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1. MALİYET KAVRAMI VE MALİYETLERİN
SINIFLANDIRILMASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Genel anlamda maliyet, herhangi bir şeyi elde edebilmek için vazgeçilen değerlerin
toplamıdır. İşletmeler açısından ise mal ya da hizmet üretebilmek için ödenen nakit ya da
devredilen varlıkların TL karşılığıdır. Değişik bakış açılarına göre maliyetlerin farklı şekillerde
tasnif edilmesi mümkündür. Yaygın ayırım ise Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nce de
benimsenmiş olandirekt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri
şeklindeki üçlü ayırımdır. Direkt malzeme, hangi ürün ya da ürün gurubunda kullanıldığı
işletme tarafından bilinen malzemeye denir. Benzer şekilde direkt işçilik ise hangi ürün ya da
ürün gurubunda ne kadar süre çalıştıkları işletme tarafından bilinen çalışanların ücretlerine
denir. Genel üretim gideri (GÜG) ise direkt malzeme ve direkt işçilik dışında kalan ve üretimle
ilgili olan diğer maliyetlerdir.
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MALİYET
KAVRAMI
SINIFLANDIRILMASI

VE

MALİYETLERİN

Bilindiği gibi muhasebe, işletme ilgili karar vermek durumunda olan tüm paydaşların
bilgi gereksinimini karşılayan bir bilgi sistemidir. Maliyet muhasebesi isebaşta üretim
şirketlerinde olmak üzere,muhasebe bilgi sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.Her
ne kadar maliyet muhasebesi bilgi sisteminin öne çıkan amacı, işletmenin ürettiği mal ya da
hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesi olsa da günümüzde maliyet muhasebesi yeni
fonksiyonlar da üstlenmiştir.
Küreselleşme ile birlikte rekabet artmış ve şirketlerin kar marjları da azalmıştır. Bu
durumda işletmenin varlığını sürdürebilmesi için maliyetlerini doğru yöntemlerle izleyip,
yönetebilmesi gerekmektedir.Dolayısıyla, günümüzde maliyet muhasebesinin amacı yalnızca
maliyet bilgisi üretmek değil, her kademedeki yöneticilerin günlük kararlarında, planlama ve
kontrol faaliyetlerinde kullanacakları bilgileri de üretmektir. Örneğin;
- Yeni bir ürünün dizaynında,
- Üretimde kullanılan herhangi bir parçanın işletme tarafından mı üretilmesi ya da
dışarıdan mı satın alınmasının uygun olacağının belirlenmesinde,
- Bir ürünün üretimine devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde,
- Fiyatlama kararlarında,
- Başarı değerlemesinde.
Maliyet muhasebesi bilgi sisteminin üretmiş olduğu bilgilere gereksinim vardır.
Görüldüğü gibi üretimin, hatta değer zincirinin her aşamasında maliyet muhasebesi bilgi
sisteminin oluşturduğu bilgiler, karar alıcılar açısından önem arz etmektedir.

1.1. Finansal Muhasebe Ve Maliyet Muhasebesi İlişkisi
Finansal muhasebe derslerinden de hatırlanacağı gibi finansal muhasebe, işletmenin
faaliyet sonuçları, mali yapısı ve nakit akışları hakkında bilgi üretir. Bu bilgilerin genel
özellikleri;
- İşletmenin bütününe ilişkin olması,
- Türk Lirası olarak hazırlanıyor olması,
- Çeşitli otoritelerce belirlenmiş kurallara uygun olarak sunulması,
- Tarihsel bilgiler olması,
- İşletme dışı paydaşların bilgi gereksinimine hitap ediyor olmasıdır.
Oysa maliyet muhasebesi bilgi sistemin temel kullanıcıları işletmenin çeşitli
kademelerinde görev yapan yöneticileridir. Bu nedenle, belirli kurallara uygun olması
gerekmez. Her işletme, kendi yöneticilerinin bilgi gereksinimini karşılayacak, farklı bir sisteme
sahip olabilir. Maliyet muhasebesi, finansal muhasebenin aksine, yalnızca TL bilgisi ve tarihsel
bilgi üretmez. Aynı zamanda miktar bilgileri ve geleceğe ilişkin tahmini bilgileri de raporlar.
Yine finansal muhasebeden farklı olarak, yalnızca işletmenin bütününe ilişkin değil, aynı
zamanda ürün, bölüm ya da coğrafi bölge bazında da bilgiler üretir.
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Finansal muhasebe, iki noktada maliyet muhasebesi tarafından oluşturulan bilgileri
kullanır. İşletmenin bilançosunda görülen stokların maliyetinin belirlenmesi ve gelir tablosunda
yer alan satışların maliyetinin belirlenmesi aşamalarında maliyet muhasebesi bilgi sisteminin
ürettiği bilgilere gereksinim vardır.

1.2. Maliyet
Günlük dilde hepimizin çok sıkça kullandığı bir kavramdır maliyet. Genel anlamda
maliyet, belirli bir şeyi elde edebilmek için vazgeçilen değerlerin toplamıdır. İşletmeler
açısından ise mal ya da hizmet üretebilmek için ödenen nakit ya da devredilen varlıkların TL
karşılığıdır. Üretim yapan bir şirketin faaliyetleri sırasında katlandığı bazı maliyetler
stoklanabilir. Bir kısmının ise stoklanması mümkün değildir. Stoklanamayan maliyetler dönem
gideri olarak doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Örneğin, pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri bu grupta yer alır. Buradan hareketle, maliyet ve gider arasındaki farkı da açıklamak
mümkün olacaktır. Gider, faydası tükenmiş yani gelecekte fayda elde edilmesi mümkün
olmayan maliyetlerdir.
Stoklanabilen maliyetler, işletmeye gelecekte fayda sağlayacak (varlık girişine neden
olacak) maliyetlerdir. Örneğin, otomobil üreten bir şirketin otomobil üretiminde kullandığı
boyanın maliyeti ve boyayı yapan işçilere ödediği ücret stoklanabilir maliyetlerdir. Çünkü,
otomobil satılana kadar boya maliyeti, otomobilstokunun maliyet bedeli içinde ve bilançonun
varlıkları arasında yer alacaktır. Otomobil satıldığında ise gerekli fayda tüketilmiş, yani işletme
karşılığında nakit ya da varlık girişi elde etmiş olacağı için otomobilin maliyeti gider olarak
(satılan malın maliyeti) gelir tablosuna aktarılır.
İşletmeler tarafından maliyeti hesaplanan herhangi bir şeye maliyet nesnesi (taşıyıcı)
denir. Maliyet nesnesi, bir ürün ya da ürün gurubu, bir departman olabileceği gibi bir faaliyet
(aktivite) de olabilir.

1.3. Maliyetlerin Sınıflandırılması
Değişik kademedeki şirket yöneticileri farklı kararlar için farklı maliyet bilgilerine
gereksinim duyarlar. Daha önce de açıklandığı üzere maliyet muhasebesi finansal muhasebe
gibi belirli kurallara dayanmaz. Bu nedenle maliyetleri, farklı amaçlarla değişik şekillerde
sınıflandırılabiliriz.

1.3.1. Sabit Maliyet – Değişken Maliyet
Maliyetleri, çıktı miktarı ile olan ilişkilerine göre iki gruba ayırmak mümkündür. Çıktı
miktarı değiştikçe değişmeyen maliyetlere sabit maliyet, çıktı miktarındaki değişeme paralel
olarak değişen maliyetlere ise değişken maliyet denilir. Tanımda kullanılan çıktılar, değişik
unsurlar olabilir. Yönetimin hangi kararda kullanacağına bağlı olarak, ürün olabileceği gibi bir
faaliyet de olabilir.
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Sabit maliyet, değişken maliyet ayırımı belirli bir zaman dilimi için geçerlidir.
Çünkü,iktisat bilimi uzun vadede her maliyetin değişken olduğunu kabul eder.

Sabit Maliyetler
Sabit maliyetler, belirli bir zaman diliminde ve belirli bir kapasiteye kadar çıktı
miktarından bağımsız olarak, toplamda hep aynı kalan, değişmeyen maliyetlerdir. Sabit maliyet
kavramını daha iyi anlayabilmek için tanımda yer alan bazı unsurları vurgulamakta yarar vardır.
Bunlardan ilki daha önce de açıklandığı gibi sabit maliyet tanımı belirli bir zaman dilimi için
yapılabilir. Uzun vadede tüm maliyetler değişkendir.
İkincisi, sabit maliyet, belirli bir çıktı miktarına (kapasiteye) kadar değişmez. Bu miktar
aşıldığında sabit maliyetler de artar. Ancak yine çıktı miktarından bağımsız hareket eder.
Örneğin üretim yapmak üzere bir yer kiralayan işletmenin yıllık kira tutarı, üretim ne
olursa olsun (hatta hiç üretim yapmasa bile) hep aynıdır. Ancak, belirli bir miktarın üzerine
çıkmak istendiğinde daha büyük bir alana gereksinim duyacağı için yeni bir yerin daha
kiralanması gerekir. Bu durumda yıllık kira bedeli artacak, ama yine üretim miktarından
bağımsız olarak hep aynı olacaktır.
Tanımda vurgulanması gereken diğer bir unsur ise toplam sabit maliyetlerin çıktı
miktarından bağımsız olarak hep aynı kaldığıdır. Birim başına sabit maliyetler, üretim miktarı
arttıkça azalan bir seyir takip ederler. Tanımı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örneği
inceleyelim.
ABC İşletmesi dört tane metal ayağı olan, tek kişilik okul sırası üretmektedir. Fabrika,
oldukça geniş ve tek bir üniteden oluşmaktadır. İşletme yılda 50.000 sıra üretecek kapasiteye
sahiptir. Halen fabrikada aylık ücreti 4.000 TL olan tek bir ustabaşı çalışmaktadır. Ancak,
üretim 10.000 adedi geçtiğinde benzer ücretle ikinci bir ustabaşının daha çalışması
gerekmektedir.
Ustabaşının ücreti sabit olup, yıllık 48.000 (4.000*12) TL’dir. Bu durumda bazı üretim
miktarlarına göre ustabaşı maliyeti aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi olacaktır.
Üretilen sıra miktarı
3.000
5.000
10.000
15.000
20.000

Ustabaşının yıllık ücreti
48.000
48.000
48.000
96.000
96.000

Birim maliyet
12,00
9,60
4,80
6,40
4,80

Tablo 1: Üretim Miktarlarına Göre Ustabaşı Maliyeti
Bu bilgileri bir grafik ile göstermek gerekirse, toplam sabit maliyet doğrusu aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi olacaktır.
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Maliyet (TL)

96.000

48.000

Grafik 1: Üretilen sıra miktarı
3.000 5.000

10.000

15.000

20.000

Daha öncede açıklandığı gibi toplam sabit maliyetler çıktı miktarına bağlı olarak
değişmemekle birlikte, birim sabit maliyetler çıktı miktarına bağlı olarak değişirler. Bu ilişki,
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir.
Birim maliyet
(TL)
12,00

6,40
4,80

Grafik 2: Üretilen sıra miktarı
3.000 5.000

10.000

15.000

20.000

Şekilde de görüldüğü gibi çıktı miktarı arttıkça, birim başına düşen sabit maliyetler
azalmaktadır. Bu nedenledir ki kapasite kullanımı işletmeler için çok önemlidir. Maksimum
üretim kapasitesini kullanarak birim başına sabit maliyetleri ve dolayısıyla ürünün maliyetini
düşürmek, işletmenin rekabet gücünü artıracaktır.

Değişken Maliyet

Değişken maliyetler, çıktı miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Yukarıdaki
örneğe geri dönersek, sıra yapımında kullanılan metal ayakların maliyeti değişkendir. Bir sıra
üretebilmek için dört metal ayak gerekirken, iki sıra üretebilmek için sekiz metal ayak
gerekmektedir. Her bir metal ayağın maliyetinin 12 TL olduğunu varsayarsak, çeşitli üretim
miktarına göre metal ayak maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.

sıra

Üretilen
miktarı

Metal
ayak

sayısı

Birim
metal
ayak
maliyeti (TL)

Toplam
metal
ayak
maliyeti (TL)

Her
bir sıranın
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metal
ayak maliyeti
(TL)

3.000
5.000
10.000
15.000
20.000

12.000
20.000
40.000
60.000
80.000

12
12
12
12
12

144.000
240.000
480.000
720.000
960.000

48
48
48
48
48

Tablo 2: Çeşitli Üretim Miktarına Göre Metal Ayak Maliyeti

Örnekte, değişken maliyetlerin doğrusal (lineer) olduğu kabul edilmiştir. Gerçek hayatta
değişken maliyetlerin hareket tarzı her zaman doğrusal olmayabilir. Üretilen sıra miktarı ile
metal ayak maliyeti arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
TD = DX
TD = Toplam değişken maliyet
D = Birim değişken maliyet
X = Çıktı miktarı
TD = 48 X
Üretim maliyeti, sabit ve değişken şeklinde tasnif edileceği zaman maliyet ile üretimin
çıktı miktarı arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bu ayrım pazarlama ve satış
giderleri için de yapılabilir. Ancak, bu durumda katlanılan maliyet ile satış miktarı arasında
ilişki olup olmadığına bakılır. Örneğin, bir işletmede pazarlama müdürünün yıllık ücreti
sabittir. Ancak, prim esasına göre ücret alan bir satış elemanının yıllık ücreti değişkendir.
Çünkü, satış miktarına paralel olarak değişecektir.

Karma Maliyetler
Karma maliyetler, içinde hem sabit ve hem de değişken maliyet unsuru barındıran
maliyetlerdir. Örneğin, sabit bir ücret ve sattığı ürün başına belirli bir prim alan satış elemanının
işletmeye olan maliyeti, karma maliyettir. Yukarıdaki sıra örneğine geri dönersek, işletmenin
tek bir satış elemanı olduğunu ve tüm satışların bu kişi tarafından yapıldığını varsayalım. Satış
elemanı aylık 1.000 TL sabit ve satılan sıra başına da 2 TL prim aldığını kabul edersek, bu
durumda değişik miktarlarda yapılacak yıllık satış miktarına göre satış elemanının işletmeye
olan toplam yıllık maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.
sıra

Satılan
sayısı
3.000
5.000
10.000
15.000

sabit
(TL)

Toplam
Toplam
Toplam
maliyet değişken maliyet maliyet (TL)
(TL)
12.000
6.000
18.000
12.000
10.000
22.000
12.000
20.000
32.000
12.000
30.000
42.000

Her
bir
sıranın
satış
maliyeti (TL)
6,00
4,40
3,20
2,80
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20.000

12.000

40.000

52.000

2,60

Tablo 3: Değişik Miktarlarda Yapılacak Yıllık Satış Miktarına Göre Satış Elemanının
İşletmeye Olan Toplam Yıllık Maliyet

1.3.2. Direkt (Dolaysız) Maliyet – Endirekt (Dolaylı) Maliyet
Maliyetleri bir başka amaçla, direkt maliyetler ve endirekt maliyetler olarak iki gruba
ayırabiliriz. Direkt maliyetler, hangi maliyet nesnesi (taşıyıcısı) ile doğrudan ilgili olduğu,
doğru ve ekonomik olarak tespit edilebilen maliyetlerdir. Örneğin, gömlek üretimi yapan bir
işletme için kumaş maliyeti direkt maliyettir.
Kullanılan kumaşın hangi modelde ne kadar kullanıldığı, dolayısıyla maliyeti işletme
tarafından bilinir. Endirekt maliyetler ise hangi maliyet nesnesine (taşıyıcısına) ait olduğu
bilinemeyen veya ekonomik olmadığı için bilinmek istenmeyen maliyetlerdir. Gömlek
üretiminde kullanılan ipliğin maliyeti, endirekt maliyettir. Hangi model gömlekte kaç santim
(veya metre) iplik gittiğinin tespit edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Ayrıca ekonomik
de değildir. Çünkü, gömleğin üretim maliyeti içinde iplik maliyeti önemsiz bir tutardır.
Direkt maliyetler, her bir maliyet nesnesi için ayrı ayrı izlenirken, endirekt maliyetler
maliyet nesnelerine bir yöntemle pay edilirler (dağıtılırlar). Bu arada maliyet nesnesinin,
maliyeti hesaplanan herhangi bir şey olduğunu tekrar hatırlatalım.

1.3.3. Yaygın Kullanılan Ayrım
İşletmenin belirli bir dönemde katlanmış olduğu maliyetleri, üretim (imalat) maliyeti ve
dönem maliyeti şeklinde ikiye ayırabiliriz. Üretim maliyeti, üretimle ilgili katlanılan
maliyetlerdir. Dolayısıyla, stoklanabilen maliyetlerdir. Yalnızca, satış yapıldığında satılan
malın maliyeti olarak gelir tablosuna yansırlar. Satış olmadığı takdirde, ürünün konumuna göre
yarı mamul ya da mamul stoku olarak bilançoda yer alırlar.
Dönem maliyeti ise üretimle ilgili olmayan ve dolayısıyla stoklanamayan maliyetlerdir.
Bu nedenledir ki gelecekte fayda yaratmayacağı için gerçekleştiği dönemde gelir tablosunda
gider olarak gösterilirler.
Üretim maliyeti ise aşağıda belirtildiği gibi üçe ayrılır:
- Direkt malzeme maliyeti
- Direkt işçilik maliyeti
- Genel üretim maliyeti
Yukarıda direkt maliyet tanımı verilmişti. Dolayısıyla bu tanımdan hareketle, direkt
malzeme maliyetini, hangi üründe (maliyet nesnesi eğer ürün ise) ne kadar kullanıldığı bilinen
12

malzemelerin maliyeti olarak tanımlamak mümkündür. Örneğin, otomobil üreten bir işletme
için çelik ya da lastik maliyeti direkt malzeme maliyetidir.
Direkt işçilik maliyeti, hangi üründe (maliyet nesnesi eğer ürün ise) ne kadar çalıştığı
bilinen çalışanların ücretlerine denir. Dolayısıyla, üretimin yapıldığı departmanlarda, doğrudan
üretimle ilgili işler yapan çalışanların ücretleri, direkt işçilik maliyetini oluşturmaktadır.
Genel üretim maliyeti ise üretimle ilgili olmak kaydı ile direkt malzeme ve direkt işçilik
dışında kalan tüm maliyet unsurlarının toplamına denir. Bu nedenle, kapsamı geniştir ve içeriği
oldukça farklı unsurlardan oluşur. Örneğin, endirekt malzeme, endirekt işçilik, amortisman,
sigorta, güvenlik, ısınma, çalışanların sağlık ve servis maliyeti genel üretim maliyeti içinde yer
alır.

1.3.4. Esas Maliyetler – Dönüştürme Maliyetleri
Üretim maliyetini oluşturan ve detayları yukarıda açıklanan maliyetlerden direkt
malzeme maliyeti ve direkt işçilik maliyeti toplamına esas maliyet denir. Bazı işletmeler, ne
ürettiğine bağlı olarak yalnızca direkt malzeme maliyetini esas maliyet olarak da
tanımlamaktadırlar. Özellikle, direkt malzeme maliyetinin önemli boyutlara ulaştığı şirketlerde,
direkt malzeme maliyeti esas maliyet olarak tanımlanır. Dolayısıyla, yönetim daha çok direkt
malzeme maliyeti üzerinde odaklanır.
Dönüştürme maliyeti ise kullanılan malzeme ya da malzemelerin mamule
dönüştürülebilmesi için katlanılan maliyetlerdir. Yani direkt işçilik maliyeti ve genel üretim
maliyeti toplamından oluşur.

1.3.5. Geçerli Maliyetler - Geçersiz Maliyetler
Geçerli maliyetler, seçenekler arasında değişen ve verilecek karar üzerinde etkili olan
maliyetlerdir. Örneğin, yeni bir makine almak isteyen bir işletmenin önünde iki seçenek
olabilir. Makineyi satın almak ya da kiralamak. Makinenin satış fiyatı ve kira bedeli geçerli
maliyetlerdir. Ancak, makineyi kullanacak olan operatörün ücreti geçersiz maliyettir. Çünkü,
işletme ister makineyi kiralasın, isterse satın alsın operatöre aynı ücreti ödeyecektir. Geçmişte
gerçekleşmiş ve verilecek kararlarla hiç ilgisi olmayan maliyetlere ise batık maliyet denir.
Makine örneğinde, eğer işletme eski makinenin yerine yeni bir makine alma kararı
veriyor olsaydı, bu durumda satın alma ya da kiralama kararı verirken eski makinenin maliyeti
batık maliyettir. Geçmişte oluşmuş, değiştirilmesi söz konusu olmayan ve verilecek kararda
etkisi olmayan maliyet olduğu için batık maliyettir. Batık maliyetler, tanımı gereği geçersiz
maliyetlerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
SORU 1. Faydası tükenmiş maliyetlere, ………………..denir.
SORU 2. Üretim miktarından bağımsız olarak belirli bir dönemde hap aynı tutarda
gerçekleşen maliyetlere …………………...maliyet denir.
SORU 3. Esas maliyet ………………… ve ………………..maliyetleri toplamına
denir.
SORU 4. Batık maliyet, …………………….maliyettir.
SORU 5. Üretim ………………………birim sabit maliyet azalır.
SORU 6. Direkt malzeme ve direkt işçilik dışında kalan ve üretimle ilgili olan tüm
maliyetler ……………………….………………denir.
SORU 7. Mobilya üreten bir işletmede aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet olabilir?
a.
Kereste maliyeti.
b.
Boya maliyeti.
c.
Fabrika kirası
d.
Tutkal
e.
Hiçbiri
SORU 8. Dönüştürm maliyeti;
a.
Direkt malzeme ve direkt işçilik toplamından oluşur.
b.
Direkt işçilik maliyetine denir.
c.
Direkt işçilik ve genel üretim maliyeti toplamından oluşur
d.
Direkt malzeme ve genel üretim gideri toplamından oluşur.
e.
Genel üretim maliyetine denir.

SORU 9. Geçerli maliyetler;
a.
Gelecekte gerçekleşecek maliyetlerdir.
b.
Alternatifler arasında değişir.
c.
Verilecek karardan etkilenir.
d.
Geçmişte gerçekleşmiş maliyetlerdir.
e.
Hepsi
SORU 10. Direkt maliyetler;
a.
İşletmenin bütünü ile ilgilidir.
b.
Hangi ürünle ilişkili olduğu belirlenemeyen maliyetlerdir.
c.
Herhangi bir ürün üretilmese bile gerçekleşen maliyetlerdir.
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d.
e.

Ürünleri değişik yöntemlerle yüklenirler.
Üretim yapılmazsa gerçekleşmeyecek maliyetlerdir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Direkt malzeme maliyeti, tanımı gereği hangi ürün ya da ürün grubunda ne kadar
kullanıldığı bilinen malzemenin maliyetidir. Direkt malzemenin hangi üründe ne kadar
kullanıldığı malzeme takip (istek, talep) formu yardımıyla izlenir. Bu form ister el ile
doldurulan kağıt şeklinde, isterse elektronik ortamda olsun, amaç malzemenin depodan
çekildiği anda hangi ürün için çekildiğinin kayıt altına alınmasıdır. Aynı şekilde direkt işlik
maliyeti de işçilik takip formları yardımıyla yapılmaktadır. İşletme yöneticileri açısından amaç
mümkün olduğu kadar maliyetin hangi ürüne ait olduğunu tespit edebilmektir. Ancak, bazı
maliyet unsurları için bu mümkün (ya da ekonomik) olmayabilir. Genel üretim maliyetleri bu
tür maliyet unsurlarıdır ve ürünlere belirli yöntemlerle yüklenirler.
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2. MALİYETLERİN İZLENMESİ

Önceki bölümde, üretim maliyeti Direkt Malzeme Maliyeti, Direkt İşçilik Maliyeti ve
Genel Üretim Maliyeti şeklinde tasnif edildiği açıklanmıştı. Ülkemizde, Tek Düzen Muhasebe
Sistemi tarafından da bu ayırım benimsendiği için finansal muhasebede de aynı ayırım
kullanılır. Ancak, Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu ayrım Direkt İlk Madde ve Malzeme
Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderleri şeklinde isimlendirilmiştir. Takip
eden bölümlerde Tek Düzen Muhasebe Sistemi tarafından benimsenen şekliyle bu üçlü ayırım,
sıkça kullanılacaktır. Bu bölümde, maliyet unsurlarının işletmeler tarafından nasıl izlendiği ve
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre maliyet hesaplarının nasıl kaydedildiği açıklanmaya
çalışılacaktır.

2.1. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
Daha önce de tanımlandığı gibi hangi ürün ya da ürün grubunda kullanıldığı bilinebilen
malzemelerin maliyetidir. Üretilen ürünün bünyesine giren malzemeler olan direkt malzemeler,
herhangi bir dağıtım anahtarına gereksinim duyulmadan, doğrudan ürün ya da ürün gurupları
bazında izlenirler. Peki ama işletmeler, hangi malzemenin hangi üründe ne kadar kullanıldığını
nasıl bilebilmektedirler? Bu sorunun yanıtı, işletmenin fabrika içindeki malzeme hareketini
nasıl izlediği ile bağlantılıdır. Her işletme için farklılık arz etse de genel hatlarıyla olası direkt
malzeme hareketlerinde kabaca üç farklı işlem olabilir.
- Malzemenin satın alınması.
- Kullanılmak üzere ambardan çekilmesi.
- Kullanılmayan ya da yanlış gelen malzemenin tekrar ambara iade
edilmesi.
İster direkt malzeme, isterse endirekt malzeme olsun satıcılardan satın alındığında,
malzeme deposundaki yetkili kişiler tarafından stok kartlarına işlenir ve depoda belirlenen
bölgede (rafta, kutuda vb.) stoklanır. Her bir malzeme için ayrı olarak hazırlanan stok kartlarına
malzeme alımları ve malzeme çekişleri tarih sırasına göre kaydedilir. Aşağıdaki stok kartında
olduğu gibi kalan sütununda işletmenin o anda alinde bulunan malzeme miktarı ve birim
maliyeti görülmektedir. Eskiden el ile tutulan bu kartlar, artık her şirkette bilgisayar ortamında
tutulmaktadır. Bu arada işletmenin elinde bulunan malzemenin birim maliyetini, kendi tercihine
bağlı olarak FİFO ya da Ortalama Maliyet (ülkemizde LİFO kullanımına izin verilmemektedir)
yöntemlerinden birine göre hesapladığını Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri dersinden
hatırlayacaksınız.

STOK KARTI
Malzemenin Adı:
Malzemenin Kodu:
GİREN
B

TA
RİH
iktar

M irim
Maliyet

T
UTAR

iktar

Malzemenin Ölçüleri:
Minimum Stok Miktarı:
ÇIKAN
KALAN
B
B
UTAR
M irim
T
M irim
Maliyet UTAR
iktar
Maliyet
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T

Tablo 1: Stok Kartı

Dikkat edilirse, stok kartlarında malzemenin direkt malzeme mi yoksa endirekt
malzeme mi olduğu belli değildir. Çünkü, satın alma sırasında, malzemenin hangi üründe
kullanılacağının bilinmesi pek mümkün değildir.
Malzemenin hangi ürün ya da ürün gurubunda kullanılacağı, ancak o malzemeyi
kullanacak olan birim tarafından bilinebilir. Bu nedenle, bir malzemenin direkt malzeme olup
olmadığı malzeme takip (istek) formunda belli olur. Aşağıdaki malzeme takip formu örneğinde
olduğu gibi malzemeyi talep eden birim, malzemeyi hangi ürün ya da ürün grubunda kullanmak
için istediğini belirtir (eğer biliniyorsa, yani direkt malzeme ise). Eğer artan, ya da yanlış gelen
malzeme olursa, benzer şekilde hangi ürün ya da ürün gurubunda kullanılmak üzere çekilen
malzemenin iade edildiği iade formuyla iade edilir. Böylelikle, malzeme takip formlarından
hareketle, hangi direkt malzemelerin hangi ürünlerde kullanıldığı muhasebe tarafından tespit
edilebilmektedir.

MALZEME TALEP FORMU
Malzemenin Adı:
Malzemenin Kodu:

Kullanılacağı ürün ya da iş:
Kullanılacağı ürün ya da işin
kodu:

Talep Eden Birim:
TALEP
ÖLÇÜ
MİKTARI
BİRİMİ

Tarih:
BİRİM
MALİYET

TUTAR

Tablo 2: Malzeme Talep Formu

Günümüzde pek çok işletmede, bütün bu işlemler bilgisayar ortamında takip
edilmektedir. Giderek kullanımı artan ERP (Enterprise Recourse Planning) programları
sayesinde bilginin oluştuğu anda kaydedilmesi ve farklı gereksinimler için farklı şekillerde
işlenip, raporlanması mümkün olabilmektedir. Bu ise hem zamandan tasarruf sağlamakta ve
hem de hata olasılığını azaltmaktadır.
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2.2. Direkt İşçilik Giderleri
İşçilik giderlerinin izlenmesinde iki önemli aşama vardır. Bunlardan ilki, çalışanların
fabrikadaki günlük çalışma sürelerinin tespitidir. Bu aşama günümüzde bilişim teknolojilerinde
yaşanan gelişmeye paralel olarak oldukça basitleşmiştir. Pek çoğumuzun bildiği gibi çalışanlar,
fabrikaya geldiklerinde ve ayrıldıklarında adlarına düzenlenen kartları bir makinaya
okutmaktadırlar (şimdilerde kredi kartı benzeri manyetik kartlar kullanılmaktadır). Böylelikle
çalışanın o gün kaç saat çalıştığı, yani ücretine esas süre tespit edilir. Ancak, bu maliyet
muhasebesi için yeterli değildir.
İkinci aşama, çalışanların hangi ürün ya da ürün grubunda ne kadar süre çalıştıklarının
tespiti aşamasıdır. Safha maliyet sisteminde nispeten daha kolay olan bu aşama, sipariş maliyet
sistemi kullanan bazı işletmelerde ilave bir bilgi sistemi kurulmasını gerektirebilir. Bunun için
işçilik takip formları oluşturulur. Bu formlar, aşağıdaki örnek formda görüldüğü gibi her bir
çalışan için kendi adına ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi ustabaşılar tarafından doldurulmak
üzere birim bazında da hazırlanabilir.

İŞÇİLİK TAKİP FORMU
Çalışanın Adı Soyadı:
Çalışanın SGK No su:
ÇALIŞILAN ÜRÜN YA DA İŞLER

Tarih:
ÇALIŞMA SÜRESİ

Tablo 3: İşçilik Talep Formu

Direkt işçilik giderlerinin belirlenmesinde en önemli tartışma konusu, hangi ürün ya da
ürün gurubunda çalıştığı bilinen direkt işçilerin boşta geçen zamanları ve kendilerine yapılan
yemek yardımı, yiyecek yardımı vb. yan ödemelerin direkt işçilik gideri sayılıp
sayılmayacağıdır. Maliyet muhasebesi teorisi, bu tür giderleri endirekt işçilik olarak tanımlar.
Ancak uygulamada (ülkemizde de), çoğunlukla direkt işçilere yapılan bu tür ödemeler de direkt
işçilik olarak muhasebeleştirilmektedir.

2.3. Genel Üretim Giderleri
Hatırlanacağı üzere genel üretim giderleri, üretimle ilgili katlanılan direkt malzeme ve
direkt işçilik dışında kalan maliyetlere denilmektedir. Dolayısıyla genel üretim giderleri,
endirekt malzeme, endirekt işçilik, amortisman, sigorta vb. pek çok değişik maliyet unsurundan
oluşmaktadır. İşletmede bir genel üretim gideri gerçekleştiğinde, departman bazında izlenir.
Departman bazında kaydedilen genel üretim giderleri değişik yöntemlerle ürün ya da ürün
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gruplarına yüklenir. Yükleme işleminin nasıl yapıldığı takip eden bölümde açıklanacağı için
burada detaylara girilmemiştir.

2.4. Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesapları
Bilindiği üzere ülkemizde sigorta, banka ve benzeri finans kuruluşları dışında kalan tüm
şirketler, muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre tutmak zorundadırlar.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre üretim şirketlerinin kullanacağı maliyet hesapları (7/A
seçeneğine göre) aşağıdaki gibidir:
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

730 Genel Üretim Giderleri
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733 genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
Yukarıda tanımlanan hesaplardan 710, 720 ve 730 kodlu hesaplar, maliyet hesaplarıdır.
711, 721 ve 731 kodlu hesaplar ise isimlerinden de anlaşılacağı üzere yansıtma hesaplarıdır.
Diğer hesaplar ise fark hesapları olup, standart maliyet yöntemini kullanan işletmeler için
tanımlanmıştır. Standart maliyet konusu Yönetim Muhasebesi dersinin konusu olduğu için fark
hesapları burada açıklanmayacaktır.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde maliyet hesaplarının nasıl çalıştığını kısaca
açıklamaya çalışalım.

2.4.1. Direkt Malzeme Satın Alınması
Üretim şirketleri, dışarıdan direkt malzeme satın aldığında 150 İlk Madde ve
Malzemeler hesabının borcuna kaydederler. Genellikle, alt hesaplarında direkt ya da endirekt
malzeme ayırımı yoktur. Çünkü bu aşamada bu bilgi çok da anlamlı değildir.
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-------------------------- / ----------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
Kumaş
320 SATICILAR
-------------------------- / ----------------------Şekil 1: İlk Madde ve Malzemeler

2.4.2. Depodan Direkt Malzeme Çekilmesi
Daha önce de açıklandığı üzere bir malzemenin direkt malzeme olup olmadığı malzeme
takip formlarında izlenmektedir. Bu formlardaki bilgilerden hareketle, muhasebe kaydı
yazılırken malzemenin hangi ürün ya da ürün gurubunda kullanıldığı alt hesaplarda izlenir.
Örneğin, kısa kollu gömlek üretiminde kullanılmak üzere ambardan kumaş çekildiğinde
aşağıdaki muhasebe kaydı yazılır.
-------------------------------- / ---------------------------710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Kısa Kollu Gömlek
150 İLK MADDE VE MALZEMELER
Kumaş
-------------------------------- / ----------------------------Şekil 2: Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

2.4.3. Çekilen Direkt Malzemenin Ambara İade Edilmesi
Çekilen direkt malzeme tekrar depoya iade edildiğinde, malzemenin çekilişinde yazılan
kaydın tersi olacaktır. Örneğin, kısa kollu gömlek üretimi için ambardan çekilen malzemenin
bir bölümü tekrar depoya iade edildiğinde aşağıdaki kayıt yazılır.
-------------------------------------- / ----------------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
Kumaş
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Kısa Kollu Gömlek
-------------------------------------- / ----------------------------------Şekil 3: Çekilen Direkt Malzemenin Ambara İade Edilmesi
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2.4.4. Endirekt Malzeme Satın Alınması
Endirekt malzeme satın aldığında da tıpkı direkt malzemede olduğu gibi 150 İlk Madde
ve Malzemeler hesabına kaydedilir. Örneğin, gömlek üretimi yapan bir işletme iplik satın
aldığında aşağıdaki muhasebe kaydı yazılacaktır.
-------------------------- / ----------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
İplik
320 SATICILAR
-------------------------- / ----------------------Şekil 4: Endirekt Malzeme Satın Alınması

2.4.5. Depodan Endirekt Malzeme Çekilmesi
Depodan endirekt malzeme çekildiğinde, hangi üründe kullanılacağı bilinmediği için alt
hesaplarda ürün ya da ürün grupları değil, departmanlar (birimler) tanımlanır.Örneğin, gömlek
üretimi yapan bir işletmede Dikiş bölümü depodan iplik çektiğinde aşağıdaki muhasebe kaydı
yazılır.
-------------------------- / ----------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Dikiş Departmanı
150 İLK MADDE VE MALZEMELER
İplik
-------------------------- / ----------------------Şekil 5: Depodan Endirekt Malzeme Çekilmesi

2.4.6. Endirekt Malzemenin Depoya İade Edilmesi
Çekilen endirekt malzemenin bir bölümü veya tamamının depoya iade edilmesi
durumunda, yukarıdaki kaydın tersi yazılacaktır. Örneğin, gömlek üreten bir işletmede dikiş
departmanı tarafından çekilen ipliğin bir bölümü ambara iade edilirse aşağıdaki yevmiye kaydı
yazılır.
----------------------------- / -------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
İplik
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
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Dikiş Departmanı
----------------------------- / -------------------------Şekil 6: Endirekt Malzemenin Depoya İade Edilmesi

2.4.7. Direkt İşçilik Gerçekleşmesi (Tahakkuk Etmesi)
Hatırlanacağı gibi direkt işçilik giderleri, hangi üründe ne kadar çalıştığı bilinen işçilerin
ücretlerinden oluşmaktadır. Bu tarz işçilerin ücret bordroları hazırlandığında, aşağıdaki
muhasebe kaydı yazılır. Örneğin, gömlek üreten bir işletmede dikiş departmanında kısa kollu
gömlek dikimi yapan işçilerin ücret bordrosu oluşturulduğunda (ücretleri tahakkuk ettiğinde),
aşağıdaki muhasebe kaydı yazılır.
-------------------------------------- / ----------------------------------720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
Kısa Kollu Gömlek
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI
-------------------------------------- / ---------------------------------Şekil 7: Direkt İşçilik Gerçekleşmesi (Tahakkuk Etmesi)

2.4.8. Endirekt İşçilik Gerçekleştiğinde (Tahakkuk Ettiğinde)
Endirekt işçilik, gerek çalıştıkları departmanlardan dolayı üretimle doğrudan ilgili
olmayan (örneğin gömlek üreten bir işletmenin yemekhanesinde çalışan aşçı), gerekse çalışma
şeklinden dolayı hangi ürün ya da ürün grubunda ne kadar çalıştıkları bilinemeyen (örneğin
gömlek üreten bir işletmede dikiş departmanının ustabaşısı) işçilerin ücretleridir. Endirekt
işçilik, genel üretim gideri olduğu için alt hesaplarda departman bazında izlenirler. Örneğin,
gömlek üretimi yapan bir işletmenin Dikiş departmanı ustabaşısının ücreti aşağıdaki gibi
muhasebeleştirilir.
-------------------------------- / ----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Dikiş Departmanı
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI
-------------------------------- / ----------------------------31

Şekil 8: Endirekt İşçilik Gerçekleştiğinde (Tahakkuk Ettiğinde)

2.4.9. Diğer Genel Üretim Giderleri Gerçekleştiğinde
Daha önce de açıklandığı gibi genel üretim giderleri yalnızca endirekt malzeme ve
endirekt işçilikle sınırlı değildir. Üretimde kullanılan makinelerin amortisman ve sigortaları,
tamir giderleri, ısınma giderleri, çalışanların yemek, taşınma ve sağlık giderleri ve fabrikanın
güvenlik giderleri de genel üretim giderleri arasında yer alır. Bu tür giderler gerçekleştiğinde
genel üretim giderleri hesabı borç, ilgili hesap ya da hesaplar alacak kaydedilir. Örneğin gömlek
üreten bir işletmede, Dikiş departmanında kullanılan dikiş makinelerinin amortisman kaydı
aşağıdaki gibidir.
-------------------------------- / ----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Dikiş Departmanı
258 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
------------------------------- / ----------------------------Şekil 9: Diğer Genel Üretim Giderleri Gerçekleştiğinde

2.4.10. Üretim Maliyeti Oluştuğunda
Üretim şirketlerinde belirli dönemler (yaygın uygulama aylık dönemler) itibariyle veya
bir ürün ya da ürün gurubu tamamlandığında üretim maliyetini görebilmek için tüm maliyet
unsurları toplanır. Bu işlem için direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri
ve genel üretim giderleri hesaplarının kapatılarak yarı mamul üretim hesabına devredilmesi
gerekir. Ancak, Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu işlem dolaylı olarak yapılmakta, söz
konusu maliyet unsurları kapatılmadan yansıtma hesabı aracılığıyla yarı mamul üretim
hesabına devredilir. Örneğin, gömlek üretimi yapan bir işletmede üretim maliyetinin
bulunmasına ilişkin ay sonunda yazılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
----------------------------------------- / -------------------------------------151 YARIMAMUL ÜRETİM
Kısa Kollu Gömlek
Uzun Kollu Gömlek
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
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----------------------------------------- / -------------------------------------Şekil 10: Üretim Maliyeti Oluştuğunda

2.4.11. Mamuller Tamamlandığında
Tamamlanıp mamul ambarına konulan bir ürün ya da ürün gurubu olduğunda
Yarımamul Üretim hesabı kapatılarak Mamuller hesabına devredilir. Örneğin, gömlek üretimi
yapan işletmede kısa kollu gömlek tamamlandığında aşağıdaki kayıt yazılır.
----------------------------- / -------------------------152 MAMULLER
Kısa Kollu Gömlek
151 YARIMAMUL ÜRETİM
Kısa Kollu Gömlek
----------------------------- / -------------------------Şekil 11: Mamuller Tamamlandığında

2.4.12. Mamuller Satıldığında
Tamamlanan mamullerden müşterilere satış yapıldığında sürekli envanter yöntemine
göre (işletme sattığı ürünün maliyetini bildiği için) hem satış ve hem de mamul stokundaki
azalmaya ilişkin muhasebe kaydı yazılır. Örneğin, gömlek üretimi yapan işletmede kısa kollu
gömlek satışı yapıldığında aşağıdaki kayıt yazılır.
----------------------------- / -------------------------120 ALICILAR
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
Kısa Kollu Gömlek
391 HESAPLANAN KDV
----------------------------- / ------------------------------------------------------ / -------------------------620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
152 MAMULLER
Kısa Kollu Gömlek
----------------------------- / -------------------------Şekil 12: Mamuller Satıldığında
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2.5. Üretim Şirketlerinde Satılan Malın Maliyeti
Finansal muhasebe derslerinden hatırlayacağınız gibi ticaret işletmeleri satın aldıkları
ürünleri değiştirmeden satan şirketlerdir. Ticaret şirketlerinin alıp sattığı ürünlere ticari mal
denilir. Belirli bir dönemde yapılan ticari mal satışının maliyetini hesaplayabilmek için dönem
başı ticari mal stokuna dönem içi net ticari mal alışları eklenir ve dönem sonu ticari mal stoku
düşülür. Bunu aşağıdaki gibi formül yardımıyla da ifade edebiliriz.
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (STMM) = DBS + Net Alışlar - DSS
Üretim şirketleri ise bir veya birden fazla malzemeyi, makine ve insan gücü yardımıyla
yeni ürüne dönüştüren işletmelerdir. Üretim şirketlerinin üretmiş oldukları ürünlere mamul ve
üretimi kısmen tamamlanmış ürünlere ise yarı mamul denir. Yarı mamul yalnızca mamul üreten
şirketlerde söz konusu olabilir. Ticari mal alım satımı yapan ticaret şirketleri ve hizmet
şirketlerinde yarı mamul olması mümkün değildir.
Yukarıda da açıklandığı üzere üretim şirketleri belirli bir dönemde katlandıkları maliyet
sonucunda yalnızca mamul oluşmaz. Mamullerle birlikte henüz üretimi bitmemiş, üretimin
herhangi bir aşamasında tamamlanmayı bekleyen yarı mamuller de olabilir. Bu durumda bir
üretim şirketinde belirli bir dönemde üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti nasıl bulunur?
Bu sorunun yanıtını kademeli olarak açıklamaya çalışalım. Sıra üreten bir işletmenin 2011 yılı
başında herhangi bir yarı mamul stoku olmadığını varsayalım. 2011 yılında şirketin toplam
üretim maliyeti (direkt malzeme maliyeti + direkt işçilik maliyeti + genel üretim maliyeti)
120.000 TL olsun. Şirket 2011 yılında 1.000 adet sıra ürettiyse ve dönem sonunda herhangi bir
yarım kalmış sıra yoksa, bu durumda şirketin üretmiş olduğu sırların toplam maliyeti 120.000
TL, birim maliyeti de 120 TL olacaktır.
Örneğimizi bir kademe ileri götürelim ve varsayalım ki şirketin yılsonunda elinde 100
adet yarım sıra kalmış olsun. Yarım sıraların maliyetinin 7.500 TL olduğunu (yarı mamullerin
maliyetinin nasıl hesaplandığı ileriki bölümlerde açıklanacaktır) kabul edelim. Bu durumda
şirketin 2011 yılında ürettiği 900 adet sıranın maliyeti ne kadardır? 2011 yılında katlanılan
toplam üretim maliyeti 120.000 TL ve bu maliyetin 7.500 TL’lik kısmı yarı mamullerin içinde
olduğuna göre söz konusu yılda üretilen sıraların maliyetinin 112.500 TL olması gerektiği
açıktır. Üretilen sıraların birim maliyeti ise 125 TL olacaktır.
Görüldüğü gibi dönemde üretilen ürünlerin maliyetini bulabilmek için dönem üretim
maliyetinden dönem sonu yarı mamul stokunun maliyetini düşmek yeterlidir.
Bir aşama daha ilerleyerek şirketin dönem başında elinde 200 adet yarım sıra olduğunu
varsayalım. Yani şirket, önceki yıl (2010 yılı) başladığı tüm sıraları tamamlayamamış ve 200
tane yarım kalmıştır. Yarım sıraların maliyetinin 4.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda,
2011 yılında katlanmış olduğu 120.000 TL üretim maliyeti ile bu yarım sıraları tamamlamış,
ayrıca yeni sıraların üretimine başlamış bir kısmını bitirmiş, bir kısmı ise yarım kalmıştır.
Yarım kalan ürünlerin maliyeti ise 7.500 TL’dir. Bu durumda, tamamlanıp mamul ambarına
konulan ürünlerin maliyeti;
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Dönem başı stok
4.000 TL
Dönem maliyeti
Toplam
Yarı mamul
7.500 TL

120.000 TL
124.000 TL
Tamamlanan (mamul)
116.500 (124.000-7.500) TL

Şekil 13: Tamamlanıp Mamul Ambarına Konulan Ürünlerin Maliyeti

Görüldüğü gibi dönem başı yarı mamul stokuna dönem maliyeti eklenir ve bulunan
toplamdan dönem sonu stoku çıkarılırsa o dönemde üretilen mamullerin maliyeti bulunur.
Daha önce de açıklandığı üzere üretim maliyeti, direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri toplamından oluşur. Bu durumda, işletmenin
belirli bir dönemde ürettiği ürünlerin maliyeti aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
Dönem başı yarı mamul stoku (+)
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri (+)
Direkt İşçilik Giderleri (+)
Genel üretim giderleri (+)
Dönem sonu yarı mamul stoku (-)
Dönemde üretilen ürünlerin maliyeti
Dönem içinde satılan mamullerin maliyetini bulabilmek için dönem içinde üretilen
ürünlerin maliyetine dönem başı mamul stokunu ekleyip, dönem sonu mamul stokunu çıkarmak
yeterli olacaktır.
Dönem başı yarı mamul stoku (+)
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri (+)
Direkt İşçilik Giderleri (+)
Genel üretim giderleri (+)
Dönem sonu yarı mamul stoku (-)
Dönemde üretilen ürünlerin maliyeti
Dönem başı mamul stoku (+)
Dönem sonu mamul stoku (-)
Satılan Mamuller Maliyeti
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
SORU 1. Endirekt malzeme maliyeti ……………………………dir.
SORU
2.
Bir
malzemenin
.……………..formlarından anlaşılır.

direkt

malzeme

olup

olmadığı

SORU 3. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde üretim yapan bir işletmenin hangi ürün ya
da ürün gurubunda ne kadar kullanıldığı bilinen malzemelerin maliyetini izlemek için
tanımlanan hesap……………………………………………….dir.
SORU 4. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde üretim maliyeti bulunurken
………………..hesapları kullanılır.
SORU 5. Üretim yapan bir işletmede fabrika güvenlik görevlisinin ücreti
…………………işçiliktir.
SORU 6. Üretimde kullanılan makinelerin amortisman ve sigorta giderleri,
……..…………….dir.
SORU 7. Bir işletmenin Eylül 2011 ayı bazı maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
60.000 TL
Direkt işçilik giderleri
20.000 TL
Genel üretim giderleri
80.000 TL
Dönem başı yarı mamul stoku
10.000 TL
Dönem sonu yarı mamul stoku
50.000 TL
Yukarıdaki bilgilere göre Eylül ayı üretim maliyeti kaç liradır?
a. 170.000 TL
b. 160.000 TL
c. 120.000 TL
d. 100.000 TL
e. Hiçbiri

SORU 8. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi üretim
maliyetinin unsurlarından DEĞİLDİR?
a. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
b. Direkt işçilik giderleri
c. Genel Üretim Giderleri
d. Genel yönetim giderleri
e. Hiçbiri
SORU 9. Bir işletmenin Eylül 2011 ayı bazı maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
50.000 TL
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Direkt işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Dönem başı yarı mamul stoku
Dönem sonu yarı mamul stoku

liradır?

20.000 TL
40.000 TL
70.000 TL
30.000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre Eylül ayında tamamlanan mamullerin maliyeti kaç
a. 150.000 TL
b. 110.000 TL
c. 70.000 TL
d. 60.000 TL
e. Hiçbiri
SORU 10. Aşağıdakilerden hangisi satılan mamuller maliyetine eşittir?
a. Dönem başı mamul stoku + Net alışlar – Dönem sonu mamul stoku
b. Dönem başı yarı mamul stoku + Dönem üretim maliyeti – Dönem sonu
yarı mamul stoku
c. Dönem başı mamul stoku + Dönem içinde tamamlanan mamuller
maliyeti – Dönem sonu mamul stoku
d. Dönem başı mamul stoku + Dönem içinde tamamlanan mamuller
maliyeti – Dönem sonu mamul stoku
e. Hiçbiri
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3. GENEL ÜRETİM GİDERİNİN ÜRÜNLERE YÜKLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.

43

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

44

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Genel üretim giderleri, üretimle ilgili olan ve direkt malzeme ve direkt işçilik dışında
kalan tüm maliyetlerdir. Dolayısıyla, çeşitli unsurlar içermektedir. Bazı işletmeler, genel üretim
giderlerini ürünlere dağıtırken, fiili genel üretim giderlerini baz alırlar. Bazı şirketler ise normal
maliyet yöntemini kullanırlar. Yani genel üretim giderleri ürünlere yüklenirken fiili
(gerçekleşen) tutarlar yerine önceden hesaplanmış tutarları dağıtırlar. Bu dağıtım yapılırken tek
bir yükleme oranı kullanılabileceği gibi her bir departman için ayrı genel üretim gideri yükleme
oranı kullanılabilir.
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3. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN ÜRÜNLERE YÜKLENMESİ
Fiili maliyet yönteminde, işletmeler birim maliyet hesaplarken direkt malzeme, direkt
işçilik ve genel üretim giderlerinin fiili (gerçekleşen) tutarlarını esas alırlar. Ancak, doğru
maliyet çıkarılması konusunda sakıncalar içeren fiili maliyet sistemi çok az şirket tarafından
kullanılır. Direkt malzeme ve direkt işçilik maliyetleri hesaplanırken fiili maliyetlerin esas
alınmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak, genel üretim giderleri açısından aynı şeyi söylemek
mümkün değildir. Bunu birkaç örnek üzerinde tartışabiliriz. Örneğin, pek çok işletme yıllık
bakım yaparlar.
Genellikle bu bakımlar, üretimin nispeten az olduğu aylarda yapılır. Örneğin ağustos
ayında yıllık bakım yapan bir işletmede, eğer fiili maliyet yöntemi kullanılırsa, diğer aylarda
üretilen ürünlere yapılan yıllık bakım maliyetinden hiç pay verilmemiş olur. Dolayısıyla,
ağustos ayında yapılan üretimin birim maliyeti çok yüksek, buna karşılık diğer aylar daha düşük
olacaktır. Benzer şekilde ısınma ya da soğutma amacıyla yapılan giderler de dönemler itibariyle
farklılık arz eder.
Yıllın belirli aylarında katlanılan bu maliyetlerin, o yılki tüm üretime uygun bir şekilde
pay edilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle pek çok işletme, fiili maliyet yerine normal maliyet
yöntemini kullanmaktadır. Normal maliyet yönteminde genel üretim giderleri ürünlere pay
edilirken (dağıtılırken) fiili genel üretim giderleri dikkate alınmaz. Önceden belirlenen yükleme
oranları kullanılarak dağıtım yapılır.

Fiili
Maliyet
Normal
Maliyet

Direkt Malzeme

Direkt İşçilik

Genel Üretim
Giderleri

Fiili

Fiili

Fiili

Fiili

Fiili

Yüklenen

Tablo 1: Fiili Maliyet – Normal Maliyet
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3.1. Genel Üretim Giderleri Yükleme Oranı
Normal maliyet yönteminde işletmeler, sene başında genel üretim giderleri yükleme
oranı hesaplarlar. Bu hesaplama aşağıdaki formül yardımıyla yapılır.
Yükleme oranı = Bütçelenmiş genel üretim giderleri / Bütçelenmiş faaliyet seviyesi
İşletmeler her yılsonunda (genellikle kasım – aralık aylarında) gelecek yıl için bütçe
hazırlarlar. Bu bütçe çalışmalarının bir parçası da genel üretim giderleri bütçesidir. Genel
üretim giderleri bütçelenirken, önce takip eden yılın tahmini faaliyet seviyesi belirlenir. Daha
sonra bu faaliyet seviyesinin yaratacağı genel üretim giderleri öngörülür. Yukarıdaki formülde
de görüldüğü gibi genel üretim giderleri yükleme oranı bütçelenmiş genel üretim giderlerinin
bütçelenmiş faaliyet seviyesine bölünmesiyle bulunur.
Formülde kullanılan faaliyet seviyesini değişik ölçütlerle tanımlamak mümkündür.
Yaygın olarak kullanılan ölçütler aşağıdaki gibidir.
- Üretim miktarı
- Direkt işçilik saatleri
- Makine saatleri
Üretim miktarı, tek bir ürün üreten şirketler tarafından kullanılabilir. Ancak, birden fazla
ürünün üretildiği (yaygın olarak birden çok ürün üretilir) şirketlerde ürün miktarının esas
alınması yanlış maliyet hesaplanması sonucunu doğurabilir. Çünkü farklı ürünler, farklı genel
üretim giderlerini gerektirir. Örneğin, bir ürün diğerine göre daha uzun sürede üretildiği bir
işetmede ürün miktarı esas alınırsa, her iki ürüne de genel üretim giderlerinden eşit pay vermek
gerekir ki bu doğru olmaz. Dolayısıyla, birden fazla ürün üreten şirketlerde faaliyet seviyesi
olarak direkt işçilik saatleri ya da makine saatlerinin esas alınması daha gerçekçi olacaktır.
Burada şirket tercih yaparken, genel üretim giderlerinin oluşmasında (en azından önemli
bir kısmının oluşmasında) etki eden faktörün ne olduğuna bakacaktır. Emek yoğun
işletmelerde, genel üretim giderlerinin önemli bir kısmı çalışan kaynaklıdır (çalışanların yemek,
taşınma, sağlık vb. giderleri).
Oysa makine yoğun şirketlerin genel üretim giderlerinin detayları incelendiğinde
önemli bir kısmını amortisman, makinelerin sigorta ve tamir giderleri vb. giderlerin oluşturduğu
görülecektir. Bu durumda, faaliyet seviyesi olarak makine saatlerinin belirlenmesi, genel üretim
giderlerinin daha gerçekçi bir şekilde ürünlere pay edilmesini sağlayacaktır.
Genel üretim giderleri yükleme oranı belirlenirken karar verilmesi gereken ikinci bir
unsur da faaliyet seviyesi belirlenirken hangi kapasite ölçüsünün esas alınacağıdır.
Hatırlanacağı üzere farklı kapasite seviyeleri söz konusudur.
- Teorik kapasite
- Pratik kapasite
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-

Tahmini kapasite
Normal kapasite

Yaygın olarak kullanılan sonuncusu, yani normal kapasitedir (normal faaliyet seviyesi).
Normal kapasite, şirketin geçmiş yıllarda gerçekleşen üretim kapasitesinin ortalamasıdır.

3.2. Genel Üretim Giderlerinin Ürünlere Yüklenmesi
Yukarıda da açıklandığı gibi genel üretim gideri yükleme oranı sene başında hesaplanır.
Ürün ya da ürün grupları üretildiğinde, ilgili birim yöneticileri tarafından her bir ürün ya da
ürün grubunun faaliyet seviyesinin (yükleme oranı belirlenirken paydada yer alan faaliyet
seviyesi, makine saati-direkt işçilik saati) ne kadarlık bölümünü tükettiği raporlanır. Aşağıdaki
formülde olduğu gibi önceden belirlenen genel üretim gideri yükleme oranı ile fiili üretim
zamanı çarpılarak ürünlere yüklenecek genel üretim giderleri belirlenir.
Yüklenen Genel Üretim Giderleri = Yükleme oranı * Fiili üretim zamanı
Bütün bu anlatılanları basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. İşletmenin 2010 yılı
bütçelenmiş genel üretim giderleri, bütçelenmiş (tahmini) faaliyet seviyesi ve yıl içinde ürettiği
A ürününe ilişkin bazı veriler aşağıdaki gibidir:
Bütçelenmiş GÜG
240.000 TL
Bütçelenmiş faaliyet seviyesi
120.000 Makine saati
A ürünün fiili üretim zamanı
4.200 Makine saati
A ürünün fiili esas üretim maliyeti 12.600 TL
Yukarıdaki verilere göre A ürününün birim maliyetinin normal maliyet yöntemine göre
nasıl hesaplandığını irdeleyelim. Önceden de açıklandığı üzere işletmeler her senenin (mutlaka
yıl olmak zorunda değil, daha kısa zaman dilimleri de olabilir) başında genel üretim giderleri
yükleme oranını hesaplar. Örneğimizde,
Genel üretim gideri yükleme oranı

= 240.000 / 120.000
= 2 TL / Makine saati

olacaktır. Herhangi bir ürüne ne kadar genel üretim gideri yükleneceğinin
belirlenebilmesi için o ürünün kaç makine saati (faaliyet seviyesinin ölçütü makine saati olduğu
için) kullanılarak üretildiğinin raporlanması gerekir. Örneğimizde, A ürünün 4.200 makine saati
kullanılarak üretildiği belirtildiğine göre bu ürüne yüklenecek genel üretim gideri,
Yüklenen GÜG

= 2 * 4.200
= 8.400 TL

A ürünün fiili esas üretim maliyeti (direkt malzeme + direkt işçilik) 12.600 TL olduğuna
göre toplam maliyeti 21.000 (12.600 + 8.400) TL olur.
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3.3. Herbir Üretim Departmanı İçin Ayrı Güg Yükleme Oranı
Kullanılması
İşletmeler, genel üretim giderlerini ürünlere yüklerken tek bir yükleme oranı
kullanabilirler. Tek bir üretim departmanı olan küçük işletmelerde bu yöntemin kullanılmasının
bir sakıncası yoktur. Ancak, üretim şirketlerinde genellikle birden çok üretim departmanı
vardır. Bu departmanların da üretim özellikleri, dolayısıyla genel üretim gideri yaratma
nedenleri farklı olabilir. Yani bazı departmanlar emek yoğun, bazı departmanlar ise makine
yoğun olabilir. Dolayısıyla, tek bir genel üretim gideri yükleme oranı kullanılması yanıltıcı
sonuçlar doğurabilir.
Birden fazla üretim departmanı olan üretim şirketleri her bir üretim departmanı
(üretimin yapıldığı birimler) için ayrı genel üretim giderleri yükleme oranı hesaplarlar. Genel
üretim giderleri yükleme oranın hesaplanması aynıdır. Yani bütçelenmiş genel üretim
giderlerinin, bütçelenmiş faaliyet seviyesine bölünmesiyle bulunur. Ancak bu kez departman
bazında hesaplanır. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için aşağıdaki örneği inceleyelim.
ÖRNEK: Bir mobilya şirketinin 2011 yılına ilişkin bütçelenmiş bazı bilgileri aşağıdaki
gibidir.

Bütçelenmiş GÜG (TL)

Kesme

Montaj

Boyama

174.000

90.000

120.000

30.000

1.000

4.000

500

60.000

40.000

Bütçelenmiş faaliyet seviyesi
Makine saati
Direkt işçilik saati

Tablo 2: Bir Mobilya Şirketinin 2011 Yılına İlişkin Bütçelenmiş Bazı Bilgileri
Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi Kesme departmanı makine yoğun, diğer
departmanlar ise emek yoğundur. Bu durumda, genel üretim giderleri yükleme oranları
belirlenirken Kesme departmanı için makine saatleri, Montaj ve Boyama departmanları için
direkt işçilik saatleri esas alınacaktır. Bu durumda genel üretim giderleri yükleme oranları
aşağıdaki gibi olacaktır.

Kesme departmanı

Montaj departmanı

174.000 / 30.000 = 5,80 TL / makine saati

90.000 / 60.000 = 1,50 TL / direkt işçilik saati
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Boyama departmanı

120.000 / 40.000 = 3 TL / direkt işçilik saati

Eğer işletme her bir üretim departmanı için ayrı bir genel üretim giderleri yükleme oranı
kullanıyorsa, bu durumda tamamlanan bir ürüne yüklenecek genel üretim giderini
hesaplayabilmek için her bir üretim departmanında ne kadar süre (faaliyet seviyesine göre
makine saati ya da direkt işçilik saati) ile işlem gördüğünün bilinmesi gerekir. Örneğin,
tamamlanan bir masa, Kesme departmanında 50 makine saati, Montaj departmanında 20 direkt
işçilik saati ve Boyama departmanında da 10 direkt işçilik saati işlem gördüyse, yüklenecek
genel üretim giderleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Yüklenen GÜG = (50 *5,80) + (20*1,50) + (10*3) = 350 TL

3.4. Eksik Ya Da Fazla Genel Üretim Gideri Yüklenmesi
Genel üretim giderleri yükleme oranının hesaplanmasında bütçelenmiş (tahmini) veriler
kullanıldığı için dönem içinde tamamlanan ürünlere yüklenen genel üretim giderleri toplamı ile
dönem içinde fiili (gerçekleşen) genel üretim aynı olmayacaktır. Aradaki farka, eksik ya da
fazla yüklenen genel üretim gideri denir.
Fiili GÜG > Toplam yüklenen GÜG
Fiili GÜG < Toplam yüklenen GÜG

Eksik yüklenen GÜG
Fazla yüklenen GÜG

Dönem sonunda ortaya çıkan eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri eğer
önemsiz ise aşağıdaki yevmiye kaydında olduğu gibi Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ile
kapatılır.
ÖRNEK: İşletmenin yılsonunda Genel Üretim Giderleri hesabı ile Genel Üretim
Giderleri Yansıtma hesabının tutarları aşağıdaki gibidir.
Genel Üretim Giderleri
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

149.700
150.000 TL

Genel Üretim Giderleri hesabının normal bakiyesi borç bakiyesidir ve bakiye o
dönemde gerçekleşen genel üretim giderlerini gösterir. Genel Üretim Giderleri Yansıtma
Hesabı ise dönem içinde tamamlanan ürünlere yüklenen genel üretim giderlerini gösterir. Bu
hesabın normal bakiyesi ise alacak bakiyesidir. Yüklenen genel üretim giderleri, gerçekleşen
genel üretim giderlerinden daha fazla olduğu için fazla yüklenen (300 TL) genel üretim gideri
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söz konusudur. Fazla yüklenen tutarın önemsiz olduğunu kabul edersek, iki şekilde kapatılması
mümkündür.
Birinci yöntemde, Genel Üretim Giderleri hesabı ile Genel Üretim Giderleri Yansıtma
hesabı ters yazılarak kapatılır ve fark önemsiz olduğu için Satılan Mamuller Maliyeti hesabına
yazılır. Bu yöntem, eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderini yılsonunda kapatan
işletmeler için geçerlidir. Çünkü, yansıtma hesapları yalnızca yıl sonunda kapatılır.
---------------------------------------/
--------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
150.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
149.700
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
300
---------------------------------------/
--------------------------------Şekil 1: Birinci Yöntem

İkinci yöntemde ise önce Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı düzeltilip (fiili genel
üretim giderleri ile aynı olması sağlanıp), daha sonra Genel Üretim Giderleri hesabı ile kapatılır.
Bu yöntem de yıl içinde eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderlerini yıl içinde düzelten
işletmeler tarafından da kullanılır. Düzeltme işlemi için aşağıdaki kayıt yazılır.
------------------------------------/
-----------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
300
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
300
------------------------------------/
-----------------------------------Şekil 2: İkinci Yöntem
Yılsonunda yansıtma hesabı kapatılınca da aşağıdaki kayıt yazılır.
------------------------------------/
--------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
150.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
150.000
------------------------------------/
--------------------------------Şekil 3: Yıl Sonu Yansıtma Hesabı
Eğer eksik ya da fazla yüklenen GÜG tutarı önemli ise (hangi tutarın önemli sayılacağı
işletmeden işletmeye değişir) aşağıdaki üç hesaba, tutarları ile orantılı olarak pay edilir.
- Yarımamul Üretim
- Mamuller
- Satılan Mamuller Maliyeti
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ÖRNEK: İşletme, yılsonunda 40.000 TL eksik yüklenen genel üretim gideri tespit
etmiştir. Yılsonunda, Yarımamul Üretim hesabı 40.000 TL, Mamuller hesabı 80.000 TL ve
Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 280.000 TL borç bakiyesi vermektedir.
Eksik yüklenen genel üretim giderinin önemli olduğunu kabul edersek,yukarıda
belirtildiği gibi üç hesaba tutarları ile orantılı olarak dağıtılması gerekir. Bu hesapların tutarları
ve oranları aşağıdaki gibidir.
Yarımamul Üretim
40.000 TL %10 (40.000 / 400.000)
Mamuller
80.000 TL %20 (80.000 / 400.000)
Satılan Mamuller Maliyeti 280.000 TL %70 (280.000 / 400.000)
400.000 TL
Bu durumda, eksik yüklenen genel üretim gideri tutarının aşağıda belirtilen şekilde üç
hesaba pay edilmesi gerekir.
Yarımamul Üretim
4.000 TL
Mamuller
8.000 TL
Satılan Mamuller Maliyeti 28.000 TL
40.000 TL
Yazılacak muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
----------------------------------------------

/

-------------------------------------

-151 YARIMAMUL ÜRETİM
4.000
152 MAMULLER
8.000
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
28.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 40.000
---------------------------------------------/
--------------------------------------Şekil 4: Muhasebe Kaydı – I

ÖRNEK: XYZ İşletmesi, üretimini iki departmanda gerçekleştirmektedir. 2010 yılına
ilişkin bazı veriler aşağıdaki gibidir:
Departman A Departman B
Bütçelenmiş GÜG
600.000 TL

240.000 TL
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Fiili (gerçekleşen) GÜG
250.000 TL
Bütçelenmiş faaliyet seviyesi (direkt işçilik saati)
60.000

620.000 TL

10.000
Bütçelenmiş faaliyet seviyesi (makine saati)

20.000

80.000
Fiili direkt işçilik saatleri
Fiili makine saatleri

62.000

9.000
21.000

84.000
Yıl içinde tamamlanan bir işe ilişki fiili üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Direkt ilk madde ve malzeme
Direkt işçilik
Departman A (500 saat)
Departman B (100 saat)
Kullanılan makine saatleri
Departman A
Departman B

14.000 TL
3.600 TL
3.000 TL
600 TL
500
1.200

İşletme makine saatlerini esas alan tek bir yükleme oranı kullanmaktadır.
İstenilenler:
1.
Genel üretim gideri yükleme oranını hesaplayınız.
2.
Tamamlanan işin maliyetini hesaplayınız.
3.
Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderini hesaplayınız. Bulunan
farkın önemsiz olduğunu varsayarak gerekli muhasebe kaydını yazınız.
4.
Departman A için direkt işçilik saatlerini, Departman B için makine
saatlerini esas alarak her bir departman için ayrı ayrı yükleme oranlarını ve buna göre
tamamlanan işin maliyetini hesaplayınız.
ÇÖZÜM
1.
İşletme, makine saatlerini esas alan tek bir yükleme oranı kullandığına göre;
GÜG yükleme oranı = 840.000 (240.000 + 600.000)/ 100.000 (20.000 +
80.000)
= 8,40 TL / Makine saati
2.
Tamamlanan işin maliyeti, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve
yüklenen genel üretim gideri toplamı kadar olacaktır.
Direkt malzeme
14.000
Direkt işçilik
3.600
Yüklenen GÜG (8,40 * 600)
5.040
Toplam
22.640 TL
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3.
Hatırlanacağı üzere, eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri, fiili genel
üretim gideri ile yüklenen genel üretim gideri arasındaki farka denir. Bulunan fark önemsiz ise
Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ile kapatılır. İşletme 2010 yılında fiilen 105.000 (21.000 +
84.000) makine saati çalışmıştır. Dolayısıyla, yıl içinde yapılan işlere 884.000 (8,40 * 105.000)
TL genel üretim gideri yüklenmiştir. Fiili genel üretim giderleri toplamı 870.000 (250.000 +
620.000) TL olduğuna göre, gerçekleşenden daha fazla genel üretim gideri yüklenmiştir. Fazla
yüklenen genel üretim gideri tutarı ise 14.000 (870.000 – 884.000) TL’dir. Bulunan bu tutarın
önemsiz olduğu varsayıldığına göre yazılacak olan muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
----------------------------------------- 31.12.2010 ----------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
884.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
870.000
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
14.000
------------------------------------------/
-----------------------------------Şekil 5: Muhasebe Kaydı - II
Yukarıdaki muhasebe kaydından da görüldüğü gibi yılsonunda Genel Üretim Giderleri
hesabı ile Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı ters yazılarak kapatılır. Aradaki fark,
önemsiz olduğu için Satılan Mamuller Maliyeti hesabına kaydedilmiştir. Fazla genel üretim
gideri yüklendiği için Satılan Mamuller Maliyeti hesabı alacak kaydedilerek azaltılmıştır.
4.
Departman A emek yoğun olduğu için direkt işçilik saatlerini esas alan,
Departman B ise makine yoğun olduğu için makine saatlerini esas alan genel üretim giderleri
yükleme oranı kullanılması daha uygun olacaktır. Bu durumda, her iki departmanın genel
üretim giderleri yükleme oranları aşağıdaki gibi hesaplanır.

Departman A
Bütçelenmiş GÜG
Bütçelenmiş Faaliyet
Seviyesi
GÜG Yükleme Oranı

240.000 TL
60.000 Direkt
işçilik saati

Departman
B
600.000 TL
80.000
Makine saati

4
TL/Direkt
işçilik saati

7,50
TL/Makine saati

Tablo 2: Her İki Departmanın Genel Üretim Giderleri Yükleme Oranları
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
SORU 1. Bir işletmenin geçmişte yıllar itibariyle gerçekleşen kapasitelerinin
ortalamasına, …………….kapasite denir.
SORU 2. Normal maliyet sisteminde, üretim maliyeti hesaplanırken direkt ilk
madde ve malzeme giderlerinin ………………………….tutarı esas alınır.
SORU 3. Makine yoğun bir işletmede genel üretim gideri yükleme oranı
belirlenirken, faaliyet seviyesi olarak ……………………………saatleri esas alınır.
SORU 4. Fiili genel üretim giderleri, yüklenen genel üretim giderlerinden fazlaysa,
aradaki farka ……………………..yüklenen genel üretim gideri denir.
SORU 5. Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri önemsiz ise
……………………….hesabı ile kapatılır.
SORU 6. Yüklenen genel üretim giderleri, fiili genel üretim giderlerinden fazlaysa,
aradaki farka …………………………. Yüklenen genel üretim gideri denir.
SORU 7. İşletmenin 2010 yılı fiili genel üretim giderleri toplamı 127.000 TL ve yıl
içinde üretilen ürünlere yüklenen genel üretim giderleri toplamı 130.000 TL ise
……….……… TL …………………………yüklenen genel üretim gideri söz konusudur.
SORU 8. Genel üretim giderleri yükleme oranı genellikle;
a. Her ayın başında hesaplanır.
b. Her ayın sonunda hesaplanır.
c. Her yılın sonunda hesaplanır.
d. Her yılın başında hesaplanır.
e. Her hafta başında hesaplanır.
SORU 9. İşletme direkt işçilik saatlerini esas alan tek bir genel üretim gideri
yükleme oranı kullanmaktadır. İşletmenin 2011 yılına bazı tahmini (bütçelenmiş) bilgileri
aşağıdaki gibidir.
Bütçelenmiş direkt ilk madde ve malzeme giderleri
150.000 TL
Bütçelenmiş direkt işçilik giderleri
90.000 TL
Bütçelenmiş genel üretim giderleri
120.000 TL
Bütçelenmiş direkt işçilik saatleri
30.000 saat
İşletmenin 2011 yılı genel üretim giderleri yükleme oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. 12 TL / direkt işçilik saati
b. 5 TL / direkt işçilik saati
c. 4 TL / direkt işçilik saati
d. 3 TL / direkt işçilik saati
e. 2 TL / direkt işçilik saati
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SORU 10.Normal maliyet yöntemi kullanan işletmenin 2010 yılı bazı bilgileri
aşağıdaki gibidir.
Fiili direkt işçilik saatleri
26.000
Bütçelenmiş genel üretim giderleri
216.000 TL
Bütçelenmiş direkt işçilik saatleri
27.000
Fiili genel üretim giderleri
210.000 TL
Yıl içinde tamamlanan ürünlere yüklenen genel üretim giderleri toplamı kaç liradır?
a. 212.000 TL
b. 206.000 TL
c. 200.000 TL
d. 208.000 TL
e. Hiçbiri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.1.1.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Günümüzde üretim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeye paralel olarak,
işletmelerin sabit kıymet yatırımlarında önemli artışlar olmuştur. Bu durum, genel üretim
maliyetlerinin toplam üretim maliyeti içindeki payının göreceli olarak artmasına yol açmıştır.
Diğer taraftan küreselleşme ile birlikte uluslararası alana taşınan rekabet, işletmelerin daha
doğru maliyet hesaplayabilmek için yeni yöntemler arayışına itmiştir. Genel üretim giderlerinin
toplam üretim maliyeti içindeki payının yüksek olması, yöneticileri bu maliyet unsuruna
odaklanmaya zorlamıştır. Geleneksel maliyet muhasebesinde genel üretim giderleri ürünlere
yüklenirken, işletmenin üretim yapısına paralel olarak direkt işçilik saatleri ya da makine
saatleri esas alınarak yüklenmektedir. Buna karşılık, faaliyet tabanlı maliyetlemede faaliyetler
(işlemler) esas alınmaktadır.
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4. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

Yakın geçmişte, işletmelerin maliyet yönetimi konularında farklı yaklaşımların ön plana
çıkmasına neden olan önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.
- Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişim
- Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim
- Müşteri odaklı olma
- Toplam kalite
- Ürün çeşitliliğinin artması
- Küresel rekabet
Bütün bu gelişmeler, işletmelerin maliyetlere odaklanmasına yol açmış, zamanında ve
doğru maliyet bilgisinin üretilmesi ve üretilen bu bilgiler ışığında maliyet düşürücü tekniklerin
bulunması yöneticilerin temel öncelikleri arasına girmiştir.
Teknolojik gelişmeler, pek çok işletmenin maliyet yapısını değiştirmiştir. Çok değil, 3040 yıl öncesinde üretim şirketlerinin toplam üretim maliyeti içinde genel üretim giderlerinin
diğer maliyet unsurlarına göre göreceli payı oldukça düşüktü. Günümüzde ise ülkemizdeki
işletmeler de dahil olmak üzere bu yapı, genel üretim giderleri lehine önemli oranda değişmiştir.
Dolayısıyla, genel üretim giderleri maliyet yönetiminin en önemli konusu haline gelmiştir.
Özellikle çok sayıda ürün üreten işletmelerde, genel üretim giderlerinin ürünlere
yüklenmesinde kullanılan geleneksel yöntemlerin doğru birim maliyet hesaplamada yetersiz
kaldığı ortaya çıkmış ve pek çok işletme faaliyet tabanlı maliyet sistemini benimsemiştir
(Örneğin, Hewlett-Packard, DaimlerChrysler ve IBM).

4.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Geleneksel maliyet sisteminde (Halen üretim şirketlerinin büyük çoğunluğu tarafından
kullanılmaktadır), direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri doğrudan
ürün bazında izlenirken, genel üretim giderleri önceden belirlenen yükleme oranları ile ürünlere
yüklenir. Genel üretim giderlerinin ürünlere nasıl yüklendiği önceki bölümde detaylı olarak
açıklanmıştı.
Hatırlanacağı gibi bu yöntemde, faaliyet seviyesi ölçütüne göre (yaygın kullanılanlar
direkt işçilik saati ve makine saatleridir) ürünlere yüklenmekteydi. Yani herhangi bir ürün ya
da ürün gurubunu üretmek işin gerekli saatle orantılı olarak yükleme yapılmaktadır. Örneğin,
bir matbaa şirketinde baskı departmanı makine yoğun bir departmandır.
Geleneksel yöntemde, baskı departmanının genel üretim giderleri, tamamlanan işlerine
bu departmanda kullandıkları makine saatleri ile orantılı olarak pay edilir. Ancak, baskı
departmanının genel üretim giderlerinin detayı incelendiğinde, kullanılan makine saatiyle
ilişkisi olmayan bazı maliyetlerin olduğu görülecektir. Bunlardan biri de her yeni işe başlarken
makinelerin yeniden ayarlanması ile ilgili katlanılan maliyetlerdir. Bir baskı işi tamamlandıktan
sonra, yeni iş için makinelerin yeniden ayarlanması gerekir. Bu işlem, belirli miktarda işçilik
ve tam ayarı tutturabilmek için deneme üretimini gerektirir.
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Örneğin, Eylül ayında iki farklı işin tamamlandığını düşünelim. Birinci işin 100.000
adetlik bir baskı işi, ikinci iş ise 20.000 adetlik baskı işi olduğunu varsayalım. Bu durumda,
miktarı çok olduğu için daha fazla baskı makinesi saati kullanılan birinci işe daha fazla genel
üretim gideri yüklenecektir. Oysa, her iki iş için de katlanılan makine ayarlama masrafları
aynıdır. Bu da işlerin toplam maliyetlerinin yanlış hesaplanmasına yol açacaktır.
Geleneksel maliyet yönteminin bu sakıncalarını gidermek için faaliyet tabanlı maliyet
sistemi geliştirilmiştir. Faaliyet tabanlı maliyet sisteminin uygulanması hem maliyetli olduğu
için ve hem de etkin bir bilgi sistemini gerektirdiği için her şirket için anlamlı olmayabilir.
Özellikle çok sayıda ürün üreten şirketlerin kullanabileceği bir sistemdir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde üretim maliyeti hesaplanırken aşağıdaki dört
aşama takip edilir.

1. Aşama: Üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve
tasnif edilmesi. Faaliyet tabanlı maliyetleme, yalnızca üretim aşamasını değil, ürünün dizayn
aşamasından başlayarak tüm değer zincirini kapsayan bir sistemdir. İlk aşamada, tüm bu süreçte
yapılan faaliyetlerin tanımlanması gerekir. Bu aşamada bir çeşit faaliyet sözlüğü oluşturulur.
Faaliyetler, değişik seviyelerde belirlenebilir.

Bunlardan bazıları:
- Birim seviyesi faaliyetler, her yeni ürün üretildiğinde yapılması gereken faaliyetlerdir.
Dolayısıyla bu faaliyetlerin maliyetleri doğrudan ürünlere pay edilebilir.
- Parti seviyesi faaliyetler, ürün grubu değiştikçe tekrarlanması gereken faaliyetlerdir.
Dolayısıyla, bu tür faaliyetlerin maliyeti parti bazında (ürün gruplarına) pay edilirler.
- Ürün seviyesi faaliyetler, işletmeninin sattığı her bir ürünü üretirken, yalnızca o ürün
için yamak zorunda olduğu faaliyetlerdir.
- Müşteri seviyesi faaliyetler, her bir müşteri için özel olarak yapılması gereken
faaliyetlerdir. Genellikle sipariş maliyeti uygulayan işletmeler için geçerlidir. Faaliyetin
maliyeti müşteri bazında pay edilir.
- Fabrika seviyesi faaliyetler, fabrikanın bütününü ilgilendiren faaliyetlerdir.

Faaliyetlerin belirlenmesi ve sınıflandırılması iki yaklaşımla gerçekleştirilebilir.
Bunlardan ilki, bu konuda bir ekip oluşturulması ve faaliyet belirleme çalışmalarının bu ekip
tarafından yapılmasıdır. Ekip, yerinde gözleyerek ve gerekirse çalışanlarla görüşerek
faaliyetleri tanımlar. İkinci yöntemde de yine bir ekip oluşturulur. Ancak, ekip koordinasyon
görevi yapar.
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Tanımlama ve sınıflamaya esas teşkil edecek bilgiler bizzat üretim yapan birimler
tarafından oluşturulur. Katılımcı yaklaşımın olarak ta bilinen bu yaklaşımın olası en önemli
sakıncası, birimlerin çeşitli nedenlerle yaptıkları faaliyetleri doğru tanımlamamalarıdır. Ancak,
işi yapanların işle ilgili detayları yöneticilerden daha iyi bilecekleri de unutulmamalıdır.
2. Aşama: Tanımlanan faaliyetlerin maliyetlerinin tahmin edilmesi. Bu aşamada
tanımlanan her bir faaliyetin maliyeti tahmin edilir. Bu aşamanın doğru olarak tamamlanması
için yalnızca muhasebe bilgisi yeterli değildir. Örneğin, faaliyeti yapan çalışanlarla
görüşülmesini de gerektiren durumlar da olabilir.
3. Aşama: Her bir faaliyet için dağıtım oranının hesaplanması. Faaliyetlerin tahmini
maliyetleri hesaplandıktan sonra, hangi ölçüte göre ürünlere yükleneceğinin
belirlenmesi gerekir. Ölçüt belirlenirken, mutlaka neden sonuç ilişkisi dikkate
alınmalıdır.
4. Aşama: Faaliyetlerin maliyetinin ürünlere yüklenmesi. Bu son aşamada, dağıtım
oranları kullanılarak, faaliyeti tüketen ürün ya da ürün guruplarına ilgili faaliyetin maliyeti
yüklenir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle, faaliyet tabanlı maliyetlemenin işletmeler için
önemli bilgiler ürettiği ve katma değer yarattığını söylemek mümkündür. Acaba bunu tüm
işletmeler için söylemek mümkün müdür? Faaliyet tabanlı maliyetleme, karmaşık üretim
yapısına sahip, çok sayıda ürün üreten ve yüksek rekabetin olduğu sektörlerde faaliyet
gösteren işletmelerde kullanılır. Çünkü faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin kurulması ve
etkin bir şekilde çalıştırılması maliyetli bir iştir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, yalnızca üretim (sanayi) şirketleri tarafından kullanılan
bir yöntem değildir. Hizmet şirketleri tarafından da başarılı bir şekilde kullanılabilir. Sistemin
kurulması ve işleyiş mantığı yine aynıdır.

4.2. Faaliyet Tabanlı Yönetim
Faaliyet tabanlı maliyetleme, endirekt maliyetlerin ürünlere yüklenmesi işleminin daha
doğru bir şekilde yapılabilmesine odaklanmıştır. Doğru bilgi işletmelerin günlük ya da stratejik
kararlarındaki başarı oranını da artıracaktır. Bunlardan birkaçı aşağıda sırlanmıştır.
Fiyatlama kararları: İşletmelerin üretmiş olduğu ürünlerin fiyatlamasında
kullandıkları en önemli unsur, söz konusu ürünlerin maliyetleridir. Geleneksel maliyetleme
yöntemi ile endirekt maliyetlerin ürünlere dağıtılması, bazı durumlarda ürünler arası maliyet
kaymalarına yol açmaktadır. Bunun olası sonucu da ürün fiyatlarının yanlış belirlenmesidir.
Üretim kararları: Günümüzde artan rekabet ortamında işletmeler, zarar ettiklerini
düşündükleri ürünlerin üretimini sonlandırmakta ve daha karlı oldukları ürünlere
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yönelmektedirler. Bazen de bir ürünün parça ya da parçalarını kendi işletmelerinde üretmek ya
da başka bir işletmeye yaptırma konusunda karar vermek durumunda olabilirler. Her iki
durumda da belirleyici unsur, işletmenin söz konusu ürün ya da parçaları kaç liraya
ürettikleridir. Faaliyet tabanlı maliyetleme, bu anlamda daha sağlıklı bilgiler üretmektedir.
Maliyet azaltmaya yönelik kararlar: Günümüzde artan uluslararası rekabete bağlı
olarak işletmeler, varlıklarını sürdürebilmek için veya mevcut karlılıklarını sürdürebilmek veya
artırabilmek için yoğun bir şekilde maliyet azaltma gayreti içindedirler. Günümüz işletmeleri
esnek bir yapıya sahip ve değişen ortama ayak uydurabilmek için sürekli olarak yeniden
yapılanan şirketlerdir. Bütün bu çabalar için faaliyet tabanlı maliyetleme, başlangıç
oluşturmaktadır. Hatırlanacağı gibi faaliyet tabanlı maliyetlemenin ilk aşaması faaliyetlerin
tanımlanması ve tasnifidir. Bu aşamada, katma değeri olmayan faaliyetlerin tespiti ve
mümkünse elimine edilmesi veya birkaç faaliyetin birleştirilmesi yoluyla maliyet tasarrufu
sağlamak mümkündür.
Dizayn kararları: Faaliyet tabanlı maliyetleme, yalnızca üretim aşamasındaki
maliyetlerle ilgilenmez. En başında ürün dizaynı yapılırken bile faaliyet tabanlı maliyet bilgileri
kullanılır. Gelecekte katma değer yaratmayan faaliyet gerektiren dizaynlardan kaçınma şansı
elde edilmiş olur.
Görüldüğü gibi faaliyet tabanlı maliyet sistemi ile günümüz işletmeleri için çeşitli
kararlarda kullanabilecek kritik bilgileri üretmek mümkün olabilmektedir.
ÖRNEK:GP İşletmesi iki çeşit lazer yazıcı (Lazerjet ve Multijet) üretmektedir. 2010
yılına ilişkin bütçelenmiş bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Makine ayarlama
Malzeme taşıma
Enerji
Test

Bütçelenmiş GÜG
240.000 TL
135.000 TL
180.000 TL
165.000 TL
720.000 TL

Tablo 1: 2010 Yılına İlişkin Bütçelenmiş Bazı Bilgiler

2010 yılına ilişkin fili üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Multijet
Lazerjet
Üretim miktarı (adet)
5.000
50.000
Esas maliyetler (TL)
320.000
1.200.000
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Makine saatleri
Direkt işçilik saatleri
Makine ayarlama sayısı
Malzeme hareket sayısı

7.000
5.000

23.000
46.000

10
120

5
60

Tablo 2: 2010 Yılına İlişkin Fili Üretim Ve Maliyet Bilgileri
İstenilenler: Faaliyet tabanlı maliyet yöntemine göre ürünlerin birim maliyetlerini
hesaplayınız.
Çözüm
Yukardaki bilgilere göre dört adet faaliyet (makine ayarlama, malzeme taşıma,enerji
üretimi ve test)tanımlanmıştır. Neden sonuç ilişkisi düşünülürse, söz konusu faaliyetler için
dağıtım ölçütlerinin aşağıdaki gibi olması gerekir.
Makine ayarlama Makine ayarlama sayısı
Malzeme taşıma
Malzeme hareket sayısı
Enerji
Makine saatleri
Test
Üretim adedi
Enerji için makine saatlerinin seçilmesinin nedeni, makine kullanıldıkça enerji tüketimi
artacağı içindir. Aynı şekilde, üretilen tüm makineler test edildiğine göre test maliyeti ile üretim
miktarı arasında pozitif bir korelasyon olduğu açıktır.
Örnekte her bir faaliyetin tahmini (bütçelenmiş) maliyetler verildiğine göre her bir
faaliyet için dağıtım (yükleme) oranı hesaplanabilir.
Makine ayarlama 240.000 / 15
= 16.000 TL/makine ayarı
Malzeme taşıma
135.000 / 180
= 750 TL/malzeme hareketi
Enerji
180.000 / 30.000
= 6 TL/makine saati
Test
165.000 / 55.000
= 3 TL/birim
Bu durumda genel üretim giderlerinin ürünlere dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Multijet
Makine ayarlama
(10 * 16.000)
( 5* 16.000)
Malzeme taşıma
(120 * 750)
( 60 * 750)
Enerji

Lazerjet

160.000
80.000
90.000
45.000
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(7.000 * 6)
(23.000 * 6)

42.000

( 5.000 * 3)
(50.000 * 3)
Toplam

15.000

138.000

Test

307.000

150.000
413.000

Tablo 3: Genel Üretim Giderlerinin Ürünlere Dağılımı
Örnekte, esas maliyetler ve üretim adetleri de verildiğine göre ürünlerin toplam
maliyetleri ve birim maliyetleri aşağıdaki gibidir.
Multijet
Lazerjet
Esas maliyetler
320.000
1.200.000
Yüklenen GÜG
307.000
413.000
Toplam
627.000
1.613.000
Birim maliyet
125,40
32,26
Tablo 4: Ürünlerin Toplam Maliyetleri Ve Birim Maliyetleri
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
SORU 1. ………….………..…..yönteminde, maliyetler departmanlara oradan da
ürünlere dağıtılır.
SORU 2. Faaliyet tabanlı maliyetlemeyönteminde, maliyetler …………………..
oradan da ürünlere dağıtılır.
SORU 3. Eğer faaliyet tabanlı maliyetleme kullanılıyorsa malzeme taşıma
faaliyeti;
a.
Birim seviyesi faaliyettir.
b.
Parti seviyesi faaliyettir.
c.
Fabrika seviyesi faaliyettir.
d.
Ürün seviyesi faaliyettir.
e.
Hiçbiri.
SORU 4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi varsa işletme faaliyet tabanlı
maliyetleme uygulamaya uygundur.
a.
Karmaşık ürünler üretiyorsa.
b.
Ürün çeşitliliği fazlaysa.
c.
Genel üretim giderlerinin payı toplam maliyetler içinde
yüksekse.
d.
Yukarıdakilerden hepsi.
e.
Hiçbiri
SORU 5. İşletme, dağıtım anahtarı belirlerken;
a.
Ölçülebilir olmasına bakar.
b.
Neden sonuç ilişkisine bakar.
c.
Parayla ölçülebilir olmasına bakar.
d.
a ve b şıklarına birlikte
e.
a ve c şıklarına birlikte

SORU 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet tabanlı maliyetlemeye
geçmesini gerektirecek nedenlerden olabilir?
a.
Müşteri kayıplarının olması
b.
Üretimi zor ve karmaşık ürünler daha karlı gözüküyor olması.
c.
Rakiplerin fiyatlarının işletmenin fiyatlarından aşırı düşük
olması
d.
Maliyetler konusunda departmanlar arasında anlaşmazlıkların
artması.
e.
Hepsi
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SORU 7.Eğer faaliyet tabanlı maliyetleme kullanılıyorsa makine ayarlama
faaliyeti;
a.
Birim seviyesi faaliyettir.
b.
Parti seviyesi faaliyettir.
c.
Fabrika seviyesi faaliyettir.
d.
Ürün seviyesi faaliyettir.
e.
Hiçbiri.
SORU 8. Faaliyet tabanlı maliyetleme her şirket için uygun olmayabilir. Çünkü,
a.
Karmaşıktır.
b.
Aşırı detaylıdır.
c.
Maliyetlidir
d.
Her zaman doğru birim maliyet vermez.
e.
Hepsi
SORU 9. Eğer faaliyet tabanlı maliyetleme kullanılıyorsa güvenlik faaliyeti;
a.
Birim seviyesi faaliyettir.
b.
Parti seviyesi faaliyettir.
c.
Fabrika seviyesi faaliyettir
d.
Ürün seviyesi faaliyettir.
e.
Hiçbiri.

SORU 10.Eğer faaliyet tabanlı maliyetleme kullanılıyorsa kalite kontrol faaliyeti;
a.
Birim seviyesi faaliyettir.
b.
Parti seviyesi faaliyettir.
c.
Fabrika seviyesi faaliyettir.
d.
Ürün seviyesi faaliyettir.
e.
Hiçbiri.

78

5. MALİYET DAĞITIMI
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Giriş
Üretim yapan işletmelerde, departmanları üç guruba ayırmak mümkündür. Bazı
departmanlar, fiilen üretimin yapıldığı birimlerdir. Bu departmanlara üretim departmanları
denir. Bazı departmanlar, üretim departmanlarının faaliyetlerini yapabilmelerine yardımcı
olurlar. Doğrudan üretimle ilgili olmamakla birlikte, üretimin yapılabilmesi için gerekli
departmanlardır. Bu departmanlara yardımcı departmanlar denir. Bazı departmanlar ise
üretimle ilgili olmayıp diğer departmanlara hizmet sağlarlar. Olmaları üretimin yapılabilmesi
için bir zorunluluk değildir. Bu departmanlara da hizmet departmanı denir. Yardımcı ve hizmet
departmanlarının üretimle doğrudan ilgisi olmadığı için bu departmanlarda oluşan genel üretim
giderleri önce üretim departmanlarına dağıtılır. Daha sonra üretim departmanlarından ürün ya
da ürün guruplarına pay edilir. Maliyet dağıtımında, direkt dağıtım yöntemi, kademeli dağıtım
yöntemi ve matematik dağıtım yöntemlerinden biri kullanılır.
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5. MALİYET DAĞITIMI
Üretim yapan sanayi ve hizmet işletmelerinde var olan departmanları, üretime konu
mamul ya da hizmetin üretimiyle olan ilişkisine göre üç gruba ayırmak mümkündür.

a. Üretim departmanları
b. Yardımcı departmanlar
c. Hizmet departmanları
Üretim departmanları, üretilen mamul ya da hizmetin üretimine doğrudan katkı sağlayan
departmanlardır. Dolayısıyla, bu departmanlarda oluşan maliyetler ile üretilen mamul ya da
hizmet arasında bir ilişki kurmak ve bu ilişkiye göre maliyetlerden pay vermek mümkündür.
Örneğin, bir denetim firmasında Denetim, Vergi ve Yönetim Danışmanlığı departmanları
üretim departmanlarıdır. Aynı şekilde bir otomobil firmasındaki Montaj ve Boyama
departmanları da üretim departmanlarıdır.
Yardımcı departmanlar, üretilen mamul ya da hizmetle doğrudan ilgili olmayıp, üretim
departmanlarınınsağlıklı ve istenilen şekilde üretim yapabilmesi için gereksinim duyduğu
hizmetleri sağlayan departmanlardır. Bu departmanlar ile üretilen mamul ya da hizmet arasında
doğrudan bir ilişki kurmak mümkün değildir. Örneğin, bir denetim firmasında Fotokopi ve
Bilgi İşlem gibi departmanlar; bir otomobil firmasında Tamir, Enerji ve Buhar gibi
departmanlar üretimle doğrudan ilişkisi olmayan yardımcı departmanlardır.
Hizmet departmanları ise üretimle dolaylı ya da dolaysız ilgisi olmayan
departmanlardır. Örneğin, bir denetim firmasında Yemekhane; bir otomobil firmasında fabrika
güvenlik departmanlarıdır. Bu departmanların varlığı ya da yokluğunun üretimle doğrudan
ilgisi yoktur. Örneğin, denetim firması çalışanlarına iş yerinde yemek vermiyor olabilir. Bu
durumda, Yemekhane departmanına gereksinim yoktur ve olmaması denetim faaliyetlerini
aksatmaz.
Maliyet dağıtımı açısından, yardımcı departman ve hizmet departmanlarının konumu
aynı olduğu için her ikisine birden yardımcı departman denilecektir.

5.1. Maliyet Dağıtımının Gereği
Yukarıda da açıklandığı gibi bazı departmanlarda oluşan maliyetler ile üretime konu
mamul ya da hizmet arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkün değildir. Örneğin, bir
denetim firmasında bilgi işlem departmanı firmanın tamamına hizmet veren bir yardımcı
departmandır. Bu departmanda çalışanların ücretleri ile yapılan denetim işleri arasında ilişki
kurmak mümkün değildir. Başka bir deyişle, yaptığı denetim hizmetinin maliyetini müşteri
bazında izlemek durumunda olan bir denetim firmasının, bilgi işlem departmanında çalışanların
ücretlerinden dolayı hangi müşteriye ne kadar maliyet eklemesi gerektiği sorusuna doğrudan
yanıt bulmak mümkün değildir.
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Buna karşılık üretim departmanları için böyle bir sorun yoktur. Bu nedenle, doğru
maliyet hesaplayabilmek için, yardımcı departmanların maliyetlerinin üretim departmanlarına,
üretim departmanlarından da üretilen mamul ya da hizmetlere dağıtılması gerekir. Bu arada,
yardımcı departmanlarda oluşan maliyetler, tanımı gereği genel üretim giderleridir.

5.2. Maliyet Dağıtımının Aşamaları
Yardımcı departmanların maliyetleri, üretim departmanlarına dağıtılırken aşağıda
açıklanan aşamalar izlenir.
Departmanların tanımlanması: İşletmenin, ürettiği mamul ya da hizmet ve üretimini
nasıl gerçekleştirdiğine bağlı olarak departmanların tespit edilmesi.
Belirlenen departmanların yardımcı ve üretim departmanı olarak sınıflandırması:
Belirlenen departmanlar ile üretilen mamul ya da hizmet arasındaki ilişkiye göre hangi
departmanların yardımcı departman ve hangi departmanların üretim departmanı olduğunun
tespit edilmesi.
Yardımcı departmanlarda oluşan genel üretim giderlerinin üretim
departmanlarına dağıtılması: Detayları aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile yardımcı
departmanların maliyetlerinin üretim departmanlarına dağıtılması.
Üretim departmanlarının genel üretim giderleri yükleme oranlarının belirlenmesi:
Üretim departmanlarında işlem gören mamul ya da hizmetlere bu departmanlarda toplanan
genel üretim giderlerinden nasıl pay verileceğinin belirlenmesi.
Genel üretim giderlerinin mamul ya da hizmetlere yüklenmesi: Üretilen mamul ya
da hizmetin maliyetine dahil edilecek genel üretim gideri tutarının belirlenmesi.

5.3. Maliyet Dağıtım Anahtarı
Yardımcı departmanların maliyetleri üretim departmanlarına dağıtılırken esas alınan
kriterlere dağıtım anahtarı denilmektedir. Gerçekte, yardımcı departmanların maliyetlerini
belirleyen üretim departmanlarının hizmet talebidir. Maliyet dağıtım işleminden beklenen
faydaları elde edebilmek için doğru dağıtım anahtarı seçilmelidir. Seçilen dağıtım anahtarının,
ilgili yardımcı departmanın sunduğu hizmeti en iyi temsil eden ölçüt olması gerekir.
Örneğin, Yemekhane departmanında oluşan maliyetlerin seviyesini belirleyen,
işletmede çalışanların sayısıdır. Çalışan sayısı ile bu departmanlarda oluşan maliyetler arasında
doğru oranlı bir ilişki vardır. Çünkü, çalışan sayısı arttıkça daha büyük bir alana, daha fazla
teçhizata ve doğal olarak yemekhanede çalışacak daha fazla elemana ve tabi ki daha fazla
yemeğe gereksinme vardır. Bu durumda, Yemekhane yardımcı departmanının maliyetleri
dağıtılırken çalışan sayısı dağıtım anahtarı olarak kullanılabilir.
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5.4. Maliyet Dağıtım Yöntemleri
Yukarıdaki örnekte tek bir yardımcı departmanın maliyetlerinin üretim departmanlarına
dağıtımı üzerinde duruldu ve yardımcı departmanın maliyeti direkt olarak üretim
departmanlarına dağıtıldı. Direkt dağıtım, tek bir yardımcı departman olduğunda veya yardımcı
departmanlar arasında karşılıklı hizmet ilişkileri olmadığı durumlarda geçerlidir. Ancak, birçok
işletmede birden fazla yardımcı departman ve yardımcı departmanlar arsında hizmet alışverişi
söz konusudur. Maliyet dağıtım yöntemi seçilirken bu ilişki dikkate alınır.

5.4.1. Direkt Dağıtım Yöntemi
Bu yöntemde işletmedeki yardımcı departmanların yalnızca üretim departmanlarına
hizmet sunduğu, buna karşılık bir yardımcı departmanın sunduğu hizmetten diğer yardımcı
departmanların yararlanmadığı kabul edilir. Örneğin, Tamir ve Yemekhane gibi iki yardımcı
departmanı olan bir işletmede, Tamir departmanında çalışanların yemekhanede yemek
yemediği, aynı şekilde yemekhanede bozulan herhangi bir makinenin de tamir departmanı
tarafından tamir edilmediği varsayılmaktadır.
Görüldüğü gibi bu varsayımın gerçekçi olduğunu söylemek pek mümkün değildir.
Ancak, işletmede az sayıda yardımcı departman ve bunlar arasında önemsiz sayılabilecek
hizmet alışverişi varsa ve dağıtım yöntemi maliyetlerde önemli bir farklılık yaratmıyorsa, bu
durumda direkt dağıtım yöntemini basit olması nedeniyle tercih etmek mümkündür.
Direkt dağıtım yönteminde, maliyetler yalnızca üretim departmanlarına dağıtıldığı için,
üretim departmanlarının yardımcı departmanlar tarafından sağlanan hizmeti ne ölçüde tükettiği
önemlidir. Yöntemin uygulanışı aşağıda örnek üzerinde açıklanmıştır.
ÖRNEK: A İşletmesinin iki yardımcı departmanı (Tamir ve Enerji) ve üç üretim
departmanı (İşleme, Montaj ve Paketleme) vardır. Tamir departmanının maliyetleri tamir
saatleri esas alınarak, Yemekhane departmanın maliyetleri ise çalışan sayılarına göre
dağıtılmaktadır. Diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Toblo 1: Yardımcı Departmanlar ve Üretim Departmanları
Yardımcı
Üretim Departmanları
Departmanlar
E
T
İş
M
Pak
nerji
amir
leme
ontaj
etleme
G
5
2
3
1
165.
ÜG
4.000
20.000
60.000
30.000
000
(TL)
T
4
8
2
60
amir
0
0
0
saatleri
K
1
4
1.
7
1.08
WS
0
00
800
20
0
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Direkt dağıtım yönteminde yardımcı departmanlarda oluşan genel üretim giderlerinden
hangi üretim departmanına ne kadar pay vereceği iki şekilde hesaplanabilir.
Birinci yöntemde, ilk olarak üretim departmanlarının, dağıtımı yapılacak yardımcı
departmanın sundukları hizmeti hangi oranda tükettikleri hesaplanır. Örneğimizde Enerji
departmanı, işletmenin elektrik gereksinimini karşıladığı için dağıtım anahtarı elektrik tüketimi
yani KWS’lerdir. Enerji departmanında oluşan genel üretim giderleri, yalnızca üretim
departmanlarına dağıtılacağı için üretim departmanlarının elektrik tüketimleri toplanarak
aşağıda olduğu gibi kendi içinde oranları hesaplanır.

İşleme

KWS
1.800
Montaj
Paketleme

%
(1800/3.600)= 50
720
(720/3.600)= 20
1.080
(1.080/3600) = 30
3.600

Daha sonra, Enerji departmanı maliyeti olan 54.000 TL ile yukarıdaki bulunan oranlar
çarpılarak, üretim departmanlarına dağıtılacak enerji maliyetleri bulunur.
İşleme

54.000 * 0,50 =
27.000 TL
Montaj
54.000 * 0,20 =
10.800 TL
Paketleme
54.000 * 0,30=
16.200 TL
54.000 TL

Tamir departmanıiçin dağıtım anahtarı, tamir saatleridir. Dolayısıyla, aşağıda
gösterildiği gibi üretim departmanlarının kullandıkları tamir saatleri toplanarak, kendi içinde
yüzdeleri hesaplanır.
Tamir saatleri
İşleme
Montaj
Paketleme

%
80
20
60
160

(80/160) = 50
(20/160) = 12,5
(60/160) = 37,5

Bulunan oranlarla Tamir departmanın maliyeti olan 220.000 TL çarpılarak üretim
departmanlarına verilecek paylar hesaplanır.
İşleme

220.000 * 0,50 =
110.000 TL
Montaj
220.000 * 0,125=
27.500 TL
Paketleme
220.000 * 0,375 = 82.500 TL
220.000 TL
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Böylelikle, yardımcı departmanlarda oluşan genel üretim giderlerinin üretim
departmanlarına hangi tutarlarla pay edileceği bulunmuş olur. Bulunan bu tutarlardan hareketle,
aşağıda olduğu gibi maliyet dağıtım tablosu düzenlenir.
Tablo 2: Maliyet Dağıtım Tablosu
Yardımcı
Departmanlar
E
T
nerji
amir
G
5
22
ÜG (TL)
4.000
0.000
(
54.000)
(2
20.000)
T
0
0
oplam

Üretim Departmanları
şleme

İ

3
60.000
2
7.000
1
10.000
4
97.000

M
ontaj
1
30.000
1
0.800
2
7.500
1
68.300

Pa
ketleme
65.
000
16.
200
82.
500
163
.700

İkinci yöntemde ise ilk olarak yardımcı departmanlarda oluşan genel üretim giderlerinin
dağıtım anahtarı başına birim maliyeti hesaplanır. Daha sonra her bir departmanının tüketim
miktarı ile çarpılarak ilgili departmana dağıtılacak tutar bulunur. Yukarıdaki örneğe geri
dönersek, önce dağıtım yapılacak departmanların(direkt dağıtım yönteminde yalnızca üretim
departmanları) elektrik tüketimleri (enerji departmanının dağıtım anahtarı KWS olduğu için)
toplanır.

İşleme

KWS
1.800
Montaj
Paketleme

720
1.080
3.600
Daha sonra, Enerji departmanının genel üretim giderleri, bulunan KWS’ler toplamına
bölünerek, KWS başına genel üretim gideri hesaplanır.
54.000 / 3.600 = 15 TL / KWS
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Bulunan sonuç, üretim departmanları tarafından tüketilen elektriğin KWS başına
maliyetini göstermektedir. Tüketilen elektrik miktarı ile bulunan birim maliyet çarpılarak
üretim departmanlarına dağıtılacak maliyet hesaplanır.
İşleme

1.800 * 15 = 27.000 TL
Montaj
720 * 15= 10.800 TL
Paketleme
1.080 * 15 = 16.200 TL

Benzer hesaplamalar, Tamir departmanı için de yapılır.
Tamir saatleri
İşleme
Montaj
Paketleme

80
20
60
160

Tamir departmanının genel üretim giderleri olan 220.000 TL, bulunan toplam tamir
saatlerine bölünerek, tamir saati başına genel üretim gideri bulunur.
220.000 / 160 = 1.375 TL/ Tamir saati
Üretim departmanlarının aldığı tamir hizmeti saatleri ile birim saat maliyeti çarpılarak,
departmanlara düşen tamir maliyeti bulunur.
İşleme

80 * 1.375 =110.000 TL
Montaj
20* 1.375= 27.500 TL
Paketleme
60 * 1.375= 82.500 TL

Görüldüğü gibi her iki yöntemde de bulunan sonuçlar aynı çıkmaktadır.

Muhasebe Kayıtları

Maliyet dağıtımı sonucunda genel üretim giderleri toplamı değişmez. Yalnızca
departmanlar arası değişiklik olduğu için alt hesaplarda izlenir. Alt hesaplarda yardımcı
departmanlarda azalma olduğu için alacak, üretim departmanlarında artış olduğu için borç
kaydedilir (genel üretim giderleri hesabı gider hesabı olduğu için artış olduğunda borç, azalış
olduğunda alacak kaydedilir) Örneğimizde Enerji departmanının maliyetleri dağıtıldığında
aşağıdaki yevmiye kaydı yazılır.
---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
54.000
İşleme
27.000
Montaj
10.800
Paketleme
16.200
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
54.000
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Enerji
54.000
---------------------------------------- / -----------------------------------------Şekil 1: Enerji Departmanın Maliyetleri
Benzer şekilde,Tamir departmanın maliyetleri dağıtıldığında aşağıdaki kayıt yazılır.
---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
220.000
İşleme
110.000
Montaj
27.500
Paketleme
82.500
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
220.000
Tamir
220.000
---------------------------------------- / ------------------------------------------Şekil 2: Tamir Departmanın Maliyetleri
Her iki yevmiye kaydının birleştirilerek tek bir kayıt yazılması da mümkündür. Bu
durumda yazılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

274.000

İşleme

137.000

Montaj

38.300

Paketleme

98.700

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Tamir
Yemekhane

274.000
220.000
54.000

---------------------------------------- / ------------------------------------------Şekil 3: Her İki Yevmiye Kaydının Birleştirilmesi

5.4.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi
Kademeli dağıtım yönteminde, direkt dağıtım yönteminden farklı olarak, yardımcı
departmanların da kendi aralarında hizmet alışverişi olabileceği kabul edilir. Ancak, yardımcı
departmanlar arasındaki ilişki tek yönlü ve kısmi bir ilişkidir. Yukarıdaki örneğe dönersek
Tamir departmanının üretim departmanlarının yanı sıra Enerji departmanına da tamir hizmeti
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vermektedir. Buna karşılık Tamir departmanı elektrik tüketmemekte ya da elektrik tüketimi
dikkate alınmayacak kadar az olduğu kabul edilir
Bu yöntemde, yardımcı departmanların sıralaması önemlidir. Gerçek hayatta işletmeler
bu sıralamayı yaparken, sağladığı hizmetin diğer tüm yardımcı departmanlar tarafından
tüketilen departman en başa yazılır. Ancak kolaylık sağlamak ve karışıklığı önlemek açısından
biz genel üretim gideri büyük olanı birinci sıraya yazacağız.Yardımcı departmanlar
sıralandıktan sonra birinci departmandan başlayarak sırasıyla (kademeli olarak) dağıtım yapılır.
Yöntemi daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki sayısal örneği kademeli dağıtım
yöntemine göre çözelim.

Öncelikle, yardımcı departmanların genel üretim giderlerine bakıldığında, Tamir
departmanının genel üretim gideri daha fazla olduğu için birinci sıraya Tamir departmanı yazılır
ve önce Tamir departmanın maliyetleri dağıtılır.

İşleme

Tamir saatleri
Enerji
80
Montaj
Paketleme

%
40/200 =
40
20/200 =
60/200 =

40
80/200 =
20
60
200

20
10
30

Enerji
220.000 * 0,20 = 44.000 TL
İşleme
220.000 * 0,40 = 88.000 TL
Montaj
220.000 * 0,10 = 22.000 TL
Paketleme 220.000 * 0,30 = 66.000 TL
Bulunan bu sonuçlara göre, maliyet dağıtım tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

ÜG
(TL)

G

Yardımcı
Departmanlar
Ta
E
mir
nerji
22
5
0.000
4.000
(2
20.000)

4
4.000
9
8.000

Üretim Departmanları
İş
3
60.000

M
ontaj
1
30.000

Pa
ketleme
65.
000

8
8.000

2
2.000

66.
000

leme

Tablo 3: Maliyet Dağıtım Tablosu - 1
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Kademeli dağıtım yönteminde ilk departmanın maliyet dağıtımı yapıldıktan sonra ikinci
sıradaki yardımcı departmanın maliyeti dağıtılır. Yukarıdaki maliyet dağıtım tablosunda da
görüldüğü gibi Tamir departmanından aldığı payla, Enerji departmanının dağıtılacak maliyeti
98.000 TL olmuştur. Şimdi bu tutar, sağında bulunan departmanlara elektrik tüketimleriyle
orantılı olarak dağıtılması gerekir.
KWS
İşleme
Montaj
Paketleme

%
1.800
(1800/3.600)= 50
720
(720/3.600)= 20
1.080
(1.080/3600) = 30
3.600

Bulunan yüzdelerle 98.000 TL çarpılarak hangi departmana ne kadar maliyet
dağıtılacağı hesaplanır.
İşleme

98.000 * 0,50 =
49.000 TL
Montaj
98.000 * 0,20 =
19.600 TL
Paketleme
98.000 * 0,30 =
29.400 TL

Yukarıdaki hesaplamalara göre maliyet dağıtım tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

G
ÜG (TL)

Yardımcı
Departmanlar
T
E
amir
nerji
22
5
0.000
4.000
(2
4
20.000)
4.000
(
98.000)

T
oplam

Üretim Departmanları
şleme

İ

3
60.000
8
8.000
4
9.000
4
97.000

M
ontaj
1
30.000
2
2.000
1
9.600
1
71.600

Pa
ketleme
65.
000
66.
000
29.
400
16
0.400

Tablo 4: Maliyet Dağıtım Tablosu - 2

Maliyet Kayıtları
Yazılacak yevmiye kayıtları, tıpkı direkt dağıtım yönteminde olduğu gibidir. Yalnızca,
tutarlar değişecektir. Tamir yardımcı departmanının maliyet dağıtımına ilişkin muhasebe kaydı
aşağıdaki gibidir.
---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
220.000
Enerji
44.000
93

İşleme
88.000
Montaj
22.000
Paketleme
66.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
220.000
Tamir
220.000
---------------------------------------- / -----------------------------------------Şekil 4: Tamir Yardımcı Departmaının Maliyet Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kaydı

yazılır.

Benzer şekilde enerji departmanın maliyetleri dağıtıldığında da aşağıdaki kayıt

--------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
98.000
İşleme
49.000
Montaj
19.600
Paketleme
29.400
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
98.000
Enerji
98.000
---------------------------------------- / ------------------------------------------Şekil 5: Enerji Departmaının Maliyet Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kaydı

5.4.3. Matematik Dağıtım Yöntemi
Bu yöntemde, yardımcı departmanların birbirlerinden hizmet aldığı kabul edilir.
Dolayısıyla, herhangi bir yardımcı departmanın maliyeti dağıtılırken, diğer yardımcı
departmanlara da pay verilir. Bu varsayıma göre maliyet dağıtımı yapılırken birinci dağıtımdaki
rakamlar dikkate alınırsa, dağıtım işlemi sonsuza kadar devam eder. Örneğimizde Tamir
departmanın maliyeti dağıtılırken Enerji departmanına da pay verileceği için Enerji
departmanın dağıtılacak maliyeti artacaktır.
Artan maliyet dağıtılırken, Tamir departmanına belirli bir tutar dağıtılacağı için Tamir
departmanının sıfırlanan maliyeti artar. Yeni gelen tutar dağıtıldığında, bu kez Enerji
departmanının maliyeti artar ve bu işlemler sonsuza kadar devam eder. Bu soruna aşabilmek
için yardımcı departman sayısı kadar eşitlik oluşturularak, eş anlı olarak çözülür. Matematik
dağıtım yönteminde önce aşağıda olduğu gibi yüzdeler hesaplanır. Matematik dağıtım
yönteminde yardımcı departmanların sıralaması önemli değildir. Yöntemin uygulanmasını
yukarıdaki örnek üzerinden açıklamaya çalışalım.
Daha önce de açıklandığı üzere ilk olarak dağıtım anahtarları dikkate alınarak dağıtım
yüzdeleri hesaplanır.
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İşleme

Tamir saatleri
Enerji
80
Montaj
Paketleme

KWS
Tamir
İşleme

400
1.800
Montaj
Paketleme

40
(80/200) =
20
60
200

%
(40/200) =
20
40
(20/200) =
10
(60/160) = 30

%
(400/4.000) = 10
(1800/4.000) = 45
720
(720/4.000) = 18
1.080
(1.080/4.000) = 27
4.000

Daha sonra, aşağıda olduğu gibi iki bilinmeyenli iki eşitlik (iki yardımcı departman
olduğu için) oluşturulur
T = 220.000 + 0,10 E
E = 54.000 + 0,20 T

İki bilinmeyenli bu iki denklemi çözebilmek için eşitliğin birini diğerinde yerine
koymak yeterlidir.
T = 220.000 + 0,10 (54.000 + 0,20 T)
T = 220.000 + 5.400 + 0,02 T
T – 0,02 T = 225.400
0,98 T = 225.400
T = 225.400 / 0,98
T = 230.000
Diğer bilinmeyeni bulmak için başlangıçta oluşturulan iki denklemden herhangi biri
kullanılabilir.
E = 54.000 + 0,20 * 230.000
E = 54.000 + 46.000
E = 100.000
Daha sonra bulunan bu tutarlar, dağıtım yüzdeleri ile dağıtılır. Tamir departmanının
maliyet dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Enerji

230.000 * 0,20 = 46.000 TL
İşleme
230.000 * 0,40 = 92.000 TL
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Montaj
Paketleme

230.000 * 0,10 = 23.000 TL
230.000 * 0,30 = 69.000 TL

Benzer hesaplama enerji departmanı için de yapılır.
Tamir

100.000 * 0,10 = 10.000 TL
İşleme
100.000 * 0,45 = 45.000 TL
Montaj
100.000 * 0,18 = 18.000 TL
Paketleme
100.000 * 0,27 = 27.000 TL

Bu hesaplamalara göre maliyet dağıtım tablosu aşağıdaki gibi olur.

G
ÜG (TL)

Yardımcı
Departmanlar
T
E
amir
nerji
22
54
0.000
.000
(2
46
30.000)
.000
10
(1
.000
00.000)

T
oplam

Üretim Departmanları
şleme

İ

3
60.000
9
2.000
4
5.000
4
97.000

M
ontaj
1
30.000
2
3.000
1
8.000
1
71.000

Pa
ketleme
65.
000
69.
000
27.
000
16
1.000

Tablo 5: Maliyet Dağıtım Tablosu – 3

Muhasebe Kayıtları

Tamir yardımcı departmanının maliyet dağıtımına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki
gibidir.
---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
230.000
Enerji
46.000
İşleme
92.000
Montaj
23.000
Paketleme
69.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
230.000
Tamir
230.000
---------------------------------------- / -------------------------------------------
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Kaydı

yazılır.

Şekil 6: Tamir Yardımcı Departmanının Maliyet Dağıtımına İlişkin Muhasebe

Benzer şekilde enerji departmanın maliyetleri dağıtıldığında ise aşağıdaki kayıt

---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
100.000
Tamir
10.000
İşleme
45.000
Montaj
18.000
Paketleme
27.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
100.000
Enerji
100.000
---------------------------------------- / ------------------------------------------Şekil 7: Enerji Departmaının Maliyet Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kaydı
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Uygulamalar

98

Uygulama Soruları

99

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

100

Bölüm Soruları
SORU 1. Üretim şirketlerinde, üretimin gerçekleştirildiği departmanlara
……………….. departman denir.
SORU
2.
Yardımcı
departmanlarda
………………………..endirekt maliyetlerdir.

oluşan

SORU
3.
Direkt
dağıtım
………………departmanlarına pay edilir.

maliyetler

yönteminde

maliyetler

yalnızca

SORU 4. Yardımcı departmanların maliyetlerinin dağıtılmasında kullanılan
ölçütlere .......................... anahtarı denir.
SORU
5.Maliyet
toplamı……………………..

dağıtımından

SORU 6. Maliyetlerin
…………….dağıtım denir.

departmanlar

sonra

genel

bazında

üretim

tutarlarının

giderlerinin

belirlenmesine

SORU 7. Yardımcı departmanlar;
a. Satılan ürünlerin üretiminden sorumludur.
b. Dorudan ürünler üstünde çalışırlar.
c. Üretim departmanlarının çalışabilmelerine katkı verirler.
d. Hepsi
e. Hiçbiri
SORU 8.Personel departmanı için olası dağıtım anahtarı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tamir saatleri
b. Alan
c. Makine saatleri
d. Çalışan sayısı
e. Direkt işçilik saatleri
SORU 9. Aşağıdakilerden hangisi olası bir yardımcı departmandır?
a. Tamir bakım
b. Montaj
c. Boyama
d. Paketleme
e. Pazarlama
SORU 10. Aşağıdaki hangi dağıtım yönteminde yardımcı departmanların sıralaması
önemlidir?
a. Direkt dağıtım yöntemi
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b.
c.
d.
e.

Kademeli dağıtım yöntemi
Matematik dağıtım yöntemi
Normal maliyet yöntemi
Hiçbiri
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6. MALİYET DAĞITIMI

103

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

104

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

105

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

106

Anahtar Kavramlar

107

Giriş
Önceki bölümde, maliyet dağıtımı ve dağıtım yöntemleri açıklanmıştı. Bu bölümde
maliyet dağıtımı konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler çözülecektir.
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6.1. Maliyet Dağıtımına İlişkin Örnekler
Örnek 1: A işletmesinin 2011 yılına ilişkin bütçelenmiş bazı bilgileri aşağıdaki
gibidir.

Bütçelenmiş
GÜG (TL)
İşleme
Montaj
Personel
Tamir

170.000
110.000
?
65.000

Çalışan
sayıları

Tamir
saatleri

28
42
4
6

225
75
-

Direkt
işçilik
saatleri
22.000
18.000

Tablo 1: A İşletmesinin 2011 Yılına İlişkin Bütçelenmiş Bazı Bilgileri

Yardımcı departmanların genel üretim giderlerinin üretim departmanlarına
dağıtılmasında direkt dağıtım yöntemi kullanılmaktadır. İşletme, direkt işçilik saatlerini esas
alan tek bir yükleme oranı kullanmaktadır. 2011 yılı için genel üretim giderleri yükleme oranı
9 TL/direkt işçilik saati olarak hesaplanmıştır.
İstenilen: Maliyet dağıtım tablosunu düzenleyiniz.
Çözüm
İşletme, direkt işçilik saatlerini esas alan tek bir yükleme oranı kullanmaktadır. Söz
konusu yükleme oranını hesaplayabilmek için işletmenin toplam bütçelenmiş genel üretim
giderlerini toplam direkt işçilik saatine bölmek gerekir. Bütçelenmiş direkt işçilik saatleri ve
genel üretim giderleri yükleme oranı soruda verilmiştir.

GÜG yükleme oranı = Bütçelenmiş GÜG / Bütçelenmiş faaliyet seviyesi
9 = Bütçelenmiş GÜG / 40.000

Bu durumda, bütçelenmiş toplam genel üretim giderleri 360.000 TL olmalıdır. Maliyet
dağıtımı yapılmadan önce (birinci dağıtım sonucunda) tüm departmanların genel üretim
giderleri toplamının, dağıtım yapıldıktan sonraki toplama eşit olması gerekir. Soruda verilen
genel üretim giderleri tutarları aşağıdaki gibidir.
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İşleme

170.000 TL
Montaj
110.000 TL
Personel
?
Tamir
65.000 TL
360.000 TL

Toplamın 360.000 TL olabilmesi için Personel departmanın genel üretim giderlerinin
15.000 TL olması gerekir.
İşletme, maliyet dağıtımında direkt dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Dolayısıyla,
Personel departmanının genel üretim giderleri çalışan sayıları ile orantılı olarak yalnızca
üretim departmanlarına (İşleme ve Montaj) dağıtılacaktır. Maliyet dağıtım yüzdeleri aşağıdaki
gibidir.
Çalışan sayıları %
İşleme
28
Montaj
42
70

40
60

Personel departmanının genel üretim gideri olan 15.000 TL ile dağıtım oranları
çarpılarak, üretim departmanlarına dağıtılacak genel üretim giderleri hesaplanır.

GÜG

Bütçelenmiş

Yardımcı Departmanlar

Üretim Departmanları

Personel

Tamir

İşleme

Montaj

15.000

65.000

170.000

110.000

(15.000)

-

6.000

9.000

Tablo 2: Üretim Departmanlarına Dağıtılacak Genel Üretim Giderleri

Tamir saatlerine göre Tamir departmanının dağıtım yüzdeleri aşağıdaki gibidir.
Tamir saatleri
İşleme
Montaj

%
225
75
300

75
25

Tamir departmanın genel üretim giderleri hesaplanan bu oranlarla üretim
departmanlarına pay edilir. Dolayısıyla, soruda istenen maliyet dağıtım tablosu aşağıdaki gibi
olacaktır.
110

Yardımcı
Departmanlar
Pers
Tam
onel
ir
15.0
65.0
00
00
(15.
000)
(65.
000)
0
0

Bütçele
nmiş GÜG

Üretim Departmanları
İşle

Mo
ntaj
110.
000
9.00
0
16.2
50
135.
250

me

Tablo 3: Maliyet Dağıtım Tablosu

170.
000
6.00
0
48.7
50
224.
750

Örnek 2: B İşletmesinin 2010 yılı fiili genel üretim giderleri aşağıdaki gibidir.
Yardımcı
Departmanlar
Tami
r
Gen
el üretim
giderleri
(TL)

32.0

KW
S

Ener
ji

00

Tam
ir saatleri

Üretim Departmanları
Kesm
e
78.0

00

Mont
aj

235.0
00

Paketle
me

160.0

180.000

00

-

200

1.600

800

1.400

1.20

400

6.000

3.000

1.800

0

Tablo 3: B İşletmesinin 2010 Yılı Fiili Genel Üretim Giderleri
İşletme, yardımcı departmanların genel üretim giderlerinin, üretim departmanlarına
dağıtılmasında matematik dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Tamir departmanın maliyetleri
tamir saatleri, Enerji departmanı maliyetleri ise KWS’ler dikkate alınarak dağıtılmaktadır.
İstenilen: Maliyet dağıtım tablosunu hazırlayarak, dağıtıma ilişkin muhasebe
kayıtlarını yazınız.
Çözüm
Matematik dağıtım yönteminde, yardımcı departmanların birbirlerinden hizmet aldığı
kabul edildiğinden, bir yardımcı departmanın maliyeti dağıtılırken kendisi dışındaki tüm
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departmanlara dağıtım yapılır. Hatırlanacağı gibi yardımcı departmanların genel üretim
giderleri dağıtılırken birinci dağıtım rakamları dikkate alınmaz. Örneğimizde Tamir
departmanının birinci dağıtım sonucundaki genel üretim giderleri 32.000 TL’dir. Eğer bu tutar
dağıtılırsa, Enerji departmanından tamir departmanına da pay verileceği için toplam
sıfırlanmayacaktır.
Aynı şey Enerji departmanı için de geçerlidir. Oysa, maliyet dağıtımının amacı,
yardımcı departmanlardaki genel üretim giderlerinin tamamının üretim departmanlarına
dağıtılmasıdır. Dağıtım sonucunda, yardımcı departmanlarda genel üretim gideri kalmaması
gerekir. Bu nedenle, daha büyük bir tutar dağıtılmalıdır ki diğer departmandan gelen payla
birlikte toplandığında sıfır çıksın. Dağıtımı yapılacak tutarın bulunabilmesi için yardımcı
departman sayısı kadar bilinmeyenli ve aynı sayıda eşitliğin eş anlı olarak çözülmesi gerekir.
Eşitliklerin oluşturulabilmesi için öncelikle her bir yardımcı departmanının maliyetinin
hangi yüzdelerle dağıtılacağının bulunması gerekir. Örneğimizde yer alan Tamir departmanının
dağıtım anahtarı olan tamir saatlerine göre dağıtım yüzdeleri aşağıdaki gibidir.
Tamir saatleri
200
1.600
800
1.400
4.000

Enerji
Kesme
Montaj
Paketleme

%
5
40
20
35

Benzer şekilde, KWS tüketimleri dikkate alınarak Enerji departmanı için maliyet
dağıtım yüzdeleri hesaplanır.
KWS
Tamir
Kesme
Montaj
Paketleme

%
1.200
6.000
3.000
1.800
12.000

10
50
25
15

Daha sonra, iki bilinmeyenli iki eşitlik (örnekte iki yardımcı departman olduğu için)
oluşturulur. Tamir departmanının dağıtılacak olan maliyeti, birinci dağıtımdan gelen 32.000 TL
ve Enerji departmanından dağıtılacak olan %10 paydan oluşacaktır. Bunu aşağıdaki şekilde
ifade etmek mümkündür.
T = 32.000 + E.0,10
Benzer şekilde, Enerji departmanının dağıtılacak olan maliyeti, birinci dağıtımdan gelen
78.000 TL ve Tamir departmanından gelen %5 paydan oluşacaktır. Dolayısıyla ikinci eşitliği
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.
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E = 78.000 + T.0,05
Birinci eşitlikteki E yerine, ikinci eşitlikteki eşiti konulursa tek bilinmeyenli bir eşitlğe
dönüşür.
T = 32.000 + (78.000 + T.0,05) 0,10
T = 32.000 + 7.800 + T.0,005
0,995 T = 39.800
T = 40.000 TL

Bulunan tutarı yukarıdaki eşitliklerden herhangi birinde yerine koyarak Enerji
departmanın dağıtılacak maliyeti de bulunur.
E = 78.000 + T.0,05
E = 78.000 + 40.000*0,05
E = 78.000 + 2.000
E = 80.000 TL
Bulunan tutarlar, dağıtım yüzdeleri ile dağıtıldığında, maliyet dağıtım tablosu aşağıdaki
gibi olur.

G
enel
üretim
giderleri
(TL)

Yardımcı
Departmanlar
Ta
E
mir
nerji
32
78
.000
.000

(4
0.000)
8.
000
0

2.
000
(8
0.000)
0

Üretim Departmanları
K
2
35.000

1
60.000

Pak
etleme
180
.000

1
6.000
4
0.000
2
91.000

8.
000
2
0.000
1
88.000

14.
000
12.
000
206
.000

esme

Tablo 4: Maliyet Dağıtım Tablosu

M
ontaj
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Tamir departmanının maliyet dağıtımına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.
------------------------------------- / ---------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
40.000
Enerji
2.000
Kesme
16.000
Montaj
8.000
Paketleme
14.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
40.000
Enerji
40.000
------------------------------------- / ---------------------------------------Şekil 1: Tamir Departmanının Maliyet Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kaydı

Benzer şekilde, Enerji departmanın maliyet dağıtımının muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olur.
---------------------------------------- / ------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
80.000
Tamir
8.000
Kesme
40.000
Montaj
20.000
Paketleme
12.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
80.000
Enerji
80.000
---------------------------------------- / ------------------------------------------Şekil 2: Enerji Departmanın Maliyet Dağıtımının Muhasebe Kaydı
Örnek 3: C İşletmesinin 2011 yılı bütçelenmiş bazı bilgileri aşağıdaki gibidir.

ütçelen
miş
GÜG
alışan
sayıları

B

Ç

YARDIMCI
DEPARTMANLAR
M
T
Y
uhaseb
amir
emekha
e
ne
1
1
2
7.600
5.800
4.000

6

3

ÜRETİM
DEPARTMANLARI
İ
B
P
şleme
oyama
aketlem
e
6
4
2
0.000
0.000
5.000

5

2
4

1
2

1
5

Tablo 5: C İşletmesinin 2011 Yılı Bütçelenmiş Bazı Bilgileri
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T
amir
saatleri

-

-

2

8
4

3
5

2
1

M
4
1
2
1
1
7
uhasebe
8
26
44
2
işlem
sayısı
M
1
1
akine
7.480
9.100
2.600
saatleri
D
1
irekt
4.200
2.300
8.850
işçilik
saatleri
İşletme, yardımcı departmanların maliyetlerini üretim departmanlarına kademeli
dağıtım yöntemini kullanarak dağıtmaktadır. Muhasebe departmanın dağıtım anahtarı,
muhasebe işlem sayıları; Tamir departmanının dağıtım anahtarı, tamir saatleri ve Yemekhane
departmanının dağıtım anahtarı ise çalışan sayılarıdır. İşletme, İşleme ve Boyama
departmanları için makine saatlerini, Paketleme departmanı için direkt işçilik saatlerini esas
alan genel üretim giderleri yükleme oranı kullanmaktadır.
İstenilen: Üretim departmanlarının her biri için genel üretim giderleri yükleme oranı
hesaplayınız.
Çözüm
Önceki bölümlerde de açıklandığı gibi genellikle işletmeler yılsonlarında gelecek yıla
ilişkin bütçe çalışmalarını yaparlar. Bu çalışmalar sırasında genel üretim giderleri bütçesi de
hazırlanır. Genel üretim giderleri bütçesi hazırlanırken departman bazında hazırlanır.
Örnekte de bütçelenmiş genel üretim giderleri departman bazında verilmiştir. Yine
hatırlanacağı gibi işletmeler, yılsonlarında genel üretim giderleri yükleme oranlarını
hesaplarlar. Hesaplama yaparken birinci dağıtımdaki tutarlar esas alınırsa, tüm genel üretim
giderleri (yardımcı departmanların) kapsanmamış olur. Bu nedenle, yükleme oranları
hesaplanmadan önce mutlaka maliyet dağıtımı yapılması gerekir.
İşletme, maliyet dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Önceki
bölümden hatırlanacağı gibi kademeli dağıtım yönteminde yardımcı departmanların sıralaması
önemlidir. İşletmeler, sıralamayı oluştururken ilgili departmanları, sundukları hizmetleri ve bu
hizmetlerin hangi departmanlar tarafından tüketildiğini inceleyerek kendileri karar
vermektedirler. Ancak bu ders kapsamında, karışıklığa yol açmamak için sıralamayı genel
üretim giderlerinin tutarlarını esas alarak yapacağımızı açıklamıştık. Bu durumda, birinci sırada
Yemekhane, ikinci sırada Muhasebe ve üçüncü sırada ise Tamir departmanı yer alacaktır.
Sıralama kararlaştırıldıktan sonra, birinci yardımcı departmandan başlayarak
maliyetlerin sırasıyla dağıtılması gerekir. Yemekhane departmanının dağıtım anahtarı çalışan
sayıları olduğuna göre, maliyet dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.
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Çalışan sayıları %
Muhasebe
6
Tamir
3
İşleme
24
Boyama
12
Paketleme
15

10
5
40
20
25

Yemekhane departmanın maliyeti olan 24.000 TL ile bulduğumuz oranları çarparak,
departmanlara dağıtılacak maliyetleri bulabiliriz.

ütçelen
miş
GÜG

B

YARDIMCI
DEPARTMANLAR
Y
M
T
emekha
uhaseb
amir
ne
e
2
1
1
4.000
7.600
5.800

(
24.000)

2
.400
2
0.000

ÜRETİM
DEPARTMANLARI
İ
B
P
şleme
oyama
aketlem
e
6
4
2
0.000
0.000
5.000

1
.200

9
.600

4
.800

6
.000

Tablo 6: Maliyet Dağıtım Tablosu
Yukarıdaki maliyet dağıtım tablosunda da görüldüğü gibi, Yemekhane departmanının
maliyetleri dağıtıldıktan sonra, Muhasebe departmanının toplam maliyeti 20.000 TL olmuştur.
Şimdi bu 20.000 TL’nin muhasebe işlem sayılarına göre ilgili departmanlara dağıtılması
gerekir.

Tamir
İşleme
Boyama
Paketleme

Muhasebe işlem sayıları
18
126
144
72

%
5
35
40
20
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Tablo 7: Yardımcı Departmanlar – Üretim Departmanları
Dağıtım işlemi ile birlikte, yükleme oranı hesaplanabilmesi için gerekli olan üretim
departmanlarının bütçelenmiş genel üretim giderleri bulunmuş olur. Genel üretim giderleri
yükleme oranını bulabilmek için üretim departmanlarının bütçelenmiş genel üretim
giderlerinin, bütçelenmiş faaliyet seviyelerine bölünmesi gerekir.

GÜG Yükleme Oranı
İşleme

87.400 / 17.480 = 5 TL/makine saati

Boyama

57.300 / 19.100 = 3 TL/makine saati

Paketleme

37.700 / 18.850 = 2 TL/direkt işçilik saati
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

120

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)

Nüfus artışı

Cevaplar
1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…
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7. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İşletmelerin yapmış oldukları ürünlerin maliyetinin bulunmasında nasıl bir yöntem
kullanılacağını belirleyen temel unsurlar, üretim şekli ve yöneticilerin bilgi gereksinimleridir.
Bazı işletmelerde birbirinden farklı ürün ya da ürün grupları üretilir. Doğal olarak bu ürünlerin
maliyetleri birbirinden farklı olacaktır. Bu durumda, yöneticilerin hangi üründen ne
kazanıldığını görebilmesi için maliyetlerin ürün bazında izlenmesi gerekir. Bu ise sipariş
maliyeti sistemi ile mümkündür. Çünkü bu sistemde, maliyet unsurları ürün ya da ürün grupları
bazında izlenir.

128

7.1. Üretim Maliyetinin Saptanması – Maliyet Sistemleri
Maliyet muhasebesinin amaçlarından biri üretim maliyetini, dolayısıyla da birim
maliyeti belirlemektir. Bir işletme için birim maliyetin bilinmesi iki nedenle önemlidir:
- Üretim yapan bir işletmenin elindeki ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve
mamul stoklarının dönem sonu bilançosunda gösterilecek değerlerini belirleyebilmek için
maliyetlerinin bilinmesi gerekir.
- İşletmelerde günlük faaliyetler sürdürülürken verilen kararların önemli bir
bölümü maliyet bilgilerine dayanır.
Bir işletmenin nasıl bir sistemle maliyetlerini izlemesi gerektiği, temel olarak üretimin
nasıl gerçekleştirildiğine, yani üretim yapısına bağlıdır. Bu bağlamda iki farklı üretim
yapısından söz edilebilir.
Bazı işletmeler, az sayıda ve birbirlerinden belirgin olarak farklı ürün ya da ürün
grupları üretirler. Örneğin, uçak, gemi, inşaat, matbaa, tamir ve denetim firmaları bu tarz üretim
yaparlar. Bir otomobil tamir firması bir aylık bir zaman diliminde belki yüzlerce otomobil tamir
eder. Doğal olarak yapılan her tamirat işinin gerektirdiği malzeme, işçilik ve zaman birbirinden
farklıdır. Dolayısıyla, bir otomobil tamir firmasında tamamlanan bir tamir işinin birim
maliyetini o ayki toplam maliyeti, tamir edilen otomobil sayısına bölerek bulmak mümkün
değildir. Bu durumda, maliyetlerin her bir tamir işi için ayrı ayrı izlenmesi gerekir ki bu sisteme
sipariş maliyet sistemi denir.
Bazı işletmeler ise sürekli aynı ürünü üretirler. Örneğin, çimento, gıda, tekstil, kimya ve
ilaç firmaları, belirli bir zaman diliminde, standart ürünleri birbirini izleyen safhalarda
(departmanlarda) üretirler. Her safha, üretimin belirli bir bölümünü gerçekleştirir ve ürünler
aynı safhada aynı maliyetle üretilirler. Dolayısıyla, bu tarz üretim yapan işletmelerde her bir
ürünün maliyetini ayrı ayrı izlemek mantıklı değildir. Bu nedenle maliyetler, safhalar itibariyle
izlenir ki bu sisteme de safha maliyet sistemi denir.
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Aşağıdaki tabloda her iki sistemin temel farklılıkları ana başlıklar altında
özetlenmiştir.
Sipariş Maliyet Sistemi
Az sayıda ve birbirinden
farklı ürünler üretilir.
Maliyetler, her bir ürün ya da
ürün gurubu için ayrı ayrı hesaplanır.
Birim
maliyet,
toplam
maliyetin
üretim
adedine
bölünmesiyle bulunur.

Safha Maliyet Sistemi
Çok sayıda ve standart
ürünler üretilir.
Maliyetler,
üretim
departmanları bazında hesaplanır.
Birim maliyet, her bir
departmanın
birim
maliyetleri
toplanarak bulunur.

Tablo 1: Sipariş Maliyet Sistemi – Safha Maliyet Sisteminin Temel Farkları

7.2. Sipariş Maliyeti Sistemi
Sipariş maliyet sistemi uygulayan işletmeler, az sayıda ve birbirlerinden belirgin
farklılıkları olan ürün ya da ürün grupları üretirler. Üretilen herbir ürün ya da ürün grubu ayrı
iş(parti veya sipariş) olarak tanımlanır. İş, bazı işletmeler için tek bir ürün olabileceği gibi (yat
üreten bir işletme için her bir yat), bazı işletmeler için bir grup üründür (mobilya üreten bir
işletme için belirli sayıda koltuk, kanepe ve sehpadan oluşan bir oturma grubu). Buna göre
maliyetlerin de yöneticiler için anlamlı ve çeşitli kararlarda kullanılabilir olabilmesi için, işler
bazında ayrı ayrı kaydedilmesi ve izlenmesi gerekmektedir.
Bazı şirketlerde, önce müşterilerinden üretim talebi (sipariş) gelir. Daha sonra,
müşterinin istekleri doğrultusunda üretim tamamlanarak kendisine teslim edilir. Bu üretim tarzı
sipariş maliyeti sistemine uygun tipik bir örnektir. Ancak bu, sipariş maliyeti sisteminin
kullanılabilmesi için mutlaka önceden sipariş alınması gerektiği anlamına gelmez. Bir mobilya
şirketi geçmiş yıl bilgileri ve muhtemel talep doğrultusunda yapmış olduğu üretim planına göre
farklı özelliklerde oturma gurupları, yemek odası takımları vb. üretebilir. Daha sonra da bu
ürettiği bu ürünleri satmaya çalışır. Bu mobilya şirketinin üretim tarzı, sipariş maliyeti (veya
karma maliyet) sistemine uygundur.
Önceden hiçbir sipariş almamakla birlikte (stoka üretim yaparak) birbirinden farklı ürün
grupları ürettiği için maliyetleri de ürün gurupları bazında izlemesi gerekir. Sipariş maliyet
sisteminde maliyet unsurlarının takibi ve birim maliyet hesaplanması aşağıda kısaca
özetlenmiştir.

7.2.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
Daha önce de açıklandığı gibi işletmeler malzeme ambarından direkt malzeme
çekilişlerini malzeme takip formuyla yaparlar. Bu formun görüntüsü yönetimin istekleri
doğrultusunda işletmelere göre değişiklik gösterse de, her malzeme takip formunda olması
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gereken asgari ve ortak bilgiler vardır. Bunlar, malzemenin türü, miktarı, birim maliyeti ve en
önemlisi hangi işte kullanılacağı bilgileridir. Maliyet muhasebesi departmanı formdaki bilgileri
sipariş maliyet formuna aktarır.
Entegre program kullanılan işletmelerde malzeme takip formu doldurulduğunda
aktarma işlemi otomatik olarak bilgisayar tarafından yapılır. Malzeme takip formunda ayrıca,
malzeme çekilişinin tarihi, kimin tarafından çekildiği ve ilgili kişilerin imzaları gibi direkt
malzeme stokunun takibi ve kontrolünde yardımcı olacak diğer bilgiler de bulunmaktadır.

7.2.2. Direkt İşçilik Maliyeti
Sipariş maliyet sisteminde, direkt işçilik maliyeti işlere göre izlenir. Bunun için işçilik
takip formlarından yararlanılır. Üretim departmanlarınca doldurulan işçilik takip formunda
hangi işçinin, hangi işte kaç saat çalıştığı ve eğer biliniyorsa saat ücreti yazılır. Genellikle saat
ücreti herkes tarafından bilinen bir bilgi olmadığından, formun bu bölümü maliyet muhasebesi
departmanınca doldurulur. İşçilik takip formları direkt işçiler için düzenlenir.

7.2.3. Genel Üretim Giderleri
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere genel üretim giderleri, önceden belirlenen oranlara
işlere yüklenir.

7.2.4. Birim Maliyetin Bulunması

Herhangi bir iş tamamlandığında, sipariş maliyet kartında yer alan direkt malzeme
direkt işçilik ve yüklenen genel üretim gideri toplanarak işin toplam maliyeti bulunur. Sipariş
maliyet sisteminde direkt malzeme maliyeti ve direkt işçilik maliyeti gerçekleşen, genel üretim
giderleri ise yukarıda açıklandığı üzere yüklenen tutarlardır. Eğer iş birden fazla birimden
oluşuyorsa, toplam maliyet üretim adedine bölünerek birim maliyet bulunur.

7.3. Sipariş Maliyet Sisteminde Maliyet Akışı Ve Muhasebe Kayıtları
Sipariş maliyet sisteminde maliyet unsurlarının takibi ve birim maliyetin hesaplanması
yukarıda açıklanmıştır. Şimdi ise bütün bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına nasıl yansıdığını
görelim.

7.3.1. Malzeme Satın Alınması
Mamul ya da hizmet üreten işletmeler üretimle ilgili her türlü malzemeyi (direkt ya da
endirekt olabilir) aynı varlık hesabında İlk Madde ve Malzemeler hesabında izlerler. İşletme
gereksinme duyarsa ve teknik olarak da mümkün ise, alt hesaplarda direkt ya da endirekt
malzemeyi ayrı ayrı izleyebilir. Ancak, yaygın uygulama İlk Madde ve Malzemeler hesabının
alt hesaplarında malzemeleri türlerine göre izlemek şeklindedir. Herhangi bir malzeme
alındığında bir varlık hesabı olan İlk Madde ve Malzemeler hesabı borç kaydedilir. Örneğin
kredili, olarak bir malzeme satın alındığında aşağıdaki yevmiye kaydı yazılır.
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----------------------------- / --------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
Kağıt
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR
Ada Kağıt
----------------------------- / --------------------------Şekil 1: Kredili Olarak Alınan Malzemenin Yevmiye Kaydı

7.3.2. Malzeme Ambarından Direkt Malzeme Çekilmesi
Üretimde kullanılan direkt malzeme, ilgili işin direkt malzeme maliyetini oluşturur.
Malzeme ambarından direkt malzeme çekildiğinde, malzeme stokunda azalma, buna karşılık
ilgili maliyet hesabında artış olacaktır. Daha önce de açıklandığı gibi ambardan direkt malzeme
çekilişi, malzeme talep formu düzenlenerek yapılır. Malzeme talep formunda malzemenin
hangi işte kullanıldığı yazıldığından, alt hesaplar yardımıyla ilgili işin direkt malzeme
maliyetine kaydedilirler.
----------------------------- / --------------------------710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
İş 101
150 İLKMADDE VE MALZEMELER
Kağıt
----------------------------- / --------------------------Şekil 2: Malzeme Talep Formu

7.3.3. Çekilen Direkt Malzemenin Tekrar Malzeme Ambarına İade
Edilmesi
Malzeme ambarından çekilen direkt malzeme çeşitli sebeplerle (malzemenin fazla
çekilmesi, istenilen niteliklerde olmaması gibi) tekrar ambara iade edilebilir. Bu durumda,
aşağıda da görüldüğü gibi direkt malzeme çekilişinde yazılan kaydın tersi yazılır.
----------------------------- / --------------------------150 İLKMADDE VE MALZEMELER
Kağıt
710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
İş 101
----------------------------- / --------------------------Şekil 3: Çekilen Malzemenin İade Edilme Kaydı
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7.3.4. Direkt İşçilik Yapılması
Üretim departmanlarından, direkt işçilere ilişkin işçilik takip formları geldiğinde, alt
hesaplar yardımıyla ilgili işin direkt işçilik maliyetine kaydedilir. Direkt işçilik maliyetinde
artış olduğundan Direkt İşçilik Giderleri hesabı borç kaydedilir.
----------------------------- / --------------------------720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
İş 101
360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI
----------------------------- / --------------------------Şekil 4: Direkt İşçilik Giderleri Kaydı

7.3.5. Genel Üretim Gideri Oluşması
Genel üretim giderleri, hangi işte ne kadar kullanıldığı bilinemeyen malzeme (endirekt
malzeme) ve işçilik (endirekt işçilik) ile üretimle ilgili diğer giderlerden (amortisman ve sigorta
gibi) oluşmaktadır. Malzeme ambarından endirekt malzeme çekildiğinde aşağıdaki kayıt
yazılır.
----------------------------- / --------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Montaj Departmanı
150 İLK MADDE VE MALZEMELER
21 Tutkal
----------------------------- / --------------------------Şekil 5: Malzeme Ambarından Endirekt Malzeme Çekildiğinde Yapılan Kayıt

yazılır

Endirekt malzemenin tekrar ambara iade edilmesi durumunda ise yukarıdaki kayıt ters

----------------------------- / --------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
Tutkal
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Montaj Departmanı
----------------------------- / --------------------------Şekil 6: Endirekt Malzemenin Tekrar Ambara İade Edilmesi Durumunda Yapılan Kayıt
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Endirekt işçilik iş bazında günlük olarak izlenmediğinden, her ay sonunda ücret
tahakkuku yapıldığında endirekt işçiliklere ilişkin bölüm için aşağıdaki gibi bir kayıt yazılması
yeterlidir.
----------------------------- / --------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Kesme Departmanı
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI
----------------------------- / --------------------------Şekil 7: Ay Sonunda Ücret Tahakkuku Yapıldığında Endirekt İşçiliklere İlişkin Bölüm
İçin Yapılan Kayıt
Benzer şekilde dönem içinde gerçekleşen başka bir genel üretim gideri söz konusu
olduğunda Genel Üretim Giderleri hesabı borç, ilgili hesap ya da hesaplar alacak kaydedilir.

7.3.6. Üretim Maliyetinin Bulunması
Üretilen işlerin maliyeti Direkt Malzeme, Direkt İşçilik ve Genel Üretim Giderlerinden
oluşmaktadır. Belirli bir iş tamamlandığında o işin toplam maliyetinin bulunması için bu üç
maliyet unsurunun bir hesapta, Yarı mamul Üretim hesabında toplanması gerekir. Ayrıca, her
dönemin (bu genelde bir aydır) sonunda o dönemde yapılan üretimin maliyetini veya dönem
sonundaki yarı mamul stokunun değerini bulabilmek için de bu işleme gereksinme vardır.
Sipariş maliyeti sisteminde direkt malzeme ve direkt işçilik maliyetleri gerçekleşen
tutarları üzerinden yarı mamul üretim hesabına devredilir. Buna karşılık genel üretim giderleri
önceden belirlenen yükleme oranlarına göre yarı mamul üretim hesabına yüklenir.
-------------------------------------- / -----------------------------------151 YARIMAMUL ÜRETİM
İş 101
İş 102
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
İş 101
İş 102
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
İş 101
İş 102
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
İş 101
İş 102
-------------------------------------- / -----------------------------------Şekil 8: Yarımamul Üretim Kaydı
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7.3.7. İşin Tamamlanması
Herhangi bir iş tamamlanıp mamul ambarına konulduğunda, işletmenin mamul
stoklarında bir artış, buna karşılık yarımamullerde azalma olacağından aşağıdaki kayıt yazılır.
----------------------------- / --------------------------152 MAMULLER
İş 101
151 YARIMAMUL ÜRETİM
İş 101
----------------------------- / --------------------------Şekil 9: Mamul Stoklarında Artış - Yarımamullerde Azalma Kaydı

7.3.8. İşin Satılması
Tamamlanan bir iş müşteriye satıldığında (fatura edildiğinde) bir gelir hesabı olan
Yurtiçi Satışlar hesabı alacak, ilgili hesap ya da hesaplar borç kaydedilir.
----------------------------- / --------------------------120 ALICILAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
İş 101
391 HESAPLANAN KDV
----------------------------- / --------------------------Şekil 10: İlgili Hesap Borç Kaydı
Sürekli envanter yöntemini uygulayan işletmeler her satış işleminden sonra aşağıdaki
gibi maliyet kaydını da yazarlar.
----------------------------- / --------------------------621 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
01 İş 101
152 MAMULLER
01 İş 101
----------------------------- / --------------------------Şekil 11: Satış İşlemlerinden Sonra Yapılan Maliyet Kaydı

7.3.9. Yansıtma hesaplarının kapatılması
Dönem sonunda yansıtma hesapları ile fiili maliyetlerin izlendiği hesaplar kapatılır.
Direkt malzeme maliyeti ile direkt işçilik maliyeti gerçekleşen tutarlar üzerinden üretim
maliyetine dahil edildiğinden (yansıtıldığından) herhangi bir fark oluşmaz ve aşağıdaki gibi
muhasebeleştirilir.
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----------------------------- / --------------------------711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
İş 101
İş 102
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
İş 101
İş 102
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
İş 101
İş 102
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
İş 101
İş 102
----------------------------- / --------------------------Şekil 12: Direkt Malzeme Maliyeti İle Direkt İşçilik Maliyeti Gerçekleşen Tutar Kaydı
Ancak, genel üretim giderleri hesabı ile dönem içinde işlere yüklenen genel üretim
giderlerini gösteren genel üretim giderleri yansıtma hesabının bakiyeleri doğal olarak farklı
olacaktır. Aradaki farka eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri denir. Eğer yüklenen
genel üretim gideri (genel üretim giderleri yansıtma hesabının alacak bakiyesi), gerçekleşen
genel üretim giderinden (genel üretim giderleri hesabının borç bakiyesi) küçük ise eksik
yüklenen, büyük ise fazla yüklenen genel üretim gideri söz konusudur.
İşletme standart maliyet uygulamıyorsa bu durumda çıkan farkın ayrıca fark
hesaplarında izlenmesine gerek yoktur. Belirli bir dönemde genel üretim giderlerinin
yüklendiği işler ya henüz üretim aşamasındadır (yarımamul), ya tamamlanmış fakat müşteriye
teslim edilmemiştir (mamul), ya da tamamlanmış ve müşteriye satılmıştır (satılan mamuller
maliyeti). Bu durumda eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderlerinin de bu hesaplarla
düzeltilmesi, yılsonu tutarları ile orantılı olarak dağıtılması gerekir.
Örneğin, bir işletmede dönem sonunda genel üretim giderleri hesabının borç bakiyesi
7.400 TL ve genel üretim giderleri yansıtma hesabının alacak bakiyesi 7.200 TL olsun. Bu
durumda 200 TL eksik yüklenen genel üretim gideri vardır. Dönem sonunda yarımamul üretim
hesabının bakiyesi 300.000 TL, mamuller hesabının bakiyesi 200.000 TL ve satılan mamuller
maliyeti hesabının bakiyesi de 500.000 TL olsun.
Gerekli düzeltme kaydı yapılmadan önce üç hesabın tutarlarının kendi içindeki dağılımı
hesaplanır.
Yarımamul üretim
300.000
% 30
Mamuller
200.000
% 20
Satılan mamuller maliyeti
500.000
% 50
1.000.000
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Bulunan oranlar ile eksik yüklenen genel üretim giderleri tutarı çarpılarak, hangi hesaba
ne kadar pay verileceği bulunur.
Yarımamul üretim
200 x 0,30 = 60 TL
Mamuller
200 x 0,20 = 40 TL
Satılan mamuller maliyeti 200 x 0,50 = 100 TL
200 TL
Buna göre yazılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
----------------------------------------------------- / -------------------------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
7.200
151 YARIMAMUL ÜRETİM
60
152 MAMULLER
40
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
100
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
7.400
----------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Şekil 13: Yevmiye Kaydı
Eğer fazla yüklenen genel üretim gideri olsaydı, örneğin yukarıdaki örnekte genel
üretim giderlerinin dönem sonu bakiyesi 7.000 TL olsaydı bu durumda yazılacak yevmiye
kaydı aşağıdaki gibi olurdu.
----------------------------------------------------- / -------------------------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
7.200
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
7.000
151 YARIMAMUL ÜRETİM
60
152 MAMULLER
40
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
100
----------------------------------------------------- / ------------------------------------------------Şekil 14: Fazla Yüklenen Genel Üretim Gideri Olsaydı Yapılacak Olan Yevmiye Kaydı
Yevmiye kayıtlarına dikkat edilirse, her üç hesabında alt hesapları gösterilmemiştir.
Oysa, biz biliyoruz ki sipariş maliyet sisteminde yarımamul üretim ve mamuller hesaplarının
(tercihen satılan mamuller maliyeti hesabının da) alt hesaplarında işler vardır. Bu nedenle
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gerçekte örneğin yarımamul üretim hesabındaki 60 TL’nin, mevcut tamamlanmamış işlere
tutarları ile orantılı olarak dağıtılması ve bunun alt hesaplarda gösterilmesi gerekir.
Görüldüğü gibi oldukça detaylı bir çalışmaya gereksinme vardır. Eğer, eksik ya da fazla
yüklenen genel üretim gideri önemli bir tutarda değilse, bu durumda fazla detaya girmeden
doğrudan satılan mamuller maliyeti hesabıyla düzeltilmesi yeterli olacaktır.
Yukarıdaki örnekte farkın önemsiz olduğunu varsayılırsa yevmiye kaydı,
- Eksik yüklenen genel üretim gideri olduğunda:
-------------------------------------------- / -----------------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
7.200
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
200
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
7.400
-------------------------------------------- / -----------------------------------------Şekil 15: Eksik Yüklenen Genel Üretim Gideri Olduğunda Yapılacak Kayıt

- Fazla yüklenen genel üretim gideri olduğunda:
-------------------------------------------- / ----------------------------------------731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
7.200
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
7.000
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
200
-------------------------------------------- / ----------------------------------------Şekil 16: Fazla Yüklenen Genel Üretim Gideri Olduğunda Yapılacak Kayıt
Şeklinde muhasebe kaydı yazılır.
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Uygulama Soruları

140

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
SORU 1.Az sayıda ve birbirinden
………………..sistemi kullanılabilir.

farklı

ürünler

üreten

işletmeler

için

SORU 2.Sipariş maliyet sisteminde, direkt malzemelerin hangi işlerde ne kadar
kullanıldığı …………………………formlarında izlenir.
SORU 3.Sipariş maliyet sisteminde, hangi işte ne kadar süre çalıştıkları bilinen
çalışanların ücretleri ……………………………………hesabında izlenir.
SORU 4.Yansıtma hesaplarının normal bakiyeleri ………………bakiyesidir.
SORU 5.Üretim şirketleri, satıcılardan üretimde kullanacakları bir malzeme satın
aldıklarında, ………………………………..hesabına borç kaydedilir.
SORU 6.Sipariş maliyet sisteminde Yarımamul Üretim hesabının alt hesaplarında
…………………izlenir.
SORU 7. Genel üretim giderleri işlere yüklenirken, ………………..hesap borç, Genel
Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacak kaydedilir.
SORU 8.İşletme, herhangi bir işi tamamladığında, ……………….. hesabı borç,
…………………….hesabı alacak kaydedilir.
SORU 9. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde fiili genel üretim giderleri
………………….hesapta izlenir.
SORU 10. Aşağıdaki işletmelerden hangisi için sipariş maliyet sistemi uygundur?
a. Un üreten şirket
b. Çimento üreten şirket
c. Gemi üreten şirket
d. Bira üreten şirket
e. Hiçbiri
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8. SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ – II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Sipariş maliyet sisteminin işleyişine ilişkin genel ilkeler ve muhasebe kayıtları önceki
bölümde açıklanmıştı. Bu bölümde, sipariş maliyet sistemine ilişkin örneklere yer verilecektir.
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8.1. Sorular
Soru 1. A İşletmesi sipariş maliyet sistemi kullanmaktadır. İşletmenin iki üretim
departmanı (İşleme ve Montaj) vardır. İşletmenin 2010 yılına ilişkin bütçelenmiş (tahmini) bazı
bilgileri aşağıdaki gibidir.

Bütçelenmiş GÜG (TL)
Direkt işçilik saatleri
Makine saatleri

İşleme
140.000
5.000
70.000

Montaj
200.000
25.000
12.000

Tablo 1: İşletmenin 2010 Yılına İlişkin Bütçelenmiş (Tahmini) Bilgileri
İşletme, İşleme departmanı için makine saatlerini esas alan, Montaj departmanı için
direkt işçilik saatlerini esasa alan genel üretim giderleri yükleme oranı kullanmaktadır. 2010
yılında tamamlanan tipik bir işe (İş 209) ilişkin fiili üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.

Direkt ilk madde ve malzeme
giderleri (TL)
Direkt işçilik giderleri (TL)
Direkt işçilik saatleri
Makine saatleri

İşleme
9.400

Montaj
4.100

1.500
700
2.000

5.400
1.000
800

Tablo 2: 2010 Yılında Tamamlanan Tipik Bir İşe İlişkin Fiili Üretim Ve Maliyet
Bilgileri
İstenilen: İş 209’un maliyetini hesaplayınız.
Çözüm
Sipariş maliyet sistemi kullanan bir işletmede, tamamlanan bir işin maliyetini
bulabilmek için söz konusu işe ait fiili direkt ilk madde malzeme giderleri, fiili direkt işçilik
giderleri ve işe yüklenen genel üretim giderleri bilgisine gereksinim vardır.
Örnekte, işletmenin her bir üretim departmanı için ayrı bir yükleme oranı kullandığı
belirtilmiştir. İşleme departmanı için makine saatlerini esas alan yükleme oranı kullanıldığı için
aşağıda olduğu gibi İşleme departmanının bütçelenmiş genel üretim giderlerini, bütçelenmiş
makine saatlerine bölerek, genel üretim giderleri yükleme oranı bulunur.
GÜG yükleme oranı = 140.000 / 70.000 = 2 TL/makine saati
Montaj departmanı için direkt işçilik saatlerini esas alan genel üretim giderleri yükleme
oranı aşağıdaki gibi hesaplanır.
GÜG yükleme oranı = 200.000 / 25.000 = 8 TL/direkt işçilik saati
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İş 209’a yüklenecek genel üretim giderleri tutarını bulabilmek için İşleme
departmanında fiilen kaç makine saati ve Montaj departmanında fiilen kaç direkt işçilik saati
işlem gördüğünün bilinmesi gerekir. Bu bilgiler soruda verilmiş olup, sırasıyla 2.000 makine
saati ve 1.000 direkt işçilik saatidir. Yüklenen genel üretim giderlerini bulabilmek için bu
sayıları ilgili yükleme oranlarıyla çarpmak yeterli olacaktır.
İş 209’a yüklenen GÜG= (2.000 * 2) + (1.000 * 8)

= 12.000 TL

Bu durumda, İş 209’un toplam maliyeti aşağıdaki gibi olur
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri (9.400 + 4.100)
Direkt işçilik giderleri (1.500 + 5.400)
Yüklenen GÜG
TOPLAM

= 13.500 TL
= 6.900 TL
= 12.000 TL
32.400 TL

Örnek 2: Sipariş maliyet sistemi uygulayan B İşletmesinin iki üretim departmanı
(İşleme ve Montaj) vardır. Temmuz 2011 ayına ilişkin üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:
a. 01 Temmuz 2011 tarihi itibariyle stoklar:
Malzeme
135.000 TL
Yarımamul (İş 805)
180.000 TL
b. 180.000 TL’lik malzeme peşin olarak satın alınmıştır.
c. Ay içinde İş 806 ya başlanmıştır.
d. Ambardan direkt malzeme çekilmiştir.
İş 805
32.000 TL
İş 806
64.000 TL
e. 3.500 TL’lik direkt malzeme ambara iade edilmiştir ( İş 805 için çekilen malzemenin
1.000 TL’lik kısmı ve İş 806 için çekilen malzemenin 2.500 TL’lik kısmı).
f. Temmuz 2011 ayı direkt işçilik maliyeti
İş 805
38.000 TL
İş 806
27.000 TL
g. Temmuz 2011 ayına ilişkin bazı bütçelenmiş bilgiler aşağıdaki gibidir:
İşleme
Montaj
Bütçelenmiş GÜG
75.000 TL
56.000 TL
Bütçelenmiş direkt işçilik saatleri
12.000 sa.
28.000 sa.
Bütçelenmiş makine saatleri
50.000 sa.
10.000 sa.
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İşleme departmanı için makine saatlerini esas alan, Montaj departmanı için ise direkt
işçilik saatlerini esas alan yükleme oranları kullanılmaktadır.
h. Temmuz 2011 ayında aşağıdaki sonuçlar gerçekleşmiştir.
İşleme
Montaj
Direkt işçilik saatleri (İş 805)
8.000 sa.
7.000 sa.
Makine saatleri (İş 805)
6.000 sa.
8.000 sa.
Direkt işçilik saatleri (İş 806)
5.000 sa.
2.000 sa.
Makine saatleri (İş 806)
12.000 sa.
4.000 sa.
i. İş 805 ay içinde tamamlanmış ve mamul ambarına devredilmiştir.
j. İş 805, maliyet üzerinden % 20 karla satılmıştır.
İstenilenler:
1. Temmuz 2011 ayı işlemlerine ilişkin yevmiye kayıtlarını yazınız.
2. Temmuz 2011 ayı fiili genel üretim giderlerinin 48.250 TL olduğunu varsayarak
eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderlerini hesaplayınız.
3. Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderinin önemsiz olduğu varsayımına göre
gerekli düzeltme kaydını yazınız.
Çözüm
1. Temmuz 2011 ayı işlemlerine ilişkin yevmiye kayıtları aşağıda açıklanmıştır. Takibi
kolaylaştırmak amacıyla sorudaki şıklara bağlı kalınmıştır.
a. Önceki aydan devreden stok bilileri verilmiştir. Önceki ay gerekli kayıtlar
yazıldığından, herhangi bir kayıt yazmaya gerek yoktur.
b. Peşin bedelle malzeme satın alındığında malzeme stokunda artış, nakit varlığında
azalma olduğu için muhasebe kaydında İlk Madde ve Malzemeler hesabı ve İndirilecek KDV
hesabı borç, Kasa hesabı alacaklı yazılır.
----------------------------------- / --------------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
180.000
191 İNDİRİLECEK KDV
27.000
100 KASA
207.000
----------------------------------- / --------------------------------Şekil 1: İlk Madde Ve Malzemeler Hesabı Ve İndirilecek KDV Hesabı Borç Kaydı
c. Yeni bir işe başlandığında muhasebe bilgi sisteminin gerektirdiği belge ve formlar
hazırlanır. Ancak muhasebeyi ilgilendiren bir işlem olmadığından, herhangi bir kayıt yazılmaz.
d. Ambardan direkt malzeme çekildiğinde, malzeme maliyetinde artış, buna karşılık
malzeme stokunda azalma olduğundan aşağıdaki kayıt yazılır. Sipariş maliyeti sisteminde
direkt malzeme maliyetinin işler bazında alt hesaplarda izlendiği unutulmamalıdır.
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-------------------------------------------- / -----------------------------------710 DİREKT İLK MEDDE VE MALZEME GİDERLERİ
96.000
İş 805
32.000
İş 806
64.000
150 İLK MADDE VE MALZEMELER
96.000
-------------------------------------------- / ----------------------------------Şekil 2: Malzeme Maliyetinde Artış – Malzeme Stokunda Azalma Kaydı
e. Direkt malzeme ambara iade edildiğinde, direkt malzeme çekilişinde yazılan kaydın
tersi yazılır.
----------------------------------------------------- / -------------------------------------------------150 İLK MADDE VE MALZEMELER
3.500
710 DİREKT İLK MEDDE VE MALZEME GİDERLERİ
İş 805

3.500

1.000
İş 806
2.500
----------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Şekil 3: Direkt Malzeme Ambara İade Edildiğinde Yazılan Kaydın Tersi
f. Direkt işçilik gerçekleştiğinde, direkt işçilik giderlerinde artış olduğu için borç, ilgili
hesaplar alacak kaydedilir. Muhasebe derslerinden hatırlanacağı gibi çalışanların ücretlerinde
vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmakta ve bu da ücret tahakkuku yapıldığında ilgili
hesaplara kaydedilir. Örnekte bu tür kesintilere ilişkin bilgi verilmediği için alacaklı hesap
olarak ilgili hesaplar yazmak yeterli olacaktır.
----------------------------------- / --------------------------------720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
65.000
İş 805
38.000
İş 806
27.000
İLGİLİ HESAPLAR
65.000
----------------------------------- / --------------------------------Şekil 4: Direkt İşçilik Gerçekleştiğindeki Kayıt
g. Genel üretim gideri yükleme oranının hesaplanmasına dönük bilgiler verilmiştir.
Herhangi bir muhasebe kaydı yazılmayacaktır. Genel üretim giderleri yükleme oranları ise
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
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İşleme departmanında makine saatleri esas alındığından, bu departmana ait yükleme
oranı departmanın bütçelenmiş genel üretim giderleri, bütçelenmiş makine saatlerine bölünerek
bulunur.
İşleme departmanı GÜG yükleme oranı = 75.000 / 50.000 = 1,5 TL / makine
saati
Montaj departmanında genel üretim giderleri, direkt işçilik saatlerine göre
yükleneceğinden, yükleme oranı bütçelenmiş genel üretim gideri, bütçelenmiş direkt işçilik
saatlerine bölünerek bulunur.
Montaj departmanı GÜG yükleme oranı = 56.000 / 28.000 = 2 TL / direkt işçilik saati
h. İş 805 ve İş 806’nın fiilen hangi departmanda ne kadar saat işlem gördüklerine ilişkin
bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle, işlere yüklenecek genel üretim giderleri aşağıdaki
gibi hesaplanır.
İş 805 = ( 6.000 x 1,5) + (7.000 x 2) = 26.000 TL
İş 806 = (12.000 x 1,5) + (2.000 x 2) = 22.000 TL
Buna göre yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
-------------------------------------------------- / -----------------------------------------------151 YARIMAMUL ÜRETİM
48.000
İş 805
26.000
İş 806
22.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
48.000
-------------------------------------------------- / -----------------------------------------------Şekil 5: Yevmiye Kaydı - 1
i. İş 805 tamamlandığına göre, üretim maliyetinin oluşturulması gerekir. Bunun için
direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti tek bir hesapta
(Yarımamul Üretim hesabında) toplanır. Yukarıda genel üretim giderleri önceden belirlenen
yükleme oranlarına göre Yarımamul Üretim hesabına kaydedilmişti. Şimdi direkt malzeme ve
direkt işçilik maliyetlerinin Yarımamul Üretim hesabına devir kaydının yazılması gerekir.
Direkt malzeme ve direkt işçilik maliyetleri fiilen gerçekleşen rakamlar üzerinden yansıtılacağı
için bu hesapların defteri kebirlerine bakmak gerekir. Bu hesapların işler bazında kebir kayıtları
aşağıdaki gibidir:
DİREKT
GİDERLERİ

İLK

MADDE

VE

MALZEME

DİREKT
GİDERLERİ

İLK

MADDE

VE

MALZEME

153

İŞ

B

806

A

3

1
d)

2.000

İŞ

B

805

6
e)

.000

A
2

d)

4.000

3

6
B

1.000

e)

.500

B

1.500

Tablo 3: Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Kebir Kayıtları

DİREKT

GİDERLERİ

İŞÇİLİK

İŞ

B

A

805

İŞÇİLİK

İŞ

B

A

806

3
8.000

DİREKT

GİDERLERİ

2
f)

7.000

f)

3
8.000

2
B

7.000

B

Tablo 4: Direkt İşçilik Giderleri Kebir Kayıtları
Bu bilgilere göre işlemin yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
----------------------------------------- / --------------------------------------151 YARIMAMUL ÜRETİM
157.50
İş 805
69.000
İş 806
88.500
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANS. HESABI
92.500
İş 805
31.000
İş 806
61.500
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
65.000
İş 805
38.000
İş 806
27.000
----------------------------------------- / --------------------------------------Şekil 6: Yevmiye Kaydı – 2
Bu aşamada işlerin maliyetinin ne olduğunu görebilmek için Yarımamul Üretim
hesabının işler itibariyle defteri kebir kayıtlarına bakmak gerekir.
YARIMAMUL
ÜRETİM

YARIMAMUL
ÜRETİM
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İŞ

B
805

A

806

1

8
h)

8.500

6
9.000

h)

2.000

2
6.000

A

2
açılı
ş)

80.000

İŞ

B

i)
1

i)

10.500

2
75.000
Tablo 5: Yarımamul Üretim Hesabının İşler İtibariyle Kebir Kayıtları
İş 805 tamamlandığına göre Yarımamul Üretim hesabından mamuller hesabına
devretmek gerekir. Bunun için yazılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
-------------------------------------- / -----------------------------------152 MAMULLER
275.000
İş 805
275.000
151 YARIMAMUL ÜRETİM
275.000
İş 805
275.000
-------------------------------------- / -----------------------------------Şekil 7: Yevmiye Kaydı – 2
j. İş 805 müşteriye maliyet üzerinde % 20 karla fatura edildiğine göre satış tutarı
330.000 (275.000 x 1,20) TL’dir. Buna göre önce satış kaydı, daha sonra da maliyet kaydı
yazılacaktır.
-------------------------------------- / -----------------------------------120 ALICILAR
379.500
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
330.000
İş 805
330.000
391 HESAPLANAN KDV
49.500
-------------------------------------- / ----------------------------------Şekil 8: Satış Kaydı
-------------------------------------- / -----------------------------------620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
275.000
152 MAMULLER
275.000
İş 805
275.000
-------------------------------------- / -----------------------------------Şekil 9: Maliyet Kaydı
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2. Bu bölümde eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderinin tutarı sorulmaktadır.
Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderleri, fiili genel üretim giderleri ile yüklenen genel
üretim giderleri arasındaki farktır. Soruda fiili genel üretim giderlerinin 48.250 TL olduğu
verilmiştir. Hatırlanacağı gibi Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde, genel üretim giderlerinin
işlere yüklenmesinde Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı kullanılmaktadır. Normal
bakiyesi alacak bakiyesi olan bu hesabın bakiyesi, işlere yüklenen genel üretim giderlerini
gösterir. Yukarıda h şıkkı incelenirse, işlere yüklenen genel üretim giderlerinin 48.000 TL
olduğu görülecektir. Bu durumda, 250 TL eksik yüklenen genel üretim gideri vardır.
3. Eksik yüklenen genel üretim gideri tutarı önemsiz olduğu için Satılan Mamuller
Maliyeti hesabı ile kapatılması gerekir. Eksik ya da fazla yüklenen genel üretim giderinin
kapatılmasında iki farklı yöntemin kullanılabileceği açıklanmıştı. Bunlardan ilki yansıtma
hesapları kapatılırken aradaki farkın Satılan Mamuller maliyeti hesabına yazılmasıdır. Bu
yöntem yalnızca yılsonlarında kullanılır. Çünkü, yansıtma hesapları yıl sonunda kapatılır. İkinci
yöntem ise eksik ya da fazla yüklenen genel üretim gideri kadar yansıtma hesabını düzeltmek.
Temmuz ayı sonunda, eksik yüklenen genel üretim giderinin kapatılmasına ilişkin muhasebe
kaydı sorulduğuna göre ikinci yöntemin kullanılması gerekir.
-------------------------------------------------- / --------------------------------------------620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
250
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
250
-------------------------------------------------- / --------------------------------------------Şekil 10: Satılan Mamullerin Maliyet Kaydı
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Giriş
Aynı ürünü kitle halinde üreten işletmelerde karar alıcılar açısından önemli olan, her bir
üretim departmanında gerçekleşen maliyet unsurlarını ayrı izleyebilmektir. Böylelikle, hangi
departmanlara ve hangi maliyet unsuruna odaklanılması gerektiği görülebilir. Bu amaçla
uygulanan maliyet sistemi, safha maliyet sistemidir. Safha maliyet sisteminde, üretilen
mamulün maliyeti hesaplanırken her bir safhada gerçekleşen maliyet belirlenir ve birikimli
olarak toplanır. Son aşamada biriken maliyet, üretilen ürünün maliyetini verir. Safha maliyet
sisteminde maliyet hesaplaması beş aşamada gerçekleştirilir. Bunlar; Fiziki akış, Eşdeğer
birimlerin hesaplanması, Birim maliyetlerin bulunması, tamamlanıp bir sonraki safhaya
devredilen üretimin maliyetinin hesaplanması ve dönem sonu yarı mamul stokunun maliyetinin
bulunmasıdır.
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9. Safha Maliyet Sistemi - I
Safha üretimi yapan işletmelerde, benzer ürünler birbirini takip eden safhalarda
(departmanlarda) üretilirler. Her safha, üretimin belirli bir bölümünden sorumludur ve
tamamladığı üretimi kendisinden sonraki safhaya devreder. En son safhada nihai ürüne dönüşür
ve mamul ambarına devredilir. Bu tarz üretim yapısında önemli olan ve yönetimin çeşitli
kararlarında kullanacağı bilgi, her bir üretim biriminin maliyetini ayrı ayrı görebilmektir.
Her safhada üretim yapılırken direkt malzeme, direkt işçilik ve genel üretim gideri
gerçekleşebilir. Sipariş maliyet sisteminde olduğu gibi direkt malzemenin izlenmesinde
malzeme talep formları, direkt işçiliklerin izlenmesinde işçilik takip formları kullanılır. Ancak,
bu kez amaç safhalar itibariyle direkt malzeme ve direkt işçilik maliyetlerini görebilmektir.
Safha maliyetinde belirli bir safhanın toplam maliyeti veya birim maliyeti hesaplanırken işletme
için anlamlı, belirli bir zaman dilimi esas alınır. Bu genellikle bir ay veya daha kısa bir zaman
dilimi olabilir. Üretim standart olduğu için birim maliyet, o dönemdeki toplam maliyetin,
toplam üretim adedine bölünmesiyle bulunur.
Safha maliyet sisteminin temel özellikleri şunlardır:
1. Benzer, standart ürünler üretilir.
2. Üretim, birbirini izleyen departmanlarda gerçekleştirilir.
3. Her birim, aynı zaman diliminde aynı maliyetle üretilir.
4. Bir safhanın belirli bir dönemdeki birim maliyeti aynı dönemdeki
maliyetlerinin üretim miktarına (eşdeğer birime) bölünmesiyle bulunur.

9.1. Safha Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Hesaplanması
Yukarıda da açıklandığı gibi safha maliyet sisteminde birim maliyet safhalar itibariyle
hesaplanır. Üretimin gerçekleştirildiği tüm safhaların birim maliyetleri toplandığında
tamamlanmış bir ürünün maliyeti bulunur. Şimdi bu sistemde her bir safhanın birim maliyeti
nasıl hesaplanır bunu açıklamaya çalışalım. Safha maliyet sisteminde maliyet hesaplamaları beş
aşamalı bir çalışmayı gerektirir.
1.
2.
3.
4.
5.

Fiziki akışın (miktar dengesinin) analizi
Eşdeğer birimlerin hesaplanması
Birim maliyetlerin hesaplanması
Tamamlanıp devredilen üretimin maliyetinin hesaplanması
Dönem sonu yarı mamul stokunun değerinin hesaplanması

9.1.1. Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Başlangıç aşaması olan bu aşamada, diğer aşamalar için temel teşkil eden miktar
hareketleri tespit edilir. Buradaki temel kural herhangi bir safhada, belirli bir dönemde
üretimine başlanan miktar ile üretimden çıkan miktarın eşit olması gerektiğidir.
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9.1.2. Eşdeğer Birimler
Tüm maliyet sistemlerinin temel amacı, üretilen mamul ya da hizmetin birim maliyetini
bulmaktır. Safha maliyet sistemi uygulayan bir işletmede bu işlem safhalar itibariyle yapılır ve
bir safhanın belirli bir aydaki birim maliyeti, o ayki toplam maliyetinin, toplam üretim
miktarına (çıktıya) bölünmesiyle bulunur. Ancak, çok doğaldır ki belirli bir dönemin sonunda
belirli bir miktar da yarı mamul stoku olacaktır. Bu durumda, üretim adedi olarak hangi miktarın
alınması gerektiği sorusu gündeme gelecektir.
Örneğin, bir safhada Mayıs ayı içinde 34.000 TL maliyetle 500 adetlik üretim
gerçekleştirilmiş olsun. Üretimin 400 adetlik kısmı bu safha için tamamdır. Ancak, 100 adetlik
bölüm kısmen tamamlamıştır (yarı mamul) ve gelecek ay üzerinde çalışılarak tamamlanacaktır.
Mayıs ayı birim maliyetini bulabilmek için 34.000 TL’nin üretim adedine bölünmesi gerekir.
Eğer üretim adedi olarak 400 birim alınırsa bu yanıltıcı olur. Çünkü, Mayıs ayı maliyeti olan
34.000 TL’nin bir bölümü 100 birimlik yarı mamulün içindedir. Eğer, üretim adedi 500 alınırsa,
bu durumda yarı mamullerin tamam olduğu kabul edilmiş olur ki bu doğru değildir. Bu
durumda çözüm, eşdeğer birimlerin bulunmasıdır.
Eşdeğer birim, bir safhanın belirli bir dönemde yaptığı üretimin tamamlanmış birim
cinsinden ifadesidir. Yukarıdaki örnekte yarı mamullerin % 25 tamamlanmış olduğunu
varsayılırsa, bu durumda 100 birimlik yarı mamul 25 tam birime eşdeğerdir. Başka bir deyişle
% 25 tamam olan 100 birimlik yarı mamul üretebilmek için sarf edilen çaba ile 25 tam birim
üretebilmek için harcanan çaba aynıdır. Buna göre, mayıs ayı eşdeğer birimleri 425 (400 + 25)
ve birim maliyet ise 800 (34.000 / 425) TL’dir.
Yukarıdaki örnekte anlatımı kolaylaştırmak için tek bir yarı mamul tamamlanma
derecesi verilmiştir. Oysa gerçekte yarı mamullerin direkt malzeme, direkt işçilik ve genel
üretim giderleri açısından aynı oranda tamamlanmış olması pek mümkün değildir. Bu nedenle,
tamamlanma derecelerinin her bir maliyet unsuru için ayrı ayrı tespiti gerekmektedir.
Yukarıdaki örneğe geri dönersek, 100 birimlik dönem sonu yarı mamul stokunun direkt
malzeme açısından % 60, direkt işçilik açısından % 40 ve genel üretim gideri açısından % 50
tamam olduğunu varsayalım. Bu durumda, her bir maliyet unsuru açısından farklı eşdeğer
birimler söz konusu olacaktır.
Direkt malzeme
= 400 + (100 x 0,60) = 460 birim.
Direkt işçilik
= 400 + (100 x 0,40) = 440 birim.
Genel üretim giderleri
= 400 + (100 x 0,50) = 450 birim.
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9.1.3. Birim Maliyetler
Bu sistemde, bir safhanın birim maliyeti hesaplanırken önce direkt malzeme
maliyetinin, direkt işçilik maliyetinin ve genel üretim giderlerinin birim maliyeti hesaplanır.
Hesaplama, ilgili ayda yapılan maliyetlerin eşdeğer birimlere bölünmesi şeklindedir. Daha
sonra bulunan birim maliyetler toplanarak safhanın toplam birim maliyeti bulunur. Yukarıdaki
örnekte mayıs ayı maliyetlerinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:
Direkt malzeme
: 230.000 TL
Direkt işçilik
: 154.000 TL
Genel üretim giderleri
: 189.000 TL
Bu durumda safhanın birim maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Direkt malzeme
: 230.000 / 460 =
500 TL
Direkt işçilik
: 154.000 / 440 =
Genel üretim giderleri
: 189.000 / 450 =
Toplam

350 TL
420 TL
1.270 TL / eşdeğer

birim

9.1.4. Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
Herhangi bir departmanın tamamlayıp kendisinden sonraki departmana devrettiği
üretim maliyeti, safhanın birim maliyeti ile devredilen üretim miktarının çarpılmasıyla bulunur.
Örneğimizde 400 birim tamamlanmıştı. Dolayısıyla, bu safhanın tamamlayıp devrettiği
üretimin maliyeti 508.000 (400 * 1.270) TL’dir. Ancak, bu durum dönem başında bu safhada
herhangi bir yarı mamul stoku olmaması durumunda geçerlidir. Yarı mamul stoku olması
durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağı ilerdeki bölümlerde açıklanmıştır.

9.1.5. Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
Belirli bir dönem sonunda her safhada henüz tamamlanmamış üretim söz konusu
olabilir. Bu durumda her safhanın yarı mamul maliyeti farklı olacağından ayrı ayrı
hesaplanması gerekir. Bütün safhalardaki yarı mamullerin toplam değeri işletmenin yarı mamul
stokunun değerini verir. Bir safhanın yarı mamul stokunun değeri, yarı mamullerin eşdeğer
birimleri ile safhanın birim maliyetleri çarpılarak bulunur. Yukarıdaki örneğe göre yarı mamul
stokunun değeri aşağıdaki gibi olacaktır:

Eşdeğer birim

Birim

Maliyetler

Toplam
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Direkt malzeme
:60 (100 * 0,60)
500
30.000 TL
Direkt işçilik
:40 (100 * 0,40)
350
Genel üretim giderleri :50 (100 * 0,50)
420
Yarı
mamul
stokunun
65.000 TL

14.000 TL
21.000 TL
toplam
değeri:

Tablo 1: Yarı Mamul Stokunun Değeri
Şimdi yöntemin uygulanmasını basit bir üretim yapısında açıklamaya çalışalım.

9.2. Örnek Çalışma-1
İşletmemiz tek bir ürün üretmektedir. Üretim iki safhada (aşamada-departmanda)
gerçekleştirilmektedir. Mart 2011 ayı başında herhangi bir yarı mamul stoku yoktur. Mart ayı
içinde herhangi bir fire de söz konusu değildir. Mart ayına ilişkin üretim ve maliyet bilgileri
aşağıdaki gibidir:
I. SAFHA II. SAFHA
Üretim Bilgisi:
Üretime başlanan

3.200

Devralınan

2.700

Tamamlanıp devredilen

2.700

2.400

500

300

Dönem sonu yarı mamul stoku

Maliyet Bilgisi:
Direkt malzeme

78.000

Direkt işçilik

45.600

Genel üretim giderleri
Toplam

37.800
52.200

64.900

25.800

188.500

115.800

Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku Tamamlanma Dereceleri
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

% 60
% 30

% 40
% 70

% 50

% 60

Tablo 2: Mart Ayına İlişkin Üretim Ve Maliyet Bilgileri
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Verilen bilgilere göre birinci safha, 3.200 birimin üretimine ay içinde başlamış ve bunun
2.700 birimini tamamlayarak ikinci safhaya devretmiştir. 500 birim ise henüz tamamlanmamış,
yarı mamul olarak durmaktadır. Takip eden ay (Nisan) ayı içinde tamamlanarak ikinci safhaya
devredilecektir.
Birinci safha, 2.700 tamamlanmış ve 500 birimlik kısmen tamamlanmış üretimi 188.500
(direkt malzeme 78.000, direkt işçilik 45.600 ve genel üretim giderleri 64.900) TL maliyetle
gerçekleştirmiştir. Aynı ay içinde ikinci safha, birinci safhadan devraldığı 2.700 birim üzerinde
çalışmış ve bunun 2.400 birimini tamamlayarak mamul ambarına devretmiştir. Henüz
tamamlayamadığı 300 birim vardır. Bu üretimi de 115.800 (direkt malzeme 37.800, direkt
işçilik 52.200 ve genel üretim giderleri 25.800) TL maliyetle gerçekleştirmiştir. Bu maliyetler
yalnızca ikinci safhanın yapması gereken işlerin maliyetidir (kümülatif maliyetler değildir).
İkinci safhadaki 300 birimlik yarı mamul, birinci safha tarafından belirli bir maliyetle
üretilmiş ve ikinci safhaya devredilmiştir. İkinci safha bunlar üzerinde çalışmış ve fakat henüz
bitirememiştir. Dolayısıyla, içinde birinci safhanın tam maliyetleri ve tamamlanma derecelerine
göre de ikinci safhanın kısmi maliyetleri vardır. Mart sonu itibariyle işletmenin 2.400
tamamlanmış ürünü (mamul) ve 800 (500 birim birinci safhada ve 300 birim ikinci safhada)
kısmen tamamlanmış (yarı mamul) ürünü vardır.
Bu açıklamalar ışığında örneğin çözümü aşağıdaki gibi olacaktır.
I.Safha
Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Birinci safhada ay içinde 3.200 birimin üretimine başlanmıştır. Buradan birinci safhanın
aybaşında 3.200 birimin üretimine başladığını anlamamak gerekir. Değişik günlerde, değişik
miktarlarda ürünün üretimine başlanmış ve toplamı 3.200 birimdir. Dönem başında yarı mamul
stoku olmadığı için üretime giren miktar 3.200 birimdir. Üretimden çıkan miktar, ay sonunda
safhanın geriye bakıldığında neler yaptığının tablosudur. Buna göre, 2.700 birim tamamlanmış
ve ikinci safhaya devredilmiştir. 500 birim ise henüz tamamlanmamıştır. Bu durumda fiziki
akış tablosu aşağıdaki gibi olacaktır:
Üretime giren miktar
Üretime başlanan
Üretimden çıkan miktar
Tamamlanıp devredilen
Dönem sonu yarı mamul stoku

3.200
3.200

3.200
2.700
500

Tablo 3: Örnek-1 / 1.Safha / Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
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Eşdeğer Birimler
Eşdeğer birim, safhanın yaptığı işin tam birim cinsinden ifadesidir. Dolayısıyla,
üretimden çıkan miktarın eşdeğer birimi hesaplanır. Birinci safha 2.700 birimi tamamlamış ve
kendisinden sonraki safhaya devretmiştir. Dolayısıyla 2.700 birim zaten tamdır.
Dolayısıyla buna yarı mamul stokunun eşdeğer biriminin eklenmesi gerekir. Dönem
sonu yarı mamul stokunun eşdeğer birimleri ise stok miktarının tamamlanma dereceleri ile
çarpılması sonucu bulunur.
Tamamlanıp

Eşdeğer
devredilen
Direkt malzeme

+ yarı mamul stoku x

2.700

Direkt işçilik

Dönem sonu
derecesi

+ ( 500
2.700

Tamamlanma

x

+ ( 500

= birimler
0,60 )

= 3.000

x

0,30 )

=

x

0,50 )

=

2.850
Genel üretim giderleri

2.700

+ ( 500

2.950
Tablo 4: Örnek-1 / 1.Safha / Eşdeğer Birimler
Tablodan da görüldüğü gibi, birinci safhada direkt malzeme açısında 3.000, direkt
işçilik açısında 2.850 ve genel üretim giderleri açısından 2.950 tam birime eşdeğer üretim
yapılmıştır. Burada tam birimden kastedilen, bitmiş, mamul olmuş ürünler değildir, yalnızca bu
safhanın yaptığı üretimin bütünüdür.
Birim Maliyetler
Birinci safhanın mart ayında yaptığı maliyetler, eşdeğer birimlere bölündüğünde bu
safhanın birim maliyetleri hesaplanmış olur.
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

78.000 / 3.000 = 26
45.600 / 2.850 = 16
64.900 / 2.950 = 22
Toplam

64 TL / eşdeğer birim

Tablo 5: Örnek-1 / 1.Safha / Birim Maliyetler
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Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
Birinci safha, mart ayında 2.700 birim tamamlayıp devrettiğine göre ve yaptığı işin bu
ayki birim maliyeti 64 TL olduğuna göre, tamamlanıp devredilen üretimin maliyeti aşağıdaki
gibi olacaktır:
2.700 * 64 = 172.800 TL
Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Değeri
Temmuz ayında birinci safhada 188.500 TL maliyet yapılmış ve bunun 172.800 TL’si
tamamlanıp devredilen üretime ait olduğuna göre, geri kalan tutarın yarı mamuller içinde
olması gerekir. Dolayısıyla, yarı mamul stokunun değeri 15.700 (188.500 – 172.800) TL’dir.
Ancak, bu hesaplamada yarı mamul stokunun toplam maliyeti bulunmakla beraber,
maliyet unsurları itibariyle dökümünü görmek mümkün değildir. Mart ayında eşdeğer birim
başına maliyetlerin ne olduğu bir önceki aşamada hesaplanmıştı. Dönem sonu yarı mamul
stokunun eşdeğer birimleri de bilindiğine göre, maliyet unsurlarına göre maliyet dökümü
aşağıdaki gibi olacaktır:

Direkt malzeme
Direkt işçilik

Dönem sonu yarı mamul

Birim

stokunun eşdeğer birimi

maliyet

Toplam

26

7.800

300 (500 x 0,60)
150 (500 x 0,30)

16

2.400
Genel üretim giderleri

250 (500 x 0,50)

22

5.500

Toplam
15.700
Tablo 6: Örnek-1 / 1.Safha / Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunu Değeri

II.Safha
Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
İkinci safhada, mart ayı başında herhangi bir yarı mamul stoku yoktur. Dolayısıyla
yalnızca birinci safhadan devraldığı 2.700 birim üzerinde çalışacaktır. Ay içinde bu miktarın
2.400 birimlik kısmını tamamlamış, 300 birimlik kısım ise henüz tamamlanmamıştır. Buna göre
fiziki akış tablosu aşağıdaki gibi olacaktır:
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Üretime giren miktar

2.700

Önceki safhadan devralınan

2.700

Üretimden çıkan miktar

2.700

Tamamlanıp devredilen

2.400

Dönem sonu yarı mamul stoku

300

Tablo 7: Örnek-1 / 2.Safha / Fiziki Artış (Miktar Dengesi)
Eşdeğer Birimler
Eşdeğer birimler yukarıda açıklandığı gibi tamamlanıp devredilen miktar ile dönem
sonu yarı mamul stoku eşdeğer biriminin toplamıdır ve bu safha için aşağıdaki gibi olacaktır:
Tamamlanıp
Devredilen
Direkt malzeme

Dönem sonu

+ yarı mamul stoku x derecesi

2.400

Direkt işçilik

+ ( 300
2.400

Eşdeğer

Tamamlanma

x

+ ( 300

= birimler
0,40 )

= 2.520

x

0,70 )

=

x

0,60 )

=

2.610
Genel üretim giderleri

2.400

+ ( 300

2.580
Tablo 8: Örnek-1 / 2.Safha / Eşdeğer Birimler
Birim Maliyetler
Birim maliyetler, safhanın ilgili aydaki maliyetlerin eşdeğer birimlere bölünmesiyle
bulunur. Bulunan birim maliyetler yalnızca ikinci safhanın birim maliyetleridir.
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

37.800 / 2.520 = 15
52.200 / 2.610 = 20
25.800 / 2.580 = 10
Toplam

45 TL / eşdeğer birim

Tablo 9: Örnek-1 / 2.Safha / Birim Maliyetler
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Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
İkinci safhanın tamamlayıp mamul ambarına devrettiği 2.400 birim, her iki safhada da
işlem görerek mamule dönüşmüştür. Dolayısıyla bu noktadaki maliyeti hesaplanırken, her iki
safhanın birim maliyetleri toplamı ile çarpmak gerekir.
2.400 * ( 64 + 45) = 261.600 TL

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
İkinci safhanın dönem sonu yarı mamul stoku, birinci safhanın kendisi ile ilgili işleri
yapıp ikinci safhaya devrettiği ve bu safhanın kendisi ile ilgili bölümünü henüz
tamamlayamadığı üretimi temsil eder. Dolayısıyla ikinci safhadaki yarı mamul stokunun
maliyeti iki bölümden oluşmaktadır:
Önceki safhanın maliyeti ve bu safhanın maliyeti. Önceki safha maliyeti, yarı mamul
stok miktarı ile önceki safhanın birim maliyeti çarpılarak bulunur. Bu safhanın maliyeti ise yarı
mamul stokuna ilişkin yapılan işin eşdeğeri ile safhanın birim maliyetleri çarpılarak bulunur.
Dönem sonu yarı mamul Birim
stokunun eşdeğer birimi maliyet

Toplam

Önceki safha maliyeti (devralınan)

300

64

19.200

Direkt malzeme

120 (300 x 0,40)

15

1.800

Direkt işçilik

210 (300 x 0,70)

20

4.200
Genel üretim giderleri

180 (300 x 0,60)

10

1.800

Toplam

27.000

Tablo 10: Örnek-1 / 2.Safha / Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti

9.3. Örnek Çalışma-2
Üretimini iki safhada gerçekleştiren bir işletmenin Eylül 2011 ayı üretim ve maliyet
bilgileri aşağıdaki gibidir:
I. SAFHA II. SAFHA
Miktarlar:
Üretime başlanan
Devralınan
Tamamlanıp devredilen

24.000
-

20.000

20.000

16.000
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Dönem sonu yarı mamul stoku

3.000

Fire

1.000

3.200
800

Maliyetler:
Direkt malzeme

424.000

Direkt işçilik

218.000

Genel üretim giderleri
Toplam

352.000
864.000

309.000

784.000

951.000

2.000.000

Dönem sonu yarı mamul stokunun tamamlanma dereceleri:
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

% 40
% 60

% 50
% 40

% 20

% 30

Tablo 11: Bir İşletmenin Eylül 2011 Ayı Üretim Ve Maliyet Bilgileri
Verilerden de görüldüğü gibi her iki safhada da fire vardır. Öncelikle fire kavramını ve
maliyetler üzerindeki etkisini açıklamakta yarar vardır. Safha maliyet sisteminde fireden kast
edilen malzeme kayıpları değil, üretilen ürünün hasarlı olmasıdır. Üretim sırasında oluşan
firenin maliyeti, sağlam ürünlerin içinde kalır. Örneğin, 100 TL maliyete katlanılmış ve 10
birim sağlam ürün üretilmiş, 2 birim de fire oluşmuşsa, bu durumda katlanılan maliyet sağlam
çıktılara bölünür. Örneğimizde birim maliyet 10 (100/10) TL’dir. Bu tutarın içinde oluşan
firenin etkisi de vardır.
Safha maliyet sisteminde fire konusunda dikkat edilmesi gereken ikinci husus da ikinci
ve daha sonraki safhalarda oluşan firenin iki türlü etkisinin olduğudur. Örneğin, dördünce
safhada fire olması, hem kendisinden önceki safhalarda yapılan maliyetin ve hem de o safhada
firenin oluştuğu ana kadar yapılan maliyetlerin boşa gitmesi anlamına gelir. Şimdi bu
açıklamalar ışığında yukarıdaki fireli örneği çözelim.

I. SAFHA
Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Üretime giren miktar
Üretime başlanan

24.000
24.000
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Üretimden çıkan miktar

24.000

Tamamlanıp devredilen

20.000

Dönem sonu yarı mamul stoku

3.000

Fire

1.000

Tablo 12: Örnek-2 / 1.Safha / Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Eşdeğer Birimler
Direkt malzeme Direkt işçilik
Tamamlanıp devredilen
20.000
20.000
Dönem sonu yarı mamul stoku

1.200
21.200

GÜG
20.000
1.800

600

21.800

20.600

Tablo 13: Örnek-2 / 1.Safha / Eşdeğer Birimler
Birim Maliyetler
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

424.000 / 21.200 = 20
218.000 / 21.800 = 10
309.000 / 20.600 = 15
Toplam

45 TL/Birim

Tablo 14: Örnek-2 / 1.Safha / Birim Maliyetler
Yukarıdaki hesaplamalarda da görüldüğü gibi fire olması durumunda, ilgili safhada
oluşan maliyetler sağlam birimlerin eşdeğer birimlerine bölünür. Bulunan birim maliyet
firenin etkisi ile daha yükselmiştir. Bu aşamada firenin etkisinin ne kadar olduğunu
belirlemek mümkün değildir. Çünkü fire olan ürünün, fire olmasaydı tamam mı yoksa yarım
mı olacağını bilmek mümkün değildir. Hesaplanan birim maliyetin fireden dolayı yüksek
olduğunu matematiksel olarak doğrulamak mümkündür. Çünkü, fire olmasaydı eşdeğer
birimler daha yüksek çıkardı ve aynı maliyetlerin daha büyük eşdeğer birimlere bölünmesi
durumunda daha düşük birim maliyet çıkardı.
Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
20.000 * 45 = 900.000 TL
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Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
Direkt malzeme

1.200 x 20 = 24.000

Direkt işçilik

1.800 x 10

Genel üretim giderleri

600 x 15

= 18.000

= 9.000

Toplam

51.000 TL

Tablo 15: Örnek-2 / 1.Safha / Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
II.Safha
Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Üretime giren miktar

20.000

Üretime başlanan (Devralınan)

20.000

Üretimden çıkan miktar

20.000

Tamamlanıp devredilen

16.000

Dönem sonu yarı mamul stoku

3.200

Fire

800

Tablo 16: Örnek-2 / 2.Safha / Fiziki Akış (Miktar Dengesi)
Eşdeğer Birimler
Direkt malzeme
Tamamlanıp devredilen

16.000

Dönem sonu yarı mamul stoku

1.600

Direkt işçilik

GÜG

16.000

16.000

1.280

960

17.600

17.280

16.960

Tablo 17: Örnek-2 / 2.Safha / Eşdeğer Birimler
Birim Maliyetler
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

352.000 / 17.600 = 20
864.000 / 17.280 = 50
784.000 / 16.960 = 40
Toplam

110
178

Tablo 18: Örnek-2 / 2.Safha / Birim Maliyetler
Bulunan 110 TL birim maliyet, bu safhada oluşan 800 birimlik firenin ikinci safhanın
birim maliyetine olan etkisini de içermektedir.
Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
Daha önce de açıklandığı üzere İkinci safhada oluşan 800 birimlik firenin iki türlü etkisi
vardır. İlki birinci safhadan devralınan üretimin maliyetine olan etkisidir. Çünkü birinci safha
sağlam olarak ve belirli bir maliyetle (45 TL/birim) ürettiği ürünü ikinci safhaya devretmiş,
ama ikinci safhada bunlar hasar görerek fireye dönüşmüştür. Bu durumda devralınan üretimin
birim maliyeti artmıştır. Artışın ne kadar olduğu aşağıdaki gibi hesaplanır. Önce fire miktarı ile
birinci safhanın birim maliyeti çarpılır.
800 * 45 = 36.000 TL
Daha sonra bulunan bu tutar, sağlam ürün sayısına bölünür.
36.000 / 19.200 = 1,875 TL
Bulunan bu tutar her bir firenin birim maiyete olan etkisini gösterir. Birinci safhanın
birim maliyetine eklenirse, firenin etkisini de içeren birinci safha birim maliyeti bulunmuş olur.
45 + 1,875 = 46,875 TL/Birim
Aynı hesaplama, aşağıda görüldüğü gibi devralınan üretimin toplam maliyeti sağlam
ürün sayısına bölünerek de bulunabilir.
900.000 / 19.200 = 46,875
Bu durumda, ikinci safhanın tamamlayıp mamul ambarına devrettiği üretimin maliyeti
aşağıdaki gibi hesaplanır.
16.000 x ( 46,875 + 110) = 2.510.000
Görüldüğü gibi tamamlanıp devredilen üretim miktarı, birinci ve ikinci safhanın birim
maliyetler toplamı ile çarpılmaktadır.
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Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
Önceki safha maliyeti (devralınan) (3.200 * 46,875)
Direkt malzeme
Direkt işçilik
Genel üretim giderleri

(1.600 * 20

)

(1.280 * 50
( 960 * 40

)

Toplam

150.000
32.000
)

64.000

38.400
284.400

Tablo 19: Örnek-2 / 2.Safha / Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
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Giriş
Safha maliyet sisteminde, dönem başında yarı mamul stoku olması durumunda
uygulanabilecek iki yöntem vardır. FİFO Yöntemi ve Tartılı Ortalama Yöntemi. FİFO
yönteminde birim maliyet hesaplanırken yalnızca ilgili ayda gerçekleşen maliyetler, aynı ay
içinde yapılan işin eşdeğer birimine bölünür. Tartılı ortalama yönteminde ise dönem başı yarı
mamul stokunun önceki ay maliyetleri ile ilgili ayın maliyetleri toplanır ve dönem başı yarı
mamul stokunun önceki ay yapılan kısmının eşdeğer birimi ve bu ay yapılan işin eşdeğer birimi
toplamına bölünerek tartılı ortalama birim maliyet hesaplanır. Tartılı ortalama yönteminin
uygulanma kolaylığı olmakla birlikte, dönemler arasında malzeme fiyatlarında ya da ücretlerde
önemli farklılıklar varsa uygulanmamalıdır.
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10. SAFHA MALİYET SİSTEMİ - II

Önceki bölümde safha maliyet sisteminin esasları açıklanmıştı. Açıklamayı
kolaylaştırmak amacıyla kullanılan örneklerde dönem başı yarı mamul stoku olmadığı
varsayılmıştı. Oysa bu pek de gerçekçi değildir. Hemen hemen üretim yapan her işletmede
dönem başında yarı mamul stoku bulunmaktadır. Dönem başında yarı mamul stoku olması
durumda, herhangi bir safhanın maliyeti hesaplanırken uygulanabilecek iki yöntem söz
konusudur.
1.
2.

FİFO yöntemi
Tartılı ortalama yöntemi

FİFO yönteminde, ilgili safhanın birim maliyeti hesaplanırken dönem başı yarı mamul
stokunun önceki dönem maliyetleri dikkate alınmaz. Yani birim maliyet hesabı yapılırken
yalnızca ilgili ayda gerçekleşen maliyetler, yine aynı ay içinde yapılan işlerin eşdeğer birimine
bölünür. Bu yöntemin uygulanabilmesi için dönem başı yarı mamul stokunun tamamlanma
derecesinin doğru olarak hesaplanması gerekir.

Şekil 1: Mamul Ambarı - 1
Yukarıdaki şekil yardımıyla yöntemin uygulanmasını açıklamaya çalışalım. Montaj
bölümünün Mayıs 2011 ayı başında 200 birime eşdeğer (kolaylık olması için tüm maliyet
unsurları açısından aynı olduğunu kabul edelim) yarı mamul stoku var. Yarı mamul stokunun
maliyeti 6.000 TL olsun.
Montaj bölümü 400 birime eşdeğer (kolaylık olması için tüm maliyet unsurları açısından
aynı olduğunu kabul edelim) iş yapmış ve yarı mamulleri tamamlayarak mamul ambarına
devretmiştir. Bu işlem için Mayıs 2011 ayında 30.000 TL harcanmış ve başkacada iş
yapılmamıştır.
FİFO yönteminde yukarıda da açıklandığı üzere yalnızca Mayıs ayı maliyetleri, yine
yalnızca aynı ay içinde yapılan işin eşdeğer birimine bölünecektir. Dolayısıyla, Montaj
bölümünün Mayıs 2011 ayı birim maliyeti 75 (30.000/400) TL olacaktır.
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Buna karşılık dönemler arasında maliyetlerde önemli bir değişiklik (hammadde
fiyatında önemli bir artış, toplu iş sözleşmesine göre işçilikte önemli bir artış) yoksa, bu
durumda tartılı ortalama yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde, yarı mamul stokunun önceki
dönem maliyetleri ile ilgili dönem maliyetlerinin tartılı ortalaması alınır. Bu nedenle, uygulama
kolaylığı vardır.
Yukarıdaki örneğe dönersek, Mayıs 2011 ayı birim maliyetini bulabilmek için dönem
başı yarı mamul stokunun önceki ay maliyeti ile Mayıs 2011 ayı maliyetleri toplanır.
Örneğimizde bu tutar 36.000 (6.000 + 30.000) TL’dir. Bulunan tutar, dönem başı stokunun
önceki yapılan kısmı ve bu ay tamamlanan kısmının toplam eşdeğer birimine
bölünür.Örneğimizde bu toplam 600 (200 + 400) birimdir. Dolayısıyla Mayıs 2011 ayı birim
maliyeti 60 TL’dir.
Görüldüğü gibi bu yöntemde birim maliyet daha düşük çıkmıştır. Bunun nedeni önceki
ay (Nisan) maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. Daha önce de vurgulandığı gibi dönemler
arasında maliyetler önemli ölçüde farklı ise tartılı ortalama yöntemi yanıltıcı sonuçlar vereceği
için kullanılmaması gerekir. Ama örneğimizdeki veriler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi
olsaydı, tartılı ortalama yönteminin uygulanmasında hiçbir sakınca olmazdı.

Şekil 2: Mamul Ambarı - 2
Bu durumda tartılı ortalama yöntemi kullanıldığında da birim maliyet 75 TL çıkar
(15.000 + 30.000)/(200 + 400).

10.1. Örnek Çalışma
Şimdi her iki yöntemin nasıl uygulandığını tek safhalı (aşamalı) bir örnekle açıklamaya
çalışalım. İşletmemiz safha maliyet sistemi kullanmaktadır ve tek bir üretim departmanı
(İşleme) vardır. İşletmenin Haziran 2011 ayı üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku:
Miktar

200 kg

Maliyetler:
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Direkt Malzeme Maliyeti

790 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

785 TL

GÜG

600 TL

Mayıs Ayı Üretimi:
Üretime başlanan

800 kg

Tamamlanıp devredilen

900 kg

Mayıs Ayı Maliyetleri:
Direkt Malzeme Maliyeti

4.150 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

3.400 TL

GÜG

5.220 TL

Tamamlanma Dereceleri:

Direkt Malzeme
Direkt İşçilik
GÜG

DBYS

DSYS

% 60

% 50

% 40

% 30
% 50

% 70

Tablo 1: İşletmenin Haziran 2011 Ayı Üretim Ve Maliyet Bilgileri
Görüldüğü gibi işletmenin Haziran 2011 ayı başında 200 kg yarı mamul stoku vardır.
Bununla ilgili olarak önceki ay (Mayıs ayında) toplam 2.175 (790 + 785 + 600) TL maliyete
katlanılmıştır. Haziran ayı içinde 800 kg yeni üretime başlanmıştır.
Haziran ayı içinde 900 kg mamul tamamlanarak ambara devredilmiştir. Haziran ayında
gerçekleşen maliyetler toplamı 12.770 (4.150 + 3.400 + 5.220) TL’dir. Dönem başı ve dönem
sonu yarı mamul stokunun tamamlanma dereceleri yukarıda belirtildiği gibidir.

10.1.1. Fifo Yöntemi
Önceki bölümde de açıklandığı gibi İşleme departmanı Haziran 2011 ayı maliyetleri beş
aşamada hesaplanır.
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Fiziki Akış

Safha maliyet sisteminin ilk aşaması fiziki akışın oluşturulması, yani miktar
kontrolüdür. Basit ama en önemli aşamadır. Çünkü burada yapılacak herhangi bir hata
maliyetlerin yanlış hesaplanması anlamına gelir. Fiziki akış oluşturulurken temel kural,
üretime giren miktar ile üretimden çıkan miktarın eşit olması gerektiğidir. Örneğimizin
fiziki akışı aşağıda belirtildiği gibidir. Görüldüğü gibi üretime giren miktar ve üretimden
çıkan miktar aynı, 1.000 kg’dir.
Üretime Giren Miktar

1.000

DBYS

200

Üretime Başlanan

800

Üretimden Çıkan Miktar

1.000

Tamamlanıp Devredilen

900

DBYS

200

Başlanıp Bitirilen

700

DSYS

100

Tablo 2: Üretime Giren Miktar Ve Üretimden Çıkan Miktar
FİFO yönteminde fiziki akış çıkarılırken, tamamlanıp devredilen üretimin ne kadarlık
kısmının dönem başı yarı mamul stoku, ne kadarlık kısmının da ilgili dönemde başlanıp bitirilen
olduğunun bilinmesi gerekir. Örneğimizde, Haziran ayı içinde 900 kg tamamlanıp mamul
ambarına konulduğu verilerde belirtilmişti. Bu durumda, öncelikle bu miktarın 200 kg’lık
kısmının dönem başı yarı mamul stoku (FİFO – İlk Giren İlk Çıkar) geri kalan 700 kg’lık kısmın
ise Haziran ayında sıfırdan başlanıp bitirilenler olması gerekir.

Eşdeğer Birimler

FİFO yönteminde eşdeğer birimler hesaplanırken, yalnızca ilgili ayında yapılan işlerin
(çıktıların) eşdeğer birimi hesaplanır. Örneğimizde İşleme departmanı, Haziran ayı içinde 200
kg’lık yarı mamul stokunu tamamlamış ve mamul ambarına devretmiştir. Ayrıca, 700 kg yeni
üretime başlanmış ve Haziran ayı içinde tamamlanarak mamul ambarına konulmuştur. Haziran
ayında üretimine başlanan 100 kg ise kısmen tamamlanmış ve dönem sonunda yarım olarak
durmaktadır. FİFO yönteminde, yalnızca yukarıda sıralanan işlerin (çıktıların) eşdeğer birimi
hesaplanır. Bu durumda, örneğimizin eşdeğer birim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.
Direkt Malzeme
Tamamlanıp Devredilen
DBYS

80

Direkt İşçilik

120

GÜG

100
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Başlanıp bitirilen
DSYS

700
50

700
30

700
70

830

850

870

Tablo 3: Eşdeğer Birim Tablosu - 1
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi yalnızca Haziran ayı içinde yapılan işin eşdeğer
birimi hesaplanmıştır. Hatırlanacağı gibi dönem başı yarı mamul stoku 200 kg idi. Direkt
malzeme açısından %60 tamam olduğu için Haziran ayında geri kalan %40’lık bölüm, yani 80
(200*0,40) kg’ye eşdeğer iş yapılmıştır.
Aynı şekilde, direkt işçilik açısından % 40 tamam olduğu için geri kalan %60’lık bölüm
Haziran ayında yapılmıştır. Bu nedenle, eşdeğer birim hesaplanırken dönem başı yarı mamul
stoku bir eksi tamamlanma derecesi ile çarpılır. Direkt işçilik açısından eşdeğer birim 120
(200*0,60) kg’dir. GÜG eşdeğer birimi 100 (200*1-0,50) kg’dir.
Haziran ayında 700 kg sıfırdan başlanmış ve yine aynı ay içinde tamamlanarak mamul
ambarına konulmuştur. Bu durumda tüm maliyet unsurları açısından eşdeğer birimi yine yanı,
yani 700 kg’dir.
Tamamlanma dereceleri, ilgili tarihte ne kadarlık bölümün tamamlandığını gösterir. Bu
nedenle, dönem sonu yarı mamul stokunun direkt malzeme açısından tamamlanma derecesinin
%50 olması, %50’lik bölümünün Haziran ayında yapıldığını anlamına gelir. Dolayısıyla,
dönem sonu yarı mamul stokunun eş değer birimini bulabilmek için stok miktarının
tamamlanma dereceleri ile çarpılması yeterlidir.

Birim Maliyetler
FİFO yönteminde birim maliyetler hesaplanırken, yalnızca ilgili ayda gerçekleşen
maliyetler, yine aynı ay içinde yapılan işin eşdeğer birimine bölünür. Bir önceki aşamada,
Haziran ayı içinde yapılan işlerin eşdeğer birimleri hesaplandığına göre Haziran ayı
maliyetlerini bu rakamlara bölmek yeterli olacaktır.

Haziran ayı maliyetleri
Eşdeğer birimler
Birim maliyet

Direkt Malzeme

Direkt İşçilik

GÜG

4.150

3.400

5.220

830

850

870

5

4

6 = 15

TL
Tablo 4: Haziran Ayı Maliyetleri
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Tablodan da görüldüğü gibi İşleme bölümü Haziran 2011 birim maliyeti 15
TL/kg’dir.

Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti

Bu aşamada İşleme departmanının Haziran ayı içinde tamamlayıp mamul ambarına
devrettiği üretimin maliyeti hesaplanır. Hesaplama yaparken, işleme departmanının Haziran
ayında tamamlayıp devrettiği üretimin nelerden oluştuğunu hatırlamaya çalışalım. Öncelikle,
200 kg’lık DBYS tamamlanıp mamul ambarına konuldu.
İkinci olarak, Haziran ayında başlanan 700 kg tamamlanıp mamul ambarına devredildi.
Dolayısıyla, tamamlanıp devredilen üretimin maliyetini bulabilmek için bu iki unsurun
maliyetini bulmak gerekir. Öncelikle DBYS ile başlayalım. Dönem başı yarı mamul stoku ile
ilgili olarak önceki ay (Mayıs ayı) 2.175 TL maliyet yapılmıştı. Haziran ayında ek maliyetlere
katlanılarak tamamlanıp mamul ambarına konuldu. Tamamlayabilmek için yapılan iş eşdeğer
birim tablosunda görülmektedir.
Yapılan işin birim maliyeti ise birim maliyet tablosunda yer almaktadır. 700 kg ise
Haziran ayında başlanıp bitirilmiş ve Haziran ayı birim maliyetleri, birim maliyet tablosunda
görüldüğü gibidir. Bu açıklamalar ışığında, tamamlanıp devredilen üretimin maliyeti aşağıdaki
gibi olacaktır.
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku

3.655

Önceki ay (Mayıs ayı) maliyetleri

2.175

Direkt malzeme

790

Direkt işçilik

785

GÜG

600

Haziran ayı maliyetleri
Direkt malzeme

1.480
(80*5)

400

Direkt işçilik

(120*4)

480

GÜG

(100*6)

600

Başlanıp Bitirilen (700*15)
10.500
TOPLAM

14.155 TL

Tablo 5: Devredilen Üretimin Maliyeti
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi işletmenin Haziran ayında tamamlayıp mamul
ambarına devrettiği üretimin maliyeti 14.155 TL’dir. Bu durumda, Haziran ayında üretilen
mamullerin birim maliyeti ise 15,73 (14.155/900) TL olacaktır. Görüldüğü gibi Haziran ayı
birim maliyeti 15 TL olmakla birlikte, tamamlanıp mamul ambarına devredilen mamullerin
birim maliyeti 15,73 TL çıkmıştır. Bunun nedeni, dönem başı yarı mamul stokunun önceki ay
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maliyetleridir. Önceki ay maliyetler daha yüksekmiş ki mamullerin birim maliyeti, Haziran ayı
birim maliyetinden yüksek çıktı.

Dönem Sonu Stokunun Maliyeti

Safha maliyetinde son aşama, dönem sonunda elde kalan stokların maliyetinin
bulunmasıdır. Bu bilgi finansal raporlama açısından da önemlidir. Çünkü, Haziran ayı sonunda
hazırlanacak bilançoda yarı mamul stokunun kaç lira gözükeceği bu hesaplama sonunda belli
olacaktır. Dönem sonu yarı mamul stokunun maliyeti bulunurken yapılacak işlem, eşdeğer
birimiyle birim maliyetlerin çarpılmasıdır.
Direkt İşçilik

Direkt Malzeme
DSYS eşdeğer birimleri

50

Haziran ayı birim maliyetleri
DSYS maliyeti

30
5

250

GÜG
70

4

6

120

420 = 790

TL
Tablo 6: Haziran Ayı Birim Maliyetleri

10.1.2. Tartılı Ortalama Yöntemi
Fiziki Akış

Tartılı ortalama yönteminde fiziki akış tablosunun oluşturulması yine aynı şekildedir.
Ancak bu yöntemde, birim maliyet hesaplaması yapılırken dönem başı yarı mamul stokunun
önceki ay maliyetleri ile tartılı ortalama alındığı için tamamlanıp devredilen üretimin ne
kadarının DBYS, ne kadarının da başlanıp bitirile olduğu bilgisine gerek yoktur.
Üretime Giren Miktar

1.000

DBYS

200

Üretime Başlanan

800

Üretimden Çıkan Miktar

1.000

Tamamlanıp Devredilen

900

DSYS

100

Tablo 7: Üretime Giren ve Çıkan Miktar

Eşdeğer Birimler
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Tartılı ortalama yönteminde eşdeğer birimler hesaplanırken, dönem başı yarı mamul
stokunun önceki dönem yapılan kısmı da toplama dahil edilir. Eşdeğer birim tablosu aşağıdaki
gibi olur.
Direkt İşçilik

Direkt Malzeme
Tamamlanıp Devredilen
DSYS

900

900

GÜG
900

50

30

70

950

930

970

Tablo 8: Eşdeğer Birim Tablosu – 2

Birim Maliyetler
Tartılı ortalama yönteminde, dönem başı yarı mamul stokunun önceki dönem
maliyetleri ile ilgili dönem maliyetleri toplanır ve yukarıda olduğu gibi dönem başı yarı mamul
stokunun önceki dönem yapılan kısmı da dahil toplam çıktıların eşdeğer birimlerine bölünerek
birim maliyetler bulunur.
Direkt İşçilik

Direkt Malzeme
DBYS önceki dönem maliyetleri 790

GÜG

785

600

Haziran ayı maliyetleri

4.150

3.400

5.220

Toplam

4.940

4.185

5.820

950

930

970

5,20

4,50

Eşdeğer birimler
Birim maliyet
15,70 TL

6 =

Tablo 9: DBYS Önceki Dönem Maliyetleri

Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti

Tartılı ortalama yönteminde tamamlanıp devredilen üretimin maliyeti hesaplanırken, bir
önceki aşamada hesaplanan birim maliyet tartılı ortalama olduğu için DBYS dahil tamamlanıp
devredilen miktar ile hesaplanan birim maliyetin çarpılması yeterlidir.
900*15,70 = 14.130 TL

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
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Dönem sonu yarı mamul stokunun maliyeti, FİFO yönteminde olduğu gibi dönem sonu
yarı mamul stokunun eşdeğer birimleri ile birim maliyetin çarpılması suretiyle hesaplanır.

Direkt Malzeme
DSYS eşdeğer birimleri

50

Haziran ayı birim maliyetleri
DSYS maliyeti

Direkt İşçilik
30

5,20
260

GÜG
70

4,50
135

6
420 = 815

TL
Tablo 10: Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti

199

Uygulamalar

200

Uygulama Soruları

201

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

202

Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)

Cevaplar
1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…

203

11. SAFHA MALİYET SİSTEMİ - III

204

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.

205

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

206

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

.
.

207

Anahtar Kavramlar

208

Giriş
Safha maliyet sisteminde, dönem başında yarı mamul stoku olması durumunda
uygulanabilecek iki yöntem vardır. FİFO Yöntemi ve Tartılı Ortalama Yöntemi. Bu bölümde,
birden fazla safha (üretim departmanı) olması durumunda ve ayrıca fire olması durumunda her
iki yöntemin nasıl uygulandığı örnekler yardımıyla açıklanacaktır.
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11.1. Örnek
ABC İşletmesi tek bir ürün üretmekte ve safha maliyet sistemi uygulamaktadır. Üretim
iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayı üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.

Dönem başı yarı mamul stoku:
Miktar
Maliyetler:
Devralınan
Direkt malzeme
Direkt işçilik
GÜG
Mayıs ayı üretim ve maliyet bilgileri:
Üretime başlanan
Tamamlanıp devredilen
Maliyetler:
Devralınan
Direkt malzeme
18.000 TL
Direkt işçilik
40.590 TL
GÜG
24.000 TL

İşleme

Montaj

1.500

700
22.000 TL
8.000 TL
5.800 TL

3.500
4.000
-

22.640 TL
7.000 TL
8.200 TL

?
3.600
?
56.000 TL
42.000 TL
20.000 TL

Tamamlanma dereceleri:
Direkt işçilik
GÜG

DB
% 40 % 80
% 75 % 25

DS

DB DS
% 50 % 40
% 45 % 65

Tablo 1: Mayıs Ayı Üretim Ve Maliyet Bilgileri
İşleme departmanında malzeme işlemin başında, Montaj departmanında ise işlemin
sonunda konulmaktadır.
İstenilenler: FİFO ve Tartılı Ortalama Yöntemlerine göre her iki departmanın Mayıs
ayı;
-

Fiziki akış tablosunu hazırlayınız.
Eşdeğer birimlerini hesaplayınız.
Birim maliyetlerini hesaplayınız.
Tamamlanıp devredilen üretimin maliyetini hesaplayınız.
Dönem sonu yarı mamul stokunun değerini hesaplayınız.
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Çözüm
Örnek işletmenin her iki departmanında da dönem başı yarı mamul stoku
bulunmaktadır. Bu durumda FİFO, ya da Tartılı Ortalama yönteminden birinin kullanılması
gerekir. Soruda her iki yönteme göre çözüm istendiğine göre önce FİFO yöntemine göre
çözelim.

11.1.1. Fifo Yöntemiyle Çözüm
İşleme Departmanı
Fiziki Akış

Fiziki akış (miktar dengesi), hesaplamalara başlamadan miktarlarda herhangi bir
yanlışlık yapılmadığını görmek açısından önemli bir aşamadır. İlgili departmanın üretmek için
başladığı miktar ile çıktı miktarının eşit olması gerekir.
Üretime Giren Miktar

5.000

DBYS

1.500

Üretime Başlanan

3.500

Üretimden Çıkan Miktar

5.000

Tamamlanıp Devredilen

4.000

DBYS

1.500

Başlanıp Bitirilen

2.500

DSYS

1.000

Tablo 2: Fifo Yöntemiyle Fiziki Akış Tablosu - I

Eşdeğer Birimler

Hatırlanacağı gibi eşdeğer birimler çıktıların tam birim cinsinden ifadeleridir. Bu
nedenle, fiziki akış tablosunda üretimden çıkan bölümüne bakılır. FİFO yönteminde çıktıların
yalnızca ilgili dönemde yapılan kısmının dikkate alındığı unutulmamalıdır. Dönem başı yarı
mamul stoku ile ilgili eşdeğer birim hesaplanırken, miktar ile bir eksi tamamlanma dereceleri
çarpılır.
Soruda, İşleme departmanında kullanılan direkt malzemenin işlemin başında konulduğu
belirtilmiştir. Malzemenin işlemin başında konulması, ilgili departmanda yapılması gereken
işleme başlamadan önce o departmanda kullanılması gereken malzemenin tamamının
kullanıldığı anlamına gelir. Bu durumda, söz konusu departmanda herhangi bir zamanda oluşan
yarı mamuller malzeme açısından tamdır. Başka bir deyişle tamamlanma derecesi yüzde
yüzdür. İşleme departmanının FİFO yöntemine göre eşdeğer birim tablosu aşağıdaki gibidir.
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Tamamlanıp
devredilen
DBYS
Başlanıp
bitirilen
DSYS

Direkt
Malzeme

Direkt
İşçilik

GÜG

0
2.500

900
2.500

375
2.500

1.000
800
3.500
4.200
Tablo 3: Fifo Yöntemine Göre Eşdeğer Birim Tablosu - I

250
3.125

Yukarıdaki eşdeğer birim tablosundan da görüldüğü gibi dönem başı yarı mamul
stokunun eşdeğer birimleri hesaplanırken yalnızca ilgili dönemde (Mayıs ayında) yapılan kısım
dikkate alınır. Bu nedenle, stok miktarı ile bir eksi tamamlanma dereceleri çarpılarak eşdeğer
birimler hesaplanmıştır.

Birim Maliyetler
FİFO yönteminde birim maliyetleri bulabilmek için ilgili dönemin (örnekte Mayıs ayı)
maliyetleri bulunan eşdeğer birimlere bölünür.

Mayıs ayı
maliyetleri
Eşdeğer
birimler

GÜG

Direkt
Malzeme
56.000

Direkt
İşçilik
42.000

20.000

3.500

4.200

3.125

16

10

6,40

Birim
maliyetler

Tablo 4: Fifo Yöntemine Göre Birim Maliyetler Tablosu - 1
Tablodan da görüldüğü gibi İşleme departmanının Mayıs ayı birim maliyeti 32,40
(16+10+6,40) TL’dir.

Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti

Mayıs ayında tamamlanıp, Montaj departmanına devredilenler, dönem başı yarı mamul
stoku ve başlanıp bitirilenlerdir. Maliyetleri ise aşağıdaki gibi hesaplanır.
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku
47.200
Önceki ay (Nisan ayı) maliyetleri
35.800
Direkt malzeme
22.000
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Direkt işçilik
8.000
GÜG
5.800
Mayıs ayı maliyetleri
11.400
Direkt malzeme
0
Direkt işçilik (900*10)
9.000
GÜG

(375*6,40)

2.400
Başlanıp Bitirilen (2.500*32,40)
81.000
TOPLAM
128.200 TL
Tablo 5: Fifo Yöntemine Göre Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
Tablosu – 1

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti
Dönem sonu yarı mamul stokunun maliyeti, dönem sonu stokunun eşdeğer birimleri ile
birim maliyetlerin çarpılması sonucu bulunur. İşleme departmanının Mayıs ayı sonundaki 1.000
birimlik yarı mamul stokunun maliyet dökümü aşağıdaki gibidir.

DSYS eşdeğer
birimleri
Mayıs ayı birim
maliyetleri
DSYS
maliyetleri

Direkt
Malzeme
1.000

Direkt
İşçilik
800

GÜG
250

16

10

6,40

16.000

8.000

1.600

Tablo 6: Fifo Yöntemiyle Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti Tablosu - I
Tablodan da görüldüğü gibi dönem sonu yarı mamul stokunun toplam maliyeti 25.600
(16.000 + 8.000 + 1.600) TL’dir.
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Montaj Departmanı

İşleme departmanına ilişkin maliyet hesaplamaları tamamlandıktan sonra, ikinci safha
olan Montaj departmanına geçebiliriz. Önceki departmanda olduğu gibi beş aşamada
maliyetler hesaplanacaktır.

Fiziki Akış
Üretime Giren Miktar

4.700

DBYS

700

Devralınan

4.000

Üretimden Çıkan Miktar

4.700

Tamamlanıp Devredilen

3.600

DBYS

700

Başlanıp Bitirilen

2.900

DSYS

1.100

Tablo 7: Fifo Yöntemiyle Fiziki Akış Tablosu – II

Eşdeğer Birimler

Montaj departmanında malzeme işlemin sonunda konulmaktadır. Yani yapılması
gereken işlemler tamamlandıktan sonra en son işlem olarak malzeme konulmakta, dolayısıyla
malzemesi konulan ürünler mamul ambarına gönderilmektedir. Bu nedenle, ilgili departmanda
görülen yarı mamullerin malzemesi henüz konulmamış, yani tamamlanma derecesi yüzde
sıfırdır. Önceki departmanda açıklandığı üzere dönem başı yarı mamul stokunun eşdeğer
birimleri hesaplanırken, stok miktarı bir eksi tamamlanma dereceleri ile çarpılır.
Tamamlanıp
devredilen
DBYS
Başlanıp bitirilen
DSYS

Direkt
Malzeme

Direkt
İşçilik

GÜG

0
2.900

700
2.900

350
2.900

385
2.900

1.100
4.000

0
3.600

440
3.690

715
4.000

Devralınan

Tablo 8: Fifo Yöntemiyle Eşdeğer Birimler Tablosu - II
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Birim Maliyetler
Mayıs ayı
maliyetleri
Eşdeğer
birimler

Devralınan
128.200

Direkt
Malzeme
18.000

Direkt
İşçilik
40.590

GÜG
24.000

3.600

3.690

4.000

4.000

Birim
32,05
5
11
maliyetler
Tablo 9: Fifo Yöntemiyle Montaj Departmanı Birim Maliyetler Tablosu - II

4

Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti

Montaj departmanının Mayıs ayında tamamlayıp mamul ambarına koyduğu ürünler,
dönem başı yarı mamul stoku ve başlanıp bitirilenlerden oluşmaktadır. Dönem başı yarı mamul
stoku, önceki ay İşleme departmanından belirli bir maliyetle alınmış (aşağıda görüldüğü gibi
22.640 TL), üzerinde çalışılmış (15.200 TL maliyet yapılmış ve tamamlanamamıştır.
Mayıs ayında ise 9.600 TL ilave maliyetle tamamlanmıştır. Dolayısıyla, bitmiş haldeki
maliyeti aşağıda da görüldüğü gibi 47.500 TL’dir. Ayrıca, Mayıs ayında İşleme
departmanından devralınıp, yine aynı ay içinde tamamlanan 2.900 birimin maliyeti 81.000 TL
olduğu için tamamlanıp devredilen üretimin toplam maliyeti 128.200 TL olacaktır.
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku
47.500
Önceki safha (İşleme departmanı) maliyeti
22.640
Önceki ay (Nisan ayı) maliyetleri
15.200
Direkt malzeme
0
Direkt işçilik
7.000
GÜG
8.200
Mayıs ayı maliyetleri
9.660
Direkt malzeme (700*5)
3.500
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Direkt işçilik (350*11)
3.850
GÜG

(385*6)

2.310
Başlanıp Bitirilen (2.900*32,40)
81.000
TOPLAM
128.200 TL
Tablo 10: Fifo Yöntemiyle Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti Tablosu II

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti

Montaj departmanında bulunan yarı mamul stoku, Mayıs ayında İşleme departmanından
devralınan ancak henüz tamamlanamayan ürünlerdir. Bu nedenle, İşleme departmanından
devralınan maliyetine Montaj departmanın maliyetleri eklenerek toplam maliyet bulunur.

DSYS eşdeğer

Devralınan
1.100

Direkt
Malzeme
0

Direkt
İşçilik
440

GÜG
715

birimleri
Mayıs ayı birim
maliyetleri
TOPLAM

32,05

35.255

0

11

4

4.840

2.860

Tablo 11: Fifo Yöntemiyle Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti Tablosu
- II
Tablodan da görüldüğü gibi Montaj departmanı Mayıs ayı sonundaki yarı mamul
stokunun toplam maliyeti 42.955 TL’dir.
Şimdi aynı örneği Tartılı Ortalama yöntemine göre çözelim.

11.1.2. Tartılı Ortalama Yöntemi
İşleme Departmanı
Fiziki Akış
Fiziki akış (miktar dengesi), FİFO yöntemiyle aynıdır. Ancak, bu yöntemde tamamlanıp
devredilen üretimin ne kadarının DBYS ya da başlanıp bitirilen olduğu önemli değildir. Çünkü
tartılı ortalama hesaplanmaktadır.
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Üretime Giren Miktar

5.000

DBYS

1.500

Üretime Başlanan

3.500

Üretimden Çıkan Miktar

5.000

Tamamlanıp Devredilen

4.000

DSYS

1.000

Tablo 12: Tartılı Ortalama Yönteminde Fiziki Akış Tablosu - I

Eşdeğer Birimler

Bu yöntemde, dönem başı yarı mamul stokunun ne kadarlık bölümünün önceki ayda, ne
kadarlık bölümünün ilgili ayda yapıldığına bakılmaksızın tamamı dikkate alınır.
Bu nedenle eşdeğer birim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.
Direkt
Direkt
GÜG
Malzeme
İşçilik
Tamamlanıp
4.000
4.000
4.000
devredilen
DSYS
1.000
800
250
5.000
4.800
4.250
Tablo 13: Tartılı Ortalama Yönteminde Eşdeğer Birim Tablosu – I

Birim Maliyet
Tartılı Ortalama yönteminde birim maliyet hesaplanırken, dönem başı yarı mamul
stokunun önceki ay maliyetine, ilgili ay (Mayıs ayı) maliyetleri eklenerek, eşdeğer birimlere
bölünür.
Direkt
Direkt
GÜG
Malzeme
İşçilik
DBYS önceki
22.000
8.000
5.800
ay maliyeti
Mayıs ayı
56.000
42.000
20.000
maliyetleri
TOPLAM
78.000
50.000
25.800
Eşdeğer

5.000

4.800

4.250

birimler
Birim
15,60
10,41
6,07
maliyetler
Tablo 14: Tartılı Ortalama Yönteminde Birim Maliyet Tablosu - I
Tablodan da görüldüğü gibi İşleme departmanı mayıs ayı birim maliyeti 32,08 (15,60
+ 10,41 + 6,07) TL’dir.
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Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti

Tartılı Ortalama yönteminde tamamlanıp devredilen üretimin maliyetini bulabilmek için
tamamlanıp devredilen üretim miktarı ile birim maliyetler çarpılır. Dolayısıyla İşleme
departmanının Mayıs ayında tamamlayıp Montaj departmanına devrettiği üretimin maliyeti
aşağıdaki gibi olacaktır.
4.000* 32,08 = 128.320 TL

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti

Dönem sonu yarı mamul stokunun maliyeti, dönem sonu stokunun eşdeğer birimleri ile
birim maliyetlerin çarpılması sonucu bulunur. Buna göre İşleme departmanının Mayıs ayı
sonundaki 1.000 birimlik yarı mamul stokunun maliyet dökümü aşağıdaki gibidir.

DSYS eşdeğer
birimleri
Mayıs ayı birim
maliyetleri

Direkt
Malzeme
1.000
15,60

İşçilik

Direkt

GÜG

800

250

10,41

6,07

DSYS
15.600
8.328
maliyetleri
1.517,65
Tablo 15: Tartılı Ortalama Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti Tablosu – I
Tablodan da görüldüğü gibi dönem sonu yarı mamul stokunun toplam maliyeti
25.445,65 (15.600 + 8.328 + 1.517,65) TL’dir.

Montaj Departmanı

İkinci safha olan Montaj departmanının maliyetleri, daha önce de açıklandığı üzere
yine beş aşamada hesaplanacaktır.

Fiziki Akış
Üretime Giren Miktar

4.700

DBYS

700

Devralınan
Üretimden Çıkan Miktar

4.000
4.700

Tamamlanıp Devredilen

3.600

DSYS

1.100

Tablo 16: Tartılı Ortalama Yönteminde Fiziki Akış Tablosu - II
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Eşdeğer Birimler

Montaj departmanında malzeme işlemin sonunda konulmaktadır. Bu nedenle,
sonu yarı mamul stokunun malzeme açısından tamamlanma derecesi yüzde sıfırdır.
Direkt
Direkt
Devralınan
Malzeme
İşçilik
Tamamlanıp
3.600
3.600
3.600
devredilen
DSYS
1.100
0
440
4.700
3.600
4.040
Tablo 17: Tartılı Ortalama Yönteminde Eşdeğer Birim Tablosu - II

dönem

GÜG
3.600
715
4.315

Birim Maliyetler
Tartılı Ortalama yönteminde birim maliyetler hesaplanırken dönem başı yarı mamul
stokunun önceki ay maliyetleri ile ilgili ayın maliyetleri toplanır ve eşdeğer birimlere bölünür.
Direkt
Direkt
Devralınan
Malzeme
İşçilik
GÜG
DBYS
22.640
7.000
8.200
önceki ay maliyeti
Mayıs ayı
128.320
18.000
40.590
24.000
maliyetleri
TOPLAM
150.960
18.000
47.590
32.200
Eşdeğer
birimler

4.000

3.600

4.040

4.315

Birim
maliyetler

37,74

5

11,77

7,46

Tablo 18: Tartılı Ortalama Yönteminde Birim Maliyet Tablosu – II

Tamamlanıp Devredilen Üretimin Maliyeti
Daha önce de açıklandığı üzere, bu yöntemde tamamlanıp devredilen üretimin
maliyetini bulabilmek için tamamlanıp devredilen üretim miktarı ile ilgili ayın tartılı ortalama
biri maliyetini çarpmak yeterlidir.
3.600 * 61,97 = 223.092 TL
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Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti

DSYS
eşdeğer birimleri
Mayıs ayı
birim maliyetleri
TOPLAM

Devralınan
1.100

Direkt
Malzeme
0

37,74

41.514

0

Direkt
İşçilik
440

GÜG
715

11,77

7,46

5.178,80

5.333,90

Tablo 19: Tartılı Ortalama Dönem Sonu Yarı Mamul Stokunun Maliyeti Tablosu – II
Mayıs ayı sonunda Montaj departmanında bulunan 1.100 birimlik yarı mamul stokunun
maliyeti 52.026,70 (41.514 + 5.178,80 + 5.333,90) TL’dir.
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Giriş
İşletmeler, üretim şekillerine ve yönetimin bilgi gereksinimine bağlı olarak sipariş
maliyet sistemi ya da safha maliyet sistemi kullanmaktadırlar. Genellikle safha maliyet sistemi
uygulayan işletmelerde, belirli bir ortak maliyet sonucunda birden çok ürün ortaya
çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda, katlanılan ortak maliyetin bir şekilde üretilen ürünlere pay
edilmesi gerekir. Yaygın olarak kullanılan yöntemler, fiziki miktarları esas alan yöntem, nihai
satış değerlerini esas alan yöntem, ayırım noktasındaki satış değerlerini esas alan yöntem ve
sabit brüt kar yöntemidir. İşletme yöneticileri, işletmenin üretim şekline bağlı olarak maliyet
akışını en iyi temsil eden yöntemi seçeceklerdir.
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12. BİLEŞİK MALİYET - I

Bazı üretim şirketlerinde belirli bir aşamadan sonra aynı anda birden fazla ürün ortaya
çıkabilir. Sonucunda birden fazla ürünün oluştuğu aşmada katlanılan maliyetlere (direkt
malzeme, direkt işçilik ya da GÜG olabilir) bileşik (ortak) maliyet denir.
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi belirli bir işlemin sonucunda iki farklı ürün ortaya
çıkmaktadır. Birbirinden farklı ürünlerin ayrıştığı (oluştuğu) noktaya ayırım noktası denir.

Şekil 1: Belirli Bir İşlemin Sonucunda İki Farklı Ürün Ortaya Çıkışı
İşletmenin gerek ilgili döneme ait satılan malların maliyetini hesaplayabilmek için ve
gerekse de dönemin sonundaki mal stokunun maliyetini hesaplayabilmek için katlanılan ortak
maliyeti bir şekilde ayırım noktasından sonra ortaya çıkan ürünlere pay etmesi gerekir.
Bu aşamada öncelikle ortaya çıkan ürünlerin bileşik (ortak-esas) ürün ya da yan ürün
olarak tanımlanması gerekir. Bileşik ürünler, işletmenin üretmek istediği ve satış değeri yüksek
olan ürünlerdir. Yan ürün ise işletmenin üretim isteği olmamakla birlikte, üretim şeklinden
dolayı zorunlu olarak ortaya çıkan ve satış değeri çok düşük olan ürünlerdir. Bileşik ürünler ile
yan ürünler zaman içinde yer değiştirebilir.
Örneğin; Benzin üretimi için petrol rafine edildiğinde, beraberinde pek çok ürün daha
ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlarda bu ürünlerin önemli bir kısmının kullanım alanı sınırlı
olduğu için yan ürün niteliğindeydi. Ancak, daha sonraları petro kimya sektöründeki gelişmeler
doğrultusunda bu ürünlerin kullanım alanları arttığından bileşik ürüne (hatta bir kısmı
benzinden de pahalı ürünler oldu) dönüşmüşlerdir.
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Bileşik maliyet, sipariş ya da safha maliyet sistemine alternatif bir maliyet belirleme
sistemi değildir. Genellikle, safha maliyet sistemi kullanan bir üretim şirketlerinde, üretimin
herhangi bir aşamasında bileşik maliyet sorunu ile karşılaşabilir.
Bileşik maliyetten yan ürünlere herhangi bir maliyet dağıtımı yapılmaz. Düşük bir bedel
ile de olsa satışından elde edilen gelirin muhasebeleştirilmesinde iki yöntem uygulanabilir;
1. Elde edilen satış geliri, bileşik (ortak) ürünlerin maliyetinden düşülür.
2. Elde edilen satış geliri, gelir olarak kaydedilir ve gelir tablosunda diğer
gelirler bölümünde gösterilir.

12.1. Bileşik Maliyetin Ürünlere Dağıtılması
Bileşik maliyetin, bileşik ürünlere dağıtılmasında aşağıdaki yöntemlerden biri
kullanılabilir.
1.
2.
3.
4.

Fiziki miktarları esas alan yöntem
Nihai satış değerlerini esas alan yöntem
Ayırım noktasındaki satış değerlerini esas alan yöntem
Sabit brüt kar yöntemi

Şimdi bir örnek yardımıyla bu yöntemleri açıklamaya çalışalım.
Örnek: Arıkim İşletmesi, belirli maddeleri karıştırıp belirli işlemlerden geçirerek iki
farklı kimyasal (Athenol ve Bethenol) elde etmektedir. Athenol, alıcısı olan ve piyasada
kilogramı 6 TL’den satılan bir maddedir. Ancak, işletme bu ürünü dışarıya satmak yerine ilave
işlemlerden geçirerek yeni bir ürüne (Kathenol) dönüştürmekte ve kilogramını 10 TL’den
satmaktadır. Bethenol ise kullanımı olan bir ürün değildir. Bu nedenle, satışı mümkün olmayan
bu ürün, ilave işlemlere tabi tutulmaktadır.
Yapılan bu işlemler sonucunda iki farklı ürün (Letex ve Metex) ortaya çıkmaktadır.
Letex, kilogramı 40 TL’den ve Metex ise kilogramı 15 TL’den satılmaktadır. Ocak 2011 ayında
işletme, 120.000 TL ortak maliyete katlanarak 4.000 kg Athenol ve 6.000 kilogram Bethenol
elde etmiştir. 4.000 kg Athenol’den kilogram başına 3,75 TL ek maliyete katlanılarak, 5.000
Kg Kathenol elde edilmiştir. Bethenol ise 54.000 TL ek maliyet ile işlenmiş ve 1.500 kg Letex
ve 6.000 kg Metex elde edilmiştir.
Yukarıda detaylı olarak açıklanan örnek, uzun anlatımdan kaçınmak amacıyla aşağıdaki
gibi şekil ile de gösterilebilir. Şekilde ürünler ilk harfleri ile gösterilmiştir. Takip eden örnekler
anlatılırken de kolaylık olması için aşağıdaki gösterimden yararlanılacaktır.
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Şekil 2: Örneğin Şekillerle Gösterimi

Şimdi yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak bileşik ürün olan K, L ve M ürünlerinin
maliyetlerini hesaplayalım.

12.1.1. Fiziki Miktarları Esas Alan Yöntem
Bu yöntemde, ortak maliyetler bileşik ürünlere miktarları ile orantılı olarak dağıtılırlar.
Basit ve uygulama kolaylığı olan bu yöntemin her zaman uygulanması mümkün olmayabilir.
Örneğin, bir mezbahanın satın aldığı koyunun maliyeti ortak maliyettir. Koyundan elde edilen
bonfile, pirzola, kemikli et vb. bileşik ürünlerdir. Eğer fiziki miktarları esas alarak koyunun
maliyeti pay edilirse en ağır olan kemikli et, maliyetten en fazla pay alan ürün olacaktır.
Örneğin işletme, maliyeti esas alan bir fiyatlama yöntemi kullanırsa bu durumda en
pahalı ürün kemikli et olur ki bu da pek gerçekçi olmaz. Ama bazı işletmelerde, ortak
maliyetin önemli kısmını malzeme oluşturmakta, dolayısıyla malzeme maliyeti de miktar
arasında pozitif bir ilişki olmaktadır. Bu durumda, fiziki miktarları esas alan yöntemin
kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Örneğin, çelik sac alıp, onu değişik ebatlarda
çelik borulara dönüştüren bir işletme, sac maliyetini ürünlere miktarları ile orantılı olarak
dağıtabilir.
Yukarıdaki rakamsal örnek üzerinden yöntemin uygulamasını açıklamaya çalışalım.
Öncelikle ilk aşamada oluşan ve 120.000 TL olan bileşik maliyetin, bu maliyete katlanılarak
elde edilen bileşik ürünlere (A ve B) pay edilmesi gerekir. Bu işlemin fiziki miktarları esas alan
yöntemle nasıl yapıldığı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
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Miktar

Oran

Bileşik
Maliyet

Dağıtılan Ek
Maliyet
Maliyet

Toplam
Maliyet

Birim
Maliyet

4.000

0,40

120.000

48.000

15.000

63.000

12,60

6.000

0,60

120.000

72.000

54.000

126.000

120.000

69.000

189.000

Ürünler
A
B
10.000

Tablo 1: İşlemin Fiziki Miktarları Esas Alan Yöntemle Yapılışının Tablosu
Tablodan da görüldüğü gibi bileşik ürünlerin miktarları (4.000 kg ve 6.000 kg) kendi
içinde oranlanarak dağıtım yüzdeleri hesaplanır. Daha sonra, bileşik maliyet bu oranlarla
çarpılarak ürünlere dağıtılan maliyet bulunur. Örneğimizde A’ya düşen pay 48.000 TL ve
B’ye düşen pay ise 72.000 TL’dir. Her iki üründe bu şekilde satılmadıklarına göre yapılan ek
maliyetin bu tutarlara ilave edilmesi gerekir. A ürünü için kg başına 3,75 TL ek maliyet
yapılmıştır. A ürünü 4.000 kg olduğuna göre yapılan ek maliyet 15.000 (4.000*3,75) TL’dir.
Dolayısıyla, K ürünün toplam maliyeti 63.000 (48.000 + 15.000) TL ve birim maliyeti de
12,60 TL’dir.
B ürününe ortak maliyetten dağıtılan 72.000 TL ve daha sonra yapılan 54.000 TL ek
maliyet, L ve M ürünlerinin bileşik maliyetidir. Dolayasıyla 126.000 (72.000 + 54.000) TL’nin
aynı şekilde ürünlerin miktarları ile orantılı olarak L ve M ürünlerine pay edilmesi gerekir.
Yapılacak işlem, yine benzer şekilde önce ürünlerin miktarları toplanarak yüzdeleri hesaplanır.
Bulunan oranlarla, bileşik maliyet çarpılarak ürünlere dağıtılan maliyet bulunur.
Örneğimizde bu tutarlar sırasıyla 25.200 TL ve 100.800 TL’dir. Daha sonra ek maliyet
yapılmadığı için bu tutarlar L ve M ürünlerinin toplam maliyetini oluşturmaktadır. Bulunan
tutarlar miktarlara bölünerek birim maliyetler hesaplanır. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi
her iki ürünün maliyeti de 16,80 TL’dir. Fiziki miktarları esas alan yöntemde, bileşik maliyet
miktarlarla orantılı olarak dağıtıldığı için aynı ortak maliyet neticesinde oluşan ürünleri birim
maliyetleri her zaman aynı olur.
Ürünler Miktar
1.500

Oran
0,20

Bileşik
Maliyet
126.000

0,80

126.000

Dağıtılan Ek
Maliyet
Maliyet
25.200 -

Toplam
Maliyet
25.200

Birim
Maliyet
16,80

100.800

16,80

L
6.000

100.800

-

M
7.500

126.000

126.000

Tablo 2: Bileşik Maliyet Tablosu
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12.1.2. Nihai Satış Değerlerini Esas Alan Yöntem
Bu yöntemde ortak maliyetler, ürünlere satış değerleri ile orantılı olarak dağıtılır.
Burada hesaplamaya esas olan satış değeri, ürünün nihai (en son aşamadaki) satış değeridir.
Örneğin, A ürününden X ve Y ürünleri elde edilip satılıyorsa, A ürününün nihai satış değeri X
ve Y ürünlerinden elde edilen satış gelirlerinin toplamıdır.
Yöntemin uygulanışını aynı örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. 120.000 TL olan
başlangıçtaki ortak maliyet, A ve B ürünlerine nihai satış değerleri ile orantılı olarak dağıtılır.
Dağıtım oranlarının bulunabilmesi için her iki ürünün de nihai satış değerlerinin bulunması
gerekir. A ürünün nihai satış değeri, bu üründen elde edilen ve satılan K ürünün satış geliri
kadar yani 50.000 TL’dir.
B ürünün satış değeri ise bu üründen elde edilen ve satılan L ve M ürünlerinin satış
gelirleri toplamı olan 150.000 (1.500*40 + 6.000*15) TL’dir.
Nihai satış değerleri oranlandığında dağıtım oranı % 25 ve % 75 bulunur. Ortak
maliyet bu oranlarla çarpılarak A ve B ürünlerine dağıtılan maliyet bulunur.
Dağıtılan maliyetlere ek maliyetler eklendiğinde daha sonraki aşamada oluşan ürünlerin
toplam maliyeti bulunur. A ürününden yalnızca K ürünü elde edildiği için bulunan 45.000 TL
maliyet, K ürünün toplam maliyetidir. Bu tutar, miktara bölünerek birim maliyet bulunur.

rünler
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Tablo 3: A ve B Ürünleri İçin Bileşik Maliyet Tablosu - I
B ürününe dağıtılan 90.000 TL ve daha sonra yapılan 54.000 TL ek maliyetin toplamı
L ve M ürünlerinin ortak maliyetini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki tablonun benzeri
bu kez L ve M için hazırlanacaktır. Ortak maliyet olan 144.000 TL, L ve M ürünlerinin nihai
satış değerleri ile orantılı olarak bu ürünlere dağıtılır.

Bileşik

Dağıtılan Ek

Toplam

Birim
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Ürünler

Nihai
Değeri

Satış Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

Maliyet

L

60.000

0,40

144.000

57.600

-

57.600

38,40

M

90.000

0,60

144.000

86.400

-

86.400

14,40

150.000

144.000

144.000

Tablo 4: L ve M Ürünleri İçin Bileşik Maliyet Tablosu - I

12.1.3. Ayırım Noktasındaki Satış Değerlerini Esas Alan Yöntem
Bu yöntemde, ortak maliyetler ürünlere ayırım noktasındaki satış değerleri ile orantılı
olarak dağıtılır. Bazı ürünlerin ayırım noktasında satış değeri olmayabilir. Bu durumda, yapılan
ek maliyetlerin satış değerine kendisi kadar değer kattığı varsayılarak ürünlerin ayırım
noktasındaki tahmini satış değerleri bulunur. Bulunan bu değere tahmini net gerçekleşebilir
değer denir.
Örneğimize geri dönersek, A ürünün ayırım noktasındaki satış değeri 24.000 (4.000*6)
TL’dir. Buna karşılık B ürünün satış değeri bilinmemektedir. Yöntemin kabul ettiği varsayıma
göre, daha sonra yapılan 54.000 TL ek maliyet, L ve M ürünlerinin satış değerlerinin 150.000
TL olmasında kendisi kadar yani 54.000 TL katkısı olmuştur. Bu durumda, B ürünün ayırım
noktasındaki tahmini net gerçekleşebilir değeri 96.000 (150.000 – 54.000) TL olmalıdır.
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi maliyet dağıtım oranları sırasıyla %20 ve % 80’dir.
Bulunan bu oranlarla ortak maliyet olan 120.000 TL çarpılarak ürünlere dağıtılacak maliyetler
bulunur.
Ayırım
Bileşik
Dağıtılan Ek
Toplam Birim
Ürünler Noktasındaki Satış Oran Maliyet Maliyet
Maliyet Maliyet Maliyet
Değeri
A
24.000
0,20
120.000 24.000
15.000 39.000 7,80
B
96.000
0,80
120.000 96.000
54.000 150.000
120.000
120.000 69.000 189.000
Tablo 5: A ve B Ürünleri İçin Bileşik Maliyet Tablosu - II
Tablodan da görüldüğü gibi ortak maliyetten A ürününe düşen pay 24.000 TL ve B
ürününe düşen pay ise 96.000 TL’dir. Yapılan ek maliyet bu tutarlara eklendiğinde, sonraki
aşamada ürünlerin ortak maliyeti bulunmuş olur. A ürününden yalnızca K ürünü üretildiği için
bulunan 39.000 TL toplam maliyet, K ürünün toplam maliyetidir. Üretim miktarına bölünerek
birim maliyet bulunur.
B ürününe yapılan ek maiyet sonucunda iki farklı ürün ortaya çıktığı için toplam maliyet
sütununda gözüken 150.000 TL, L ve M ürünlerinin ortak maliyetidir. Dolayısıyla, aynı
yöntemle yani ayırım noktasındaki satış değerleri ile orantılı olarak pay edilecektir. Dağıtım
sonucunda L ve M ürünlerinin toplam maliyeti ve birim maliyetleri aşağıdaki gibi olacaktır.
236

Ayırım
Noktasındaki Satış
Ürünler Değeri
Oran

Bileşik

Dağıtılan Ek

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

Maliyet

L

60.000

0,40

150.000

60.000

-

60.000

40,00

M

90.000

0,60

150.000

90.000

-

90.000

15,00

150.000

Toplam

150.000

Birim

150.000

Tablo 6: L ve M Ürünleri İçin Bileşik Maliyet Tablosu – II

12.1.4. Sabit Brüt Satış Karı Yöntemi
Bu yöntemde, işletmenin sattığı her bileşik üründen elde ettiği brüt karlılık oranının aynı
olduğu varsayılır. Dolayısıyla, yöntemin uygulamasında ilk aşama, işletmenin brüt satış karlılık
oranının belirlenmesidir. Örneğimizde, işletmenin satış gelirleri aşağıdaki gibidir:
K Ürünü

5.000 * 10,00 = 50.000 TL
L Ürünü
1.500 * 40,00 = 60.000 TL
M Ürünü
6.000 * 15,00 = 90.000 TL
TOPLAM
200.000 TL

Tablo 7: İşletmenin Satış Gelirleri
Ocak 2011 ayı toplam maliyetleri 189.000 (120.000 + 15.000 + 54.000) TL olduğuna
göre, işletmenin brüt satış karı 11.000 TL ve brüt satış karlılık oranı ise 0,055 (11.000/200.000)
olacaktır. Bu yöntemde, her ürünün brüt satış karlılık oranın sabit ve işletmenin toplam brüt
satış karlılık oranı ile aynı olduğu varsayıldığına göre ürünlerin toplam maliyetleri ve birim
maliyetleri aşağıdaki gibi olacaktır:

ÜRÜNLER

SATIŞ
GELİRİ
(TL)

BRÜT SATIŞ
KARLILIK
ORANI

BRÜT
SATIŞ
KARI (TL)

TOPLAM BİRİM
MALİYET MALİYET

K

50.000

0,055

2.750

47.250

9,450

L

60.000

0,055

3.300

56.700

37,800

M

90.000

0,055

4.950

85.050

14,175

Tablo 8: Ürünlerin Toplam Maliyetleri Ve Birim Maliyetleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Önceki bölümde, bileşik maliyet kavramı ve bileşik maliyetin bileşik ürünlere
dağıtılmasında kullanılan yöntemler açıklanmıştı. Bu bölümde, konunun daha iyi
anlaşılabilmesi için örnekler çözülecektir.
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13.1. Örnek – 1
A İşletmesinin 2010 yılı üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Birim satış fiyatları
20 kg
30 kg

?

7.500 TL

K

A

15 kg

10.000 TL

L
300.000 TL

20 kg

1.450 TL/kg

B

25 kg

16.000 TL

M
35 kg

50 kg

?

9.000 TL

N

C
20 kg
Şekil 1: A İşletmesinin
2010 Yılı Üretim Ve Maliyet
Bilgileri

11.750 TL

O

İşletme, ortak maliyetlerin ürünlere dağıtılmasında fiziki miktarları esas alan yöntemi
kullanmaktadır. Yapılan hesaplama sonucunda, L ürününün birim maliyeti 6.000 TL ve N
ürünün birim maliyeti ise 7.400 TL bulunmuştur.
İstenilenler: İşletme nihai satış değerlerini esas alan yöntemi kullanmış olsaydı;
a.
K, L, M, N ve O ürünlerinin birim maliyetleri kaç lira olurdu?
b.
Bir müşteri, işletmenin yıllık A ürünü üretiminin tamamını 6.100
TL/kg’dan almayı teklif etmiştir. Sizce bu teklif kabul edilebilir mi?
Çözüm
Sorudan anlaşıldığı üzere, işletme 300.000 TL ortak maliyet sonucunda 30 kg A ürünü,
20 kg B ürünü ve 50 kg C ürünü elde etmiştir. A ürünü bu aşamada satılabilir bir ürün değildir.
Bu nedenle, ek maliyet yapılmış ve K ve L ürünleri elde edilmiştir. Yapılan ek maliyetin tutarı
soruda verilmemiştir. B ürünü, kilogram başına 1.500 TL ek maliyet yapılarak M ürününe
dönüştürülmüştür.
C ürünü ise bu aşamada kilogramı 4.000 TL’den satılabilirken, işletme ek maliyet
yapmayı tercih etmiştir. Soruda tutarı verilmemiş olan ek maliyetle N ve O ürünleri elde
edilmiştir. Dolayısıyla, işletme K, L, M, N ve O ürünleri üretip satan bir işletmedir.
Soruda işletmenin ortak maliyetleri fiziki miktarları esas alan yöntemle dağıttığı ve bu
yöntemde L ürününün birim maliyeti 6.000 TL ve N ürünün birim maliyeti ise 7.400 TL olarak
hesaplandığı belirtilmiştir. Sorunun ilk şıkkında, nihai satış değerlerine esas alan yönteme göre
birim maliyetlerin kaç lira olacağı sorulmaktadır.
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Öncelikle sorunun çözülebilmesi için fiziki miktarları esas alan yöntemi kullanarak
bilinmeyen ek maliyetlerin bulunması gerekmektedir. Bunun için kullanmamız gereken bilgi,
fiziki miktarları esas alan yöntemde aynı ortak maliyet sonucunda elde edilen ürünlerin birim
maliyetlerinin aynı olacağı bilgisidir.
Başlangıçtaki 300.000 TL ortak maliyet, fiziki miktarları esas alan yönteme göre
dağıtıldığında ürünlere düşen paylar aşağıdaki gibi olur.

Ürünler

Bileşik

Dağıtılan

Miktar

Oran

Maliyet

Maliyet

A

30 kg

0,30

300.000

90.000

B

20 kg

0,20

300.000

60.000

C

50 kg

0,50

300.000

150.000

100 kg

300.000

Tablo 1: Fiziki Miktarları Esas Alan Yönteme Göre Dağıtıldığında Ürünlere Düşen
Paylar
Daha öncede açıklandığı gibi fiziki miktarları esas alan yöntemde, K ve L ürünün birim
maliyetleri aynı olmak zorundadır. L ürününün birim maliyeti 6.000 TL olduğuna göre, K
ürünün birim maliyeti de aynı olmak zorundadır. Bu durumda her iki ürünün toplam maliyeti;

(20 * 6.000) + (15 * 6.000) = 210.000 TL’dir.
A ürünün maliyeti 90.000 TL iken ek maliyet yapılmış ve elde edilen iki ürünün toplam
maliyeti 210.000 TL çıkmıştır. Bu durumda yapılan ek maliyet aradaki fark kadar yani 120.000
TL olmalıdır.

Benzer şekilde, N ürünün birim maliyeti 7.400 TL olduğuna göre O ürünün birim
maliyeti de 7.400 TL’dir. Miktarlar bilindiğine göre her iki ürünün toplam maliyeti;

(35 * 7.400) + ( 20 * 7.400) = 407.000 TL olur.

Ek maliyet yapılmadan önceki maliyet 150.000 TL olduğuna göre ek maliyetin 257.000
TL olması gerekir. Bu bilgilerle birlikte, nihai satış değerlerini esas alan yöntemi kullanarak
soruyu çözebiliriz.
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Bileşik

Dağıtılan Ek

Toplam

Birim

Maliyet

Maliyet

Nihai Satış
Değeri

Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet

A

300.000

0,24

300.000

72.000

120.000 192.000

B

400.000

0,32

300.000

96.000

29.000

C

550.000

0,44

300.000

132.000

257.000 389.000

300.000

407.000 707.000

Ürünler

1.250.000

125.000 5.000

Tablo 2: Nihai Satış Değerlerini Esas Alan Yöntemi Kullanarak Ürünlerin Dağılımı
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi M ürünün birim maliyeti 5.000 TL’dir. K ve L
ürünlerinin ortak maliyeti olan 192.000 TL, söz konusu ürünlere dağıtıldığında maliyetleri
aşağıdaki gibi olur.
Bileşik

Dağıtılan Ek

Toplam

Birim

Nihai Satış
Değeri

Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

Maliyet

K

150.000

0,50

192.000

96.000

0

96.000

4.800

L

150.000

0,50

192.000

96.000

0

96.000

6.400

Ürünler

300.000

192.000

Tablo 3: Söz Konusu Ürünlere Dağıtıldığındaki Maliyetleri
K ve L ürünlerinin birim maliyeleri sırasıyla 4.800 TL ve 6.400 TL’dir. Benzer işlemler,
N ve O ürünleri için yapıldığında birim maliyetleri aşağıda görüldüğü gibi olacaktır.
Bileşik

Dağıtılan Ek

Toplam

Birim

Nihai Satış
Değeri

Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

N

315.000

0,57

389.000

221.730

0

221.730 6.335,14

O

235.000

0,43

389.000

167.270

0

167.270 8.363,50

Ürünler

550.000

Maliyet

389.000

Tablo 4: N ve O Ürünlerinin Birim Maliyetleri

Sorunun ikinci şıkkında, bir müşterinin A ürünün tamamını kilogramı 6.100 TL’den
almayı teklif ettiği belirtilmiştir. Eğer teklif kabul edilirse, A üründen elde edilecek toplam satış
geliri 183.000 (30 * 6.100) TL olacaktır.
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Nihai satış değerlerini esas alan yönteme göre A ürünün toplam maliyetinin 72.000 TL
olduğu yukarıda hesaplanmıştı. Bu durumda satıştan elde edilecek kar 111.000 (183.000 72.000) TL’dir.
Buna karşılık, mevcut durumda A ürününden elde edilen K ve L ürünlerini satışından
300.000 TL gelir elde edilmektedir. Her iki ürünün maliyetleri toplamı ise yukarıda
hesaplandığı üzere 192.000 TL olduğuna göre kar tutarı 108.000 TL’dir. Diğer unsurları veri
kabul edersek, teklifin kabul edilmesi durumunda elde edilen kar daha fazla olduğu için teklifin
kabul edilmesi gerekir.

13.2. Örnek - 2
B İşletmesi, K, L, M ve N ürünleri üretip satmaktadır. İşletmenin 2010 yılı üretim
faaliyetleri ve maliyetleri aşağıdaki gibidir.

Şekil 2: B İşletmesinin 2010 Yılı Üretim Ve Maliyet Bilgileri
İşletme, ortak maliyetlerin ürünlere dağıtılmasında fiziki miktarları esas alan yöntemi
kullanmaktadır. Yapılan hesaplama sonucunda, yıllık toplam brüt satış karı 95.000 TL ve N
ürünün brüt satış karı ise 1.080 TL/kg bulunmuştur.
İstenilen: Ayrım noktasındaki satış değerlerini esas alan yöntemi kullanarak K, L, M
ve N ürünlerinin birim maliyetlerini hesaplayınız.
Çözüm
Soruyu çözebilmek için öncelikle B ürününün miktarını ve A ürünü için yapılan ek
maliyetin bulunması gerekir. Soruda, fiziki miktarları esas alan yöntem kullanıldığında, N
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ürünü birim brüt satış karının 1.080 TL olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Bu durumda, birim
maliyetin 1.920 (3.000 – 1.080) TL olması gerekir. N ürünün miktarı 50 kg olduğuna göre,
toplam maliyeti 96.000 (50 * 1.920) TL olacaktır. Bunun anlamı, başlangıçtaki 240.000 TL
olan ortak maliyet, fiziki miktarları esas alan yönteme göre dağıtıldığında N ürününe düşen pay
96.000 TL olduğudur.
Bu bilgiden hareketle, B ürününün miktarını iki şekilde hesaplamak mümkündür. İlk
yöntemde, N ürünü maliyeti başlangıçtaki ortak maliyet olan 240.000 TL’ye oranlanarak
dağıtım oranı hesaplanır. Dağıtım oranı % 40’dır (96.000 / 240.000). Bu durumda, A, B ve N
ürünlerinin fiziki miktarları toplamı içinde N ürünün payının % 40 olması gerekir.
N ürünün miktarı olan 50 kg, neyin %40’dır sorusunun yanıtı 125 kg olduğuna göre, B
ürünün miktarı 45 kg olmalıdır (30 + 45 + 50 = 125).
Aynı sayıyı başka bir yöntemle de hesaplayabiliriz. Fiziki miktarları esas alan yöntem
kullanıldığında N ürünün birim maliyeti 1.920 TL olarak hesaplandığına göre, A ve B
ürünlerinin birim maliyetleri de 1.920 TL olmalıdır. Bu durumda, A ürününün toplam maliyeti
57.600 (30 * 1.920) TL ve N ürününün toplam maliyeti 96.000 (50 * 1.920) TL olacaktır.
Başlangıçta dağıtılan ortak maliyet 240.000 TL olduğuna göre B ürününün toplam maliyetinin
86.400 (240.000 – 57.600 – 96.000) TL olması gerekir. Bulunan toplam maliyet, birim maliyete
bölündüğünde B ürünün miktarı olan 45 (86.400 / 1.920) kg bulunur.
Daha önce de açıklandığı üzere soruyu çözebilmek için A ürününe yapılan ek maliyetin
de bulunması gerekir. Söz konusu tutarı hesaplayabilmek için soruda verilen toplam brüt satış
karı bilgisinden yararlanabiliriz. Hatırlanacağı üzere toplam brüt satış karı, toplam satış gelirleri
ile toplam maliyetler arasındaki farktır. Toplam satış geliri aşağıda belirtildiği gibidir:

ÜRÜNLER

MİKTAR

K

40 kg

BİRİM SATIŞ
FİYATI

SATIŞ
GELİRLERİ

2.000 TL
80.000
TL

L

40 kg

2.800 TL

112.000 TL

M

15 kg

3.200 TL

48.000 TL

N

50 kg

3.000 TL

150.000 TL

TOPLAM

390.000 TL
Tablo 5: Toplam Satış Geliri Tablosu

Şirketin 2010 yılı toplam brüt satış karı 95.000 TL olduğuna göre toplam maliyetin
295.000 (390.000 – 95.000) TL olması gerekir. Başlangıçtaki ortak maliyet 240.000 TL, B
ürününün ek maliyeti 45.000 (45 * 1.000) TL olduğuna göre A ürünün ek maliyeti 10.000
(295.000 – 240.000 – 45.000) TL olmalıdır.
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Bulunan bu bilgilere göre soruyu ayrım noktasındaki satış değerlerini esas alan yönteme
göre çözebiliriz.
A ürünün ayrım noktasındaki satış değeri bilinmemektedir. Bu durumda, daha sonra
yapılan ek maliyetin bu ürüne kendisi kadar bir değer kattığı varsayılarak, ayrım noktasındaki
değer hesaplanmalıdır. A ürünün nihai satış değeri 80.000 TL’dir (A ürünü yapılan ek maliyetle
K ürününe dönüştüğü için bu ürünün nihai satış değeri, K ürünü satışından elde edilen gelirdir.
Yapılan 10.000 TL’lik ek maliyetin kendisi kadar değer kattığı düşünülürse, bu durumda A
ürünün ayrım noktasındaki değeri 70.000 (80.000 – 10.000) TL olmalıdır.
Bu bilgilere göre başlangıçtaki 240.000 TL ortak maliyetin ayrım noktasındaki satış
değerlerini esas alan yönteme göre dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Ayrım
Noktasındaki
Satış Değeri

A

Bileşik

Dağıtılan Ek

Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

Maliyet

70.000

0,175

240.000

42.000

10.000

52.000

1.300

B

180.000

0,45

240.000

108.000

45.000

153.000

N

150.000

0,375

240.000

90.000

-

90.000

240.000

55.000

295.000

Ürünler

400.000

Toplam

Birim

1.800

Tablo 6: Satış Değerlerini Esas Alan Yönteme Göre Dağıtımı - I
B ürünü bu haliyle satılmayıp, kilogram başına 1.000 TL ek maliyet yapılarak L ve M
ürünleri elde edilip satılmaktadır. Yukarıdaki tabloda hesaplanan 153.000 TL, L ve M
ürünlerinin ortak maliyetidir. İşletme, ayrım noktasındaki satış değerlerini esas alan yöntemi
kullandığına göre aynı yöntemle 153.000 TL’nin L ve M ürünlerine pay edilmesi gerekir.
Ayrım
Noktasındaki
Satış Değeri

L
M

Ürünler

Bileşik

Dağıtılan Ek

Oran

Maliyet

Maliyet

Maliyet Maliyet

112.000

0,70

153.000

107.100

-

107.100 2.677,5

48.000

0,30

153.000

45.900

-

45.900

153.000

-

153.000

160.000

Toplam

Birim
Maliyet

3.060

Tablo 7: Satış Değerlerini Esas Alan Yönteme Göre Dağıtımı - II
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