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BÜTÇELEME SİSTEMİ_2 

 

Onaylı tedarikçilerle ilgili sözleşmeleri elektronik ortamda saklar ve her bir sipariş teslim 

aşamasında tedarikçi ile yapılan sözleşme koşullarına ne kadar bağlı kalındığını denetler. Siparişlerin 

stoklara alınması ile birlikte belge girişlerinin (irsaliye, fatura, garanti vb.) yapılmasını sağlar. Satın 

alınan ürünler ile ilgili her türlü özellik detayının tanımlanabileceği fonksiyonlara sahiptir. Tedarikçiler 

ile ilgili belgeleri ve dokümanları saklar. Teminat mektupları gibi kıymetli evraklar için tarih bazında 

kontrol işlemleri yaparak olası riskleri önler. 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) kavramı özellikle son 20 yılda yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmış ve her geçen gün önemi daha iyi kavranan bir işletme fonksiyonu olmuştur. İKY, iş görenlerle 

örgüt hedeflerini uyumlaştırmada en önemli işletme işlevlerinden biri olurken, aynı zamanda iş 

görenlerin iş doyumunun sağlanması yoluna hizmet etmektedir. 

Bu süreç İKY politika ve stratejilerinin belirlenmesinden başlayan, insan gücü planlaması ile 

devam eden, iş gören tedarik ve seçim işleminden oryantasyon eğitimine, ücret yönetiminden iş 

görenlerin geliştirilmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyerlerinin yönetilmesine kadar 

uzanmaktadır. 

 

Örgütler küresel pazarda rekabet edebilmek ve hayatta kalabilmek için pek çok kaynağa ihtiyaç 

duymaktadır. Ancak bugün hiçbir kaynak insan kaynağı kadar önemli olmamıştır. Çünkü işletmelerin 

belirlenen stratejiler çerçevesinde amaçlara ulaşabilmeleri ancak nitelik ve nicelik yönünden gerekli iş 

görene, verimli iş görene ve istikrarlı iş görene bağlı olmaktadır. Bu sayılan niteliklere sahip iş görenler 

ise ancak İKY uygulamalarının etkin bir şekilde uygulanması ile mümkün olmaktadır. 

 

Toplam Kalite Yönetimi’nde anahtar kelime "insan"dır. İnsan, bir kuruluşun en  değerli varlığıdır. 

İnsana yapılan yatırım geri dönüşü en hızlı olan yatırımdır. Müşterilerinizi tatmin edecek, satışınızı ve 

kârınızı artıracak olanlar, bu insanlardır. Ancak insan, değerli bir kristal gibidir, her an kırılabilir, kırılan 

parçalar sizin ve müşterilerinizin ellerini kesebilir. İşte bu yüzden insan yönetimi dikkat ister, sabır ister, 

hoşgörü ister, motivasyon ister. Kısacası, liderlik ister. 

 

Bu liderlikte hayati önem taşıyan iki önemli kavram vardır; iletişim ve saydamlık. Yöneticiler her 

konuda açık olmalı ve insanlarda önce yönetime güven duygusunu yerleştirebilmelidir. Tüm iletişim 

kanallarını açık ve işler hâle getirerek çalışanlarla iki yönlü iletişimi mükemmel bir duruma getirmek 

gereklidir. Ancak bunu yapabilmek için yatay organizasyona geçmek, hiyerarşiyi ortadan kaldırmak, 

açık kapı politikaları uygulamak ve alçak gönüllü olmak gereklidir. 

 

Öncelikle uygulamakta olduğunuz çalışanların yönetimi süreci ve sisteminiz, kurumun politika 

ve stratejilerine ve kurum kültürüne uygun değilse bunu değiştiriniz. Eğer kurumun kültür ve değerlerini 

bilmiyorsanız bunu araştırınız. Kurum kültürünüzü bilmeden, insan yönetimini temel değerlerinizle, 

iletişim planlarınızla aynı potaya koyamazsınız. 



İşe alma yöntemleriniz ve mülakat tekniklerinizden başlayarak tüm süreçlerinizi, kendinizi 

çalışanın yerine koyarak ve çalışanların görüşlerini, önerilerini alarak yeniden tasarlayınız. İşe yeni 

girenlerin, tüm çalışanlar gibi politika ve stratejileri, hedefleri bilmesini ve kurumun kültürü hakkında 

bilgi sahibi olmasını sağlayınız. İş pozisyonlarına göre çalışanların gerekli eğitimleri almalarını 

sağlayınız. İnsanların kendilerini geliştirmelerine olanak veriniz, onlardan beklediklerinizi ve gelişmeye 

açık olan yönlerini tam bir açıklıkla söyleyiniz. Yöneticilerden geri besleme bilgisi almayan insanın 

beklentilerinizi bilmesi ve bu beklentilere göre kendi eksiklerini giderebilmesi mümkün değildir. 

Onlara başarılı olduklarında ve olumlu gelişmelerinde teşekkürde cimrilik etmeyiniz. 

 

Örgüt kültürünüze uygun ödül sistemleri geliştirmeniz ve bu ödülleri çalışanlar tarafından 

gösterilen adaylar arasından, onların değerlendirmelerine göre sürekli olarak veriniz. İnsanları motive 

ediniz. Motivasyon her zaman yüksek ücret demek değildir. Bazen insanlar çok küçük şeylerle mutlu 

olabilirler (tıpkı çok küçük şeylerle kırılabilecekleri gibi). İnsanlara güç veriniz. Onları yetkilendiriniz. 

 

Ekip çalışmalarını devamlı teşvik etmek, çalışanların önerilerine kulak tıkamamak, onlara 

mutlaka cevap vermek ve neticeleri etkileyen olumlu önerileri ödüllendirmek Toplam Kalite 

Yönetimi’nin vazgeçilmez gerekleridir. 

 

Bugün "ergonomi", toplam kalite yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. İnsanın çalışma ortamı, 

insan makine ilişkisi, bilimsel olarak ve insanın verimini artıracak, onun sağlığını koruyacak bir biçimde 

planlanmalıdır; iş kazalarını yok etmek için tüm tedbirler alınmalıdır. 

 

Bütün bu olumlu girişimleri yaparken zaman zaman, çalışanın sizi ve kurumu nasıl gördüğünü ve 

değerlendirdiğini bilmek ve onların geri beslemelerine göre yönetimi yeniden yönlendirmek gereklidir. 

Bir veya iki yılda bir yapılacak, çalışanların tutum araştırma anketleridir. Bu anketler sizin dışınızda, 

bağımsız bir kuruluşa ve tamamen anonim bir biçimde yaptırılmalı, çalışanlar hiç korkmadan açık bir 

şekilde bu anket sorularını cevaplandırabilmelidir. Sorular bilimsel bir biçimde ve kurumun kimliğine 

uygun hazırlanmalı, istatistik biliminin bütün imkânlarından yararlanmalıdır. Bu sorular o şekilde 

tasarlanmalıdır ki neticede faaliyetlerin etkinliği, yöneticilerin kalitesi, işletmenin saygınlığı, 

yöneticilerle iletişim ve yardımlaşma, kurumun geleceğine ilişkin düşünceler, ücretler, terfiler, kalite 

geliştirme, eğitim ve kurumla özdeşleşme gibi konularda çalışanların görüşü ortaya çıkmalıdır. 

 

Bu anketlerin sonuçlarından korkmayınız, cesur olunuz, birçok olumsuz görüşle 

karşılaşabilirsiniz ancak önlemler alınız ve devamlı iyileştirme programları uygulayınız, bir sonraki 

ankette daha iyi neticeler elde edebilmek için neler yapabileceğinizi yine çalışanlarla birlikte saptayıp, 

yönetim süreçlerinizi yeniden tasarlayınız. 

 

Son olarak yine insan kaynakları departmanı olarak iletişim karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışanlarınızla devamlı iki yönlü iletişim içinde olunuz. Bütün, parçalarının toplamından büyüktür. 

İnsanların ortak bir hedefe doğru, tatmin edilmiş ve mutlu bir şekilde, sistematik hareketi ile 



aşılamayacak hiç bir engel yoktur. 

 

İnsanları kaynak olarak görmeyiniz ama tüm kaynaklarınızı insanların mutluluğu için seferber 

ediniz. 

Yeni yatırım için sağlanan fonların maliyetleri ve nakit bütçesine olan etkileri özenle dikkate 

alınmalıdır. Bu aşamada sağlanan kaynağın borç veya özkaynak olmasına göre etkileri farklı 

olabilmektedir. 

 

Yatırım bütçesi çalışmaları esas olarak yapılması düşünülen yatırımların ya da fizibilite 

çalışmalarının dönüşünün ölçülmesinde kullanılmaktadır. Projelendirilecek olan bir yatırım bütçesi, 

projenin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi verebileceği gibi, alternatif projeler ile kıyaslama 

imkânını da sunmakta ve aralarından birinin seçilmesini sağlamaktadır. 

 

Alternatifli projeler Qualis Budget (firma yazılımı)’te oluşturularak kıyaslaması yapılabilmekte, 

karar verilen bir proje neticesinde bütçelerde revizyona gidilebilmektedir. 

 

Yatırım bütçelemesi yapılarak şu şekilde yatırımlar hakkında kararlar alınabilmektedir: 

 

 Maliyet tasarrufu sağlayan yatırım kararlarının alınması. Bu hâlde şirketler, yeni varlıklar 

edinmek ile maliyetleri kısmak arasında bir tercihte bulunmaktadırlar. 

 Üretimin genişletilmesi kararının alınması. Bu hâlde şirketler, satışlardaki artış eğilimine 

istinaden üretimlerini yeni varlık edinimi yoluyla mı yoksa kapasite artırımı (modernizasyon) yoluyla 

mı sağlayacaklarına karar vermek durumundadırlar. 

 Üretim için makina ve ekipmanın seçimi. Bu hâlde şirketler, alternatif makina ve 

ekipmanlar arasında en çok tasarrufu sağlıyacak olan arasından bir tercihte bulunmaktadır. 

 Kiralama veya satın alma kararının alınması. Burada alınması karar verilen duran varlık ya 

satın alma yoluyla (muhtemelen kredili olarak) yada finansal kiralama (leasing) yoluyla alınması 

şeklinde iki alternatif bulunmaktadır. Hangi yöntem daha fazla tasarruf sağlıyacak ise onun tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

 Yenileme (modernizasyon) kararının alınması. Burada şirketler eski yatırımlarının 

yenilenmesi ile sağlayabilecekleri tasarrufları dikkate almalıdırlar. 

 

Görüldüğü gibi bütçeleme tekniğini farklı amaçlar için kullanabilmekteyiz. Bu sayede alınacak 

kararları en az sapma ile önceden belirleyebilmekteyiz ve rekabetin olduğu piyasalarda ise bu, ciddi bir 

üstünlük sağlamaktadır. Kolay bütçeleme çalışmaları için Qualis Budget’in kullanılması da yabancı para 

biriminde bütçe yapmak, senaryo kurabilmek, kolay revizyon yapabilmek, formülasyon imkânı vb. 

sunduğu işlem özellikleri ile hatasız ve çabuk bütçe oluşturulabilmektedir. 

 


