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II- ÇEŞİTLİ VERİMLİLİK KAVRAMLARI VE ÖNEMİ 

A. ÇEŞİTLİ VERİMLİLİK KAVRAMLARI 

Verimlilik (Prodtlktivite), en geniş anlamıyla OUTPUT (Üretilen mal ve hizmet toplamı) ile 
İNPUT (bu üretimde kullanılan faktör toplamı) arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Bu tanım, herhangibir 
işletme, endüatri veya tüm olarak bir ekonomi için geçerlidir. 

Bu tanıma göre verimlilik artmadan da çoğaltılabilen üretimden farklı bir anlam taşır. Şöy- 
leki, Beş Liralık masraf karşılığında beş birim mal üretilen bir işletmede, aynı miktar masraf ile on birim¬ 
lik mal üretilmeye başlanmışsa verimlilik artmış Bayılır. Fakat On Liralık masraf yaparak on birimlik mal 

'j 

üretilirse verimlilik artmamış demektir. Bu bakımdan verimliliği, eldeki kaynaklardan en etkili şekilde mal 

ve hizmet elde etmek Banatı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

VerimHlik, belli bir dönem içinde elde edilen ürün toplamı ile girdiler arasındaki ilişki 
şeklinde kabul edilebileceği gibi, belli bir üretim faktöründeki bir birimlik artışın toplam üretimde meydana 
getirdiği artı% şeklinde de düşünülebilir. Yani hem ortalama ve hem de marjinal verimlilikten söz etmek-müm¬ 

kündür. Böyle olmakla beraber verimlilik denince genel olarak “ortalama" bir kavram anlaşılır ve lstatietikçi- 

lerce hesaplanmaya çalışılan verimlilik kavramları bu niteliktedir. Marjinal verimlilik ise ekonomistler ta¬ 
rafından daha çok iktisat teorisi çerçevesinde ele alınan bir kavramdır. 

Dar anlamda verimlilik, üretilen ürünün bir birimi başına düşen üretim faktörleri toplamı¬ 
nın (input kalemlerinin) ölçülmesi, belli devrelerle izlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

Outputun inputa oranı yani üretilen mal ve hizmet tutarının bu mal ve hizmeti üretebilmek 
için harcanan hammadde, malzeme, yakıt, enerji v.s. ye oranı tanımında da olduğu gibi verimlilik,, statik 

mutlak bir rakamdan daha çok, üretimde kullanılan girdilerin belli devrelerle ürünün bünyesinde meydana ge¬ 
tirdikleri katkıları ortaya koyan rakamlar dizisi olarak dinamik bir ölçüdür. 

ürünün bünyesinde değişik oranlarda yer alan girdi kalemleri zamanla farklılıklar gösterir, 
örneğini;işçilik, hammadde ya da malzeme zaman içinde artıp azalabilir.veya aynı kalabilir. Verimliliği ölçme¬ 
nin asıl amacı, bü girdi kalemlerini teker teker yada toplam olarak ele alıp izlemek ve bu kalemlerdeki isra¬ 
fı önlemektir. 

Verimlilik) Toplam Faktör Verimliliği ve Kısmî Verimlilik olmak üzere başlıca iki ana gru¬ 
bu ayrılır. 

Toplam Faktör Verimliliği) belli bir üretim süreci sonunda elde edilen ürünün (outputun) 
bunun üretilmesinde kullanılan bütün üretim faktörlerine (inputlara) oranıdır. 

Toplam Faktör Verimliliği) Brüt veya Net olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanır. 

Brüt Faktör Verimliliği) Toplam üretimin orjinal üretim faktörleri ile (emek+sermaye) ham¬ 
madde, enerji gibi bütün inputları içine alan bir toplam1a oranı ile elde edilir. 

Net Faktör Verimliliğinde ise, net output ya da katma değer doğrudan doğruya orjinal üre¬ 
tim faktörlerine bölünür. 

Kısmî Faktör Verimliliği) Belli bir üretim süreci sonunda elde edilen ürünün (outputun), 
üretim faktörlerinden sadece bir tanesine oranıdır. Bu durumda outputun ilişkilendirildigi üretim faktörü¬ 
ne göre) "Emek Verimliliği ", "Hammadde Verimliliği", "Sermaye Verimliliği"'nden söz edebilmek mümkündür. 

Klsmi verimlilik katsayıları, zaman içinde output ünitesi başına kullanılan inputlarda 
meydana gelen tasarrufları ölçer.’ İnput miktarındaki azalış, faktör kullanılışındaki tasarrufu gösterir. 
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Kısmî Verimlilik katsayılarının belli bir üretim faaliyetindeki verimlilik artışının öl¬ 

çüsü olabilmesi için, ele alınan input faktörünün toplam input içindeki nlsbi öneminin büyük olması ve bu 
arada diğer İnput miktarlarının da sabit kalması gerekir. Aksi halde kısmi verimlilik katsayıları faktör 
İkamelerinden (faktör komposizyonundaki değişmelerden) ve üretim faaliyetindeki genel verimlilik artışla¬ 
rından etkileneceğinden sadece faktörün kendi öz katkısını ölçemezler. 

Gerçek hayatta hem ele alınan input kaleminin nisbi öneminin büyük olması ve hem de diğer 

İnput kalemlerinin değişmez olması oldukça az raslanan bir durum olduğundan kısmi verimlilik katsayılarının 
sadece genel verimlilik artışlarının değil aynı zamanda söz konusu faktörün verimliliğini de tam olarak ak- 
settirmiyeceği görüşü ortaya atılmıştır. Solomon Pabricant bu konuda, “Diğer kaynaklar önemli ölçüde kulla¬ 
nılıyorsa ve bu kaynakların kullanılan miktarında değişmeler meydana geliyorsa verimliliği tek bir kaynağa 
göre ölçmek, bu faktörün verimliliği hakkında bize ya çok az bir bilgi verir veya hiçbir şey ifade etmez" 
demektedir. 

Kısmi verimlilik hakkında belirtilen bu endişelere rağmen pratikte çok kere üretim faktör¬ 

lerinin tümü için gerekli bilgiler yetersiz olduğundan Toplam Faktör Verimliliği yerine genellikle Kısmi 
Verimlilik hesaplanması yoluna gidilmektedir. Çoğu endüstrilerde emek inputunun nisbi öneminin fazla oluşu, 
(işçilik birçok endüstri kollarında maliyetin bünyesine giren h-men daima önemli bir oran olarak görünür. 
Bu oran örneğin, tekstilde genel olarak $ 25, dökümde ’k 30, inşaatta $ 40 ve matbaacılıkta da # 27'dir.)r^ 
yaratılan katma değerin büyük bir yüzdesini emek gelirinin meydana getirişi ve genel ekonomik sistem için 
de emeğin hem üretici hem de tüketici olarak merkezi bir yer tutuşu-^ve son olarak da emek verimlilik en¬ 
deksinin toplam faktör verimliliği endeksine ore.ı la daha kolay elde edilebilir oluşu, bu işle uğraşanları 
daha çok emek verimliliği hesaplamasına yöneltmiştir. 

Emek verimliliği ya işçi sayısı ya da çalışma saatleri cinsinden ölçülebilir ve genellikle 
“verimlilik" denildiği zaman “Emek Verimliliği" akla gelir. 

B. VERİMLİLİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ 

Verimlilik, gelişmiş ülkeler ve özellikle de az gelişmiş ülkeler için çok önemli bir konu¬ 
dur. Az gelişmiş ülkelerde reel gelir seviyesinin düşüklüğü tasarrufların ve dolayısıyla yatırımların düşük 

olmasına yol açmakta, yatırımlar düşük olunca da verimlilik düşük olmakta ve tekrar düşük bir gelir seviye¬ 

sine ulaşılmaktadır. Konu, talep yönünden incelendiğinde, gene bu az gelişmiş ülkelerde reel gelir seviye¬ 
si ve dolayısıyla satın alma gücü düşük olduğundan yatırımlar düşük seviyede kalmakta böyle olunca da ge¬ 
ne düşük bir gelir seviyesine ulaşılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi ve 

bu çemberin dışına çıkılabilmesi için verimliliği artırmak oldukça yararlı olacaktır.Verimlilikte meydana ge- 
leoek artışlar reel gelir seviyesini artıraoak, gelir seviyesinin artması satınalma gücünü ve dolayısıyla ya¬ 
tırımları artıracak ve bu yolla ekonomik kalkınma sağlanmış olacaktır. Kısaca verimlilik, hem ekonomik kal¬ 
kınma ve hem de insanların refah seviyelerinin yükselmesinde başlıoa faktörlerden biridir. Bu bakımdan az ge¬ 
lişmiş ülkelerde emeğin kalitesini iyileştirmek ve modern üretim metodlan kullanarak verimliliğin artırılma¬ 
sında sayısız yararlar vardır. Verimlilik artışlarının az gelişmiş ülkeler için bu önemine rağmen, gelişmiş 
ülkelerde bu artış, az gelişmişlere oranla, çok daha yüksektir. 

1/ Dr. Erden Öney, Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi. Ank. 
Sevinç Matbaası, l‘)üÖ, s. 17'den Solomon Fabricant, 
Basic Facts on Productivlty Change. National Bureau of Economlc 
Research, INC., 1959. sh.6 

2/ Endüstride Prodüktivite Ölçme Metodlan. M.P.M, Yayınlarıj 38 
sh* 35*ten Stouthuysen Bob-comment, Mesurerla productivite de 
votre enterprise. Office belge pour L'Accroissement de la 
Produotivite, Bruxelles. 1962 2 ba3kı, sh. 27 

j/ Dr. Erden Öney, Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi. Ank. 
Sevinç Matbaası, 1968 Bh. 17'den Irving H. Siegel, Aspects 
of Productivlty and Meaning. Productivlty Meosuremant 
oonoepte (O.E.C.D., Paris, 1955), sh. 45 
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Verimlilik artışları ekonomik kalkınmayı gerçekleştirdiği gibi bunu* aynı zamanda istikrar j 

içinde* enflâsyona sebep olmadan sağlaması bakımından da çok önemlidir, özellikle az gelişmiş ülkelerde ya¬ 
tırımların artması enflâsyonist eğilimlerle beraber oluşacağından yatırımların yanında verimlilik de artirı- 

labilerse reel gelirler artıp fiyatlar sabit kalabileceğinden ekonomik kalkınmanın istikrar içinde sağlanma¬ 
sı mümkün olabilecektir. 

III- VERİMLİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ 

A. GİRDİLERİN (İNPUTLARIN) ÖLÇÜLMESİ 

Gerçek verimlilik endekslerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için girdilerin ölçülme¬ 
sinde aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir : ı 

- Girdinin ölçüm düzeyi ile üretimin ölçüm düzeyi aynı olmalıdır. Örneğin* üretim işletme¬ 
nin belli bir kısmı, için ölçülmüşse input olarak da sadece o kısımda kullanılanlar alınmalıdır. 

- Ölçülen girdiler, fiilen üretimde kullanılanlar olmalıdır. Örneğin; beş işçiye sekiz sa¬ 
at üzerinden ücret ödeyen bir dairede işçiler sadece beşer saat çalışıyorlarsa bu durumda emek girdisi t 

5 x 8 «= 40 saat yerine 
5 x 5 =» 25 saat'tir. 

- Ölçüm parasal olarak yapılıyorsa, fiyatlarda görülen değişikliklerin etkisini yoketmek 
için kullanılan fiyatlar veya fiyat endeksleri üretimin ölçülmesinde kullanılan temel yılın fiyatlarına ve¬ 
ya ağırlıklarına dayandırılmalıdır. 

- Ölçüleoek inputlar saptanırken maliyetler içinde payı büyük olan, zaman içinde değişik¬ 
lik gösteren veya kıt olan yani işletmecinin ekonomik bir biçimde kullanmak istiyeceği faktörlere önem ve¬ 
rilmelidir. 

Üretim sürecinde kullanılan inputlar genellikle fizik birimlerle ölçülürler* Fizik birim¬ 
lerle ölçmenin mümkün olmadığı yani inputları belli fizik birimlerle ifade olanağı olmadığı hallerde parasal 
ölçme yoluna gidilir. 

üretim sürecinde kullanılan inputlar; emek, sermaye, hammadde ve malzeme, dışarıya yaptırı¬ 
lan işler olduğuna göre her üretim faktörü.: 

- Toplam Üretim 
Toplam Emek 

- Toplam Üretim 
Toplam Sermaye 

- Toplam Üretim 
Toplam Hammadde 

oranlarından biriyle ölçülür. Aşağıda üretime giren inputlarm ayrı ayrı ölçüm yolları 
gösterilmeye çalışılmıştır s 

1. EMEK ÎNPUTUNUN ÖLÇÜLMESİ 

Bir işletme veya tüm olarak ekonomide kullanılan emek fiziksel veya parasal olarak 

ölçülebilir. 

Üretim / işgücü oranındaki bir değişiklik üç ayrı kaynaktan gelebilir : 

\j- îşglcü kalitesinin iyileşmesi, 
\j- İşgücü ve sermayenin daha iyi kullanılması, 
.. - İşgücü saati başına kullanılan sermaye tutarı 
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Fiziksel ölçü birimi olarak, çalışanlar sayısı, işgücü (çalışma günü), iş-saat (adam- 
saat), ödeme yapılan toplara çalışma saatleri gibi çeşitli üniteler, parasal ölçü birimi olarak da emeğe ya¬ 
pılan toplam ayrtî ve nakdi ödemeler (maaş, ücret ve sosyal yardımlar) alınabilir. 

Verimlilik ölçümünün amacı, kamu veya sendikalar yönünden emeğin kullanımı, dağılımı 

ve talebini incelemek ise fiziksel ölçme uygun olur. İşletmeci açısından önemli olan maliyetteki düşme oldu¬ 
ğundan parasal ölçme önem kazanır. Emek inputu kıt ise bu takdirde emeği fiziksel olarak ölçmek maliyet en¬ 

dişelerine üstün tutulabilir ve daha yararlı olur. 

Ölçüm ister fiziksel ister parasal olsun işgücünün işletme içinde çeşitli kullanım 
alanlarının (mesleki dağılımın) bilinmesi gerekir. Her işletmenin bünyesine uygun ayrı bir sınıflandırma 
yapılabilirse de O.E.C.D.'ye göre işgücü aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. 

- üretimin hazırlanması ile uğraşanlar, 
- Üretimin kontrolü ile uğraşanlar, 
- Üretim ile uğraşanlar, 
- Dağıtım ile uğraşanlar, 

- Örgütün idaresi ile uğraşanlar, 
- Taşıma ile uğraşanlar 

Bu şekilde sınıflandırılan veriler, hem farklı işgücü ve meslek gruplarının zaman 

içinde nasıl bir gelişme gösterdiğinin anlaşılmasında ve hem de toplam işgücünün tek bir rakamla birleşti¬ 

rilmesinde yararlı olacaktır. 

Emek İnputunun Ölçülmesinde Karşılaşılan Güçlükler t 

- Üretim ile uğraşan işgücü, dolaylı ve dolaysız işgücü olmak üzere ikiye ayrılır. 
Dolaysız işgücü, üretimle^ doğrudan ilişkili; imalât, montaj ve bitirme işlerinde alet, rcakina veya elle 
çalışan işgücünü kapsar. Dolaylı işgücü ise; bakım, alım ve dağıtım, hammadde taşınması, temizlik, gözetim' 

ve denetim ile ilgilidir. U. S. Bureau of Census tarafından üretimde çalışanlarla üretimde çalışmıyan iş¬ 

çiler arasında çizilen sınır işgücünün üretim işçisi ve üretimde çalışmıyanlar olarak nasıl gruplandırıla- 

bileceğini gösteren iyi bir sınıflamadır. 

Bu sınıflamaya göre; üretim işçileri ve üretimle ilgili işçiler (ustabaşı düzeyine ka¬ 
dar olanlar) şu kalemleri kapsamaktadır ı Mamul yapımı, işleme, montaj, kalite kontrolü, depolama, işletme 
içi taşıma, paketleme, yükleme (gönderme hariç), tamir, muhafaza hizmetleri, mamul geliştirme, işletmenin 
kendi kullanımı için gerekli yan ihtiyaçlar (enerji üretimi gibi), defter tutma ve işletmedeki Üretim faali¬ 
yeti ile yakından ilişkili diğer hizmetlerde çalışanlar, Çalışan ustabaşı düzeyinin üst kademelerinde bulu¬ 
nan nezaretçiler bu sınıfa girmezler. 

Bu sayılanlar dışında kalan tüm diğer işçiler, üretimde çalışmayan işçileri oluştu¬ 

rur. Aşağıda sayılanlar bu tip işçilerdir. Ustabaşı kademesinin üst düzeyinde bulunan idareci ve nezaretçi¬ 
ler satış memurları (hem sürücü ve hem de satış memuru olanlar dahil), reklâm faaliyetinde bulunanlar, kre¬ 
di işleriyle uğraşanlar, mamulün montesi ve satış sonrası hizmetlerinde çalışanlar, kâtipler ve diğer büro 
işçileri, yöneticiler, alım ve muhasebe işleri yapanlar, hukuk müşavirleri, kafeterya, sağlık işleriyle uğ¬ 
raşanlar, doktorlar, uzmanlar, ekonomistler, istatistikçiler, mühendis ve diğer teknik elemanlar. Ayrıca 
fabrika ve işyerinin genişletilmesi, revizyon gibi işlerde çalışmaları nedeniyle ayrı bir işgücü gibi kul¬ 
lanılan ve işletmenin ücretliler listesinde bulunan hizmetliler de bu gruba girmektedir. 

Üretim işçileri ve üretimde çalışmayanlara ilişkin standart tanımlar henüz yapılma¬ 
mış olduğundan diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda da bu konuda kesin bir ayırıma gidilemediği görülür. 

Kaba bir ayırım yapılabildiği halde dolaylı ve dolaysız işçileri kesin olarak ayırmak 
imkânı olmadığından bu iki tip işçiliği ayrı ayrı düşünmek yerine bunları birarada toplamak bu güçlüğü orta¬ 
dan kaldıracaktır. 



-Emek inputunun ölçülmesinde karşılaşılan ikinci güçlük; acemi ve usta işçiliklerin 

birleştirilmesidir. Bu işçilerin çalışma saatleri toplanırken nasıl bir yöntem taKip edileceği konusu üze¬ 
rinde durulması gereken bir konudur. Burada akla gelebilen en iyi ölçü acemi ve usta işçilere ödenen ücretler 
olabilir. Örneğin; bir işletmede esas üretim dairelerinde çalışan işçi sayısı 50 olsun, yapılmakta olan işin 
niteliği 6 aylık çıraklık devresini gerektirsin ve işe girme tarihleri 6 ay ve daha az olan işçi sayısı da 

20 olsun. Belli bir ürünün ortaya çıkarılması için gerekli fiili bir saati usta işçiler için 750, aoemi iş¬ 
çiler için de 240 saat olarak hesaplanmış olsun, Usta işçinin saat ücreti 15 TU, acemi işçinin saat ücreti 
10 TL. ise acemi işçinin bir saatte yaptığı işin usta işçi tarafından 10/15 saatte yapılabileceği kabul edi¬ 
lebilir. Aoemi işçilerin çalışma saatleri toplamı 2/3 ile çarpıldığında aynı süre içinde usta işçinin çalış¬ 
ma saatleri bulunmuş olur. Bu durumda işletmedeki toplara işçilik saatleri : 

p 

750+240*—^— * 910 olarak saptanır. 

-Emek inputunun hesaplanmasında karşılaşma üçünoü güçlük; doğrudan doğruya üretime 

ayrılan süreyle yorgunluk, halsizlik, cam sıkıntısı v.s, gibi nedenlerle etkin olmayan sürelerin birbirin¬ 

den ayrılabilmesidir. Büyük işletmeler dışında kalan işletmelerde genellikle zaman etüdü yapılmamış oldu¬ 
ğundan verimlilik ölçümünde çok önemli yeri olan standart süreler (bir işçinin normal bir çalışma hızıyla 
kendisinin alışık olduğu bir işte şahsi ihtiyaçları ve yorgunluğunun giderilmesi için ayrılması gerekli din¬ 
lenme payları da dahil olarak yapabileceği iş miktarı) tespit edilmemiş olduğundan emek inputu hesabını da 
etkin olmayan sürelerin çıkarılması mümkün olmamaktadır* 

Emek inputunun hesaplanmasında en önemli nokta; verimlilik amaçlarına en uygun efek¬ 

tif emek faktörünü saptamaktır. En uygun emeği saptarken aşağıdaki çeşitli alternatifler düşünülebilir : 

Toplam çalışanlar sayısı ele alındığında bu, bütün emeği içine alması bakımından uy¬ 
gun olursa da farklı değerdeki emek üniteleri aynı emekmiş gibi düşünüldüğünden verimlilik hakkında kesin 
bir bilgi veremez. Gerçekten de dolaysız işgücü ile dolaylı işgücünü aynı değerde saymak olanak dışıdır. 
Bu farklar ortadan kaldırılnbilse bile çalışma saatlerinde meydana gelen değişmeler hesaba katılmadığından 

emeğin üretime yaptığı gerçek katkı ölçülememiş olacaktır. 

Emek ölçüsü olarak ödeme yapılan çalışma saatleri ele alındığında : tatil ve hastalık 

anlarında olduğu gibi ödeme yapıldığı halde çalışılmamış saatler sayılmış olacak ve bu da bizlori yanlış so¬ 

nuçlara götürecektir. 

Bütün bunların yanında efektif emek inputu olarak fiilen çalışılan saatler toplamının 
ele alınması daha doğru sonuçlar verebilecektir. 

Sayılan bu alternatiflere rağmen, emek verimliliğinin ölçülmesinde gerçek çalışma sa¬ 

atleri yerine genellikle çalışan adam sayısı alınmaktadır. Bunun nedeni, çalışan adam sayısı kavramının daha 
uygun olmasından değil, çalışma saatleri kavramına oranla daha kolay ölçülebilmesindendir. Bütün bir ekonomi 
ya da geniş üretim faaliyetini kapsayan sektörlerde gerçek çalışılan saat miktarını bulmak çok zor olduğun¬ 
dan daha kaba bir ölçü olan "çalışan işçi sayısını" almak kaçınılmaz olmaktadır. 

Aslında bu input ölçülerinin hepsi ayrı ayrı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin; 
ekonomide adam başına düşen milli gelir karşılaştırmalarında, adam sayısı, emek masraflarının bulunmasında; 
ödeme yapılan çalışma saatleri toplamı alınabilir, ancak bunları endüstri veya ekonomide verimlilik tesbi- 

tinde kullanmamak gerekir. */ 

4/ Erden Öney, Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi. 
A. t}. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No ! 265 
Sevinç Matbaaeı, Ankara 1968. Sh. 62 
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Gerçek çalışılan saatlerin bulunmasında aşağıdaki bazı noktaları gözönünd® tutmak ge¬ 

rekir s 

- Oretim ile gerçek çalışma saatleri arasında tutarlılık olmalıdır. Output verileri 
genellikle birinci derecedeki malları kapsadığı halde gerçek çalışma saatleri hem birinci ve hem de tali 
derecedeki malları kapsıyor olabilir. Bu bakımdan tutarlı bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için birinoi 
derecedeki mallara harcanan gerçek çalışma saatlerinin ayıklanması gerekir.-^/ 

- Gerçek çalışma saatleri kapsamına hem dolaysız hem de dolaylı emeğin çalışma saatr 
lerinin girmesi zorunluluğu vardır. Aksi halde verimlilik ölçüleri input kavramına girmeyen emeğin giren 

emeğe olan nisbetindeki değişmelerden etkilenir. 

- Emek inputu olarak ister çalışma saatleri, ister çalışan adam sayısı alınsın eme¬ 
ğin kalitesindeki farklılıkları da gözönüne almak gerekir. Emek; bilgi seviyesi, yetişme dereoesi, yetenek 
gibi farklar nedeniyle homojen bir girdi kalemi olmadığından belli bir katsayı kullanarak çalışanlar sayısı 

normal işçi tipine dönüştürülmelidir. Eğer adam sayısı alınıyorsa; bunu homojen kılmak için cinsiyet, yaş, 
bilgi ve yetenek derecelerine göre yapılan alt ayrımlardan herbirinin değerini gösteren katsayılar yardımıy¬ 
la çalışanların sayısı normal işçi tipine dönüştürülmelidir. Çalışma saatleri alınıyorsa; günlük veya saat¬ 
lik Ödemeler kullanılmalıdır. Bu ödemeler, homojen işgücü gruplarına yapılan ücret, maaş, sosyal yardımlar, 

ayni olanaklar v.s. gibi tüm ödemelerin o gruptaki çalışma günü veya saatine bölünmesi ile bulunur. 

2) Sermaye Inputunun Ölçülmesi 

Sermaye, üretilmiş üretim faktörleri olarak tanımlandığında ayrı bir üretim faktörü 

olan toprağı da sermaye ile birlikte düşünmek mümkün olabilir. Bu iki üretim faktörü fizik olarak birbirine 
karışmış olduğundan verimlilik ölçümünde kira ile faizi birarada görmek yanlış olmayacaktır. 

Sermaye inputunun ölçülmesi, diğer input kalemleri arasında, hemen hemen en zor ola¬ 

nıdır. Toplam sermaye, mali ve fiziksel girdilere bölünmüştür. Mali sermaye; çeşitli kaynaklardan elde edi¬ 

len ve üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli fonlardır. (Diğer işletmelerden üretim satın alınması, eme¬ 
ğin kullanılması, bina-arsa kiralanması gibi.) Fiziki sermaye.ise; binalar, makinalar, aletler gibi sermaye 
mallarını kapsar. 

Çeşitli kalemleri kapsayan bu input kaleminin heterojen nitelikte olması sermayenin 

anlamlı bir fizik ünite ile ölçülmesini olanaksız kılmaktadır. ^ Bu bakımdan sermaye parasal olarak ve bir¬ 
çok yaklaşımlarla ölçülmeye çalışılmaktadır. Genellikle makina sayısı veya makina saatlerini ölçme yoluna 
gidilirse de haroanan makina saatler veya makina sayısı ile üretimde meydana gelen değişmeler arasında çok 
sıkı bir bağlantı olmadığından yani sermaye kalemleri sadece makinalardan meydana gelmediğinden sermaye in¬ 
putunun ölçülmesinde bu yöntem bizi çok kesin sonuçlara götürmeyebilir. 

Zaman içinde sermayenin daha anlamlı olarak ölçülmesi istendiğinde, reel net serma¬ 
ye stoklarındaki artışı bulmak yani sabit fiyatlarla yatırımları hesaplamak gerekir. 

Cari yılın sermaye stokları değeri, temel yılın sermaye stoku ile sermaye için yapı¬ 

lan harcamaların toplamına eşittir. Sermaye için yapılan harcamalar makina, teçhizat ve bina alışları ile 
sermaye kalemleri için yapılan bakım ve tamir giderlerini yani brüt sermaye birikimini gösterir. Bu devre 
içindeki sermayenin aşınma ve eskime payları (amortismanlar) bu kalemden çıkarıldığında net yatırımlar ve¬ 
ya temel yıl sermaye stoku ile cari yıl net sermaye stokları bulunmuş olur. Aşınma ve eskime paylarını mey¬ 
dana getiren kısım üretim içinde eriyip gittiğinden net sermaye stoklarını bulmak sermayenin verimliliğini 

L. Greenberğ, Data available for the Measurement of Output per Man-Hour, 
Output, tnput and Productivity Measurement, Princeton University Press, 
Prinoeton, 1961 Sh. 163 

6/ Bela Oold, Foundations of Productivity Analysis. 
University of Pittsburgh Press, 1955, sh. 19 
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ölçmede daha yararlı olacaktır.-^ Cari yıl için elde edilen net sermaye stoklarını fiyat değişmelerinin et¬ 
kisinden kurtarmak için uygun bir fiyat deflâtörü ile deflâte ederek devre içinde ilâve edilen sermaye ünite¬ 
lerini temel yıl fiyatları ile ağırlandırmak gerekir. 

Bu açıklamalara rağmen reel net sermaye stoklarının hesabında birçok güçlükler var¬ 

dır. Şöyleki s 

- Bu iki devre arasında sermaye mallarının kaliteleri değişebilir veya yeni mallar 

üretime girebilir. Bu değişmeleri tam olarak tesbit etmek oldukça güçtür. 

- Miktarların ağırlıklandırılmasmda seçilecek temel yıla göre farklı sonuçlar elde 
edilir. '» 

- Sermaye mallarının aşınma ve eskime (Amortisman) paylarının hesaplanma yöntemleri 

çok çeşitli olduğundan aynı malları üreten firmalarda bile karşılaştırma yapmak olanaksız hale gelebilir. 

3) Hammadde İnputunun Ölçülmesi 

Aynen diğer input kalemlerinde olduğu gibi hammadde inputu da fiziksel veya parasal 

olarak ölçülebilir, üretimde kullanılan hammaddeler çok çeşitli değilse yani homojense hammaddeleri cinsle¬ 
rine ve kalitelerine göre belli fizik birimlerle (ağırlık, sayı, uzunluk v.s.) tesbit etmek mümkün olduğun¬ 
dan fiziksel ölçüm yapılabilir. Hammaddeler çok çeşitli ise girdi kalemlerinin değer olarak ölçülmesi ve tek 
bir kaleme indirilmesinde zorunluluk vardır. Bu tek ölçüye indirgemede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Birbirinin yerine kullanılabilen hammaddeler veya enerji inputları varsa bunları tekbir ölçüye dönüştürmek 

kolay olabilir, tkame olanağı yoksa bu inputları kendi miktarları yerine kapsadıkları maddelerin cinsinden 
Ölçmek mümkündür. Bu da mümkün değilse fiyatlar kullanılarak hammadde inputu ölçülebilir. 

4) Çoklu İnputlarm Ölçülmesi * 

İnput kalemlerinin ayrı ayrı nasıl ölçüleceğine değinildikten sonra şimdi de toplara 
faktör verimliliğinde sözkonusu olacak bütün üretim faktörlerinin ölçülmesi üzerinde durmaya çalışalım. In- 
putların ölçülmesinde toplama yapılırken ya parasal değerler veya emek birimleri kullanılabilir. înputlar 
parasal değerlerle toplanırken yapılacak işlem, her faktörün cari ve temel yıldaki fizik miktarlarını fak¬ 

törlerin temel yıl fiyatlarıyla ağırlıklandırmaktır. Örneğin, emek inputunun reel masrafını Ölçmek için en¬ 
düstride çalışan her çeşit emeğin toplam çalışma saatleri, temel yılın ortalama saatlik kazancı ile ağırlık- 
landırılır.^/ 

Sermaye inputunun reel masrafını ölçmek için, daha önce de belirtildiği gibi, iki aşa¬ 
malı bir ölçme yapmak gerekir. Önce reel net sermaye stokları hesabedilir sonra da bu stokların reel değerle¬ 
ri temel yıl kazanç nisbeti ile ağırlıklandırılır. 

Temel yıldaki katma değerden emeğin katkısı (maaş+ücretler) çıkarıldığı zaman geriye 
sermayenin kazancı (faiz+müteşebbis ve kurum kârları+kira) kalır. Bu miktarın temel yıldaki sermaye stokuna 
oranı sermayenin kazanç haddini verir. 

Katma değeri oluşturan kalemlerden emeğin kıymeti ile (maaşlar+ücretler) sermayenin 
kıymeti (faiz+kâr+kira) toplam net faktör verimliliğini verir. Temel yılda bu toplam bire eşittir. Fakat 
cari yılda ağırlık olarak temel yılın fiyatları alındığından bu eşitlik bozulacak ve bu yolla da verimli¬ 
likteki artış bulunmuş olacaktır. 

7/ Erden Öney, Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi, A.ü. S.B.C. Yayınları No ı 265 
Sevinç Matbaası, Ank. 1968 sh. 671 den J.W. Kendriok, Productivity Trends : Capital and Labor. 
The review of Economics and Statistics, Vol. XXXVIII, sayı. 3* Ağustos 1956. sh. 250 

8/ A.g.e. sh. 68 
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înputların toplanmasında önemli olan, reel net sermaye stoklarının hesaplanmasıdır. 
Daha önceki kısımda da belirtildiği gibi reel net sermaye stoku hesabı imkânsız olmamakla beraber oldukça 
zordur. Bu bakımdan sermaye ve diğer inputların emek cinsinden ölçülmesi yani ortalama ücret seviyesi ile 
bölünmesi fikri ileri sürülmektedir. Bu ise kolay ama oldukça kaba sonuçlar veren bir yoldur. Buna rağmen 
bazı iktisatçılar özellikle Fourrasti^ bütün inputların emeğe dönüştürülebileceğini belirtmekte ve şöyle 
bir eşitlik kurmaktadır.^/ 

^ v c * 4, 
Çalışma saatleri x saat başına Ortalama Ücret » üretim miktarı x Ünite Fiyatı 

Buradan da, 

Output Miktarı „ Saat Başına Ortalama Ücret t 
Çalışma Saatleri Üretim Ünite Fiyatı 
elde edilir. 

Burada, Output miktarı faktör verimliliğini 
Çalışma Saatleri 

gösterdiğine göre 3aat Başına Ortalama Ücret 
Outputun Ünite Fiyatı 

katsayısı verimliliği tayin etmektedir. 

Yazar bu katsayıya "reel fiyat'» demekte ve verimliliğin ölçülmesinde her endüstride 
bu tip katsayılar kullanılabileceğini belirtmektedir. 

B. Ürünün (Outputun) Ölçülmesi 

Üretim, belli bir zaman birimi içinde (bir sene - 6 ay - 3 ay - 1 ay - hafta veya bir günde) 
bir işletmede -sektörde- veya ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplamıdır. 

İnputların ölçülmesiyie ilgili kısımda da değinildiği gibi outputlan da fiziksel veya para¬ 
sal olarak ölçmek söz konusudur. Belli bir devrede elde edilen ürünleri, gerek yapı ve gerekse kullanıldık¬ 
ları amaç yönünden, nisbeten homojen olan işletmelerde toplam üretimi fiziksel ölçülerle ölçmek en iyisi ola¬ 
caktır. Fakat geniş bir sektörde veya ekonominin tümünde üretim ölçülmek istendiğinde, ortak bir ölçü ünitesi 

bulmak zorunluluğu olduğundan, parasal ölçümü yani fiyatları ağırlık olarak kullanmak veya üretim ünitesi ba¬ 
şına çalışma saatlerini almak gerekecektir. 

1) Outputun Fizik Birimlerle Ölçülmesi 

Üretimin fiziksel olarak ölçümü, verimliliğin hesaplanmasında temel yoldur ve özellik¬ 
le zaman içinde teknik etkinliğin gelişmesinin ve bir işletmenin diğer işletmelere oranla etkinliğinin gös¬ 
tergesidir, Burada kullanılacak fizik ağırlıkların seçimi ele alınan probleme göre değişir. Örneğin sınai 
işletmelerde ünite emek gereği ağırlık olarak kullanılabilir. Fakat bütün üretim faktörlerine uygulanabile¬ 
cek tek bir ölçünün olmayışı, bu yöntemle elde edilecek toplam üretimin ancak kısmi verimlilik ölçüsünde 
yeterli olmasına sebep olur. Tarım ve Sanayi Sektörlerinde bu tip verimlilik ölçüsü ile üretimi hesaplamak 
mümkünse de hizmetler sektöründe hizmet üretimine böyle bir katsayının uygulanamaması fiyatlarla veya katma 

değerle ölçmeyi gerekli kılacaktır. 

y J. Fouraşti/1.Productivity. Prices and Wages. O.E.E.C., 
Paris, 1957. oh. 24 
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Fiziksel ölçümde kullanılacak ortak birim ürünlerin fiziksel veya üretim içi nitelik¬ 

leri ile ilgili olabilir, örneğin; inşatta met re-kare .tarımda kalori, her tip üretimde kullanılabilen her 
ürün biriminin gerektirdiği makina-saat veya işgücü~3aat,i veya bazı ürünler için onların fiziksel ağırlığı 
gibi. Böyle ortak bir birim bulunsa bile her ürün birimi için Ölçünün yapılması çok zaman alacağından du¬ 
rumu basitleştirmek için üç ana yöntem kullanılmaktadır t 

a) Ürünlerin Gruplandırılması 
b) Üretim sürecinin işlemlere ayrılması 
o) Dönüşüm Katsayılarının kullanılması 

a) Ürünlerin Gruplandırılması 

Çeşitli ürünler üretilen işletmelerde işletmeyi bir takım alt üretim kademelerine 
bölmekte yarar vardır. Aslında üretimin son kademesinde mamul olarak ambara gönderilen ürünler aracında ni¬ 

telik ve nicelik bakımından çok fazla farklılık olmayabilir. Ürünlerin birbirinden farklı sayılabilmesi için 

- Her ünite için gerekli emek miktarının farklı olması 

- Ünitelerde kalitenin farklı olması 

gerekmektedir. Bu bakımdan bu iki önemli farkın dışında kalan ürünleri birbirin¬ 
den tamamen ayrı ürür? olarak düşünmemek ve verimlilik ölçümünde bunları belli gruplar altında toplamakta 
yarar vardır. 

b) Üretim sürecinin işlemlere ayrılması 

Herhangi bir işletmede bir ürünün elde edilebilmesi için hammaddelerin çeşitli 

aşamalardan geçmesi lâzımdır. Bir ürünün bütünü yerine onun bu ara Üretim kademelerindeki işlemleri ölçü¬ 
lürse daha doğru verimlilik ölçüsü elde etmek mümkün olabilecektir. Örneğin, ölçümüzü, bir konserve fabri¬ 
kasında elde edilen konserveler üzerinden değil de bir iş saatinde bitirilen yıkama, ayıklama v.s. sayısı 

olarak ele almakta yarar olabilir. 

Üretim kademelerinde yapılan işleri birbirinden ayrı düşünüp ona göre verimlilik 
ölçme yoluna gidilmesiyle şu iki yarar sağlanabilir, 

- İşletmenin belli bir devre sonunda elde ettiği üretimde görülen dalgalanmaların 
sebebi daha kolay analiz edilebilir. Aksamanın hangi kademede olduğu daha kolay anlaşılabilir. 

- Finnalararası karşılaştırmalarda benzer işlemlere ait verimlilik hesapları iyi bi¬ 
rer kriter olabilir. 

c) Dönüşüm katsayıları 

Dönüşüm katsayıları, mamul veya ara kademelerde mamul haline gelmeden önoe yarı 

işlenmiş malların seçilecek tek bir ürün (standart mal) cinsinden ifade edilmesidir. Bu işlem hem içinde 
bulunulan devre için hem de ölçülmek istenen diğer bütün devreler için yapılır. 

Örneğin, bir işletmede üretilen malların a, b, o, d, olduğunu ve a'nın standart 
mal elarak kabul edildiğini düşünelim. Herbir malın a'ya dönüşüm faktörleri e^, e2, ise işletmedeki 
toplam; output. (0) 

0 = a+bs^+ce^^-de, olacaktır. 
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olursa; 

îki devre arasında cutputta meydana geler. artışlar endeks şeklinde ifade edilecek 

Q = üretilen mal miktarı 

L a Herbir me.l ünitesi başına çalışma saatleri 
L'= Standart mal ünitesi başına çalışma saati 
L _ Herbir malın standart mal ünitesi cinsinden ünite çalışma saati yani 
L* dönüşüm katsayısı 

0-1:başlangıç ve cari yıl 

olarak kabul edildiğinde output; 

olacaktır.—^ 

Burada yapılmak istenen şey, ele alınan devrelerde işletmedeki bütün işgücü stan¬ 
dart mal üretiminde kullanıldığında elde edilecek standart mal miktarını, bulmaktır. Gerçekten de -orantıya 
bakıldığında; payda oari yılda, paydada da temel yılda üretilecek olan standart mal miktarı görülmektedir. 
Her iki devrede kullanılan işgücü miktarı bu endeksle bölünürse, emek verimliliği elde edilmiş -olur, 

t£)cLc a temel yıldaki toplam işgücü saati 
a cari yıldaki toplam işgücü saati 

Vg = emek verimliliği ise 

a , 
Ve   —^———    olur. 

£(lt ) Q° ' 
° Bu yolla emek verimliliğinin hesaplanmasında hem temel yıl ve hem de cari yılın 

dönüşüm katsayılarını bulmak zorunluluğu olduğundan bazı iktisatçılar hor iki devre için aynı"dönüşüm kat¬ 
sayısının kullanılmasını tavsiye etmekte ve hatta ele alınan devre kısa ise mutlak» aynı dönüşüm kat»»./ısı¬ 
nın kullanılmasında ısrar etmektedirler. Aslında kısa bir süre içinde verimlilik ölçiütttk istendiğinde bu 
yaklaşım doğru olabilirse de uzun devrede bu yaklaşımla çok doğru sonuçlar ©İde edilebileceği iddia edilemez. 

Aynı dönüşüm katsayısının kullanıldığı kabul edilirse, 

t < (£)«. 
f Of-) 

bulunur. 

Burada pay ve payda L’o ile çarpılırsa 
L-o O., elde edilir. 

£ Lo Q0 

Orantıdan da görüleceği gibi burada dönüşüm katsayıları yerine doğrudan doğruya 
her malın ünite çalışma saatleri söz konusudur. 

Bu yaklaşımla emek verimliliği ölçülmek istendiğinde. 

.. £ Lo Q, . £L,G, 
ve — "7 7“  elde edilir. Buradan da, 

€ LcQ0 £ Lc Q0 
, , £ Lo 6^/ 
_   bulunmuş olur. 

£ l, a, 

Bu iki yaklaşımdan birincisinin yani bütün malların standart bir mala dönüştürül¬ 
mesi ve toplam işgücünün bu standart malın elde edilmesinde kullanılmasının, İkincisine oranda daha saMam 
bir mantığı varsa da çeşitli devreler için dönüşüm katsayılarının hesap edilmesi oldukça zor vo zahmetli 

olduğundan pratikte genellikle ikinci yaklaşım kullanılır. 

10/ Prankel, International Productivity Comparisons ; 
A, Brief Survey of Some Methodological and Stat istical 
Conrideraetions, Statistical and Econoraic Commision 
Por Europe, Genevo 7.944; sh. 7-Ö 
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2) Üretimin Parasal Olarak Ölçülmesi 

Bir devre içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı, fiziki birimlerle ölçülebile¬ 
ceği gibi parasal olarak da ölçülebilmektedir, üretimin parasal olarak ölçülebilmesi içın,^ 

- Üretimin fizik ölçümünün olanaksız olması, 
- Parklı endüstriyel yapıya sahip işletmelerin ele alınması 
- Makro ekonomik analizlerde genel üretimin ancak parasal birimlerle ifade edilebil¬ 

mesi, gerekmektedir. 

Verimlilik ölçme çabalarının başlıca amacı; firmalararası karşı!aştırmanın yanıla¬ 

bilmesi ve bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için de "bir ürünün elde edilmesi için gerekli standart 
süre v.s. gibi" bazı ortak noktaların bulunmasıdır. Firmada veya endüstride diğer ortak noktaların bulun¬ 
ması hemen hemen imkânsız olduğundan karşılaştırmalarda "Katma Değer"in ortak nokta olarak ele alınması 
bizi daha doğru sonuçlara götürecektir. 

Konuya makro ekonomik açıdan da bakıldığında hem milli gelir hesaplamalarında fBelli 
bir devrede sektörler tarafından yaratılan katma değerlerin + dış alem geliri ile toplanması, Milli Geliri 
verir.) ve hem de yapılması düşünülen milli çaptaki verimlilik hesaplarında Katma Değer hesabına dayanmakta 
büyük yarar vardır. 

Katma değer hesabının zorunluluğundan bu şekilde söz açtıkları sonra, çok kısa ola¬ 
cak katma değer kavramı üzerinde durmakta yarar olabilir. 

Katma değer, basit olarak, (katma değer vergisi hariç) mal ve hizmetlerin alış bedelTl 
ile satış bedeli arasındaki fark, daha teknik olarhk da bir üretim sürecindeki üretim unsurları olan emek, 
sermaye1 ve teşebbüs faktörlerinin yarattıkları ek değerdir. Bu şekildeki katma değer, gnyrisafi üretim 
tutarından üretim girdilerinin düşülmesiyle elde edilir. ' 

Katma değerin başlıca iki hesaplanma yolu vardır : 

- Üretim yolu, bu yolla katma değer üretim değerinden ara üretim değerinin düşülmesiyle 
elde edilir. Burada üretim; belli bir iktisadi birim tarafından yaratılan mal ve hizmeti rin toplamı, Ara üre¬ 
tim değeri de; diğer iktisadi "birimlerden -veya sektörlerden- satın alınan değerlerdir. 

- Gelir yolu, bu yolla katma değer, çeşitli faktörlere yapılan ödemelerin toplamıdır. 

Katma değer unsurları, 

- Maaşlar, ücretler, maaş ve ücret niteliğindeki aynî ödemeler, 
- Kiralar, 

- Ödenen Faizler, 
- Vasıtalı Vergiler, 

- Amortismanlar, 

- Dağıtılan ve dağıtılmıyan kârlar, ihtiyatlar, 
- Sübvansiyonlar (-değer : kamu sektöründen yapılan transferler) 
- Dışarıya yaptırılan hizmetler'dir. 

11/ Endüstride Prodüktivite Ölçme totodlnn, MPM Yayınları, 
No : 38, sh. ö7 
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Aşağıdaki eşitliklerle durumu daha açık görmek mümkün olabilecektir.—-' 

Satış Değeri + Stok Değişmeleri * Brüt Output Değeri 
Brüt Output Değeri » Net Output + Ara Mallar 

Net Output - (amortismanlar+vasıtalı vergiler) ■ Katma Değer 

Katma Değer a MÜteşebbİ8 faktörü ♦ Sermaye inputu (faiz) + 
Emek inputu (ücret, maaş, Bosyal katkılar) 

Katma değer üretim faktörlerinin toplam gelirini yani maaş ve üoret, faiz ve müteşeb¬ 
bis kârını kapsamaktadır. 

Verimlilik hesaplarında outputun brüt veya not oluşuna göre farklı sonuçlar alınacak** 

tır. Tek bir firma veya aynı mal üreten bir endüstride toplam faktör verimliliği ölçülecekse brüt outputu 

almak gerekir. Buna tekabül eden inputlar da orjinal üretim faktörleri ile ara malları olaoaktır. Net fak¬ 
tör verimliliği bulunmak istendiğinde net output ile sadece temel üretim faktörlerini almak gerekecektir. 
Tek bir endüstri yerine bir sektör veya bir bütün olarak ekonomi ele alınmak istendiğinde, herbir endüstri¬ 
de yaratılan net output değerlerini toplayarak ekonominin outputu eldd 'edilebilir. Buradaki output, ekono¬ 
mide veya belli bir sektörde belli bir devrede yaratılan nihai mal ve hizmetler şeklinde tanımlanabilir, An* 
oak ekonomide yaratılan bütün mal ve hizmetleri teabit olanağı bulunmadığından,herbir teşebbüsün yarattığı 

net output toplanarak milli hasılaya ulaşılır. 

Firma veya endüstri açısından brüt ve net output eldeki verilere göre toplam veya kıs¬ 

mi verimliliğin'ölçümünde kullanılabilir. Toplam veya kısmi verimliliğin ölçümünde katma değerin kullanılma¬ 
sıyla ekonomi ve endüstrinin verimlilik ölçüleri arasındaki tutarlılık sağlanmış olacaktır. 

Verimlilik çeşitli devreler itibariyle ve parasal olarak ölçülmek istendiğinde ağırlık 
olarak hangi fiyatların kullanılaoağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Ağırlık olarak kullanılacak fiyatların temel 
ya da oari yıl fiyatları olmasına göre elde edilecek brüt output endeksi farklı olacaktır. 

Brüt output endeksinin elde edilmesi için başlıca iki formül kullanılmaktadır. 

- Laspeyres Formülü 
- Paasche Formülü 

Bu formüllerde, 

Ö * Brüt output endeksi 

N =s Net output endeksi 

P « Fiyatlar 

Q a Miktarlar 

0 o Temel yıl 

1 ■ Oari yıl 

Pq* Ara malı fiyatları 
Q0m Ara malı miktarları’nı göstermektedir. 

Laspeyres formülünde temel devre ağırlıkları esas olarak alınmakta ve fiyat veya mik¬ 
tar değişiklikleri ölçülmeye çalışılmaktadır. 

g Pı Qt . âr Pi Q(   £, Po Qı 
° s Pc ~ TKq{ £ p0 a * 

12/ Erden Öney, Verimlilik Kavramları ye ölçülmesi. A.Ü.S.B.F. Yayınları 
No ı 265, Sevinç Matbaası, Ankara, 1968. sh.34 
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Net output endeksinde de ya doğrudan doğruya fiyatlar ağırlık olarak kullanılır ya da 
deflSayon yoluna gidilir, 

£ P0Q,-Zf>oqo 
Bu formülde ağırlıklar sabittir, üstünlüğü her yıl yeni bir tartı bulmayı gerektirme- 

yişidir. 

Paasohe Formülünde ise tartılar cari devreye alt olup, değişkendir. 

o =£  = â PMl 
£P*Q. ğ Pc Q,o £P,Qo 

/ £ PoO, ^ g- /£ \ 
*P'Q ı (T-fiTl”) ZPoQ,-tf>'9, 

N     ==   

PO Oo — ^ f>e C\v ^PoOto~£ f>e^o 
Parklı yılların fiyat endeksleri İle elde edilecek output endeksleri farklı sonuçlar 

vereceğinden Laspeyres ve Paasche tipi fiyat endekslerinden hangisinin kullanılacağı önem kazanmaktadır» As¬ 
lında her ikisi de aynı derecede yanlış veya aynı dereoede doğru olduğundan istatistikçiler bir çöztlm yolu 
olarak her iki endeksin ortalamasını almayı tavsiye etmektedirler. Bunlardan Bonrley aritmetik ortalamayı, 
Walsh, Pisher ve Pigou ise geometrik ortalamayı kullanma eğilimindedirler. 

Irvring Pisher tarafından ortaya atılan tdeal Formül, 

I £ Pü Qı y £ P/ Qı şeklinde ifade edilebilir; 
V £ P* O,o £ Pı Qe Ancak aritmetik ve geometrik 

ortalamalarda birbirinden ay¬ 
rı sonuçlar vereceğinden iatatistiki yönden tek ve doğru bir çözümun roevout olmadığı düşünülmektedir. 

Bunun yanında üretilen malların kalite ve kompozisyonlarında zaman içinde maydana ge¬ 
len değişmeler de output endekslerini anlamsız hale getirebilir. Zaman içinde bazı malların üretiminden vazgş-* 
çilebilir ve bazı yeni mallar üretilmeye başlanabilir. "Endeks Sayıları Problemi" olarak anılan bu sakıncalar¬ 
dan kaçınmak amacıyla ya endeksteki baz yılı belli aralıklarla değiştirilir veya her yıl bir önoeki yılla kar¬ 
şılaştırılır. Bu yolla elde edilecek zincirleme endeks, helb üretiminden vazgeçilen malları ve hem de üretimine 
başlanacak yeni malları kapsayabilecektir. 

Firma Düzeyinde Katma Değer Hesabı ı 

Outputun parasal olarak ölçülmesinde esas; çalıştırılan işçi başına ne kadar katma de¬ 
ğer yaratıldığı ve bunlarla ilgili endekslerin çeşitli devrelerde nasıl bir seyir izlediğidir. Çalıştırılan 
işçi başına yaratılan katma değer yöntemi dışında parasal ölçüm için kullanılan aşağıdaki, bazı başka yöntem¬ 

ler de vardır. 

- Birim başına toplam maliyet 
- Ürün birimi başına kâr, 
- Ürün birimi başına işçilik prim tutarı 
- Ürün birimi başına işçilik tutarı 
- ürün birimi başına hammadde, enerji veya yatırılmış sermaye tutarı gibi. 

Pakat bu yöntemler hem maliyet analizlerine yakın olmaları ve hem de ancak yardımcı 

ölçüler olarak kullanılabildiklerinden, işçi başına katma değer hesabı outputun ölçülmesinde ençok kullanı¬ 
lan yoldur. Önemli olan katma değerin doğru olarak hesaplanabiiraeaidir. 
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IV. EMEK VERÎMLÎLÎCİNİN ÖLÇÜLMESİ 

A. Emek Verimliliğinin Tanımı ve Emek Verimliliğini Etkileyen Faktörler 

Verimlilik, üretilen Ürün miktarı ile bu üretimi gerçekleştirebilmek için haroanan emek 
saatlerin, makina saatlerin, hammadde ve malzeme (Kg.), yakıt (K. Cal.), enerji (Kwh„) v.a. arasındaki 
oran olduğuna göre emek verimliliği de emek-eaat birimi başına hasıla olarak tanımlanabilir. 

üretime katkıda bulunan emek girdisinin ölçümünde çeşitli yöntemler vardır. Bunlar araş¬ 
tırmacının niteliğine ve amacına bağlı olarak; 

- Dolaysız işçilik saatleri toplamı, 

- Dolaylı ve dolaysız işçilik saatleri toplamı, 

- Ödeme yapılan işçilik saatleri toplamı, 
- Çalışanlar sayısı, 

- İşçilik giderleri, 
- Maaş, ücret ve sosyal yardımlar, 

olabilir. Görünüşteki çeşitlerinin çokluğuna rağmen bütün bu işgüoü ölçülerini başlıoa iki ana grupta top¬ 

lamak mümkündür. 

- Kullanılan emek girdisini zaman birimi cinsinden ifade edenler, 

- Çalışanlar sayısını kullananlar. 

Uygulamada, çalışanlar sayısı o insinden yapılan bir ölçümün de bir zaman boyutu olma3i ge¬ 
rektiğinden (adam-yıl, adam-saat gibi), bu iki grup arasındaki fark tamamen ortadan kalkar. Çalışılan saat 

verilerini bulmak genellikle pek mümkün olmadığından "çalışma saatleri" ve "çalışanlar sayısına ilişkin ve¬ 
riler kullanılır. Zaman birimi olarak da ya fiilen çalışılan saat sayısı veya ücret ödenen saat sayıları 

alınabilir. 

Burada ortaya çıkan birinci sorun; vasıflı bir işçinin çalışma saatleri toplamı ile vasıf¬ 
sız düz bir işçinin çalışma saatleri, bir teknisyenin, memurun, ustanın veya yönetioinin çalışma saatlerinin 
birbirine nasıl uydurulabileo9ğidir. Bunun için dönüşüm katsayısını kullanmak gerekecektir. Dönüşüm katsayı¬ 
sı olarak genellikle saat-Ucretleri ele alınmaktadır. Bu katsayının kullanılmasının nedeni, hesaplanmasının 

nİBbeten kolay olması ve bunun emeğin kalitesini gösteren iyi bir gösterge olmasıdır. 

İkinci sorun, ana üretim daireleri yanında yardımcı üretim dairelerinde çalışanların çalış¬ 
ma saatlerinin de ana üretim dairelerine dağıtılmasıdır. Burada katsayı olarak genellikle — t.? kullanılır. 

n 

m ■ ana üretim dairelerindeki dolaysız işçilik saatlerini, n «a yardımcı üretim dairelerindeki işçilik saat¬ 
lerini göstermektedir. 

Emek Verimliliğini Etkiliyen Faktörler : 

Emeğin verimliliğini etkileyen çeşitli faktörler varsa da bunların başlıcalarmı aşağıdaki 

gruplar altında toplamak mümkündür t 

- Bir endüstri kolunda kullanılan emeğin kalitesindeki değişmeler, 

- Bir endüstri kolunda üretilen ürünün kalitesindeki değişmeler, 
- Bir endüstri kolunda üretimin sermaye yoğunluğundaki değişmeler, 

- Bir endüstri kolunda kullanılan sabit sermayenin kalitesindeki değişmeler, 

- Bir endüstri kolunu oluşturan işletmelerin ortalama büyüklüğündeki gelişmeler, 

- Kullanılan emeğin değişik tiplerinin işlötmelerarası dağılımındaki gelişmeler, 
- Kullanılan sabit sermayenin değişik tiplerinin işletmelerarası dağılımındaki gelişmeler, 
- üretilen ürünün çeşitli kategorilerinin işletmelerarası dağılımındaki gelişmeler, 
- Endüstri kolu ve işletmelerin diğer inputlarınm gelişmesi, 
- îşletmelsrin üretim ilişkilerindeki değişmeler, 
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- Grup büyüklüğü ve organizasyon, firmanın yanışına, işçilerin beraber olma arzularına 
uygun bir gruplama, 

- Çalışma saatlerindeki değişmeler : Çalışma saatlerinin normal bir sürer, in üzerine çıka¬ 
rılması yorgunluğu artırabilir, dikkati azaltabilir, verimli! ik düşer. 

- Çalışma şartlarında meydana gelecek gelişmeler, ücretlere yapılacak'ek ödemeler, ücret 
motifi dışında risk, hastalık, kaza gibi konularda iş güvenliğinin sağlanması emek ve¬ 
rimliliğini etkiler. 

B. Emek Verimliliğinin Ölçülmesi 

Emek verimliliğinin ölçülmesinde ya üretim veya girdi tanımlamasındaki farklılıklara göre, 

farklı yöntemler kullanılabilir. Üretim tanımlamasındaki farklılıklara göre emek verimliliği ya fiziki bi¬ 
rimlerle veya parasal olarak ölçülür. 

Girdi tanımlamasındaki farklılıklara göre de emek girdisi ya işçi sayılarına dayalı ölçüm¬ 
leri kapsıyacak veya zaman birimleri cinsinden (çalışma yılı, günü, saati gibi) ifade olunan ölçümleri içere¬ 
cektir. 

Emek girdisine dayanan bir sınıflama yalnızca farklı emek verimliliği tiplerine uygulanabil¬ 

diği ve sermaye, hammadde, enerji v.s. gibi diğer üretim faktörlerine uygulanabildiği halde, farklı üretim 
ölçüm yollarına (Üretilen mamul sayısı, brüt üretim değeri, net üretim değeri, üretim hacmi v.s.) dayalı bir 
sınıflama diğer üretim faktörlerinin verimlilik ölçümlerinde de kullanılabilir. 

Biz burada üretimi ölçmede kullanılan iki temel yöntemden, fiziki birimi, r ve parasal değer 

cinsinden ölçümden söz edeceğiz. 

Fizik birimler cinsinden ölçüm ; 

Burada emek verimliliği, doğrudan doğruya fizik mal miktarları ile işçi ;<ayi3i veya çalışma 
saatleri arasındaki orandır. Fiziki verimlilik ölçüleri genellikle işgücü dışındaki faktörlerin etkinliğini 

ölçmek için kullanılmaktadır. (Tarımsal verimi karşılaştırmak için dekar başına üretilen buğday miktarı, ara- 
mallarının kullanım etkinliğini karşılaştırmak için kimyevi gübre tonu başına tarımsal üriin miktarı gibi). 

Burada önemli olan, malların heterojen olması halidir. İşletmelerin çoğunda bazan aynı malın 
değişik kaliteleri biçiminde bazen de birbiriyle ilişkisiz heterojen mallar üretilmektedir. 

üretilen mallar heterojen olduğunda bunların toplanabilmesi için dönüşün katsayılarının kul 
lanılması gerekir. Ençok kullanılan dönüşüm katsayısı "ünite emek gereği"dir. Bu usul, standart olarak seçi¬ 
len bir maldan bir birim üretmek için gerekli işgücü ihtiyacına dayanır* Daha önceki kısımda da anlatı! maş 
olduğundan burada dönüşüm katsayısı üzerinde ayrıca durulmıyacaktır. 

Üretilen mallar homojen olduğunda her birim ürünün ağırlığı aynı olduğundan ayrıca ağırlık 
kullanmaya gerek kalmıyacaktır. Bir malın homojen sayılabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir. 

- Mamul, bolli bir kalitede olmalıdır. 

- Mamul, belli bir büyüklük, hacim, yoğunluk v.s. standardına uygun olmalıdır. 
- traalât sürecinin sınırları belirtilmiş olmalıdır. 
Örneğin, çimento ürotim sürecinin kireç taşı çıkarmayı içerip içermedir açıkça belirlen¬ 
melidir. 

Parasal Birimler Cinsinden Ölçüm : 

Emek verimliliğinin parasal olarak ölçümünde brüt ve net emek veri'nülı. ini ayrı ayr düşün¬ 
mek gerekir. 

Brüt, emek verimliliğinde, üretim fiyatlurla ağırlıklandırılarak reel b , output enünksi 
bulunur, bulunan bu endeks toplam aktif çalışma saatleri veya adam sayası endeksine (em inm.ıt ender i) 
bölünür. 
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Net emek verimliliğinde» net output sabit fiyatlarla ölçülür ve emek input endeksine bölü¬ 
nür, Bu yöntemde» firmada yaratılan net kıymetle emek karşılaştırıldığından brüt emek verimliliğinden daha 
üstündür,, 

Her İki tip emek verimliliğinde kullanılan emek input endekai ağırlıklı veya ağırlıksız ola¬ 
bilir. 

V- ÇİMENTO SANAYİİNDE İŞGÜOtî VERİBLİLİSİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DENEME 

A. Genel Bilgilir» Model Olarak Saçilen fabrikaların Tanıtılması 

Türkiye'de Çimento Endüstrisinin kuruluşu 1912 senesinde 40.000 Tott/Yıl'lık Sarıca fabrika¬ 
sının işletmeye aşılmasıyla başlamıştır, 1926 da 40.000 Ton kapasitelik dört yeni fabrika daha devreye gir¬ 
miş, 1951-1952 döneminde 11 fabrika, 1963-1972 döneminde de 11 fabrikanın devreye girmesiyle kapasite 9.5 
Milyon Ton/Yıl'a» üretim de 8.500.000 Ton'a yükselmiştir, 1972 Sonu itibariyle 26 çimento fabrikası mevcut 
olup çimento tüketimi kişi başına 193 Kg'dır. 

Bu 26 çimento fabrikasınıns 
- üç tanesi, Türkiye çimento Sanayii T.A.Ş.'ne, 
- On tanesi, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş, İle Kamu ve Özel nitelikteki tüzel ve gerçek 

kişilerin ortaklaşa kurdukları kuruluşlara, 

- Onbir - tanesi özel nitelikteki kuruluşlara, 

- îki tanesi de kamu veya kamu ortaklığı şeklindeki kuruluşlara ait bulunmaktadır. 

Ülkemizde 1972 sonu itibariyle 41 döner fırın raevout olup, bunların üretim metodları yönün¬ 
den dağılımı! kuru metodda 23 firin, yaş metodda 11 fırın, yan-kuru metodda da 7 fırın şeklindedir. Du fırın¬ 
lardan 29 tanesi fuel-oil, 2 tanesi hain petrol, 4 tanesi fuel-oil + kömür, 6 tanesi de sadece kömürle çalış¬ 
maktadır!*^ 

Çimento dış tioareti açısından Türkiyo 1968 yılma kadar genellikle çimento ithal edon bir 
ülke olmuş, 1968 de 1 000 Ton gibi çok az bir miktar ihraç edilmiş, o günden bugüne kadar da bu miktar gi¬ 
derek artmıştır. Yıllsrltibariyle çimento ithalat ve ihracatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir, 

TABLO:X 1963-1973 Döneminde Çimento İTHALATIMIZ veya İHRACATIMIZ 
(000 Ton) 

İthalat ’ İhracat 

1963 91 

1964 91 

1965 50 

1966 162 

1967 211 

1968 441 1 

1969 282 2 

1970 - 332 

1971 - 1069 

1972 - 1362 
1973* - 937* 

Kaynak t Devlet İstatistik Enstitüsü 
(*) 11 aylık ihracat rakamları 

iy Çimento Araştırması, Belge - 1, Dünya vs Türkiye Çimento Endüstrisi¬ 
nin Gelişimi ve Yapısal Özellikleri» Haziran 1973» Ankara. 
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1962-1972 döneminde ortalama yüzde ondörtlük bir hızla gelişmekte olan bu sektörde kurulmak¬ 
ta olan ve kurulması plânlanan yeni tesis ve teveilerle toplam Üretim kapasitesi 1977 yılında 13 Milyon Tnn'a 
ulaşabileoektir. Bu kapasite de iç talebi karşılamaya yeterli olduğundan üçüncü Plân döneminde çimento itha¬ 
lâtı öngörülmemiştir.^^ 

1963-1971 döneminde çimento endüstrisindeki gerçekleşmelere göre, maliyet dağılımı aşağida- 
kİ gibi olmuştur. 

TABLO i II ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE MALİYET DAÖILIMI 

Toplam Maliyet İçindeki 
Maliyet Unsurları  Payı (#)   
- Yakıt, Elektrik Enerjisi ve Su 37,6 
- İşçilik, Personel ve Sosyal Giderler 10,0 
- Amortismanlar 8,5 
- Hammadde 3,1 
- Ambalaj 10,0 
- Diğerleri 30,8 

Kaynak i Çimento Araştırması, Belge - 1 

Yurdumuzda 1963-1972 yıllarında kişi başına çimento tüketimi ise aşağıda gösterildiği gibidir 

TABLO i III 1963-1972 Yıllarında 
ÇİMENTO TÜKETİMİ 

Kişi Başına Çimento 
YILLAR Tüketimi (Kg) 

1963 93 

1964 99 

1965 105 

1966 124 

1967 135 

1968 151 

1969 173 

1970 170 

1971 175 

1972 193 

Kaynak ı Çimento Araştırması, Belge - 1 

Çimento üretiminde, hammaddenin sahip olduğu su miktarına göre başlıca Uç sistem mevcuttur. 

- Yaş Hetodla Çimsnto Üretimi 
- Yan-kuru Metodla çimento üretimi 
- Kuru Metodla Çimento üretimi 

Yaş metodla çimento üretiminin yapılması için, çimento hammaddesi su oranının yüksek ve ham¬ 

maddenin ekonomik olarak kurutulmasının mümkün olmaması gerekir. 

Yan kuru metodla çimento üretiminde hammadde çamuru mekanik sistemle düşürülüp döner fırına 
verilir. 

Kuru metod ise hammadde su oranı 12 veya daha düşük olduğu zamanlar kullanılır, ön kurutma 
işlemi tamamen fırın dışında yapıldığından yakıtta tasarruf sağlanır. 

14/ Yeni Strateji ve Kalkınma Plânı, üçüncü Beş Yıl. 
1973-1977 sh. 453 
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îki ısstod arasındaki farklar şöyle sıralanabilir ı 

- Yaş ırat od t a kuruya oranla daha çok yakıt haroandığmdan yakıtın uouz olduğu yarlarda bu 
roetod kullanılabilir. 

- Yaş metot'ta enerji daha az harcanmakla beraber bu fark kullanılan yakıtlar arasındaki 
fark kadar çok değildir. 

- Sabit yatırım maliyeti kuru metodta yaş metoda oranla daha yüksektir. 
- Yaş metotta çimento çamuru elde etmek içi ilftve suya gerek vardır. 
- Çevre kirlenmesine karşı alınacak tedbirler bakımından kuru metotta daha fazla yatırım 

yapmak gerekir. 

Çimento fabrikaları ve çimentonun özellikleri ile ilgili olarak yaptığımız bu açıklamalara 
son vermeden önce çimento çeşitleri üzerinde kısaca durmakta da yarar görmekteyiz. ’ 

Çimentolar başlıca altı grupta toplanabilir ! 

1- Portland çimentoları i 

a) Normal Portland Çimentosu 

b) Çabuk sertleşen portland çimentosu 
o) Yüksek Dayanımlı Portland Çimentosu 
d) Hidratasyon Isısı Düşük Portland Çimentosu 
e) Sülfatlı Sulara Dayanıklı Portland çimentosu 

2- Doğal Çimento ; 

3- Yüksek Pırın Ouruf Çimentoları, 

4- Puzolanlı Çimentolar 

5- AlUminli Çimentolar 

6- özel Çimentolar 

a) Beyaz çimento 
b) Renkli çimentolar 
o) Sıva Çimentosu 
d) Su Geçirmez Çimentolar 
e) Derin Kuyu Çimentoları 

Ele Alman Pabrikaların Tanıtılması : 

Yaş Mstodla Çalışan Çimento Fabrikası 

Fabrikanın inşaatına 4.10.1957 tarihinde başlanmış, 20,7.1964 tarihinde işletmeye açılmıştır. 
Sermayesi 30 Bilyon İL olup 115.000 Ten/Yıl kapasitelidir. Fabrikada normal portland çimentosu (PÇ 325), be
yaz çimento (B.P.Ç, 325) ve Traslı çimento üretilmekte yakıt olarak fuel-oil kullanılmaktadır. 

Kuru Metodla Çalışan çimento Fabrikası , 

11.10.1964 tarihinde inşaatına başlanan bu fabrika 24.4.1967 tarihinde işletmeye açılmıştır. 
Kapasitesi 300.000 Ton/Yıl olup normal portland çimentoBU (P.Ç. 325) ve traslı çimento üretilmekte yakıt ola
rak da fuel-oil kullanılmaktadır. 

Emek Verimliliğinin ölçülmesi 

Emek verimliliğinin ölçülmesinde kuru ve yaş uaulle çalışan bu iki fabrikada da fiili işçi 
saatleri ele alınmış ve üretim üniteleri itibariyle verimlilik saptanmaya çalışılmıştır. 



- 20 -

Ele alınan üretim üniteleri ı 

- Ocaklar 

- Konka8ör 

- Hammadde Değirmeni 
- Döner Pırın (Pişirme) 
- Çimento Değirmeni (öğütme) 
- Paketleme, dir. 

Şimdi her iki fabrikayı ayrı ayrı incelemeye çalışalım t 

A- Yaş yöntemle çalışan fabrikada s 

TABLO î IV ÜNİTELER İTİBARİYLE EMEK-SAAT BAŞINA KLİNKER ÜRETİMİ (TON) 

Yıllar Ocaklarda Konkasör Hammadde değ. Döner fırın 

(pişirme) 
Ton klinker 

emak-saat 

1967 1,80 8,26 2,06 2,17 0, 62 

1968 1,19 8,09 1,93 2,13 0, 51 

1969 1,09 7,43 1,77 1,95 0,47 

1970 1,83 7,33 1,83 1,93 0,57 

1971 1,64 6,25 1,96 1,64 0,53 

1972 1,92 7,30 2,28 1,92 0,62 

1973 
(8 aylık) 

1,94 7,39 2.31 1,94 0,63 

Tablodan da görüleceği üzere 1967 ve 1972 yıllan arasında klinker üretiminde çok fazla 
değişiklik olmamış 1967 de 0,62 olan üretim 1972'de gene 0,62 de kalmış, aradaki yıllarda da üretim düş¬ 
müştür. Buna göre 1967-1972 döneminde emek verimliliği, 

1967 121,5 
1968* 100, p 

1969 92,2 
1970 111,8 
1971 103,9 

1972 121,5 

a Hesaplamalarda 1967 yerine 1968 yılının temel yıl olarak 
alınmasının nedeni, kuru sistemle çalışan fabrikanın iş¬ 
letmeye açılış tarihinin 1967'nin Nisan ayı olmasıdır. 
Temel yıl 1967 alınmış olsaydı bu fabrikada 1967 deki çok 
düşük verimliliğe karşılık 1968 do. çok yüksek-bir artış 
görüleoek ve bu artış 1972'ye kadar aynı yükseklikle devam 
edeoekti . Bu da ele alman iki fabrikadaki verimlilik kar¬ 
şılaştırmasını anlamsız hale getirecekti •« 

 ... S .    

şeklinde gelişmiştir, üniteler itibariyle emek verimliliği ise aşağıdaki gibidir. (1968-1972) 
Ooaklarda t 161.3 • 
Konkasörde » 90.2 

Hammadde Değirmeni ı 118.1 

Döner kırında t 90.1 

Yaş usulle çalışan bu fabrikada verimliliğin düşme nedenleri şu şekilde açıklanabilir. 

- 1968'de) döner fırında ilk defa kullanılan Japon menşeli magnezit tuğlaların dayanıksız 
olması ve oeryan kesilmesi yüzünden sık ve uzun duruşlar olmuş fırında bu yüzden üretim ve verimlilik düş¬ 
müştür. Çimento değirmeninde de siloların kış mevsiminde dolu olması oeryan kesilmesi revizyon, füller pomp 
arızası üretimin < 5 azalmasına sebep olmuştur. 

- 1969’daj döner fırında, revizyon, tuğla örülmesi, sinter ve klinker kemer yıkılması, cer- 
yan kesilmesi nedeniyle, çimento değirmeninde de revizyon, siloların dolu olması, oeryan kesilmesi, plftka 
değiştirilmesi ve fuller-fiitre torba değiştirilmesi gibi sebeplerden üretimde düşme olmuştur. 

- 1971'da 1 15.7.1971-10.8.1971 tarihleri arasındaki işçi grevi nedeniyle bu yılda ünitelerin 
çalışma saatlerinde 1970'e oranla azalma, duruş saatlerinde yükselme görülmüş bu da verimliliğin düşük olma¬ 
sına sebep olmuştur. 
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TABLO : V ÜNİTELER İTİBARİYLE EMEK-SAAT BAŞINA ÇİMENTO ÜRETİMİ 

YILLAR Ocaklarda Konkasör Hammadde Döner fırın 
(pişirme) 

Çimento değ. 
(öğütme) 

Paketleme Ton çimento 
emek-saat 

1967 2,12 9,75 2,44 2,57 6,97 4,87 0, 58 
1968 36 9,26 2,21 2,44 6,61 2,72 0,45 

1969 1,26 8,56 2,04 2,25 6,11 2,52 0,42 
1970 1,95 7,80 1,95 2,05 9,75 4,33 0,51 

1971 1,83 6,96 2,17 1,83 4,35 1,83 0,40 

1972 2,20 8,37 2,62 2,20 5,23 2,20 0,49 

1973 
(8 aylık) 

2,11 8,05 2,52 2,11 5,03 2,11 0,47 

Yaş usulle çalışan bu fabrikada klinker üretiminde olduğu gibi çimento Üretiminde de yıl¬ 
lar itibariyle çok büyült değişiklikler olmamış hatta 1967'ye güre bir düşüş görülmüştür. 1967 senesinde 
0,58 Ton olan çimento üretimi 1972'de 0,49'a düşmüştür. 

Bu duruma göre yıllar itibariyle emek verimliliği < 

1967 128,9 
1968 100,0 
1969 93,3 
1970 113,3 

1971 88,9 
1972 108,9 
şeklinde gelişmiştir, üniteler itibariyle emek verimliliği iee aşağıdaki gibidir.(1968-72) 

Ocaklar 1 161,8 
Konkasör 1 90,4 

Hammadde değirmeni 1 118,5 
Döner fırın 1 90,2 

Çimento değirmeni 1 79,1 
Paketleme t 80,9 

TABLO 71 da üniteler itibariyle TON klinker üretimi başına düşen emek-saat miktarı göste¬ 
rilmiştir. 

TABLO î VI ÜNİTELER İTİBARİYLE TON KLİNKER ÜRETİMİ BAŞINA EMEK-SAAT 
YILLAR Ocaklarda Konkasör Hammadde değ. Döner fırın 

(pişirme) 
emek - saat 
ton klinker 

1967 0,56 0,12 0,48 0,46 1,62 
1968 0,84 0,12 0,52 0,47 1,95 
1969 0,91 0,13 0,57 0,51 2,12 
1970 0,55 0,14 0,54 0,52 1,75 
1971 0,61 0,16 0,51 0,61 1,89 
1972 0,52 0,14 0,44 0, 52 1,62 
1973 

(8 aylık) 
0,51 0,14 0,43 0, 51 1,59 

1968 de bir ton klinker üretebilmek için 1,95 emek-saat gerekirken 1972 de 1,62 ye inmiş 
0,33 saat tasarruf edilmiş dolayısıyla emek verimliliğinde f- 16,9 lük bir artış Bağlanmıştır. Aynı durumu 

çimento üretiminde de görmek mümkündür. 1968 de bir ton çimento üretebilmek için gerekli emek-saat 2,22 iken 
1972'de 2,05'e düşmüş. Böylece 0,17 saat tasarruf edilmiş emek verimliliği de 0,8 artmıştır. 
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TABLO ı VII ÜNİTELER İTİBARİYLE TON ÇİMENTO ÜRETİMİ BAŞINA EMEK-SAAT 

YILLAR Ooaklarda Konkasör 
-0 

Hammadde 
dağ. 

Döner fırın 
(pişirme) 

Çimento Paketleme 
d. (öğütme) 

emek - saat 

ton. çim. 

1967 0,47 0,10 0,41 0, 39 0,14 0,21 1,72 

1968 0,73 0,11 . 0,45 0,41 0,15 0,37 2,22 

1969 0,79 0,12 0,49 0,44 0,16 0,40 2,40 

1970 0,51 0,13 0,51 0,49 0,10 0,23 1,97 
1971 0,55 0,14 0,45 0,54 0,23 0,55 2,47 

1972 0,45 0,12 0,38 0,45 0,19 0,46 2,05 

1973 0,47 0,12 0,40 0,47 0,20 P, 47 2,13 
(8 aylık) 

B- Kuru Yöntemle Çalışan Fabrikada 

TABLO ! VIII ÜNİTELER İTİBARİYLE EMEK-SAAT BAŞINA KLİNKER ÜRETİMİ (TON) 

YILLAR Ooaklarda' Konkasör Hammadde değirmeni Döner fırın Ton Klinker 
(Pişirme) emek - saat 

1967 1,36 5,77 2,30 1,92 0,54 
1968 2,05 6,85 3,04 3,42 0,80 
1969 • 2,17 7,59 3,37 3,79 0,87 
1970 5,83 5,10 3,01 3,40 1,01 
1971 3,70 4,99 2,95 3,32 0,99 
1972 6,65 5,82 3,44 3,88 1,15 

1973 7,81 6,84 4,04 4,56 1,35 
(8 aylık) 

Yukarıdaki tablonun inoelanmeainden de görüleceği, gibi, Klinker Urotimi 1967 yılından itil 
baren devamlı artış göstermiş ve 1967 de 0,64 Ton iken 1972'de 1,15 Ton'a yükselmiştir, 

1967 ve 1972 yılları arasındaki emek verimliliğindeki değişmeler de aşağıdaki gibi olmuştur. 

1967 67,5 
1968 100,0 
1969 108,7 
1970 126,2 
1971 123,8 
1972 143,7 

Üniteler itibariyle emek verimliliği ise 

Ooaklarda s 324,4 
Konkasörde ! 85,1 
Hammadde Değirmeninde ı 113,2 

Döner Pırında ı 113,5 

Kuru usulle çalışmakta olan bu fabrikada 1967 ve 1972 yıllan arasında verimlilik devamlı 
olarak artmış olmakla beraber, enerji yetersizliği, hammadde sıkıntısı ve 1971 deki grev sebebiyle üratta, 
genellikle, kapasitesinin altında oluşmuştur. 
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TABLO 1 IX ÜNİTELER İTİBARİYLE EMEK-3AAT BABINA ÇİMENTO ÜRETİMİ (TON) 

YILLAR Ocaklarda Konkasör Hammadde Değ. Döner fırın 
(Pişirme) 

Çimento Değ. 
(ö ğütme) 

Paketleme Ton Oimsnto 
Emek-Saat 

1967 1,25 5,33 2,13 1,78 5,33 1,47 0,35 

1960 2,19 7,31 3,25 3,65 1,10 3,03 0,63 
1969 2,08 7,28 3,23 3,64 1,09 3,01 0,61 
1970 7,09 6,20 3,68 4,14 1,24 6, 62 0,96 
1971 6,54 5,72 3,39 3,81 1,14 2,62 0,74 
1972 7,37 6,45 3,82 4,30 1,29 2,95 0,83 
1973 

(8 aylık) 
8,62 7,54 4,47 5,03 1.51 3,45 0,97 

Klinker Üretiminde olduğu gibi çimento üretimende de yıllar itibariyle genellikle artış 
olmuş, 1967 de 0,35 olan üretim 1972 de 0,83'e yükselmiştir. Buna göre verimlilikteki değişme aşağıdaki 
gibidir. 

1967 55,5 

1968 100,0 

1969 96,8 
1970 152,4 

1971 117,4 
1972 131,7 

Üniteler itibariyle < 
Ooaklarda 

Konkasörde 

1971 yılında görülen verimlilik düşüşü işçi 
grevleri ile ilgilendirilebilir. 

336,5 
88,2 

Hammadde değirmeninde! 117,5 
Döner fırında t 117,8 

çimento Değirmeninde ! 117,3 
Paketlemede t 97,4 

1972 de çimento değirmeninde görülen bir verimlilik düşüklüğü, Ocak ile Mart ayları ara¬ 
sında olan vs İş programında öngörülmeyen enerji nakil hatlarını taşıyan pilonlarda meydana gelen arızadan 
ve 2 aylık duruştan meydana gelen ceryan yetsizliği ile ilgilidir. 

Aşağıdaki Tabloda üniteler itibariyle TON klinker üretimi başına emek-eaat miktarı gösteril¬ 
miştir. 

TABLO ! .X. ÜNİTELER İTİBARİYLE TON KLİNKER ÜRETİMİ BAŞINA EKEK-SAAT 

YILLAR Ocaklar Konkasör Hammadde Değirmeni Döner Pırın 
(Pişirme) 

Emek-Saat 
Ton Klinker 

1967 0,74 0,17 0,43 0,52 1,86 
1968 0,49 0,14 0,33 0,29 1,25 
1969 0,46 0,13 0, 30 0,26 1,15 
1970 0,17 0,20 0,33 0,29 0,99 
1971 0,17 0,20 0,34 0, 30 1,01 
1972 0,15 0,17 0,29 0,26 0,87 
1973 

(8 aylık) 
0,13 0,14 0,25 0,22 0,74 

Yukardaki tablonun incelenmesinden, 1968 de bir Ton Klinker elde etmek için gerekli emek-sa- 
at 1,25 iken 1972 de 0,87 saat düşmüş olduğu yani 0,38 saat tasarruf edildiği görülür. Bu durumda emek verim¬ 
liliği de $ 30,4 oranında artmıştır. 
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Tablo i XI ÜNİTELER İTİBARİYLE TON ÇİMENTO ÜRETİMİ BAŞINA BMEK-SAAT 

Yıllar Ocaklarda Konkaeör Hammadde Değ. Döner fırın 
(pişirme) 

Çimento değ. 
(öğütme) 

Paketleme Emek-Saat 
Ton Çimento 

1967 0,80 0,19 0,46 0,56 0,19 0,68 2,88 
1968 0,45 0,14 0,31 0,27 0,09 0,33 1,59 

1969 0,48 0,14 0,31 0,27 0,09 0,33 1,62 

1970 0,14 0,16 0,27 0, 24 0,08 0,15 1,04 

1971 0,15 0,18 0,29 0, 26 0,09 0,38 1,35 

1972 0,13 0,16 0,26 0,23 0,08 0,34 1,20 

1973 0,12 0,13 0,22 0, 20 0,CTi 0,29 1,03 
(8 aylık) - \ > 

Klinker üretiminde görülen aynı durumu çimento üretiminde de görmek mümkündür, 1968 de bir 
Ton çimento elde etmek için 1,59 saat harcanırken 1972'de bu miktar 1,20’ye düşmüş, 0,39 tasarruf sağlanmış¬ 
tır. Verimlilik artışı # 24,5 tür. 

Emek yarimi iliğindeki değişmeleri bu şekilde gördükten eonra şimdi de yıllar İtibariyle ve¬ 
rimlilik hakkında kaba da olsa bir bilgi verebileoeği için çalışan işçi adedi ve işçi giderleri başına klih- 
ker ve çimento üretimini inceleyelim. 

TABLO i XII YILLAR İTİBARİYLE BU FABRİKALARDA ÜRETİM DURUMU (TON) 

YILLAR 

YAŞ SİSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA 

KURU SİSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA 

KLİNKER ÇİMENTO KLİNKER ÇİMENTO 

1967 120.610 142.406 137.727 124.585 

1968 118.080 135.205 204.044 256.346 

1969 108.460 124.788 266.000 255.000 

1970 107.079 113.901 238.342 290.000 

1971 97.025 109.965 233.000 267.352 

1972 106.608 122.217 272.000 301.200 

Kaynak ı Türkiye Çimento 3anayii T.A.Ş. Genel Müdürlük ve Teşkilatı Faaliyet 
Raporları (1967 - 1972) 

1 9 6 7 19 6 8 19 6 9 19 7 0 19 7 1 19 7 2 

- Memur Adedi 55 52 52 52 49 53 

|â - Memur Maaşları + 
Munzam ücretler + 
Sosyal Yardımları Ti. 

1.080.512 1.147.023 1.222.042 1.801.878 1.673.385 1.528.970 

m S 
u> t/> 

* 3 
o 

- İşçi Adedi 251 268 257 256 338 370 

- İşçi ücretleri + 
Sosyal Maeraflar TL. 3.596.608 3.953.039 4.383.032 4.639.942 5.318.375 5.567.381 

- Memur Adedi 48 54 59 57 54 51 

p 
ş s! 

- Memur Maaşları + 
Munzam ücretler + 
Sosyal Yardımlar TL. 

575.190 1.104.378 1.261.084 1.833.819 1.600.431 1.752.494 

h - İşçi Adedi 336 318 375 349 334 393 

p 5 o* 
- İşçi Ücretleri + 

Sosyal Masraflar TL. 3.143.710 6.146.556 6.429.709 6.406.399 7.212.504 8.855.926 

KayneJc i Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlük ve Teşkilatı (1967-72) 
Faaliyet Raporları 
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TABOL t XIII ÇALIŞAN İŞÇl BAŞINA KLİNKER VE ÇİMENTO ÜRETİMİ (TON) Yıllık Ortalama 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

YAŞ SİSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA 

KLİNKER , İŞÇİ 
ÜRETİMİ SAYISI 401 441 422 418 287 288 - 9,9 

ÇİMENTO , İŞÇİ 
ÜRETİMİ SAYISI 567 504 486 445 325 330 -10,1 

KURU SİSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA 

KLİNKER , İŞÇİ 
ÜRETİMİ SAYISI 410 642 709 683 698 692 11,1 

ÇİMENTO . İŞÇİ 
ÜRETİMİ SAYISI 371 743 680 831 800 766 15,6 

Yukarıdaki tablodan da görüleoeği gibi, yaş usulle çalışan fabrikada çalışan işçi başına klinker ve çi- 

mento üretimlerinde düşme olmuş, 1967 de 481 Ton olan klinker üretimi 1972 de 288'e düşmüştür. Çimento Ureti- 
minde de durum aynı olup 1967 de 587 Ton olan işçi başına üretim 1972'de 330'a inmiştir. 

Kuru usulle çalışan fabrikada ise yıllar itibariyle işçi başına üretim artmış. 1967 de 410 Ton olan 

klinker üretimi 1972 de 692'ye, 1967'de 371 Ton olan çimento üretimi iee 1972 de 766 Ton'a yükselmiştir. 

TABLO ı XIV TON KLİNKER VEYA TON ÇİMENTO BAŞINA İŞÇİ GİDERLERİ (TL.) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Yıllık Ortalama 

YAŞ SİSTEM 
İSCt GİDERLERİ 
TON KLİNKER 29.8 33.5 40.4 43.3 54.8 52.2 11.9 

İSCI GİDERLERİ 
TON ÇİMENTO 25.3 29.2 35.1 40.7 48.4 45.6 12.5 

KURU SİSTEM 

İSÇİ GİDERLERİ 

TON KLİNKER 22.8 25.2 24.2 26.9 30.9 32.6 7.4 

İSÇİ GİDERLERİ 
TON ÇİMENTO 25.2 20.1 25.2 22.1 27.1 29.4 3.1 

Tablonun incelenmesinden da anlaşılacağı gibi yaş yöntemle çalışan fabrikada 1967‘de bir 
ton çimento elde etmek için ödenen işçi giderleri 25,3 TL. iken 1972 de bu rakam 45.6 TL. na yilkeelmiştir. Ku¬ 
ru usulle çalışan fabrikada İse 1967 de 25.2 TL, olan işçi giderleri 1972'de 29.4 TU’na yükselmiş bulunmakta¬ 
dır. 

Yaş usulle çalışan fabrikada TON klinker başına düşen işçi giderleri de yıldan yıla önemli 
artışlar göstermiş 1967 da 29.8 TU olan bu rakam 1972'de 52.2'ye çıkmıştır. Kuru usulle çalışan fabrikada 
ise ton klinker başına düşen işçi giderleri 1967’de 22.8 TU dan 1972 de 32.6 TU na yükselmiştir. 

Karşılaştırmalarda daha anlamlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla çalışmamıza aşağıdaki 
iki tabloda eklenmiştir. 
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Ü&.BL0 ı XV 1967 _ 1972 YILLARI ARASINDA İŞÇİ ÜCRETLERİ/İŞÇİ SAYISI 

YAŞ SİSTEMLE KURU SİSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA ÇALIŞAN FABRİKA 

1967 97,1 57,0 

1968 100,0 100,0 

1969 115,6 105,9 

1970 122,9 113,4 

1971 106,7 133,4 

1572 102,0 139,2 

TABLO ı XVI. 1967-1972 YILLARI ARASINDA ÜRETİM/ÎŞÇt SAYISI 

YAŞ SİSTEMLE kuru s: İSTEMLE 
ÇALIŞAN FABRİKA ÇALIŞAN FABRİKA 

KLİNKER ÇİMENTO KLİNKER ÇİMENTO 

1967 109,1 112,5 63,9 49,9 

1968 100,0 100,0 100,0 100,0 

1969 95,7 96,4 110,4 91,5 

1970 94,8 88,3 106,4 111,8 

1971 65,1 64,5 108,7 107,8 
1972 65,3 65,5 107,0 103,1 

Yukarıdaki tabloların incelenmesinden de görüleceği gibi, yaş sistemle çalışan fabrikada 
iççi ücretleri yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği halde işçi sayısı başına üretim düşmekte, 1968 
de 100 olan üretim 1972 de 65,3'o ulaşmaktadır. Kuru sistemle çalışan fabrikada ise ücretlerde yıldan yıla 
muntazam bir artış görülmekte buna paralel olarak da işçi sayısına düşen üretim yükselmektedir» Ancak bu¬ 
rada da dikkati çeken bir nokta ücretlerin artan verime oranla daha hızlı yükseldiğidir, 

SONUÇ 

Bu çalışmada önce çeşitli verimlilik hn.vram3.ari üzerinde durulmuş ve verimliliğin ölçülmeniyle 
ilgili yöntemler anlatılmaya çalışılmış sonra da Çimento Sanayii T.A.Ş.ne bağlı ve birisi yaş diğeri de ku¬ 
ru sistemle çalışan iki çimento fabrikası öle alınarak emek verimliliği ölçülmek istenmiştir» 

Aslında bir firma, endüstri ya da bir ekonomide belli bir üretim süreci sonunda elde edilen ve¬ 

rimlilik artışlarını ölçmede kullanılaoak en uygun yol; toplam faktör verimliliği ise de bir input kalemi 
olan sermayenin ele alınan her devre için kolaylıkla tespit edilemez oluşu nedeniyle uygulamada genellikle 

kısmi verimlilik hesaplanması yoluna gidilmektedir. Kısmi verimlilik katsayısının anlamlı çıkabilmesi için 
ise, ele alınan faktörün diğer inputlar arasındaki nisbi öneminin büyük olması ve diğer input kalemlerinin 
değişmemesi gerekir* Bu güçlüğe rağmen toplam faktör verimliliğinin hesaplanamadığı hallerde kiBmi verim¬ 
lilik hesaplanmaktadır. 

Kısmi verimlilik hesabı yoluna gidildiğinde, hem ekonomik hayatta oynadığı rolün büyük olmanı 
ve hem de diğer input kalemlerine kıyasla ölçülmesinin kolay olması nedeniyle genellikle emek verimliliği 
ölçülmeye çalışılır. Biz de bu genel temayüle uyarak ele aldığımız Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ne ait 
iki ayrı fabrikada emek verimliliğini ölçmeye çalıştık* Adı geçen fabrikalar için elde edilen bilgilere gö¬ 
re; yaş sistemle çalışan fabrikada yıllar itibariyle verimlilikte hiçbir artma görülmemiş 1972‘de, ancak, 

1967 deki soviyeye ulaşılabilmiştir. Buna karşılık işçi ücretlerinde özellikle 1971'de büyük yükselmeler ol¬ 
muştur* Kuru sistemle çalışan fabrikada ise 1967 ve 1972 yılları arasında verimlilikte devamlı bir artış 
görülmüştür. Bu arada işçi ücretleri de yükselmiş fakat bu yükseklik yaş sistemle çalışan fabrika seviye¬ 
sinde olmamıştır. Yaş ve kuru sistemle çalışan fabrikalar arasındaki bu farkı, çalışan işçi başına düşen 
klinker ve çimento üretimini gösteren tabloda daha da açıkça görmek mümkündür. Gerçekten de 1967 den baş¬ 
layarak 1971’e kadar işçi başına üretimde devamlı vs önemli azalışlar olmuş sadeoe 1972 de az bir artış 
görülmüştür. Buna karşılık kuru sistemle çalışan fabrikada ise işçi sayısı başına üretim genellikle artış 
göstermiştir. 
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Şimdiye kadar yaptığımız bu çalışmalardan bir sonuç çıkarmaya çalışırsak; kuru sistemle çalışan 
fabrikanın yaş sistemle çalışan fabrikaya nazaran daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Bu farkın nedeni; 
yaş sistemle çalışan fabrikanın kapasitesi 115.000 Ton/Yıl ikem kuru sistemle çalışan fabrikanın kapasite¬ 
sinin 300,000 Ton/Yıl olması ve çalıştırılan işçi sayısının kapasiteyle orantılı olmaması yani yaş usulle 
çalışan fabrikada daha çok işçi çalıştırılıyor olması olabilir. Bu sonuç aslında kâr amacı yanında daha 
çok sosyal amaçla, istihdam yaratmak için kurulmuş bulunan kaınu kuruluşlarının özellikle kamu iktisadi te¬ 

şebbüslerinin ortak çıkmazlarına uygun gözükmektedir,3erhest nıyasa mekanizmasına tföre çalışan hiçbir firma¬ 
da yıllar itibariyle üretim düşerken yeni işçi alma yoluna gidilmiyoceğinden teoride etkin olduğu kuı>ul e ja¬ 
len Özel sektörde yapılan bir çalışmada bu durumu /'örmek hemen hemen olanaksız olacaktır. Anlında bel.kide 
Çimento Hanay i i T.A’.Ş. ne ait iki fabrika yerine özel sektöre ait iki fabrikanın ele alınması, verim: ilik ko¬ 
nusunda daha anlamlı sonuçlar verebilirdi. Fakat bir taraftan zamanın kısalı diğer taraftan da özel sekler¬ 
de ’s Veri elde edememek korkusu birçok araştırmacılar fi i İn bizi de kamu ile i 1 ; i ’l i bir çalışma yapmuy ı yönel t- 
r:. i ş tir. 
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S U M M A E Y 

Productivity İ3 oııo of tho most eomplox and also one 

of tho most important phenom; ııon in any socioty but espooially 

in an advancod industrial society market, Product ivity is a 

complok phonornenon be calise it is onn of tho focal points of 

aetivitios, High product ivity is oııo of tho majör tost s and one 

of tho pro-ominont goals of any industrial society, From tho 

boginning of tho modern sciontifio — toohnological ora. 

economists lıav discussod tho offects of product ivity iııcroaso 

on oconomic devolopmont but productivity studics havo boon 

carriod out in tho last foır docados noarly in 1930, 

This study discussos tho moanin.; of productivity 

oonccpts and shous thoir mothods of moasuromont and also trios 

to otplain tho moaniny of labor productivity, labor productivity 

moasurom ;nt in tıro comont plants. 

In thc first part of this study,, ıro try to discuss 

severai productivity concopts and tho importanco of tho produc-

tivity foy tho dovolopod and tho doveloping countrios, 

In tho aocond phasc, ire try to oxplain tho ıraya of 

moasur moııt of input and out put factors, In this part ire rnnt 

to shoır hoır to moasuro th labor iııput, Capital input and raır 

matorial input, 

In tho third part, moasvromont of tho lahor product *. 

ivity has boon discussod and tried to shoır tho sourcos of pro¬ 

duct ivity ehangos. 
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' In tho last part of this study, uo try to measuro 
labor produot ivity in th. .• corm-nt industry in tvro comont plants 

bolonging Vo thc Turkish Comont Industries, Incorporation. One 

of thoso plants is using tho vrot mothod and tho othnr is using 

tho dry mothod. Three typos of comont is boing producod in 

thoso two comont plants| tho normal portland comont ( P,Ç, 325 ), 
tho vrhito coujont ( B.P.Ç, 325 ) and tho traco comont, 

Tho plant undor tho >ret procoss ontorod into sorvico 

as a unit with a capacity of 115,000 Tons/Yoar of comont por 
annum on 20tho July 1964, The other plant uhich is using tho 

dry procoss ontorod into sorvico 24 th, April 19 67. Its capacity 

is 300,000 Tens/Yoar. 

Tho tablos in this study indicato thc elinker and tho 

comont produetion por labor/hour, labor/h ur por ton of elinleor 
and ton of comont produetion, elinleor and comont produetion 

por labor unit ete, in tho tno plants. 

As a rosult wo can say that the dry mothod plant is 

moro produotive than the wot mothod plant. Espccially in tho 

>rot mothod plant .. produot ivity is boing doclining from tho yoar 

of tho boginnig of this study. In tho sam:, poriod th., labor 

ı-rages aro boing incrcasing from ono yoar to another. 
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