu tip ortak mali

yetleri bolUmler arasinda adil bir ~ekilde dagitmasina ve 

bolUmlerin performans degerlemelerini olumsuz olarak etki

lememesine dikkat edilmelidir. 

1.6.3. BolUmlerin Bagimsizligi Amaci 

Transfer f iyat sisteminin temel ama~larindan biri 

de, bolUmlerin bagimsiz olarak faaliyette bulunabilmeleri

ni saglamaktir. Aslinda, bolUmlerin bagimsizligi omoci, 

merkezka~la~tirilmi~ ve farklila~tirilmi~ bir organizas

yonda, kor merkezi olarak faaliyette bulunabilen bo!Umler 

i~in ge~erlidir. Ozellikle, merkezka~la~tirma ve sorumlu

luk merkezlerinin kar merkezleri olarak olu~tLrulmasi ile, 

bagimsizlik amaci arasinda, ~ok yakin bir ili~ki vardir. 

Bagimsiz bolUm yoneticileri, tepe yonetiminin mUda

halesi olmaksizin, Uretim ~ikti seviyelerini belirleyebi-

1 irler. Vine, Uretim girdilerini, firma i~inden veya firma 

di~indan satin alma kararlari ile, Uretim ~iktilarini, 

f irmo i~ine veya firma di~ina satma kararlarini bagimsiz 

olarak verebilirler. BolUm yoneticilerinin amaci, ama~ 

uyumlulugu (firmanin kar maksimizasyonu) i~inde, bolUmUn 

karini maksimize etmektir. 

Merkezka~ yonetim anlayi~inin benimsendigi bUyUk 
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ol~ekli bir f irmada faaliyetlerle ilgili kararlarin, a) uz

manlik gerektirmesi, b) sUrekli olarak bo!Um yoneticileri

nin kontrolu altinda olmasi, c) sUratle al1mlar1n1n geregi 

ve d) tepe yonetiminin gUnlUk kararlardan uzakla~t1r1larak, 

dikkatlerinin stratejik kararlar Uzerinde toplamalar1n1n 

saglanmasi, kar merkezi niteligindeki bolUmlerin bag1ms1z 

olmalar1n1 gerektirir. 

Bag1ms1z bir bolUmUn, iki temel karakteristige sa

hip olmasi gerekir. BunlarJ 1) faaliyetlerini bag1ms1z 

olarak yUrUtebilme ve 2) kaynaklara ve pazara serbest~e 

ula~abilme imkon1d1r (1). 

Bir bag1ms1z bolUm, bag1ms1z bir faalivet birimi

dir. BolUm yoneticisi, tUmU Uzerinde olmasJ bile, bolUmUn 

faaliyetleri ile ilgili kararlarin, bUyUk bir kismi Uze

rinde yetki ve kontrol sahibidir. Ornegin bolUm yonetici

si, mamul kombinezonu , faaliyet metodlari, Uretim hacmi 

vbg onemli konularda, ~irketin gene! politikas1n1 gozonU

ne alarak, tepe yonetimine bagli olmaks1z1n kararlar ala

bilir. Ayrica, ~irket i~ine ve ~irket di~ina satma ve 

~irket i~inden veya di~indan sotinalma serbestligine de 

sahiptir. 

( 1) Chan M. Lee, a. g. k. , s. 18. 
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Tepe yonetimi i~in bag1ms1zl1g1n anlam1 ne olmali-

dir? Bo!Umlerin bag1ms1zl1g1 konusunda, tepe yoneticisi

nin, daha bUyUk bir olgunluk ile, ba~kalar1n1n yard1m1na 

ihtiyaci oldugunun farkinda olmas1 ve bag1ms1z tav1rlar1 

desteklemesi gerekir (1). Tepe yonetiminin bolUmlere bagim-

s1zl1k tan1mas1, daha once de ifade edildigi gibi, bir ta-

kim gereksinimlerin sonucu olmakla birlikte, konunun davra-

ni~sal ve psikolojik yonlerinin ihmal edilmemesi gerekir. 

BolUmler faaliyetlerini bog1ms1z olorok yUrUtUrler-

ken, tepe yonetiminin, foaliyetlerin sonu~lar1n1 belli bir 

ol~Ude kontrol etmesi gerekir. Ozellikle, bo!Um yonetici-

sinin,~irketin korlar1n1 olumsuz olarak etkileyecek, eko-

nomik olmayon anla~malor yopmaya devam etmesi halinde,tepe 

yonetimi sorunu vakit ge~irmeden belirleme olanagino sahip 

olmal1d1r. Bu gibi durumlarda, problem yoneticilerin yet-

kilerini doroltmak suretiyle degil, kusurlu yunetici de-

gi~tirilerek ~ozUmlenmelidir (2). BolUmlerin bag1ms1zl1g1 

i~in, ~irketin kor maksimizasyonunun tehlikeye girmesi on-

lenmelidir. Problemin bUyUklUgU, di~ transferlerin (di~ 

olimlar, di~ sat1mlar) yogunluguna bagli olorak artocok-

Bolum yoneticilerinin bag1ms1zl1g1, yoneticinin 

(1) Bob Williams, "Try to Understand the Forces of Moti
vation," Accountancy, May 1986, s. 90. 

(2) James M.Fremgen, a.g.k., s. 31. 
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bo!Um kar1n1 etkileyen faktorleri kontrol edebilme yetene

gi ve tepe yonetiminin yetkileri ile s1n1rl1d1r. Bir ba~ka 

!fade ile bolUm yoneticisinin kontrol etmesi gereken fak

torlerin say1s1na ve bunlar1 kontrol edebilme gUcUne bagl1 

olarak, bolUme taninacak bag1ms1zl1k do farkl1 olacaktir. 

BolUmlerin bag1ms1z olarak faaliyette bulunabilme

leri i~in, tepe yonetiminin baz1 fonksiyonlar1 yerine ge

tirmesi gerekir. Bu fonksiyonlar tepe yonetiminin yetki 

sahas1 i~inde kalmal1d1r. Merkezka~ bir organizasyonda,te

pe yonetiminin yetkilerini a~agidaki gibi s1ralamak mUm

kUndUr: 

l - BolUmlerin faaliyetlerini kontrol etmek 

2 - BolUm yoneticilerinin performans1n1 belirlemek 

ve bunun sonucu olarak, 

a) bolum yoneticilerini degi~tirme, 

b) karsiz bolUm kaynaklar1n1 ba~ka bolUmlere 

aktarma, 

c) bolUmlere gerekli kaynaklar1 saglama. 

3 - ~irketin ana politikalar1n1 belirlemek ve ama~ 

uyumlulugunun ger~ekle~mesi i~in bolUm planlar1n1n gene! 

politika ile uyumlu hale getirilmesini saglamak. 

4 - TUm organizasyonun yararlar1n1n maksimize edi

lebilmesi i~in, faaliyetler s1ras1nda, onUnde ve sonunda 
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gerekli haberle~me ve raporlama sistemini kurmak ve yBnet

mek. 

Sonu~ olarak, b~lUmlerin bagimsiz oldugu merkezka~ 

organizasyonlarda, f aaliyetlerin yBnetimi ile ilgili ola

rak tepe yonetiminin yetkilerinin, bolUmlerin faaliyetle

rini yonetmek yerine, onlari kontrol etmek ve yardimci ol

mak Uzere sinirlandirilmi~ oldugu soylenebilir . 

• 
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BoLOM: 2 

TRANSFER FlYAT YoNTEMLERl 

Transfer f iyat yontemlerini, sorumluluk merkezinin 

tipine gore, kor merkezi transfer f iyat yontemleri ve ma

liyet merkezi transfer f iyat yontemleri olmak Uzere iki 

ana grupta inceleyecegiz. 

Kor merkezi transfer f iyat yontemlerini, pazor fi

yat1n1 temel clan transfer fiyat yontemleri, yonetim karar

larinda kullanilan maliyet kavramlarina dayal1 transfer 

f iyat yontemleri, maliyet art1 yontemi ve ozel ama~lar 

i~in geli~tirilmi~ kor merkezi transfer f iyat yontemleri 

olmak Uzere dort grupta inceledik. 

Maliyet merkezi transfer fiyat yontemleri, f iili 

veya standart maliyetleri temel clan transfer f iyat yon

temleri olmak Uzere iki grupta incelenmi~tir. 

~al1~mam1z1n bu bolUmUnde, son olarak, transfer f i

yat yonteminin se~iminde etkili olan faktorler ve yontemin 

se~iminde gozonUne al1nmas1 gereken gene! kriterler Uze

rinde durulacaktir. 
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2.1. KAR MERKEZi TRANSFER FiYAT Y~NTEMLERi 

2 .1.1. Pozar Fiyahna Dayah Transfer Fiyat Yontemleri 

Bir tansfer f iyatinin belirlenmesinde temel alina-

bilecek en ideal ol~U, transfer edilen mol veya hizmetin 

pazardo oluian fiyotidir (I). Pozar fiyatina dayali trans

fer f iyotlori, optimal korarlorin olinmosino sebep olduk-

lari gibi, sistemin U~ temel amac1n1 bir arada kar§ilama 

UstUnlUgUne de sahiptirler. 

Bir transfer f iyati, pazar fiyat1 esas alinarak be-

lirlenirken, aiagidaki hususlarin gozonUne alinmasi gere-

kir: 

1 - Pozar tipinin belli olmasi (tam rekabet, eksik 

rekabet pazari gibi}. 

2 - Pozar fiyatinin,· dii al1c1lara yUklenebilen ve-

ya dii saticilara odenmek istenen bir fiyat olmas1 (2). 

3 - Transfer f iyat1n1n, dii pazar f iyatindan, sati§ 

giderleri kadar dUiUk olabileceginin kabul edilmesi. Ayri-

ca, al1c1 bolUmUn saglayabilecegi miktar ve nakit iskonto-

lor1n1n gozonUne al1nmas1 (3). 

(1) Lester E.Heitger, Ser.ge Matulich, a.g.k., s. 423. 

(2) a.k. 

(3) James A.Cashin, Ralph S.Polimeni, a.g.k., s. 719. 
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4 - Sat1c1 bolUmUn, al1c1 bolUm di~ alimlarda sa§

ladgi, kalite, teslim zaman ve miktar garantilerini verme

si (1). 

5 - Pazarda kar~1la~1lan f iyatin gUvenilir olup ol

mad1g1n1n ara~t1r1lmas1. Ozellikle, pazar fiyat1n1n, sat1-

c1 f irmanin fazla stok, kusurlu mamuller, nakit s1k1nt1s1 

veya f irmanin i~~Eide transfer ettigi mamuller i~in hile 

sonucu dU~Uk fiyat vermesi gibi olumsuz faktorlerden etki

lenip etkilenmedigi ara~t1r1larak gUvenilirliginin saptan

masi (2). 

Transfer f iyatlar1n1n belirlenmesinde pazar f iyat

larini ol~U alabilmenin ~e~itli avantajlari vardir. Birin

ci avantaji, bolUmUn f irma i~i sat1~lar1nda, f irma di~i 

sat1~lar1nda saglayabilecegi gelire e~it bir gelir elde 

edebilmesinin sonucu olarak bo!Um perf ormans1n1n degerlen

dir ilmesinde, bolUm kor1n1n, bolUmUn ger~ek performans1n1 

aksettirebilen bir ol~U olarak kabul edilebilmesidir. Bo

lUnUn f irma i~i sat1~lar1nda f irma d1~1 sat1~lar1ndaki ka

dar gelir elde edebilmesi ve bolUm kor1n1n bolUm yonetici

sinin ger~ek performans1n1 aksettirebilmesi, bo!Um yoneti

cilerinin bolUmUn gelir kaynaklari Uzerinde tam anlami ile 

kontrol sahibi olabilmelerini ve bolUmUn ve firman1n kari

nin maksimize edilmesi ile ilgili olarak motive edilebil-

(1) a.k. 

(2). a.k. 
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melerini saglar. 

Ikinci avantaji, satici bolUmlerin f irma i~i sati~

larindaki f irsat maliyetlerini saptayabilmeleri ve uygula-

yacaklari transfer f iyatlarini, f irma di~i sati~lardaki 

firsat maliyetlerine gore belirleyebilmeleridir (1). 

U~UncU avantaji, satici bolUmUn a~iri maliyetleri 

alici bolUme yUklenemeyecegi i~in, Uretimdeki verimsizlik-

lerin odUllendirilmemesi ve bolUmlerin verimli olmaya zor-

lanmalaridir (2). 

Pozar f iyatinin en onemli dezavantaji, mamul i~in 

statik bir pazarin oldugu ve bu pazarlara bolUmlerin ula-

~abilecegi varsayimina gUvenmektir. Bir pazar olsa bile, 

f iyatlarin sik sik inip ~iktigi durumlarda, pazar fiyati 

pratik bir ol~U niteligine sahip olamaz. Bir diger deza-

vantaji, di~ pazardaki yUk~ek f iyatlar nedeni ile, bolUm 

kararlarinda, ~irket yararlarinin gozonUne alinamamasidir 

( 3). 

Pozar f iyatlarini temel clan transfer f iyat yontem-

lerini, cari pazar f iyatlari, ayarlanmi~ pazar f iyatlari, 

(1) Firma i~i sat1~lar1n firsat maliyetlerinin saptanmasi 
ve transfer fiyatinin firsot maliyetlerine gore "belir
lenmesi, ~al1~mam1z1n be~inci bolUmUnde a~1klanmakto
d1r. 

(2) James H.Shoub, a.g.k., s. 35. 

(3) a.k. 
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anla~mali transfer fiyatlari ve katki marji yontemleri ol

mak Uzere dort grupta inceleyecegiz. 

2.1.l.l. GUncel (Cari) Pozar Fiyat1 Transfer Fiyat 

Yontemi 

GUncel pazar f iyat1, bir mamulUn anlaml1 bir miktar-

11 olarak raz1 oldugu bir tiyat olarak tanimlanabilir. Gun-

eel pazar f iyati, dU~Uk miktardaki ticari i~lemlerde, ayer-

lanm1~ bir f iyat, postalanm1~ bir f iyat veya aktar1lm1~ bir 

fiyat olarak ortaya ~ikacaktir (1). 

Bir bolUm yoneticisi, tam rekabet pazari soz konusu 

oldugunda, uygulayacagi transfer f iyat1n1n, gUncel pazar 

fiyat1n1 a~amayacagini bilir. ~UnkU, tam rekabet pazarinda, 

sabit bir pazar fiyatindan istenildigi kadar satin alina-

bilecegi gibi, Uretimin tUm~nUn satilabilmesi de mUmkUndUr. 

Transfer f iyatlar1n1n bu yontemle belirlenmesinde, tam re-

kabet pozar ~artlarinda olu~an gUncel pazar f iyat1 ideal 

bir ol~U olarak kabul edilirken, eksik rekabet pazar ~art

larinda olu~an gUncel pazar f iyati, pazar iOrtlar1ndaki 
~ 

eksikligin onemine bagli olarak ol~U olma ozelligini yiti-

rebilir. Eksik rekabet pczar ~artlarinda, sati~ ve ali~ 

miktarlarindaki arti~ ve azali~lar pazar fiyatlar1n1 ·etki-

(1) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 31. 
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ledigi i~in, sat1c1 bolUmUn di~ pazarda dU~Uk miktardaki 

sat1~lar1 kar~1s1nda elde etti~i yUksek fiyatlar1 transfer 

fiyat1 olarak uygulamak istemesi, al1c1 bolUm taraf1ndan 

kabul edilmeyecektir. 

2.l.1.2. Ayarlanm1~ Pozar Fiyat1 Transfer Fiyat 

Yontemi 

Ayarlanm1~ pazar fiyat1, gUncel pazar f iyat1ndan ~~ 

sati~larda ortaya ~ikmayan, sat1~ giderleri ve benzeri gi

bi giderlerin dU~Ulmesiyle bulunan bir f iyattir. Sat1c1 

bolUmUn i~ sati~larda, katlanmad1g1 giderler kadar dU~Uk 

bir fiyat uygulamas1, bolUmUn kor1n1 azaltmayacaktir. Bu 

nedenle, sat1c1 bolUm di~ sati~ yerine, i~ sat1~a yonelme

nin saQlad1g1 maliyet tosorruf lor1n1, ol1c1 bolUme tohsis 

etmelidir (1). 

Teorik olarak, bu yontemle belirlenen bir transfer 

fiyot1n1n, adil ve dogru bir fiyat oldugu soylenebilir. 

Uygulamoda, ozellikle, f iyotin maliyet arti belli bir kar 

marji yontemi ile bulundugu, bUyUk al1mlar1n yap1ld1g1 

~artlarda, gUncel pazor f iyatlar1ndo bazi ayarlamolarin 

yap1lmas1ndan ka~1n1lomoz (2). 

(1) Laster E.Heitger, Serge Matulich, a.g.k., s. 423. 

(2) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 635. 
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Bazen, herhangi bir mamul i~in di~ pazar ve dolayi

si ile, bir pazar fiyati olmayabilir. Bu gibi durumlarda, 

ayarlanmi~ bir pazar f iyati olarak, benzer bir mamulUn pa

zar fiyoti temel alinobilir. Ornegin, bir firmo, yUksek 

kaliteli malzeme kullanarok Uretmi~ oldugu bir mamul i~in, 

pazardaki benzer bir mamulUn f iyatina gore belirleyecegi 

fiyati, ayarlanmi~ bir pazar tiyati olarak kullanabilir 

( 1 ) . 

Yontemin onemli ovantajlarindan birincisi, bolUmle

ri firma i~i transferlerde bulunmaya te~vik etmesidir. 

Ikinci onemli avantaji, yontemin, tam rekabet ~artlari 

i~in o!dugu kadar, eksik rekabet pazar ~artlari i~in de 

yararli sonu~lar vermesidir (2). Ayrica firmalarin, era 

mamulleri Uretme veya di~aridon satin alma karorlorinda, 

bu yonteme gore bulunan f iyatlari ol~u almalari, yontemin 

sagladigi bir diger onemli avantajdir. 

2.1.1.3. Anla~mali Transfer Fiyati Yontemi 

Bu yontemin esprisi, bir pazar fiyati, di~ pazarda 

nasil olu~uyorsa, ayni ~ekilde, f irma i~inde de olu~turula

bilecegi dU~Uncesinden kaynaklanir. Firma i~inde de, alici 

ve satici bolUmler, arz ve taleplerine bagli olarak, ser-

(1) Laster E.Heitger, Serge Matulich, a.g.k., s. 423. 

(2) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 36. 
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bestce bir fiyat Uzerinde anla~abilirler. Ba~ka bir ifade 

ile, bir firma i;i pazar fiyati olu~turulabilir. Bu yontem-

de, alici ve satici bolUmlerin her ikisi de, anla~ma prose-

si esnasinda, di~ pazar f iyatlarini ol~U aldiklari i~in, 

pazar f iyatini temel clan yontemler arasinda gosterilmi~-

tir. 

Bu yonteme gore belirlenecek transfer tiyati, bir 

birim mamulun direkt Uretim maliyetinden dU~Uk, cari pazar 

f iyatindan daha yUksek olamaz. Anla~ma f iyati daima bu ta-

ban ve tavan arasinda ger;ekle~melidir. Vine anla~ma fiya-

ti, alici ve satici bolUmler kadar, tum firma i~in de ya-

rarli bir fiyat olmalidir (1). 

Bu yontemin uygulanmasinda, a~agidaki ~artlarin ye-

rine getirilmesi gerekir (2): 

l - TUm aktarma (transfer) fiyatlari alici ve sati-

ci bolUmlerin yoneticilerince pazorlik edilerek belirle-

nir. 

2 - Pazarliga oturan taraflar alternatif kaynaklar, 

pazarlar ve pazor f iyatlar1 konusunda tum verilere sahip-

tir. 

(1) James H.Shaub, a.g.k., s. 36. 

(2) Corl L.Moore, Robert K.Jaedicke, ~ev: Alporslan Peker, 
Yonetim Muhasebesi, t~letme FakUltesi Yayin No: 103, 
Fatih Matbaasi, Istanbul, 1980, s. 640. 
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3 - Gerek al1c1, gerek sat1c1 roldeki yoneticiler 

U~UncU ki~ilerle ali~veri~te serbesttirler. 

Pratikte anla~malar herzaman teoride ifade edildigi 

gibi ger~ekle~meyebilir. Birinci problem, gerek pazar fi

yatlar1na ve gerekse direkt mamul maliyetlerine ula~mada 

ortaya ~ikar. Bu konularda bolUmler arasinda soz konusu 

olabilecek f arkl1l1klar ~ati~malara neden olabilecegi i~in, 

bolUmler aras1nda bir anla~t1r1c1n1n gorev almasi yararli 

olur. Ikinci problem, anla~manin saglanabilmesi i~in bazen 

uzun zaman harcanmasi, bazen de, anla~manin saglanamama

sinda ortaya ~ikar (1). Bir diger problem de, ~irket yone

timinin i~ sati~lara yonelinmesi gibi bir politika izleme

si sonucu, sat1c1 bolUmUn al1c1 bolUm Uzerinde hokim bir 

statU kazanmasindan kaynaklanir. Tepe yonetiminin anla~ma 

proseslerinde hakem rolUyle gorev almasi, yukaridaki prob

lemlerin tumu i~in ortak bir ~ozUm olarak onerilebilir. 

2.1.1.4. Katki Marji Transfer Fiyat Yontemi 

Katki marji yonteminde transfer fiyatlori, mamulun 

sati~ f iyati ile toplam degi~ken maliyeti arasindaki far

ka e~it olan katki marj1n1n, mamu!Un Uretimini ger~ekle~

tiren bolUmlere, degi~ken maliyetleri ile orant1l1 olarak 

dag1t1lmas1 yoluyla bulunur. Konuyu rakamsal bir ornekle 

a~iklamak i~in, tirmanin Uretmi~ oldugu A mamulUnUn birim 

(1) James H.Shaub, a.g.k., s. 36. 
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sati~ fiyati 150 n, de~i~ken birim maliyeti, 100 R, X bolU

mUnUn degi~ken birim maliyeti, 60 R, Y bolUmUnUn degi~ken 

birim maliyeti, 40 n olsun. Katki marji yontemine gore, 

X Bo!UmUnUn Katki Marji 

Q~~~~~!~=~------------ X Firmanin Katki Marji 
Deg.Mal.-X+Deg.Mal.-Y 

60 R/Birim = I55-fi7§I~I;-- X (150 R/B -100 R/B) = 30 R/B 

X BolUmUnUn Uygulayacagi Transfer Fiyati 

T.F -X = u.M-X + K.M-X 

= 60 R/B+JOR/B 

= 90R/B, 

olarak bulunur. 

Y BolUmUnUn Katki Marji 

4x n/B = -----7---x 50 R/B = 20 n/B ioo n a ' 

olarak bulunur. 

fab!o 2.1. 'den gorUlecegi gibi, bu yonteme gore 

bulunan transfer f iyati Y bolUmUne uygulandigindo, Y bolU-
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mUnUn sagladigi katki marji, bu yonteme gore bulunan katki 

marjino e~it olacaktir. 

Bu yontemde,bo!Umler itibari kcr merkezleri olarak 

kabul edilirler. BolUm kcrlari, bolUm kararlorinin sonucu 

olorak olu~momokta, ancok momulUn katki marjinin bolUmlere 

dagitilmasi yoluyla elde edilmektedirler. Bu yontemde, 

transfer f iyatlarinin onceden kabul edilen bir degerleme 

yontemi ile belirlenmesi amaci gUdUlmektedir. BolUmler 

f irmanin katkisindan, yanlizca yukarida a~iklanan ~ekilde 

pay alabilirler. Bu durum kar~isinda, bolUmlerin verimsiz 

~ali~malarini onlemek i~in, f iili degi~ken maliyetler ye

rine, standart degi~ken maliyetlerin kullanilmasi son de

rece yaralidir. Bunun di~inda, yontemin, bolUmlerin katki 

marjlarinin kar~ilikli anla~malar yoluyla belirlenmesi 

~eklinde uygulandigi da gorUlmektedir. Ancak yontemin bu 

~ekilde uygulanmasi durumunda, bolUmlerin elde ettikleri 

korlari koybetmemek i~in, firmanin korli olobilecegi fir

satlarin ko~irilmasina sebep olmalari onlenmelidir (!). 

Bu yontem, ozellikle ara mamul pazorinin olmamasi 

veya eksik rekabet pazar ~artlari sonucu pazar f iyatinin 

gUvenilir bir anlama sahip olmamasi gibi durumlar kar~i

sinda, bolUmlerin itibari kor merkezleri olarak olu~turul

malarini saglar. ttibari kar merkezi kavrami, korin suni 

(1) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 39, 40. 
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olarak olu~turuldugu durumlar i~in, bolUmler arasindaki i~

birliginin saglanmas1 ve yoneticilerin motive edilebilmesi 

0~1s1ndan olduk~a yarorl1d1r. 

Yontemin en onemli dezavantaj1, bir bolUmUn, sagla

d1g1 maliyet tasorrufu kadar, katk1 marj1ndan pay alamama

s1d1r. BolUmler dU~UrmU~ olduklar1 maliyetleri nedeniyle 

ortoya ~ikan katk1 marji fazlol1g1n1 diger bolUmler ile 

payla~mak mecburiyetinde kol1rlor (1). Ornegin, X bolUmU

nUn maliyetlerini % 20 oron1ndo dU~UrdUgUnU varsoyalim. 

Saglonon katk1 morji art1~1, birim ba~1na 12 n olurken, X 

bolUmUnUn bu · arti~ton alacag1 pay, yanl1zco, birim ba~ina 

3.49 n olacakt1r. lablo 2.2. 1 den gorUlecegi gibi, X bolU

mUnUn maliyetleri birim ba~1na 12 R dU~erken, katk1 morji, 

birim ba§ina, 30 Il don, 33.49 R no yUkselmektedir. 

Normal olorok, bolUmUn katki morj1n1n, saglad1g1 

maliyet tosarrufu kador ort1~ gostermesi gerektigi holde, 

katki morj1ndaki arti~tan maliyet tasorrufu saglamayan bo

lUmUn daha f azla pay almas1, yontemin en onemli dezavan

taj1d1r. Bu dezavantajin giderilebilmesi i~in, katk1 marj1 

dag1t1m oranlar1n1 , bolUmlerin anla~arak belirlemeleri 

yoluna gidilebilir. Katk1 marji dag1t1m oranlari bu ~ekil

de belirlendiginde, ozellikle bo!Umlerden herhangi birinin 

maliyetletini azaltmas1 durumunda, bu oranlar yeniden be

lirlenebilir. 

(1) a.k., s. 41. 
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TABLO: 2.1 

Katki Marji Yontemine Gore Transfer Fiyatinin 

Belirlenmesi 

SATI~ TRANSFER DEGi~KEN KATKI 
MAMUL FiYATI FiYATI MALiYET MARJI 

X OOLuMU A 90ll/B 60TL/B 30TL/B 

Y BOLUMU A 150TL/B 90TL/B 40TL/B 20TL/B 

FiRMA A J~TL/B J~~TL/B =~TL/B 

TABLO: 2.2 

X BolUmUnUn Maliyet Tasarrufu Sa~lamasi 

SATI~ TRANSFER DEGi~KEN KATKI 
MAMUL FhATI FiYATI MALiYET MARJI 

X OOLOMU A 81.49TL/B 48TL/B 33 .49TL/B 

Y OOLOMO A 150TL/B 81.49TL/B 40Tt/B 28.51TL/B 

FIRMA A J,2QTl/B ~~Tt/B 62.00TL/B 
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2.1.2. Yonetim Kararlarinda Kullanilan Maliyet 

Kavramlarina Dayali Transfer Fiyat Yontemleri 

2.1.2.l. Firsat Ma!iyeti Transfer Fiyat Yontemi 

Firsat maliyetlerinin karorlor Uzerindeki etkisi, 

muhasebecilerin, ekonomistlerin ve davrani~ bilimcilerinin 

daima ilgiler i.ni c;ekmi~ tir ( l). Bir konuda tarkli sec;-enek-

lerin olmas1 durumunda, bu sec;eneklerden birine karar ve-

rilirken herbir sec;enegin getirilerinin kar~ila~tirilmasi 

gerekir. Herhangi bir sec;enegin tercih edilmesi, diger se

c;eneklerin getirilerinden vazgec;ildigi anlamina gelmekte-

dir. Aslinda, muhasebe ic;erikli herhangi bir maliyetle 

kar~ila~ilmamakla birlikte, bir karar kriteri olmasi baki-

mindan, tercih edilen sec;enegi takip eden en uygun sec;ene-

gin getirisi, sec;ilen sec;enegin f irsat maliyetini olu~tu-

rur. 

Firsat maliyeti kavrami geni~ olarak, Uretim arac;-

larinin alternatif kullanimlari ve alim, satim karorlari 

ic;in kullanilmaktadir. Bu nedenle, transfer fiyat proble-

minin c;ozUmUnde de f irsat maliyetleri kavraminin onemli 

bir yeri vardir. Firsat maliyeti kavraminin firmanin kor 

maksimizasyonunun gerc;ekle~tirilmesinde ve f irma kaynak-

fer f iyat yontemi olarak kullanimi, yararli sonuc;lar sag-

(1) Robert !:.Hoskin, "Opportunity Cost and Behaviour", 
Journal of Accounting Research, Spring 1983, s. 78. 
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!or. Genelde, muhasebeciler, firsat maliye~i kavramini, 

iirketin kar maksimizasyonu amaci i~in kullanirlarken, ma

tematik programcilar, firma kaynaklarinin optimum dagitimi 

probleminin ~ozUmUnde kullanmi~lardir. 

Bir transfer f iyat yontemi olarak firsat maliyetle

rine dayali transfer fiyatlarinin, iirketin kor maksimi

zasyonu probleminin ~ozUmUnde nasil kullanilabilecegini 

rakamsal bir ornekle a~iklayalim. 5rnegimizi alternatif A 

ve B mamulleri i~in geli~tirelim. X bolUmUnUn, Uretmi~ ol

dugu A mamulUnU yanlizca d1i pazara satabildigini, 8 mamu

lUnU ise, Y bolUmUnde ek Uretim prosesi yapilip satilmak 

Uzere, f irma i~ine satabildigini varsayalim. A mamulUnUn 

sa,ti~ fiyati, 200 TL/B, 8 mamulUnUn sati~ fiyati 240 TL/B, 

A mamulUnUn degiiken maliyeti 120 TL/B, B mamulUnUn degii

ken maliyeti, X bolUmUnde, 80TL/B, Y bolUmUnde, 4QTL/B ola

rak kabul edilsin. X bolUmU A mamulUnUn firma d1~ina sati

~indan birim ba~ina, 80TL/B (200TL/B-120R/B) lik bir katki 

marji elde ederken, B mamulU Y bolUmU taraf1ndan sat1ldig1 

i~in Y mamulUnden herhangi bir katki elde edememektedir. 

Bunun sonucu olarak, Y mamulU i~in kctlandigi degi~ken mc

liyetler nedeniyle, birim ba~ina 80TL'lik negctif bir kat

ki ile kcr~ilcimaktadir. Bu durumda, bcg1msiz bir kcr mer

kezi olarak, X bolUmU, B mamulUnUn Uretiminden vazge~me 

karari alacak ve bUtUn Uretim kapcsitesini A mamulUnUn 

Uretimi i~in kullanacaktir. Firmc dUzeyinde B mamulUnden 

saglanan katki 120TL/B (240TL/B-(80TL/B+40TL/B) ) dir. X bolu-
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mUnUn B mamulUnden vazge~mesi durumunda, f irma 40R/B 

(120R/B-80R/B} lik bir katk1 marj1 kayb1na ugrayacakt1r. 

X bolUmUnUn bolum kcrlar1n1 maksimize etmek i~in, B mamulU

nUn Uretiminden vazge~me karar1 almas1, f irman1n kor maksi

mizasyonu amacina ula~mas1n1 engelleyecektir. X bolUmU, B 

mamulUnUn transferini A mamulU yerine B mamulU Uretmesinin 

f 1rsat maliyetini temel alan bir transfer f iyat1 ile ger

~ekle~tirebilmesi durumunda, bolUm korlarinda herhangi bir 

ozalma ile kar~1la~mayacag1 i~in, B mamulUnUn Uretimine 

devam edecektir. ~Unku, bu durumda, bolUm, yanl1zca A ma

mulU Uretmesi durumunda elde edecegi katk1ya e~it bir kat

k1y1 elde etme imkan1na sahip olobilmektedir. A mamulUnUn 

katk1 marj1, B bolUmUnUn tirsat maliyetidir. X bolUmU B 

mamulUnU Uretme karar1 ald1g1nda, A mamulUnUn katk1 mar

j1ndan vazge~mi~ olmaktad1r. Bu durumda, B mamulU, X bolu

mU i~in, en az A mamulUnUn katk1 marj1na e~it bir tutarda 

getiri saglamal1d1r. Ornegimizde, B mamulUnUn firsat mali

yeti, A mamulUnUn katk1 marj1na e~it olarcik, 80R/B olarak 

belirlenecektir. X bolUmU B mamulUnden de birim ba~ina 

80R 1 l1k bir katk1 elde edebilmek i~in, transfer fiyat1n1 

160R/B (80R/B+80R/B) olarak belirlemesi gerekir. Bu yonte

me gore, B mamulUnUn transfer f iyat1, f 1rsat maliyeti ile 

degi~ken maliyetinin toplanmasi sonucu bulunacakt1r. Tab

lo 2.3. 'de, X bolUmUnUn B mamulUnUn Uretiminden vazge~ip 

yalnizca A mamulUnU Uretmesinin, Tablo 2.4. 'de ise A·ve B 

mamullerinin her ikisioin de Uretilmesinin, bolUmler ve 

tirma dUzeyindeki sonu~lar1 a~1klanmaktad1r. Toblo 2.4. 



TABLO: 2.3 

X BolUmUnUn Yanlizca A MamulUnU Oretmesi 

SATI~ TRANSFER DEGt~KEN KATKI ORETIM TOP LAM 
tvWviUL FtYATI FiYATI MAU YET MARJI Mi KT ARI KATKI MARJI 

X BOLOMO A 200Tl/B - 120Tl/B 80Tl/B 200 Birim 16.000 TL 
Y Bt>LOMO 

FtRMA A ~~~TL/B J:~~Tl/B ~2Tl/B ~22 Birim !g:2R2 TL 

TABLO: 2.4 

X BolUmUnUn A ve B Mamullerini Oretmes~ 
CX> 
0 

SATI~ TRANSFER DEGi~KEN KATKI 0RET1M TOP LAM 
MMiUL Ft YA TI FlYATI MAU YET MARJI MtKTARI KATKI MARJI 

X Bt>LOMO A 200Tl/B 120Tl/B 80Tl/B 100 Birim 8.000 TL 
B 160Tl/B 80TL/B 80Tl/B 100 Birim 8.000 TL -

TOP LAM 80TL/B 200 Birim 16.000 TL 
Y Bt>LOMO B 240Tl/B l60Tl/B 40Tl/B 40Tl/B 100 Birim 4.000 TL 
FlRMA A 200Tl/B 120TL/B 80TL/B 100 Birim 8.000 TL 

B 240Tl/B 120TL/B 120TL/B 100 Birim 12.000 TL -
TOP LAM 440Tl/B ~~2TL/B ~~2Tl/B ~22 Birim ~~=~22 Tl 
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ayn1 zamanda f irmanin kor maksimizasyonuna ula~t1g1 durumu-

do a~iklar (1). 

Transfer f iyatlarinin firsat maliyeti esas1na g~re 

be!irlenmesi, sistemin ama~larin uyumlulugu amac1n1 kar~i-

larken, ayni zamanda, bolUmlerin performans degerlemesi 

amaci i~in de uygundur. Bu yonteme gore belirlenen trans-

fer f iyatlar1, bolUm korlar1n1n bolUmlerin ger~ek perfor-

manslarini yansitacak ~ekilde belirlenmesini saglar. Bunun 

sonucu olarak, bolUm yoneticileri adil ve do~ru bir ol~U 

ile degerlendirildikleri kanaatine sahip olacaklar ve ~ir-

ketin ama~larina dogru motive edilebileceklerdir. 

Firsat maliyetleri yonteminin en onemli dezavanta-

j1, firsat maliyetleri kavram1n1n anla~1lma ve uygulama 

zor!ugudur. Alternatiflerin saglad1g1 getirilerin ve gi-

derlerin, tam ve dogru bir ~ekilde belirlenmesi her zaman 

i~in mUmkun olmayabilir (2). 

(1) Ele ald1g1m1z rakamsal ornekte, X bolUmU AmamulUnden 
daha fazla katki marji elde ettigi alternatif bir ma
mul Uretip satmak olanag1na sahip oldugunda, B mamulU
nUn f irsat maliyeti olarak yeni alternatif mamulUn 
katki marj1n1 kabul etmesi gerekir. Bir ba~ka durumda, 
Y bolUmUnUn Bu mamulUnden daha fazla katki saglayan 
alternatif bir mamul Uretip satabilmesidir. Bu durumda, 
Y bolUmU X bolUmUnden B mamulUnUn al1m1n1 durdurocak
t1r. Transfer fiyatlar1n1n firsat moliyeti yontemine 
gore belirlenmesi, her iki durum i~in de, bolUmlerin 
~irketin kcr maksimizasyonunu ger~ekle~tirecek ~ekilde 
karar almalar1n1 saglayacaktir. 

(2) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 33. 
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~ol1~mom1z1n dordUncU bolUmUnde a~1klod1g1m1z mate

matik progromlama yakla~1m1 modelleri transfer fiyatlar1-

nin belirlenmesinde f irsat maliyetleri kavram1n1 temel 

al1rlar. Ayrica, optimum transfer fiyat1n1n belirlenmesin-

de de, firsat maliyetleri kavrami temel al1nmaktad1r. 

2.1.2.2. Marjinal Moliyet Transfer Fiyot Yontemi 

Transfer f iyatlori ile ilgili teorik ~oli~malarda, 

marjinal maliyet kavrom1n1n onemli bir yeri vordir. Ozel-

likle, ekonomistler, transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde 

marjinal maliyetleri temel al1rlar. Morjinal maliyet kov

ram1 literatUrde farkl1 anlamlardo kullon1lmoktad1r. Orne-

gin, bazi ekonomistler bu kavram1, belirli bir Uretim se-

viyesinde Uretilen en son birimin moliyeti olarak tanim-

larlar. Bu gorU~e gore, transfer fiyat1 Uretilen birimin 

degil, sot1c1 bolUmUn morjinal maliyetine gore belirlenme-

lidir (1). Bizce, transfer fiyatlar1na uygulanmas1 0~1s1n-

don, morjinal moliyetin Uretim ~ikt1lar1ndaki kU~Uk bir 

degi~ikligin sonucu toplam maliyetteki degi~me ~eklindeki 

tan1m1 doho uygundur (2). ~UnkU, al1c1 bolUm transfer et-

mi~ oldugu mamulUn fiyot1 olarak, sat1c1 bolUmUn marjinal 

maliyetlerini kabul etmeyebilir. 

loplam maliyet, toplam degi~ken ve sabit maliyetle-

rin toplomina e~ittir. Teorik olorak degi~ken maliyetin 

(1) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 638. 

(2) Rolph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 59. 
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toplam tutar1 deOi~irken , sabit maliyet degi§mez. Toplam 

maliyetteki degi~me, Uretim miktor1ndaki degi§me sonucu 

degi§ken maliyetlerin toplam tutar1ndaki degi§meden kay

naklonir. Dolay1s1 i!e, benimsemi§ oldugumuz tan1ma gore 

marjinal maliyet, degi§iklik onces! Uretim seviyesindeki 

toplam veyo degi~ken maliyet ile, degi~iklik sonros1 Ure

tim seviyesindeki toplam veya degi§ken maliyet aras1ndaki 

fork, Uretimin degi~en miktar1na bolUnmek suretiyle bulu

nacakt1r. 

Morjinal Uretim maliyetleri optimum Uretim seviyesi

ne kadar azalarak, optimum Uretim seviyesinde minimum olur

ken, bu seviye a~1ld1g1nda tekrar yUkselmeye ba~lor. Tablo 

2.5. 1 den gorUldUgU gibi, ~irketin Uretimi 0 birimden 400 

birime yUkse!diginde, marjinal maliyet birim bo§ina 2.25 

n. 1 dan, 0.80 n.na kadar dU~mekte ve 400 birimden sonra yUk

selerek 900 birimde 4.50 n/B e ula§maktad1r. Birim marjinal 

maliyetteki bu farkl1l1k, 400 birime kadar her yUz birimlik 

Uretim diliminde, birim bo~1na kullan1lon Uretim foktorUnUn 

bir onceki yUz birimlik Uretim diliminde kullan1landon daha 

oz, daha sonroki her yUz birim i~in daha fazla olmosindan 

kaynoklan1r (1). Bir ba§ka ifade ile, Uretim birimi bo§ina 

kullon1lan Uretim faktorlerinde maksimum verimlilige ula-

§ ild1g1nda, marjinal maliyet minimum olurken, marjinal ma

liyetteki yUkselmeler, Uretim birimi ba§ina kullanilan Ure

tim faktorlerindeki verimliligin azolmas1ndan kaynaklan1r. 

(1) ~I s. 6U. 
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Ornegin, bir Uretim i§letmesinde yUz birimlik Uretim yapil

diginda 10 i~~i ~ali~tiriliyorsa, ikiyUz birimlik Uretim 

yapilmak istendiginde, 20 i§~i ~ali§tirmak gerekmeyecek, 

TABLO: 2.5 

Marjinal Oretim Maliyetinin Belirlenmesi 

A B c D E F 

Oretilen Toplam Toplam Toplam Toplam Marjinal 
Birim Sabit Degi§ken Mali yet Maliyetteki Maliyet 
Sayisi Maliyet Maliyet (B+C) .AD A.D/AA 
(Birim) {TL) (TL) {TL) (TL) (TL/B) 

Q,_: 400 0 400 0 0 

100 400 225 625 625 2.25 

200 400 375 775 150 1.50 

300 400 490 890 115 1.15 

400 400 570 970 80 0.80 

500 400 650 1050 80 0.80 

600 400 765 1!65 115 l.15 

700 400 990 1390 225 2.25 
800 400 1290 1690 JOO 3.00 
900 400 1740 2!40 450 4.50 

A A= Uretim Miktarindaki Degi§me 

~D = Toplam Maliyetteki Degi§me 

belkide 15 i§~i yeterli olacaktir. Bunun nedeni, onceki 

10 i§~inin 100 birimlik Uretim seviyesinde, maksimum ve-

rimlilik sinirlarinda bulunmami§ olmalarindan kaynakla-

nir. Bir genelle§tirme yaparsak, mevcut Uretim faktorle-

rinden belli bir Uretim seviyesine kadar maksimum ve~im-

lilikle yararlanilamadigi gibi, belli bir Uretim seviye-

sinden sonra da, maksimum verim seviyesinden dU§U§lerle 
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kari1lai1l1r. Bizce bunun temel nedenleri, belli bir Ure

tim seviyesine kadar, optimal Uretim faktorleri kombinezo

nunun sa~lanamamasi, belli bir Uretim seviyesinden sonra 

do, Uretim foktorlerinin verimli bir ~ekilde kullanilmo 

kabiliyetinin yitirilmesidir. 

Bir Uretim iiletmesi, satii problemi olmodik~a, 

Uretmii oldugu birimlerin marjinal maliyeti, bir onceki 

Uretim dilimindeki morjinol moliyetten dU~Uk oldugu mUddet

~e, marjinal maliyetleri art1ncaya kadar Uretimine devam 

etmesi gerekir. t~letme bunun sonucu olarak, minimum marji

nal maliyet seviyesindeki Uretim hacminde karar kilacaktir. 

Bununla birlikte, bu noktado Uretim yapman1n ekonomik olup 

olmad1g1 tart1i1labilir. tiletmenin ekonomik veyo ters an

lami ile ekonomik olmayan Uretim s1n1r1, iiletmenin marji

nal maliyetleri ile marjinal gelirleri kari1lait1r1lmak 

suretiyle belirlenmelidir. Iiletmenin ekonomik olmayon 

Uretim s1n1r1, marjinal maliyetlerinin, marjinal gelirle

rini ait1g1 noktada bailar. Bir baika ifade ile, iiletme, 

marjinal maliyetleri ile marjinal gelirlerinin eiit oldu

gu noktaya kadar Uretimine devam etmelidir (1). 

Marjinol gelir, Uretim miktarindaki ku~uk bir degi

iiklik sonucu, toplam gelirde ortaya ~ikan bir degiime 

olorak tonimlanabilir (2). Ornegin Tablo 2.6. 'don gorUle-

(1) o.k., s. 62. 

(2) a.k. 
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cegi gibi, Uretim i~letmesi, ~irket olarak pazarda birim 

fiyati. 3 .40 TL don 100 birim satti.gi.nda, 340 TL toplam gelir 

elde ederken, birim fiyati. 3.20 TL don 200 birim satti.gi.nda 

640 TL toplam gelir elde etmektedir. Bu iki sati.~ seviyesi 

arasi.nda ~irketin toplam gelirlerinde, 300TL(640TL-340TL)li.k 

bir arti.~ olmaktadi.r. ~irketin marjinal geliri, toplam ge

lir art1~1 toplam sati.~ miktari.ndaki arti.~a bolUnmek sure

tiy le, 3TL/B(300TL/100B) olarak bulunacakti.r. Tablo 2.6. 'don, 

~irketin ekonomik Uretim s1n1r1n1n, 600 birim oldugu anla

~i.li.r. Bunun Uzerine ~1k1ld1g1nda 1 ornegin 700 birim Ure

tildiginde, 2.25 TL olan birim ba~i.na marjinal maliyet, 

1.00 TL olan birim ba~i.na marjinal geliri a~acak ve birim 

ba~i.na 1.25 TL.li.k bir zararla kar~1la~1lacakt1r. Tablonun 

son sUtununda, ~irketin toplam katki marji.ni.n 600 birimlik 

Uretimde maksimum oldugu, Uretime devam edilmesi halinde 

katki. marjini.n azaldigi. hatta 900 birimlik Uretimde nega

tif bir katki. marji ile kar~1la~1ld1g1 gorUlmektedir. Yine 

E sUtunu incelendiginde, birim ba~i.na marjinal gelirin 

3.40TL/B den, 900 birimde, 0.20TL/B e kadar dU~tUgU gorUlUr. 

Yukarida vermi~ oldugumuz ornek, eksik rekabet 

~artlari. i~in ge~erlidir. ~UnkU, eksik rekabet pazar ~art

lari.nda, Uretilen miktarlari.n satilabilmesi i~in, miktar 

arttik~a fiyatlarin dU~UrUlmesi gerekli olmaktadir. 

Tam rekabet pazar ~artlarinda durum farl1d1r. Tam 

rekabet pazar ~artlarinda, bir ~irketin pazarda olu~an 



87 

TABLO: 2.6 

Ekonomik Oretim S1n1r1n1n Belirlenmesi Amoc1 

ile Marjinal Maliyet ve Marjinal Gelirlerin 

Kar~1la~t1r1lmas1 

A B c lJ E F li H 

Top. ~irketin 
Oretilen Sat~ Top. Ge.lir Marj Marj. Marj. Katk.i 
Birimler Fiyat. Ge!ir Art1~1 Gelir Mal. Kar Marji 
Say1s1 (AxB) (A<;) (D/A) T.2.5 (E-F) !F 
(Birim) (Tl/B) (TL) (Tl) (TL/B) (Tl/B) (TL/B) (Tl) 

0 0 0 0 u 0 0 0 

100 3.40 340 340 3.40 2.25 1.15 115 

200 3 .20 640 340 il3.00 1.50 1.50 265 

300 3.00 900 260 2.60 1.15 1.45 410 

400 2.80 1120 220 2.20 0.80 1.40 550 

500 2.60 1300 180 1.80 0.80 1.00 650 

600 2.40 1440 140 1.40 1.15 u.25 675 

700 2.20 1540 100 1.00 2.25 (L 25) 550 , 

800 2.00 1600 60 0.60 3.00 (2.40) 310 

900 1.80 1620 20 0 .2U 4.50 (4.30) (120) 

fiyattan Uretiminin tamam1n1 satabilecegi vorsay1l1r. Bu 

~artlarda, ornegimizdeki ~irket marjinal maliyetleri pazar 

tiyat1n1 a~mad1g1 sUrece, Uretimini arttirmaya devam ede-

cektir. Ornegin, pazarda olu~an fiyatin 2.60n/B oldugunu 

vorsayarsak, ~irketin 700 birime kadar Uretime devam etme-

si ekonomik olacakt1r. ~UnkU, ~irket bu Uretim seviyesin-

de, birim ba~ina 0.35Tl(2.60TL/B-2.25 Tl/B) lik bir marjinol 

kor elde etmektedir. Ancak ~irketin 700 birimin UstUnde 

Uretim yapmasi ekonomik olmaz. ~Unka, 700 birimden sonra 
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Uretilen birimlerin marjinal maliyetleri pazar fiyatini 

a~mi~ olacagi i~in, Uretim birimi ba~ina elde edilen mar-

jinal kar negatif olacaktir. 

Transfer fiyatlari marjinal maliyetlere gore belir-

lenirken, transfer fiyati olarak, marjinal maliyetin mar-

jinal gelire e~it oldugu noktadaki degeri esas alinir. 

~UnkU bu noktado bolUmUn kori maksimum degerine ula~mi~ 

olmoktadir. 

Marjinal maliyetlerin belirlenmesinde kar~ila~ilan 

sorunlar nedeniyle, uygulamada, marjinal maliyetleti temel 

clan transfer fiyat yontemi kullanilmamaktadir. (1). Sirin-

ci sorun, marjinal maliyet tablosunun hazirlanmasinda or-

taya ~ikar. ~irketlerin nodiren belli bir Uretim kapasite

sinin altinda veya UstUnde Uretim yapmalari nedeniyle, 

marjinal maliyet tablosundaki Uretim araliklarinin mali-

yetleri belirlenemez. Bunun yaninda, teorik a~iklamalar 

i~in kullanilan varsayimlarin her zaman i~in pratige uygun 

olmamalari, ayri bir sorun olarak k~r~imiza ~ikar. Orne-

gin, sabit olarak kabul edilen maliyetler pratikte degi~e-

bilmekte, yine yari degi~ken maliyetler non-lineer bir de

gi~im gostermektedirler. Bir diger sorunda, bolUm korinin 

morjinal moliyetlere gore belirlenememesidir (2). Bilindi-

gi gibi, bo!Um kari bolUmlerin performonslarinin de~erlen-

(1) a.k., s. 62. 

(2) James M.Fremgen, a.g.k., s. 27. 
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dirilmesinde bir ol~U niteligindedir ve sistemin perfor

mans de~erleme amacinin yerine getirilebilmesi i~in, bolUm 

korinin belirlenmesi gerekir. 

2.1.3. Maliyet Arti Transfer Fiyat Yontemi 

Bu yontemde transfer f iyati Uretim biriminin fiili 

veya standart maliyetine, belli bir kor payi eklenmek su-

retiyle belirlenir. Maliyet rakami olarak, uygulamada ge-

nellikle tam maliyet rakaminin kullanildigi gorUlmektedir 

(l}. Maliyet Uzerine eklenecek kor payi, maliyetin belli 

bir yUzdesi olarak belirlenen bir marj olabilecegi gibi, 

bolUmler orosinda anla~ma yolu ile belirlenen veyo tepe 

yonetimi taraf indan dikte edilen bir kor rokam1 do olabi-

lir. Transfer fiyat1n1n belirlenmesinde maliyete ilave 

edilecek kor marji, genellikle moliyetin %10 ilo %40 faz-

lasi olarak belirlenir (2). 

Moliyet arti~yonteminin en onemli avantaj1, uygula-

ma kolayl1g1 saglamasi ve muhosebe kayitlarinda gosterile-

bilmesidir. Diger bir avantaji, ara mamul pazar1n1n olma-

masi durumundo, bolUmlerin itibari kor merkezleri olarak 

degerlendirilmelerinin mUmkUn olmas1d1r. Ayr1ca bu yontem

le, ~irketin katki marji, transfer fiyatlari i~indeki kor 

marjlor1 vas1tas1yla bolUmlere kolayca dag1t1labilmekte-

(1) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 640. 

{2} James A.Cashin, Ralph $.Polimeni, a.g.k., s. 718. 
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dir (1). 

Yontemin onemli bir dezavantaji, bolUm maliyetleri

nin etkin bir ~ekilde kontrol edilememesi durumunda, mali

yetleri yUkselen bolUmlerin daha fazla kor payi elde etme

leridir. Bu durum bolUmlerin performans degerlemesinde an

lamsizliklara neden olur. Bu sorunun giderilebilmesi i~in, 

temel olarak standart maliyetlerin kabul edilmesi yararli 

olacaktir. Bu yontemde performans degerlemesi amacinin ze-

delenmesine neden olan bir diger durum do, kor morji, bo

lUmlerin kar~ilikli anla~malariyla belirlenirken ortaya 

~ikar. BolUmler kor marjlarini belirlerken, cari pazar ri

yat1 gibi ger~ek piyasa verilerini esas almal1d1rlar. Aksi 

takdirde, bolUmler ger~ege uygun olmayan karlarla rapor

lanmi~ olacaklarindan, sistemin performans degerlemesi 

amac1 yerine getirilememi~ olacaktir (2). 

2.1.4. Ozel Ama~lar l~in Gel~~tirilmi~ Kor Merkezi 

Transfer Fiyat Yontemleri 

Baz1 transfer fiyat yontemleri, transfer f iyatlar1 

uygulamas1 ile ilgili olarak gerek f irma i~inde ve gerek

se pazarda kar~1la~1lan sorunlarin ~ozUmU amaciyla geli~

tirilmi~lerdir. A~agida ozel ama~lar i~in geli~tirilmi~ 

yontemler olarak ifade ettigimiz, ge~ici transfer f iyat 

(1) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 64, 65. 

(2) a.k. 
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yontemi, ikili transfer f iyat yontemi ve hakem usulu trans-

fer f iyat yontemlerini ac;:1klayacag1z. 

2.1.4.1. Ge~ici Transfer Fiyat1 Yontemi 

Bazen herhangi bir §irketin faaliyetleri ile ilgili 

problemleri veya olumsuz finansal §Ortlar1 sonucu, bazende 

bir endUstride onemli bo§ kapasitelerin olmas1 durumunda, 

pazarda normalden dU§Uk fiyatlarla kar§1la§1labilir (1). 

Bu gibi durumlarda, f irma i9inde uygulanacak transfer f i-

yat1n1n, pazarda olu§an dU§Uk f iyatlara gore ayarlanmas1 

gerekecektir. 

Bir §irket pazardaki fiyat1 etkilemek amac1yla dU-

§Uk fiyat teklif etmez. Onun amac1 ic;:inde bulundugu olum-

suz finansal §Ortlar1 a§makt1r. Bu durumda, al1c1 bolUm, 

sat1c1 bolUmden §irket ic;:i sat1§lar1nda do, di§ sati§lar-

do uygulad1g1 fiyati uygulamas1n1 isteyecektir. DU§Uk fi-

yatlorin §irket §Ortlarindan kaynaklanmayip, endUstrideki 

bo§ kapasitelerin sonucu olarak ortaya c;:1kmas1 durumunda 

da, transfer f iyatlar1n1n dU§Uk pazar f iyatlar1na gore 

belirlenmesi gerekir {2). 

Gec;:ici transfer f iyatlari, sat1c1 va al1c1 bolUmle-

rin performans degerlemelerini olumsuz yonde etkiler~ Sa-

(l) LiteratUrde "Distress Prices" o!arak ifade edilen bu 
transfer f iyat1n1, gec;:ici bir f iyat olmasi nedeniyle, 
11 Gec;:ici Transfer Fiyat1 11 terimi ile ifade etmeyi uygun 
bulduk. 

(2) James M.Fremgen, a.g.k., s. 29. 
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tici bolUm fozlo koposite durumundo bile, morjinol moli-

yetlerinin altindo bir transfer fiyot1no istekli olmoya-

caktir. Bununla birlikte, satici bolUmUn pazardaki dU~Uk 

fiyota e~it bir fiyatla firma i~ine sati~ yapmosi, bolUmUn 

korlarini dU~Urse bile, bir butun olarak f irmo i~in yarar-

11 olocakt1r. Kise donemde, satici bolUmUn yoneticisi mar-

jinal maliyetlerini a~incaya kadar pazar fiyat1na uyum 

saglamaya ~ali~ir. Uzun donemde, bu fiyatin bolUm Uzerin-

deki etkilerini tahmin etmek suretiyle, Uretim ara~lari-

nin bazilarini farkli mamullere kaydirip kaydirmayacagini 

kararla~tirmalidir. Ancak, egilimin tum endUstride benim-

senmesi durumunda, endUstrinin orzinda meydono gelecek du-

~U~ler nedeniyle fiyatlarin yUkselmesi, uzun donemde bir 

butun olarak firmanin aleyhine olacaktir (1). 

~atici bolUmUn performans degerlemesinin olumsuz 

olarak etkilenmemesi i~in, uzun donem i~in uygulanacak or-

talama bir fiyat, transfer fiyati olarak kabul edilebilir. 

Ancak bu uygulomo olici bolUmUn kiso donemli performansini 

olumsuz yonde etkileyecektir. Alici bolum yoneticisi, bo-

!Um korini oldugundan oz gosteren bu uyguloma kar~isinda, 

adil ve uygun bir perf ormans ol~UsUne sahip olamadigini, 

bog1ms1zl1g1n1n zedelendigini one sUrebilir (2). 

Bu gibi zor ~artlar altinda sistemin temel ama~la-

rini kar~ilayan bir transfer fiyat uygulamasinin bulunma-

(1) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 636. 

( 2) a. k. , s. 63 7. 
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si zor oldu~u i~in, oncelikle sistemin ama~ uyumlugu (kor 

maksimizasyonu) amac1n1 saglayan ~ozUmlerin ara~t1r1lmas1 

gerekir. 

Z.1.4.2. 1kili (Dual) Transfer Fiyati Yontemi 

Alici ve satici bolUmlerin transfer f iyatindan bek

lentileri farkli olabilir. Orne~in, alici bolUm transfer 

f iyatini Uretme veya satinalma karorinda veya nihai mamul 

sati~ f iyotini belirlemede kullanirken, sotici bolUm 

transfer fiyatini, bolUm kor1n1n olu~turulmosindo veyo bir 

UretimUretim bolUmU kor1n1n sozkonusu edilmedigi herhongi 

bir fiyoto kor~i kendini korumada kullanobilir (1). 

lkili transfer f iyat uygulamasinda, ornegin X bolU

mU Y bolUmUne transfer ettigi birimler i~in, pazor f iyoti

no e~it bir transfer f iyati belirlerken, Y bolUmUne uygu

lanan transfer f iyati bu f iyatin alt1ndo bir f iyat olabi

lir. 

Transfer edilen mamuller i~in, pozor fiyat1n1n ol

mamasi veya ~irket d1~1ndo herhangi bir tedarik koynag1 

bulunmamosi gibi durumlarla kariilaiilabilir. Ornegin ara 

mamul veya hammodde yonlizca iirketin bUnyesindeki sat1c1 

bolUmden elde edilebilir. Bu gibi durumlarda, sot1c1_ bo

lUmUn uyguloyacagi transfer f iyat1n1n, al1c1 bolUmUn per

formonsini etkilememesi i~in, ikili transfer f iyati uygu-

{l) Adolph Motz, Milton F.Usyr, o.g.k., s. 888. 
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lanabilir. Satici bolUm transfer fiyatini belli bir kor 

payini kapsayacak ~ekilde belirler.ken, alici bolUme yUk

lenilen transfer f iyati, mamulUn standart direkt birim ma-

liyeti olobilir (1). 

Farkli oma~lar i~in farkli transfer f iyatlarinin 

kullanilmasiyla, merkezka~la~t1rman1n gerekleri daha ko-

lay yerine getirilebilir. 5rnegin, bir transfer fiyati 

ama~ uyumlulug~nun elde edilmesine yonelik olurken, bir 

digeri yoneticinin ~abalar1n1 desteklemek amacino yonelik 

olabilir ( 2). 

tkili transfer f iyatlar1 a~agidaki ~ekillerde olu~-

turulabilir (3): 

l - Sat1c1 bo!Um pozar f iyati esasina, anla~mal1 

fiyat esasina dayali transfer fiyatlar1n1 veya ~irket i~i 

sat1~larda kendi karinin hakem usu!Uyle belirlendigi 

transfer fiyatlar1n1 kullanabilir. 

2 - Sat1c1 bolUmUn degi~ken maliyetleri veya de

gi~ken maliyetleri ile sabit maliyetlerinin belli bir 

kism1 al1c1 bolUme transfer edilir. 

(1) James H.Sahub, a.g.k., s. 36. 

(2) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 642. 

(J) Adolph Matz, Milton F.Usyr, a.g.k., s. 888. 
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Ikili transfer f iyati uygulamasi sonucundo, bolUm

ler daha uygun performons ol~Ulerine sahip olocaklarin

dan, ~irketin ama~larina dogru motive edilmeleri mUmkUn 

olabilecektir. Ornegin, X bolUmU maliyet art1 yontemini 

kullanmak suretiyle, Y bolUmUne satt1g1 birimlerin f iyat1-

n1 6.50 TL/B((5Tl/B+(5TL/Bx%30)) olarak belirlerken, Y bolu

mUne yUklenilen transfer f iyat1 do X bolUmUnUn degi~ken 

moliyetine e~it olorok 3.50 R/B olarok kabul edilebilir. 

Bu durumda her iki bolUm de uygulanan transfer f iyatlar1 

nedeniyle yUksek bir performons gostermi~ olacakt1r. Boy

lece bolUmler ~irketin oma~lor1na dogru motive edilmi~ 

olurlarken, uygulanon transfer f iyoti, iirketin yorarino 

olacok, dogru ve ekonomik kororlorin al1nmos1n1 do mUmkUn 

k1lacokt1r. 

fkili transfer f iyati uygulamasinda en onemli so

run, sat1c1 ve al1c1 bolUmleri i~in farkli olarak uygula

nacak transfer fiyatlar1n1n nas1l belirlenecegidir. tkili 

transfer f iyatlar1n1n belirlenmesinde, tepe yonetimi ha

kem olorak gorev yapmal1d1r. Aksi tokdirde, sot1c1 bolUm 

yUksek transfer f iyot1, ol1c1 bolUm ise dU~Uk transfer 

tiyati uygulomak suretiyle, bolUm karlar1n1 yUksek goster

mek isteyebilirler. Bu durumda, ozellikle sistemin perfor

mans degerlemesi omoci yerine getirilememii olacaktir. 

Yontemin neden oldugu bir diger sorun do, bolUm yonetici

lerinin moliyetlerin kontrolu ile ilgili olorak, ihmolkar 

ve onemsemez bir tutum i~ine girebilmeleridir. 
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1kili transfer f iyat1 yonteminde, ~irket i~in be

lirlenen toplarn kor, bolUm korlar1n1n toplam1ndan dU~Uk 

olabilir. Tablo 2.7. 'den gorUlecegi gibi, firrnan1n toplam 

katk1 marj1 256.000 n olarak ger~ekle~irken, x ve y bo

lUmlerinin katk1 rnarjlar1 toplam1, 512.000 R olarak go

rUlmektedir. Bu fork, farkli iki transfer fiyatinin uygu

lanrnas1ndan kaynaklan1r. X bolUrnu Y bolUmUne transfer et

mi~ oldugu birimler i~in transfer f iyat1n1 birirn ba~1na 

6.50 R olarak belirlerken, Y bolUrnUne X bolUmUnUn de~i~

ken maliyetlerine e~it bir transfer f iyat1 yUklenrnekte

dir. Finansal tablolar haz1rlan1rken, bu farkl1l1g1n eli

mine edilmesi gerekir. 

Bu yontemde, sat1c1 bolUm f irma di~i ve i~i sat1~ 

hacmini bUyUtebilmesi i~in te~vik edici bir kora sahip 

olurken, al1c1 bolUme uygulanan transfer f iyat1 i~inde 

sat1c1 bolUmUn kor pay1 bulunmamaktadir. Al1c1 bolUmUn 

maliyetleri firman1n ger~ek maliyetleri oldugundan, dogru 

ve ekonomik kararlar1n al1nabilmesi i~in, al1c1 bolUme 

uygulanan transfer f iyat1n1n sat1c1 bolUmUn kar pay1n1 

kapsamamas1 gerekir (1). 

Yontern keyf i ve arzu edilmeyen uygulamalara neden 

oldugu i~in, pratikte ragbet gormemektedir. 

( l ) a . k . 



X BOLOMU 

Y BOLOMU 

F1RMA 

TABLO: 2.7 

1kili Transfer Fiyati Uygulamasinda BolUm Korlari Toplaminin 

Firma Korindan Fazla Olmasi 

SATI~ TRANSFER DEG1~KEN 
F1YATI F1YATI MAL1YET KATKI MARJI ORET1M M1KTARI 

6.50TL/B 3.30TL/B 3. 20TL/B 80.000 Birim 

12.50TL/B 3. 30TL/B 6.00TL/B 3. 20TL/B 80.000 Birim 

12 .50TL/B 9. 30TL/B 3. 20TL/B 80.000 Birim 

TOPLAM KATKI MARJI-X + TOPLAM KATKI MARJI-Y TOPLAM KATKI MARJI-F1RMA 

256.000 TL + 256.000 TL 256.000 TL 

512.000 TL 256.000 TL 

TOPLAM 
KATKI MARJI 

256.000 TL 

256.000 TL 

256.000 TL 
'() 

"' 
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2.1.4.3. Transfer Fiyatlarinin Hakem Tarafindan 

Belirlenmesi Yontemi 

Bu yontemde, transfer fiyatlari iirketin tepe yone-

timi tarafindan belirlenir (1). Transfer fiyatlarinin ha

kem tarafindan belirlenmesi, iU gibi durumlarda tercih 

edilebilecek bir yontemdir (2). 

1 - Pozar f iyatinin olmamasi. 

2 - Tepe yonetiminin soz konusu mamulleri politik 

nedenlerle dii pazar yerine, f irma i~inden satin almaya. 

zorlamasi. 

3 - Alici ve satici bolUmler arasinda anlaimazlik-

larin olmasi. 

4 - Stok fazlaliginin olmasi. 

5 - Oretimde oylok kaposite olmosi. 

6 - Rekabet nedeniyle damping fiyat uygulanmasi. 

7 - Vergi tasorrufu omociylo transfer f iyatlarinin 

ayarlanmosi. 

(1) LiteratUrde "Arbitrary Transfer Price'' olarak ifade 
edilen yontemi," Hakem Tarafindan Belirlenen Transfer 
Fiyatlari olarak ifade etmeyi uygun bulduk. 

(2) Jack Gray, Ron Ricketts; Cost and Managerial Accoun
ting, Mc Graw-Hill International ~ook Company, 
Auckland, 1982, s. 575. 
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Yontemin en onemli dezavantaji, transfer f iyatlari

nin tepe yonetimi taraf indan belirlenmesi sonucu, merkez

ka~ bir organizas~onda bo!Umlerin bag1ms1zl1g1n1n bUyUk 

ol~Ude ortadan kalkmii olmasidir. Ayrica, bo!Um korlar1 

bo!Um yoneticilerinin kendi kararlari sonucu oluimadig1 

i~in, sistemin perf ormans degerlemesi amaci do yerine ge

tir ilememii olacaktir. 

Bu yontemde, bo!Umler kar merkezleri olarak kabul 

edilmekle birlikte, bazi zorunluluklar geregi, transfer 

tiyatlari tepe yonetimi veya bo!Umlerin birlikte kabul 

edecekleri bir hakem tarafindan belirlenir. Transfer fi

yatlarinin bu iekilde belirlenmesindeki temel ama~, iir

ketin kar maksimizasyonu omacinin saglanmosidir. Sonu~ 

olarok, yontem, sistemin ama~larin uyumlulugu (kor moksi

mizasyonu} amac1n1 yerine getirirken, diger iki temel 

amoc1n1 ihmol etmesi nedeniyle, zorunlu olmadik~a tercih 

edilmemelidir. 

2.2. MALIYET MERKEZI TRANSFER FlYAT YONTEMLERl 

Maliyet merkezi transfer f iyat yontemleri, kar 

merkezi transfer f iyat yontemlerine gore daha az sayida

dir. Bunun nedeni, herhangi bir mamul veya era mamul i~in 

sozkonusu olabilecek maliyetlerin s1n1rl1 say1da olmos1-

d1r. Maliyetler fiili maliyet ve standart maliyet olmak 

Uzere iki ana grup i~inde s1n1f land1r1labilir ve bu grup

lar kendi i~lerinde degiiken maliyet ve tam maliyet ola-
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rak ayrilirlar. Bir ba~ka ifade ile, en ~ok dort farkli 

mali~et merkezi transfer f iyat yonteminden soz edilebilir. 

Banke ve Edwards yapt1klar1 ara~t1rmcda, ~irketten 

~irkete, bir UrUnUn transfer edilen Uretim maliyeti ola

rak farkli maliyetlerin esas al1nd1~1n1 saptami~lardir. 

Standart maliyetleri kullanan ~irketlerin bUyUk kisminda, 

standart maliyetler UrUnUn Uretim maliyetinin ne olmasi 

gerekti~i ara~tirilmak suretiyle de~il, standart maliyet=. 

ler fiili maliyetlere yakla~tirilarak belirlenmektedir. 

~irketlerin hi~birisinin ne fiili ve ne de standart de§i~

ken maliyetleri kullanmad1klar1 gorUlmU~tUr (1). 

Ara~tirmada tum f irmalarda, genellikle firmalarin 

en alt seviyelerinde olmak Uzere, f irmanin herhangi bir 

kesitinde maliyet merkezi transfer f iyat yontemlerinin 

kullan1ld1~1 saptanmi~tir. Ornek olarak, tek bir Uretim 

tesisi ve kor merkezi i~in~eki departmanlar arasindaki 

transf erler maliyetler Uzerinden yap1l1rken, bir~ok du

rumda, firmanin daha Ust seviyelerindeki daha bUyUk kisim

lari arasindaki transferlerde, pazar f iyatina dayal1 

transfer fiyat yontemlerinin {kor merkezi transfer fiyat 

yontemleri) kullan1ld1klar1 gorUlmU~tUr. Bir ba~ka ifade 

ile maliyet merkezi transfer f iyat yontemleri geni~ olarak 

performans de§erlemesinde maliyet kontrolunun onem kazan-

(!)Ralph L.Benke ve James D.Edwards, a.g.k., s. 65, 66. 
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d1g1, organizosyonun a~agida seviyelerinde kullanilmakta-

dir (1). 

Ara~tirmada maliyet merkezleri transfer fiyat yon-

temleri ile ilgili olarak saptanan bir diger nokta do, 

maliyet merkezi transfer fiyat yontemlerinin anla~ilmala-

r1n1n kolay olmalarina ragmen, kullan1mlar1nda baz1 du-

rumlar i~in zorluklorla kar~1la~1lobilmesidir. 

Maliyet merkezi transfer f iyat yontemlerinin kul-

lan1ld1g1 organizasyonlorda yUksek derecede bir dikey bu-

tUnle~me gorU!Ur ve bolUmler arasinda ileriye ve geriye 

dogru yap1lan transferler geni~ ol~Udedir. BolUmlerin kor 

merkezleri olarak kabul edilmeleri durumunda, transfer 

f iyat uygulamasi ~ok karma~1k olabilir. 

BolUmlerin birbirlerine onemli ol~Ude bagimli ol-

dugu bir organizasyondaki ~ransfer f iyatlar1 uygulamas1n

da maliyetlerdeki sapmalarin bolUmlere yUklenilmesi ~ozU-

mu gU~ bir sorundur. Ornegin 8 bolUmUnden ozel bir sipa

ri~ alan A bolUmUnUn Uretim programinda yaptigi degi~ik

likler sonucu ek maliyetlerle kar~1la~1lmas1 durumunda, 

bu ek maliyetlerin hangi bolUme yUklenecegi sorunu ile 

kar~1la~1l1r. A bolUmU bu maliyetlerin 8 bolUmUnUn ozel 

sipari~inden kaynakland1g1n1 ve B bolUmUne yUklenme5i ge-

rektigini, 8 bolUmU ise bu maliyetlerin ozel sipari~i ne-

deni ile degil, A bolUmUnUn verimsiz ~al1~mas1 sonucu or-

(1) a.k., s. 71. w. ei. 
Tiiksekogretim R:urula 

Dokiimanta.c:70:;-i Merkezf 
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taya ~ikt1g1n1 ve A bolUmUne yUklenmeleri gerektigini one 

sUrebilir. 

Ger~ekte bu tip maliyetler, bolUmler aras1nda or-

tak maliyetler olmalar1na ragmen, bu ortak maliyetlerin 

bolUmlere dag1t1mlar1 ile ilgili olarak uygun bir ~ozUm 

bulabilmek olduk~a zordur. Dag1t1m1n bolUmler aras1nda 

kar~1l1kl1 anla~ma ile dag1t1m1 yonteminin benimsenmesi 

durumunda do benzer ~at1~malarla kar~1la~1labilmektedir 

( l) . 

Yukar1da gene! ozelliklerini ifade etmeye ~al1~t1-

g1m1z maliyet merkezi transfer f iyatlar1 ile ilgili ola-

rak, f iili ve standart maliyetleri temel clan maliyet 

merkezi transfer tiyat yontemlerinden sozedecegiz. Bu 

yontemlerin her ikiside tam veya degi~ken maliyetler te-

mel al1narak uygulanirlar. 

2.2.1. Fiili Maliyetleri Temel Alan Maliyet Merkezi 

Transfer Fiyat Yontemleri 

Transfer f iyatlar1n1n f iili maliyetlere dayandi-

rilmasindaki ama~, stok maliyetlerinin ve iirket gelirinin 

belirlenmesidir. Bilindigi gibi, merkezka~la~t1r1lm1~ bir 

~irket i~in transfer fiyat sisteminin ama~lar1 bunlar de-

gildir (2). Maliyet merkezi transfer fiyatlari ile, kor 

(1) a.k., s. 71, 72. 

(2) James M.Fremgen, a.g.k., s. 26. 
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merkezi transfer f iyatlari arasindaki en bUyUk fark, mali

yet merkezi transfer f iyatlar1n1n, mal ve hizmet transfer

lerinin maliyet degerlerini belirleme amac1na yijnelik ol

malar1d1r. 

Maliyet merkezleri arasindaki transferlerin tiyat1 

olarak f iili maliyetleri kullanman1n bazi dezavantajlar1 

vardir. Transfer tiyatlar1n1n fiili maliyetlere gore be

lirlenmesi durumunda, sat1c1 bolUmU, verimsizliklerini 

giderme konusunda zorlayacak ve te§vik edecek herhangi bir 

sebep yoktur. Bunun yan1nda, maliyet merkezi niteligindeki 

al1c1 bolUm, firma dl§l al1mlorda bulunamayocagi i~in, sa

t1c1 bolUmUn verimsizliklerini ve yUksek maliyetlerini ka

bullenmek zorundadir. Maliyetlerin yUkselmesinde yanl1zca 

sat1c1 bolUmUn su~u olmayabilir. Ornegin, al1c1 bolUmUn 

acil, zamans1z sipori§leri nedeniyle fazla ~al1~ma temposu 

ve standart di§l Uretim i§lemlerinden kaynaklanan maliyet 

art1§l9r1 ile de kor~1la~1~abilir. Maliyet merkezi niteli

gindeki sat1c1 bolum, rirma d1~1 sat1~ alternatif i bulun

mad1g1 i~in, maliyet art1§lar1na neden olsa bile, firma 

i~i mU~terisinin taleplerini kar~1lamak durumundad1r. 

Transfer f iyatlar1n1n gerek degi~ken ve gerekse 

tam, f iili maliyetlere dayand1r1lmas1n1n yegane avantaj

lar1ndan biri, cari Uretim maliyetlerinin mamul maliyet

lerine aktarilobilmesidir. Oretim maliyetlerinin Uretim 

hacmindeki ve diger faktorlerdeki dalgalanmalarin etki

sinde b1rak1lmas1 durumunda, bu avantaj dezavantaja donU-
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~ebilir. 

Fiili maliyetlerin en onemli dezavantaji, f iili 

maliyetler mamuller Uretilmeden once belirlenemedigi 

i~in, tum transfer f iyatlarinin sonradan belirlenebilme

sidir (1). 

Yukarida ifade edilen dezavantajlari dolayisiyla 

f iili maliyetler uygun bir transfer f iyat esasi olarak 

kabul edilmezler. Bunun yaninda, fiili maliyetler ayni 

zamanda ~irket muhasebesi tarafindan da izlendigi i~in, 

bolUmler f iili maliyetlere dayanan transfer f iyatlari iie 

ayrica yUklenmelerini gereksiz gorebilirler ve hatta, bu 

nedenle, transfer f iyat uygulamasinin terk edilmesini is

teyebilirler. 

2.2.2. Standart Maliyetleri Temel Alan Maliyet 

Merkezi Transfer Fiyati Yontemleri 

Maliyet merkezi transfer f iyatlari olarak, stan

dart maliyetler, fiili maliyetlere gore daha yaygin bir 

kullanim alanina sahiptir. Standart maliyetler fiili ma

liyetlerin bir ~ok dezavantajlarini elimine ederler. 

Standart maliyetlerin onemli avantajlarindan biri de, 

f iili maliyetlerin neden oldugu verimsizlik problemleri-

(l) Ralph l.Benke, James D.cdwards, a.g.k., s. 70. 
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nin en aza indirilebilmesidir (1). 

Ozellikle standart degi~ken maliyetler, verimsiz-

likler nedeniyle alici bo!Ume zoraki fazla yUklemelere 

neden olmadigi i~in, uygun bir transfer f iyati olarak ka
t 

bul edilebilir. Ayrica mamul Uretilmeden once transfer 

f iyati bilindigi i~in, transfer fiyatlari kararlarda veri 

olorak kullanilabilirler. Stondart moliyetlerin en onemli 

avantajlarindan biri de, f iili ve standart maliyetlerle 

ilgili olorak yapilacak fork analizleri vasitasiyla per-

formans degerlemesine olanak vermeleridir. 

Transfer f iyatlari degi~ken standart maliyetlere 

dayali olarak belirlendiginde, sabit maliyetler donem gi-

deri olarak kabul edilirler. 

Standart maliyetlerin yukarida ifade edilen avan

tajlarinin yaninda, mamul maliyetlerindeki farklar1n 

transfer f iyat1 i~inde yer almamasi sonucu, transfer f i-

yatlar1n1n f iyat kararlari i~in uygun bir maliyet rakami 

olmamasi ve standartlarin gev~ek belirlenmesi gibi sorun 

~ikaracak yonleri de vardir (2). 

Ayrica transfer f iyatlarinda standart tam maliye-

tin kullanilmasi, sabit maliyetler nedeniyle optimal ol-

(1) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 639. 

(2) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 71. 
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mayan kararlara neden olabilmektedir. A~a~1daki rakamsal 

ornekten gorUlebilecegi gibi, Y bolUmUnUn karari, trans

fer f iyatinda degi~ken veya tam maliyetin esas al1nmas1na 

gore farkli olacaktir. 

Rakamsal ornegimizde, X bolUmUnUn Y bolUmUne Ure-

t im birimi ba~ina 60 TL olan standart tam maliyet Uzerin

den par~a transferinde bulundugunu ve her bir par~aya nor

mal faaliyet hacmi seviyesi i~in 40 R/B sabit standart ma

liyet yUklendigini varsayalim. Y bolUmUnUn ek Uretim pro

sesinin standart Uretim maliyeti, par~a ba~ina 50 TL olsun. 

Y bolUmUnUn di~ al1c1lara yapt1g1 sat1~lar1ndan par~a ba

~ina 100 TL'lik bir gelir elde ettigini varsayalim. 

Tablo 2.8. 'den gorUlecegi gibi, ~irketin transfer 

f iyat1n1 standart tam maliyet esasina gore belirlemesi 

durumunda, Y bolUmU par~a ba~ina 10 TL lik negatif bir 

katki e!de edecegi i~in, f irma par~a ba~ina 30 n lik bir 

katki elde etmesine ragmen, bu par~anin Uretiminden vaz

ge~ebilecekt ir. 

Transfer f iyat1n1n standart degi~ken maliyete gore 

belirlenmesi durumunda ise, Y bolUmU par~a ba~ina 30 Tl 

katki marji elde etmektedir. Y bolUmU bu durumda, par~a

n1n Uretimini yapmak isteyecek ve yanl1~ bir karar vermek 

suretiyle, bir butun olarak f irman1n kor1n1n azalmas1na 

sebep olmayacakt1r. 



TABLO: 2.8 

Transfer Fiyatinin Standart Degi§ken ve Standart Tam Maliyete 

Gore Belirlenmesi 

y y 

Bo LOMU Bo LOMU 

STANDART TAM MAL1YET STANDART DEG1§KEN MALlYET F1RMA 

SATI~ F1YATI 100 TL/B 100 TL/B 100 TL/B 
X BoLOMO TRANSFER FtYATI ( 60)TL/B ( 20)TL/B ( 20) TL/ B .... 
Y BoLOMO STANDART DEG.MAL. .1__2Q ) TL/ B ( 50)TL/B 

0 
~)Tl/B """' 

TOPLAM STANDART DEG.MAL. (llO)Tl/B (-2Ql_TL/B ( 70)Tl/B 

KATKI MARJI b:!~)TL/B =~~=Tl/B ==~~=Tl/B 
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Bu durum, satici bolUmUn transfer f iyatinin ayni 

zamanda alici bolUmUn degi~ken maliyetlerini olu~turmasin

dan kaynaklanmaktadir. Satici bolUmUn transfer fiyati tam 

maliyete gore belirlendiginde, satici bolUmUn sabit mali

yetleri alici bolUmUn degi~ken maliyeti olmaktadir. 

Sonu~ olarak transfer f iyatinin gerek f iili ve ge

rekse standart, tam maliyete dayandirilmasi, yukarida go

rUldUgU gibi, ekonomik olmayan kararlarin alinmasina se

bep olabilecektir. Bu a~idan, degi~ken maliyetler, tam 

maliyetlere gore daha uygun bir transfer f iyat ol~UsU ka

bul edilebilir. 

2.3. TRANSFER FIYAT YoNTEMININ SE~tMtNDE ETKiLi FAKTORLER 

Bir f irmanin farkli kisimlarinin farkli transfer 

yontemlerini kullanmasi sozkonusu olabilmektedir. Bir 

transfer f iyat yonteminin se~imi ile ilgili olarak ~e~it

li faktorlerin goz onUne alinmasi gerekir. Organizasyonun 

farkli kisimlarinda bu faktorlerin etkilerinin farkli ol

masi, tum kisimlar i~in tek bir yontem yerine,her bir 

kisim i~in en uygun yontemin ara~tirilmasini gerektirir. 

Merkezka~ yonetim anlayi~inin benimsendigi bir or

ganizasyonda, bazi bolUmler kar merkezi olarak, kor mer

kezi transfer f iyat yontemlerini kullanirlarken, bazi bo

lUmler maliyet merkezi olarak maliyet merkezi transfer 
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fiyat y~ntemlerini kullanabilirler. azellikle, spesifik 

Uretim fonksiyonlar1n1n ve balumler aras1 ili~kilerin yo

~un oldu~u, organizasyonun alt seviyelerindeki Uretim fa

aliyetini ger~ekle~tiren bijlUmlerin, maliyet merkezi 

transfer f iyatlar1n1 kullanmalar1 daha pratik ve uygun 

olurken, ayn1 organizasyonun daha Ust seviyelerindeki ki

simlar, kar merkezleri olarak, kar merkezi transfer fiyat 

yijntemlerini kullanacaklard1r. 

Transfer f iyat y~ntemlerinin se~imini etkileyen 

faktorleri, organizasyonun yap1s1na ait faktijrler ve pa

zar ~artlarina ait faktorler olmak Uzere iki ana grupta 

toplamak mUmkUndUr. ~ekil 2.1. 'den gijrUlecegi gibi, orga

nizasyonun yap1s1na ait faktorler, merkezcil veya merkez

ko~ yonetim tipinin se~ilmesine bagl1 olarak, sorumluluk 

merkezi tipinin belirlenmesinde etkili olmaktadir. Sorum

luluk merkezinin tipine gore, se~ilebilecek yontemler de 

maliyet merkezi ve kor merkezi transfer f iyat yontemleri 

olmak Uzere iki ayr1 grupta toplanacaklardir. Ornegin, 

kcr merkezleri i~in, bolUme ait belli bir kor olgusunu 

i~eren, kor merkezi transfer f iyat yontemleri arasindan 

en uygunu se~ilirken, maliyet merkezleri i~in, muhasebe 

sistemindeki maliyetleri kullanan maliyet merkezi trans

fer f iyat yontemleri arasindan bir. se~im yap1lacakt1r. 

Pozar ~artlarina ait faktorler, kor merkezi trans

fer fiyatlar1n1n se~iminde etkili olmaktad1r. Se~ilebile-
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eek yontemler oncelikle ara mamul pazar1n1n olup olmama

s1na gore oyr1l1rken; ~ekil 2.1. 'den gorUlece~i gibi daha 

sonra, pazar tipine ve pazar f iyat1n1n gUvenilir olup ol

mamas1na gore daha alt gruplara ayr1l1rlar. 

~ekil 2.2. 'de, Benke ve Edwards 1 1n Amerika Birle

~ik Devletlerinde on farkl1 endUstri kolundaki, y1ll1k 

cirolar1 125 milyon dolar1n Uzerinde olan, 19 ~irket Uze

rinde yapt1klar1 ve 1982 y1l1nda yay1nlanan ara~t1rmala

r1n1n sonu~larina gore, bu ~irketlerdeki bolUm yonetici

lerinin hangi yontemleri hangi ag1rl1kta tercih ettikleri 

gosterilmektedir. 

Bu ara~tirmada ~irketler birden fazla yontem kul

land1klar1 i~in, herhangi bir yontemin kc~ ~irkette bi

rinci derecede, ayn1 yontemin ka~ ~irkette ikinci derece

de kullan1ld1g1 , bir ba~ka ifade ile ikinci bir yontem 

olarak kullan1ld1g1 ara~t1~1lm1~t1r. Bu ara~t1rma sonu~

lar1na gore, birinci derecede tercih edilen yontemler 

arasinda, kor merkezi transfer f iyat yontemlerinin say1-

s1 19 olurken, maliyet merkezi transfer f iyat yontemleri

nin say1s1 4, ayn1 gruplarin ikinci derecede tercih edil

me say1s1, kor merkezi transfer fiyat yontemlerinde 17, 

maliyet merkezi transfer fiyat yontemlerinde l dir. 

Bu ara~t1rman1n sonu~lar1, transfer f iyat sistemi

nin ama~lar1n1 kar~1lamalar1 a~1s1ndan, kor merkezi 



111 

YC>NETtM T1P1 

/ "'-MERKEZC1L 
I 

SORUMLULUK MERKEZt T1Pt 
~ 

MALIYET MERKEZt 

MUHASEBE S1STEM1 
KAYNAKLI MAL1YETLER1 
TEMEL ALAN TRANSFER 
F1YAT YONTEMLERt 

Fiili 
Mali yet 
Yontemi 

• 

Standart 
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Yontemi 
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~EK1L 2.1. Transfer Fiyat Yonteminin Se~iminde Etkili Faktorler 
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~EK!L 2.2. Benke ve Edwards'in Yaptiklari Ara~tirmada BolUm Yoneticileri Arasinda Transfer 

Fiyot Yontemlerinin Tercih Edilme Yogunlugu 

KAYNAK: Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 30. 
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transfer f iyat yontemlerinin, bUyUk ol~Ude tercih edildik

lerini ve transfer f iyat uygulamas1n1n genelde kor merkez

leri i~in sozkonusu oldugunu gostermektedir. 

2.4. TRANSFER FiYAT YBNTEMINiN SE~tMINDE GENEL KRiTERLER 

Transfer f iyat yonteminin se~iminde etkili olan fak

torleri inceledikten sonra bolUmlerin kullanabilme olana

g1na sahip olduklari yontemler arasindan se~im yaparken 

ne gibi kriterl•ri gozonUnde tutmalari gerektigi Uzerinde 

duracag1z. Bu kriterler, organizasyona ve pazara ait fak

torlere gore bolUmUn tercih edebilecegi yontemler belli · 

olduktan sonra, bunlar arasinda se~im yap1l1rken gozonUn

de tutulmas1 gereken kriterler olarak tan1mlanabilirler. 

Bu noktada, tercih edilecek transfer f iyat yonte~ 

minin, transfer fiyat sisteminin ama~lar1n1 kar~1laman1n 

yaninda, basit ve anla~1la~ilir bir yontem olmasi gerek

mektedir. Bu nedenle, se~imle ilgili olarak, dort temel 

kriterden soz edilebilir. Bunlar; 1) ama~ uyumlulugunun 

saglanmasi (kor maksimizasyonu), 2) bolUm performansla

r1n1n degerlendirilebilmesi, 3) merkezka~ bir organizes ~ 

yon yap1s1n1n ger~ekle~tirilebilmesi (bolUmlerin bag1m

s1zl1g1n1n saglanmasi), 4) kolay, anla~ilabilir ve uygu

lanabilir olma, kriterleridir. Yukaridaki kriterlerin 

ilk U~U, sistemin temel ama~lari ile ilgili kriterler, 

sonuncusu ise, yontemin uygulamaya ge~irilebilmesi i~in 
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sahip olmas1 gereken 8zellikleri ifade eden bir kriterdir. 

Firmalar1n, faoliyet konulor1, orgonizosyon yap1la

r1, piyaso bUyUklUkleri gibi ozelliklerinin farkli olmas1, 

ilk U~ kritere verdikleri 8nemin farkl1 olmas1na neden 

olur. Sonuncu ktiter ise, protige yonelik olmas1, Ust se

viye yoneticilerinin karma~ik f iyat proseslerini o~renebi

lecek zamonlar1n1n olmamasi gibi nedenlerle, ortak bir 

oneme sahiptir. 

Bir ~ok durumda, kar maksimizasyonu bir transfer 

f iyat yonteminin se~iminde yeterli bir kriter olarak kabul 

edilir. Bununla birlikte, ger~ek i~letmecilik pratiginde, 

tum durumlar i~in bu kriterin kar~1lanmas1n1 beklemek Uto

pik olabilir. Kor maksimizasyonu, yanl1zca mutlak kor 

rakQmlar1n1n maksimize edilmesi olarak anla~1lmamal1d1r. 

Ornegin, kcr maksimizasyonunun, f irmon1n piyasa de~eri, 

pazar_fiyati, rekabet gUcU gibi faktorlere bagli olarak 

ger~ekle~ecegini gozden uzak tutmamal1d1r. 

Firmalarda, yonetim kontrol sisteminin bir par~as1 

olarak transfer f iyat sisteminin kurulmas1nda, bolUm per

formanslar1n1n de~erlendirilmesi amac1n1n onemi ~ok bU-

y Uktur. Bunun i~in, se~ilecek transfer fiyat yontemi, ge

rek kar ve gerekse, maliyet merkezlerinin performanslar1-

n1n degerlendirilmesini mUmkUn kilmal1, engellememelidir. 

Ornegin, bir kor merkezinde, bolUm i~in suni bir kar 
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oluituran, maliyet arti gibi bir transfer fiyat_yontemi

nin kullan1lmas1, kar merkezinin itibari bir kar merke

zine donUimesine neden olacak ve ger~ek bir kcr merkezi, 

itibari kor merkezi performans ol~UsUnde degerlendirilmii 

olacagindan, performans degerlemesinin sonu~lari do an~ 

lamsiz olacaktir. Ger~ek bir kcr merkezinin performans1-

n1n aegerlendirileb!lmesi i~in, bolUmUn ger~ek kcr1n1n 

bulunmas1n1 saglayacak bir transfer f iyat yonteminin (or

negin, cari pazar fiyati yontemi gibi) kullan1lmas1 gere

kir (1). 

U~UncU kriter olan, merkezka~ bir yonetim anlay1-

i1na uygun olarak bo!Umlerin faaliyetlerinde bag1ms1z ol

malari, transfer f iyat sisteminin uygulanmasinda, tepe 

yonetiminin zorlama ve mUdahalelerinin onlenebilmesine 

bagl1d1r. Transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde, merkezi 

yonetime agirlik veren yontemler, bu kriterle ~atiima 

i~inde olacaktir. 

DordUncU kriter, se~ilen transfer fiyat yonteminin 

mUmkUn oldugu kadar, bosit olmas1d1r. Tepe yonetiminin 

karmaiik f iyat proseslerini ogrenmeye ne yeterli zamani 

ve ne de istegi vardir. Bu nedenle uygulamanin dogru ve 

anlamli bir iekilde ger~ekleitirilebilmesi i~in, yontemin 

basit ve anlaiilabilir olmas1n1n onemi bUyUktUr. 

(1) Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 75, 76. 
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BOLUM: 3 

EKONOMI TEORISt YAKLA~IMI 

3.1. GENEL A~IKLAMALAR 

Ekonomi teorisi yakla~1m1, transfer fiyatlar1n1, 

f !rma kar1n1n maksimum oldu~u, optimum Uretim seviyesinin 

belirleeebilmesi amac1 ile kullanir. Transfer fiyatlar1, 

nihai ve ara mamul f iyat ili~kileri, maliyet ve kar ana

lizleri, firma kar1n1n maksimize edilmesini saglayacak 

mamul kombinezonunun belirlenmesi gibi ko~ularda kullan1-

l1r. 

ckonomi teorisi yakla~1m1nda, transfer f iyatlar1, 

mal veya hizmeti transfer eden bolUmUn (sat1c1 bijlUm) 

marjinal maliyetleri esas alinarak belirlenir. Yakla~1m1n 

amaci, organizasyon kaynaklar1n1n optimal dag1t1m1 sonu

cu, k1sa donemde kcr maksimizasyonunun saglanmasidir. 

Ekonomi teorisinde, transfer f iyatlari ilk olarak 

Hirshleifer tarofindan ele alinarak incelenmi~tir. Onun 

onermi~ oldugu model, diger aro~t1rmac1lar1n ~al1~mala

r1nda temel olarak alinmi~ ve yakla~imin oncesi Hirshle

ifer 'in (1956, 1957) onermi~ oldugu model, daha sonralar1 

Gould (1964), Ronen ve McKinney (1970), Naert (1973) ve 



117 

Kanodia (1979) tarafindan geliitirilmiitir. Ara~t1rmac1-

lar1n hemen hepsi, Hirshleifer 1 in Uzerinde durdugu, ara 

mamul pazar1n1n olmamas1, eksik rekabet pazar1 ve tam 

rekabet pazar iartlar1 alt1nda, optimum Uretim miktar1 ve 

optimum transfer fiyat1n1n ne olacag1n1 ar~~t1rm1~lard1r. 

~al1imam1z1n bu bolUmUnde, once transfer f iyat1 

konusunda ekonomi teorisi yaklai1m1n1n temeli olarak ka-

bul edilen Hirshleifer 1 in modeli Uzerinde durulacak, daha 

sonra diger ara~t1rmac1lar1n modeller! topluca incelene-

cektir. 

3.2. HIRSHLEIFER'in MODEL! 

Hirshleifer 1 e gore transfer fiyat1, firman1n kar1-

ni maksimize edecek iekilde belirlenmelidir. Ona gore, 

ara mamulUn marjinal maliyeti belirli iartlar altinda, 

uygun bir transfer fiyat1 olarak kabul edilebilir (1). 

Hirshleifer'in modelindeki temel varsayimlar iun-

lard1r: 

1 - Firma biri sat1c1, digeri al1c1 bolUm olmak 

Uzere iki kcr merkezinden olu~maktad1r. 

(1) Doha geni~ bilgi i~in bkz., Jack Hirshleifer, "On 
the Economics of Transfer Pricing," The Journal of 
Business, July 1956, s. 172, 184.; 11 Economics of the 
Divisionalized Firm," The Journal of Business, April 
1957, s. 96, 108.; Internal Pricing and Decentralized 
Decisions, 11 In Management Controls: New Directions in 
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2 - Her bir b~lUm, tek tip mamul Uretmektedir. 

3 - Her bir b~lUmUn faaliyet giderleri, digerinin 

faaliyet giderlerinden bagimsizdir. 

4 - Her iki bolUm de mamulUnU di~ pazarda satma 

olanagina sahiptir. 

5 - BolUmlerin biri tarafindan yapilacak ilave di~ 

sati~, digerinin mamulU i~in di~ talebin azalmasina neden 

olmaz (talep bagimsizligi). 

6 - Marjinal Uretim ve marjinal dagitim maliyetle-

rinin her ikisi de kolaylikla ol~Ulebilir. 

7 - Her iki bolUmUn yoneticisi de faaliyetleri ile 

ilgili kararlarinda bagimsizdir. 

8 - Ara ve nihai mamulUn Uretim miktari birbirine 

uygun olorok belirlenir. 

9 - Gelir egrisi i~ bUkey, maliyet egrisi ise di~ 

bUkeydir. En azindan egrilerden birisi i~ veyo di~ bu-

keydir. 

Hirshleifer 1 in modelinde, firmonin iki bolUmUnden 

biri Uretim bolUmU (sotici bolUm), digeri ise dogitim 

bolUmUdUr {ol1c1 bolUm). Sat1c1 bolUmUn ~ikt1s1, bir ora 

momul olup, oyni zamondo al1c1 bolUmUn girdisidir. Dagi-

(.) Basic Research, s. 30, 33. Edited by C.Bonni, R. 
Jaedicke and H.Wagner, New York, Mc Grow Hill Inc., 
1964. 
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tim bolUmUnUn kar§i kar§iya bulundugu pazar tipleri U~ 

grupta toplanir. Hirshleifer'in inceledigi birinci pazar 

tipinde, ara mamulU firmanin iki bolUmU di~inda arz ve 

talep eden yoktur. Bir ba§ka !fade ile ara momul i~in 

bir di§ pazar olu§mami~tir. Bununla birlikte, dagitim 

bolUmUnUn pazarladigi nihai mamul i~in, tam rekabet pazo

ri soz konusudur. Hirshleifer'in inceledigi ikinci pazor 

tipinde, ara momul tom rekabet pazarindo alinip satilir. 

1ncelenen U~UncU pazar tlpinde, ara mamul, Uretici bolU

mUn ara mamul pazarinda monopol bir satici durumunda ol

dugu, eksik rekobet pazar §Ortlarinda al1n1p satilir. 

Hirshleifer her U~ pazar tipi i~in, f irman1n kor1-

n1 maksimize edecek, optimal Uretim miktar1 ve optimal 

transfer f iyatini ara§tirmi§ ve modelini her bir pazar 

tipi i~in ayri olarak geli§tirmi~tir. 

3.2.l. Ara Mamul Pazarinin Olmamasi 

Ara mamul i~in di§ pazarin olmamasi durumunda, 

arc mamul yalnizca Uretim ve dagitim bolUmU tarafindan 

arz ve talep edildigi i~in, Uretim bolUmU verimsiz oldu

gunda {Uretim miktarindaki, ara mamul arz1ndaki dU§me), 

dagitim bolUmU, bu verimsizligi telaf i edemedigi gibi, 

Uretim bolUmUnUn fazla Uretim yapmasi durumunda da,· bu 

fazla Uretimi elden ~ikarmasi mUmkUn olamaz. Sonu~ta, 

f irmanin karlil1gini maksimize edecek optimal Uretim 
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miktari olarak, ortak ~ikti seviyesinin belirlenmesi, son 

derece 6nem kazanir. Hirshleifer'e g6re, ortak ~ikti se-

viyesi, yukarida ifade edilen 6nemi nedeniyle, tepe y6ne-

timi tarafindan belirlenmelidir. Ortak ~ikti seviyesinin 

tepe y6netimi taraf 1ndan belirlenmesi durumunda, dag1t1m 

b61UmU, Uretim b61UmUnUn Uretecegi birimlerin tUmUnU sa-

tin almak durumundadir. 

Hirshleifer'e g6re, ara mamul pazar1n1n olmamasi 

nedeniyle, optimal Uretim miktar1n1n tepe yonetimi taro-

findan ortak ~ikti seviyesi olarak belirlenmesi durumun-

da, optimum transfer fiyati, ~ekil 3.1. 'de gorUldUgU gibi 

olu~acaktir. ~ekil 3.1. 'den gorUlecegi gibi, optimal Ure

tim miktari; firmanin, marjinal maliyeti (MM) egrisi ile, 

marjinal gelir (MG) egrisinin kesiitigi noktadan, miktar 

eksenine uzatilan dogrunun, miktar eksenini kestigi nok-

tada bulunacaktir. Sat1c1 bolUmUn marjinal Uretim maliye-

ti (mum) ile al1c1 bolUmUn ~arjinal dag1t1m maliyetinin 

(mdm) toplami, firmanin marjinal maliyetini (MM) vermek

tedir. Transfer fiyati fx oldugunda, al1c1 bolUmUn yone-

ticisi, qd miktar1n1 bir ~ikti seviyesi olarak se~ecek, 

boylece MG = fx+mdm = MMx olacaktir. Sirayla, mUm=fx ol-

dugu i~in, sat1c1 bolUmUn yoneticisi, bag1ms1z olarak, 

qu ~ikti seviyesini se~ecektir. Optimum transfer fiyati 

qd = qU oldugu noktada belirlenecektir. Bu nokta, 

her iki bolUmUn de ayn1 miktarda Uretim yapt1klar1 nokta-
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Optimum transfer fiyat1; optimal Uretim miktar1 

seviyesinden uzat1lan dogrunun, era mamul Ureten bolUmUn 

mUm egrisini kestigi noktada bulunur. 

I 

I rrum+ mdm=MM 

qj q(birim) 
qd 

~EK1L 3.1. Optimal Ortak Oretim Seviyesi 

KAYNAK: Jack Hirshleifer, "Internal Pricing 
and Decentralized Decisions," a.g.k. 
s. 31. 

3.2.2. Ara Mamul-Tam Rekabet Pozar ~artlar1 

BolUmlerin kararlar1n1 bag1ms1z olarak alabilme 

olanag1na sahip oldugu, arc mamullerin tam rekabet pazar 

§Ortlar1nda al1n1p sat1ld1g1 ikinci durumda, optimal 

transfer f iyat1, pazarda olu§an fiyata gore belirlene-

cektir. Transfer fiyat1n1n cari pazar fiyat1na gore be-

lirlenmesinin iki ana nedeni vard1r. Birincisi, pazar 
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f iyat1 d1~1ndaki herhangi bir f iyat, iki bBlUmden biri 

taraf1ndan kabul edilmeyecektir. Ornegin, sat1c1 btllUmUn, 

pazar f iyat1n1n UstUnde bir f iyat Bnermesi, al1c1 bBlUm 

tarof 1ndan, al1c1 bBlUmUn pazar fiyat1n1n altinda bir f i-

, yat istemesi, sat1c1 bBlUm taraf1ndan kabul edilmeyecek

tir. 1kinci olarak, pazar fiyat1ndan dU~Uk bir fiyat, kor 

kayb1na neden olurken, pazar f iyat1n1n UstUndeki bir fi-

yat do, sat1~lar1n dU~mesine neden olacag1 i~in, korlarin 

azalmas1na neden olur. 

Hirshlefer'e gBre tam rekabet pazar ~artlarinda, 

firma, kor1n1 iki yoldan maksimize edebilir. Bu yollardan 

biri, Uretim bBlUmUnUn Uretmii oldugu birimlerin tUmUnU 

f irma diiina satmas1, digeri, bu birimlerin dag1t1m bBlU-

mUne transfer edilmesi ve firma di~ina, dag1t1m bBlUmUnUn 

Uretmi~ oldugu birimlerin sat1lmas1d1r (1). 

~ekil 3.2. 'de, Hirshleifer'in metoduna gore, tam 

rekabet pazar ~artlarinda, optimum transfer f iyat1n1n 

nas1l olu~tugu gosterilmektedir. Tam rekabet pazar ~art

larinda, Uretim bolUmUnUn Uretmi~ oldugu ara mamuller 

i~in, f fiyatindan bir di~ pazar mevcuttur. Oretim bolU-

mu taraf indan Uretilmesi gereken birimlerin miktar1, mar-

jinal Uretim maliyeti (mum) ile, bu f f iyat1n1n kesiiti

gi A noktasinda belirlenecektir. Bu A noktasindan a~agiya 

(1) Jack Hirshleifer, "Internal Pricing and Decentralized 
Decisions," a.g.k., s. JO, 32. 
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dogru uzatilan dUz bir hattin, miktar eksenini kestigi 

noktada, Uretilmesi gereken qu miktar1 belirlenir. Bu Ure

tim seviyesinde Uretim bolUmUnUn kori maksimuma ula~mi~ 

olacaktir. 

Dagitim (alici) bolUmU, ihtiyac1 olan ara mamul bi-

rimlerini, Uretim bolUmUnden f f iyatindan satin olabilecek 

veya ayni fiyattan di~ pazardan temin edebilecektir. Bu 

nedenle, al1c1 bolUmUn kor1n1 maksimize edebilmesi i~in, 

mdm ni f fiyatina ilave etmesi gerekir. Bu rakam ayn1 za

monda firmanin morjinal maliyetini (MM) verecektir. Fir

man1n marjinal maliyetinin, MM= .(f+mdm), F fiyat1na e~it 

oldugu B noktasindan, miktar eksenine uzot1lan dogrunun 

miktar eksenini kestigi noktadaki qd miktari, dag1t1m bo

lUmUnUn Uretim bolUmUnden veya f irma di~indan satin alma-

si gereken ara mamul miktar1n1 gosterecektir. Bu durumda 

transfer fiyatinin fx, ara mamulUn di~ pazardaki f fiya

tina e~it olarak belirlenmesi gerekir. Transfer fiyati, 

Uretim bolUmUnUn marjinal maliyeti (mum), ayni zamanda, 

Uretim bolum9 i~in marjinal gelir egrisi olan, ara mamu

lUn pazar fiyatina (f) e~itlenmek suretiyle belirlenir. 
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F = Nihei Mamul Pozar Fiyati 

f = Ara Mamul Pozar Fiyati 

~EKtl 3.2. Ara Mamul-Tam Rekabet Pozar ~artlari 

KAYNAK: Ralph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k. 
s. 142. 

3.2.3. Ara Mamul-Eksik Rekabet Pozar ~ortlari 

Hirshleifer'in inceledigi U~UncU durum, eksik re-

kabet pazar ~artlari altinda, optimum transfer f iyotinin 

nasil olu§acag1d1r. Eksik rekabet pozar ~artlor1n1n soz 

konusu olmas1 durumunda, Uretim bolUmUnUn marjinal Ure-

tim maliyeti (mum), cari pazar fiyatindan (f) dU~UktUr. 

Bu nedenle Uretim bolUmU monopol bir sat1c1 durumunda-

d1r. Bu ~artlar altinda, firman1n korlar1n1n artmas1, 

era mamulUn f irma i~i mU§terisi olan dag1t1m bolUmUnUn 

degil, arc ve nihai mamullerin her ikisi i~in de, di~ 
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pazar mU~terilerinin, monopolistik bir politikayla somU

rUlmesine bagl1d1r. 

Hirshleifer, eksik rekabet pazar ~artlar1nda opti

mum transfer fiyat1n1n nas1l olu~acag1n1, ~ekil 3.3. 'de 

gorUldUgU gibi 0~1klar. Hirshleifer'e gore, eksik rekabet 

pazar ~artlar1 altinda, firman1n kari, di~ alicilar i~in 

uygulanan f iyattan daha dU~Uk bir i~ f iyata sahip olmak 

suretiyle maksimize edilebilir (1). ~ekilde, T ve t di~ 

al1c1lar1n, s1ras1yla firman1n nihai ve era mamullerine 

olan talebini, F ve f, sirasiyla, nihai ve ara mamulUn 

fiyat1n1 gostermektedir. ~ekilden gorUlecegi gibi, arc 

mamulUn transfer fiyat1, fx, Uretim bolUmUnUn, ara mamul 

birimi ba~1ng, mum ve mg ne e~ittir (fx=mUm=mg). Marji-

nal gelir (mg), arc mamulUn di~ pazardaki sat1~lar1ndan 

elde edilen marjinal gelirdir. Di~ pazar fiyati f, trans

fer fiyatinin (fx), UstUnde bir fiyatt1r. Bir butun ola-

rak firman1n maksimum kar~ ula~abilmesi i~in, Uretilen 

toplam ara mamul miktar1 (qu) nedeniyle, fx fiyat1 kulla

n1lmalid1r. Dolay1s1yla, transfer fiyat1 (fx), sat1c1 

(Uretim) bolUmUnUn qu Uretim miktar1ndaki, marjinal Ure

tim maliyetine (mUm) e~it olarak belirlenecektir. Oretim 

bolUmUnUn, fx transfer f iyat1ni uygulamas1ndaki ama~, 

bir butun olarak, f irman1n nihai mamul sat1~lorindan, 

maksimum katk1 elde edebilmesi i~indir (2). 

(!) Jack Hirshleifer, "Internal Pricing and Decentralized 
Dec i s ion s , " a . g . k • , s . 3 4 . 

(2) Charles T.Horngren, a.g.k., s. 649. 
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Hirshleifer, transfer fiyat sisteminin oma~lorin 

uyumlulu~u (kar moksimizasyonu) amaci Uzerinde onemle 

$/q 

..... . .. ···-r ... 
nMG= · 

..................... .... 
T 

MG-rrd'n i mum 

q = Di~ pazorda ore mamul mU~terilerine yapilan 
p 

sati~ miktori 

nMG= Net marjinal gelir 

~EK1L 3.3. Ara Mamul Eksik Rekobet Pozar ~artlori 

KAYNAK: Jack Hirshleifer, 11 Internal Pricing 
and Decentralized Decisions, 11 a.g.k., 
s. 3 3. 

durmu§ ve bir bUtUn olarok f irmo i~in, optimal ~ozUmU 

ora~t1rm1~t1r. Solum yoneticilerine, Uretim miktar ka-

rarlarini alirken, f irma korinin maksimize edilmesi ko-

~ulunu getirmi~tir. Hirshleifer'in, onerdigi ~ozUmlerde, 

ozellikle, aro mamul pazarinin olmamosi durumunda, ortak 

Uretim miktarinin tepe yonetimi taraf indan belirlenmesi 

gibi, merkezcil bir anlayi~a sahip olmasi, sistemin bo-
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lUmlerin bag1ms1zl1g1 amac1n1n ihmal edilmesine neden ol

mu~tur. Transfer fiyati marjinal maliyete gore belirlen

diginde, Uretim bolUmUndeki verimsizlikler, marjinal ma-

liyetlerini ve dolay1s1 ile uygulayacagi transfer f iyati-

ni yUkseltecek, bu durumda sat1c1 bolUm olarak Uretim 

bolUmUnUn karlarinda herhangi bir azalma ortaya ~ikmaz

ken, al1c1 (dag1t1m) bolUmUnUn kcrlari azalacaktir. Bu 

durum, sistemin bolUm performanslar1n1n degerlendirilmesi 

amac1n1n yerine getirilememesine neden olacaktir. 

Sonu~ olarak, Hirshleifer'in transfer fiyatlar~ 

konusuna, yonetim ekonomisi ilkeleri ~er~evesinde yakla~-

masi, onun, transfer f iyat sisteminin kcr maksimizasyonu 

amac1n1 on plana almasina, diger yonetim i~erikli ama~la-

rini ihmal etmesine neden olmu~tur. 

3.3. EKONOM1 TEOR1SINDEK1 DlGER YAKLA~IMLAR. 

Hirshleifer'den sonra ekonomi teorisi ~er~evesin-

de transfer fiyatlar1n1 inceleyen tum ara~t1rmac1lar, 

onun modelini geli~tirmi~lerdir. 

Bu ara~t1rmac1lardon Gould, Uretim ve dag1t1m bo-

lUmlerinin di~ pazar ile kar~1l1kl1 ili~kilerde buluna

bildigi, tam rekabet pazar ~artlarinda, era mamul i~in 

u~ farkli fiyat1n olabilecegine i~aret etmi~tir (1). 

(1) J.R.Gould, "Economic Price Determination," Journal 
of Business, January 1964, s. 61, 67. 

• 
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Bunlar: 1) i~ fiyat, f{t), sat1c1 (Uretim) bolUmUnUn mar

jinal maliyeti {mm
5

) ile sat1c1 bolUmUn net marjinal ge

lirinin nmg =mg (q )-mm~(q ), kesi~im noktasinda olu~an s d s ""il s 

fiyat, 2) brUt satin alma fiyati, f(a) ve 3) net sati~ 

fiyati, f {s) dir. Gould~ bu fiyatlar arasindaki ili~kile-

ri u~ farkli durum i~in inceler. 

1. DURUM 

f(a)) f(s)) f(t) 

Birinci durumda transfer fiyati olarak f (s) fiya

ti se~ilmelidir. f(a)-f (s), farki, di~ pazardaki ali~ ve 

sati~ maliyetleri arasindaki farktir. Sat1c1 bolUm q1 

miktarinda Uretim yaptiginda, alici bolUm, q 2 miktari 

kador satin almak isteyecektir. q1-q 2 farki kadar bir 

miktar do di~ pazarda satilabilecektir. 

Tepe yonetimi, sat1c1 bolUmden f (s) fiyotindan 

talepte bulunan alici bolUme, sati~ta bulunmasini iste-

me yetkisine sahiptir. Arna~, bolUmUn bagimsizligini si-

nirlamak degil, bir bUtUn olarak f ir.manin kor maksimi

zasyonuna ula~masidir. ~UnkU, di~ alicilara f(a) fiya

tindan sati~ yapma olanagina sahipken, f (s) fiyatindan 

f irma i~ine sati~ yapmasi i~in, satici bolUmU te~vik 

edecek hi~bir neden yoktur. 
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2. DURUM 

f(t)> f(o)> f(s) 

Firmo i~in kar maksimizosyonunu sogloyon ~ikti 

miktari, f(a) nin, satici bolUmUn net marjinal gelir 

nm9(s) egrisini kesti~i noktadaki q 1 miktaridir. ~ekil 

3 .4. 'den gorUlecegi gibi, proses (alici) bolUmUn Uret-

mesi gereken miktar, satici bolUmUn marjinal moliyet eg-

risinin, f (a) fiyati ile kesi~tigi noktadoki, q 2 mikta

rini ~~mamalidir. q1-q 2 farki di~ariyo satilir. Proses 

bolumu, f (o) fiyatindan sati~ yapmak isteyen satici be-

lumun, miktarini (q 2 miktari) kabul etmelidir. 

mm(S) 

$ 

f ( t) 

q 

~EKlL 3.4. f(t)> f(a)> f(s) Durumu 

KAYNAK: A.Rashad Abdel-khalik, Edward J. 
Lusk, a.g.k., s. 12. 
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3. DURUM 

f(a)> f(t)> f(s) 

Pazardaki ali~ ve sati~ fiyatlari nedeniyle, pa

zardan almak ve pazara satmak, bolUmlerin her ikisi i~in 

de karli olmad1g1nda~ firmanin kar1n1 maksimize edecek 

Uretim miktari, al1c1 ve sat1c1 bolUmler i~in ayni nok-

tada belirlenecektir. 

Konuya Gould'un paralelinde yakla~an Naert'de, 

Gould'un one sUrdU§U, arc mamuller ile ilgili olarak 

tam rekabet pazar ~artlarindaki u~ farkli f iyat durumu-

nu ele alarak incelemi~tir. 

Naert, ara mamul i~in bir pazarin bulunmasi ve 

bu pazarin tam rekabet pazari olmasi durumunda, f pazar 

f iyatina e~it olarak belirlenecek bir transfer f iyati-

nin, bir bUtUn olarak f irmanin karini maksimize edece-

gini ifade etmekte ve bu· durumu ~ekil 3 .5. 'de gCSrUldUgU 

gibi, grafikle a~iklamaktadir (1). 

(1) P.A.Naert, "Measuring Performance in a Decentralized 
Firm with Interrelated Divisions: Profit Center Ver
sus Cost Center," The Engineering Economist, Winter 
1973, s. 101. 
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~EK1L 3.5. Aro Momul Tom Rekobet Pozar ~ortlarindo 

Firmonin Kar Moksimizasyonunu Saglayan 

Transfer Fiyati 

KAYNAK: P.A.Naert, a.g.k., s. 102. 

F = Nihei mamulUn sat1~ f iyati 
n 

f = Aro mamulUn pazar f iyati 

OG = All.Cl. b<51UmUn ortalama geliri 
a 

MG = All.Cl. btllUmUn marjinal geliri 
a 

MM = Al1c1 bolUmUn marjinal rnoliyeti 
a 

qsa = Satici bolUrnUn Uretti~i, all.Cl. bo!UrnUn di~ 

pazardan satin aldigi arc rnamul mi k tar la r J. n 1 n 

toplami 
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Naert'e gore, satici bolUm, f pazar fiyat1na e~it 

bir transfer fiyatindan f(t),qs miktar1nda Uretim yapacak 

ve ECD tutari kodor bir kor elde edecektir. Al1c1 bolUmUn 

Uretim miktari, qsa oldugunda, Uretimi i~in gerekli olan 

ara mamulUn, q miktarini satici bolUmden, geri kalan miks 

tar1 (q -q ), di~ pazardan satin alacakt1r. sa s 

Satici bolUm yoneticisinin kotU bir perf ormans gos-

termesi sonucu, bolUmUn Uretim moliyetleri artt1~1nda, bo

lUmUn marjinal maliyet egrisi, mm den mm' e yUkselecek-s s 

tir. Ancak boyle bir durumda, ne pazar fiyati ve ne de 

transfer f iyat1 degi~mi~ olmayacag1 i~in, sat1c1 bo!Um, 

yUkselen maliyetleri nedeniyle, daha dU~Uk bir seviyede 

Uretim yapmak zorunda kalacaktir. Bu durumda sat1ci bolu-

mun kori O'C'CD tutari kador azalmak suretiyle EC'D' tuta

ri kadar ger~ekle~ecektir. Alici bolUm, yine q miktari 
SS 

kadar Uretim yapmak isteyecek, q -q' · miktari kadar ara s s 

mamul a~1gini, di~ pazardan· satin alacoktir. Sat1ci btslU-

mun Uretim miktorinin ve kor1nin azalmasi, al1ci bolUmUn 

ABE tutari kadar olan korini etkilemeyecektir. Benzer du-

rum alici bolUm i~in soz konusu oldugunda, sat1c1 bolum, 

marjinal maliyetleri ile, pazar fiyatinin kesi~tigi nokta

daki Ureti+ miktar1ni q , di~ pazorda da satma imkanina s 

sahip oldugu i~in, kcrinda herhangi bir azalma olmayacak-
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Naert, realitede, gerek satici b81UmUn di~ pazara 

sattigi ara mamuller ic;in katlandigi sati~ giderleri ve 

gerekse, alici b81UmUn di~ pazardan satin aldigi ara ma

muller ic;in katlanacagi ali~ giderleri nedeniyle, bir b8-

1UmUn karinin, diger b81UmUn marjinal maliyet egrisindeki 

degi~ikliklerden etkilenecegini, yukarida ac;iklanan duru

mun, di~ pazar alim ve satim maliyetlerinin sif ir oldugu 

<:Sze! bir durum olabilecegini ifade etmi~tir (1). 

Naert, Gould'un Uzerinde durdugu, satici , alici ve 

transfer f iyatlari arasindaki ili~kiyi a~agidaki gibi 

ac;iklar. 

1. DURUM 

f(a)> f (s)> f(t), al1c1 b<:SlUmUn pazardan satin 

alabilecegi f iyatin, satic1 b<:SlUmUn, pazarda sotabilecegi 

ve transfer fiyat1n1n UstUnde olmasi durumu. 

2. DURUM 

f (t)> f (a).:> f (s), satici bcslumun transfer fiyati

nin, ara mamulUn, di~ pazara sati~ f iyatindan ve al1c1 bcs

lUmUn di~ pazardan ali~ fiyatindan yukarida olmasi. 

3. DURUM 

f(a)> f(t)> f(s), transfer fiyatinin, di~ pazar-

(1) P.A.Naert, a.g.k., s. 105. 
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don ali~ ve di~ pazara sati~ f iyatlari arasinda yer almasi. 

Naert ve Gould arasinda onerdikleri f iyat durumlari 

a~isindan herhangi bir f ark olmad1g1 i~in, biz burada, 

yalnizca, U~UncU durumun grafikle a~iklani~i Uzerinde du-

racagiz. 

q 

~EKtL 3.6. Transfer Fiyatinin Alici ve Satici Fiyatlari 

Arasinda Yer Almasi f(a)> f(t).> f(s) 

KAYNAK: P.A.Naert, a.g.k., s. 106. 

~ekil 3 .6. 'don gorUldUgU gibi, transfer fiyati so-

oldugu durumda, f irmanin kori, alicinin MG -MM egrisinin, 
a a 

saticinin marjinal maliyet mm egrisini kestigi noktadaki 
s 

f fiyatina e~it bir transfer fiyoti vasitasiyla, maksimize 
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edilebilecektir. Sat1c1 bolUm ara mamulden q miktarda s 

Uretecek ve bunlar1 yanlizca, al1c1 bolUm kullanacaktir. 

Bu noktada, f irmanin kar1, AEL, al1c1 bolUmUn kor1, AEf 

ve sat1c1 bolUmUn kar1 fEL tutarlar1 kadardir. Sat1c1 bo-

lUmUn mm egrisi, mm' egrisi olarak degi~tiginde, transfer s s 

fiyat1 da, f' fiyatina e~it olarak belirlenecektir. Trans-

fer f iyatindaki bu degi~iklik, al1c1 bolUmUn kar1n1 etki-

leyerek, f 'E'Ef tutar1 kadar azalmasina neden olurken, sa-

tic1 bolUmUn kor1 do azalarak, f 1E'L 1 tutar1 kadar olacak

tir. Bu durum, bir bolUmUn marjinal maliyet egrisindeki 

degi~ikligin, yanlizca kendi kar1n1 degil, diger bolUmUn 

kor1n1 da etkiledigini gostermektedir.Naert'e gore, bolUm 

kor1, bolUmUn performans degerlemesi i~in bir ol~U olma 

niteligini kaybedeceginden, bolUmlerin kor merkezleri ola-

rak degerlendirilmeleri mUmkUn olamaz. Naert, bu durumda 

bolUmlerin, maliyet merkezleri olarak degerlendirilmele-

rini onerir (1). 

Naert modelini, tam rekabet pazar ~artlar1 d1~1nda, 

sat1c1 bolUmUn ara mamul pazar1nda monopol bir sat1c1 ol-

dugu ve oligopolistik pazar ~artlariyla kar~1 kar~iya bu-

lundugu pazar ~artlar1 i~in de geli~tirmi~tir. 

Naert'e gore, ara mamul i~in bir pazarin var oldu-

gu, fakat sat1c1 bolUmUn bu pazarda monopol bir sat1c1 du-

rumunda oldugu pazar ~artlar1nda, f irmanin kor1n1 maksimi-

( 1) Q • k • I S • 10 8 • 
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ze edecek transfer f iyat1, MG- MM +mg e§risi ile mm eg-a a s s 

risinin kesi~tig~ noktada belirlenecektir. ~ekil 3.7. 'den 

gorUlecegi gibi, bu noktada, ara mamul Ureten sat1c1 bo-

!Um, q miktarlik bir Uretim ger~ekle~tirecektir. Al1c1 s 

bolUm, bu Uretimin q miktar1n1 alacak, geri kalan q sa sp 

miktar1, di~ pazarda sat1lacakt1r. mm ,mm' olarak degi~tis s 

ginde, transfer fiyat1 do, OE den O'E' ne dogru yUksele-

eek, sot1c1 bolUmUn Uretim miktor1 q 1 seviyesinde kolocoks 

tir. Bunun sonucu olorak, sat1c1 bolUmUn kar1, E 1 C 1 D 1 ne 

dU~erken, nihai momul Ureten ol1c1 bolUmUn kar1 do, F 1 B1 BF 

kodor ozolocoktir. Noert'e gore bu durumdo, bolUm kar1, 

bolUm performons1n1n degerlendirilmesinde bir ol~U olmo 

ozelli§ini koybedeceginden, bo!Umler moliyet merkezleri 

olorok kobul edilmelidirler (1). 

Noert, iki tip oligopolistik oro momul pozor1ndon 

soz etmi~tir. Birinci pozar tipinde bolUmlerin performon

s1, bo!Um kcr1 esas olinorok ol~Ulebilmesine kor~in, ikin-

ci pozor tipinde, bo!Umler maliyet merkezleri olorok kabul 

edilmelidirler. 

Oligopolistik pozor ~ortlar1n1n soz konusu oldugu 

bir endUstri kolundo, bir bUyUk firmo ve ~ok sayida ku~uk 

f irmanin bulunmas1 durumunda, bUyUk f irmo, oyni zomondo 

f iyatlarin belirlenmesinde de lider olarak davranmo olono-

g1no sohiptir. Fiyotlar hakim firmo torafindan belirlenir 

( l) 0 • k • I S , 10 9 I 110 • 
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ve kU~Uk f irmalar tum Uretimlerini bu fiyattan satabilir-

ler ( 1). 

Naert'e gore, eger ara mamul Ureten bolum, fiyatla-

rin hakim bir f irma taraf indan belirlendigi oligolopistik 

bir pazarda kU~Uk bir i~tirak~i ise, hakim fiyata uymak 

~artiyla, Urettiginin tamamini satmak imkanina sahip oldu-

gu i~in, tam rekobet pazar ~artlarino benzer ~artlarlo 

kar~i kor~iya bulundugundan, bolUmler kar merkezlerl olorok 

kobul edilebilirler (2). 

Noert, oro momul Ureten bolUmUn, oligopolistik oro 

momul pozorindo hokim ve f iyot liderligine sohip olmosi 

durumundo, bolUmUn tolep egrisini, pozor tolep egrisi ve 

pozordoki diger firmolorin tUmUnUn morjinol moliyet egri-

lerinin toplomi orosindaki yotoy fork olorok ifode etmi~ 

ve bolUmUn monopolist bir sotici olmosi nedeniyle, bir mo-

liyet merkezi olorak degerlendirilmesi gerektigini one 

sUrmU~tur (3). 

(1) o.k., s. 110 don, R.H.Leftwich, The Price System and 
Resource Allocation, Rev.Ed., New York:Holt, Rinehart 
and Winston, 1960, s. 245, 248. 

(2) Noert, tam rekabet pazor ~artlarindo soz konusu olabi
lecek, U~ farkli oro momul fiyatindan ilk iki tipi 
i~in, tam rekobet pozar ~artlorinin tam onlami ile ge
~erli olmosi nedeniyle, bolUmlerin kar merkezleri ola
rok degerlendirilmeleri gerektigini one surer. Oligo
polistik pazor ~ortlorindo bolUmleri kcr merkezleri 
olorok kabul etmesi, onlorin tom rekobet pozor ~ortlo
rino ~ok benzer pozar ~ortlori kar~isinda olmolari ve 
bolUmlerin herhongi birinin morjinol moliyetlerindeki 
degi~ikligin, digerinin karini etkilememesinden koynok
Ionir. 

(3) a.k., s. 110. 
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Naert, pazar ~artlari ile, se~ilecek sorumluluk 

merkezi tipi arasindaki ili~kileri Tablo 3.1. 'de gorUldUgU 

gibi ozetler. 

Ozet olarak, Gould ve Naert, Hirshleifer'den farkli 

olarak, ora mamul i~in, alici bolUmUn di~ pazardan ali~ 

f (a) ve satici bolUmUn di~ pazara sati~ f (s) gibi fiyatla-

rin do soz konusu olabilecegini one sUrmU~ ve tam rekabet 

pazar ~artlari altinda, bu fiyatlar arasindaki ili~kileri 

incelemi~lerdir. Gould ve Naert'in iki farkli ara mamul 

fiyatlari nedeniyle, marjinal Uretim maliyeti ve net mar

jinal gelir egrileri, Hirshleifer'in modelindekilerden 

farklidir. Hirshleifer gibi, Gould ve Naert de, modelleri-

nin f irmanin kcr maksimizasyonunu ger~ekle~tirmeye yonelik 

olmasi, sistemin diger ama~lari olan, bolUm performansla-

etmelerine neden olmu~tur. 

Ekonomi teorisi yakla~iminda, Hirshleifer'in mode-

lini geli~tirme yonUnde ~ali~malar yapan Ronen ve Mc 

Kinney, onermi~ olduklari modelde, bolUmlerin daha ~ok ba-

gimsiz olmalarini ama~lami~lardir. Basitle~tirme amaci ile 

modellerini iki bolUmlU bir f irmo orneginde geli~tiren 

ara~tirmacilar, modellerinin ~ok bolUmlU firmalar i~in de 

uygulanabilecegini ifade etmi~lerdir (1). 

(1) Joshua Ronen and George McKinney, III, "Transfer 
Pricing for Divisional Autonomy," Journal cif Accoun
ting Research, Spring 1970, s. 103. 
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TABLO: 3.1 

Pozar ~artlarina Gore Sorumluluk Merkezi 

Tipinin Se~imi 

PAZAR ~ARTLARI 

1) Satici Bolum i~in Tam 
Rekabet Pozar ~artlari 
i) BolUmler Pazara 

Serbest~e Ula~abilir 

f (a )= f ( s )= f ( t ) 

f(t)>f(a)> f(s) 
f(a)> f(t)> f(s) 
f(a) > f(s) > f(t) 

ii) BolUmler Pazara 
Serbest~e Ula~amoz. 

2) Satici BolUmUn Pazarda 
Monopol Olmosi 

3) Oligopolistik Ara Mamul 
Pozari 
i) Sati.ci BolUmUn Egemen 

Firma Fiyatindon Tum 
Mamullerini Satabilmesi 

ii) Sat1c1 BolUmUn Pazarda 
Egemen Fiyat Belirleyici 

SORUMLULUK MERKEZi TIP! 

KAR MERKEZt 
KAR MERKEZI 
MALIYET MERKEZI 
K~R MERKEZt 

MALiYET MERKEZI 

MALtYET MERKEZt 

K~R MERKEZt 

Olmasi MALIYET MERKEZI 

4) Satici BolUm l~in Ara Mamul 
Pazari Olmamasi 

KAYNAK: o.k., s. 112. 

MALiYET MERKEZI 
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Ronen ve McKinney, ara mamul pazar1n1n olmamas1 du

rumunda, optimal transfer f iyat1n1n olu~umunu a~ag1doki yedi 

safhada a~iklarlar (1). 

l - Tepe yonetimi, Uretim bolUmUnden, hangi trans

fer f iyat1ndan, ne kador Uretimde bulunacag1n1 gosteren 

bir sat1~ tarifesi temin eder. Bu tarifenin ayn1 zamanda, 

Uretim bolUmUnUn marjinal Uretim maliyetlerini (MOM) ni 

gosterdigi kabul edilir. 

2 - Tepe yonetimi, l. safhada temin ettigi MOM den, 

ortalama Uretim maliyet egrisini (OUM) bulur. 

3 - Ortolama maliyet egrisi, daha sonra, dag1t1m 

bolUmUne, alternatif miktarlar i~in yUklenen transfer fi

yat1n1 gosteren, f' (qx}, sat1~ tarifesi olarak yUklenir . 

. 4 - Tepe yonetimi, a~ni zamanda, dag1t1m bolUmUn

den, degi~ik transfer fiyatlar1nda ne miktarlarda satin 

alacag1n1 gosteren bir alim tarifesi vermesini ister. Tepe 

yonetimi dag1t1m bolUmUnUn al1m tarifesinden, nihai momul 

sat1~lar1 marjinal geliri (MG) ile, marjinal dag1t1m mali

yeti (MDM) aras1ndaki fark olan, dag1t1m bolUmUnUn net 

marjinal gelir (NMG) egrisini elde edecektir. 

5 - Tepe yonetimi, nihai mamul talebinden (T), or

talama dag1t1m maliyetlerini (ODM) ~ikarmak suretiyle, 

(1) a.k. 
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ortalama gelir (OG) egrisini elde eder. 

6 - Bu ortalama gelir (OG) egrisi, satacagi herhan-

gi bir miktar i;in Uretim bolUmUne teklif edilen transfer 

fiyat1n1 fx(qx) gosteren, dagitim bolUmUnUn talep tarife-

sidir. Burada, miktari belirleyecek kararlar, iki bolUm-

den biri tarafindan kontrol edilebilecektir. 

7 - Transfer edilen optimum miktar i;in {qx), dagi

tim bolUmU f'(qx) fiyati kadar yUklenirken, Uretim bolUmU, 

(fx {qx) - f' (qx) ). qx olarak ifade edilen tepe yoneti-

minin destegi ve ayrica dagitim bolUmUnUn borcu goz onUne 

alinarak, birim ba~ina fx(qx) kadar alacakland1r1l1r. 

E u t.x ger, , f' den dU~Ukse, Uretim bo!UmU vergilendirilmi~ 

olacaktir. 

Yukaridaki safhalar, Uretim bolUmU i;in ~ekil 3.8.' 

de, dagitim bolUmU i;in ~ekil 3.9. 'do grafik olarak goste-

rilmi~tir. 

Hirshleifer'in modelinde oldugu gibi, Ronen ve 

McKinney'in modellerinde de, her bir bolUm optimum ;ikti 

seviyesinde Uretim yapacagi i;in, bo!Umlerin kor maksimi-

zasyonlari saglanirken, bir bUtUn olarak f irmanin da kar 

maksimizasyonu saglanmi~ olacaktir. Ancak, bu modelin di-

gerlerinden en bariz farki, bu modelde, dag1t1m bolUmU 

f'{qx) transfer fiyati ile yUklenirken, Uretim bolUmU, bu 



143 

f 
.. 

MUM 

T-ODM 

MG-MOM 

q 

~EKIL 3.8. Ara Mamul Pazarinin Olmamasi-Oretim BolUmU 

KAYNAK: a.k., s. 104. 

q~ q 

~EKlL 3.9. Ara Mamul Pazarinin Olmamos1-Do~1t1m BolUmU 

KAYNAK: o.k. 
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fiyattan farkl1 bir fiyat olan, f~(qx) transfer fiyati 

Uzerinden alacakland1r1l1r. Bu durumun nedeni, optimum 

;ikt1 seviyesindeki ortalama Uretim maliyetinin, ayn1 Ure

tim seviyesindeki, ortalama gelire e~it olmamas1ndan kay

naklan1r (OOM{qx) = OG{qx). 

~ekil 3.9. incelendiginde, tepe yonetimi, dag1t1m 

bolUmUnUn ortalama toplam maliyetini elde etmek i;in, or

tolama Uretim maliyeti egrisini (OUM), bolUmUn ortalama 

maliyet (ODM) egrisine ilave eder. Tekrar, marjinal mali

yet egrisi {MDM+MOM) ile marjinal gelir (MG) egrisi e~it

lenir ve MDM+MOM = MG oldugu noktadaki Uretim miktari, op

timum Uretim miktar1 olarak se~ilir (1). Firmanin kcri, 

nihai mamulUn sat1~1ndaki toplam gelirden, toplam dag1t1m 

ve toplam Uretim maliyetlerinin dU~Ulmesiyle bulunacakt1r. 

Model bir anlamda, ikili transfer fiyat uygulamas1-

n1n bir ornegidir. Madelin ~maci, optimum Uretim seviyesi

nin saglanabilmesi i;in, Uretim bolUmUnUn desteklenmesi 

kadar, dag1t1m bolUmUnUn de korunabilmesidir. Bilindigi 

gibi, ekonomi teorisi yakla~1m1nda, transfer fiyat siste

minin yerine getirilmesi gereken en onemli amaci, f irmanin 

kcr maksimizasyonunun saglanmas1d1r. Ronen ve McKinney ge

li~tirdikleri modelde, f irman1n kcr maksimizasyonu sagla

nirken, bolUmlerin, birer bag1ms1z sat1c1 ve al1c1 olarak, 

etkileyebilecekleri degi~kenler Uzerinde kontrol sahibi 

olmalar1n1 ama;lam1~lard1r. 

(1) a.k., s. 104, 105. 
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Madelin en onem!i dezavantaji, tepe yonetimi tara

f indan belirlenen destek ve vergi tutarlari nedeni ile, 

bolUmler ve tepe yonetimi arasinda, ~ati~malarin ~ikabil

mesidir. 

Ronen ve McKinney arc mamul pazarinin olmamasi 

~artlari di~inda, tam ve eksik rekabet pazar ~artlarini da 

incelemi~lerdir. Ancak soz konusu pazar ~artlari ile ilgi

li a~iklamalari, ekonomi teorisinin tipik yakla~imi ~er~e

vesi i~inde kaldiklarindan, Uzerlerinde oyrica durulmaya

caktir (1). 

Buraya kadar inceledigimiz tum ara~tirmacilar, fir

manin ve bolUmlerin belirli ~evre ~artlari i~inde faali

yette bulunduklarini varsaymi~lardir. Bu ara~tirmacilar 

Uretim, satinalma, sati~ ve f iyat: kararlarinin belirli 

~evre ~artlari altinda alindigini kabul ederler. Kanodia, 

kendinden oncekilerden farkli olarak, transfer f iyatlari

ni be!irsiz ~evre ~artlari altinda incelemi~tir. 

Kanodia'ya gore, ger~ekte ~evre ~artlarinin belir

siz olmasi, bBlUm yoneticileri ve bolUm yoneticileri ile 

tepe yoneticileri arasinda, risk farkliliklarina ve dola

yisiyla onemli koordinasyon problemlerine neden olmakta

dir. 

(1) Doha geni~ bilgi i~in bkz., a.k., s. 105, 112. 



146 

Kanodia, pazar f iyatlar1nda belirsizligin soz konu-

su olmas1 durumunda, belirlilik ~artlar1na gore belirlenen 

transfer f iyatlar1n1n, fonksiyonel olamayacaklar1n1 one 

surer. Ona gore, belirsizlik ~artlar1nda, ara ve nih6i ma-

mul Uretim miktarlar1n1n, bolum veya tepe yonetimi ta~af 1n-

don belirlenmesinin herhangi bir anlam1 yoktur. Ayr1ca,bir 

transfer f iyat1n1n, di~ pazardaki belirsizlikler goz onUne 

al1nmaks1z1n belirlenmesi durumunda, f irman1n kor maksimi-

zasyonu saglanamayacag1 gibi, ortaya ~ikan getirilerin bo-

lUmler aras1ndaki dag1l1m1, ta~1nan risklerdeki farkl1l1k-

lar1n goz onUne al1nmamas1 sonucu, adil olmayacakt1r (l). 

Kanodia, belirlilik ~artlar1ndaki ~ozUmlerde, riskin tama

m1n1n dag1t1m bolUmUne yUklendigini, riskin payla~t1r1lma-

s1 a~1s1ndan, Uretim bolUmUnUn avantajl1 oldugunu one sU-

rer (2). 

Kanodia, iki transfer fiyat modeli onermi~tir. Bi-

rincisi, tepe yonetiminin risk dag1t1m1 ile tercihlerinin 

gozonUne al1nmad1g1, yanlizca bolUmlerin risk tercihleri-

ni esas alan ve getirilerin optimal olarak bolUmler arc-

s1nda payla~t1r1labildigi bir transfer fiyat modelidir 

( 3 ) . 

(1) Chandra Kanodia, "Risk Sharing and Transfer Price 
Systems under Uncertainty," Journal of Accounting 
Research, Spring 1979, s. 75, 78. 

( 2 ) 0 • k • I S • 83 • 

(3) Doha geni~ bilgi i~in bkz., a.k., s. 83, 87. 



147 

tkincisi, tepe yonetiminin risk tercihlerini opti

mize eden lokal ve global olmak Uzere iki ~ozUmU bulunan 

bir modeldir. Lokal ~ozUmde, bolUmler Uretim kararlar1 

Uzerinde yetki sahibi olduklar1 i~in, risklerin bolUm ve 

tepe y6netimi arasinda payla~t1r1lmas1 onerilir. Global 

~ozUmde, tepe ve bijlUm yonetimleri arasinda riskler pay

la~t1r1lmakla birlikte, model, bolUm kararlar1n1n koordi

ne edilebilmesini mUmkUn kilacak ~ekilde geli~tirilmi~tir 

( 1 ) . 

Kanodia, onermi~ oldugu modellerde, transfer f iyot

lar1n1 ekonomi teorisi ve matemotik progromloma yakla~1m

lar1 aras1 bir yakla~imla incelemi~tir. Konodia, modelle

rini matematiksel olorok ifade etmi~ ve doho ~ok risk do

g1l1m1 problemleri Uzerinde durmu~tur. 5nerdigi modeller

de tepe yonetimi ve bolUm yoneticilerinin kararlar1n1 ayn1 

zomando optimize etmede ba~ar1l1 olomom1~t1r. 

3.4. EKONOMI TEORtSt YAKLA~IMININ KRtTIGt 

Transfer f iyat metodlor1nda, f irmonin kor moksimi

zasyonu veya bolUm performans1n1n degerlendirilmesi amaci

nin temel ol1nd1g1 gorUlUr. BolUm performons1n1n degerlen

dirilmesi amoc1n1 temel olan transfer f iyat metodlarindo, 

bolUm yoneticilerinin etkinligini arttirmok ve motive 

(1) Doha geni~ bilgi i~in bkz., a.k., s. 92, 96. 
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edilmelerini saglamak on planda tutulurken, kar maksimi-

zasyonu amac1n1 temel alan transfer f iyat metodlar1nda, 

f irman1n kar maksimizasyonuna ula~mas1 on planda tutulur. 

Ekonomi teorisi yakla~1m1 modellerinde, f irman1n 

kar maksimizasyonu amac1 on planda tutulurken, transfer 

f iyat sisteminin, bolUm performans1n1n degerlendirilmesi 

ve bag1ms1zl1g1 ama~lar1 ihmal edilmi~tir. Ekonomi teori-

si transfer f iyat metodlar1, kor maksimizasyonu amac1n1n 

on planda tutulmasi nedeniyle, tepe yonetimi seviyesinde 

uygun metodlar olmalar1na kar~in, sistemin, bolUm bagim-

s1zl1g1 ve performans degerlemesi ama~lar1n1 ihmal etme-

leri nedeniyle, bolUm yonetimi seviyesinde tercih edil-

mezler. 

Transfer f iyatlar1 konusunu, ekonomi teorisi yakla-

~imiyla inceleyen Hirshleifer ve diger ara~t1rmac1lar 

transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde, marjinal maliyetle-

ri esas alm1~lard1r. Onlara gore, marjinal maliyetler fir-

man1n kcr maksimizasyonuna ula~mas1nda, uygun bir transfer 

fiyat1 esas1d1r. Transfer fiyat1 olarak, marjinal maliye-

tin, marjinal gelire e~it oldugu noktadaki degeri esas 

al1n1r. ~UnkU bu noktada, bolUmUn kar1 maksimum degerine 

ula~m1~ olmaktadir. Bu noktadaki Uretim miktar1 ayn1 za-

manda, bolUm ve f irma kor1n1n maksimum oldugu optimal Ure-

tim miktar1d1r (1). 

(1) Marjinal maliyet, marjinal gelir, toplam firma kor1, 
transfer f iyat ili~kileri ~al1~mam1z1n ikinci bolUmUn-
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Ger~ekte, ekonomi teorisi yakla~1m1n1n geli~tirdigi 

metodlarda, transfer fiyatlar1n1n marjinal maliyet esasin-

da belirlenmesinin, f irmanin kor maksimizasyonunu saglayip 

saglayamad1g1 ve kullanilan varsay1mlar1n pratige uygun 

olup olmad1g1 tarti~ma konusudur. Hirshleifer'in one sUr

dUgU ve Gould, Naert ve diger ara~t1rmac1lar taraf indan do 

kabul edilen maliyet ve talep bag1ms1zl1g1 varsay1mlar1, 

tart1~1lmas1 gereken varsayimlar olarak kabul edilirler. 

Maliyet bag1ms1zl1g1 varsay1m1, her bir bolUmUn fa-

aliyet maliyetlerinin, diger bolUmlerin ger~ekle~tirmi~ 

olduklar1 faaliyet seviyelerinden bag1ms1z olarak ger~ek-

le~tigi anlamina gelir. Olkenin ~e~itli bolgelerinde ayr1 

sat1~ ~ubeleri olan bir dag1t1m ~irketinin, her bir sat1~ 

~ubesinin marjinal maliyetinin, diger sat11 ~ubelerinin 

faaliyet seviyelerinden bag1ms1z olarak, yanlizca kendi 

f aaliyet seviyesinden etkilenmesi, maliyet bag1ms1zl1g1na 

ornek olarak verilebilir (1). 

Telep bag1ms1zl1g1 varsay1m1na gore, bolUmlerden 

biri taraf 1ndan yapilan ilove bir di~ sat1~, diger bolUmUn 

mamullerine olan di~ talebi azaltmaz. Ornegin, otomobil 

Ureten bir f irmanin, kaporta par~as1 Ureten bolUmU montaj 

bolUmUne kaporta par~alar1 transfer etmesi yaninda, ayni 

kaporta par~alar1n1, servis firmalarina do satabilir: Ko-

(.)de, marjinal maliyet transfer fiyat yontemi kisminda 
geni~ce a~1klanm1~t1r. 

(1) Hirshleifer'in ilk makalelerinde, maliyet bag1ms1zl1g1, 
teknolojik bag1ms1zl1k olarak ifade edilmi~tir. 
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porta b61UmUnUn mamulU olan kaporta par~alarini di~ pazar

da satmasi, montaj bolUmUnUn mamulU olan otomobillerin di~ 

pazar talebini azaltmaz. 

Genelde firmanin kar~i kar~iyo bulundu~u eksik re

kabet pazar ~artlarinda, Hirshleifer'in maliyet ve talep 

varsayimlarinin bir arada ger~ekle~mesi, ~ok zayif bir ih-

timaldir (1). Bu durumun sonucu olarak, Hirshleifer'in, bu 

varsayimlar altinda, f irmanin kor maksimizasyonunu ger~ek-

le~tirecek transfer fiyatinin, satici bolUmUn marjinal ma

liyetleri (mum) seviyesinde belirlenmesi ile ilgili g.enel 

kuralinin do yarorli sonu~lar saglayamayacagi soylenebilir. 

Transfer fiyatlarinin, marjinal maliyetlere dayali 

olarak belirlenmesi, uygun sonu~lar saglasa bile, satici 

veya al1c1 bolUmUn bir digerine, bir monopol gibi dovran-

masi ihtimalini onlemek i~in, belirli kural ve yontemlere 

gerek ~uyulacaktir. Bu durumu onlemenin yegane pratik ~a

res!, bolUmler i~in transfer f iyatlarinin daha Ust yone-

tim seviyelerinde belirlenmesidir. Transfer fiyatlarinin 

daha Ust yonetim seviyelerinde belirlenmesi durumunda, bo-

lUmler kar merkezleri olarak olu~turulmalarina ragmen, ba-

g1msizl1klar1n1 bUyUk ol~Ude yitirmi~ olacaklar ve siste-

min kor maksimizasyonu amacinin yerine getirilmesi kar~i-

(1) Eksik rekabet pazar ~artlarinda, satici bolUm karini
maksimize edebilmek i~in qu miktarda Uretim yapmasi 
durumunda uygulayacagi transfer f iyati ile, qd miktar
da Uretim yapmasi durumunda uygulayacagi transfer f i
yati f arkli olacagindan, sat1c1 bolUmUn f aaliyet hac
mindeki degi~melerin ayni zamanda al1c1 bolUmUn gideti 
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11g1nda, bolUm bag1ms1zl1g1 ve perf ormans degerlemesi 

ama~lari onemli ol~Ude ihmal edilmi~ olacaktir. 

Bizce, ekonomi teorisi yakla~1m1 modellerinin, sis

temin kor maksimizasyonu (ama~larin uyumlulugu} amac1n1 

ger~ekle~tirmede en onemli eksikligi, bolUmlerin s1n1rl1 

Uretim kaynaklarina (dolay1s1yla s1n1rl1 Uretim kapasite

lerine} sahip olduklar1n1n gozonUne al1nmamas1d1r. Ger~ek

te, f irmanin sahip oldugu ve bolUmlere tahsis ettigi kay-

naklar s1n1rl1d1r ve f irmanin kor maksimizasyonunu sagla-

yacak optimum transfer f iyati, bu s1n1r ~artlari ~er~eve-

sinde bulunabilir. 

(.} olan transfer fiyatlari vas1tas1yla, al1c1 bolUmUn fa 
aliyet giderlerini etkiledigini ve maliyet bag1ms1zl1-
g1 varsay1m1n1n ge~ersiz oldugunu gosterir. Ayrica, 
eksik rekabet pazor ~artlarinda sat1c1 bolUmUn di~ pa
zarda ayni nihai mamulU Ureten f irmalara ara mamul 
satmasi, al1c1 bolUmUn nihai mamulUne olan talebin 
dU~mesine neden olabilir. Bu durumda, eksik rekabet 
pozar ~artlarinda Hirshleifer'in talep bag1ms1zl1g1 
varsoy1m1 da ge~ersiz olacaktir. Eksik rekabet pazar 
~artlarinda f irmanin kar maksimizasyonuno ula~abilmesi 
i~in, her iki varsoyima gore olinacak karorlor, ger
~ekte firmonin kar moksimizosyonunu engelleyebilir. 
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BaLOM: 4 

MATEMATtK PROGRAMLAMA YAKLA~IMI 

4.1. GENEL A~IKLAMALAR 

~ok sayida UrUnUn (Uretim biriminin), birden ~ok 

bolUm arasinda transfer edildi~i bolUmlere ayrilmi~ bir 

Uretim i~letmesinde, bolUmlerin sahip olabilecekleri eko

nomik ve teknik kaynaklar sinirlidir. BolUmler arasinda 

transfer edilen UrUnlerin f iyatlandirilmasinda, bolUmle

rin sinirli kaynaklarini gozonUne almayan ekonomi teori

si yakla~iminin yetersiz kalmasi, ara~tirmacilari matema

tik programlama metodlarini kullanmaya yoneltmi~tir. 

Matematik programlama metodlarini kullanan yazar

larin genelde, do~rusal programlama, ayri~tirma (decompo

sition), ama~ programlama ve oyun teorisi metodlarini 

kullandiklari gorUlUr. Yazorlar1n onermi~ olduklari mo

deller, kullandiklari matematik metodun yaninda, siste

min kor maksimizasyonu di~indaki di~er temel ama~larina 

verdikleri oneme ve bunlarin ger~ekle~tirilmeleriyle il

gili onerilerine gore farklilik gosterir. Bununla birlik

te kullanilan matematik metod, sistemin kor maksimizasyo

nu di~indaki ama~larina verilebilecek onemi sinirlar. 

~ali~mamizin bu bolUmUnde, genellikle, bo!Umlerin 
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maliyet merkezleri olarak faaliyette bulunduklar1 Ulkemiz 

Uretim i~letmelerinde uygulanabilir bir metod olmas1 nede-

niyle, do~rusal programlama metodu ile daha geli~mi~ bir 

dogrusal programlama metodu olan ayr1it1rma {Decomposition) 

metodu ve modeller! Uzerinde duraca~iz. 

4.2. DOGRUSAL PROGRAMLAMA MODELLER! 

Dogrusal programlama, diger matematik programlamo 

metodlarinda oldugu gibi, ara mamullerde Uretim kapasite-

sinin s1n1rlar1n1 gozonUne almak amac1yla, kullan1lan bir 

matematik programlama metodudur. 

Dogrusal programlama metodunda, primal ~ozUm, bo

lUmUn s1n1rl1 kapasitesinin en iyi kullan1m1n1 (en oz ma

liyetle veya en yUksek kcrla) saglayan bir Uretim progra-

min1 verir. Primal ~ozUmUn tali UrUnU olan gelirler, dual 

~ozUm taraf1ndan verilen golge fiyatlaridir (1). 

Herhangi bir kapasite sinirindaki gev~etmenin et-

kileri, golge f iyatlari olarak tanimlanir ve basit ola-

rak kapasite sinirindaki gev~etmeden kaynaklanan ek katki 

marjini gosterir (2). Bir baika ifade ile, golge fiyati, 

kit kaynaklarin bir birim artt1r1lmas1 durumunda, toplam 

(1) Charles T.Horngren, Cost Accounting: A Managerial 
Emphasis, 3th ed., Prentice-Hall, 1972, s. 751, 752. 

(2) Adolph Matz, Milton F.Usry, a.g.k., s. 929. 
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katk1 marj1nda ger~ekle~tirilebilecek art1~ tutar1d1r. 

Matematik programlama yakla~1m1nda, hangi program-

lama metodu kullan1l1rsa kullan1ls1n, ortak olarak, trans-

f~r fiyat1, golge fiyatlar1 (shad~ prices) ol~U al1nmak 

suretiyle belirlenir. Problemin dual ~BzUmU, her bir kit 

kaynak biriminin {ara mamul birden ~ok bBlUmden ge;erek 

tamamlan1yorsa, her bir bolUmdeki kapasite biriminin) f1r

sat maliyetini gosteren golge fiyat1n1 verir. 

Ara mamulUn bir bolUmdeki f 1rsdt maliyeti bo!Um 

kayna~1n1n ara mamul birimi ba~1na kullan1lan miktar1 ile, 

bolUmUn kaynak birimi ba~1na f 1rsat maliyetleri (dual ~o

zUmde bolUm i~in bulunan golge fiyatlar1) ;arp1lmak sure-

tiyle bulunur. Ara mamulUn Uretiminin birden fazla bolUm

de tamamlanmas1 halinde, ain1 i~lem her bir bolUm i~in yo-

p1larak, Bnce her bir bolUmdeki f 1rsat maliyeti ve bunlo

r1n toplanmas1yla firmo dUzeyindeki f1rsat maliyeti bulu-

nur (1). 

Ara mamu!Un tek bir bolUmde Uretilmesi durumunda, 

sozkonusu bo!Umdeki f 1rsat maliyeti ile de~i~ken Uretim 

maliyetinin toplam1, ara mamulUn transfer f iyat1n1 verir 

(2). Ara mamul birden fazla bolUmde i~lem gordUgUnde, 

(1) Dogrusal programlama metodunda, primal ~ozUm sonucunda 
mevcut mamul karl1l1k oranlar1 kaynak kullan1m ve ki
s1tlar1 alt1nda f irma kor1n1 maksimize edecek mamul 
Uretim miktarlar1 bulunurken modelin dual ~ozUmUnden 
sozkonusu ~artlar (korl1l1k, kaynak kullan1m ve kis1t
lar1) alt1nda, bBlUmlerin f1rsat maliyetleri bulunur. 

(2) Mohamed Onsi, "A Transfer Pricing System Based on 
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transfer f iyoti, i~lem gordUgU bolUmlerdeki degi~ken Ure

tim maliyetleri ile firsot maliyetleri toplonorak bulunur. 

Bununlo birlikte, arc mamul tomomlanincayo kodor 

i~lem gordUgU bolUmler orasindoki tronsferlerin f iyati do 

oyni ~ekilde belirlenebilir. Bu durumda, bir onceki bolU-

mun transfer f iyoti, bir sonraki bo!UmUn degi~ken Uretim 

moliyeti niteligindedir. 

Ara momulUn birden ~ok bolUmde i~lem gormesi duru-

mundo, bolUmler orosindo oro momul transfer! yerine, ora 

mamul ile ilgili tamamlanmami~ haldeki Uretim birimlerine 

transfer! sozkonusudur. BolUmlerin, aralarindaki mal ve 

hizmet transferlerinin f iyati belirlenirken, bolUmUn soz

konusu Uretim birimindeki (mamul, arc mamul, par~a) katki 

marji bolUme cit firsat maliyeti gozonUne alinarak belir-

lenir (1). 

Dogrusal programlama modellerinde ama~, f irma kc-

rinin maksimize edilmesidir. Modelde, dogrusal programla-

ma metodunun geregi olarak, yanlizca f irma i~in tek bir 

ama~ fonksiyonu kullanilabilir. Bunun sonucu olarak her 

bir bolUm i~in optimum sonucun ara~t1r1lmas1 mUmkUn ola-

maz. BolUmler dUzeyinde optimum sonucun ara~t1r1lamamas1, 

(.)Opportunity Cost," The Accounting Review, July 1976, 
s. 539. 

(1) BolUmUn era mamuldeki firsat maliyeti, ~al1~mam1z1n 
be~inci bolUmUnde onermi~ oldugumuz, bolUmUn arc ma
muldeki ger~ek katki marji ile ayni anlamda kullanil-



156 

kar merkezi niteli~indeki bolUmlerin, itibari kcr merkez-

leri veya maliyet merkezlerine donU~mesine neden olur. 

Gene! bir dogrusal programlama modelinde, f irman1n 

ama~ fonksiyonu ile f irma ve bolUmlere tahsis edilmi~ key-

naklar ve kullan1m kis1tlar1 tipik olarak a~ag1daki gibi 

ifade edilir (1). 

(1) Maksimize T M CT XM + CT xM Z=C1 x1 + 2 2 3 3 

( 2) M 
A11X1+ 

M 
Al2X2 + 

M 
A13Xf bl 

(3) M 
A21Xl =b2 

(4) M 
A32X2 =b3 

(5) M 
A43X3= b4 

( 6) X~=O j= l, 2, 3 
J 

C. j bolUmU i~in katk1 marj1 vektorU 
J 

A.. j bolUmU taraf indan i kaynak setinin kulla
l. J 

nimin1 ifade eden teknik katsay1lar matriksi 

b. kaynaklarin i nci setinin vektorU 
l. 

x~ j nci bolUmUn ~ozUm vektorU. M ba~l1g1 tum 
J 

s1nirlarini bir arada gozonUne almak sure-

tiyle belirlenen ana plan1 ifade etmek i~in 

kullan1lm1~tir. 

(.) m1~tir. ~al1~mam1z1n bu bolUmUnde Uretim birimleri za
man zaman mamul, arc mamul, par~a ve mal terimlerinden 
herhangi biri ile ifade edilebilmektedir. 

(1) James T.Godfrey, "Short-Run Planning in a Decentrali-
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Modeldeki ifadelerden, (1), firmanin ama~ fonksiyo

nunu, (2), tum b~lumler i~in ortak §irket s1n1rlar1n1,(J), 

(4), (5), s1ras1yla, 1, 2 ve 3 no lu b~lumler i~in ayr1 

s1n1r §Ortlar1n1, g~steren ifadelerdir. 

(2) no lu ifadede, s1n1r §Ort1n1n olmamasi, firma

nin s1n1rs1z kaynaklarla faaliyette bulundu§u anlamina ge

lir. Bu durumda, firma kapsaminda optimal plan, her bir 

bolUme kendi plan1n1 ba§1ms1z olarak belirlemek olana§1n1 

vermek suretiyle, kolayca elde edilebilir {2) no lu ifade

nin kullan1lmas1ndaki ama~, bir bolUmUn, §irketin ortak 

kaynaklar1ndan yararlanma s1n1r1n1n, bir di§er bolUmUn bu 

kaynaklardan yararlanma s1n1r1na ba§l1 oldu§unu !fade et

mektir. 

S1n1rlama seti (2) nin verilecek kararlar Uzerle

rindeki etkisi ~ok bUyUktUr. Ortak §irket kaynaklar1n1n 

s1n1rl1 olmas1 durumunda, h~r bolUmUn kendi faaliyet se

viyesini ba§1ms1zca belirlemesi, §irket kaynaklar1n1n ye

tersiz kalmas1 ile sonu~lanaca§indan mUmkUn degildir. 

Hat1rlanacag1 gibi, ekonomi teorisi yakla§1m1nda, 

basitle§tirme amac1yla, §irket kaynaklar1 s1n1rs1z kabul 

edildigi i~in, problemin bu y~nUne hi~ deginilmemi§, an

cak, optimum Uretim miktar1n1n ne olaca§1 Uzerinde dorul

mu§tur. 

(.)zed Firm, 11 The Accounting Review, April 1971, s. 287. 
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Arrow (1959), Arrow ve Hurwicz (1960), Whinston 

(1964) ve Samuels (1965,1969), onermi~ olduklari modeller-

de, dogrusal programlama metodunu kullanan yazarlatdir. 

Bu yazarlardan Arrow ve Hurwicz, alici ve satici 

bolUmler i~in f iyatlari belirleyen bir kontrolcunun oldugu 

ve f irma bUtUnUnde global bir optimizasyonu ama~layan bir 

model onermi~lerdir. Dual ~ozUm sonucunda bulunan golge 

f iyatlari, ara mamullerin, transfer fiyatlarinin belirlen-

mesinde ol~U olarak kullanilir (1). 

Whinston'un onerdigi modelde, tepe yonetimi, trans-

fer f iyatlarini, eger bolUmUn kaynaklari i~ talepten fazla 

ise, transfer f iyatlarini yUkseltmek, eger kaynaklar i~ 

orzdan fazla ise, transfer f iyatlarini dU~Urmek suretiyle 

belirler. Whinston'un modelinde, transfer fiyatlori, tepe 

yonetiminin belirledigi optimumdaki golge f iyatlori esas 

al1narak belirlenir (2). 

Dogrusal programlama modeller! arosinda bizce en 

geli~tirilmi~ olani, Samuels'in onermi~ oldugu modeldir. 

Bu nedenle, ~ali~mamizin bu bolUmUndeki a~1klamalar1m1z1 

onun modelini tanitarak yapacagiz. 

(1) Chan M.Lee, a.g.k., s. 43, 44. 

(2) Doha geni~ bilgi i~in bkz., Andrew B.Whinston, 11 Price 
Guides in Decentralized Organizations," in W.W.Cooper, 
H.J.Leavitt and M.W.Shelly, eds., New Perspectives in 
Organizational Research, Wiky, 1964, s. 404, 448. 



159 

Samuels'e g6re, fiyat kararlarinda, direkt Uretim 

maliyetleri ile, f aaliyetin herhangi bir y6nde yap1lmas1-

n1n firsat maliyeti birlikte g6z6nUne al1nmal1d1r (1). Bir 

f irma i~in optimal planin anlami, bu planin getirilerinin 

di~er herhangi bir planin getirilerinden daha bUyUk oldu~u 

onlamina gelir. 

Samuels, optimal planin ger~ekleitirilememesi duru

munda kaybedilen f 1rsatlar1n, maliyetlerle ilgilendirilme

si gerektigini one surer (2). Ona gore, ornegin, firma 5 

Mil~on n'lik, mUmkUn olabilecek en · yUksek kcr1 sa~layan 

bir plan1 kabul etmiise ve yanl1zca, 3 Milyon n 1 l1k bir 

kar elde etmiise, firma, 2 Milyon n1 l1k bir f1~sat kayb1 

ile karil. ka~1yad1r. Bu tutor, bir firsat maliyeti olarak, 

baiar1s1zl1g1n sorumlusu departmanlara yUklenmeli ve boyle 

bir yUkleme, transfer f iyat sistemi i~inde kabul edilmeli-

dir (3). 

Samuels de, bolUmlere yUklenecek transfer fiyatla-

r1n1n, f irman1n ama~ fonksiyonu ve bolUmlerin Uretim ki-

(1) Samuels'in onerdi~i bu fiyat kombinezonu Uzerinde, ~a
l1~mam1z1n beiinci bolUmUnde, optimum transfer f iyat1-
n1n gene! kural1 ile ilgili a~1klamalar1m1z aras1nda 
geniice durulmaktadir. 

(2) J.M.Samuels, "Opportunity Costing: An Application of 
Mathematical Programming," Journal of Accounting 
Research, Autumn 1965, s. 182. 

(3) Sozkonusu f1rsat maliyetinin tutar1, firman1n optimal 
kaynak dag1t1m1 vas1tas1yla elde edebilecegi toplam 
katk1 marji ile, fiili olarak ger~ekleitirilen katk1 
marj1 arasindaki fork tutar1 kadardir. 



160 

sitlari altinda programlanan problemin dual c;ozUmUnUn so-

nucu olarak bulunan golge f iyatlarinin esas alinarak be-

lirlenmesini onerir. 

Samuels, modelini a~agidaki ornekte gorUldUgU gibi 

ac;iklar (1). 

X, Y ve Z olmak Uzere U<; tip mamul Uretti~i varso

y ilan bir firmada Uretim ic;in gerekli ortak faktorlerin 

s1n1rl1 olmalari nedeniyle, arzinda (Uretim miktarlarinin) 

s1n1rl1 oldugunu ve bolUmlere, ortak Uretim faktorlerinin 

optimum bir iekilde dog1t1lmalar1 gerektigini vorsayalim. 

Mamullerin kotki marjlari sirasiyla, 2R/B, 3R/B, ve 4R/B 

olarak kabul edilmiitir (2). Uc; mamulUn tUmU de, farkli 

oranlarda, y er lei im sahas i, kontrolcu saotler i ve makine 

saatleri gibi, kit Uretim faktorlerinden yararlanmaktadir-

lar. X mamulUnUn montaji ic;in doha fazla yerle~im sahasi 

gerekmekte, X 1 in c;1kt1lar1 qu faktor vasitasiyla s1n1rlan

maktad1r. Y mamulU birimi ba~ina diger mamullerde gereken-

den daha fazla oranda kontrolcu saati, Z mamulU ic;in ise, 

makina saati gerekmekte ve bu mamullerin c;1kt1lar1 do bu 

faktorler vas1tas1yla sinirlanmaktadir. 

(1) Hrnekteki rakamlar $ yerine n olarak ifade edilmi~tir. 

(2) Samuels, katki marj1n1, sati~ fiyati ile birim marji
nal maliyet arasindaki fork olarak tan1mlam1~t1r. Mar
jinal Uretim maliyeti olarak, degi~ken Uretim maliyet
lerini esas alm1~t1r. Bkz., a.g.k., s. 184, 185. 
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Ornek f irma i~in, optimum kor1 saOlayan mamul kom

binezonunun belirlenmesi, ile ilgili do~rusal programlama 

problem! a~a~1daki gibi ifade edilmektedir: 

Maksim&ze 2X + JY + 4Z 

5X + lY + lZ = 8000 (Yerle~im Sahas1) 

lX + SY + lZ = 8000 (Kontrolcu Saati) 

lX + lY + 5Z = 8000 (Makino Saati) 

Bu do~rusal programlama problemi, simplex metod 

kullan1lmak suretiyle ~ozUldU~Unde, final tablosunda, ma

mullerin her biri i~in Uretim hedefleri, X = 1142 Birim, 

Y = 1143.2 Birim, Z = 1143 Birim olarak bulunurken, toplam 

beklenen k&r, 2R/B(ll42B)+3R/B(ll43.2B)+4R/B(ll43B)=l0285 

n olarak saptanacakt1r. Final tablosundaki T ~al1r1, s1-

ras1yla her bir kit kayna~1n birim ba~1na f1rsat maliyeti

ni gosteren golge fiyatlar1d1r. 

TABLO: 4.1 

Final Tablosu 

Uretim Katk1 

2 3 4 0 0 0 
Miktar1 Marji 
(Birim) ( TL/B) 

---
Mamuller x y z SL1 SL 2 SL3 - .---

1 0 0 +3/14 -1/28 -1/28 1142 2 
0 l 0 -1/28 +3/14 -1/28 1143. 2 3 
0 0 l -1/28 -1/28 +3/14 1143 4 

T 0 0 0 5/28 12/28 19 /28 1143 

KAYNAK: a.k., s. 187 



162 

Samuels'e g8re, UrUn sorumluluguna sahip bir balu

mUn, bUt~esindeki Uretim miktarinda Uretim yapamamas1 du

rumunda, ortaya ~ikan kayip, (optimal planda ama~lanan kar 

ile elde ettigi kar arasindaki fark tutar1) sorumlu olan 

b81Ume yUklenir. 5rnegin, X mamulUnUn 800 birim Uretilme

sinden kaynaklanan 648U(342Birim x 2U/B) lik kar kaybin

dan, X mamulUnU Ureten balUm sorumludur. 

Benzer durum, X mamulUnUn fazla Uretilmesi durumu 

i~in de ge~erlidir.' Eger, balUm but~elenenden daha fazla 

X mamulU Uretirse, diger mamullere tahsis edilmi~ olan 

Uretim faktarlerini kullanm1~ olacaktir. Bu durum Tablo 

4.2. 'de a~1klanmaktad1r. Tablo 4.2. 'den g8rUlecegi gibi, 

kaynak kayb1 nedeniyle, Z mamulUnden 1142 adet Uretilmesi 

gerekirken yanlizca, 942 adet Uretilebilmi~tir. Bu durum

da, Tablo 4.3. 'den g~rUlecegi gibi, elde edilen fiili 

katk1, elde edilmesi gereken optimal katkidan 722U daha 

azdir. Samuels'e g8re, X ma~ulUnde optimum Uretim miktGri 

seviyesinin a~1lmas1 sonucu ortaya ~ikan bu fork, X mamu

lUnU Ureten balume yUklenmelidir. 



163 

TABLO: 4.2 

X MamulUnde Optimum Uretim Miktarinin A~ilmasi 

Durumunda Kaynak Kullanimi 

Yerle~im Sahasi 

Mamul ilretim Miktari x Birimi Toelam 

x 1183Adet x 5Bir. 5915Bir. 
y 1143 x 1 1142 

7058 

z 942 x 1 942 

8000 

KAYNAK: a.k. 

TABLO: 4.3 

X MamulUnde Optimum Uretim Miktarinin A~ilmasi 

Durumunda Katki Marji Kaybi 

Uetimal Katki 1-iili Katki 

Katki Top. Katki Top. 
Or.Mik. Marji Katki Ur.Mik. Marji Katki Fark 

Mamul (Adet) (TL/B} (TL) (Adet) (TL/B (Tl) (TL) 

x 1142 x 2 = 2284 1188 x 2 = 2366 + 82 

y 1143 x 3 = 3429 1143 x 3 = 3429 0 

z 1143 x 4 = 4572 942 x 4 = 3786 -804 

Toplam 10285 9563 -722 

KAYNAK: a.k. 
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Samuels'e gijre bijyle bir modelde, bir bijlUmUn opti-

mal Uretimi ger~ekle~tirip ger~ekle~tirmemesinin anlami 

bUyUk olacaktir. BijlUmler kit kaynaklarda bir geli~me ol-

madan optimal Uretim miktar1n1 a~mayacaklardir. 

Samuels'in modelinde de, bijlUmlerin birim ba~ina 

katki marjlari, bir birim mamul Uretimi i~in kullanilan 

kit kaynak miktarlar1 ile, kit kaynaklarin golge f iyatla-

rinin ~arp1m1 sonucu bulunur. 

Basit dogrusal programlama metodu kullan1ld1g1nda, 

problem yanlizca tek bir ama~ fonksiy.onuna gore ~ozUlebil

mektedir. Bu nedenle, bu metodu kullanan modellerin tUmUn-

' de, yanlizca, f irmanin ama~ fonksiyonu gozonUne al1nabil-

mi~ ve firma kcr1n1n maksimize edilmesi ama~lanm1~t1r.Boy-

le bir modelde, bir bolUmUn ger~ek bir kor merkezi olarak 

faaliyette bulunabilme olanag1 yoktur. Modelde, bolUmUn 

ama~ f onksiyonu yer almad1g1 gibi, bolUm optimal Uretim 

plonina uymak zorunda oldugundan, pazardaki f irsatlardon 

do yararlanamaz. Metodun kullan1m1, maliyet ve itibari kcr 

merkezleri aras1ndaki mal ve hizmet transferlerinin f iyat-

land1r1lmas1 ve kisa vadeli kor planlomasi ama~lari i~in 

uygun olabilir. 

Dogrusal programlama metodunun kullanilmasi duru-

munda, transfer f iyat sisteminin, kcr maksimizasyonu ama-

ci yerine getirilirken, boyle bir ~ozUmUn tepe yonetiminin 
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kontrolunda ger~ekle~tirilmesi ve b61Umlerin ama~ fonksi-

yonlar1n1n ~6zUmde bulunmamas1 gibi nedenlerle, sistemin 

b61Um ba~1ms1zl1g1 amac1 zedelenmi~ olacaktir. B61Um ba

~1ms1zl1g1n1 zedeleyen bir diger neden de, b61Umlere yUk-

lenen transfer f iyatlar1n1n, b61Um kararlar1 yerine, g6l-

ge fiyatlarina dayand1r1lmas1d1r. 

Sistemin b61Um performans1n1n degerlendirilmesi 

amac1 y~nUnden, balUmlerin kapasitelerindeki dU~meler ve-
~ 

ya kar~1la~t1klar1 firsatlar1 degerlendirmeieri sonucu, 

optimum Uretim miktar1 di~ina ~ikmalar1 nedeniyle ortaya 

~ikan f irsat maliyetlerinin tekrar balumlere yUklenilmesi, 

balumlerin ger~ek perf ormanslar1na g6re degerlendirilmele

ri olanag1n1 kald1r1r (1). 

Dogrusal programlama metodunun yukarida ifade edi-

len dezavantajlar1, ger~ek bir kor merkezi i~in ge~erli

dir. Bu dezavantajlarina ragmen, metod, itibari kor ve 

maliyet merkezleri i~in uygun sonu~lar saglayabilir. Ay-

rica, diger programlama metodlarina g~re, daha basit ve 

pratiktir. 

Metodun, bizce en anemli avantaj1, mamulUn katki 

marj1n1n itibari kor merkezleri arasinda, muhasebe meto-

(1) Richard H.Berhard, "Some Problems in Applying Mathe
matical Programming to Oppotunity Costing, 11 Journal 
of Accounting Research, Spring 1968, s. 148. 
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duna g6re, daha adil ve f irman1n kor maksimizasyonuna da

ha uygun bir ~ekilde dag1t1labilmesidir. 

Sonu~ olarak, metodun dezavantajlar1n1n, ger~ek 

kor merkezleri i~in 6nemli oldugu, bunun yan1nda, itibari 

kor ve maliyet merkezleri i~in uygulanabilir ve pratik 

bir metod oldugu sBylenebilir. 

4.3. AYRI~TIRMA (DECOMPOSITION) TEKNt~tNtN KULLANILDI~I 

DOGRUSAL PROGRAMLAMA MODELLERt 

Dogrusal programlama modellerinde ayr1~t1rma tek

nigi, f irma kaynaklar1n1n dag1t1m1n1 optimize etmek, bU

yUk dogrusal programlama modellerinin ~BzUmUnU kolayla~

t1rmak ve problemin ger~ek kar merkezlerinin bag1ms1zl1-

g1n1n korunabilecegi ~ekilde ~BzUmUnU saglamak gibi ama~

lar i~in kullan1lm1~t1r. 

Ayr1~t1rma tekniginin esas1, bUyUk bir problemin, 

bir ana problem ve ~ok say1da kU~Uk probleme ayr1~t1r1l

mas1d1r. BBylece, bUyUk problem kU~Uk problemlere ayr1l

mak suretiyle ~BzUm kolayl1g1 saglan1rken, ayn1 zamanda, 

alt problemler ile ana problemin ~BzUmleri arasinda bag

lant1 saglanarak sonu~ta, global bir optimal sonuca ula

~1labilmektedir. 

Ayr1~t1rma tekniginin kullan1ld1g1 dogrusal prog-
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ramlama modellerinde, bir butun olarak f irmanin ama~ fonk-

siyonu ile birlikte, kor merkezi niteligindeki bolUmlerin 

ama~ f onksiyonlar1n1n do modelde yer almas1 saglanabilmek

tedir. Bunun sonucu olarak, ~ozUm firma i~in oldugu kadar 

bolUmler i~in de optimal olacagindan, bolUmlerin kar mer

kezi olma nitelikleri korunmaktadir. Hat1rlanacag1 gibi, 

basit dogrusal programlama modellerinde yanlizca f irmanin 

bUtUnU i~in tek bir ama~ fonksiyonunun bulunmas1, bolUmle-

rin ama~ fonksiyonlar1n1n modelde ifade edilememesinin so-

nucu olarak, ~ozUm yanlizca maliyet veya itibari kor mer-

kezi niteligindeki bolUmler i~in uygun olmaktadir. Dogru

sal programlama modellerinde ayr1~t1rma tekniginin kulla-

nilmasiyla, bolUmlerin ger~ek kor merkezleri olarak faali-

yette bulunmalarina olanak veren bir ~ozUme ula~mak mUmkUn 

olabilmektedir. 

Ayr1~t1rma tekniginin kullan1ld1g1 bir dogrusal . 
programlama modelinde, f irmanin bUtUnUne ve bolUmlere ait 

ama~ f onksiyonlar1n1n, kaynaklarin ve kullanim kis1tlar1-

nin genel formUlasyonu tipik olarak a~agidaki gibi ifade 

edilir (1). 

(1) James T.Godfrey, a.g.k., s. 295. 
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Ft~MANIN MODELt(ANA MODEL) 

(1) T M cTxM + cTxM Maksimize Z =C1X1+ 2 2 3 3 

( 2) All xM +A M M 
l 12X2 + A13X3= bl 

( 3) A21 XM 
l = b2 

(4) M 
b3 A32X2 = 

(5) M 
A43X3= b4 

(6) x~ = o, j= 1, 2, 3 
J 

l. B5LOMON PLANLAMA MODELt 

(7) Maksimize CTXD 
l l 

D l M 
(8) A11X1= bl= AllXl 

Ayr1~t1r1lm1~ bir dogrusal programlomo modeli,fir-

mon1n bUtUnUne cit bir ona model ile, bolUm soy1s1nco bo-

lUmlere cit alt plonlomo modellerinden olu~ur. 

Bir bUtUn olarak firman1n modeli olarak tanimlanan 

ana modeldeki (1) den (6) ya kadar olan ifadeler, oyr1~

t1rmo tekniginin kullon1lmad1~1 gene! dogrusal progromlo-
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ma modeller! i~in de ge~erlidir (1). 

Modeldeki, (7), (8), (9) ve (10) no lu ifadeler, 

her bir bolUm i~in ayr1 olarak dUzenlenen, bolUmlerin 

planlama modellerindeki ifadelerdir. (7) no lu ifade, bo-

D · lUmUn ama~ fonksiyonudur. c1x1 , 1. bolUmUn planlad1g1 

Uretim miktar1 i~in ama~lad1g1 toplam katk1 marj1n1 ifa

de eder. D.ba~l1g1, bolUm dUzeyindeki ~ozUmU ifode etmek 

i~in kullan1l1r. (8) no lu ifade, l.bolUme dag1t1lan or-

tak firma kaynaklar1n1 gosterir. Bir ba~ka ifade ile, bo-

lUme konulan ortak firma kaynaklar1n1n s1n1r1n1 a~1klar. 

A11 , bolUmUn Uretim birimi ba~1na kulland1g1, ortak f irma 

kaynag1 (b1 ) miktar1n1 ifade eder. BolUmUn planlad1g1 

Uretim miktar1ndo, kullanacag1 b1 kaynag1n1n toplam mik-

D D tori, A11x1 kadard1r. A11x1, firma dUzeyinde bulunacak 

(bolUm planlar1ndaki veriler ana modelde ~ozUmlenmek su

retiyle) optimum ~ozUm sonucunda belirlenecek l.bo!Ume 

M ait Xl Uretim miktor1na gor~, bolUme tahsis edilen b1mik-

tar 1n1 (bl= Allx~) a~mamal 1d1r. ( 9) nolu if ade I bol Um Un 

planlad1g1 Uretim miktar1na gore, bolUme ait kaynaklardan 

kullan1lacak miktar1n (A21X~), bolUmUn kaynaklar1n1 (b 2 ) 

a~amayacag1n1 gosterir. 

Ayr1~t1rma tekniginin kullon1ld1g1 bir dogrusal 

programlama modelinin uygulama safhalar1, genelde, a~ag1-

(1) Bkz., 5.BolUm, s. 5. 
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daki gibidir (1): 

! - Her bir bolUm, f irmaya, f irma tarafindan belir-

lenmi~ olan birim kor rakamlarini esas alarak bir bolUm 

plani C:Snerir. 

2 - Tepe yC:Snetimi, her bir bC:SlUm planin, diger bC:S

lUmler i~in ne kadar yUk (veya getiri) ortaya ~ikard1g1n1 

hesaplar (2). 

3 - Tepe yC:Snetimi bundan sonra, bolUmUn ~ikt1lar1n-

daki (j), birim korin, ~iktinin orijinal (ilk) birim ko

rindan (P.), daha fazla olamayacag1n1 hat1rlat1r. Tepe yo
J 

netimi, orijinal birim kar yerine, bolUmUn, diger bolUmle-

rin korl1l1klar1 Uzerinde marjinal net katki veya yUkUne 

e~it arti veya eksi degerleri, ~ikt1n1n orjinal birim ko

rina (P.), eklemek veya ~ikarmak suretiyle olu~turulan, 
J 

reviz~ edilmi~ net kar rakamini (katki marji), bC:SlUme ve-

rir. 

4 - BC:SlUmler, revize edilmi~ net kor rakamlarina 

gore, f irmanin toplam kari yerine, bolUmUn karini artti-

racak ~ekilde tekrar dUzenledikleri yeni planlarini, fir

ma yonetimine teklif ederler. 

(1) William J.Baumol and Tibor Fabian, "Decomposition, 
Pricing for Decentralization and External Economies," 
Managment Science, Sept.1964, s. 5. 

(2) Bkz., 5.Bcslum, s. 9. 
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5 - Tum proses, her bir tekrarda, bolUmlere ait net 

kar rakamlar1 yeniden hesaplanmak suretiyle, verilmi~ olan 

kararlar i~in optimal bir sonu~ olu~uncaya kadar tekrarla

nir. BolUmlere ait temel uygun ~ozUmlerin s1n1rl1 bir sa

y1da olmas1 ve bu prosedUrdeki her bir ad1m1n f irmanin 

kcrlar1n1 arttirmak i~in dizayn edilmesinin sonuca olarak, 

takip edilen yontem, s1n1rl1 sayidaki tekrarin sonucunda, 

optimal bir ~ozUme (sonuca) ula~may1 garanti eder. 

Bir bolUmUn programloma probleminin ~ozUmU, bolUmUn 

ama~ f onksiyonu ve bolUm kis1tlar1ndan olu~an programlan- · 

mi~ alt problemin optimal ~ozUmUdUr. BolUmlerin teklif 

edebilecekleri ~ozUmler (planlar) s1n1rl1 bir say1dad1r. 

BolUmlerin her yeni plan onerisi, ana problemde ~ozUlmek 

suretiyle, bolUmlerin ama~ fonksiyonlar1ndoki kor katsay1-

lar1n1n baz1lar1 veya tUmU yeniden belirlenir. Doha sonra, 

bolUmler, yen! planlarinda, ama~ fonksiyonunu, bu katsay1-

lara gore belirlerler. Sonu~ta, ana problem, bolUmlerin 

s1n1rl1 say1daki uygun temel ~ozUmlerine gore ~ozUlmek su

retiyle, f irma kor1n1n maksimum oldugu optimal ~ozUme ula

~1l1r. 

YUrUtUlen programdaki hesaplamalar, tum problemin 

~ozUmU i~inde, her bir bolUme tahsis edilmi~ olan kism1n 

veya ag1rl1g1n hesaplanmas1ndan ibarettir. Bir ba~ka ·ifa

de ile, her hesaplamo safhas1nda, bolUmlerin kor katsay1-

lar1 i~in, uygun degerler bulunur. Sonu~ta, yUrUtUlen 
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programla, ana problemin, b81Umler i~in optimal olan ~8-

zUmler (alt problemlerin ~8zUmU) ile firma s1n1rlar1n1n 

bir arada g6z8nUne al1nd1~1, b61Umler ve f irman1n bUtUnU 

i~in optimal olan, ~8zUmUne ulai1lmak istenir. 

Baumol ve Fabian (1964), Hass (1968), Onsi (1970), 

Godfrey (1971) modellerinde, ayr1it1rma teknigini kullan

m1i clan yazarlardandir. 

Baumol ve Fabian, bir organizasyonda, kararlar1n 

al1nmas1nda merkezka~ bir y8netim onloy1i1n1n benimsenmii 

olmasina ragmen, balumlerin, kararlar1n1n, maliyetlerinin 

ve korlar1n1n, diger b81Umlerin, karar, maliyet ve karla

rindan bag1ms1z olarak ger~ekleiemeyecegine dikkati ~ek

miilerdir. Bayles! bir etkileiim ortaminda, balUmler ve 

f irma dUzeyinde optimum ~8zUmUn bulunabilmesi i~in, ayr;i

t1rma prosesini ve bu ~rosesin uygulanmasinda tepe y8neti-. 

minin mUdahale ve zorlamqlar1n1 gerekli gtlrmUilerdir (1). 

Bunun sonucu olarak, 8nermii olduklari modelde, b81Um ba

g1ms1zl1g1, diger yazarlarin modellerine g8re daha s1n1r

l1d1r. 

Hass, balum bag1ms1zl1g1n1n daha f azla korunabil

mes i amaciyla, ayr1~t1rma prosesinin ba~inda, bBlUmUn 

8nerdigi optimal fooliyet planinda, b81Um korlar1n1n,s8z-

(1) a.k., s. 2. 
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konusu momullerin f irmo dUzeyindeki karlorindo, b61UmUn 

kotkilorinin esos olinorok belirlenmesini (Boumol ve Fobi-

on'in modelinde, tepe y6netimi torofindon belirlenir) 5ne

rir (1). BBlUmUn omo~ fonksiyonundo, her bir b61UmUn her 

bir mamuldeki kotki morjinin belirlenebilmesi i~in balum

lere poylo~tirilan f irmo kaynaklarinin g6lge f iyotlari 

esas alinir. Bir anlamda, mamullerin katki marjlari, b6-

lUmlere, kit kaynaklarinin (kaposite birimlerinin) birim 

ba~ina firsat maliyetleri oraninda dagitilir. Transfer 

edilen mamuller i~in di~ pazar olmamasi durumunda, marji-

nal katki kotsayisi sifir olarak kabul edilir. 

Hass'in modelinde, transfer edilen mamuller, firma 

kaynaklari gibi kabul edilir ve bu nedenle f irsat maliyet-

leri Uzerinden fiyatlandirilir. Transfer edilen mamullerin 

Uretimi bir siniro bagli olmadig1nda, dual degi~kenler 

(balUme oit kaynaklarin firsot moliyeti) sifirdir (2). Bu 

durumdo transfer f iyati muh~sebe maliyetleri (standart ve

ya f iili Uretim maliyetleri) Uzerinden belirlenir. 

Hass'in modelinde de, b~lUmlerin tam onlomi ile bo-

gimsiz olmalarina mUsoode edilmez. Ancak, balumlerin ~ir

ket kaynaklarindan ne derece yorarlanacaginin belirlenme-

(1) Jerome E.Hoss, "Transfer Pricing in a Decentralized 
Firm," Management Science, Feb.1968, s. B-329. 

(2) Bu durum, balumde sUrekli olarak bo~ kapasite bulundu
gu onlamina gelmektedir. Kullanilmayan kapasite birim
lerinin firsat maliyeti sif1rdir. Nitekim, matematik
sel olarak do, bir balUmde, kapasitenin tamaminin kul
lanilmamasi durumunda, problemin dual ~~zUmU sonucunda, 
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sinde, tepe yonetiminin merkezi kontroluna duyulan gerek-

sinimi mUmkUn oldugu kador en aza indirmeye ~ali~ir. Bo

lUmler, mamullerinin her biri i~in optimal olarak belirle

nen arz ve talep ili~kileri i~inde, Uretim ~ikti seviyele

ri ve fiyatlorini bagimsiz olarak belirleyebilirler. 

Ayri~tirma teknigini kullanan yazarlardon Onsi, mo-

delini, ara mamulUn pazor f iyatinin olmasi ve olmamasi du-

Onsi'ye gore, transfer fiyat probleminin ~ozUmUnde, 

gerek bolUmlerin ve gerekse f irmanin f iziksel ve f inansal 

~artlarinin gozonUne alinmasi gerekir ve problemin ~ozU-

mUnde, firsot maliyetleri kavromi esas alinmalidir (1). 

Aro mamuller i~in tam rekabet pazor ~artlorinda bir 

pazor f iyatinin olmasi durumunda, bolUmUn Uretim miktor 

karorlorindan etkilenmeyen di~ pazar f iyati, transfer f i-

yati olarak kabul edilir (2). Transfer fiyati, ara mamulUn 

di~ pazarda satilmamasinin firsot maiiyetini !fade eden, 

(.) bolUme alt golge fiyati (firsat maliyeti) sifir ola
rak bulunacaktir. 

(1) Mohamed Onsi, a.g.k., s. 538. 

(2) Tam rekabet pazar ~ortlarinda, transfer fiyatinin ne 
olacagi, ~ali~mamizin be~inci bolUmUnde gen!~ olarak 
incelenmi~tir. Doha geni~ bilgi i~in bkz, 5.BolUm, 
s. 9, 18. Be~inci bolUmde a~ikladigimiz, muhasebe 
yakla~iminda firsat maliyeti, ara mamulUn sati~ f iya
ti ile, sati~ maliyeti arasindaki fark olarak bulu-
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Onsi, ara mamul i~in di~ pazar f iyati olmamasi du-

rumunda, transfer f iyatin1n, ara mamulUn Uretimi i~in kul-

lanilan b61Um kaynaklarinin, di~ pazar f iyatina sahip di-

ger bir mamulUn Uretiminde kullanilmasinin firsat maliye-

tine g6re belirlenmesini Bnermi~tir (1). 

Onsi, ara mamu!Un di~ pazar f iyatinin olmamasi du-

rumunu iki farkl1 Brnek durum i~in incelemi~tir. Birinci 

olarak, satici bB!Um olan A kcr merkezinin, di~ pazar f i-

yati olmayan x 1 ara mamulUnU, Y1 mamulUnU Ureten, B kor 

merkezine transfer etti~i, bununla birlikte, A kcr merke-

zinin ayni zamanda pazar f iyati olan, x 2 mamulUnU de Uret

tigi Brnek durumu ele almi~tir. 

Bu durumda, transfer edilen x 1 ara mamulUnUn f irsat 

maliyeti, X2 Uretmek i~in kullanilm1~ olmak yerine, X1 

Uretimine tahsis edilmi~ olan kaynaklarin firsat maliyet-

lerine e~ittir. Onsi, ~6zUme ula~abilmek i~in, A kcr mer-

kezinin, yanlizca, pazar f iyati bilinen X2 mamulUnU Uret

tigini varsaymak suretiyle, elde edilecek katki marjin1 

6l~U olarak kullanm1~tir. A btllUmUnUn xl mamulUnU B btllU

mUne transfer etmesi durumunda, belirlenecek transfer f i-

(.) nurken, matematiksel yakla~imda, ara mamulU Ureten btl
lUmde, ara mamul i~in kullanilan kaynak miktari ile, 
b61Um kaynaklarinin bir biriminin f irsat maliyetinin 
~arpim1 sonucu bulunur. 

(1) Ara mamuller i~in di~ pazar fiyati olmamasi durumunda, 
optimum transfer f iyat1nin ne olacagi, ~ali~mamizin 
be~inci b61UmUnde geni~ olarak incelenmi~tir. Daha ge
ni~ bilgi i~in bkz., 5.BB!Um, s. 30, 46. 
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yat1n1n, x2 Uretmesi durumunda saglad1g1 katk1 marj1n1 

saglamas1 gerektigini C>ne sUrmU~ ve transfer fiyat1n1n,X 2 
nin Uretiminden vazge~ilmesinin firsat maliyeti ile, X1 in 

degi~ken Uretim maliyetinin toplam1 olarak bulunmas1n1 

C>nermi~tir (l}. 

Onsi, geli~tirdigi ~C>zUmUn sonu~lar1n1 ~C>yle a~ik

lar (2): Eger, X
2 

yUksek karl1l1ga sahipse, Xl Uretiminin 

firsat maliyeti de, yUksektir. X1 in, Yl mamulUnde girdi 

olarak kullan1lmas1, f 1rsat maliyetlerinin yUksek olmas1 

nedeniyle, karl1 olmayabilir. Bu durumda, v1 in Uretilme

mesi, bir butun olarak firmanin lehine olacaktir. Bununla 

birlikte, eger 1 v1 mamulUnUn sati~ anla~malar1 sonucu Ure

tilmesi gerekirse, bu karar, tepe yC>netimine ait bir,karar 

olmal1 ve bC>lUmleri ilgilendirmemelidir. Bu gibi kararla

rin sonucunda ortaya ~1kan kar veya zarar bolUmlerin per

formanslar1n1n degerlendirilmesinde gC>zonUne al1nmamal1-

d1r. 

Eger, X2 mamulU yUksek bir korl1l1ga sahip degilse, 

Xl in Uretiminin firsat maliyeti dU~UktUr ~e B kar merkezi 

Y1 Uretmede avantajl1 bir pozisyon sahibi olabilir. A kor 

merkezi bu durum i~in, B kor merkezini sorumlu tutmamal1-

d1r. A kor merkezinin, x2 nin talebinin ve korl1l1g1n1n 

(1) Mohamed Onsi, a.g.k., s. 539. 

(2) a.k., s. 548. 
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dU~mesi durumunda, kaynaklar1n1, yeni bir mamule yoneltme-

si gerekir". 

Onsi, A kor merkezinin, x1 ve x2 mamullerinin her 

ikisini de, B kor merkezi i~in Uretmesi ve bunlarin pazar 

f iyatlar1n1n olmamasi durumunda, A bolUmUnUn, ger~ekte bir 

kor merkezi olmayip, bir maliyet merkezi veya, B kor mer-

kezi ile birle~mi~, bUyUk bir kor merkezi olarak kabul 

edilmesi gerektigini one surer (1). 

Onsi, onerdigi modelde, sat1c1 bolUme, f irsat mali-

yetlerinin tutari kadar, toplam katki marji dagitmak ve 

ayr1~t1rma teknigini kullanmak suretiyle, global bir ~ik

ti optimizasyonunu ger~ekle~tirmek istemi~tir. Ancak, yon-

lizca, sat1c1 bolUmUn f irsat maliyetlerinin gozonUne alin-

mi~ olmasi, modelinin, eksik bir yonU olarok kabul edile-

bilir. Bununla birlikte, bolUmlerin hangi mamulden ne mik

tarda Uretim yapacaklar1n1 ~erbest~e belirleyebilmeleri ve 

tepe yonetiminin politik korarlar1n1n bolUm performanslari 

Uzerindeki etkilerinin elimine edilmesi, transfer f iyat 

sisteminin, bolUm bag1ms1zl1g1 ve perf ormans degerlemesi 

gibi ama~lari a~1s1ndan, Onsi'nin modelindeki olumlu yon-

ler olarak kabul edilmelidir. 

Ayr1~t1rma teknigini kullanan yazarlardan, God~rey, 

dort safhali bir model onermi~tir (2). 

(1) a.k., s. 542. 

(2) James T.Godfrey, a.g.k., s. 290, 291. 
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Birinci safhada, her bir bolUm, gelecek donemde, 

ger~ekle~tirmeyi planlad1klar1 faaliyetlerle ilgili tah

minlerini tepe yonetimine bildirir. Bu tahminler, mamulle

rin, talep, f iyat, de~i~ken maliyetleri ile, bolUmUn ya

rarlanmas1 gereken kaynaklar ve yapisal ili~kileri ile il

gilidir. Bu tip bilgiler, bolUmler itibariyle, benzer,dog

ru ve tepe yonetimi taraf 1ndan ula~ilabilir nitelikte ol

mal1d1r. Bu bilgiler ile, tepe yonetimi, bir bUtUn olarak 

f irma i~in, bUyUk bir lineer programlama modelini yap1lan

d1rabilir. 

lkinci safhada, tepe yonetimi, f irman1n butunu i~in 

lineer programlama modelini ~ozUmlemek suretiyle, her bir 

bolUme dag1t1lacak f irma kaynaklar1n1 belirler ve bir ra

por halinde bo!Umlere gonderir. Bu raporda; 

a) Dag1t1lm1~ firma kaynaklar1n1n tutar1 (her bir 

bolUm i~in ayr1 olarak) 

b) Beklenen minimum kar katk1s1 

c) Bo!Um i~in bir faaliyet plani onerisi, gibi bil

giler yer alir. Godfrey'in onerdigi modelde, bir bo!Um ta

rafindan uygulanacak f iili plan Uzerinde, tepe yonetiminin 

herhangi bir kontrol yetkisi yoktur. Tepe yonetiminin bo

!Umler Uzerinde sahip oldugu yegane s1n1rlama, f irma kay

naklarindan bolUmlere yap1lan dag1t1m tutorlar1 Uzerinde

dir. Bunun i~in, (c) ~ikk1ndaki plan onerisinin anlam1, 

bir tekliften oteye ge~emez. 
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U~UncU safhada, tepe y~netiminin kendisi ile ilgili 

raporunu alan bolUm, artik, gelecek donem i~in, kendi pla

n1n1 formUle edebilir ve kendine tahsis edilen kaynaklara 

gore, bolUmUn lineer programlama modelini kurabilir. Bo

lUm, kar~1la~t1g1 f 1rsatlar1 degerlendirme konusunda ser

besttir ve plana s1k1 s1k1ya bagl1 olmak gibi bir zorunlu

lugu yoktur. 

DordUncU safhada, merkezka~la~t1r1lm1~ bir organi

zasyonda, bolUmlerin bag1ms1z olma niteliklerine uygun 

olarak, tepe yonetimi, bolUm perf ormanslor1n1 degerlendi

rir. Merkezka~la~t1r1lm1~ bir organizasyonda, bolUm per

formanslari degerlendirilirken, her bir bolUmUn f aaliyet 

verimliliginin ve etkinliginin ol~Ulmesi gerekir. Godfrey 

in modelinde, beklenen performans ol;Ulerinden biri, tepe 

yonetimince, f irma kapsaminda hozirlanan modeldeki her 

bir bolUm i~in belirlenen kor katk1lar1d1r. Her bir bolUm, 

donem sonlar1nda, fiili katki marjlari ile, beklenen kotki 

marjlarina gore ortaya ~ikan farkl1l1klar1, sebepleri ile 

birlikte, tepe yonetimine raporlamakla sorumludur. Bu ra

porlar, kullanilan firma kaynaklar1n1n bir ozetini ve tah

sis edilenin UstUnde ve altinda tutarlarda kaynak kullan1-

m1n1n sebeplerini de kapsamal1d1r. Godfrey'in modelinde, 

transfer f iyot1n1n belirlenmesinde ol~u olarak kullon1lan 

f irma kaynaklar1n1n firsat maliyetleri esas alinarak ·sap

tanacak, yanli~ ve gereksiz kaynak kullan1mlar1n1n f irsat 

maliyetleri, sorumlu bolUmlere yUklenir. Boylece, bolumler 
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f irma kaynaklar1ndan, geni§ ve rahat §Ortlarda yararlanmak 

istemelerinin kar§1l1~1nda cezaland1r1lacaklar1 i~in, bu 

konuda daha dikkatli olacaklard1r. 

Godfrey 1 in modelinde bir diger de~erleme ol~UsU de, 

geri donme oran1d1r. Tercih edilen geri donme oran1, ver

giden sonraki net kor1n, varl1klar1n defter degerine bo

lunmesi ile elde edilen orandir. Bu oranin hesaplanmas1nda 

payda, bolUm varl1klar1n1n toplami ile f irma varl1klar1n

dan bolUme tahsis edilen varl1klar1n toplamindan olu§ur. 

Firma varl1klar1ndan bolUme tahsis edilmi§ olan varl1klar 

i~inde, bolUmlerin tUmU tarafindan ortak olarak kullanilan 

sabit f irma varl1klar1n1n hisses! ve bolUme tahsis edilmi§ 

olan, ~ali~ma sermayesi de dahildir. Paydaki rakam, bolUm 

gelirleri ve giderleri (sabit ve degi§ken) ile, firma kay

naklar1n1n sabit kismi ile ilgili amortisman ve sermaye 

giderlerinden bolUmUn hissesini de kapsar (1). 

Godfrey'in modelinde, transfer fiyat sisteminin, bo

lUm bag1ms1zl1g1 ve perf ormans degerlemesi ama~larina daha 

fazla onem verilmi~ olmasi, onermi~ oldugu modelin olumlu 

yonleridir. 

Ayr1~t1rma tekniginin kullan1ld1g1 modellerin gene! 

bir kritigi yap1ld1g1nda, kit f irma kaynaklari i~in bir i~ 

(1) a.k., s. 294. 
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pazar sisteminin olu~turulmu~ oldugu gorulur. Bu modeller

de koynoklar1n dog1t1m1 proses!, tepe yonetiminin yetkisi 

alt1ndod1r ve bolUmler tepe yonetiminin dog1t1m karorlar1-

no roz1 olmal1d1rlar. Ayr1~t1rma modellerinin tUmUnde en 

onemli amac1n, kit f irmo koynoklor1n1n bolUmlere optimal 

bir ~ekilde dog1tmok oldugu soylenebilir. Firma koynaklo

r1n1n s1n1rl1 olmas1 nedeniyle, bolUmlerin bu kaynoklar1n 

kullon1m1 ile ilgili kororlarda bagims1z olmolar1 mUmkUn 

degildir. 

Ayr1~t1rma modellerinde, ortak olorak, bir foaliyet 

donemi onces! haz1rlanan, farkl1 stratejileri aksettiren 

degi~ik Uretim ve pozarlomo planlor1 oras1ndon en uygunu

nun se~imi, ayr1~t1r1lm1~ lineer programlama modelinin du

al ~ozUmUnden saglanon f 1rsat maliyetlerini kullanmok su

retiyle hesaplonan her bir plan1n getirileri kar~1la~t1r1-

lorak yop1l1r. 

Ayr1~t1rmo modellerinde, ortok olorok, bolUmlere, 

degi~en ~ortlaro gore bolUm planlar1nda bazi tadilatlar 

yapma olanag1 tan1nm1~t1r. Ancak, bu degi~iklikler, bolU

mUn ve sonu~ta f irmanin kar1n1 artt1rmaya yonelik olmol1-

d1r. Bu noktada, bolUmler, fiyatlar ve firma kaynaklar1-

n1n (bolUme tahsis edilen) kullan1m1 ile ilgili kararlor

do serbesttirler. BolUmlerin bu karorlar Uzerinde bag1m

s1z olmalarindoki ama~, tum f irma kor1n1n geli~tirilmesi

ne olanak veren, bolUm kararlar1n1n alinobilmesini sagla-
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maktir. 

Ayri~tirma teknigi, eksik rekabet pazar ~artlari ve 

bolUmler arasinda talebin ve/veya maliyetlerin onemli ol

~Ude birbirine bagli oldugu ~artlar i~in uygun bir teknik

tir. Ancak, firma ve bolUm seviyelerinde, gelir ve maliyet 

fonksiyonlari ile ilgili bilgilerin eksiksiz olmasi gere

ki~. Bu bilgilerin ~ok yUksek maliyetlerle elde edilmele

ri, teknigin uygulamaya ge~irilmesinde onemli bir dezavan

tajdir. Ayrico, gerek eksik rekabet pazor ko~ullari ile 

kar~i kar~iya olma ve gerekse, bolUmler arosinda bUyUk ol

~Ude talep ve maliyet bagimliliginin olmasi, merkezi kont

rol ve mUdaholeleri gerektireceginden, merkezka~ yonetimde 

ve bolUm bagimsizliginda, ama~lanan seviyeye ula~ilamaz 

( 1). 

Sonu~ olarak, dogrusal programlama modellerinde, 

oyri~t~rma tekniginin kullanilmasi, f irma kaynaklarinin 

dagitimini optimize etmek ve bUyUk dogrusal programloma 

modellerinin ~ozUmUnU kolaylo~tirmak gibi ovantajlor sog

lomosina kor~in, koynak dagitim ve ~ikti kararlorinin te

pe yonetimi tarofindan alinmasi nedeniyle, gene! dogrusol 

programloma modellerine gore ~ok daha fazla bolUmsel ba

gimsizlik soglondigini soylemek mUmkUn degildir. 

(1) Charles T.Horngren, ,a.g.k., 3th ed., s. 753. 
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BOLOM: 5 

OPTIMUM TRANSFER FlYATI VE TRANSFER FiYAT YONTEM 

VE YAKLA~IMLARININ KAR~ILA~TIRILMASI 

Herhangi bir transfer f iyat1n1n farkl1 pazar ve i~

letme ~artlar1 altinda transfer fiyat sisteminin temel 

ama~lar1n1 bir arada kar~1lamas1 ~ok zordur. Bu nedenle, 

her bir durum i~in uygun olarak tek bir trasfer f iyat1ndan 

s~z edilemez. Ancak en uygun (optimum) transfer f iyat1 ve 

o~eleri tan1mlanabildi~inde, saptanacak optimum transfer 

fiyat1 gene! kural1 vas1tas1yla, farkl1 pazar ve i§letme 

§artlar1 altinda optimum transfer fiyat1na ula~abilmek 

mUmkUn olabilir. 

~al1~mam1z1n bu bolUmUnde optimum transfer f iyat1 

gene! kura!i ve onermi§ oldu~umuz optimum transfer f iyati 

gene! kural1na gore farkl1 ·pazar ve i§letme §artlar1 al

tinda optimum transfer fiyat1n1n nas1l olu§tu~unu incele

dikten sonra, daha once aciklamaya ~al1§t1~1m1z transfer 

f iyat yontem ve yakla~1mlar1n1 birbirleri ile kar~1la~t1-

raca~1z. 
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5.1. OPTIMUM TRANSFER.FtYATI VE GENEL KURALI 

Ekonomistler, matematik programcilar ve y~netim mu

hasebecileri birbirlerinden farkli do olsa, optimum trans

fer f iyati gene! kuralini tanimlami~lar ve 5nermi~ olduk

lari gene! kuralin, farkli pazar ve i~letme ~artlari al

tinda optimum transfer f iyatini saglayacagini ~ne sUrmU~

lerdir. 

Ekonomistler, optimum transfer fiyatinin belirlen

mesinde, genellikle, marjinal maliyetleri temel alirlar. 

Bazi ekonomistler, optimum transfer fiyatinin, herhangi 

bir mamulUn degil, belirli bir Uretim seviyesinde, sotici 

b~lUmUn marji~al maliyetlerine e~it olarak belirlenmesini 

ijnerirken, bazi ekonomistler, marjinal maliyeti, Uretimin 

belirli bir seviyesinde, en son Uretilen birimin maliyeti 

olarak kabul ederler. Bir kisim ekonomistler ise, optimum 

transfer f iyatinin belirlenmesinde, f irsat maliyetlerini 

temel alirlar (1). 

Matematik programlama tekniklerini kullanan ara~

tirmacilar, optimum transfer fiyat1n1n, firsat maliyetle

ri esas alinarak belirlenmesi gerektigini ~ne sUrmU~ler-

dir. 

Optimum transfer f.iyati gene! kuralini, pratige 

(l} Charles T.Horngren, a.g.k., s. 637, 638. 
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uygun olarak ve anla~ilabilir ~ekilde ortaya koyanlar mu-

hasebeciler olmu~tur. Horngren'e g~re, minimum transfer 

f iyati, a) transfer noktasinda ortaya ~ikan ilave nakdi 

maliyetlerin (bazen yakla~ik olarak de~i~ken maliyetler), 

b) bir bUtUn olarak f irmanin f irsat maliyetleri ile top-

lanmas1 sonucu bulunur (1). Horngren'in minimum olarak 

ifade etti~i transfer f iyati, al1c1 b~lumun sat1c1 b~lum-

den transfer etti~i mamuller i~in ijdemeye razi oldu~u op

timum transfer f iyati (al1c1 btilUm i~in en uygun ali~ fi-

yati), sat1c1 b~lUmUn de, di~ pazar yerine firma i~ine 

satmaya razi oldu~u, optimum transfer fiyati (sat1c1 bo-

!Um i~in en uygun sati~ fiyati) olarak anla~1lmas1 gere-

kir. 

Horngren, nakdi maliyetler terimi ile, transfer 

edilen mal veya hizmetler ile, Uretimin ger~ekle~tirilme-

si i~in katlanilacak nakit ~ik1~lar1n1 kasteder. Ona go-

re, bu nakit ~ik1~lar1n1n hemen yap1lm1~ olmasi gerekmez. 

Nakit ~iki~lari ilerideki donemlerde de yapilabilir. Ore-

tim faaliyeti ve transferler, nakdi maliyetler olarak 

ifade edilebilecek, er veya ge~ ger~ekle~ecek, nakit ~i

ki~lar ina nedem olacaktir (2). 

Horngren, f irsat maliyeti kavram1n1, mamullerin 

f irma i~inde transfer edilmesi durumunda, bir butun ·ola-

( 1) 0 • k • I S • 63 7 

(2) a.k. 
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rak f irmanin vazge~ecegi, mamullerin f irma di~ina satil

masi durumunda elde edilecek, maksimum katki olarak ta

nimlar (1). Eger ara mamuller i~in tam rekobet pozori 

versa, f irsat moliyeti, moksimum Uretim seviyesinde dahi 

degi~meyen pozor fiyatindan, nakdi maliyetlerin dU~Ulme-

siyle bulunur. Ara mamul i~in bir di~ pazarin veya alter-

natif mamullerin olmamasi durumunda, firsat maliyeti si-

fir olacagindan, optimum transfer f iyati, nakdi maliyet

lere (yakla~ik olarak degi~ken maliyetler) e~it olarak 

belirlenir (2). 

Firma i~i satiilar ile muhtemel f irma di~i sati~la-

rin toplami, satici bBlUmUn Uretim kapasitesine eiit veya 

kU~Uk olmasi durumunda, baika bir ifade ile, satici bBlUm-

de boi kapasite olmasi durumunda do firsat maliyeti sifir 

olacak ve optimum transfer f iyati, nakdi maliyetlere e~it 

olarak belirlenecektir. 

Benke ve Edwards, optimum transfer f iyati gene! 

kuralini aiagidaki gibi ifade etmi~lerdir (3). 

Optimum Transfer Fiyati=Standart Degiiken Maliyet + Kay

bedilen Katki Marji 

(1) Ara mamulUn firma i~ine satilmasi durumunda bir bUtUn 
olarak vazge~tigi katkinin ayni zamanda bBlUmUn ·stlz 
konusu ara mamulU f irma diiina satmasi durumunda sag
layabilecegi (veya kaybettigi) katki olarak do g8rmek 
gerekir. 

(2) a.k., s. 638. 
(3) ROlph L.Benke, James D.Edwards, a.g.k., s. 77, 78. 
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Yozarlar, kaybedilen katki morji ile, bir b~lUmUn 

f irmo i~ine satmosi durumunda, firmonin di~ariya sati~ 

yapmaktan vazge~mesi nedeniyle, birim ba~ina kaybettigi 

katki marjini kastedmi~lerdir. Koybedilen katki morji, 

f irma i~ine sotilan ora momulUn di~ pazor f iyoti ile, aro 

mamulUn stondart degi~ken moliyeti orasindaki farko e~it

tir. Bu fork, sabit maliyetlere, kara ve standartlardoki 

berhongi bir olumsuz degi~meye katkido bulunur. Eger, ara 

mamul i~in bir di~ pozar f iyati veya alternotif bir UrUn 

yoksa katki marj1 s1f1rd1r. 

Benke ve Edwards, maliyet kontrolu amoc1yla, stan

dart degi~ken maliyetleri kullanm1~lard1r. Degi~ken ve 

tom f iili maliyetlerin kullan1lmas1nin, al1c1 ve sat1c1 

bolUmler arasinda ~ati~malara neden olabilecegini one 

sUrmU~lerdir. Ger~ekten, fiili maliyetlerin esas al1nmas1 

durumunda, sat1c1 bolUmUn maliyetlerindeki dalgalanmala

r1n, al1c1 bolUme uygulana~ak transfer f iyot1n1 etkileme

si ve sot1c1 bolUmUn verimsizliklerinin, transfer fiyati 

i~inde, alici bolUme yUklenmesi onlenemez. Ayrica, bu du

rumda, sat1c1 bolUm, verimsiz olmos1n1 onleyecek bir zo

runluluk ve te~vik i~inde olmayocakt1r. 

Standart maliyetlerin kullan1lmas1 durumunda, 

standartlor1n gev~ek veya siki belirlenmemesine dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde, beklenen faydalor soglona

moyobilir. 
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Yukarida a~iklanan her iki kuralda do, optimum 

transfer f iyat1n1n belirlenmesinde, f irsat maliyeti kav

ram1n1n esas al1nd1~1 g6rUlmektedir. Ozellikle, kaybedi

len katki marj1 ile, firsat maliyeti kavrami arasinda 

hi~bir farkl1l1k yoktur. Nakdi maliyetlerin, degiiken ma

liyetler olarak kabul edilmesi durumunda ise, her iki ge

ne! kuralin, benzer iekilde tan1mlanm1i olduklari soyle

nebilir. Farkli olarak, Horngren, fiili maliyetleri esas 

alirken, Benke ve Edwards, maliyetlerin kontrolu amaciyla 

standart maliyetleri esas alm1ilard1r. Bizce de, gerek 

maliyet kontrolunun, gereks~, elde edilme, uygulama ve 

anlaiilma kolayl1g1n1n saglanabilmesi i~in, standart de-

9iiken maliyetlerin kullan1lmas1 daha uygundur. 

Her iki gene! kuralda do sabit maliyetlerin trans

fer fiyati i~inde kapsanmamii oldugu gorUlmektedir, Sabit 

maliyetlerin transfer f iyati di§inda tutulmas1n1n en onem

li nedeni sobit maliyetlerin transfer f iyati i~inde kap

sanmasi durumunda, bir bolUmUn sabit maliyetinin diger bo

lUmUn degiiken maliyetini oluiturmas1n1n sonucu olarak, 

mamul, ara mamul ve bolUm karl1!1klar1n1n yanlii bir ie

kilde degerlendirilebilmesidir. 

Sorun, bolUmUn sabit maliyetlerinin Uretmii oldugu 

ara mamullere dag1t1m1ndan kaynaklanir. Suni olarak ·yUk

lenen sabit maliyetler nedeniyle maliyeti yUkselen ara ma

mullerden biri veya birka~i sat1c1 bolUm tarafindan f irma 
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di~ina satilamayabilecegi gibi, alici bolUm de pazardaki 

fiyattan yUksek transfer fiyati teklif edilen ara mamul

leri tirmo di~indan satin almayi tercih edebilir. Ancak 

sozkonusu ara mamullerin degi~ken maliyetleri.gozonUne 

alindiginda pazar f iyatina gore, bolUmUn ve dolayisiyla 

f irmanin sabit maliyetlerini kar~ilamada belli bir katki 

marjina sahip olabilirler. 

Bunun yaninda, ara mamulUn pazar f iyatinin olmama

si durumµnda, sobit maliyetlerin yUklenmesi sonucu mali

yeti ve dolayisiyla transfer f iyati yUkselen arc momulu 

kullanan alici bolUm, satin olmi~ o!dugu ara mamulu kul

lanarak Urettigi nihai mamulUn katki marj1n1, Uretmi~ ol

dugu diger mamullerin katki marjlarina gore oz bularak, 

firma dUzeyinde daha ~ok katki saglayabilecek olmasina 

ragmen, sozkonusu nihai mamulun Uretimini durdurabilir. 

Yukaridaki olumsuzluklari giderebilmek amaciyla 

sabit maliyetleri bolUmlerin Uretmi~ olduklari mamul ve 

ara mamullere, al1c1 ve sat1c1 bolUmler ve firma dUzeyin~= 

deki etkilerini gozonUne alarak dogitmonin zorlugu orto

tcdir. Sonu~ olorak, transfer fiycti i~inde sabit mali

yetlerin kapsanmasi, karlilik analizlerini bozabilecegi 

gibi, bolUm ve f irma karlarinin optimal seviyelerde ger

~ekle~melerini de engelleyebileceginden, optimum trans

fer fiyct1 belirlenirken, transfer fiyat1 i~inde yanl1z

ca degi~ken maliyetlerin kapsanmasi uygun gorUlmU~tUr. 
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Bizce, Benke ve Edwards 1 1n onermi~ olduklar1 gene! 

kuroldan farkl1 olarak, optimum transfer fiyat1 gene! ku

rol1nda, f irman1n vazge~ti~i f 1rsatlor1n maliyeti (kaybe

dilen kotk1 marj1) kavrom1 yerine, sat1c1 bolUmUn di~ pa

zardoki sat1~ fiyat1 kar~1s1nda saglayabilecegi ger~ek 

kotk1 marj1 kavrom1n1n kullan1lmas1, sat1c1 bolUmUn ve 

mamul, ara mamul, par~a ve hizmetin ger~ek f1rsat maliye-

tini ifade edebilmek bak1m1ndon daha.uygundur. Bunun ya-

ninda, ger~ek katki marji kavrami, bolUmlerin ve Uretim-

lerinin korlilik onalizlerinde, f irsat maliyetlerini daha 

i~erikli tanimlayabilecektir (1). 

Onermi~ oldugumuz ger~ek katki marji kavram1na go-

re, optimum transfer fiyati gene! kurali a~agidaki gibi 

!fade edilecektir. 

Optimum Transfer Fiyat1 = Ara MamulUn Standart Degi§ken 

Oretim Maliyeti + Sat1ici BolUmUn Ger~ek Katki Marji 

Satici ·solUmUn Ger~ek Katk1 ·Marji = Ara MamulUn Pozar 

Fiyati - Ara Mamulun Sati~ Maliyeti 

Aro MamulUn Sati~ Maliyeti = Ara Mamulun Standart 

Degi~ken Oretim Maliyeti+Direkt Sati~ Giderleri 

(1) BolUmlerin mal ve hizmetlerdeki firsat maliyetlerini 
tanimlamada, bolUmlerin bir maldaki ger~ek katki marj1 
kavramini kullanmaktaki amacimiz; bir bolUmUn, herhan
gi bir mal veya hizmetteki f1rsat maliyetini; bolUmUn, 
f irmaya; firma di~indan getirebilecegi "net kaynak gi
ri~i11 olarak tanimlayabilmektir. Bozce, bir bolUmUn, 
f irmo di~ina sattigi bir mal veya hizmet i~in kullandi
gi; mo! veya hizmetin sati~i ile faydasi tukenen f irma 
kaynaginin (bolUme tahsis edilmi~ olan) degeri ile, 
sati~ sonucu, bolUmUn, f irmaya, f irma di~indan transfer 
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Ara mamulUn sati~ maliyeti, ara mamulUn standart 

degi~ken Uretim maliyeti d1~1nda, ara mamulun sat1~1n1n 

ger~ekle~mesi i~in katlan1lan, tum direkt sati~ giderleri

ni kapsar. Sati~ maliyetinin Uretim maliyeti d1~1nda kalan 

bu k1sm1, genellikle, eksik rekabet pazar ~artlarinda kar

~1 la~1lan, miktar ve nakit iskontolari, sati~ sevk gider

leri gibi, sati~ s1ras1nda katlanilan giderlerden olu~ur. 

Bu giderler, eksik rekabet pazar ~artlar1n1n ag1rl1g1na ve 

sati~ miktar1n1n bUyUklUgUne bagli olorak, forkli tutar

larda ger~ekle~ecektir. 

Sat1c1 bolUmUn ger~ek katk1 morji, ara mamulUn pa-

zar fiyat1 ile sati~ maliyeti aras1ndaki fork kadard1r. 

Bir ba~ka !fade ile, ara mamulU di§ pazarda satmasi duru-

munda saglayabilecegi katk1 tutarina e§ittir. 

Sat1c1 bolUmUn f irma i~i sat1~lar1 i~in uygulana

cak transfer f iyati belirlenirken, ayn1 miktarda di§ sa

ti§ i~in, mevcut pazar ~artlar1 alt1nda sagloyabilecegi 

ger~ek kotk1 marj1 esas al1nmal1d1r. Sat1c1 bolUmUn i~ 

sat1~lar1nda, firma di~1na satmas1 durumunda elde edebi-

lecegi ger~ek katk1 morj1ndan daha oz veya daha fazla 

(.) ettigi kaynag1n degeri aras1ndaki olumlu fork (net 
kaynak girdisi); bolUmUn bir maldaki firsat maliyeti 
(ger~ek katki marj1) olarok tanimlanabilir. Ancak, 
ger~ek katki marji ile kaybedilen katk1 marj1 kavram
lor1 arasinda bolUmUn bir maldaki f 1rsat maliyetini 
ifade etmek bak1m1ndan, herhangi bir anlam farkinin 
bulunmad1g1n1 da vurgulamamiz gerekir. 5zellikle, 
ger~ek katk1 marj1 kavram1n1n, ayni zamando, bir ma
lin f irma di§1na sat1~1ndan vazge~ilmesi durumunda, 
bolUmUn, di~ sati~ alternatif i ile firmaya saglayabi
lecegi, ancak, ara mamul firma i~ine sat1ld1g1ndan 
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bir katki marji elde edebilece~ini kabul etmek, objektif 

olmad1~1 kadar, transfer fiyat sisteminin U~ temel amac1 

Bizce, optimum transfer f iyati belirlenirken, sati-

ci bolUmUn ger~ek katki marj1n1n ve standart degf~ken ma

liyetlerinin kar~ilanmi~ olmas1 gerekir. Bu takdirde, ara 

mamul Ureten sat1c1 bolUmUn, kendine ve f irmaya sa~lad1g1 

ger~ek katk1n1n, dogru bir ~ekilde belirlenmesi ve adil 

bir ~ekilde dag1t1lmas1 mUmkUn olabilir. Bir ba~ka ifade 

ile, nihai mamul sati~indan f irmanin saglad1g1 ger~ek kat

k1 marji i~indeki ara mamulUn pay1, objektif bir ~ekilde 

ayrilabilecektir. Amo~, aro mamulUn ve nihai momulun fir-

mayo saglad1klar1 ger~ek kaynak art1~lar1n1 ayr1 oyr1 be-

lirleyebilmektir. Bunun sonucu olorak, ara ve nihai mamul-

lerin karl1l1klar1 belli olacag1ndan, nihai mamulUn ve onu 

Ureten bolUmUn saglad1g1 katk1n1n ne derece olumlu veya 

olumsuz oldugu saptanobilec~k ve daha ileri seviyede, ni-

hai mamu!Un Uretimine devam edip etmeme karar1n1n daha 

sogl1kl1 bir ~ekilde al1nabilmesi mUmkUn olacakt1r. 

Transfer f iyatinin diger kism1 i~in, f iili maliyet

lerin olumsuzluklar1n1 onlemek ve maliyet kontrolu sagla-

mak amoc1yla, standart degi~ken Uretim maliyetleri esas 

(.) ger~ekle~tirilemeyen ger~ek katki marji (bir ba~ka de
yi~le, bolUmUn bir maldaki firsat maliyeti) anlamina 
do geldigini ifade etmeliyiz. 
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Transfer fiyat1n1n bu ~ekilde belirlenmesi durumun

da, bolUmler verimliliklerini artt1rabildiklerinde, katk1 

marjlar1 ve karlar1 do artacaktir. BolUmler korlar1n1 ko

ruyabilmek i~in, maliyetlerini kontrol edecekler hatta, 

karlar1n1 artt1rabilmek i~in, ger~k Uretim ve gerekse, sa

t1~ maliyetlerini dU~Urmeye ~al1~acaklard1r. Ayr1ca, hangi 

ara ve nihai mamullerin daha korl1 oldugunu belirlemek 

mUmkun oldugundan, f irma ve bolUmlerin kor maksimizasyonu

na ulaimas1 saglanabilecektir. 

Onermi~ oldugumuz gene! kural, transfer f iyat sis

teminin bolUm performanslar1n1n degerlendirilmesi amacina 

da uygundur. Sat1c1 bolUmUn transfer fiyat1, firma d1i1na 

satmas1 durumunda saglayabilecegi ger~ek katk1 esas ali

narak belirlendiginden, sat1c1 bolUmUn kor1, bolUmUn ger

~ek ba~ar1s1n1 yans1t1r. BolUm kor1, bo!Um yoneticisi 

i~in, ger~ek performans1n1 oksettiren dogru bir perfor

mons ol~UsU olarak kabul edilir. 

Transfer f iyat1n1n belirlenmesinde, fiili ve sabit 

maliyetlerin esas al1nmamas1, al1c1 bolUmUn, sat1c1 bolU

mUn verimsizliklerinden etkilenmemesini saglar. Ayrica, 

sat1c1 bolUmUn kari, objektif bir §ekilde, saglad1g1 ger

~ek katki marjina gore belirlenmi~ olacag1ndan, al1c1 bo

lumun kar1 do, bolUmUn ger~ek baiar1s1n1 yansitacak ie

kilde belirlenmi~ olacaktir. 
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Belirlenen transfer f iyatlar1 i~inde, sat1c1 bolU

mUn ger~ek katk1s1n1n kapsanm1~ olmas1 ve sat1c1 bolUmUn 

verimsizliklerinin al1c1 bolUme yans1t1lmamas1 sonucu, 

al1c1 ve sat1c1 bijlUmlerin korlar1, yanlizca, kendi faa

liyet sonu~lar1n1 ve ba~ar1lar1n1 yans1tacag1 i~in, bolUm 

yijneticileri, adil ve dogru bir performans ol~UsU ile de

gerlendirildikler i kanatine sahip olacaklardir. Bu durum

da, bolUmlerin verimlilik art1~lar1 kendi ba~ar1lar1 ola

rak gorUleceginden, bolUmler korlarin1 arttirmak konusun

da motive olurken, ayni zamanda f irmanin korlar1 da yUk

selecektir. 

anermi~ oldugumuz genel kural, sistemin bolUm ba

gimsizlig1 amacino do uygundur. arnegin, alici bolUm, 

transfer fiyatindon doha uygun bir di~ pozar fiyati ile 

kar~1la~t1g1nda, ara momul gereksinimi serbest~e di~ pa

zardan kar~1layabilir. Benzer olarak, sat1c1 bolUm, yUk

selen di~ pazar f iyatlar1 nedeniyle, f itma i~i sati~ f i

yat in1 yUkselttiginde, al1ci bolUm, gereksinimi olon arc 

mamulleri daha uygun f iyatlarla di~ pazardan satin ala

biliyorsa, satici bolUm Uretmi~ oldugu ara mamulleri, 

serbestce di~ pazarda satorken, olic1 bolUm de, gereksi

nimi olan ara mamulleri, serbest~e di~ pazardan satin 

alabilecektir. Bir anlamda, firma i~inde, taroflar1n ser

best~e karar verebildikleri bir pazar ortami olu~mu~ ola

cakt1r. Transfer fiyatinin optimum seviyede belirlenebil

mesi, taraf larin kararlarini bagimsiz olarak alabilmele-
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rine olanak verir. 

Transfer f iyat sistemi ~zellikle merkezka~ orgoni

zasyonlarda kor merkezi olarak foaliyette bulunan b61Um

ler oras1ndaki mal ve hizmet al1~veri~lerinin belli kri

terlere gore (transfer fiyat sisteminin temel oma~lari) 

f iyatland1r1lmas1 amac1na yonelik olarak kuruldu~u i~in, 

onermi~ oldugumuz genelkurala gBre, forkl1 pozar ve i~

letme ~artlar1nda, optimum transfer f iyat1n1n nas1l olu

~acag1n1 incelerken, yanlizca, kar merkezleri aros1ndaki 

transfer f iyotlar1 gozonUne ol1nacakt1r. 

5.2. FARKLI PAZAR VE I~LETME ~ARTLARI ALTINDA OPTIMUM 

TRANSFER F1YATININ SAPTANMASI 

5.2.1. Tam Rekabet Pozar ~artlar1nda Optimum 

Transfer Fiyat1 

Ornek olorok ald1g1m1z i~letmede, X bolUmUnUn ora 

mamul, Y bolUmUnUn, ora mamul Uzerinde ek Uretim prosesi 

yoparak, nihai mamul Urettigini varsayalim. X bolUmUnUn 

Urettigi ara mamulUn standort degi~ken Uretim maliyeti 

6R/Birim, ora mamulUn di~ pozor f iyat1, 21R/Birim, Y bo

lUmUnUn standart de~i~ken Uretim (ek proses) maliyeti, 

7U/Birim, nihai mamulUn di~ pazordaki sati~ fiyati,27R/ 

Birim olorak kabul edilsin. 
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Tam rekabet pazar ~artlarinda, Uretilen birimlerin 

tamaminin, pazarda olu~an f iyattan satilabilece~i varsa

yilir. Buna gore, X bolUmU, Uretmi~ oldugu ara mamulle

rin tamamini,cari pazar fiyatindan, di~ pazarda satabile

ce~i gibi, Y bolUmU de gereksinimi olan ara mamullerin ta

mamini, cari pazar f iyatindan, di~ pazardan temin edebi

lir. Bu durumda, X bolUmU, firma i~i sati~larinda, trans

fer f iyatini, cari pazar fiyatina gore belirlemesi gere

kir. 

Tablo 5.1. 'den gorUlecegi gibi, onermi~ oldu~umuz 

gene! kurala gore de, tam rekabet pazar ~ortlar1nda, op

timum transfer fiyat1, cari pazar f iyat1na e~it olarak 

belirlenir. 

Optimum transfer f iyat1 = ore mamulUn standart de~i~ken 

Uretim maliyeti + X bolUmUnUn ger~ek katk1 marj1 

Optimum transfer fiyat1 = 6R/B + (21R/B - 6R/B) 

= 21 R/B 

Tam rekabet pazar ~artlar1nda, optimum transfer 

fiyat1n1n, cari pozar fiyatina e~it olarak belirlenmesi, 

sistemin U~ temel amacin1 do kar~ilar. Bolumlerin, alim 

ve sat1m kararlar1n1 serbest olarak verebilmeleri ve di~ 

pazarla do~rudan ili~ki kurabilmeleri mUmkUn oldu~undan, 

sistemin bolUm ba~1msizl1~1 amac1 yerine getirilebilir. 
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x 
BOLUMU 

tc; 
SATI~ 
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TABLO: 5.1 

Tam Rekabet Pozar ~artlar1nda 

Optimum Transfer Fiyat1 

y 
OOLUMO 

DI~ 
SATI~ 

27 TL/B 

SDOM-X 
21 TL/B~ SF 

.Lll_ TF (21) 

KM 

OM 
TKM 

15 TL/B 

xlOO Bir. 

J.~~ TL + 

SDUM-Y 

KM 

TKM 

.LZl 
( 1) TL/B 

xlOO Bir. 

:PO~) TL = 

FIRMA 

UI~ 
SATI~ 

SF 27 TL/B 

SDOM-X ( 6) 

SDOM-Y .LZl 
KM 14 Tl/B 

xlOO Bir. 

TKM 

BolUmler ve mamullerin ger~ek katk1lar1n1n belirle~ebil

mesi, bolUmlerin performanslar1n1n dogru ve adil bir ie-

kilde degerlendirilebilmesini mUmkUn kilarken, ayn1 za-

manda, bo!Umler ve firma dUzeyinde, kcr maksimizasyonunun 

ger~ekleitirilebilmesini de mUmkUn kilacakt1r. 

rablo 5.1. 'den gorUlecegi gibi, onermii oldugumuz 

genel kurala gore, 1ransfer fiyat1, birim bai1na 21TL/B 

olarak belirlendiginde, X bolUmUnUn ve Uretmii oldugu era 

mamulUn ger~ek katk1 marj1, 15Tl/B, Y bolUmUnUn ve Uretmii 
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oldu~u nihai mamulUn ger~ek katk1 marj1, negatif olarak 

lR/B, olacaktir. Nihei mamulUn pazar fiyat1 yUkselmedik

~e, nihai mamulUn Uretimine devam etmek, f irmaya her Ure

tim birimi i~in 1R 1 l1k katk1 marj1 kaybina sebep olur. 

Bu noktada, optimum transfer f iyot1n1n onemi daha 

do belirginle~ir. Transfer fiyati, optimum seviyede belir

lenemediginde, ara ve nihai mamullerin katk1 morjlar1, 

ger~ek katki marjlarindan farkl1 olarak belirleneceginden, 

f irmanin kor maksimizasyonuno ula~mas1 engellenecegi gibi, 

bolUmler de, ger~ek performanslariyla degerlendirilememi~ 

olacaklardir. 

6rnegin, transfer fiyot1n1n, optimum transfer fi

yat1 olan 21R/B nin UstUnde, 23R/8 olarak belirlendi~ini 

varsayd1~1m1zda, arc mamulUn toplam katk1 marj1 1800 n, 
nihai mamulUn negatif toplam katk1 marj1 300 n olacaktir. 

Bu durumda, ara momul ve X bolUmU oldugundan fazla karl1, 

nihai mamul ve Y bolUmU oldugundan fazla zararl1 olarak 

gorUleceklerdir. 

Nihei mamulUn sat1~ fiyat1n1n, 29R/B olarak yUk

seldigini varsayalim. Optimum transfer fiyati uyguland1-

~1nda, nihai mamul ve Y bolUmU, birim ba~ina, l n1 l1k 

pozitif bir katk1 saglarken, optimum olmayan, yUksek 

transfer fiyati nedeniyle, birim ba~ina, l R'lik negatif 
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bir katki elde edilecektir. Bu durumda, nihai mamul pozi

tif bir katki sa~lamasina ra~men, yanli~ transfer fiyoti 

nedeniyle, negatif bir kotki sa~lad1~1 i~in, Uretimi dur

durulabilir. Sonu~ta, btllUmler ger~ek performanslarino 

gtlre de~erlendirilemeyecekleri gibi, f irmanin kor maksi

mizosyonuno ulo~mos1 do engellenmi~ olacoktir. 

Transfer fiyat1n1 optimum seviyenin alt1ndo belir

menin sonu~lari do olumsuzdur. Transfer fiyot1n1n dU~Uk 

belirlenmesi, ora mamul Ureten b~lUmUn, oldu~undon dU~Uk, 

nihoi momul Ureten b~lUmUn ise, oldu~undan yUksek bir 

performans gBstermesine neden olur. Ayrica, ora ve nihai 

mamullerin ger~ek kotk1 marjlori, yanli~ olorak belirlen

mi~ oloca~indan, f irmonin kar moksimizasyonuno ulo~mas1 

do engellenecektir. 

5rne~imizde, ora momul transfer f iyat1n1n, optimum 

transfer fiyot1nddn dU~Uk olarok, 18R/B oldu~unu varsayo

lim. Bu durumda, nihoi momulUn ve Y btllUmUnUn, birim ba

~ ina katk1 marj1, 2n olorak belirlenecektir. Optimum 

transfer fiyoti seviyesinde birim ba~ina 1 n 1 l1k bir ne

gatif katki sa~layan, nihai mamul ve Y b~lUmUnUn katki 

marjlor1n1n yUksek belirlenmesi, X ve Y btllUmlerinin per

formanslar1n1n yanl1~ ~ekilde de~erlendirilmesine neden 

olacakt1r. Ayr1ca, transfer fiyot1 optimum sevjyede be

lirlendi~inde, f irma, karli olmad1~1 i~in nihai mamul 
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Uretimini durdurma karor1n1 alabilecekken, bu durumda, 

nihoi mamul Uretimine devom edilmesi korl1 olarak kabul 

edilecektir. 

Sonu~ olarak, hongi pozor §ortlor1 kor§isinda bu

lunulursa bulunulsun, transfer f iyat sisteminin temel 

ama~lar1n1n ger~ekle~tirilebilmesi i~in, transfer f iyot1-

n1n optimum seviyede be~irlenmesi son derece onemlidir. 

5.2.2. Eksik Rekabet Pozar ~ortlorinda Optimum 

Transfer Fiyat1 

Eksik rekobet pozar ~ortlorinda, bir ~irketin cari 

pazar f iyat1ndan istedigi miktar kadar satabilmesi mUmkUn 

degildir. ~UnkU, pazar fiyati, sati§ miktarlarindaki ar

ti§ ve azali§loro kor§i duyorl1d1r. Ornegin, ol1c1ya tes

lim, odeme, sati§ hizmetleri ve garonti ile ilgili ozel 

§artlarda geni§lik soglanabildigi gibi, miktar iskontola

r1 do taninabilir (1). 

Eksik rekobet pozar §Ortlor1ndo, satici bolUm, 

di§ pozarda sat1§ f iyatlar1 ile sot1~ miktarlar1 aras1n

da duyarl1 ili§kiler bulunmas1 nedeniyle, degi~ik pazar 

fiyotlar1 ile kar§i kar~iya bulunmasino kar§in, Uretmi§ 

oldugu ara momullerin tumunu, di§ pazordo satabilecegi 

( l ) 0 • k • I S • 83 • 
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f iyata gore belirleyeceOi optimum bir transfer f iyatindan, 

firma i~ine satmas1 mUmkUndUr. Onermi~ oldu~umuz gene! ku

rala gore, sat1c1 bolUmUn di~ pazarda satabilecegi f iyat 

ile sati~ maliyetleri arasindaki fark, sat1c1 bolUmUn ger-

~ek katk1 marj1n1 verecegi i~in, bulunacak transfer fiya

t1, optimal bir fiyat olacaktir. Boylece, sat1c1 bolUmUn, 

transfer fiyat1 olarak, cari pazar f iyat1n1 uygulamak su-

retiyle, di~ sat1~lar1nda elde edemeyecegi bir kara sahip 

olmas1 onlenmi~ olacakt1r. 

Orne~imizdeki f irman1n, eksik rekabet pazar ~art-

lar1n1n ge~erli oldugu bir pazarda faaliyette bulundu~u-

nu ve X bolUmUnUn, di~ pazarda bir birim era mamul sat-

mak i~in 3 n'lik sati~ giderine katlanmak zorunda olduOu-

nu varsayal1m. 

Yukar1daki ~artlarda, X bolUmUnUn ger~ek katki 

marj1, 12n/B(2ln/B - (6n/B+3n/B) ) olacaktir. Bu durumda, 

optimum transfer fiyat1: 

Optimum transfer f iyat1 = SDOM-X + ~KM-X 

GKM-X:X bolUmUnUn ger~ek katki marji 

Optimum transfer fiyat1 = 6n/B + (2ln/B - 9n/B) 

= 6Tl/B + 12TL/B 

= 18Tl/B, 

olarak belirlenecektir. 

Ornegimizdeki f irmada, optimum transfer f iyati 

·w .. e. 
Yuksekogreti.m Kurula 

Doktimantasyon Merkezi 
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birim ba~1na 18 n olarak belirlendi~inde, b61Umlerin ve 

mamullerin katk1 marjlar1, Tablo 5.2. 'de g~rUldU~U gibi 

ger~ekle~ecektir. 

TABLO: 5.2 

Eksik Rekabet Pozar ~artlarinda 

TF 

x 
B5LUMO 

l<; 
SATI~ 

Optimum Transfer Fiyat1 

y 
B5LOMO 

DI~ 
SATI~ 

27 Tl/B 

SDOM-X 
18 TL/B~ SF 

ii_) TF {18) 

KM 

OM 

TKM 

12 TL/B 

xlOO Bir. 

12~~ TL + 

5DOM-Y 
KM 

UM 
TKM 

ill 
2 Tl/B 

xlOO Bir. 

=~~~ Tl = 

SF 

SDUM-X 

SDOM-Y 

KM 

UM 
TKM 

FlRMA 

DI~ 
SATI~ 

27 Tl/B 

( 6) 

J.22. 
14 Tl/B 

xlOO Bir. 

J.40~ TL 

Optimum transfer f iyat1n1n belirlenmesinde en bu-

yuk sorun, eksik rekabet pazar ~artlar1ndan kaynaklanan 

sat1~ giderlerinin tahmin edilmesinde ortaya ~ikar. Sa

t1c1 b~lUmUn ger~ek katk1 marj1 hesaplan1rken, firma di

~1na yapaca~1 sot1~lar1 i~in katlanmas1 gereken, bu tip 

sat1~ giderlerinin do~ru bir ~ekilde tahmin edilebilmesi 

mUmkUn de~ildir. 
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Bizce en uygun ~ijzUm, en yakin di~ sati~la ilgili 

olarak kar~ilo~1lan sot1~ giderlerinin esos al1nmos1d1r. 

Ayrica, tepe y6netiminin rokomlor1n keyf i olorak belirlen

mesini onlemek i~in, bir kontrolcu olorok gorev olmosi ge

rekir. 

Al1c1 bolUm, sogloyobilecegi kotk1 marjindon odUn 

vermemek i~in, transfer fiyot1n1n, oro momulU . di~ pozordon 

satin olmos1 holinde, odemeye roz1 olacog1 f iyot1n Uzerin

de olmos1no mUsoode etmez. Bunun sonucu olarok, bolUmler 

orasinda kor~1l1kl1 rizo esos1no doyol1, 0!1m ve sot1m ka

rarlar1n1n bog1ms1zco olinobildigi bir pazar ortaminin 

vorl1g1 ger~ekle~tirilebilecektir. Boyle bir ortam1n ger

~ekle~tirilmesi, sistemin, bolUm bog1ms1zl1g1 ve perf or

mans degerlemesi ama~lori kadar, kar maksimizasyonu omoci 

i~in de onemlidir. 

Optimum transfer f iyat1, onermi~ oldugumuz gene! 

kurolo gore belirlendiginde, sotici bo!Um, karl1l1g1n1 

arttirabilmek i~in, eksik rekabet pozor ~artlarinda kot

lonmasi gereken sati~ giderlerini, mUmkUn oldugu kodar, 

dU~Urmeye ~oli~ocaktir. Bu durumdo, sat1c1 bolUmUn ger~ek 

katki morj1 ve dolayisiyla, uyguloyabilecegi transfer fi

yoti yUkseleceginden, bolUmUn performonsi do ortmi~ ola

coktir. Aksi takdirde, bu giderler, bolUmUn ger~ek kotki 

morj1n1 ozoltacogindan, bolUmUn performonsinda du~me go-. 

rUlUr. 
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Sistemin, bolUm perf ormansi ve kar maksimizasyonu 

ama~larinin yerine getirilebilmesi i~in, bolUmlerin ve ma

mullerin ger~ek katki marjlarinin dogru bir iekilde belir

lenmeleri gerekir. Bizce, bolUmlerin ve mamullerin ger~ek 

katki marjlari, bu ama~larin yerine getirilebilmesi ile 

ilgili olarak alinacak bir ~ok kararda temel bir bilgi ni

teligindedir ler. 

Tablo 5.3. 'de, onermii oldugumuz gene! kurala gore 

bulunacak transfer f iyati uygulandiginda, bolUmler ve fir

manin, kar maksimizasyonuna, nosil uloitiklari gorUlmekte

dir. 

Tablo 5.3. 'den gorUldUgU gibi, X bolUmUnUn katk1 

marj1, her iki alternatif i~in de degi~memektedir. Ancak 

X bolUmUnUn Uretmii oldugu ara mamulleri di~ pazorda sat

mas1, Y bolUmUnUn, nihai momul Uretiminde kullandigi ara 

mamulleri di§ pazardan satin almasi durumunda, X bolUmU 

katki marjini korurken, Y bolUmU negatif bir katki marjina 

sahip olmakta, firmanin korlilig1 azalmakiadir. X bolUmU

nUn ger~ek katk1 marjina gore belirlenen transfer fiyati, 

Y bolUmUne, pozitif bir katk1 saglad1gindan, Y bolUmUnU, 

firma i~inden satin almaya teivik edecektir. X bolUmU de, 

i~ satiilar nedeniyle, katk1 marjinda herhangi bir azalma 

olmayacagindan, Y bolUmUne satii yapmak i~in herhangi bir 

engel gormeyecektir. Sonu~ olarak, transfer fiyat1n1n, sa

t1c1 bolUmUn arc mamulden saglad1g1 ger~ek katki marj1na 



TABLO: 5.3 
Optimum Tronsf er Fiyot1n1n Firmonin Ker Maksimizosyonunu Soglomasi 

ARA MAMULON OPTIMUM TRANSFER FtYATir-.DAN 

x y 
FtRMA BOLUMO BO LOMU 

t<; SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ 

TF 18 Tl/B"' SF 27 Tl/B SF 27 Tl/B 
SDUM-X l_il TF (18) SDOM-X ( 6) 

SDOM-Y i22_ SDOM-Y i22_ 
KM 12 Tl/B KM 2 Tl/B KM 14 Tl/B 

OM xlOO Tl/B UM xlOO Tl/B SMk xlOO TL/B 
TKM ii22 + TKM 200 = TKM !~22 ==== 

X BOLUMUNON ORETTt~t ARA MAMULLERt DI~ 
PAZARDA SATMASI Y BOLUMONON 1HT1YACI OLAN 
ARA MAMULLERt DI~ PAZARDAN SATINALMASI 

x y 
FtRMA BOLUMU BO LOMU 

DI~ SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ 

SF 21 Tl/B SF 27 Tl/B TSG-AM 2100TL 
SDOM-X ( 6) AF-/Wi {21) JSG-NM 2700 
SGd .Lll SDOM-Y i22_ 
KM 12 Tl/B KM { 1) Tl/B TSG 4800Tl --

TSM-AM 900 
TSM-NM 2800 

OM xlOO Tl/B OM xlOO Tl/B TSM 3700TL 
TKM !~22 TKM + ~!2Q1 TKM !!RRTL 

TSG-AM : Ara mamul toplam sati§ geliri SMk : Sch§ miktari 
TSG-NM : Nihei mamul toplam soti§ geliri AF-AM : Ara mamulUn di§ pazordan oli§ f iyoti 
TSM-NM : Nihai mamul toplom sati~ maliyeti TSM-AM : Ara mamul toplam sati~ maliyeti 

......, 
0 
lll 
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gore belirlenmesi, bolUmlerin olim ve sotim kororlor1n1 

bo~1ms1z olorok alabilmelerini ve b~lUm ve firmo dUzeyin

de, kor maksimizasyonuna ula~1lmos1n1 saglar. 

Sati~ miktorlorindoki ort1~lor1n, fiyot dU~meleri

ne neden oldugu eksik rekabet pazor ~artlorinda, sot1c1 

bolUmUn ger~ek kotki morj1n1n belirlenmesi, bir onceki du

rumdoki (eksik rekabet ppzor ~ortlori nedeniyle soti~ gi

derlerine katlonmak) gibi koloy degildir. ~Unku, cori pa

zor f iyatindon belli bir miktardo sati~ yopilabilmesi, sa

t1c1 bolUmUn soti~ miktar1n1 artt1rmas1 durumunda, daba 

dU~Uk fiyatlara razi olmosini gerektirir. Bu ~ortlardo, 

sot1c1 bolUmUn ger~ek kotki marj1n1n hangi pazar fiyotina 

gore belirlenecegi sorunu ile kar~1la~1l1r (1). 

Firmonin kor moksimizasyonuna ula~abilmesi i~in, 

sat1c1 bolUm, f irma d1~1 sot1~lar1n1 cari pazor f iyatindan 

yaparken, firmo i~i sat1~lar1n1, optimum bir seviyede be

lirlenecek bir transfer fiyatindan ger~ekle~tirmesi gere

kir. Optimum transfer fiyat1n1n belirlenmesinde, sat1c1 

bolUmUn katki morji, firma i~ine yapt1g1 sati~ miktarini, 

f irma d1~1no sotmosi durumundo, pazarda kor~1lo~ocog1n1 

umdugu fiyat esos al1norak belirlenmelidir. 

Cari pazar fiyati, 21R/B olan ara mamul pazarinda, 

firma i~i sati~laro e~it bir miktorda sot1~ yop1lmas1 du-

(1) a.k., s. B7, BB. 
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rumunda, 17R/B lik bir fiyatla kar~1la~1lacag1n1 ve birim 

ba~1na 3 TL 11k sat1~ giderine katlan1lacag1n1 varsayal1m. 

Ornek ald1g1m1z firmo i~in, onermi~ oldugumuz genel kura

lo gore, optimum transfer fiyat1, a~ag1daki gibi belirle

necektir. 

Optimum transfer f iyot1 = SDOM-X + GKM-X 

= 6TL/B + (17TL/B-(6TL/B+3TL/B)) 

= 6TL/B + (17R/B-9TL/B) 

= 14TL/B 

Firma i~i sot1~lordo, bu optimum transfer f iyat1n1n 

uygulanmas1ylo, f irmanin kor moksimizosyonuno nos1l ula~

t1g1n1, Tablo S.4. ve Tablo S.S. 'den izleyelim. 

Toblo S.4 ve Toblo 5.5. 'den, Y bolUmU, ore momulU 

f irmo d1~1ndon, X bolUmUnUn stondart degi~ken Uretim mali

yeti Uzerinde bir f iyotton aldik~o, f irmanin elde edecegi 

toplom kotki, cori pozor f iyot1no doyoli tronsf er f iyot1-

n1n uygulonmos1. (Toblo 5.4) ile, optimum transfer fiyat1-

n1n uygulonmasi (Toblo 5.5) oros1ndo forkl1 olmoyacokt1r. 

Aslindo, i~ soti~lor i~in forkl1 transfer f iyotlar1n1n uy

gulanmas1, firma boz1nda ek kaynak ~ik1~lar1na neden olma

yocag1 i~in, firman1n toplom kotki marj1n1 etkilemeyecek

tir. Ancak, bolUmlerin bog1ms1z kor merkezleri olorak foo

liyette bulunduklar1 merkezka~ organizasyonlordo, bolUm

ler, ol1m, sot1m karorlor1n1 bag1ms1z olarak verebildikle

rinden, al1c1 bolUmUn, ger~ek kotk1 morj1n1n ortoyo ~1kmo-



208 

sina engel olan, yUksek transfer f iyatlariyla, f irma i~in

den satin almak yerine, daha dU~Uk f iyatlarla, firma di

~indan satin almaya yonelmesi dogaldir. 

Bu durumda, ara mamulUn, di~ pazardan alim f iyati 

ile, standart degi~ken Uretim maliyeti arasindaki fork ka

dar, firma, ek kaynak ~iktisina katlanmak zorunda kalacak 

ve firmanin toplam katki.marji dU~ecektir. Bu noktada, op

timum transfer f iyatinin, kor maksimizasyonunun ger~ekle~

tirilmesindeki onemi, bir kere daha kendini gosterir. 

Tablo 5.4. 'den gorUlecegi gibi, transfer fiyatinin 

yonli~ ve adil olmayanbir ~ekilde belirlenmesi, bolUmlerin 

performanslarini olumsuz olarak etkileyecektir. Tablo 5.4 

de, Y bolUmUnUn optimum olmayan bir transfer f iyatinin uy

gulanmasi nedeniyle, negatif bir katki marji elde ettigi 

gorUlUrken, Tablo 5.5. 'de, optimum transfer fiyatinin uy

gulanmasi sonucu, birim ba~ina, 6TL lik pozitif bir katki 

elde ettigi gorUlUr. 

Tablo 5.4. 1 deki sonu~lara gore, uygulanan transfer 

f iyatinin optimum olmamasi nedeniyle, ara ve nihai mamul

lerin ger~ek katki marjlari dogru olarak bilinmediginden, 

negatif bir katki marjina sahip oldugu gorUlen nihai ma

mulUn, Uretimine son verilebilir. Tablo 5.6.'da incelenen, 

nihai mamulUn Uretimine son verilmesi durumundo, f irmon1n 

toplom katki marjinin, nihai mamulUn ger~ek katki morji 



TABLO: 5.4 
Cari Pozar Fiyahnin Transfer Fiyah Olarak Uygulanmasi 

x 
BO LOMU 

y 
OOLOMO 

DI~ SATI~LAR 1~ SATI~LAR DI~ SATI~LAR 

SF 
SDOM-X 
SGd 

KM 
OM 
TKM 

21 Tl/B 
( 6) 

.LJl 
12 Tl/B 

xlOO Bir. 

l~QQ TL 

TF 
SDOM-X 

KM 

OM 

+ TKM 

21 Tl/B~SF 27 Tl/B 
( 6) TF (21) 

SDOM-Y .LZl --
15 Tl/B KM ( l)Tl/B 

xlOO Bir. OM xlOO Bir. 
1550 TL ==== . + TKM J:!QQ~TL 

TABLO: 5.5 

= 

FlRMA 

ARA i-MMUL 
DI~ SATI~LARI 

SF 21 Tl/B 
SDOM-X ( 6) 

SGd .LJl 
KM 12 Tl/B 
SMk xlOO Bir. 

N1HA1 MAMUL 
DI~ SATI~LARI 

SF 27 Tl/B 
SDOM-X ( 6) 

SDOM-Y .LZl 
KM 14 Tl/B 
SMk xlOO Bir. 

TKM l~Q2 TL + TKM ~~2Q TL 

Optimum Transfer Fiyatinin Uygulanmasi 

x 
OOLOMO 

y 
OOLOMO 

DI~ SATI~LAR 1~ SATl~LAR DI~ SATI~LAR 

SF 

Si)LIM-X 
SGd 

KM 

OM 

TKM 

21 Tl/B · 
( 6) 

·.LJl 
12 Tl/B 

xlOO Bir. 
1200 TL 

TF 
SDOM-X 

KM 

OM 

+ TKM 

14 Tl/B~SF 27 Tl/B 
( 6) TF (14) 

SDOM-Y .LZl --
8 Tl/B KM 6 Tl/B 

xlOO Bir. OM • xlOO Bir. 
800 TL + TKM 600 TL ==== ---- = 

ARA MAMUL 
DI~ SATI~LARI 

SF 21 Tl/B 
SDOM-X ( 6) 

SGd .LJl 
KM 13 Tl/B 

FlRMA 

SMk xlOO Bir. 
TKM 1200 TL + ----

.. 
NlHAl MAMUL 

DI~ SATI~LARI 

SF 27 Tl/B 
SDOM-X ( 6) 

SDOM-Y .LZl 
KM 14 Tl/B 
SMk xlOO Bir. 
TKM 1400 Tl 

----

N 
0 

"'° 
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kadar azald1g1 gorUlUr. Ancak, Tablo 5.4. 'deki sonu~lara 

gore, firmanin toplam katki marj~, yanlizca, arc mamulUn 

katki marjlarindan olu§maktadir. Yanli§ transfer fiyat1n1n 

uygulanmasindan kaynaklanan bu durum, f irmanin kar maksi-

mizasyonunu engelledigi kadar, sistemin, bolUm performans-

lar1n1n degerlendirilmesi ve bag1ms1zl1g1 ama~lari ile de 

TABLO: 5.6 

Nihei Mamul Oretimine Son Verilmesi 

x y 
F!RMA BC>LOMO BC>LOMU 

DI~ DIS DI~ 
SATIS SATIS SATIS 

SF 21 TL/B SF 17 TL/B 0 SG 38 TL/B 

SDOM-X ( 6) SDUM-X ( 6) 0 

SGd .Lll SGd l1l 0 SM (18) 

KM 12 TL/B KM 8 TL/B 0 KM 20 Tl/B · 

UM xlOO Bir. UM xlOO Bir. 0 SMk xlOO Bir. 

TKM i~~~ TL + TKM =~~2 TL + :2 = TKM ~22~ TL 

SGd: Sati§ gideri, SMk: Sa ti§ Miktori 

Toblo 5.4. 'de, X bolUmUnUn toplam katk1s1, 2700TL 

{1200TL+l500TL) olorok gorUlUrken, Toblo 5.5 ve Tablo 5.6. 

do, 2000TL {1200TL+800TL) olarak belirlenmi§tir. X bolUmU-

nun, uygulonan transfer fiyat1n1n optimum olmas1 nedeniy-
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le Tablo 5.5. 1 de elde ettigi katki, Uretmi~ oldugu ara ma

mullerin tUmUnU f irma di~ina satmasi durumunda elde etti

gi, Tablo 5.6. 1 da gBrUlen, ger~ek katki tutarina (2000 R) 

e~ittir. X b~lUmUnUn Tablo 5.4. 'de daha fazla katki elde 

etmesi, yanli~ transfer f iyotinin uygulanmosindan kaynak

lanir. 

Sonu~ olarak, Bne~mi~ oldugumuz genel kurala gtire 

bulunacak transfer fiyatlari, sati~ miktarlarindaki arti~

larin, pazardaki fiyatlarin dU~mesine neden oldugu eksik 

rekabet pazar ~artlari altinda do, sistemin temel ama~la

rini kar~ilcycbilecektir. 

Ara mcmul Ureten btilUmUn Uretim miktorinin pczarda

ki tclepten daha f azla oldugu, pazordaki alicilarin toplam 

taleplerinin ~ok dU~Uk olmasi nedeniyle, pazarin ~ok dor 

oldugu, eksik rekabet pazar ~artlcrinda, arc mamullerin 

di~ pazorda satilabilme alternatifi, uygulama kabiliyeti 

olan bir alternatif olarak kabul edilmez (1). Genelde bU

yUk f irmalarin bir ~ogu, bu tip pazar ~artlariyla kar~i 

kar~iyadirlar. 

Bu pazar ~artlarinda, era mamul Ureten bBlUmUn,fir

ma i~i sati~lari, ara mamulUn f irma di~i sati~larini ve 

firmi di~i sati~larindan elde ettigi katki marjini engel

lemedigi i~in, ara mamull~rin f irma i~i sati~larinin fir-

(1) a.k., s. 90. 
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sat maliyeti; s1f1r olacaktir. Bir ba~ka deyi~le, firma 

i~ine satilan ara mamuller ile ilgili olarak, bolUmUn, 

firma di~indan saglayabilecegi herhangi bir katki marji 

yoktur. 

Bu pazar ~artlarinda, onermi~ oldugumuz gene! kura

la gore, optimum transfer fiyati, ara mamulUn standart de

gi~ken Uretim maliyetine_e~it olarak belirlenecektir. 5r

negimizdeki f irmada, X bolUmUnUn uygulayacag1 optimum 

transfer fiyat1: 

Optimum transfer fiyati = SDOM-X + GKM-X 

= 6TL/B + OTL/B 

= 6TL/B, 

olacaktir. 

Pazardaki talebin ~ok oz olmasi nedeniyle, ara ma

mul Uretiminin ~ok oz bir miktar1n1n di~ pazarda satila

bilmesi, pazardcki fiyatin sati~ miktarlcri kcr~1s1ndc 

~ok duycrli olmasi gibi nedenlerle, arc mcmul Ureten bo

lUmUn bir kcr merkezi gibi durumlcrda bulunmc olanagi 

yoktur. Bu ~artlcrda, arc mamul Ureten bolUm, isterse iti

bari bir kcr merkezi olarak kabul edilir ve bir itibari 

kcr merkezi olarak degerlendirilir veya bunun di~inda,bir 

faaliyet merkezi olarak maliyet merkezi niteliklerini ta

~1d1g1ndan, maliyet merkezi olcrck kabul edilecektir (1). 

(1) a.k., s. 92. 
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5.2.3. Pozar Fiyati Bulunmayan Ara Mamullerin 

Optimum Transfer Fiyati (Ara Mamul Pazarinin 

Olmamas1) 

Firma i~inde satilan ara momullerden herhongi biri 

i~in era momul pazorinin, doloyisiyla bir pazar fiyot1n1n 

olmamas1 durumunda, iki ana problemle kar~1la~1l1r. Bu 

problemlerden birincisi, f irma i~inde transfer edilen aro 

mamulUn optimum transfer f iyot1 belirlenirken, pazar fiya

t1 bulunmayan ara mamulUn ger~ek katk1 marj1n1n nasil be

lirlenece~i problem!, ikincisi ise, ara momul Ureten bolU

mUn, f irma i~inde transfer edilen mamulleri i~in kullondi

~1 Uretim kapasitesini, f irma di~inda satobildi~i mamuller 

i~in kullanabilme olana~1na sahip oldu~unda, Uretim kapa

sitesinden en korl1 bir ~ekilde nasil yararlanabilece~i 

problemidir (1). 

Bizce, her iki problemin ~ozUmU i~in, f irmo di~ina 

ve firma i~ine sat1lan mamullerin ger~ek katk1 marjlar1-

n1n belirlenmeleri gerekir. 

Konuyu a~iklayabilmek i~in, orne~imizi a~a~idaki 

gibi geli~tirelim. X bolUmUnUn A ve B olmok Uzere, iki tip 

mamul Uretti~ini ve bolUmUn Uretim kapositesinin % 75 nin 

yonl1zca di~ariya satt1~1 A mamulUnUn Uretimine, % 25 nin-

(1) a.k. 
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de, Y b81UmUnUn ihtiyaci olan B arc mamulUnUn Uretimine 

ay1rm1~ oldu~unu varsayalim. A mamulUnUn sati~ fiyat1n1, 

19R/B, standart degi~ken Uretim maliyetini, 8R/B, sati~ 

giderlerini, JR/B, B arc mamulUnUn standart de~i~ken Ure

tim maliyetin, 9R/B olarak kabul edelim. Y b81UmUnUn, 

Uretmi~ oldugu B nihai mamulUnUn standart degi~ken Uretim 

maliyeti, 7R/B, sati~ fiyati, 27R/B, olsun. 

Bu durumda, X b81UmU, di~ pazarda af 1n1p satilmayan 

ve bunun sonucu olarak belli bir pazar f iyati bulunmayan B 

arc mamulUnU firma di~1nda satamadigi i~in B arc mamulU 

ile ilgili olcrak, b81Ume herhangi bir kotki sogloyomaya

caktir. Bu nedenle, X b81UmUnUn B ore mamulU ile ilgili 

olarak ger~ek katki marji sifirdir. 

X b81UmUnUn B ora mamulUnU Uretmek i~in te~vik edi

ci herhangi bir sebebi yoktur. X b8lUmU, B era mamulUnU 

Uretmek yerine, Uretim kapasitesinin tUmUnU, A mamulUnUn 

Uretiminde kullanmak isteyecektir. 

Y b81UmDnUn B nihai mamulUnU Uretmek i~in, B arc 

momulUnU firma di~indan sagldmo olanag1 yoktur. Bunun so

nucu olarak, Y b81UmUnUn, B nihai mamulUnden Uretebilece~i 

miktar, X b81UmUnUn Uretim kopasitesinin % 25 1 i olan, 50 

birimle sinirlidir. 

Gerek Y b81UmUnUn Uretim faaliyetini ger~ekle~tire-
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bilmesi gerekse, firmon1n Toblo 5.8. 'de gorUlece~i gibi, 

kor moksimizosyonuno ulo~obilmesi i~in, X bolUmU, B ore 

mamulUnUn Uretimi i~in te~vik edilmelidir. Bunun i~in, X 

bolUmU, B era mamulUnUn f irma i~i transferlerinden en az 

A momulUnden sa~lom1~ oldu~u katk1ya e~it bir kotk1 elde 

etmesi gerekir. Bu durumda, B ara momulUnUn optimum trans

fer fiyati o~o01daki gibi belirlenecektir. 

Optimum transfer f iyot1 - SDOM-X8 + GKM-XA 

SDOM-X8 = X bolUmUnUn B arc momulUnUn standart de~i~ken 

Uretim moliyeti = 9R/B 

GKM-XA = X bolUmUnUn A momulUnUn ger~ek kotk1 morj1 = SF A

SMA 

SFA = A mamulUnUn sat1j f iyat1 = 19U/B 

SMA = A momulUnUn sotij moliyeti = SDOM-XA + SGdA 

SDOM-XA = A bolUmUnUn A momulUnUn stondort de~i~ken Uretim 

moliyeti = 8R/B 

SGdA = A mamulUnUn sat1~ gideri = 3R/B 

Optimum transfer fiyat1 = 9R/B+(l9R/B-(8n/B+3n/B) 

= 9R/B+(l9R/B-11R/B} 

= 9R/B+8R/B 

=17R/B 

Tablo 5.7. 'de optimum transfer fiyat1n1n uygulonma

s1 durumundo, bolUmlerin ve f irmonin elde edecekleri kotk1 

marjlar1 gosterilmektedir. Optimum transfer fiyat1n1n uy

gulanmas1 durumunda, bolUmler ve firmo dUzeyinde kar mok-



TABLO: 5.7 

B Ara MamulUnUn Transfer Fiyat1n1n A MamulUnUn Ger~ek Katk1 Marj1na 

DI~ SATI~ 
A MAMULO 

SFA 19 Tl/B 

SDOM-XA ( 8) 

SGdA .Lll 

x 
BOLOMO 

TF 

t<; SATI~ 
B ARA MAMULO 

Gore Belirlenmesi 

y 
BOLOMO 

DI~ SATI~ 
B MAMULO 

27 Tl/B 

SDOM-XB 

17 Tl/B" SFB 

(_J) TF (17) 

SDOM-Y B i.Il 
KM-X A 8 Tl/B KM-Xa 8 Tl/B KM-Y B 3 Tl/B 

FiRMA 

DI~ SATI~ 
A tvWAULO 

DI~ SATI~ 
B ~ULO 

SFA 19 Tl/B SFB 27 Tl/B 

SDOM-XA ( 8) SDUM-X8 ( 9) 

SGdA U1 SDOM-YB i.Il 
KM-F A 8 Tl/B KM-F B 11 Tl/B 

OM xl50 Bir. OM x50 Bir. UM x50 Bir. SMk xl50 Bir. SMk x50 Bir. 

TKM-XA ~~~~ TL + TKM-x8 ~~~ TL + TKM-Y8 !~~ TL = TKM-FA !~~~ TL + TKM-F8 ~~2 TL 

KM-XA 
KM-Y8 
KM-X8 
KM-FA 

KM-FB 

X bOlUmUnUn A mamulUnde birim ba§ina elde ettigi katk1 marj1 
Y bolUmUnUn B mamulUnde birim ba§ina elde ettigi katk1 marj1 
X bolUmUnUn B ara mamulUnde birim ba§ina elde ettigi katk1 marj1 

Firman1n A mamulUnden birim ba§ina elde ettigi katk1 marj1 
Firman1n B mamulUnden birim ba§ina elde ettigi katk1 marj1 

N 
I-
0. 
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simizasyonu ger~ekle~tirilmi~ olacaktir. Tablo 5.8. 'de, 

optimum transfer f iyatinin uygulanmomosi durumunda, f irmo

nin, kor moksimizasyonurio ulo~mosini engelleyecek, yonliz

ca A mamul~pun Uretilmesi kararinin sonucu olarak toplam 

katki marjinin, 150 n azalarak, 1600 n olarak ger~ekle~ti-

gi gl:SrU!Ur. 

Onermi~ oldugumuz . gene! kurala g6re belirlenecek 

transfer f iyotinin uygulonmasi halinde, bl:SlUmlerin ve ma-

mullerin ger~ek katki marjlari dogru olarak belirlenebile

ceginden, tum alternatif durumlar i~in b61Umlerin ve fir-

manin korlarinin maksimize edilebilecegini sl:Sylemek mum-

kUndUr. 

TABLO: 5.8 

A MamulUnUn Ger~ek Katki Marjinin BUyUk Olmasi Nedeniyle 

X Bl:SlUmUnUn Yonlizca A MamulUnU Oretmesi 

x y F1RMA 
OOLOMO OOLUMO 

DI~ SATI~ I<; SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ 
A MAMULU B ARA MAMUL B MAMUL A MAMULO B MAMUL 

SFA 19 Tl/B 0 0 SFA 19 n/B 0 

SDOM-XA ( 8) ., 0 0 SDUM-XA ( 8) 0 

SGdA i.ll 0 0 SGdA .Lil 0 

KM-XA B Tl/B 0 0 KM-~ B Tl/B 0 

OM x200 B 0 0 SMk x200 B 0 -
TKM-XA J~Q Tl + Q + Q = TKM-F A J.~~ TL + R 
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Bu ~ekilde belirlenen bir transfer f iyat1n1n her 

durum i~in uygun olur Qlmad1g1n1, bir ba~ka ifade ile fir

manin kar maksimizasyonuna ula~mas1n1 saglayip saglayama

d1g1n1 anlamak i~in, ornegimizi daha farkl1 durumlar i~in 

geli~tirelim. 

Once, A mamulUnUn maliyetini cU~Uk kabul etmek su

retiyle, s1ras1yla, katk1 marj1n1 ve dolay1s1yla B era 

mamulUnUn transfer f iyatini yUkseltelim. Bu noktada, oner

mi~ oldugumuz gene! kurala gore bulunacak optimum transfer 

fiyat1 sonucunda, Y bolUmU negatif katki marj1na sahip ol

dugu i~in, B mamulUnUn Uretimine son verme karor1 al1nd1-

g1nda, sistemin k8r maksi~izasyonu ve performans degerle

mesi ama~lar1n1n kar~ilanip kar~1lanmad1g1n1 ara~tiralim. 

Ornegin, A mamulUnUn standart degi~ken Uretim mali

yetlnin, SH/B, sati~ giderlerinin, lR/B oldugunu kabul 

edelim. Bu durumda optimum transfer f iyati a~agidaki gibi 

belirlenecektir. 

Optimum transfer f iyati = SDOM-X B + GKM-XA 

= 9 TL IB + {19R/B-(5R/B+lTL/B)) 

= 9TL/B + {19TL/B-6TL/B) 

= 9 Tt/B + 13 TL/B 

·- 22 TL/B 
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Tablo 5.9. 'don gBrUleceQi gibi, B arc mamulU i~in 

optimum tr~nsfer fiyat1, 22n/B olarak belirlendi~inde, Y 

b~lUmU, B mamulUnden 2n/B lik negatif bir katk1 ~arji el

de ederken, firman1n elde etti~i katk1 marj1, daha Bnceki 

durumda olduOu gibi, 1111/B olarak ger~ekle~ecektir. Bu 

noktada, ~ mamulUnUn Uretimine devam edip etmeme karar1-

n1n verilebilmesi i~in, her iki alternatif in saOlad1g1 

toplam katk1 marjlar1n1n_ kar~1la~t1r1lmas1 gerekir. 

Tablo 5.lO'dan gBrUleceOi gibi, yanlizca A mamulU

nUn Uretilmesi durumunda, f irman1n saOlayaca~1 toplam kat

k1 marj1 2600n 1 d1r. Bu alternatifde sa~lanan toplam kat

k1, bir Bnceki, A ve B mamullerinin birlikte Uretilmesi 

alternatif inde sa~lanan toplam katkidan fazla olduOu gBrUl

mektedir. Bu durumda, firman1n kor maksimizasyonuna ula~a

bilmesi i~in, B mamulUnUn Uretiminden vazge~ilmesi gere

kir. 

E~er, transfer fiyat1, X b~lUmUnUn A mamulUndeki 

ger~ek katki marj1na g~re belirlenmemi~ olsayd1, B mamulU

nUn Uretiminden vazge~ilmesi durumunda, Y b~lUmU, B mamulu 

ile ilgili olarak pozitif bir katki sahibi oldu~unu Bne 

sUrerek, B mamulUnUn Uretimine son verilmesine kar~1 ~ika

cak ve f irman1n kor maksimizasyonuna ula~mas1 engellene

cekti. 



TABLO: 5.9 

A MamulUnUn Ger~ek Katki Marjinin B MamulUnUn Ger~ek Katki Marjindan 
BUyUk Olmasi 

x y 
BOLOMO BOLOMO F1RMA 

DI~ SATI~ 1<; SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ 
A MAMULO B ARA MAMULO B MAMULO A MAMUL 

SFA 19 Tl/B TF 22 Tl/B~SF8 27 Tl/B SFA 19 Tl/B 

SDOM-XA ( 5) SDUM-X (22) SDUM-XA ( 5) B ( 9) TF 

SGd .LJl SDOM-YB 1.11_ SGd .LJl --
KM-XA 13 Tl/B KM-X B 13 Tl/B KM-Y B ( 2)Tl/B KM-FA 13 Tl/B 

OM xl50 Bir. UM x50 Bir. UM x50 Bir. SMk xl50 Bir. 

DI~ SATI~ 
B MAMULO 

SFB 27 Tl/B 

SDUM-Xa ( 9) 

SDUM-Y ( 7) B --
KM-F B 11 Tl/B 

SMk x50 Bir. 

TKM-XA !~~~ Tl + TKM-X ~~~ Tl + TKM-Y (!2~)Tl = TKM-FA !g~~ TL + TKM-FB ~~~ Tl B B 

N 
N 
0 
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TABLO: 5.10 

Firmanin Ker Maksimizasyonuna Ula~abilmesi 1~in B MamulUnUn Oretimine 
Son Verilmesi 

y 
OOLOMO BoLOMO F1RMA 

DI~ SATI~ 
A MAMULO 

Sf A 19 Tl/B 

SDOM-XA ( 5) 

SGd U> 
KM-X A 13 Tl/B 

OM x200 Bir. 

TKM-XA ~g~~ TL 

1<; SATI~ 
B ARA MAMULO 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 

DI~ SATI~ 
B MAMULO 

0 

0 

0 -
0 

0 

Q 

DI~ SATI~ DI~ SATI~ 
A MAMULO B MAMULO 

Sf A 19 Tl/B 0 

SDOM-XA ( 5) 0 

SGd .LJl 0 -

KM-FA 13 Tl/B 0 

SMk x200 Bir. 0 

TKM-FA ~gQ~ TL ~ 

N 
N 
...... 
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Farkli bir alternatif durum olarak, B mamulUnUn 

toplam katki marjinin, A mamulUnUn toplam katki marjini 

a~tigi durumu inceleyelim. Bu ama~la, B mamulUnden 200 bi

rim satilabilecegini varsayalim. 

Tablo 5.7. 'deki verilere gBre, Y bBlUmU, B mamulUn

den 50 birim satabildiginde, firmanin toplam katki marji, 

1750 n olurken, B mamulUnden 200 birim satabildiginde, 

Tablo 5.11. 'den gBrUlecegi gibi, toplam katki marji, 2200 

n olacaktir. 

B mamulUnden 200 birim satilabilmesi durumunda, X 

bBlUmU Uretim kapasitesinin tamamini B arc mamulUnU Uret

mek i~in kullanacagindan, A mamulUnU Uretemeyecektir. Bu 

durumda, Bnermi~ oldugumuz gene! kurala gBre belirlenen 

transfer fiyatinin, firma dUzeyinde kor maksimizasyonu 

saglanirken, bBlUmlerin performanslarinin ger~ek katki 

marjlarina gBre degerlendirilmelerini de saglamasi gere

kir. 

anermi~ oldugumuz gene! kurala gBre, B arc mamulU

nUn transfer fiyati, X bBlUmUnUh ger~ek katki marjina (X 

bBlUmUnUn A mamulunden saglayabilecegi ger~ek katki marji) 

gBre belirleneceginden, X bBlUmUnUn toplom katki marji her 

iki durum i~in de degi~meyecek ve 1600 n olarak ger~ekle

~ecektir. 



DI~ SATI~ 
A MAMULO 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TABLO 5.11 

B MamulUnUn Toplam Katki Marjinin YUksek Olmasi Nedeniyle A MamulUnUn 

Uretimine Son Verilmesi 

x y 
OOLUMU OOLUMU 

+ 

t~ SATI~ DI~ SATI~ 
B ARA MAMULO B MAMULU 

TF 17 Tl/B """'SF B 27 Tl/B 

SDOM-X (17) J_fl TF 

KM-X8 

UM 

TKM-X B 

B 

8 Tl/B 

x200 Bir. 

~g22 TL + 

SDUM-Y
8 

KM-YB 

UM 

TKM-Y8 

..L?l 
3 Tl/B 

x200 Bir. 

=g22 TL = 

DI~ SATI~ 
A MAMULO 

0 

0 

0 

0 

0 

2 + 

FtRMA 

DI~ SATI~ 
B MAMULO 

SF8 

SDUM-X B 
SDUM-Y8 

KM-F B 

SMk 

TKM-F8 

27 Tl/B 

( 9) 

..L?l 
11 Tl/B 

x200 Bir. 

~~QQ TL 

N 
N 
w 
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Sonu~ta, sistemin kar maksimizasyonu amaci yerine 

getirilirken, bolUm performanslarinin degerlendirilmesi 

amaci do kar~ilanmi~ olacaktir. Ayrica, bolUmlerin karar

larini f irmanin yararlarini do maksimize edecek bir ol~u

ye gore almalari, onlarin kararlarinda bagimsiz olmalari

ni saglayacaktir. 

Ara mamul pazarin~n, dolayisiyla, ara mamul ile il

gili olarak bir pazar f iyatinin bulunmamasi durumunda, arc 

mamul Ureten bolUmUn ara mamulUn Uretimi i~in kullandigi 

Uretim kapasitesini, (en fazla katkiyi saglayan)alternatif 

mamulUn (ornegimizde A mamulU) Uretiminde kullanamamasi 

halinde, arc mamulUn ger~ek katki marji olarak, alternatif 

mamulUn ger~ek katki marjini kabul etme olanagi yoktur. 

Ornegimizde, A mamulUnUn ger~ek katki marji, B arc mamulU

nUn ger~ek katki marji olarak kabul edilemez. Bu durumda, 

B era mamulUnUn transfer f iyati, standart degi~ken Uretim 

maliyetine e~it olarak belirlenecektir. 

Bu ~ekilde belirlenecek bir transfer f iyati, X bo

lUmUnUn, di~ sati~lari i~in kar merkezi, i~ sati~lari 

i~in, maliyet merkezi olarak degerlendirilmesini gerekti

rir. X bolUmU i~in era mamul Uretiminin onemi kalmaz, hat

ta, di~ sati~larin yogun oldugu donemlerde, Y bolUmUnUn 

ihtiyaci olan arc mamullerin Uretimini aksatabilir. Bir 

ba~ka ifade ile, Y bolUmU i~in gUvenilir bir tedarik kay

nagi olma ozelligini kaybeder. 
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Ara mamul Ureten bBlUmUn maliyet merkezi, nihai ma

mul Ureten bBlUmUn kor merkezi olmalari, b81Umlerin ytlne

ticileri ile ilgili olarak, her iki merkez i~in ayr1 8zel

likler tai1yan motivasyon problemini daha da gU~leitirir. 

~8zUm olarak, sat1c1 (X BBlUmU) ve al1c1 (Y BolUmU) bolUm

lerin ilgili mamul veya mamuller itibariyle, tek bir kor 

merkezi olarak kabul edilmeleri Bnerilebilir (1). BolUmle

rin tek bir kor merkezi olarak kabul edilmeleri durumunda, 

her iki bolUmUn katk1 marjlar1n1n ayr1 olarak hesaplana

bilmesi i~in, ~al1~mam1z1n ikinci bolUmUnde a~1klanan, 

katk1 marj1 transfer fiyot yonteminden yarorlan1labilir. 

Aro mamul Ureten bolUm, Uretim kapasitesini, ara 

mamulUn Uretiminden ba~ka alternatif bir momulun Uretimin

de kulanamamas1 durumunda, Uretmii oldugu aro mamullerin 

ger~ek katk1 marj1n1 belirleyemeyeceginden, kor merkezi 

niteligini yitirerek, bir maliyet merkezine donU~mU~ ola

coktir. Katk1 marj1 transfer fiyat yonteminin kullon1lma

s1yla, nihai mamulden saglanan toplam katk1 marj1n1n, ara 

momul ve nihai mamul Ureten bolUmlere payla~t1r1lmas1yla, 

bolUmler itibari kor merkezlerine donU~tUrUlUrler. Katk1 

marj1 ytlnteminin kullan1lmas1yla, nihai mamulUn katk1 

marj1, nihai mamulUn Uretimine iitirak eden bBlUmlerin tU

mUne da~1t1lm1i olacakt1r. 

(1) o.k., s. 98. 
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BolUmlerin itibori kcr merkezlerine donU~turulmele

rinin ana amaci, bolUm yoneticilerinin kcr motivi ile mo

tive edilmeleridir. Ancak, bolUmlerin kcrdan daho fazla 

pay almak amaciyla, standart de~i~ken Uretim maliyetlerini 

yUkseltmeleri onlenebilmelidir. Stondart de~i~ken maliyet

lerin yukariyo do~ru ~ekilmesi, f irmanin aldatici bir ma

liyet kontrol sistemine sahip olmasina neden olur. Boyle

ce, bolUmler belli sorumluluklardan kurtulmu~ ve haksiz 

ba~ar1lar1n sahibi olobilirler. Nihai mamulUn kotki morj1-

n1n bolUmlere da~1t1m1nin tepe yonetiminin kontrolunda ya

pilmasi, gerek bilgilerin toplanabilmesi, gerek, tarafsiz 

bir da~it1m1n yap1lmas1 ve ~eki~melerin onlenebilmesi ba

kimindan olduk~a yararl1d1r(l). 

BolUmlerin, itibari kar merkezlerine donU~tUrUlme

lerinde gozonUne al1nmas1 gereken nokta, kcr olgusunun bu 

bolUmler i~in ifade etti~i anlamdir. Ger~ekte, bolUm yone

ticileri, faaliyetlerinin sonucunda, belli bir kcr olgusu

na sahip olmalori gerekti~ine inaniyorlarsa, bolUmlerin 

maliyet merkezleri olarak de~erlendirilmeleri, onemli mo

tivasyon problemlerine neden olacaktir. Bunon yaninda, 

planlama ve organizasyonun merkezcil yap1s1 i~inde, yone

ticilerin kcr elde etme ~abalar1n1n ~ok s1n1rl1 oldu~u, 

dikkatlerinin yanlizca maliyetlere ~evrildi~i ~artlardo 

do, yoneticilerin kcr rakomlari ile deOerlendirilmelerinin 

herhangi bir anlami olmayacaktir. EOer bir bolUm i~in kor 

(1) s.k., s. 99. 
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kavram1 onemli ise, bolUmUn nihai katk1 marj1n1n elde 

edilmesinde belli bir katk1s1 oldu~unu !fade etmek Uzere, 

katki marji transfer fiyat yontemi vas1tas1ylo, bolUme 

itibori bir kar tahsis edilir ve bolUm yoneticisinin moti

ve edilebilmesi mUmkUn olabilir. 

Bu durumda, gerc;ek bir ka.r merkezi ic;in, gerc;ek bir 

katki marji sozkonusu olurken, itibari bir kar merkezi 

ic;in, itibari bir katki marji sozkonusu olacaktir. Katki 

marj1 transfer fiyoti yontemi ile, itibori kor merkezi 

olarak kobul edilen bolUme do~1t1lon katki morj1n1n, ger

c;ek bir kotki morji oldu~u soylenemez. Bu nedenle, onermi~ 

oldugumuz gene! kurolo gore optimum transfer f iyat1n1n be

lirlenmesinde, bolUmUn gerc;ek katki morj1 yerine, bolUmUn 

itibori kotki morj1n1n esas al1nmas1 zorunlulu~u ile kar

~1la~1l1r. Bu, bir anlamdo, gene! kuralda belli bir ayor

lama yapma zorunlulugudur. 

arnegin, X bolUmUnUn, tum Uretim kapasitesini, B 

arc mamulUnU Uretmek ic;in kullanabilece~ini ve A mamulUnU 

Uretemeyecegini varsoyolim. Tablo 5.11. 'deki verile-

re gore, X bolUmUnUn itibari katk1 marj1 ve itibari katk1 

marj1n1 esas alarak belirlenecek optimum transfer fiyat1 

a~ag1daki gibi bulunacaktir. 

X bolUmUnUn B arc mamulUnUn itibari katk1 marj1 (1KM-X6 ) 

= B mamulUnUn firma dUzeyindeki toplam katk1 marj1(TKM-F8 ) 
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x X bolUmUnUn B aro momulUnUn stondort degi~ken Uretim ma

liyetinin (SDUM-X8), B momulUnUn firmo duzeyindeki ston

SDUM-Xa dart degi~ken Uretim moliyetine (SDUM-F 8 ) yUzdesi(--o--- -SD M-F 8 
x 100) 

1KM-X8 
9 TL/B = llU/B x (Iifi7B- x 100) 

= llTL/B x % 56.25 

= 6. l875TL/B 

Optimum transfer f iyati = SDUM-X8 + 1KM-X8 
= 9 TL/B + 6.1875TL/B 

= 15.1875TL/B 

Transfer f iyotinin bu ~ekilde belirlenmesi sonucu, 

X ve Y bolUmleri, B mamulUnden elde ettikleri itibori kat-

ki marjlari esas alinorak, birer itibari kor merkezi olo-

rak degerlendirileceklerdir. 

Toblo 5.12. 'de, itibari katki morjino gore belirle

nen optimum transfer f iyoti uygulondigindo, her iki bolU

mUn elde ettikleri itibari katki morjlori gorUlmektedir. 

BolUmlerin, Toblo 5.12. 'deki itibori kotki marjlari ile, 

katki morji dogitim yontemine gore bulunon katki marjlori 

birbirine e~it olacoktir. Ornegin Y bolUmUnUn kotki morji 

dagitim yontemine gore itibari kotki morji: 

SDUM-Y 8 tKM-Y 8 ~ TKM-F 8 x (-S50M:F~ x 100) 

7TL/B = llTL/B x (-I6ft]B-- x. 100) 

= llTL/B x % 43.75 
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= 4.8125TL/B olarak bulunurken, Tablo 5.12 

de de, Y bijlUmUnUn katk1 marj1, 4.8125TL/B olarak gijrUlmek-

tedir. 

TABLO: 5.12 

Optimum Transfer Fiyat1n1n ltibari Katk1 Marji 

Esas Al1narak Belirlenmesi 

x 
OOLOMO 

y 
OOLOMU 

FlRMA 

1<; SATI~ DI~ SATI~ DI~ SATI~ 
B ARA MAMULO B MAMULO B MAMULO 

TF 15.1875 TL/B SFB 27 .0000 TL/B SFB 27 TL/B 

SDOM-X8 ( 9.0000) ~TF (15.1875) SDUM-)( ( 9 ) B 

SDOM-Y8 ( 7.0000) SDOM-YB .LZ) 
KM-X8 6.1875 TL/B KM-Y B 4.8125 TL/B KM-F B 11 TL/B 

x200 Bir. UM x 200 Bir. SMk x200 Bir. 

1~7 .~ TL + TKM-Y B 

5.2.4. Kor Merkezlerinde Bo~ Kapasite Olmas1 

Durumunda Optimum Transfer Fiyat1 

Bir b61UmUn, Uretmi~ oldu~u arc mamulden ger~ek 

katk1 marj1 elde etmesinin iki temel ~art1 vard1r. Bunlar-

don birincisi, s~zkonusu era mamul i~in, bir pazar ve bir 

pazar f iyat1 versa, pazar fiyat1n1n, ara mamulUn standart 

de~i~ken Uretim maliyetinden yukar1da olmas1, bir pazar ve 
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pazar f iyati yoksa, era mamul i~in kullanilan Uretim ka

pasi tesinin di§ pazardo satilabilecek, alternotif bir mal 

(veya mallar) i~in kullanabilmesidir. 

lkinci temel §Ort ise; bolUmde bo§ Uretim kapasi

tesinin bulunmamasi ve bolUmUn1 Uretmi§ oldugu mallarin 

(tam kapasitede Uretim yaptiginda) tUmUnU di§ pazardo sa

tabilmesidir. 

BolUmUn Uretim kapasitesi; i~ ve di§ soti§lar i~in 

kullandigi kapasitenin UstUnde ise, bolUmUn faydalanama

digi Uretim kapositesinin ger~ek katki marji sifirdir. 

Bu durumda, bolUmUn firma i~i sati§larinin ger~ek 

katk1 marj1 olarak, firmo di§i sati§lar1nda elde ettigi 

katki marjlorin1 esas alma olonag1 yoktur. BolUmUn firmo 

i~i sati§lor1nin miktar1 kadar, fir~o di§1 sat1§larini 

orttirma olanag1 bulundugu gibi, bolUmUn, firma i~i sa

t1§lor1, f irma di§i sat1§lorin1 ve dolayisi ile firmo di

§1 sati§larinda elde ettigi katki marjlar1ndan vozge~me

sini gerektirmemektedir. Bir ba§ka ifade ile, bolUmUn, 

Uretim kapasitesinin alternotif kullan1mlar1n1n firsot 

maliyeti s1f1rd1r. 

BolUm tom Uretim kapositesine ula§t1ktan sonro,i~ 

sati§ miktor1 kadar, di§ sat1~lor1ni ortt1robildiginde; 

ornegin; pozor f iyot1 bulunmayon bir era mamulUnUn, en 
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oz, sozkonusu era mamul i~in kullandigi Uretim kapasitesi 

ile ger~ekle~tirebilecegi, di~ sati~in ger~ek katki marji

na sahip olmasi gerektigini one sUrebilir ve era mamulUn 

transfer fiyatini; alternatif di~ sati~in ger~ek katki 

marjini ol~U olarak belirleyebilir. 

Sonu~ olarak, bo!Um, tam Uretim kapasitesine ula

~incaya kadar, i~ sati~lari i~in alternatif bir di§ sati

~in ger~ek katki marjini . esas alamamasi nedeniyle,optimum 

transfer fiyati gene! kuralina gore, bolUmUn firma i~i sa

ti§larinin optimum transfer f iyati; arc mamullerin stan

dart degi~ken Uretim mol:iyetlerine e§it olcrak belirlenecektir. 

5.2.5. Optimum Transfer Fiyatinin Belirlenmesinde 

Firmanin Ger~ek Katki Marjinin Esas Alinmasi 

Herhongi bir arc mamul veya nihai mamulUn di§ pa

zarda satilmasi durumunda, sozkonusu ma! (arc mamul veya 

mamul) ile ilgili olarak dogrudan saglanacak katki marji

nin di§inda, firma dUzeyinde, bazi ek katkilar elde edili

yorsa, bize gore, sozkonusu malin ve onu Ureten bolUmUn 

ger~ek katki marji belirlenirken, malin firma dUzeyinde 

sagladigi toplam ger~ek katk~nin esas alinmasi gerekir. 

Bir malin ger~ek katki marjinin bu ~ekilde belir

lenmesi, bolUmlerin ve Uretmi~ olduklari mallarin ger~ek 

katki marjlarinin(performanslarinin) dogru bir ~ekilde 

belirlenmesinde onemli oldugu kadar, firma dUzeyinde kor 

maksimizasyonunun ara~tirilmasi i~in de gereklidir. 
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Firmo dUzeyinde kotki morjinin ~osil belirlenecegi

ni, bir 8rnekle o~iklomoyo ~oli~olim. 5rnek elorok oldigi

miz firmonin, X, Y ve Z b81Umlerinden elu~tugunu varsoyo

lim. X bBlUmU, A oro momulUnU Uretirken, Y bBlUmU A arc 

momulU Uzerinde ek Uretim presesi ger~ekle~tirerek, A ni

hoi momulUnU, Z b81UmU ise, degrudon B nihoi mamulUnU 

Uretmektedir. A ora momulUnUn di~ pazordoki sati~ fiyoti, 

25TL/B, standort degi~ ken. Uretim moliyeti, 13 Tl/B, A nihai 

momulUnUn sati~ fiyati, 35TL/B, B mamulunun sati~ fiyati, 

llTL/B, A ve B mamullerinin standort degi~ken Uretim mali

yetleri, 7Tl/B'dir. X b81UmU, A ara momulUnU, Y bBlUmUne 

satabilecegi gibi, di~ pazardo do satabilmektedir. 

5rnegimizde, di~ pazarda,bir firmo, A ora mamulun

den, 100 birim satin olabilmesi halinde, A aro momulU ile 

birlikte, be~ Uretim kapasitesine sahip Z bBlUmUnUn B ma

mulUnden de, 100 birim satin almayi teklif etmi~tir. 

Table 5.13. 'den di~ sati~ alternotifinin benimsen

mesi durumundo, f irmanin ve b81Umlerin elde edecekleri 

teplom katki marjlari gBrUlebilir. 

Table 5.13. 'de, X bBlUmUnUn A aro momulUnU di~ pa

zarda sotmok suretiyle, birim ba~ino 12TL'lik katki morji 

elde ettigi g8rUlmektedir. A ara momulUnUn i~eride sat1l

mosi halinde, di~ pozarda soti~indon saglanon kotki morji, 

X b81UmUnUn A ora mamulUnden sagladigi ger~ek katki morji 
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olarak kabul edilemez. 5nermi~ oldugumuz gene! kurala go-

re, A ara mamulUnUn di~ sat1~1 sonucu ger~ekle~tirilen, B 

mamulU sat1~1ndan saglanan birim ba~ina 4 Il'lik katk1n1n 

do gozonUne al1nmas1 gerekir. 

A ara mamulUnUn f irma i~i sat1~lar1nda uygulanacak 

optimum transfer f iyat1 belirlenirken, ger~ek katk1 mar

j1, a~a~idaki gibi belirlenecektir. 

GKM-XA = Firmanin, X bolUmUnUn A ara mamulUnUn sat1~1ndan 

saglad1g1 katk1 marj1 (KM-Fx ) + Firman1n, Z bolUmUnUn, 
A 

B mamulUnUn sat1~1ndan saglad1g1 katki marji (KM-Fz ) 
B 

GKM-XA = 12Il/B + 4Il/B 

= 16Il/B 

Optimum transfer f iyati = SDOM-XA + GKM-XA 

= 13TL/B + 16TL/B 

· = 29TL/B 

l~ sati~ alternatifinin benimsenmesi durumunda, 

Toblo 5.14. 'den gorUlecegi gibi, bir butun olarak firmanin 

elde ettigi katki marji azalmaktadir. 1~ sati~larda opti-

mum transfer f iyatinin uygulanmasi sonucu, X bolUmUnUn 

ger~ek katki marjinda azalma olmazken, mevcut pazar ~art-

larinda, Y bolUmUnUn ve A mamulUnUn ger~ek katk1 marjlari

nin negatif oldugu gorUlUr. Uygulanan fiyat, bolUmlerin ve 

mamullerin ger~ek performanslarinin dogru olarak belirlen

mesini mUmkUn kild1g1ndan, X bolUmU her iki alternotifte 

de ayn1 katk1 morj1n1 elde edecektir. Eger, X bolUmUnUn 
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TABLO: 5.13 

Di~ Sat1~ Alternatifinin Benimsenmesi Durumunda 
Firmanin Ger~ek Katk1 Marji 

x z FlRMA BOLOMO BOLUMU 

DI~ SAT!~ DI~ SAT!~ DI~ SAT!~ 
A ARA MM4ULO B MM4ULO A ARA MAMULO+B MAMULU 

SF-XA 25 Tl/B SF-Z B. 11 TL/B TSG-XA 
SDUM-XA (13) SDUM-ZB i.n. TSG-z8 
KM-X 'A 12 Tl/B KM-Z B 4 Tl/B TSG-F 

TSDOM-XA 
TSDOM-Z B 

OM xlOO Bir. UM xlOO Bir. TSDUM-F 

TKM-XA l~22 TL + TKM-Z B =~22 TL = TKM-F 

TABLO: 5.14 
t~ Seti~ Alternatifinin Benimsenmesi Durumunda 

Firmanin Ger~ek Katki Marji 

x y 
FtRMA BOLOMO BOLO MO 

t<; SATIS DIS SATIS DIS SAT!~ 
A ARA MAMULO A MAMULO A MAMULO 

TF 29 Tl/B~ SF-YA 35 TL/B TSG-YA 
SDOM-XA (13) TF (29) TSG-F 
KM-X A 16 Tl/B SDOM-YA 121 TSDOM-XA 

KM-YA ( l}Tl/B TSDOM-YA 
OM xlOO Bir. UM xlOO Bir. TSDOM-F 
TKM-X A ~~22 TL + TKM-YA i~22)TL = TKM-F 

2500 TL 
1100 
3600 TL 

(l300)TL 
( 700) 
(2000)TL 

=J:g22 TL 

3500 TL 
3500 TL 

(1300)TL 
( 700) 
{2000)TL 

=l~22 TL 
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ger~ek kotki morj1, firmonin ger~ek kotki morjino gore 

oyorlonmam1~ olsaydi, transfer fiyati, 25R/B(l3R/B+l2R/B) 

olarak belirlenece~inden, Y bolUmUnUn, birim ba~ina, Jn 

lik bir kotk1n1n sahibi oldu~u gorUlUr. 

Bu durumda, X bolUmU yoneticisinin, A ara mamulu 

kadar, B mamulU i~in de pazar aroma istegi kir1lacak, hat

ta, katki marj1 degi~mey~ceginden, risksiz olon, firma i~i 

sati~ alternatifini b~nimseyecektir. Sonu~ta, bolUmler, 

ger~ek perf ormanslarina gore degerlendirilememi~ olurlar

ken, bir bUtUn olarak f irmanin kar moksimizasyonu do onem

li ol~Ude engellenmi~ olacakt1r. 

6rnegimizde, firmanin katki marj1n1n X bolUmUnUn 

ger~ek katki marj1 olarak kobul edilmesi, Z bolUmUnUn kat

k1 marj1n1n, B mamulUnUn sot1~1n1 A aro momulUnUn sat1~1na 

ba~l1 olorak ger~ekle~tiren X bolUmUnUn, B momulUne pazar 

bulmas1 ~art1na bagl1d1r. 

Ancak, Z bolUmUnUn katki marj1, kendi buldugu di~ 

pazardoki sat1~lar1ndan kaynaklaniyorsa, bu durumda, fir

man1n katk1-marj1n1, X bolUmUnUn kotk1 marji olarak kabul 

etmek mUmkUn de~ildir. Bu ~artlarda, firmanin kor maksimi

zasyonunun nas1l saglanaca~1 tekrar ara~t1r1lmal1d1r. 

Bu durumda, X bolUmUnUn uygulayaca~1 optimum trans

fer fiyati belirlenirken, X bolUmUnUn ger~ek katki marj1 
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olarak, yanl1zca, A era mamulUnden elde ettigi katk1 marji 

sBzkonusu olacagindan, optimum transfer f iyat1 a~ag1daki 

gibi belirlenecektir: 

Optimum transfer f iyat1 = SDUM-XA + GKM-XA 

= 13R/B + 12R/B 

= 25R/B 

Seti~ ~artlarindaki degi~iklerin sonucunda, firma

nin kor maksimizasyonu tekrar ara~t1rildig1nda, X bBlUmU

nUn f irma i~i sati~lara yBnelmesi, f irmanin kar maksimi

zasyonuna ula~abilmesi i~in gerekli olur. 

Bu sati~ ~artlarinda, X bBlUmUnUn di~ sati~laro yB

nelmesi durumunda, f irmanin ve bBlUmlerin elde edecekleri 

katki marjlari, aynen Tablo 5.13. 'de gBrUldUgU gibi ger

~ekle~ecektir. 

X bBlUmUnUn i~ sati~ alternatifini benimsemesi du

rumunda ise, Tablo 5.15. 'den gBrUlecegi gibi, firman1n 

toplam katki marji, i~ sati~ alternatifinin benimsenmesi 

durumunda elde ettigi 1600 R'l1k toplam katk1dan 300 n ar

tarak, 1900 n olarak ger~ekle~mektedir. 

t~ sati~ olternotif inin benimsenmesi durumunda X ve 

Z bBlUmlerinin kotki marjlari degi~mezken, di~ sat1~ al

ternatifinin benimsenmesi durumunda, f irman1n toplam kotk1 

morj1ndaki 300 R'l1k yUkselme, transfer fiyat1n1n optimum 



TABLO: 5.15 

Z BolUmUnUn Kendi Pazarini Bulmasi Durumunda Di~ Sati~ Alternatifinin 
Benimsenmesi 

x 
BOLOMO 

l<; SATI~ 
A ARA MAMULO 

y 
BOLOMO 

DI~ SATI~ 
A MAMULO 

TF 25 Tl/B ""SF-YA 35 Tl/B 

SDOM-XA (13) TF (25) 

SDOM-YA .L2l 
KM-XA 12 Tl/B KM-YA 3 Tl/B 

OM xlOO Bir. OM xlOO Bir. 

TKM-XA ~~22 TL + TKM-YA =~2g TL + 

z 
OOLOMO 

DI~ SATI~ 
B MAMULO 

SF-Z B 11 Tl/B 

SDOM-Z B l1l 

KM-Z B 4 TL/B 

OM xlOO Bir. 

TKM-Z B =~22 TL = 

FlRMA 

DI~ SATI~ 
A MAMULO + B MAMULO 

TSG-YA 3500 TL 

TSG-ZB 1100 

TSG-F 4600 TL 

TSDOM-XA (1300)TL 

TSDOM-Y A ( 700) 

TSDOM-ZB ( 700) 

TSDOM-F (2700)TL 

TKM-F =~ig~ TL 

N 
w .... 
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seviyede belirlenmesi sonucu, 8 b~lUmUnUn soglod1g1 300 n 
lik ger~ek kotkidon koynaklonir. 

Sonu~ olorok, onermii oldugumuz ger~ek kotki morji 

kovramina g~re bulunacak bir optimum transfer f iyot1n1n, 

teorik olorak inceledigimiz farkli pazar iartlarindaki tum 

alternatif durumlar i~in, sistemin U~ temel amac1n1 do ye

rine getirdigini soyleyebiliriz. 

Kuralin uygulanmosinda kori1loi1lon en onemli sorun, 

bolUmlerin soz konusu mamulle ilgili olarak ger~ekleitire

bilecekleri ger~ek katk1n1n dogru olarok belirlenebilmesi

dir. Bunun i~in, soz konusu mamulUn direkt sotii giderle

rinin dogru olarak tahmin edilmesi ve oyrica bolUmUn kapa

si tesi durumunun ve satiila ilgili ek kotk1lar1n soglonip 

saglanomod1g1n1n do orait1r1lmos1 gerekir. 

5. 2. 6. Bir F irmada Bir Ara Momul Un Biri ~den razla Soh

ci ve Al1c1 BolUm Arasinda Al1n1p Sat1lmas1 

Durumunda Optimum Transfer Fiyot1n1n Belir

lenmesi 

Ayni ara mamulUn birko~ b~lum tarof indan Uretilip 

sat1lmas1 halinde, f irmanin sozkonusu ara momulle ilgili 

olarak, optimum Uretim seviyesin~n ne olmasi ve sat1c1 bo

lUmler in herbirinin ne kadar Uretip yapmalar1 gerektigi 

problem! ile kari1lai1l1r. Sozkonusu firmoda, oyn1 ara ma-
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mulun, birden ~ok bolUm taraf indan satin alinmasi, bu prob-

lemin yaninda, arc mamulUn, alici ve satic1 bolUmler arc-

sinda, dUiUk maliyetle, pUrUzsUzce ak1iinin saglanmasi 

problemini de ortaya ~ikaracaktir. 

~ok sayida satici ve alici bolUmUn birarada bulundu

gu f irma ornegine, farkli bolUmler tarafindan degiiik ni-

hai mamuller i~in transfer edilen metal kul~elerin Uretil-

digi kisimlardan oluian, metalUrji sanayiindeki firmalara 

oldugu gibi, bell! bolUmlerinin Uretmii olduklar1 era ma

mul niteligindeki-hammadde ve malzemeyi, belli bolUmleri-

nin, ~eiitli mamulleri Uretmek i~in kulland1g1, firmalardc 

rastlanir. 

Birden f azla satici bolUmUn bulunmasi durumunda, 

herbir satici bolUmUn ger~ekleitirecegi Uretimin miktari, 

firma yonetimi seviyesinde belirlenmelidir. Firma yoneti-

mi, al1c1 ve satic1 bolUmlerin yoneticilerini bir araya 

getirmek suretiyle, bir planlama komitesi oluiturur. 

Bu komite, ayl1k olarak, herbir sat1c1 bolUmUn fir-

ma i~i satiilaiin1 ve Ur~tim seviyesini belirlemeli ve ko-
r 

mite, sat1c1 bolUmlerin Uretim seviyelerini belirlerken, 

her bir sat1c1 bolUm dii satiilari ile ilgili olarak bir 

kor merkezi oldugu i~in, ~eiitli satic1 ve al1c1 bolUmle

rin kcr f 1rsotlarin1 degerlendirerek, f irma i~i ve f irma 

d1~1 yap1lacok satiilar i~in gerekli Uretim miktor1n1, fir-
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ma kor1n1 maksimize edecek seviyede belirlemelidir. Kor 

merkezi olarak faaliyette bulunan bolUmler, bolUm korlar1-

n1 arttirmaya gayret ederlerken, f irman1n kar maksimizas-

yonunu ihmal edebilirler (1). 

BolUmleri maliyet merkezleri olarak faaliyette bu-

" lunan f irmalarda, bolUmlere, firma i~i sat1~lar1n etkin 

bir ~ekilde ger~ekle~tir~lmesinin sorumlulug~ yUklenmeli

dir. Sat1c1 bolUmler aras1ndaki rekabet, standart maliyet

leri ile f iili maliyetleri aras1ndaki uygunlu~un saglanma-

s1nda ortaya ~ikacakt1r. 

Transfer f iyat1 olarak, tam standart maliyet rakam1 

kullanilabilir. Tum sat1c1 bolUmlerin tam standart mali-

yetlerinin ortalamas1 ol1n1r ve bu ortalama fiyat, al1c1 

bolUmlere transfer edilen era mamullerin transfer f iyat1 

olarak kullan1labilir (2). 

5.3. MAL1YET MERKEZLER1NDE OPT1MUM TRANSFER FlYATI 

Ara mamul pazar1n1n olmamas1 veya pazarda olu~an 

f iyata gUvenilememesi, lider durumdaki f irman1n arc mamulU 

Ureten bolUmUnUn Uretim kapasitesinin, di~er f irmalar1n 

Uretim kapasitelerinin tUmUnden bUyUk olmas1 gibi neden-

lerle, f irmada merkezka~ yonetim anlay1~1n1n benimsenmi~ 

( l ) Q • k • I S • 10 7 • 

(2) a.k. 
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olmasina ragmen, era mamul Ureten bolUmUn, bir kor merkezi 

olarak faaliyette bulunmas1 mUmkUn olmayabilir. 

~zellikle, talebin dar oldugu pazar ~artlarinda, 

bolUmUn i; soti~lar yerine, di~ sati~lara yonelmesi, cari 

pazar f iyat1n1 onemli ol;Ude etkiliyorsa, firma i~i trans

ferlerde cari pazar f iyat1n1n ol;U al1nmas1n1n hi~bir an

lam1 olmayacag1 gibi, bo~UmUn bir k&r merkezi gibi ;al1~

mas1 do mUmkun olamayacaktir. Vine, yukariya dogru, bir 

bUtUn olarak, birbirine son derece bagl1, bir Uretim tek

nolojisinin uyguland1g1 Uretim i~letmelerinde de, bolUm

lerin kar merkezleri olarak f aaliyette bulunmalar1 mUmkUn 

olamaz. Bir benzer durum, ne pazar fiyat1, ne de bir ben

zeri bulunmayan ara mamulleri Ureten bolUmler i~in ge;er

lidir. 

Bu gibi durumlarla kar~1 kar~iya bulunan firmalar

da, bolUmler, genellikle, maliyet merkezleri olarok kabul 

edilmektedirler. Bunun yaninda, maliyet merkezi olarak ka

bul edilen bUyUk bolUmler i~in, f irma i~i sat1~lor1 cori 

pazar fiyati ile degerlendirilerek, aylik kor zarar tablo

lar1 hazirlanabilmektedir (1). 

Firmalarda, maliyet merkezleri olarak kabul edilen 

bolUmler, genellikle, organizasyon yap1s1 i~inde, a~ag1 

seviyelerde yer alan ve i; sat1~lar1 kar~1s1nda di~ sati~-

(1) a.k., s. 102, 103. 
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larinin hemen hemen olmad1g1 veya ~ok oz oldugu bBlUmler

dir. Ayrica, pazar fiyatinin olmamasi veya pazar fiyatina 

gUvenilememesi de, bBlUmlerin, moliyet merkezleri olorak 

kobul edilmelerini gerektirebilir. 

Moliyet merkezleri orosindaki transferlerin optimum 

f iyotinin nasil belirlenecegi ile ilgili olorok farkli gB

rU~ler Bne sUrUlmU~tUr. ~ozi yazarlara gBre, transfer fi

yoti i~inde, satici·bBlUmUn sabit maliyetleri de yer almo

lidir. Bu gBrU~te olonloro gBre, oksi tokdirde, saglikli 

bir f iyat olu~omaz. Transfer fiyotinin, yanlizca stondart 

degi~ken Uretim moliyetlerine gBre belirlenmesi, olici bB

lUmUn, momulUn tum korino sohip olmasina neden olurken, 

sobit maliyetlerin gozonUne alinmomosi, sati~ f iyotlarinin 

dU~Uk tutulmosina neden olabilecektir (1). 

Kar~i gorU~, optimal transfer fiyatinin, fiyatlama 

karorlorinda, sabit maliyetlerin fonksiyonu gozBnUne alin

mak ~ortiyla, era momulUn stondart degi~ken Uretim mali

yetlerine e~it olarak belirlenmesi gerektigini savunur. 

Bizce de, moliyet merkezi olarak faaliyette bulunan 

bBlUmlerin, fooliyet oma~lari orosinda kar olgusunun olmo

mosi ve kor doguracak faaliyetlerde bulunomamalari gibi 

nedenlerle, Uretmi~ olduklari arc mamuller ile ilgili ola

rak, di~ pozordo ger~ekle~tirebilecekleri ger~ek katki 

(1) o.k., s. 103. 



marjlar1, s1f1r olarak belirleneceginden, onermii oldugu

muz gene! kurala gore, bu bolUmler aras1ndaki transf erle-

rin f iyat1, ara mamulUn standart degiiken Uretim maliyeti

ne ei~t olarak belirlenmelidir (1). 

Bu gorUiUn savunucular1ndan olan, Horngren, fiyat-

lama korarlar1nda, birim boi1no brUt k~r1n, birim bai1no 

net kardan daha iyi bir ~l~U olacag1n1, ~Unku~ birim bai1-

na net kor belirlenirken yanl1zca, sobit gene! imalat ma-

liyetlerinin hesoba kat1ld1g1n1, bunun yan1nda, ~onetim ve 

sat1i giderlerinin gozonUne al1nmad1g1n1 ifade eder. Ayr1-

ca, ona gore, maliyetlerin, fiyat kararlar1 Uzerindeki et-

kilerinin, maliyet muhasebecilerinin ve iiletmecilerin 

zannettigi kadar Bnemli olmod1g1, rakip ve mUiterilerin 

davran1~lar1n1n daha etkili oldugu bilinmelidir (2). 

BolUmlerin ve mamullerin performanslar1n1n, katk1 

marjlar1na gore degerlendirilmeleri, kari1lait1rman1n ko-

layca ve benzer bir ol~U ile yap1lmas1n1 saglayacakt1r. 

Transfer f iyat1, standart degi~ken Uretim maliyet

lerine gore belirlendiginde, sat1c1 bolUmUn bUt~elenmi~ 

sabit maliyetlerinin, al1c1 bolUme, ayr1ca aktar1lmas1 do 

mUmkUndUr. Boylece, sat1c1 bolUmUn sabit maliyetlerinin, 

al1c1 bolUmUn degiiken maliyetleri aras1nda yer almas1 on-

(1) Sabit maliyetlerin, transfer fiyat1 i~inde kapsanmama
s1n1n bizce ge~erli olan nedenlerini, bo!Um i~inde,op
timum transfer fiyat1 gene! kural1 ba~l1g1 alt1nda in
celedik. 

(2) a.k.,s.104.,den NAA Research Report No.37, s.43,55. 
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lenmi~ olocokt1r. Bunun sonucu olorok, sobit moliyetlerin, 

f iyot kororlor1 Uzerindeki olumsuz etkileri giderilebile

cegi gibi, nihoi noktodo soglonon kor1n, od1m od1m hesop

lonobilmesi de mUmkUn olobilir. 

Ancok, sot1c1 bBlUmUn birden fozlo bBlUme sot1~ 

yopmos1 durumundo, bBlUmUn sobit moliyetlerinin, odil ve 

dogru bir ~ekilde dog1t1~mos1, koloy bir problem degildir. 

Ayrico, oyn1 f irmo i~indeki, bir moliyet merkezinden bir 

kor merkezine sot1~ yop1lmos1 durumundo, sot1c1 bBlUmUn 

sobit moliyetlerinin kor merkezine yUklenmesi, kar merke

zinin perf ormons degerlemesinde, olumsuzlukloro neden olo

cokt 1r. 

Bir moliyet merkezinde, bo~ Uretim kopositesinin 

olmos1 durumundo do, doho Bnce de ifode ettigimiz gibi, 

ologon f ooliyet ~ortlor1ndo, bir moliyet merkezinin di~ 

pozordo herhongi bir kotk1 morj1 sogloyomomos1ndon doloy1, 

Bnermi~ oldugumuz gene! kurola gBre, uygulayocog1 transfer 

fiyat1, stondort degi~ken Uretim moliyetlerine e~it olo

cokt1r. 

BBylece, moliyet merkezi niteligindeki bB!Umde, oy

lok Uretim kopositesi sonucu olu~on yUksek birim moliyet

ler, transfer fiyot1 i~inde, ol1c1 b81Ume oktor1lmoyocok 

ve ol1c1 bijlUmUn perf ormons1n1n olumsuz olorok etkilenmesi 

Bnlenecektir. 
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5.4. TRANSFER FtYAT YONTEM VE YAKLASIMLARININ KARSILAS

TIRILMASI 

~al1~mam1z1n bundan onceki kism1nda, gUnUmUzdeki 

transfer f iyat yontem ve yakla~1mlar1 incelenmi~ ve tan1-

t1lmaya ~al1~1lm1it1r. Bu yontem ve yaklai1mlar1n kari1la

illan belli iartlara cevap verebilmek amaciyla ve/veya en 

uygun transfer fiyat ol~psu olarak kabul edilen bir mali

yet kavrami temelinde geliitirildiklerini ve yap1lacak 

kari1la~t1rmola~da, birbirlerinden UstUnlUklerinin bu ~er

~eve i~inde degerlendirilmesi gerekti~i gozden uzak tutul

mamal1d1r. Ornegin, bir maliyet arti yonteminin pazar fi

yati olmamasi durumunda geliitirilmii bir yontem, bir ge

~ici veya ikili f iyat yontemlerinin, bazi sorunlarin ~ozU

mU amaciyla geliitirilmii yontemler olmalari gibi. 

Transfer fiyat yontemleri, bir transfer f iyat ol~U

sUnUn temel alinarok, transfer f iyat1n1n nasil bulunacag1-

n1 a~iklarlar. Transfer fiyat yaklai1mlar1, · bu yontem ve

ya ol~Ulerin (pazar fiyati, firsat maliyeti gibi) kari1la

illabilecek pazar ve iiletme iartlarina (tom, eksik reka

bet pazar iartlar1, era mamul pazar1n1n olmamas1, aylak 

kapasite iortlar1 gibi) uygulanmalor1 sonucu geliitiril;f, 

miilerdir. Yaklai1mlar1, transfer fiyat yontem ve ol~Ule

rinin genii bir uygulamas1 olarak gormek mUmkundUr. 

LiteratUrde, matematik programlama ve ekonomi teo-
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risi olmak Uzere iki transfer fiyat yaklai1m1ndan sijz edil

mektedir. Bize gijre, transfer fiyat1n1n firsat maliyeti 

temelinde (ijl~UsUnde) belirlenmesini ijneren optimum trans

fer fiyat1 gene! kuralina gijre, ~eiitli pazar ve iiletme 

iartlarindo, optimum transfer fiyot1n1n nasil oluiaco~1n1n 

incelenmesi, firsot moliyetleri yokloi1m1 od1 oltindo top

lanabilir. 

Bu yokloi1mlordon motematik progromloma ve ekonomi 

teorisi yaklai1mlar1n1n amac1, transfer f iyat1n1, bir bu

tUn olarak firmanin kor moksimizasyonuno uloit1§1, optimal 

Uretim miktor1 seviyesinde belirlemektir. Simdi, bu yakla

i1mlor1n, bu amac1 ne. derece yerine getirebildiklerini, 

her iki yaklai1m1 birbirleri ile kari1lait1rarak belirle~~ 

meye ~al1ial1m: 

l - Ekonomi teorisi yaklai1m1nda esas alinan marji

nal maliyetlerin belirlenmesi, f irmanin, genelde belli se

viyelerde Uretim yapmas1 nedeniyle, ~ok zordur. Buna kar

iin, matematik programlama yaklai1m1nda esos alinan firsat 

maliyetlerinin belirlenebilmesi i~in gerekli bilgiler, mu

hasebe sisteminden sa~lanabilir. 

2 - Ekonomi teorisi yaklai1m1nda, ayn1 zamanda en 

fozla iki bBlUm arasindoki iliiki incelenebilirken, mate

matik programlama yaklai1m1nda, tum bBlUmlerin kari1l1kl1 

iliikilerini bir arada tan1mlamak mUmkUndUr. 
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3 - Ekonomi teorisi yokloi1m1ndo, her bir mamulUn 

Uretiminin yanlizco bir bolUmde tomamlond1~1 kobul edilir-

ken motemotik progromlomo yaklai1m1nda, transfer fiyot 

problemi, ~ok soyida momulUn, Uretimlerinin, ~ok soyido 

bolUmden ge~erek tomomlond1~1 bir Uretim iiletmesi i~in 

koloyliklo ~ozUlebilir (1). 

4 - Ekonomi teori~i yaklo~1m1ndo, optimum ~ozUmde, 

bolUm ve f irmonin koynak kis1tlar1 gozonUne alinmazken, 

matematik programloma yakloi1m1nda, problemin optimum ~o-

zUmU, bolUm ve firmanin kaynak kis1tlar1na gore bulunur. 

Matematik programlama yaklai1m1nda, geli~mi~ mate

matik programlama tekniklerinin kullan1lmos1, en kompleks 

iiletme iortlcr1 ile kor~1la~1lso bile, firmo ve bolUmler 

dUzeyinde global bir optimum sonuco ulaiabilmeyi mUmkUn 

kilmaktad1r. Ekonomi teorisi yaklai1m1nda ise, optimum ~o-

zUm, farkli pazar iartlar1 i~in -0rait1r1l1r. Ancak ger~ek 

iiletme ~artlari gozonUne al1nd1~1nda, matematik program

lama yoklai1m1n1n UstUnlU~U tart1~1lomaz. 

Tablo 5.16. 'de, transfer fiyat yontem ve yakla~imla-

rinin transfer f iyat sisteminin temel ama~lar1n1 ne derece 

kar~ilayabildikleri gosterilmektedir. 

{l) .. Yanl1zca m~~ul, a!a ~omu~ vey9 par~a- terimle~inin kul~ 
· ··· 'lanilmcisi ·gereken":ye".r lertn" di~ 1ndo, ·y opilon Uret"iini 

ifade etmek i~in, ... momul _ _y~.xa mal terimleri kullan1l-
maktod1r. ·~--~ 



TABLO: 5. 16 

TRANSFER FlYAT StSTEMINtN TEMEL AMACLARI A~ISINDAN TRANSFER FlYAT YONTEM 
VE YAKLASIMLARININ DEGERLENDtRtLMESt 

~LAR_ _ ~--- _ AMA~LARIN UYUMLULUGU PERFORMANS DEGERLEME 
Y~TEM VE YAKLASIMLAR 
GUncel veya Ayarlanm~ Mamullerin ger~ek BolUmler ger~ek katki 
Pozar Fiyat1n1 Temel katki marjlari belli marjlarina gore deger-
Alan Tr.Fiy.Yon. oldugundan firmanin lendirilebildiginden 

ve kar maksimizasyonuna ama~ yerine getirilir. 
Firsat Maliyeti Yontem ula~masi mUmkUn olur 
ve Yaklas1m1 · 

Matematik Programlama 
Yakla~1m1 

Ekonomi Teorisi 
Yakla~1m1 

Anl~mali Transfer 
Fiyati Yontemi 

Firma dUzeyinde op
timal Uretim miktar1 
seviyesindeki maksi 
mum kar ar~t1r1l1r 
Arna~ yerine getiri
lir. 

Firma dUzeyindeki 
optimal Uretim miktar1 
ve maksimum kor ar~
t1r1l1r. Arna~ yerine 
etirilir. 
nla~malarda, 6ir bU

tUn olarak f irmanin 
yorarlor1n1 gozetmek 
Uzere tepe yonetimi
nin kontrolu olursa 
ama~ yerine getirile
bilir. 

Bo!Um l<ori -bOiumun 
ger~ek bir kar merkezi 
olarak f aaliyette bu
lunmas1n1n sonucu 
olu~mad1g1ndan perf or
mans degerlemesi anla
m1n1 Yitirir. 
Bo!Umlerin verlmsiz
likleri sonucu mali
yetlerindeki yUkselme 
diger bolUmUn perf or
mans1n1 etkiler 
n1a~ma1arda pazar11 

ve ikna gUcU f azla 
olan bolUmler, diger 
bolUmlerin perf orman
s1n1 olumsuz olarak 
etkileyebilirler. 

SOLUM BAGIMSIZLIGI 

Mamullerin ger~ek katki 
marjlar1 belli oldugun
dan bolUmler f irma i~i 
veya d~i al1m satim ka
rarlar1n1 bag1ms1zca 
alabilirler. 
BolUmler mamul miktar 
ve kombinezonu, kor f 1r
satlar1n1 degerlendirrne 
kararlarinda bag1ms1z 
degildir. 

BolUmler hangi mamu11er
den ne miktarda Uretecek
ler ini bag1ms1z olarak 
kararl~tiramazlar. 

a~malarda tepe yone
timinin mUdahaleleri 
bolUmlerin bag1ms1zl1g1-
n1 zedeleyebilir. 

Maliyet tasorrufla- MO!iyeti yUkselen bo- MCJliyete ilave ediiecek 

Maliyet Arti Transfer 
Fiyat Yontemi . 

rin1 te~vik etmemesi lUmler kordan daha karin oran1 tepe yone-
ve ger~ek katki fazla pay alabilirler timi tarafindan belirlen-
marjlar1n1n bilinme BolUm korlori, bolU- diginden ama~ kor~ilana-
mesi sonucu ama~ mun ger~ek perf orman- maz. 
kor~ilanamayabilir. s1n1 aksettiremez 

N 
.J=i.. 
CX> 
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Tablo 5.16.'den gorUleceOi gibi, gene! olarak siste

min temel ama~larinin tUmUnUn bir arada kar~ilanmasi mUm

kUn olamamaktadir. Bunun en onemli nedeni, yontemlerin ge

nellikle, uygulamada kar~ila~ilan problemin ~ozUmU amaciy

la geli~tirilmi~ olmalarindan kaynaklanmaktadir. 5rne~in, 

yoneticilerin arasinda ~ati~manin onlenebilmesi amaciyla 

geli~tirilmi~ olan anla~mali transfer f iyati yonteminde, 

anla~ma prosesleri esnas~nda, sistemin kar maksimizasyonu 

amaci ikinci planda kalabilmektedir. 

Bi~e gore, bir transfer fiyat yontem veya yakla~1-

m1n1n, transfer f iyat sisteminin temel ama~larini kar~ila

yabilmesi i~in, yontem veya yakla~imda, bolUm ve mamulle

rin ger~ek katki marjlarinin belirlenmesini sa~layan fir

sat maliyeti transfer f iyat ol~UsUnUn temel alinmasi ve 

bolUmlerin ger~ek kar merkezleri olarak faaliyette buluna

bilmelerinin kisitlanmamasi gerekir. Optimum transfer fi

yati gene! kural1n1n, sistemin ama~lari ile ili~kisini 

a~iklarken, bolUm ve mamullerin ger~ek katki marjlarinin 

(firsat maliyetlerinin) do~;u ve adil bir ~ekilde belirle

nebilmesinin, sistemin ama~larinin kar~1lanmas1ndaki onemi 

Uzerinde durmu~tuk. 

Nitekim, Tablo 5.16.'den, sistemin temel ama~larinin 

tUmUnU kar~ilamada, transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde 

ideal bir ol~U olarak kabul edilen pazar f iyatina dayali 

transfer f iyat yontemleri ile, firsat maliyeti yonteminin, 
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en uygun yontemler olduklari gorUlUr. Bize gore, pazar fi

yat1n1n ideal bir transfer f iyati ol~UsU olmasi, bolUmUn 

sozkonusu maluldeki firsat maliyetinin (ger~ek kotki mor

j1n1n) dogru olorok belirlenebilmesi ile ilgilidir. 

Bu noktada, ~u sorunun cevab1n1n verilmesi gerek

mektedir. Transfer fiyatlari, matematik progromlama yokla

~1m1nda do f irsat maliyetleri temelinde belirlenmesine 

ragmen ni~in; sistemin temel ama~lar1n1n tUmU kar~1lanama

maktad1r? 

Matemotik programlama yakla~1m1nda kullanilan mate

matik programlama metodlari vas1tas1yla, s1n1rl1 firma 

kaynaklariyla (bolUmlere tahsis edilen) firmanin ve bolUm

lerin kcrlar1n1 maksimize edecek, optimal Uretim miktarla

r1n1 belirlemek mUmkUn olabildiginden, yakla~im; transfer 

fiyatlar1n1, bu ~ozUm ~artlorinda belirlemeyi ama~lar. Bir 

ba~ka deyi~le, yakla~1m1n amaci; transfer fiyatlar1n1, 

kaynaklarin optimal kullan1m1, dag1l1m1 ve f irmanin kcr 

optimizasyonunu saglayacak, optimal Uretim miktarlari se

viyesinde belirlemektir. 

BolUmlerin firma dUzeyinde bulunacak optimal ~ozU

me uyma zorunluluklari ve kaynak tahsislerinin optimal 

~ozUme uygun olarak tepe yonetimi tarafindan yap1lmas1; 

bolUmlerin bag1ms1z olarak faaliyette bulunabilme olanak

lar1n1 bir ol~Ude kis1tlamaktad1r. ~zellikle, bolUmler 
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dUzeyinde optimal ~ozUmUn ara~t1r1lamad1g1 dogrusal prog

ramlama metodunun kullan1lmas1yla, kcr merkezleri i~in, 

yakla~1m1n bu dezovantaj1 daha do bUyUmektedir. 

Sonu~ olarok, matemotik progromloma yakla~1m1nda 

firman1n kcr optimizasyonunun ve kaynaklar1n optimal dag1-

l1m1 ve kullan1m1n1n on plane ~ikmas1, sistemin ama~lar1n 

uyumlulugu (kcr maksimizosyonu) omac1 di~1ndaki ama~lar1-

n1n ihmal edilmesine neden olmoktadir. Bununla birlikte, 

yaklo~im i~inde bolUmler dUzeyinde de optimal ~ozUmUn -

oro~t1r1lmos1no olonok veren; oyr1~t1rmo metodu ile omo~ 

progromlomo metodlor1n1n kullon1lmos1ylo; sistemin, bolUm 

performonslar1n1n degerlendirilmesi ve bolUm bog1ms1zl1g1 

omo~larina do onem verilebilmi~tir. 

Momul ve ara mamullerin ~ok say1da bolUmden ge~erek 

tamamlad1klar1 Uretim ~artlarindo, transfer f iyatlar1n1n 

firsat maliyetleri temelinde belirlenebilmeleri, oncok ma

tematik programlama metodlnr1n1n kullan1lmalar1 ile mUmkUn 

olabilmektedir. 

Bu Uretim ~artlar1nda, bolUmlerin kcr merkezleri 

olarak faaliyette bulunabilme olanaklar1 bulunmamaktad1r. 

Sozkonusu Uretim ~artlar1n1n ge~erli oldugu firmalarda, 

maliyet merkezleri niteligindeki bolUmlerin, itibori kor 

merkezleri olarak kabul edilmeleri; mallar1n katk1 marj

lar1n1n, Uretimlerine kat1lan bolUmlere dag1t1lmos1n1 
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gerektirmektedir. ltibari kor merkezleri arasindaki trans

fer f iyatlar1n1n belirlenmesinde temel iki yontem bulun

maktadir. Bunlar; katki marji yBntemi ile transfer fiyat

lar1n1n matematik programlama yakla~1m1 i~inde, do~rusal 

programlama metodu kullanilarak firsat maliyeti temelinde 

belirlenmesi yBntemidir. 

Katk1 marji yonteminde, bir malin katk1 marj1n1n, 

bolUmlere, sozkonusu maldaki degi~ken maliyetleri ile 

orant1l1 olarak dag1t1ld1g1 hat1rlanacakt1r. Bir malin 

katki marj1n1n dogrusal programlama metoduna gore nasil 

dag1t1lacag1 ise, ~al1~mam1z1n son bolUmUnde geni~ olarak 

a~1klanmaktad1r. 

Bize gore bir malin katki marj1n1n itibari kor 

merkezlerine dag1t1lmas1nda ve itibari kor merkezleri 

arasindaki transfer fiyatlar1n1n belirlenmesinde,matema

tik programlama yakla~1m1na gore bulunacak firsat mali

yetlerinin esas al1nmas1 daha uygundur. ~UnkU, ayn1 za

manda, f irmanin bUtUnU i~in maksimum kor1 saglayacak op

timum Uretim miktar1n1n do belirlenmesi mUmkUn olur. Bu

nun yaninda, katki marj1 yonteminin, bolUmlerin degi~ken 

maliyetlerinin artmas1 durumunda, mamul veya arc mamulUn 

katki marjindan haksiz olarak daha fazla pay almalari ve 

maliyetlerini dU~Uren bolUmlerin katk1 marji paylar1n1n 

dU~UrdUkleri maliyet oraninda artmamas1 gibi, onemli sa

k1ncalar1 do bulunmaktadir. 
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BOLUM: 6 

AT5LYE T1PI 0RET1M YAPAN B1R SANAY1 I~LETMES1NDE TRANSFER 

FIYATLARININ DO~RUSAL PROGRAMLAMA METODU VE KATKI MARJI 

Y5NTEMI KULLANILARAK SAPTANMASI 

6.1. GENEL A~IKLAMALAR 

Ge~en zaman i~inde, Ulkemiz sanayi iiletmelerinin, 

kU~Uk boyutlu, bir veya birka~ mamul Ureten iiletmelerden, 

~ok sayida mamul ve bunlarla ilgili arc mamul ve par~alari 

kendi bUnyesinde Ureten, onemli sermaye yatirimlarinin ya-

pildigi bir~ok Uretim atolyesinden (bolUmden) oluian, bu

yUk boyutlu iiletmelere donUitUkleri gozlemlenmektedir 

( 1 ) . 

Bu bUyUme sUreci i~inde, ~aliimamizin birinci bolU-

mUnde degindigimiz farklilaitirma ve bUtUnleitirme kafram

larinin, Ulkemiz iiletmeleri i~in de f onksiyonel hale gel

mii olduklari gorUlUr. Bir anlamda, her iki kavramin uygu

lanmasi, bUyUme ile birlikte kendiliginden ortaya ~ikmii 

ve gereksinimleri gozardi edilememiitir. Ancak, bUyUmeden 

kaynaklanan bir U~UncU kavram; merkezka~laitirmanin, Ulke-

(1) Uygulama ~aliimasi yaptigimiz iiletmenin, atolye ti
pinde Uretim yapan bir Uretim iiletmesi olmasi nede
niyle, bu bolUmdeki a~iklamalarimizda, iiletme, f irma 
terimleri ile, ~ok sayida par~a, arc mamul ve mamulUn 
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miz i~letmelerinde, di~er kavramlar kadar ilgi gormedi~ini 

soyleyebiliriz. Bu durumun, sosyal, sosyo-psikolojik, kul-

tUrel ve.ekonomik i~erikli ~e~itli nedenleri, ~al1~mom1z1n 

kapsami di~inda kolmaktodir. 

Bize gore, Ulkemiz f irmalarinda merkezka~lo~tirmo; 

bozi bUyUk f irmolordo, Uretim, pozarlamo ve finons fooli-

yetlerinin, kendi bUnyel~ri i~indeki, oyri f irmalar toro

findon yUrUtUlmesi ~eklinde uygulanm1~t1r. arne~in, hol~ 

dinglerimizin baz1lar1n1n bUnyesinde, Uretim, pozorlama 

ve hatto, f inons f irmolar1n1n 9yr1 olmasi gibi; Ancak, 

Ulkemiz f irmolarinda merkezka~la~t1rmon1n boyutlari gene!-

de, bu faaliyetleri, f irmonin bUnyesinde yUrUten bolUmlere 

kadar ula~amam1~t1r. Bu bolUmler {bir dokUm, bir torna 

atolyesi, bir pozorlamo departmani), kararlar1n1 ba~1ms1z 

olarak olamad1klor1 gibi, kor olu~turocak faaliyetlerde 

de bulunamamaktadirlar. 

Olkemiz f irmolarindaki merkezka~la~tirma anlay1~1-

nin do~al bir sonucu olarak, bir Uretim i~letmesinde, Ure-

timi ger~ekle~tiren bolUmler maliyet merkezleri olarak ka

bul edilirler. Ancak, ozellikle, atolye tipinde Uretim ya

pon bUyUk i~letmelerimizde, forkli Uretim faaliyetleri 

(kesim, dokUm, torna, tesviye, boyo vbg) ger~ekle~tiren bu 

bolUmler (atolyeler), konularinda, ba~1ms1z bir i~letme 

(.) Uretimlerinin, ~ok sayida, Uretim bolUmUnde {atolye
sinde) ger~ekle~tirildi~i, bir Uretim i~letmesi ifade 
edilmektedir. 
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gibi fooliyetde bulunobilecek seviyede, yot1r1m ve Uretim 

kopositelerine sohiptirler. Ayrico, bu attllyelerin, zomon 

zomon, f irma i~ine Uretim yopmonin yoninda, f irmo di~ino 

foson imolot yopmalori do sazkonusu olmoktodir. 

Bizce, baylesine 5nemli maliy~t ve UrUn sorumluluk

lor1na sahip, bUyUk tutarlardo yot1r1m sermgyesinin bo~

lond1g1 bu orgonizosyon birimlerinin, moliyet merkezleri 

olorok kobul edilmelerinin boz1 dezovontojlor1n1n olobile

cegi g5zord1 edilmemelidir. 

Bize gBre, bu bolUmlerin moliyet merkezleri olorok 

kobul edilmelerinin iki onemli dezovontoj1 vordir. Bu dezo

vontojlar1n birincisi, gene! olarak, f irmo karin1n ortti

r1lmos1 konusuna, moliyet merkezi olorok kobul edilen balum 

yoneticilerinin ilgi duymomolor1d1r. Bir ba~ka ifode ile, 

maliyet merkezi yaneticilerinin, bu konuda motive edileme

meleridir. 

Moliyet merkezi olarak kabul edilen bolUmlerin yane

ticilerinin, kar olu~turacok faoliyetlerde bulunmo yetki ve 

sorumluluklor1 yoktur. Bir moliyet_merkezi ytlneticisi, mo

liyetleri minimum seviyede tutmok ve hedef lenen seviyede 

Uretim yapmaklo sorumludur. Doloy1s1 ile, bolUmUnUn moli

yetleri yUkselmedik~e firmo korindoki ozali~lordon sorumlu 

tutulomoyocoklori gibi, f irmo karindoki art1~lordo do, her

hongi bir etkinliklerinin oldu~u kobul edilmez. Sonu~to, bir 
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maliyet merkezi yoneticisi, kendinin f irma karlori Uzerinde 

herhangi bir sorumlulugu ve etkinligi olmad1g1 dU~Uncesi 

ile, f irmonin karlorinin orttirilmasi konusuna ilgi duyma

yacak ve bu konuda motive edilemeyecektir. 

lkinci dezavantaji, bUyUk Uretim kapasite ve serma

ye yatirimlarina sahip bolUmlerin perf ormanslarinin deger

lendirilmesinde, maliyetlerin yeterli bir performans ol~U

sU olamayccagidir. Doha fazla sorumluluk ve yetki sahibi 

olmcsi gereken bir bolUm yoneticisinin, yetki ve sorumlu

luklcrinin dor tutulmasi ve f irmayc yaptigi kctkilari ak

settirmeyen bir ol~U ile degerlendirilmesi bir~ok yonden 

(yeniliklere cdapte olma, kcr f irsatlarinin degerlendiril

mesi vbg) bolUmUn daha ileri seviyede bir performans gos

termesini engelleyecektir. 

Bizim onerimiz, maliyet merkezi olarak kobul edilen 

bu bolUmlerin, ger~ek kcr merkezlerine donU~tUrUlmeleri 

~eklinde degildir. ~UnkU, bolUmlerin kar merkezleri olarak 

faaliyette bulunabilmeleri, bUyUme ve pazcr ko~ullarinin 

zorlamasi sonucu, i~letme bUnyesindeki bir dizi degi~im 

(ozellikle, tepe yonetiminin yonetim anlayi~inda) ve belli 

bir uygulcma ve deneyim sUreci sonucunda ula~ilabilecek 

bir noktadir • 

• 
Bize gore, yukarida, ozelliklerini ve mcliyet mer

kezleri olcrak kabul edilmelerinin getirdigi dezavantajla-
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ri ac;iklodi~imiz bu bolUmlerin, itibari kor merkezleri ola

rak kabul edilmeleri uygun olacaktir. 

By bolUmlerin, itibari kar merkezleri olarak, kabul 

edilmelerinin sa~layabileceOi avantajlar a~aOidaki gibi 

siralanabilir (1): 

1 - BolUm yonetic~leri f irmanin kar maksimizasyonu 

ile ilgili olarok motive edilebilirler. 

2 - Bolum karlari, mamul korinin yapay olarak bo

lUmlere da~itilmasi sonucu bulunmu~ olsa do, bolUm yoneti

cilerinin kar olc;Utleri (itibori kor merkezleri ic;in firsat moli

yeti yonteminde) ile de de~erlendirilebilmeleri mUmkUn 

olabilir. 

3 - BolUm kaynaklarinin f irsat maliyetleri ve bo

lUmlerin Uretmi~ olduklari ve/veya Uretimine katildiklari 

mamul, yari mamul ve parc;alardaki katki marjlari (firsat 

maliyetleri) sapt~narak; 

a) bolUmlerin ve mamullerin, belirlenen bu de~erle-

re gore birbirleri ile kar~ila~tirilabilmeleri, 

b) f irma kaynaklarini~ f irsat maliyetleri esas ali

narak, f irma di~ina yapilan fason imalatlarin 

f iyatlandirilmasi, 

(1) Bu avantajlari, ayni zamanda, boyle bir uygulamaya 
gec;ilmesinin amac;lari olarak do kobul edebiliriz. 
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c) kor maksimizasyonunu saglayacak optimum Uretim 

miktarlar1n1n belirlenmesi, 

d) firma dUzeyinde, kaynaklarin optimal dag1l1m1n1n 

saglanmasi, mUmkUn olabilir. 

4 - Nihei mamul ve ara mamuller i~in belirlenen 

ger~ek katki marjlar1n1n firma i~inde Uretme veya firma 

di~indan satin alma kararlarinda Bl~U olarak kullan1lmala

r1, bu kararlarin dogru bir ~ekilde alinabilmelerini sa~

lar. 

5 - Merkezi yBnetimin yeterince etkin olamad1g1, 

bBlUmdeki bo~ Uretim kapasitesinin giderilmesinde, bBlUm 

yBneticilerinin daha aktif ve etkin olmalari saglanabilir. 

6 - Uzun dBnemde, bu bBlUmlerin ger~ek kor merkez

leri olarak faaliyette bulunmalarina zemin haz1rlan1r. 

Olkemiz i~letmelerinde transfer f iyat uygulamasina 

ge~ilmesinde, BnceiiKle, maliyet merkezlerinin, itibari kar 

merkezleri olarak kabul edilmeleri gerektigini vurguladik

tan sonra, uygulama ~al1~mam1zda Bnce, itibari kar merkez

l~ri transfer f iyatlar1n1n, dogrusal programlama metodu 

kullanilarak bulunacak (bBlUmler i~in) firsat maliyetleri 

temelinde nasil belirleneceklerinl~ uygulama ~al1~mas1 

yapt1g1m1z i~letmenin, Brnek ald1g1m1z ara mqmul, par~a 

ve itibari kor merkezleri olarak kabul ettigimiz atBlyele-
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ri Uzerinde gostermeye ~ali~acagiz (1). Doha sonra, itiba-

ri kor merkezleri i~in uygun bir yontem olan katki marji 

yonteminin uygulani~ini gosterecegiz. 

6.2. ITiBARI K~R MERKEZi TRANSFER FiYATLARININ DO~RUSAL 

PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK BULUNAN FIRSAT 

MALiYETLERt TEMELiNDE BELlRLENMESt 

~al1~mam1z1n bu kismindo, dogrusal programlama me-

todu kullanilarak, itibari kar merkezi olarak kabul edilen 

bolUmlerin f irsat maliyetlerinin ve transfer f iyatlarinin 

(firsat maliyetleri temel alinarak) nasil bulunacagi a~ik-

lanmaktadir. Bu 0;1klamalar1m1z, uygulama ;ali~masi yapti

gimiz i~letmenin ornek aldigimiz arc mamul ve aksamini 

olu~turan par;alari ve bunlarin Uretimine kat~lan, itiba-

ri kor merkezleri olarak kabul ettigimiz atolyeleri Uze-

rinde yapilmi~tir. 

A~agida once, atolyelerin f irsat maliyetlerini bul-

mamizi saglayacak dogrusal programlama modeli kurulacak, 

daha sonra, model ;ozUlmek suretiyle atolyelerin kapasite 

birimi ba~ina firsat maliyetleri bulunacaktir. 

(1) ltibari kar merkezi olarak kobul edilen bolUmlerin fir
sat maliyetleri, ~oli~mamizin dordUncU bolUmUnde ince
ledigimiz matematik programlama metorlorindan biri 
kullanilorak bulunabilmekle .~irliKte,itibari kor merkez
leri transfer f iyatlarinin firsat maliyetleri temelin-
de belirlennte~inde bu metodlardon, itibari kor 
merkezleri i~in en uygun olon, dogrusol progromlamo 
metodu se;ilmi~tir. Dogrusol progromlomo metodundo, 
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6.2.1. I~letmede Do~rusal Programlama Modelinin 

Kurulmas1 ve Atolyelerin Kapasite Birimi 

Ba~1na (Direkt I~~ilik Soati) F1rsat 

Maliyetlerinin Bulunmas1 

rikadan olu1an, TZDK Adopazar1 Muessesinin Tor1m Makinolar1 

l1letmesidir. l~letmede, .traktor ve traktorU olu~turan bo-

z1 arc mamul ve par~alar1n Uretimi yap1lmaktad1r. Ayr1ca, 

f irmanin diger i~letmeleri (Treyler, U~ Demir) i~in de, 

par~a Uretimi yap1lmakta ve bozi par~alar i~lenmektedir. 

t1letmenin 16 esas Uretim atolyesinde, 700 civorinda era 

mamul ve par~a 1ilem gormektedir. 

Uygulama ~al11mam1z1, 700 civar1nda ara mamul ve 

por~a Uzerinde yopmak ~al1~mam1z1n kapsam1n1 o~acag1ndan, 

bu arc mamul ve par~alar aros1ndon atolyelerdeki standart 

i1lem zamanlar1 saptanm11 olan ve standort malzeme mali-

yetlerini belirleyebildigimiz,onemli bir i1lem zamon1 ge-

rektiren Steyr 8073 traktorUnUn ayarlanabilir on dingili 

ve aksam1n1 olu1turan par~alar ile,punlarin Uretimine kc-

(.) kar optimizasyonunun yanl1zca firma dUzeyinde ara1t1-
r1lobilmesi, itibari kor merkezleri i~in bir sorun 
te1kil etmemesine kor11n, kar optimizosyonunun bolUm
ler dUzeyinde de ara1t1r1labildiOi di~er motematik 
programlama metodlar1 (ayr1~t1rma metodu, ama~ prog
ramlama) kor merkezleri i~in daha uygun metodlardir. 
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tilan atolyelerin Uzerinde yaptik (1). 

A~agida, once, i~letmenin, ornek ald1~1m1z oyorla-

nabilir on dingil ve oksam1n1 olu~turan 17 par~as1 ile, 

bunlorin Uretimine katilan 11 bolUmUnU kapsayocok olan 

dogrusol programlamo modelimizi nasil tosorlod1~1m1z1 

Sozkonusu i~letmenin ornek ald1~1m1z ore mamul, 

par~a ve otolyeleri i~in tosorlod1~1m1z dogrusal progrom

lama modeli U~ kisimdon olu~moktadir. A~agida, modelimi-

zin kis1mlor1 ve modeldeki ifadeler sembolik olarok goste-

rilmi~lerdir. 

(1) !~letmede i~lem goren par~olarin tUmUnUn, otolyelerde
ki stondart i~lem zomonlor1n1n belli olmamas1, par~a
larin tUmUnU kapsayacak bir ~ol1~mon1n yap1lmos1no 
olonok vermemektedir. 

(2) Do~rusol progromlomo modeller! ve bolUmlerin firsot 
moliyetlerinin bulunmosi, ~ol1~mom1z1n Motemotik Prog
romlomo Yoklo~1m1 bolUmUnde, Dogrusol Programlomo Mo
deller! bo~l1g1 altindo anlot1lmoktod1r. Doha geni~ 
bilgi i~in bkz., 5.BolUm, s. 153, 166. 
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ARA MAMUL VE PAR<;ALARIN BiRtM BASINA KATKI MARJLARI (TL/B1R1M) 

c2x2 .......... c17x17 (1SLETMEN1N /:IMA~ 
FONKStYONU) 

(1) MAX 

ATOLYELERIN ARA MAMUL/PAR<;A BtRtMt BASINA KAPASITE KULLANIMLARI(D:tS/ 
B1RiM) 

= ~ 
ATOLYELERlN 
BUT~LENEN YILLIK 
<;ALISMA KAPAS1TELERI 
(DIS/VIL) 
(AT5LYELER1N KAPAStTE) 

KISITLARI 

ARA MAMUL VE PAR<;ALARIN BOT~ELENEN 
YILLIK ORETtM MIKTARLARI , 

(Birim/YIL) 
(ORETIM MlKTAR KISITLARI) 

l nolu if ade ile i~letmenin ama~ f onksiyonu tanim-

lanmaktadir. Modelimizin ama~ fonksiyonunda, era mamul ve 

par~alarin katki marjlari (sat1~ fiyatlarindan, standart 

de~i~ken Uretim maliyetleri ~ikarilmak suretiyle bulunan) 

yer almaktadir. Orne~in c1x1 sembolU ile, x1 arc mamulUnUn 

katki marj1 (C1 ) ifade edilmektedir. 
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Modelimizin at6lyelere ait kism1nda, 11 at6lyenin, 

17 ara mamul ve par~a Uzerinde yapt1~1 standart i~lem za

manlar1 ve ot6lyelerin kapasite kis1tlar1, 2 den 12 ye 

kadar1 olan ifadelerle g6sterilmi~ ve 11 sat1rl1, 17 su

tunlu bir matriks olu~turulmu~tur. At6lyelere ait ifadele

rin sol toraf 1nda, at6lyelerin Uretimine kat1ld1klar1 arc 

mamul ve par~alar1n bir birimi i~in yapt1klor1 i~lemlerin 

standart zamanlar1 g6ste~ilirken, so~ taraf 1nda at6lyenin 

b!r y1ll1k ~al1~ma kapasitesi g6sterilmektedir. 5rne~in 4 

nolu ifadenin sol tarafindaki A31x1 sembolu X1 par~as1n1n 

3 nolu b61Umdeki standart i~lem zaman1n1 (A31 ) g6stermek~ 

tedir. lfadenin so~ torafindaki b3 ise 3 nolu b61UmUn y1l

l1k ~al1~ma kapasitesini g6sterir. 

Modelimizde 13 nolu ifadeden 29 nolu ifadeye kadar, 

ara mamul ve par~alcr1n bir y1ll1k maksimum Uretim·miktar

lar1n1 g6steren, Uretim miktar kis1tlar1 yer alm1~t1r. 5r

ne~in, 29 nolu ifadenin sol tarafinda Uretimi s6zkonusu 

olacak por~a (X17 ) tan1mlan1rken, ifadenin so~ toraf1nda, 

bu par~anin y1ll1k maksimum Uretim miktar1 (b28 ) gosteril

mektedir. Dikkat edilirse, modelimizde Uretim miktor ki

s1tlar1n1n say1s1n1n (17), ara mamul ve par~alar1n say1s1-

no e~it oldu~u g6rU1Ur. 

l~letmenin Brnek ald1~1m1z ora mamul, par~a ve 

at6lyeler! i~in do~rusal pro~ramlama modelimizi nas1l ta

sarlad1~1m1z1 a~1klad1ktan sonra, bunlarla ilgili verileri 
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kullanarak modelimizi rakamsal olarak ifade edelim. 

~nee i~letmeden ald1~1m1z ve Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 

toplad1~1m1z temel verilerimizi tan1tal1m. 

Tablo 6.l'de, i~letmenin 1987 y1l1 i~in atBlyeler 

itibariyle bUt~elenen endirekt ve direkt i~~ilik saatleri, 

ortalama saat Ucretleri (atBlyele~in standart saat Ucreti 

olarak kabul edilmi~lerdir) yer almaktadir. Tablo 6.2. 'de 

ise, Brnek ald1~1m1z Bn dingil ve aksam1n1n; standart 

malzeme miktar, fiyat ve maliyetleri ile, i~lem gBrdUkle

ri esas Uretim atBlyelerindeki standart i~lem zamanlari 

gBsterilmektedir. 1leride, bu iki tablodaki veriler kulla

nilarak, modelimizin ama~ fonksiyonundaki Bn dingil ve ak

sam1n1 olu~turan par~alarin katki marjlari ile, modelde 

herbir atBlyenin s~zkonusu ara mamul ve par~alar Uzerinde

ki i~lem zamanlari (kapasite kullan1mlar1) ve kapasite s1-

n1rlar1 (k1s1tlar1) belirlenecektir. 

Once modelimizin ama~ fonksiyonundaki ara mamul ve 

par~alarin katki marjlari saptanacaktir. Bunun i~in ara 

mamul ve par~alarin standart de~i~ken Uretim maliyetlerini 

belirlememiz gerekmektedir. 

Ara mamulUn ve par~alarin birim ba~ina standort de

~i~ken Uretim moliyetlerini olu~turan, stondort direkt 

i~~ilik ve stondart direkt molzeme moliyetlerini, s1ros1y-
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la Tablo 6.1 ve Tablo 6.2'den yararlaMmak suretiyle sapta-

ma olana~1m1z1n bulunmasina kar~in, standart degi~ken ge

ne! imalat maliyetleri saptan1rken onemli sorunlarla kar-

Sorun, i~letmede gerek f iili ve gerekse bUt~elen

mi~ gene! imalot maliyetlerinin (GtM) atolyeler itibariy-

le ayr1 olarak izlenmemelerinden ve tum i~letme itibcriy

le kayitlanan ve but~elenen GtM lerinin, sabit ve degi~-

ken kis1mlar1na ayr1lmam1~ olmalarindan kaynaklanmaktadir. 

Ornek ald1g1m1z ara mamul ve par~alcrin st-0ndart 

degi~ken GlM leri, baz1 varsay1mlcr geli~tirilmek suretiy-

le tahmini olcrak belirlenmeye ~al1~1lm1~t1r (1). 

Birinci varsay1m1m1z, i~letmenin 1987 y1l1 GlM but

~esindeh yer alan GtM unsurlarindan sabit nitelikte olan-

lar1n1n (ornegin, cmortismanlcr, sigortc gibi) d1~1nda 

(1) De~i~ken GtM oranlar1n1 tahmini olcrak belirleyebilmek 
i~in bazi varscyimlar geli~tirmeden once, i~letme bu
tUnUnde de olsa, GlM lerinin sabit ve degi~ken kis1m
lar1na ayirabilme olana~1m1z1n olup olmad1g1n1 ara~
t1rd1k. Hi~ olmazsa, ge~mi~ yillardaki veya yil i~in
deki verileri kullanarak, yUksek ve dU~Uk noktalar me
toduna gore, bu ayr1m1 yapip yapcmayacag1m1z1 bilmek 
istedik. Kayitlarda eski y1llar1 arc~tirma olanag1n1 
bulamamanin yan1s1ra, f iili GtM lerininin ise y1l1n 
ilk U~ ay1 i~in toplam olcrak kaydedildi~ini gorduk. 
Sonu~ olarak,gerek kay1tlar1 inceleme olana~1m1z1n ol
may1~1 ve gerekse i~letmedeki kayitlaraa, GtM leri
nin atolyeler itibariyle izlenmemi~ olmas1, bizi baz1 
varsayimlar geli~tirmeye zorlam1~t1r. 



TABLO: 6.1 
TZDK Tarim Makinalari t~letmesi 1987 Yili Direkt ve Endirekt t~~ilik Ocretleri BUt~si 

NEZARET VE KOOROL IS<;IL!et DIREKT IS<;lUK Ef'l)lREKT !~!L!K GENEL YEKON 
ATOLYELER l~o;i lio;i soot Ort. Y1ll1k Soot !~o;i !~o;i soot Ort. Y1ll1k Soot llio;i ll;o;i soot Ort . Y1ll1k Soot t~o;i ll;o;i soot Ort. Y1lhk Soot Ad. yekUnU so.Ucr. Ocret Tutar1 Ad. yekUnU so.Ucr. Ocret Tutor1 Ad. yekUnU so.Ucr. Ocret Tutor1 Ad. yekUnU sa.Uc.r. Ocret Tuton 

ESAS ORETtM ATOLY. 
KESlM 1 1998 618.58 1. 235. 923, - 12 23.976 742.30 17.797.385,- 3 5994 618.58 3".701.769,- 16 31.968 711.37 22.741.on,-
TESVlYE 2 3996 586. 98 2.345.572,- Ill 159. 840 704.38 112 . 588.099,- 4 7992 586.98 4.691.144,- 86 171.828 696.19 119.624.815,-
TORNA 4 7992 594.67 4.752 . 603,- 120 239. 769 113.60 171.092.736,- 5 9990 594.67 5.940.753,- 129 257.742 705.30 181.786.092,-
KAYNAK 3 5994 625.05 3.746 . 550,- 58 115. 884 7.50 .06 86. 919. 953, - 4 7992 625.05 4.995.400,- 65 129.870 736.60 95.661.903,-
SA!; lSLERl 3 5994 627.97 3. 764.052,- 67 133 .866 753.56 100. 876.063, - 3 5994 627.97 3.764.052,- 73 145.854 743 .24 108.104.167,-
WJYA 1 1998 628.42 1.255.583,- 50 99.900 754.10 75.334.590,- 1 1998 628.42 1.255.583,- 52 103.896 749.27 n.845.756,-
OOKOM 3 5994 613.87 3 . 679.537,- 86 171.828 735.64 126.575.378,- 89 ln. 822 732.50 130.254.915,-
IOITAJ 2 3996 624.51 2.495. 542,- 34 67. 932 749.41 50.908.920,- 2 3996 624 .51 2.495.542,- 38 75.924 736.26 55.900.004,-
lSLEME 1 1998 572.38 1.143. 615, - 69 137.862 686.86 94. 691. 893,- 70 139. 860 685.22 95.835.508,-
TRK.l.OITAJ 2 3996 618.24 2. 470.487,- 138 275.724 741.89 204.556.878,- 140 279 .720 740.12 207.027.365,-
MJoJWaJZ 2 3996 627.24 2 . .506.451,- 23 45.954 752.69 34.589 .116,- 2 3996 627.24 2.506.451,- 27 53. 946 734.10 39. 602.018,-
KATRAK 2 3996 627.46 2.507.330,- 9 17. 982 752.95 13.539.547,- 11 21. 978 739 .13 16.o46.8n,-
I~IL lSLEM l 1998 628.33 1. 255.403,- 11 21. 978 754,- 16.571.412,- 1 1998 628.33 1.255.403,- 13 25.974 734.67 19.082.218,-
MOT .AK.ORGANLARI 2 3996 528. 63 2.112 .405,- 27 53.946 634.36 34.221.185,- 29 57.942 627.07 36.333.590,-
DEMlR 3 5994 626.08 3.752.724,- 46 91.908 751.30 69.050.480,- 6 11.988 626.08 7.505.447,- 55 109.890 730.81 80.308.651,-
KAPLAMA 6 11.988 739 .78 8.868.483,- 6 11.988 739.78 8.868.483,-

YEKllN 32 63.936 610.36 39.023.7n,- 836 1.670.328 729.23 1.218.182.118,- 31 61. 938 615.41 38.117 .544,- 899 1.796.202 721.02 1.295.323.439,-

YARD.0RET1M ATOl...Y. t.) 

KALIP 2 3996 620.65 2.480 . 117,- 23 45.954 744.78 34.225.620,- 1 1998 620.65 1. 240 .059 I - 26 51. 948 730.46 37.945.796,-
CJ\ 

PROTOTtF l 1998 626.59 1. 251. 927,- 8 15.984 751. 91 12.018.529,- 9 17.982 737.99 13.270.456,-
CJ\ 

MOTOR BAKIM 1 1998 575. 29 1.149.429,- 13 25.974 690.35 17. 931.151, - 14 27.972 682.13 19.080.580,-
ELEKTRIK 3 5994 618.24 3.705. 731,- 16 31.968 741.89 23 .716 . 740,- 19 37.962 722.37 27.422.471,-
KALORtFER-SU 2 3996 617 .40 2.467 .130, - 49 97.902 740.88 72.533.634,- 51 101.898 736.04 75.000.764,-
TAKIM l 1998 632. 63 1.263.995,- 8 15. 984 759 .16 12.134.413,- 9 17.982 715 .10 13.398.408,-
1NSAAT BAKIM l 1998 608.97 1.216.722,- 16 31. 968 730 .76 23.360.936,- 17 33.966 723.60 24.5n.658,-
MAKtNA BAKIM 2 3996 624.95 2.497.300,- 21 41. 958 749. 94 31.465.983,- l 1998 624.95 1. 248. 650 ,- 24 47.952 734.32 35.211.933,-

YEKON 13 25.974 617.25 16.032.351,- 154 307.692 739.04 227.387.006,- 2 3996 622.80 2.488.709,- 169 337.662 728.66 745. 908.066,-

YARO.HtZMET YERLERt 
ORG. IS HAZIRl..AMA 6 11988 681.47 8.169 .462,- ·'· 2 3996 681.47 2.723.154,- 8 15.984 681.47 10.892.616,-
AR. GEL. PL.ANl..AMA 17 33966 601.12 20 .417. 642,- 4 7992 601.12 4.804.151,- 21 41.958 601.12 25.221.793,-
tST!HSAL KCMROL 3 5994 629.25 3.nl.725,- l 1998 629.25 1. 257. 242, - 4 7.992 629 .25 5.028. 967,-
KALtTE KOOROL 47 93906 629.25 59 .090.351,- 20 39960 629.25 25.144.830,- 67 133.866 629 .25 84.235.181,-
KOR. VE SOSY AL 130 259740 614.87 159.706.334,- 130 259.740 614.87 159. 706. 334, -
KANT IN l 1998 597.52 1.193. 845, - 30 59940 597.52 35.815.349,- 31 61.938 597.52 37.009.194,-
NAKLtYAT l 1998 619 .98 1.238.720,- 35 69930 619.98 43.355.201,- 36 71.928 619. 98 44.593 .921,-
LEVAZIM ANBARI 2 3996 589.90 2.357.240,- 2 3.996 589 . 90 2.357.240,-
MllSTAHStL ANBAR 46 91908 589.90 54.216.529,- 46 91.908 589.90 54.216.529,-
EefTtM l 1998 633 . 88 1.266.492,- 1 1.998 633.88 1. 256. 492, -
SATIS PAZARLAMA 2 3996 575.13 2.298.219,- 2 3.996 575.13 2.298.239,-

YE KON 76 151.848 626. 60 95.148 . 237,- ll. 272 543456 610.31 331.678.249,- 348 695.304 613.87 426.826.486,-

GENEL YEKON 121 271.758 552.71 150.204.365,- 990 1.978.020 730.82"1 . 445.569.124,- 305 609390 610.91 372.284.592,- 1416 2.829.168 695. 63 1.968.057.991,-
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TABLO: 6.2 
On Dingil ve Aksaminin Malzeme Maliyetleri 

t 
ve AtBlyeler ltibari ile Standart Zamanlari 

ArCl!IO -1 

llrk. 
Por1San1n 
l Br.de Ara !bnul/ 

de Kull. Molz. Par~ . Bo~ . KESIM DEMIR.H. TCllNA SN; I~. KAYNAK TESVIYE ISIL l~L. ~ ~!Al l~lb.E BOYA 
Siro Ara Maoiul ..,,a Kull. Mab. Mik. Kg Fiy Molz .Mal . St.Zain. St . z .... St.Zan. St.z ..... St.z..,,. St.Zam. St.Z- St.Zan. St.Zen. St.Zan. St.Zen. 
No Res.I.a Na Par~a.n Ada. Adel Molz..., Cinsi (Kg./Br) {1\/l(g) (Tl/Br) (S/Br) (S/Br) {S/Br) {S/Br) (S/Br) (S/Br) (S/BR) (S/Brl {S/Br) (S/Br) (S/Br) 

On Orta Oingil St '2-3 l.500JC4000 
052-41-02 "-le l DIN 1543)(8 l.5.2 180 2736 0.2497 0 . 249 1.97 0.644 1.246 0.0.5 

St .S0-1.SOOX&IOO 
OIN 1S43Xl0 7.71 180 U87 
St .SO-l.SOOX6000 
DIN 1543X6 0.114 180 20,52 

St 52-70X70 
DIN 1014 11.l 381 4229 .1 
St 52-l l.500X&IOO 
DIN 154JX8 l.9525 IBO 351.4-' 

Dll'CIL !Wjl SAC l St -'2-3 80~ 
052-41-02 KQAPLE SQ. l DIN 1017 13 382 4966 0.09 0 .008 1.38 0.237 0.3.52 

u:; 45 
DIN 1681 3.40 2600 8851,72 
C7.5 HAGR 6SX-'Q( 

3 192-41-" AY/IR PUU1 l DIN 1544 1ma 0 . 0166 2600 43 .16 0.002 0.039 0.0039 0.018 0.0.5 
GJ2S 

• 192-41-67 CH SPORT l DIN 1691 5.5 130 71.50 
O.ll 0.39 0.0416 

St 3711 lOOOX2000 
.5 2811-41-205 ARA PULU 2 DIN l543XS 0.204 175 3.5,7 0.003 0 .015 0.04 0.0044 0.0.513 0.0028 0.002 t-J CH AKS T AK>lT St .50M C.SO 

°' 6 2811-41-190 PA1!Y'5l 1 DIN 1013 I.SS 710 1100 0.029 0.079 0.26 0.196 
37Cr4CSO -...J 

7 292-41-68 Ral MILi Ka.U 1 VG GI. 3.10 871 2700 0.27 0.299" 0.27 0.039 
37MnSi S KG 1121 

8 280-41-27 KMW.l PIM 2 DIN 668 0.272 452.58 123.10 0.094 0.099 0.0125 0.027 o.oos 
St 1203 M l0DOX2000 

9 288-41-148 W-OJITASI 2 DIN 15400 0.16 217 • .5 34.B o.oozs 0 .006' 0 .0269 0.00.58 0.039 
St 1203 M 1000X2000 

10 288-41-149 ARA HALKA 2 DIN l54bl 0.1,,, 217.5 34.66 0 .057.5 0 .0042 0.0076 
RULllAN KAPAl::l St37 1DOOX2000 

11 190-41-31 SN;I DIN 1542X4.S 
CF4.SNl142 

0.092 175 16.27 0.0022 0.023 

12 192-41-11 PIM 1 DIN 1013 4.078 375 1529 0.0175 0.21 0.045 0.011 O.l.5 
St37MNB lOOOX2000 

ll 192-41-38 AYM PULU l OlN l54ZX4.S 0.185 175 32.44 0 .oozs 0 .0025 0.0386 0.00389 0.0111 0.00.5 
StSOM 1160 

14 288-41-14.5 MA HALKASI 2 DIN 1013 0 . 487 417.41 203 . 28 0 .0042 0 .0167 0.00.5.5 o.oos 
StllOJ M lOOOX2000 

1.5 288-41-146 TOZ KAPACI 2 DIN 1S41Xl 0 . 276 217.5 «J .11 0.0042 0 .042 0.0029 
Stl40"°' lODOXlOOO 

16 190-41-30 KAPN:. l DIN 1541X2 0.32 265.625 8S 0.038 0.02 
SAC l 11 er • cao 

17 299-41 75n6 CH AKS sa. l VG GI. 6.9.5 1776.46 12346.43 0.0175 0.7082 0.275 0.066 
O.l.5 



268 

kalan, genelde yari degi~ken nitelikli GIM unsurlarini, 

sabit ve degi~ken kisimlarina ayirmada elimizde objektif 

bir Bl~U bulunmadigi i~in, degi~ken olarak kabul ettik. Bu 

nitelikteki GlM unsurlarinda endirekt i~~ilik maliyetleri

nin atBlyelere dagitimindaTablo 6.1. 'de gBrUlen 1987 yili 

Direkt ve Endirekt l~~ilik Ocretleri But~esini kullanabil

memize kar~in, diger degi~ken olarak kabul ettigimiz GlM 

unsurlarini (endirekt malzeme, di~aridan saglanan fayda ve 

hizmet vbg) atBlyeler itibariyle belirledigimiz degi~ken 

GlM orani i~inde herbir atBlye i~in ayni oranda yUklemek 

durumunda kaldik. 

Endirekt i~~ilik maliyetlerini dtBlyeler itibariyle 

dagitirken, herbir atBlyede dogrudan ortaya ~ikacagi tah

min edilen endirekt i~~ilik Ucretlerini temel alarak, Bnce, 

Tablo 6.3. 'de gBrUldUgU gibi, yardimci Uretim atBlye ve 

hizmet yerlerindeki endirekt i~~ilik Ucretlerini esas Ure

tim atBlyelerine yUkledik ve daha sonra, direkt ve endi

rekt i~~ilik ek Bdemeleri ile diger endirekt i~~ilik gi

derlerini, Tablo 6.4. 'den gBrUlecegi gibi, esas Uretim 

atBlyelerinde topladik. Tablo 6.4. 'de ise, atBlyeler i~in 

kullanabilecegimiz en uygun kapasite Bl~UsU olarak kabul 

ettigimiz direkt i~~ilik saati (DIS) ba~ina herbir atBl

yenin endirekt i~~ilik maliyeti yUkleme oranini bulduk. 

Tablo 6.3. 'de, yardimci Uretim atBlye (VOA) ve di

ger hizmet yerleri (YHY) i~in (sati~, pazarlama, mamul 
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onbori hori~) bUt~elenen endirekt i~~ilik Ucretleri, esos 

Uretim otolyelerine (EUA) yUklenmektedir. VUkleme oroni 

o~oOidoki gibi bulunmu~tur. 

VUA+VHV VOA+VHY 

VOA ve VHV End.I~~· _ Ucr.EUA ne Vuk.Oroni - _E_U_A ________ E_U_A ___ _ 
Nez.ve Kont.l~~.Ucr.+End.l~~·Ucr. 

Nez.ve Kont.l~~.Ucr.+End.l~~·Ucr. 

TL 
llLlB0.580 + 275.163.501 Tl = --------------~ 

77.141.321 TL 

= 5 TL/TL 

Vukorida gorUldUOU gibi, VOA ve VHY endirekt i~~i

lik Ucretlerinin EUA yUklenmesinde, EOA nin endirekt i~

~ilik Ucretleri temel olinmi~tir (1). 

(1) VUkleme oroninin bulunmisindo EUA nin tUmUnUn endirekt 
i~~ilik Ucretlerinin toplomi esos olinirken Toblo 6.4 
de, yonlizco, ornek oldi~imiz oro momul ve oksomi olon 
por~olor Uzerinde i~lem yopon otolyelere yUkleme yopi
locaktir. 
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TABLO: 6 .3 
,. 

VOA ve YHY Endirekt l~c;ilik Ocretlerinin EOA'ne 

Yuklenmesi 

EOA End.t~c;.Ocr. Yuk.Oran1 EOA ne YUA ve VHY den Yuk. 
EOA (T 6 .1 )(TL/VIL) (TL/VIL) End.t~c;.Ucretleri(TL/VIL) 

Kesim 4.943. 692 x 5 = 24.662.152 

D.Hane 11.258.171 x 5 = 56.290.855 

Torno 10. 693 .356 x 5 = 53 .466. 780 

s. t~l. 7.528.104 x 5 = 37. 640 .520 

Kaynak 8. 741.950 x 5 = 43. 709. 750 

Tesviye 7.036.716 x 5 = 35.183 .580 

Is. I~l. 2.510.806 x 5 = 12.554.030 

Kap lama x 5 = 
Dok Um 3.679 .537 x 5 = 18.397.685 

l~leme 1.143.615 x 5 = 5.718.075 

Boy a 2.511.166 x 5 = 12.555.830 

Table 6. 4 .. 1 de, direkt ve endirek t i~ c;il ik ek odeme

ler i ile, diger endirekt i~c;ilik giderleri, EOA ne yUklen

mektedir. I~letmenin 1987 y1l1 GtM butc;esinde, direkt ve 

endirekt i~c;ilik ek odemeleri ve diger endirekt i~c;ilik 

giderleri a~ag1daki gibi butc;elenmi~tir. 

Bo~ gec;en zaman Ucretleri 

Rasyonel ~al1~ma Primi 

Fazla ~al1~ma Ucretleri 

Stajyer Ocretleri 

t~c;ilik ek odemeleri 

320.000.000TL/YIL 

50.000.000 

1.620.000 

3.550.000 

1.498.915.000 
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t~~iliklerle ilgili tazminatlari 

t~~i sosyal yard1mlar1 

Sosyal Sigorta Primleri(l~v.His) 

Diger t~~ilik giderleri 

Toplam 

.. . 218.812.000 

428.970.000 

300.610.000 

34.550.000 

2.569.067.000 R/YIL 

t~~ilik ek odeme ve diger endirekt i~~iliklerin 

esas Uretim atolyelerine .yUklenmesinde, EOA deki i~~i sa

y1lar1n1 esas almak suretiyle yUkleme oran1n1 i~~i ba~ina 

dU~en i~~ilik ek odeme ve diOer endirekt i~~ilik giderle

ri olarak bulduk. 

YUkleme oran1n1n paydasinda, esas Uretim atolyesin-

de ~ali~an direkt, endirekt, nezaret~i ve kontrol i~~ile-

rinin yanisira, mamul anbari ve pazarlama, sati~ YHY de 

~ali~an i~~ilerin say1lar1 do gozonUne alind1g1ndan bu bo

lUmlerde ~ali~an i~~iler i~in yapilan ek odemelerin EOA ne 

yUklenmesi onlenmi~tir. Tablo 6.1. 'den yararlanmak sure-

tiyle yUkleme oraninin paydasinda esas alinacak i~~i sayi-

si a~agidaki gibi belirlenmi~tir. 

EOA deki Nezaret ve Kontrol t~~i Sayisi 

EUA deki Endirekt t~~i Say1s1 

EUA deki Direkt t~~i Say1s1 

Mamul Anbari Endirekt t~~i Say1s1 

Pazarlama, Seti~ YHY Endirekt t~~i Say1s1 

Toplam 

t~~.Ek Odemeleri ve Dig.End.t~~.Gid.nin 
EUA ne YUkleme Orani = 

32 t~~i 
31 

830 

46 

2 

941 l~~i 

2.569 .067 .000 TL 
941 l~~i 

= 2.730.145.5 TL/t~~i 
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YUkleme orani bulunurken EUA de ~ali~an i~~ilerin 

(direkt, endirekt) tumu gozonUne alindi~indan, Tablo 6.4 

de, i~~ilik ek odeme ve di~er endirekt i~~iliklerin, esas 

Uretim atolyelerine yUklenmesinde, bu atolyelerde ~ali~an 

toplam i~~i sayisi esas olinmi~tir. Orne~in, bir kesim 

otolyesinde; 

Nezaret~i ve Kontrol t~~isi Sayisi 

Endirekt t~~i Sayisi 

Direkt t~~i Sayisi 

Toplom 

TABLO: 6.4 

1 t~~i 

3 

12 

16 t~~i olarak be
lirlenmi~tir. 

t~~ilik Ek Odemeleri ve Di~er Endirekt t~~iliklerin 
EUA ne YUklenmesi 

YUkleme Orani EUA Top.t~~.Say. EUA ne Yuk.l~~.Ek Od.ve Di~. 
EUA (TL/I~~i) (Adet) (T6.l) End.t~S(.Gid. (TL/YIL) 

Kesim 2.730.145.5 16 43. 682.328 
D.Hone 2. 730 .145. 5 55 150.158.000 

Torno 2.730.145.5 129 352.188.760 

s. t~l. 2.730.145.5 73 199.300.620 
Koynak 2.730.145.5 65 177.459.450 

Tesviye 2. 730 .145.5 86 234.792.510 

I. t~l. 2.730.145.5 13 35.491.891 
Koplama 2.730.145.5 6 16.380 .873 

Dok um 2.730.145.5 89 242:.982. 940 

I~leme 2.730.145.5 70 191.110 .180 

Boy a 2.730.145.5 52 141. 9 67. 560 

Toblo 6.5. 'de, esas Uretim otolyelerine yUklenen 

toplam endirekt i~~ilik moliyetleri, deOi~ken GtM lerinin 
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oro momul ve por~oloro yUklenmesinde ol~U olorok kobul et-

tigimiz, otolyelerin y1ll1k but~elenen direkt i~;ilik so

otleri ile oronlonorok, direkt i~~ilik sooti bo~ina degi~

ken endirekt i~~ilik moliyeti oronlor1 bulunmu~tur. 

I~letmenin 1987 y1l1 GlM BUt~esinde, degi~ken ol-

duklor1n1 varsayd1g1m1z diger GlM unsurlor1n1n but~elenen 

Endirekt molzeme giderleri 

D1~or1don soglanon f oydo ve hizmetler 

Bokim ve onorim giderleri 

Diger endirekt giderler 

Toplom 

1.097.200.000 TL/YIL 

376.500.000 

98.000.000 

104.509 .000 

1. 677 .009 .000 TL/YIL 

l~letmede f iili ve bUt~elenmi~ GlM lerinin otolye-

ler itiboriyle izlenmemesi ve sozkonusu GlM lerinin, en-

direkt i~;ilik moliyetlerinde oldugu gibi otolyelere dogi-

tilmosindo kullonabilecegimiz verilerin olmoy1~1 gibi ne

denlerin sonucu olorok, sozkonusu GlM lerini, .EOA de but-

~elenen toplam DIS ne oronlomak suretiyle, sozkonusu GlM 

lel'irt-in ,, herbir otcslye i~in oyn1 olon, oro momul ve por~o-

loro direkt i~~ilik soati ba~ino yUkleme oron1 bulunmu~tur. 

(1) Sozkonusu GlM unsurlor1n1 olu~turon giderler koloylik 
soglomok omociyla oyri oyr1 gosterilmemi~lerdir. Soz
konusu giderlerin tohmini de olso sobit ve degi~ken 
kis1mlor1n1n hongt oronlorda olobilecegini oro~tirmok 
i~in yUz yUze yopt1g1m1z gorU~melerde, bok1m ve onor1m 
giderlerinin yoklo~ik 1/3 luk kisminin her yil yopilon 
mokino ve tesisat revizyonlori ile ilgili oldugu toh
minini degerlendirerek, bUt~ede 148.200.000 TL olarok 
gorUlen bokim ve onorim giderlerinin degi~ken kism1n1 
98.800.000 TL olorok kobul ettik. 



TABLO: 6.5 

Atolyeler ltibari lle Degi~ken Endirekt l~c;ilik Maliyetleri VUkleme Oranlari 

Atolyelere 
Atolyelerde Vardimci Vuklenen 
Orta <;ikan Atl:Slye ve Diger Endirekt 
Nezaret ve Hizmet Atolyelere l~c;ilik Gider-
Kontrol l~- Verleri VUklenen leri ve Direkt Atolyelere Degi~ken 

ESAS ORETlM ~iligi ve Endirekt Toplam ve Endirekt, VUklenen Endireld 

ATOL.VELERl Endirekt t~c;ilik Endirekt l!}c;ilik Ek Toplam Villik l!}c;ilik 
l!}c;ilik Ocretlerinden l~c;ilik Odemeleri Endirekt Butc;elenen Maliyetleri 
Ocretleri VUklenen Ocretleri (T.6.4) t~c;ilik <;oll.~mo YUkleme 

(T.6.1) (T.6.3) Mali yeti Saati Orani 
(TL/Vil) (TL/Vil) (TL/Yil) (TL/Vil) (TL/Vil) (DlS/VIL) (TL/DlS) 

Kesim 4.943.692 24. 718.460 29.662.152 43. 682.328 73 .344.480 23.976 3059 

Demirhane 11.258.171 56. 290. 855 67.549.026 150.158.000 217. 707 .026 91.908 2369 

Torno 10. 693 .356 53 .466. 780 64.160.136 352.188. 760 416. 341L 89 6 239.769 1736 

Soc; l~leri 7 .528.104 37. 640 .520 45.168.624 199.300.620 244.469.244 133.866 1826 N 
....... 

Koynok 8.741.950 43.709.750 52.451.700 177. 459 .450 229.911.150 115.884 1984 
~ 

Tesviye 7.036.716 35.183 .580 42. 220. 296 234.792.510 277.012.800 159.840 1733 

Isil l~lem 2.510 .806 12.554.030 15.064.836 35.491. 891 50 .556. 727 21.978 2300 

Kap lama - - - 16.380. 873 16.380. 873 11. 988 1366 

DOkUm 3.679.537 18.397.685 22.077. 222 242. 982. 940 265.060 .162 171.828 1542 

1!}leme 1.143.615 5. 718.075 6. 861. 690 191.110~180 197. 971. 870 137.862 1436 

Boya 2.511.166 12.555.830 15.066.996 141. 9 67. 560 157.034.556 99.900 1571 
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End.Malz.,Di~.Sa~.Fay.ve Hiz., 1.677.009.000 Tl/VIL 
. Bak.ve On.ve Dig.Deg.GtM nin = 

EOA ne, DtS ba~.YUk.Orani 1.670.328 DlS/YIL 

= 1004 TL/DtS 

Tablo 6.6. 'do, i~letmede EAU itibariyle DtS ba~ina 

but~elenmi~ de~i~ken GtM yUkleme oranlari bulunmu~tur. 

TABLO: 6.6 

AtBlyeler ttibari tle BUt~elenmi~ De~i~ken GtM YUkleme 

Oranlari 

De~.End.t~~.Mal.YUk.Or. End.Malz.ve Dig.De§. 
EOA (T 6. 5) (TL/DtS) GtM YUk .Orani (Tl/DIS) 

De~.GtM Yuk. 
OraaifTl/DtS) 

Kesim 3059 + 1004 = 4063 

D.Hane 2369 + 1004 = 3373 

Torno 1736 + 1004 = 2740 

s. t~l. 1826 + 1004 = 2830 

Kaynak 1984 + 1004 = 2988 

Tesviye 1733 + 1004 = 2737 

Is. t~l. 2300 + 1004 = 3304 

Kaplama 1366 + 1004 = 2370 

OBkUm 1542 + 1004 = 2546 

l~leme 1436 + 1004 = 2440 

Boy a 1571 + 1004 = 2575 

Oretim at~lyeleri itibari ile but~elenmi~ de§i~ken 

gene! imalat maliyetleri yUkleme oranlarini bulduktan son-

ra, ~rnek aldi~imiz ara mamul ve aksaminin; do~rusal prog-

ramlama modelimizin ama~ fonksiyonundaki katki marjlar1n1 

belirleyebiliriz. Bunun i~in,Toblo 6.7. 'de, era mamul ve 
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arc mamul ile ilgili par~alar1n standart Uretim zamanlar1-

ni esas alarak, standart direkt i~~ilik ve bUt~elenmi~ GIM 

lerini belirledikten sonra, Tablo 6.8. 'de, ore mamul ve 

par~alar1n standart direkt malzeme maliyetlerini de topla-

yarak, s1ras1yla, arc mamul ve par~alar1n birim ba~1na 

standart degi~ken Uretim maliyetleri ve bu degi~ken mali-

yetler, arc mamul ve par~alar1n sat1~ fiyatla~1 ile kar~1-

la~tirarak, katk1 marjla~1 bulunmu~tur (1). 

Ara mamul ve par~alar1n herbirinin katk1 marjlar1 

ve standart zamanlar1 belli olduktan sonra, modelimizin 

sag taraf sabitlerini; attilyelerin y1ll1k ~al1~ma kapasi-

teleri ve era mamul ve par~alorin y1ll1k maksimum Uretim 

miktarlar1n1 belirlememiz gerekmektedir. 

(1) l~letmede, GIM lerinin EOA itibariyle izlenmemesi nede
niyle baz1 varsayimlar geli~tirmek suretiyle buldugu
muz EUA nin degi~ken GIM yUkleme oranlar1n1 standart 
degi~ken GIM orani olarak ifade etmemiz mUmkUn olmad1-
g1ndan, but~elenmi~ GIM orani olarak ifade etmeyi uygun 
bulduk. Bununla birlikte, her ne kador bu oran, stan
dart degi~ken GIM orani olmasa bile, daha ilerideki 
a~1klamalar1m1zda kolaylik saglamak amaci ile, bu ora
na g6re belirledigimiz ara mamul ve par~alar1n birim 
ba~ina bUt~elenmi~_deg!~ken GIM leri ile, standart di
rekt malzeme ve i~~ilik maliyetlerinin toplami olarak 
buldugumuz birim maliyeti, birim ba~ino toplam standart 
degi~ken maliyet olarak ifade ettik. Modelimizin ama~ 
fonksiyonundaki, arc mamul ve par~alarin katk1 marjlari 
ile transfer f iyatlar1n1 standart degi~ken Uretim mali
yetlerine g6re belirlemekteki omac1m1z, transfer f iyat
lar1n1, 6nermi~ oldugumuz optimum transfer f iyati gene! 
kuralina g6re belirlemenin yan1s1ra, i~letmede, maksi
mum kar saglayacak optimal Uretim miktar1n1n bulunma
s1nda ve firma kaynaklar1n1n (i~ gUcU, Uretim ara~lar1, 
vbg), at6lyelere optimal olarak dag1t1lmalar1nda, stan
dart zaman ve maliyetlerin en uygun 6l~U olmas1ndan 
kaynaklanmaktad1r. Modelimizde aro mamul ve par~alar1n 
sat1~ f iyatlari, genelde, maliyetin %10 fozlas1 veya 
pazar fiyati esas alinarok saptanmi~t1r. 



TABLO: 6.7 

Aro Momul ve Parc;olar1n Standart Direkt t~c;ilik ve BUtc;elenmi~ 

Degi~ken Genel tmolot Moliyetleri 

Aro Momul ve On Orta Dingil Komple Dingilbo~1 Komple Sag/Sol 
Parc;alar1 (Xl) . (X2) 

St.Direkt But.Degi~ken 
l!jc;ilik GtM YUkleme Standart Butc;elenmi~ Standort BUtc;elenmi!j 

AT5LYELER Soot Uc. Oran1 DtS Standart Degi~ken DlS Stondart Degi!jken 
(T6.l) (T6.6) {T6.2) D. t.M. GtM {T6.2) D. t.m GtM 

(TL/DtS) (TL/Dt~) (DtS/Br) (TL/Br) (TL/BR) (DIS/Br) (TL/Br) (TL/BR) 

Kesim 742 4063 0.2497 185.27 1014.53 0.09 66.78 365.67 

Demirhane 751 3373 0.249 182.79 820.74 0.008 6· 26.97 

Torno 714 2740 1.97 1406.58 5397.8 1.38 985.32 3781.2 

Sac; t~leri 754 2830 N 

Kaynak 7~ 2988 0.644 483 1924.27 0.237 in.75 708.15 """' 
"""' 

Tesviye 704 2737 1.246 877.18 4249.23 0.352 247.80 963.42 

Is1l t~lem 754 3304 

Kap lama 740 2370 
D6kUm 736 2546 0.05 36.8 127.3 

t~leme 690 2440 

Boyo 754 2575 

TOPL.AM 4.4087 3171.62 13533 .87 2.067 1483.65 5845.41 



Ayor Pulu {X3) 
Stanclort 

DlS Stondort 
(T6.2} D. l .M. 

(DtS/Br) (TL/Br) 

0.002 1.484 

0.039 27.84 

0.0039 2.94 

0.018 13 .57 

0 .05 3.n 
0.1129 49.60 

TABLO: 6.7 

Ara Mamul ve Parc;alarin Standart Direkt l~c;ilik ve Butc;elenmi§ 
Degi§ken Gene! tmalot Maliyetleri 

(Devam) 

On Sport {X4) Aro Pulu (XS) 
Butc;elenm!§ Standart Butc;elenmi§ Stondort 
Degi~ken DIS Standort Degi§ken DtS Stondart 

GlM (T6.2) D. t.M. GtM (T6.2) D.t.M. 
(TL/Br) (D!S/Br} (TL/Br) (TL/Br) (DtS/Br} (TL/Br) 

8.12 0.003 2.226 

0.015 11.26 

106.86 0.04 28.56 

11 0.0044 3.317 

59.47 0.0513 38.68 

0.33 242.88 840 

0.39 269.1 951.6 0.0028 1.93 

12.87 0.0416 31.3 107.12 0.002 1.5 

198.32 0.7616 543.28 1898. 72 0 .1185 87.47 

BUtc;elenmi§ 
Degi!}ken 

GtM 
(TL/Br) 

12.18 

50.58 

109.6 

12.45 N 

" ()) 

169 .49 

6.832 

5.15 

366.28 



TABLO: 6.7 
Ara Mamul ve Par~alarin Standart Direkt l§~ilik ve BUt~elenmi§ 

Degi§ken Gene! lmalot Maliyetleri 
(Devarn) 

~ AKS TAl-DIT PAR<;ASI (X6) Ra:> Milt KOLU (X7) KAMAL! PlM {X8) 
Stonefort 
ots Standart 
(T6.2) D. t.M. 

(DIS/Br) {T/Br) 

0.029 21.51 

J0.079 59.32 
0.26 185.64 

0.196 137.98 

0.564 404.45 

But~elenmi~ 
Degi~ken 

GtM 
(n/Br) 

117.82 
; 

266.38 
712.4 

536.45 

1633 .05 

Standart 
DtS 

(T6.2) 
(DiS/Br) 

0.27 

0.299 
0.27 

0.039 
0.878 

Standart 
D. t.M. 
(TL/Br) 

192.78 

210 .49 
203.58 

29.4 
636.25 

But~elenmi§ 
Degi~ken 

GiM 
(TL/Br) 

739.8 

818.36 
892.08 

180 .42 
2550. 66 

Standart 
ots 

(T6.2) 
(DtS/Br) 

0.094 

0.099 

0.0125 
0.027 

0.005 
0.2375 

Standart 
D. t.M. 
(TL/Br) 

69.74 

70.68 

8.8 
20.35 

3.n 
175.74 

BUt~elenmi§ 
Degi~ken 

GlM 
(Tl/Br) 

381.92 

271.26 

34.21 
89.20 

12.87 
789.46 

N 
....... 
'O 



TABLO: 6.7 
Ara Mamul ve Porc;alarin Standort Direkt l~c;ilik ve Butc;elenmi~ 

Degi~ken Gene! lmalot Maliyetleri 
(Devam) 

KAPMfA· CDNT ASI (X9) ARA HALKA (XlO) RULMAN KAPA~! SA<;I (Xll) 
Standort 

DtS 
(T6.2) 

(DtS/Br 

0.0025 
0.0069 
0.0269 
0.0058 

0.039 
0.0811 

Standart 
D.1.M. 

(TL/Br) 

1.85 
5.18 

19.2 .. 

4.37 

29 .4 

60 

Butc;elenmi~ 
Degi~ken 

GtM 
(TL/Br) 

10 .15 
23.26 
73.70 
16.41 

100.42 

223.94 

Standart 
DlS 

(T6.2) 
(DIS/Br) 

0.0575 

0 .0042 

0.0076 

0.0693 

Butc;elenmi~ Standart BUtc;elenmi~ 
Standart Degi~ken DtS Standart Degi~ken 
D. i.M. GtM (T6.2) D.t.M. GtM 
{Tl/Br) {Tl/Br) (DIS/Br) (Tl/Br) (Tl/Br 

42.66 232.62 0.0022 1.63 8.93 

3.16 11.50 0.023 17.34 65.09 

5.62 18.01 

51.44 263.13 0 .0252 18.97 74 

N 
CX> 
0 



PtM (Xl2) 

Stondort 
DlS Stondart 

(T6.2) D.1.M. 
(DtS/Br) {TL/Br) 

0.0175 12.98 

0.21 150 

0.045 31.68 
0.083 62.58 

0.15 103.5 

0.5055 360. 74 

TABLO: 6.7 
Ara Mamul ve Porc;clarin Stondort Direkt l~c;ilik ve BUtc;elenmi~ 

De~i~ken Gene! lmolot Moliyetleri 
(Devarn) 

AYAR PULU (Xl3) ARA HALKASI {Xl4) 

Butc;elenmi~ 
Degi~ken 

GtM 
(TL/Br) 

; 

71.10 

575.4 

123. 65 
274. 23 

366 

1410 .38 

Standort 
DIS 

(T6.2) 
(DtS/Br) 

0 .0025 
0.0025 
0.0386 
0 .00389 

0.0183 

0.005 
0.07079 

Stondort 
D. t.M. 
(TL/Br) 

1.85 
1.87 

27.5 
2.9 

13.79 

3.77 
51.68 

Butc;elenmi~ 
Degi~ken 

GtM 
{TL/Br) 

10.15 
8.43 

105.76 
11 

60.46 

12.87 
208. 78 

Stondort 
DIS 

(f6.2) 
(DtS/Br) 

0.0042 

0.0167 

0.0055 

0.005 
0.0314 

Standort 
D. l.M. 
{Tl/Br) 

3.11 

11.92 

3.87 

3.77 
22.67 

Butc;elenmi~ 
Degi~ken 

GtM 
cTl/Br) 

17.06 

45.76 

15.05 

12.87 
90.74 

N 
co .-



Standart 
ots 

(T6.2) 
(DIS/Br) 

0.0042 
0.042 

0.0025 

0.0487 

TABLO: 6.7 
Ara Mamul ve Par~alarin Standart Direkt i§~ilik ve Butc;elenmi~ 

Degi~ken Gene! imalot Maliyetleri 

... (Devam) 

TOZ KAPAGI (Xl5) KAPAK (Xl6) ON AKS KCMPLE SAG/SOL (Xl7) 

BUt~elenmi~ 
Standart Degi§ken 
D. t .M. G1M 
(Tl/Br) (Tl/Br) 

3.11 17.06 
31.54 141.66 

1.88 7.07 

36.53 165.79 

Standart 
ots 

(T6.2) 
tots/Br) 

0.038 

0.02 
0.058 

Standart 
D.1.M. 
(Tl/Br) 

26.75 

15.08 
41.83 

BUtc;elenmi~ 
Degi§ken 

G1M 
(TL/Br) 

104 

51.5 
155.5 

Stonefort 
DIS 

(T6.2) 
(D1S/Br) 

0.0175 

0. 7082 

0.275 
0.066 

0.15 

1. 2167 

But~elenmi~ 
Standart Degi~ken 
D.t.M. GtM 
(TL/Br) (TL/Br) 

12.98 71.10 

505. 65 1940 .46 

193.6 752.67 
49.76 218.06 

103.5 366 

865.49 3348.29 

N 
co 
N 



TABLO: 6.8 
Aro Mamul ve Par~alarin Oretim Birimi Ba~ina Katk1 Morjlar1 

C>nDINGIL DINGIL BA~I ON AKS 
ARA MAMUL VE ORTA KOviPLE AYAR ARA TAHD1T ROO Mill KAMAL I KAPAMA 
PAR<;ALAR KOviPLE SAG/SOL PULU oN SPORT PULU PAR<;ASI KOLU PIM CONT AS I 

(Xl) (X2) <>s) (X4) (X5) (X6) (X7) (X3) (~) 

SATI~ FIYATI 
(Tl/Br) 

20000 23500 320 28000 500 3450 7360 1155 380 

ST#OART DIREKT 
MAL2:EME MAL1YET1 

(Tl/Br) 
(T6.2) 8724.07 13817.72 43.16 7150 35.7 1100 2700 123 .10 34.80 

ST#OART DtREKT 
l~<;IL1K MALIYETI N 

(Tl/Br) CX> 
w 

(TL6.7) 3171. 62 1483.65 49.60 543. 28 87.47 404.45 636. 25 75.74 60 

BOT<;ELEr-MI~ DEGtJKEN 
GENEL 1MALAT MAL YETI 

(Tl/Br) 
(T6.7) 13533.87 5845.41 198.32 1898.72 366.28 1633.05 2550.66 789 .46 223. 94 

BIR1M B~INA 
TOPLAM ST#OART 
DEGi~KEN MALlYET 

(Tl/Br) 25429.56 21146.78 291.08 9592 489 .45 3137.5 5886. 91 088.3 318.74 

BlRlM KATKI MARJI 
(Tl/Br) 2570 .44 2353.22 28.92 18408 10.55 312.5 1473 66.7 31.26 



ARA 
HAL KA 
(XlO) 

380 

34.66 

51.44 

263 .13 

349 .23 

30.77 

TABLO: 6.8 

Ara Mamul ve Por~olarin Oretim Birimi Ba~ina Katki Marjlari (Devam) 

RULMAN 
KAPA~I 
SA<;I 
(Xll) 

120 

16.27 

PIM 
(X12> 

3630 

1529 

18. 97 360. 74 

74 1410.38 

109.24 3300.12 

10 . 7 6 3 29 . 88 

AYAR 
PULU 
(Xl3) 

320 

32.44 

51.68 

208.78 

292.72 

27.1 

AYAR 
HALKASI 
(X14) 

3.50 

203. 28 

TOZ 
KAPAGI 

(X15) 

620 

60.11 

22. 67 3653 

90.74 165.79 

316. 69 262.43 

33.31 357.57 

KAPAK 
(Xl6) 

400 

85 

41.83 

155.50 

282.33 

117.67 

aNAKS 
K<lvtPEE 
SAG/SOL 

(X17) 

28000 

12346.43 

865.49 

3348.29 

16560 .21 

11439.79 

N 
co 
~ 
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Tablo 6.2. 'de, bir traktor i~in sozkonusu arc mamul 

ve par~alardan ka~ adet kullan1ld101 gorUlmektedir. l~let

menin traktor Uretim kapasitesi y1ll1k olarak 15.000 adet-

tir. Buna gore, bir traktorde herhangi bir par~adan 2 adet 

kullanmak gerekiyorsa, bu par~adan yanl1zca traktor Ureti-

mi i~in 30.000 adet ve kullanilan herbir par~a i~in 5.000 

adet de yedek par~a ve emniyet stogu gereksinimi gozonUne 

alarak, toplam 10.000 adetlik ek bir Uretim yapmay1 plan-

layarak, par~anin maksimum Uretim miktar1n1n 40.000 adet 

olmas1 gerektigini ongordUk. Bu rakam, bir traktor i~in 

bir adet kullanilan par~alarda, 20.000 olarak belirlendi. 

Ornek ald101m1z ayarlanabilir on dingil ve aksam1n1 

olu~turan par~alar, torna ve tesviye gibi baz1 atolyeler-

de, onemli i~lem zaman1 almalar1na kar~in, kaplama, boya, 

so~ i~leri gibi baz1 atolyelerde i~gal ettikleri zaman ~ok 

kU~Uktur. Bu nedenle, modelde, ornegin bir kaplama atolye

sinde y1ll1k ~ali~ma kapasitesi, 267 DIS olarak yer almi~-

tir. Modelde, i~letmenin ger~ek durumunun yans1t1labilmesi 

halinde, tabii olarak, kaplama atolyesinin modeldeki ~a

l1~ma saati, but~elenen ~ali~ma saatine e~it olacakt1r(l). 

Modelde, atolyelerin y1ll1k ~ali~ma kapasiteleri 

modelde herbir atolye i~in ayr1lan sat1r1n sag taraf so-

(1) Bazi Uretim atolyelerindeki ~ok dU~Uk Uretim kapasite
lerinin modelde saO taraf sobitleri aras1nda onemli 
dengesizliklere neden olmos1 optimal ~ozUmUn bulunma
s1n1 riske soktu~u halde, ozellikle kaplamo otolyesi
nin ~ok ku~uk de olsa 10 nolu par~a Uzerinde yopt1g1 
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biti (atolyelerin kapasite kis1tlar1), ~al1~t1klar1 era 

mamul ve par~alarin herbiri i~in, i~lem zamanlar1 ile, 

maksimum Uretim miktarlar1 ~arpilarak bulunmu~tur. Orne~in, 

bir kaplama atolyesinde, atolyenin x 10 par~as1 Uzerindeki 

i~lem zaman1, 0.0076 DIS/Br ile x 10 nun maksimum Uretim 

miktari 40000 Adet/YIL ~arpilarak, otolyenin y1ll1k ~ali~-

ma kapasitesi bulunmu~tur. 

Modelde, soz konusu atolyenin ~ali~ma kapasitesi 

olarak Table 6.1. 'de 11.928 DIS/Vil olarak gorUlen kapasi-

tenin esas al1nmas1 durumunda, atolyede ~al1~1lamayan bo~ 

kapasite bulunaca~1ndan, i~letmenin Uretmi~ oldu~u era ma-

mul ve par~alardon yanlizca on dingil ve aksam1 olan par-

~alari kapsayon modelimizin ~ozUmUnde, sozkonusu otolye 

i~in kopasite birimi (DIS) bo~ino bir firsot maliyeti bul-

momiz mUmkUn olomoyacakt1. 

Tablo 6.9. 'do, ornek i~letmemiz ile ilgili olarak 

kurmu~ oldu~umuz do~rusal programlamo modeli gorUlmekte-

dir. Modelin amo~ fonksiyonundo, oro momul ve por~olorin 
-

kotki marjlari yer olmaktodir. Toblo 6.8. 'de buldu~umuz 

oro momul ve par~olorin kotki morjlor1 modelimizin omo~ 

fonksiyonunu olu~turmu~lordir. Orne~in, Toblo 6.8. 'de 

2570.44 R/Br olorok belirlemi~ oldu~umuz x 1 oro momulUnUn 

kotki morji, oma~ fonksiyonundo do 2570.44 xl olorok ifa-

(.) i~lemi gozord1 edemedik. 
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de edilmektedir (1). 

Modelin otolyelere oit ifodelerin (sot1rlor1n) yer 

old1g1 kismindo, otolyelerin Uzerlerinde i~lem yopt1klor1 

oro momul ve por~olordoki stondort i~lem zomonlor1 (DIS/ 

Br) ve otolyelerin bir yillik toplom i~lem zomonlori 

(DIS/Vil) gosterilmektedir (2). Ornegin, modelde 10 no lu 

ifode ile, dokUm otolyesinde x1 oro momulUnUn 0.05 DIS/Br, 

x4 por~os1n1n, 0.33 DIS/Br i~lem gorduklerini ve dokUm 

otolyesinin y1ll1k ;oli~mo kopositesinin (yonlizco sozko-

nusu oro momul ve por;olorin Uretimlerinin yop1lmos1 duru-

mundo) 7600 DIS oldugu ifode edilmektedir. 

Modelde son olorok, sozkonusu oro momul ve par~o-

lardan bir yilda en ~ok ne kadar Uretilebilecegini ifade 

ed~n, Uretim miktar kis1tlar1 (X1 = 20.000, x2 = 40.000 

x17 = 40.000) yer almaktadir. 

(1) Bilgisayorin, vermi~ oldugumuz katsay1lar1n boz1lar1n1 
farkli olarak kabul etmesi nedeniyle, ornegin, Tablo 
6.8. 'de kotki marji, 2570.44 n/Br olarak gorUlen Xl 
oro mamulUnUn kotki morj1, bilgisayordan olmi~ oldugu
muz modelin amo; fonksiyonunda, 2570.43994 U/Br olarok 
ifade edilmi~tir. 

(2) Modelimizin atolyelere ait kisminda, atolyeler, tablo
lardoki (Bkz. Tablo 6.3,4,5,7) s1ralar1na gore s1ra
lanm1~lard1r. Ornegin, modeldeki 2 nolu ifade, kesim, 
12 nolu !fade, tablolarda son siroda yer alan boya 
atolyesine aittir. Ayr1ca, modelde {ama~ fonksiyonunda 
bolum ifadelerinde, Uretim miktar kis1tlar1nda) ara 
mamul ve par~alarda tablolardoki (Bkz.,Tablo., 6,7,8) 
s1ralar1na gore s1ralanm1~lard1r. Ornegin X1 , on din
gil arc mamulUnU, X2, komple dingil bo~1 paf~as1n1, 
x17 komple on aks par~as1n1 gostermektedir; 
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TABLO: 6.9 
l~letmenin Kor Maksimizasyonunu Ama~layan Do~rusal Programlama Modeli 

MAX 2570.43994 X1 + 2353.22998 X2 + 28.92 X3 + 18408 X4 

+ 10.55 X5 + 312.5 X6 + 1473 X7 + 66.7 XS + 31.26 X9 

+ 30.77 X10 + 10.76 X11 + 329.87997 X12 + 27.1 X13 + 

33.31 X14 + 357.57001 X15 + 117.67 X16 + 11439.7998 X17 

SUBJ~CT TO 

2) 0.2497 Xi + 0.09 X2 + 0.002 X3 + 0.003 X5 + 0.029 Xb 

+ 0.094 XS + 0.0025 X9 + 0.0575 X10 + 0.0022 X11 + 

0.0175 X12 + 0.0025 X13 + 0.0042 X14 + 0.0042 X15 + 

0.0175 X17 12701.70605 

3) 0.249 Xi + 0.008 X2 + 0.015 X5 + 0.079 X6 + 0.0069 X9 

+ 0.0025 X13 + 0.042 X15 <= 7973.69873 

4) 1.97 X1 + 1.38 X2 + 0.039 X3 + 0.04 X5 + 0.26 X6 + 

0.27 X7 + 0.099 xe + 0.0269 X9 + 0.21 X12 + 0.0386 X13 

+ 0.0167 X14 + 0.7082 X17 <= 137270.3~600 

5) 0.0039 X3 + 0.0044 X5 + 0.0058 X9 + 0.0042 X10 + 

0.023 X11 + 0.00389 X13 + 0.002~ X15 <= 1661.85000 

6) 0.644 Xi + 0.237 X2 <= 22360 

7> 1.246 Xi + 0.352 X2 + 0.196 X6 + 0.2Y9 X7 + 0.012~ XS 

+ 0.045 X12 + 0.0055 X14 + 0.038 X16 + 0.275 X17 

<= 58069.52734 

BJ 0.018 X3 + 0.051~ X5 + 0.27 X7 + 0.027 XS + 0.083 X12 

+ 0.0183 X13 + 0.066 X17 <= 12241.85645 

9) 0.0076 XlO <= 267.99948 

10) 0.05 Xl + 0.33 X4 <= 7600.00049 

11) 0.39 X4 + 0.00~8 X5 + 0.15 X12 + 0.005 X14 + 0.15 X17 

<= 17111.195000 

12> 0.05 X3 + 0.0416 X4 + 0.002 X5 + 0.039 X1 + 0.005 XS 

+ 0.039 X9 + 0.005 X13 + 0.02 X16 <= 3872 
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13) X1 .--.. - 20000 

14) X2 <··-.- 4(1(1(10 

15) x:3 <= 20000 

16) X4 •' -.- 20(1(1(1 

17) X5 <= 400(1(1 

18) X6 •'-.. - 20(1(1(1 

19) X7 -t'°-.. - 20000 

2(1) XS <= 40(1(1(1 

21> X9 <= 40000 

22) x 10 <'-.- 40000 

23) X11 <= 40(1(1(1 

:.24) X12 •' -,- 2(1(1(1(1 

25) X13 <= 20000 

26) X14 ·t"-.- 40000 

27) X15 <== 40000 

28) X16 ···-.- 20000 

29) X17 <= 40000 
~' 

END. 
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Kurmu~ oldu~umuz do~rusal programlama modelinin 

Tablo 6.10. 'da gorUlen ~ozUmU, i~letmenin on dingil ve ak-

sam1n1 olu~turan par~alardan Uretmesi gereken optimal Ure

tim miktarlar1n1 ve bu miktarlarda Uretim yap1lmas1 duru-

munda, i~letmenin y1lda 1.029.611.000 n.l1k toplam katk1 

marj1 sa~layabilece~ini gostermektedir (1). 

Tablo 6.11. 'de gorUlen modelin dual ~ozUmUnden, 

esas Uretim atolyelerinin kapasite birimleri {DIS) ba~1na 

f1rsat maliyetleri (dual price-golge f iyatlar1) bulunmu~-

tur. 

Modelin dual ~ozUmU sonucunda bulunan atolyelerin 

golge fiyatlar1 {dual price); atolyelerin bir birim kapa

site {kaynak} kullan1m1n1n firsat maliyetini (firsat ka

zanc1n1) gostermektedir. Bir ba~ka deyi~le, golge fiyatla

r1 (dual price), atolyenin l DIS fozla ~ol1~mos1n1n (kapa

site/kaynak kullan1m1nda 1 birim art1~1n), f1rsat kazanc1-

n1, l DIS az ~al1~mas1n1n {kapasite/kaynak kullan1m1nda l 

birim azalman1n) f1rsat kayb1n1 gosterirler (2). 

Tablo 6.11. 'den gorUlece~i gibi, modelimizin dual 

~ozUmU sonucunda, tum atolyeler i~in f1rsat maliyeti (dual 

(1) Modelimizin ~ozUmUnde LINDO (Linear Interactive and 
Discrete Optimizer) poket program1 kullon1lm1~t1r. Do
ha geni~ bilgi i~in Bkz., Linus E.Schrage, User'~ 
Manual for LINDO, University of Chicago, 1981 

(2) Buradaki bir birim fazla veya oz kqynak kullan1m1n1n 
f 1rsot kazonc1 veya f 1rsot koyb1, ger~ekte, f 1rsot ma
liyeti kavram1n1n iki farkl1 tan1m1d1r. 
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TABLO: 6.10 

t~letmenin Do~rusal Programlama Modelinin (Primal Model) t~letmenin Korini 

Maksimize Eden Optimal Oretim Miktarlorini Veren ~zUmU 

OBJECTIV~ FUNCTION VALU~ : .102961100~+10 

VARIABLE VALUE REDUCE:D COST 
---------- ------------ ---------·---

X1 2000(1. (l(l(l(l(l(l • 000000 

X2 40000. (>(l(l(l(l(l • (>00000 

X3 20'/4. 3260(>0 • (l(l(l(l(l(I 

X4 20000.000000 .000000 

X5 =:..~997 4. 250000 • OOOOOC> 

X6 861.790200 .000000 

X7 20000.000000 .000000 

xe 3267.062000 .000000 

X9 40000. 000000 • (1(1(1(1(1(> 

X10 ::::.::..263. 090000 .000000 

Xll 39998. 630(>(1(1 • 000000 

X12 19990.110000 .000000 

X13 20000.000000 • OOOOOC> 

X14 40000.000000 .000000 

X15 40000. (1(>0000 • (l(H)(>(l(I 

X16 20000.000000 .000000 

X17 40000. C>OOC>OC> • (>(>()(>(>(> 
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TABLO: 6.11 

i~letmenin Do~rusal Programlama Modelinin AtBlyelerin Kapasite Birimi 

Ba~ina Firsat Moliyetlerinin {Dual Prices) Bulundu~u Dual ~BzUmU 

1) OBJECTIVE FUNCTION VALUI:::. : .102961100E+10 

ROW SLACI< OF: SURt-'LUS DUAL PRICES 

2) • 000000 441 • 4021 (l(l 

3) .003044 .000000 

4) .(1(1(1(1(1(1 44. (12"7730 

5) • (l(l(l(IOO 425. 60:::.C>OO 

6) • 000000 840.104300 

7) .000000 14';1 (1. 674000 

8) .0.53508 .000000 

9) • 000000 47~ .• 926300 

10) .000061 • 000000 

11) .(10(10(10 1644.86200(1 

12> .000000 493.205100 

NO. ITERATIONS= 34 
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prive) bulunomam1~t1r. Dikkat edilirse, firsat maliyeti 

(dual price) s1f1r olan at6lyelerde, bo~ Uretim kaposite

sinin oldugu gBrUlUr. Ornegin, demirhane ·at6lyesinde, 

0.003044 saatlik bir boi kaposite oldugu ve bunun sonucu 

olarok do firsat maliyetinin (dual price) ~6zUmde "O" 

olarok bulundugu gBrUlmektedir. 

Dual ~6zUm sonucu~do, kopositesinin tamom1n1 kulla

nomoyan at8lyeler i~in f irsat koposite birimi ba~ino fir

sot moliyetinin s1f1r olorok bulurimas1 bize, optimum 

transfer f iyati gene! kural1n1 a~iklarken ifade ettigimiz 

gibi, bir b61Umde boi Uretim kapasitesinin olmas1 durumun

da, b61UmUn firma i~i sot1~lar1n1n firsot maliyetinin s1f1r 

olocag1n1 , matematiksel olarak gBstermektedir. 

Modelimizin dual ~8zUmU, Tablo 6.9. 'do g8rUlen pri

mal model, Tablo 6.12. 'de g6rUlen dualine ~evrilmek ve ~6-

zUlmek suretiyle bulunmuitur. 

Primal model dualine ~evrildiginde, primal modelde

ki b61Umlerin kapasite.k1s1tlar1 ile, ara mamul ve por~a

larin miktar kis1tlar1, duolinin ama~ fonksiyonunu olu~tu

rurken, primal modelin dualinde satirlar (Rows), ara mamul 

ve par~alari, sUtunlar ~t6lyeleri ifode ederler. Primal 

modelin duolinde, herbiri oro mamul veyo por~olardan biri

ni tanimlayon sotirlardaki ifadelerin sol tarofinda, s8z 

konusu malin (ana mamul veya par~a) lilem g8rdUgU ot6lye-
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deki standart i~lem zamanlari, sa~ taraf inda ise soz konu-

su par~aninj primal modelin ama~ fonksiyonundaki katki 

marji yer alir. 

~rne~in, primal modelde, kesim atolyesinin kapasite 

kisiti olan 12701.70605 D!S/YIL, modelin dualinin ama~ 

fonksiyonunda, 12701.70605 Yil, olarak yer alirken, primal 

modelin ama~ fonksiyonunda yer alan x1 arc mamulUnUn katki 

marji, modelin dualinde x1 ara mamulUne ait satirin (ifa

denin), so~ taraf sabiti olarak ( = 2570.43994) gosteril

mi~tir (1). 

Primal modelin dualinin ~ozUmU, Tablo 6.13.l ve 

Tablo 6.13.2. 'de gosterilmektedir. Sirasiyla Tablo 6.10 

ve Tablo 6.11 ile, Tablo 6.13.2 ve Tablo 6.13.l kar~ila~-

tirildiklarinda, primal modelin ~ozUm sonu~larinin, duali

nin ~ozUm sonu~lari ile ayni olduklari gorUlUr (2). 

(1) Primal model dualine ~evrilirken, ama~ fonksiyonu 
MIN, X sembolU Y ve kisit ~artlari = olarak de~i~ti
rilmektedir. 

(2) Do~rusal programlama modelimizin ~ozUmUnde kullandi~i
miz LINDO paket programi, modelimizin primal ve dual 
~ozUm sonu~larini (Tablo 6.10 ve Tablo 6.11) birlikte 
vermektedir. Ancak, biz, konunun daha iyi anla~ilmasi 
amaciyla, dual ~ozUme temel olan modeli tanitmakta 
yarar gorduk. 
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TABLO: 6.12 
Primal Modelin Duali 

M1N 12701.~0605 Yl + ~973.698~3 Y2 + 137270.3b938 Y3 

+ 1661.85000 Y4 + 22360 Y5 + 58069.52734 Y6 + 

12241.8~645 Y7 + 267.99948 YB + 7600.00049 Y9 + 

17111.19500 Y10 + 3872 Yll + 20000 Y12 + 40000 Y13 

+ 20000 Y14 + 20000 Y15 + 40000 Y16 + 20000 Yl~ + 

20000 Y18 + 40000 Y19 + 40000 Y20 + 40000 Y21 + 

40000 Y22 + 20000 Y~3 + 20000 Y24 + 40000 Y25 + 

40000 Y26 + 20000 Y27 + 40000 Y28 

SUBJECT 10 

2) 0.2497 Y1 + 0.249 Y2 + 1.97 Y3 + 0.644 Yb + 1.246 Y6 

+ o.o~ Y9 + v12 >= 2570.43994 

3) 0.09 Yi + 0.008 Y2 + 1.38 Y~ + 0.237 Yb + 0.352 Y6 

+ Y13 >= 2353.22998 

4) 0.002 Yi + 0.03Y Y3 + 0.00~9 Y4 + 0.018 y~ + o.o~ Yll 

+ Y14 >= 28.92 

5) 0.33 Y9 + 0.39 Y10 + 0.0416 Y11 + Ylb >= 18408 

6> 0.003 Yl + 0.015 Y2 + 0.04 Y3 + 0.0044 Y4 + 0.0513 Y7 

+ 0.0028 YlO + 0.002 Yl1 + Y16 >= 10.55 

7> 0.029 Yl + 0.079 Y2 + 0.26 Y3 + 0.196 Y6 + Y17 >= 312.5 

8) 0.27 Y~ + 0.299 Y6·+ 0.27 Y7 + 0.039 Yll + Yl8 >= 1473 

9) 0.094 Yl + 0.099 Y3 + 0.0125 Y6 + 0.02/ YI + 0.005 Y11 

+ Y19 >= 66.7 

10} 0.0025 Y1 + 0.0069 Y2 + 0.0269 Y3 + 0.0058 Y4 + 0.0~9 Y11 

+ Y20 >= 31.26 

11> 0.0575 Y1 + 0.0042 Y4 + 0.00)6 YB+ Y21 >= 30.77 

12> 0.0022 Yl + 0.023 Y4 + Y22 >= 10.76 
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13> 0.0175 Yl + 0.21 Y3 + 0.045 Y6 + 0.083 Y7 +0.15 Y10+ Y23 

>= 329.87994 

14> 0.0025 Yl + 0.0025 Y2 + 0.0386 Y3+0.00389 Y4 +0.0183 Y7 
/ 

+ 0.005 Yll + Y24 >= 27.1 

15> 0.0042 Yl + 0.0167 Y3 + 0.0055 Y6 + 0.005 Y10 + Y25 

>= 33.31 

16> 0.0042 Yl + 0.042 Y2 + 0.0025 V4 + Y~6 >= 3~7.57001 

17) 0.038 Y6 + 0.02 Yll + Y27 >= 117.67 

18> 0.0175 Y1 + 0.7082 Y3 + 0.275 Y6 + 0.066 Y~ + 0.15 Y10 

+ Y28 >= 11439.7998 

END. 
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TABLO: 6.13.l. 
Primal Modelin Dualinin AtBlyelerin ve Aro Mamul ve Por~alorin 

Firsat Moliyetlerini Veren ~BzUmU 

OBJECTIVE FUNCllON VALLI~ : .102961100E+10 

VARIABLE VALUE F!EDUCED COST 
---------- ----------- ------------

Y1 441.401900 • (1(1(>(1(1(1 

Y2 .000000 • 001 9:;,:.;,:. 

y-:r ...... 44.027930 • (>(l(>C)(l(I 

y4. 425.605100 .000000 

Y5 84(). 1031 (l(l • (>00(>00 

Y6 1470.6/4000 .000000 

Y7 • (l(l(l(l(l(I .016846 

Y8 473.927400 • 000000 

Y9 • (l(l(l(l(l(I • (l(l(l(l(l(I 

Y10 1644.861000 • 000(>(1(1 

Y11 493. 204'~(1(1 • (l(l(l(l(l(I 

Y12 • 000000 • 00195:::.:. 

Y13 1535.964000 • (l(l(l(l(l(I 

Y14 .000000 17925.710000 

Y15 17745.990000 • (10000(1 

Y16 • 000000 2b. 5820'.30 

Y17 • 0(>0000 19138.230000 

Y18 1002.146000 .000000 

Y19 • 000000 36 732. 580(>(1(1 

Y2C> 7.268648 .000000 

Y21 • 0000(>(> 4 736. 91Cl(>(l0 

Y.22 • (>(>0000 1. 3945::.a 

y..., .... 
~ ..... · • OOC>C>C>CI 4.890625 
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Y24 20.175390 • 000000 

Y25 14. 4C>783(1 • (>00000 

Y26 354.652100 • (>(>(l(l(l(l 

Y27 51.920280 • (l(l(>(l(l(l 

Y28 1C>"749. 7:3(l(l(l(l • 000000 
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TABLO: 6.13.2. 
Primal Modelin Dualinin t~letmenin Korini Maksimize Eden 

Optimal Uretim Miktarlarini Veren ~BzUmU 

1 > OBJECTIVE:. FUNCl ION VALUE : • 102961100E+10 

ROW SLACK OR ~URPLUS DUAL PRICES 

2) • OOOC>C>O -20000.000000 

3) .000000 -40000.000000 

4) .(100000 -20 / 4. 285(1(1(1 

5) .000000 -20000. (100000 

6) • OOC>OC>O -39974.420000 

7> .000000 -861. 77:::.\200 

8) • 00000(> -20000. (1(>000(1 

9) .000000 -3267.42~000 

10) • 000000 -40000. (1(10000 

11) .000000 -35263.090000 

12) .000000 -39998.610000 

13} .000000 -19990. 11(1000 

14} • OOOC>OO -20000.000000 

15) .000000 -40000.000000 

16) • 00(>(>(10 -40000. (1(l(l(l(l0 

17) .000000 -2(>0(10. (l(l(l(l(l(l 

18) • 00(H)(lf.) -400(>0. C>OC>OOO 

NO. ITERATIONS= 30 
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6.2.2. At6lyelerin Kapasite Birimi Ba~1na F1rsat 

Maliyetleri Temel Al1nmak Suretiyle Oretimine 

Kald1klar1 Ara Mamul ve Par~alardaki Katk1 

Marjlar1n1n ve Transfer Fiyatlar1n1n Saptan-

mas1 

At6lyelerin kapasite birimi ba~1na f irsat maliyet-

leri belli olduktan sonra, aro momul ve por~olor1n ot6lye-

ler oras1ndaki transfer f iyatlarin1, 8nermi~ olduOumuz op-

timum transfer f iyat1 gene! kural1na uygun olarak belirle-

yebilmek i~in, at8lyelerin kapasite birimi ba~1na, firsat 

maliyetlerini temel almak suretiyle, -era mamul ve par~a

lardaki katk1 marjlar1n1 (firsat maliyetlerini) belirleye-

biliriz (1). 

ltibari kor merkezi olarak kabul edilen bir b61UmUn 

firsat maliyetini (kaynak birimi ba~ina bulunan) temel al

mak suretiyle bir maldaki katk1 marj1n1 (firsat maliyeti), 

b81UmUn s6zkonusu malin bir birimi i~in kulland101 kaynak 

(8rne~imizde kapasite) miktar1 ile b61UmUn kaynak (8rne~i

mizde kapasite) birimi ba~ina firsat maliyetini ~arpmak 

suretiyle bulabiliriz. 

Tablo 6.14. 'de, at8lyelerin firsat maliyetleri te

mel alinarak, Uretimine kat1ld1klar1 ara mamul ve par~a-

(1) ~al1~mam1z1n be~inci b81UmUnde 8nerdi~imiz optimum 
transfer f iyat1 gene! kural1na g8re, bir b81UmUn bir 
mol i~in uygulayoca~1 optimum transfer f iyot1n1n; o 
mol1n o b81Umdeki stondart de~i~ken Uretim maliyeti 



TABLO: 6.14 
At~lyelerin Firsat Maliyetleri Temel Alinarak 5ndingil ve Aksami Ile llgili 

Katki Marjlarinin Bulunmasi 

(Xl) DtNGiL BA~I {X2) 
A.Y AR PULU (X3) ON ORTA DiNGIL KQ.APLE (SA~/SOL) ON SPORT (X4) · 

AT5LYELER FIRSAT Gerc;ek Gerc;ek Gerc;ek Gerc;ek 
MALlYETt Katki Katki Katki Katki 

St.Zaman Marji St.Zaman Marji St.Zaman Marji St.Zaman Marji 

Kesim 441.40 0.2497 110. 22 0.09 39.72 0.002 0.882 

Demirhane 0 0.249 0 0.008 0 
Torno 44.02 1.97 86.72 1.38 60.747 0.039 1.716 

Sac;i~leri 425. 60 0.0039 . 1. 66 

Kaynak 840.104 0.644 541.02 0.237 199.10 w 
0 

Tesviye 1470.67 1.246 1832.45 0.352 517.675 ..... 

- Isil i~lem 0 0.018 0 t1 
~~ Kaplama 473. 92 &::: )>;" 
8 Ct.I 

0.33 0 Ill [E.. DBkUm 0 0.05 0 
tJ " -. ... 0: g;· <.qc ~! i~leme 1644.86 0.39 641.49 

'<:; ~ 0. 

0....,. Boya 493.20 0.05 24.66 0.0416 20.51 t::J t:· F J::l • c 

~~ TOP LAM 2570 .41 817.242 28.92 662 
1-f r::: 
~2 CD ,_ 
£i f'J 



ARA PULU (X5) 
Gerc;ek 
Katki 

St.Zaman Marji, 

0.003 1.3.24 

0.015 0 

0.04 1.76 

0 .0044 1.87 

0.0513 0 

0.0028 4. 60 

0.002 0.98 

10.53 

TABLO: 6.14 

Atolyelerin Firsat Maliyetleri Temel Al1narak Ondingil ve Aksam1 lle ilgili 

5N AKS TAHD1T 
PAR<;ASI (X6) 

Gerliek 
Katki 

St.Zaman Marji 

0.029 12.00 

0.079 0 
l 

0.26 11.44 

0.196 288.25 

312.50 

Katki Marjlar1n1n Bulunmasi 
(Devarn} 

KAP/JMA CONTASI 
Ra:> Mtli KOLU(X7) KAMALI PiM (XS} (X9} 

St.Zaman 

0.27 

0.299 

0.27 

0.039 

Gerc;ek 
Katki 
Marji 

11.88 

439 .73 

0 

19.23 

470.84 

St.Zaman 

0.094 

0.099 

0.0125 

0.027 

0.005 

Gerc;ek 
Katki 
Marji St.Zaman 

41.50 0.0025 

0 .0069 

4.35 0.0269 

0.0058 

18.38 

0 

2.466 0.039 

66.70 

Gerc;ek 
Katki 
Marji 

1.103 

0 

1.184 

2.468 

19.23 

23.98 

w 
0 

"' 



TABLO: 6.14 

At8lyelerin Firsat Maliyetleri Temel Alinarak Ondingil ve Aksami Ile llgili 

Katki Marjlarinin Bulunmasi 

(Devam) 

AR.A HALKA (XlO) 
RULMAN KAPA(;I SA~I 

(Xll) PtM (Xl2) AYAR PULU (Xl3) 

Gerc;ek Gerc;ek Gerc;ek Gerc;ek 
Katki Katki Katki Katki 

St.Zaman Marji St.Zaman Marji St.Zaman Marji St.Zaman Marji 

0.0575 ·. 25.38 0.0022 0.971 0.0175 7.724 0 .0025 1.103 

0.0025 0 

0.21 9.24 0.0386 1.699 
0.0042 1.787 0.023 9.788 0 .00389 1.655 

w 
0 
w 

0.045 66.18 

0.083 0 0.0183 0 
0.0076 3 .60 

0.15 246.73 

0.005 2.466 

30.77 10.76 329 .88 6.923 13.14 



TABLO: 6.14 
Atijlyelerin Firsat Maliyetleri Temel Al1narak Ondingil ve Aksami lle llgili 

ARA HALKASI (Xl4) 

St.Zaman 

0.0042 

0.0167 

0.0055 

0.005 

Gerc;ek 
Kotki 
Marji. 

1.853 

0.735 

8.08 

2.466 

13.14 

Katki Marjlarinin Bulunmasi 

TOZ KAP~I (Xl5) 

Gerc;ek 
Katki 

St.Zaman Marji 

0.0042 1.853 
0.042 0 

0.0025 1.064 

2.917 

(Devam) 

KAPAK {Xl6) 

St.Zaman 

0.038 

0.02 

Gerc;ek 
Katki 
Marji 

55.88 

9.86 

65.74 

ON AKS 
(SA~/SOL) (Xl7) 

Gerc;ek 
Katki 

St.Zaman Marji 

0.0175 7.72 

0.7082 31.17 

0.275 404.43 

0.066 0 

0.15 246.73 

690 .05 

w 
0 
~ 
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lordoki kotk1 morjlar1 belirlenmi~tir. Toblo 6.14 incelen-

di~inde, otolyelerin arc momul ve par~olordaki katk1 marj-

lar1n1n; ara mamul ve par~alar1n atolyelerdeki standort 

i~lem zamanlar1 (atolyelerin ara mamul ve par~alar1n bir 

birimi i~in kulland1klar1 kapasite miktar1-DtS/Br) ile 

atolyelerin kapasite birimi ba~1na (Dis), firsat maliyet

lerinin (R/D!S) ~arp1lmas1 sonucu bulunduklar1 gorUlUr. 

Ayr1ca modelimizin dual 'ozUmUnde firsat maliyeti bulunmo

m1~ olan atolyelerin, i~lem yapt1klar1 ara mamul ve par~o

lar i~in herhangi bir katk1 marj1 sa~layamad1klar1 bir 

ba~ka ifade ile, i~ledikleri ara mamul ve par~alar1n kat

k1 marjlar1ndan pay alamad1klor1 gorUlmektedir. 

At~lyeler oras1ndaki transfer f iyatlar1; kolayl1k 

sa~lamak ve ayn1 i~Iemleri tekrar tekrar yapmamak i~in, 

ileride a~1klayaca~1m1z baz1 sonu~lari ~ikarmam1zda tipik 

ornek te~kil eden, on orta dingil ara mamulU ve on sport 

par~asi i~in belirlenecektir. ~n dingil ve onsportun 

transfer f iyatlar1n1, onermi~ oldu~umuz optimum transfer 

f iyatino uygun olarok belirleyebilmek i~in once, sozkonu

su ara momul ve par~on1n, Uretimine kot1lon otolyelerdeki 

stondart de~i~ken Uretim moliyetlerini belirlememiz gerek

mektedir. ~n orto dingil ve on sport'un atolyeler itiba

riyle stondort de~i~ken Uretim moliyetleri Tablo 6.15. 'de 

bulunmu§tur. 

(.) ile, bolUmUn o maldoki firsat maliyetine e~it olan 
ger~ek kotk1 marj1n1n toplam1 olorak bulundu~u hat1r
lanacakt1r. Doha geni~ bilgi i~in bkz., 5.BolUm, 
s. 190, 195. 
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Tablo 6.16.1. 'de on dingilin, Tablo 6.16.2. 'de ise, 

on sportun, atolyeler arasindaki transfer f iyatlari gorUl

mektedir. On dingil ve on sportun, atolyeler aras1ndaki 

transfer f iyatlari, onermi; olduOumuz optimum transfer fi-

yeti genel kuralina uygun olarak, atolyelerin era mamul ve 

par~alardaki, standart de~i;ken maliyetleri ile katk1 marj

lari toplanmak suretiyle bulunmu;tur (1). ~rneOin, Tablo 

6.16.l. 'de, on dingilin kesim atolyesindeki transfer fiya

t1n1n (2717.54 n/Br), on dingilin kesim atolyesindeki 

standart de~i~ken Uretim maliyeti {2607,32 U/Br) ile kat

k1 marjinin (110.22 U/Br) toplami olarak bulundu~u gorUl-

mektedir. Ayrica, ara mamul ve par~alarin bolUmler arasin-

daki transfer f iyatlari, ayni zamando satin olan bolUmle-

rin de~i;ken maliyetleri oldu~u i~in, atolyelerin transfer 

f iyotlori belirlenirken, di~er otolyelerden transfer et

tikleri par~alarin transfer f iyatlari, atolyelerin maliye

ti olarok gozonUne alinmi~tir. erne~in, Tablo 6.16.l. 'de, 

torna atolyesinin, demirhaneden 3721.07 U/Br ve dokUm 

atolyesinden 515.55 U/Br transfer fiyati ile transfer et

ti~i par~alarin transfer fiyotlarinin toplom1 (4836.66 
-

U/Br), torna otolyesinin, tesviye atolyesine yapti~i 

tkansferlerin f iyoti belirlenirken, torna otolyesinin mo-

liyeti olarak gozonUne alinmi~lardir (2). 

(1) Transfer fiyotlari arc momul ve par~alor1n bir birimi 
i~in belirlendiklerinden, arc mamul ve par~alarin 
standart deOi~ken Uretim maliyetleri ile katk1 marj
lar1n1n birim ba~ina olduklar1ni, ayrica !fade etmeye 
gerek duyulmami~t1r. 

(2) Tablo 6.16.l incelendiOinde, on dingilin, Uretim atol
yelerindeki i~lem s1ros1 nedeniyle, atolyeler di~er 



TABLO: 6.15 
On Orta Dingil ve 5n Sport'un Atolyeler ltibariyle Standart Degi~ken 

Oretim Maliyetlerinin Bulunmasi 

5N ORTA DtNGtL ON SPORT 

D.M.M D.t.M G. l.M D.M.M' D. t .M G. I.M 
(TL/B) (TL/B) (TL/B) TOP (TL/B) {Tl/B) (Tt/B) TOP 

ATOLYELER (T6.2) (T6.7) (T6.7) (TL/B) (T6.2) (T6.7) (T6.7) (Tl/B) 

Kesim 1407, 52 185,27 1014, 53 2607, 32 
Demirhane 182, 79 820, 74 1003,53 

Torno 6965, l 1406, 58 5397,8 13769,48 

Sa~ I~leri 

Kaynak 483 1924,27 2407, 27 

Tesviye 877,18 4249,23 5126,41 w 
0 

Isil I~lem ....... 

Kaplama 
D6kUm 351,45 36, 8 127,3 515,55 7150 242,88 840 8232,88 

l~leme 269, 1 951, 6 1220, 7 

Boya 31,3 107, 12 138,42 

TOP LAM 8724,07 3171,62 13533,87 25429,56 7150 543, 28 1898, 72 9592 



308 

TABLO: 6.16.l 

C>n Dingilin At<:Slyelerin Firsat Maliyetleri ·Temelinde Bulunan 
Katki Marjlari Esas Alinmak Suretiyle Atcslyeler Arasindaki Transfer 

Fiyatlarinin Saptanmasi 

(Alici BCSlUmUn) Birim Standart At<:Slyele- (Sahci Balumun) 
TRANSFER De~. Or .Mal. rin Katki TRANSFER 

FlYATI (TL/Br) Marjlori FlYATI 
ATC>LYELER (TL/Br) (T6.12) (Tt/Br) (TL/Br) 

(T6.ll) 

Kesim 2607, 32 110, 22 2717,54 

Demirhane 2717,54 1003, 53 0 3721,07 
Desk um 515,55 0 515,55 
Torno 4236, 62 13769,48 86, 72 18092, 82 
Tesviye 18092, 82 5126, 41 1832,45 25051, 68 
Kaynak 25051, 68 2407, 27 541, 02 28 000 

TOP LAM 25429,56 2570, 44 28 000 

TABLO: 6.16.2 

C>n Sportun At<:Slyelerin Firsat Moliyetleri Temel inde Bulunan Katki 
Morjlari Esas Alinmak Suretiyle At<:Slyeler Arasindaki Transfer 

Fiyatlarinin Saptanmasi 

{Ahci Bcslumun) Birim Standart At<:Slyele- (Sahci Bcslumun) 
TRANSFER De~. Or .Mal. rin Katki TRANSFER 

FlYATI (TL/Br) Marjlari FlYATI 
{TL/Br) (T6.12) (TL/Br) (TL/Br 

ATC>LYELER (T6.ll) 

Desk um 8232,88 0 8232,88 

I~leme 8232 ,,88 1220 .,7 641,49 10 .095,07 

Boy a 10095 ,07 138,42 20 ,51 10 .. 254 

TOPLAM . 9592 662 10. 254 
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Balumler aras1nda transfer edilen mallarin f irma 

dUzeyindeki firsat maliyeti ile, s8zkonusu mallarin balum-

ler dUzeyindeki firsot maliyetleri arasindaki ili~kiyi ga

rebilmek i~in, an dingil ve ansportun f irma duzeyinde elde 

edilen katki marjlar1 (firsat maliyetleri) ile, atalyeler 

dUzeyinde elde edilen katk1 marjlar1n1 (firsat maliyetleri) 

Tablo 6.15. 'de, an dingilin Uretimini ger~ekle~ti

ren atalyelerin 8n dingildeki katki morjlari toplam1n1n 

2570.44 U/Br), Tablo 6.8. 'deki an dingilin firmo dUzeyin

deki katk1 marjina (2570.44 U/Br) e~it oldu~u, gBrUlUrken, 

an sport par~asindo, atalyelerin katk1 marjlari toplam1n1n 

(662 U/Br), an sportun firma dUzeyinde elde edilen kotki 

morjindan (18408 R/Br), oz olduOu garulmektedir. On dingi-

lin firma ve bBlUmler dUzeyinde elde edilen katk1 morjlor1 

birbirine e~it olduOu i~in, en son balUmdeki transfer f i

yati (28.000 U/Br), sat1~ fiyatino e~it olorok bulunmu~-

tur. On sport par~as1n1n en son balUmdeki transfer fiyot1 

(.) tablolardan farkl1~olarak dizilmi~lerdir. Bununla bir
likte, arneOimizdeki Uretim atalyeleri itibori kcr 
merkezi niteliOinde olduklori i~in, her ne ~ekilde di
zilirlerse dizilsinler, Uretimine kot1ld1klar1 mallar
dan saOlayacaklari katki marjlari deOi~meyecektir. Bir 
ba~ka~ifade ile, bir anceki atalyenin transfer fiyat1 
yUkselse dahi, sazkonusu atalyenin, katki morji deOi~
meyecek, ancak transfer fiyati yUkselecektir. Bayle bir 
durumun kcr merkezleri i~in sazkonusu olmas1 durumunda, 
bir anceki balumun transfer f iyat1, kar merkezinin ma
liyetlerini yUkselteceOinden, di~ pazar f iyot1 kor~1-
s1ndo elde edebileceOi katk1 morj1 dU~ecektir. Bayle 
bir durum kor~1s1ndo, kor merkezi, katk1 marj1 yUksek 
olan bir diOer mamulUn katk1 marj1n1 firsat maliyeti 
olorak kabul etmek suretiyle, sazkonusu mamulUn Ureti-



310 

(10.254 R/Br) ise, sat1~ fiyat1ndan (28.000 R/Br), firma 

dUzeyinde elde edilen katk1 marj1 ile b61Umler dUzeyinde 

elde edilen kitk1 marj1 aras1ndaki fork (17746 R/Br) kadar 

daha du~uktur. 

Bu durum bize, itibari kor merkezleri transfer f i-

yatlar1 bBlUmlerin (itibari kor merkezlerinin) firsat ma-

liyetleri temelinde belirlenirken, herhangi bir ara mamul 

veya par;an1n firma dUzeyinde elde edilen katk1 marj1n1n 

(firsat maliyetinin) Uretimine kat1lan bBlUmlerin (itibari 

kar merkezlerinin) katk1 marjlari (firsat maliyetleri) 

toplam1ndan fazla olabilece~ini gostermektedir (1). 

Bize gore, bir mal1n firma dUzeyindeki katk1 marj1-

n1n (firsat maliyetinin), Uretimine kat1lan bolUmlerin 

katk1 marjlari toplam1n1 (firsat maliyetlerini) a~mas1, 

soz konusu mal1n pazar f iyat1n1n, mal1n Uretimini ger;ek-

le~tiren bo!Umlerin de~i~ken maliyetlerinin ve katk1 marj-

(.) minden vazge;ebilecek ve onun i;in kulland1~1 Uretim 
kapasitesini, daha kcrl1 olan mamulUn Uretimine kayd1-
rabilecektir. 

(1) Oretim bolUmlerinin ara mamul ve par;alardaki katk1 
marjlari, primal modelin dualinin ;ozUmUnde, primal 
modelin ama; fonksiyonundaki katk1 marjlar1 esas 011-
narak bulunan Uretim bolUmlerinin f irsat maliyetlerine 
gBre belirlendikleri i;in, bolUmlerin herhangi bir 
maldaki katki marjlar1n1n toplam1, sBzkonusu mal1n 
firma dUzeyindeki katk1 marj1n1 a~amaz. Ayt1ca, Uretim 
bBlUmlerinin herhangi bir maldaki katk1 marjlar1, bu 
bBlUmlerin f irsat maliyetlerine gBre belirlendi~inden, 
bBlUmlerin sozkonusu mal1 Uretmek i;in kulland1klar1 
kapasitelerini (kaynaklar1n1) ba~ka bir mol1n Ureti
minde kullanmalar1 durumunda do, f irman1n toplam katk1 
marj1ndan alacaklar1 pay de~i~meyecektir. 
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lar1n1n toplam1n1; yani malin son b81Umdeki transfer f i-

yot1n1 o~masindon koynaklonmoktadir. 

Bu durum, bizi, bir molin f irma dUzeyindeki kotki 

marj1n1n, itibari kor merkezi olarak kobul edilen b81Umle

re do01t1m1 ile ilgili olorok, bir molin Uretim noktosin-

daki kotki morji kovromi ile, pozor fiyotindon koynoklonon 

kotki morj1 kovrom1n1 ge~i~tirmeye y8neltmi~tir. 

Bizce, bir molin Uretimine kotilon b81Umlerin kay-

nak birimi bo~ino f irsot moliyetleri ile s8zkonusu mol 

i~in kullond1klor1 koynok miktorlor1n1n ~orp1mlar1 toplo-

mi, o molin Uretim noktosindaki kotki morj1n1 verecektir. 

S8zkonusu molin, firma dUzeyinde elde edilen kotk1 morji 

ile Uretim noktos1ndoki kotki morj1 arosindoki fork ise, 

o mol1n pozardoki fiyatindon kaynoklanon katki morj1d1r 

( l) . 

Toblo 6.17. 'den, 8n dingilin firmo dUziyinde elde 

edilen kotki morji ile Uretim noktosindoki kotki morj1 

(1) Bir mol1n Uretim noktos1ndoki kotk1 morj1n1n, ger~ekte, 
o molin firmo dUzeyindeki kotki marj1n1n, b81Umlerin 
firsot moliyetleri ve kullond1klar1 koynok (koposite 
birimi) miktorlor1 esas olinmok suretiyle s8zkonusu 
malin Uretimine kot1lon b81Umlere do§1t1lon kism1n1 
g8sterdiOi ve oyrico 0~1klomalar1m1zda Uretim ot8lye
lerinin sorumluluk merkezi tipi olarok, itibori kor 
merkezleri olduklori g8zden uzok tutulmomol1d1r. lti
bori kar merkezleri ile kor merkezleri i~in bulunon 
f1rsot moliyetleri ve firmo dUzeyindeki kotk1 morjlo
r1n~n anlom ve kapsomlor1n1n forkl1 oldu~u bilinmeli
dir. 
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e~it olduOundan, s6z konusu ara mamul i~in pazar f iyatin-

don kaynaklanan bir katki marjinin olmadiOi g6rUlmektedir. 

On sport par~asinin ise, firma dUzeyindeki katki marjinin 

{18408 U/87) Uretim noktasindaki katki marjini {662 U/Br) 

a~an kismi kadar; 17746 U/Br lik pazar f iyatindan kaynak

lanan bir katki marjinin olduOu g6rU1Ur (1). 

TABLO: 6.17 

~ Dingil ve On Sport'un Firma DUzeyinde Sa~lanan Katki Marjlarinin 

Oretim Noktasindaki Katki Marji fle Pozar Fiyatindan KaynaklanJn 

Katki Marjlarina Ayrilmasi 

Oretim 
Firma Noktasindaki Pozar 
DUzeyindeki Katki Marji Fiyatindan 

Ara Mamul/ Katki Marji {n/Br) Kaynaklanan 
Par~a {n/Br ){T 6. 8) Orani {T6.13.l-2) Orani Katki Marji Orani 

~ Dingil 2570,44 %100 2570,44 %100 

On Sport 18408 %100 662 %0.50 17746 %96,40 

EOer, Tablo 6.16.2. 'deki, 6n sportun, boya atBlye

sindeki transfer fiyati Tablo 6.8. 'deki pazar fiyatina 

e~it olmu~ olsaydi, Tablo 6.15. 'de, 6n sport i~inde, pazar 

fiyatindan kaynaklanan bir katki marjindan s6z edilemeye

cekti. On sportun pazar fiyatindan kaynaklanan katki mar

jinin bu denli yUksek olmasi; maliyetinin U~ kati bir f i-

(1) Tablo 6.14 incelendiOinde, Brne~imizde, 6n dingilin 
di~inda, x3 , x5 , X~, x8, x10 , X11 ve x12 par~alarin1n do firma dUzeylndeRi katki marjlar1 ile, Uretim nokta
s1ndaki katk1 marjlar1n1n e~it olduklar1 g6rU1Ur. 
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yotla sotilon par~anin, f~rmo dUzeyinde so~lonan kotki 

marjinin yUksek olmosinin yonisiro, por~onin Uretimine ko-

tilon bolUmlerin kiso i~lem zomonlori nedeniyle, sozkonusu 

por~anin firmo dUzeyindeki katki morjindan kU~Uk bir pay 

olmolarindan koynoklonmoktadir. 5n sportto doho fozlo 

atolyenin doho uzun zomon i~lem yopmolori durumundo, on 

sportun Uretim noktosindoki kotki morji ortarken, pozop 

fiyotindon koynaklanon katki morji do ozalacaktir (1). 

Primal modelin ~ozUmU (Tablo 6.10) sonucundo bulu

nan firmonin toplam kotki marji (l.029.611.000 n} ile, 

otolyelerin kapasiteleri ile kopasite birimleri ba~ino 

firsot maliyetleri {dual price} ~orp1mlor1n1n toplomi ola-

rak bulunon f irmanin Uretim noktosindaki toplam kotki mar-

ji (146.713.905 n} orasindaki fork (882.897.005 n), firma-

nin pozor fiyotindan koynoklonon toplam katki morj1n1 gos-

terecektir (2). Firmonin Uretim noktosindoki toplom kotki 

(1) Bu noktodo, bir molin firmo dUzeyindeki kotki morji 
ile Uretim noktosindoki kotki morji orosindoki fork, 
pozorloma fooliyetlerinin etkinliginden ~ok, sozkonusu 
molin pozor degerinden {fiyoti} kaynoklandigi i~in, 
yonli~ bir onloyiJP neden olmomak omaciylo, soti~ nok
tosindo elde edilen kotki morji olorak ifode edilme
mi~tir. Pozorlamo faaliyetleri ne kodor etkin olurso 
olsun pozor fiyoti dU~Uk bir molin, firma dUzeyindeki 
kotki morji ile Uretim noktasindoki kotki morji oro
sindoki fork do (pozar f iyotindon koynoklanon katki 
morji} ku~uk olocaktir. 

(2) Firmonin Uretim noktas1ndaki toplom kotki morji, her
bir otolyenin Uretim noktosindaki toplom kotki morjlo
ri toplanarak bulunmu~tur. 

X atolyesinin Uretim noktosindoki toplom kotki 
marji = X atolyesinin yillik bUt~elenen ~ali~ma kopo
sitesi (DtS/YIL}x X otolyesinin koposite birimi ba~i
na fir$ot moliyeti {n/DtS), formulunden hareket ede
rek, firmonin Uretim noktosindoki toplom kotki morji: 
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marj1, bir ba~ka yoldan, at6lyelerin Tablo 6.14. 'deki, 

herbir ara mamul ve par~odaki birim katk1 marjlar1n1n 

toplam1 ile, sijzkonusu ara mamul ve par~olor1n Toblo 6.10 

daki optimal Uretim miktarlor1 ~arp1mlor1 toplanmak sure-

tiyle de bulunobilir (1). 

ltibori kor merkezleri i~in sijzkonusu olan bir mo-

11n Uretim noktosindoki kotk1 morj1 ile bir molin pazor 

fiyatindan koynaklonan katk1 marj1 kavramlar1, ger~ek kor 

merkezleri i~in ne anlama gelmektedir? 

Bu sorunun cevab1n1, ger~ek ve itibari kor merkez-

lerinin bir moldaki kotk1 morjlar1n1n (firsat maliyetle

rinin) nasil bulunduklar1n1 ve ne anlama geldiklerini 

a~iklayarak verebiliriz. 

( . ) Kesim aU:Slyesinin Ur. nok. Boya aHSlyesinin Ur. nok. 
top. Katk1 morj1 top.katk1 marj1 
(12701.706 D1S/VILX441.4 Tl/DIS)+ .... + (3872 D1S/YILX493.2 TL/DIS) 
Firmonin Uretim noktasindaki toplam katk1 marj1 
= 146.713.905 TL/VIL olarak bulunmu;tur. 

(1) Firmanin Uretim noktasindaki toplam katk1 marj1, herbir aro 
mamul ve par~anin Uretim noktasindaki katk1 rnarj1 (atijlyelerin 
sijzkonusu era mamul ve par~alordaki birim katk1 rnorjlar1n1n 
toplam1}, arc mamul ve par~alarin optimal Uretim miktarlar1 ile 
~arpilmak suretiyle bulunmu~tur. 

Xl era mam.Ur.nok. X17 par~.Ur.nok.top. top.katk1 marj1 katk1 marj1 
(2570.44 TL/BrX20.000 BR/VIL)+ ..... (690.05 TL/BrX40.000 Br/VIL) 

Firmanin Uretim noktas1ndaki toplam katk1 marj1 

= 146.713.905 TL/VIL . 
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Ger~ek bir kor merkezinin bir maldaki f irsot mali

yeti, kcr merkezinin o malla ilgili olarak f irmoya, f irmo 

d1~1ndan saglayabilecegi, ger~ek bir kor katk1s1n1n (oner

mi~ oldugumuz optimum transfer fiyati gene! kurolinda ta

n1mlad1g1m1z, kar merkezlerinin bir maldaki ger~ek katki 

malin sat1~1ndan elde ettigi katki morj1n1n tamam1, kar 

merkezinin o maldaki firsat maliyetini gosterir (1). Bir 

kor merkezinin bir maldaki f irsot maliyeti, bolUmlerin 

itibori kor merkezleri olorok kabul edildigi bir f irmoda, 

bir malin firmo dUzeyindeki katki morjina (firsot maliye

tine) e~ittir. 

ltibori kcr merkezlerinin, Uretmi~ olduklari veya 

Uretimine kat1ld1klor1 (otolye tipi Uretim yopon i~letme

lerde) mallari bizzat, firmo d1~1ndo satmo olonoklori bu-

lunmod1g1 i~in, bu mollorin kotki morjlori, firmon1n so-

ti~ fooliyetleri vos1tos1yla elde edilirler. Bu nedenle, 

bize gore, itibori kor merkezlerinin bir molin firmo dUze-

yinde saglonan katki marjina, ancak o mal1 Uretmek sure

tiyle katkido bulundukiar1 kobul edilebilir. Bunun i~in 

de, itibari kar merkezlerinin bir maldoki f irsot maliyet

leri; yanlizca, o molin Uretimi i~in kulland1klar1 kaynok 

(1) Bir malin ~e~itli kcr merkezlerinde i~lem gormesi ve 
tomamlan1ncoyo kodor bir pazor fiyat1n1n olmamasi du
rumundo, mol1n kar merkezleri arosindoki tron~fer f i
yatlor1, matemotik progromloma metodlorindan biri kul
lon1lorok bulunon~ bolUmlerin (kcr merkezleri) koynok 
birimi bo~1na f irsot maliyetleri temel olinorok septa-
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miktarlari ile, kaynak birimi ba~ina f irsat maliyetleri 

(matematik programlama metodlarindan herhangi biri kulla

nilmak suretiyle bulunabilecek) ~arpilmak suretiyle bulu-

nan malin Uretim noktasindaki katki marjina e~ittir. 

ltibari kor merkezlerinin bir maldaki katki marjla-

rinin o malin Uretim noktasindaki katki marji ile sinirli 

olmasi, bize, se~ilecek itibari kor merkezi transfer f iyat 

yontemi i~in rehberlik eder. Se~ilen yontemin, itibari kor 

merkezlerine, bir malin f irma dUzeyindeki katki marj1ndan, 

o malin Uretim noktasindaki katki marjinin UstUnde veya 

altinda katki marj1 tahsis etmesi, sozkonusu yontemin uy-

gun olmad1~1n1 gosterir. ~UnkU, bolUmlere, sozkonusu malin 

Uretim noktasindaki katki marjindan fazla veya oz katki 

marji tahsis edilmesi, bolUmlerin performanslar1n1n yanli~ 

olarak de~erlendirilmesinin yan1s1ra, verimsLz olmalarina 

do neden olabilecektir. ~rne~in, bir bolUme Uretimdeki 

katk1s1n1n altinda bir katk1 marj1 tahsis edilmesi duru~ 

munda, bolUm yoneticisi, bolUmUne tahsis edilen katk1 mar-

jinin,bolUmUnUn Uretimdeki ger~ek katk1s1n1 yans1tmad1~1 

kanaati ile verimlili~l arttirma konusu~daki gayretlerini 

kisabilir. Bir bolUme Uretimdeki katk1s1n1n UstUnde bir 

katk1 marji tahsis edilmesi durumunda do, bolUm yoneticisi 

gev~eyebilir. 

( . ) nabilir. Ancak, bu durumda iHzkonusu mal i~in bolUmle
rin itibari kor merkezleri ·olarak kabul edildikleri 
bilinmelidir. 
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ltibari kar merkezi transfer f iyatlar1n1n, dogrusal 

programlama metodu kullanilarak bulunacak f irsat maliyet

leri temelinde nasil belirlendigini, uygulama ~al1~mas1 

yapt1g1m1z i~letmenin, 6rnek ald1g1m1z ara mamul, par~a ve 

b61Umleri Uzerinde a~1klad1ktan sonra, itibari kor merkez-

leri transfer fiyatlarinin, katki marji y6ntemine g6re na-

sil bulunacaklarini, yine Brnek alinan arc mamul, par~a ve 

b61Umler Uzerinde gBstermeye ~al1~aca~1z. 

BolUmUn sonunda bu iki yBntemi birbirleri ile kar-

~ila~tirmak suretiyle, bize gBre, itibari kor merkezleri 

i~in en uygun olan yontemi belirlemeye ~al1~acag1z (1). 

6.3. ITIBARI K~R MERKEZI TRANSFER FIYATLARININ KATKI MARJI 

YoNTEMINE GORE BULUNMASI 

Katki marji yontemi; itibari kar merkezi olarak ka-

bul edilen bBlUmler i~in, suni bir bBlUm kari olu~turmak 

amaciyla geli~tirilmi~tir. Bunun i~in yBntem, bir malin 

katki marjini {firma dUzeyinde elde edilen), Uretimine ka

tilan bolUmlere, degi~ken maliyetleri oraninda dagitmak 

suretiyle, transfer f iyatlarinin; bBlUmlerin sBzkonusu 

(1) Bundan sonraki a~1klamalar1m1zda, kolaylik saglamak 
amaciyla, bu bBlUmde a~1klad1g1m1z itibari kor merkez
leri transfer f iyatlar1n1, dogrusal programlama metodu 
kullanilarak bulunacak f irsat maliyetleri temelinde 
belirlenmesi yBntemi. . itibari kor merkezleri f irsat 
maliyeti yBntemi olarak da ifade edilebilmektedir. 
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maldaki katk1 marj1 paylar1n1 do kapsayacak ~ekilde belir

lenmesini Bnerir. Bir ba~ka deyi~le, transfer fiyat1; b8-

!Umin s8zkonusu maldaki degi~ken maliyeti ile katk1 marj1 

toplanmak suretiyle bulunur. Belli bir kar pay1 kapsayan 

transfer f iyatlar1, b81Umler ·i~in suni kor rakamlar1n1n 

olu~mas1n1 saglar. 

Y8ntemin amac1, b~lumler i~in, suni de olsa, kor 

rakamlar1 olu~turmak suretiyle, b81Um y8neticilerini,8zel-

likle f irma kar1n1n maksimize edilmesi y8nUnde, etkin ve 

verimli olmalar1n1 saglamak, bir ba~ka deyi~le motive et-

mektir. Y8ntemi savunanlara gBre, transfer ettikleri mal 

ve hizmetlerde belli bir kor katk1lar1n1n oldugunu g8ren 

b81Um y8neticileri, f irman1n korlar1 arttik~a, b81Umlerine 

tahsis edilecek kar pay1 do artacag1 i~in, f irma kar1n1 

arttiracak etkinliklerde (maliyetleri dU~Urmek, Uretim he

def lerine ula~mak vbg) bulunabileceklerdir (1). Ancak, bi-

ze g8re, bu y8ntemde, maliyetlerini dU~Uren b81Umlerin, 

dU~UrdUkleri maliyet kadar kar paylar1n1n artmamasi ve de

gi~ken maliyeti yUkselen b81UmUn katki marj1 pay1n1n art-

mas1, y8ntemin s8zkonusu amac1n1n pratikteki degerini 

Bnemli 8l~Ude azaltmaktad1r. 

Katk1 marj1 y8nteminin, i~letmenin 8rnek ald1g1m1z 

at8lyeleri arasinda nasil uygulanacag1n1, Bn dingil ve Bn 

(1) Katk1 marj1 y8ntemi, ~al1~mam1z1n ikinci b81UmUnde de
tayl1 olarak anlat1lm1~t1r. Doha geni~ bilgi i~in bkz. 
2.B81Um, s. 72, 79. 
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Tablo 6.18.l ve Tablo 6.18.2. 'de s1ras1yla, 6n din

gil ve 6n sport'un firma dUzeyinde elde edilen katki marj

lar1n1n, katki marji y6ntemine g6re, at6lyelere nasil da

g1t1ld1klar1 ve at6lyelerin s6zkonusu mallardaki katki 

marji paylari g6rUlmektedir. 

Katki marji y6nteminde, bir malin kotki marj1n1n 

b61Umlere nasil dog1t1ld1g1n1, 6n sport por(asi i~in izle

yelim. Tablo 6.18.2. 'den 6n sport'un firma cJzeyindeki 

katki marj1n1n, Uretimine kotilon at6lyelerin birim stan

dart degi~ken moliyetleri, 6n sport'un birim standart de

gi~ken Uretim maliyetine oranlanmak suretiyle bulunon da

g1t1m yUzdelerine g6re dag1t1ld1g1 g6rUlmektedir. Ornegin, 

d6kUm at6lyesi i~in bulunan dog1t1m yUzdesi; d6kUm at6lye

sinin 6n sport por~asindaki standart birim degi~ken Uretim 

maliyeti, 6n sport'un birim standart degi~ken Uretim moli

yetine oranlanmak (8232.88 U/Br/9592 R/Br = 0.85) suretiy

le bulunmu~tur. Toblodan, 6n sport'un Uretimine katilon 

ot6lyelere dog1t1lan blrim kotki marjlar1n1n toplam1n1n, 

6n sport'un birim katki marjina e~it oldugu g6rU1Ur. 

Katki morji y6nteminde bir malin bir b61Umdeki 

transfer f iyati; varsa bir 6nceki b61UmUn transfer f iyoti, 

b61UmUn o maldaki birim standart degi~ken Uretim maliyeti 

ve katki marji toplanmak suretiyle bulunur. Bir 6nceki 
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at6lyenin transfer f iyat1 b61UmUn de~i~ken maliyeti oldu~u 

ic;in, b61UmUn transfer f iyat1 ic;inde kapsanmas1 gerekir. 

Tablo 6.19.l ve Tablo 6.19.2. 'de s1ras1yla, on din-

gil ve 6n sport'un at6lyeler aras1ndaki transfer fiyatlar1 

bulunmu~tur. Katk1 marj1 y6nteminde, at6lyeler aras1ndaki 

transfer f iyatlar1n1n nas1l belirlendiklerini, 6n sport 

parc;as1n1n1 i~leme at6lyesindeki transfer fiyat1n1n nasil 
:-(- ,I 

bulundu~un· inceleyerek g6relim. 

Tablo 6.19.2. 'den, on sport parc;asinin i~leme at61-

yesindeki transfer f iyat1n1n, d6kUm atolyesinden transfer 

edilen on sport'un (dokUm parc;as1 olarak) transfer fiyat1 

(24.032.47 U/Br) ile i~leme atolyesinin 6n sport parc;as1n

daki birim standart de~i~ken Uretim maliyet i (1220.7 U/Br) 

ve katk1 marj1n1n (2341.49 n/Br) toplanmas1 sonucu bulun

du~u gorUlmektedir. Katk1 marj1 yonteminde, mal1n katk1 

marjin1n tamam1 bolUmlere da~1tild1~1 ic;in, tabloda, on 

sport'un en son bolUmdeki transfer fiyat1 (28.000 U/Br), 

Tablo 6.8. 'deki sati~ f~yatina (28.000 U/Br) e~it olarak 

belirlenmektedir. 

1tibari kar merkezleri ic;in incelemi~ oldu~umuz iki 

yontem arasindak i en oneml i f ark, katk1 mar·j 1 yonteminde; 

mal ve hizmetlerin firma dUzeyindeki katk1 marjlar1n1n ta

mam1n1n, bolUmlere da~1t1lmas1d1r. Kotk1 marj1 yonteminde, 

bolUmlerin mal ve hizmetlerdeki katk1 marjlar1 belirlenir-
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TABLO: 6.18.l 
Katki Marji YBntemine G6re, Ondingirin Birim Katki Marjinin 

AtBlyelere Dagitilmasi 

AtBlyelere 
Birim Standart Katki Marji Firmanin Dagitilan 
Deg. Or. Maliyet Dagihm Katki Marji Katki 

(TL/Br) YUzdesi (TL/Br) Marji 
ATOLYELER (T6.12) (T6.8) (TL/Br) 

Kesim 2607, 32 %10, 25 2570 ,44 264,13 

Demirhane 1003,53 %D3,95 2570 ,44 101,53 

Torno 13769, 48 . %54,15 2570 ,44 '1391,24 

Kaynak 2407, 27 %D9,47 2570 ,44 243,42 

Tesviye 5126,41 %20,.16 2570 ,44 518 ,20 

DBkUm 515,55 %D2,.02 2570 ,44 51,92 
TOP LAM 25429,56 % 1.00 2570 ,44 2570 ,44 

TABLO: 6.18.2 
Katki Marji YBntemine G<:sre Onsporfun Birim Katki Marjinin 

AtBlyelere Dagitilmasi 

Birim Standart Katki Firmanin AtBlyelere 
Deg .Or. Maliyet Marji Katk1 Marji Dagiblan 

(Tl/Br) Dagihm (Tl/Br) Katki Marji 
ATOLYELER (T6.12) YUzdesi (T6.8) (Tl/Br) 

DBkUm 8232,88 %85,83 18408 15799, 59 

i~leme 1220 ,7 %12,72 18408 2341, 49 

Boye 138,42 9'>1A5 18408 266, 92 

TOP LAM 9592 % 100 18408 18408 
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TABLO: 6.19.1 

Katki Marji YC:Sntemine Gc:sre Ondingil~n Oretimine Katilan Atcslyeler 
Arasindoki Transfer Fiyotlorinin Soptonmosi 

Atolyelere 
(Ahci Bcslumun) Birim Stondart Dagihlan (Schei BolUmUn) 

.TRANSFER 0eo. Ur. Mal. Katki Marji TRANSFER 
ATC>LYELER FtYATI (n/Br) (TL/Br) FtYATI 

(TL/Br) (T6.12) (T6.15.l) (TL/Br) 

Kesim 2607,32 264;13 2871,45 

Demirhane 2871,45 1003 ,53 101,53 3976,51 

Dt>kUm 515.55 51,92 567,47 

Torna 4543,98 13769,48 1391, 24 19704, 7 

Tesviye 19704, 7 5126,41 518, 20 25349 ,31 
Kaynak 25349,31 2407, 27 243,42 280QQ: 

TOPLAM 25429,56 2570,44 28000: 

TABLO: 6.19.2 
Katki Marji Yontemine Gore C>nsport'un Oretimine Katilan Atolyeler 

Arasindaki Transfer Fiyotlarinin Saptanmasi 

(Alici Bt>lUmUn) Birim Standart 
Atcslyelere 
Dagitilan (Schei BC:SlUmUn) 

ATC>LYELER TRANSFER De§. Or . Mal. Katki Marji TRANSFER 
FlYATI (TL/Br) (TL/Br) FtYATI 
(TL/Br) (T6.12) (T6.15.2) (TL/Br) 

Dt>kUm 8232, 88 15799, 59 24032, 47 
t~leme 24032, 47 1220, 7 2341, 49 27594, 66 
Boy a 27594, 66 138, 42 266,92 28000 

TOP LAM 9592 18408 28000 
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ken, itibari kar merkezleri firsat maliyeti yonteminde ol

du~u gibi mal ve hizmetlerin Uretim noktasinda elde edilen 

katki marji ve pazar fiyatindan kaynaklanan katki marji 

ayrimi yapilmamaktadir. Yontemlerin bolUmlere tahsis etmi~ 

olduklari katki marjlari farkli oldu~undan, bu yontemlere 

gore belirlenecek transfer fiyatlari do farkli olacaktir. 

Orne~in, itibari kor merkezleri f irsat maliyeti 

yonteminde, dokUm atolyesinin on sport par~asinda katki 

marji bulunmadi~indan, transfer fiyati, standart de~i~ken 

Uretim maliyetine e~it olarak (8232.88 n/Br) belirlenir

ken, katki marji yonteminde, on sport'un katki marjindan 

en fazla pay (15799.59 n/Br) clan dokUm bolUmUnUn transfer 

fiyatinin (24032.47 n/Br), dokUm atolyesinin di~er yontem

deki transfer f iyatindan ~ok daha yUksek oldu~u gorUlmek

tedir. 

Bir malin firma dUzeyindeki katki marji ile Uretim 

noktasindaki katki marji e~it oldu~unda, o malin en son 

bolUmdeki transfer f iyati, her iki yontemde de ayni olmak

tadir. Ancak, o malin bolUmler arasindaki transfer fiyat

larinin her iki yontemde de farkli olarak belirlendikleri 

gorUlUr. 

5rneOin, Table 6:16.l ve Table 6.19.1. 'den, on din

gilin en son bolUmUndeki transfer f iyatlarinin ayni olduk

lari gorUlUrken, bolUmler arasindaki transfer f iyatlarinin 
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farkl1 olduklar1 gorUlecektir. 

A~a01da, yontemleri, birbirlerine gore eksik ve Us

tUn yonleriyle kar~1la~t1rmak suretiyle, bize gore, itiba

ri kar merkezleri i~in en uygun yontemin hongisi oldu~unu 

belirlemeye ~al1~aco~1z. 

6.4. 1T1BAR1 KAR MERKEZ1 . TRANSFER FtYATLARININ DO~RUSAL 

PROGRAMLAMA METODU KULLANILARAK BULUNAN FIRSAT 

MAL1YETLER1 TEMEL1NDE BEL1RLENMES1 vaNTEMt (1T1BAR1 

KAR MERKEZLER1 FIRSAT MAL1YET1 Y~NTEM1) 1LE KATKI 

MARJI vaNTEM1N1N KAR~ILA~TIRILMASI 

Bize gore, katk1 morj1 yontemi, transfer fiyatlar1-

n1n bolUmlerin firsat maliyetleri temelinde belirlenmesi 

yontemine (itibari kor merkezleri f1rsot maliyetleri yon

temi) gore, iki onemli eksikli~e sahiptir. 

Eksikliklerinden birincisi katk1 marj1_ yonteminde 

bir mal1n firma dUzeyinde elde edilen katk1 marj1nda iti

bari kar merkezi olarak kabul edilen Uretim bolUmlerinin 

katk1lar1n1n ne olabilece~inin ora~t1r1lmamas1 ve bolUmle

re yap1lacak katk1 marji dao1t1mlar1n1n boyle bir ol~Uye 

dayand1r1lmamas1d1r. Bilindi~i gibi, katk1 marji yontemin

de bir mal1n (veya hizmetin) katk1 marj1n1n tUmU, Uretimi

ne katilan bolUmlere da~1t1lmaktad1r. 



325 

Bizce, itibcri kar merkezlerinin bir mcl1n f irmc 

dUzeyinde elde edilen kctk1 mcrj1ndcn clcbilece~i pay, dc

hc oncede ifcde etti~imiz gibi, sozkonusu mcl1n Uretim 

noktcsindcki kctk1 mcrj1 ile s1n1rl1 olmcl1d1r. ~Unku, kar 

olu~turccck fccliyetlerde bulunmcycn, itibcri kor merkezi 

niteli~indeki bu bo!Umlerin, bir mcl1n f irmc dUzeyindeki 

kctk1 mcrj1n1n elde edilmesinde else olsa, o mcl1n Ureti

mini ger~ekle~tirmekle kotkida buluncbilecekleri kcbul 

edilebilir. 

E~er bir mcl1n pczcr f iyct1ndcn kcyncklcncn bir 

kctk1 mcrj1 verse, Uretim bolUmlerinin sozkonusu maldcki 

firsat mcliyetlerinin (Uretim noktas1ndcki kctk1 mcrjlc

r1n1n) d1~1ndc kclan bu kctk1 mcrj1n1n, Uretim bo!Umlerine 

tchsis edilmesinin herhcngi bir hckl1 nedeni yoktur. ~Un

ku, f irsct mcliyeti yonteminde, itibcri kor merkezlerine 

bir mcl1n firmc dUzeyindeki kctk1 mcrjindcn, o mcl1n Ure

tim noktcs1ndcki kctk1 marj1 kcdar pay verildi~inde, iti

bcri kar merkezleri, o mcl ~~in kullcnd1klcr1 kcyncklcr1n 

firsct mcliyetlerinin toplcm1 kcdcr pay clm1~lcrd1r. 

Katk1 mcrj1 yonteminde, bir malin katki mcrj1n1n 

tUmUnUn bolUmlere da~1t1lmcs1 ve dc~1t1m ol~UsUnUn, bolUm

lerin Uretimdeki kctk1lcr1n1 yans1tmcmcs1, f irsct mcliyeti 

(itibcri kar merkezleri i~in) yontemine gore, transfer fi

yctlcr1n1n optimum olmcycn seviyelerde belirlenmesine ne

den olur. 
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ltibari kar merkezleri f1rsat maliyeti yonteminde 

ise, transfer f iyatlar1n1, onermii oldugumuz optimum 

transfer f iyat1 gene! kural1na uygun olarak, bolUmUn bir 

maldaki ger~ek katk1 marj1 (firsat maliyeti) ile standart 

degiiken Uretim maliyetini toplamak suretiyle, optimum se-

viyede belirlemek mUmkUndUr (1). 

Katk1 marj1 yonteminin ikinci onemli eksikligi, bo-

lUmlere, Uretim kapasitelerinin tamam1n1 kullanamamalari 

durumunda da, Uretimine kat1ld1klar1 (ve/veya Urettikleri) 

mal ve hizmetlerin katki marjlar1ndan pay verilmesidir. 

ltibari kar merkezleri f 1rsat maliyeti yonteminde 

ise, boi Uretim kapasitesi bulunan bolUmlerin kaynaklari 

i~in f 1rsat maliyeti bulunmad1g1ndan, Uretim kapasitesinin 

tamom1n1 kullonomoyon bolUmler Uretimine kot1ld1klar1 (ve/ 

veyo Urettikleri) mal ve hizmetlerin katk1 marjlar1ndan 

pay alamazlar. 

Hot1rlanacag1 gibi, itibari kcr merkezleri f1rsat 
-

maliyeti yonteminde boi Uretim kapasitesi bulunan dokUm 

(1) Bize gore, itibari bir kar merkezinin bir maldaki ger
~ek katki marji; o ma! i~in kulland1g1 kaynak miktar1 
ile, kaynak birimi bai1na f 1rsat maliyeti ~arpilmok 
suretiyle bulunan o maldaki f1rsat maliyetine eiittir. 
Bizce ger~ek bir kor merkezinin bir maldaki f 1rsat ma
liyeti, o malin satii degeri ile satii noktasindaki 
degiiken maliyeti aras1ndaki farka eiit olurken, iti
bari bir kcr merkezinin bir maldaki f1rsat maliyeti, 
o mal1n Uretim noktas1ndaki katk1 marj1n1 Oimomal1d1r. 
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otolyesinin, on sport par~asi ile ilgili olarak katki mar

jinin sifir oldugu gorUlUrken (Bkz. Tablo 6.14), katki 

marji yonteminde, on sport 1 un katki morjindan en fozla do

kUm otolyesine pay (Bkz. Toblo 6.18.2) verilmektedir. 

Bizce, bolUm yoneticilerinin ba~arisizliklari .sonu

cu (kontrol edebilecekleri faktorler a~isindan), bolUmle

rinin Uretim kapasitelerinin tamamini kullonamomalari du

rumundo, Uretimine katildiklori mallarin kotki marjlarin

dan pay almolari, onlarin doha etkin ve verimli olmalarini 

saglomak amaciyla yopilan boyle bir uygulamanin yararini 

ortadon kaldiracaktir. 

Itibari kor merkezleri firsat maliyeti yonteminde 

ise, bo~ Uretim kapasitesi bulunan itibari kor merkezleri

nin kaynaklari i~in f irsat maliyeti bulunamadigindan, op

timum transfer f iyati gene! kuralina uygun olarak, bolUm

lerin Uretmi~ olduklari mal ve hizmetlerdeki f irsat mali

yetleri de (katki marjlari) sifirdir. Bu nedenle, bo~ Ure

tim kapasitesi olan itibari kor merkezlerinin transfer fi

yatlari, degi~ken moliyetlerine e~it olarak belirlenirler. 

Bir ba~ka deyi~le, kor rakami i~ermezler. Dolayisi ile bu 

durumda olan bolUmlerin bolUm korlari; sifir olarak belir

lenecektir. 

Sonu~ olarak, itibari kor merkezleri firsat maliye

ti yonteminde, transfer fiyatlari; bolUmlerin Uretmi~ ol-
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duklari (veya Uretimine kat1ld1klar1} mallardaki firsat 

maliyetleri temel olinarak belirlendiklerinden, bu yonte-

me gore bulunacak bolUm korlorinin, itibori kor merkezle-

rinin yoneticilerinin performonslar1n1n de~erlendirilme-

sinde, ol~U olarak kullanilabileceklerini soyleyebiliriz. 

Ancok, kotk1 morj1 yonteminde bolUm korlori; itibori kor 

merkezlerinin f irmo korino olon katk1lar1n1 soptoma ama-

cine yonelik olarak bulunmadiklori i~in, bu yonteme gore 

bulunan bolUm korlari, itibori kor merkezi yoneticileri-

nin performanslarinin de~erlendirilmesinde ol~U olarok 

kullanilamazlar·. Bu yl:intemde, bolUmler i~in suni olarok 

kor olu~turmanin amaci, bl:ilUm yl:ineticilerini firmanin 

omo~larina do~ru (ozellikle kor maksimizosyonu amaci) mo-

tive edebilmektir. 

Bu de~erlendirmelerimizin arkasindan, itibari kor 

merkezleri i~in temel iki yontemden hangisinin, en uygun 

yontem oldu~unu belirleyebiliriz. 

Bize gore, itibari kor merkezleri i~in en uygun 

yontem, transfer fiyatlarinin, do~rusal programlamo meto-

du kullanilmak suretiyle bulunon firsat moliyetleri teme-

linde belirlenmesi (itibari kor merkezleri firsat maliye

ti yontemi)yontemidir(l). Bu yontemi di~er yontemlerden UstUn 

(1) Gerek itibari ve gerekse ger~ek kor merkezlerinin 
kaynaklarinin firsat maliyetlerinin bulunmasinda,her
hangi bir matematik programlama metodunun kullonila
bilmesine kar~in, itibari kar merkezleri i~in do~rusol 
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kilon iki temel neden vordir. Bunlordan birincisi, yBnte-

min transfer f iyotlarini belirlerken optimum transfer f i-

yatinin soptonmosindo en uygun Bl~U olorok kobul edilen 

firsot moliyetlerini temel olmasi, ikincisi, yBntemin uy-

gulanmosi sonucundo bulunocok bolUm korlarinin, itibori 

kor merkezi yBneticilerinin perf ormonslorinin de~erlendi-

rilmesinde ol~U olarok kullonilobilmeleridir. 

Bu yontemde, bBlUm koynoklorinin f irsot moliyetle-

rini bulmok amociylo kurulon do~rusol progromlama modeli-

nin ~BzUmU sonucundo, f irmo korini maksimize eden optimal 

Uretim miktorlarinin bulunmasi; transfer fiyat sisteminin 

amo~lorin uyumlulu~u (firmo korinin maksimizasyonu) amoci-

ni kar~ilodi~i gibi, f irma koynoklarinin optimal kulloni-

Ayrica, yBntem; itibori kor merkezleri i~in, trans-

fer f iyot sisteminin b81Um performonslorinin de~erlendi-

rilmesi amocini do kar~ilar. Bu yonteme gBre bulunon, bo-

lumlerin Uretimine kotildiklori mal ve hizmetlerdeki top

lom f irsot moliyetlerini. ifode eden b81Um korlori, y8neti-

cilerin Uretimdeki kotkilorini aksettirebilen, uygun ba~o-

{.) progromla metodunu onermekteki nedenlerimiz; di~er 
progromlama metodlorinin 8zellikle ger~ek kor merkez
leri i~in {bolUm bo~imsizliklarinin korunobilmesi amo
ciylo) geli~tirilmi~ metorlor olmolori ve do~rusol 
progromlama metodunun itibori kor merkezlerinin koynok
larinin firsot maliyetlerinin saptonmasinda ve f irmo
nin kor moksimizosyonunun ve bunu so~loyacak optimal 
Uretim miktorlarinin belirlenmesinde yeterli ve pratik 
bir metod olmasidir. Doha geni~ bilgi i~in bkz., 4. 



330 

ri deOerleme ol;Uleri olarak kabul edilebilirler (1). 

Bizce yootemin en onemli eksikli~i, kapasitesinin 

tamam1n1 kullanamayan itibari kcr merkezleri i~in s1f 1r 

olarak saptanan bolUm kcrlarinin, sozkonusu bolUmlerin yo-

neticilerinin performanslarinin deOerlendirilmesinde ol;U 

olarak kullanilip kullan1lamayacaklar1n1 saptamanin zor 

olmas idir. Bize gore, kap.as i te bo~ luklar 1, f irma yonet imi

nin kusurlarindan kaynaklandi~inda, Uretim kapasitesinin 

tamam1n1 kullanamami~ olan itibari kar merkezleri i;in bu

lunacak s1f 1r bolUm kcrlari sozkonusu bijlUmlerin yonetici-

lerinin performanslarinin de~erlendirilmesinde ol;U olarak 

kullanilmamaladirlar. Aksi takdirde, yoneticilerin perfor-

mans de~erlemeleri yan1lt1c1 olacaktir. Burada kar~ila~i-

lan sorun; bolUmdeki bo~ Uretim kapasitesinin, bolUm ve 

f irma yonetiminden hangisinin kusurundan kaynakland101n1n 

saptanmasidir. Sorunun ;ozUmUnde her ne kadar objektif ol

;Uler bulunabilirse de, taraf lar arasinda subjektif ol;U

lere dayanilarak ;ikabilecek tarti~ma ve sUrtU~melerin 

onUne ge;ebilmek ger;ekten zor olabilir. 

(.) Bolum, s. 153, 164. 

(1) Bu yontemde, itibari kcr merkezleri i;in bulunacak bo
lUm korlari ile , ger;ek kor merkezleri i~in bulunacak 
bolUm korlarinin farkli olacaklari gozden uzak tutu!~ 
mamal1d1r. Bu yonteme gore ger;ek kor merkezleri i;in 
bulunan bolUm korlar1, bolUm yoneticilerinin ger;ek 
performanslar1n1 aksettiremezler. ~UnkU, bu yontemde, 
f irma korinin moksimize edilmesi on plane alinirken, 
kor optimizasyonu, bolUmler dUzeyinde ara~tirilmamak
tadir. Ancak, bu durum, bolUm korlarini doOrudan doO
ruya olu~turmoyon (kor olu~turorok faoliyetlerde bu
lunma yetki ve sorumluluklari bulunmodi~i i~in)itibari 
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YBntemin bir diger eksikliginin de; sistemin bB

lUmlerin bag1ms1zl1g1 amac1n1 kar~1lamamas1 oldugu Bne 

sUrUlebilir. Ancak, transfer fiyat sistemi uygulamasinda, 

itibari kor merkezleri i~in bBlUm bag1ms1zl1g1 s6zkonusu 

olamayacag1ndan, (kor olu~turacak faaliyetlerde bulunma 

yetki ve sorumluluklari bulunmad1g1 i~in) yBntemin bu ek

sikligi itibari kor merkezleri i~in ge~erli degildir. 

(.) kor merkezleri i~in Bnemli degildir. itibari kar mer
kezleri i~in Bnemli olan, b81Um korlar1n1n, Uretimde
ki katk1lar1n1n kar~1l1g1 olan, mal ve hizmetlerdeki 
firsat maliyetlerini yans1tmalar1d1r. 
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SONU~ 

~al1~mam1z1n sonu~ kism1nda once, transfer fiyat 

uygulamas1n1n; bir gereksinim sonucu ortaya ~ikan ve yeri

ne getirilmesi gereken bir uyguloma mi, yokso tepe yoneti

minin, yonetim kontrolunu koloylo~tirmok omoc1ylo, dilerse 

kullanobilecegi bir ara~ mi oldu~unu soptamomiz gerekmek

tedir. 

Bizce, tepe yonetiminin, bolUmlerin fooliyetleri 1 

ile ilgili en ekonomik (minimum maliyetli, moksimum kor-

11) korar olternotifini ara~t1rmas1 ve se~mesi gU~le~tigi 

i~in, merkezka~ bir yonetim bi~imini benimsedi~i, ~ok 

UrUnlU ve bUyUk ol~ekli bir firmada, transfer fiyot uygu

lamasi, ger~ekten bir gereksinim sonucu ortoyo ~ikan ve 

yerine getirilmesi gereken bir uygulomad1r. Aksi tokdirde, 

merkezka~ bir yonetim bi~iminin benimsenmi~ oldugu bir 

firmada kor merkezi sisteminin i~letilmesi (bolUmlerin kor 

merkezleri olorak faaliyette bulunabilmeleri} mUmkUn ola

moz. Kor merkezlerinin temel i~levi olan, girdilerini mi

nimum moliyetle sat1nolmak ve ~ikt1lar1n1 maksimum korla 

sotmak suretiyle, firma kor1n1 maksimize etmesi ve tepe 

yonetiminin, kor merkezlerini, faaliyetleri sonucu ortaya 

~ikan bolUm korlar1no gore de~erlendirmek suretiyle, bu 

i~levlerini, ne derece yerine getirdiklerini kontrol ede-
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bilmesi, transfer fiyat uygulamas1 ile mUmkUn olabilecek

tir. 

Ancak, bolUmlerin kor merkezi olarak faaliyette bu

lunma olanaklar1n1n olmad1~1 (~e~itli pazar ve Uretim 

~artlar1n1n sonucu olarak) ve/veya, merkezcil bir yonetim 

anlay1~1n1n benimsenmi~ oldugu firmalarda, transfer fiyat 

uygulamas1; tepe yonetim~nin, yonetim kontrolunu kolayla~

t1rmak ve benzeri gibi ama~larla, dilerse kullanabilecegi 

bir ara~t1r. Bununla birlikte, tepe yonetimlerinin, trans

fer f iyat uygulamasina ge~ip, ge~meme kararlar1n1 vermele

rinden once, maliyet merkezi niteligindeki bolUmlerin, 

itibari kor merkezleri olarak kabul edildikleri bir trans

fer fiyat uygulamas1 (ozellikle dogrusal programlama meto

dunun kullan1ld1g1) ile saglanabilecek yararlari (bolUm 

yoneticilerinin firmanin ama~lari dogrultusunda motive 

edilebilmeleri, f irma kaynaklar1n1n optimal dag1l1m1, kul

lan1m1 ve firma kor1n1n optimizasyonu vbg yararlar1) goz

onUne almalar1 gerekir. 

Kor merkezi sisleminin kuruldugu bir firmada trans

fer f iyat uygulamas1n1n amac1; transfer f iyatlar1n1 opti

mum seviyede belirlemek suretiyle, transfer f iyat sistemi

nin temel amc~lar1n1n kar~1lanmas1n1 saglamckt1r. Nitekim, 

transfer fiyat sisteminin temel ama~lar1, ayn1 zamanda op

timum transfer fiyat1n1n belirlenmesinde gozonUne al1nmas1 

gereken gene! kriterleri ifade etmektedirler. Kor merkezi 
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sisteminin kuruldugu bir firmada, transfer fiyatlar1, 

transfer fiyat sisteminin; ama~lar1n uyumlulugu, bolUm yo

neticilerinin performanslarin1n degerlendirilmesi ve bolUm 

bag1ms1zl1g1n1n korunmas1 ama~lar1n1 kar~1layacak ~ekilde 

belirlenmelidirler. 

Transfer fiyat sisteminin ama~lari ise, yonetim 

kontrol prosesinin; ama~~ar1n uyumlulugu ve performans de

gerlemesi ama~lar1 ile merkezka~la~t1rman1n (Firmada mer

kezka~ yonetim bi~imine ge~ilmesinin) bolUmlerin bag1ms1z

l1g1 amac1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Transfer f iyat sisteminin ama~lar1n uyumlulugu (kor 

maksimizasyonu) amac1 ile, transfer fiyatlar1n1n, bolUmle

rin, maliyetlerini minimize, korlar1n1 maksimize etmeleri

ni saglayacak ~ekilde belirlenmeleri; sistemin bolUm per

f ormanslar1n1n degerlendirilmesi amac1 ile, transfer f i

yatlar1n1n, bolUmlerin ger~ek performanslar1n1 aksettire

cek bolUm korlar1n1n bulunmas1n1 saglayacak ~ekilde belir

lenmeleri; sistemin bolUm bag1ms1zl1g1 amac1 ile de, bo

lUmlerin transfer fiyallar1n1 serbest~e (tepe yonetiminin 

mUdahalesi olmaks1z1n) belirlenmeleri ama~lanir. 

~al1~mam1zda, firmalorin transfer f iyot sistemleri

nin, firmalar1n yonetim kontrol sistemine gore ~ekillendi

gini ifade etmi~tik. ~al1~mam1z1n sonu~ kism1nda ise ~u 

genellemeyi yapabiliriz. Transfer fiyat sistemi, merkezcil 



335 

veya merkezka~ yonetim bi~iminin se~imine ba~li olarak yo

netim kontrol prosesi i~inde belirlenecek sorumluluk mer

kezi tipine gore ~ekillendi~inden, yonetim kontrol prosesi 

benzer olan firmalarin, transfer f iyat sistemlerinin de 

benzer, yonetim kontrol prosesleri farkli olan firma olan 

f irma~arin transfer f iyat sistemlerinin de farkl1 olacak

lar1n1 soyleyebiliriz. 

Bu genellemeye gore, maliyet merkezi sisteminin 

ge~erli oldu~u firmalardaki transfer fiyat sistemleri ile 

kor merkezi sisteminin ge~erli oldu~u f irmalardaki trans

fer f iyat sistemlerinin, birbirlerinden farkli olduklar1-

n1 soylememiz gerekir. Maliyet ve kor merkezleri, trans

fer fiyat sistemleri arasinda ne gibi farkl1l1klar1n ola

bilece~ini ora~tirmodan once daha once de ifade etti~imiz 

gibi, transfer fiyatlarina olan gereksinimin, firmalarda 

merkezka~ yonetim bi~imine ge~ilmesiyle ortaya ~ikt1g1n1, 

maliyet merkezleri i~in boyle bir gereksinimden soz edi

lemeyecegini belirtelim. 

Bize gore, mali~et ve kor merkezleri i~in kurula

cak transfer fiyat sistemlerinin ama~lar1 birbirlerinden 

farkli olacaklardir. Orne~in kor merkezleri i~in kurula

cak bir transfer fiyat sisteminin ama~larindan olan, bo

lUm bag1ms1zl1~1n1n korunmasi amaci, moliyet merkezleri 

i~in kurulocok bir transfer fiyat sisteminin ama~lari 

arasinda bulunmayacaktir. Bilindi~i gibi, maliyet merkezi 
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y5neticilerinin b51UmUn faaliyetleri ile ilgili kararlari 

ba~imsiz olorak alabilme yetkileri olmadi~i i~in, trans

fer fiyatlari belirlenirken olmayan boyle bir yetkinin 

korunmasina do gerek yoktur. 

Uygulamayi ara~tiran bazi yazarlarin iddia etti~i 

gibi, baz1 maliyet merkezi transfer f iyat yontemlerinin 

tercih edilmesi durumundQ, bazi durumlar i~in, saptanocak 

transfer fiyatlari bolUmlerin (maliyet merkezlerinin)per

formans de~erlemelerini etkileseler bile, maliyet merkez

leri aras1ndaki transfer fiyatlar1 herhangi bir kor payi 

i~ermedikleri i~in, maliyet merkezleri, maliyetler ol~U 

al1narak de~erlendirilirlerken, kcr merkezleri, kcr 5l~U

sUne gore degerlendirileceklerdir. 

Kor merkezleri i~in kurulacak bir transfer fiyat 

sisteminin, ama~larin uyumlulugu (kor maksimizasyonu) 

amacin1n, maliyet merkezleri kor olu~turacak f aaliyetler

de bulunmad1klar1 i~in, maliyet merkezleri i~in kurulacak 

bir transfer fiyat sisteminin ama~lar1 aras1nda yer clip 

almayacag1 tarti~ilabilir. Ancak, se~ilecek maliyet mer

kezi transfer f iyat yontemi, f irman1n kor maksimizasyonu

nu etkileyecek kararlarin al1nmas1nda etkili olabilece~i 

i~in, bu ama~ maliyet merkezleri transfer f iyat sistemi 

i~in de sozkonusu olabilir. ~rne~in, fiili veya standart 

tam maliyetlerin temel alind1g1 maliyet merkezi transfer 

f iyatlari, f irma dUzeyinde bazi kor f irsatlar1n1n ka~i-
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rilmasina neden olabilirlerken degi~ken maliyetlerin temel 

alindigi maliyet merkezi transfer fiyatlari, kor firsatla

rinin daha iyi degerlendirilebilmelerini saglayabilirler. 

Bizce, moliyet merkezleri arosindo yapilocok bir 

transfer fiyat uygulamasi, maliyetlerin, muhasebe sistemi 

di~indo, degi~ik moliyet kovromlari temel al1nmak suretiy

le belirlenen rokomlar ile de izlenmesi oloy1dir. Boyle 

bir uyguloma ile, yukorida do degindigimiz gibi, moliyet

leri, f irmanin kor moksimizasyonunu soglayocak iekilde 

belirleyebilmek mUmkUn olabilecegi gibi, bolUm yonetici

lerinin performanslar1n1, farkl1 maliyet rakamlarina gore 

farkl1 a~ilardan degerlendirebilmek de mUmkUn olabilir. 

Ornegin, mal ve hizmetlerin transfer f iyatlar1n1n belir

lenme sinde, standart degi~ken maliyetlerinin esas al1nma

s1, bolUm yoneticilerinin performanslar1n1n degerlendiril

mesinde daha iyi bir ol~U saglayacaktir. Aslinda, standart 

degiiken maliyetler, maliyet merkezi transfer fiyat uygu

lamas1 ile elde edilebilecek yararlarin saglanmasinda, 

ideal bir maliyet merkezi transfer f iyat ol~UsU olarak ka

bul edilebilirler. 

Sonu~ olarak, maliyet merkezleri arasindaki trans

fer fiyatlarinin kor merkezleri arasindaki transfer fiyat

larindan anlam olarak ~ok farkli olduklar1, ancak, bir bo

lUmden diger bolUme transfer edilen mal ve hizmetler i~in 

belirlenen bir fiyat olmak bakimindan birbirlerine benze-
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dikleri sBylenebilir. 

Maliyet merkezleri i~in transfer fiyat uygulamas1-

n1, kcr merkezleri transfer fiyat uygulamasina yakla~tir

mak amaciyla geli~tirilmi~ olan itibari kcr merkezleri 

transfer fiyat uygulamas1n1n Bzellikleri, uygulama ~al1~

mam1zla ilgili olarak saptami~ oldu~umuz sonu~lar arasin

da a~1klanacakt1r. 

Transfer fiyat uygulamas1n1n, esas itibariyle, kcr 

merkezleri i~in ge~erli bir uygulama oldugunu saptadiktan 

ve kcr ve maliyet merkezleri i~in kurulacak transfer fiyat 

sistemlerinin ama~lar1n1n farkli olduklar1n1 belirledikten 

sonra, ~al1~mam1zda, transfer fiyat sisteminin ama~lari 

olarak kabul edilen ama~larin, kcr merkezleri i~in ge~erli 

olduklar1n1, maliyet ve itibari kcr merkezleri i~in kuru

lacak transfer fiyat sistemlerinin ama~lar1n1n ise, sorum

luluk merkezlerinin Bzelliklerine gBre belirleneceklerini 

ifade edelim. Bu noktada ileride de Uzerinde duracag1m1z 

gibi, kcr merkezleri i~in sistemin ama~lar1n1n, se~ilecek 

transfer fiyat yBntemi~den etkilenmedigini, buna kar~in 

maliyet ve itibari kor merkezleri i~in, transfer fiyat 

sisteminin ama~lar1n1n, se~ilecek yBnteme gBre farkl1l1k 

gBsterebileceklerini belirtmemizde yarar vardir. ~rnegin, 

standart de~i~ken maliyetlerin temel al1nd1~1 maliyet 

merkezi transfer f iyat yBnteminde, sistemin bB!Um perfor

manslar1n1n de~erlendirilmesi amac1n1 ta~iyabilmesi gibi, 
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yine, itibari kor merkezleri transfer fiyatlar1n1n dogru

sal programlama metodu kullan1larak belirlenmeleri duru

munda, sistemin, kor maksimizasyonu ve bolUm performans

lar1n1n degerlendirilmesi ama~lar1n1n olmas1 gibi. 

~al1~mam1zda transfer f iyat yontem ve yakla~1mlar1, 

~e~itli yonlerden birbirleri ile kar~1la~t1r1lm1~lar ve 

degerlendirilmi~lerdir. 

~al1~mam1z1n be~inci bolUmUnde, kor merkezleri i~in 

geli~tirilmi~ olan yontem ve yakla~imlar, sistemin ama;la

rina gore degerlendirilmi~lerdir. Yontem ve yakla§1mlar1, 

(transfer fiyatlar1n1n optimum seviyede belirlenebilmele

rinin gene! kriterlerini gosteren) sistemin ama~lar1na de

gerlendirmekteki amac1m1z; optimum transfer fiyat1n1 bul

mam1z1 saglayan yontem ve yakla§1mlar1 belirlemektir. Bir 

ba~ka a~idan do, hangi yontem ve yakla~1m1n, sistemin han

gi ama~lar1n1 kar~1lad1klar1n1 beliilemek suretiyle, yon

tem ve yakla~imlar, sistemin ama~lar1n1 kar~ilama derece

lerine gore degerlendirilmi~lerdir. 

Yapt1g1m1z bu degerlendirmede, yontem ve yakla~1m

lar1n, firma kor1n1 maksimize edip etmedikleri, transfer 

f iyati i~inde sat1c1 bolUmUn verimsizliklerini al1c1 bolU

me yUkleyip yUklemedikleri ve transfer f iyatlar1n1, bolUm

lerin bag1ms1z olarak belirlemelerine olanak verip verme

dikleri ara~t1r1lm1~t1r. 
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Yapilon de~erlendirme sonucundo, sistemin oma~lari

nin tUmUnU, yonlizca, firsot maliyeti yontemi ile pazar 

fiyatini (bolUmlerin bir moldaki firsot moliyetini sopto

moda ideal bir transfer fiyot ol~UsU olan) temel alan 

transfer fiyat yontemlerinin kar~ilayabildikleri gorUlmU~

tUr. Matematik progromlama ve ekonomi teorisi yakla~imla

rinin, ozellikle, sistemin ama~ uyumlulu~u (kor maksimi

zosyonu) amacini kar~ila~ak i~in geli~tirilmi~ olduklari, 

sistemin di~er ama~larini yeterince kar~iloyamodiklari an

lo~ilmi~tir. Maliyet arti ve anla~mali fiyat yontemlerinin 

ise, bazi ~artlarin yerine getirilmesiyle, sistemin bazi 

ama~lorini kar~iloyabildikleri gorUlmU~tUr. ~rne~in, on

lo~moli transfer fiyat yonteminde, firmonin kor moksimi

zosyonuna ula~masinin, anlo~molorin tepe yonetiminin kont

rolundo yopilmosiyla mUmkUn olabilmesi gibi. 

Firsot maliyeti ve pozar fiyatini temel alan trans

fer fiyat yontemlerinin, sistemin ama~lorinin tUmUnU kar

~ilayabilmelerinin nedeni; transfer fiyotlarinin belirlen

mesinde, bolUmlerin mal ve hizmetlerdeki ger~ek katki 

marjlarina e~it olan, firsat maliyetlerinin ol~U alinmasi

dir. 

~nerilmi~ olan optimum transfer fiyati genel kural

larinin tUmUnde, optimum transfer fiyatinin, bolUmlerin 

bir mal veya hizmetteki f irsat maliyeti temelinde belirle

nebilece~i kabul edilmi~tir. Bizim onerdi~imiz optimum 
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transfer f iyati gene! kuralinda do, optimum transfer fiya

tinin, belirlenmesinde, bBlUmlerin bir maldaki ger~ek kat

ki marjina e~it olan firsat maliyetleri Bl~U alinmi~tir. 

BolUmlerin bir maldaki firsat maliyetleri temelinde 

belirlenecek transfer fiyatlari; bolUmlerin, firma i~inden 

veya di~indan satinalma ve f irma i~ine veya f irma di~ina 

satma alternatiflerinden . en ekonomik (minimum maliyetli, 

maksimum korli) olanini saptamalarina olanak verdi~i i~in, 

firmanin kcr maksimizasyonuna ula~masi (sistemin ama~larin 

uyumlulu§u amacinin kar~ilanmasi) mUmkUn olabilmektedir. 

Bunun yaninda, transfer fiyati i~indeki bolUme cit kor pa

yi, bolUmlefin bir maldan sa~layabilecekleri ger~ek katki 

marjina (firmaya sa~ladiklari net kaynak giri~ine) e~it 

olarak belirlendi~inden, bolUmler i~in saptanacak, bolUm 

korlari, bolUmlerin ger~ek performanslarini yansitabile

cektir. Ayrica, bolUmlerin verimsizlikleri, transfer fiya

ti i~inde di~er bolUmlere (satinalan bolUmler) aktarilma- . 

di~i i~in, sistemin bolUm performanslarinin de~erlendiril

mesi amaci kor~ilanabilmektedir. Firsat maliyeti kavramina 

gore, bo~ Uretim kopasitesi bulunon bolUmlerin, tam kopa

siteye ula~incaya kador firma i~i sati~larinin firsat ma

liyetleri sifir oloca~indan, verimsiz olan bolUmler, ve

rimsizliklerini, transfer fiyati i~inde alici bBlUmlere 

aktaramamaktadirlar. Bunlarin yaninda, bolUmler, firma ko

rini maksimize edecek kararlori alabilmelerine olonak ve

ren bir ol~Uye sahip oldukla r i i~in, transfer fiyatlarinin 
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belirlenmesinde diger yontemlerde oldugu gibi, tepe yone

timinin mUdahalelerine gerek kalmamaktadir. BolUmler, 

transfer fiyatlar1n1 serbest~e belirleyebildikleri, al1m 

ve satim kararlar1n1 serbest~e verebildikleri i~in, siste

min bolUmlerin bag1ms1zl1g1 amac1 kar~ilanabilmektedir. 

Transfer fiyatlar1n1n firsat maliyeti temelinde be

lirlenmesiyle saglanabilecek onemli avantajlardan biri de, 

bolUmler, kaynaklar1n1, Uretmi~ olduklar1 mamullerin kar

l1l1klar1n1 gozonUne almak suretiyle kullanacaklarindan, 

optimal Uretim miktarlar1 seviyesinde Uretim yapmak sure

tiyle, karlar1n1 maksimi2e edeceklerdir. Sonu~ta, bolUmler 

dUzeyinde, optimal kaynak kullan1m1 ve kar optimizasyonu

nun saglanmasiyla, firma dUzeyinde karin optimize edilmesi 

(ve ayn1 zamanda kaynaklarin optimal dag1l1m1 ve kullan1-

m1) mUmkUn olabilecektir. 

Kar merkezleri i~in geli~tirilen, .transfer fiyat 

yontem ve yakla~1mlar1n1, sistemin ama~larina gore deger

lendirmenin yan1s1ra, uygulamadaki ozelliklerine gore de 

degerlendirmemiz gerekmektedir. Bunun i~in, yontem ve yak

la~1mlar1n, hangi ~artlara cevap vermek amaciyla geli~ti

rildiklerini, uygulanmalarinda kar~1la~1labilecek sorunla

ri, kisaca, uygulunabilirliklerini ara~t1rmam1z gerekir. 

Y6ntem v~ yakla~1mlar1 uygulamadaki ozelliklerine 

gore degerlendirirken, oncelikle, transfer fiyat uygulama-
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s1nda hangi gereksinimleri kar~1lamak amac1yla geli~tiril

diklerini gozonUne almam1z gerekmektedir. 5rnek olarak, 

transfer f iyatlar1n1n f irsat maliyeti temelinde belirlen-

digi, matematik programlama yakla~1m1 ile f irsat maliyeti 

yontemini ele alal1m. 5rne~in, mallar1n, ~e~itli bolUmler-

den ge~erek tamamland1~1 Uretim ~artlar1nda, transfer fi

yatlar1n1 firsat maliyeti yontemine gore belirleyemeyece-

gimizi gorecegiz. Bu gibi Uretim ~artlar1nda, transfer fi-

yatlar1n1 firsat maliyeti temelinde belirleyebilmek i~in, 

matematik programlama yakla~1m1 i~inde, herhangi bir mate-

matik programlama metodlar1ndan birini kullanmam1z gereke-

cektir. 

Bu metodlar1n, transfer fiyatlar1n1n belirlenmesi 

amac1yla kullan1mlar1 Uretim olay1n1n kompleksle~tigi, kit 

firma kaynaklar1n1n optimal dag1l1m1n1n ve kullan1m1n1n 

onem kazand1~1 i~letme ~artlar1nda uygun bir ~ozUm getire

bilmelerinden kaynaklanmaktad1r. Firman1n, bag1ms1z i~let-

meleri, bir mal1 tek ba~1na Uretebilen ve kor merkezi ola

rak faaliyette bulunabilen bolUmleri aras1ndaki mal ve 
-

hizmetlerin fiyatland1r1lmas1nda ise, f 1rsat maliyeti yon-

teminin uygun olacag1 gorUlecektir. 

Yontemlerin geli~tirilm~lerinde, i~letme ile ilgili 

~artlar1n di~1nda, pazar1n tipine ve mallar1n pazar fiya-

tin1n bulunup, bulunmamas1na bagl1 olarak, pazar ~artlar1-

nin do etkili olabilecekleri gorUlmektedir. 5rne~in, mali-
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. yet arti yontemi, era mamul pazar1n1n olmamasi durumu 

i~in geli~tirilmi~ bir yontemdir. 

Yontem ve yakla~1mlar1 uygulamadaki ozelliklerine 

gore degerlendirirken, teorik olarak onerdikleri ~ozUmle

rin, pratige ge~irilip, ge~irilemeyeceklerini de irdele

memiz gerekmektedir. Ornegin, ekonomi teorisi yokla~1m1n

do, matematik programlama yakla~1m1nda oldugu gibi, trans

fer fiyatlari, firmo k6r1n1n maksimum oldtigu, optimal Ure

tim miktari seviyesinde belirlenmek suretiyle, f irmo kay

naklor1n1n optimal dag1l1m1 ve kullan1m1 ile firma kor1n1n 

optimizasyonu omo~lanir. Ancak, ekonomi teorisi yokla~1-

m1nda, transfer f iyot ol~UsU olorok, protikte soptanmolari 

olduk~a zor olon; marjinol moliyetlerin esos ol1nmos1; bir 

ando en fazla iki bolUm arasindaki ili~kinin incelenebil

mesi; mamul ve yori mamullerin yonlizca tek bir bolUm ta

rafindan Uretildigi Uretim ~ortlar1n1n ele alinobilmesi 

(~ok sayida molin, ~ok sayido bolUmden ge~erek Uretildigi 

Uretim ~artlar1n1n ele ol1namamas1); hepsinden onemlisi 

optimum ~ozUmUn bulunmpsindo, bolUm ve firmo koynoklor1n1n 

kis1tl1 olduklor1n1n gozonUne ol1nmomos1; bu yakla~1m1n, 

protikte uygulanon bir yokla~im olmas1n1 engelemektedir

ler. 

Sonu~ olarok, sistemin omo~lor1n1 kor~ilamada, en 

uygun yontem olarak kobul ettigimiz bir yontemin, uygula-
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modo do, en uygun yontem olacag1 ieklinde bir kuralin ol

mod1g1n1, uygulamada; kari1 kariiya bulunan iartlara en 

fazla uyum saglayan yontemler aras1nda, sistemin ama~lar1-

n1 en iyi kari1layan yontemin, en uygun yontem olarak ka

bul edilmesi gerektigini soyleyebiliriz. 

1iletmedeki ve pazardaki iartlar, yontemlerin uygu

lanabildikleri etkiledikieri gibi, tepe yonetiminin karar

lar1 dii1nda, bolUmlerin, ne tip bir sorumluluk merkezi 

olarak faaliyette bulunabilecekleri (veya bulunamayacakla

r1) Uzerinde de etkili olduklar1n1 !fade etmeliyiz. 

~rnegin, daha once de degindigimiz gibi, bolUmlerin 

kendi bailar1na Urettikleri ve dii pazarda satabilecekleri 

mallar1n1n olmad1g1, dii pazarda satilabilen mallarin, ~e

ii tli bolUmlerde iilem gormek suretiyle Uretildikleri, ii

letme iartlar1nda, bolUmler, kcr merkezleri olarak faoli

yette (ozellikle kcr oluiturocak faaliyetlerde bulunoma

d1klar1 i~in) bulunomozlar. Vine, bolUmlerin Uretmii ol

duklar1 ara mamuller i~in, ara mamul pazar1n1n olmamas1 

ve ara mamul Ureten bolumun monopol bir sat1c1 olmasi gi

bi, pazar iartlar1nda do, bolUmlerin kor merkezleri ola

rak faaliyette bulunma olanaklar1 yoktur. 

BolUmlerin sorumluluk merkezi tipinin, yap1lacak 

transfer fiyat uygulamas1n1n ieklini (kar, itibari k&r 

veya maliyet merkezleri transfer fiyat uygulamas1) ve do-
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layisi ile se~ilebilecek transfer fiyat yBntemlerini (kor, 

itibari kor veya maliyet merkezi transfer fiyat yontemle

ri) belirledigi hatirlanacaktir. 

Bir firmada ~e~itli nedenlerle (merkezcil yonetim 

bi~iminin benimsenmi~ olmasi ve i~letme ve pazar §artl~ri

nin olanak vermemesi gibi} kor merkezleri olarak faaliyet

te bulunamayan ve maliye~ merkezleri olarak kabul edilme

leri gereken bBlUmlerin, transfer f iyat uygulamasinda, 

itibari kor merkezleri olarak kabul edilmeleri, (kor ve 

maliyet merkezleri transfer fiyat uygulamalarina gore) 

dikkatlerimizi farkli noktalarda toplamam1z1 gerektiren 

bir transfer f iyat uygulamasinin ortaya ~ikmasina neden 

olmu~tur. 

BBlUmlerin itibari kor merkezleri olarak kabul 

edilmelerine; kor olu§turacak faaliyetlerde bulunamayan 

bolUmler i~in, suni kor rakamlari olu~turmak suretiyle, 

bolUm yoneticilerini, firmanin ama~lari (ozellikle kor 

maksimizasyonu amaci ile ilgili olarak) dogrultusunda da

ha etkin ve verimli olmalarini saglamak amaciyla gidildi

gi hatirlanacaktir. 

~ali§mamizin uygulama bBlUmUnde, Ulkemiz i~letmele

ri i~in itibari kor merkezleri transfer fiyat uygulamasi

nin uygun olacagi kanaati ile, itibari kor merkezleri 

transfer fiyat uygulomasinda temel olon; dogrusal program-
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lama metodu (itibari kcr merkezleri i;in firsat maliyeti 

yontemi) ve katki marji yontemi incelenmi~tir. 

Yapt101m1z uygulama ;al1~mas1, itibari kcr merkez

leri transfer f iyat uygulamasi ile ilgili olarak bazi so

nu;lar ;ikarmam1z1 sa~lam1~t1r. Olkemiz i~letmeleri i;in 

ni;in itibari kcr merkezleri transfer fiyat uygulamas1n1n 

uygun olaca~1n1 a~iklamadan evvel, atolye tipi Uretim ya

pan bir sanayi i~letmemizin, ornek ald1gim1z ~ra momul, 

par;a ve bolUmleri Uzerinde, dogrusol programlomo metodu 

ve katki morji yontemini uygulomamiz sonucundo vord1g1m1z 

sonu;lori ton1tol1m. 

Yapt1~1m1z uygulama ;al1~mas1 sonucundo; itibari 

kor merkezleri transfer f iyotlar1n1, dogrusal programlomo 

metoduna gore belirledigimizde, bolUmlerin bir maldaki 

katki morjlar1n1n (firsat moliyetlerinin); sozkonusu ma

lin firmo dUzeyinde elde edilen kotki morjino, o moli 

Uretmek suretiyle yopt1klor1 kotk1lor1 gosterdigi sonucu

no vor1lm1~t1r. 

Varmi~ oldugumuz bu sonucu o;iklorsok; bir Uretim 

i~letmesinde, kcr olgusu, normal olorok, Uretime tohsis 

edilen vorl1klor1n degerlerini, Uretim faoliyeti sonucun

da olu~turulon mamul vorl1g1n, di~ pozordaki degerine 

(sozkonusu mamul i;in orz ve talebin kesi~tigi noktodo 

olu~on pazor fiyoti) ;ikormak suretiyle elde edilebilece-
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gine gore, kor olgusunun olu~masinda, Uretim faaliyetinin 

de katk1s1n1n oldugunu kabul etmemiz gerekir. Konuya bu 

a~idan yakla~t1g1m1zda, Uretimi ger~ekle~tirilen mallarin 

korlarindan (~al1~mam1zda katki marjlarindan), onlarin 

Uretimlerini ger~ekle~tiren bolUmlere dag1t1lan kor payla-

rinin (bolUmlerin kaynaklar1n1n firsat maliyetleri temel 

alinmak suretiyle belirlenen bir maldaki katki marjlari); 

bo!Umlerin, bu mallarin korlar1n1n olu~umunda, onlarin 

Uretimlerini ger~ekle~tirmek suretiyle saglad1klar1, ger

~ek anlamdaki kor katk1lar1n1 gosterdikleri sonucu ~ika-

rilm1~t1r. Tabii ki, bu sonucu varirken, bo!Umlerin bir 

maldaki katki marjlar1n1, bo!Umlerin o maldaki; kulland1k

lar1 kaynak miktari (kapasite kullan1m1) ile kaynaklar1n1n 

(kapasitelerinin) birim ba~1na firsat maliyetlerini ~arp

mak suretiyle buldugumuz, firsat maliyetlerine e~it olarak 

belirledigimiz gozden uzak tutulmamal1d1r. 

~al1~mam1zda, itibari kor merkezleri transfer fi

yatlar1n1n; dogrusal programlama metodu kullanilarak fir-

sat maliyetleri temelinde belirlenmesi durumunda, bir ma-
~ 

lin Uretimini ger~ekle~tiren bolUmlerin (veya bolUmUn) o 

maldaki katki marjlar1n1n toplami, o malin katki marjin-

don, Uretim faaliyetine dag1t1lmas1 gereken kism1n1 ifade 

edebilmek amaciyla, mal1n Uretim noktasinda elde edilen 

katki marji olarak tan1mlanm1~t1r. 
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Bir malin katki marjinin; Uretim noktasinda elde 

edilen katki marj1n1 a~an k1sm1 ise, o malin, pazar fiya

tindan kaynaklanan katki marj1 olarak tan1mlanm1~t1r.Ger

~ekte, bir malin katk1 marji, pazar fiyati ile maliyeti 

arasindaki farktan kaynaklanmakla birlikte, malin pazar 

fiyatinin, Uretimine katilan en son bolUmUn transfer fi

yatindan yukarida olmasindan kaynaklanan bu fork, hangi 

nedenle ortaya ~1kt1g1 v~rgulanmak amaciyla, bu ~ekilde 

ifade edilmi~tir. 

~al1~mam1z1n uygulama bolUmUnde inceledigimiz,dog

rusal programlama metodu ile katki marji yontemleri ile 

ilgili olarak yapmi~ oldugumuz degerlendirmenin sonu~la

rindan do kisaca soz etmek istiyoruz. 

itibari kcr merkezi transfer fiyatlor1n1, dogrusal 

programlama metoduna gore belirledigimizde, dogrusal 

programlama modelinin primal ~ozUmUnden, mevcut ~artlar 

altinda, firma kcr1n1, firma kaynaklar1n1n dag1l1m ve 

kullan1mlor1n1, optimize edebilmenin mUmkUn oldugu gorUl

mU~tUr. Ayrica, bu metodda, firma kcri, Uretimi ger~ek

le~tiren bolUmlere, kaynaklar1n1n f irsat maliyetleri esas 

alinarak dag1t1ld1g1ndan, itibari kcr merkezleri i~in bu

lunacak bolUm kcrlari; bolUmlerin performanslar1n1 akset

tirmede, daha anlamli bir ol~Uye (bolUmlerin Uretmi~ ol

duklari mallardaki firsat maliyetleri ol~UsU) gore belir

lenmektedirler. Bunlarin yaninda, bu iki ozelligiyle, me-
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tod; maliyet merkezlerinin, itibari k6r merkezleri olarak 

kabul edilmelerinde temel ama~ olan; bolUm yoneticilerini 

firmanin ama~lari do~rultusunda motive edebilmeyi de mum~ 

kUn kilmaktadir. 

ltibari k6r merkezleri i~in incelemi~ oldugumuz 

katki marji yontemini degerlendirdigimizde, yontemin, yan

lizca, bolUm yoneticiler~ni firma ama~lari dogrultusunda, 

motive etmek amaci ile kullanilabilecegi saptanm1~t1r. 

Sonu~ olarak, transfer fiyatlar1n1n, dogrusal prog

ramlama metodu (veya matematik programlama metodlar1ndan 

herhangi biri) kullan1larak firsat maliyeti temelinde be

lirlenmesi halinde, kurulacak transfer fiyat sistemi; fir

ma k6r1n1n optimizasyonu, bolUm performanslar1n1n deger

lendirilmesi ve bolUm yoneticilerini firmanin ama~lar1 

dogrultusunda motive etmek gibi ama~lara sahip olabilir

ken, katki marj1n1n kullan1lmas1 durumunda, kurulacak 

transfer f iyat sisteminin; yanlizca, bolUm yoneticilerini 

firman1n ama~lar1 dogrultusunda motive etmek gibi bir ama

c1n1n olabilecegi gordlur. 

Bu noktada, bolUmlerin itibari k6r merkezleri~dla

rak kabul edildikleri bir firmada kurulacak transfer fiyat 

sisteminin ama~lar1n1n, se~ilecek transfer fiyat yontemine 

bagl1 olarak degi~ebilecegi gibi bir sonu~ ~ikmaktad1r. 

• 
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LiteratUrde, itibari kor merkezleri, kor olu~tura

cak faaliyetlerde bulunamad1klar1 i~in, kor merkezleri 

gibi, kor ol~utune gore degerlendirilemeyecekleri, trans

fer fiyat uygulamasi sonucunda bulunacak bolUm korlar1n1n, 

bolUm yoneticilerinin performanslar1n1n degerlendirilme

sinde herhangi bir anlamlar1n1n bulunamayacagi !fade edil

mektedir. 

Bizce, literatUrde yer clan bu gorU~, katki marji 

yonteminin kullan1ld1g1 bir itibari kor merkezleri trans

fer fiyat uygulamasi i~in ge~erlidir. Uygulama ~al1~mam1-

z1n sonucunda saptad1g1m1z gibi, itibari kor merkezleri 

arasindaki transfer fiyatlar1n1n, bolUmlerin firsat mali

yetleri temelinde (matematik programlama metodlarindan 

herhangi biri kullanilmak suretiyle) belirlenmesi durumun

da, itibari kor merkezleri i~in saptanacak bolUm korlari, 

bolUmlerin performanslar1n1n degerlendirilmesinde, ol~U 

olarak kullanilabileceklerdir. 

Uygulama ~al1~mam1z sonucunda belirlemi~ oldugumuz 

sonu~lardan biri de; itibari kor merkezleri transfer fi

yatlar1n1n saptanmasinda en uygun yontemin; transfer f i

yatlar1n1n, dogrusal programlama metodu kullanilarak, 

f irsat maliyetleri temelinde belirlenmesi yontemi oldugu

dur. ~al1jmam1zda, itibari kor merkezleri transfer fiyat

lar1 uygulamas1nda, dogrusal programlama metodunun, diger 

programlama metodlarina gore daha pratik oldugu gorUlmU~

tUr. 
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Uygulomo ~ol1§mos1 yopt1g1m1z i§letmenin, ornek ol

d1g1m1z oro momul, por~o ve itibori kor merkezleri olorok 

kobul ettigimiz bolUmleri i~in kurdugumuz dogrusol prog

romlomo modeli, bizce, Uretim bolUmlerini itibori, kor 

merkezleri olorok kobul etmek suretiyle, transfer fiyot 

uygulomos1no ge~mek isteyen Uretim i§letmelerimizin ornek 

olobilecekleri bir modeldir. ltibori kor merkezleri trans

fer fiyot fiyotlor1n1, f1rsot moliyetleri temelinde belir

lemek omoc1ylo geli§tirmi§ oldugumuz dogrusol progromlomo 

model!, kon1m1zco, boz1 kU~Uk de~i§ikliklerle, itibori kor 

merkezi sistemine ge~en herhongi bir i§letmeye koloyl1kla 

adopte edilebilir. 

Kurmu§ oldugumuz modelin ama~ fonksiyonu, her i§

letme i~in benzer §ekilde dUzenlenecektir. Kurulacak bir 

modelin, onermi§ oldugumuz modelden forkl1 olobilecek ya

n1, modelde; bolUmlerin koynok kullan1m ve kis1tlar1n1n; 

bizim i§gUcU kaynog1 ol~UsU (oyn1 zamonda koposite ol~U

sU) olarok kobul ettigimiz DtS yerine, herhongi bir bo§ko 

ol~U esos ol1norak tan1mlonmolor1d1r. arnegin, mollor1n 

herbir bolUmdeki degi§ken maliyetleri esos ol1nmok sure

tiyle bolUmlere tohsis edilen l n 11k finonsol koynog1n, 

f1rsot moliyeti aro§t1r1lobilir. Veyo kapasite ol~UsU olo

rok mokino sooti kobul edilebilir. anermi§ oldugumuz mo

delde, protik bir ol~U olmos1 ve bolUmlerdeki bo§ kopasi

teleri en iyi §ekilde ifcde etmesi bok1m1ndon, i§gUcU koy

nog1 ol~UsU (modelde DIS olorok kobul edilmi§tir) esos 
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al1nm1~t1r. Modelimizdeki Uretim miktar kis1tlar1 ise, 

Uretimi ger~ekle~tirilen mallara olan maksimum talepleri 

(firma i~inden ve firma di~1ndan) gosterdiklerinden, ku

rulacak modellerde de yer alacaklard1r. 

~al1~mam1z1n uygulama bolUmUnde, Ulkemiz i~letmele

ri i~in ne tur bir transfer fiyat uygulamas1n1n ge~erli 

olabilecegi sorusuna cevap aranm1~t1r. 

Gene! olarak, Ulkemiz i~letmelerinde, bolUmlerin 

kcr merkezleri olarak faaliyette bulunabilmeleri i~in, 

bUnyelerinde ve i~ pazarda gerekli olan degi§imler (orne

gin merkezka~ yonetim bi~imine ge~ilmesi), ger~ekle~memi~ 

oldugundan, bize gore, bugUn i~in, i~letmelerimizin, ge

nelde, dogrudan dogruya, kor merkezleri i~in ge~erli ola

bilecek bir transfer fiyat uygulamas1na ge~meleri uygun 

olmayacakt1r. Bir ba~ka deyi~le, boyle bir uygulamada,bo

lUmlerin ger~ek kor merkezleri olarak faaliyette buluna

bilmelerinin onemi gozard1 edilmi~ olacag1ndan, istenen 

yararlar saglanamayacoktir. 

~al1~mam1z1n son bolUmUnde a~1klad1g1m1z; bolUmle

rin maliyet merkezleri olarak kabul edilmelerinin sak1n

calar1n1 ve itibari kor merkezleri olarak kabul edilmele

ri ile saglanabilecek yararlar1, gozonUne ald1g1m1zda, 

Ulkemiz i~letmeleri i~in, itibari kor merkezleri transfer 

f iyat uygulamas1n1n, maliyet merkezleri transfer fiyat 
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uygulamas1ndon daha uygun olacag1 sonucu ~ikar1lm1§t1r. 

Bizce, bugUn i~in, Ulkemiz i§letmelerinin, kor mer

kezleri transfer f iyat uygulamas1na ge~meleri uygun olma

d1g1na gore, itibari kor merkezleri transfer fiyot uygula

mas1; ornek old1g1m1z i§letmedeki Uretim §Ortlar1n1n 

(atolye tipi Uretim) ge~erli oldugu ve bolUmlerin kor mer

kezleri olarak foaliyette bulunma olanoklor1n1n bulunmod1-

g1 i§letmelerimizin yon1s1ro, merkezcil yonetim bi~iminin 

benimsenmi~ olmos1 nedeniyle, bolUmlerin maliyet merkezle

ri olarak kobul edildikleri Ulkemiz i§letmeleri i~in de 

uygun olacaktir ~ 

Ulkemiz i§letmelerinde, itibari kcr merkezleri 

transfer fiyat uygulamas1na ge~ildiginde, ~al1§mam1zda 

ifade ettigimiz yararlarin soglanabilmeleri i~in, transfer 

fiyatlar1n1n belirlenmesinde, dogrusal programlama metodu

nun kullan1lmas1n1n gerekli oldugunu vurgulamamiz gerekir. 

Uygulama ~al1§mam1z1n sonucunda, Ulkemiz i~letmele

ri i~in, gene! olarak,-itibari kor merkezleri transfer fi

yat uygulomas1n1n uygun olabilecegini ve bu uygulamada en 

uygun yontemin; transfer fiyatlar1n1n dogrusal programlama 

metodu kullanilarak belirlenen firsat maliyetleri temelin

de saptanmas1 yontemi oldugunu belirlememiz, ayrica, boyle 

bir uygulamonin ger~ekle§tirilebilmesi i~in, tum i§letme

lerimizin kullonabilecekleri tipik bir dogrusal programla-
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ma metodunu kurmamiz, nasil uygulanaca~ini ve ~ozUmleri

nin nasil yorumlanacaklarini a~iklamamiz, bize gore, konu

nun proti§e aktarilmasinda, onemli bir katki sa~layacak

tir. En azindon, bir tarti~ma zemini olu~turacaktir. 

~oli~mamizdo, transfer fiyotlari konusu, bir firma

nin, kor,itibori kor veyo moliyet merkezleri olarok kabul 

edilen bolUmleri qrasindQki mal ve hizmet transferlerinin 

fiyatlondirilmasi ile ilgili olarok i~lendi~i i~in, uygu

lama ~ali~mamizda, bir holdingin veya bir lKT'nUn ~e~itli 

i~letmeleri arasindaki veya farkli tKT'lerinin i~letmele

ri arasindaki mal ve hizmet transferlerinin nasil fiyat

landirildi§i ara~tirilmami~tir. Bununla birlikte, bu i~

letmeler, ger~ek kor merkezleri niteli~ini ta~idiklarin

dan, aralarindaki mal ve hizmet transferlerini fiyatlan

dirmada, hangi yontemleri kullanabilecekleri, ~ali~mami

zin, kor merkezleri transfer fiyat yontemleri kisminda 

i~lenmi~tir. 

Bizce, bu i~letmeler arasindaki transfer fiyatlari

nin belirlenmesinde, g~zonUne al1nmas1 gereken en onemli 

nokta, bu i~letmelerin, ger~ek kor merkezleri olarak dav

ranip davranamodikloridir. Bir ba~ko deyi~le,alim ve satim 

kororlorini, i~letmenin maliyetlerini minimize, korini 

moksimize edecek ~ekilde, ba~imsiz olarak verip veremedik- . 

leridir. Kanaatimizce, Ulkemizde bu tip i~letmeler arasin

doki mal ve hizmet tronsferlerinin, nasil f iyatlandiril-
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diklarinin ara~t1r1lmas1 ve en uygun ~ekilde (i~letmelerin 

ger~ek kcr merkezleri olarak faaliyette bulunabilmelerine 

olanak verecek ~ekilde) nasil fiyatlandirilabileceklerinin 

belirlenmesi; i~letmelerin kcrl1l1klar1n1 arttirmanin 

(girdilerini minimum maliyetle elde etmek, ~ikt1lar1n1 

maksimum kcrla satmak suretiyle) yanisira, Ulke ekonomisi

ne de katki ozellikle enf lasyonu arttiracak fiktif fiyat 

art1~lar1n1 onlemek sure~iyle) saglayacaktir. 

~al1~mam1z1, gUnUmUzUn yonetim anlay1~1 i~inde 

~nemli bir yeri bulunan, ancak, Ulkemizde, kavramsal 0~1-

dan oldugu gibi, pratikte de ihmal edilmi~ olan transfer 

fiyatlari konusunun, teorik ve pratige yonelik o~arak i~

lenmesinin, i~letmelerimize ve ekonomimize onemli yarar

lar saglayacag1n1 vurgulayarak tamamlamak istiyoruz. 
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