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ÖNSÖZ

İşletmelerin içinde bulunduğu ekonomik çevrenin hızla değişmesi, üretim teknolojisindeki
yenilikler, mamul yaşam süresinin kısalması ve yoğun rekabet üretilen mal ve hizmetlerin
maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve kontrol edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu ders
notunun amacı, maliyet muhasebesinin temel kavramlarını, maliyet muhasebesi sistemlerini ve
tekniklerini açıklamaktır. Bu ders notunun yazarı Ahmet TÜREL 2001 yılından beri İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır ve ders vermektedir.
Ders notunun maliyet muhasebesi ile ilgili bilgiler edinmek isteyen öğrencilere yararlı olmasını
dilerim.
Doç. Dr. Ahmet TÜREL
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KISALTMALAR
Ar-ge : Araştırma ve Geliştirme
FIFO : İlk giren ilk çıkar
LIFO : Son giren ilk çıkar
GİM: Genel imalat maliyeti
TL : Türk Lirası
Lt: Litre
Kg: Kilogram
Mt: Metre
GÜM : Genel üretim maliyeti
DB : Dönem başı
DS : Dönem sonu
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YAZAR NOTU
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1. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ ve GENEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Maliyet Kavramı
1.2. Direkt Maliyetler ve Endirekt Maliyetler
1.3. Direkt Endirekt Sınıflandırmasını Etkileyen Faktörler
1.4. Toplam Maliyetler ve Birim Maliyetler
1.5. Sektörler ve Stoklar
1.6. Temel Üretim Maliyetleri
1.7. Stoklanabilir Maliyetler ve Dönem Giderleri
1.8. Üretim İşletmelerinde Maliyet Akışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede her bir mobilya siparişinde ne kadar
çivi kullanıldığı takip edilmeli midir? Cevabınızı fayda maliyet ilişkisi çerçevesinde veriniz.
2) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde sizce stok kalemi olur mu? Cevabınızı
birkaç örnekle destekleyiniz.
3) Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Direkt Maliyetler ve
Endirekt Maliyetler

Öğrenciler direkt ve endirekt
maliyet ayrımını yapar.

Sektörler ve Stoklar

Öğrenciler üretim, hizmet ve
ticaret işletmelerindeki stok
tiplerini öğrenir.

Temel üretim maliyetleri

Öğrenciler hammadde,
işçilik ve genel üretim
maliyetleri gibi temel üretim
maliyetlerini öğrenir.

Üretim işletmelerinde
maliyet akışı

Öğrenciler üretim
işletmelerinde maliyet
akışını hesaplar üzerinde
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Stoklanabilir maliyet: Bir ürünü üretmek için katlanılan ve oluştukları anda bilançoda varlık
olarak, satıldıklarında ise kâr-zarar tablosunda satılan malın maliyeti olarak raporlanan tüm
maliyetlerdir.
Maliyet: Özel bir amacı yerine getirebilmek için katlanılan fedakârlıkların para cinsinden
ifadesidir.
Harcama: Ödenen nakdin, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun para cinsinden ifadesidir.
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Giriş
Bu bölümde maliyet muhasebesine giriş yapılmış ve maliyet muhasebesi ile ilgili
genel kavramlar tanıtılmıştır. Öncelikle direkt ve endirekt maliyetler üzerinde durulmuş,
direkt ve endirekt maliyet sınıflandırmasını etkileyen faktörler anlatılmıştır. Daha sonra
toplam maliyetler ve birim maliyetler üzerine yoğunlaşılmıştır. Bunu takiben sektörler ve
stoklar tanıtılmıştır. Maliyet muhasebesi açısından sektörler; üretim sektörü, ticaret sektörü
ve hizmet sektörü olarak sınıflandırılmıştır. Stoklar ise hammadde, yarı mamul ve mamuller
olarak üç grupta sınıflandırılmıştır. Daha sonra temel üretim maliyetleri tanıtılmış ve
stoklanabilir maliyetler ile dönem gideri olarak raporlanacak maliyetler anlatılmıştır. Temel
üretim maliyetleri direkt malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyeti olmak üzere üç
sınıfa ayrılmıştır. Son olarak üretim işletmelerindeki maliyet akışı gösterilmiştir.
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1.1. Maliyet Kavramı
Maliyet özellikli bir amacı yerine getirebilmek için harcanan kaynaklardır. Harcama
ise ödenen nakdin, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun para cinsinden ifadesidir.
İşletmeler, çeşitli girdileri birleştirerek toplum gereksinimlerini karşılamaya yarayacak
ürünler ve hizmetler meydana getirirler. İşletmelerin ortaya çıkardığı mal ve hizmetleri elde
edebilmek için harcadığı çeşitli girdilerin para ile ölçülen değerine o mal veya hizmetin
maliyeti denir. Finansal tabloların hazırlanması amacıyla tarihi maliyet verileri kullanılırken
karar verme amacına yönelik olarak gelecekteki tahmini maliyetler kullanılabilir. Maliyetleri
gerçekleştikleri zamana göre fiili maliyetler veya bütçelenmiş maliyetler olarak
sınıflandırabiliriz. Fiili maliyetler geçmişte gerçekleşmiş maliyetlerdir. Bütçelenmiş
maliyetler ise gelecekte gerçekleşmesi beklenen maliyetlerdir. Yöneticiler hem fiili hem de
bütçelenmiş maliyet bilgisine ihtiyaç duyabilirler. Dönem sonlarında bu ikisini karşılaştırarak
performanslarını değerleyebilirler.
Maliyet terimi kullanılınca genellikle bir şeyin maliyetinin hesaplanması akla gelir. Bu
şeye maliyet objesi denir. Bir işletmede maliyet bilgilerine duyulan gereksinimlere bağlı
olarak farklı maliyet objeleri ile karşılaşılabilir. Örneğin otomobil üreten Mercedes
fabrikasında müdür olduğunuzu varsaydığımızda aklımıza gelen maliyet objeleri farklı
Mercedes modelleri olabilir.
Maliyetlerin belirlenebilmesi için işletmelerin muhasebe sistemine bütünleşmiş bir
maliyet sistemine ihtiyaç vardır. Maliyet sistemi maliyet verilerini (hammadde, işçilik,
elektrik, v.b. gibi) sistematik bir şekilde toplar ve toplanan maliyetleri maliyet objelerine
dağıtarak maliyet objelerinin birim maliyetlerini hesaplar. Maliyet muhasebesi ayrıca finansal
muhasebeye finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilgi de hazırlar. Maliyet muhasebesinin
en temel amaçları birim maliyetleri saptamak, işletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olmak,
planlamaya yardımcı olmak ve alınacak kararlara yardımcı olmak olarak sıralanabilir.
Maliyet muhasebesi sistemi tarafından sunulan maliyet bilgileri, Mercedes'te farklı
modellerin fiyatlandırılması, maliyetleri düşürmeye yardımcı olan çalışanların
ödüllendirilmesi gibi kararlarda kullanılabilir. Malzeme gibi bazı maliyetlerin ürün ve
hizmetlerle ilişkilendirilmesi kolayken, elektrik gibi bazı maliyetinin ürün ve hizmetlerle
ilişkilendirilmesi zordur. Bu zorluk maliyet muhasebesinin en önemli sorunlarından bir
tanesidir.

1.2. Direkt Maliyetler ve Endirekt Maliyetler
Maliyeti hesaplanmak istenen ürün veya hizmetlerle kolayca ve ekonomik olarak
ilişkilendirilebilen maliyetler direkt maliyetlerdir. Örneğin bir otomobilde kullanılan çelik ve
lastikler direkt maliyetlerdir. Benzer bir şekilde üretim hattında bir otomobilin üzerinde
çalışan işçi ile ilgili olarak otomobil üzerinde çalıştığı saatler kaydediliyorsa işçilik maliyeti
de ürünle kolayca ilişkilendirilebileceğinden direkt maliyet olarak sınıflandırılır.
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Maliyeti hesaplanmak istenen ürün veya hizmetlerle kolayca ve ekonomik olarak
ilişkilendirilemeyen maliyetler endirekt maliyetlerdir. Örneğin bir Mercedes fabrikasındaki tüm
araçların üretimini gerçekleştirmekten sorumlu fabrika müdürünün maaşı E Serisi bir Mercedes
modeli için endirekt maliyettir çünkü fabrika müdürünün fabrikada üretilen diğer modellerle ilgili

sorumluluğu da bulunmaktadır. Endirekt maliyetlerin ürün ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi
veya yüklenmesi amacıyla maliyet dağıtımı yapılmaktadır.
Örneğin, Mercedes fabrikasının kirası E Serisi bir model için endirekt maliyettir çünkü
fabrika içerisinde E Serisinin üretildiği bölüm için ayrı bir kira sözleşmesi yapılmamıştır.
Fakat maliyet muhasebesi E Serisinin kira maliyetinden alacağı payı E Serisinin üretildiği bölümün
metrekaresini dikkate alarak mantıklı bir şekilde hesaplamaktadır. Maliyet dağıtımlarının doğru bir
şekilde yapılması, maliyet verilerini kullanarak gelecekle ilgili karar verecek yöneticiler için
önemlidir.

1.3. Direkt Endirekt Sınıflandırmasını Etkileyen Faktörler
Maliyet tutarı düşük ve önemsizse maliyetleri ürün ve hizmetlerle ilişkilendirmeye
çalışmak ekonomik değildir. Örneğin, internet üzerinden satış yapan bir firmada her
gönderilen paket için oluşan kurye maliyetini direkt maliyet olarak sınıflandırıp ürünle
ilişkilendirmek ekonomikken, paket içerisinde yer alan faturanın kâğıt maliyeti endirekt
maliyet olarak sınıflandırılır. Fatura kâğıdının maliyetini her bir müşteri ile ilişkilendirmek
mümkün olmasına rağmen ekonomik değildir.
Bilgi toplama teknolojisindeki gelişmeler daha çok maliyetin direkt maliyet olarak
sınıflandırılmasını mümkün kılmaktadır. Barkod sistemi geçmişte endirekt maliyet olarak
sınıflandırılan düşük maliyetli malzemelerin direkt maliyet olarak sınıflandırılmasını
sağlamaktadır.
Üretim veya hizmet sunumundaki tasarım da maliyetlerin direkt veya endirekt olarak
sınıflandırılmasını etkilemektedir. Bir fabrika ya da fabrikanın bir bölümü sadece tek çeşit
ürün üretiyorsa bu bölümde gerçekleşen maliyeleri direkt olarak sınıflandırmak kolaylaşır.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu bir maliyetin belli bir maliyet objesi için
direkt maliyet iken başka bir maliyet objesi için endirekt maliyet olabileceğidir. Örneğin
Mercedes fabrikasındaki montaj bölümünde çalışan bir ustabaşının maaşı montaj bölümü için
direkt maliyettir fakat E Serisi bir otomobil için endirekt maliyettir çünkü montaj bölümünde
başka modellerin montajı da yapılmaktadır.

1.4. Toplam Maliyetler ve Birim Maliyetler
Karar vericiler genellikle birim maliyetler yerine toplam maliyetleri dikkate alırlar
fakat bazı durumlarda birim maliyet bilgisine de ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Fenerbahçe
futbol takımı kendi stadında Barselona futbol takımı ile özel bir futbol maçı yaparak gelir elde
etmek istemektedir. Maçın maliyetinin 4.000.000 TL olacağı tahmin edilmiştir fakat bu bilgi
3karar için yeterli değildir.
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Öncelikle böyle bir maça kaç kişinin geleceği tahmin edilmelidir. Eğer maça 50.000
kişinin geleceği tahmin ediliyorsa birim maliyet bir kişi için 80 TL (4.000.000 TL \ 50.000
kişi) olarak hesaplanabilir. Eğer maça 20.000 kişinin geleceği tahmin ediliyorsa birim maliyet
200 TL (4.000.000 TL \ 50.000 kişi) olarak hesaplanacaktır. Birim maliyet toplam maliyetin
birim sayısına bölünmesi ile elde edilir. Dikkat etmemiz gereken ikinci husus maç biletinin
kaç para olacağıdır. Bilet fiyatı hesaplanan birim maliyetten yüksek ise maçın yapılmasına
karar verilebilir.
Örneğin faaliyetlerinin ilk yılında Vestel fabrikasında 500.000 adet müzik seti
üretildiğini ve toplam üretim maliyetinin 40.000.000 TL olduğunu varsaydığımızda birim
maliyet 80 TL (40.000.000 TL \ 500.000 adet) olarak hesaplanacaktır. Eğer dönem içerisinde
480.000 birim satılmışsa ve dönem sonu stoklarda 20.000 birim mamul kalmışsa kâr-zarar
tablosunda raporlanacak satılan malın maliyeti tutarı, bilançoda raporlanacak mamul stokunun
değeri bulunan birim maliyet ile kolayca hesaplanabilir.
Kâr-zarar tablosunda raporlanacak satılan malın maliyeti 38.400.000 TL (480.000 × 80 TL)
Bilançoda raporlanacak mamul stoku değeri

1.600.000 TL (20.000 × 80 TL)

Toplam üretim maliyeti

0.000.000 TL

1.5. Sektörler ve Stoklar
Bu bölümde ekonomideki farklı sektörler ve stok tipleri üzerinde durulmuştur.
Ekonomideki sektörleri genel olarak üretim, ticaret ve hizmet sektörü olarak
sınıflandırabiliriz. Üretim sektörü çeşitli hammadde ve parçaları satın alır ve bunları
tamamlanmış ürünler haline dönüştürür. Cep telefonu, bilgisayar ve otomobil firmaları üretim
sektöründeki işletmelere örnek olarak verilebilir. Ticaret sektöründeki işletmeler malları satın
alırlar ve mal üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan tekrar satarlar. Kitapçılar ve
marketler ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelere örnek olarak verilebilir. Hizmet
sektöründeki işletmeler ise müşterilerine hizmet sunarlar. Hizmet maddi olmayan bir üründür.
Örneğin avukatlar müşterilerine yasal tavsiyelerde bulunurlar. Hukuk büroları, muhasebe
firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ulaştırma işletmeleri, reklam şirketleri, televizyon
kanalları, gezi acenteleri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere örnek olarak
verilebilir.
İşletmelerde hammadde, yarı mamul ve mamul olmak üzere üç farklı stok kalemi
bulunmaktadır. Hammaddeler, üretimde kullanılmak üzere satın alınan stoklardır. Örnek
olarak cep telefonu üretmek için kullanılan çipleri verebiliriz. Bir işletme için hammadde
olarak sınıflandırılan bir stokun başka bir işletme için mamul olarak sınıflandırılabileceğini
unutmamak gerekir. Örneğin, otomobil farlarında kullanılan ampuller otomotiv üreticisi için
bir hammadde iken ampul üreticisi açısından tamamlanmış mamul özelliği taşırlar. Yarı
mamuller, üzerinde çalışılmış fakat henüz tamamlanmamış mamulleri temsil eder. Örnek
olarak lastikleri, kapıları ve camları henüz monte edilmemiş bir otomobili verebiliriz.
Mamuller ise tamamlanmış fakat henüz satılmamış stokları temsil eder. Ticaret işletmelerinde
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sadece mal stoku bulunur. Hizmet işletmelerinde ise hammadde, yarı mamul veya mamul
stoku genellikle bulunmaz.

1.6. Temel Üretim Maliyetleri
Üretim maliyetleri malzeme maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri ve genel üretim
maliyetleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Direkt malzeme maliyetleri üretim sonunda
ürünün bir parçası haline gelen ve ürün ile ilişkilendirilmesi kolay ve ekonomik olan
maliyetlerdir. Malzeme maliyetinin içine taşıma maliyetleri ve satış vergileri dâhil edilir.
Malzeme hangi mamul için tüketilmişse direkt malzeme maliyeti de doğrudan o mamulün
maliyetine yüklenir. Örnek olarak uçak üreten Boeing firmasının uçaklarda kullanmak üzere
diğer üreticilerden aldığı koltukları verebiliriz. Direkt işçilik maliyetleri ürünle kolayca ve
ekonomik olarak ilişkilendirilebilen tüm işçilik maliyetlerini içerir. Montaj hattında çalışan
işçilere ödenen ücretler direkt işçilik maliyetlerine örnek olarak verilebilir. Genel üretim
maliyetleri ise ürün veya hizmetle ilişkili olmasına rağmen ürün veya hizmetle kolayca ve
ekonomik olarak ilişkilendirilemeyen üretim maliyetleridir. Örnek olarak makinelerde
kullanılan yağları, fabrika temizliğini, fabrika kirasını, fabrikanın emlak vergilerini, fabrika
amortismanını, fabrika müdürlerinin maaşlarını verebiliriz. Genel üretim maliyetleri endirekt
maliyetlerdir. Örnek olarak endirekt malzeme, endirekt işçilik, elektrik, su, doğalgaz, vergiler
ve amortismanlar verilebilir. Bazı kaynaklarda genel üretim maliyetlerinin direkt işçilik ile
birleştirilmiş haline dönüştürme maliyeti denmektedir.

1.7. Stoklanabilir Maliyetler Ve Dönem Giderleri
Bir ürünü üretmek için katlanılan ve oluştukları anda bilançoda varlık olarak,
satıldıklarında ise kâr-zarar tablosunda satılan malın maliyeti olarak raporlanan tüm
maliyetler stoklanabilir maliyettir. Ürünlerin üretildikleri zaman ile satıldıkları zaman farklı
dönemlere isabet edebilir. Tüm üretim maliyetleri stoklanabilir maliyetlerdir. Ticaret
işletmeleri için stoklanabilir maliyetler şekil değiştirmeden satılacak malların satın alma
maliyetidir. Hizmet işletmeleri genellikle sadece hizmet veya maddi olmayan ürünler
sunarlar. Hizmet işletmelerindeki hizmet üretim maliyetleri stoklanamazlar.
İşletmenin üretim dışı fonksiyonları ile ilgili olan ve üretilen mamullerin maliyetine
yüklenmeksizin doğrudan kâr-zarar tablosunda raporlanan maliyetler dönem gideri olarak
adlandırılır. Kâr-zarar tablosunda satılan malın maliyeti kalemi dışında raporlanan tüm
giderler dönem gideri olarak kabul görür. Pazarlama, dağıtım, müşteri hizmetleri gibi
maliyetler gerçekleştikleri dönemde gider olarak raporlanırlar çünkü bu harcamaların gelecek
dönemlerdeki gelirlere bir faydası olmayacağı düşünülür. Bu tip giderlerin dönem gideri
olarak raporlanması aynı döneme ait gelirlerin aynı döneme ait giderlerle karşılaştırılması
ilkesi ile tutarlıdır.
Üretim işletmelerinin kâr-zarar tablosunda raporlanan dönem giderleri malların
müşterilere yollanmasında katlanılan taşıma maliyetleri gibi tüm üretim dışı maliyetleri
kapsar. Mamullere ilişkin üretim maliyetini direkt malzeme, direkt işçilik ve genel üretim
maliyetleri oluşturur. Bu maliyetlerin tümü stoklanabilir maliyettir. Bu maliyetler ürün
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tamamlanıncaya ve mamul hesabına aktarılıncaya kadar yarı mamuller hesabında
raporlanırlar. Üretim dışı taşıma ve araştırma maliyetleri gibi harcamalar ise gerçekleştikleri
dönemde gider olarak kâr-zarar tablosunda raporlanırlar. Ticaret işletmelerindeki dönem
giderleri ise tekrar satılmak üzere satın alınan malların maliyeti dışındaki tüm maliyetlerdir.
Hizmet işletmelerinin stoklanabilir maliyetleri olmadığından bu işletmelerin kâr-zarar
tablosunda raporladığı tüm maliyetler dönem gideridir.

1.8. Üretim İşletmelerinde Maliyet Akışı
Aşağıdaki şekilde bir üretim işletmesindeki maliyet akışı sunulmaktadır. Öncelikle
hammadde satın alındığında hammadde stoku hesabına kaydedilir. Hammadde üretimde
kullanıldığında kullanılan miktarın maliyeti yarı mamuller hesabına direkt malzeme
(hammadde) maliyeti olarak aktarılır. Direkt işçilik ve genel üretim maliyetleri de
gerçekleştikçe yarı mamuller hesabına eklenir. Yarı mamuller hesabını işçilerin çalıştığı,
ürünlerin yavaş yavaş şekil değiştirdiği montaj hattı olarak görebiliriz. Direkt malzeme,
direkt işçilik ve genel üretim maliyetleri ürünler montaj hattında ilerledikçe ürünlerin
tamamlanması için gerekli maliyetlerdir. Ürünler tamamlandığında yarı mamuller hesabında
biriken maliyetler mamuller ya da tamamlanmış ürünler hesabına aktarılır. Bu hesabın
bakiyesi satışa hazır mamullerin maliyetini yansıtır. Mamuller satıldığında, satılan
mamullerin maliyetleri mamuller hesabından satılan malın maliyeti hesabına aktarılmaktadır.
Bu noktada direkt işçilik, direkt malzeme ve genel üretim maliyetleri gidere dönüşür. Bu
noktaya kadar bu maliyetler bilançoda stoklar hesabı içinde varlık olarak raporlanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde maliyet muhasebesine giriş yapılmış ve maliyet muhasebesi ile ilgili
genel kavramlar tanıtılmıştır. Öncelikle direkt ve endirekt maliyetler üzerinde durulmuş,
direkt ve endirekt maliyet sınıflandırmasını etkileyen faktörler anlatılmıştır. Daha sonra
toplam maliyetler ve birim maliyetler üzerine durulmuştur. Bunu takiben sektörler ve stoklar
tanıtılmıştır. Daha sonra temel üretim maliyetleri tanıtılmış ve stoklanabilir maliyetler ile
dönem gideri olarak raporlanacak maliyetler anlatılmıştır. Son olarak üretim işletmelerindeki
maliyet akışı gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Bütçelenmiş maliyetler:
A) Bu yıl gerçekleşen maliyetlerdir.
B) Geçmiş yılda gerçekleşen maliyetlerdir.
C) Planlanan veya tahmin edilen maliyetlerdir.
D) Rakiplerin maliyetleridir.
E) Tedarikçilerin maliyetleridir.
2. Bir spor ürünleri üreticisi golf ve dağcılık olmak üzere iki farklı ürün kategorisinde faaliyet
göstermektedir. Golf ekipmanlarına ilişkin direkt maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fabrika çalışanlarına verilen öğlen yemeği
B) Golf sopalarını üretmek için kiralanan özel makineye ödenen aylık kira maliyeti
C) Fabrikada yönetim kademesinde çalışanların maaşları
D) Fabrika için ödenen kira faturalarının maliyeti
E) Fabrika temizliği için çalışanlara yapılan ödemeler
3. Patırtı İşletmesinin 2013 yılında gerçekleştirdiği üretim ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.
Patırtı İşletmesinin 2013 yılında ürettiği bir birimin üretim maliyeti ne kadardır?
Üretim maliyeti

2.000.000

Üretim adedi

50.000 birim

Satış adedi

47.000 birim

Birim Satış fiyatı

75 TL/br.

Dönem başı stok

0 birim

TL

A) 40 TL
B) 42,55 TL
C) 35 TL
D) 75 TL
E) 666,66 TL
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4) Patırtı İşletmesinin 31 Aralık 2013 tarihli bilançosunda raporlanacak olan mamul stokunun
maliyeti ne kadardır? (Yukarıdaki soruda yer alan verileri kullanarak hesaplayınız)
A) 1.880.000 TL
B) 120.000 TL
C) 225.000 TL
D) 105.000 TL
E) 100.000 TL
5. Patırtı İşletmesinin başka bir faaliyeti olmadığını varsaydığımızda 2013 yılı kar zarar
tablosunda raporlanacak satılan mamul maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
(Yukarıdaki soruda yer alan verileri kullanarak hesaplayınız)
A) 1.880.000 TL
B) 120.000 TL
C) 225.000 TL
D) 105.000 TL
E) 100.000 TL
6. Bir otomobil fabrikasındaki genel üretim maliyetleri aşağıdakilerden hangisi içerir?
A) Boyama bölümündeki işçilik maliyetleri
B) Makinelerde kullanılan yağlar
C) Satış komisyonları
D) Direksiyon bölümündeki maliyetler
E) Otomobilin gövdesinde kullanılan çelik maliyetleri
7. Faaliyetinin ilk yılında Yıldız Üretim İşletmesinde 100.000 adet masa üretilmiş ve toplam
üretim maliyeti 5.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer ilk yıl içinde 70.000 adet masa
tanesi 90 TL'den satılmış ise döneme ilişkin kâr-zarar tablosunda raporlanacak satılan malın
maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.000.000 TL
B) 6.300.000 TL
C) 5.000.000 TL
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D) 3.500.000 TL
E) 2.800.000 TL
8. Faaliyetinin ilk yılında Yıldız Üretim İşletmesinde 100.000 adet masa üretilmiş ve toplam
üretim maliyeti 5.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer ilk yıl içinde 70.000 adet masa
tanesi 90 TL'den satılmış ise dönem sonunda hazırlanan bilançoda raporlanacak stok tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6.300.000 TL
B) 5.000.000 TL
C) 3.500.000 TL
D) 2.700.000 TL
E) 1.500.000 TL
9. Bir üretim tesisinde direkt malzeme imalata verildiğinde aşağıdaki hesaplardan hangisi
çalıştırılır?
A) Mamuller
B) Yarı Mamuller
C) Satılan Mamul Maliyeti
D) Genel Üretim Maliyetleri
E) Kasa
10. Aşağıdaki işletmelerden hangisinde stoklanabilir maliyet bulunmaz?
A) Otomobil üreticisi
B) Bilgisayar üreticisi
C) Çanta üreticisi
D) Yat üreticisi
E) Hastane

Cevaplar
1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – B, 5 - A, 6 – B, 7 – D, 8 – E, 9- B, 10- E

22

2. MALİYET DAVRANIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Maliyet Davranışları
Değişken Maliyetler
Sabit Maliyetler
Yarı Sabit Maliyetler
Yarı Değişken Maliyetler
Maliyet Fonksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aylık dönemler itibariyle sabit sayılabilecek amortisman maliyetleri uzun dönemlerde
artış gösterebilir mi? Sebepleri ile birlikte açıklayınız.
2) Büyük sermaye yatırımları ile çalışan sanayi işletmelerinin kitle halinde üretme
zorunluğunun sebebi nedir?
3) Bir üretim büyüklüğüne kadar tek bir ustabaşı ile yetinilebilmesine karşın daha yüksek
üretim hacimleri için ikinci bir ustabaşı almak gerekebilir. İkinci ustabaşının maaşının
eklenmesi üretim maliyetlerinde birden artış doğurur. Bu tür maliyetler hangi isimle anılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Değişken Maliyetler

Öğrenciler değişken maliyet
kavramını öğrenir.

Sabit Maliyetler

Öğrenciler sabit
kavramını öğrenir.

Yarı sabit maliyetler

Öğrenciler yarı sabit maliyet
kavramını öğrenir.

Yarı değişken maliyetler

Öğrenciler yarı değişken
maliyet kavramın öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

maliyet
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Anahtar Kavramlar
Maliyet fonksiyonu: Maliyetlerin faaliyet hacmi karşısındaki değişiminin matematiksel
açıklamasıdır.
Sabit maliyetler: Belirli bir zaman diliminde ve faaliyet hacmi aralığında faaliyet hacminin
artıp azalmasına karşın, toplam olarak aynı kalan maliyetlerdir.
Değişken maliyetler: İşletmenin faaliyet hacmindeki değişime karşı toplamı orantılı olarak
değişen maliyetlere değişken maliyetler denir
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Giriş
Bu bölümde yöneticilerin vereceği kararların doğruluğu açısından anlaşılması gereken
maliyet davranışı konusu üzerinde durulmuştur. Maliyetleri davranışlarına göre genel olarak
sabit maliyetler ve değişken maliyetler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Belirli bir zaman
diliminde ve faaliyet hacmi aralığında faaliyet hacminin artıp azalmasına karşın, toplam
olarak aynı kalan maliyetlere sabit maliyetler denir. Faaliyet hacmindeki değişime karşı
toplamı orantılı olarak değişen maliyetlere ise değişken maliyetler denir. Bazı maliyetler ise
hem sabit, hem değişken özellikler taşıyabilmektedir ve bu maliyetler de temel olarak yarı
değişken ve yarı sabit maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde son olarak
yöneticilerin maliyetlerin davranışını anlamasını sağlayan maliyet fonksiyonunun tahmin
edilmesi üzerinde durulmuştur. Maliyet fonksiyonu maliyetlerin faaliyet hacmi karşısındaki
değişiminin matematiksel açıklamasıdır.
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2.1. Maliyet Davranışları
Maliyetler işletmenin faaliyet hacmi karşısındaki davranışına göre temelde değişken
maliyetler ve sabit maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır. Faaliyet hacmi karşısındaki davranış
ile kastedilen, belli bir maliyet kalemi tutarının, belli bir faaliyet ölçüsündeki değişimlere
bağlı olarak değişip değişmediğidir. Belirli bir zaman diliminde ve faaliyet hacmi aralığında
faaliyet hacminin artıp azalmasına karşın, toplam olarak aynı kalan maliyetlere sabit
maliyetler denir. İşletmenin faaliyet hacmindeki değişime karşı toplamı orantılı olarak
değişen maliyetlere değişken maliyetler denir. Maliyetlerin sabit veya değişken olarak
sınıflandırılması faaliyet, zaman dilimi ve üzerinde yoğunlaşılan maliyet objesi ile ilişkilidir.
Temel alınan zaman dilimi kısaldıkça maliyetlerin daha büyük bir bölümü sabit maliyet
niteliği kazanabilir. Buna karşılık, dönem uzadıkça daha önce sabit sayılan bazı maliyetler
kısmen değişken duruma gelebilir. Örneğin bir otomobil kiralama şirketinde maliyet objesi
araç filosu ise yıllık motorlu taşıtlar vergisi filoda yer alan araç sayısı açısından değişken
maliyettir. Eğer filodaki tek bir araç maliyet objesi ise yıllık motorlu taşıtlar vergisi o aracın
yıl içinde kullanıldığı toplam kilometre açısından sabit maliyettir. Maliyetlerin sabit ve
değişken olarak sınıflandırılması yönetim kararları için çok değerli bilgiler sunmaktadır.

2.2. Değişken Maliyetler
Mercedes otomobil fabrikasının ürettiği her bir A Serisi otomobil için dışarıdan 50 TL
tutarında direksiyon aldığını varsayalım. Her bir otomobil için bir direksiyona ihtiyaç
olacağından üretilen tüm araçlar için toplam direksiyon maliyeti aşağıdaki tabloda da
görüleceği üzere 50 TL × üretim adedi olarak hesaplanacaktır.
Üretim Adedi

Direksiyon Başına Birim Maliyet

Toplam Değişken Maliyet

1

50 TL

50 TL

2.000

50 TL

100.000 TL

5.000

50 TL

250.000 TL

Otomobilde kullanılan direksiyon değişken maliyet için güzel bir örnektir çünkü
toplam maliyet üretim hacmindeki değişimle orantılı olarak değişmektedir. Bunun yanında
birim başına değişken maliyet sabittir. Değişken maliyetlerin davranışı düşünüldüğünde
toplam maliyetler üzerine yoğunlaşılmalıdır. Aşağıdaki grafikte yer alan doğrusal eğri
otomobil direksiyonları ile ilgili toplam değişken maliyeti göstermektedir.
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Toplam Üretim Maliyeti

200.000

150.000

100.000

50.000

1000

2000

3000

4000

Üretim Adedi

2.3. Sabit Maliyetler
İşletmenin belirli bir faaliyet hacmi aralığındaki önemli değişime karşılık toplamda
değişmeyen maliyetlere sabit maliyet denir. Mercedes otomobil fabrikasının sadece A
serisinin üretiminde çalışmakta olan ustabaşılara yıllık 1.000.000 TL ödediğini ve bu
maliyetin belli bir zaman döneminde üretim adedinden bağımsız olacağını varsaydığımızda
bu maliyeti sabit maliyet olarak sınıflandırabiliriz. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere sabit
maliyet toplamda sabit olmakla birlikte, üretim adedi arttıkça birime düşen payı azalmaktadır.
Yıllık Toplam Ustabaşı Maliyeti

Üretim Adedi

Birim Başına Ustabaşı Maliyeti

1.000.000 TL

10.000

100 TL

1.000.000 TL

25.000

40 TL

1.000.000 TL

50.000

20 TL

Aşağıdaki grafikte yer alan doğrusal eğri A serisi otomobillerin üretiminde çalışan
ustabaşılar ile ilgili toplam sabit maliyeti göstermektedir.
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Toplam Ustabaşı Maliyeti

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

10.000

20.000

30.000

40.000

Üretim Adedi

Aşağıdaki grafikte üretilen bir birim otomobil başına düşen sabit maliyeti
göstermektedir.

100

Birim Maliyet

75

50

25

10.000

20.000

30.000

40.000

Üretim Adedi
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Sabit maliyetlerle ilgili kararlar uzun vadelidir. Örneğin işletme ustabaşılarla ilgili
maliyet kararını verirken üretim hacmini 40.000 adet olarak düşünmüş olabilir fakat
ekonomideki kötü gidişat nedeniyle talep ve dolayısıyla üretim 30.000 adette kalırsa atıl
kapasite söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda 40.000 adet için planlanan maliyete
katlanılmaya devam edilir çünkü kısa vadede atıl kapasite maliyetinden kurtulmak kolay
değildir. Atıl kapasitenin uzun dönemde devam edeceği düşünülüyorsa yöneticiler maliyetleri
azaltmak için gerekli önlemleri alabilirler. Örneğin firma ustabaşılardan bir kısmını işten
çıkarabilir veya başka bir üretim bölümüne gönderebilir.
Maliyetleri doğasına göre sabit veya değişken şekilde sınıflandırmak kolay değildir.
Örneğin çalışanlara parça başına ücret ödeniyorsa işçilik maliyetlerini değişken olarak
sınıflandırabiliriz. Fakat bir fabrika ile ilgili gelecek yıla ilişkin işçilik maliyetleri sabit
maliyet olarak sınıflandırılabilir. Maliyetler davranışlarına göre temel olarak sabit ve değişken
olarak sınıflandırılabilir fakat bazı maliyetlerin hem sabit, hem değişken özellikleri söz
konusu olabilir. Bu türdeki maliyetler yarı değişken ve yarı sabit maliyetler olarak
adlandırılırlar.

2.4. Yarı Sabit Maliyetler
Belli bir maliyete ilişkin dönem uzadıkça daha önce sabit olarak sınıflandırılan bazı
maliyetler kısmen değişken duruma gelebilir. Bu gibi maliyetlere yarı sabit maliyetler
denmektedir. Örneğin aylık dönemler itibariyle baktığımızda sabit olarak sınıflandırdığımız
amortisman maliyetleri uzun dönemlerde yeni yatırımların yapılması gereğinden dolayı artış
gösterebilir. Aynı şekilde bir imalat atölyesinde belirli bir üretim hacmine kadar tek bir
ustabaşı ile yetinilirken, üretim hacmi belli bir büyüklüğü aştığında işe ikinci bir ustabaşı
almak gerekebilir. Yarı sabit maliyetlerin davranışı grafik olarak aşağıda gösterilmiştir.

Toplam Amortisman Maliyeti

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

10.000

20.000

30.000

40.000

Üretim Adedi
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2.5. Yarı Değişken Maliyetler
Hem sabit hem de değişken maliyet özelliklerine sahip diğer bir maliyet türü yarı
değişken maliyettir. Bu maliyetler tam olarak değişken tanımına uymazlar çünkü faaliyet
hacminin sıfır olduğu noktada bu maliyetler sıfır değildir. Bu maliyetler sabit tanımına da
uymazlar çünkü faaliyet hacmindeki değişimler karşısında değişirler. Yarı değişken
maliyetlerle ilgili en iyi örneklerden biri elektrik ve telefon faturaları olabilir. Çoğu durumda
telefon ile herhangi bir görüşme yapmamış olsanız bile sabit ücret ödemek zorundasınızdır.
Aşağıdaki grafikte yarı değişken maliyetlerin davranışı gösterilmiştir.

Toplam Elektrik Maliyeti (TL)

200

150

100

50

100

200

300

400

Konuşma Süresi (dk)

2.6. Maliyet Fonksiyonu
Yöneticiler maliyetlerin davranışını maliyet fonksiyonu ile anlayabilirler. Maliyet
fonksiyonu maliyetlerin faaliyet hacmi karşısındaki değişiminin matematiksel açıklamasıdır.
Maliyet davranışı geçerli bir üretim hacmi aralığında doğrusal maliyet fonksiyonu ile tahmin
edilebilir. Maliyet fonksiyonunu anlayabilmek için aşağıdaki basit örneği incelemek faydalı
olacaktır.
Örnek: Pekin İşletmesinin yöneticileri firmalarına en uygun telefon paketinin hangisi
olacağı konusunda karar vermek istemektedirler. Üç alternatif mevcuttur.
1. Alternatif
ABC telefon firmasının bir konuşma paketinde dakikalık konuşma için 5 TL ücret
aldığını varsayalım. Toplam maliyet konuşma dakikası arttıkça artacaktır. Dolayısıyla
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konuşulan dakika sayısı maliyet artışını etkileyen faktördür. Bu durumda maliyet fonksiyonu
aşağıdaki gibi yazılabilir. X konuşulan dakika sayısını, y ise toplam konuşma maliyetini
temsil etmektedir.
y = 5TL/dk * X
2. Alternatif
ABC telefon firmasının başka bir pakette ne kadar dakika konuşulursa konuşulsun
aylık 10.000 TL talep ettiğini varsayalım. 10.000 TL sabit maliyettir ve konuşma
dakikasındaki değişiklikten etkilenmez. Böyle bir durumda maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi
yazılabilir.
y = 10.000 TL
3. Alternatif
ABC telefon firmasının başka bir pakette ise aylık 3.000 TL ve her konuşulan dakika
için 2TL talep ettiğini varsayalım. Bu konuşma paketi yarı değişken maliyet davranışına bir
örnektir. Böyle bir paket için maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir.
y = 3.000 TL + 2TL/dk * X
Ay içinde 4.000 dakika konuşulduğunu varsaydığımızda toplam maliyet 11.000 TL
(3.000 TL + 2TL/dk*4.000dk) olarak hesaplanacaktır. Ay içinde 8.000 dakika konuşulduğunu
varsaydığımızda toplam maliyet 19.000 TL (3.000 TL + 2TL/dk*8.000dk) olarak
hesaplanacaktır. Görüleceği üzere kullanım miktarı iki kat artmasına rağmen toplam maliyet
sadece %73 ((19.000 TL - 11.000 TL) ÷ 11.000 TL) oranında artmış olacaktır. Pekin İşletmesi
yöneticilerinin doğru karar verebilmeleri için her üç paketle ilgili maliyet davranışını
anlamaları gerekmektedir. Eğer işletme her ay en az 4.000 dakika kullanacağını düşünüyorsa
her üç alternatife göre oluşacak toplam maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
1.Alternatif

20.000 TL

2.Alternatif

10.000 TL

3.Alternatif

11.000 TL

(5TL/dk * 4.000dk)

(3.000 TL + 2TL/dk * 4.000dk)

Görüldüğü gibi en düşük maliyetli paket 2. alternatiftir. 4.000 dakikanın üzerindeki
kullanımlarda 1. ve 3. alternatiflerin toplam maliyetinin daha yüksek olacağı düşünüldüğünde
2. alternatifi seçmek doğru olacaktır.
Yukarıdaki örnekte anlatılan maliyet fonksiyonu doğrusal bir fonksiyondur. Doğrusal
fonksiyonu aşağıdaki gibi yazabiliriz.
y= a + bX
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yöneticilerin vereceği kararların doğruluğu açısından anlaşılması gereken
maliyet davranışı konusu üzerinde durulmuştur. Öncelikle sabit maliyetler ve değişken
maliyetler anlatılmıştır. Bunu takiben yarı değişken ve yarı sabit maliyet kavramları
açıklanmıştır. Bu bölümde son olarak yöneticilerin maliyetlerin davranışını anlamasını
sağlayan maliyet fonksiyonunun tahmin edilmesi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Çınar Bey her ay 120 TL ödeyerek Beylikdüzü Sağlık ve Spor Merkezinden
yararlanmaktadır. Çınar Bey’in üyelik ücreti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişken maliyet
B) Sabit maliyet
C) Yarı değişken maliyet
D) Yarı sabit maliyet
E) Yapışkan maliyet
2. Her bir motosiklet için maliyeti 20 TL olan bir oturak gerekiyorsa ve ay içerisinde 2.000
adet motosiklet üretilmişse toplam oturak maliyeti;
A) direkt sabit maliyet olarak dikkate alınır.
B) direkt değişken maliyet olarak dikkate alınır.
C) endirekt sabit maliyet olarak dikkate alınır.
D) endirekt değişken maliyet olarak dikkate alınır.
E) direkt yarı değişken maliyet olarak dikkate alınır.
3. Salzburg İşletmesinin ürettiği ICT101 kodlu ürüne ilişkin maliyetler aşağıdaki gibidir.
Dirket malzeme maliyeti

60 TL

Direkt işçilik maliyeti

10 TL

Değişken genel üretim maliyeti

18 TL

Sabit genel üretim maliyeti

32 TL

Satış komisyonu (satışların %2 si)

4 TL

Yönetici maaşları

16 TL

Toplam

140TL

ICT101 kodlu ürüne ilişkin toplam değişken maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18
B) 22
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C) 88
D) 92
E) 108
4. İşletme dönem içerisinde bir üründen 20.000 birim üretmiş ve birim başı sabit maliyet 16
TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer üretim 40.000 adet olsaydı birim başı sabit maliyet ne
olurdu?
A) Birim başı sabit maliyet 32 TL’ye yükselirdi.
B) Birim başı sabit maliyet 16 TL olarak kalırdı.
C) Birim başı sabit maliyet 8 TL’ye düşerdi.
D) Toplam sabit maliyet 480.000 TL olurdu.
E) Toplam sabit maliyet 1.280.000 TL olurdu.
5. Altındağ Üretim İşletmesi geçen ay gerçekleştirdiği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgileri sunmuştur:
Satışlar

20.000 TL

Değişken Maliyetler

(6.000 TL)

Sabit Maliyetler

(9.000 TL)

Faaliyet Kârı

5.000 TL

Eğer Altındağ Üretim İşletmesi gelecek ay satışlarını ikiye katlarsa, tahmini faaliyet kârı ne
kadar olur?
A) 10.000 TL
B) 25.000 TL
C) 19.000 TL
D) 12.000 TL
E) 15.000 TL
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6. Kuzey Şirketinin imalat bölümünde gerçekleşen iki farklı üretim hacmine ait bazı
maliyetler aşağıdaki gibidir:
40.000 Birim

50.000 Birim

Makine Amortismanları

175.000 TL

175.000 TL

Torna İşçiliği Maliyeti

400.000 TL

500.000 TL

Fabrika Kirası

750.000 TL

750.000 TL

Hammadde Maliyeti

600.000 TL

750.000 TL

Bakım-Onarım Maliyeti

120.000 TL

125.000 TL

Maliyetlerin faaliyet hacmine göre gösterdiği davranış bakımından aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A-) Makine amortismanları sabit maliyettir.
B-) Torna işçiliği değişken maliyettir.
C-) Bakım-onarım maliyeti değişken maliyettir.
D-) Fabrika kirası sabit maliyettir.
E-) Hammadde maliyeti değişken maliyettir.
7. ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000
TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam
40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile birim başı
değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 TL/birim
B) 1 TL/birim
C) 2,66 TL/birim
D) 2 TL/birim
E) 4 TL/birim
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8. ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000
TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam
40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile toplam
sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.500 TL
B) 5.000 TL
C) 7.500 TL
D) 10.000 TL
E) 12.500 TL
9. ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000
TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam
40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile Ocak ayı
için birim sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,67 TL
B) 1 TL
C) 2 TL
D) 2,5 TL
E) 3 TL
10. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyettir?
A) Tekstil üretiminde kullanılan kumaş
B) Makinelerin harcadığı elektrik
C) Çiçek üretiminde kullanılan su
D) Ekmek üretiminde kullanılan un
E) Makinelerin amortismanı

Cevaplar
1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – C, 5 – C, 6 – C, 7- D, 8 - D, 9 - B, 10 - E
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3. İMALAT YAPAN İŞLETMELERDE KÂR-ZARAR TABLOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

Ticaret ve Üretim İşletmelerinde Kâr-Zarar Tablosu
Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti Tablosu
Üretim İşletmelerinde Kâr-Zarar Tablosu Örneği
3.3.1. Hammadde Maliyetinin Hesaplanması
3.3.2. Dönem İçindeki Toplam Üretim Maliyetinin Hesaplanması
3.3.3. Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyetinin Hesaplanması
3.3.4. Satılan Mamul Maliyetinin Hesaplanması
3.3.5. Kâr-Zarar Tablosunun Hazırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ticaret işletmelerinin kar-zarar tablosu ile imalat işletmelerinin kar-zarar tablosu
arasıdaki temel farklılık nedir?
2) Bir mamülün maliyetini oluşturan temel üretim faktörleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ticaret ve üretim
işletmelerinde kar zarar
tablosu

Öğrenci ticaret ve üretim
işletmelerinde kar zarar
tablosunu öğrenir.

Dönem içinde üretimi
tamamlanan mamul
maliyeti tablosu

Öğrenci dönem içinde
üretimi tamamlanan mamul
maliyeti tablosunu
hazırlamayı öğrenir.

Üretim işletmelerinde kar
zarar tablosu örneği

Öğrenci üretim
işletmelerinde kar zarar
tablusunu hazırlamayı
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti: Üretimine dönem içinde başlanmış olan
ve üretimine geçen dönem başlanıp bu dönem tamamlanan mamullerin maliyetini temsil eder.
Toplam üretim maliyeti: Dönem içinde katlanılan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim
maliyetinin toplamıdır.
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Giriş
Bu bölümde imalat işletmelerinde kâr-zarar tablosunun formatı ve nasıl hazırlanacağı
üzerinde durulmuştur.
Öncelikle ticaret ve imalat (üretim) işletmelerinin kâr-zarar
tablolarının farklılıklarından bahsedilmiştir. Bunu takiben imalat işletmelerindeki kâr-zarar
tablosunun en önemli kalemlerinden biri olan satılan mamul maliyetinin hesaplanması için
gerekli olan dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyetinin nasıl hesaplandığı
anlatılmıştır. Son olarak imalat işletmelerinde kâr-zarar tablosunun nasıl hazırlanacağına
ilişkin bir örnek sunulmuştur. Örnek kapsamında dönem içinde satılan mamul maliyetine
ulaşmak için hammadde maliyetinin nasıl hesaplanacağı, dönem içindeki toplam üretim
maliyetinin nasıl hesaplanacağı ve dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyetinin nasıl
hesaplanacağı gösterilmiştir.
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3.1. Ticaret ve Üretim İşletmelerinde Kâr-Zarar Tablosu
Ticaret işletmelerinin kâr-zarar tablosu ile üretim işletmelerinin kâr-zarar tablosu
birbirine çok benzerdir. Tablolar arasındaki en büyük fark satılan malın maliyeti kaleminin
hesaplanması ve satılan malın maliyeti tutarını hesaplamak için kullanılan hesapların farklı
olmasıdır. Hatırlayacağınız üzere ticaret işletmelerinde satılan malın maliyeti aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır.
DÖNEM BAŞI
MAL STOKU

+

SATIN
ALINAN
STOKLAR

-

DÖNEM SONU
MAL STOKU

=

SATILAN MAL
MALİYETİ

Bir imalat işletmesinde satılan mamul maliyeti de aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
DÖNEM BAŞI
MAMUL STOKU

+

ÜRETİMİ
TAMAMLANAN
MAMUL MALİYETİ

-

DÖNEM SONU
MAMUL STOKU

= SATILAN MAMUL
MALİYETİ

Üretimi tamamlanan mamul maliyeti dönem içinde üretimi tamamlanan mamullerin
toplam üretim maliyetini temsil etmektedir. Bu maliyet genellikle “Dönem İçinde Üretimi
Tamamlanan Mamul Maliyeti Tablosu” isimli ayrı bir tabloda hesaplanmaktadır.

3.2. Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti Tablosu
Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti tablosu bir önceki bölümde
açıkladığımız üç temel üretim faktörünü (hammadde, direkt işçilik, genel üretim maliyetleri)
içermektedir. Aşağıdaki tabloda dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti tablosuna
ilişkin bir örnek sunulmuştur.
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere direkt malzeme maliyeti dönem içerisindeki
hammadde alışlarına eşit değildir. Dönem içerisindeki direkt malzeme kullanımına eşittir.
Direkt malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyetinin toplamı dönem
içerisinde katlanılan toplam üretim maliyetini vermektedir. Bu tutar dönem içerisinde üretilen
mamul maliyetine eşit değildir. Toplam üretim maliyetinin içinde henüz tamamlanmamış
ürünlere ilişkin direkt malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyetleri de vardır.
Dolayısıyla dönem içinde üretilen mamul maliyetine ulaşmak için dönem başı ve dönem sonu
yarı mamul tutarlarını dikkate alarak bir düzeltme yapmamız gerekmektedir.
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Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti Tablosu
Kullanılan Direkt Malzeme Maliyeti
410.000 TL
Dönem başı hammadde stok

60.000 TL

Hammadde alışları (+)

400.000 TL

Kullanıma hazır hammadde

460.000 TL

Dönem sonu hammadde stok (-)

(50.000 TL)

Direkt Malzeme
Maliyeti

60.000 TL Direkt İşçilik Maliyeti

Direkt İşçilik Maliyeti
Genel Üretim Maliyetleri

350.000 TL

Fabrika Sigortası

6.000 TL

Endirekt İşçilik

100.000 TL

Makine Kirası

50.000 TL

Fabrika Elektrik, Su

75.000 TL

Endirekt Malzeme

21.000 TL

Fabrika Amortismanı

90.000 TL

Fabrika Emlak Vergisi

8.000 TL

Toplam Üretim Maliyeti

Genel Üretim
Maliyetleri

820.000 TL

Dönem başı yarı mamul stok (+)

90.000 TL

Dönem sonu yarı mamul stok (-)

(60.000 TL)

Üretimi
Maliyeti

850.000 TL

Tamamlanan

Mamul

Üretimi Tamamlanan
Mamul Maliyeti

3.3. Üretim İşletmesinde Kâr-Zarar Tablosu Örneği
Bir önceki bölümde de açıklandığı üzere stoklanabilir maliyetler öncelikle bilançodaki
hammadde, yarı-mamul, mamul hesaplarından geçmekte ve satıldıklarında mamul hesabından
kâr-zarar tablosundaki satılan mamul maliyeti hesabına aktarılmaktadır. Dönem maliyetleri
ise gider olarak doğrudan kâr-zarar tablosunda raporlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde bir üretim
işletmesine ilişkin maliyet hesapları ve akışı sunulmuştur.
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Yarı Mamuller

Hammadde Stoku
D.B.

11.000

Alışlar

73.000

D.B.

6.000

Kullanım 76.000

Tamamlanan

76.000

104.000

9.000
20.000
D.S.

8.000

D.S.

7.000

Direkt İşçilik Maliyeti
9.000 9.000

Mamuller
D.B.

22.000

108.000

Genel Üretim Maliyetleri
104.000
20.000 20.000

D.S.

18.000

Satışlar
210.000

Satılan Mamul Maliyeti
108.000

Dönem Giderleri
70.000

3.3.1. Hammadde Maliyetinin Hesaplanması
Yukarıdaki hammadde stoku hesabında da görüleceği üzere dönem içinde üretime
verilen hammadde maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
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Dönem başı hammadde stoku

11.000 TL

(+)Hammadde alışları

73.000 TL

(-)Dönem sonu hammadde stoku

(8.000 TL)

= Dönem içinde üretime verilen (kullanılan) hammadde maliyeti

76.000 TL

3.3.2. Dönem İçindeki Toplam Üretim Maliyetinin Hesaplanması
Daha önce de belirtildiği gibi dönem içindeki toplam üretim maliyeti dönem içinde
katlanılan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim maliyetinin toplamıdır.
Dönem içinde kullanılan hammadde maliyeti

76.000 TL

Dönem içinde katlanılan direkt işçilik maliyeti

9.000 TL

Dönem içinde gerçekleşen genel üretim maliyeti
Dönem toplam üretim maliyeti

20.000 TL
105.000 TL

3.3.3 Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyetinin
Hesaplanması
Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti, üretimine dönem içinde başlanmış
olan ve üretimine geçen dönem başlanıp bu dönem tamamlanan mamullerin maliyetini temsil
eder. Dönem içinde üretimi tamamlanan mamullerin maliyetini hesaplayabilmek için dönem
toplam üretim maliyetine dönem başı yarı mamul maliyetinin eklenmesi, dönem sonu yarı
mamul maliyetinin ise düşülmesi gerekmektedir.
Dönem başı yarı mamul maliyeti

6.000 TL

+ Dönem toplam üretim maliyeti

105.000 TL

= Üretime yüklenen toplam maliyet

111.000 TL

- Dönem sonu yarı mamul maliyeti

(7.000 TL)

= Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti

104.000 TL
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3.3.4 Satılan Mamul Maliyetinin Hesaplanması
Satılan mamul maliyeti dönem içerisinde müşterilere satılan mamullerin maliyetini
temsil eder. Satılan mamul maliyeti kâr-zarar tablosunda bir gider kalemi olarak satış
hasılatının altında raporlanır.
Dönem başı mamul stok

22.000 TL

+ Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti

104.000 TL

- Dönem sonu mamul stoku

(18.000 TL)

= Satılan Mamul Maliyeti

108.000 TL

3.3.5. Kâr–Zarar Tablosunun Hazırlanması
Yukarıda yapılan hesaplamalardan sonra işletmenin dönem içinde üretimi tamamlanan
mamul maliyeti tablosu ve kâr-zarar tablosu aşağıdaki gibi kolayca hesaplanabilir.
Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti Tablosu
Hammadde Maliyeti

76.000 TL

Dönem başı hammadde stoku

11.000 TL

Hammadde alışları (+)

73.000 TL

Kullanıma hazır hammadde

84.000 TL

Dönem sonu hammadde stoku (-)

(8.000 TL)

Direkt İşçilik Maliyeti

9.000 TL

Genel Üretim Maliyetleri

20.000 TL

Endirekt İşçilik

7.000 TL

Endirekt Hammadde

2.000 TL

Isıtma, elektrik, su

5.000 TL

Fabrika amortismanı

2.000 TL

Makine amortismanı

3.000 TL
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Çeşitli üretim maliyetleri

1.000 TL

Döneme İlişkin Toplam Üretim Maliyeti

105.000 TL

Dönem başı yarı mamul stok (+)

6.000 TL

Üretime yüklenen toplam maliyet

111.000 TL

Dönem sonu yarı mamul stok (-)

7.000 TL

Dönem İçinde Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti

104.000 TL

Kâr-Zarar Tablosu
Satışlar

210.000 TL

Satılan Mamul Maliyeti
Dönem başı mamul stoku

(108.000 TL)
22.000 TL

Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti

104.000 TL

Satışa hazır mamul maliyeti

126.000 TL

Dönem sonu mamul stoku

(18.000 TL)

Brüt Kâr

102.000 TL

Faaliyet Giderleri
Ar-ge, Pazarlama, Dağıtım, Genel yönetim
Faaliyet Kârı

70.000 TL
70.000 TL
32.000 TL
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde imalat işletmelerinde kâr-zarar tablosunun formatı ve nasıl hazırlanacağı
üzerinde durulmuştur.
Öncelikle ticaret ve imalat (üretim) işletmelerinin kâr-zarar
tablolarının farklılıklarından bahsedilmiştir. Bunu takiben imalat işletmelerindeki kâr-zarar
tablosunun en önemli kalemlerinden biri olan satılan mamul maliyetinin hesaplanması için
gerekli olan dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyetinin nasıl hesaplandığı
anlatılmıştır. Son olarak imalat işletmelerinde kâr-zarar tablosunun nasıl hazırlanacağına
ilişkin bir örnek sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Kanada İşletmesinin 2013 yılına ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Kanada İşletmesinin
2013 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?
Dönem başı yarı mamul stoku

50.000 TL

Dönem sonu yarı mamul stoku

48.000 TL

Dönem başı mamul stoku

180.000 TL

Dönem sonu mamul stoku

195.000 TL

Üretimi tamamlanan mamul maliyeti

1.220.000 TL

A) 1.235.000 TL
B) 1.205.000 TL
C) 1.218.000 TL
D) 1.222.000 TL
E) 1.207.000 TL
2. Lale İşletmesi geçmiş yıl için aşağıdaki bilgileri raporlamıştır. İşletmenin satılan mamul
maliyeti ne kadardır?
Satışlar

420.000TL

Dönem başı hammadde stoku

22.000 TL

Hammadde alımları

146.000 TL

Dönem sonu hammadde stoku

16.000 TL

Direkt İşçilik maliyeti

18.000 TL

Genel üretim maliyetleri

40.000 TL

Dönem başı mamul stoku

35.000 TL

Üretimi tamamlanan mamul maliyeti
Dönem sonu mamul stoku
Faaliyet giderleri

104.000 TL
36.000 TL
140.000 TL
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A) 103.000 TL
B) 125.000 TL
C) 152.000 TL
D) 268.000 TL
E) 317.000 TL
3. Bulut İmalat İşletmesinin dönem başı yarı mamul stoku 450.000 TL, dönem içinde
katlanılan imalat maliyeti 1.950.000 TL’dir. Dönem içinde imalatı tamamlanan mamullerin
maliyeti 1.600.000 TL’dir. Dönem başı mamul stoku 500.000 TL, dönem sonu mamul stoku
ise 300.000 TL’dir. İşletmenin dönem sonu yarı mamul stokunun değeri ne kadardır?
A) 100.000 TL
B) 800.000 TL
C) 1.000.000 TL
D) 1.300.000 TL
E) 1.600.000 TL
4. Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
D.başı Yarı Mamul Stoku

250.000 TL

D.sonu Yarı Mamul Stoku

100.000 TL

D.başı Mamul Stoku

150.000 TL

D.sonu Mamul Stoku

450.000 TL

Hammadde Maliyeti

950.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

1.110.000 TL

Genel İmalat Maliyeti

700.000 TL

Satışlar

3.000.000 TL

Fırat İşletmesinin 2012 yılı toplam imalat maliyeti ne kadardır?
A) 2.610.000 TL
B) 2.760.000 TL
57

C) 2.910.000 TL
D) 3.000.000 TL
E) 3.010.000 TL
5. Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
D.başı Yarı Mamul Stoku

250.000 TL

D.sonu Yarı Mamul Stoku

100.000 TL

D.başı Mamul Stoku

150.000 TL

D.sonu Mamul Stoku

450.000 TL

Hammadde Maliyeti

950.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

1.110.000 TL

Genel İmalat Maliyeti

700.000 TL

Satışlar

3.000.000 TL

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti
ne kadardır?
A) 2.610.000 TL
B) 2.760.000 TL
C) 2.910.000 TL
D) 3.000.000 TL
E) 3.010.000 TL
6. Mavi İmalat İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda görülen brüt kâr rakamı 280.000
TL, dönem sonu mamul stoku 450.000 TL, dönem içerisinde satışa hazır mamullerin toplam
değeri 800.000 TL ise 2012 yılı satışları ne kadardır?
A) 630.000 TL
B) 800.000 TL
C) 970.000 TL
D) 1.080.000 TL
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E) 1.530.000 TL
7. Beyaz İmalat İşletmesinin belli bir dönemine ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı
Yarı Mamul Stoku
Mamul Stoku

Dönem Sonu

15.000 TL

20.000 TL

6.000 TL

11.000 TL

Dönemin imalat maliyeti 85.000 TL olduğuna göre satılan mamul maliyeti ne kadardır?
A) 75.000 TL
B) 80.000 TL
C) 97.000 TL
D) 100.000 TL
E) 115.000 TL
8, 9 ve 10. Soruları aşağıdaki bilgileri dikkate alarak cevaplandırınız.
Dönem başı hammadde stoku

20.000 TL

Hammadde alışları

61.600 TL

Dönem sonu hammadde stoku

10.400 TL

Direkt işçilik maliyeti

16.000 TL

Genel üretim maliyetleri

12.000 TL

Dönem başı yarı mamul stoku

800 TL

Dönem sonu yarı mamul stoku

4.000 TL

Dönem başı mamul stoku

24.000 TL

Dönem sonu mamul stoku

16.000 TL

8. Dönem içinde kullanılan hammadde maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 61.600 B) 20.000 C) 10.400 D) 71.200 E) 81.600
9. Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 71.200 B) 87.200 C) 96.000 D) 83.200 E) 20.000
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10. Döneme ilişkin satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96.000 TL B) 120.000 C) 80.000 D) 104.000 E) 120.000

Cevaplar
1 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – B, 5 – A, 6 – A, 7 – A, 8- D, 9- C, 10 - D
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4.DİREKT MALZEME, DİREKT İŞÇİLİK, GENEL ÜRETİM
MALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Malzeme Maliyetleri
4.1.1. Ağırlıklı Ortalama Yöntemi
4.1.2. FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemi
4.1.3. LIFO (Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi
4.2. İşçilik Maliyetleri
4.3. Genel Üretim Maliyetleri
4.3.1. Faaliyet Hacminin Tahmin Edilmesi
4.3.2. Genel İmalat Maliyetlerinin Üretime Yüklenmesinde Faaliyet Ölçüleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Enflasyonun sürekli olarak yükseldiği bir ortamda stok değerleme yöntemlerinden hangisi
daha yüksek hammadde maliyeti ve dolayısıyla daha düşük kar hesaplanmasına neden olur?
2) Direkt olarak ürün üzerinde çalışan işçinin bazı zamanları çeşitli nedenlerle boş geçebilir.
Bunun gibi boş geçen zamanlar için ödenen ücretler nasıl sınıflandırılmalıdır? Sebepleri ile
açıklayınız.
3) Genel üretim maliyetlerinin üretime fiili tutarlar yerine götürü (tahmini) tutarlar
kullanılarak yüklenmesinin en önemli sebebi nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Malzeme maliyetleri

Öğrenciler direkt ve endirekt
malzeme ayrımını yapar ve
stok değerleme yöntemlerini
öğrenir.

İşçilik maliyetleri

Öğrenciler direkt işçilik ve
endirekt işçilik kavramlarını
öğrenir.

Genel üretim maliyetleri

Öğrenciler genel üretim
maliyetlerini ve üretime
yüklenmesini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Direkt malzeme: Mamul yapısı içine girip mamulün temel öğesini oluşturan ve doğrudan
doğruya saptanması teknik bakımdan mümkün ve ekonomik olan malzemelerdir.
İşletme malzemesi: Üretim faaliyetinin yürütülmesi amacıyla kullanılan fakat mamul
bünyesine girmeyen malzemelerdir.
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Giriş
Bu bölümde üretim maliyetlerinden hammadde, işçilik ve genel üretim maliyetlerinin
türü, miktarı ve değeri gibi sorunlar üzerinde durulmuştur. Malzemeler direkt ve endirekt
olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Hammaddelerle ilgili diğer bir sorun eldeki ve üretime
verilen hammaddenin miktarının ve değerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla ağırlıklı ortalama,
ilk giren ilk çıkar ve son giren ilk çıkar olmak üzere üç yöntem kullanılmaktadır.
İşçilik maliyetleri de direkt ve endirekt olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. İşçilik
maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili sorun işçilik miktarının ve değerinin hesaplanmasıdır.
İşçilik miktarı genellikle zaman cinsinden hesaplanır. İşçilik maliyetinin değerini belirlemek
için zaman temeline dayanan, akord temeline dayanan ve prime dayanan sistemler
bulunmaktadır.
Genel üretim maliyetleri ile ilgili en önemli sorun kesin tutarlarının ancak dönem
sonlarında veya yılsonlarında belli olmasıdır. Bu nedenle kısa vadeli maliyet ve kâr-zarar
hesaplamaları yapabilmek için genel üretim maliyetlerinin üretime götürü olarak yüklenmesi
gerekmektedir. Götürü yükleme yapabilmek için öncelikle maliyet yerine ilişkin faaliyet
hacmini tahmin etmek gerekmektedir. Daha sonra tahmin edilen faaliyet hacminde
gerçekleşmesi beklenen genel üretim maliyetleri tutarını bütçelemek ve bütçelenen tutarı
uygun bir faaliyet ölçüsüne bölerek genel üretim maliyeti yükleme haddi hesaplamak
gerekmektedir.
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4.1. Malzeme Maliyetleri
Hammaddeleri üretime yükleme açısından direkt ve endirekt malzeme olarak
sınıflandırabiliriz. Direkt malzeme mamul yapısı içine girip mamulün temel öğesini oluşturan
ve doğrudan doğruya saptanması teknik bakımdan mümkün ve ekonomik olan malzemelerdir.
Başka bir deyişle mamul yapısı içine giren tüm malzemeler direkt malzeme değildir.
Endirekt malzemeleri, yardımcı malzeme ve işletme malzemesi olarak iki grupta
sınıflandırabiliriz. Yardımcı malzemeler üretim esnasında mamul bünyesine girmesine
rağmen miktar ve değer olarak mamulün temel öğesini oluşturmazlar. Bir mamul birimi için
ne kadar harcandığını saptamak teknik bakımdan zordur ve ekonomik değildir. Tekstil
sektöründe dikiş ipliği, mobilya sektöründe tutkal, makine sektöründe somun ve vida
yardımcı malzemeye örnek olarak verilebilir. İşletme malzemesi ise üretim faaliyetinin
yürütülmesi amacıyla kullanılan fakat mamul bünyesine girmeyen malzemelerdir. Yağ,
temizlik ve kırtasiye malzemesi örnek olarak verilebilir.
Gerek eldeki hammadde stoklarının, gerekse üretime verilen hammaddelerin
değerlerinin tespit edilebilmesi ile ilgili olarak uygulamada genellikle hareketli ortalama,
FIFO ( İlk Giren İlk Çıkar) ve LIFO (Son Giren İlk Çıkar) yöntemleri kullanılmaktadır.
Yöntemlerin anlaşılması için konu aşağıdaki örnek üzerinden anlatılacaktır.
Ankara İşletmesinin B101 hammaddesinin 2013 yılı Ekim ayında aşağıdaki hareketleri
gösterdiğini varsayalım.
5.10.2013

Alış

200 birim

11 TL/birim

8.10.2013

Alış

50 birim

16 TL/birim

16.10.2013

Üretime veriliş

100 birim

24.10.2013

Alış

150 birim

30.10.2013

Üretime veriliş

200 birim

20 TL/birim

4.1.1.Hareketli Ortalama Yöntemi
Hareketli ortalama yönteminde her yeni hammadde girişinden sonra yeni bir ortalama
maliyet hesaplanmaktadır. Ortalama maliyet hesaplamak için o tarihteki eldeki tüm
hammaddenin maliyeti, hammadde miktarına bölünür. Örneğin 8 Ekim 2013 tarihinde yeni
bir alış olduğunda o zamana kadar olan alışların toplam değeri 3.000 TL eldeki toplam miktar
olan 250’ye bölünmekte ve 12TL/birimlik yeni bir ortalama maliyet bulunmaktadır. 16 Ekim
2013 tarihinde üretime verilen hammadde de bu ortalama maliyet ile değerlenmektedir.
Aşağıdaki tabloda giren sütununun toplamına baktığımızda dönem içerisinde toplam 6.000
TL değerinde 400 birim hammadde stoku satın alındığı, çıkan sütunun toplamına
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baktığımızda üretime 4.400 TL değerinde 300 birim hammadde stoku verildiği ve kalan
sütununun son satırına baktığımızda da dönem sonunda hammadde deposunda değeri 1.600
TL olan 100 birim stok kaldığını görebiliriz.
Tarih

Çıkan

Giren
Birim

Birim
Maliyet

Tutar

5.10

200

11

8.10

50

16

Birim

Birim
Maliyet

Tutar

2.200

200

11

2.200

800

250

12

3.000

150

12

1.800

300

16

4.800

3.200

100

16

1.600

4.400

100

16

1.600

16.10
24.10

Birim

100
150

20

Birim Tutar
Maliyet

12

1.200

3.000

30.10

200
400

Kalan

6.000

16

300

4.1.2.FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemi
Bu yöntem hammaddenin alınış tarihi sırasına göre harcandığı varsayımına dayanır.
Ay içinde satın alınan hammaddenin değeri 4.400 TL’dir. FIFO yöntemine göre ay içerisinde
üretime toplam maliyeti 4.000 TL olan 300 adet hammadde verilmiş, ay sonunda birim
maliyeti 20 TL’den toplam maliyeti 2.000 TL tutarında 100 adet B101 hammaddesi kalmıştır.
FIFO yöntemi daha çok kullanımın hangi partiye ait olduğu kolaylıkla izlenebilen üretimler
için uygundur. Enflasyonun yüksek olduğu yani hammadde fiyatlarının sürekli yükseldiği bir
ortamda, FIFO yöntemi ile üretim maliyetleri eski ve düşük fiyatlı hammaddelere göre
hesaplanacağından, fiktif kârlar ortaya çıkmaktadır.
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Tarih

Çıkan

Giren
Birim

Birim
Maliyet

Tutar

Birim

Birim
Maliyet

Kalan
Tutar

Birim

Birim
Maliyet

Tutar

5.10

200

11

2.200

200

11

2.200

8.10

50

16

800

200

11

2.200

50

16

800

100

11

1.100

50

16

800

100

11

1.100

50

16

800

150

20

3.000

4.900

100

20

2.000

2.000

100

20

2.000

2.000

16.10

24.10

100

150

20

1.100

3.000

30.10

400

11

6.000

100

11

1.100

50

16

800

50

20

1.000

300

4.000

2.200

3.000

1.900

Yukarıda tabloya bakacak olursak, FIFO yöntemine göre 16 Ekim 2013 tarihinde
üretime gönderilen 100 birim ilk aldığımız birim maliyeti 11 TL olan hammaddeden
olacaktır. 16 Ekim tarihinde elimizde ilk aldığımız birim maliyeti 11 TL olan hammaddeden
100 birim ve daha sonra aldığımız birim maliyeti 16 TL’den olan hammadden 50 birim
kalmıştır. 30 Ekim 2013 tarihinde üretime gönderilen toplam 200 birim hammaddenin
maliyeti önce 5 Ekim’de satın alınan ve elde kalan birim maliyeti 11 TL olan hammaddeden
100 birim, daha sonra 8 Ekim’de satın alınan birim maliyeti 16 TL olan hammaddeden 50
birim ve son olarak ta 24 Ekim’de satın alınan birim maliyeti 20 TL olan 50 birimin dikkate
alınması ile hesaplanacaktır.
Yukarıdaki tabloda giren sütununun toplamına baktığımızda dönem içerisinde toplam
6.000 TL değerinde 400 birim hammadde stoku satın alındığı, çıkan sütunun toplamına
baktığımızda üretime 4.000 TL değerinde 300 birim hammadde stoku verildiği ve kalan
sütununun son satırına baktığımızda da dönem sonunda hammadde deposunda değeri 2.000
TL olan 100 birim stok kaldığını görebiliriz.
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4.1.3. LIFO (Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi
LIFO yöntemi FIFO yönteminin tam tersi olup üretime verilen hammaddelerin en son
alınan partilerden olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu yöntemin temel amacı imalat
maliyetlerini olabildiği kadar cari fiyatlar üzerinden hesaplamaktır. Hammadde fiyatlarının
yükseldiği bir ortamda bu yöntem uygulanırsa fiktif kârlar ve bunların doğuracağı aşırı
vergiler ve kâr dağıtımları önlenmiş olur.
Tarih

Çıkan

Giren
Birim

Birim
Maliyet

Tutar

5.10

200

11

8.10

50

16

Birim

Birim
Maliyet

Tutar

2.200

200

11

2.200

800

200

11

2.200

50

16

800

3.000

150

11

1.650

1.650

150

11

1.650

150

20

3.000

4.650

100

11

1.100

1.100

100

11

1.100

1.100

16.10

24.10

150

20

Birim
Maliyet

Tutar

50

16

800

50

11

550

3.000

30.10

400

Birim

Kalan

6.000

150

20

3.000

50

11

550

300

4.900

2.200

Yukarıda tabloya bakacak olursak, LIFO yöntemine göre 16 Ekim 2013 tarihinde
üretime gönderilen 100 birim hammaddenin maliyeti, son alınan (8 Ekim tarihinde) birim
maliyeti 16 TL olan hammaddeden 50 birim ve ondan önce alınan (5 Ekim) birim maliyeti 11
TL olan hammaddeden 50 birim üzerinden hesaplanacaktır. 16 Ekim tarihinde elimizde ilk
aldığımız birim maliyeti 11 TL olan hammaddeden 150 birim hammadde kalmıştır. 30 Ekim
2013 tarihinde üretime gönderilen toplam 200 birim hammaddenin maliyeti son alınan (24
Ekim tarihinde) birim maliyeti 20 TL olan hammaddeden 150 birim, ilk alınan (5 Ekim
tarihinde) ve elde kalan birim maliyeti 11 TL olan hammaddeden 50 birimin dikkate alınması
ile hesaplanacaktır.
Yukarıdaki tabloda giren sütununun toplamına baktığımızda dönem içerisinde toplam
6.000 TL değerinde 400 birim hammadde stoku satın alındığı, çıkan sütunun toplamına
baktığımızda üretime 4.900 TL değerinde 300 birim hammadde stoku verildiği ve kalan
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sütununun son satırına baktığımızda da dönem sonunda hammadde deposunda değeri 1.100
TL olan 100 birim stok kaldığını görebiliriz.

4.2.İşçilik Maliyetleri
İşçilik stoklanamayan bir maliyet öğesidir. İşçilik maliyetleri direkt işçilik ve endirekt
işçilik olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır. Direkt işçilik maliyetleri üretime doğrudan
yüklendiğine ve endirekt işçilik ise önce genel üretim maliyetleri hesabına devredilip, sonra
dolaylı olarak üretime dağıtıldığına göre ilk olarak işçiliğin ne kadarının direkt ne kadarının
endirekt olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Temel üretimin konusunu oluşturan, mamul
veya hizmeti meydana getirmek için harcanan ve üretime doğrudan yüklenebilen işçilik direkt
işçiliktir. Örnek olarak bir makineyi idare eden çalışanın işçiliğini verebiliriz. Yukarıdaki
tanımın dışında kalan işçilik endirekt işçilik olarak sınıflandırılır. Örnek olarak fabrikada
gerçekleşen tamir bakım, temizlik ve nakliye işçiliğini verebiliriz.
Aldıkları ücretler direkt işçilik olarak sınıflandırılan bazı çalışanların ücretleri bazı
durumlarda endirekt işçilik olarak sınıflandırılabilir. Örneğin makine başında çalışan işçinin
bazı zamanları, elektriklerin kesilmesi, makine arızalanması, malzemenin vaktinde gelmemesi
gibi nedenlerle boş geçebilir ya da işçi haftada birkaç saatini makinesini yeni işlere
ayarlamak, temizlemek veya tamir etmekle geçirmiş olabilir. Bu gibi işlere ayrılan zamanların
ayrı olarak saptanması ve bunları endirekt işçilik olarak sınıflandırılması gerekmektedir.
Bayram tatili, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ve ağır işçilik ücret farkları, ikramiyeler
gibi ücret eklerinin de endirekt işçilik olarak sınıflandırılarak genel üretim maliyetlerine
aktarılması gerekmektedir. Bir işin günlük olağan çalışma saatleri dışında yapılan kısmının
yol açtığı fazla mesai farklarının kural olarak eğer iş özel ve acilse direkt işçilik sayılarak
doğrudan doğruya o siparişe yüklenmesi gerekmektedir. Muhtemelen maliyetteki bu fark
fiyatı da yükseltecek ve müşteri tarafından karşılanacaktır. Buna karşılık, ek çalışma
yapılması normal hale gelmişse, ek çalışma farkının genel üretim maliyetlerine katılması ve
üretime götürü bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.
İşçilik maliyetleri ile ilgili diğer sorun işçilik miktarının saptamaktır. İşçilikte miktar
olarak harcanan zaman dikkate alınır. İşçinin bir hesap döneminde işletmede fiilen kaç saat
çalıştığı ve bu zaman içerisinde nerelerde ve ne kadar süre çalıştığı soruları önem kazanır. Bir
işçinin işletmede toplam olarak kaç saat bulunduğu genellikle işçi kontrol kartları aracılığıyla
saptanır. Çalışan kendine ait kartı sabahları işletmenin giriş kapısında okutur. Böylece işçinin
işletmeye saat kaçta geldiği tespit edilmiş olur. İşçi akşamları işletmeyi terk ederken de çıkış
zamanı yine kontrol kartları aracılığıyla belirlenir. Bir işçinin işletmede bulunduğu toplam
süreyi nerelerde veya hangi işler üzerinde geçirdiğini saptamak, gerek maliyetleri
hesaplayabilmek ve gerekse kontrol bakımından önemlidir.
Harcanan işçilik zaman olarak saptandıktan sonra değerinin de belirlenmesi
gerekmektedir. Uygulamada olan sistemlerden bir tanesi zaman temeline dayanan ve saat
ücreti veya gündelik şeklinde karşılaşılan sistemdir. Bu sistemde üretimin randımanına
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bakılmaksızın, her zaman birimi için işçiye belirli bir ücret ödenir. Özellikle dikkat ve özenle
çalışmayı gerektiren kaliteli imalatta uygulanan bir sistemdir. Üretimin teknik bakımdan bir
tempoya bağlı olduğu ve işçinin kendi çabasıyla bu tempoyu etkileyemeyeceği bir üretim
düzeninde (örneğin yürüyen şerit sistemi) de zaman temelinden başka bir ücret temeli
kolaylıkla uygulanamaz.
İkinci önemli ücret sistemi akord temeline göre ücrettir. Bu sistemde ücret geçen
zamana göre değil, bu zaman içinde fiilen üretilen ürünlerin miktarlarına göre ödenir. Akord
sisteminin en önemli avantajı, işin sonucuyla ücret arasında doğrudan bir ilişki olmasıdır.
Çalışma randımanının yükselmesiyle ücretin de artacağını bilen işçi, üretimi artırmak için
olabildiğince çaba harcar. İşçilerin aşırı yıpranmasına ve işçiler arasında kırıcı rekabete yol
açması, akord sisteminin sakıncalarındandır. Mevzuat ücretin belli bir tabanın altına
düşmesini engellediği için uygulamada saf akord sistemine ender olarak rastlanmaktadır.
Diğer bir ücret sistemi primli ücret sistemidir. Bu sistemde işçiye hem zaman ücretinin
sağladığı güvenceyi ve rahatı vermek, diğer taraftan üretimin artmasından işçiye ek bir kazanç
da sağlanmaktadır. Prim üretim artışı veya zaman tasarrufu için ödenmekle birlikte kalite,
malzemeden tasarruf veya makineleri iyi kullanma gibi özel amaçlarla verilen primler de
mevcuttur. Örneğin, ulaştırma sektöründe kamyon sürücülerine akaryakıtı tasarruflu
kullanmaları durumunda ek bir prim ödenmektedir.

4.3. Genel Üretim Maliyetleri
Hammadde ve direkt işçilik dışında kalan ve üretimle ilgili olan bütün maliyetler genel
üretim maliyetleri başlığı altında sınıflandırılır. Genel üretim maliyetleri amortisman, sigorta,
enerji, endirekt malzeme ve endirekt işçilik gibi birbirinden farklı nitelikte birçok maliyetin
birleşmesiyle oluşur. Bir kısmı sabit, bir kısmı değişken maliyet davranışı sergilerler. Genel
üretim maliyetlerinin bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda belli olabilir. Dolayısıyla
genel üretim maliyetlerinin fiili tutarları beklenildiğinde kısa dönemli maliyet hesapları ve
kâr-zarar hesaplamaları yapılamaz. Bu nedenle genel üretim maliyetleri için fiili rakamlar
yerine götürü bazı rakamlar kullanmak yoluna gidilmektedir.
Götürü hesaplama yapmak için öncelikle her maliyet yeri için yıllık ve aylık maliyet
bütçeleri yapmak ve bunun için de gelecek dönemler için belirli bir üretim hacmini temel
almak ve bunun gerektirdiği maliyetleri bütçelemek gerekecektir. Her maliyet yerinin maliyet
bütçesi belli olduktan sonra, o yerden üretime nasıl pay verileceği belirlenecektir. Bunun için
o maliyet yerinin üretim hacmini en iyi ifade edecek bir ölçü bulunacak ve bütçelenen
maliyetlerin bu ölçüye bölünmesi ile ortaya çıkacak “maliyet yükleme haddi” aracılığıyla
maliyet yerinin maliyetleri üretime yüklenecektir.
Genel üretim maliyetlerinin üretime yüklenmesi için iki yol izlenebilir.
1) Bir aya ait bütün maliyetlerin kesin tutarlarının alınmasını beklemek: Bu durumda aylık
maliyetler düzensizlik göstereceğinden kısa dönemli sonuç hesapları sağlıklı
olmayacaktır.
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2) Aylık maliyetlerin saptanmasında götürü yöntemler kullanmak: Öncelikle faaliyet
hacmi tahmin edilmeli, maliyet-hacim ilişkileri tahmin edilmeli ve maliyetlerin üretime
yüklenmesinde kullanılacak faaliyet ölçülerinin seçilmesi gerekmektedir.

4.3.1. Faaliyet Hacminin Tahmin Edilmesi
Her maliyet yerinin yıllık veya aylık genel üretim maliyetleri bütçesini
hazırlayabilmek için, önce o maliyet yerinde gelecek yıl ne kadar üretim yapılacağının
kararlaştırılması gerekmektedir. Bu üretim miktarının belirlenmesi aşamasında karşımıza
teorik kapasite, pratik kapasite, ortalama kapasite, beklenen kapasite gibi kavramlar
çıkmaktadır. Teorik kapasite, bir tesisin üretimde hiçbir aksama olmaması durumunda
ulaşabileceği en çok üretim miktarıdır. Uygulamada hiçbir işletme %100 kapasite ile
çalışmadığından faaliyet hacminin bu temele göre alınması uygun değildir. Teorik
kapasiteden tatiller, kesintiler, tamirler gibi boş geçecek zamanlar için gerekli indirimler
yapıldıktan sonra geri kalan kapasiteye pratik kapasite denir. Ortalama kapasitenin amacı
işletmenin faaliyetlerini uzunca bir dönem için tahmin etmek ve bütün sabit maliyetleri o
dönem içindeki üretime yükleyebilmektir. Genellikle pratik kapasiteden düşük olur. Beklenen
kapasite ise yalnızca gelecek için tahmin edilen kısa dönemli bir ölçüdür. Amaç her yılın
toplam maliyetini o yılın üretimine yüklemektir.

4.3.2. Genel İmalat Maliyetlerinin Üretime Yüklenmesinde Faaliyet
Ölçüleri
Genel üretim maliyetleri bütçelendikten sonra bunların üretime yüklenmesi için uygun
bir faaliyet ölçüsünün seçilmesi gerekir. Uygulamada üretim birimi, hammadde maliyetleri,
direkt işçilik maliyetleri, direkt işçilik saatleri ve makine saatleri en çok kullanılan ölçülerdir.
En ideal ölçü hiç kuşkusuz üretim birimidir. Fakat bunu uygulayabilmek için, üretimin ya tek
bir mamul cinsinden veya hiç olmazsa birbirine benzer mamullerden oluşması gerekmektedir.
Örneğin, yıllık genel üretim maliyetinin 10.000.000 TL ve yıllık üretim miktarının da
50.000 birim olacağını varsaydığımızda birim başına yüklenecek genel imalat maliyeti
kolaylıkla hesaplanabilir:
Genel İmalat Maliyeti Yükleme Haddi = 10.000.000 TL ÷ 50.000 birim = 200 TL/birim
İşletmenin belirli bir sürede 8.000 birim üretim yaptığında üretime yüklenecek genel
üretim maliyeti 1.600.000 TL (8.000 birim * 200 TL/br) olacaktır.
Uygulamada en çok rastlanan maliyet yükleme ölçüsü direkt işçilik maliyetleri ile
hesaplanmaktadır. İşçilik, üretimin değerini ve zaman faktörünün etkisini oldukça iyi yansıtan
bir ölçüdür. Ayrıca bu ölçü ek çalışmalara gerek kalmaksızın kolaylıkla elde edilebilir.
İşgücünün egemen olduğu sanayi kollarında direkt işçilik saatleri de yükleme ölçüsü olarak
kullanılabilir.
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Örneğin, aylık olarak bütçelenen genel üretim maliyetleri 3.000.000 TL ve aylık
bütçelenen direkt işçilik saatleri 25.000 saat ise genel imalat maliyeti yükleme haddi
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Genel İmalat Maliyeti Yükleme Haddi = 3.000.000 TL ÷ 25.000 saat = 120 TL/saat
Üretimde işçilikten çok makineler kullanılıyorsa en uygun yükleme ölçüsü makine
saatleri kullanılarak hesaplanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde üretim maliyetlerinden hammadde, işçilik ve genel üretim maliyetlerinin
türü, miktarı ve değeri gibi sorunlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle direkt ve endirekt
malzeme maliyetleri tanıtılmış ve stok değerleme yöntemleri hatırlatılmıştır. Bunu takiben
direkt ve endirekt işçilik maliyetleri ayrımı yapılmış ve işçilikte fazla mesai, boş geçen süreler
gibi özellikli konular üzerinde durulmuştur. Son olarak genel üretim maliyetleri anlatılmış ve
genel üretim maliyetlerinin üretime nasıl yükleneceği gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-2-3- no.lu soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplandırınız.
Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi aşağıdaki
gibidir:
Miktar
Birim Maliyet
Toplam Maliyet
1 Kasım

D.başı Stok

5 Kasım

Üretime Verilen

200

10 Kasım

Alış

400

15 Kasım

Üretime Verilen

700

20 Kasım

Alış

25 Kasım
30 Kasım

1.000

200 TL

200.000

305 TL

122.000

700

422 TL

295.400

Alış

300

500 TL

150.000

Üretime Verilen

800

1. FIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayı sonunda
elinde kalan hammadde stokunun maliyeti ne kadardır?
A) 140.000 TL
B) 280.000 TL
C) 318.800 TL
D) 350.000 TL
E) 295.400 TL
2. Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15
Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?
A)
140.000 TL
B)
161.000 TL
C)
164.500 TL
D)
170.000 TL
E)
182.000 TL
3. LIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayında
üretime gönderilen hammaddenin maliyeti ne kadardır?
A)
417.400 TL
B)
448.600 TL
C)
487.400 TL
D)
583.000 TL
E)
627.400 TL
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4. Aylık asgari 1.000 TL ücret garantisi verilmiş bir şirkette parça başına ödenen ücret
20 TL’dir. İmalat işçisi Ahmet Bey’in geçen ayki üretimi 43 birimde kalmış, parça başına 860
TL hak ettiği halde, asgari ücreti garantilediği için kendisine 1.000 TL ödeme yapılmıştır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Ödenen 1.000 TL direkt işçilik maliyetidir.
B)
Ödenen 1.000 TL’nin 860 TL’si direkt, 140 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.
C)
Ödenen 1.000 TL’nin 860 TL’si direkt işçilik, 140 TL zarar olarak
kaydedilmelidir.
D)
Ödenen 1.000 TL’nin tamamı endirekt işçilik maliyetidir.
E)
Ödenen 1.000 TL’nin tamamı dönem gideridir.
5. Pınar İşletmesinin 2013 yılı için bütçelenen genel üretim maliyetleri 15.000.000 TL
ve bütçelenen direkt işçilik saatleri 50.000 saat ise genel üretim maliyeti yükleme haddi ne
kadardır?
A) 25 TL/dis
B) 300 TL/dis
C) 500 TL/dis
D) 50.000 dis
E) 15.000.000 TL
6. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Miktar
1 Kasım

D.başı Stok

5 Kasım

Üretime Verilen

200

10 Kasım

Alış

400

15 Kasım

Üretime Verilen

700

20 Kasım

Alış

25 Kasım
30 Kasım

1.000

Birim Maliyet

Toplam Maliyet

200 TL

200.000 TL

305 TL

122.000 TL

700

422 TL

295.400 TL

Alış

300

500 TL

150.000 TL

Üretime Verilen

800
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FIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinin kasım ayı sonunda
elinde kalan hammadde stokunun maliyeti ne kadardır?
A-) 140.000 TL
B-) 200.000 TL
C-) 280.000 TL
D-) 318.800 TL
E-) 350.000 TL
7. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Miktar
1 Kasım

D.başı Stok

5 Kasım

Üretime Verilen

200

10 Kasım

Alış

400

15 Kasım

Üretime Verilen

700

20 Kasım

Alış

25 Kasım
30 Kasım

1.000

Birim Maliyet

Toplam Maliyet

200 TL

200.000

305 TL

122.000

700

422 TL

295.400

Alış

300

500 TL

150.000

Üretime Verilen

800

Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15
Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?
A-) 140.000 TL
B-) 164.500 TL
C-) 280.000 TL
D-) 318.800 TL
E-) 350.000 TL
8. Karsu Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 450.000 TL,
bütçelenmiş faaliyet düzeyi ise 300 dis’tir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 500.000 TL,
fiili faaliyet düzeyi ise 250 dis olarak gerçekleşmiştir. Karsu Şirketinin 2013 yılı üretimine
yüklenen GİM tutarı ne kadardır?
A-) 700.000 TL
B-) 600.000 TL
C-) 500.000 TL
D-) 450.000 TL
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E-) 375.000 TL
9. Marsan Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 612.250 TL
tahmin edilmiş olup, 2013 yılı üretimine 534.750 TL GİM götürü olarak yüklenmiştir. 2013
yılı fiili genel imalat maliyeti 558.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 310 dis olarak
gerçekleşmiştir. Marsan Şirketinin 2013 yılı için hesaplanan götürü GİM yükleme haddi ne
kadardır?
A-) 2.000 TL/dis
B-) 1.975 TL/dis
C-) 1.800 TL/dis
D-) 1.725 TL/dis
E-) 2.600TL/dis
10. Saat başı ücreti 20 TL olan imalat işçisi Ahmet Bey Aralık ayında toplam 160 saat
çalışmıştır. Bu sürenin içine 15 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle boş geçen süre ve 10
saatlik makine temizlik süresi de dâhildir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A-) Ödenen 3.200 TL direkt işçilik maliyetidir.
B-) Ödenen 3.200 TL’nin 2.700 TL’si direkt, 500 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.
C-) Ödenen 3.200 TL’nin 2.900 TL’si direkt işçilik, 300 TL’si zarar olarak
kaydedilmelidir.
D-) Ödenen 3.200 TL’nin 2.900 TL’si direkt işçilik, 300 TL’si endirekt işçilik
maliyetidir.
E-) Ödenen 1.000 TL’nin tamamı endirekt işçilik maliyetidir.

Cevaplar
1 – C, 2 – C, 3 – D, 4 – B, 5 – B, 6 – A, 7 – B, 8 – E, 9 – D, 10 - B
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5. MALİYET YERLERİ ve MALİYET DAĞITIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

5.2.

Maliyet Yerleri
5.1.1. Esas Üretim Yerleri
5.1.2. Yardımcı Üretim Yerleri
5.1.3. Yardımcı Hizmet Yerleri
5.1.4. Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri
Maliyet Dağıtımları
5.2.1. Maliyet Türlerinin Maliyet Yerlerine Dağıtılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maliyetlerin farklı maliyet yerlerinde toplanması ne gibi faydalar sağlar?
2) Maliyet muhasebesinin en büyük sorunu sizce nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maliyet yerleri

Öğrenciler esas üretim
yerleri, yardımcı üretim
yerleri, yardımcı hizmet
yerleri ve üretim yerleri
yönetimi maliyet yerlerini
öğrenir.

Maliyet dağıtımları

Öğrenciler maliyet türlerinin
maliyet yerlerine
dağıtılmasını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Maliyet yerleri: Maliyetlerin ayrı olarak izlendiği hesap birimleridir.
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Giriş
Bu bölümde maliyet yerleri ve maliyet dağıtımı konularına giriş yapılmıştır.
Maliyetlerin ayrı olarak izlendiği her bir hesap birimi maliyet yeri olarak tanımlanmaktadır.
Maliyet yerlerini mamullere yükleme olanağı açısından esas üretim yerleri, yardımcı üretim
yerleri, yardımcı hizmet yerleri ve üretim yerleri yönetimi maliyet yerleri olarak
sınıflandırabiliriz. Maliyet dağıtımı ise üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada maliyet türleri
her bir maliyet yerleri dağıtılır. İkinci aşamada yardımcı maliyet yerlerinde toplanan
maliyetler esas maliyet yerlerine dağıtılırlar. Son olarak esas maliyet yerlerinde toplanan
maliyetler o bölümlerdeki mamullere dağıtılırlar. Bu bölümde ilk aşama ayrıntılı olarak
açıklanmış, ikinci ve üçüncü aşama bir sonraki bölümde incelenmiştir.
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5.1. Maliyet Yerleri
Bir önceki bölümde temel üretim maliyetleri olan hammadde, direkt işçilik ve genel
üretim maliyetleri açıklanmıştı. Üretim maliyetlerinin öncelikle üretim bölümlerine
yüklenmesi ve daha sonra mamul maliyetlerinin hesaplanabilmesi için maliyet yerleri
konusunun da anlaşılması önemlidir. Maliyet yerleri maliyetlerin ayrı olarak izlendiği hesap
birimleridir.
Maliyet yeri; maliyetleri bünyesinde toplar, maliyetlerin ortaya çıktıkları yerler
bakımından kontrolünü kolaylaştırır ve maliyetlerin maliyet yerleri itibariyle planlanmasını
kolaylaştırır. Maliyetleri mamullere yükleyebilmek için maliyetleri önce maliyet yerlerinde
toplamak ve sonra her maliyet yerinden mamullere bir maliyet payı yüklemek gerekir.
Maliyetleri mamullere yükleme olanağı açısından maliyet yerleri ile ilgili olarak aşağıdaki
ayrım yapılabilir:
1.

Esas Üretim Yerleri (Maliyet Merkezleri)

2.

Yardımcı Üretim Yerleri (Maliyet Merkezleri)

3.

Yardımcı Hizmet Yerleri (Maliyet Merkezleri)

4.

Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri (Maliyet Merkezleri)

5.1.1.Esas Üretim Yerleri (Maliyet Merkezleri)
İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamuller üzerinde fiilen çalışılan teknik
bölümleridir. Maliyet dağıtımlarıyla diğer maliyet yerlerinden (yardımcı üretim yeri, yardımcı
hizmet yeri veya üretim yerleri yönetimi maliyet yerlerinden) alınan maliyetler de eklenerek
bu maliyet yerlerinde toplanan maliyetler mamullere yüklenir. Bir üretim işletmesinde,
faaliyetlerin niteliğine göre ve kullanılan üretim teknolojisine göre çeşitli esas üretim maliyet
yerleri bulunabilir. Örneğin bir mobilya fabrikasında “kesim”, “makine”, “montaj”, “boya” ve
“döşeme” gibi esas üretim yerleri olabilir.

5.1.2. Yardımcı Üretim Yerleri (Maliyet Merkezleri)
İşletmenin asıl konusu dışında kalan, fakat üretimin teknik bir zorunluluğu olarak
işletme içinde üretilen bazı ürünler üzerinde çalışan teknik bölümlerdir. Esas mamullerin
üretimi sırasında elde edilen bazı yan mamullerin değerlendirilmesi için kullanılabileceği gibi,
işletmenin üretimde fazla miktarda kullandığı bir maddenin bizzat üretimi için de
gerçekleştirilebilir. Yardımcı üretim yerine örnek olarak, çimento fabrikasında kâğıt torba
üretiminin gerçekleştirildiği bölüm verilebilir.

5.1.3.Yardımcı Hizmet Yerleri (Maliyet Merkezleri)
Esas veya yan mamuller üzerinde fiilen çalışmayıp, esas üretim yerlerine hizmet
vermek için kurulmuş bölümlerdir. Bu bölümlerin faaliyetleri mamullerle direkt ilişkili
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olmadığından, bu bölümlerin maliyetlerinin mamullere yüklenmesi dolaylı olarak maliyet
dağıtımları ile mümkün olabilmektedir. “Bakım ve onarım bölümü”, “nakliye bölümü”,
“yemekhane”, “personel taşıma servisi” yardımcı hizmet yerlerine örnek olarak verilebilir.

5.1.4.Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri (Maliyet Merkezleri)
Üretim faaliyetlerinin yönetim ve organizasyonu ile yakından ilgili, fabrikadaki
çalışmaları yöneten “fabrika müdürlüğü”, “üretim planlama” gibi bölümleri içermektedir.

5.2. Maliyet Dağıtımları
Maliyet muhasebesinin en büyük sorunu toplu olarak ortaya çıkan maliyetlerin
mamullere en doğru (gerçekçi) şekilde dağıtılabilmesidir. Maliyet dağıtımı aşağıdaki üç
aşamadan oluşmaktadır.


Maliyet türlerinin maliyet yerlerine dağıtılması


Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin esas maliyet yerlerine
dağıtılması

Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin o bölümlerdeki mamullere
dağıtılması
Yukarıdaki dağıtımları yapabilmek için genellikle aşağıda bir bölümü sunulan
“Maliyet Dağıtım Tablosu” kullanılmaktadır.

5.2.1. Maliyet Türlerinin Maliyet Yerlerine Dağıtılması

Bu bölümünde maliyet türlerinin çeşitli ölçülere göre maliyet yerlerine nasıl dağıtıldığı
ve sonra her maliyet yerindeki maliyetlerin toplamının nasıl alınacağı açıklanmıştır. Bu
dağıtım literatürde 1. Dağıtım olarak da adlandırılmaktadır. Maliyet dağıtım tablosunun amacı
çeşitli maliyet türlerinin maliyet yerlerinden geçerek mamullere yüklenmesini sağlamaktır.
Toplam Yardımcı Maliyet Yerleri
Esas Maliyet Yerleri
Hammadde

XXX

XX

XX

Direkt İşçilik

XXX

XX

XX

Toplam

XXX

XXX

XXX

Endirekt Malzeme

XXX

XX

XX

XX

XX

Endirekt İşçilik

XXX

XX

XX

XX

XX

Enerji

XXX

XX

XX

XX

XX

Amortisman

XXX

XX

XX

XX

XX

1.TOPLAM

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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Hangi maliyet yerine ait oldukları belli olan bir üretim bölümünde çalışan ustabaşının
aylığı, bir bölümdeki makinelerin amortismanı ilgili maliyet yeri açısından direkt maliyettir
ve maliyet yerine doğrudan yüklenebilmektedir. Maliyet yerlerinin maliyetlerinin
saptanmasında mevcut maliyet yerleri ile direkt ilişkilendirilemeyen endirekt maliyetler sorun
yaratmaktadır. Örneğin fabrika binasına ait vergi, sigorta, amortisman, kira gibi maliyetler
tüm maliyet yerleri için ortak maliyet niteliği taşımaktadır. Enerji ve su gibi bazı maliyetler
ise aslında maliyet yeri için direkt maliyet olmakla birlikte ölçümleme yapılmadığı için
endirekt maliyet niteliği kazanmaktadırlar. Böyle bir durumda endirekt maliyetlerin maliyet
yerlerine nasıl dağıtılacağını kararlaştırmak ve sonra seçilen yönteme göre her maliyet yerine
düşen maliyet tutarını belirlemek gerekmektedir.
Maliyet dağıtımında, maliyet türlerinin mümkün olduğu kadar fazla bir bölümünün
maliyet yerlerine doğrudan yüklenmesini sağlamak ancak buna olanak bulunmaması
durumunda maliyet dağıtım anahtarları kullanmak gerekmektedir. Dağıtım anahtarı seçilirken
dağıtılacak maliyetin niteliğine uygun ve bundaki değişimi en iyi yansıtacak bir ölçü
seçilmelidir. Maliyet yerlerinin yüzölçümü (m2), enerji gereksinimi (kw), işçi sayısı, makine
saati, işçi saati, kullanılan hammadde maliyeti, işçi ücretleri, üretim miktarı (kg, ton, metre)
ve satışlar tutarı gibi dağıtım anahtarları kullanılabilir.
Örneğin bir imalat işletmesinin üç yardımcı maliyet merkezine ve iki esas maliyet
merkezine sahip olduğunu varsayalım. 2013 Eylül ayı genel üretim maliyetlerinin maliyet
yerleri ile direkt olarak ilişkilendirilebilen toplamları bilinmektedir. İki genel üretim maliyeti
kaleminin ise maliyet yerlerine dağıtılması gerekmektedir. Amortisman maliyeti maliyet
yerlerine yüzölçümü ile orantılı olarak dağıtılmaktadır. Elektrik maliyetinin %5’i aydınlatma
ile geri kalanı makinelerle ilgilidir. Aydınlatma ile ilgili kısım maliyet yerlerine yüzölçümü
ile orantılı olarak, makinelerle ilgili kısım ise makinelerin elektrik tüketme seviyesini yansıtan
oranlara göre dağıtılmaktadır.
Makine Elektrik Tüketimi
Yemekhane

Yüzölçümü (m2)

%15

400

-

-

%5

100

Kesme

%50

4.000

Montaj

%30

3.500

%100

8.000

Fabrika Genel Hizmetleri
Tamir Bakım

TOPLAM
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Maliyet Yerlerinin Direkt Genel Üretim Maliyetleri
Yemekhane (Yardımcı)

6.148.000 TL

Fabrika Genel Hizmet (Yardımcı)

1.884.000 TL

Tamir Bakım (Yardımcı)

768.000 TL

Kesme (Esas)

8.500.000 TL

Montaj (Esas)

5.040.000 TL

Maliyet Yerlerine Dağıtılacak Genel Üretim Maliyetleri
Amortisman

400.000 TL

Elektrik

1.600.000 TL

Toplam Genel Üretim Maliyeti

24.341.000 TL

Genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerinde toplanmasını sağlamak amacıyla
amortisman ve elektrik maliyetleri maliyet yerlerine dağıtılacaktır. Amortisman maliyetinin
dağıtımı aşağıda sunulmuştur.
400.000 TL / 8.000 m2 = 50 TL/m2
Yemekhane (Yardımcı)

400m2*50 TL/m2

20.000 TL

-

-

100m2*50 TL/m2

5.000 TL

Kesme (Esas)

4.000m2*50 TL/m2

200.000 TL

Montaj (Esas)

3.500m2*50 TL/m2

175.000 TL

TOPLAM

400.000 TL

Fabrika Genel Hizmet (Yardımcı)
Tamir Bakım (Yardımcı)

Elektrik maliyetinin dağıtımı aşağıda sunulmuştur:
Aydınlatma (1.600.000 TL* %5)

80.000 TL

Makineler

1.520.000 TL

TOPLAM

1.600.000 TL
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Aydınlatma ile ilgili kısmın dağıtılması:
80.000 TL / 8.000 m2 = 10 TL/ m2
Yemekhane (Yardımcı)

400m2*10 TL/m2

4.000 TL

-

-

100m2*10 TL/m2

1.000 TL

Kesme (Esas)

4.000m2*10 TL/m2

40.000 TL

Montaj (Esas)

3.500m2*10 TL/m2

35.000 TL

Fabrika Genel Hizmet (Yardımcı)
Tamir Bakım (Yardımcı)

TOPLAM

80.000 TL

Makine ile ilgili kısmın dağıtılması:
Yemekhane (Yardımcı)

1.520.000 TL * %15

228.000 TL

-

-

1.520.000 TL * %5

76.000 TL

Kesme (Esas)

1.520.000 TL * %50

760.000 TL

Montaj (Esas)

1.520.000 TL * %30

456.000 TL

Fabrika Genel Hizmet (Yardımcı)
Tamir Bakım (Yardımcı)

TOPLAM

1.520.000 TL

Amortisman ve elektrik maliyetlerinin dağıtımı yapıldıktan sonra maliyet yerlerinin
toplam maliyetleri aşağıdaki kısmi maliyet dağıtım tablosunda hesaplanmıştır.
Yardımcı Maliyet Yerleri
Toplam

Yemekhane

Genel
Hiz.

Esas Maliyet Yerleri

Tam Bak

Kesme

Montaj

Direkt GİM

22.341.000

6.148.000

1.884.000

768.000

8.500.000

5.040.000

Amortisman

400.000

20.000

-

5.000

200.000

175.000

80.000

4.000

-

1.000

40.000

35.000

Elek-Makineler

1.520.000

228.000

-

76.000

760.000

456.000

1. Toplam

24.341.000

6.400.000

1.884.000

850.000

9.500.000

5.706.000

Elek-Aydınlatma
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde maliyet yerleri ve maliyet dağıtımı konularına giriş yapılmıştır. Maliyet
yerleri mamullere yükleme olanağı açısından esas üretim yerleri, yardımcı üretim yerleri,
yardımcı hizmet yerleri ve üretim yerleri yönetimi maliyet yerleri olarak sınıflandırılmıştır.
Bunu takiben maliyet dağıtımının aşamaları sunulmuştur. Ders notunun bu bölümünde ilk
aşama olan maliyet türlerinin maliyet yerlerine dağıtılması konusu ayrıntılı olarak açıklanmış,
diğer aşamalar bir sonraki bölümde incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Alo İşletmesi 3.400 m2 alana kurulu bir fabrikada cep telefonu üretmektedir. A, B,
C, D yardımcı hizmet bölümleri ile bitim ve montaj olmak üzere iki adet esas üretim yeri
bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsadıkları alanlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Kullanılan alan için ödenen yıllık kira 340.000 TL’dir. Birinci dağıtım sonucunda montaj
bölümünün payına düşen kira gideri ne kadardır?
Bölüm

A

B

C

D

BİTİM

MONTAJ

Alan(m2)

680

170

340

170

850

1.190

A) 201.572 TL
B) 119.000 TL
C) 157.014 TL
D) 164.900 TL
E) 198.333 TL
2. Laser İşletmesinin beyaz ampul ve sarı ampul olmak üzere iki adet maliyet merkezi
bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir:
2.000 – 3.000 saat için bütçelenmiş maliyetler:
Sabit maliyetler

450,000 TL

Saat başı değişken maliyetler

600 TL

Bütçelenmiş yıllık çalışma saatleri:
Beyaz ampul merkezi
Sarı ampul merkezi
Pratik kapasite

2.000 saat
500 saat
3.000 saat

Dağıtım haddinin hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır.
Yıl içinde beyaz ampul merkezinde fiili olarak 1.400 saat, sarı ampul bölümünde 600
saat çalışılmıştır.
Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa dağıtım sonucunda beyaz ampul merkezine
düşen bütçelenmiş maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.500.000
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B) 1.560.000
C) 1.140.000
D) 1.410.000
E) 1.240.000
3) Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa dağıtım sonucunda beyaz ampul
merkezine düşen fiili maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.140.000
B) 1.200.000
C) 1.500.000
D) 1.050.000
E) 1.400.000
4 ) Eğer sabit ve değişken maliyetler için ayrı maliyet dağıtım anahtarları
kullanılacaksa sarı ampul merkezine düşen bütçelenmiş maliyet payı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 390.000
B) 450.000
C) 375.000
D) 435.000
E) 410.000
5)
Eğer sabit ve değişken maliyetler için ayrı maliyet dağıtım anahtarları
kullanılacaksa sarı ampul merkezine maliyet payı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? Sabit
maliyetler için bütçelenmiş maliyetlerin, değişken maliyetler için fiili saatlerin dikkate
alındığını varsayınız.
A) 375.000
B) 435.000
C) 390.000
D) 450.000
E) 475.000
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6) Beyaz İşletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi
bulunmaktadır. Aşağıdaki veriler gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir:
2000 ile 4000 direkt işçilik saati arası için bütçelenen maliyetler:
Sabit maliyetler

900.000 TL

Direkt işçilik saati başına değişken maliyetler

1.000 TL

Bütçelenmiş yıllık direkt işçilik saatleri:
Ayakkabı maliyet merkezi

2.000 direkt işçilik saati
500 direkt işçilik saati

Terlik maliyet merkezi
Pratik kapasite

4.000 direkt işçilik saati

Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır.
Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik
maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer tek bir dağıtım anahtarı
kullanılırsa dağıtım sonucunda ayakkabı maliyet merkezine yüklenecek fiili maliyet payı
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 3.400.000 TL
B-) 3.430.000 TL
C-) 2.140.000 TL
D-) 2.410.000 TL
E-) 1.240.000 TL
7. Beyaz işletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi
bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir:
2000 ile 4000 direkt işçilik saati arası için bütçelenen maliyetler:
Sabit maliyetler

900.000 TL

Direkt işçilik saati başına değişken maliyetler

1.000 TL

Bütçelenmiş yıllık direkt işçilik saatleri:
Ayakkabı maliyet merkezi
Terlik maliyet merkezi

2.000 direkt işçilik saati
500 direkt işçilik saati
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Pratik kapasite

4.000 direkt işçilik saati

Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır.
Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik
maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer tek bir dağıtım anahtarı
kullanılırsa ayakkabı maliyet merkezi için maliyet yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 200 TL/direkt işçilik saati
B-) 1.350 TL/direkt işçilik saati
C-) 1.225 TL/direkt işçilik saati
D-) 1.270 TL/direkt işçilik saati
E-) 1.100 TL/direkt işçilik saati
8. Beyaz işletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi
bulunmaktadır. Aşağıdaki veriler gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir:
2000 ile 4000 direkt işçilik saati arası için bütçelenen maliyetler:
Sabit maliyetler

900.000 TL

Direkt işçilik saati başına değişken maliyetler

1.000 TL

Bütçelenmiş yıllık direkt işçilik saatleri:
Ayakkabı maliyet merkezi
Terlik maliyet merkezi
Pratik kapasite

2.000 direkt işçilik saati
500 direkt işçilik saati
4.000 direkt işçilik saati

Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır.
Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik
maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer sabit ve değişken maliyetler
için ayrı maliyet dağıtım anahtarları kullanılacaksa terlik maliyet merkezine düşen
bütçelenmiş maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.112.500 TL
B) 2.600.000 TL
C) 2.140.500 TL
D) 2.410.000 TL
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E) 1.240.500 TL
9. Avcılar İşletmesi 5.000 m2 alana kurulu bir fabrikada gömlek üretmektedir. A, B, C,
yardımcı hizmet yerleri ile kesme, dikme ve ütüleme olmak üzere üç adet esas üretim yeri
bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsadıkları alanlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Kullanılan alan için ödenen yıllık kira 1.000.000 TL’dir. Birinci dağıtım sonucunda kesme
bölümünün payına düşen kira ne kadardır?
Bölüm

A

B

C

KESME

DİKME

ÜTÜLEME

Alan(m2)

500

250

750

1.000

1.300

1.200

A-) 200.000 TL
B-) 100.000 TL
C-) 260.000 TL
D-) 240.000 TL
E-) 50.000 TL
10. Beylikdüzü İşletmesi 6.000 m2 alana kurulu bir fabrikada süt üretmektedir.
İşletmede kalite kontrol ve tamir-bakım yardımcı hizmet yerleri ile pastörize ve şişeleme
olmak üzere iki adet esas üretim yeri bulunmaktadır. Bu bölümlerde çalışan kişi sayıları
aşağıda sunulmuştur. Yemek maliyetleri maliyet merkezlerine kişi sayısı ile orantılı olarak
dağıtılmaktadır. 2014 yılı Şubat ayı için katlanılan toplam yemek maliyeti 15.000 TL ise
şişeleme maliyet merkezine düşen yemek maliyeti ne kadardır?
Bölüm

Kalite Kontrol

Tamir Bakım

Pastörize

Şişeleme

Çalışan Sayısı

15

5

35

45

A-) 10.000 TL
B-) 2.250 TL
C-) 5.250 TL
D-) 750 TL
E-) 6.750 TL

Cevaplar
1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – C, 5 – B, 6 – B, 7 – C, 8 – A, 9 – A, 10 – E
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6. MALİYET YERLERİ VE MALİYET DAĞITIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Yardımcı Hizmet Merkezlerinde Gerçekleşen Maliyetlerin Dağıtılması
Tek Bir Merkezde Gerçekleşen Maliyetlerin Dağıtılması
6.2.1. Tek Bir Dağıtım Anahtarının Kullanılması
6.2.2. İki Dağıtım Anahtarının Kullanılması
Birden Fazla Yardımcı Hizmet Merkezinin Maliyetlerinin Dağıtılması
6.3.1. Direkt Dağıtım Yöntemi
6.3.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi
Esas Üretim Merkezinde Toplanan Maliyetlerin Mamullere Dağıtılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maliyet dağıtımları doğru yapılmadığında işletme yöneticileri ne gibi sorunlarla
karşılaşabilir?
2) Birbirine hizmet sunan yemekhane ve tamir bakım gibi yardımcı hizmet merkezlerinin
dağıtımı sizce nasıl yapılmalıdır? Bu soruna yönelik bir yöntem var mıdır? Araştırınız.
3) Esas imalat merkezlerinde toplanan maliyetler ürünlere nasıl dağıtılır?

99

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yardımcı Hizmet
Merkezlerinde
Gerçekleşen Maliyetlerin
Dağıtılması

Öğrenciler yardımcı
hizmet merkezlerinde
gerçekleşen maliyetlerin
dağıtılması konusunda
genel bilgi sahibi olur.

Tek Bir Merkezde
Gerçekleşen Maliyetlerin
Dağıtılması

Öğrenciler tek bir
merkezde gerçekleşen
maliyetlerin

Birden Fazla Yardımcı
Hizmet Merkezinin
Maliyetlerinin Dağıtılması

Öğrenciler direkt ve
kademeli dağıtım
yöntemlerini öğrenir.

Esas Üretim Merkezinde
Toplanan Maliyetlerin
Mamullere Dağıtılması

Öğrenciler esas üretim
merkezlerinde toplanan
maliyetlerin mamullere
nasıl dağıtılacağını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

100

Anahtar Kavramlar
Direkt dağıtım yöntemi: Yardımcı hizmet merkezlerinde biriken maliyetlerin yardımcı
merkezler arasındaki hizmetler dikkata alınmadan direkt olarak esas üretim veya hizmet
merkezlerine dağıtıldığı yöntemdir.
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Giriş
Birçok üretim işletmesinin esas üretim merkezleri yanında bu merkezlere yardımcı
olan hizmet merkezleri bulunmaktadır. Bu bölümde tek bir yardımcı hizmet merkezinde veya
birden fazla yardımcı hizmet merkezinde gerçekleşen maliyetlerin esas üretim merkezlerine
nasıl dağıtılacağı ve daha sonra esas üretim merkezlerinde toplanan maliyetlerin mamullere
dağıtımı konuları üzerinde durulmuştur. Tek bir yardımcı hizmet merkezinde gerçekleşen
maliyetler esas imalat merkezlerine tek bir dağıtım anahtarı veya iki dağıtım anahtarı
kullanılarak dağıtılabilir. Birden fazla yardımcı hizmet merkezlerinde gerçekleşen
maliyetlerin esas üretim merkezlerine dağıtılmasında ise uygulama kolaylığı nedeniyle
sıklıkla direkt dağıtım ve kademeli dağıtım yöntemleri kullanılmaktadır. Bölüm içinde direkt
dağıtım ve kademeli dağıtım yöntemlerine ilişkin sayısal örnekler sunulmuştur.
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6.1. Yardımcı Hizmet Merkezlerinde Gerçekleşen Maliyetlerin
Dağıtılması
Maliyet dağıtımı firmanın toplam kârlılığını etkilememekle birlikte dağıtım doğru
olarak yapılmadığı takdirde bazı ürün veya bölümler ve dolayısıyla yöneticiler olduklarından
daha başarılı veya başarısız görünebilirler. Maliyet dağıtımlarının doğru yapılması ürün ve
hizmet maliyetlerinin doğru hesaplanması; bölüm, ürün ve yönetici performanslarının doğru
ölçülmesi açısından önemlidir. Birçok imalat işletmesinin esas üretim merkezleri yanında bu
merkezlere yardımcı olan yardımcı hizmet merkezleri bulunmaktadır ve bu merkezlerde
gerçekleşen maliyetler ayrı olarak izlenmektedir. Hizmet merkezlerine örnek olarak bilgi
işlem bölümü veya tamir-bakım bölümü verilebilir. Hizmet merkezlerinin sayısı bir veya
birden fazla olabilir.

6.2. Tek Bir Merkezde Gerçekleşen Maliyetlerin Dağıtılması
Yardımcı hizmet merkezlerinde gerçekleşen maliyetler esas üretim merkezlerine tek
bir dağıtım anahtarı veya iki dağıtım anahtarı kullanılarak dağıtılabilmektedir. Dağıtım tek bir
anahtar ile yapıldığında sabit ve değişken maliyetler arasında ayrım yapılmaz ve dağıtım tek
bir dağıtım anahtarı ile yapılır. İki dağıtım anahtarı kullanıldığında her yardımcı hizmet
merkezindeki maliyetler değişken maliyet havuzu ve sabit maliyet havuzu olmak üzere iki
ayrı bölüme ayrılır ve her havuzun maliyeti farklı bir dağıtım anahtarı kullanılarak dağıtılır.
Örneğin, Samsun İşletmesinin bir fotokopi odası bulunmaktadır ve bu merkezden
pazarlama ve yönetim bölümleri yararlanmaktadır. Gelecek yıla ilişkin aşağıdaki tutarlar
bütçelenmiştir:
400.000 ile 600.000 adet arası kopya için bütçelenen maliyetler:
Yıllık sabit maliyetler 60.000 TL
Kopya başı değişken maliyetler 3 kuruş (0,03TL)
Bütçelenen yıllık kullanım miktarları:
Pazarlama Bölümü 120.000 kopya
Yönetim Bölümü

380.000 kopya

Dağıtımda fiili kullanımın dikkate alınmasına karar verilmiştir. Dönem içerisinde
pazarlama bölümü fiili olarak 80.000 kopya ve yönetim bölümü 360.000 kopya almıştır.

6.2.1. Tek Bir Dağıtım Anahtarının Kullanılması
Tek bir dağıtım anahtarı kullanıldığında sabit ve değişken maliyetler için bütçelenmiş
tek bir dağıtım anahtarı kullanılır. Yukarıdaki örneğimizde fotokopi maliyeti pazarlama ve
yönetim bölümleri için aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
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Bütçelenen Kopya Sayısı
Bütçelenen Toplam Maliyet
Bütçelenen Dağıtım Oranı
Pazarlama Bölümü
Yönetim Bölümü

120.000 kopya + 380.000 kopya

500.000 kopya

60.000 TL + (0,03 * 500.000 kopya)

75.000 TL

75.000 TL ÷ 500.000 kopya

0,15 TL/kopya

0,15 TL/kopya* 80.000 kopya

12.000 TL

0,15 * 360.000 kopya

54.000 TL

6.2.2. İki Dağıtım Anahtarının Kullanılması
İki dağıtım anahtarı kullanıldığında dağıtımın hem sabit maliyet havuzu, hem de
değişken maliyet havuzu için yapılması gerekmektedir. Değişken maliyetler kopya başı
değişken maliyet oranı ile esas imalat merkezine dağıtılır. Sabit maliyetler ise kopya başı sabit
maliyet oranı ve her bir bölüm için bütçelenen kopya sayısı ile imalata yüklenir. Sabit
maliyetler için dağıtım oranı 0,12 TL/kopya (60.000 TL ÷ 500.000 kopya) olarak bulunur.
Bölümlere dağıtılacak fotokopi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
Pazarlama Bölümü
Sabit Maliyetler

0,12 TL/kopya * 120.000 kopya

14.400 TL

Değişken Maliyetler

0,03 TL/kopya * 120.000 kopya

3.600 TL

Toplam

18.000 TL

Yönetim Bölümü
Sabit Maliyetler

0,12 TL/kopya * 380.000 kopya

45.600 TL

Değişken Maliyetler

0,03 TL/kopya * 380.000 kopya

11.400 TL

Toplam

57.000 TL

6.3. Birden Fazla Yardımcı Hizmet Merkezinin Maliyetlerinin
Dağıtılması
Bu bölümde birbirlerine ve esas üretim merkezlerine katkıda bulunan birden fazla
yardımcı hizmet merkezinin maliyetlerinin dağıtımı ile ilgili yöntemler üzerinde durulmuştur.
Örneğin bir işletmenin yemekhane bölümü hem esas imalat merkezinde çalışan işçilere, hem
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de tamir-bakım, güvenlik gibi yardımcı hizmet merkezinde çalışan kişilere hizmet
sunabilmektedir. Yardımcı hizmet merkezlerinde ortaya çıkan maliyetlerin dağıtımında;
direkt ve kademeli dağıtım yöntemi en sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
Örneğin, elektrik motorları üreten Kale Mühendislik İşletmesinin tamir-bakım ve bilgi
işlem olmak üzere iki adet yardımcı hizmet merkezinin, makine ve montaj olmak üzere de iki
adet esas üretim merkezinin bulunduğunu varsayalım. Yardımcı hizmet merkezleri diğer
hizmet merkezine ve esas üretim merkezlerine katkıda bulunmaktadır. Planlama ve kontrol
amacıyla her bölümün maliyetleri ayrı olarak toplanmaktadır. Örneğe ilişkin veriler aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.

Bütçelenmiş GİM

Yardımcı Hizmet Merkezleri

Esas Üretim Merkezleri

Tamir Bakım

Bilgi İşlem

Makine

Montaj

Toplam

1.452.150 TL

4.000.000 TL

2.000.000 TL

13.752.150 TL

6.300.000 TL

Yardımcı Hizmetler
Tamir Bakım
Bütçelenmiş işçilik saati

-

4.000

6.000

10.000

20.000

Oran

-

%20

%30

%50

%100

Bütçelenmiş bilgisayar saati

500

-

4.000

500

5.000

Oran

%10

-

%80

%10

%100

Bilgi İşlem

Anlatımı kolaylaştırmak için yardımcı hizmet merkezlerindeki
dağıtılmasında tek bir dağıtım anahtarının kullanıldığı varsayılmıştır.

maliyetlerin

6.3.1. Direkt Dağıtım Yöntemi
Direkt dağıtım yöntemi kullanıldığında yardımcı hizmet merkezlerinde biriken
maliyetler direkt olarak esas üretim merkezlerine dağıtılır. Yardımcı hizmet merkezlerinin
birbirlerine verdiği destek ve katkılar dikkate alınmaz. Yukarıdaki örnekte yardımcı hizmet
merkezlerinde ortaya çıkan maliyetlerin esas üretim merkezlerine direkt dağıtım yöntemi ile
nasıl dağıtılacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Yardımcı Hizmet
Merkezleri
Bilgi İşlem

Tamir
Bakım
Bütçelenmiş GİM
Tamir-Bakım mlyt. dağıtılması

Esas Üretim Merkezleri

6.300.000

1.452.150

(6.300.000)

-

Makine

Montaj

4.000.000

2.000.000

Toplam

13.752.150

2.362.500* 3.937.500**

(3/8, 5/8)a
Bilgi İşlem mlyt. dağıtılması

- (1.452.150) 1.290.800***

161.350****

(8/9, 1/9)b

Bütçelenmiş GİM

0

0

7.653.300

6.098.850

13.752.150

a) 6.000 + 10.000 = 16.000, 6.000÷16.000= 3/8, 10.000÷16.000=5/8
b) 4.000 + 500 = 4.500, 4.000÷4.500=8/9, 500÷4.500=1/9

* 6.300.000 TL * 3/8 = 2.362.500 TL
** 6.300.000 TL * 5/8 = 3.937.500 TL
*** 1.452.150 TL * 8/9 = 1.290.800 TL
**** 1.452.150 TL * 1/9 = 161.350 TL
Tamir bakım maliyetlerini esas üretim merkezlerine dağıtmak amacıyla esas üretim
merkezleri için bütçelenmiş işçilik saati (16.000 saat) dikkate alınmıştır. Direkt dağıtım
yöntemine göre yardımcı hizmet merkezi olan bilgi işlem bölümüne bir dağıtım
yapılmayacağından bu bölüme verilmesi planlanan 4.000 saat hizmet süresi dikkate
alınmamıştır. Bilgi işlem merkezinde gerçekleşen maliyetleri esas üretim merkezlerine
dağıtmak amacıyla da esas üretim merkezlerine hizmet verilmesi planlanan bilgisayar saatleri
(4.500 saat) dikkate alınmıştır. Direkt yöntem uygulanmasının kolaylığı nedeniyle geniş
olarak kullanılmaktadır. Yardımcı hizmet merkezlerinin kendi aralarındaki katkıları göz ardı
etmesi bu yöntemin en büyük eksikliğidir.

6.3.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi
Kademeli dağıtım yöntemi yardımcı hizmet merkezlerinin birbirlerine sundukları
katkıları belli bir oranda dikkate alarak yardımcı hizmet merkezlerinde biriken maliyetlerin
esas üretim merkezlerine dağıtılmasında kullanılan bir yöntemdir. Yukarıda örnekte yardımcı
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hizmet merkezlerinde ortaya çıkan maliyetlerin esas üretim merkezlerine kademeli dağıtım
yöntemi ile nasıl dağıtılacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yardımcı Hizmet
Merkezleri
Bilgi İşlem

Tamir
Bakım
Bütçelenmiş GİM
Tamir-Bakım mlyt. dağıtılması

Esas Üretim Merkezleri

6.300.000

1.452.150

(6.300.000)

1.260.000*

Makine

Montaj

4.000.000

2.000.000

Toplam

13.752.150

1.890.000** 3.150.000***

(2/10, 3/10, 5/10)a
2.712.150
Bilgi İşlem mlyt. dağıtılması

- (2.712.150) 2.410.800****

301.350*****

(8/9, 1/9)b

Bütçelenmiş GİM

0

0

8.300.800

5.451.350

13.752.150

a) 4.000 + 6.000 +10.000 = 20.000, 4.000÷20.000= 2/10, 6.000÷20.000=3/10,
10.000÷20.000=5/10
b) 4.000 + 500 = 4.500, 4.000÷4.500=8/9, 500÷4.500=1/9

* 6.300.000 TL * 2/10 = 1.260.000 TL
** 6.300.000 TL * 3/10 = 1.890.000 TL
*** 6.300.000 TL * 5/10 = 3.150.000 TL
**** 2.712.150 TL * 8/9 = 2.410.800 TL
***** 2.712.150 TL * 1/9 = 301.350 TL
Yukarıdaki tablodan da izleneceği üzere öncelikle 6.300.000 TL tutarındaki tamirbakım maliyetleri kendisinden sonra gelen yardımcı hizmet merkezi ve esas üretim
merkezlerinin her birine dağıtılmıştır. Tamir bakım bölümü hizmetlerinin %20'sini bilgi işlem
merkezine, %30'unu makine bölümüne ve %50'sini montaj bölümüne sunmuştur. Dolayısıyla
6.300.000 TL bu oranlar dikkate alınarak tüm diğer merkezlere dağıtılmıştır. Bu ilk
dağıtımdan sonra bilgi işlem merkezinde biriken maliyet toplam 2.712.150 TL (1.452.150 TL
107

+ 1.260.000 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2.712.150 TL daha sonra sadece bilgi işlem
merkezinden aldıkları hizmet oranları dikkate alınarak makine ve montaj esas üretim
merkezlerine dağıtılmıştır.
Kademeli dağıtım yöntemi uygulandığında yardımcı hizmet merkezlerinin doğru
olarak sıralanması önemlidir. Örneğimizde öncelikle tamir bakım merkezinde biriken
maliyetler diğer yardımcı hizmet ve esas üretim merkezlerine dağıtılmıştır. Daha sonra bilgi
işlem yardımcı hizmet merkezinde biriken maliyetler esas üretim merkezlerine dağıtılmıştır.
Eğer dağıtıma bilgi işlem yardımcı hizmet merkezinden başlasaydık sonuçlar farklı çıkardı.
Kural olarak, diğer yardımcı hizmet merkezlerine sunduğu hizmetlerin toplamı, sunduğu
toplam hizmetler içinde en çok paya sahip yardımcı hizmet merkezi sıralamada en öne
konulur ve sıralama bu şekilde devam eder. Örneğimizde öncelikle tamir bakım yardımcı
hizmet merkezinin maliyetleri dağıtılmıştır çünkü bu merkezin bilgi işlem merkezine verdiği
hizmetler toplam hizmetlerinin %20'sini oluşturmaktadır. Oysa bilgi işlem merkezi verdiği
toplam hizmetler içinde sadece %10'luk bir payı tamir bakım merkezine sunmaktadır. Bu
yöntemde bir yardımcı hizmet merkezinin maliyeti dağıtıldıktan sonra o yardımcı hizmet
maliyetine bir daha dağıtım yapılmaz ve maliyetlerden pay verilmez.

6.4. Esas Maliyet Yerlerinde Toplanan Maliyetlerin Mamullere
Dağıtılması
Maliyet dağıtımındaki son aşama yardımcı hizmet merkezlerinden dağıtılarak esas
maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin mamullere yüklenmesini sağlamaktır. Esas maliyet
yerlerinde toplanmış olan maliyetleri o bölümlerde üretilen mamullere yüklemek için daha
önceki bölümlerde de bahsedilmiş olan uygun bir dağıtım anahtarı seçilmelidir. Anahtar
olarak üretilen mamullerin ağırlık ve uzunluğu, mamul için kullanılan hammadde maliyeti,
direkt işçilik maliyeti veya direkt işçilik saati gibi anahtarlar kullanılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tek bir yardımcı hizmet merkezinde veya birden fazla yardımcı hizmet
merkezinde gerçekleşen maliyetlerin esas üretim merkezlerine nasıl dağıtılacağı ve daha sonra
esas üretim merkezlerinde toplanan maliyetlerin mamullere dağıtımı konuları üzerinde
durulmuştur. Birden fazla yardımcı hizmet merkezlerinde gerçekleşen maliyetlerin esas
üretim merkezlerine dağıtılmasında ise uygulama kolaylığı nedeniyle sıklıkla direkt dağıtım
ve kademeli dağıtım yöntemleri kullanılmaktadır. Bölüm içinde direkt dağıtım ve kademeli
dağıtım yöntemlerine ilişkin sayısal örnekler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Uçak üreticisi olan Hürkuş İşletmesinin merkezi yardımcı hizmet merkezi olarak
faaliyet gösteren bir hammadde laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardan hem küçük uçak
bölümü ve hem de büyük uçak bölümü yararlanmaktadır. Aşağıda işletmenin gelecek yıla
ilişkin bütçelenmiş verileri sunulmuştur:
100.000 ile 200.000 teknisyen saati aralığı için bütçelenmiş işletme maliyetleri:
Yıllık sabit maliyetler 6.000.000 TL
Bir teknisyen saati için değişken maliyetler 80 TL
Bölümler için yıllık kullanım saatleri:
Büyük uçak bölümü 90.000 teknisyen saati
Küçük uçak bölümü 70.000 teknisyen saati
Dağıtım anahtarı oranının hesaplanmasında bütçelenmiş tutarlar dikkate alınacaktır.
Büyük uçak bölümünün fiili yararlanma süresi 60.000 teknisyen saati ve küçük uçak
bölümünün fiili yararlanma süresi 65.000 teknisyen saati olarak gerçekleşmiştir. Eğer tek bir
dağıtım anahtarı kullanılacaksa teknisyen saati başına dağıtım oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 80,00 TL/s
B) 117,50 TL/s
C) 146,67 TL/s
D) 100,00 TL/s
E) 112,45 TL/s
2. Eğer iki adet dağıtım anahtarı kullanılacaksa büyük uçak bölümünün hammadde
laboratuvar maliyetlerinden alacağı bütçelenmiş maliyet payı tutarı ne kadardır?
A) 10.575.000 TL
B) 8.225.000 TL
C) 18.800.000 TL
D) 16.000.000 TL
E) 12.300.000 TL
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3. Pil üreticisi Çamlı İşletmesinin tamir-bakım ve personel olmak üzere iki adet
yardımcı hizmet merkezi bulunmaktadır. Tamir-bakım merkezinin 320.000 TL tutarındaki
bütçelenmiş maliyeti bütçelenmiş tamir bakım saatleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır.
Personel bölümünün 80.000 TL tutarındaki bütçelenmiş maliyeti ise çalışan sayısı dikkate
alınarak dağıtılmaktadır. A ve B esas üretim merkezlerinin maliyetleri sırasıyla 160.000 TL
ve 240.000 TL'dir. Çamlı İşletmesinin bütçelenmiş tamir-bakım saatlerine ve çalışan sayısına
ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.
Yardımcı Hizmet Merkezleri
Tamir bakım
Bütçelenmiş maliyetler (TL)
Bütçelenmiş tamir bakım saatleri
Çalışan sayısı

Esas İmalat Merkezleri

Personel

320.000 TL

A

B

80.000 TL 160.000 TL 240.000 TL

-

800

960

640

40

-

160

480

Direkt dağıtım yöntemi kullanıldığında tamir bakım yardımcı hizmet merkezinden B
esas imalat merkezine dağıtılacak maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96.000 TL
B) 128.000 TL
C) 156.000 TL
D) 192.000 TL
E) 201.000 TL
4. Direkt dağıtım yöntemi kullanıldığında personel bölümünden B esas üretim
merkezine dağıtılacak maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20.000 TL
B) 32.000 TL
C) 48.000 TL
D) 60.000 TL
E) 72.000 TL
5. Kademeli dağıtım yöntemi kullanıldığında B esas üretim merkezi tamir-bakım
yardımcı hizmet merkezinden ne kadar maliyet payı alır?
A) 64.000 TL
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B) 85.333 TL
C) 114.667 TL
D) 128.000 TL
E) 132.000 TL
6. Fırat İmalat İşletmesinde “Genel Yönetim” ve “Bakım-Onarım” yardımcı maliyet
merkezleri, “Şekillendirme” ve “Fırınlama” esas maliyet merkezleri bulunmaktadır. Belli bir
dönem itibarıyla bütçelenen bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Genel Yönetim
Bütçelenmiş GİM

Bakım-Onarım

40.000 TL

20.000 TL

Direkt İşçilik Saatleri
Fırın Saatleri
Bakım-Onarım Saatleri
Çalışan Sayısı

Şekillendirme

Fırınlama

240.000 TL

252.000 TL

50.000

10.000

5.000

9.000

10

50

80

120

5

10

20

20

Şirkette maliyet dağıtımı kademeli dağıtım yöntemine göre yapılmaktadır. Genel
yönetim maliyetleri diğer dairelere çalışan personel sayısıyla, bakım-onarım departmanı
maliyetleri ise bakım-onarım saatleriyle orantılı olarak dağıtılmaktadır. Genel üretim maliyeti
yükleme hadleri şekillendirme departmanında direkt işçilik saatlerine, fırınlama
departmanında ise fırın saatlerine göre hesaplanmaktadır. Bakım-Onarım departmanından
şekillendirme departmanına dağıtılacak genel imalat maliyeti tutarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) 11.200 TL
B-) 16.800 TL
C-) 8.000 TL
D-) 12.000 TL
E-) 8.960 TL
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7. Fırat İmalat İşletmesinde “Genel Yönetim” ve “Bakım-Onarım” yardımcı maliyet
merkezleri, “Şekillendirme” ve “Fırınlama” esas maliyet merkezleri bulunmaktadır. Belli bir
dönem itibarıyla bütçelenen bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Genel Yönetim
Bütçelenmiş GİM

Bakım-Onarım

40.000 TL

20.000 TL

Direkt İşçilik Saatleri
Fırın Saatleri
Bakım-Onarım Saatleri
Çalışan Sayısı

Şekillendirme

Fırınlama

240.000 TL

252.000 TL

50.000

10.000

5.000

9.000

10

50

80

120

5

10

20

20

Şirkette maliyet dağıtımı kademeli dağıtım yöntemine göre yapılmaktadır. Genel
yönetim maliyetleri diğer dairelere çalışan personel sayısıyla, bakım-onarım departmanı
maliyetleri ise bakım-onarım saatleriyle orantılı olarak dağıtılmaktadır. Genel üretim maliyeti
yükleme hadleri şekillendirme departmanında direkt işçilik saatlerine, fırınlama
departmanında ise fırın saatlerine göre hesaplanmaktadır. Dağıtım sonrasında fırınlama
departmanında biriken toplam genel imalat maliyeti tutarı hangisidir?
A-) 252.000 TL
B-) 268.000 TL
C-) 284.800 TL
D-) 256.000 TL
E-) 267.200 TL
8. Fırat İmalat İşletmesinde “Genel Yönetim” ve “Bakım-Onarım” yardımcı maliyet
merkezleri, “Şekillendirme” ve “Fırınlama” esas maliyet merkezleri bulunmaktadır. Belli bir
dönem itibarıyla bütçelenen bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Genel Yönetim
Bakım-Onarım
Şekillendirme
Fırınlama
Bütçelenmiş GİM

40.000 TL

20.000 TL

Direkt İşçilik Saatleri
Fırın Saatleri
Bakım-Onarım Saatleri
Çalışan Sayısı

240.000 TL

252.000 TL

50.000

10.000

5.000

9.000

10

50

80

120

5

10

20

20
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Şirkette maliyet dağıtımı kademeli dağıtım yöntemine göre yapılmaktadır. Genel
yönetim maliyetleri diğer dairelere çalışan personel sayısıyla, bakım-onarım departmanı
maliyetleri ise bakım-onarım saatleriyle orantılı olarak dağıtılmaktadır. Genel üretim maliyeti
yükleme hadleri şekillendirme departmanında direkt işçilik saatlerine, fırınlama
departmanında ise fırın saatlerine göre hesaplanmaktadır. Şekillendirme departmanının genel
imalat maliyeti yükleme haddi hangisidir?
A-) 4,54 TL/dis
B-) 4,98 TL/dis
C-) 5,34 TL/dis
D-) 5,87 TL/dis
E-) 6,02 TL/dis
9. Eylül İşletmesinde Y1 ve Y2 yardımcı hizmet departmanları, E1 ve E2 esas üretim
merkezleri bulunmaktadır. Bu departmanlar itibariyle belli bir döneme ait bütçelenen GİM ve
diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Departman

Bütçelenmiş GİM

Bütçelenmiş dis

m2

Tahmini Fiş Sayısı

Y1

108.000 TL

-

750

300

Y2

144.000 TL

-

3.000

150

E1

300.000 TL

16.000

3.600

6.000

E2

450.000 TL

32.000 11.400

18.000

1.002.000 TL

48.000 18.750

24.450

Toplam

Y1’in maliyetleri m2 esasına göre, Y2’nin maliyetleri ise fiş sayısına göre
dağıtılmaktadır. GİM yükleme hadleri ise direkt işçilik saatlerine göre hesaplanmaktadır.
Eylül İşletmesi GİM’lerin dağıtımında direkt dağıtım yöntemini kullanmaktaysa E1
departmanının GİM yükleme haddi nedir?
A-) 20,00 TL/dis
B-) 21,60 TL/dis
C-) 22,00 TL/dis
D-) 22,62 TL/dis
E-) 23,55 TL/dis
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10. Eylül İşletmesinde Y1 ve Y2 yardımcı hizmet departmanları, E1 ve E2 esas üretim
merkezleri bulunmaktadır. Bu departmanlar itibariyle belli bir döneme ait bütçelenen GİM ve
diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Departman

Bütçelenmiş GİM

Bütçelenmiş dis

m2

Tahmini Fiş Sayısı

Y1

108.000 TL

-

750

300

Y2

144.000 TL

-

3.000

150

E1

300.000 TL

16.000

3.600

6.000

E2

450.000 TL

32.000 11.400

18.000

1.002.000 TL

48.000 18.750

24.450

Toplam

Y1’in maliyetleri m2 esasına göre, Y2’nin maliyetleri ise fiş sayısına göre
dağıtılmaktadır. GİM yükleme hadleri ise direkt işçilik saatlerine göre hesaplanmaktadır.
Eylül İşletmesi GİM’lerin dağıtımında direkt dağıtım yöntemini kullanmaktaysa E2
departmanının GİM yükleme haddi nedir?
A-) 19,54 TL/dis
B-) 21,85 TL/dis
C-) 21,88 TL/dis
D-) 20,00 TL/dis
E-) 20,56 TL/dis

Cevaplar
1 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – D, 5 – B, 6 – A, 7 – A, 8 – C, 9 – D, 10 – D
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7. MALİYET DAĞITIMI: BİRLEŞİK ÜRÜNLER ve YAN ÜRÜNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.

7.3.

Birleşik Ürünler ve Yan Ürünler
Birleşik Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması
7.2.1. Üretim Miktarı Yöntemi
7.2.2. Ayrım Noktasındaki Satış Değeri Yöntemi
7.2.3. Net Satış Değeri Yöntemi
Yan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Birleşik üretim maliyetlerinin doğru olarak dağıtılamaması işletmelerde ne gibi sorunlara
neden olabilir?
2) Birleşik bir imalat süreci sonunda satış değeri yüksek ve satış değeri nispeten oldukça
düşük birleşik iki ürün elde edildiğini varsayalım. Bu sürece ilişkin birleşik maliyetlerin
üretim miktarı yöntemine göre ürünlere dağıtılması konusunu tartışınız.
3) Birleşik bir imalat süreci sonunda ortaya çıkan yan ürünlerin nasıl muhasebeleştirilmesi
gerektiğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Birleşik ürünler ve yan Öğrenciler birleşik ürünler
ürünler
ve
yan
ürünler
kavramlarını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Birleşik
üretim Öğrenciler birleşik üretim
maliyetlerinin dağıtılması
maliyetlerinin dağıtılması
ile ilgili yöntemleri öğrenir.
Yan
ürünlerin Öğrenciler yan ürünlerin
muhasebeleştirilmesi
muhasebeleştirilmesi
ile
ilgili yöntemleri öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
Birleşik üretim maliyetleri: Sonunda birden fazla mamulün ortaya çıktığı bir üretim sürecinde
ayrım noktasına kadar oluşan maliyetlere denir.
Ayrım noktası: Üretim sürecinde birleşik mamullerin ayrı mamuller halinde ortaya çıktığı
noktaya denir.
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Giriş
Birçok üretim işletmesinde üretimin teknik özelliğinden dolayı üretim süreci sonunda
önemli satış değerine sahip iki veya daha fazla sayıda ürün ortaya çıkabilmektedir. Bu ürünler
esas ürün, birleşik ürün ve yan ürün olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde böyle bir birleşik
üretim sonucu oluşan birleşik üretim maliyetlerinin birleşik ürünlere ve yan ürünlere nasıl
dağıtılacağı üzerinde durulmuştur. Birleşik üretim maliyetlerinin birleşik ürünlere
dağıtılmasına üretim miktarı yöntemi, ayrım noktasındaki satış değeri yöntemi ve net satış
değeri
yöntemi
olmak üzere üç
yöntem bulunmaktadır. Yan ürünlerin
muhasebeleştirilmesinde ise satış yöntemi ve üretim yöntemi olmak üzere iki yöntem
bulunmaktadır.
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7.1. Birleşik Ürünler Ve Yan Ürünler
Birçok üretim işletmesinde üretimin teknik özelliğinden dolayı üretim süreci sonunda
önemli satış değerine sahip iki veya daha fazla sayıda ürün ortaya çıkabilmektedir. Örneğin
tavukçuluk sektöründe bir üretim süreci sonunda göğüs, kanat, kalça, but, tüy gibi farklı
ürünler ortaya çıkmaktadır. Sonunda birden fazla mamulün ortaya çıktığı bir üretim sürecinde
ayrım noktasına kadar oluşan maliyetlere birleşik üretim maliyetleri denmektedir. Üretim
sürecinde birleşik mamullerin ayrı mamuller halinde ortaya çıktığı noktaya “ayrım noktası”
denir. Elde edilen birleşik mamullerin bir kısmı ayrım noktasındaki durumları ile
satılabilirken, bir kısmı ise ayrım noktasından sonra bazı ek işlemlere tabi tutulduktan sonra
satılabilmektedir. Bu ek işlemler ek maliyetlere yol açmaktadır.
Bazı üretim işletmelerinde birleşik üretim sonunda satış değeri, sürecin sonunda ortaya
çıkan diğer ürünlere göre oldukça yüksek olan ürüne esas ürün denmektedir. Esas ürün birden
fazla ise bunlara birleşik ürün denmektedir. Üretilmesi amaçlanan esas mamullerin yanında
satış değeri esas mamullere oranla oldukça düşük ürünlere de yan ürünler denmektedir.
Örneğin tomruk bir üretim sürecine girdiğinde ortaya esas ürün olarak kereste ve yan ürün
olarak talaş çıkmaktadır. Bu bölümde birleşik üretim maliyetlerinin ayrım noktasında birleşik
ürünlere ve yan ürünlere nasıl dağıtılacağı üzerinde durulmuştur.

7.2. Birleşik Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması
Birleşik üretim maliyetlerinin dağıtılması öncelikle bilançodaki stok değerinin ve kârzarar tablosundaki satılan malın maliyeti değerinin doğru hesaplanması açısından önemlidir.
Bunun yanında bölümlerin kârlılığını ve bölüm yöneticilerinin performansını doğru ölçmek
açısından da birleşik üretim maliyeti dağıtımları önemlidir. Son olarak maliyet + sabit kâr
oranı şeklinde çalışan işletmeler için birleşik üretim maliyetlerinin doğru bir şekilde
dağıtılması maliyetlerin ve dolayısıyla satış fiyatının doğru hesaplanması açısından büyük
önem kazanmaktadır. Birleşik üretim maliyetlerinin dağıtılması ile ilgili olarak üretim miktarı
veya net satış değeri yöntemleri kullanılmaktadır.

7.2.1. Üretim Miktarı Yöntemi
Üretim miktarı yöntemi bir muhasebe döneminde ortaya çıkan birleşik üretim
maliyetleri birleşik ürünlere üretim miktarlarını temel alarak dağıtmaktadır. Örneğin, Süt
Kardeşler İşletmesi çeşitli çiftliklerden süt almakta ve sütü işleyerek ayrım noktasında
kaymak ve süt kreması elde etmektedir.
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Kaymak
25.000 lt.
Süt
İşleme
110.000lt.
Süt Kreması
75.000 lt.

Ayrım Noktası

Yukarıdaki şekilden de izlenebileceği üzere 2012 yılı Mayıs ayında işletme 110.000
litre sütü işlemiş, buharlaşma ve diğer faktörlerin etkisiyle 10.000 litre süt fire olarak verilmiş
ve sonuç olarak 25.000 litre kaymak ve 75.000 litre süt kreması elde edilmiştir. Üretim süreci
ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Birleşik Üretim Maliyeti

400.000 TL
Süt Kreması

Kaymak
Dönem başı stok (lt)

0

0

Üretim (lt)

25.000

75.000

Satışlar (lt)

20.000

30.000

Dönem sonu stok (lt)

5.000

45.000

Lt başı satış fiyatı

8 TL

4 TL

400.000 TL birleşik üretim maliyetinin ne kadarlık kısmı satılan malın maliyeti ve
dönem sonu stok olarak kaymak ve süt kreması arasında dağıtılacaktır? Aşağıdaki tabloda
400.000 TL’lik birleşik üretim maliyetinin kaymak ve süt kreması arasındaki dağılımı
sunulmuştur.
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Kaymak
Toplam üretim miktarı (lt)

Krema

25.000 lt

75.000 lt

%25

%75

100.000 TL

300.000 TL

4 TL/lt

4 TL/lt

Ağırlıklandırma

Toplam
100.000 lt

(25.000lt/100.000lt, 75.000lt/100.000lt)
Birleşim üretim maliyeti (TL)

400.000 TL

(%25*400.000 TL, %75*400.000 TL)
Litre başı birleşik üretim maliyeti (TL/lt)
(100.000 TL÷25.000lt, 300.000 TL÷75.000lt)

Üretim miktarı yöntemine göre dağıtılan birleşim üretim maliyeti sonucunda Süt
Kardeşler İşletmesinin hazırlanacak olan kâr-zarar tablosu aşağıda sunulmuştur.
Kaymak
Satışlar (20.000lt*8TL/lt, 30.000lt*4TL/lt)
Satılan Mamul Maliyeti
Üretim Maliyeti
-

Dönem sonu stok (5.000 lt*4 TL/lt, 45.000 lt*4 TL/lt)

Brüt Kâr

Krema

Toplam

160.000

120.000

280.000

80.000

120.000

200.000

100.000

300.000

400.000

(20.000) (180.000)

200.000

80.000

0

80.000

Bu yöntemde birleşik üretim maliyetleri üretim miktarı ile dağıtıldığından her iki ürün
için de litre başı maliyet eşit olarak hesaplanmıştır. Bu yöntemde ürünlerin gelir yaratma
kabiliyetleri dikkate alınmamıştır. Örneğin bir altın madeninden altınla birlikte gümüş ve
kurşun çıkarıldığını varsaydığımızda bu yönteme göre 1kg altın ile 1kg kurşuna aynı maliyet
yüklenmektedir. Altın madeni için bu yöntem uygulandığında maliyeti düşük olan altın ve
gümüşle ilgili yüksek tutarlı kâr raporlanırken, kurşun için zarar raporlanacaktır. Ayrıca bazı
durumlarda birleşik ürünlerin tamamı için geçerli karşılaştırılabilir fiziksel bir ölçü bulmak
kolay değildir. Örneğin, petrol ve doğalgazı düşündüğümüzde petrol sıvı oysa doğalgaz gaz
şeklindedir.
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7.2.2. Ayrım Noktasındaki Satış Değeri Yöntemi
Bu yöntem dönem içerisinde gerçekleşen birleşik üretim maliyetlerini birleşik ürünlere
ayrım noktasındaki satış değerlerini temel alarak dağıtmaktadır. Bu yöntemin kullanılabilmesi
için birleşik ürünlerin ayrım noktasında satılabilir olması ve satış fiyatının belli olması
gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda Süt Kardeşler İşletmesi için birleşik üretim maliyetlerinin
ayrım noktasındaki satış değerine göre nasıl dağıtıldığı gösterilmektedir.

Ayrım noktasındaki toplam satış değeri (TL)

Kaymak

Krema

Toplam

200.000 TL

300.000 TL

500.000 TL

%40

%60

160.000 TL

240.000 TL

6,40 TL/lt

3,20 TL/lt

(25.000kg*8TL/kg, 75.000kg*4TL/kg)
Ağırlıklandırma
(200.000TL÷500.000TL, 300.000TL÷500.000TL)
Birleşim üretim maliyeti (TL)

400.000 TL

(%40*400.000 TL, %60*400.000 TL)
Litre başı birleşik üretim maliyeti (TL/lt)
(160.000 TL÷25.000 lt, 240.000 TL÷75.000t)

Ayrım noktasındaki satış değeri yöntemine göre dağıtılan birleşik üretim maliyeti
sonucunda Süt Kardeşler İşletmesinin hazırlanacak olan kâr-zarar tablosu aşağıda
sunulmuştur.
Kaymak

Krema

Toplam

Satışlar (20.000 lt*8TL/lt, 30.000 lt*4TL/lt)

160.000

120.000

280.000

Satılan Mamul Maliyeti

128.000

96.000

224.000

160.000

240.000

400.000

Üretim Maliyeti
-

Dönem
sonu
45.000lt*3,20TL/lt)

Brüt Kâr

stok

(5.000lt*6,40TL/lt,

(32.000) (144.000) (176.000)

32.000

24.000

56.000
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7.2.3. Net Satış Değeri Yöntemi
Birleşik üretim sonucu ortaya çıkan ürünler birçok durumda ayrım noktasından sonra
ek işleme tabi tutulmaktadırlar. Böylece ürünler daha pazarlanabilir hale gelmekte ve
değerleri yükselmektedir. Yukarıda üzerinde çalıştığımız Süt Kardeşler İşletmesinin
verilerinin aynı olduğunu fakat kaymak ve süt kremasının satılmadan önce ek işleme tabi
tutulduğunu varsayalım. 25.000 lt. kaymağın 280.000 TL maliyete katlanılarak ek işleme tabi
tutulduğunu ve litre fiyatı 25TL olan 20.000 lt. tereyağı elde edildiğini, 75.000 lt. süt
kremasının 520.000 TL maliyete katlanılarak ek işleme tabi tutulduğunu ve litre fiyatı 22 TL
olan 50.000 litre süt tozu elde edildiğini varsayalım. Ayrıca 2012 yılı mayıs ayında 12.000 lt.
tereyağ ve 45.000 litre süt tozunun satıldığını varsayalım.

Kaymak

Ek İşlem
280.000 TL

Tereyağı
20.000 lt.

Ek İşlem
520.000 TL

Süt tozu

25.000 lt.
Süt
İşleme
110.000lt.
Süt Kreması
75.000 lt.

50.000 lt.

Ayrım Noktası

Net satış değeri yöntemi bir dönem içerisinde meydana gelen birleşim üretim
maliyetlerini birleşik ürünlere dağıtırken ürünlerin net satış değerini (satış değeri – ek işlem
maliyetleri) dikkate alır. Aşağıdaki tabloda maliyet dağıtımının nasıl yapıldığı sunulmuştur.
Tereyağı
Toplam satış değeri

Süt Tozu

Toplam

500.000 TL

1.100.000 TL

1.600.000 TL

(280.000 TL)

(520.000 TL)

(800.000 TL)

220.000 TL

580.000 TL

800.000 TL

(20.000 lt*25 TL/lt, 50.000 lt*22 TL/lt)
(-) Ek işleme maliyetleri
Ayrım noktasındaki net satış değeri
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Ağırlıklandırma

%27,5

%72,5

110.000 TL

290.000 TL

19,50TL/lt

16,20TL/lt

(220.000 TL÷800.000 TL, 580.000 TL÷800.000 TL)
Birleşik Üretim Maliyeti

400.000 TL

(%27,5*400.000 TL, %72,5*400.000 TL)
Litre başı toplam üretim maliyeti
(110.000 TL+280.000 TL)÷20.000lt
(290.000 TL+520.000 TL)÷50.000lt

Net satış değeri yöntemine göre dağıtılan birleşik üretim maliyeti sonucunda Süt
Kardeşler İşletmesinin hazırlanacak olan kâr-zarar tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tereyağı

Süt Tozu

Toplam

Satışlar (12.000lt*25TL/lt, 45.000lt*22TL/lt)

300.000

990.000

1.290.000

Satılan Mamul Maliyeti

234.000

729.000

963.000

Ayrım noktasına kadarki birleşik üretim maliyeti

110.000

290.000

400.000

Ek işleme maliyetleri

280.000

520.000

800.000

Dönem sonu stoku

(156.000)

(81.000)

(237.000)

66.000

261.000

327.000

-

(8.000lt*19,50TL/lt, 5.000lt*16,20TL/lt)
Brüt Kâr

7.3. Yan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
Birleşik üretim sürecinin sonunda esas ürün, birleşik ürün yanında yan ürünlerin de
ortaya çıkarabileceğini belirtmiştik. Yan ürünlerin satış değeri nispeten daha düşük olmasına
rağmen yan ürünlerin varlığı birleşik üretim maliyetlerinin dağıtımını etkileyebilmektedir.
Örneğin Belgrad İşletmesinin tomrukları işleyerek kereste ve talaş elde ettiğini, kerestenin
metresinin 6 TL’ye, talaşın kilogramının ise 1 TL’ye satıldığını varsayalım. Belgrad
İşletmesinin 2012 yılı Temmuz ayına ilişkin verileri aşağıdaki gibidir.

127

D.B. Stok

Üretim

Satış

D.S. Stok

Kereste (mt)

0

50.000

40.000

10.000

Talaş (kg)

0

4.000

1.200

2.800

2012 yılı Temmuz ayında birleşim üretim maliyeti 250.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Her iki ürün de ek işleme tabi tutulmadan ayrım noktasında satılmaktadır.

Kereste
50.000 mt
Tomruk
İşleme
250.000TL
Talaş
4.000 kg

Ayrım Noktası

Yan ürünlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak üretim ve satış olmak üzere iki
yöntem mevcuttur. Üretim yönteminde yan ürünler üretim tamamlandığında finansal
tablolarda raporlanmakta, satış yönteminde ise satış anına kadar yan ürünlerin raporlanmasını
ertelenmektedir. Aşağıda Belgrad İşletmesinin her iki yönteme göre hazırlanmış kâr-zarar
tabloları ve kısmi bilançosu sunulmuştur.
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Üretim Yöntemi

Satış Yöntemi

240.000

241.200

240.000

240.000

-

1.200

196.800

200.000

250.000

250.000

(4.000)

-

246.000

250.000

(49.200)a

(50.000)b

43.200

41.200

Esas Ürün

49.200

50.000

Yan Ürün

2.800

0

Satışlar
Esas Ürün (40.000 mt*6 TL/mt)
Yan Ürün (1.200 kg*1 TL/kg)
Satılan Malın Maliyeti
Birleşik Üretim Maliyeti
-

Yan Ürün Geliri (4.000 kg*1 TL/kg)
Net Üretim Maliyeti

-

Dönem sonu esas ürün stoku

Brüt Kâr

Bilanço (Varlıklar)

a)(10.000 mt÷50.000 mt)*246.000 TL= 49.200 TL
b)(10.000 mt÷50.000 mt)*250.000 TL= 50.000 TL
Üretim yönteminde yan ürünler bilançoda satış değerleri ile raporlanırlar. Satış
yönteminde yan ürünler satılıncaya kadar kayıtlara alınmazlar. Satış anında yan üründen elde
edilen gelir kâr-zarar tablosunda raporlanır. Üretim yöntemi dönemsellik ilkesine daha
uygundur. Bu yönteme göre yan ürünler üretildikleri dönemde varlık olarak stoklar arasında
raporlanırlar ve aynı anda esas veya birleşik ürünlerin üretim maliyetini azaltılmaktadırlar.
Bunun yanında satış yöntemi daha kolay olduğu ve yan ürünlerin tutarları genellikle önemsiz
olduğu için daha sıklıkla uygulanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle esas ürün, birleşik ürün ve yan ürün kavramları anlatılmıştır.
Bunu takiben birleşik üretim sonucu oluşan birleşik üretim maliyetlerinin birleşik ürünlere ve
yan ürünlere nasıl dağıtılacağı üzerinde durulmuştur. Birleşik üretim maliyetlerinin birleşik
ürünlere dağıtılmasına üretim miktarı yöntemi, ayrım noktasındaki satış değeri yöntemi ve net
satış değeri yöntemi olmak üzere üç yöntem bulunmaktadır. Yan ürünlerin
muhasebeleştirilmesinde ise satış yöntemi ve üretim yöntemi olmak üzere iki yöntem
bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Artvin İşletmesi birleşik imalat süreci sonunda A,B ve C olmak üzere üç farlı
ürün üretmektedir. Mayıs ayında 2000 adet A ürünü, 3500 adet B ürünü ve 4.000 adet C
ürünü üretilmiştir. Ürünlerin ayrım noktasındaki satış fiyatları sırasıyla 30TL, 20TL ve 10
TL’dir. Ayrım noktasına kadar gerçekleşen birleşik üretim maliyetleri 75.000 TL’dir. Eğer
birleşik maliyetler ayrım noktasındaki satış değeri yöntemine göre dağıtılırsa A ürününe
dağıtılacak olan birleşik imalat payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30.882 TL
B) 26.471 TL
C) 17.647 TL
D) 28.125 TL
E) 20.844 TL
2. Ordu İşletmesi birleşik imalat süreci sonunda ayrım noktasında D100 ve S100 isimli
iki ürün elde etmektedir. İşletmede dönem başı stok bulunmamaktadır. Ocak ayına ilişkin
aşağıdaki bilgiler mevcuttur:
İşlenen direkt hammadde:

250.000 kg (242.500 kg üretim)

Üretim:

D100

147.500 kg

S100

95.000 kg

Satışlar:

D100

kg’ı 110 TL’den 140.500 kg

S100

kg’ı 100 TL’den 91.000 kg

Birleşik imalata 250.000 kg hammadde verilmiş, imalat sonucunda 242.500 kg ürün
elde edilmiş ve ayrım noktasına kadar gerçekleşen birleşik üretim maliyeti 760.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. Üretim miktarı yöntemi kullanıldığında D100 ve S100 ürünlerine dağıtılacak
birleşik imalat payı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 462.268 TL ve 297.732 TL
B) 448.400 TL ve 311.600 TL
C) 454.404 TL ve 305.596 TL
D) 461.252 TL ve 298.748 TL
E) 428.368 TL ve 302.184 TL
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3. Yalı Çiftliği İşletmesi ham keçi sütü satın almakta ve birleşim üretim süreci
sonunda keçi sütü tozu ve keçi sütü kreması elde etmektedir. Ekim ayı için aşağıdaki bilgiler
toplanmıştır.
Üretime verilen direkt hammadde: 130.000 lt (fire %10)
Üreitm miktarı:

keçi sütü tozu

52.200 lt

keçi sütü kreması 64.800 lt
Satışlar:

keçi sütü tozu

3,50 TL/litre

keçi sütü kreması 2,50 TL/litre
Ayrım noktasında toplam satış değeri 144.480 TL tutarında 117.000 litre ürün elde
edilmektedir. Her iki ürün için de dönem başı stoku bulunmamaktadır.
Keçi sütü tozu ayrım noktasından sonra ek işleme tabi tutularak 39.000 lt (geri kalanı
fire) ilaç sektöründe kullanılan C500 ürününe dönüşebilmektedir. Ek işlemde kullanılabilen
her litre için 3 TL maliyete katlanılmaktadır. C500 ürününün litresi 18TL’ye
satılabilmektedir.
Keçi sütü kreması ayrım noktasından sonra ek işleme tabi tutularak 56.200 lt keçi sütü
dondurması elde edilebilmektedir. Ek işlemde kullanılabilen her litre için 2,50 TL maliyete
katlanılmaktadır ve ürünün litresi 9 TL’den satılabilmektedir.
Net satış değeri yöntemi kullanıldığında 72.240 TL’lik birleşik üretim maliyeti C500
ve keçi sütü dondurmasına dağıtılacak birleşik imalat payı sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 41.971 TL ve 30.269 TL
B) 44.471 TL ve 27.769 TL
C) 32.796 TL ve 39.444 TL
D) 72.240 TL ve 36.070 TL
E) 61.428 TL ve 34.376 TL
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4. Atina İşletmesi 15.000 kg hammaddeyi üretime vererek A ve B ürünlerini
üretmektedir. Yan ürün A’nın kg’ı 8TL’den, esas ürün B’nin kg’ı ise 100 TL’den
satılabilmektedir. Ağustos ayı için aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
Üretim

Satışlar

D.B. Stok

D.S. Stok

A Ürünü

4.375 kg

4.000 kg

0

375 kg

B Ürünü

10.000 kg

9.625 kg

125 kg

500 kg

Birleşik üretim maliyeti toplamı 300.000 TL’dir. Yan ürünlerin muhasebeleştirilmesi
ile ilgili olarak üretim yöntemi kullanılıyorsa kâr-zarar tablosunda üretim maliyetinden
düşülecek olan yan ürün geliri ne kadardır?
A) 0 TL
B) 3.000 TL
C) 32.000 TL
D) 35.000 TL
E) 40.000 TL
5. Birleşik üretim maliyetlerini “üretim miktarı yöntemine” göre dağıtan bir işletmede,
belli bir üretim partisinden 10.000 kg. olarak üretilen D mamulünün birleşik maliyet
dağıtımından aldığı pay 1.000.000 TL’dir. Eğer D mamulü ayrım noktasında satılacak olursa
gelecek dönem 160 TL/kg fiyattan satılabilecektir. D mamulü ek işleme tabi tutulup, satılırsa
fiyatı 200 TL/kg. olacaktır. Ek işlemin maliyeti 500.000 TL olacaktır. Buna göre D mamulü
ek işleme tabi tutularak satılacak olursa, şirketin kârı veya zararı ne kadar olacaktır?
A-) 500.000 TL kâr
B-) 500.000 TL zarar
C-) 600.000 TL kâr
D-) 100.000 TL kâr
E-) 200.000 TL zarar
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6. Birleşik üretim maliyetlerini “net satış değeri yöntemine” göre dağıtan bir
işletmede, belli bir üretim partisinden 5.000 kg. olarak üretilen X mamulünün birleşik maliyet
dağıtımından aldığı pay 80.000 TL’dir. Eğer X mamulü ayrım noktasında satılacak olursa
gelecek dönem 30 TL/kg fiyattan satılabilecektir. X mamulü ek işleme tabi tutulup, satılırsa
fiyatı 50 TL/kg. olacaktır. Ek işlemin maliyeti 100.000 TL olacaktır. Buna göre işletmenin X
mamulünü ek işleme tabi tutması veya tutmaması arasındaki fark kâr-zara tablosunu nasıl
etkiler?
A-) Ek işleme tabi tutulursa kâr 20.000 TL artar
B-) Ek işleme tabi tutulursa kâr 20.000 TL azalır
C-) Ek İşleme tabi tutulursa kâr 10.000 TL artar
D-) Ek İşleme tabi tutulursa kâr 10.000 TL azalır
E-) Ek İşleme tabi tutulursa kâr değişmez.
7. Pars Fındık İşletmesinde fındık alınıp işlenerek çeşitli fındık ürünleri üretilmektedir.
Bu işleme sonucu bütün iç fındık, kırık fındık içi olmak üzere iki esas ürün ve fındıkkabuğu
yan ürün olarak elde edilmektedir. Fabrikada şubat ayında 100 ton fındık işlenmiştir.
İşlenmemiş fındığın tonu 2.250 TL’dir. Üretim ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Üretim Miktarı

Satış Fiyatı

Ek İşleme Maliyeti

İç Fındık

50.000 kg.

10 TL/kg

100.000 TL

Kırık Fındık İçi

10.000 kg.

10,25 TL/kg

40.000 TL

Fındık Kabuğu

40.000 kg.

1 TL/kg

İşletmede izlenen muhasebe politikasına göre yan ürünlere ait net satış değeri esas
ürünlerin maliyetinden düşürülmektedir (üretim yöntemi). Net pazar değeri yönteminin
kullanıldığı varsayımıyla kırık fındık içine düşen birleşik maliyet payı ne kadardır?
A-) 25.000 TL
B-) 30.405 TL
C-) 31.473 TL
D-) 44.048 TL
E-) 44.478 TL
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8. Pars Fındık İşletmesinde fındık alınıp işlenerek çeşitli fındık ürünleri üretilmektedir.
Bu işleme sonucu bütün iç fındık, kırık fındık içi olmak üzere iki esas ürün ve fındıkkabuğu
yan ürün olarak elde edilmektedir. Fabrikada şubat ayında 100 ton fındık işlenmiştir.
İşlenmemiş fındığın tonu 2.250 TL’dir. Üretim ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Üretim Miktarı

Satış Miktarı

Satış Fiyatı

Ek
İşleme
Maliyeti

İç Fındık

50.000 kg.

30.000 kg.

10 TL/kg

100.000 TL

Kırık Fındık İçi

10.000 kg.

10.000 kg.

10,25 TL/kg

40.000 TL

Fındık Kabuğu

40.000 kg.

40.000 kg.

1 TL/kg

İşletmede izlenen muhasebe politikasına göre yan ürünlere ait net satış değeri esas
ürünlerin maliyetinden düşürülmektedir (üretim yöntemi). Net satış değeri yönteminin
kullanıldığı varsayımıyla işletmenin elinde kalan iç fındığın değeri ne kadardır?
A-) 64.000 TL
B-) 96.381 TL
C-) 104.000 TL
D-) 200.000 TL
E-) 220.000 TL
9. Pars Fındık İşletmesinde fındık alınıp işlenerek çeşitli fındık ürünleri üretilmektedir.
Bu işleme sonucu bütün iç fındık, kırık fındık içi olmak üzere iki esas ürün ve fındıkkabuğu
yan ürün olarak elde edilmektedir. Fabrikada şubat ayında 100 ton fındık işlenmiştir.
İşlenmemiş fındığın tonu 2.250 TL’dir. Üretim ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Üretim Miktarı

Satış Miktarı

Satış Fiyatı

Ek
İşleme
Maliyeti

İç Fındık

50.000 kg.

30.000 kg.

10 TL/kg

100.000 TL

Kırık Fındık İçi

10.000 kg.

10.000 kg.

10,25 TL/kg

40.000 TL

Fındık Kabuğu

40.000 kg.

40.000 kg.

1 TL/kg

İşletmede izlenen muhasebe politikasına göre yan ürünlere ait net satış değeri esas
ürünlerin maliyetinden düşürülmektedir (üretim yöntemi). Net satış değeri yönteminin
kullanıldığı varsayımıyla kırık fındık içinden elde edilen brüt kâr ne kadardır?
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A-) 18.452 TL
B-) 32.095 TL
C-) 37.500 TL
D-) 77.500 TL
E-) 44.700 TL
10. Kırmızı Sos Konserve İşletmesi domatesleri birleşik üretim sürecine sokarak
ketçap, domates suyu ve konserve domates elde etmektedir. 2013 yılı yaz aylarında birleşik
üretim maliyeti 420.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yaz döneminin başında ve sonunda
herhangi bir stok bulunmamaktadır. Üretim ve satış verileri aşağıda sunulmuştur.
Ürün

Kutu

Ayrım noktası satış
Ek işlem maliyetleri
değeri

Satış Fiyatı

Ketçap

100.000

6 TL/kutu

3,00 TL/kutu

28 TL/kutu

Domates suyu

150.000

8 TL/kutu

5,00 TL/kutu

25 TL/kutu

Konserve

200.000

5 TL/kutu

2,50 TL/kutu

10 TL/kutu

Eğer Kırmızı Sos Konserve İşletmesi birleşik üretim maliyetlerinin dağıtımında net
satış değeri yöntemini kullanırsa bir birim Ketçap ürününe dağıtılacak birleşik üretim maliyeti
payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4,5 TL B) 6,2 TL C) 2,9 TL D) 3,1 TL E) 5,4 TL

Cevaplar
1 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – D, 5 – A, 6 – E, 7 – A, 8 – A, 9 – C 10 – A
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10. sorunun çözümü
Ürün

Tahmini Satış Değeri Ek İşlem Maliyetleri Net Satış Değeri

Oran

Ketçap

2.800.000TL

300.000 TL

2.500.000 TL

% 35,71

Domates suyu

3.750.000 TL

750.000 TL

3.000.000 TL

% 42,86

Konserve

2.000.000 TL

500.000 TL

1.500.000 TL

% 21,43

7.000.000TL

%100

Toplam

Ürün
Ketçap

Oran

Birleşik Üretim Birleşik Üretim Ek İşlem Toplam Üretim
Maliyeti
Maliyeti Payı Maliyetleri
Maliyeti

%35,71 × 420.000 TL = 149.982 TL + 300.000 TL =

449.982TL

Domates suyu %42,86 × 420.000 TL = 180.012 TL + 750.000 TL =

930.012 TL

Konserve

%21,43 × 420.000 TL =

90.006 TL + 500.000 TL =

590.006 TL

1 Kutu ketçap maliyeti= 449.982TL/100.000 kutu = 4,50 TL/kutu
1 Kutu domates suyu maliyeti= 930.012TL/150.000 kutu = 6,20 TL/kutu
1 Kutu konserve maliyeti

= 590.006 TL/200.000 kutu = 2,95 TL/kutu
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8. SİPARİŞ MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.

Safha ve Sipariş Maliyetleme Sistemi
Sipariş Maliyetleme Sistemi
8.2.1. Hammadde Maliyetinin Ölçülmesi
8.2.2. Sipariş Maliyet Kartı
8.2.3. Direkt İşçilik Maliyetinin Ölçülmesi
8.2.4. Genel Üretim Maliyetinin Ölçülmesi
8.2.5. Genel Üretim Maliyeti için Dağıtım Anahtarının Belirlenmesi

139

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Müşterilerinin isteklerine uygun araba feribotu üreten bir işletme için uygun maliyetleme
sistemi nasıl olmalıdır?
2) Birbirinden çok farklı ürün partilerini seri şekilde üreten bir işletme için uygun
maliyetleme sistemi nasıl olmalıdır?
3) Sipariş maliyetleme sistemi uygulayan bir işletmede işletmenin genel üretim maliyetleri
siparişlere nasıl yüklenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Safa ve sipariş maliyetleme Öğrenciler
maliyetleme
sistemi
sistemleri hakkında genel
bilgi sahibi olur.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sipariş maliyetleme sistemi Öğrenciler
sipariş
maliyetleme
sisteminde
hammadde
maliyetinin
ölçülmesini
ve
sipariş
maliyet kartını öğrenir.
Sipariş maliyetleme sistemi Öğrenciler
sipariş
maliyetleme
sisteminde
direkt işçilik ve genel
üretim
maliyetinin
ölçülmesini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
Hammadde istek formu: Bir ürünü tamamlamak için gerekli hammaddenin tipi ve miktarı ile
hammaddenin hangi siparişle ilgili olduğu listelenen formdur.
Sipariş maliyet kartı: Her bir parti veya özel sipariş için hazırlanan ve her bir siparişle ilgili
katlanılan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerini belgeleyen karttır.
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Giriş
Birçok üretim ve hizmet işletmesinde genellikle safha maliyetleme ve sipariş
maliyetleme olmak üzere iki farklı maliyet sistemi kullanılmaktadır. Bir işletme tek tip ve
homojen bir üründen çok sayıda seri üretim yapıyorsa safha maliyetleme sistemi kullanılır.
Bir işletmede bir dönem içerisinde birbirinden farklı ürünler üretiliyorsa sipariş maliyet
sistemi kullanılır. Bu bölümde genel olarak sipariş maliyet sistemi anlatılmış, sipariş maliyet
sisteminde hammadde ve direkt işçilik maliyetlerinin nasıl takip edileceği, genel üretim
maliyetlerinden ilgili siparişe nasıl pay verileceği konuları üzerinde durulmuş ve sipariş
maliyet sistemi uygulayan bir işletmedeki belge akışı sunulmuştur.
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8.1. Safha ve Sipariş Maliyet Sistemi
Bir ürün veya hizmetin maliyetini hesaplarken yöneticiler bazı zorluklarla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Bazı maliyetler aydan aya değişmezken üretim hacmi aydan aya
değişebilmektedir. Ayrıca aynı tesiste birden fazla çeşitte ürün üretilebilmektedir. Böyle bir
ortamda maliyetlerin ürün ve hizmetlerle nasıl ilişkilendirileceği üretim sürecinin şekline
bağlıdır. Birçok üretim ve hizmet işletmesinde genellikle safha maliyetleme ve sipariş
maliyetleme olmak üzere iki farklı maliyetleme sistemi kullanılmaktadır.
Bir işletme tek tip ve homojen bir üründen çok sayıda seri üretim yapıyorsa safha
maliyetleme sistemi kullanılır. Örnek olarak içecek üretimini veya çimento üretimini
verebiliriz. Bu maliyetleme sisteminde bir bölüme ilişkin maliyetler dönem boyunca
biriktirilir ve toplam maliyet dönem boyunca üretilen ürün sayısına bölünerek birim maliyet
hesaplanır. Ürünler birbirinden farklı olmadığından her ürüne eşit tutarda maliyet
yüklenmektedir. Safha maliyet sisteminde birim maliyetin hesaplanmasında aşağıdaki basit
formül kullanılabilir:
Birim ürün maliyeti = Toplam üretim maliyeti / Toplam üretim miktarı (birim,kutu,şişe,kg,…)
Bir işletmede bir dönem içerisinde birbirinden farklı ürünler üretiliyorsa sipariş
maliyetleme sistemi kullanılır. Erkek ve bayanlar için farklı model gömlekler üreten bir tekstil
fabrikası sipariş maliyetleme sistemini kullanan işletmelere örnek olarak verilebilir. Burada
sipariş ile kastedilen 1.000 adet kısa kollu keten erkek gömleği olabilir. Bu 1.000 adet parti
olarak isimlendirilebilir. Bunun yanında, sipariş maliyetleme sistemini kullanan işletmelere
birden fazla coğrafi alanda farklı projeler yürüten bir inşaat şirketi, farklı modeller üreten bir
motoryat imalatçısı örnek olarak verilebilir. Bir inşaat şirketi İstanbul’da konut inşa ederken,
Muğla’da otoyol inşa ediyor olabilir.
Sipariş maliyetleme sistemi hizmet sektöründe de yoğun olarak kullanılmaktadır.
Örneğin hastaneler, otomobil servisleri muhasebe ve faturalama amaçları için sipariş
maliyetleme sistemini kullanan işletmelere örnek olarak verilebilir. Ürün ve hizmet sayısı çok
olduğunda kayıt tutma ve maliyet dağıtımı daha zor hale gelecektir çünkü ürünler birbirinden
farklı olduğundan her ürünün maliyeti farklı olacaktır. Dolayısıyla her bir parti veya sipariş
için ayrı kayıt tutulması gerekmektedir. Bu ve takip eden bölümde sipariş maliyet sistemi
üzerinde durulmuştur.

8.2. Sipariş Maliyetleme Sistemi
Sipariş maliyetleme sistemi, kâğıt fabrikaları için özel makineler üreten Elmas
İşletmesi örneği üzerinden anlatılacaktır. 2011 yılı başında Elmas İşletmesi Batı Kâğıt
Fabrikası için özel bir makine siparişi almıştır. Makinenin tamamlanması için katlanılması
gereken toplam maliyet tutarı aşağıdaki adımlar izlenerek hesaplanacaktır.
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8.2.1. Hammadde Maliyetinin Ölçülmesi
Makinenin üretilebilmesi için dört adet G7 maddesine ve iki adet M46 maddesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Siparişe ilişkin olarak bir hammadde istek formu kullanılmaktadır.
Hammadde istek formunda bir ürünü tamamlamak için gerekli hammaddenin tipi ve miktarı,
istek formunun hangi siparişle ilgili olduğu listelenmektedir. Bu sipariş formu ile üretime
verilen hammadde miktarı kontrol edilmekte ve muhasebe kayıtları yapılabilmektedir.
Hammadde İstek No: 14873

Tarih: 2 Mart 2011

Sipariş Numarası: 2B47
Bölüm: Torna

Açıklama

Miktar

Birim Maliyet

Toplam Maliyet

M46

2

124 TL

248 TL

G7

4

103 TL

412 TL
660 TL

8.2.2. Sipariş Maliyet Kartı
Üretim ile ilgili siparişin alınmasından sonra muhasebe bölümü sipariş maliyet kartı
hazırlamaktadır. Sipariş maliyet kartı her bir parti veya özel sipariş için hazırlanır ve her bir
siparişle ilgili katlanılan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerini belgeler.
Örneğin hammadde istek formunda yer alan 660 TL tutarındaki hammadde maliyeti sipariş
maliyet kartına hammadde maliyeti olarak aktarılır. Sipariş maliyet kartı yarı mamuller
hesabına yapılacak muhasebe kayıtlarına temel oluşturur.
Sipariş Maliyet Kartı
Sipariş Numarası:

İşe başlama tarihi:

Ürün:

İşin tamamlanma tarihi:
Tamamlanan birim sayısı:

Hammadde

Direkt İşçilik

Genel Üretim Maliyeti
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İstek no

Tutar

14873

660 TL

Zaman kartı

Saat

Hammadde Maliyeti

660 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

X TL

Genel Üretim Maliyeti

X TL

Toplam Maliyet

X TL

Birim Maliyet

X TL

Tutar

Saat

Yükleme Tutar
Haddi

8.2.3. Direkt İşçilik Maliyetinin Ölçülmesi
Özel bir parti veya sipariş ile kolayca ilişkilendirilebilen işçilik maliyetlerini içerir.
Siparişle kolayca ilişkilendirilemeyen işçilik maliyetleri ise endirekt işçilik olarak genel
üretim maliyetleri arasında sınıflandırılır. İşçilerin her bir sipariş üzerinde ne kadar süre
çalıştığı zaman kartı kullanılarak belirlenebilir. Zaman kartı gün boyunca bir işçinin hangi
işler üzerinde ne kadar süre çalıştığını gösterir. Eğer işçi ilgili saatte belli bir sipariş üzerinde
çalışmıyorsa sipariş numarası yerine çalıştığı işin niteliğini endirekt işçilik olarak karta işler.
Gün sonunda zaman kartları muhasebe bölümüne gönderilir ve direkt işçilik maliyeti sipariş
maliyet kartına işlenir.
Yukarıda anlattığımız sistem işçilik maliyetlerinin elle hesaplanmasına dayanmaktadır.
Günümüzde birçok işletme bilgisayarlı sistemlere geçiş yapmış ve işçilik zamanını kağıtlara
elle girmemektedirler. Bilgisayarlı sistemlerde işçilik maliyetleri sipariş maliyet kartlarına
elektronik olarak aktarılmaktadır.
Zaman Kartı
Zaman Kartı No: 843

Tarih: 3 Mart 2011

Çalışan: Hasan Uyanık

İstasyon: 4

Başlama

Bitiş

Toplam saat

Saat ücreti

Tutar

Sipariş no
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7:00

12:00

5

9 TL

45 TL

2B47

12:30

14:00

2

9 TL

18 TL

2B50

14:30

15:30

1

9 TL

9 TL

Tamir

8

72 TL

Ustabaşı İmzası:

8.2.4. Genel Üretim Maliyetinin Ölçülmesi
Genel üretim maliyetlerinin de hammadde ve direkt işçilik maliyetleri gibi sipariş
maliyet kartlarında yer alması gerekmektedir. Fakat genel üretim maliyetlerini ürün veya
siparişlerle ilişkilendirmek kolay değildir. Öncelikle genel üretim maliyetleri endirekt
maliyetlerdir. Her bir sipariş için ne kadar harcandığını takip etmek zordur. İkinci olarak
genel üretim maliyetleri üretim müdürünün maaşı, makinelerde kullanılan yağlar gibi
birbirinden çok farklı unsurlardan oluşmaktadır. Son olarak mevsimsel ve diğer faktörlerin
etkisiyle işletmenin üretim hacmi değişmekle birlikte içindeki sabit maliyetler nedeniyle genel
üretim maliyetleri sabit kalma eğilimindedirler. Yukarıda belirtilen sorunlar nedeniyle genel
üretim maliyetlerini siparişlerle ilişkilendirmek için bir maliyet dağıtımı yapmamız
gerekmektedir. Dağıtımı doğru yapabilmek için işletmenin diğer ürün ve hizmetleri için de
uygun bir dağıtım anahtarı kullanılması gerekmektedir. Genel üretim maliyetlerini ürünlere
dağıtmak için genellikle direkt işçilik saatleri veya makine saatleri gibi dağıtım anahtarları
kullanılır. Aşağıdaki formülden de görüleceği üzere seçilen dağıtım anahtarı kullanılarak
genel üretim maliyeti yükleme haddi bulunur.
GÜM Yükleme Haddi = Tahmini (Bütçelenmiş) GÜM ÷ Tahmini (Bütçelenmiş) dağıtım
anahtarı birimi
Dikkat edilmesi gereken konu genel üretim maliyeti (GÜM) yükleme haddi’nin fiili
sonuçları yansıtmaması, tahmine dayanmasıdır. Çünkü GÜM yükleme haddi dönem
başlamadan önce hesaplanır ve dönem boyunca genel üretim maliyetlerinin üretime
yüklenmesinde kullanılır. Örneğin GÜM yükleme haddi direkt işçilik saati başına 8 TL olarak
tespit edilmişse o sipariş için çalışılan her direkt işçilik saati için siparişe 8 TL tutarında genel
üretim maliyeti yüklenecektir.
Örneğimizdeki Elmas İşletmesinin yıla ilişkin toplam genel üretim maliyetlerini
320.000 TL ve direkt işçilik saatlerini 40.000 saat olarak tahmin ettiğini (bütçelediğini)
varsayalım. İşletmenin GÜM yükleme haddi aşağıda görülebileceği üzere 8 TL/direkt işçilik
saati olarak hesaplanacaktır.
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GÜM yükleme haddi = 320.000 TL ÷ 40.000 direkt işçilik saati = 8 TL/direkt işçilik saati
Eğer ilgili sipariş üzerinde 27 direkt işçilik saati çalışılmışsa siparişe yüklenecek genel
üretim maliyeti tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
2B47 nolu siparişe yüklenecek GÜM = 8 TL/dis * 27 dis = 216 TL
Hesaplanan bu genel üretim maliyeti de aşağıda görüldüğü gibi sipariş maliyet kartına
işlenecektir.
Sipariş Maliyet Kartı
Sipariş Numarası:

2B47

İşe başlama tarihi:

2 Mart

Ürün:

Makine

Tamamlanma tarihi:

8 Mart

Tamamlanan birim sayısı:
Direkt İşçilik

Hammadde

Zaman kartı

Genel Üretim Maliyeti

İstek no

Tutar

14873

660 TL 843

5

45 TL

14875

506 TL 846

8

60 TL

14912

238 TL 850

4

21 TL

1.404 TL 851

10

54 TL

Saat

2

Tutar

Yükleme
Haddi

Saat

27

8 TL

Tutar

216 TL

27 180 TL
Hammadde Maliyeti
Direkt İşçilik Maliyeti

1.404 TL
180 TL

Genel Üretim Maliyeti

216 TL

Toplam Maliyet

1.800 TL

Birim Maliyet

900 TL

Burada dikkat edilmesi gerek husus 216 TL’nin siparişle ilgili olarak gerçekleşen fiili
genel üretim maliyeti olmadığıdır. Siparişe yüklenen bu tutar sadece yıl başında tutarı tahmin
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edilen (bütçelenen) genel üretim maliyetinden siparişin payına düşen veya siparişe dağıtılan
kısmı göstermektedir.
İşletme eğer isterse muhasebe döneminin sonuna kadar bekleyebilir ve fiili olarak
gerçekleşen genel üretim maliyetini ve dağıtım anahtarı olarak kullandığı faaliyet hacminin
fiili sayısını belirledikten sonra fiili bir GÜM yükleme haddi de hesaplayabilirler. Fakat
yöneticiler bazı sebeplerden dolayı tahmini GÜM yükleme haddini fiili GÜM yükleme
haddine tercih etmektedirler. Öncelikle yöneticiler dönem sonu gelmeden tamamlanan
siparişlerin maliyetini bilmek istemektedirler. Eğer dönem sonu beklenirse sipariş tamamlanıp
müşteriye yollandığında siparişe ilişkin satılan mamul maliyeti tutarı hesaplanamaz. Ayrıca,
fiili GÜM yükleme haddi kullanıldığında genel üretim maliyetlerindeki ve dağıtım
anahtarındaki mevsimsel değişiklikler GÜM yükleme haddinde dalgalanmalara yol
açabilmektedir. Örneğin bir üretim tesisinin ısıtma ve soğutma maliyeti kış ve yaz aylarında
yüksek iken ilkbahar ve sonbahar aylarında daha düşük olur. GÜM yükleme haddi her ay
veya üç ayda bir hesaplandığında yükleme haddi kış ve yaz aylarında yükselir, ilkbahar ve
sonbahar aylarında düşer. Sonuçta aynı ürüne ilişkin kış ve ilkbahar aylarında farklı
maliyetler hesaplanır. Maliyetlerdeki bu tür dalgalanmalar yöneticileri karar verirken yanlış
yönlendirebilir. Son olarak tahmini GÜM yükleme haddinin kullanılması muhasebe
kayıtlarını da kolaylaştırmaktadır.

8.2.5. Genel Üretim Maliyeti İçin Dağıtım Anahtarının Belirlenmesi
Tahmini genel üretim maliyeti yükleme haddinin hesaplanmasında kullanılan dağıtım
anahtarının genel üretim maliyetleri ile önemli bir ilişkisinin olması gerekmektedir. Makine
saatleri, dolu yatak sayısı, uçuş süresi gibi değişkenler genel üretim maliyetlerinin oluşmasını
etkilemektedir. Genel üretim maliyetlerini etkilemeyen bir dağıtım anahtarı kullanıldığında
yapılan maliyet hesaplamaları doğru sonucu vermeyecektir. Örneğin dağıtım anahtarı olarak
direkt işçilik saati kullanılıyorsa fakat işletmedeki genel üretim maliyetleri direkt işçilik
saatlerinden farklı faktörlerden etkileniyorsa, direkt işçilik yoğun bir ürüne olması gerekenden
daha yüksek bir maliyet yüklenmiş olacaktır.
Geçmişte direkt işçilik maliyetleri bir ürünün toplam maliyetinin yaklaşık %60’ını
oluşturmaktaydı. Fakat üretim teknolojisindeki gelişmeler sonucu makinelerin direkt işçiliğin
yerini alması, ürünlerin daha çeşitli, karmaşık olması ve daha sık aralıklarla değişikliğe
uğraması toplam maliyet içinde genel üretim maliyetlerinin payının artmasına, direkt işçilik
maliyetinin payının azalmasına sebep olmuştur. Direkt işçilik maliyetlerinin günden güne
azaldığı, genel üretim maliyetlerinin ise arttığı bir işletmede direkt işçilik maliyetlerinin genel
üretim maliyetlerini tetiklediği iddia edilemez. Hesaplamaların doğru olması için kullanılan
dağıtım anahtarının genel üretim maliyetlerini tetiklemesi (etkilemesi) gerekmektedir.
Yukarıda anlatılan olaylar aşağıdaki şekilde sırasıyla özetlenmiştir. Şekildeki belge
akışının incelenmesi sipariş maliyet sisteminin nasıl işlediğinin anlaşılmasını sağlayacaktır.
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Sipariş Maliyet Sisteminde Belge Akışı
Hammadde İstek
Formu

Sipariş
Formu

Üretim
Talebi

Direkt İşçilik Zaman
Kartı

Sipariş
Maliyet Kartı

Tahmini GÜM
Yükleme Haddi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikle safha maliyetleme ve sipariş maliyetleme sistemleri genel olarak
tanıtılmıştır. Bunu takiben sipariş maliyet sistemi anlatılmış, sipariş maliyet sisteminde
hammadde ve direkt işçilik maliyetlerinin nasıl takip edileceği, genel üretim maliyetlerinden
ilgili siparişe nasıl pay verileceği konuları üzerinde durulmuş ve sipariş maliyet sistemi
uygulayan bir işletmedeki belge akışı sunulmuştur.

151

Bölüm Soruları
1. Rıhtım İşletmesi DVD oynatıcılar için parçalar üretmektedir. Her bir ürün için
2.950 TL tutarında hammadde ve saati 20 TL’den 2.000 TL tutarında direkt işçilik maliyetine
katlanılmaktadır. Üretime her bir direkt işçilik saati başına 35 TL tutarında genel üretim
maliyeti yüklenmektedir. Rıhtım İşletmesinin ürettiği bir DVD oynatıcının maliyeti ne
kadardır?
A) 4.950 TL
B) 9.950 TL
C) 8.450 TL
D) 11.950 TL
E) 12.350 TL
2. Sipariş maliyet kartında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Satın alınan hammadde tutarı
B) Gerçekleşen direkt işçilik saati
C) Fiili endirekt işçilik maliyeti
D) Fiili genel üretim maliyeti
E) Fiili sabit genel üretim maliyeti
3. Aylık sabit üretim maliyetlerinin toplamı 400.000 TL’dir. Üretim hacminin yüksek
olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 320.000 TL ve üretim hacminin düşük olduğu
aylarda değişken üretim maliyetleri 80.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer üretimin yüksek
olduğu aylarda 16.000, üretimin düşük olduğu aylarda 4.000 direkt işçilik saati çalışma
bütçeleniyorsa yüksek ve düşük üretim hacmi için bulunacak genel üretim maliyeti yükleme
hadleri sırasıyla ne kadardır?
A) 45,00 TL/saat; 120,00 TL/saat
B) 45,00 TL/saat; 45,00 TL/saat
C) 25,00 TL/saat; 20,00 TL/saat
D) 56,20 TL/saat; 120,00 TL/saat
E) 35,00 TL/saat; 55,00 TL/saat
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4. Genel üretim maliyeti yükleme haddi genellikle ne zaman hesaplanır?
A) Yıl başıında
B) Yıl içinde
C) Her üç ay sonunda
D) Yıl sonunda
E) Her ay sonunda
5. Alanya İşletmesinin makine ve montaj olmak üzere iki üretim bölümü
bulunmaktadır. Gelecek yıla ilişkin aşağıdaki tahminler yapılmıştır:
Makine

Montaj

Direkt İşçilik Saatleri

10.000

50.000

Makine Saatleri

40.000

20.000

200.000 TL

400.000 TL

Genel Üretim Maliyetleri

Direkt işçilik saatleri dikkate alınarak fabrikanın tümü için hesaplanacak genel üretim
maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 TL/direkt işçilik saati
B) 10 TL/direkt işçilik saati
C) 20 TL/direkt işçilik saati
D) 12 TL/direkt işçilik saati
E) 15 TL/direkt işçilik saati
6. Sipariş maliyeti sistemi uygulayan bir şirkette makine ve montaj esas üretim
merkezleridir. Şirketin 2012 yılı başında bütçelediği imalat maliyetleri aşağıdaki gibidir:
Makine Dairesi

Montaj Dairesi

Hammadde Maliyeti

875.000 TL

125.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

250.000 TL

1.000.000 TL

Genel İmalat Maliyeti

750.000 TL

500.000 TL
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2012 yılı içerisinde 123 numaralı siparişe yüklenen maliyetler aşağıdaki gibidir:
Makine Dairesi

Montaj Dairesi

Toplam

Hammadde Maliyeti

10.000 TL

1.250 TL

11.250 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

30.000 TL

15.000 TL

45.000 TL

Genel üretim maliyetleri siparişlere direkt işçilik maliyetlerinin bir yüzdesi olarak
yüklenmektedir. 123 no.lu siparişin toplam maliyeti ne kadardır?
A-) 56.250 TL
B-) 73.750 TL
C-) 96.250 TL
D-) 153.750 TL
E-) 176.250 TL
7. Sipariş maliyet sistemi uygulayan bir işletmeyle ilgili olarak bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir:
M-A
Bütçelenen GÜM

M-B

150.000 TL

100.000 TL

Bütçelenen dis.

750 dis.

10.000 dis.

Bütçelenen ms.

3.000 ms.

1.250 ms.

160 TL/dis

140 TL/dis

Direkt İşçilik Ücreti

İşletmede GİM yükleme hadlerinin belirlenmesinde M-A için makine saatleri, M-B
için direkt işçilik saatleri esas alınmaktadır. Mayıs ayı içerisinde üretimi gerçekleştirilen 125
numaralı sipariş için 6.400 TL hammadde maliyetine katlanılmıştır. Bu sipariş ile ilgili
gerçekleşen makine ve direkt işçilik saatleri aşağıdaki gibidir:
M-A
Makine saati
Direkt işçilik saati

M-B

120

54

17

169

İşletmede M-A ve M-B departmanları için saptanan GİM yükleme hadleri nedir?
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A-) M-A 200 TL/dis, M-B 80 TL/ms.
B-) M-A 50 TL/ms., M-B 80 TL/ms.
C-) M-A 50 TL/ms., M-B 10 TL/dis.
D-) M-A 200 TL/dis., M-B 10 TL/dis.
E-) M-A 80 TL/ms, M-B 50 TL/dis.
8. Sipariş maliyet sistemi uygulayan bir işletmeyle ilgili olarak bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir:
M-A
Bütçelenen GÜM

M-B

150.000 TL

100.000 TL

Bütçelenen dis.

750 dis.

10.000 dis.

Bütçelenen ms.

3.000 ms.

1.250 ms.

160 TL/dis

140 TL/dis

Direkt İşçilik Ücreti

İşletmede GİM yükleme hadlerinin belirlenmesinde M-A için makine saatleri, M-B
için direkt işçilik saatleri esas alınmaktadır. Mayıs ayı içerisinde üretimi gerçekleştirilen 125
numaralı sipariş için 6.400 TL direkt ilk madde ve malzeme maliyetine katlanılmıştır. Bu
sipariş ile ilgili gerçekleşen makine ve direkt işçilik saatleri aşağıdaki gibidir:
M-A
Makine saati
Direkt işçilik saati

M-B

120

54

17

169

Sipariş 125’e her iki üretim departmanında yüklenen GİM payı toplam 7.690 TL ise
sipariş 125’in toplam maliyeti ne kadardır?
A-) 40.850 TL
B-) 40.470 TL
C-) 34.070 TL
D-) 14.090 TL
E-) 10.410 TL
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9. Liman İşletmesi bilgisayarlar için parçalar üretmektedir. Üretim 100 birimlik
partiler halinde yapılmaktadır. Her bir parti için 4.000 TL tutarında hammadde ve saati 30
TL’den 50 saat direkt işçilik maliyetine katlanılmaktadır. Üretime her bir direkt işçilik saati
başına 15 TL tutarında genel üretim maliyeti yüklenmektedir. Liman İşletmesinin ürettiği bir
birim parçanın maliyeti ne kadardır?
A-) 40,50 TL
B-) 55,50 TL
C-) 62,50 TL
D-) 75,50 TL
E-) 78,50 TL
10. Bir üretim işletmesinin aylık sabit üretim maliyetlerinin toplamı 200.000 TL’dir.
Üretim hacminin yüksek olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 120.000 TL ve üretim
hacminin düşük olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 80.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Eğer üretimin yüksek olduğu aylarda 16.000, üretimin düşük olduğu aylarda 8.000 direkt
işçilik saati çalışma bütçeleniyorsa üretim hacminin yüksek olduğu aylar için hesaplanacak
genel üretim maliyeti yükleme hadi ne kadardır?
A-) 7,50 TL/dis
B-) 12,50 TL/dis
C-) 20 TL/dis
D-) 40 TL/dis
E-) 50 TL/dis

Cevaplar
1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – A, 5 – B, 6 – D, 7 – C, 8 – B, 9 – C, 10 – C
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9. SİPARİŞ MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1.

Sipariş Maliyetleme Sisteminde Muhasebe Kayıtları
9.1.1. Hammaddenin Satın Alınması ve Üretime Verilmesi
9.1.2. Direkt İşçilik Maliyetleri
9.1.3. Genel Üretim Maliyetleri
9.1.4. Genel Üretim Maliyetinin Üretime Yüklenmesi
9.1.5. Üretim Dışı Maliyetler
9.1.6. Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti
9.1.7. Satılan Mamul Maliyeti
9.1.8. Eksik veya Fazla Yüklenen Genel Üretim Maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletme üretime bir miktar direkt ve endirekt malzeme vermiştir. Yapılması gerekli
günlük defter kaydını düşününüz.
2) Fiili olarak gerçekleşen genel üretim maliyetleri ile ilgili yapılması gerekli günlük defter
kayıtlarını düşününüz.
3) Genel üretim maliyetlerinin imalata götürü olarak yüklenmesi ile ilgili yapılması gerekli
günlük defter kaydını düşününüz.
4) İmalata eksik veya fazla yüklenen genel imalat maliyeti ile ilgili olarak dönem sonunda
yapılması gerekli günlük defter kayıtlarını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sipariş
sisteminde
kayıtları

maliyetleme Öğrenciler hammaddenin
muhasebe satın alınması ve üretime
verilmesi ve direkt işçilik
maliyetleri ile ilgili günlük
defter kayıtlarını öğrenir.

Sipariş
sisteminde
kayıtları

maliyetleme Öğrenciler genel üretim
muhasebe maliyetleri ve genel üretim
maliyetlerinin
üretime
yüklenmesi ve üretim dışı
maliyetler ile ilgili günlük
defter kayıtlarını öğrenir.

Sipariş
sisteminde
kayıtları

maliyetleme Öğrenciler
üretimi
muhasebe tamamlanan
mamul
maliyeti, satılan mamul
maliyeti ile eksek veya
fazla
yüklenen
genel
üretim maliyeti ile ilgili
günlük defter kayıtlarını
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Sipariş: İşletmenin üretim planına göre veya müşterilerden gelen mal ve hizmet taleplerine göre
oluşturulan üretim emridir.
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Giriş
Bu bölümde sipariş maliyetleme sistemi uygulayan bir işletmedeki muhasebe düzeni
spor yarışmaları için altın ve gümüş madalya üreten bir işletme örneği üzerinde anlatılacaktır.
Bu doğrultuda sipariş maliyetleme sistemine ilişkin günlük defter kayıtları gösterilecektir.

162

9.1. Sipariş Maliyetleme Sisteminde Muhasebe Kayıtları
Bu bölümde sipariş maliyetleme sistemi uygulayan bir işletmedeki muhasebe kayıtları,
spor yarışmaları için altın ve gümüş madalyalar üreten Narin İşletmesi örneği üzerinden
anlatılacaktır. İşletmenin Ocak ayı itibariyle üzerinde çalıştığı iki farklı sipariş bulunmaktadır.
Birinci sipariş (Sipariş A) üretimine Aralık ayında başlanan 1.000 adet altın madalyadır.
Aralık ayı sonu itibariyle bu siparişe 30.000 TL tutarında maliyet yüklenmiştir. İkinci sipariş
(Sipariş B) üretimine Ocak ayında başlanan 10.000 adet gümüş madalyadır.

9.1.1. Hammaddenin Satın Alınması ve Üretime Verilmesi.
1 Nisan tarihinde işletmenin elinde 7.000 TL tutarında hammadde bulunmaktadır.
Dönem içerisinde işletme 60.000 TL tutarında daha hammadde satın almış, bedelini senet
düzenleyerek ödemiştir. Hammadde satın alındığında varlık olarak kayıtlara alınacaktır. Satın
alma ile ilgili yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdaki gibidir.
1
Hammadde Stoku

60.000

Borç Senetleri

60.000

Nisan ayı içinde 52.000 TL tutarında hammadde üretime verilmiştir. 28.000 TL
tutarında hammadde A siparişine, 22.000 TL tutarında hammadde B siparişine verilmiştir.
Kalan 2.000 TL üretime verilen endirekt malzeme tutarını yansıtmaktadır ve genel üretim
maliyeti olarak sınıflandırılacaktır. Hammaddenin üretime verilmesi ile ilgili muhasebe kaydı
aşağıdaki gibi yapılacaktır.
2
Yarı Mamul Stoku
Genel Üretim Maliyeti
Hammadde Stoku

50.000
2.000
52.000
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Hammadde Talep Formu
52.000

Yarı Mamuller

Hammadde Stoku
DB 7.000

(2) 52.000

DB 30.000

(1) 60.000

Genel Üretim Mal.
(2) 2.000

(2) 50.000

A Siparişi Maliyet Kartı

B Siparişi Maliyet Kartı

DB

30.000

DB

Hammadde

28.000

Hammadde

0
22.000

9.1.2. Direkt İşçilik Maliyeti
Narin İşletmesinin çeşitli bölümlerinde çalışıldıkça işçiler tarafından zaman kartları
doldurulmakta, toplanmakta ve muhasebe bölümüne aktarılmaktadır. Muhasebe bölümünde
ücretler direkt ve endirekt olarak sınıflandırılmaktadır. Direkt işçilik tutarı yarı mamul
hesabına aktarılmakta ve sipariş maliyet kartına işlenmektedir. Nisan ayında A siparişine
40.000 TL ve B siparişine 20.000 TL tutarında direkt işçilik maliyeti yüklenmiştir.
Ustabaşılık, tamir bakım ve taşıma gibi endirekt işçilik maliyeti toplamı olan 15.000 TL ise
genel üretim maliyetine aktarılmıştır. İşçilik maliyetleri ile ilgili günlük defter kaydı aşağıdaki
gibi yapılacaktır.
3
Yarı Mamul Stoku

60.000

Genel Üretim Maliyeti

15.000

Ödenecek Ücretler

75.000
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Zaman Kartları
75.000

Ödenecek Ücret
(3) 75.000

Yarı Mamuller

Genel Üretim Mal.

DB 30.000

(2) 2.000

(2)

50.000

(3) 15.000

(3)

60.000

A Siparişi Maliyet Kartı

B Siparişi Maliyet Kartı

DB

30.000

DB

Hammadde

28.000

Hammadde

22.000

Direkt İşçilik

20.000

Direkt İşçilik

40.000

0

9.1.3. Genel Üretim Maliyetleri
Genel üretim maliyetleri oluştukları anda genel üretim maliyeti hesabına kaydedilirler.
Narin İşletmesinin Nisan ayında fiili olarak aşağıdaki genel üretim maliyetlerine katlandığını
varsayalım.
Elektrik, su, ısıtma

21.000 TL

Fabrikada kullanılan makinelerin kirası

16.000 TL

Çeşitli fabrika maliyetleri
Fabrika emlak vergisi
Fabrika sigortası

3.000 TL
13.000 TL
7.000 TL

Fabrika amortismanı

18.000 TL

Toplam

78.000 TL
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Yukarıda tahakkuk eden genel üretim maliyetlerine ilişkin yapılması gereken günlük
defter kaydı aşağıdaki gibidir.
4
Genel Üretim Maliyeti

78.000

Kasa

53.000

Önceden Ödenmiş Sigorta

7.000

Birikmiş Amortisman

18.000

9.1.4. Genel Üretim Maliyetinin Üretime Yüklenmesi
Yukarıdaki bölümden hatırlanacağı üzere fiili olarak katlanılan genel üretim
maliyetleri yarı mamul hesabına değil, genel üretim maliyeti hesabına kaydedilmektedir. Bu
bölümde genel üretim maliyetinin yarı mamul hesabı ise nasıl ilişkilendirileceği anlatılacaktır.
Genel üretim maliyetleri yarı mamul hesabı ile genel üretim maliyeti yükleme haddi ile
ilişkilendirilecektir. Hatırlanacağı üzere genel üretim maliyeti yükleme haddi dönem başında
hesaplanıyordu. Örneğin dağıtım anahtarı direkt işçilik saati olarak belirlenmişse her siparişe
yüklenecek genel üretim maliyeti o sipariş için çalışılan fiili direkt işçilik saati ile genel
üretim maliyet yükleme haddinin çarpılmasıyla bulunacaktır.
Örneğin Narin İşletmesinin genel üretim maliyetlerini üretime (yarı mamul hesabı)
yüklemek için makine saatini kullandığını ve makine saati başına genel üretim maliyeti
yükleme haddinin 6 TL olduğunu varsayalım. Nisan ayında A siparişi için 10.000 makine
saati, B siparişi için 5.000 makine saati (toplam 15.000 makine saati) çalışıldığını
varsaydığımızda yarı mamul hesabına 90.000 TL (15.000 makine saati * 6 TL/ms = 90.000
TL) genel üretim maliyeti yüklenecektir. Genel imalat maliyetinin üretime götürü olarak
yüklenmesine ilişkin yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdaki gibidir.
5
Yarı Mamul Stoku
Genel Üretim Maliyeti

90.000
90.000

Genel üretim maliyetlerine ilişkin maliyet akışı aşağıdaki şekilden izlenebilir.
Görüleceği üzere fiili olarak katlanılan genel üretim maliyetlerinin takibi ve genel üretim
maliyetlerinin üretime yüklenmesi birbirinden farklı iki süreçtir. Fiili olarak katlanılan genel
üretim maliyetleri günlük olarak gerçekleştikçe dönem içerisinde hesabın borç tarafına
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kaydedilir. Aynı zamanda dönem içerisinde belli aralıklarla (her sipariş tamamlandığında)
genel üretim maliyeti genel üretim maliyeti yükleme haddi kullanılarak üretime yüklenir ve
yarı mamul hesabının borç tarafına, genel üretim maliyeti hesabının alacak tarafına kayıt
yapılır.
Daha önceden de belirtildiği gibi genel üretim maliyeti yükleme haddi tamamen
tahminlere dayanmaktadır ve dönem başında belirlenmektedir. Dolayısıyla bu had
kullanılarak üretime yüklenen genel üretim maliyeti, dönem sonunda fiili olarak gerçekleşen
genel üretim maliyetinden az veya fazla olabilmektedir. Örneğin, Narin İşletmesinin fiili
genel üretim maliyeti 95.000 TL iken üretime yüklenen genel üretim maliyeti 90.000 TL’dir.
Fiili olarak gerçekleşen maliyetler yarı mamul hesabına yüklenen genel imalat maliyetinden
5.000 TL fazladır.
Üretime Yüklenen GÜM
15.000 ms * 6 TL/ms = 90.000 TL

Yarı Mamuller

Genel Üretim Mal.

DB 30.000

(2) 2.000 (5) 90.000

(2)

50.000

(3) 15.000

(3)

60.000

(4) 78.000

----------

(5)

90.000

95.000

90.000

DS 5.000

A Siparişi Maliyet Kartı

B Siparişi Maliyet Kartı

DB

30.000

DB

Hammadde

28.000

Hammadde

22.000

Direkt İşçilik

40.000

Direkt İşçilik

20.000

GÜM

60.000

GÜM

30.000

Toplam

72.000

Toplam

158.000

0
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9.1.5. Üretim Dışı Maliyetler
Üretim maliyetleri dışında işletmeler pazarlama ve satış gibi üretim dışı maliyetlere de
katlanmaktadırlar. Bu maliyetler oluştukları anda dönem gideri olarak kabul edilir ve kârzarar tablosunda raporlanırlar. Dönem giderleri genel üretim maliyeti olarak
sınıflandırılmamalıdır. Narin işletmenin 30.000 TL tutarında pazarlama ve genel yönetim
maliyetine katlandığını ve ofis ekipmanlarına ilişkin amortisman maliyetinin 7.000 TL
olduğunu varsaydığımızda uygun günlük defter kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
6
Ücret Giderleri

30.000

Amortisman Giderleri

7.000

Ödenecek Ücret

30.000

Birikmiş Amortisman

7.000

Yukarıdakilerin haricinde işletmenin Nisan ayında 42.000 TL tutarında reklam
maliyetine ve 8.000 TL tutarında diğer genel yönetim giderlerine katlandığını varsayalım.
Dönem giderlerine ilişkin günlük defter kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
7
Reklam Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Borç Hesapları

42.000
8.000
50.000

Satış, pazarlama ve genel yönetim giderleri doğrudan gider olarak raporlandığından
Narin İşletmesinin Nisan ayı üretim maliyetlerini etkilemeyeceklerdir.

9.1.6. Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti
Bir sipariş tamamlandığında, mamul üretim bölümünden mamul deposuna taşınır.
Aynı anda tamamlanan siparişe ilişkin yarı mamul hesabında biriken maliyetler mamul
hesabına aktarılır. Yarı mamul hesabından mamul hesabına transfer edilen tutar üretimi
tamamlanan mamul maliyetini gösterir. Örneğin, Narin İşletmesinin Nisan ayı içerisinde A
siparişini tamamladığını varsaydığımızda aşağıdaki günlük defter kaydı yapılacaktır.
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8
Mamul Stoku

158.000

Yarı Mamul Stoku

158.000

158.000 TL yukarıdaki şekilden de izlenebileceği üzere tamamlanan A siparişinin
maliyetini temsil etmektedir. Nisan ayı içerisinde sadece A siparişinin tamamlandığını
varsaydığımızda 158.000 TL nisan ayına ilişkin üretimi tamamlanan mamul maliyetini
göstermektedir. B siparişi ay sonu itibariyle henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bu siparişe
ilişkin maliyetler gelecek ay yarı mamul hesabında izlenmeye devam edecektir. Eğer Nisan
ayı sonunda bir bilanço hazırlanırsa B siparişine o ana kadar yüklenen maliyetler varlıklar
kısmında yarı mamuller arasında raporlanacaktır.

9.1.7. Satılan Mamul Maliyeti
Tamamlanan siparişlere ilişkin olarak mamul hesabında izlenen maliyetler, mamuller
satıldıklarında mamul hesabından satılan mamul maliyeti hesabına devredilir. Örneğin, Narin
İşletmesinde nisan ayında A siparişi için üretilen 1000 adet altın madalyanın 750 adedinin
225.000 TL karşılığında satıldığını varsayalım. A siparişi için toplam maliyet 158.000 TL ve
üretim hacmi 1.000 adet olduğu için bir altın madalyanın maliyet 158 TL (158.000 TL / 1.000
adet = 158 TL/adet) olarak hesaplanacaktır. 750 adet altın madalyanın satışına ilişin yapılması
gereken günlük defter kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
9
Alacak Hesapları

225.000

Satışlar

225.000
10

Satılan Mamul Maliyeti

118.500

Mamul Stoku

118.500

(158 TL/adet * 750 adet = 118.500 TL)

9.1.8. Eksik veya Fazla Yüklenen Genel Üretim Maliyeti
Aşağıda Narin İşletmesine ilişkin üretimi tamamlanan mamul maliyeti tablosu ve
satılan mamul maliyeti tablosu sunulmuştur. Üretimi tamamlanan mamul maliyeti
tablosundaki genel üretim maliyeti tutarı nisan ayında genel üretim maliyeti yükleme haddi
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kullanılarak üretime yüklenen 90.000 TL’yi temsil etmektedir. Fiili olarak katlanılan 95.000
TL değildir. Genel üretim maliyeti yükleme haddi dönem başında tamamen tahmine dayalı
olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla üretime veya siparişlere yüklenen genel üretim maliyeti
ile fiili genel üretim maliyeti birbirinden farklılaşmaktadır. Bu farka eksik veya fazla
yüklenen genel üretim maliyeti denmektedir. Narin İşletmesi örneğinde genel üretim maliyeti
üretime 5.000 TL olarak eksik yüklenmiştir. Eksik veya fazla yüklenen genel üretim maliyeti
birinci seçenek olarak satılan mamul maliyeti hesabı ile kapatılabilir. Diğer seçenek ise eksik
veya fazla yüklenen tutarı yarı mamul, mamul ve satılan mamul maliyeti hesapları arasında
hesapların dönem sonu bakiyesinde yer alan genel üretim maliyetleri tutarları dikkate alınarak
dağıtmaktadır. Narin İşletmesi örneğinde birinci seçenek seçilmiş ve 5.000 TL tutarında
üretime eksik yüklenen genel üretim maliyeti satılan mamul maliyeti hesabı ile aşağıdaki gibi
kapatılmıştır.
11
Satılan Mamul Maliyeti

5.000

Genel Üretim Maliyeti

5.000

Böylece kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan mamul maliyeti hesabı 5.000
TL daha artarak 123.500 TL’ye (118.500 TL + 5.000 TL) ulaşmıştır. Yukarıdaki ayarlama
kaydından sonra Nisan ayına ilişkin kâr-zarar tablosu aşağıdaki gibi hazırlanacaktır.
Narin İşletmesi 30 Nisan Tarihinde Sona Eren Aya İlişkin Tamamlanan Mamul
Maliyeti Tablosu
Hammadde Maliyeti
Dönem başı hammadde stoku
+ Hammadde alışları
Kullanıma hazır hammadde
-

-

50.000
7.000
60.000
67.000

Dönem sonu hammadde stoku

(15.000)

Üretimde kullanılan hammadde

52.000

Üretimde kullanılan endirekt malzeme

(2.000)

Direkt İşçilik Maliyeti

60.000

Üretime Yüklenen Genel Üretim Maliyeti

90.000

Toplam Üretim Maliyeti
+ Dönem başı yarı mamul stoku

200.000
30.000

Dönem sonu yarı mamul stoku

(72.000)

Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti

158.000

-

170

Narin İşletmesi 30 Nisan Tarihinde Sona Eren Aya İlişkin Satılan Mamul Maliyeti
Tablosu
Dönem başı mamul stoku

10.000

+ Tamamlanan Mamul Maliyeti

158.000

Satışa Hazır Mamul Maliyeti

168.000

Dönem sonu mamul stoku

(39.500)

-

Ayarlamalar Öncesi Satılan Mamul Maliyeti

128.500

+ Eksik Yüklenen Genel Üretim Maliyeti

5.000

Satılan Mamul Maliyeti

133.500

Narin İşletmesi 30 Nisan Tarihinde Sona Eren Aya İlişkin Kâr-Zarar Tablosu
Satışlar
-

225.000

Satılan Mamul Maliyeti

(133.500)

Brüt Kâr
-

91.500

Satış ve Genel Yönetim Giderleri
Ücret Giderleri
Amortisman Gideri

(87.000)
30.000
7.000

Reklam Gideri

42.000

Diğer Giderler

8.000

Faaliyet Kârı

4.500
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sipariş maliyetleme sistemi uygulayan bir işletmedeki muhasebe düzeni
spor yarışmaları için altın ve gümüş madalya üreten bir işletme örneği üzerinde anlatılacaktır.
Bu doğrultuda sipariş maliyetleme sistemine ilişkin günlük defter kayıtları gösterilecektir.
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Bölüm Soruları
1,2 ve 3. Soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplayınız.
Yeşil Vadi İşletmesi sipariş maliyet sistemi kullanmaktadır ve işletmenin A ve B olmak üzere
iki üretim bölümü bulunmaktadır. Yıla ilişkin bütçelenmiş maliyetler aşağıdaki gibidir.
A Bölümü

B Bölümü

Hammadde Maliyeti

700.000 TL

100.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

200.000 TL

800.000 TL

Genel Üretim Maliyeti

600.000 TL

400.000 TL

435 no.lu sipariş için fiili olarak kullanılan hammadde ve direkt işçilik maliyetleri aşağıda
verilmiştir:
Toplam
Hammadde Maliyeti:

25.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti:
A Bölümü

8.000 TL

B Bölümü

12.000 TL
20.000 TL

Yeşil Vadi İşletmesi genel üretim maliyetlerini üretime yüklerken direkt işçilik maliyetini
dikkate almakta ve her bir bölüm için dönem başında genel üretim maliyeti yükleme haddi
hesaplamaktadır.
1) A Bölümü için genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A) %33
B) %66
C) %300
D) %100
E) %200
2. B Bölümü için genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A) %50
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B) %100
C) %150
C) %200
D) %300
3. 435 no.lu siparişe yüklenen toplam genel üretim maliyeti ne kadardır?
A) 30.000 TL
B) 12.000 TL
C) 24.000 TL
D) 36.000 TL
E) 40.000 TL
4. 20.000 TL hammadde ve 3.000 TL endirekt malzeme üretime verildiğinde yapılması
gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı Mamul Stoku

20.000

Hammadde Stoku
B) Yarı Mamul Stoku

20.000
23.000

Hammadde Stoku
C) Genel Üretim Maliyeti

23.000
23.000

Hammadde Stoku

20.000

Yarı Mamul Stoku
D) Yarı Mamul Stoku
Genel Üretim Maliyeti

3.000
20.000
3.000

Hammadde Stoku
E) Hammadde Stoku

23.000
23.000

Yarı Mamul Stoku

20.000

Genel Üretim Maliyeti

3.000
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5. Arıburnu İşletmesinin dönem içinde üretime götürü olarak yüklediği genel üretim maliyeti
ile (200.000 TL) dönem sonunda fiili olarak gerçekleşen genel üretim maliyeti (225.000 TL)
arasında bir fark oluşmuştur.
İlgili hesaplara ilişkin dönem sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir:
Yarı Mamul Stoku

10.000 TL

Mamul Stoku

20.000 TL

Satılan Mamul Maliyeti 170.000 TL
Götürü yüklenen genel imalat maliyeti ile fiili genel imalat maliyeti arasındaki farkın satılan
mamul maliyeti hesabı ile kapatacağını varsaydığımızda yapılması gereken ayarlama kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satılan Mamul Maliyeti

25.000

Genel Üretim Maliyeti
B) Genel Üretim Maliyeti
Satılan Mamul Maliyeti

25.000
200.000
25.000

Genel Üretim Maliyeti
C) Genel Üretim Maliyeti

225.000
200.000

Yarı Mamuller

30.000

Satılan Mamul Maliyeti
D) Genel Üretim Maliyeti

170.000
225.000

Yarı Mamuller

55.000

Satılan Mamul Maliyeti

170.000

E) Genel Üretim Maliyeti
Satılan Malın Maliyeti

25.000
25.000
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6. Mimoza İşletmesinde genel imalat maliyetleri (GİM) imalata direkt işçilik saatlerine göre
yüklenmektedir. İşletmenin 2012 yılı için bütçelenmiş GİM ve bütçelenmiş faaliyet hacmi ile
Ocak 2012 zarfında gerçekleşen bir aylık fiili direkt işçilik saatleri aşağıdaki gibidir:
Bütçelenen GİM (2012 Yılı İçin)

22.500 TL

Bütçelenen Faaliyet Hacmi

45.000 dis

Ocak ayı fiili faaliyet hacmi

3.000 dis

Ocak ayı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A-) İmalata yüklenecek toplam GİM tutarı 18.000 TL olacaktır.
B-) İmalata Ocak ayı itibariyle 375 TL eksik yüklenmiştir.
C-) İmalata Ocak ayı itibariyle 375 TL fazla yüklenmiştir.
D-) İmalata eksik yada fazla yüklenen GİM bulunmamaktadır.
E-) Ocak ayında imalata götürü olarak yüklenen GİM tutarı 1.500 TL’dir.
7. Anamur İşletmesinin dönem içinde üretime götürü olarak yüklediği genel üretim maliyeti
ile (400.000 TL) dönem sonunda fiili olarak gerçekleşen genel üretim maliyeti (450.000 TL)
arasında bir fark oluşmuştur.
İlgili hesaplara ilişkin dönem sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir:
Yarı Mamul Stoku

20.000 TL

Mamul Stoku
Satılan Mamul Maliyeti

40.000 TL
340.000 TL

Anamur İşletmesinin götürü yüklenen genel imalat maliyeti ile fiili genel imalat maliyeti
arasındaki farkı satılan mamul maliyeti hesabı ile kapatacağını varsaydığımızda yapılması
gereken ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Satılan Mamul Maliyeti
Genel Üretim Maliyeti

50.000
50.000

B-) Genel Üretim Maliyeti

400.000

Satılan Mamul Maliyeti

50.000

Genel Üretim Maliyeti

450.000
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C-) Genel Üretim Maliyeti

400.000

Yarı Mamuller

60.000

Satılan Mamul Maliyeti

340.000

D-) Genel Üretim Maliyeti

450.000

Yarı Mamuller

110.000

Satılan Mamul Maliyeti

340.000

E-) Genel Üretim Maliyeti

50.000

Satılan Malın Maliyeti

50.000

8. Dağ İşletmesi sipariş maliyet sistemini kullanmaktadır ve işletmenin kesim ve montaj
olmak üzere iki üretim bölümü bulunmaktadır. Yıla ilişkin bütçelenmiş maliyetler aşağıdaki
gibidir.
Kesim

Montaj

Hammadde Maliyeti

500.000 TL

200.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

350.000 TL

600.000 TL

Genel Üretim Maliyeti

700.000 TL

600.000 TL

35 no.lu sipariş için fiili olarak kullanılan hammadde ve direkt işçilik maliyetleri aşağıda
verilmiştir:
Hammadde Maliyeti:

50.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti:
Kesim
Montaj

20.000 TL
30.000 TL

Dağ İşletmesi genel üretim maliyetlerini üretime yüklerken direkt işçilik maliyetini dikkate
almakta ve her bir bölüm için dönem başında genel üretim maliyeti yükleme haddi
hesaplamaktadır. 35 no.lu siparişe yüklenen genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) 10.000 TL
B-) 20.000 TL
C-) 30.000 TL
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D-) 40.000 TL
E-) 70.000 TL
9. Dağ İşletmesi sipariş maliyet sistemini kullanmaktadır ve işletmenin kesim ve montaj
olmak üzere iki üretim bölümü bulunmaktadır. Yıla ilişkin bütçelenmiş maliyetler aşağıdaki
gibidir.
Kesim
Hammadde Maliyeti

500.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

350.000 TL

Genel Üretim Maliyeti

700.000 TL

Montaj
200.000 TL
600.000 TL
600.000 TL

35 no.lu sipariş için fiili olarak kullanılan hammadde ve direkt işçilik maliyetleri aşağıda
verilmiştir:
Hammadde Maliyeti:

50.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti:
Kesim

20.000 TL

Montaj

30.000 TL

Dağ İşletmesi genel üretim maliyetlerini üretime yüklerken direkt işçilik maliyetini dikkate
almakta ve her bir bölüm için dönem başında genel üretim maliyeti yükleme haddi
hesaplamaktadır.
35 no.lu sipariş için hesaplanan toplam üretim maliyeti tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 50.000 TL
B-) 70.000 TL
C-) 140.000 TL
D-) 150.000 TL
E-) 170.000 TL
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10. Melis İşletmesinin Mart ayında fiili olarak aşağıdaki genel üretim maliyetlerine
katlandığını varsayalım.
Elektrik, su, ısıtma

10.000 TL

Fabrikada kullanılan makinelerin kirası

20.000 TL

Çeşitli fabrika maliyetleri

5.000 TL

Fabrika emlak vergisi

15.000 TL

Fabrika sigortası

5.000 TL

Fabrika amortismanı

30.000 TL

Toplam

85.000 TL

Yukarıda tahakkuk eden genel üretim maliyetlerine ilişkin yapılması gereken günlük defter
kaydı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A-) Genel Üretim Maliyeti

85.000

Kasa

55.000

Birikmiş Amortisman

30.000

B-) Yarı Mamuller

85.000

Kasa
C-) Yarı Mamuller

85.000
85.000

Kasa

55.000

Birikmiş Amortisman

30.000

D-) Yarı Mamuller

85.000

Kasa

55.000

Amortisman Gideri

30.000

E-) Genel Üretim Maliyeti

85.000

Kasa

55.000

Amortisman Gideri

30.000

Cevaplar: 1 – C, 2 – A, 3 – A, 4 – D, 5 – A, 6 – E, 7 – A, 8 – E, 9 – E, 10 - A
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10. SAFHA MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Safha Maliyetleme Sistemi
10.2. Dönem Başı veya Sonu Yarı Mamul Stoku Bulunmaması
10.3. Dönem Başı Yarı Mamul Stoku Olmaması Fakat Dönem Sonu Yarı Mamul
Stoku Bulunması
10.3.1. Miktar Dengesinin Oluşturulması ve Eşdeğer Birimlerin Hesaplanması
10.3.2. Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Safha maliyetleme sistemi kullanan bir işletmede dönem başı veya dönem sonunda yarı
mamul kalması durumunda tamamlanmış ürünlerin sayısıyla henüz tamamlanmamış
ürünlerin birim sayısı birbirinin aynı olmaz. Bu soruna nasıl çözüm getirilebilir?
2) Safha maliyetleme sistemi uygulanırken hammade ve dönüştürme maliyetlerinin ürüne ne
zaman verildiği niçin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Safha maliyetleme sistemi

Öğrenciler safha
maliyetleme sistemi
hakkında kavramsal bilgi
sahibi olur.

Dönem başı veya sonu yarı
mamul bulunmaması

Öğrenciler safha
maliyetleme sisteminde
dönem başı veya sonu
yarı mamul bulunmaması
durumundaki
hesaplamaları öğrenir.

Dönem başında yarı
mamul stoku olmaması
fakat dönem sonu yarı
mamul stoku bulunması

Öğrenciler safha
maliyetleme sisteminde
dönem başı yarı mamul
stok olmaması fakat
dönem sonu yarı mamul
stoku bulunması
durumundaki
hesaplamaları öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Eşdeğer birim: Dönem sonu yarı mamullerin tamamlanma derecelerinin belirlenerek tam birim
cinsinden ifade edilebilir hale geldikleri ölçüdür.
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Giriş
Bu bölümde ürün maliyetleme sistemlerinden safha maliyetleme sistemine giriş
yapılmıştır. Safha maliyetleme sistemi birbirine benzer veya aynı ürün veya hizmetlerin kitle
şeklinde üretildiği veya sunulduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Safha maliyetleme
sisteminde bir birim ürün veya hizmetin maliyeti toplam maliyetin birbirinin aynı veya benzer
ürün ve hizmetlere bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu bölümde ilgili safhada dönem başı
yarı mamul stoku ve dönem sonu yarı mamul stoku bulunmaması durumundaki maliyet
hesaplamaları ile dönem başında yarı mamul stoku bulunmaması fakat dönem sonunda yarı
mamul stoku bulunması durumunda yapılacak maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur.
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10.1. Safha Maliyetleme Sistemi
Hatırlanacağı üzere önceki bölümde sipariş maliyetleme sistemi üzerinde durulmuştu.
Sipariş maliyetleme sistemi genellikle müşteriye özel makine imalatı, müşteriye özel ev
inşaatı gibi birbirinden farklı ürün ve hizmetlerin üretildiği veya sunulduğu sektörlerde
uygulanmaktaydı. Safha maliyetleme sistemi ise birbirine benzer veya aynı ürün veya
hizmetlerin kitle şeklinde üretildiği veya sunulduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Kimyasal
ürün ve yiyecek işleme tesisleri ile çimento üretimi yapan tesisler safha maliyetleme sistemini
uygulayan işletmelere örnek olarak verilebilir.
Safha maliyetleme sisteminde bir birim ürün veya hizmetin maliyeti toplam maliyetin
birbirinin aynı veya benzer ürün ve hizmetlere bölünmesi ile elde edilir. Safha maliyetleme
sisteminde her birim eşit düzeyde hammadde payı, direkt işçilik payı ve genel üretim maliyeti
payı alır. Bulut İşletmesinin tek tip bir el fenerini montaj ve kalite kontrol olmak üzere iki
farklı safhada ürettiğini ve işletmede kullanılan safha maliyetleme sisteminde hammadde ve
dönüşüm maliyetleri olmak üzere iki maliyet kategorisinin olduğunu varsayalım. Dönüştürme
maliyetleri hammadde dışındaki işçilik maliyetleri, enerji, amortisman gibi tüm üretim
maliyetlerini içermektedir. Hammaddenin üretime montaj sürecinin başında ilave edildiği,
dönüştürme maliyetlerinin ise montaj sürecince eşit şekilde eklendiğini varsayınız. Montaj
bölümünde tamamlanan el fenerlerinin bir sonraki safha olan kalite kontrol bölümüne transfer
edildiğini varsayınız.
Safha maliyetleme sistemleri maliyetleri üretime ne zaman ilave edildiklerine göre
kategorilere ayırmaktadır. Örneğin, Bulut İşletmesinde hammadde ve dönüştürme maliyetleri
olmak üzere iki maliyet kategorisi oluşturulmuştur çünkü hammaddenin tamamı üretime
sürecin başında ilave edilmekte, diğer dönüştürme maliyetleri ise üretime zaman olarak eşit
şekilde ilave edilmektedir. Eğer üretim sürecine iki farklı hammadde iki farklı zamanda ilave
edilseydi hammaddeler için iki farklı maliyet kategorisi oluşturulması gerekecekti. Safha
maliyetleme sisteminin anlatılmasında el feneri üreten Bulut İşletmesi üzerine yoğunlaşılacak,
en basit senaryodan başlanarak daha karmaşık senaryolara doğru gidilecektir.

10.2. Dönem Başı veya Sonu Yarı Mamul Stoku Bulunmaması
1 Ocak 2012 tarihinde montaj hattında yarı mamul stoku bulunmamaktadır. Ocak ayı
içerisinde Bulut İşletmesi 400 adet el fenerinin montajına başlamış, tamamlamış ve kalite
kontrol bölümüne transfer etmiştir. Montaj hattının 2012 yılı Ocak ayına ilişkin verileri
aşağıda sunulmuştur.
Fiziksel Birimler
Dönem başı yarı mamul stoku (1 Ocak)

0 birim

Ocak ayında üretimine başlanan

400 birim

Ocak ayında üretimi tamamlanan ve devredilen

400 birim

Dönem sonu yarı mamul stoku (31 Ocak)

0 birim
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2012 yılı Ocak ayında 400 birim el fenerinin üretimine başlanmış ve tamamı bu safha
açısından tamamlanmış ve bir sonraki safha olan kalite kontrol bölümüne devredilmiştir.
Ocak 2012 Montaj Bölümünde Gerçekleşen Toplam Üretim Maliyetleri
Ocak ayında katlanılan hammadde maliyeti

32.000 TL

Ocak ayında katlanılan dönüştürme maliyeti

24.000 TL

Toplam

56.000 TL

El fenerlerinin montaj bölümündeki toplam maliyetini (56.000 TL) tamamlanan birim
sayısına (400 birim) böldüğümüzde bir birim el fenerinin montaj bölümündeki maliyetini
(56.000 TL/400 birim) 140 TL/birim olarak hesaplayabiliriz. Safha maliyetleme sisteminde
yukarıdaki gibi bir ortalama hesabı yapılır çünkü her birimin birbirinin aynı veya benzeri
olduğu varsayılır.

10.3. Dönem Başı Yarı Mamul Stoku Olmaması Fakat Dönem Sonu
Yarı Mamul Stoku Bulunması
2012 yılı Şubat ayında Bulut İşletmesinin tekrar 400 adet el feneri üretimine
başladığını varsayalım. Ocak ayında üretimine başlanan tüm birimler bu safha açısından
tamamlandığından montaj bölümünde 1 Şubat itibariyle dönem başı yarı mamul stoku
bulunmamaktadır. Buna rağmen Şubat ayında üretimine başlanan birimlerin tamamı Şubat ayı
sonu itibariyle tamamlanamamıştır. Ay sonu itibariyle sadece 175 ürün tamamlanarak bir
sonraki safha olan kalite kontrol bölümüne devredilmiştir. Montaj safhasının 2012 yılı Şubat
ayına ilişkin verileri aşağıda sunulmuştur.
Hammadde
Maliyeti

Dönüştürme
Maliyetleri

Yarı Mamul Tamamlanma Derecesi

%100

%60

Şubat ayı toplam üretim maliyetleri

32.000TL

18.600TL

Fiziksel
Birimler
D.B. Yarı Mamul Stoku (1 Şubat)

Toplam
Maliyetler

0

Şubat ayında üretimine başlanan

400

Şubat ayında tamamlanıp devredilen

175

D.S. Yarı Mamul Stoku (29Şubat)

225

50.600TL
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Dönem sonunda (29 Şubat) yarı mamul stoku olarak elde kalan 225 birim hammadde
açısından %100 oranında tamamlanmış durumdadır çünkü hammaddenin tamamı üretime
montaj sürecinin başında ilave edilmektedir. Dönüştürme maliyetleri ise zaman açısından eşit
olarak ilave edilmektedir. Montaj safhasındaki ustabaşlarının yaptığı tahmine göre dönem
sonunda yarı mamul stoku olarak kalan el fenerleri dönüştürme maliyetleri açısından %60
oranında tamamlanmış durumdadır. Burada anlaşılması gereken nokta tamamlanmış ürünlerin
birim sayısıyla henüz tamamlanmamış ürünlerin birim sayısının birbirinin aynı olmadığıdır.
Başka bir deyişle ortalama bir maliyet hesabı yaparken tamamlanmış birimlerle
tamamlanmamış birimleri aynı payda altında birleştirecek bir ölçüye ihtiyacımız vardır. Bu
amaçla eşdeğer birim hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bulut İşletmesinde montaj
safhasında Şubat ayı içerisinde tamamlanan ürünlerin maliyetini ve Şubat ayı sonunda yarı
mamul stoku olarak kalan birimlerin maliyetini belirleyebilmek için beş aşamalı bir
hesaplama yapmak gerekmektedir. Bu aşamalar;
1. Miktar dengesinin oluşturulması
2. Eşdeğer birim hesaplamalarının yapılması
3. Dağıtılacak toplam maliyetin belirlenmesi
4. Eşdeğer birim başına maliyetlerin hesaplanması
5. Toplam maliyetlerin tamamlanan mamul ve yarı mamuller arasında dağıtılması

10.3.1. Miktar Dengesinin Oluşturulması ve Eşdeğer Birimlerin
Hesaplanması
Fiziksel birimler safha içerisindeki tamamlanmış veya tamamlanmamış girdi ve
çıktıları temsil eder. Miktar dengesi oluşturulurken, dönem başı yarı mamul birim sayısı ve
dönem içinde üretime başlanan birim sayısının toplamı üretime giren miktarı vermektedir.
Dönem içinde tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen birim sayısı ve dönem sonu yarı
mamul birim sayısının toplamı da üretimden çıkan miktarı vermektedir. Miktar dengesi
kurulurken üretime giren miktar ile üretimden çıkan miktarın eşit olması gerekmektedir.
Miktar dengesi kurulduktan sonra, tamamlanan fiziksel birimler ve yarı mamul olarak
kalan fiziksel birimler birbirine eşit olmadığından eşdeğer birim hesaplaması yapılması
gerekmektedir. Dönem sonunda tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen birimler o safha
açısından %100 tamamlanmış olmakta iken, dönem sonunda o safhada henüz üretimi
tamamlanmayıp yarı mamul stoku olarak kalan birimlerin tamamlanma derecesi %100
değildir. Dolayısıyla dönem sonu yarı mamullerin tamamlanma derecelerinin belirlenerek tam
birim cinsinden ifade edilebilir hale gelebilmeleri gerekmektedir. Dönem sonu yarı
mamullerin tamamlanma derecelerinin de her bir maliyet türü için (hammadde, direkt işçilik
ve genel üretim maliyeti) ayrı ayrı dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü dönem sonu yarı
mamuller her bir maliyet türü açısından farklı derecelerde tamamlanmış olabilirler.
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Örneğin, dönem içinde 50 birimin üretimine başlandığını fakat tamamlanamadığını
varsayalım. Bu 50 birimin dönüştürme maliyetleri (direkt işçilik ve genel üretim maliyeti)
açısından %70 oranında tamamlandığını varsayalım. Dönüştürme maliyetleri açısından
eşdeğer birim sayısını bulabilmek için %70 oranında tamamlanmış 50 birim %100 oranında
tamamlanmış kaç birime eşittir sorusunu cevaplamamız gerekecektir. Cevap (50*%70) 35
birimdir. Safha maliyetleme sistemi 50 birimi %70 oranında tamamlamak için katlanılan
dönüştürme maliyeti ile 35 adet birimin tamamlandığını varsaymaktadır. Dolayısıyla eşdeğer
birim hesaplaması ile henüz tamamlanmamış ürünler tamamlanmış ürünler cinsinden ifade
edilmiş olmaktadır. Eşdeğer birim hesaplaması her bir maliyet kategorisi için (hammadde,
dönüştürme) ayrı ayrı yapılır. Eşdeğer birim hesaplaması yapılırken parasal tutarlar değil,
miktarlar dikkate alınmaktadır.
Bulut İşletmesi örneğinde gerek tamamlanan 175 adet birim, gerekse montaj hattında
üretimi henüz tamamlanmamış 225 adet birim hammadde açısından %100 oranında
tamamlanmış durumdadır çünkü hammaddenin tamamı üretime sürecin başında ilave
edilmiştir. Dolayısıyla aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere hammadde açısından eşdeğer
birim sayısı 400’dür (175 + 225).
Montaj hattındaki üretimi tamamlanan 175 birim dönüştürme maliyetleri açısından
%100 oranında tamamlanmış durumdadır. Dönem sonu yarı mamuller ise dönüştürme
maliyetleri açısından %60 oranında tamamlanmış durumdadır. Dolayısıyla 225 adet dönem
sonu yarı mamul stoku için eşdeğer birim sayısı 135 olarak hesaplanmıştır (225*%60).
Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere dönüştürme maliyetleri açısından toplam eşdeğer
birim sayısı 310’dur.
1

2

Fiziksel Birimler

Eşdeğer Birimler

D.B. Yarı Mamul Stoku (1 Şubat)

0

Şubat ayında üretimine başlanan

400

ÜRETİME GİREN

400

Şubat ayında tamamlanıp devredilen

175

D.S. Yarı Mamul Stoku (29Şubat)

225

(225*%100; 225*%60)
ÜRETİMDEN ÇIKAN
Eşdeğer Birim Sayısı

Hammadde
Maliyeti

Dönüştüme
Maliyeti

175

175

225

135

400

310

400
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10.3.2. Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması
3. adımda tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilenler ile dönem sonu yarı mamul
stoku olarak kalan birimlere dağıtılacak toplam maliyetler belirlenmiştir. Montaj safhasında
Şubat ayı başında yarı mamul stoku olmadığı için dağıtılacak toplam maliyet 32.000 TL
tutarındaki hammadde maliyeti ve 18.600 TL tutarındaki dönüştürme maliyetinin toplamı
olan 50.600 TL’dir.
4. adımda eşdeğer birim başına hammadde ve dönüştürme maliyetleri hesaplanmıştır.
Bunun için hammadde maliyeti olan 32.000 TL hammadde açısından eşdeğer birim sayısı
olan 400’e, dönüştürme maliyeti olan 18.600 TL dönüştürme açısından eşdeğer birim sayısı
olan 310’a bölünmüştür.
5. adımda hammadde ve dönüştürme maliyetleri montaj safhasında tamamlanan ve
kalite kontrol bölümüne devredilen ve elde kalan dönem sonu yarı mamul stoku arasında
dağıtılmıştır.
Toplam
Üretim
Maliyetleri
3 Şubat ayında katlanılan maliyetler

Direkt
Malzeme

Dönüştürme
Maliyetleri

50.600TL

32.000TL

18.600TL

Dağıtılacak toplam maliyet

50.600TL

32.000TL

18.600TL

4 Dağıtılacak toplam maliyet

50.600TL

32.000TL

18.600TL

Eşdeğer birim sayısı

÷400

÷310

Eşdeğer birim başına maliyet

80TL

60TL

Tamamlanan ve devredilen (175 birim)

24.500TL (175*80TL)

(175*60TL)

Dönem sonu yarı mamul (225 birim)

26.100TL (225*80TL)

(135*60TL)

Toplam maliyet

50.600 TL

5 Maliyetlerin paylaştırılması

32.000TL

18.600TL
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ürün maliyetleme sistemlerinden safha maliyetleme sistemine giriş
yapılmıştır. Bu bölümde ilgili safhada dönem başı yarı mamul stoku ve dönem sonu yarı
mamul stoku bulunmaması durumundaki maliyet hesaplamaları ile dönem başında yarı
mamul stoku bulunmaması fakat dönem sonunda yarı mamul stoku bulunması durumunda
yapılacak maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Safha maliyetleme sisteminde ortalama birim maliyetler nasıl hesaplanır?
A) dönem içindeki toplam maliyetlerin dönem içinde üretilen toplam ürün sayısına
bölerek
B) dönem içindeki toplam maliyetleri dönem içinde üretilen toplam ürün sayısı ile
çarparak
C) dönem içindeki toplam maliyetleri dönem içinde üretimine başlanan birim sayısına
bölerek
D) dönem içindeki toplam maliyetleri dönem içinde üretimine başlanan birim sayısı ile
çarparak
E) dönem içindeki toplam maliyetleri dönem sonu yarı mamul sayısına bölerek
2) Aşağıdaki ürünlerden hangisi safha maliyet sisteminin uygulanması açısından
uygun değildir?
A) Hazır Beton
B) Televizyon
C) Kargo Gemisi
D) Meyve Suyu
E) Spor Ayakkabı
3) Murat İşletmesinin nisan ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme
bölümünde üretime giren miktar 5.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj
bölümüne devredilen miktar 3.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında
herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde
açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %60 tamamlanmış
durumdadır. Nisan ayı sonunda kesme bölümünde elde kalan yarı mamullerin direkt işçilik ve
genel imalat maliyeti açısından eşdeğer birim miktarı ne kadardır?
A-) 3.000 kg
B-) 2.000 kg
C-) 1.800 kg
D-) 1.200 kg
E-) 0 kg
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4) Murat İşletmesinin temmuz ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme
bölümünde üretime giren miktar 15.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj
bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında
herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde
açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış
durumdadır. Temmuz ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti
750.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 1.000.000 TL’dir. Temmuz ayı
içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanıp, montaj bölümüne devredilen birimlerin
maliyeti ne kadardır?
A-) 1.166.666 TL
B-) 1.300.000 TL
C-) 1.400.000 TL
D-) 1.750.000 TL
E-) 2.000.000 TL
5) Murat İşletmesinin temmuz ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme
bölümünde üretime giren miktar 15.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj
bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında
herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde
açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış
durumdadır. Temmuz ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti
750.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 1.000.000 TL’dir. Temmuz ayı
içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanmayıp kalan yarı mamul stokunun maliyeti ne
kadardır?
A-) 250.000 TL
B-) 300.000 TL
C-) 350.000 TL
D-) 450.000 TL
E-) 583.334 TL
6) Murat İşletmesinin temmuz ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme
bölümünde üretime giren miktar 15.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj
bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında
herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde
açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış
durumdadır. Temmuz ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti
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750.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 1.000.000 TL’dir. Temmuz ayı
içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin hammadde açısından birim
maliyeti ne kadardır?
A-) 0 TL/br
B-) 50 TL/br
C-) 75 TL/br
D-) 80 TL/br
E-) 100 TL/br
7) Murat İşletmesinin temmuz ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme
bölümünde üretime giren miktar 15.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj
bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında
herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde
açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış
durumdadır. Temmuz ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti
750.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 1.000.000 TL’dir. Temmuz ayı
içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin direkt işçilik ve genel imalat
maliyeti açısından birim maliyeti ne kadardır?
A-) 0 TL/br
B-) 50 TL/br
C-) 75 TL/br
D-) 80 TL/br
E-) 100 TL/br
8., 9. ve 10. soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplandırınız.
Yeni kurulmuş olan Pınar İşletmesi bilgisayarlar için çip üretmektedir. Hammaddenin
tamamı imalat sürecinin başında dönüştürme maliyetleri ise üretim süresi boyunca eşit şekilde
ilave edilecektir. Haziran ayı Pınar İşletmesinin faaliyetlerinin ilk ayıdır, dolayısıyla üretimde
dönem başı yarı mamul stoku bulunmamaktadır. Ay içerisinde 895.000 TL hammadde
maliyetine, 4.225.000 TL dönüştürme maliyetine katlanılmıştır. Muhasebe kayıtlarından
alınan bilgiye göre Haziran ayında 475.000 adet çipin üretimine başlanmış ve 425.000 adet
çipin üretimi tamamlanmıştır. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından
%50 tamamlanmış durumdadır.
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8) Hammadde maliyeti ve dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 450.000, 425.000
B) 425.000, 475.000
C) 475.000 , 450.000
D) 450.000, 475.000
E) 475.000, 475.000
9) Haziran ayında üretilen çiplerin birim üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9,39 B) 11,27 C) 11,37 D) 10,77 E) 1,88
10) Dönem sonu yarı mamul stokların toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 94.000 B) 234.750 C) 4.789.750 D) 328.750 E) 345.284

Cevaplar
1 – A, 2 – C, 3 – D, 4 – B, 5 – D, 6 – B, 7 – D, 8 – C, 9 – B, 10 – D
8, 9 ve 10. Sorunun çözümleri
8 - Hammadde maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı = 475.000 birim (425.000 +
50.000)
Dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı=
425.000 tamamlanan + (50.000 × %50 ) dönem sonu yarı mamul stoku =
425.000 + 25.000 = 450.000 birim
9Hammadde Maliyeti Dönüştürme Maliyeti
Maliyetler

895.000 TL

Toplam

4.225.000 TL 5.120.000 TL

Eşdeğer Birim Sayısı

475.000

450.000

Eşdeğer Birim Başına Maliyet

1,88 TL

9,39 TL

11,27 TL
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10 - Tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen birimlerin maliyeti =
11,27 TL/birim × 425.000 birim =

4.789.750TL

Dönem sonu yarı mamul stoku

=

Hammadde Maliyeti

= 50.000 birim × 1,88TL/birim =

94.000 TL

Dönüştürme Maliyetleri

= 25.000 birim × 9,39TL/birim =

234.750 TL

Toplam

328.750 TL

198

11. SAFHA MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Dönem Başı ve Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku Bulunması
11.2. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
11.2.1. Miktar Dengesinin Oluşturulması ve Eşdeğer Birimlerin Hesaplanması
11.2.2. Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir gazoz üretim tesisinde sizce hangi maliyetleme sisteminin kullanılması uygundur?
2) Şişe üretimi yapan ve safha maliyetleme sistemini kullanan bir işletmede dönem başı ve
dönem sonu yarı mamul sorununu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dönem başı ve dönem sonu Öğrenciler
safha
yarı
mamul
stoku maliyetleme
sisteminde
bulunması
dönem başı ve dönem sonu
yarı
mamul
stoku
bulunması durumundaki
maliyet
hesaplamalarını
öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ağırlıklı ortalama maliyet Öğrenciler
ağırlıklı
yöntemi
ortalama
maliyet
ile
miktar
dengesinin
oluşturulması,
eşdeğer
birimlerin hesaplanması ve
ürün
maliyetlerinin
hesaplamasını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
Dönüştürme maliyetleri: Mammadde dışındaki işçilik maliyetleri, enerji, amortisman gibi tüm
üretim maliyetlerini içermektedir.
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Giriş
Bu bölümde bir önceki hafta işlenmeye başlana safha maliyetleme sistemine devam
edilmiştir. Hatırlanacağı üzere safha maliyetleme sistemi birbirine benzer veya aynı ürün veya
hizmetlerin kitleler halinde üretildiği veya sunulduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Safha
maliyetleme sisteminde bir birim ürün veya hizmetin maliyeti toplam maliyetin birbirinin
aynı veya benzer ürün ve hizmetlere bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu bölümde ilgili
safhada dönem başı yarı mamul stoku ve dönem sonu yarı mamul stoku bulunması
durumundaki maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur.
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11.1. Dönem Başı ve Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku Bulunması
Hatırlanacağı üzere Bulut İşletmesi tek tip bir el fenerini, montaj ve kalite kontrol
olmak üzere iki safhada üretmekte ve işletmede kullanılan safha maliyetleme sisteminin
hammadde ve dönüşüm maliyetleri olmak üzere iki maliyet kategorisi bulunmaktaydı.
Dönüştürme maliyetleri hammadde dışındaki işçilik maliyetleri, enerji, amortisman gibi tüm
üretim maliyetlerini içermektedir. Hammadde üretime montaj sürecinin başında ilave
edilmekte, dönüştürme maliyetleri ise montaj sürecince eşit şekilde eklenmekteydi. Montaj
bölümünde tamamlanan el fenerleri bir sonraki safha olan kalite kontrol bölümüne
devredilmekteydi.
Önceki hafta üzerinde durulan örnekten hatırlanacağı üzere Bulut İşletmesinde 2012
yılı Şubat ayında üretimine başlanıp tamamlanamayarak dönem sonu yarı mamul stoku olarak
mart ayına devreden 225 adet el feneri bulunmaktaydı. İşletme Mart ayında 275 adet daha el
fenerinin üretimine başlamıştır. Montaj bölümünün Mart ayına ilişkin maliyet verileri
aşağıdaki gibidir.
Fiziksel Hammadde
Birimler Maliyeti
D.B. Yarı Mamul Stoku (1 Mart)*

225

Tamamlanma derecesi
Mart ayında başlanan

275

Mart ayında tamamlanıp devredilen

400

D.S. Yarı Mamul Stoku (31Mart)

100

Tamamlanma Derecesi
Mart ayı toplam üretim maliyetleri

Dönüştürme
Maliyetleri

18.000TL

8.100TL

%100

%60

%100

%50

19.800TL

16.380TL

Toplam
Maliyetler
26.100TL

36.180TL

*Mart ayı dönem başı yarı mamul = Şubat ayı dönem sonu yarı mamul

Yukarıdaki senaryoda Bulut İşletmesinin hem dönem sonunda hem de dönem başında
yarı mamul stoku bulunmaktadır. Tamamlanan ve devredilen birimlerin ve dönem sonunda
kalan yarı mamullerin maliyetinin hesaplanmasına başlanmadan önce bir stok değerleme
yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Stok değerleme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar veya
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemleri seçilebilmektedir. Bu bölümde yer alan hesaplamalar
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre yapılmıştır.
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11.2. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
Safha maliyetleme sisteminde kullanılan ağılıklı ortalama yöntemi, hesaplama tarihine
kadar yapılan işlerle ilgili eşdeğer birim maliyetini hesaplarken maliyetin hangi dönemde
gerçekleştiğini dikkate almaz.
Bulut İşletmesinde montaj safhasında Mart ayı içerisinde tamamlanan ürünlerin
maliyetini ve Mart ayı sonunda yarı mamul olarak kalan birimlerin maliyetini belirleyebilmek
için bir önceki bölümdeki gibi beş aşamalı bir hesaplama yapmak gerekmektedir. Bu
aşamalar;
1.

Miktar dengesinin oluşturulması

2.

Eşdeğer birim hesaplamalarının yapılması

3.

Dağıtılacak toplam maliyetin belirlenmesi

4.

Eşdeğer birim başına maliyetlerin hesaplanması

5.

Toplam maliyetlerin tamamlanan mamul ve yarı mamuller arasında dağıtılması

11.2.1. Miktar Dengesi ve Eşdeğer Birim Sayısının Hesaplanması
Ağırlıklı ortalama safha maliyetleme yönteminde miktar dengesinin nasıl kurulduğu
ve eşdeğer birimlerin nasıl hesaplanması gerektiği aşağıdaki tablodan izlenebilir.
1

2

Fiziksel Birimler

Eşdeğer Birimler

D.B. Yarı Mamul Stoku (1 Mart)

225

Mart ayında başlanan

275

ÜRETİME GİREN

500

Mart ayında tamamlanıp devredilen

400

D.S. Yarı Mamul Stoku (31 Mart)

100

(100*%100; 100*%50)
ÜRETİMDEN ÇIKAN
Eşdeğer Birim Sayısı

Hammadde
Maliyeti

Dönüştürme
Maliyeti

400

400

100

50

500

450

500

Yarı mamullerin tamamlanma oranı direkt hammadde için %100, direkt işçilik için
%50’dir.
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Bulut İşletmesinin mart ayı dönem başı yarı mamul stoku 225 birim ve mart ayında
üretime sıfırdan başlananların sayısı ise 275 birimdir. Dolayısıyla üretime giren miktar 500
birimdir. Mart ayı sonunda montaj bölümünde üretimi tamamlanıp bir sonraki safha olan
kalite kontrol bölümüne devredilen (aktarılan) 400 birim ve mart ayında henüz üretimi
tamamlanmayıp montaj safhasında kalan 100 birim yarı mamul stoku bulunmaktadır.
Üretimden çıkan toplam miktar da 500 birim, üretime giren miktara eşit olarak
hesaplanmıştır.
Ağırlıklı ortalama safha maliyetleme yönteminde hesaplama aşağıdaki şekilde
yapılmaktadır.
Dönem başı yarı
mamul eşdeğer
birimler

Cari
dönemde
+ tamamlanan
işin eşdeğer
birimi

=

Cari dönemde
tamamlanan ve
transfer edilen
eşdeğer birimler

+

Dönem sonu yarı
mamul eşdeğer
birimler

Yukarıdaki tablodan da izlenebileceği üzere döneme ilişkin olarak hammadde
açısından 500 eşdeğer birim ve dönüştürme maliyetleri açısından 450 eşdeğer birim
hesaplanmıştır. Tamamlanan ve devredilen birimler hem hammadde, hem de dönüştürme
maliyetleri açısından %100 oranında tamamlanmıştır. Dönem sonu yarı mamuller ise
hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından ise %50 tamamlanmış
bulunmaktadır. Dolasıyla dönüştürme maliyetleri açısından mart ayında montaj bölümünde
kalan 100 birim dönem sonu yarı mamul stoku eşdeğer birim cinsinden 50 (100 birim * %50
tamamlanma derecesi) tam birime denk gelmektedir.

11.2.2. Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması
Aşağıdaki tabloda Mart ayına ilişkin safha maliyet hesaplamaları ve sonuçlar yer
almaktadır.
Toplam
Üretim
Maliyetleri
3 Dönem başı yarı mamul (Mart)

Hammadde Dönüştürme
Maliyeti
Maliyetleri

26.100 TL

18.000 TL

8.100 TL

Mart ayında katlanılan üretim maliyetleri

36.180TL

19.800TL

16.380TL

Dağıtılacak toplam üretim maliyetleri

62.280TL

37.800TL

24.480TL

37.800TL

24.480TL

4 Dağıtılacak toplam maliyet
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Eşdeğer birim sayısı

÷500

÷450

75,60TL

54,40TL

Tamamlanan ve devredilen (400 birim)

52.000TL (400*75,60)

(400*54,40)

Dönem sonu yarı mamul (100 birim)

10.280TL (100*75,60)

(50*54,40)

Toplam üretim maliyeti

62.280 TL

Eşdeğer birim başına maliyet

5 Maliyetlerin dağıtılması

37.800TL

24.480TL

Yukarıdaki tablodan da izlenebileceği üzere dönem başı yarı mamullere ilişkin olarak
bir önceki dönemden devralınan hammadde maliyeti 18.000TL, dönüştürme maliyetleri ise
8.100TL’dir. Mart ayında ayrıca 19.800TL hammadde maliyetine ve 16.380TL tutarında
dönüştürme maliyetine katlanılmıştır. Mart ayında üretilen ürünlere (tamamlanıp bir sonraki
safhaya devredilen ve dönem sonu yarı mamullere) dağıtılacak toplam hammadde maliyeti
37.800 TL, dönüştürme maliyeti ise 24.480 TL’dir. Dağıtılacak toplam üretim maliyeti de
toplam 62.280 TL olarak gerçekleşmiştir.
Eşdeğer birim başına ağırlıklı ortalama maliyet hammadde ve dönüştürme maliyetleri
açısından dağıtılacak toplam maliyetlerin hesaplanan eşdeğer birim sayısına bölünmesi ile
elde edilmektedir. Yukarıda yapılan hesaplamalardan sonra montaj departmanına ilişkin
üretim hesabında (Yarı mamul) gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir.
Üretim Hesabı _ Montaj Departmanı
1 Mart, D.B. Yarı Mamul

26.100 Tamamlanan ve Kalite

Hammadde Maliyeti

19.800 Kontrol Bölümüne Devredilen

Dönüştürme Maliyeti

16.380

31 Mart, D.S. Yarı Mamul

10.280

52.000

Montaj bölümünde şubat ayında üretimine başlanan ve tamamlanamayıp mart ayına
devreden yarı mamullerinin toplam üretim maliyeti bir önceki bölümde 26.100 TL olarak
hesaplanmıştı. Ayrıca mart ayında 19.800 TL hammadde ve 16.380 TL dönüştürme
maliyetine daha katlanılmıştır. Mart ayında tamamlanarak bir sonraki safha olan kalite kontrol
bölümüne aktarılan 400 birimin maliyeti 52.000 TL ise, mart ayı sonunda montaj bölümünde
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elde kalan henüz tamamlanmamış 100 birimin maliyeti 10.280 TL olarak bilançoda yarı
mamuller (üretim) hesabında izlenecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir önceki hafta işlenmeye başlana safha maliyetleme sistemine devam
edilmiştir. Hatırlanacağı üzere safha maliyetleme sistemi birbirine benzer veya aynı ürün veya
hizmetlerin kitleler halinde üretildiği veya sunulduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Safha
maliyetleme sisteminde bir birim ürün veya hizmetin maliyeti toplam maliyetin birbirinin
aynı veya benzer ürün ve hizmetlere bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu bölümde ilgili
safhada dönem başı yarı mamul stoku ve dönem sonu yarı mamul stoku bulunması
durumundaki maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur
.
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Bölüm Soruları
1) Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde
dönem başı yarı mamul stoku 1.000 kg., üretime giren miktar 4.000 kg, üretimi tamamlanıp
ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 2.000 kg’dır. Kesme bölümünde
gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki
yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından
%60 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı sonunda kesme bölümünde elde kalan yarı
mamullerin direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından eşdeğer birim miktarı ne
kadardır?
A) 3.000 birim
B) 2.000 birim
C) 1.800 birim
D) 1.200 birim
E) 0 birim
2) Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde
dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp
ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde
gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki
yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen
hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000
TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanıp, montaj bölümüne
devredilen birimlerin maliyeti ne kadardır?
A) 4.000.000 TL
B) 3.500.000 TL
C) 2.800.000 TL
D) 2.600.000 TL
E) 2.333.332 TL
3) Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde
dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp
ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde
gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki
yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen
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hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000
TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanmayıp kalan yarı mamul
stokunun maliyeti ne kadardır?
A) 1.166.668 TL
B) 900.000 TL
C) 700.000 TL
D) 600.000 TL
E) 500.000 TL
4) Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde
dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp
ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde
gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki
yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen
hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000
TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin hammadde
açısından birim maliyeti ne kadardır?
A) 0 TL
B) 100 TL
C) 150 TL
D) 180 TL
E) 200 TL
5) Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde
dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp
ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde
gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki
yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen
hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000
TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin direkt işçilik ve
genel imalat maliyeti açısından birim maliyeti ne kadardır?
A) 0 TL
B) 100 TL
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C) 150 TL
D) 160 TL
E) 200 TL
6, 7, 8, 9 ve 10. Soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplayınız.
Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim
ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme
maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı
mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme
safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri
açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında
eklenmektedir.
Kesme

Bitirme

Dönem başı yarı mamul stoku (birim)

20.000

20.000

Dönem içinde üretimine başlanan

40.000

50.000

Dönem içinde üretimi tamamlanıp devredilen

50.000

Dönem sonu yarı mamul stoku (birim)

10.000

20.000

Hammadde Maliyeti

48.000 TL

28.000 TL

Direkt İşçilik Maliyeti

24.000 TL

64.000 TL

6 – Kesme safhasında hammadde ile ilgili eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 60.000 B) 50.000 C) 54.000 D) 40.000 E) 10.000
7 – Kesme safhasında dönüştürme maliyeti ile ilgili eşdeğer birim sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60.000 B) 50.000 C) 54.000 D) 40.000 E) 10.000
8 - Ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre kesme safhasında dönüştürme
maliyetleri açısından eşdeğer birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,00 TL B) 1,50 TL C) 1,00 TL D)0,50 TL E) 0,25 TL
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9 - Kesme safhası için üretimi tamamlanıp bitirme safhasına devredilen birimlerin
maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25.000 B) 35.000 C) 50.000 D) 60.000 E)75.000
10 - Kesme safhası için dönem sonu yarı mamullerin maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 10.000 B) 2.000 C)12.000 D) 14.000 E) 16.000

Cevaplar
1 – C, 2 – D, 3 – B, 4 – B, 5 – D, 6 – A, 7 – C, 8 – D, 9 – E, 10 - C

6 , 7, 8, 9, ve 10. Sorunun çözümleri
6Miktar Dengesi
Dönem başı yarı mamul stoku

20.000

Üretimine başlanan

40.000

ÜRETİME GİREN

60.000

Üretimi tamamlanıp, devredilen

50.000

Dönem sonu yarı mamul stoku

10.000

ÜRETİMDEN ÇIKAN

60.000
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7Eşdeğer Birimler
Miktar Dengesi

Hammadde

Dönüştürme

Dönem başı yarı mamul

20.000

Başlanan

40.000

ÜRETİME GİREN

60.000

Üretimi tamamlanan

50.000

50.000

50.000

Dönem sonu yarı mamul

10.000

10.000

4.000

ÜRETİMDEN ÇIKAN

60.000

60.000

54.000

Hammadde
Maliyeti

Dönüştürme
Maliyeti

8Toplam Üretim
Maliyeti
Dönem başı yarı mamul

15.000TL

12.000TL

3.000TL

Dönem içinde katlanılan üretim maliyeti

72.000TL

48.000TL

24.000TL

Dağıtılalacak toplam üretim maliyeti

87.000TL

60.000TL

27.000TL

Eşdeğer birim sayısı
Eşdeğer birim maliyeti

60.000 birim 54.000 birim
1,50TL

1,00TL

0,50TL

9–

Bitirme Safhasına Devredilenlerin Maliyeti (50.000 birim×1,50 TL/birim)

75.000TL

10 Dönem sonu yarı mamul stoku
Hammadde Maliyeti (10.000 birim×1,00TL/birim)

10.000TL

Dönüştürme Maliyeti (10.000 birim×%40×0,50TL/birim)

2.000 TL
12.000 TL
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12. SAFHA MALİYETLEME

218

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Safha Maliyetlemede Önceki Safha Maliyeti
12.2. Önceki Safha Maliyeti ve Ağırlıklı Ortalama Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir üretim sürecinde birden daha çok sayıda safha varsa toplam maliyeti doğru
hesaplayabilmek açısından bir safhada tamamlanıp bir sonraki safhaya aktarılan ürünlerin
maliyetini de bir sonraki safhaya aktarmamız gerekir mi?
2) Dönem başı yarı mamullerin önceki safha maliyeti ile ilgili eşdeğer birim sayısı nasıl
hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Safha maliyetlemede
önceki safha maliyeti

Öğrenciler üretimde
birden fazla safha olması
durumunda önceki safha
maliyeti ile ilgili
hesaplamaları öğrenir.

Önceki safha maliyeti ve
ağırlıklı ortalama yöntemi

Öğrenciler önceki safha
maliyeti olan durumlarda
ağırlıklı ortalama
yöntemin nasıl
kullanıldığını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Önceki safha maliyetleri: Ürünler bir safhadan diğer safhaya aktarılırken ilgili safha için
üretimi tamamlanan birimlerin bir sonraki safhaya aylık olarak aktarılan maliyetleridir.
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Giriş
Bu bölümde önceki iki hafta boyunca üzerinde durulan safha maliyetleme sistemine
devam edilmiştir. Birçok işletmenin üretim döngüsünde genellikle iki veya daha fazla sayıda
safha bulunmaktadır. Safha maliyetleme sistemi uygulayan işletmelerde ürünler bir safhadan
diğer safhaya aktarılırken ilgili safha için üretimi tamamlanan birimlerin maliyetleri bir
sonraki safhaya aylık olarak aktarılır. Bu maliyetlere önceki safha maliyetleri denmektedir.
Bu bölümde bir üretim sürecinde en az iki safhanın bulunması, safhalarda dönem başı ve
dönem sonu yarı mamul bulunması ve önceki safha maliyetlerinin bulunması durumunda
yapılacak maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur.
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12.1. Safha Maliyetlemede Önceki Safha Maliyeti
Birçok işletmenin üretim döngüsünde genellikle iki veya daha fazla sayıda safha
bulunmaktadır. Ürünler bir safhadan diğer safhaya aktarılırken ilgili safha için üretimi
tamamlanan birimlerin maliyetleri bir sonraki safhaya aylık olarak aktarılır. Bu maliyetlere
önceki safha maliyetleri denmektedir.
Bu bölümde önceki safha maliyeti, Bulut İşletmesinin ikinci safhası olan kalite kontrol
safhası üzerinden anlatılacaktır. Hatırlanacağı üzere Bulut İşletmesi tek tip el fenerini montaj
ve kalite kontrol olmak üzere iki farklı safhada üretmekte ve işletmede kullanılan safha
maliyetleme sisteminin hammadde ve dönüşüm maliyetleri olmak üzere iki maliyet kategorisi
bulunmaktaydı. Dönüştürme maliyetleri hammadde dışındaki işçilik maliyetleri, enerji,
amortisman gibi tüm üretim maliyetlerini içermektedir. Hammadde üretime montaj sürecinin
başında ilave edilmekte, dönüştürme maliyetleri ise montaj sürecince eşit şekilde
eklenmekteydi. Montaj bölümünde tamamlanan el fenerleri bir sonraki safha olan kalite
kontrol bölümüne devredilmekteydi.
Dönüştürme maliyetleri kalite kontrol sürecinde de eşit şekilde eklenmektedir. Kalite
kontrol sürecinin sonunda birimlere kutu ve ambalaj malzemesi gibi ek malzemeler
eklenmekte ve müşterilere gönderilmeye hazır hale gelmektedir. Kalite kontrol safhasında
tamamlanan birimler tamamlanmış mamuller hesabına devredilmektedir. Kalite kontrol
safhasının maliyetlerinin hesaplanmasında önceki safha maliyeti ile kalite kontrol safhasında
katlanılan hammadde ve dönüştürme maliyetleri dikkate alınacaktır.
Önceki safha maliyetleri maliyet hesabı yapılan safha açısından süreç başında eklenen
yeni bir hammadde maliyeti gibi işlem görür. Bu nedenle önceki safha maliyeti yeni safha
açısından sürecin başında %100 oranında tamamlanmıştır. Üretim sürecinde bir safhayı takip
eden yeni safhalar bulunması halinde safhada tamamlanan birimlerin maliyeti bir sonraki
safha açısından önceki safha maliyeti olarak adlandırılmaktadır.

12.2. Önceki Safha Maliyeti ve Ağırlıklı Ortalama Yöntemi
Bulut İşletmesinde kalite kontrol safhasında tamamlanan ve mamul ambarına
gönderilen ürünlerin maliyetini ve dönem sonunda yarı mamul olarak kalan birimlerin
maliyetini önceki safha maliyetini de dikkate alarak belirleyebilmek için bir önceki
bölümdeki gibi beş aşamalı bir hesaplama yapmak gerekmektedir. Bu aşamalar;
1.

Miktar dengesinin oluşturulması

2.

Eşdeğer birim hesaplamalarının yapılması

3.

Dağıtılacak toplam maliyetin belirlenmesi

4.

Eşdeğer birim başına maliyetlerin hesaplanması

224

5.
Toplam maliyetlerin tamamlanan mamuller ve yarı mamuller arasında
dağıtılması
Aşağıdaki tabloda kalite kontrol safhasının Mart ayına ilişkin maliyetleri sunulmuştur.
Fiziksel
Birimler
D.B. Yarı Mamul Stoku (1 Mart)

240

Tamamlanma derecesi
Bir Önceki Safhadan Devralınan

400

Tamamlanıp
Devredilen

440

Mamul

Ambarına

D.S. Yarı Mamul Stoku (31Mart)
Tamamlanma Derecesi

Önceki
Safha
Maliyeti

Hammadde
Maliyeti

Dönüştürme
Maliyeti

33.600 TL

0 TL

18.000 TL

%100

%0

%62,5

%100

%0

%80

13.200 TL

48.600 TL

200

Mart ayında katlanılan toplam
üretim maliyetleri
Hammadde ve dönüştürme
Önceki safhadan devralınan

52.000TL

Aşağıdaki tabloda miktar dengesi oluşturulmuş ve eşdeğer birim sayıları
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar montaj safhasında yapılan hesaplamalarla benzerdir.
Tek farklılık ek bir girdi olarak önceki safha maliyetinin hesaplamada dikkate alınmış
olmasıdır. Safha açısından dönem içinde tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen ve dönem
sonu yarı mamul olarak kalan birimler önceki safha maliyeti açısından %100 oranında
tamamlanmış sayılır. Fakat hammadde maliyetleri hem dönem başı yarı mamul, hem de
dönem sonu yarı mamul açısından %0 oranında tamamlanma derecesine sahiptir çünkü kalite
kontrol safhasında hammaddeler imalata sürecin sonunda eklenmektedir.
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1

2

Fiziksel

Eşdeğer Birimler

Birimler

D.B. Yarı Mamul (1 Mart)

240

Önceki safhadan devralınan

400

ÜRETİME GİREN

640

Tamamlanıp mamul ambarına
devredilen

440

D.S. Yarı Mamul (31 Mart)

200

(200*%100; 200*%80)
ÜRETİMDEN ÇIKAN
Eşdeğer Birim Sayısı

Önceki Safha
Maliyeti

Hammadde
Maliyeti

Dönüştüme
Maliyeti

440

440

440

200

0

160

640

440

600

640

Yarı mamullerin tamamlanma oranı önceki safha maliyeti açısından %100, hammadde
açısından %0, dönüştürme maliyeti açısından %80’dir.

Aşağıdaki tabloda ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre dağıtılacak toplam
maliyetler belirlenmiş, eşdeğer birim başına maliyetler hesaplanmış ve toplam maliyetler
tamamlanan mamul ve yarı mamuller arasında dağıtılmıştır.
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Toplam
Üretim
Maliyetleri

Önceki
Safha
Maliyeti

Hammadde
Maliyeti

Dönüştürme
Maliyetleri

3 Dönem başı yarı mamul (Mart)

51.600 TL

33.600 TL

0 TL

18.000 TL

Mart ayında katlanılan üretim
maliyetleri

113.800 TL

52.000 TL

13.200 TL

48.600 TL

Dağıtılacak toplam üretim
maliyeti

165.400 TL

85.600 TL

13.200 TL

66.600 TL

85.600 TL

13.200 TL

66.600 TL

÷640

÷440

÷600

133,75 TL

30,00 TL

111,00 TL

120.890TL

440*133,75

440*30

440*111

44.510TL

200*133,75

0*30

160*111

165.400 TL

85.600TL

13.200TL

66.600TL

4 Dağıtılacak
maliyeti

toplam

üretim

Eşdeğer birim sayısı
Eşdeğer birim başına maliyet

5 Maliyetlerin dağıtılması
Tamamlanan mamul stoku
(440 birim)
Dönem sonu yarı mamul
stoku
(200 birim)
Toplam maliyet

Yukarıda yapılan hesaplamalardan sonra kalite kontrol safhasına ilişkin üretim
hesabında (Yarı mamul) gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir.
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Üretim Hesabı _ Kalite Kontrol Departmanı
1 Mart, D.B. Yarı Mamul

51.600 Tamamlanan ve Devredilen

Önceki Safha Maliyeti

52.000

Hammadde Maliyeti

13.200

Dönüştürme Maliyeti

48.600

31 Mart, D.S. Yarı Mamul

44.510

120.890
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önceki iki hafta boyunca üzerinde durulan safha maliyetleme sistemine
devam edilmiştir. Bu bölümde bir üretim sürecinde en az iki safhanın bulunması, safhalarda
dönem başı ve dönem sonu yarı mamul bulunması ve önceki safha maliyetlerinin bulunması
durumunda yapılacak maliyet hesaplamaları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada
tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme
maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır.
Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme
maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme
maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır.
Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha
maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı
mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin
diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Kesme

Dikme

Dönem başı yarı mamul stok

10.000 birim

Üretimine başlanan/devralınan

28.000 birim

Tamamlanıp devredilen

32.000 birim 36.000 birim

Dönem sonu yarı mamul stok

8.000 birim

4.000 birim

Hammadde maliyeti

36.000TL

Dönüştürme maliyetleri

64.000TL

Toplam Üretim Maliyeti

100.000TL

38.000TL

Dikme safhasında tamamlanan mamullerin toplam maliyeti ne kadardır?
A-) 164.986 TL
B-) 174.586 TL
C-) 185.410 TL
D-) 197.234 TL
E-) 204.698 TL
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2. Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada
tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme
maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır.
Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme
maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme
maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır.
Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından
%50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha
maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı
mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin
diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Kesme

Dikme

Dönem başı yarı mamul stok

10.000 birim

Üretimine başlanan/devralınan

28.000 birim

Tamamlanıp devredilen

32.000 birim 36.000 birim

Dönem sonu yarı mamul stok

8.000 birim

4.000 birim

Hammadde maliyeti

36.000TL

Dönüştürme maliyetleri

64.000TL

Toplam Üretim Maliyeti

100.000TL

38.000TL

Dikme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?
A-) 16.899 TL
B-) 17.655 TL
C-) 18.977 TL
D-) 19.544 TL
E-) 20.233 TL

233

3. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada
gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku
dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış
durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve
60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul
stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100
tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından
%80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir.
Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL
tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme
maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler
aşağıda sunulmuştur.
Kesme
Dönem başı yarı mamul (birim)

20.000

Dönem içinde üretimine başlanan

60.000

Üretimi tamamlanan ve transfer edilen

64.000

Dönem sonu yarı mamul (birim)

Bitirme
24.000

68.000
20.000

Eklenen malzeme maliyetleri

48.000 TL

34.000 TL

Dönüştürme maliyetleri

28.000 TL

68.500 TL

Kesme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?
A-) 15.600 TL
B-) 18.600 TL
C-) 37.600 TL
D-) 25.600 TL
E-) 15.040 TL
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4. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada
gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku
dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış
durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve
60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul
stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100
tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından
%80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir.
Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL
tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme
maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler
aşağıda sunulmuştur.
Kesme

Bitirme

Dönem başı yarı mamul (birim)

20.000

Dönem içinde üretimine başlanan

60.000

Üretimi tamamlanan ve transfer edilen

64.000

24.000

68.000

Dönem sonu yarı mamul (birim)

20.000

Eklenen malzeme maliyetleri

48.000 TL

34.000 TL

Dönüştürme maliyetleri

28.000 TL

68.500 TL

Bitirme safhasında tamamlanan mamullerin toplam
(Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

maliyeti

ne

kadardır?

A-) 210.400 TL
B-) 238.560 TL
C-) 257.040 TL
D-) 274.160 TL
E-) 245.800 TL
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5. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada
gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku
dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış
durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve
60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul
stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100
tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından
%80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir.
Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL
tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme
maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler
aşağıda sunulmuştur.
Kesme

Bitirme

Dönem başı yarı mamul (birim)

20.000

Dönem içinde üretimine başlanan

60.000

Üretimi tamamlanan ve transfer edilen

64.000

24.000

68.000

Dönem sonu yarı mamul (birim)

20.000

Eklenen malzeme maliyetleri

48.000 TL

34.000 TL

Dönüştürme maliyetleri

28.000 TL

68.500 TL

Bitirme safhasında kalan yarı mamullerin toplam
(Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

maliyeti

ne

kadardır?

A-) 42.400 TL
B-) 47.400 TL
C-) 49.400 TL
D-) 52.360 TL
E-) 54.200 TL
6, 7, 8, 9 ve 10. Soruları aşağıdaki bilgileri dikkate alarak yapınız.
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Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme
olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı
mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100
tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000
TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı
mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40
tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından
%60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha
maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı
mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin
diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Tabaklama
Dönem başı yarı mamul stok

Bitirme

5.000 birim

4.000 birim

Üretimine başlanan/devralınan

14.000 birim

?

Tamamlanıp devredilen

16.000 birim 18.000 birim

Dönem sonu yarı mamul stok

?

Hammadde maliyeti

18.000TL

?

Dönüştürme maliyetleri

32.000TL

19.000TL

Toplam Üretim Maliyeti

50.000TL

?

6. Üretimde fire olmadığını varsaydığımızda Bitirme safhası açısından dönem sonu yarı
mamul stok miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.000 B) 3.000 C) 4.000 D) 5.000 E) 6.000
7. Bitirme safhasında dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.000 B) 18.000 C) 18.600 D) 20.000 E) 22.000
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8. Bitirme safhasında ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre önceki safha
maliyeti açısından eşdeğer birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,85 TL B) 1,56 TL C) 4,41 TL D) 3,85 TL E) 6,54 TL
9.
Bitirme safhası için üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 6.636 TL B) 27.345 TL C) 48.650 TL D) 65.890 TL E) 79.380 TL
10. Bitirme safhası için dönem sonu yarı mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 936 TL B) 5.700 TL C) 6.300 TL D) 6.636 TL E) 7.250 TL

Cevaplar
1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – C, 5 – B, 6 – A, 7 – C, 8 – A, 9 – E, 10 - D
6, 7, 8, 9 ve 10. Soruların çözümleri
6.
Fiziksel Birimler
Dönem başı yarı mamul stoku

4.000

Önceki safhadan devralınan

16.000

ÜRETİME GİREN

20.000

Tamamlanıp devredilen

18.000

Dönem sonu yarı mamul stoku
ÜRETİMDEN ÇIKAN

2.000
20.000

7.
Eşdeğer Birimler
Fiziksel
Birimler
Dönem başı yarı mamul

Dönüştürme Önceki Safha
Maliyeti
Maliyeti

4.000

Önceki safhadan devralınan

16.000

ÜRETİMEN GİREN

20.000

Tamamlanıp devredilen

18.000

18.000

18.000
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Dönem sonu yarı mamul

2.000

600

2.000

ÜRETİMDEN ÇIKAN

20.000

18.600

20.000

8.
Toplam Üretim Dönüştürme Önceki Safha
Maliyeti
Maliyeti
Maliyeti
Dönem başı yarı mamul

17.000TL

10.000TL

7.000TL

Bu dönem katlanılan üretim maliyetleri

69.000TL

19.000TL

50.000TL

Toplam

86.000TL

29.000TL

57.000TL

18.600

20.000

1,56TL

2,85TL

Eşdeğer birim sayısı
Eşdeğer birim maliyeti

4,41TL

9.
Tamamlanıp Mamul Ambarına Devredilenlerin Maliyeti
(18.000 birim×4,41 TL/birim)

79.380TL

10.
Dönem sonu yarı mamul stoku
Önceki Safha Maliyeti (2.000 birim×2,85TL/birim)
Dönüştürme Maliyeti (2.000 birim×%30×1,56TL/birim)

5.700TL
936 TL
6.636 TL
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13. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Geleneksel Maliyetleme Sisteminin Sakıncaları
13.2. Tek Bir Maliyet Havuzu Kullanan Geleneksel Maliyet Sistemi
13.3. Maliyetleme Sisteminin Geliştirilmesi

241

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bazı ürün ve hizmetlerin olması gerekenden fazla, bazı ürün ve hizmetlerin ise olması
gerekenden az şekilde maliyetlenmesi işletmelerin stratejik kararlarını ne yönde etkiler?
2) Genel üretim maliyetlerinin mamullere tek bir dağıtım anahtarı ile yüklendiği bir
maliyetleme sisteminin sakıncaları nelerdir? Bu tip bir maliyetleme sistemi nasıl
geliştirilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geleneksel maliyetleme
sisteminin sakıncaları

Öğrenciler geleneksel
maliyetleme sisteminin
sakıncalarını öğrenir.

Tek bir maliyet havuzu
kullanan geleneksel
maliyet sistemi

Öğrencilere genel üretim
maliyetlerini tek bir
yükleme haddi ile ürünlere
yükleyen geleneksel
maliyetleme sistemi
hatırlatılır.

Maliyetleme sisteminin
geliştirilmesi

Öğrenciler maliyetleme
sisteminin geliştirilmesi ile
ilgili faktörleri öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Geleneksel maliyetleme yöntemi: Genel üretim maliyetlerini ürünlere dağıtmak için fabrikanın
tamamı için tek bir yükleme haddinin kullanıldığı yöntem.
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Giriş
Son yıllarda işletmelerin ürün sayısındaki artış, endirekt veya genel üretim
maliyetlerinin payının toplam maliyetler içindeki payının artması ve ürün piyasalarındaki
rekabetin artması sonucu işletme yöneticileri doğru stratejik kararlar verebilmek için daha
doğru maliyet bilgilerine ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. Bu bölümde genel üretim
maliyetlerinin dağıtımında genel ortalamalar kullanan geleneksel maliyetleme sistemlerinin
eksiklikleri kapsamlı bir örnek üzerinde anlatılmış ve faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine
giriş yapılarak işletmelerin maliyetleme sistemlerinde yapılması gerekli iyileştirmeler
üzerinde durulmuştur.
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13.1. Geleneksel Maliyetleme Yöntemlerinin Sakıncaları
Geçmişte birçok işletmenin ürün çeşidi oldukça az sayıdaydı. Örneğin ülkemizde
faaliyet gösteren Tofaş (Türkiye Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi) Serçe, Kartal ve Şahin
olmak üzere üç temel model üretmekteydi. İşletmelerin genel üretim maliyetleri toplam
maliyetlerin oldukça düşük bir kısmını oluşturmaktaydı. Genel üretim maliyetlerini dağıtmak
için kullanılan basit maliyet sistemlerini uygulamak kolay ve ucuzdu ve sonuçları makul
düzeyde doğru bilgi sunmaktaydı. Fakat ürün çeşitliliği ve genel üretim maliyetlerin toplam
maliyetler içindeki payı arttıkça geleneksel maliyet yöntemleri doğru maliyet bilgileri
yaratamaz hale gelmiştir. Örneğin genel üretim maliyetlerini ürünlere dağıtmak amacıyla
fabrikanın tümü için tek bir genel üretim maliyeti yükleme haddinin kullanılması genellikle
güvenilir olmayan maliyet verilerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Oysa ürün çeşitliliğinin
olduğu bir ortamda her ürün maliyet doğuran kaynaklardan farklı ölçülerde yararlanmaktadır.
Aşağıdaki örnek maliyetlerin genel ortalamalar kullanılarak dağıtılmasının nasıl
yanıltıcı maliyet bilgileri sunduğunu göstermektedir. Örneğin dört arkadaşın bir lokantada
buluştuğunu varsayalım. Her kişi kendi yemeğini, tatlısını ve içeceğini ayrı olarak sipariş
etmiştir. Garsonun yemek sonunda getirdiği adisyon aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Ebru

Jale

Ali

Murat

Toplam

Ortalama

Yemek

11

20

15

14

60

15

Tatlı

0

8

4

4

16

4

İçecek

4

14

8

6

32

8

Toplam

15

42

27

24

108

27

Eğer 108 TL tutarındaki toplam adisyon eşit olarak dağıtılırsa kişi başına 27 TL
maliyet düşmektedir. Ebru en düşük maliyetli yemeği yemesine ve içeceği içmesine ve tatlı
yememesine rağmen gerçek maliyeti 15 TL iken 27 TL ödemek zorunda kalacaktır. Hesap
eşit şekilde bölündüğünde Ebru ve Murat olması gerekenden daha çok maliyete katlanacaktır.
Jalenin maliyeti olması gerekenden daha az, Ali'nin maliyeti ise tam olarak hesaplanacaktır.
Üretim maliyetlerinin dağıtılmasında genel ortalamaların kullanılması bazı ürün ve
hizmetlerin olması gerekenden fazla, bazı ürün ve hizmetlerin ise olması gerekenden az
şekilde maliyetlenmesine sebep olmaktadır. Bu sorun işletmelerin stratejik kararlarını
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin maliyet bilgilerini fiyatlama kararlarında
kullanan bir işletmede maliyetlerin düşük belirlenmesi fiyatın da olması gerekenden düşük
belirlenmesine ve işletmenin zarar etmesine sebep olabilir. Tam tersi olarak maliyetlerin
olduğundan yüksek belirlenmesi fiyatların yüksek belirlenmesine ve işletmenin rakipleri
karşısındaki pazar payını kaybetmesine sebep olabilir.
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İşletme ürettiği bir ürün veya sunduğu hizmeti olması gerekenden düşük maliyetlemesi
en azından diğer başka bir ürün veya hizmetini olması gerekenden yüksek maliyetlemesi
anlamına gelmektedir. Bu durum her ürün veya hizmetin ne kadar kaynak tükettiğini dikkate
almadan genel ortalamalar kullanılarak yapılan maliyet dağıtımlarında sıklıkla ortaya
çıkmaktadır. Yukarıdaki lokanta örneğine dönecek olursak, Ebru ödemesi gerekenden 12 TL
fazla ödeyecektir. Diğer tarafta Jale ödemesi gerekenden 15 TL az ödeyecektir. Adisyondaki
maliyetlerin tümü bir kişi ile ilişkilendirildiğinden yani direkt maliyet olduğundan kimine az,
kimine fazla maliyet yüklendiği kolayca hesaplanabilmektedir. Endirekt maliyetlerin söz
konusu olduğu durumlarda ise bu hesaplama biraz daha zorlaşmaktadır. Endirekt maliyetler
söz konusu olduğunda kaynaklar en azından iki veya daha fazla kişi tarafından tüketilmiştir
ve dolayısıyla endirekt maliyetlerin dağıtılması gerekmektedir. Örneğin 40 TL tutarında bir
şişe içeceğin eşit şekilde içildiğini varsayalım. Bu durumda herkes 10’ ar TL ödeyecektir.
Murat’ın 2 bardak, diğerlerinin ise birer bardak içerek toplam 5 bardak içildiğini varsayalım.
Bir şişe içeceğin maliyetini içilen bardak sayısını dikkate alarak dağıttığımızda Murat 16 TL
(40 TL × 2/5) ve diğerleri 8 TL (40 × 1/5) ödeyecektir.
Konunun daha iyi anlaşılması için bu bölümde otomobiller için arka far üreten bir
işletme örneği üzerinde durulacaktır. Farlar siyah, kırmızı, turuncu ve beyaz plastikten
üretilmektedir. Farlar sıvı plastiğin istenilen şekli alabilmesi için kalıplara enjekte edilmesi ile
üretilmektedir. İşletme bir otomobil fabrikası ile olan anlaşması kapsamında L5 (Lüks far) ve
B3(Basit far) olmak üzere iki farklı far üretmektedir. İşletmenin tasarım bölümü istenilen
şekil ve özelliklerdeki farların kalıplarını hazırlamakta ve üretim süreçlerini belirlemektedir.
Üretim aşamasında farlar kalıplara dökülmekte, kalıplardan çıkarılmakta, temizlenmekte ve
kontrol edilmektedir. Son olarak farlar otomobil fabrikasına gönderilmektedir. İşletme tam
kapasite ile çalışmakta ve oldukça düşük pazarlama maliyetleri bulunmaktadır. Ürünler
kaliteli olduğu için müşteri hizmetleri ile ilgili maliyetler de minimum seviyededir. Piyasada
basit farlarla ilgili önemli ölçüde bir rekabet söz konusudur. En son yapılan toplantıda
otomobil üreticisinin satın alma müdürü gelecek yıl 63 TL'ye alınması beklenen ve bütçelenen
farlarla ilgili olarak başka bir firmanın 53 TL teklif verdiğini bildirmiştir. Eğer işletme fiyatını
düşürmezse en büyük müşterilerinden biri olan otomobil fabrikasını gelecek yıl
kaybedecektir. Aynı rekabet otomobil fabrikasına tanesi 137 TL'den satılan lüks farlar için
geçerli değildir.
Bu durumda far üreticisi eğer kârlı değilse ya otomobil fabrikasına yaptığı basit
farların satışından vazgeçecek veya fiyatları düşürerek daha düşük kâr marjına razı olacak ve
maliyetleri kısmak için agresif politikalar izleyecektir. Rakip işletme sadece basit farlar
üretmektedir ve basit bir teknoloji uygulamaktadır. Bu durum rakip firmaya bir maliyet
avantajı sunmaktadır. Rakip firma sadece basit farlar ürettiği için toplam maliyetleri birim
sayısına bölerek maliyetleri oldukça kolay ve doğru bir şekilde hesaplayabilmektedir.
Hem basit, hem lüks far üreten işletmenin ise maliyet ortamı daha karmaşıktır.
İşletmenin toplam maliyetlerinin her tip (basit ve lüks) fara dağıtması gerekmektedir.
Yöneticiler ürün ve hizmetleri maliyetlendirirken uzun dönemli işletme kararlarına yardımcı
olmasını arzu etmektedirler. Yöneticiler uzun dönemde toplam gelirlerin tasarım, üretim ve
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dağıtımın toplam maliyetinden (değişken ve sabit) fazla olmasını isterler. Far üreticisi
işletmenin yöneticileri hem üretim hem de üretim dışı maliyetleri B3 ve L5 kodlu ürünlere
yüklemektedirler. Amaç sadece stok maliyetini hesaplamak değildir. İşletmeler maliyetleme
sistemlerini sadece bilançoda raporlanacak stok maliyetini bulmak için değil, fiyatlama, ürün
karması, maliyet düşürme gibi stratejik kararlar için de kullanmaktadırlar.

13.2. Tek Bir Maliyet Havuzu Kullanan Geleneksel Maliyet Sistemi
Far üreticisinin endirekt maliyetleri tek bir yükleme haddi ile üretime yükleyen basit
bir maliyet sistemi mevcuttur. Aşağıda işletmenin geleneksel maliyet sistemindeki temel
adımlar anlatılmıştır.
Öncelikle işletme tarafından maliyet objeleri belirlenmiştir. Maliyet objeleri
işletmenin 2011 yılında ürettiği 60.000 adet B3 farı ve 15.000 adet L5 farıdır. İkinci adımda
direkt maliyetler tespit edilmiştir. Hammadde ve direkt işçilik maliyetleri dışındaki maliyetler
endirekt maliyet olarak sınıflandırılmıştır. Üçüncü adımda genel üretim maliyetlerinin veya
endirekt maliyetlerinin ürünlere dağıtımında kullanılacak maliyet dağıtım anahtarı
belirlenmiştir. Endirekt maliyetlerin büyük bir bölümünü ustabaşlarına, mühendislere, tamirbakım bölümünde çalışanlara ödenen ücretler oluşturmaktadır ve bu nedenle genel üretim
maliyeti dağıtım anahtarı olarak direkt işçilik saati belirlenmiştir. İşletme 2011 yılında 39.750
direkt işçilik saati çalışmayı planlamıştır. Dördüncü adımda her bir dağıtım anahtarı ile ilgili
genel üretim maliyeti toplamı belirlenmiştir. İşletme tek bir dağıtım anahtarı kullanmaktadır
ve toplam genel üretim maliyetleri 2.385.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Beşinci adımda
genel üretim maliyeti dağıtım anahtarı olarak belirlenen direkt işçilik saati başına genel üretim
maliyeti payı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
GÜM Yükleme Haddi = 2.385.000 TL / 39.750 dis = 60 TL/dis
Altıncı adımda ürünlere yüklenen genel üretim maliyeti payı hesaplanmıştır. İşletme
B3 tipi farlar için 30.000 direkt işçilik saati, L5 tipi farlar için 9.750 direkt işçilik saati
çalışmayı planlamıştır. Ürünlere yüklenen genel üretim maliyeti payı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır.
B3= 60 TL/dis × 30.000 dis = 1.800.000 TL
L5 = 60 TL/dis × 9.750 dis =

585.000 TL

Son olarak yedinci adımda tüm direkt ve endirekt maliyetler toplanarak ürünlerin
toplam maliyeti bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda lüks ve basit farlar için hem toplam ürün
maliyetleri hem de ürünler bazında birim maliyetler gösterilmiştir.
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60.000 birim

15.000 birim

Basit Farlar

Lüks Farlar

Toplam
Hammadde Maliyeti

Birim

Toplam

Birim

Toplam

1.125.000

18,75

675.000

45,00

1.800.000

600.000

10,00

195.000

13,00

795.000

Toplam Direkt Maliyetler

1.725.000

28,75

870.000

58,00

2.595.000

Dağıtılan Endirekt Maliyetler

1.800.000

30,00

585.000

39,00

2.385.000

Toplam Üretim Maliyeti

3.525.000

58,75

1.455.000

97,00

4.980.000

Direkt İşçilik Maliyeti

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda işletme basit farlarla ilgili pazarı rakiplerine
kaptırmamak için ne gibi adımlar atmalıdır. Eğer işletme pazarı rakiplerine kaptırmak
istemiyorsa fiyatlarını ve dolayısıyla maliyetlerini düşürmek zorundadır. Aşağıdaki tablodan
da görüleceği üzere fiyatı piyasaya göre yüksek kalan basit farların kâr marjı düşük iken
piyasaya göre normal bir fiyat ile satılan lüks farların kâr marjı oldukça yüksek çıkmaktadır.
Yönetim ilk bakışta problemi anlayamamış fakat daha sonra sorunun maliyetleme sisteminde
olabileceğini düşünmüştür. İşletme direkt maliyetlerin doğru olarak hesaplandığından emindir
fakat endirekt maliyetlerin dağıtımında problem olabileceğini düşünmektedir. İşletmenin
maliyetleme sistemi belki de mevcut durumda basit farlara daha yüksek, lüks farlara daha
düşük maliyet yüklemektedir.
60.000 adet Basit Far

15.000 adet Lüks Far

Toplam

Toplam

Birim

Birim

Toplam

Gelirler

3.780.000

63,00

2.055.000

137,00

5.835.000

Toplam Maliyetler

3.525.000

58,75

1.455.000

97,00

4980.000

255.000

4,25

600.000

40,00

855.000

Faaliyet Kârı
Kâr Marjı

%6,75

%29,20

13.3. Maliyetleme Sisteminin Geliştirilmesi
Maliyetleme sisteminin geliştirilmesi ile ilgili ilk aşama direkt maliyetlerin takibi ile
ilgilidir. Maliyetleme sisteminin mümkün olduğunca daha çok direkt maliyeti tespit etmesi
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gerekmektedir. Böylece endirekt maliyet olarak sınıflandırılacak tutar ve dolayısıyla ürünlere
dağıtılacak olan tutar azalmış olur.
İkinci aşama endirekt maliyetler için tek bir maliyet havuzu kullanmak yerine maliyet
havuzlarının sayısının artırılması ile ilgilidir. Ayrı maliyet havuzları oluşturulurken bu
havuzlarda birikecek maliyetlerin homojen olmasına dikkat edilmelidir. Maliyetlerin homojen
olması aynı neden sonuç ilişkisi ile doğmuş olması anlamına gelmektedir. Örneğin bir maliyet
havuzunda hem endirekt makine maliyetlerinin, hem de endirekt dağıtım maliyetlerinin
biriktirildiğini ve dağıtım anahtarı olarak makine saatlerinin kullanıldığını varsayalım. Bu
maliyet havuzu homojen değildir çünkü makine saatleri makine maliyetlerine sebep olan
faktördür fakat dağıtım maliyetlerinin oluşmasına neden olan faktör değildir. Dağıtım
maliyetlerinin oluşmasına neden olan faktör farklıdır. Mesela yapılan gönderim sayısı gibi.
Eğer makine maliyetleri için ayrı bir havuz, dağıtım maliyetleri için ayrı bir havuz oluşturulsa
ve makine maliyetleri makine saatleri ile, dağıtım maliyetleri gönderim sayısı ile dağıtılsa her
maliyet havuzu homojen hale gelecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel üretim maliyetlerinin dağıtımında genel ortalamalar kullanan
geleneksel maliyetleme sistemlerinin eksiklikleri kapsamlı bir örnek üzerinde anlatılmış ve
faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine giriş yapılarak işletmelerin maliyetleme sistemlerinde
yapılması gerekli iyileştirmeler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Bir ürüne olması gerekenden fazla maliyet yüklenmesi aşağıdakilerden hangisine
sebep olur?
A) Belli bir piyasa payının kaybedilmesine
B) Ürünün düşük fiyatlanmasına
C) Faaliyetlerde verimsizliğe
D) Toplam ürün maliyetinin eksik hesaplanmasına
E) Diğer ürünlerin maliyetinin fazla hesaplanmasına
2) Bir ürüne olması gerekenden az maliyet yüklemek aşağıdakilerden hangisinden
kaynaklanır?
A) Direkt işçilik maliyetlerinin yanlış dağıtılmasından
B) Ürünün düşük fiyatlanmasından
C) Başka bir ürünün maliyetinin yüksek hesaplanmasından
D) Toplam üretim maliyetlerin yüksek hesaplanmasından
E) Hammadde maliyetlerinin yanlış dağıtılmasından
3) Doğan İşletmesi burun spreyi üretmektedir. Üretimle ilgili bütçelenmiş endirekt
maliyetlerin toplamı 80.000 TL'dir. Bütçelenmiş sprey üretimi 40.000 adettir. Bu faaliyet için
hesaplanacak olan endirekt maliyet dağıtım haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,50 TL/adet
B) 1,00 TL/adet
C) 1,50 TL/adet
D) 2,00 TL/adet
E) 2,50 TL/adet
4) Aşağıdakilerden hangisi maliyetleme sisteminin geliştirilmesi ile ilgili unsurlardan
biri değildir?
A) Daha çok direkt maliyetin tespit edilmesi
B) Tek bir maliyet havuzunun kullanılması
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C) Birden çok maliyet havuzunun kullanılması
D) Maliyet havuzlarında biriken maliyetlerin homojen olması
olması

E) Havuzlarda biriken maliyetler ile dağıtım anahtarı arasında neden sonuç ilişkisi

5) Geleneksel maliyet sistemleri ürün maliyetlerinin yanlış hesaplanmasına sebep
olmaktadır çünkü;
A) birim sayısı doğru olarak tespit edilememektedir.
B) rekabetçi fiyatlar dikkate alınmamaktadır.
C) finansal muhasebe zorunluluklarını dikkate almaktadır.
D) her birim ürün için ortalama endirekt maliyetleri dikkate almaktadır.
E) farklı maliyet havuzları oluştururlar.
6) Bomonti İşletmesi A ve B olmak üzere birbirine benzer iki ürün üretmektedir.
Ürünler aynı makinede partiler halinde sıra ile üretilmektedir. 1.200 TL tutarındaki genel
üretim maliyetlerinin ürünlerle ilişkilendirilmesinde direkt işçilik saatleri dikkate
alınmaktadır. Aşağıda verilen tablodaki bilgiler dikkate alındığında bir parti A ürününe
yüklenecek genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Hammadde +Direkt İşçilik
Maliyeti (birim)

Birim başına direkt
işçilik saati

Parti büyüklüğü
(birim)

A Ürünü

20 TL

2

5

B Ürünü

30 TL

1

50

A-) 50 TL/parti
B-) 100 TL/parti
C-) 150 TL/parti
D-) 200 TL/parti
E-) 250 TL/parti
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7) Bomonti İşletmesi A ve B olmak üzere birbirine benzer iki ürün üretmektedir.
Ürünler aynı makinede partiler halinde sıra ile üretilmektedir. 1.200 TL tutarındaki genel
üretim maliyetlerinin ürünlerle ilişkilendirilmesinde direkt işçilik saatleri dikkate
alınmaktadır. Aşağıda verilen tablodaki bilgiler dikkate alındığında bir parti A ürününün
toplam üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Hammadde +Direkt İşçilik
Maliyeti (birim)

Birim başına direkt
işçilik saati

Parti büyüklüğü
(birim)

A Ürünü

20 TL

2

5

B Ürünü

30 TL

1

50

A-) 100 TL/parti
B-) 200 TL/parti
C-) 300 TL/parti
D-) 400 TL/parti
E-) 500 TL/parti
8) Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel
üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır.
İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet
lüks cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın
üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına
hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Direkt işçilik saati başına genel üretim
maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
Lüks
Hammadde
Direkt İşçilik

Standart

154 TL

112 TL

16 TL

8 TL

A-) 50 TL/dis
B-) 60 TL/dis
C-) 70 TL/dis
D-) 80 TL/dis
E-) 90 TL/dis
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9) Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel
üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır.
İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet
lüks cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın
üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına
hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Bir birim lüks cüzdanın maliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?

Hammadde
Direkt İşçilik

Lüks

Sta
ndart

154 TL

112 TL

16 TL

8 TL

A-) 50 TL/br
B-) 100 TL/br
C-) 150 TL/br
D-) 200 TL/br
E-) 250 TL/br
10) Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel
üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır.
İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet
lüx cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın
üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına
hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Bir birim standart cüzdanın maliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
Lüks
Hammadde
Direkt İşçilik

Standart

154 TL

112 TL

16 TL

8 TL

A-) 150 TL/br
B-) 160 TL/br
C-) 170 TL/br
D-) 180 TL/br
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E-) 190 TL/br

Cevaplar
1 – A, 2 – C, 3 – D, 4 – B, 5 – D, 6 – D, 7 – C, 8 – A, 9 – E, 10 – B
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14. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi
14.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Hiyerarşi
14.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtılmak üzere biriktirileceği maliyet
havuzlarının sayısının olması gerekenden az yada çok olması ne gibi sonuçlar doğurabilir?
2) Bir çimento fabrikasının yöneticisi işletmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi
uygulamak istemektedir. Konu hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Faaliyet tabanlı
maliyetleme sistemi

Öğrenciler faaliyet tabanlı
maliyetleme sistemi
hakkında kavramsal bilgi
sahibi olurlar.

Faaliyet tabanlı
maliyetlemede hiyerarşi

Öğrenciler birim
düzeyindeki maliyetleri,
parti düzeyindeki
maliyetleri, ürün
düzeyindeki maliyetleri ve
işletme düzeyindeki
maliyetleri öğrenirler.

Faaliyet tabanlı
maliyetleme sisteminin
uygulanması

Öğrenciler faaliyet tabanlı
maliyetleme
sisteminin
nasıl uygulanacağını ve
hesaplamaların
nasıl
yapılacağını öğrenir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Faaliyet: Bir amaç için yapılan iş, görev veya olay demektir.
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Giriş
Bu bölümde faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi tanıtıldıktan sonra öncelikle sistemin
temel aşamaları anlatılmıştır. İlk aşama ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması için gerekli
faaliyetlerin belirlenmesidir. Daha sonraki aşama benzer sebep sonuç ilişkisi gerçekleşen
maliyetler gruplandırılarak homojen maliyet havuzları oluşturulmakta ve maliyetler bu
havuzlarda biriktirilmektedir. Son olarak bu havuzlarda biriken maliyetler uygun dağıtım
anahtarları ile ürün ve hizmetlere dağıtılmaktadır. Bölüm içinde ayrıca sistemin benimsediği
maliyet hiyerarşisi tanıtılmıştır. Maliyetler sistem açısından birim düzeyindeki maliyetler,
parti düzeyindeki maliyetler, ürün düzeyindeki maliyetler ve işletme düzeyindeki maliyetler
olarak sınıflandırılmaktadır. Bölüm sonunda örnek işletmenin faaliyet tabanlı maliyetleme
uygulayarak ulaştığı sonuçlar geleneksel maliyetleme sistemi ile karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur.
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14.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ilk olarak mal veya hizmetin ortaya çıkarılması
ile ilgili temel faaliyetleri belirlemektedir. Faaliyet bir amaç için yapılan iş, görev veya olay
demektir. Örneğin, ürünlerin dizayn edilmesi, makinelerin hazırlanması, ürünlerin dağıtılması
gibi olaylar faaliyet olarak kabul edilmektedir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi değer
zincirindeki (araştırma ve geliştirme, dizayn, üretim, pazarlama, dağıtım, müşteri hizmetleri)
tüm fonksiyonlarla ilgili faaliyetleri belirlemekte, her bir faaliyetin birim maliyetini
hesaplamakta ve maliyetleri ürün ve hizmetlere yüklemektedir. Maliyetleri yüklerken her bir
ürün veya hizmet için yapılması gereken faaliyetleri dikkate almaktadır.
Bir önceki bölümde üzerinde durduğumuz ve basit bir maliyetleme sistemi kullanan
far üreticisinin faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi kullanmaya karar verdiğini varsayalım.
Hatırlanacağı üzere hammadde ve direkt işçilik maliyetlerinin takip edilmesi oldukça kolaydı.
Dolayısıyla faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi endirekt maliyetlerin bölümlerle, süreçlerle
ve ürünlerle ilişkilendirilmesi ile ilgilenmektedir. Geleneksel maliyetleme sistemine göre
işletmenin endirekt maliyetleri daha önce tek bir havuzda birikmekteydi. Faaliyet tabanlı
maliyetleme sisteminde endirekt maliyetler için farklı maliyet havuzları oluşturulmuş ve bu
havuzlardan bazılarında biriken maliyetler bazı faaliyetler ile doğrudan ilişkili olmuştur.
Faaliyetleri belirlemek amacıyla yapılan toplantıya dizayn, üretim, dağıtım, muhasebe ve
genel yönetim bölümlerinden yöneticiler katılmıştır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin
temelini oluşturacak faaliyetlerin belirlenmesi için yüzlerce farklı iş ve görev gözden
geçirilmiştir. Bazı iş ve görevler birleştirilerek tek bir faaliyet havuzu yaratılmıştır. Çok
sayıda maliyet havuzunun belirlenmesi sistemin uygulanmasını zorlaştırmakta, çok az sayıda
faaliyet havuzunun belirlenmesi ise faaliyetler ile maliyetler arasındaki sebep sonuç ilişkisini
bozmakta ve sonuçların yanlış hesaplanmasına sebep olmaktadır. Örneğin far üreticisi işletme
kalıp makinelerinin tamir-bakım maliyetlerini, kalıp makinelerinin çalıştırma maliyetlerini ve
süreç kontrol maliyetlerini "kalıp makinesi faaliyetleri " adı altında, tek bir faaliyet olarak
belirlemiştir çünkü bu maliyetlerin gerçekleşmesine sebep tek faktör kalıp makinesinin
çalışma saatidir. Toplantıda B3 ve L5 tipi farları dizayn etme, üretme, dağıtma ile ilgili olarak
aşağıdaki yedi farklı faaliyet tespit edilmiştir.
1. Ürün ve süreçlerin dizaynı
2. Kalıp makinelerinin hazırlanması
3. Kalıp makinelerinin çalıştırılması
4. Kalıp makinelerinin üretimden sonra temizlenmesi ve bakımı
5. Tamamlanan farların partiler halinde müşterilere gönderilmek üzere hazırlanması
6. Tamamlanan farların müşterilere gönderilmesi
7. Tüm süreçlerin yönetilmesi
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Yukarıdaki temel faaliyet listesinin belirlenmesi faaliyet tabanlı maliyetleme
sistemindeki ilk aşamayı oluşturmaktadır. İkinci aşamada her bir faaliyet için maliyetlerin
tutarının ve bu maliyetlere sebep olan faktörlerin sayısının veya miktarının belirlenmesi
gerekmektedir. İşletme bunu yapabilmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirmiştir.
1. İşletme tek bir havuzda toplanan genel üretim maliyetleri için farklı faaliyetleri
dikkate alarak yedi ayrı maliyet havuzu oluşturmuştur. Kalıpların temizlenmesi ve bakımı
havuzu kalıpları temizleyen personele ödenenen ücretlerden oluşmaktadır. Bu maliyetler artık
direkt maliyet haline gelmiştir. Çünkü böylelikle bu maliyetler, kalıplar ve farlar açısından
takip edilebilir hale gelmiştir.
2. Geriye kalan altı adet maliyet havuzu endirekt maliyetlerden oluşmaktadır. Basit
maliyet sistemindeki tek bir endirekt maliyet havuzu ile karşılaştırıldığında buradaki
havuzlarda biriken maliyetlerin homojen olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle her
havuzda biriken maliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olan farklı bir faktör bulunmaktadır.
Örneğin, farların müşterilere gönderilmesi havuzunda sadece dağıtım adedi veya miktarı
arttıkça artan maliyetler sınıflandırılmıştır. Örneğin, kamyon sürücülerine ödenen ücretler
gibi. İnsan kaynakları ve bilgi işlem gibi üretim veya hizmet destek birimlerinde gerçekleşen
maliyetlerin de belirlenen faaliyetlerle ilgili oldukları ölçüde maliyet havuzlarına dağıtılması
gerekmektedir. Bu aşama ilk dağıtım olarak adlandırılmakta ve maliyet dağıtımları
bölümünde incelenmiştir. Burada ikinci dağıtıma yani maliyet havuzlarında biriken
maliyetlerin ürünlere dağıtılması konusuna yoğunlaşmaktayız.
3. Her bir maliyet havuzu ile ilgili olarak havuzda biriken maliyetlerin oluşmasına
sebep olan faktör mümkün olduğunca dağıtım anahtarı olarak kullanılmalıdır. Örneğin far
üreticisi işletmedeki yöneticiler makineleri hazırlama maliyet havuzu ile ilgili olarak
hazırlama saatini hazırlama sayısına tercih ederek dağıtım anahtarı olarak kabul etmişlerdir.
Çünkü bazı hazırlıklar daha fazla zaman gerektirmekte ve dolayısla daha fazla maliyete sebep
olmaktadırlar. Örneğin, lüks farlar için gerekli makine hazırlık süresi daha uzun ve
maliyetlidir. Ayrıca lüks farlar daha küçük partiler halinde üretileceğinden daha çok sayıda
kalıp temizlemeye ihtiyaç duyacaktır. B3 ve L5 tipi farlar için hazırlık verileri aşağıda
sunulmuştur.
B3

L5

Toplam

60.000

15.000

75.000

1

Üretim Miktarı

2

Parti Miktarı

240

50

290

3

Parti Sayısı

250

300

550

4

Parti Başına Hazırlık Süresi

2 saat

5 saat

5

Toplam Hazırlık Saatleri

500 saat

1.500 saat

2.000 saat
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Toplam 2.385.000 TL tutarındaki genel üretim maliyetlerinden, hazırlık maliyetleri
(hazırlık ekipmanlarının amortismanı ile mühendis ve ustabaşıların dağıtılan maliyeti)
300.000 TL olarak belirlenmiştir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde hazırlık maliyetleri
hazırlık saatleri ile dağıtılmıştır. Hatırlanacağı üzere basit maliyet sisteminde tüm endirekt
maliyetler direkt işçilik saatleri ile dağıtılmaktaydı. Aşağıdaki tabloda hazırlık maliyetlerinin
faaliyet tabanlı maliyetleme ve geleneksel maliyetlemeye göre dağıtım sonuçları
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
B3
Direkt İşçilik
(Geleneksel)

Saatlerine

Göre

L5

Toplam

Dağıtım

7,55 TL/dis×30.000 dis; 7,55 TL/dis×9.750 dis

226.415 TL

73.585 TL

300.000 TL

75.000 TL

225.000 TL

300.000 TL

300.000 TL ÷ 39.750 dis = 7,55 TL/dis
Hazırlık Saatlerine Göre Dağıtım (FTM)
150 TL/saat×500 saat , 150 TL/saat×1.500 saat
300.000 TL ÷ 2.000 saat = 150 TL/saat

Görüldüğü üzere hazırlık saatlerine göre yapılan dağıtımda lüks farlar basit farlara
oranla daha fazla maliyet payı almıştır çünkü lüks farların üretilmesi için hem daha çok sayıda
hazırlığa ihtiyaç vardır, hem de hazırlık süresi daha uzun sürmektedir. Oysa geleneksel
maliyetleme sisteminde basit farlara daha çok hazırlık maliyeti yüklenmekte ve basit farların
maliyeti olması gerekenden daha yüksek hesaplanmış olmaktadır.

14.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Hiyerarşi
Faaliyet tabanlı maliyetleme temel olarak dört aşamalı bir maliyet hiyerarşisini
benimsemektedir. Bunlar; birim düzeyindeki maliyetler, parti düzeyindeki maliyetler, ürün
düzeyindeki maliyetler ve işletme düzeyindeki maliyetlerdir.
Ürün düzeyindeki maliyetler her bir birim ürün veya hizmet için gerçekleştirilen
faaliyetler sonucu katlanılan maliyetlerdir. Makinelerin çalıştırılması ile ilgili enerji
maliyetleri, amortisman maliyetleri ürün düzeyindeki maliyetlere örnek olarak verilebilir. Bu
maliyetler üretilen birim sayısındaki artış ile orantılı olarak artış gösterirler. Far üreticisi
işletme makine çalıştırma maliyetlerini ürünlere dağıtırken kalıp makineleri saatini anahtar
olarak kullanmaktadır.
Parti düzeyindeki maliyetler bir parti ürün veya hizmetin üretilmesine ilişkin
maliyetlerdir. Bu maliyetler bir partide bir veya birkaç birim fazla veya eksik üretim ile
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değişmeyen maliyetlerdir. Far üreticisi işletme örneğinde hazırlık maliyetleri parti düzeyineki
maliyetlere güzel bir örnektir. Çünkü sipariş edilen parti sayısı arttıkça hazırlık maliyetleri de
artmaktadır. Bir önceki sayfadaki ilk tablodan görülebileceği üzere B3 farları için toplam 500
(250 parti ×2 saat) hazırlanma saatine, L5 farları için ise toplam 1500 (300 parti × 5 saat)
hazırlık saatine ihtiyaç duyulmaktadır. B3 ve L5 farlarına yüklenecek olan hazırlık maliyetini
üretilecek birim sayısı değil, her bir far tipi için gereken hazırlık saati belirleyecektir. Üretilen
her bir parti ile ilgili kalite kontrol çalışmaları, her bir partiye ilişkin hammaddelerin üretim
tesisine taşıma maliyetleri parti düzeyindeki maliyetlere örnek olarak verilebilir.
Ürün düzeyindeki maliyetler üretilen ürün veya hizmetlerin gerek birim, gerek parti
sayısından bağımsız olarak ürünün sürekliliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen
faaliyetlerin maliyetidir. Far üreten işletme örneğinde dizayn maliyetlerini ürün düzeyindeki
maliyetler olarak sınıflandırabiliriz. Dizayn maliyeti büyük ölçüde farlar için hazırlanan
kalıpların karmaşıklığı ve kullanılan parça sayısı ile ilgilidir. Örneğin B3 tipi farlar için 2,5
cm2 büyüklüğünde 12 adet parça (30 parça cm2) gerekmekte, L5 tipi farlar içinse 5 cm2
büyüklüğünde 14 adet parça (70 parça cm2) gerekmektedir. İşletmenin faaliyet tabanlı
maliyetleme sistemi dizayn maliyetlerini ürünlere dağıtmak için anahtar olarak parça cm 2
çarpımını kullanmaktadır. Araştırma ve geliştirme maliyetleri ile yeni ürünlerin piyasada
tutunması için yapılan pazarlama maliyetleri de ürün düzeyindeki maliyetler altında
sınıflandırılır.
İşletme düzeyindeki maliyetler ürün ve hizmetlerle ilişkilendirilemeyen fakat
işletmenin tümünü destekleyen faaliyetlerin maliyetidir. Tepe yönetimine verilen ücretler,
kiralar ve bina güvenliği gibi genel yönetim giderleri işletme düzeyindeki maliyetlere örnek
olarak verilebilir. Bu tip maliyetlerle dağıtım anahtarı arasında iyi bir sebep sonuç ilişkisi
bulmak zordur. Bu nedenle bazı firmalar bu gibi maliyetleri ürünlere dağıtmak yerine direkt
olarak kâr-zarar tablosunda raporlamaktadırlar. Üzerinde çalıştığımız far üreticisi işletme ise
bu gibi maliyetleri direkt işçilik saatlerini dikkate alarak ürünlere dağıtmaktadır. Özellikle
satış fiyatını toplam ürün veya hizmet maliyetine dayandırmak isteyen işletmelerde mümkün
olduğunca maliyetin ürünlere yüklenmesi önem arzetmektedir.

14.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin uygulanmasını daha iyi anlamak için örnek
olarak otomobil farı üreticisi işletme üzerinden gidilecektir. İlk aşamada maliyetlemesi
yapılacak ürünler tespit edilmiştir. İşletme 2011 yılında 60.000 adet B3 ve 15.000 adet L5 tipi
far üretmiştir. İkinci aşamada farlarla ilgili direkt maliyeler hesaplanmıştır. Hammadde
maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri ve kalıp temizleme ve bakım maliyetleri direkt maliyetler
olarak kabul edilmiştir. Diğer tüm maliyetler endirekt maliyet olarak sınıflandırılmıştır.
Üçüncü aşamada faaliyetler ve endirekt maliyetleri ürünlere dağıtmak için
kullanılacak dağıtım anahtarları belirlenmiştir. İşletme altı adet temel faaliyet belirlemiştir. 1.
Ürün ve süreçlerin dizaynı, 2. Kalıp makinelerinin hazırlanması, 3. Kalıp makinelerinin
çalıştırılması,
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4. Tamamlanan farların partiler halinde müşterilere gönderilmek üzere hazırlanması, 5.
Tamamlanan farların müşterilere gönderilmesi, 6. Tüm süreçlerin yönetilmesi. Aşağıdaki
tabloda her bir faaliyetin sınıflandırıldığı maliyet hiyerarşisi, maliyet dağıtım anahtarı ve her
bir faaliyetle ilgili bütçelenen maliyetler sunulmuştur.
Dördüncü aşamada her bir dağıtım anahtarı ile ilgili endirekt maliyetler belirlenmiştir.
Far üreticisi işletme 2011 yılı için bütçeledeği toplam maliyetleri her bir faaliyete dağıtmıştır.
Bu dağıtım yapılırken maliyetler ile dağıtım anahtarı arasındaki neden sonuç ilişkisinin
mümkün olduğunca kuvvetli olmasına dikkat edilmiştir. Örneğin genel yönetim giderleri ile
direkt işçik saatleri arasındaki ilişki hazırlık saatleri ile hazırlık maliyetleri arasındak ilişki
kadar kuvvetli değildir. Beşinci aşamada her bir faaliyet havuzunun maliyetini dağıtmak için
kullanılacak dağıtım anahtarı ile ilgili yükleme haddi hesaplanmıştır. Altıncı adımda ürünlere
dağıtılacak endirekt maliyet tutarı belirlenir.
Faaliyetler

Maliyet
Hiyerarşisi

Toplam
Bütçelenen
Endirekt

Maliyet Dağıtım
Anahtarı ve Miktarlar

Maliyetler
Dizayn

Ürün
düzeyinde

450.000TL

Hazırlama

Parti
düzeyinde

300.000TL

Çalıştırma

Birim
düzeyinde

637.500TL

Nakliye
Hazırlama

Parti
düzeyinde

81.000TL

200 Nakliye
sayısı

405TL

Dağıtım

Birim
düzeyinde

391.500TL

67.500 Gönderilen
cm3

5,80TL

Yönetim

İşletme
düzeyinde

255.000TL

39.750 Direkt işçilik
saatleri

TOPLAM

100 parça cm2

Bütçelenen
Endirekt
Yükleme
Oranı

2.000 Hazırlık
saatleri
12.750 Kalıp makine
saatleri

4.500TL

150TL

50TL

6,4151TL

2.115.000 TL

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere bütçelenen toplam endirekt maliyetlerin
1.153.953 TL'si basit farlara, 961.047 TL'si lüks farlara dağıtılmıştır. Son olarak yedinci
adımda direkt ve endirekt maliyetler toplanarak ürünlerin toplam maliyetleri hesaplanır.
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60.000 Basit Far
Toplam

15.000 Lüks Far

Birim

Toplam

Birim

Toplam

1.125.000TL

18.75TL

675.000TL

45.00TL 1.800.000TL

Direkt İşçilik

600.000TL

10.00TL

195.000TL

13.00TL

795.000TL

Kalıp Temizleme

120.000TL

2.00TL

150.000TL

10.00TL

270.000TL

Direkt Maliyetler
Hammadde

1.845.000TL

30.75TL 1.020.000TL

68.00TL 2.865.000TL

Endirekt Maliyetler
Dizayn
B3, 30×4.500TL

135.000TL

2,25TL

L5, 70×4.500TL

135.000TL
315.000TL

21,00TL

315.000TL

Hazırlanma
B3,500saat×150TL

75.000TL

1,25TL

L5,1.500saat×150TL

75.000TL
225.000TL

15,00TL

225.000TL

Çalıştırma
B3,9.000mak×50TL

450.000TL

7,50TL

L5,3.750mak×50TL

450.000TL
187.500TL

12,50TL

187.500TL

Nakliye Hazırlık
B3, 100×405TL

40.500TL

0,67TL

L5, 100×405TL

40.500TL
40.500TL

0,67TL

40.500TL

Dağıtım
B3,45.000m3×5.80TL

261.000TL

4,35TL

L5, 22.500 m3×5.80TL

261.000TL
130.500TL

8,70TL

130.500TL

Genel Yönetim
B3,30.000dis×6.4151TL

192.453TL

3,21TL

L5,9.750dis×6.4151TL

Toplam Maliyetler

192.453TL
62.547TL

4,17TL

62.547TL

1.153.953TL

19,23TL

961.047TL

64,07TL 2.115.000TL

2.998.953TL

49,98TL 1.981.047TL

132,07TL 4.980.000TL
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Sonuç olarak geleneksel maliyetleme sistemlerinde basit farların birim maliyeti 58,75
TL olarak hesaplanırken faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi uygulandığında basit farların
birim maliyeti 49,98 TL olarak hesaplanmıştır. Başka bir deyişle geleneksel maliyetleme
sisteminde basit farların maliyeti 8,77 TL daha yüksek olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde
geleneksel maliyetleme sistemlerinde lüks farların maliyeti 97,00 TL olarak hesaplanırken
faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi uygulandığında 132,07 TL olarak hesaplanmıştır. Faaliyet
tabanlı maliyetleme sistemi işletme yöneticilerinin daha doğru kararlar vermelerine yardımcı
olmaktadır.
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Uygulamalar

272

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi tanıtıldıktan sonra öncelikle sistemin
temel aşamaları anlatılmıştır. İlk aşama ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması için gerekli
faaliyetlerin belirlenmesidir. Daha sonraki aşama benzer sebep sonuç ilişkisi gerçekleşen
maliyetler gruplandırılarak homojen maliyet havuzları oluşturulmakta ve maliyetler bu
havuzlarda biriktirilmektedir. Son olarak bu havuzlarda biriken maliyetler uygun dağıtım
anahtarları ile ürün ve hizmetlere dağıtılmaktadır. Bölüm içinde ayrıca sistemin benimsediği
maliyet hiyerarşisi tanıtılmıştır. Maliyetler sistem açısından birim düzeyindeki maliyetler,
parti düzeyindeki maliyetler, ürün düzeyindeki maliyetler ve işletme düzeyindeki maliyetler
olarak sınıflandırılmaktadır. Bölüm sonunda örnek işletmenin faaliyet tabanlı maliyetleme
uygulayarak ulaştığı sonuçlar geleneksel maliyetleme sistemi ile karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir.
İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürünler

Makine Hazırlama Sayısı

Parça Sayısı

Direkt İşçilik Saatleri

Standart

22

8

375

Lüks

28

12

225

40.000 TL

80.000 TL

Genel Üretim
Maliyetleri

Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama
sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine
göre standart model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?
A-) 49.600 TL
B-) 70.400 TL
C-) 75.000 TL
D-) 45.000 TL
E-) 51.000 TL
2) Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir.
İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürünler

Makine Hazırlama
Sayısı

Parça Sayısı

Direkt İşçilik Saatleri

Standart

22

8

375

Lüks

28

12

225

40.000 TL

80.000 TL

Genel Üretim Maliyetleri

Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama
sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine
göre lüks model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?
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A-) 49.600 TL
B-) 70.400 TL
C-) 75.000 TL
D-) 45.000 TL
E-) 51.000 TL
3) Maya İşletmesi Standart ve Jumbo olmak üzere iki farklı boyutta seramik bardak
üretmektedir. İşletme yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri aşağıdaki tablolarda
sunulmuştur:
Maliyet Havuzu

Genel Üretim Maliyetleri

Malzeme Taşıma

Maliyete Sebep Olan Faktörler

45.000 TL

90.000 sipariş sayısı

Tamir Bakım

300.000 TL

15.000 bakım saati

Makine Hazırlama

270.000 TL

45.000 hazırlama sayısı

İnceleme

105.000 TL

21.000 inceleme sayısı

TOPLAM

720.000 TL

Üretim Tahminleri
Üretim Birimi:
Standart = 8.000.000 adet
Jumbo = 16.000.000 adet
Makine saatleri: 200.000 makine saati
İşçilik saatleri : 400.000 işçilik saati
İşletme faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini kullandığına göre inceleme faaliyetine
ilişkin genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 0,50 TL/inceleme sayısı
B-) 2,00 TL/inceleme sayısı
C-) 20,00 TL/inceleme sayısı
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D-) 5,00 TL/inceleme sayısı
E-) 10,00 TL/inceleme sayısı
4) Maya İşletmesi Standart ve Jumbo olmak üzere iki farklı boyutta seramik bardak
üretmektedir. İşletme yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri aşağıdaki tablolarda
sunulmuştur:
Maliyet Havuzu

Genel Üretim Maliyetleri

Malzeme Taşıma

Maliyete Sebep Olan Faktörler

45.000 TL

90.000 sipariş sayısı

Tamir Bakım

300.000 TL

15.000 bakım saati

Makine Hazırlama

270.000 TL

45.000 hazırlama saati

Inceleme

105.000 TL

21.000 inceleme sayısı

TOPLAM

720.000 TL

Üretim Tahminleri
Üretim Birimi:
Standart = 8.000.000 adet
Jumbo = 16.000.000 adet
Makine saatleri: 200.000 makine saati
İşçilik saatleri : 400.000 işçilik saati
İşletme faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ekim ayı içinde işletme
700.000 adet standart bardak üretmiş ve bu üretime ilişkin olarak 2.000 adet sipariş, 1.000
bakım saati, 2.000 hazırlama saati ve 2.000 adet inceleme yapıldığı tespit edilmiştir. Ekim
ayında standart bardaklar için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?
A-) 43.000 TL
B-) 25.000 TL
C-) 34.000 TL
D-) 37.000 TL
E-) 45.000 TL
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5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Soruları aşağıdaki bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.
Ayşe Teyze'nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı
kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları
nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretilebilmektedir. Yapılan bütçeler
doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir:
Şekerli

Makaron

Tereyağlı

Bütçelenen satış miktarı

500.000

800.000

600.000

Birim satış fiyatı

0,80 TL

0,75 TL

0,60 TL

Birim direkt hammadde

0,20 TL

0,15 TL

0,14 TL

Birim direkt işçilik

0,04 TL

0,02 TL

0,02 TL

Direkt işçilik saatleri

2

1

1

Fırın saatleri

1

1

1

0,50

0,50

0,50

1.000 birimlik parti başına saatler

Paketleme saatleri

Yıla ilişkin toplam genel üretim maliyetleri ve faaliyet hacmi aşağıdaki gibi tahmin
edilmiştir:
Faaliyet

Genel Üretim Maliyeti

Direkt İşçilik

Faaliyet Hacmi
2.400 saat

Fırın

210.000 TL

1.900 fırın saati

Paketleme

150.000 TL

950 paketleme saati

360.000 TL
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5) Paketleme maliyetlerini dağıtmak için kullanılacak genel üretim maliyeti yükleme
haddi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50,78 TL B) 75,98 TL C) 100,15 TL D) 125,32 TL E) 157,89 TL
6) Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini
genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 189,48 TL B) 155,65 TL C) 125, 32 TL D) 105,45 TL E) 85,65 TL
7) Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini
faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200,45 TL B) 250, 30 TL C) 310, 85 TL D) 390, 52 TL E) 450, 85 TL
8) Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında
direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini genel üretim
maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200 TL B) 150 TL C) 100 TL D) 50 TL E) 25 TL
9) Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında
direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini faaliyet kârı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 TL B) 330 TL C) 430 TL D) 530 TL E) 630 TL
10) Geleneksel maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı ile faaliyet tabanlı
maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) 39,78 TL B) 43,85 TL C) 65,39 TL D) 72,65 TL E) 85,62 TL

Cevaplar
1 – A, 2 – B, 3 – D, 4 – A, 5 – E, 6 – A, 7 – D, 8 – B, 9 – C, 10 – A
5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Soruların çözümleri
5 - Yükleme haddi = paketleme için genel üretim maliyeti / paketleme saati

= 150.000TL / 950 paketleme saati*
= 157,89 TL/paketleme saati
* 950 saat = (500.000+800.000+600.000)/1.000 parti * 0,50 saat/parti
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6 - Öncelikle fırın faaliyetine ilişkin maliyet yükleme haddinin hesaplanması
gerekmektedir.
Yükleme haddi

= fırın için genel üretim maliyeti / fırın saatleri

= 210.000 TL / 1.900 saat
= 110,53 TL / fırın saati
Daha sonra her bir faaliyetle ilgili yükleme haddi ve faaliyet saatleri çarpılarak
genel üretim maliyetleri bulunur ve toplam alınarak partiye düşen genel üretim maliyeti
hesaplanır.
(1 x 110,53TL) + (0,50 x 157,89TL) = 189,48TL/parti
7Gelirler

= 1.000 * 0,75TL

Hammadde Maliyeti

= 1.000 * 0,015TL

= 750,00 TL
=

(150,00

=

(20,00

TL)
Direkt İşçilik Maliyeti

= 1.000 * 0,02TL

TL)
Genel Üretim Maliyeti

=

(189,48

=

390,52 TL

TL)
Faaliyet Kârı

8 - Öncelikle fırın faaliyetine ilişkin maliyet yükleme haddinin hesaplanması
gerekmektedir.
Direkt İşçilik saati başına GÜM

= Toplam GÜM / Toplam Direkt İşçilik

Saati
= 360.000TL / 2.400 saati
= 150,00 TL / direkt işçilik saati
1000 adet şekerli kurabiye için 1 direkt işçilik saati gerektiğinden genel üretim
maliyeti 150 TL olarak bulunacaktır.
9Gelirler

= 1.000 * 0,75 TL

= 750,00TL

Hammadde Maliyeti

= 1.000 * 0,015TL

= (150,00TL)
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Direkt İşçilik Maliyeti

= 1.000 * 0,02 TL

Genel Üretim Maliyeti

= (150,00TL)

Faaliyet Kârı
10 - Geleneksel yöntem:

= ( 20,00TL)

= 430,00TL
faaliyet kârı

= 430,00 TL

Faaliyet tabanlı maliyetleme: faaliyet kârı = 390,52 TL
Ürünler direkt işçilikten eşit olarak yararlanmamıştır. Dolayısıyla genel üretim
maliyetlerinin geleneksel yöntemde direkt işçilik dikkate alınarak dağıtılması doğru sonuçlar
vermemektedir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi genel üretim maliyetlerini ürünlerin
faaliyetlerden yararlanma derecelerini dikkate alarak dağıtmaktadır.
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