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ÖNSÖZ
Yönetim muhasebesi işletmenin faaliyetlerini kontrol yetkisine sahip yöneticilerin bilgi
ihtiyacını karşılayan bir muhasebe türü olup günümüzde çağdaş işletme yönetiminin vazgeçilmez
bir unsuru haline gelmiş, işletmelerin sayısal bilgilere duyduğu ihtiyaç arttıkça yönetim
muhasebesine duyulan ihtiyaç da katlanarak artmıştır.
Bu kitapta öncelikle yönetim muhasebesinin gelişimi, muhasebenin diğer dalları ile ilişkisi
ele alındıktan sonra, yönetim kararlarında işletme yöneticilerinin muhasebe bilgi sisteminden
edinilen bilgileri kullanarak zamanında ve isabetli kararlar verebilmeleri için kullanacakları
yöntemler ve özellikleri ana hatları ile açıklanacaktır.
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KISALTMALAR
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YAZAR NOTU
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1. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesinin Gelişimi
Yönetim Muhasebesinin Amaçları
Yönetim Muhasebesinin Diğer Muhasebe Dalları ile İlişkisi
Yönetim Muhasebesinin İşletme Yönetimindeki Yeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Muhasebe nedir? Neden muhasebeye ihtiyaç duyuyoruz?
2. Yönetim muhasebesi ile finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki
benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
3. İşletme yönetiminde yönetim muhasebesinden nasıl yararlanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetim Muhasebesinin
Gelişimi

Yönetim
muhasebesinin
muhasebe bilgi sistemindeki
yeri ve gelişimini kavramak.

Yönetim Muhasebesinin
Amaçları

Yönetim
muhasebesinin
amaçlarını anlamak.

Yönetim Muhasebesi ile
Finansal Muhasebe İlişkisi,
Yönetim Muhasebesi ile
Maliyet Muhasebesi İlişkisi

Yönetim
muhasebesinin
finansal
muhasebe
ve
maliyet
muhasebesi
ile
benzer ve faklı noktalarını
açıklayabilmek.

Yönetim Muhasebesinin
İşletme Yönetimindeki
Yeri

Yönetim
muhasebesinin
işletme yönetiminin temel
fonksiyonlarına
katkısını
kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar






Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
İşletme
Yönetim
İşletme Yönetimi
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Giriş
İster küçük ister büyük olsun her işletmede, planların yapılması, kaynakların organize
edilmesi, çalışanları yönlendirilmesi ve faaliyetleri kontrol edilmesinden sorumlu yöneticiler
vardır. Yönetim muhasebesi işletmenin faaliyetlerini kontrol yetkisine sahip yöneticilerin
bilgi ihtiyacını karşılayan bir muhasebe türü olup günümüzde çağdaş işletme yönetiminin
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş, işletmelerin sayısal bilgilere duyduğu ihtiyaç arttıkça
yönetim muhasebesine duyulan ihtiyaç da katlanarak artmıştır.
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1. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ
Ekonomik hayatın şekillenmeye başladığı zamanlardan günümüze, toplumun
işletmeler ve söz konusu işletmelerin faaliyet sonuçları ile ilgilenen ve kısaca işletme ilgilileri
(çıkar grupları) olarak adlandırılan kişi, kurum ya da kuruluşlar olmak üzere iki ana gruba
ayrılmış olduğu görülmektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak söz konusu gruplar arasındaki
bilgi akışı ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem ihtiyacı doğurmuş ve bu sisteme muhasebe
adı verilmiştir. Ancak gerek toplumsal hayatın gerek ekonomik hayatın gelişmesi ile birlikte
bir taraftan işletmelerin büyümesi ve faaliyetlerin daha karmaşık bir hal almaya başlaması,
diğer taraftan işletmelerin faaliyet sonuçları ile ilgilenen çıkar gruplarının hem yapısı hem de
edinmek istedikleri bilginin türü ve niteliğinin değişime uğramış olması, muhasebenin
mevcut durumu ile tüm çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılama konusunda yetersiz
kalması ve kendi içerisinde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi
olmak üzere üç bölüme ayrılması ile sonuçlanmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda finansal
muhasebe işletme dışındaki çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını finansal tablolar aracılığı ile
karşılamak, yönetim muhasebesi işletme içi çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını işletme içi
hazırlanan raporlar yolu ile karşılamak, maliyet muhasebesi ise hem işletme içi hem de
işletme dışı çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılamak üzere organize edilmiştir.
Yönetim muhasebesi işletmenin faaliyetlerini kontrol yetkisine sahip yöneticilerin
bilgi ihtiyacını karşılayan bir muhasebe türü olup günümüzde çağdaş işletme yönetiminin
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Yönetim muhasebesi, yönetici odaklıdır. Dolayısıyla
bir işletmede yönetim muhasebesinin yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için yönetim
muhasebesinin yıllar içerisinde gösterdiği gelişim, diğer muhasebe dalları ile olan ilişkisinin
yanı sıra yöneticilerin bir işletmede yerine getirmekle sorumlu oldukları fonksiyonların, bu
fonksiyonların yerine getirilmesinde yönetim muhasebesinin rolünün anlaşılması
gerekmektedir.
Bu bölümde öncelikle ana hatları ile yönetim muhasebesinin gelişimi, yönetim
muhasebesinin amaçları ve muhasebenin diğer dalları ile ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır.
Takiben yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri ve önemi, yöneticilerin işletme
yönetimindeki fonksiyonlarını yerine getirirken yönetim muhasebesinden nasıl ve ne şekilde
yararlandıkları ele alınacaktır.

1.1.

Yönetim Muhasebesinin Gelişimi

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte üretim ve hizmet endüstrileri sınırlı
özellikleri olan nispeten az çeşitliliğe sahip seri üretimden müşteri tatminine önem veren
esnek üretime dönüşmüş, yeni ya da mevcut mamullere yeni özellikler katma çabaları,
yöneticilerin birim maliyetleri düşüren çok miktarlar üretmeye değil; müşterinin istediği
özellikleri taşıyan kaliteli, zamanında teslim edilmiş mamuller üretmeye ve teslimden sonra
da gerekli hizmetlerin görülmesine odaklanmaya başlamaları rekabeti amansızlaştırmış ve bu
durum mevcut belirsizlikleri, karmaşayı ve riskleri elimine ederek işletme ile ilgili hemen
hemen her konuda zamanında ve doğru kararlar vermek işletme yönetiminin en önemli
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fonksiyonlarından birisi durumuna gelmiştir. Bu fonksiyonun tam olarak yerine getirilmesinin
temel şartı ise yönetimlerin doğru, güvenilir, zamanlı ve tam bilgilere sahip olmasıdır. Bu
bilgilerin içerisinde işletmeler için önemli bir verimlilik ölçüsü olan maliyet bilgisi ise çok
önemli bir yere sahiptir.
Yönetim muhasebesi maliyet muhasebesinden edindiği maliyet bilgileri yardımı ile
işletmeler için zamanlı ve doğru kararlar vermek üzere organize edilmiştir. Özellikle 90’lı
yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yönetim muhasebesi kavramının yanısıra
“maliyet yönetimi” kavramı da kullanılmaya başlanmıştır.
“Yönetim muhasebesi” ve “maliyet yönetimi” kavramları, yöneticiler ve diğer
ilgililerin kısa ve uzun vadede kendi planlama ve kontrol işlevlerini icra ederken ortaya çıkan
maliyet göstergeleri ile performanslarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Başka bir ifade
ile yönetim muhasebesi “ürün maliyetlerini doğru olarak saptamak, işletmedeki süreçleri
geliştirmek, israfı önlemek, maliyet etmenlerini tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve
işletmelerin startejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü olarak”
tanımlanabilmektedir.
Geçmişten günümüze maliyet bilgisinden yararlanma süreci ele alındığında esas itibari
ile dört dönemden bahsedebilmek mümkündür.
1.Dönem (1900-1920): Bu dönemde maliyet bilgileri bugünkü anlayıştan çok uzakta
olup fazla önemsenmemekte, sağlıklı mamul maliyetleri hesaplanamamakta finansal sistemle
bütünlük ancak fiziksel stok sayımları ile sağlanabilmekte ve kontrol de bunun ötesine
geçememektedir.
2.Dönem (1920-1960): Bu dönemde işletmeler seri üretim sistemine geçerek, hem
mamul çeşitlemesine gitmiş hem de üretim miktarını çok fazla arttırmışlardır. Bu durum
maliyet bilgisinin önemini gündeme getirmiş, daha az maliyetle üretim yapıp mamul
fiyatlarının ucuzlaması hedeflenmiştir.
3. Dönem (1960-1980): Bu dönemde, mamullerde ve üretim süreçlerinde gelişen
teknolojiye paralel olarak değişimler olmuş ve üretim süreçleri bilgisayar yazılımları aracılığı
ile yönetilmeye başlanmıştır. Karmaşıklaşan üretim süreçleri iş gücünün niteliğini
değiştirirken sermaye yoğunluğu gerektiren teknoloji ile üretilen mamuller ile direkt ilişkisi
olmayan genel üretim maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki payı artmaya başlamıştır.
Üretim maliyetleri içerisinde endirekt maliyetlerinin payının artması birim maliyet hesabında
çeşitli merkezlerde katlanılan maliyetlerin nasıl dağıtılacağı ve mamullere doğru yüklemenin
nasıl yapılacağı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.
4. Dönem (1980 - ): Bu dönemde üretim faaliyetleri ile yönetsel faaliyetler
bütünleştirilip koordine edilerek dizayn edilmiş bir yönetim önem anlayışı ön plana çıkmıştır.
Teknoloji, insan davranışları ve bilgi sistemleri birbirleri ile ilişkilendirilerek faaliyetler uzun
vadeli stratejik amaçlara ulaşılmasına yönlendirilmiştir.
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1.2.

Yönetim Muhasebesinin Amaçları

Herhangi bir yönetim muhasebesi sisteminden elde edilen bilgilerin temel amacı
yönetime zamanlı, doğru ve işletme amaçlara uygun bilgi sunarak işletme kaynaklarının,
mamullerin ve hizmetlerin üretiminde ve tedarikinde etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamaktır.
Bu çerçevede işletmenin bütün işlevlerinin yönetimine yönelik bilgileri üreten bu
sistemin amaçlarının aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür.
 Maliyet unsurlarını kullanarak mamul ve hizmetlerin maliyetlerini mümkün
olduğunca doğru belirlemek;
 Mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlemesini yapmak;
 Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlemek;
 Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini belirlemek;
 Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek;
 Maliyet yapılarını en uygun duruma getirmek;
 Performans değerlemesini mümkün kılmak;
 Gelişen teknolojilere uyum sağlamak;
 Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmaktır.

1.3.

Yönetim Muhasebesinin Diğer Muhasebe Dalları ile İlişkisi

Muhasebe bir işletmede meydana gelen ve para ile ifade edilebilen olayları kaydeden,
sınıflandıran, özetleyen ve mali tablolar aracılığı ile işletme ilgililerine sunan bir bilgi
sistemidir. Muhasebe bilgi sisteminde temel amaç işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgilenen
çıkar gruplarının bilgi ihtiyacının zamanında ve doğru olarak karşılanmasıdır. Muhasebe bilgi
ihtiyacını karşıladığı çıkar gruplarının türlerine göre finansal muhasebe, maliyet muhasebesi
ve yönetim muhasebesi olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. Finansal muhasebe
işletme dışındaki çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılamak, maliyet muhasebesi hem
işletme içi hem işletme dışı çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılamak, yönetim muhasebesi
ise işletme içi çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılamak üzere organize edilmişlerdir. Başka
bir ifade ile yönetim muhasebesi işletmedeki mevcut maliyet sisteminden elde ettiği bilgileri
işletme içerisindeki çıkar gruplarınının yani işletme yöneticilerinin bilgi ihtiyacını karşılamak
amacı ile kendine özgü bir raporlama sistemi ile düzenleyip sunan bir bilgi sistemidir.
Tüm muhasebe dallarının yönetim muhasebesi ile ilişkisi, her birisinde yürütülen
çalışmaların işletme yöneticilerini ne oranda hedef almış olduğuna bağlı olarak değişiklik
göstermektedir.
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1.3.1. Yönetim Muhasebesi - Finansal Muhasebe İlişkisi
Finansal muhasebe mali (finansal) tablolar olarak adlandırılan raporlar aracılığı ile,
işletme dışında yer alan, kredi kuruluşları, hissedarlar, potansiyel yatırımcılar gibi çıkar
gruplarının bilgi ihtiyacını karşılarken, yönetim muhasebesi işletme içinde yeralan ve genel
olarak işletme içi çıkar grupları olarak adlandırılan işletme yöneticilerinin bilgi ihtiyacını
karşılamaktadır. Ancak finansal muhasebe ile yönetim muhasebesinin arasındaki fark yalnızca
bilgi ihtiyaçlarını karşıladıkları gruplar açısından değil, kullandıkları verilerin ait olduğu
dönemler, çıkar gruplarına sunmuş oldukları bilginin türü ve niteliği ve bu gibi pek çok
noktada kendini göstermekte olup yönetim muhasebesi ile finansal muhasebe arasındaki
farklılıkların ve benzerliklerin aşağıdaki gibi özetlenebilmesi mümkündür:















Bir iki istisnai durum haricinde finansal muhasebe tümüyle geçmişte gerçekleşmiş
olay ve işlemlere ait verileri kullanırken, yönetim muhasebesi geleceğe yönelik
tahminler yapmakta ya da kendisi dışında yapılmış tahminleri toplayıp bu verileri
kullanmaktadır.
Finansal muhasebede para birimi ile ölçülebilen veriler asıl olup, diğer sayısal bilgiler
ancak parasal hesaplamaların yapılabilmesi için gerek duyulduğunda devreye girmekte
iken yönetim muhasebesinde parasal veriler yanında sayısal bilgilerin de toplanması,
işlenmesi ve raporlanması sözkonusu olabilmektedir.
Finansal muhasebede toplanan veriler ile bunların ait olduğu olay ve işlemlerin fatura,
makbuz, senet, bordro gibi bir takım belgelerle kanıtlanması esas iken, yönetim
muhasebesinde ilgili yasal mevzuat tarafından kanıtlayıcı belge sayılsın veya
sayılmasın, her çeşit kaynak geçerlidir.
Yönetim muhasebesi tarafından yönetimin bilgi ihtiyacını karşılamak amacı ile
hazırlanan raporlar, finansal muhasebe tarafından işletme dışındaki çıkar gruplarının
bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan raporlara göre genellikle çok daha
çeşitli ve ayrıntılıdır.
Finansal muhasebede verilerin işlenmesi aşamasında analizler minimum düzeyde
tutulurken, yönetim muhasebesinde çok daha ayrıntılı analizler yapılmaktadır.
Finansal muhasebe tarafından hazırlanan temel raporlar geride kalan dönemlere
ilişkindir,yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar ise gelecek dönemlere
ilişkindir.
Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar işletmenin tümüne ait raporlar iken,
yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar işletmenin bölümleri itibariyle de
hazırlanmaktadırlar.
Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar çoğunlukla yıllık olarak
hazırlanırken, yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporların olanaklı en kısa
zamanda sunulması önem taşımaktadır.

Buradan da açıkça görülmüş olduğu üzere finansal muhasebe çalışmalarının büyük bir
kısmı yönetim muhasebesi tarafından da yürütülmekte ve uygulamada finansal muhasebe ile
yönetim muhasebesi ayrı ayrı bilgi toplayan, bunları ayrı ayrı işleyen ve sonuçları ayrı ayrı
raporlayan iki bağımsız sistem halinde değil, tek bir muhasebe sistemi içinde bütünleşmiş
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olarak karşımıza çıkmaktadır. İki muhasebe dalının birbirleriyle kesin çizgilerle ayrılabileceği
tek nokta, muhasebe sistemi içerisinde yer almayan ve bu sistemden elde edilen verilerin
gerektiğinde yönetim muhasebesi tarafından diğer verilerle birleştirilerek analiz edilmesi,
yorumlanması ve bunlara ait raporlar hazırlanması olduğu gözlemlenmektedir.

1.3.2. Yönetim Muhasebesi - Maliyet Muhasebesi İlişkisi
Yönetim muhasebesini maliyet muhasebesinden ayıran en önemli özellik yönetim
muhasebesinin maliyet muhasebesine nazaran çok daha geniş kapsamlı olmasıdır. Bunun
yansıra maliyet muhasebesi tarihi maliyetlere odaklanırken, yönetim muhasebesi maliyetlerin
planlanması, yönetimi ve azaltılmasına odaklanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki planlama,
uygulama ve kontrol sürecinde değişen koşullardan dolayı bir geri bildirim mekanizmasının
işletilmesi gerekmekte bu uygulamanın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için planların gözden
geçirilmesi ve düzeltilmesi aşamasında maliyet muhasebesinden sağlanan bilgiler gerekli
olmaktadır.

1.4. İşletme Yönetiminin Temel Fonksiyonları – Yönetim Muhasebesi
İlişkisi
Genel anlamda işletme “insan gereksinmelerini karşılamak üzere mal ve hizmet
üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birim” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile
“fayda yaratmak” amacıyla kurulmuş her birim işletme özelliği taşımaktadır.
Yönetim, ise “bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında eşgüdüm sağlayarak,
onların belli hedeflere yöneltilme süreçleri olarak” tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile
yönetim işletmenin ana kuruluş amacına ulaşmak için birbiriyle bağlantılı bir dizi faaliyetlerin
yerine getirilmesi amacıyla işletmedeki insan gücünün faaliyetlerinin yönlendirilmesi
sürecidir.
Tüm yönetim işlevlerinin ortak noktası, yönetimin sözkonusu işlevleri yerine
getirebilmesi için “karar almak” zorunda olmasıdır. Karar alma, çeşitli seçenekler arasından
bir seçim yapma olarak tanımlanmaktadır. Buna göre herhangi bir konuda karar alma aşağıda
yer alan üç temel aşamanın yerine getirilmesi ile olmaktadır.




Karar almayı gerektiren durumun veya sorunun saptanması
Sonuçta seçilme şansı bulunan başlıca karar seçeneklerinin belirlenmesi
Belirlenen seçeneklerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve en uygun olanın
seçilmesi.

Yöneticilerin zamanında ve doğru kararlar alabilmeleri ise ancak ihtiyaç duydukları
zamanda, ihtiyaçlarına uygun, yeterli ve güvenilir bilgiye ulaşmış olmaları durumunda
mümkündür.
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Yönetimin tüm işlevlerinde en önemli unsur olarak karşımıza çıkan “karar alma” nın
tüm aşamalarında büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan bilginin, ilk etapta “yöneticide var
olan bilgi” ve “çevreden sağlanan bilgi” olmak üzere iki grupta incelenmesi mümkündür.
Yöneticide var olan bilgi, yöneticinin kişiliğinde bulunan ve kendisine tüm
kararlarında az ya da çok yardımcı olan genel bilgidir.
Çevreden sağlanan bilgi ise, yöneticinin yönetici niteliğini kazanmasında önem
taşımayan, doğrudan doğruya yönetim sırasında yani spesifik konularla ilgili kararların
alınmasında devreye giren bilgidir. İşletme yönetiminde çevreden doğrudan ya da dolaylı
olsun sağlanan bilgiler çok çeşitlilik göstermektedir. Alınacak kararların dayandırılması
amacı ile çeşitli yolarla çevreden edinilen bilgiler işletme yönetimi açısından oldukça
önemlidir. Bu bilgiler sayısal (kantitatif) olabileceği gibi, nitel (kalitatif) bir özellikte
taşıyabilmektedirler. Karar almada genel olarak bilgi ihtiyacının ve özellikle sayısal bilgilere
duyulan gereksinmelerin işletme büyüklüğüne paralel olarak değişmekte olduğu
görülmektedir. Bunun yanısıra sayısal bilgiler nitel bilgilere oranla daha fazla kesinlik
taşımakta ve çeşitli hesaplamalar yapılmasını mümkün kılmaktadır.
İşletmelerin farklı kriterlere göre çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmeleri
mümkündür. Burada önemli olan nokta işletmelerin tüm faaliyetlerini temel kuruluş
amaçlarını gerçekleştirebilecek şekilde organize etmeleri ve yürütmeleridir.
Yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yerinin tam olarak anlaşılabilmesi için
işletme yönetiminin esaslarının kavranması,“yönetimin temel işlevlerini” özümsenmesi
gerekmektedir
İşletme yönetiminin temel fonksiyonları genel olarak “planlama”, “örgütleme”,
“yürütme” ve “denetleme” olmak üzere dört ana başlık altında gruplanmaktadır. Bu bölümde
yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri her bir yönetim işlevi açısından ayrı ayrı
ele alınacaktır.

1.4.1. İşletme Yönetiminin Planlama Fonksiyonu ve Yönetim Muhasebesi
İşletme yönetiminin planlama fonksiyonu işletmenin kuruluş amacını gerçekleştirmek
için yerine getirilecek faaliyetlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağının belirlenmesi faaliyetidir.
Planlama fonksiyonu temel olarak;
Ulaşılması öngörülen amacın belirlenmesi,
Belirlenen amaca erişilebilmesi için mevcut seçeneklerin araştırılması,
Araştırma sonucunda ulaşılan seçeneklerin eldeki mevcut veriler ve içinde bulunulan
koşullar da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve en uygun seçeneğin
seçilmesi,
 Seçilen seçeneğin uygulanabilmesi için detaylı bir plan hazırlanması olmak üzere dört
aşamadan oluşmaktadır.
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Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere işletmelerde geleceğe yönelik detaylı bir plan
hazırlanabilmesi, herşeyden önce planlamaya konu birimin o andaki mevcut durumunun tüm
yönleri ile bilinmesini gerektirmektedir.Yönetim muhasebesinin zamanında ve ayrıntılı olarak
düzenlemiş olduğu yönetim raporları, planlamaya konu birimin o günkü veya geleceğe dönük
planlama çalışmalarında yöneticiler için ilk çıkış noktasını belirleyen göstergeleri
oluşturmaktadır.
Planlama çalışmalarında mevcut durumun saptanmasından sonra gelecekte meydana
gelecek gelişmelerin tahmin edilmesi gerekir. Bu aşamada yönetim muhasebesi çeşitli
kalemlerin geçmiş dönemlerde gösterdikleri eğilimleri ve söz konusu kalemler arasındaki
ilişkileri saptayıp bu bilgiler doğrultusunda geleceğe dönük tahminler yapıp, işletmenin diğer
ilgili bölümlerinden gelen tahminlerle birleştirir. İlgili birimin mevcut durumu ve geleceğe
ilişkin tahminleri ortaya koyan bilgiler, sözkonusu birime ilişkin amaçların ve bu amaçlara
ulaşılabilmesini sağlayacak seçeneklerin belirlenmesinde önemli paya sahiptir.
Planlama çalışmalarında bundan sonraki aşama her bir amaca ilişkin seçeneklerin
karşılaştırmalı biçimde ele alınması ve aralarından en uygun olanın seçilmesidir. Yönetim
muhasebesi bu aşamada her bir seçeneğin değerlendirilmesi sırasında, sonuçların rakamsal
olarak ortaya konulması, sonuçların yorumlanması ve en uygun seçeneğin seçilmesi işlevini
yerine getirmektedir.

1.4.2. İşletme Yönetiminin Örgütleme Fonksiyonu ve Yönetim Muhasebesi
İşletme yönetiminin örgütleme fonksiyonu işletmenin ana kuruluş amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için hazırlanmış olan planların uygulanabilmesi için gerekli olan alt
yapının hazırlanması anlamını taşımaktadır. Diğer bir ifade ile hazırlanan planların
uygulanabilir hale gelebilmesi için işletmenin gerekli örgütsel yapıyı oluşturması ve ihtiyaç
duyulan tüm donanımın sağlanması fonksiyonudur. Örgütleme fonksiyonu temel olarak;







Gerçekleştirilecek faaliyetlerin çeşitli kriterlere göre ana ve alt gruplara ayrılması,
Bu faaliyetlerin her birisini gerçekleştirecek işletme birimlerinin kurulması,
Bölüm yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
Bölümlerde çalışacak personelin seçimi,
Her bir işletme bölümünde uygulanacak çalışma yöntemleri ve iş akışlarının
belirlenmesi ve bunlara uygun yerleşim planlarının hazırlanması,
Her bir bölümün faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması olmak üzere altı aşamadan oluşmaktadır.

Yönetim muhasebesi işletmenin örgüt yapısını, örgüt yapısı ise yönetim muhasebesi
uygulamalarını etkilemektedir.
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1.4.3. İşletme Yönetiminin Yürütme Fonksiyonu ve Yönetim Muhasebesi
İşletme yönetiminin yürütme fonksiyonu hazırlanan planların belirli bir düzen içinde
yürürlüğe konması faaliyetidir. Yürütme fonksiyonuna
Yazılı ve sözlü emirler vermek
Ortaya çıkan anlık sorunlara ivedilikle çözüm bulmak,
Astların sorularını yanıtlamak, sorunlarına eğilmek
Yönetimi altında bulunan kişi ve gruplar arasındaki tartışma ve sürtüşmelerde
hakemlik yapmak
 Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin astları tarafından kullanımını gözetiminde
bulundurarak, verimsizlik ve savurganlıkların ortaya çıkmasını önlemek örnek olarak
verilebilmektedir. Görüldüğü üzere bu faaliyet çoğunlukla yöneticileri astları ile karşı karşıya
getiren, yöneticilerin daha çok kendi gözlem, deney ve becerilerinden yararlandıkları
dolayısıyla yönetim muhasebesine en az gereksinim duyulan yönetim fonksiyonudur.





1.4.4. İşletme Yönetiminin Denetleme Fonksiyonu ve Yönetim Muhasebesi
İşletme yönetiminin denetleme fonksiyonu işletme tarafından yürütülen çalışmaların
ve ulaşılan sonuçların planlara uygunluğunun sağlanması faaliyetidir. İşletme yönetiminin
denetim fonksiyonu (1) önleyici denetim ve (2) düzeltici denetim olmak üzere iki şekilde
ortaya çıkmaktadır.
Önleyici denetim, planlardan sapmaların oluşmasını önlemek amacı ile
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle planlardan sapmalar oluşmadan önce gerçekleştirilen bir
denetim türüdür.
Düzeltici denetim, işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, var ise bu
sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrardan ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir. Düzeltici denetim
temel olarak
 Uygulama sonuçlarının yapılan planlarla karşılaştırılması,
 Yapılan karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerinin belirlenmesi,
 Gelecekte bu sapmaların ortaya çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması olmak
üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
Yönetim muhasebesi yukarıda belirtilen herbir aşamanın gerçekleştirilmesine destek
vermektedir. Uygulama sonuçlarının yapılan planlarla karşılaştırılarak herhangi bir sapma
olup olmadığının tespit edilmesi aşamasında yönetim muhasebesi kendi çalışmalarından
edindiği bilgileri kullanarak sapmaların saptanmasına yardımcı olmaktadır. Tespit edilen
sapmaların nedenlerinin belirlenmesi aşamasında ise yönetim muhasebesi hesapladığı
sapmaları kendi imkanları ile saptayabildiği başlıca nedenlere göre çözümlemekte,
denetlemenin son aşaması belirlenen nedenlere göre sapmaların ortadan kaldırılması için
hangi önlemlerin alınması gerektiğinin saptanması aşamasıdır ve bu aşamada da yönetim
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muhasebesi yöneticiye sunduğu raporlar yolu ile makul kararlar vermesine yardımcı
olmaktadır.

1.5.

Yönetim Muhasebesinin İşletmelerin Organizasyon Yapısındaki Yeri

İşletme yönetimi hedeflerine ulaşabilmek için çalışanları ile işbirliği yapmak
zorundadır. Özellikle büyük işletmelerde işletmenin tüm stratejilerinin işletme yönetimi
tarafından tek başına gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu sorunun üstesinden
gelinebilmesi ancak etkin bir yetki paylaşımını uygulanabilir kılan bir organizasyon yapısı ile
mümkün olmaktadır.
Yetki paylaşımı, işletme genelinde her birimin yöneticisine kendi sorumluluk alanına
ilişkin karar verme yetkisinin verilmesi anlamına gelmektedir. Yetki paylaşımına öncelik
veren işletmelerde genellikle, işletmenin ana stratejisi ve işletme ile ilgili temel stratejik
kararlar tepe yönetimi tarafından verilirken, diğer kararlar ve bu kararlara ilişkin
sorumluluklar işletmenin çeşitli kademelerinde görev almakta olan yöneticiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bazı işletmelerde diğer işletmelere nazaran işletmenin faaliyet alanı,
faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler, faaliyet göstemiş olduğu pazarın yapısı gibi nedenlerden
ötürü yetki dağılımı daha fazla olabilmektedir.
İşletmelerdeki yetki ve sorumlulukların ne şekilde paylaştırıldığı, emir komuta
zincirinin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği işletmenin organizasyon şemasında
yeralmaktadır. Organizasyon şemasında yeralan herbir kutu yöneticinin sorumlu olduğu alanı
gösterirken, kutular arasındaki çizgiler yöneticiler arasındaki emir komuta zincirini
göstermektedir. Çalışanlararası gayriresmi ilişkiler ise yöneticiler arasındaki kişisel ilişkiler
sonucu ortaya çıkmakta olup organizasyon şeması dışında yeralmaktadır. Ancak her ne kadar
gayriresmi ilişkiler organizasyon şeması dışında yeralsa da işletme açısından kritik kabul
edilecek faaliyetler açısından hayati önem taşımaktadırlar.
İşletmelerde maliyet ve yönetim muhasebecilerinin temel görevi işletme faaliyetlerinin
işletmenin hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu kişilere destek vermektir. Ancak
sözkonusu desteğin zamanlı, doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
konusunun düzenli olarak denetlenmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Tüm muhasebe
bölümlerini denetlemek, işletmelerin hem iç hem de dış bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını
karşılama sorumluluğuna sahip olan muhasebe müdürünün sorumlulukları arasında önemli bir
yere sahiptir. Muhasebe müdürünün organizasyon içerisindeki yeri ve görevleri her ne kadar
işletmeden işletmeye değişiklik gösteriyor olsa da genellikle üst yönetim ekibinin bir üyesi
olarak görülmekte, planlama, kontrol ve karar alma faaliyetlerinde birebir yeralmaktadır.

1.6.

Muhasebe ve Etik

Etik, bireylerin toplumda nasıl davranması gerektiğini belirleyen sorumluluk ve
ahlaka dayalı sistem ya da kurallar topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Etik kuralların ortadan
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kalkması durumunda toplumun bir kaos ortamına sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle
profesyonel her meslek grubunun mensupları için etik kurallar oluşturmuştur. Muhasebe
mesleği de profesyonel bir meslek grubu olması sebebiyle meslek mensuplarının mesleklerini
yerine getirirken uymakla yükümlü oldukları etik kurallar oluşturulmuştur.
Özellikle bir dizi skandalı takiben 2002 yılında Amerika’da yayımlanan SarbanesOxley Yasa’sı ile birlikte, işletmelerin iç kontrol, kurumsal sosyal sorumluluk, yöneticilerin
gözlemlenmesi, halka açık işletmelerin finansal tablolarında işletmelerin faaliyetlerine ilişkin
yapacakları açıklamalar belirli kurallara bağlanmıştır. Bu düzenlemeler yöneticiler ve
muhasebeciler için katı etik kuralları beraberinde getirerek , çalışanların işletme tarafından
gerçekleştirilen yasadışı ve etik olmayan davranışları gerekli yasal mercilere bildirmelerini
mümkün kılmıştır.
Profesyonel muhasebe örgütleri hemen hemen her ülkede mevcut olup mensuplarının
katı etik kurallara uymalarını gerekli kılmaktadırlar. Bu örgütlerden birisi de Yönetim
Muhasebecileri Enstitüsü (The Institude of Management Accountants- IMA) olup yönetim
muhasebecileri için etik standartlar oluşturmuştur. Yönetim muhasebecileri bu mesleki
standartlara tabidir ve bu standartlara aykırı eylemlerde bulunamayacakları ve örgütlerindeki
başkaları tarafından yapılan eylemlerden muaf tutulamayacakları belirtilmiştir. Yönetim
muhasebecileri için oluşturulan etik kurallar, “yetkinlik”, “gizlilik”, “bütünlük”, “objektiflik”
ve “etik çatışmanın çözümü” olarak beş ana grupta sınıflandırılmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Muhasebe bir işletmede meydana gelen ve para ile ifade edilebilen olayları
kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve finansal tablolar aracılığı ile raporlayan bir bilgi
sistemidir. Muhasebe bir işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgilenen ve işletme içi ve işletme
dışı olmak üzere iki ana grupta ele alınan çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını karşılayabilmek
amacı ile finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere üç ana
bölümde sınıflandırılmaktadır. Finansal muhasebe işletme dışı çıkar gruplarının bilgi
ihtiyacını finansal tablolar aracılığı ile karşılarken, yönetim muhasebesi işletme içi çıkar
gruplarının bilgi ihtiyacını karşılamak üzere organize edilmiştir. Muhasebe mesleği
profesyonel bir meslek olup, bu mesleğin mensupları diğer tüm profesyonel meslek
mensupları için geçerli olduğu üzere, meslek kurallarını düzenleyen kuruluşlar tarafından
oluşturulmuş
olan
etik
kurallara
uymakla
yükümlüdürler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebecileri için oluşturulmuş olan etik
standartlarda yeralan kurallar grubu arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Güvenilirlik
Bütünlük
Gizlilik
Etik çatışmanın çözümü

2) Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çıkar grupları arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Devlet
Yatırımcılar
Çalışanlar
Bankalar

3) Muhasebe mesleği bilgi ihtiyacını karşıladığı çıkar grupları temel alınarak kendi
içerisinde üç ana grupta sınıflandırılabilmektedir. Bu gruplar içerisinde hem işletme
içi hem de işletme dışı çıkar gruplarının ihtiyacını birarada karşılayan muhasebe türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Finansal muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Bağımsız Denetim
Maliyet Muhasebesi

4) Aşağıdakilerden hangisi
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

işletme

yönetiminin

temel

fonksiyonları

arasında

Planlama
Gelişme
Örgütleme
Yürütme

5) Aşağıdakilerden hangisi düzeltici denetimin temel aşamalarından değildir?
a) Sapmaların oluşmasını önlemek amacı ile sapmalar ortaya çıkmadan gerekli
önlemlerin alınması
b) Uygulama sonuçlarının yapılan planlarla karşılaştırılması
c) Yapılan karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan sapmaların nedenlerinin
belirlenmesi
d) Gelecekte bu sapmaların ortaya çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması
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6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Finansal muhasebe de yönetim muhasebesi de para birimi ile ölçülebilen verilerin
kullanılması esastır.
b) Yönetim muhasebesinde de finansal muhasebede de yapılan her işlemin mutlaka
işlemi kanıtlayıcı yasal bir belgeye dayandırılması esastır
c) Finansal muhasebe geçmiş dönem verileri ile yönetim muhasebesi gelecek dönem
verileri ile çalışır
d) Önleyici denetim işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, var ise bu
sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrardan ortaya çıkmasının
engellenmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilmektedir
7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Finansal muhasebe tarafından hazırlana raporlar işletmenin tümüne ait raporlardır,
yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar ise işletmenin bölümleri itibari
ile hazırlanmaktadır.
b) Finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi işletmenin gelecek dönemlerine ilişkin
raporlama yapmaktadırlar
c) Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar çoğunlukla yıllık olarak
hazırlanırken, yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar çok daha kısa
dönemler itibari ile hazırlanması önemlidir
d) Düzeltici denetim işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, var ise bu
sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrardan ortaya çıkmasının
engellenmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilmektedir
8) Aşağıdakilerden
hangisi
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

muhasebesinin

amaçları

arasında

Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek
Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlemek
Gelişen teknolojilere uyum sağlamak
İşletme dışı çıkar gruplarının bilgi ihtiyacını eksiksiz olarak karşılamak

9) Aşağıdakilerden hangisi
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

yönetim

yönetim

muhasebesini

etkileyen

faktörler

arasında

Müşteri odaklılık
Küresel rekabet
Fiyatların yükselmesi
Üretim çevresindeki gelişmeler
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10) Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin yürütme fonksiyonunun aşamaları
arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Bölümlerde çalışacak personelin seçimi
Yazılı ve sözlü emirler vermek
Astların sorularını yanıtlamak
Ortaya çıkan sorunlara acil çözüm bulmak

Cevaplar:
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
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2. MALİYET VE MALİYET UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Maliyet, Harcama ve Gider Kavramları
Çeşitli Kriterlere Göre Maliyet Türleri ve Özellikleri
Mamul Maliyeti Dönem Maliyeti Farkı
İmalat İşletmelerinde Maliyet Akışı
İmalat İşletmelerinde Mali Tablolar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Maliyet nedir? Maliyet-harcama ve gider kavramları arasındaki farklılık nedir?
Maliyetler kaça ayrılır?
Mamul maliyetini oluşturan maliyet unsurları nelerdir?
İmalat işletmelerinde maliyet akışı nasıl gerçekleşir?
İmalat işletmelerinde mali tablolar nasıl hazırlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maliyet-Harcama-Gider
Kavramları

Maliyet-harcama ve gider
kavramlarını ve aralarındaki
farkı anlamak.

Maliyetlerin
Sınıflandırılması

Çeşitli
kriterlere
göre
maliyetlerin sınıflandırılmasını
anlamak.

Maliyet Unsurları

Bir
mamulün
maliyetini
oluşturan unsurları kavramak.

İmalat İşletmelerinde
Maliyet Akışı

İmalat işletmelerinde maliyet
akışını anlamak ve bu akışı
mali tablolar aracılığı ile ifade
edebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar






Maliyet
Harcama
Gider
Maliyet Unsuru
Maliyet Akışı
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Giriş
Kuruluş amacı her ne olursa olsun, her işletme yönetiminin temel görevi işletmenin
hedeflerinin, bu hedeflere ulaşılabilmesi için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve
sözkonusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesidir. Sözkonusu faaliyetleri
yerine getirilebilmesi için işletme yönetiminin işletme hakkında bilgiye ihtiyacı vardır ve
ihtiyaç duyulan bu bilgi çoğunlukla maliyet bilgisidir. Planlamadan denetlemeye tüm yönetim
kararlarında maliyet-yarar karşılaştırmalarından hareket edilmesi gereği, işletme yönetiminde
maliyet verilerine çok büyük önem kazandırmıştır. Çok çeşitli maliyet türlerlerinin mevcut
olması ve yönetimin ihtiyaçlarına göre sözkonusu maliyetlerin farklı şekillerde
sınıflandırılabilmesi, yönetim muhasebesinde maliyet kavramı çok farklı anlamlarda
kullanılmasına sebep olmaktadır.
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2. MALİYET VE MALİYET UNSURLARI
İşletmeler ister kâr amacı ile kurulmuş olan ticari bir işletme olsun, isterse kamu yararı
güden toplumsal bir işletme olsun, işletme yönetiminin ana faaliyet konusu kısaca işletmenin
hedeflerini belirleyip bu hedeflere ulaşılması için neler yapılması gerektiğine ilişkin planlar
yapmak ve belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmektir. Ancak sözkonusu
planlama ve kontrol faaliyetlerini tam olarak yerine getirebilmesi ve başarılı olabilmesi için
yöneticilerin işletme ve faaliyetleri hakkında zamanlı, yeterli ve doğru bilgiye sahip olması
gereklidir. Bu bilgi çoğunlukla maliyet bilgisi ile ilişkilidir. Çünkü yöneticiler hemen hemen
her karar alma durumunda maliyet-yarar karşılaştırması yapmaktadırlar. Başka bir ifade ile,
işletme yöneticilerinin isabetli kararlar alabilmeleri, her kararda aşağıda yer alan iki noktanın
karşılıklı olarak gözönünde bulundurulmasına bağlıdır.
1. Bu kararın işletmeye ya da topluma kazandıracağı yarar nedir?
2. Bu kararın işletmeye veya topluma getireceği yük (maliyet) ne kadardır?
Bunlardan birinin ya da diğerinin gözden kaçırılması, işletmede maliyeti yararını aşan
kararların alınmasına ve kâr amaçlı işletmenin zarar etmesi, topluma kârsız hizmet sunmak
amacıyla kurulmuş işletmenin de gerçekte toplum için bir yük haline gelmesi ile
sonuçlanabilmektedir.
Yönetim muhasebesinde maliyet kavramı çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır.
Bunun ana sebebi çok çeşitli maliyet türlerlerinin mevcut olması ve yönetimin ihtiyaçlarına
göre sözkonusu maliyetlerin farklı şekillerde sınıflandırılabilmesidir. Örneğin işletme
yönetimi mali tabloların hazırlanması, bütçelerin yapılması ya da çeşitli konularda karar
verebilmek için maliyet bilgisine ihtiyaç duyabilmektedir. Ancak unutmamak gereklidir ki
maliyet bilgisinin ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak sınıflandırılması ve tanımlanması
değişiklik göstermektedir. Örneğin, mali tabloların hazırlanması için ihtiyaç duyulan maliyet
bilgisi tarihi maliyet bilgisi iken karar verme amaçlı ihtiyaç duyulan maliyet bilgisi tahmini
maliyetlerdir.
Bu bölümde maliyet bilgisinin farklı kullanım alanları ve her bir kullanımı için
maliyetlerin şekilde tanımlanıp sınıflandırıldıkları ele alınacaktır. Ancak tüm bunlardan önce
sıklıkla karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan maliyet, harcama ve gider kavramları
açıklanacaktır.

2.1. Maliyet Kavramı
Ekonomik iş bölümünün sonucu olarak, her işletme belirli bir alanda faaliyet
göstermekte ve faaliyet konularına göre yarattığı değerlerle toplumsal gereksinmelerin bir
kısmını karşılamaktadır. Örneğin, bir banka işletmesi müşterilerine para ve kredi ile ilgili bir
hizmet sunmaktayken, bir ulaştırma işletmesinin yarattığı değer, insan ve malların bir yerden
diğer bir yere taşınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret işletmeleri belirli malları, belirli
zamanlarda, belirli yerlerde o mallara gereksinme duyanların kullanabilecekleri durumda
bulundururlarken, tarım ve maden işletmeleri doğrudan doğruya doğadan ürünler elde
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etmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki yaratılan değerler ne kadar farklı olursa olsun
hepsinin ortak özelliği işletmelerin her zaman çeşitli üretim faktörlerini (input) birleştirerek,
bunlardan toplum gereksinmelerini karşılamaya yarayacak biçim, nitelik ve miktarda ürünler
(output) – mamul veya hizmet - meydana getirmesidir. Her işletmenin kendi faaliyet
konusunu oluşturan mamul ve hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim
faktörlerinin para ile ölçülen değeri kısaca o ürünün maliyeti olarak tanımlanmaktadır. Üretim
maliyeti hesaplanırken dikkate alınması gereken ana unsurların aşağıdaki gibi özetlenebilmesi
mümkündür.





Bir faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için, sözkonusu harcamanın
mutlaka o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek
amacıyla yapılmış olmalıdır.
Bir üretim faktörü harcamasının maliyet sayılabilmesi için, sözkonusu harcamanın
mutlaka para ile ölçülebilecek bir değeri bulunmalıdır.
Yalnızca belirli üretim faktörlerinin harcanması değil, belirli üretim faaliyetini
sürdürebilmek için gerekli bazı maliyetler de üretim kapsamı içinde yer alır. Bunların
en önemlileri sigorta primleri ve işletmelerin varlığı veya faaliyetleri üzerinden alınan
vergilerdir. Bu nedenle üretim faktörü kapsamı yeteri kadar geniş belirlenmelidir.

Muhasebede pek çok konuda olduğu gibi maliyet kavramının tanımlanmasında da
“Anglasakson Yaklaşımı” ile “Alman Yaklaşımı” olmak üzere iki yaklaşım vardır ve bu iki
yaklaşım arasında önemli farklar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde maliyet muhasebesi alanında
kuramsal (teorik) çalışma yapanların çoğunluğu, genellikle bu iki yaklaşımdan birinin
etkisinde kaldığından, maliyetin tanımlanması konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya
atılmaktadır. Bu nedenle öncelikle her iki yaklaşımın ana hatları ile gözden geçirilmesi
gerekmektedir.

2.1.1. Anglasakson Yaklaşımına Göre Maliyet
Anglasakson yaklaşımında maliyet elde edilen, veya elde edilecek mal veya hizmet
karşılığında yapılan harcamaların toplamı olarak, harcama, ise herhangi bir amaçla işletme
tarafından ödenen nakdin, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun veya sunulan
hizmetlerin para cinsinden ölçülmüş tutarı olarak tanımlanmaktadır. Bu iki tanımın
birleştirilmesi durumunda maliyet “elde edilen veya elde edilecek mal veya hizmetler
karşılığında ödenen nakdin veya transfer edilen diğer bir varlığın, çıkarılan hisse senedinin,
sunulan hizmetlerin veya katlanılan borcun para cinsinden ölçülmüş tutarı” olarak da
tanımlanabilmektedir.
Muhasebede maliyet ilkesinin temelini ilk kayıt ve gelirin gerçekleşmesi kuralları
oluşturmaktadır. İlk kayıt kuralına göre varlıklar ve borçlar ilk defa, işletmenin varlıkları elde
etmesine veya borçlanmasına yol açan olaya dayanarak kaydedilmekte ve bu kayıt sırasında
varlıklar ve borçlar söz konusu olaydaki mübadele fiyatıyla ölçülmektedirler. Böylece bir
varlık muhasebe kayıtlarına, ilk defa, elde etme maliyeti ile geçirilmektedir. Ancak
unutmamak gerekir ki belirli bir muhasebe dönemi boyunca bazı maliyetler hesaplarda ilk
kaydedildikleri tutarda muhafaza edilirlerken, bazı maliyetler ise gidere dönüştürme,
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değerleme veya diğer maliyet sınıflarına aktarma veya dağıtma gibi nedenlerle
değiştirilmektedirler. Maliyetlerin diğer maliyet sınıflarına aktarılması veya dağıtılması
maliyet ve yönetim muhasebesi faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır; çünkü
maliyet muhasebesinin en önemli fonksiyonlarından biri üretim faaliyeti için katlanılan
maliyetlerle üretilen edilen mamuller arasında bir ilişki kurmak, yönetim muhasebesinde ise
bu ilişkiden yola çıkarak çeşitli planlar yapıp karar vermektir.
Yukarıda belirtildiği gibi, bir mal veya hizmet elde etmek için yapılan her harcama
maliyet doğurmaktadır. Örneğin hammadde satınalındığında veya işçiler çalıştırıldığında veya
diğer girdiler (yardımcı malzemeler, enerji, vs.i) için harcama yapıldığında, sırasıyla
hammadde maliyeti, işçilik maliyeti veya diğer maliyetler (genel üretim maliyetleri)
doğmaktadır. Hammaddenin bir kısmı üretime verildiğinde, hammadde maliyetinin bir kısmı
diğer maliyet kalemi olan yarı mamullere aktarılmakta, yarı mamullerin bir kısmı tamamlanıp
mamul ambarına aktarılırken, bu yarımamuller içindeki hammadde maliyeti de diğer bir
maliyet sınıfı olan mamullere aktarılmaktadır. Aynı süreç işçilik ve genel üretim maliyetleri
için de geçerli olmaktadır.
Maliyet olarak kaydedilmiş bir tutarın, hesabında aynen muhafaza edilebileceği veya
diğer bir maliyet sınıfına aktarılmış olabileceği gibi, maliyet olma niteliğini kısmen veya
bütünüyle yitirebilmesi de mümkündür. Muhasebede bir maliyetin kısmen veya bütünüyle
tükendiğini kabul etmek, o maliyetin ait olduğu varlığın artık işletmenin bir varlığı olma
niteliğini kısmen veya bütünüyle kaybettiğini muhasebe kayıtlarında tanımak anlamına
gelmektedir. Buradan hareketle maliyetler tükenmiş maliyetler ve tükenmemiş maliyetler
olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir. Tükenmemiş maliyetler, işletmenin gelecekte gelir
yaratmasında yararlı olacağı beklenen varlıkları temsil etmektedirler. Bu maliyetlerin çoğu
gelecekte işletmenin gelirine uygulanarak tükenecek olan maliyetlerdir. Stoklar, peşin
ödenmiş giderler ve sabit varlıklar bu tür maliyetlere örnek olarak gösterilebilmektedirler.
Tükenmiş maliyetler ise, artık bir varlığı temsil etmediklerinden gelecekteki gelirlere
uygulanamayacak olan ve dolayısıyla cari dönem gelirine bir çıkarma olarak uygulanan ve
dağıtılmamış kârlara yüklenen tutarlar olarak tanımlanmaktadırlar. satılan mamullerin veya
diğer varlıkların maliyeti ve başarısız bir araştırma – geliştirme faaliyetinin maliyeti bu tür
maliyetlere örnek olarak verilebilmektedirler.
Anglasakson yaklaşımında gider kavramı maliyet kavramına dayanarak
tanımlanmaktadır. Muhasebede giderler, belli bir dönemin gelirlerine uygulanan
maliyetlerdir. Belli bir dönemin faaliyet sonucu şu formülle ifade edilebilmektedir.
Gelirler – Giderler = Kâr (Zarar)
Dönem kârı, döneme ait gelirler ile giderler arasındaki fark olarak tanımlandığına
göre, dönem süresince hangi maliyetlerin ne kadarının gidere dönüştürüldüğü (gider olarak
tanındığı) kârın ölçülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Maliyetlerin gidere
dönüştürülmesini yöneten ve gider tanıma kuralları olarak ifade edilebilen başlıca üç kural
mevcuttur.
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1.
Sebep-sonuç ilişkisi: Kural olarak, maliyetler, yarattıkları gelirlere karşılık
giderleştirilmelidirler. Başka bir ifade ile belli bazı gelirlerle direkt ilişkisi bulunan maliyetler,
bu ilişkiye dayanarak giderleştirilmekte ve böyle bir gider, belli bir varlığın (maliyetin) belli
bir gelir yaratmak için uğradığı tükenmenin ölçüsünü oluşturmaktadır. Direkt ilişki ile çoğu
zaman akla yakın görülen bir ilişki kastedilmektedir. Satışlar ve satılan malların maliyeti bu
ilişki için verilebilecek örneklerin başında gelmektedir.
2.
Sistematik dağıtım: Belli bazı gelirlerle arasında direkt ilişki kurulamayan
maliyetler de dönemler arasında paylaştırılmaya çalışılmaktadır. İlk kurala göre, bir maliyet
yarattığı gelire karşılık giderleştirilmelidir. Dolayısı ile bir maliyeti belli sayıda muhasebe
dönemine dağıtabilmek için, o maliyetin, varlığın ömrü boyunca gelir yaratmak veya gelir
yaratılmasında doğrudan ya da dolaylı olarak yarar sağlamak için uğrayacağı tükenmenin
muhasebe dönemleri arasındaki dağılımı konusunda bazı bilgilere sahip olmak veya bazı
varsayımlar yapmak gerekmektedir. Bir maliyetten (varlıktan) yalnızca tek bir muhasebe
döneminde yararlanılıyor ise o maliyet ilgili dönemin gideri olarak tanımlanmalıdır. Birden
fazla dönem süresince yararlanılan bir varlığın maliyeti ise, sözkonusu varlığın yararlanıldığı
dönemler boyunca uğrayacağı tükenmeler ile orantılı olarak ilgili dönemlere dağıtılmalıdır.
Maliyetlerin muhasebe dönemlerine dağıtılması, hemen her zaman bazı varsayımlara
dayandırılmaktadır. Örneğin bir sabit varlığın maliyetinin belli bir kısmı her muhasebe
döneminde amortisman gideri adı altında giderleştirilmektedir.
3.
Giderin hemen tanınması: Maliyetler sağladıkları gelirler veya yararlarla
ilişkileri temel alınarak giderleştirilmektedir. Dolayısıyla gelecek dönemlerde herhangi bir
gelir ya da yarar sağlamayacağı saptanan maliyetler cari dönemin giderleri olarak
tanınmalıdırlar. Bu maliyetlere cari dönemde katlanılmış olabileceği gibi geçmiş dönemlerde
de katlanılmış olması mümkündür. Başarısız bir araştırma-geliştirme faaliyetinin maliyeti
veya ödenen bir tazminat bu şekilde giderleştirilen maliyetlere örnek olarak verilebilmektedir.
Ölçme güçlükleri ve önemlilik kavramının uygulanması da bazı maliyetlerin cari
dönemin gideri olarak tanınmasına yol açabilmektedir. Örneğin idari personelin aylıklarının
veya satış faaliyeti maliyetlerinin gelecek dönemleri ne ölçüde yararlandırabileceğinin yeterli
bir doğrulukta ölçülebilmesi genellikle olanak dışıdır. Bu nedenle, satış ve yönetim
maliyetlerinin aynı dönemde giderleştirilmesi o kadar yaygın ve dönemler itibariyle o kadar
sistematik bir uygulamadır ki, muhasebeciler bu maliyetleri, hemen her zaman, doğrudan
gider hesaplarına kaydetmektedirler.
Bazı maliyetler dönem kârında önemli bir farklılaşma yaratmıyor ise, bu durumda
sözkonusu maliyetler katlanıldıkları dönemin gideri olarak tanınmaktadırlar. Böylece büro
malzemesinin maliyeti, çoğu zaman malzemenin satın alındığı dönemin bir gideri olarak
tanınmaktadır.
Giderlerin tanınması için yukarıda verilen üç kuralın muhasebedeki uygulaması da
aynı sırayı izlemektedir. Başka bir ifade ile önce maliyetlerle gelirler arasında direkt bir ilişki
kurulmaya çalışılmakta, böyle bir ilişkiye sahip olmayan maliyetler içinse sözkonusu
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maliyetler ve ilgili muhasebe dönemleri arasında bir ilişki kurmaya çalışılmaktadır. Bu da
yapılamaz ise maliyetler cari dönemin gideri olarak tanınmaktadırlar.
Özetle Anglasakson yaklaşımında bir mal veya hizmetin elde edilebilmesi için
öncelikle harcama yapılmakta, yapılan harcama sonucunda elde edilmek istenen faydanın
hemen tüketilmesi durumunda sözkonusu harcama kayıtlara gider olarak yansımakta, yapılan
harcama sonucunda elde edilen fayda birden fazla dönemi kapsıyor ise işletme kayıtlarına
maliyet (varlık) olarak yansımaktadır. Buradan hareketle her bir mal ya da hizmetin işletmeye
giriş değeri maliyet olarak kabul edilmektedir. Mal veya hizmet maliyetlerinin “gider” haline
dönüşmesi ancak bunların veya bunlarla üretilen mamullerin satışında veya bunların tükenmiş
sayılarak kâr ve zarar hesabına aktarılmasında gerçekleşmekte, üretim sürecindeki fiziksel
mal ve hizmet harcamaları karşılığı olarak gider terimi kullanılmamaktadır.

2.1.2. Alman Yaklaşımına Göre Maliyet
Alman işletme ve muhasebe terminolojisinde gider her türlü fiziksel üretim faktörü
harcamasının karşılığı olarak; maliyet kavramı ise, genellikle üretilen mal ve hizmetler için
yapılan faktör harcamalarının değeri anlamında kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, her faktör
harcaması önce bir gider oluşturmakta, mamul ve hizmet üretmek için yapılan giderlerin
toplamı da maliyeti belirlemektedir. Alman yaklaşımı Anglasakson yaklaşımından bu noktada
ayrılmaktadır. Çünkü Anglasakson yaklaşımında yapılan harcamalar öncelikle maliyet olarak
dikkate alınıp daha sonra çeşitli koşulları karşılaması durumunda giderleştirilirlerken, Alman
yaklaşımında tam tersi olarak yapılan her harcama öncelikle gider olarak dikkate alınmakta
daha sonra yapılan harcamanın özelliklerine bağlı olarak maliyet olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu anlamda Alman yaklaşımında maliyet, giderden daha ileri bir aşamada oluşan özel bir
değer sınıfı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ana hatları ile yukarıda açıklanan Anglasakson ve Alman yaklaşımları, maliyet ve
gider ayrımı konusunda uluslararası düzeyde ortak bir anlayış bulumadığını açıkça
göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde bu konularda bir terim birliğine varabilmek için belirli
terimlerin bu iki ana yaklaşımda ne anlamda kullanıldığını bilmek gerekmektedir.

2.2. Maliyetlerin Sınıflandırılması
Genel anlamı ile maliyet hedeflenen bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken
esirgemezliklerin parasal toplamı olarak tanımlanmaktadır. Maliyet kavramının günlük
kullanımda parasal olduğu kadar parasal olmayan unsurları da kapsadığı görülmektedir.
Ancak, para ile ölçülemeyen bir maliyet unsurunun diğer maliyet unsurları ile bir araya
getirilme olanağı bulunmadığından, işletmelerdeki maliyet hesaplama ve analizlerinde sadece
parasal maliyetler dikkate alınmaktadır.
Muhasebede maliyeti saptanmak istenen unsura maliyet birimi denilmektedir.
Maliyet biriminin bir sonuç olabilmesi sözkonusu olabildiği gibi bir faaliyet de olabilmesi
mümküdür. Bir işletmede maliyet verilerine duyulan gereksinmelere bağlı olarak çok çeşitli
maliyet birimleri ile karşılaşılabilmektedir. Tüm kararlarda olduğu gibi, maliyet birimlerinin
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belirlenmesinde de temel ölçüt, maliyet - fayda karşılaştırmasının yapılmasıdır. Başka bir
ifade ile herhangi bir unsurun maliyeti hesaplanırken, bu işlemin getireceği yük ile katlanılan
sözkonusu maliyet sonucunda elde edilecek yarar karşılaştırılmalıdır.
Maliyet bilgileri işletmelerde belli amaçlara hizmet eden birer araç olarak
kullanılmaktadırlar. Maliyet saptamada güdülen bu amaçlar “nelerin” maliyetinin
saptanacağını başka bir deyişle maliyet birimlerinin seçimini olduğu kadar, maliyetlerin ne
şekilde saptanacağını da belirlemektedir. Bu son nokta farklı amaçlar aynı şeyin maliyetinin
değişik biçimlerde saptanmasını gerektirebilmesi açısından oldukça önemlidir.
Maliyetlerin türlerini sınıflara ayırırken, maliyet ve yönetim muhasebesinden beklenen
amaçlar sürekli gözönünde bulundurulmalı ve maliyetlerin hızlı, kolay ve sağlıklı bir biçimde
hesaplanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak sınıflandırma temel birtakım özellikler
taşımalıdır.
 Öncelikle yapılacak olan sınıflandırma maliyetlerin birbirinden
ayrılabilmesine, uygulamada kolaylıkla saptanabilmesine ve üretime
yüklenebilmesine olanak vermelidir.

kesinlikle
kolaylıkla

 Sınıflandırma mutlaka etkili bir kontrole olanak verecek biçimde yapılmalıdır. Başka
bir ifade ile yapılacak maliyet sınıflandırmasının işletmenin maliyet yapısını ve bu yapıda
ortaya çıkabilecek değişiklikleri en iyi biçimde yansıtabilmesi gereklidir. Maliyetlerin
olabildiği kadar ayrıntılı analitik bir sınıflandırmasının yapılması, işletmenin yapısının
derinliğine inen çözümlemelere olanak vermektedir.
Maliyetlerin sınıflandırması mutlaka planlama ve karar verme bakımından yönetimin
gereksinmelerini karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Bu açıdan maliyetler birkaç ölçüte göre
sınıflandırılabilmektedir.

2.2.1. Maliyet Birimlerine Yüklenme Biçimleri Açısından Maliyetler
Muhasebede maliyeti saptanmak istenen unsura maliyet birimi denilmektedir.
Maliyetlerin maliyet birimine yüklenme biçimi açısından maliyetler direkt maliyetler ve
endirekt maliyetler olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmada dikkat edilecek
husus maliyetlerin yükleneceği birimlerle (mamuller, departmanlar, siparişler, projeler gibi)
maliyetler arasındaki ilişkinin doğrudan ya da dolaylı olup olmadığıdır.
Direkt Maliyetler: Bir maliyet birimi ile herhangi bir maliyet arasında doğrudan bir
ilişki sözkonusu ise, başka bir ifade ile bir maliyet maliyet birimine doğrudan yüklenebiliyor
ise ilgili maliyetler direkt maliyet olarak sınıflandırılmalıdır. Ancak bu noktada unutulmaması
gereken nokta maliyeti tespit edilecek belli bir birim açısından direkt olan olan bir maliyetin,
maliyeti tespit edilecek başka bir birim açısından endirekt maliyet olabileceği gerçeğidir.
Örneğin, bir üretim departmanındaki bir makinanın amortismanı, o departman açısından bir
direkt maliyet iken (o departmana doğrudan yüklenebilirken), söz konusu amortisman
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maliyeti o makinade imal edilen çeşitli cins mamullerin her biri açısından endirekt maliyet
özelliği taşımaktadır.
Endirekt Maliyetler: Bir maliyet birimi ile ilgili maliyet arasında bir ilişki var ancak
sözkonusu maliyet ilgili maliyet birimi ile doğrudan ilişkilendirilemiyorsa başka bir ifade ile
ilişkili ancak aralarında dolaylı bir ilişki var ise ilgili maliyet endirekt maliyet olarak
sınıflandırılmalıdır. Örneğin, bir fabrikada üretimin gerçekleştiği alanda görevli olan
ustabaşının maaşı endirekt maliyet olarak sınıflandırılmalıdır. Çünkü ustabaşı her ne kadar
birebir üretim faaliyetinde yeralmasa da üretimin olması gerektiği gibi sürdürülebilmesi için
görev yapmaktadır. Üretimle ilişkili ancak bu ilişki dolaylı bir ilişkidir.
Bu noktada sorulması gereken soru herhangi bir maliyet ile maliyet birimi arasındaki
ilişkinin doğrudan ya da dolaylı olup olmadığının nasıl tespit edilmesi gerektiğidir. En basit
haliyle bir maliyet herhangi bir maliyet biriminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve tutarı
güvenilir bir biçimde ölçülebiliyor ise o zaman sözkonusu maliyet ile maliyet birimi arasında
direkt (doğrudan) bir ilişki olduğu kabul edilmeli ve bu maliyet direkt maliyet olarak
sınıflandırılmalıdır. Eğer bir maliyet ile maliyet birimi arasında bir ilişki var ancak sözkonusu
maliyet ilgili maliyet biriminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiyor ya da gelse bile tutarı
güvenilir bir biçimde ölçülemiyor ise o zaman sözkonusu maliyet endirekt maliyet olarak
sınıflandırılmalıdır. Örneğin; mobilya üretmek için kullanılan kereste direkt maliyet iken,
keresteleri birbirine sabitlemek için kullanılan yapıştırıcı aslında üretilen mamulün ayrılmaz
bir parçası haline gelmiş olmasına karşın çoğu zaman maliyeti sağlıklı bir şekilde tespit
edilemeyeceği için endirekt maliyet olarak sınıflandırılmaktadır.

2.2.2. Karar Verme Amaçları Açısından Maliyetler
Karar verme belli bir amaca ulaşmanın birden fazla yolu mevcut olduğunda sözkonusu
olmaktadır. İşletme yönetiminin karar verme amaçları açısından maliyetler fırsat maliyeti,
batmış maliyet ve fark maliyeti olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilmektedir.
Fırsat Maliyeti: Belli bir alternatifin seçilmesi nedeniyle seçilmemiş olan en iyi
alternatifin mahrum kalınan net faydası, seçilmiş olan alternatifin fırsat maliyeti olarak
tanımlanmaktadır. Örneğin bir işletmenin fabrika arsasının bir kısmını stoklarını daha rahat
depolama amacıyla kullanabilmesi veya kiraya verebilmesi mümkündür. Bu durumda arsayı
kullanmanın fırsat maliyeti mahrum kalınan kira geliri olarak kabul edilmektedir. Ancak en
iyi alternatifin veya varlıkların en iyi kullanımının ne olduğu çoğu zaman bilinemediğinden,
uygulamada fırsat maliyetinin ölçülmesi de genellikle güç, ya da imkansızdır. Bu örnekde de
arsanın bizzat kullanılmasıyla (daha rahat stoklama imkanına kavuşmakla) sağlanacak
yararları ölçmek oldukça güçtür.
Batmış Maliyet: Daha önce elde edilmiş olan varlıkların alternatifler arasından
yapılacak seçimden etkilenmeyecek olan maliyeti batmış maliyet olarak tanımlanmaktadır.
Geçmişte satın alınmış bir varlığın orijinal maliyeti veya defterde kayıtlı maliyeti, bu varlığı
kullanmaya devam etme veya hemen satma alternatifleri açısından batmış bir maliyettir.
İşletmelerin geçmişte verilmiş bir kararın isabet derecesinin, şimdi verilecek kararları
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etkilemesine mümkün olduğunca izin vermemesi gerekmektedir. Şimdi verilecek bir karar
açısından önemli olan nitelik ve nicelikler gelecekteki faktörlerdir; kararın isabeti, bunların
isabetli olarak tahmin edilmesine bağlıdır. Özellikle işletmenin üretim kapasitesini belirleyen
sabit varlıklara yapmış olduğu yatırımların maliyeti o işletme açısından batmış maliyet olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü sonrasında alınacak karar her ne olursa olsun sözkonusu yatırım
sebebi ile ilgili olarak yapmış oldukları yatırımın maliyeti değişmeyecektir.
Farkeden Maliyetler: Artış gösteren maliyetler veya ek maliyetler olarak da ifade
edilebilen bu maliyet türü faaliyet hacmi bir düzeyden diğerine değişirken maliyetlerde ortaya
çıkan değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, alınan özel bir siparişin yol açacağı
hammadde kullanımında, işçilikte ve bazı genel üretim maliyetlerinde ortaya çıkacak artışlar
ek maliyet olarak kabul edilmektedir.

2.2.3. Gelirlerle İlişkilendirilme Zamanı Açısından Maliyetler
Gelirlerle ilişkilendirme zamanı açısından maliyetler mamul maliyeti ve dönem
maliyeti olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadırlar.
Mamul Maliyeti: Bir imalat işletmesinde üretim faaliyeti ile ilgili tüm maliyetler bu
mamul maliyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir mamulün maliyeti, direkt ilk madde
ve malzeme (hammadde) maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti olmak
üzere üç ana maliyetten oluşmaktadır.
Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile direkt işçilik maliyeti mamulü meydana
getirmek amacı ile harcanan, mamulün ayrılmaz bir parçası haline gelen ve ne kadar
harcandığı doğrudan doğruya saptanabilen maliyetlerdir. Genel üretim maliyeti ise mamulü
meydana getirmek için harcanan ve mamulün meydana gelmesi ile dolaylı olarak ilgili olan
maliyetlerdir. Endirekt malzeme, endirekt işçilik maliyetlerinin yanısıra mamullerin üretildiği
makinaların amortisman maliyeti, üretim faaliyetinin gerçekleştirildiği fabrika binasının
kirası, dışardan sağlanan ve üretimin devamlılığı için gerekli olan benzeri tüm maliyetler
genel üretim maliyeti olarak sınıflandırılmaktadırlar.
Literatürde direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyetlerinin toplamına
birincil maliyetler, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerinin toplamına dönüştürme
maliyetleri adı da verilmektedir.
Dönem Maliyetleri: Mamullerin üretimi dışında işletmede faaliyetlerin yürütülmesi
için üretimden bağımsız olarak katlanılan maliyetler dönem maliyetleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Genel olarak pazarlama, satış ve dağıtım maliyetleri ve genel yönetim
maliyetleri olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadırlar.
Mamul maliyetleri ile dönem maliyetleri arasındaki fark mamul maliyetlerinin
üretimle birebir alakalı olup üretim olduğu zaman ortaya çıkan üretim olmadığı zaman ise
ortaya çıkmayan maliyetler olması dönem maliyetlerinin ise üretim olsun olmasın işletmenin
katlanmak zorunda olduğu maliyetler olmasıdır.
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2.3. Maliyetlerin Mali Tablolarda Sınıflandırılması
İmalat işletmeleri tarafından hazırlanan mali tablolar ticaret işletmeleri tarafından
hazırlanan mali tablolara nazaran her zaman daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunun ana
sebebi imalat işletmelerinin ticaret işletmeleri gibi yalnızca ellerindeki ürünleri pazarlamak
değil aynı zamanda sözkonusu ürünleri üretme sorumluluklarının da olmasıdır. Üretim süreci,
ticaret işletmelerinde varolmayan pek çok maliyet unsurunu kapsamakta ve bu maliyetlerin
imalat işletmelerinin mali tablolarında en uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu
bölümde imalat işletmeleri ile ticaret işletmelerinin mali tablolarında yeralan maliyetlerin
sınıflandırılması karşılaştırılacaktır.

2.3.1. Maliyetlerin Bilançoda Sınıflandırılması
Bir imalat işletmesinin bilançosu ile herhangi bir ticaret işletmesinin bilançosu benzer
özellikler taşımaktadır. Ancak, her iki işletmenin bilançolarında yer alan stok hesapları
farklılık göstermektedir. Ticaret işletmelerinde, tedarikçilerden belirli bir kâr marjı ile tekrar
satılmak üzere temin edilen ve ticari mal stoku (mal stoku) olarak isimlendirilen tek bir stok
kalemi mevcutken, imalat işletmeleri bilançosunda direkt ilk madde ve malzeme (hammadde)
stoku, yarımamul stoku ve mamul stoku olmak üzere üç çeşit stok kalemi yeralmaktadır.
Direkt ilk madde ve malzeme stoku, üretim faaliyetlerinde kullanılan ve üretilen
mamulün ayrılmaz bir parçası haline gelen ilk madde ve malzemeler den oluşmaktadır.
Yarımamul stoku, bilançonun hazırlanma tarihi itibari ile üretimi tamamlanmamış
ve ek işlemden geçmesi gereken mamullerden oluşmaktadır.
Mamul stoku, bilançonun hazırlanma tarihi itibari ile üretimi tamamlanmış olan ve
depoda bekleyen satışa hazır mamullerden oluşmaktadır.

2.3.2. Maliyetlerin Gelir Tablosunda Sınıflandırılması
Bir imalat işletmesinin gelir tablosu ile herhangi bir ticaret işletmesinin gelir
tablosunun ilk bakışta benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. İki gelir tablosu arasında
kayda değer en önemli farklılık satılan malların maliyeti hesaplanırken dikkate alınması
gereken birkaç unsurda ortaya çıkmaktadır.
Stok Kalemleri İçin Kullanılan Temel Eşitlik

Dönem Başı Mal
Stoku

+

Dönem İçi
Alışlar

-

Dönem İçinde
Tüketilen Stok Maliyeti

=

Dönem Sonu
Mal Stoku
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Mavi Kitapevi (Ticaret İşletmesi)
Satışlar

500,000

Satılan Malların Maliyeti
Dönem İçinde

Dönem Başı, Mal Stoku

Tedarikçiden

Artı: Alışlar

325,000

Alınan Malların

Satışa Hazır Mallar

375,000

Maliyeti

Eksi:Dönem Sonu, Mal Stoku

50,000

75,000

Brüt Kâr Marjı

300,000
200,000

Satış ve Yönetim Giderleri
Satış Giderleri
Yönetim Giderleri

50,000
100,000

Net Faaliyet Kârı

150,000
50,000

Kırmızı İmalat (İmalat İşletmesi)
Satışlar
Dönem İçinde
Üretilen
Mamullerin
Maliyeti

750,000

Satılan Malların Maliyeti
Dönem Başı, Mamul Stoku

65,000

Artı: Tamamlanan Mamul Maliyeti

425,000

Satışa Hazır Mallar

490,000

Eksi:Dönem Sonu, Mamul Stoku

80,000

Brüt Kâr Marjı

410,000
340,000

Satış ve Yönetim Giderleri
Satış Giderleri

125,000

Yönetim Giderleri

150,000

Net Faaliyet Kârı

275,000
65,000
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Ticaret İşletmelerinde Satılan Malların Maliyetinin Hesaplanmasında Kullanılan Temel
Eşitlik

Dönem Başı Mal
Stoku

+

Dönem İçi
Alışlar

Satılan Malların
Maliyeti

-

Dönem Sonu
Mal Stoku

=

veya

Satılan Malların
Maliyeti

=

Dönem Başı
Mal Stoku

Dönem İçi
Alışlar

+

Dönem Sonu Mal
Stoku

-

Ticaret işletmelerinde satılan malların maliyetini hesaplayabilmek için yalnızca dönem
başı ve dönem sonu stok maliyeti ile dönem içinde satın alınan stok maliyetini bilmek yeterli
olmaktadır.
İmalat İşletmelerinde Satılan Malların Maliyetinin Hesaplanmasında Kullanılan Temel
Eşitlik

Dönem Başı
Mamul Stoku

+

Tamamlanan
Mamul
Maliyeti

-

Satılan Malların
Maliyeti

=

Dönem Sonu
Mamul Stoku

-

Dönem Sonu
Mamul Stoku

veya

Satılan Malların
Maliyeti

=

Dönem Başı
Mamul Stoku

+

Tamamlanan
Mamul Maliyeti

İmalat işletmelerinde satılan malların maliyetinin hesaplanabilmesi için, dönem başı
ve dönem sonu mamul stokunun maliyeti ile birlikte dönem içinde tamamlanan mamullerin
maliyetinin de bilinmesi gerekmektedir. Tamamlanan malların maliyeti, dönem içinde üretimi
tamamlanan mamullerle ilgili katlanılmış olan üretim maliyetlerinden oluşmaktadır.

2.3.3. Tamamlanan Malların Maliyeti Tablosu
Tamamlanan malların maliyeti tablosu ilk bakışta karmaşık olarak algılansa da
oldukça mantıklı bir sisteme dayanmakta olup, mamul maliyetini oluşturan direkt ilk madde
ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyetinden oluşmaktadır.
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Tamamlanan Malların Maliyeti Tablosu (Kırmızı İmalat)
Direkt İlk Madde ve Malzeme:
Direkt

Dönem Başı, Direkt İlk Madde ve Malzeme

İlk

Artı: Dönem İçi Alışlar

300,000

Madde

Kullanıma Hazır Direkt İlk Madde ve Malzeme

330,000

ve

Eksi: Dönem Sonu, Direkt İlk Madde ve Malzeme

155,000

Malzeme

Üretimde Kullanılan Direkt İlk Madde ve Malzeme

Direkt
İşçilik

30,000

175,000

Direkt İşçilik:

75,000

Genel Üretim Maliyeti:
Sigorta, Fabrika Binası
Genel
Üretim

5,000

Endirekt İşçilik

70,000

Endirekt Malzeme

20,000

Amortisman, Fabrika Binası

10,000

Emlak Vergisi, Fabrika Binası

20,000

Toplam Genel Üretim Maliyeti

125,000

Tamamlanan

Toplam Üretim Maliyeti

375,000

Mamul

Artı: Dönem Başı, Yarı Mamul Stoku

100,000
475,000

Maliyeti
Eksi: Dönem Sonu, Yarı Mamul Stoku
Tamamlanan Mamul Maliyeti

50,000
425,000
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2.4. İmalat İşletmelerinde Maliyet Akışı
İmalat işletmelerinde maliyet akışının açıklanması, mamul maliyetlerinin çeşitli
hesaplar arasındaki hareketinin ve bu hareketin mali tabloları ne şekilde etkilediğinin
anlaşılabilmesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere herhangi bir
mamulün maliyeti, sözkonusu mamulün satın alınması veya üretilmesi için işletme tarafından
katlanılan direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerinden
oluşmaktadır.
İmalat işletmelerinde maliyet akışı incelendiğinde üretimin belkemiğini oluşturan
hammadde ve endirekt malzeme alışları ile başlamak gerekmektedir. Dönem içinde
gerçekleştirilen hammadde alışları öncelikle hammadde stoku hesabına kaydedilmeli,
üretimde kullanıldıkça kullanılan kısmın maliyeti hammadde stoku hesabından yarımamul
stoku hesabına direkt ilk madde ve malzeme olarak aktarılmalıdır.
Dönem içinde gerçekleşen direkt işçilik maliyeti doğrudan yarımamul stoku hesabına
direkt işçilik olarak, endirekt işçilik maliyeti ise genel üretim maliyeti kontrol hesabına
endirekt işçilik olarak bulundukları hesaplardan transfer edilmelidir.
Dönem içinde gerçekleştirilen endirekt malzeme alışları ise malzeme stoku hesabına
kaydedilmeli ve üretimde kullanılan kısmı genel üretim maliyeti kontrol hesabına
aktarılmalıdır. Bilindiği üzere genel üretim maliyetleri üretimle ilgili çok çeşitli maliyet
unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır ve dönem sona erinceye kadar çoğu zaman
gerçekleşen genel üretim maliyeti tutarı hesaplanamamaktadır. Dolayısıyla mamul
maliyetlerinde dönemsel dalgalanmaların olmaması için genel üretim maliyeti yükleme
oranından yararlanılmakta ve sözkonusu tutar doğrudan yarımamul maliyeti ile
ilişkilendirilmelidir. Fiili olarak gerçekleşen genel üretim maliyetleri ise genel üretim maliyeti
kontrol hesabında takip edilmelidir. Dönem içerisinde üretimi tamamlanan mamuller ise
yarımamul stoku hesabından mamul stoku hesabına transfer edilmelidir. Sözkonusu mamuller
satıldıkça mamul stoku hesabından satılan malların maliyeti hesabına transfer edilmelidir.
Bu noktada unutulmaması gereken bir husus genel üretim maliyeti kontrol hesabında
takip edilen fiili genel üretim maliyeti tutarı ile genel üretim maliyeti yükleme oranı yardımı
ile üretime yüklenmiş olan genel üretim maliyeti arasındaki farkın hesaplanmasıdır. Fiilen
gerçekleşen genel üretim maliyetinin üretime yüklenen genel üretim maliyetinden fazla
olması durumuda bu tutar fazla yüklenen güm, az olması durumunda ise eksik yüklenen güm
olarak dikkate alınmalı ve finansal tablolara bir düzeltme olarak yansıtılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

52

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle sıklıkla birbiri yerine kullanılan maliyet, harcama ve gider
kavramları muhasebe açısından çok önemli iki ana yaklaşım olan Anglasakson ve Alman
Yaklaşımlarına göre ayrı ayrı tanımlanmış, takiben maliyet birimlerine yüklenmesi açısından,
karar verme amaçları açısından ve gelirlerle ilişkilendirilme zamanı açısından maliyet türleri
ve özellikleri tek tek ele alınmıştır. Daha sonra maliyetlerin mali tablolarda sınıflandırılması
ve
imalat
işletmelerinde
maliyet
akışları
incelenmiştir.

53

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi mamul maliyeti olarak sınıflandırılamaz?
a)
b)
c)
d)

Direkt işçilik maliyeti
Fabrika makinalarının amortismanı
Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti
Yönetici sekreterinin maaşı

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti toplamı birincil maliyetler olarak
da ifade edilmektedir.
b) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile direkt işçilik maliyeti toplamı birincil
maliyetler olarak da ifade edilmektedir
c) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile genel üretim maliyeti toplamı
dönüştürme maliyeti olarak da ifade edilmektedir
d) Tükenmiş maliyetler işletmeye gelecekte bir yarar sağlaması beklenen
maliyetlerdir
3) Aşağıdakilerden hangisi fırsat maliyeti tanımıdır?
a) Belli bir alternatifin seçilmesi nedeniyle seçilmemiş olan en iyi alternatifin
mahrum kalınan net faydasıdır.
b) Daha önce elde edilmiş olan varlıkların alternatifler arasından yapılacak seçimden
etkilenmeyecek olan maliyetidir.
c) Bir imalat işletmesinde üretim faaliyeti ile ilgili tüm maliyetlerin toplamıdır
d) Mamullerin üretimi dışında işletmede faaliyetlerin yürütülmesi için üretimden
bağımsız olarak katlanılan maliyetlerdir
4) Aşağıdakilerden hangisi dönem maliyeti olarak sınıflandırılamaz?
a)
b)
c)
d)

Şirket yöneticisinin maaşı
Satış ekibi aracının amortismanı
Ustabaşının maaşı
Reklam harcamaları
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5 -10. soruları aşağıdaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız:
Ege İmalat İşletmesi’nin geçtiğimiz yıla ilişkin maliyet ve stok bilgileri aşağıdaki gibidir:
Direkt işçilik maliyeti...................................... 140,000
Dönem içi hammadde alışları.........................

236,000

Endirekt işçilik maliyeti..................................

60,000

Bakım onarım maliyeti, fabrika makinaları....

12,000

Reklam gideri.................................................

180,000

Sigorta, fabrika makinaları.............................

1,600

Satış elemanlarının maaşı...............................

100,000

Kira gideri, fabrika binası...............................

40,000

Malzeme maliyeti...........................................

8,400

Amortisman gideri, ofis teçhizatı...................

6,000

Amortisman gideri, fabrika teçhizatı..............

38,000

Dönem
Başı

Dönem
Sonu

Hammadde Stoku...................

14,000

30,000

Yarımamul Stoku...................

20,000

10,000

Mamul Stoku.........................

40,000

70,000

5) İşletmenin önceki yıl üretime yüklediği hammadde maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

44,000
220,000
250,000
266,000

6) İşletmenin önceki yıla ilişkin birincil maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

184,000
380,000
300,000
360,000
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7) İşletmenin önceki yıla ilişkin dönüştürme maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

300,000
380,000
204,000
666,000

8) İşletmenin önceki yıla ilişkin üretim maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

620,000
626,000
520,000
806,000

9) İşletmenin önceki yıla ilişkin tamamlanan mamul maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

530,000
630,000
490,000
590,000

10) İşletmenin önceki yıla ilişkin satılan mallarının maliyeti nedir?
a)
b)
c)
d)

590,000
630,000
520,000
500,000

Cevaplar:
1) d, 2) b, 3) a, 4) c, 5) b, 6) d, 7) a, 8) c, 9) a, 10) d
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3. DAVRANIŞLARINA GÖRE MALİYETLER

57

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Davranışlarına Göre Maliyet Türleri
3.2. Maliyet Fonksiyonunun Tahmininde Kullanılan Yöntemler
3.3. Karma Maliyetlerin En Yüksek En Düşük Noktalar Yöntemi
Kullanılarak Analiz Edilmesi
3.4. Katkı Tipi Gelir Tablosunun Hazırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Maliyet davranışı ne demektir? Davranışlarına göre maliyetler kaç grupta
sınıflandırılır?
2. Maliyet fonksiyonu nedir? Nasıl tahmin edilir? Ne amaçla kullanılır?
3. Katkı tipi gelir tablosunu geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tablosundan ayıran
özellik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Davranışlarına Göre Maliyet
Türleri

Maliyet davranışı kavramını
anlamak
ve
maliyetlerin
davranışlarına
göre
nasıl
sınıflandırıldığını kavramak.

Maliyet Fonksiyonunun
Tahmininde Kullanılan
Yöntemler

Maliyet fonksiyonu ve maliyet
fonksiyonun
tahmin
edilmesinde yararlanılan çeşitli
yöntemleri anlamak.

Karma Maliyetlerin En
Yüksek En Düşük Noktalar
Yöntemi Kullanılarak
Analiz Edilmesi

Karma
maliyet
fonksiyonlarının
tahmininde
kullanılan en yüksek en düşük
noktalar yönteminin nasıl
kullanılacağını anlamak.

Katkı Tipi Gelir Tablosunun
Hazırlanması

Katkı tip gelir tablosunu
hazırlayıp yorumlayacak bilgi
ve beceriye sahip olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar





Maliyet Davranışı
Maliyet Fonksiyonu
Katkı Payı
Katkı Tipi Gelir Tablosu
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Giriş
Faaliyet hacminde ortaya çıkan değişimler karşısında maliyetlerin ne tepki vereceğini
tahmin edebilmek, başka bir ifade ile maliyet davranışlarını tahmin edebilmek işletmelerde
çeşitli kararların alınması, faaliyetlerin kontrol edilebilmesi ve performans değerlemesi
açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir. Maliyet davranışlarının makul bir şekilde tahmin
edebilme becerisine sahip olan yöneticiler işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılı
olabilmesinde çok büyük bir rol oynamaktadırlar. Maliyetler davranışlarına göre sabit
maliyetler, değişken maliyetler ve karma maliyetler olmak üzere üç grupta
sınıflandırılmaktadırlar. Bünyesinde hem sabit hem de değişken unsurları barındıran karma
maliyetlerin tahmini sabit ve değişken maliyetlerin tahminine göre daha karmaşık olup bu
maliyetlere
ilişkin
maliyet
fonksiyonunun
tahmininde
çeşitli
yöntemlerden
faydalanılmaktadır.
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3. DAVRANIŞLARINA GÖRE MALİYETLER
Maliyetlerin belirli bir faaliyet aralığında faaliyet hacminde meydana gelen değişim
karşısında göstermiş olduğu değişim maliyet davranışı olarak ifade edilmektedir. Maliyet
davranışlarını anlayan yöneticilere sahip işletmeler için çeşitli koşullarda maliyetlerin ne
şekilde değişebileceğini tahmin edilebilmesi işletme başarısında çok önemli bir rol oynarken,
alınan kararlarda maliyet davranışlarının gözardı edilmesi işletmeler açısından bir felaketle
sonuçlanabilmektedir. Örneğin, işletmedeki herhangi bir ürün grubunun üretiminin
durdurulması, yöneticilerin sabit ve değişken maliyetleri karıştırması sonucunda kâr tutarında
ciddi bir azalışla sonuçlanabilmektedir. Bu tür sorunların yaşanmaması için yöneticilerin
maliyetlerin çeşitli faaliyet hacimlerinde ne şekilde davranacağını tahmin edebiliyor olması
gerekmektedir.
Bu bölümde öncelikle faaliyet hacmini ve faaliyet hacminde meydana gelen değişim
karşısında göstermiş oldukları değişim temel alınarak sınıflandırılan maliyet türleri ve
özellikleri tanımlanacak, takiben maliyet fonksiyonu ve maliyet fonksiyonun
oluşturulabilmesi için kullanılan yöntemler ele alınacaktır.

3.1. Maliyetlerin Davranışlarına Göre Sınıflandırılması
Maliyet davranışı kısaca bir işletmede, belirli bir faaliyet aralığında, faaliyet hacminde
veya iş ölçüsünde meydana gelen değişimler sonucunda maliyetlerin göstermiş olduğu
değişim olarak tanımlanabilmektedir. Tanımdan da anlaşılmış olduğu üzere maliyet davranışı
doğrudan faaliyet hacminde meydana gelen değişim ile ilgilidir. Faaliyet hacmi ya da iş
ölçüsü aslında çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu anlamda faaliyet hacmi, maliyetle
arasında kurulmak istenen ilişkiye bağlı olarak, üretim miktarıyla, üretim miktarını temsil
etmek üzere işçilik veya makina saatleri ile, tamir-bakım saatleri ile, kullanılan elektriğin
miktarı ile, satış miktarı veya tutarı ile veya satın alınan hammaddenin miktarı ile
ölçülebilmektedir. Ancak bu bölümde faaliyet hacmi daha çok üretim miktarındaki
değişmeler anlamında kullanılmıştır. Maliyetler faaliyet hacmindeki değişim karşısındaki
davranışına göre sabit maliyetler, değişken maliyetler ve karma maliyetler olmak üzere üç
grupta sınıflandırılmaktadırlar.

3.1.1. Sabit Maliyetler
Belli bir zaman dönemi içinde faaliyet hacminden bağımsız olarak ortaya çıkan,
faaliyet hacminin azalıp çoğalmasına karşın, toplam olarak aynı kalan maliyetler sabit
maliyetler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu tanımda iki nokta ön plana çıkmaktadır.
Belirli bir zaman dönemi içinde sabitlik : Sabit maliyetler genellikle kapasite yaratıcı
maliyetler olarak kabul edilmektedirler. Bu nedenle bazen kapasite maliyetleri olarak da
adlandırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu maliyetlerin tutarı, yarattıkları kapasitenin
büyüklüğüne bağlıdır. Sabit maliyetlerin, gerçekten sabit kalabilmeleri için, kapasitenin
değişmemesi gereklidir. Ancak uzun dönemde işletmenin kapasitesi finansal, fiziksel ve
örgütsel yönden artıp azalabilir. Bu durum kaçınılmaz olarak faaliyet hacminde değişikliğe
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sebebiyet vereceği için sabit maliyetleri de etkileyecektir. Başka bir ifade ile sabit maliyetler
uzun dönemde faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişen bir niteliğe bürünürler.
İşte bu nedenle sabit maliyetlerden sözedebilmek için, işletmenin (veya işletme içerisindeki
herhangi bir birimin) elinde bulunan kapasite unsurlarıyla yetinmek durumunda olduğu kadar
uzunlukta bir zaman süresinin esas alınması gerekmektedir. Kapasitede herhangi bir
değişikliğin öngörülmediği bu zaman süresi “kısa dönem” olarak adlandırılır ve ençok
gelecekteki bir bütçe yılını kapsar.
İş hacmindeki dalgalanmalar karşısında sabitlik: Sabit maliyetler, kısa dönemde hiçbir
değişikliğe uğramayan maliyetler olarak anlaşılmaktadır. Ancak bunun mutlak bir sabitlik olarak kabul
edilmesi doğru değildir. Bazı durumlarda bu maliyetlerin tutarının değiştiği de görülmektedir.
Örneğin, kapasite aynı kaldığı halde, yenilenen bir makinanin maliyetindeki yükseklik nedeniyle yıl
içerisinde amortismanlarda bir artış görülebilmektedir. Bu da sabit maliyetlerde bir artış anlamına
gelmektedir. Bu nedenle sabit maliyetlerdeki sabit terimi mutlak bir sabitlik şeklinde değil, çalışma
hacmindeki değişmeler karşısında bir sabitlik olarak kabul etmek en doğrusu olacaktır.
Sabit maliyetler ana grubu içerisinde yeralan çeşitli maliyet kalemleri daha yakından
incelendiğinde bunların yapısal (bağlayıcı) maliyetler ve planlanmış (ihtiyari) maliyetler
olmak üzere iki alt grup meydana getirdikleri görülmektedir.
Faaliyet için gerekli tesisler ve donanım gibi fiziksel bir yapı ile temel bir örgüt ve
finansman yapısına sahip olunması amacı ile katlanılan maliyetler yapısal (bağlayıcı)
maliyetler olarak adlandırılmaktadır. Yapısal maliyetler işletmenin mevcut yapısına sıkı
sıkıya bağlı olduklarından, yapı değişikliklerine gitmeksizin bu maliyetlerin tutarlarını
yönetim kararı ile değiştirmek çok zordur. Bu nedenledir ki, sözkonusu maliyetler çalışanların
geçici olarak tümüyle durdurulması halinde bile ortaya çıkmaya devam etmektedirler.
Her bütçe dönemi içerisinde harcanacak tutarları, o dönemin başında üst yönetim
tarafından saptanan maliyetler planlanmış (ihtiyari) maliyetler olarak adlandırılmaktadırlar.
Bu maliyetlerin büyük bir kısmı mevcut satış kapasitesini gelecekte de koruyabilmek ya da
yeni satışlar sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedirler. Bu maliyet türüne örnek olarak
reklam maliyetleri, araştırma-geliştirme maliyetleri verilebilmektedir. Genellikle ödenek tipi
bütçelerle belirlenen planlanmış maliyetlerin tutarları bütçe dönemleri arasında bazı
farklılıklar gösterebilse de normal olarak dönem içerisinde sabit kaldıkları görülmektedir.
Ancak dönem başında üst yönetim tarafından saptanan bu maliyetlerin olağanüstü durumlarda
dönem içerisinde yine üst yönetim kararı ile değiştirilmesi olanağı her zaman vardır. Yapısal
maliyetler ile planlanmış maliyetler arasıdaki temel farklılık da bu noktada ortaya
çıkmaktadır.
Sabit maliyetlerle ilgili diğer bir nokta, temel olarak faaliyet hacminden bağımsız
olarak toplam maliyet içerisinde sabit kalmasıdır. Ancak birim maliyet cinsinden düşünülecek
olursa, üretilen birim sayısı ile birim başına düşen sabit maliyet arasında doğrusal olmayan bir
ilişki vardir. Başka bir ifade ile üretilen birim sayısı arttıkça birim başına düşen sabit maliyet
tutarı azalırken, üretilen birim sayısı azaldıkça birim başına düşen sabit maliyet tutarı
artacaktır.
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3.1.2. Değişken Maliyetler
Faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişim gösteren maliyetler değişken
maliyetler olarak adlandırılmaktadır. Bu maliyetlerin faaliyetlerin durdurulduğu anda ortadan
kalktığı görülmektedir. Endüstri işletmelerindeki direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik
ve bir kısım genel üretim maliyetleri, ticaret işletmelerindeki satılan malların maliyeti, her iki
grup işletmedeki satış komisyonları, ambalaj malzemesi tüketimi, nakliye ve teslim
maliyetleri ve benzeri satış maliyetleri bu tür maliyetlere örnek olarak verilebilmektedir.
Değişken maliyetlerin faaliyet hacmi ile olan ilişkisi genellikle doğrusal olarak kabul
edilmektedir. Başka bir ifade ile faaliyet hacmi arttıkça değişken maliyetler artmakta, faaliyet
hacmi azaldıkça değişken maliyetler azalmaktadır.
Sabit maliyetlerde olduğu gibi değişken maliyetlerle ilgili diğer bir nokta, değişken
maliyetlerin temel olarak faaliyet hacmi ile doğru orantılı olarak toplam maliyet içerisinde
değişiklik göstermesidir. Ancak durum birim maliyet cinsinden düşünülecek olursa, üretilen
birim sayısı her ne olursa olsun birim başına düşecek değişken maliyet tutarı sabit kalacaktır.

3.1.3. Karma Maliyetler
Bu maliyetler sabit ve değişken maliyetlerin her ikisinin de özelliklerini bünyesinde
barındıran maliyetler karma maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Başka bir ifade ile bu
gruba giren maliyetleri bütünüyle sabit ya da değişken olarak sınıflandırılamamaktadır.
Karma maliyetlerin yarı değişken maliyetler ve yarı sabit maliyetler olmak üzere iki grupta
incelenebilmesi mümkündür.
Faaliyet hacmi sıfır olduğu zaman dahi tümüyle ortadan kalkmayan, ancak faaliyet
hacmindeki değişmelere paralel olarak artıp eksilen maliyetler yarı değişken maliyetler
olarak sınıflandırılmaktadırlar. Başka bir ifade ile bu maliyetler faaliyet durdurulduğu halde
ortaya çıkmaya devam eden sabit kısım ve faaliyet hacmi ile orantılı olarak değişme gösteren
değişken kısım olmak üzere iki unsurdan meydana gelmektedirler.
Kapasite içerisinde belirli faaliyet aralıklarında sabit kalan, ancak bu aralıklar dışına
çıkıldığında sıçramalar gösteren maliyetlerden meydana gelen maliyetler yarı sabit
maliyetler olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu ani sıçramalar nedeniyle, sözkonusu maliyetler
sürekli bir fonksiyon yerine ancak kesikli fonksiyon ile ifade edilebilmektedirler. Bu
maliyetler grafik üzerinde merdiven basamakları görünümü vermeleri nedeniyle basamaklı
maliyetler olarak da isimlendirilmektedirler.

3.2. Maliyet Fonksiyonu
Faaliyet hacmi ile maliyetler arasındaki fonskiyonel ilişki maliyet fonksiyonu ile
tanımlanmaktadır. Bu durumda maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir.
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Toplam Maliyet

= Toplam Sabit Maliyet

+

Toplam Değişken Maliyet

Ancak sözkonusu fonksiyonun matematiksel bir fonksiyon olarak ifade edilebilmesi
için öncelikle toplam değişken maliyetin hesaplanabilmesi, toplam değişken maliyetin
hesaplanabilmesi içinse davranışı en iyi ifade edebilecek bir bağımsız değişkene (faaliyet
hacmine) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değişken belirlendikten sonra sözkonusu maliyetin
davranışı aşağıdaki şekilde ifade edilebilecektir.
Y = a + b(x)
Burada (Y) bağımlı değişken olan toplam maliyeti, (a) toplam sabit maliyeti, (b) birim
değişken maliyeti, (x) ise bağımsız değişken olan faaliyet hacmini ifade etmektedir. Maliyet
davranışı doğru denklemi şeklinde fonksiyon olarak ifade edildikten sonra değişik faaliyet
hacimlerinde beklenen toplam maliyeti hesaplayabilmek için denklem üzerinde (x) ile
gösterilen faaliyet hacim ölçüsü yerine beklenilen hacim verileri konularak sözkonusu faaliyet
hacmi için beklenilen toplam maliyet değerine ulaşılmaktadır. Bu sürecin son aşamasını
hesaplanan gerçekleşmesi beklenen değerler ile fiili değerlerin karşılaştırılıp başarı
raporlarının hazırlanması oluşturmaktadır.

3.3. Maliyet Fonksiyonlarının Oluşturulmasında Kullanılan Yöntemler
Maliyet davranışlarının matematiksel fonksiyon olarak ifade edilmesinde pek çok
yöntem ve teknikten yararlanılmaktadır. Bu yöntem ve teknikler genel olarak analitik yöntem,
muhasebe yöntemi ve matematik ve istatistiki yöntemler olmak üzere üç ana başlık altında
incelenmektedir.

3.3.1. Analitik Yöntem (Mühendislik Yöntemi)
Üretilen mamüllerle ile ilgili maliyet davranışlarının, endüstri mühendisleri tarafından
sözkonusu mamulün üretiminde kullanılabilecek altrenatif üretim methodları, üretimde
kullanılabilecek malzemelerin özellikleri, üretim için ihtiyaç duyulabilecek işçilik ihtiyacı,
makina teçhizat kullanımı ve üretimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan benzeri
unsurların gerçekleştirilecek üretimin verimliliği ve etkinliği üzerindeki etkisine ilişkin
gerçekleştirmiş oldukları analizlerin verileri temel alınarak maliyet fonksiyonlarının tahmin
edildiği yöntemdir. Başka bir ifade ile bu yöntemde üretim fonksiyonuna dayalı olarak girdiçıktı ilişkilerinden hareketle belirlenen maliyet davranışı gelecek faaliyet düzeylerine ilişkin
tahminlerin yapılmasında kullanılmaktadır.
Bu yöntemde maliyetler ile faaliyet düzeyi arasındaki ilişkilerin saptanması iki aşamalı
bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu yöntemdeki ilk aşamayı maliyeti meydana getiren
unsurların tek tek incelenerek, bu unsurlar ile faaliyet hacmi (değişken maliyetler) veya sabit
maliyetler arasındaki fiziksel bağlantıların belirlenmesi oluşturmakta, takiben tespit edilen
fiziksel bağlantılar her bir maliyet unsurunun fiyatlarından yararlanılarak parasal bağlantılar
(maliyet-hacim ilişkileri) şekline dönüştürülmektedir.
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Çoğunlukla mühendisler tarafından saptanan bu fiziksel ilişkiler, maliyet
unsurlarından hangilerinin miktarlarının üretim hacmine bağlı olarak değiştiğini, bu
unsurların ne miktarının üretimin başlatılabilmesi için (sabit), ne miktarının mamul
birimlerinin üretimi için (değişken) gerekli olduğunu, hangi unsurların hangi üretim
aralıklarında (yarı sabit) ve ne miktarlarda sabit kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bundan
sonra yapılacak işlem, ilgili maliyet unsurlarının fiyatlarından yararlanılarak, bu fiziksel
bağlantıları maliyet-hacim ilişkileri (maliyet fonksiyonları) şekline dönüştürülmesi ve
buradan da maliyet fonksiyonun hesaplanmasıdır.
Bu yöntem maliyetler ile faaliyet hacmi arasındaki ilişkilerin temelinde yatan fiziksel
bağlantılardan hareket etmesi nedeniyle, uygulanabildiği maliyet türlerinde genellikle doğru
bilgiler vermektedir. Bu yöntemde maliyet unsurlarının fiyatlarının ancak sözkonusu fiziksel
ilişkiler saptandıktan sonra devreye girmesi, bir yandan geçmiş dönemlerde meydana gelmiş
fiyat değişmelerinin maliyet-hacim bağlantılarını gölgelemesine olanak vermemekte, öte
yandan da fonksiyonlar saptadıktan sonra ortaya çıkacak fiyat değişimlerinin etkilerinin
kolaylıkla dikkate alınabilmesini sağlamaktadır.Buna ilave olarak bu yöntemde mühendislik
esaslarından hareket edilerek saptanan fiziksel ilişkiler, aslında ilgili maliyet unsurları ile
faaliyet hacmi arasında olması gereken teknik ilişkilerdir. Bu nedenle sözkonusu ilişkilerin
bilinmesi, fiili çalışmalar sırasında ortaya çıkan verimsizlik ve savurganlıklar saptanarak
maliyet kontrolü yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Analitik yöntemin bir diğer üstün yanı, geçmişe ait kayıt ve gözlemlerin bulunmadığı
ya da yetersiz olduğu durumlarda maliyetlerin davranış biçimlerinin belirlenmesinde
kullanılabilecek tek yöntem olmasıdır. Bunun yanısıra, maliyetlerin normal faaliyet aralığı
dışına çıkıldığında veya üretim teknolojisinde ya da kapasitede yapılması düşünülen
değişikliklerden sonra nasıl bir davranış göstereceklerinin tahmininde de bu yöntem
muhasebe yöntemine ya da matematik ve istatistik tekniklere yardımcı olarak
kullanılabilmektedir.
Ancak bu yararları ile beraber uygulamasının maliyetli olması ve çok zaman alıcı
olması açılarından birtakım dezavantajlara sahiptir. Aynı zamanda araştırma, geliştirme,
pazarlama vb. bireysel maliyet kalemlerinin girdi-çıktı arasındaki fiziksel ilişkiler açısından
analizi her zaman pratik olmayabilmektedir.

3.3.2. Muhasebe Yöntemi
Maliyet fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan bir diğer yöntem de
muhasebe yöntemidir. Bu yöntem geçmişteki muhasebe verilerine ve muhasebecinin
deneyimine dayalı olarak işleyen, muhasebe hesap ve hesap kayıtlarından hareket edilen bir
yöntem olması sebebi ile muhasebe yöntemi adını almıştır.
Bu yöntemin esası, hesap planında yer alan maliyet hesaplarının sabit ve değişken
olmak üzere ikili bir ayırıma tabi tutulması ve bu ayırımın ışığı altında, geçmiş dönemlerde
söz konusu maliyet hesaplarına kaydedilmiş tutarlardan hareket edilerek, önce sabit ve
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değişken maliyetlerin belirlenmesi, sonra da maliyet fonksiyonunun saptanması şeklinde
özetlenebilmektedir.
Muhasebe yöntemi, uygulanması kolay ve dolayısıyla ucuz bir yöntemdir. Ancak, bu
kolaylığının yanında maliyetleri sabit ve değişken şeklinde iki gruptan birine sokmakla
yetinenerek, yarı değişken maliyetlere yer vermemesi, yöntemin önemli bir sakıncası olarak
kabul edilmektedir. Bu bakımdan, tümüyle sabit ya da tümüyle değişken olarak nitelenmeleri
uygun düşmeyen yarı değişken maliyet kalemleri sözkonusu olduğu zaman, bu maliyetlere
ilişkin fonksiyon parametrelerinin matematik ve istatistik tekniklerle saptanması, muhasebe
yönteminin ise diğer maliyet kalemleri üzerinde uygulanması daha uygun olacaktır.

3.3.3. Matematik ve İstatistik Yöntemler
Maliyetler ve faaliyet hacimleri arasındaki ilişkilerin saptanmasında mühendislik ve
muhasebe yöntemlerine yardımcı olarak ya da bu yöntemlerin yerine kullanılabilen diğer
yöntemler matematik ve istatistik yöntemler olarak isimlendirilmektedir. Bu yöntemlerin
esası, incelenen maliyetler ile faaliyet hacmi arasında geçmiş birkaç döneme egemen olmuş
ilişkilerin matematik ve istatistik yollardan açığa çıkarılmasıdır. Bu yöntemlerin diğer iki
yönteme göre en önemli üstünlüğü, hem değişken, hem sabit hem de karma maliyetlere
uygulanabilmesi ve doğrudan doğruya toplam maliyet fonksiyonunun saptanmasında
kullanılabilmesidir.
Maliyet fonksiyonlarındaki parametrelerin belirlenmesinde kullanılan matematik ve
istatistik yöntemler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Ancak genel olarak bu
yöntemler grafik yöntemi, en yüksek en düşük noktalar yöntemi, en düşük kareler yöntemi ve
çoklu kareler yöntemi olmak üzere dört ana grupta sınıflandırılmaktadırlar.

3.3.3.1. Grafik Yöntemi
Bu yöntem, incelenen maliyetin geçmiş birkaç döneme ait tutarları ile aynı dönemdeki
faaliyet hacimleri esas alınarak, her dönemin dağılım grafiği adı verilen bir grafik üzerinde
ayrı bir nokta halinde işaretlenmesi, göz kararı ile bu noktaları ortalayan bir regresyon
doğrusunun çizilmesi ve bu doğrunun eğimi ile başlangıç noktasının hesaplanması şeklinde
uygulanmaktadır.
Açıkça görülmüş olduğu üzere bu yöntem objektiflikten uzak bulunmaktadır. Bunun
nedeni, çizilen toplam maliyet doğrusunun kişisel yargı ve görme yeteneğine bağlı olmasıdır.
İki ayrı kişinin göz kararı ile çizdikleri doğrular kimi zaman birbirinden çok farklı
olabilmekte, bu da aynı verilerden yararlanarak değişik fonksiyonların saptanması sonucunu
doğurmaktadır. Bu açıdan, dağılım grafiği üzerindeki noktaların açık bir maliyet-hacim
ilişkisini gösterdiği durumlar dışında, bu tekniğin kullanılması kuşku ile karşılanmalıdır.
Özellikle grafik üzerinde çeşitli dönemleri temsil eden noktalar fazlaca dağınık görünümde ve
saptanacak fonksiyon da önemli kararlara ışık tutacak durumda ise, son derece basit olan bu
tekniğin uygulanmasından kesinlikle kaçınmak gerekmektedir.
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3.3.3.2. En Yüksek ve En Düşük Noktalar Yöntemi
Maliyet fonksiyonun belirlenmesinde kullanılan matematik ve istatistik yöntemlerden
bir diğeri ise en yüksek ve en düşük hacimler yöntemidir. Bu yöntemde faaliyet hacim
ölçüsünü gösteren bağımsız değişkenlerin en düşük ve en yüksek noktalarından yola çıkarak,
bu noktalardaki maliyet ve hacim değişiminin yardımı ile ilgili maliyet fonksiyonu
belirlenmektedir.
Bu yöntemde kişisel yargıların kullanılmaması grafik tekniğine göre bir üstünlük
olarak kabul edilse de hesaplama yapılırken yalnızca en yüksek ve en düşük noktaların
dikkate alınması eleştiri konusu olmaktadır. Başka bir ifade ile maliyet fonksiyonu
oluşturulurken sadece en uç noktalardaki veriler dikkate alınmakta ancak dönem içerisinde
sözkonusu verilerde meydana gelen dalgalanmalar dikkate alınmamaktadır. Bu da yöntem
sonucu ulaşılan maliyet fonksiyonun geçerliliğine gölge düşürmektedir. Bu nedenle bu
tekniğin grafik tekniği ile birlikte kullanılması daha uygun olmaktadır. Bir örnek yardımı ile
açıklanacak olursa:
Faaliyet Düzeyi

Gerçekleşen

Hasta Günü

Bakım Maliyeti

Ocak...............

11,200

15,800

Şubat..............

14,200

17,000

Mart...............

10,000

14,800

Nisan.............

13,000

16,400

Mayıs.............

14,600

18,200

Haziran..........

16,000

19,600

Temmuz.........

12,400

15,600

Ay

Y = a + bX olarak ifade edilen maliyet fonksiyonunun bu yöntem kullanılarak tahmin
edilebilmesi için öncelikle fonsiyonun birim değişken maliyetini (b)nin hesaplanması
gerekmektedir.
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𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 =

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚

Birim değişken maliyetin yukarıdaki formül yardımı ile hesaplabilmesi için elimizde olan
veriler arasından en yüksek ve en düşük faaliyet düzeyi ve sözkonusu faaliyet düzeyindeki
maliyet tutarları tespit edilmeli ilgili tutarlar formuldeki yerine konularak birim değişken
maliyet hesaplanmalıdır.
Gerçekleşen

Hasta-Günü

Bakım Maliyeti
En Yüksek Faaliyet Düzeyi (Haziran)

16,000

19,600

En Düşük Faaliyet Düzeyi(Mart)

10,000

14,800

6,000

4,800

𝑏=

4,800
= 0,80
6000

Birim değişken maliyet hesaplandıktan sonra, birim değişken maliyetin
hesaplanmasında kullanılan en yüksek ya da en düşük noktalardan birinin verileri kullanılarak
fonksiyonun sabit kısmı tahmin edilmektedir.
14,800 = 𝑎 + 0,80.10,000

Böylece formülün sabit kısmı da 3,400 olarak tahmin edilmiştir.
𝑌 = 3,400 + 0,80𝑋

3.3.3.3. En Küçük Kareler Yöntemi

Bu yöntem dağılım grafiğindeki çeşitli noktalardan olan düşey uzaklıkların karelerinin
toplamının en düşük olduğu denklemin saptanmasıdır. Başka bir ifade ile öyle bir maliyet
doğrusu çizilmelidir ki, grafikte bu doğru ile geçmiş dönemlerde gözlenmiş gider ya da
maliyetleri temsil eden çeşitli noktalardan her biri arasındaki düşey uzaklıkların (doğrudan
sapmaların) kareleri toplamı, çizilecek diğer bütün doğrulardan daha düşük olmalıdır. Bu
doğrunun denklemi ise maliyet fonksiyonudur.
En küçük kareler yönteminde fonksiyon parametrelerinin belirlenmesinde normal
denklemler adı verilen denklem sisteminden yararlanılmaktadır.
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∑ y = a ∑ x + bn
∑ xy = a ∑ x2 + b ∑ n
Burada “y” geçmiş dönemlerin her birinde gözlenmiş olan maliyet tutarını; “x” her bir
dönemin iş hacimlerini; “n” gözlem yapılmış olan dönem sayısını; “∑” ise toplamları
belirtmektedir. Eğer toplam maliyet fonksiyonu saptanıyorsa, “a” birim değişken maliyeti
yani toplam maliyetin değişme oranını; “b” ise toplam sabit maliyeti gösterecektir. Eğer bir
maliyet türüne ait fonksiyon hesaplanıyorsa, “a” bu maliyetin değişme oranını; “b” ise sabit
kısmını ortaya koyacaktır. Burada amaç “a” ve “b” parametrelerini saptamaktır.
Bu teknik hem kişisel yargılara yer bırakmamakta, hem de maliyet veya gider
fonksiyonunu gözlenen değerlere en yakın düşecek biçimde saptamaktadır. Bu teknik de
anormal ilişkilerden etkilenmektedir. Unutmamak gerekir ki, gözlem sayısı ne denli fazla
olursa, bu tekniğin gerçek maliyet – hacim ilişkisini ortaya çıkarabilme şansı o denli
artmaktadır.
Bu yöntem yalnızca doğrusal maliyet fonksiyonlarının saptanmasında değil, aynı
zamanda eğrisel fonksiyonlarda da kullanılma olanağına sahip bir tekniktir.
Bu teknik kullanılarak saptanan maliyet-hacim ilişkisinin gözlem süresi içerisinde
maliyetlerde (veya giderlerde) meydana gelmiş olan değişmeleri ne oranda açıklayabildiği
belirlenebilmektedir.
Bu yöntem, maliyetleri etkileyen birden fazla iş ölçüsünü veya iş hacmi dışındaki
diğer etkenleri de gözönüne alabilmektedir.

3.3.4. Çoklu Regresyon Yöntemi
Maliyet fonksiyonlarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerde karma
maliyetlerde tek bir unsurun değişken maliyeti etkilediği varsayımı üzerinden hareket
edilmektedir. Ancak bazı durumlarda karma maliyetlerin değişken kısmını etkileyen birden
fazla unsurun olabilmesi mümkündür. Örneğin nakliye maliyeti hem taşınan ürün sayısı ile
hem de bu ürünlerin ağırlığına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bu gibi durumlarda,
çoklu regresyon yönteminin kullanılması bir gerekliliktir. Çoklu regresyon yöntemi bir
maliyet fonksiyonunda bağımlı değişkenin birden fazla unsurdan etkilendiği zamanlarda
kullanılan bir yöntemdir. Birden fazla unsurun, değişkenin hesaplamalara dahil edilmesi her
ne kadar durumu daha karmaşık hale getiriyor olsa da, bu hesaplamaların yapılmasında
izlenecek temel ilkeler en küçük kareler tekniği ile tamamen aynıdır.

3.4. Maliyet-Hacim İlişkilerinin Saptanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Maliyet fonksiyonlarının saptanmasında kullanılan yöntemleri uygulanması sırasında
en uygun faaliyet hacminin seçimi, hesaplamanın yapılacağı dönem uzunluğunun
belirlenmesi, işletme tarafından uygulanan muhasebe yöntem ve politikalarının etkisi başta
olmak üzere pek çok sorunla karşılaşılabilmektedir.
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Maliyet fonksiyonlarının belirlenmesinde faaliyet hacminin başka bir ifade ile
fonksiyonlardaki “x” in ne ile nasıl ölçüleceği konusu, yanlış faaliyet hacminin seçilmesi
yürütülen analizlerin anlam ve değerini ortadan kaldıracağı için büyük bir önem taşımaktadır.
Bu nedenle faaliyet hacmi seçilirken aşağıda yer alan şu noktalara dikkat edilmelidir.




Seçilecek faaliyet hacmi, ilgili maliyetleri önemli derecede etkileyebilen ya da en
azından bu maliyetlere paralel olarak değişen bir ölçü olmalıdır.
Seçilecek faaliyet hacmi, çalışma (etkinlik) hacmi dışındaki etkenlerde meydana gelen
değişmelerden fazla etkilenmeyen bir ölçü olmalıdır.
Seçilecek faaliyet hacminin saptanıp izlenmesi kolay olmalıdır.

Maliyetlerle faaliyet hacmi arasındaki ilişkilerin incelenmesinde karşılaşılan bir diğer
sorun da, sözkonusu ilişkilerin ne kadar uzunlukta bir dönem esas alınarak saptanacağı
konusudur. Analizlerde esas alınacak dönemlerin maliyetlerle iş hacmi arasındaki ilişkiler
belli olacak kadar uzun, ancak diğer etkenlerin maliyetlerde önemli değişmelere yol
açmayacak kadar kısa olması gerekmektedir.
Maliyetlerle iş hacmi arasındaki bağlantıların saptanması ile belli başlı sorunların bir
diğeri de yönetim politikalarının ve muhasebe uygulamalarının maliyetlerin davranış
biçimlerini etkileyerek, bazen gerçekte varolan ya da normal olarak var olacağı düşünülen
maliyet-hacim ilişkilerini değiştirebilmesidir.
Maliyetlerle faaliyet hacmi arasındaki ilişkilerin saptanmasıyla ilgili diğer sorunları ise
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.








Bir kısım maliyetler faaliyet hacmindeki yükselmelere karşı oldukça duyarlı oldukları
halde, faaliyet hacmindeki azalmalara çok daha yavaş tepki gösterebilmektedirler.
İstatistiksel analizler sonucunda bir kısım maliyetler için negatif parametreler
saptanmış olabilmektedir.
Geçmiş dönemlerden bazılarında, incelenen maliyetleri etkileyen malzeme sıkıntısı,
grev, önemli bir makinanin bozulması vb. gibi olağan dışı olaylar meydana gelmiş
olabilir. Geçmiş dönemlere ait verilerden hareket eden yöntem ve teknikler
uygulanırken, bu gibi anormal dönemlerin başlangıçta saptanması ve analiz dışı
bırakılması gerekmektedir. Aksi halde elde edilen fonksiyonlar, incelenen maliyetler
ile faaliyet hacmi arasında normal ilişkileri yansıtmayacaktır.
Matematik ve istatistik tekniklerin uygulanması sırasında, zaman içerisinde maliyet
unsurlarının fiyatlarında meydana gelen artışlardır. Bu durum gözlem dönemleri
arasında tutarsızlık yaratmakta ve gerçekte varolan maliyet-hacim ilişkilerinin
saptanmasını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.
Tarihsel verilerin incelenmesi veya analizi sonucu elde edilen maliyet-hacim ilişkleri,
genellikle yalnızca işletmenin ya da maliyet yerinin normal olarak etkinliğini
sürdürdüğü çalışma aralığı içerisinde geçerlidir.
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3.5. Katkı Tipi Gelir Tablosu
Maliyetlerin sabit ve değişken olarak sınıflandırılması, maliyetlerin tahmin edilmesi ve
bir performans göstergesi olarak gösterilmesi konusunda işletme yönetimlerine önemli
katkılarda bulunduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu sınıflandırma katkı tipi gelir
tablosunun oluşturulmasında kritik kabul edilen temel noktayı oluşturmaktadır. Katkı tipi
gelir tablosunun en önemli özelliği, yöneticilerin planlama, kontrol ve karar verme
fonksiyonlarını tam anlamı ile yerine getirebilmeleri için maliyetlerin sabit ve değişken olarak
net bir şekilde sınıflandırıldığı bir gelir tablosunun hazırlanmasını mümkün kılmasıdır.
Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tablosu, işletmenin üretim, yönetim ve satış
fonksiyonlarına odaklanılarak fonksiyon temelli hazırlanmakta ve maliyetlerin sabit ya da
değişken olarak sınıflandırılması yapılmamaktadır. Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir
tablosu işletme dışı çıkar gruplarına yapılacak raporlamada yeterli olmasına karşın, işletme içi
raporlama açısından yeterli olmamaktadır. İşletme yönetimi, planlama, kontrol ve karar verme
faaliyetlerini yerine getirirken bu faaliyetlerinin temellerini oluşturacak yapıda organize
edilmiş bilgiye ihtiyaç duymakta ve katkı tipi gelir tablosu da yönetimin ihtiyaç duyduğu bu
bilgiyi sağlamaktadır. Bir örnek yardımı ile açıklanacak olursa:
Geleneksel Yaklaşım Gelir Tablosu
(maliyetler fonksiyonlarına göre sınıflandırılmaktadır)
Satışlar..........................................

24,000

Satışların Maliyeti.........................

12,000

Brüt Kâr Marjı..............................

12,000

Satış ve Genel Yönetim Giderleri
Satış.................................

6,200

Pazarlama..........................

3,800

Net Faaliyet Kârı...........................

10,000
2,000

Katkı tipi gelir tablosunda ise öncelikle sabit ve değişken olarak sınıflandırılan
maliyetlerin değişken kısmı satışlardan düşülmekte katkı payına(marjına) ulaşılmaktadır.
Katkı payı satışlardan değişken maliyetler düşüldükten sonra ulaşılan ve işletmenin
sözkonusu dönemde sabit maliyetlerinin karşılayan ve kârına katkı da bulunan tutardır.
Katkı tipi gelir tablosu işletmelerin planlama ve karar verme amacı ile kullanmış
oldukları bir gelir tablosu türüdür. Maliyet davranışları temel alınanarak hazırlanan bu tablo,
işletme yönetiminin maliyet-hacim-kâr analizleri yapmalarını, performans değerlemesi ve
bütçeleme faaliyetlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak,
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katkı yaklaşımı, yöneticilerin ürünlerin fiyatlandırılması, sınırlı kaynakların kullanılması,
satınalma ya da üretme gibi kararları verebilemeleri konusunda da destek olmaktadırlar.Bir
önceki örnekte kullanılan veriler kullanılarak farklı bir sınıflandırma ile katkı tipi gelir tablosu
hazırlanacak olursa:
Katkı Tipi Gelir Tablosu
(maliyetler davranışlarına göre sınıflandırılmaktadır)
Satışlar.......................................................

24,000

Değişken maliyetler:
Değişken üretim maliyeti..............

4,000

Değişken satış maliyeti.................

1,200

Değişken genel yönetim maliyeti..

800

Katkı payı (marjı)......................................

6,000
18,000

Sabit maliyetler:
Sabit üretim maliyeti.....................

8,000

Sabit satış maliyeti........................

5,000

Sabit genel yönetim maliyeti.........

3,000

Net faaliyet kârı.........................................

16,000
2,000
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Faaliyet düzeyinde meydana gelen değişimler karşısında maliyetlerin ne tepki verip ne
şekilde değişebileceğini tahmin edebilme becerisi, karar verme, faaliyetleri kontrol etme ve
performans değerleme konularında oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu bölümde öncelikle
maliyet davranışı kavramı ele alınmış, takiben davranışlarına göre her bir maliyet sınıfıdeğişken maliyetler, sabit maliyetler, karma maliyetler - ve özellikleri tek tek incelenmiştir.
Karma maliyetler bünyesinde hem sabit hem değişken maliyet unsurlarını barındıran bir
maliyet türü olup, Y = a + bX şeklinde bir maliyet fonksiyonu ile ifade edilmektedir. Bu
fonksiyonda Y toplam maliyet, a toplam sabit maliyet, b birim değişken maliyet ve X faaliyet
düzeyini sembolize etmektedir. Karma maliyetlerin sabit ve değişken bileşenlerinin tahmin
edilmesi ve bir maliyet fonksiyonunun oluşturulmasında geçmiş dönem verilerinden
yararlanılar çok çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Yöneticiler pek çok konuda karar
alırken davranışlarına göre sınıflandırılan maliyetlerden yararlanmaktadırlar. Katkı tipi gelir
tablosu maliyetleri davranışlarına göre sınıflandırması sebebi ile yöneticilerin pekçok konuda
karar vermesine yardımcı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi davranışlarına göre maliyet türlerinden değildir?
a)
b)
c)
d)

Değişken maliyetler
Batmış maliyetler
Sabit maliyetler
Karma maliyetler

2) Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyettir?
a)
b)
c)
d)

Direkt işçilik ücreti
Üretimde kullanılan hammadde
Üretimde kullanılan yardımcı malzeme
Üretimde kullanılan makinalerin amortismanı

3) Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyettir?
a)
b)
c)
d)

Satış personeline ait aracın amortismanı
Yönetici sekreterinin maaşı
Üretimde kullanılan hammadde
Fabrika makinalerinin amortismanı

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Katkı tipi gelir tablosunda maliyetler fonksiyonlarına göre sınıflandırılır
b) Katkı tipi gelir tabloları yöneticiler tarafından alacakları kararlarda geleneksel
yaklaşımla hazırlanan gelir tablolarına göre daha fazla kullanılmaktadır
c) Geleneksel yaklaşımda hazırlanan gelir tablosunda maliyetler davranışlarına göre
sınıflandırılırlar.
d) Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tabloları yöneticilere alacakları kararlarda
katkı tipine göre hazırlanan gelir tablolarına göre daha faydalı olurlar
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşletmenin satışları ile sabit maliyetlerinin farkına katkı payı denilmektedir
b) Faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişim gösteren maliyetler
değişken maliyetlerdir.
c) Sabit ve değişken maliyetlerin her ikisinin de özelliklerini bünyesinde barındıran
maliyetler karma maliyetlerdir
d) Belli bir zaman dönemi içinde faaliyet hacminden bağımsız olarak ortaya çıkan,
faaliyet hacminin azalıp çoğalmasına karşın, toplam olarak aynı kalan maliyetler
sabit maliyetlerdir
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6) Aşağıdakilerden hangisi maliyet fonksiyonunun tahmininde kullanılan yöntemlerden
biri değildir?
a)
b)
c)
d)

Mühendislik yöntemi
Muhasebe yöntemi
En yüksek noktalar yöntemi
Analitik yöntem

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her bütçe dönemi içerisinde harcanacak tutarları, o dönemin başında üst yönetim
tarafından saptanan maliyetler yapısal maliyetlerdir
b) Karma maliyetler bütünüyle sabit ya da değişken olarak sınıflandırılamayan
maliyetlerdir
c) Sabit maliyetler çoğu zaman kapasite yaratıcı maliyetler olarak kabul edilirler
d) Sabit maliyetler kısa dönemde değişikliğe uğramayan maliyetlerdir
8 – 10. soruları aşağıdaki verileri kullanarak cevaplayınız.
X işletmesinin 6 aylık verileri aşağıdaki gibidir:
Aylar

Makina Saati

Karma Maliyet

Ocak

1,600

12,500

Şubat

1,900

14,000

Mart

1,500

11,500

Nisan

1,550

12,000

Mayıs

2,000

14,500

Haziran

1,700

13,000

8) En yüksek ve en düşük noktalar yöntemini kullanıldığı varsayımı altında, birim
değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

5
6
8
4
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9) En yüksek ve en düşük noktalar yönteminin kullanıldığı varsayımı altında, toplam
sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

2,500
2,900
2,700
2,800

10) İşletme gelecek ay 2,500 makina saati çalışmayı planlamaktadır. Katlanacağı toplam
maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

17,900
17,500
17,700
17,800

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) b
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4. MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ - 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
Kâr Fonksiyonu ve Kullanım Alanları
Başabaş Noktasının Hesaplanması
Maliyet-Hacim-Kâr Analizlerinin Dayandığı Varsayımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Maliyet-hacim-kâr analizi nedir? Ne amaçla kullanılır?
Kâr fonksiyonu nedir? Kullanım alanları nelerdir?
Başabaş analizi nedir?
Güvenlik payı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maliyet-Hacim-Kâr Analizi

Maliyet-Hacim-Kâr arasındaki
ilişkileri kavrayıp, analiz edip,
yorumlayabilmek.

Kâr Fonksiyonunun
Kullanım Alanları

Kâr fonksiyonunun kullanım
alanlarını kavramak.

Başabaş Noktasının
Hesaplanması

Başabaş
noktasının
nasıl
hesaplanıp, yorumlanacağını
anlamak.

Maliyet-Hacim-Kâr
Analizlerinin Dayandığı
Varsayımlar

Maliyet-hacim-kâr
analizi
yapılırken bu analizlerin hangi
varsayımlara
dayandığını
anlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

84

Anahtar Kavramlar






Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
Kâr Fonksiyonu
Başabaş Noktası
Güvenlik Payı
Faaliyet Kaldıracı
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Giriş
Maliyet-hacim-kâr analizi bir işletmedeki kârın satış fiyatı, satış miktarı, birim
değişken maliyetler, toplam sabit maliyetler ve satılan ürün kombinasyonundan nasıl ve ne
şekilde etkilendiğine odaklanan ve yöneticilerin işletmedeki maliyet-hacim ve kâr arasındaki
ilişkiyi anlamasını sağlayan çok önemli bir araçtır. Bu analiz işletmenin kârlılığını etkileyen
sözkonusu faktörleri dikkate aldığı için pek çok işletme kararında hayati bir önem
taşımaktadır. İşletme tarafından hangi ürün ya da hizmetlerin sunulacağı, nasıl
fiyatlandırılacağı, hangi pazarlama stratejisinin uygulanacağı, nasıl bir maliyet yapısının
oluşturulacağı sözkonusu işletme kararları arasında yeralmaktadır.
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4. MALİYET – HACİM – KÂR ANALİZLERİ-1
Maliyet-hacim-kâr analizi, maliyet-hacim-kâr ilişkilerini bir arada ele alarak, gerek
sözkonusu ilişkilerin gerekse bu ilişkilerde çeşitli nedenlerle meydana gelen değişmelerin kâr
üzerindeki etkilerini tahmin etmek amacıyla yöneticiler tarafından sıklıkla kullanılan önemli
analiz tekniklerinden birisi olup işletme kararları açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Maliyet-hacim-kâr analizi, ana hatları ile işletmelerin kârlılığının satış fiyatları, satış
miktarı, birim değişken maliyet, toplam sabit maliyet ve satılan ürünlerin kombinasyonuna
bağlı olarak ne şekilde etkilendiği konusuna odaklanmakta ve satış hacmi ile kâr arasındaki
ilişkileri yansıtan kâr fonksiyonun ve bu fonksiyondaki parametrelerde kaydedilen
değişmelerin incelenmesini kapsamaktadır.
Bu bölümde öncelikle kâr fonksiyonu ve kâr fonksiyonunun bileşenleri ele alınacak,
takiben kâr fonksiyonunun kullanım alanları tek tek incelenecektir.

4.1. Kâr Fonksiyonu
Bir işletmenin belirli bir dönemde elde edeceği toplam kâr miktarı, dönemin toplam
geliri ile toplam maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu ilişkiyi temsil eden
fonksiyona ise kâr fonksiyonu adı verilmekte ve bu fonksiyon en genel haliyle aşağıdaki
eşitlik şeklinde ifade edilmektedir.
𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐊â𝐫 = 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐆𝐞𝐥𝐢𝐫 − 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭

Ancak yukarıdaki eşitlikte açıkça görüldüğü üzere bu fonksiyon ayrıntılı olarak kârı
belirleyen temel etkenlere yer vermemekte dolayısıyla kâr planlaması açısından çoğu zaman
yeterli bulunmamaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek ve işletmenin bir dönem süresince
elde ettiği kâr ve bu kârı etkileyen etkenleri detaylı olarak inceleyebilmek için kâr fonksiyonu
satış miktarının ve satış tutarının fonksiyonu olarak iki şekilde ifade edilmelidir.

4.1.1. Satış Miktarının Fonksiyonu Olarak Kâr
Tek tip mamul üzerinde iş yapan ve esas faaliyet dışı herhangi bir gelir kaynağı
bulunmayan bir işletmede, işletmenin belirli bir dönemde sağlayacağı toplam gelir, ilgili
mamulün birim satış fiyatı ile toplam satış miktarının çarpımı kadar olmaktadır. Satış fiyatı
“f”, satış miktarı ise “x” olarak gösterilecek olursa dönemin toplam gelirine (TG) ilişkin
aşağıdaki eşitlik yazılabilmektedir.
𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐆𝐞𝐥𝐢𝐫 = 𝐟𝐱

İşletmenin toplam dönem maliyeti toplam değişken maliyet ve toplam sabit maliyet
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Dönemin toplam sabit maliyeti “a” , toplam değişken
maliyeti ise ilgili mamulün birim değişken maliyeti “b” ile satış miktarının “x” çarpımı ile
sembolize edilecek olursa dönemin toplam maliyetine ilişkin aşağıdaki eşitliğin yazılabilmesi
mümkün olacaktır.
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𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 = 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 + 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭
𝐓𝐌 = 𝐚 + 𝐛𝐱

Her iki eşitlikten yola çıkarak kâra (K) ilişkin aşağıdaki eşitlik yazılabilecektir.
𝐊 = 𝐓𝐆 − 𝐓𝐌

= 𝐟𝐱 − (𝐚 + 𝐛𝐱)

= 𝐟𝐱 − 𝐚 − 𝐛𝐱

= (𝐟 − 𝐛)𝐱 − 𝐚

Yukarıdaki eşitlikte yeralan (f - b) katkı payı ya da marjinal kâr olarak da ifade
edilmektedir. Çünkü parantez içerisinde yeralan bu ifade, sözkonusu mamulün birim satış
fiyatı ile birim değişken maliyeti arasındaki farktır. Başka bir ifade ile her bir birim mamulün
o birime ait değişken maliyet karşılandıktan sonra geriye bırakmış olduğu payı
göstermektedir. Bu açıklamaların ışığında yukarıdaki eşitliğin aşağıdaki şekilde de ifade
edilmesi mümkündür.
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐊â𝐫ı = (𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı × 𝐒𝐚𝐭ış 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫ı) − 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭

Katkı payının satış miktarı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar toplam katkı payını
ifade eder ve bu tutar dönemin toplam sabit maliyetinin üzerinde kaldığı sürece kâr, altında
kaldığı sürece zarar sözkonusudur. Bu konu bir örnek yardımı ile açıklanacak olursa:
C işletmesinde üretilen mamüllerin birim değişken maliyeti 8 lira, işletmenin yıllık
toplam sabit maliyeti ise 720,000 liradır. İşletme bu mamullerin birimini 20 liradan
satmaktadır.
Bu bilgiler ışığında işletmenin yıllık kâr fonksiyonunun aşağıdaki gibi yazılması
mümkündür.
K = (f − b)x − a

K = (20 − 8)x − 720,000
K = 12x − 720,000

Buradan da açıkça anlaşıldığı üzere bir birim mamul işletmeye 12 lira katkı payı
yaratmaktadır.

4.1.2. Satış Tutarının Fonksiyonu Olarak Kâr
Bazı durumlarda kârın satış miktarının değil de satış tutarının bir fonksiyonu olarak
ifade edilmesi gerekli olmaktadır. Özellikle birkaç çeşit mamulün üretimini yapan
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işletmelerde toplam satış miktarı, her bir mamulden satılan birimler toplamı kadar olacaktır.
Mamuller arasında önemli farklılıklar olması ve/veya her bir mamul için ayrı bir ölçü birimi
kullanılıyor olması durumunda, bu mamullerin toplam satış miktarını kullanarak kâr
hesaplaması yapmak sağlıklı olmayacaktır. Bu nedenle satış miktarı yerine tüm mamuller için
ortak ölçü birimi üzerinden hesaplanan satış tutarı üzerinden kâr fonksiyonunu oluşturmak
daha makul sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.
Dönem kârının satış miktarının (satılan birim sayısının) bir fonksiyonu olarak ifade
edildiği durumda, her birimin sabit maliyet ve kâr için bıraktığı katkı payı esas alınmıştır.
Dönem kârının satış tutarının bir fonksiyonu olarak ifade edildiği durumda ise satışlardan
sağlanan beher liranın değişken maliyeti karşıladıktan sonra geriye bıraktığı kısım ana odak
noktasını oluşturmaktadır. Bu kısım satılan her birimin sağladığı katkı payının birim satış
fiyatına bölünmesi sureti ile hesaplanır ve katkı oranı olarak ifade edilmektedir.

𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐒𝐚𝐭ış 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭ı − 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭
𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐒𝐚𝐭ış 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭ı

𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐊â𝐫ı = (𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐎𝐫𝐚𝐧ı × 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫) − 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭

Daha önce üzerinde çalışılan C işletmesi örneğinde işletmenin birim mamul satış fiyatı
20 lira, birim değişken maliyeti 8 lira, yıllık toplam sabit maliyeti ise 720,000 liradır. Katkı
oranı kullanılarak kâr fonksiyonunun aşağıdaki gibi yazılabilmesi mümkündür.
Katkı Oranı =

20 − 8
= 0,60 (%60)
20

K = 0,6x − 720,000

Bu fonksiyonda “x” satış tutarı olarak kabul edilmiştir.

4.2. Kâr Fonksiyonunun Kullanım Alanları
Kâr fonksiyonu işletmelerde başabaş noktasının hesaplanması, çeşitli satış
hacimlerinde ulaşılacak kârın ve hedef kârı sağlayan satış hacminin tahmin edilmesi gibi çok
çeşitli amaçlarla kullanılması mümkündür.

4.2.1. Başabaş Noktası Analizleri
Başabaş noktası, bir işletmede toplam gelirinin toplam maliyete eşit olduğu nokta,
başka bir ifade ile işletmenin kârının sıfır olduğu nokta olarak tanımlanmaktadır. Ancak
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başabaş noktası analizlerinin birtakım varsayımlara dayandığı dayanmaktadır. Başabaş
noktası analizlerinin dayandığı varsayımları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.






Başabaş noktası analizlerinde birim satış fiyatı sabittir.
Maliyetler doğrusal olup, sabit ve değişken olarak sınıflandırılabilmektedir.
Maliyetlerin değişken unsuru birim başına sabitken, sabit maliyetler belirli bir faaliyet
aralığında toplamda sabittir.
Birden fazla mamul üreten işletmelerde ürün kombinasyonu sabittir.
İmalat işletmelerinde daima üretilen mamul kadar satış yapılmaktadır.

Uygulamada bu varsayımların bir kısmı ihlal edilebilmekte, bu durumda
gerçekleştirilecek maliyet-hacim-kâr analizlerinin sonuçlarının isabetli olması güç olmaktadır.
Maliyet-hacim-kâr analizlerinde karşılaşılabilecek en büyük tehlike yöneticilerin faaliyet
aralığı dışında bir faaliyet hacmini tasarlamalarıdır. Örneğin, bir yöneticinin işletmenin satış
miktarını daha önce hiç denenmemiş bir düzeye çıkarmayı düşünmesi durumunda, böyle bir
kararın alınması birim satış fiyatı, sabit maliyetler ve satışı yapılan ürün kombinasyonunda
değişikliğe gidilmesini gerektirebilmektedir. Bu durum da yukarıda sıralanan tüm
varsayımları ihlal etmektedir.
Bir işletmenin başabaş noktasının hesaplanmasında eşitlik yöntemi ve katkı payı
yöntemi olmak üzere iki yöntemden yararlanılabilmektedir.
Eşitlik yöntemi bir önceki bölümde ele alınmış olan katkı tipi gelir tablosunun eşitlik
olarak ifade edilmiş halidir.
𝐊â𝐫 = (𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫 − 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫) − 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫

Bu eşitlik sıklıkla maliyet-hacim kâr analizinde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫 = 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐊â𝐫

Başabaş noktasında, bilindiği üzere kâr sıfırdır. Başka bir ifade ile başabaş noktası
satışların toplam değişken maliyetler ile toplam sabit maliyetlerin toplamına eşit olduğu
noktadır.
Üzerinde çalışmakta olduğumuz C işletmesi örneği ile devam edecek olursak. C
işletmesinin gelecek yıl zarar etmemesi için en az ne kadar satış yapması gerektiğini
hesaplayacak olursak
𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫 = 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐊â𝐫
20x = 8 x + 720,000
12x = 720,000

x = 60,000 adet
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Başabaş satış tutarı ise başabaş noktası ile mamulün birim satış fiyatının çarpımı ile
bulunabilmektedir
60,000 adet × 20 lira = 1,200,000 lira

Başabaş satış tutarının aşağıdaki şekilde de hesaplanabilmesi mümkündür:
𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫 = 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐊â𝐫
X = 0, 40X + 720,000 + 0
0,60 X = 720,000

X = 1,200,000 lira

Dikkat edilecek olursa yukarıdaki analizde değişken maliyet oranı kullanılmıştır.
Değişken maliyet oranı, değişken maliyetlerin satışlara oranı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
oran toplam değişken maliyetlerin, toplan satışlara bölünmesi ile hesaplanabileceği gibi, tek
bir ürün için birim değişken maliyetin birim satış fiyatına bölünmesi ile hesaplanabilmektedir.
Başka bir nokta, yukarıdaki analizde başabaş noktası satış miktarı cinsinden değil,
satış tutarı cinsinden hesaplanmaktadır. Ancak arzu edildiği takdirde başabaş noktasının satış
miktarı cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanabilmesi mümkündür.
1,200,000
= 60,000 adet
20

Katkı payı yöntemi ise, yukarıda açıklanmış olan eşitlik yönteminin kısaltılmış
halidir. Bu yöntemde temel yaklaşım, daha önce de ele alınmış olduğu üzere satılan her birim
mal, işletmenin sabit maliyetlerinin bir kısmını karşılayan katkı payına gitmektedir. Başabaş
noktasının miktar cinsinden hesaplanabilmesi için toplam sabit maliyetlerin birim katkı
payına bölünmesi yeterlidir.
𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐒𝐚𝐭ış 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫ı =
Başabaş Satış Miktarı =

𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫
𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı

720,000
= 60,000 adet
12

Bu yaklaşım genellikle tek tip mamul üreten işletmelerin başabaş noktasını
hesaplamak istemeleri durumunda kullanılmaktadır.
Başabaş noktasının satış tutarı cinsinden hesaplanabilmesi için ise toplam sabit
maliyetlerin birim katkı oranına bölünmesi yeterli olmaktadır.
𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐒𝐚𝐭ış 𝐓𝐮𝐭𝐚𝐫ı =

𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫
𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐎𝐫𝐚𝐧ı
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Başabaş Satış Tutarı =

720,000
= 1,200,000 lira
0,60

Bu yaklaşım genellikle işletmenin birden fazla türde mal üretmesi ve tek bir başabaş
noktası hesaplamayı istemesi durumunda kullanılmaktadır.

4.2.1.1. Nakit Başabaş Noktası
Nakit başabaş noktasının diğer başabaş noktasının hesaplanmasından tek farkı bu
hesaplamada sadece nakit tutarların kullanılmasıdır. Başka bir ifade ile tahsil edilebilen
(nakit) gelirin, ödenen (nakit) toplam maliyete eşit olduğu satış hacmidir. Dolayısıyla
işletmenin satışları bu noktanın üzerinde olduğu sürece nakit sorunu yaşanmayacağı, satışların
bu noktanın altına düşmesi durumunda ise nakit sıkıntısının başgöstereceği anlamına
gelmektedir.
𝐍𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐒𝐚𝐭ış 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫ı =
𝐍𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐒𝐚𝐭ış 𝐓𝐮𝐭𝐚𝐫ı =

𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐚𝐤𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭1
𝐍𝐚𝐤𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı2

𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐚𝐤𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭
𝐍𝐚𝐤𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐎𝐫𝐚𝐧ı3

C işletmesi örneği ile devam edecek olursak. Bu örnekte satışların ortalama % 4’lük
bir kısmının tahsil edilemediği ve toplam sabit maliyetin 120,000 liralık bölümünün
amortisman giderlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında nakit başabaş noktası
hesaplanacak olursa.

Nakit Başabaş Satış Miktarı =

600,000 600,000
=
= 60,000 adet
18 − 8
10

Nakdi Sabit Maliyet: Normal sabit maliyetten, bu maliyet kapsamında yer alan amortisman, v.b. gibi ödeme
gerektirmeyen kalemler düşülerek hesaplanan tutardır.
2
Nakdi Katkı Payı : Normal katkı payını hesaplanmasında esas alınan birim satış fiyatı ile birim değişken
maliyet kapsamında tahsilat ve ödeme konusu olmayan unsurların düşülerek hesaplanan tutardır.
3
Nakdi Katkı Oranı : Nakdi katkı payının “normal” satış fiyatına oranıdır. Nakdi “toplam” katkı payı, “toplam”
satış tutarına bölünerek de hesaplanabilmektedir.
Nakdi Fiyat : Normal satış fiyatından, varsa mamul başına şüpheli ticari alacak karşılığı ve ortalama değersiz
alacak zararı gibi tutarlar düşülerek hesaplanmaktadır.
Nakdi Birim Değişken Maliyet : Normal birim değişken maliyetten, bu maliyetin ödeme gerektirmeyen kısmı
olması durumunda ilgili tutar düşülerek hesaplanmaktadır.
1
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Nakit Başabaş Satış Tutarı =

4.2.1.2. Güvenlik Payı

600,000
= 1,080,000 lira
0,555

Bir işletmede fiili (veya planlanmış) satış hacmi ile başabaş satış hacmi arasındaki fark
güvenlik payı olarak ifade edilir. Başka bir ifade ile güvenlik payı, bir işletmenin başabaş
noktasından ne kadar uzak olduğunu dolayısıyla ne kadar güvende olduğunu gösteren tutardır.
𝐆ü𝐯𝐞𝐧𝐥𝐢𝐤 𝐏𝐚𝐲ı = 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 (𝐏𝐥𝐚𝐧𝐥𝐚𝐧𝐦ış 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫) − 𝐁𝐚ş𝐚𝐛𝐚ş 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫

Üzerinde çalıştığımız C işletmesi örneğinde bu işletmenin yıllık satışlarının 120,000
adet olduğunu varsayacak olursak. İşletmenin güvenlik payı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Güvenlik Payı = 2,400,000 − 1,800,000 = 600,000 lira

4.2.1.3. Güvenlik Oranı

Güvenlik payının fiili (veya planlançmış) satışların yüzdesi olarak ifade edilmiş şekli,
güvenlik oranını gösterir.

𝐆ü𝐯𝐞𝐧𝐥𝐢𝐤 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

𝐆ü𝐯𝐞𝐧𝐥𝐢𝐤 𝐏𝐚𝐲ı
𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 (𝐏𝐥𝐚𝐧𝐥𝐚𝐧𝐦ış 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫)

Aynı örnekle devam edecek olursak

4.2.2. Kâr Tahmini

Güvenlik Oranı =

600,000
= 0,25 (%25)
2,400,000

Bir işletmenin kâr fonksiyonu bilindiği takdirde, bu fonksiyon kullanılarak
fonksiyonda yeralan satış hacmine çeşitli değerler verilerek, her bir satış hacmi için ne kadar
kâr sağlanabileceğini tahmin etmek mümkün olmaktadır.
C işletmesinin gelecek dönem 150,000 liralık satış yapması hedefleniyorsa, bu satışın
gerçekleşmesi durumunda işletmenin kârı aşağıdaki gibi tahmin edilebilmektedir.
K = 12x − 720,000

K = 12 × 150,000 − 720,000

K = 1,800,000 − 720,000 = 1,080,000 lira
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4.2.3. Hedef Kârı Sağlayan Satış Hacmi
Bir işletmenin kâr fonksiyonu bilindiği takdirde, işletme yönetimince hedef olarak
alınan belirli bir kâr düzeyine erişebilmek için ne kadar satış yapılması gerektiğinin de
saptanması mümkün olmaktadır.
C işletmesinin gelecek dönem 1,800,000 lira kâr elde edebilmesi için kaç adet mamul
satması gerekmektedir.
K = 12x − 720,000

1,800,000 = 12x − 720,000
2,520,000 = 12x

4.2.4. Faaliyet Kaldıracı

x = 210,000 adet

İşletmelerde kâr fonksiyonunun kullanım alanlarından birisi de faaliyet kaldıracının
hesaplanmasıdır. Faaliyet kaldıracı derecesi, satışlarda yapılacak çeşitli yüzdesel
değişikliklerin işletmenin net faaliyet kârı üzerindeki etkisini süratle tahmin edebilmek için
yönetciler tarafından sıklıkla kullanılabilmektedir.
Faaliyet kaldıracı bir işletmenin net faaliyet kârının satış hacmine karşı duyarlılık
derecesini ortaya koymaktadır. Faaliyet kaldıracı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 𝐊𝐚𝐥𝐝ı𝐫𝐚𝐜ı =

𝐊â𝐫𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐘ü𝐳𝐝𝐞𝐬𝐞𝐥 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐢𝐦
𝐒𝐚𝐭ış 𝐇𝐚𝐜𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐤𝐢 𝐘ü𝐳𝐝𝐞𝐬𝐞𝐥 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐢𝐦
veya

𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 𝐊𝐚𝐥𝐝ı𝐫𝐚𝐜ı =

𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı
𝐊â𝐫

Bu bağlamda aşağıdaki genellemelerin yapılabilmesi mümkündür.




Sabit maliyet yükseldikçe, faaliyet kaldıracı artar.
Satış hacmi başabaş noktasından uzaklaştıkça faaliyet kaldıracı azalır.
Faaliyet kaldıracı bir çarpandır. Faaliyet kaldıracı yüksek ise, satışlarda meydana
gelecek küçük bir artış, net faaliyet kârında çok daha büyük bir artışa sebep olur.
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Faaliyet kaldıracının ne şekilde kullanılabileceğini bir örnek yardımı ile açıklayacak
olursak:
Asma ve Yonca aileleri bağcılıkla uğraşmaktadırlar. Asma ailesi hasadı göçmen işçiler
yardımı ile gerçekleştirirken, Yonca ailesi çok pahalı üzüm toplama makinalerine yatırım
yapmıştır. Asma ve Yonca ailelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Satışlar
Değişken maliyetler
Katkı marjı
Sabit maliyetler
Net faaliyet kârı

Asma
Tutar
%
200,000
%100
120,000
%60
80,000
%40
60,000
20,000

Yonca
Tutar
%
200,000
%100
60,000
%30
140,000
%70
120,000
20,000

Açıkça görülmüş olduğu üzere Yonca işletmesinin sabit maliyetleri Asma işletmesine
göre daha fazladır. Çünkü Asma işletmesi işçi yoğun değil makina yoğun bir faaliyette
bulunmaktadır.
Bu işletmeler için faaliyet kaldıracı hesaplandığında:
Asma =

Yonca =

80,000
=4
20,000

140,000
=7
20,000

Bu sonuçlardan Asma işletmesinin satışlarının bir birim artması durumunda net
faaliyet kârının 4 birim artacağı, Yonca işletmesinin net faaliyet kârının ise böyle bir durumda
7 birim artacağı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile Asma işletmesinin satışlarının %10
artması durumunda, net faaliyet kârının %40 artacağı, Yonca işletmesinin ise satışlarının %10
artması durumunda net faaliyet kârı %70 artacaktır.
Yonca işletmesin Asma işletmesine oranla daha yüksek bir faaliyet kaldıracına sahip
olmasının sebebi nedir? İki bağ arasındaki tek fark maliyet yapılarındadır. Her iki bağın aynı
gelir ve toplam giderlere fakat farklı maliyet yapısına sahip olmaları durumunda sabit maliyeti
daha yüksek olan daha yüksek bir faaliyet kaldıracına sahip olacaktır.

4.3. Kâr Fonksiyonundaki Parametre Değişmeleri
Kâr fonksiyonu temel olarak statik bir fonksiyon özelliği taşımaktadır. Ancak
unutmamak gerekir ki işletmeler dinamik bir ortam içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bu nedenle maliyet hacim kâr analizlerinde yalnızca satış hacminde meydana gelen
değişimlerin değil, katkı payı ve toplam sabit maliyette meydana gelen değişmeleri de
gözönünde bulundurmak gerekmektedir.
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4.3.1. Katkı Payı ve Katkı Oranındaki Değişmeleri
Katkı payı, bir mamulün birim satış fiyatı ile birim değişken maliyeti arasındaki fark,
katkı oranı ise birim katkı payının birim satış fiyatına oranıdır. Dolayısıyla katkı payı veya
katkı oranında meydana gelecek değişimlerin satış fiyatındaki ya da birim değişken
maliyetteki değişimlerden kaynaklanabileceğini unutmamak gerekmektedir.

4.3.1.1. Mamul Satış Fiyatındaki Değişmeleri
Bir mamulün satış fiyatında meydana gelen artışlar, katkı payı/katkı oranını da
arttırarak başabaş noktasının daha düşük satış hacimlerine inmesine, satış fiyatında meydana
gelen azalışlar ise katkı payı/katkı oranını azaltarak başabaş noktasının daha yüksek satış
hacminde sağlanması ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla işletmenin eski satış hacmini
koruyabilmesi durumunda, satış fiyatında meydana gelen artış eskisine oranla daha fazla kâr
sağlanması; satış fiyatında meydana gelen azalış ise eskisine oranla daha az kâr sağlanması ile
sonuçlanmaktadır.
C işletmesi örneğine geri dönecek olursak C işletmesi diğer koşullar sabit kalmak
koşulu ile mamul satış fiyatını %20 oranında arttırmayı düşünmekte ise, satış fiyatında
yapılacak bu artışın işletmeye etkisi ne olacaktır.
İşletmenin mevcut durumdaki verilerini anımsayacak olursak: İşletme haihazırda
tanesi 20 liradan 120,000 adet mamul satmakta, bu mamullerin birimini 8 liradan üretmekte
ve dönem boyunca toplam 720,000 liralık sabit maliyete katlanmaktadır. İşletmenin başabaş
noktasındaki satış miktarı 90,000 adet, satış tutarı ise 1,800,000 liradır.
İşletmenin mamulün satış fiyatını % 20 oranında arttırması, birim değişken maliyette
ve toplam sabit maliyette herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Dolayısıyla birim katkı
payı 12 liradan, 16 liraya çıkacak, başka bir ifade ile 4 lira artacaktır. Bu durum da 120,000
satış hacminde katkı payının 480,000 lira artması anlamına gelmektedir. Bu durumun başabaş
noktasında meydana getireceği değişiklik aşağıdaki gibi hesaplanacak olursa:
Başabaş Satış Miktarı =

720,000
= 45,000 adet
16

Birim mamulün işletmeye katkısı arttığı için işletmenin bu durumda başabaş noktasına
daha düşük bir satış miktarında ulaşması mümkün olacaktır. Satış fiyatında yapılan
değişiklikler kârı ve başabaş noktasını katkı payında/oranında yol açmış oldukları değişmeler
nedeniyle etkileyecektir.
İşletmenin satış fiyatını %20 düşürmesi, birim değişken maliyette ve toplam sabit
maliyette herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Dolayısıyla birim katkı payı 12 liradan 10
liraya düşecek, başka bir ifade ile 2 lira azalacaktır. Bu durumun başabaş noktasında meydana
getireceği değişiklik aşağıdaki gibi hesaplanacak olursa:
Başabaş Satış Miktarı =

720,000
= 72,000 adet
10
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Ancak unutulmaması gereken bir başka önemli nokta, satış fiyatındaki değişikliğin
işletmenin ürünlerine olan talebi doğrudan etkilemekte olduğu gerçeğidir. Başka bir ifade ile
satış fiyatı ile talep arasında ters orantı vardır. Bu gerçeğinde fiyat değişikliği kararında
mutlaka gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

4.3.1.2. Birim Değişken Maliyetteki Değişmeleri
Bir mamulün satış fiyatındaki değişimlerde olduğu gibi, mamule ilişkin birim
değişken maliyetin değişimi de mamule ilişkin katkı payı/katkı oranını, dolayısıyla işletmenin
kârlılığını etkilemektedir. Ancak sözkonusu etkinin yönü birim satış fiyatındaki değişimin
etkisinin tam ters yönündedir. Başka bir ifade ile bir mamule ilişkin birim değişken maliyette
meydana gelen artışlar, katkı payını/katkı oranını azaltarak başabaş noktasının daha yüksek
bir satış hacminde sağlanması dolayısıyla işletmenin kârının azalmasına, birim değişken
maliyetin azalması ise, katkı payını/katkı oranını arttırarak başabaş noktasının daha düşük bir
satış hacminde sağlanması ve işletme kârının artmasına sebep olmaktadır.
C işletmesi gelecek dönemde hammadde ve direkt işçilik maliyetlerinde %50 oranında
bir artış öngörmektedir. Bu durum da 8 lira olan birim değişken maliyetin 12 liraya çıkması
anlamına gelmekte, dolayısıyla birim mamul başına katkı payı 12 liradan 8 liraya düşeceği
anlamına gelmektedir. Birim değişken maliyette meydana gelen bu değişikliğin işletmenin
başabaş satış miktarına etkisi aşağıdaki gibi hesaplanacak olursa:
Başabaş Satış Miktarı =

720,000
= 90,000 adet
8

İşletmenin birim mamul maliyetinde artıştan önce başabaş satış noktası 60,000 adet
iken birim değişken maliyetin artması ile birlikte birim başına katkı payı azalacağı için
işletmenin başabaş satış noktası da artacaktır.
Birim mamul maliyetinin artması yerine azalması sözkonusu olsaydı, diğer tüm
koşullar sabit kalmak koşulu ile birim başına katkı payı artacağı için işletme daha düşük bir
satış hacminde başabaş noktasına ulaşabilecektir.

4.3.1.3. Toplam Sabit Maliyetteki Değişmeler
Toplam sabit maliyette meydana gelen değişimler, katkı payı/katkı oranı üzerinde
herhangi bir değişiklik yaratmaması sebebi ile birim satış fiyatında ve birim değişken
maliyetteki değişmelerden daha farklı bir nitelik taşımaktadır.
C işletmesi gelecek dönem uzun vadeli bir banka kredisi kullanmaya karar vermiş,
sözkonusu kredi nedeniyle katlanmak zorunda kalacağı faiz yükümlülüğünün toplam sabit
maliyetlerinde 35,000 liralık bir artışa neden olacağı belirlenmiştir. Bunun yanısıra işletmenin
üretimde kullandığı makinalerden birisini teknolojisinin eskimesi nedeniyle elden çıkarması
sonucunda amortisman giderinde 5,000 liralık bir azalış olmuştur. Bu durumda 720,000 lira
olan işletmenin toplam sabit maliyeti 750,000 lira olmuştur. Diğer tüm koşullar sabit kalmak
üzere işletmenin sabit maliyetlerinde ortaya çıkan bu değişikliğin başabaş noktasındaki etkisi
aşağıdaki gibi hesaplanacak olursa:
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Başabaş Satış Miktarı =

750,000
= 62,500 adet
12

4.4. Maliyet-Hacim-Kâr Analizlerinin Dayandığı Varsayımlar
Maliyet hacim kâr analizleri her ne kadar yönetim planlamasında önemli rolü olan bir
planlama aracı olsa da bu analizlerin çeşitli varsayımlara dayalı olduğu unutulmaması
gerekmektedir. Bu nedenle bir yöneticinin herşeyden önce çeşitli kararlarına dayanak olması
amacıyla kullandığı bu analizlerin dayanmış olduğu varsayımları bilmesi gerekmektedir.
Maliyet hacim kâr
özetlenebilmesi mümkündür:







analizlerinin

dayandığı

varsayımların

aşağıdaki

gibi

İşletme, piyasada belirlenen veya kendi koyduğu satış fiyatında dilediği miktarda satış
yapabilmektedir.
Maliyetler sabit ve değişken olmak üzere iki kısıma ayrılabilmektedir.
Sabit maliyetler kapasiteye kadar değişmemektedir.
Birim değişken maliyet kapasiteye kadar hep aynı kalmaktadır.
İşletmede tek tür mamul üretilmektedir veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte,
her bir mamulden satılan miktarların toplam içerisindeki oranı hep aynı kalmaktadır
Dönem başı ve dönem sonu mamul stoklarında önemli bir değişiklik bulunmamakta,
yani üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maliyet-hacim-kâr analizi kârın fiyat, maliyet ya da satış miktarındaki değişiklikler
karşısında nasıl tepki verdiği üzerine kurulmuş olan basit bir modele dayanmaktadır. Bu
model işletmenin başabaş satış miktarı ve güvenlik oranının hesaplanması ya da fiyat, maliyet
ya da satış miktarında değişiklik yapılması durumunda işletmenin nasıl bir durumla karşı
karşıya kalacağı gibi işletme ile ilgili çok çeşitli kritik sorunun cevabının bulunmasında
kullanılmaktadır.
Katkı payı bir mamulün birim satış fiyatı ile birim değişken maliyeti arasındaki fark,
katkı payı oranı ise katkı payının birim satış fiyatına bölünmesi ile bulunan bir orandır. Bu
oran çoğunlukla kısa yoldan işletmenin toplam satışlarında meydana gelecek bir değişikliğin
işletmenin net faaliyet kârını nasıl etkilediğinin hesaplanmasında kullanılmakta, aynı zamanda
başabaş analizinde de kullanılmaktadır.
Başabaş noktası işletmenin kârının sıfır olduğu nokta olup tümü maliyet-hacim-kâr
modeline dayalı olan çeşitli yöntemlerle hesaplanabilmesi mümkündür.
Güvenlik noktası işletmenin mevcut satışlarının başabaş noktasını ne kadar geçtiğini,
başka bir ifade ile ne kadar güvende olduğunu temsil etmektedir.
Faaliyet kaldıracı, işletmenin satışlarında meydana gelen yüzdesel değişimin
işletmenin net faaliyet kârı üzerindeki yüzdesel etkisini hızlı bir şekilde hesaplayabilmek için
kullanılan bir orandır. Faaliyet kaldıracı arttıkça işletmenin faaliyet kârı üzerindeki etkisi de
artmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Sabit maliyet yükseldikçe, faaliyet kaldıracı artar.
Satış hacmi başabaş noktasından uzaklaştıkça faaliyet kaldıracı artar.
Satış hacmi başabaş noktasından uzaklaştıkça faaliyet kaldıracı azalır.
Faaliyet kaldıracı bir çarpandır.

2) Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kâr analizlerinin dayandığı varsayımlar
arasında yeralmamaktadır?
İşletmede tek tür mamul üretilmektedir veya birden fazla mamul üretilmekle
birlikte, her bir mamulden satılan miktarların toplam içerisindeki oranı hep aynı
kalmaktadır.
b) Sabit maliyetler kapasiteye kadar değişmemektedir.
c) Birim değişken maliyet her ne olursa olsun hep aynı kalmaktadır.
d) Dönem başı ve dönem sonu mamul stoklarında önemli bir değişiklik
bulunmamakta, yani üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde
satılmaktadır.
3. – 7. soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.
a)

S imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı
ürünleri birimini 15 liraya üretmekte, 40 liraya satmaktadır. İşletme dönem
boyunca 1,000,000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. İşletme mevcut durumda 60,000
adet mal satmaktadır.
3) İşletmenin kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

K= 25 x – 1,000,000
K= 25 x + 1,000,000
K= 1,000,000 – 25x
K= 1,000,000 + 25x

4) Birim mamul katkı payı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

0,60
1,5
25
15

5) Başabaş satış miktarı nedir?
a)
b)
c)
d)

25,000
62,500
50,000
40,000
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6) Başabaş satış tutarı nedir?
a)
b)
c)
d)

1,000,000
1,600,000
2,500,000
2,000,000

7) İşletme gelecek dönem 2,500,000 lira kâr elde etmeyi planlamaktadır. Bu kâra
ulaşabilmesi için kaç birim mamul satmalıdır?
a) 140,000
b) 60,000
c) 100,000
d) 150,000
8) İşletmenin güvenlik payı nedir?
a)
b)
c)
d)

600,000 lira
550,000 lira
100,000 lira
800,000 lira

9.-10. Soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız:
E işletmesi beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren bir işletme olup işletmeye ilişkin
finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.
Satışlar
Değişken maliyetler
Katkı marjı
Sabit maliyetler
Net faaliyet kârı

400,000
250,000
150,000
50,000
100,000

9) E işletmesinin faaliyet kaldıracı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

0,375
1,5
0,2
0,60
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10) E işletmesinin satışlarının %20 artması durumunda net kârındaki yüzdesel artış
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a)
b)
c)
d)

% 30
% 7,5
%4
% 12

Cevaplar:
1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) a
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5. MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ - 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Çeşitli Konularda Karar Alma Anında Maliyet-Hacim-Kâr
Analizlerinden Faydalanılması
5.2. Kritik Nokta
5.3. Kayıtsızlık Noktası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Karar alma anında maliyet-hacim-kâr analizlerinden nasıl yararlanılır?
2. Kritik nokta nedir?
3. Kayıtsızlık noktası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çeşitli Konularda Karar
Alma Anında MaliyetHacim-Kâr Analizlerinden
Yararlanılması

Maliyet-hacim-kâr
analizlerinden
yararlanarak
daha
isabetli
kararların
alınması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar





Karar Alma
Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
Kritik Nokta
Kayıtsızlık Noktası
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Giriş
Maliyet-hacim-kâr analizi bir işletmedeki kârın satış fiyatı, satış miktarı, birim
değişken maliyetler, toplam sabit maliyetler ve satılan ürün kombinasyonundan nasıl ve ne
şekilde etkilendiğine odaklanan ve yöneticilerin işletmedeki maliyet-hacim ve kâr arasındaki
ilişkiyi anlamasını sağlayan çok önemli bir araçtır. Bu analiz işletmenin kârlılığını etkileyen
sözkonusu faktörleri dikkate aldığı için pek çok işletme kararında hayati bir önem
taşımaktadır. İşletme tarafından hangi ürün ya da hizmetlerin sunulacağı, nasıl
fiyatlandırılacağı, hangi pazarlama stratejisinin uygulanacağı, nasıl bir maliyet yapısının
oluşturulacağı sözkonusu işletme kararları arasında yeralmaktadır.
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5. MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ - 2
Maliyet-hacim-kâr analizleri, işletme kârının ürün yada hizmetlerin satış fiyatı,
maliyeti ve satış hacmindeki değişimler karşında nasıl bir değişim gösterdiğini tespit etmek
amacı ile kullanılan temelde basit bir eşitliğe dayanan analizler olup, yöneticiler tarafından
işletme kararlarında sıklıkla kullanılan önemli araçlardan birisidir.
Bu bölümde öncelikle maliyet-hacim-kâr analizlerinin yöneticilerin fiyat koyma,
makina ve donanımı yenileme ya da kapasiteyi arttırma ve benzeri kararlarında kullanım
biçimleri ele alınacak takiben bu analiz türünün özel bazı durumlarda nasıl ele alınacağı
incelenecektir.

5.1. Fiyat Koyma Kararları
Maliyet-hacim-kâr analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi de “işletmenin
piyasada mevcut ya da kendi koyduğu satış fiyatında dilediği şekilde satış yapabileceği”
varsayımıdır.
Ancak unutulmaması gereken nokta satış fiyatı ile satış miktarı arasında ters yönlü bir
ilişki olmasıdır. Başka bir ifade ile, normal koşullar altında satış fiyatının artması o mala
duyulan talebi dolayısıyla satış miktarını düşürmekte, satış fiyatının azalması ise o mala
duyulan talebi dolayısıyla satış miktarını arttırmaktadır. Bu nedenle herhangi bir mamul için
en uygun satış fiyatının saptanabilmesi için bu ilişkinin gözönünde bulundurulması
gerekmektedir.






Fiyat politikası belirlenirken öncelikle fiyat değişiklikleri karşısında satış miktarında
meydana gelmesi beklenen değişmelerin en azından halihazırda sağlanan tutarda bir
kâr elde edilmesini olanaklı kılması esas ise de, satış tahminlerindeki risk unsurunun
gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Fiyat değişmelerine gidilirken işletmenin tüm üretim kapasitesinin gözönünde
bulundurulması gerekmektedir.
Fiyat değişim kararları alınırken işletmenin kısa ve uzun dönem amaçlarından
hangisine daha fazla önem vermiş olduğu mutlaka dikkate alınmalıdır.
Fiyat değişikliklerine gidilirken, rakiplerin ne şekilde davranmalarının olası olduğu
mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.

Bir örnek yardımı ile açıklanacak olursa:
D işletmesi tek bir mamulün üretimini yapıp satmakta olan bir imalat işletmesidir.
İşletme üretimini yapmakta olduğu mamullerin birimini 12 liradan üretmekte, 30 liradan
150,000 birim mamul satmakta 1,080,000 lira sabit maliyete katlanmakta ve 1,620,000 lira
kâr etmektedir.İşletme yönetimi kârını yetersiz bulmakta bu nedenle satış fiyatında değişiklik
yapmayı düşünmektedir.
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Satış fiyatını %20 arttırmaları durumunda satış tutarının 80,000 birim azalacağı, % 20
azaltmaları durumunda ise 100,000 birim artacağı yapılan araştırmalar sonucunda tespit
edilmiştir.

Mevcut Durum
Satş Fiyatında %20 artış
Satış Fiyatında %20 azalış

Birim
Birim
Satış
Değişken
Fiyatı
Maliyet
30
12
36
12
24
12

Satış
Miktarı

Toplam
Sabit
Maliyet
× 150,000 - 1,080,000
× 70,000 - 1,080,000
× 250,000 - 1,080,000

Kâr
= 1,620,000
= 600,000
= 1,920,00

İkinci alternatif işletmenin elde edeceği kârı arttırması sebebi ile fiyatları arttırmak
yerine düşürmek işletmenin hedefine ulaşabilmesi açısından daha yararlı olacaktir.

5.2. Makina ve Donanım Yenileme Kararları
Maliyet-hacim-kâr analizlerinin sıklıkla kullanıldığı alanlardan bir diğeri de, işletmede
halen kullanılmakta olan makina veya donanımın satılıp yerine yenilerinin alınmasına ilişkin
yönetim kararlarıdır.
Yeni bir makina kaçınılmaz olarak sabit maliyetlerde artışa sebebiyet verir. Ancak
buna karşın, gerek yeni makinanin daha verimli olması, gerek eski makinaye oranla daha az
onarıma ihtiyaç göstermesi gibi nedenlerle genellikle birim değişken maliyetlerde azalma
meydana gelir. Bu nedenle maliyet hacim kâr analizleri kullanılarak bu kararların daha
sağlıklı verilmesi sağlanabilir.
D işletmesi üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makina alıp almamaya karar
vermeye çalışmaktadır. Yeni makinayi alması durumunda işletmenin yıllık sabit maliyetleri
20,000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 12 liradan 10 liraya düşecektir. İşletmenin
150,000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir.
Satışlar(150,000 adet)
Değişken maliyet
Katkı marjı
Toplam sabit maliyet
Net faaliyet kârı (zararı)

Makina Yenilememe
4,500,000
1,800,000
2,700,000
1,080,000
1,620,000

Makina Yenileme
4,500,000
1,500,000
3,000,000
1,100,000
1,900,000

İşletmenin yeni makinayı almaya karar vermesi durumunda kârı daha yüksek
çıkmaktadır. Bu durumda işletme makina yenileme kararı almalıdır.
Makina ve donanımın yenilenmesi kararlarında dikkate alınması gereken diğer önemli
hususlardan birisi de kritik noktanın tespit edilmesidir. Eski ve yeni makinalerin aynı tutarda
kâr sağladıkları satış hacmi kritik nokta olarak tanımlanmakta ve aşağıdaki şekilde
hesaplanabilmektedir.
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𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚 =

𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐭𝐞𝐤𝐢 𝐀𝐫𝐭ış
𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐫𝐭ış

D işletmesi için kritik nokta hesaplanacak olursa:

Kritik Nokta =

20,000
= 10,000 adet
2

D işletmesinin yıllık satışları 10,000 birimin üzerinde olduğu sürece işletmenin yeni
makina için yatırım yapma kararı alması makuldur. Başka bir ifade ile yeni makinanin
edinilmesi sonucunda ulaşılacak yıllık satış miktarı kritik noktanın üzerinde olduğu sürece,
sözkonusu makinanin yenilenmesi işletmeye ek bir kâr veya zarardan tasarruf sağlayacak,
satışların bu miktarın altına düşmesi durumunda ise yeni makina eskisinden daha az kâr veya
daha çok zarar getirecektir. Dolayısıyla kritik nokta beklenen satış hacmine oranla ne kadar
düşükse yeni makinanin edinilmesi o denli avantajlı, ne kadar yüksekse o denli dezavantajlı
olacaktır.
Makina ve donanım yenileme kararlarında gözönünde bulundurulması gereken başka
bir husus ise yeni makinaya yapılacak yatırım tutarıdır. Sözkonusu yeni makinaya yapılacak
yatırım sonucunda minimum da olsa bir ek kâr sağlanamıyorsa, sözkonusu yatırımdan
vazgeçmek en doğru karar olacaktır. Bu nedenle makina ve donanım yenileme kararlarında
kayıtsızlık noktasının da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Kayıtsızlık noktası, eski ve yeni makinaler arasındaki kâr farkının (yeni makinanin
sağlayacağı ek kârın) öngörülen minimum kâra eşit olduğu satış hacmi olarak tanımlanmakta
ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

𝐊𝐚𝐲ı𝐭𝐬ı𝐳𝐥ı𝐤 𝐍𝐨𝐤𝐭𝐚𝐬ı =

Ö𝐧𝐠ö𝐫ü𝐥𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐄𝐤 𝐊â𝐫 + 𝐓𝐨𝐩. 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭ış
𝐊𝐚𝐭𝐤ı 𝐏𝐚𝐲ı𝐧𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐀𝐫𝐭ış

Ö𝐧𝐠ö𝐫ü𝐥𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐄𝐤 𝐊â𝐫 = 𝐄𝐤 𝐘𝐚𝐭ı𝐫ı𝐦 𝐓𝐮𝐭𝐚𝐫ı × 𝐌𝐢𝐧. 𝐘𝐚𝐭ı𝐫ı𝐦 𝐊â𝐫𝐥ı𝐥ığı
= 40,000 × 0,60 = 24,000 lira

Kayıtsızlık Noktası =

24,000 + 20,000
= 22,000 adet
2
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Buradan görüleceği üzere yeni makina ile istenilen ek kârın sağlanması ancak
belirlenen kayıtsızlık noktasından sonra mümkün olmaktadır.

5.3. Kapasiteyi Arttırma Kararları
İşletmenin tam kapasite çalışmakta olduğu bir dönemde mamullerine olan talebin
artması nedeniyle bu talebi tümüyle karşılayamama durumuna düşmesi durumunda, satış
fiyatlarını talep kapasiteye ininceye kadar arttırmak, işçilere fazla mesai yaptırmak, günlük
çalışmaya yeni bir vardiya eklemek ya da kapasiteyi arttırma kararlarından birisi
alınabilmektedir. Ancak her bir seçeneğin işletme açısından dezavantaj yaratacağı durumlar
sözkonusudur.
Kapasite arttırılması kararı uzun dönemle ilgili bir karardır. Bu nedenle, kapasiteyi
arttırma kararına gidilmeden önce uzun dönemli talep projeksiyonlarının yapılması ve talep
artışının ancak sürekli olacağı konusunda emin olunması gerekmektedir.
Kapasitenin arttırılması kararları uzun dönemle ilgili kararlar olduğu için, paranın
zaman değerini de gözönünde bulunduran çok kapsamlı yatırım analizleri gerektirmektedir.
Bunun yanısıra maliyet-hacim-kâr analizlerinden sağlanacak aşağıda yeralan bilgiler de
yönetime oldukça yardımcı olmaktadır.
1. Kapasitenin arttırılmasından önce ve sonra başabaş noktaları
2. Mevcut kâr düzeyine erişmek için kapasitenin arttırılmasından önce ve sonra satış
hacimleri,
3. Arzulanan kâr düzeyine erişmek için ihtiyaç duyulan satış hacmi
4. Maksimum satış hacmi
5. Maksimum kâr potansiyeli
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maliyet-hacim-kâr analizi kârın fiyat, maliyet ya da satış miktarındaki değişiklikler
karşısında nasıl tepki verdiği üzerine kurulmuş olan basit bir modele dayanmaktadır. Bu
model işletme yöneticileri tarafından pek çok konuda olduğu gibi işletme ile ilgili hemen
hemen her türlü kararın alınmasında kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Fiyat değişmelerine gidilirken işletmenin tüm üretim kapasitesinin gözönünde
bulundurulması gerekmektedir.
Fiyat değişim kararları alınırken işletmenin kısa ve uzun dönem amaçlarından
hangisine daha fazla önem vermiş olduğu mutlaka dikkate alınmalıdır.
Satış fiyatı ile satış miktarı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
Yeni bir makina kaçınılmaz olarak sabit maliyetlerde artışa sebebiyet verir.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)

Satış fiyatı ile satış miktarı arasında ters orantı vardır.
Fiyat değişmelerine gidilirken işletmenin üretim kapasitesinin bu kararda bir etkisi
yoktur.
Fiyat değişim kararları alınırken işletmenin yalnızca uzun dönem amaçları dikkate
alınmalıdır.
Yeni bir makina kaçınılmaz olarak değişken maliyetlerde artışa sebebiyet verir.

3. - 5. soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız:
E işletmesi üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makina alıp almamaya karar
vermeye çalışmaktadır. Yeni makinayi alması durumunda işletmenin 1,520,000 lira olan
yıllık sabit maliyetleri 90,000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 36 liradan 24
liraya düşecektir. 60 lira olan birim satış fiyatında ve 200,000 adet yıllık satış hacminde
yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir.
3) İşletmenin makina yenileme kararı almaması durumunda kâr fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

K= 24 x – 1,520,000
K= 24 x – 1,610,000
K= 1,520,000 – 24x
K= 1,610,000 + 24x

4) İşletmenin makina yenileme kararı
aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a)
b)
c)
d)

alması

durumunda

kâr

fonksiyonu

K= 24 x – 1,610,000
K= 36 x – 1,610,000
K= 1,610,000 – 24x
K= 1,610,000 + 36x
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5) İşletmenin sözkonusu yatırımı yapmasına ilişkin kritik noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

150,000
7,000
5,500
7,500

6. - 9. soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız:
ABC işletmesi üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makina alıp almamaya karar
vermeye çalışmaktadır. Yeni makinayi alması durumunda yeni yatırımın toplam maliyeti
400,000 lira olacak ve işletmenin 2,000,000 lira olan yıllık sabit maliyetleri 180,000 lira
artacak ancak birim değişken maliyeti 80 liradan 40 liraya düşecektir. 100 lira olan birim
satış fiyatında ve 250,000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik
beklenmemektedir. İşletmenin tamamen özkaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için
öngörmüş olduğu minimum yatırım kârlılığı %50 olarak belirlenmiştir.
6) İşletmenin sözkonusu makina ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması
durumunda birim katkı payı ne olacaktır?
a)
b)
c)
d)

20 lira
40 lira
60 lira
100 lira

7) İşletmenin sözkonusu makina ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması
durumunda bu yatırımın kritik noktası nedir?
a)
b)
c)
d)

2,000 adet
4,500 adet
3,000 adet
1,800 adet

8) İşletmenin sözkonusu makina ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması
durumunda bu yatırımın öngörülen minimum ek kârı nedir?
a)
b)
c)
d)

200,000 lira
1,000,000 lira
1,090,000 lira
90,000 lira
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9) İşletmenin sözkonusu makina ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması
durumunda bu yatırımın kayıtsızlık noktası nedir?
a)
b)
c)
d)

29,500 adet
31,750 adet
9,500 adet
6,750 adet

10) İşletmenin ilgili yatırımı yapması durumunda kâr fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisi olacaktır?
a)
b)
c)
d)

K= 50x + 2,180,000
K= 20x – 2,480,000
K= 30x – 2,180,000
K=60X- 2.180.000

Cevaplar:
11) c, 2) a, 3) a, 4) b, 5) d, 6) c, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d

120

6. MAMUL MALİYETİNİN BELİRLENMESİNDE TAM MALİYET,
DEĞİŞKEN MALİYET VE NORMAL MALİYET YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tam Maliyet, Normal Maliyet, Değişken Maliyet Yöntemleri ve
Özellikleri
6.2. Uygun Maliyet Yönteminin Seçimi
6.3. Tam Maliyet, Değişken Maliyet ve Normal Maliyet Yöntemleri
Kullanılarak Gelir Tablosu Hazırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mamul maliyetinin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılmasının sebebi nedir?
2. Tam maliyet, normal maliyet, değişken maliyet yöntemleri arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir?
3. Mamul maliyetinin belirlenmesinde hangi yöntemin kullanılacağına karar verilirken
nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tam Maliyet, Normal Maliyet,
Değişken Maliyet Yöntemleri
ve Özellikleri

Tam maliyet, normal
maliyet, değişken maliyet
yöntemleri ve özelliklerini
anlamak.

Uygun Maliyet Yönteminin
Seçilmesi

En uygun maliyet yöntemini
seçebilecek bilgi ve beceriye
sahip olmak

Tam Maliyet, Değişken
Maliyet ve Normal Maliyet
Yöntemleri Kullanılarak Gelir
Tablosu Hazırlanması

Farklı maliyet yöntemleri
kullanılarak gelir tablosu
hazırlanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar





Tam Maliyet
Değişken Maliyet
Normal Maliyet
Katkı Tipi Gelir Tablosu
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Giriş
Üretilen mamullerin maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel
üretim maliyetlerinden oluşmaktadır. Bu maliyetlerden direkt ilk madde ve malzeme
maliyetleri ve direkt işçilik maliyetleri değişken maliyet olmaları sebebi ile mamul maliyeti
ile doğrudan ilişkilendirilmesi konusunda bir fikir ayrılığı yaşanmazken, genel üretim
maliyetlerinin karma maliyet özelliği taşıması sebebi ile bünyesinde bulundurduğu sabit
maliyetlerin mamul maliyeti ile ne şekilde ilişkilendirileceği konusunda fikir ayrılıkları
yaşanmakta ve sabit genel üretim maliyetlerinin mamul maliyeti ile ilişkilendirilmesi
konusunda tam maliyet, değişken maliyet ve normal maliyet olmak üzere üç temel yöntemden
yararlanılmaktadır.
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6. MAMUL MALİYETİNİN BELİRLENMESİNDE TAM MALİYET,
DEĞİŞKEN MALİYET VE NORMAL MALİYET YÖNTEMLERİ
Üretilen herhangi bir mamulün maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve
genel üretim maliyeti olmak üzere üç ana unsurdan oluşmaktadır. Ancak bu maliyetlerin ne
oranda üretilen mamulle ilişkilendirileceği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir grup
görüş üretilen mamullerin maliyetini yalnızca üretimle doğrudan ilişkili maliyetlerin başka bir
ifade ile üretim olduğu zaman ortaya çıkan üretim olmadığı zaman ortaya çıkmayan
maliyetlerin oluşturması gerektiğini savunurken, diğer bir görüş üretimle ilgili tüm
maliyetlerin mamul maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiğini savunmakta
başka bir görüş ise üretimle doğrudan ilişkili maliyetlerin doğrudan mamullere yüklenmesi,
dolaylı olarak ilişkili maliyetlerin ise işletmenin üretim kapasitesinden yararlanma oranında
mamullere yüklenmesi gerektiğini savunmaktadır. Diğer bir deyişle mamul maliyetlerinin
hesaplanmasında tüm görüşler değişken maliyetlerin üretilen mamul maliyeti ile doğrudan
ilişkilendirilmesi konusunda hemfikirken sabit maliyetlerin mamullere yüklenip
yüklenmeyeceği, yüklenecekse ne oranda yüklenmesi gerektiği hususunda görüş ayrılığı
yaşamaktadırlar.
Mamul maliyetinin oluşturan maliyet unsurları davranışlarına göre değişken ve sabit
maliyetler olarak iki ana grupta incelenecek olunursa, direkt ilk madde ve malzeme ve direkt
işçilik maliyetlerinin değişken maliyet özelliği taşırken, genel üretim maliyetlerinin
bünyesinde hem değişken hem de sabit maliyet unsurlarını barındırmış olduğu için karma
maliyet özelliği taşıdığı görülmektedir.
Değişken maliyetlerin doğrudan üretilen mamul maliyeti ile ilişkilendirilmesi
konusunda görüş ayrılığı yaşanmamaktadır. Bunun sebebi değişken maliyetlerin üretimle
birlikte oluşan maliyetler olup üretim olmadığı zaman ortaya çıkmamasıdır. Ancak sabit
maliyetler üretim olsa da olmasa da işletmenin ilgili dönemde katlanmak zorunda olduğu
maliyetlerdir ve sözkonusu maliyetlerin üretilen mamullerin maliyeti ile ilişkilendirilip
ilişkilendirilmeyeceği, ilişkilendirilecekse ne oranda ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda
ortaya çıkan görüş ayrılıkları bu konuda tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet
olmak üzere üç yöntem geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır.
Bu bölümde öncelikle mamul maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan her bir yöntem
ve özellikleri ayrıntılı olarak ele alınacak, takiben işletmenin kendisi için en uygun mamul
maliyeti yöntemini seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği incelenecektir.

6.1. Tam Maliyet Yöntemi
Tam maliyet yöntemi dönem içerisinde katlanılan tüm üretim maliyetlerini değişken,
sabit ayırımı yapmadan mamul maliyeti ile ilişkilendiren bir yöntemdir. Başka bir ifade ile bu
yöntemin savunucuları dönem içinde katlanılan tüm üretim maliyetlerine üretimin
gerçekleştirilebilmesi için katlanıldığını varsaymakta, sabit, değişken ayırımı yapmaksızın
tüm üretim maliyetlerinin üretilen mamullere yüklenmesi gerektiğine inanmaktadırlar.
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Dolayısıyla bu yöntemde mamul maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, sabit ve
değişken genel üretim maliyetlerinden oluşmaktadır.
Kartal işletmesi, 20,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan
küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Üretilen mamul miktarı.........................................

12,000

Birim değişken maliyetler:
Direkt ilk madde ve malzeme....................
l

4 lira

Direkt işçilik..............................................

8

Değişken genel üretim maliyeti.................

2

Değişken satış ve genel yönetim maliyeti

6

Dönemin toplam sabit maliyeti:
Sabit genel üretim maliyeti........................

60,000

Sabit satış ve genel yönetim maliyeti........

20,000

Tam maliyet yönteminde maliyetlerin değişken ya da sabit olup olmadıklarına
bakılmaksızın tamamı mamul maliyeti ile ilişkilendirildiği için Kartal işletmesinin ürettiği bir
birim mamul maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Direkt ilk madde ve malzeme.........................................................

4 lira

Direkt işçilik...................................................................................

8

Değişken genel üretim maliyeti......................................................

2

Toplam değişken üretim maliyeti...............................................

14

Sabit genel üretim maliyeti (60,000 ÷ 12,0000 adet).....................

....5

Birim mamul maliyeti..................................................................

...19lira

Bu yöntemin diğer yöntemlere göre en üstün tarafı basit olmasıdır. Genel üretim
maliyetlerinin sabit ya da değişken olarak sınıflandırılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak
unutmamak gerekir ki üretimde otomasyon artmaktadır bu da üretim maliyetleri içerisinde
sabit maliyetlerin payını yükseltmekte ve bu durum da birim üretim maliyetleri ile üretim
hacmi arasında ters yönde dalgalanmaların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Başka bir
deyişle mevsimsel olarak bile üretim miktarı azaldığı zaman birim mamul maliyeti artacaktır.
Bu durum da işletmenin dönem kârlarında tutarsızlıklara yol açmakta, dönem kârında
meydana gelen bu anlamsız düşüşler, hem işletme yöneticilerinin yanlış değerlendirme
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yapmalarına ve yanlış kararlar almalarına, hem de işletmeye dışarıdan bakan kişi ya da
kurumların işletme ile ilgili yanlış bir izlemime sahip olmasına sebebiyet vermektedir.

6.2. Değişken Maliyet Yöntemi
Değişken maliyet yöntemi yalnızca değişken üretim maliyetlerinin üretilen
mamullerin maliyeti ile ilişkilendirilip, sabit üretim maliyetlerinin doğrudan dönem gideri
olarak kabul edildiği bir yöntemdir. Bu yöntemin savunucuları sabit üretim maliyetlerinin
üretimden bağımsız olarak üretim olsa da olmasa da oluşacağını savunmakta bu nedenle
sözkonusu maliyetlerin üretim maliyeti ile ilişkilendirilmemesi gerektiğine inanmaktadırlar.
Dolayısıyla bu yöntemde mamul maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik,
değişken genel üretim maliyetlerinden oluşmakta, sabit genel üretim maliyetleri doğrudan
dönem gideri olarak raporlanmaktadır.
Kartal işletmesinin değişken maliyet yöntemi kullandığını varsayacak olursak bu
durumda birim mamul maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Direkt ilk madde ve malzeme.........................................................

4 lira

Direkt işçilik...................................................................................

8

Değişken genel üretim maliyeti...................................................... ...2
Birim mamul maliyeti..................................................................

14 lira

Sabit genel üretim maliyeti ve sabit satış ve genel yönetim maliyetleri doğrudan
dönem gideri olarak raporlanacak, mamul maliyeti ile ilişkilendirilmeyecektir.
Değişken maliyetleme yöntemi katkı tipi gelir tablosu ile birlikte iç raporlama için çok
uygun bir alternatif özelliği taşımaktadır. Değişken maliyetlemenin avantajlarının aşağıdaki
gibi özetlenebilmesi mümkündür:








Maliyet-hacim-kâr analizi için ihtiyaç duyulan veriler doğrudan katkı tipi gelir
tablosundan sağlanabilmektedir. Bu bilgiye tam maliyetleme kullanan işletmeler
tarafından hazırlanan geleneksel gelir tablolarında ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Değişken maliyetleme yönteminde, dönem kârı stoklardaki değişimden
etkilenmemektedir. Diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla (birim satış fiyatı,
maliyetler, satış kombinasyonu vb.), değişken maliyetleme kullanıldığında dönem kârı
satışlarla aynı yönde değişim göstermektedir.
Yöneticiler çoğunlukla birim mamul maliyetlerini değişken maliyet olarak
varsaymaktadırlar. Bu durum tam maliyetleme yönteminde, birim mamul maliyeti
hem sabit hem de değişken maliyetlerin bir kombinasyonu olarak hesaplandığı için
problem yaratmaktadır. Değişken maliyetlemede birim mamul maliyeti sabit maliyet
içermemektedir.
Değişken maliyetleme ve katkı yaklaşımı kullanan işletmelerde sabit maliyetlerin
dönem kârı üzerindeki açıkça etkisi vurgulanmakta ve dönem boyunca karşılanması
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gereken sabit maliyet tutarı belirlenebilmektedir. Tam maliyetlemede ise, sabit
maliyetler mamul değişken maliyetlerle birlikte satılan mamullerin maliyeti ve dönem
sonu mamul maliyetinin içerisinde gömülü durumdadır.
Değişken maliyetleme, mamullerin, müşterilerin ve diğer işletme bölümlerinin
kârlılığının tahmin edilmesini kolaylaştırmaktadır. Tam maliyetlemede ise, kârlılık
kullanılan maliyet dağıtım yöntemlerine bağlı olarak belirsizlik taşınmaktadır.
Değişken maliyetleme standart maliyetleme ve esnek bütçeler gibi maliyet
kontrolünde kullanılan yöntemler tarafından da kullanılmaktadır.
Değişken maliyetleme kullanan işletmelerde dönem net kârı ile net nakit akışları, tam
maliyetleme kullanan işletmelerin dönem net kârı ile net nakit akışlarına oranla
birbirine daha yakındır. Bu durum özellikle potansiyel olarak nakit akışı problemi
yaşayan işletmeler açısından oldukça önemlidir.

Değişken maliyetlemenin yukarıda ele alınan tüm bu avantajlarına karşın, işletme dışı
raporlamada ve çoğu işletme içi raporlamada işletmeler tarafından tam maliyetlemenin tercih
edildiği görülmektedir. Bu tercih kısmi olarak geleneklerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu
tercihin diğer bir sebebi de muhasebeciler ve yöneticilerin tam maliyetleme yöntemi
kullanıldığı zaman dönemsellik ilkesine tam olarak uyulduğuna inanmalarıdır. Tam
maliyetleme yönteminin savunucuları mamullerin satıldığı zaman elde edilecek gelirlerin
sözkonusu mamullerin maliyeti ile tam olarak karşılaştırılabilmesi için dönem içinde
katlanılan üretimle ilgili tüm maliyetlerin mamul maliyeti ile ilişkilendirilmesini
savunmaktadırlar. Amortisman, vergi, sigorta ve benzeri sabit maliyetlerin değişken
maliyetler kadar mamul maliyetinin hesaplanmasında önemli bir yere sahip olduğuna
inanılmaktadır.
Değişken maliyetleme yönteminin savunucuları ise sabit maliyetlerin gerçekte birim
mamul maliyeti ile ilişkili olmadığına inanmakta, sözkonusu maliyetlerin, yalnızca
işletmenin üretim kapasitesini oluşturmak amaçlı gerçekleştiği, üretim olsa da olmasa da ilgili
dönemde mutlaka katlanılmak zorunda kalınan maliyetler olduğuna inanılmaktadır. Bunun
yanısıra üretim yapılsa da yapılmasa da sabit üretim maliyetleri aynı kalacaktır.
Değişken maliyet yönteminin sakıncası ise, maliyetlerin sabit ve değişken olarak
sınıflandırılmasını gerektirmesi ve bunun da işletmeler açısından ek bir maliyet yaratmasıdır.

6.3. Normal Maliyet Yöntemi
Normal maliyet yöntemi dönem içerisinde katlanılan tüm değişken üretim
maliyetlerinin doğrudan mamul maliyeti ile ilişkilendirilip, sabit üretim maliyetlerinin ise
işletmenin üretim kapasitesinden yararlanma oranınca mamul maliyeti ile ilişkilendirilmesini
gerekli kılan bir yöntemdir. Bu yöntemin savunucuları genel üretim maliyetlerinin sabit
kısmının işletmenin üretim kapasitesini gösterdiğini ve üretilen mamullere bu maliyetlerin
tümünün değil yalnızca kapasiteden yararlanıldığı oranda yüklenmesini, kapasitenin
kullanılmayan bölümünün ise dönem gideri olarak dikkate alınması gerektiğine
inanmaktadırlar. Dolayısıyla bu yöntemde mamul maliyeti direkt ilk madde ve malzeme,
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direkt işçilik ve değişken genel üretim maliyetlerinden oluşmakta, sabit genel üretim
maliyetleri ise işletmenin üretim kapasitesinden yararlanıldığı oranda mamul maliyeti ile
ilişklendirilmekte, kapasitenin kullanılmayan kısmı ile ilgili sabit genel üretim maliyetleri ise
dönem gideri olarak raporlanmaktadır.
Kartal işletmesinin normal maliyet yöntemi kullandığını varsayacak olursak bu
durumda birim mamul maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Direkt ilk madde ve malzeme............................................

4 lira

Direkt işçilik.......................................................................

8

Değişken genel üretim maliyeti..........................................

2

Toplam değişken üretim maliyeti....................................

14

Sabit genel üretim maliyeti ................................................

3*

Birim mamul maliyeti....................................................... 17lira
İşletmenin üretim kapasitesi 20,000 birim mamul olmakla beraber işletme yıllık
12,000 birim üretim yapmaktadır. Dolayısıyla işletme kapasitesinin %60 nı kullanmakta, %40
nı ise kullanmamaktadır. İşletmenin normal maliyet yöntemini kullandığı varsayımdan
hareketle sabit genel üretim maliyetininin yalnızca %60 ı üretime yüklenecektir. Bu durumda
üretime yüklenmesi gereken toplam sabit genel üretim maliyeti 36,000 lira (60,000 × 0,60)
olacak, dolayısıyla birim sabit maliyet 3 lira (36,000 ÷ 12,000) olacaktır. Sabit genel üretim
maliyetlerinin mamul maliyetine yüklenmeyen kısmı ise dönem gideri olarak raporlanacaktır.
Bu yöntemin tam maliyet yöntemine göre üstünlüğü, üretim hacmindeki
dalgalanmaların birim üretim maliyetlerini etkilemesine izin vermemesidir. Bu nedenle tam
maliyet yönteminde birim maliyetlerin üretim hacmine bağlı olarak sürekli değişmesinden
kaynaklanan sorunlar normal maliyet yönteminde görülmemektedir.
Normal maliyet yönteminin sakıncası, sabit ve değişken maliyetlerin birbirinden
ayrılması ve kapasite sapmalarının hesaplanması gibi ek maliyetlere yol açmasıdır. Bu
yöntemin diğer bir sakıncası, dönem kârındaki tutarsızlıkların burada da karşımıza çıkmasıdır.
Hatta normal maliyetlemede tam maliyetten daha şaşırtıcı sonuçların ortaya çıkması
sözkonusu olabilmektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, mamul maliyetleri belirlenirken normal
maliyetleme yaklaşımının kullanılmasını gerektirmektedir.

6.4. Satış, Dağıtım, Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri
Mamul maliyetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ele alınırken, satış,
pazarlama ve genel yönetim giderlerinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna da
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bir açıklık getirilmelidir. Bilindiği üzere satış, pazarlama ve genel yönetim giderleri dönem
gideri olarak sınıflandırılmakta, hiçbir zaman mamul maliyeti ile ilişkilendirilmemektedir.
Dolayısıyla işletme mamullerinin maliyetini belirlerken hangi yöntemi kullanırlarsa
kullansınlar, satış, pazarlama ve genel yönetim maliyetlerinin tümü, ortaya çıktıkları dönemde
sabit ya da değişken olmalarından bağımsız olarak dönem gideri olarak raporlanmalıdır.

6.5. Yöntemler Arasındaki Kâr Farkları
İşletmelerin mamul maliyetlerini belirlerken yukarıda ele alınan tam maliyet, değişken
maliyet, normal maliyet yöntemlerinden hangisini tercih ettiklerine bağlı olarak
raporlayacakları kâr tutarı da farklılık gösterecektir.
Kartal işletmesinin daha önce üzerinde çalışılan verilerine ilave olarak aşağıda yeralan
bilgilerin de yardımı ile işletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tercih edecekleri
yönteme bağlı olarak net kâr rakamlarında ortaya çıkacak farklılıkların aşağıdaki gibi
özetlenebilmesi mümkündür.
Dönem başı mamul stoku................................

0

Üretilen mamul miktarı...................................

12,000 adet

Satılan mamul miktarı.....................................

10,000 adet

Dönem sonu mamul stoku..............................

2,000 adet

Birim satış fiyatı.............................................

40 lira

Satış ve genel yönetim maliyetleri:
Birim değişken....................................
Toplam sabit maliyet

6
20,000 lira
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Tam Maliyet Yöntemi
Satışlar (10,000 × 30 lira)..............................................

400,000

Satılan Malların Maliyeti
Dönem başı mamul stoku..................................

0

Ekle: üretilen mamul maliyeti (12,000 × 19)....

228,000

Satışa hazır mamul maliyeti...............................

228,000

Eksi: dönem sonu mamul stoku.........................

(38,000)

Satılan Malların Maliyeti

(190,000)

Brüt kâr.........................................................................

210,000

Satış ve genel yönetim giderleri (10,000 × 6 +20,000)..

(80,000)

Net faaliyet kârı.............................................................

130,000
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Değişken Maliyet Yöntemi
Satışlar (10,000 × 40 lira)........................................................

400,000

Değişken maliyetler:
Değişken satılan malların maliyeti:
Dönem başı mamul stoku...............................

0

Ekle:değişken üretim maliyeti (12,000 × 14)..

168,000

Satışa hazır mamul maliyeti............................

168,000

Eksi:dönem sonu mamul stoku.......................

(28,000)

Değişken satılan malların maliyeti.............................

140,000

Değişken satış ve genel yönetim gideri (10,000 × 6)..

60,000

Katkı Payı...............................................................................

200,000
200,000

Sabit maliyetler:
Sabit genel üretim maliyeti.........................................

60,000

Sabit satış ve genel yönetim maliyeti.........................

20,000

Net faaliyet kârı.....................................................................

80,000
120,000

Tam maliyet yöntemi kullanıldığı zaman elde edilen net faaliyet kârı, değişken maliyet
yöntemi kullanıldığı zaman elde edilen net faaliyet kârından yüksektir. Bunun temel sebebi
tam maliyet yöntemi kullanıldığı zaman, dönem boyunca üretilen her birim mamul maliyetine
5 liralık sabit genel üretim maliyeti yüklenmesi, dönemin 60,000 lira tutarındaki sabit genel
üretim maliyetinin 50,000 liralık kısmı satılan malların maliyeti olarak gelir tablosunda
raporlanırken, 10,000 liralık kısmı ise bilançoda dönem sonu mamul stoku maliyetinin bir
parçası olarak raporlanması, değişken maliyet yönteminde ise tüm sabit genel üretim
maliyetinin dönem gideri olarak raporlanmasıdır. Dolayısıyla tam maliyet yönteminde 60,000
lira tutarındaki toplam sabit genel üretim maliyetinin 10,000 liralık kısmı bilançoda
raporlanarak ertelenmekteyken, değişken maliyet yönteminde doğrudan giderleştirilmektedir.
İşletmenin normal maliyet yöntemi kullanması durumunda ulaşacağı net kâr
hesaplanacak olursa:
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Normal Maliyet Yöntemi
Satışlar (10,000 × 40 lira)........................................................

400,000

Değişken maliyetler:
Değişken satılan malların maliyeti:
Dönem başı mamul stoku...............................

0

Ekle:değişken üretim maliyeti (12,000 × 17)..

84,000

Satışa hazır mamul maliyeti............................

84,000

Eksi:dönem sonu mamul stoku.......................

34,000

Değişken satılan malların maliyeti.............................

50,000

Değişken satış ve genel yönetim gideri (10,000 × 6)..

60,000

Katkı Payı...............................................................................

110,000
290,000

Sabit maliyetler:
Sabit genel üretim maliyeti.........................................

24,000

Sabit satış ve genel yönetim maliyeti.........................

20,000

Net faaliyet kârı.....................................................................

44,000
246,000

İşletmenin normal maliyet yöntemi kullanması durumunda elde edeceği net faaliyet
kârı diğer iki maliyet yöntemine göre en yüksek tutar olacaktır. Bunun sebebi ise dönemin
toplam sabit maliyetlerinden sadece işletmenin kapasitesinden yararlan kısmın mamul
maliyeti ile ilişkilendirilmesi, kullanılmayan kısmın doğrudan dönem gideri olarak dikkate
alınmasıdır. Bunun yanısıra mamul maliyeti ilişkilendirilen sabit genel üretim maliyetinin bir
kısmı dönem sonu mamul stoku maliyetinin bir parçası olarak bilançoda raporlanmakta ve
ertelenmektedir.
Mamul maliyetinin belirlenmesinde kullanılan her bir yöntem sonucunda işletmenin
ulaşacağı net faaliyet kârı kaçınılmaz olarak farklılık göstermektedir. İşletmenin mali
tablolarını ne amaçla hazırladığına bağlı olarak bu yöntemlerden hangisini seçeceği de
değişiklik göstermektedir. Örneğin işletme az vergi vermek istiyorsa kârının en düşük olduğu
değişken maliyet yöntemini seçecekken, halka açılmayı planlayan bir işletme ise kârını
yüksek gösterecek normal maliyet yöntemini tercih edecektir. Bunun yanırısa işletmenin
hangi kurallar çerçevesinde raporlama yaptığı da önemlidir. Uluslararası Finansal Raporlama
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Standartları hükümleri uyarınca raporlama yapan bir işletme mamullerinin maliyetini
belirlerken normal maliyet yöntemini kullanmak zorundadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tam maliyet, değişken maliyet ve normal maliyet yöntemleri mamul maliyetinin
belirlenmesinde kullanılan alternatif yöntemlerdir. Tam maliyet yönteminde değişken ya da
sabit olmasına bakılmaksızın tüm üretim maliyetleri mamul maliyeti ile ilişkilendirilirken,
değişken maliyet yönteminde yalnızca değişken üretim maliyetleri mamul maliyeti ile
ilişkilendirilmekte, normal maliyet yönteminde ise değişken üretim maliyetleri mamul
maliyeti ile doğrudan ilişkilendirilmekte, sabit genel üretim maliyetleri ise işletmenin
kapasitesinden yararlanması oranınca mamul maliyeti ile ilişkilendirilmekte kapasitenin
kullanılmayan kısmı dönem gideri olarak raporlanmaktadır. İşletmelerin hangi kurallar
çerçevesinde ve hangi amaçla raporlama yapacaklarına bağlı olarak mamullerinin
maliyetlerini belirlerken kullanacakları yöntemler de farklılık göstermektedir.
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Bölüm Soruları
Soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız:
Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan
küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı mamul stoku.....................................

0

Üretilen mamul miktarı.........................................

20,000 adet

Satılan mamul miktarı...........................................

16,000 adet

Dönem sonu mamul miktarı..................................

4,000 adet

Birim satış fiyatı....................................................

100 lira

Üretim maliyetleri:
Birim değişken maliyetler:
Direkt ilk madde ve malzeme....................

22 lira

Direkt işçilik..............................................

12 lira

Değişken genel üretim maliyeti...............

6 lira

Toplam sabit maliyet..........................................

240,000 lira

Satış ve genel yönetim maliyetleri:
Birim değişken maliyet
Toplam sabit maliyet

8 lira
140,000 lira

1) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması
durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

40 lira
46 lira
52 lira
67 lira
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2) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması
durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

46 lira
52 lira
66 lira
40 lira

3) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde değişken maliyet yöntemi kullanması
durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

52 lira
58 lira
46 lira
40 lira

4) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması
durumunda dönem sonu mamul stokunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

208,000 lira
160,000 lira
268,000 lira
184,000 lira

5) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde değişken maliyet yöntemi kullanması
durumunda dönem sonu mamul stokunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

184,000 lira
160,000 lira
208,000 lira
232,000 lira

6) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması
durumunda dönem sonu mamul stokunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

160,000 lira
264,000 lira
184,000 lira
208,000 lira
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7) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması
durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

388,000 lira
300,000 lira
268,000 lira
508,000 lira

8) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması
durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

268,000 lira
420,000 lira
508,000 lira
388,000 lira

9) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde değişken maliyet yöntemi kullanması
durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

508,000 lira
388,000 lira
268,000 lira
540,000 lira

10) İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması
durumunda net faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

452,000 lirs
500,000 lira
476,000 lira
468,000 lira

Cevaplar:
1) c, 2) a, 3) d, 4) a, 5) b, 6) c, 7) c, 8) d, 9) a, 10) b.
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7. İŞLETMELERDE KÂR PLANLAMASI

143

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İşletmeler Neden Bütçe Hazırlarlar ve Bütçe Hazırlarlarken
Hangi Yöntemlerden Yararlanılmaktadırlar
7.2. Bütçeleme İlkeleri Nelerdir
7.3. Genel İşletme Bütçesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İşletmeler neden kâr planlaması yaparlar?
2. Bütçeleme nedir? Bütçeleme nelerdir? Kaç tür bütçe vardır?
3. Genel işletme bütçesi nedir? Nasıl hazırlanır?

145

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşletmeler Neden Bütçe
Hazırlarlar ve Bütçe
Hazırlarlarken Hangi
Yöntemlerden
Yararlanılmaktadırlar

İşletmelerin bütçe hazırlama
amaçlarını ve bütçe
hazırlarken yararlandıkları
yöntemleri anlamak.

Bütçeleme İlkeleri Nelerdir

Bütçeleme ilkelerinin neler
olduğunu anlamak.

Genel İşletme Bütçesi Nedir ve
Nasıl Hazırlanır

Genel işletme bütçesi ve
bileşenlerinin neler
olduğunu anlama ve genel
işletme bütçesi
hazırlayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar






Kâr Planlaması
Bütçe
Bütçeleme
Genel İşletme Bütçesi
Sürekli Bütçeler
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Giriş
Kâr planlaması, genel işletme bütçesi olarak adlandırılan birbiri ile ilişkili pek çok
bütçenin hazırlanması ile gerçekleştirilen bir faaliyet olup işletme kaynaklarının etkin bir
şekilde kullanılabilmesi ve faaliyetlerin koordine edilebilmesi için yararlanılan çok önemli bir
yönetim aracıdır.
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7. İŞLETMELERDE KÂR PLANLAMASI
İşletmelerin hedefledikleri kârlılık düzeyine ulaşabilmek için yerine getirdikleri
faaliyetler kısaca kâr planlaması olarak ifade edilmektedir. Kâr planlaması genel işletme
bütçesi (ana bütçe) olarak adlandırılan birbiri ile ilişkili pek çok bütçenin hazırlanması ile
gerçekleştirilen bir faaliyettir. Genel işletme bütçesi yönetimin işletme ile ilgili planları ve
hedefleri hakkında işletme çapında farkındalık yaratılması, işletme kaynaklarının etkin bir
şekilde kullanılabilmesi ve faaliyetlerin koordine edilebilmesi için kullanılan çok önemli bir
yönetim aracıdır.
Bu bölümde öncelikle ana hatları ile bütçe kavramı, bütçelerin bir işletmedeki işlevi,
bütçe türleri ve bütçeleme ilkeleri ele alınacak; takiben bütçeleme faaliyeti ile genel işletme
bütçesinde yeralan pek çok bütçe ve bunların birbirleri ile ilişkisi incelenecektir.

7.1. Bütçe Kavramı
Bir işletmenin belirli bir zaman diliminde hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç
duyduğu kaynakların elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesine ilişkin hazırlanmış
rakamlarla ifade edilen plana bütçe adı verilmektedir.
Bütçeler gelecekte belli bir dönem için, genellikle yıllık olarak hazırlanmakta ve bütçe
hangi dönem için hazırlanmışsa ilgili dönem bütçe dönemi olarak adlandırılmaktadır. Son
yıllarda sürekli olarak 12 aylık bütçenin hazır olmasını sağlayan, yıllık bütçenin aylık veya
üçer aylık alt dönemlere bölünüp ve her alt dönemin bitiminde ilgili dönemin bütçeden
çıkarılarak bütçenin devamına yeni bir alt dönemin eklendiği sürekli bütçeler adı verilen
bütçe türü işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bütçeler
sayesinde işletme yönetimi daima gelecek 12 aylık bütçeyi görebilmekte ve daha isabetli
kararlar alabilecek beceriye sahip olmaktadır. Ancak bu durum bir yıldan daha uzun süreli
bütçelerin hazırlanmayacağı anlamına gelmemelidir. İşletmelerin bir yıldan uzun süreli
hazırladığı bütçeler de mevcuttur ve bu bütçeler genellikle işletmenin makina ve tesislerinin
yenilenmesi, kapasitenin arttırılması, yeni mamullerin üretimine başlanılması gibi konular
için hazırlanmakta ve sermaye bütçesi adını almaktadırlar.
Her ne kadar bütçelerin doğrudan işletmelerdeki bütçe departmanları tarafından
hazırlanmış olduğu düşünülse de aslında genel işletme bütçesinin hazırlanması işletmenin
hemen hemen bütün bölümlerinin belli bir sıra içerisinde bir dizi çalışmayı yerine getirmesi
sonucunda gerçekleşmektedir. Başka bir ifade ile bütçe departmanı işletme genel bütçesi
oluşturulurken bütçe hazırlıklarında yeralacak tüm departmanlardan ne zaman hangi bilgilerin
elde edileceğini organize ederek bu bilgilerin işletme içerisinde gerekli olan diğer
departmanlara iletilmesini sağlayıp, daha sonra tüm departmanlardan elde edilen bilgilerin
birleştirilerek genel işletme bütçesinin hazırlanmasını sağlamaktadır. Aslında bütçe
departmanın ana görevi tüm yönleri ile işletme çapında bütçe faaliyetini koordine etmek ve
elde edilen bilgiler ışığında işletme bütçesinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Herhangi bir işletmede bütçeler planlama ve kontrol olmak üzere iki ana amaçla
kullanılmaktadır. Planlama hedeflerin belirlenmesi ve sözkonusu hedeflere ulaşabilmek için
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ihtiyaç duyulan çeşitli bütçelerin hazırlanmasını, kontrol ise işletme yönetiminin planlama
aşamasında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılabilmesi için işletmenin tüm bölümlerinin bir
arada uyum içerisinde çalışabilmesi için gerekli olan adımların atılmasını içermektedir. Bir
bütçe sisteminin etkili olabilmesi için mutlaka planlama ve kontrol aşamalarını birarada
içermelidir. İyi bir planlama ve etkili olmayan bir kontrol sistemi ile işletmeler için boşa
zaman kaybından başka hiçbirşey ifade etmemektedir.

7.2. Bütçenin Bir İşletmedeki İşlevi
İşletmelerin, rasyonel biçimde hazırlanıp uygulanan bütçelerden sağlayacağı pek çok
fayda bulunmaktadır. İyi hazırlanmış bir bütçenin işletmeler için sağlayacağı faydaların
aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür:
Bütçe öncelikle bir işletme için çok önemli bir planlama aracıdır ve bütçe hazırlayan
işletmelerde dönemsel olarak planlama yapılması zorunludur.
Bütçe işletmeler açısından iyi bir denetleme aracıdır. Denetleme fiili çalışmaların ve
ulaşılan sonuçların planlara uygunluğunun sağlanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Bütçe
denetimi fiili çalışma sonuçlarının bütçe rakamları ile karşılaştırılarak, bütçeden sapmaların
hesaplanması ve bu sapmaların nedenlerinin araştırılarak belirlenmesi bu nedenlere göre
alınması gereken önlemlerin saptanarak uygulamaya konması şeklinde yürütülmesidir.
Bütçe denetiminin başarılı olabilmesi için; a) öngörülmüş koşullardaki değişmelere
uyarlanabilen (esnek) ve sağlıklı bir bütçenin hazırlanmış olması b) fiili sonuçları bütçe ile
aynu sınıflandırma düzeni içerisinde izleyen rasyonel bir muhasebe sisteminin uygulanması c)
bütçe sapmalarının bölümsel sorumlulukları yansıtacak biçimde hesaplanıp rapor edilmesini
sağlayacak bir rapor sisteminin oluşturulmuş olması gerekmekteir.
Bütçe bir değerleme aracıdır. İşletmenin veya işletmedeki bölümlerin başarılarının
değerlendirilmesinde bütçe önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuda bütçenin alternatifi
geçmiş dönemin faaliyet sonuçlarıdır. Ancak cari dönemdeki başarısının değerlendirilmesinde
geçmiş dönem sonuçlarının ölçü olarak alınması pekçok sakıncayı da beraberinde
getirmektedir.
Bütçeler mevcut verimsizlikleri devre dışı bırakmak ve koşullarda meydana gelmiş ya
da gelmesi beklenen değişmeleri dikkate almak yönünden bütçe döneminde ulaşılan fiili
sonuçların değerlendirilmesinde geçmiş dönem sonuçlarına göre çok daha elverişli bir ölçüt
niteliğini taşımaktadır.
Bütçe bir koordinasyon aracıdır. Genel işletme bütçesi, işletmedeki her bir bölümün
aynı ortak hedefe veya hedeflere ulaşmak için neler yapabileceğini ortaya koyarak, bölümler
arasında koordinasyon sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece, yöneticiler olaylara
sadece kendi birimleri açısından değil, aynı zamanda tüm işletme açısından bakma gerekliliği
duymakta bu da işletme faaliyetlerinin belirli bir harmoni içerisinde yerine getirilmesine
katkıda bulunmaktadır.
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Bütçe hazırlama süreci, bu sürece katlanılan herbir bölümün beklentilerini diğer
bölümlere aktarmaları için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Hazırlanan bütçeler ise yöneticiler
ile personel arasındaki iletişime katkı bulunmaktadır. Bu nedenle bütçeler işletmeler açısından
çok önemli bir iletişim aracıdır.

7.3. Bütçelerin Sınıflandırılması
Bütçelerin çeşitli şekillderde sınıflandırılabilmeleri mümkün olmakla birlikte işletme
yönetiminin faaliyetlerini yerine getirirlerken kullanım alanları açısından planlama bütçeleri,
kontrol bütçeleri ve ödenek bütçeleri olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılmaktadırlar.

7.3.1. Planlama Bütçeleri
Beklenen koşullar altında bütçe dönemi içerisindeki rakamsal hedefleri ve bu
hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren bütçeler planlama bütçeleri olarak
adlandırılmaktadırlar. Öncelikli amacın planlama olduğu bu bütçeler, öngörülmüş belli
koşullar esas alınarak saptandıkları için koşullarda ortaya çıkan değişmelere kendiliğinden
uyum gösterebilen bütçeler değillerdir. Bu nedenle bu bütçelere statik bütçe adı da
verilmektedir ve bu bütçelerin değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri için mutlaka
tekrardan hazırlanmaları gerekmektedir.

7.3.2. Kontrol Bütçeleri
Gerçekleşen koşullar ne olursa olsun, belirli sınırlar içerisinde bütçe rakamlarını bu
koşullara uydurarak, fiili-bütçe karşılaştırmalarını daha anlamlı kılan, planlama yanında
denetlemeye de aynı şekilde ağırlık veren bütçeler kontrol bütçeleri olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu bütçeler değişen koşullara uyum sağlayacak biçimde
düzenlendikleri için bu bütçelere esnek bütçeler adı da verilmektedir.

7.3.3. Ödenek Bütçeleri
Ödeneklerin saptanması amacı ile hazırlanan bütçeler ödenek bütçeleri olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu bütçeler bütçenin planlama aşamasında kullanılmaktadırlar.

7.4. Bütçeleme
Bütçe hazırlama faaliyeti kısaca bütçeleme olarak adlandırılmaktadır. Bütçeleme,
işletmenin ilgili tüm birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek çok kapsamlı ve sistematik bir
faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin tam olarak yerine getirilmesi durumunda sağlıklı
bir bütçe hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi mümkün olabilmektedir.

7.4.1. Bütçeleme İlkeleri
Bütçeleme faaliyeti sırasında bütçelerin başarılı olabilmesi için tüm işletmeler
tarafından uyulması gereken işletmeler ve işletme yönetimleri açısından büyük önem taşıyan
çeşitli ilke ve esaslar mevcuttur.
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 Gerçekleştirilen bütçeleme faaliyetinin mutlaka işletme yönetimi tarafından
desteklenmelidir. Çünkü yöneticiler tarafından desteklenmeyen bütçelerin başarı şansı
bulunmamaktadır. Yöneticilerin gerçekleştirilen bütçeleme faaliyetini desteklemeleri ise
ancak bütçelerin işletmelerin başarılı bir şekilde faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması
açısından ne kadar önemli olduklarını kavramaları ile mümkün olmaktadır. Bunun yanısıra
bütçelerin hazırlanması sırasında mutlaka bütçenin uygulanmasından sorumlu olacak
yöneticilerin de görüşleri gözönünde bulundurulmalıdır. Yöneticilerin katkıda bulundukları
bütçelerin uygulanması sırasında daha titiz davrandıkları gözlemlenmektedir.
 İşletme yöneticilerinin yetkilerini kullandıkları ve sorumluluklarını taşıdıkları örgüt
birimlerine kısaca sorumluluk merkezi adı verilmektedir. Bütçeler hazırlanırken mutlaka
sorumluluk merkezleri itibariyle düzenlenmelidir.
 Hazırlanan bütçelerde yer alan hesap kalemleri mutlaka işletme tarafından kullanılan
hesap planı ile uyumlu olmalıdır. Başka bir ifade ile hesap planındaki sınıflandırmalar ile
bütçedeki sınıflandırmanın farklı olması, hesap kalemlerinin fiili ve bütçelenmiş veriler için
farklı içerikte olmasına sebep olacak bu durum da fiili ve bütçelenmiş verilerin sağlıklı bir
şekilde karşılaştırılmasını hemen hemen imkansız hale getirecektir.
 Bütçenin herhangi bir bölümünde yapılması uygun görülen bir değişikliğin bütçenin
diğer bölümlerinde de değişikliğe sebep olacağı unutulmamalı ve bu etkiler gözönünde
bulundurularak hareket edilmelidir.

 Bütçe hedefleri mutlaka makul olmalıdır. Hazırlanan bütçede yeralan rakamlar,

ulaşılması ne çok zor ne de çok kolay rakamlar olmalıdır.

7.4.2. Bütçelemenin Avantajları
İşletmeler açısından bütçelemenin avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir.
 Bütçeler işletme yönetiminin işletme ile ilgili planlarından işletme çapında herkesin
haberdar olmasını sağlarlar.
 Bütçeler yöneticileri işletmenin geleceğini düşünme ve geleceğe ilişkin planlama
yapmaya yöneltirler. Bütçe hazırlama zorunluluğu olmayan durumlarda yöneticiler
zamanlarının büyük bir bölümünü günlük acil sorunları çözmek için kullanırlar.
 Bütçeleme faaliyeti işletmenin kaynaklarının etkin bir şekilde işletme çapında
paylaştırılmasını sağlar.
 Bütçeleme faaliyeti işletmenin karşılaşabileceği potansiyel darboğazların önceden
tespit edilerek gerçekleşmeden önlenmesini sağlar.
 Bütçeler işletmenin çeşitli bölümlerine ilişkin planları birleştirerek işletme
faaliyetlerinin bir bütün olarak koordine edilmesini sağlarlar. Böylece işletmedeki herkesin
tek bir yönde hareket etmesi sağlanmış olur.
 Bütçeler işletmelerin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için
işlemenin hedef ve amaçlarını belirlerler.
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7.4.3. Sorumluluk Muhasebesi
Sorumluluk muhasebesi, muhasebe veri ve bilgilerinin örgütsel sorumluluk alanları
dikkate alınarak toplanması, işlenmesi, raporlanması ve bunlara bağlı olarak yöneticilerin
başarılarının ölçülmesi esasına dayalı bir muhasebe sistemidir. Başka bir ifade ile işletmenin
bölüm ve alt birimlerinin sorumlululuk yüklenen yöneticilerin bölümsel düzeyde faaliyet ve
başarılarının ölçülebilmesi amacıyla muhasebe sisteminin tüm kayıt düzeni ile birlikte
işletmenin örgüt yapısı ve sorumluluk temeline göre düzenlenmesidir. Bu düzenleme
sonucunda her bir yönetici kendi birimine ilişkin konularla ilgili sorumlu olacak, sorumluluk
merkezleri itibari ile hazırlanan bütçelerle gerçekleşen veriler arasında ortaya çıkan
sapmalardan ilgili birimin yöneticisi sorumlu olacaktır.
Sorumluluk muhasebesi özünde gelir ve maliyetlerden bireyleri sorumlu tutması
sebebi ile muhasebe bilgisini kişiselleştirmektedir. Ancak finansal performanstan birim
yöneticilerinin sorumlu tutulması, bütçelenmiş verilere ulaşılmadığı zaman ilgili birimin
yöneticisinin cezalandırılacağı anlamına gelmemelidir. Bunun yerine yönetici bütçelenmiş
veriler ile dönemin fiili sonuçları arasında ortaya çıkan hem olumlu hem olumsuz sapmaları
nedenleri ile birlikte incelemeli ve bunların sebeplerini üst yönetime açıklayabilmelidir.
Sorumluluk muhasebesinin dayandığı temel felsefe kısa sürede önlem alındığı takdirde
işletmelerde hiçbir sorunun çözülemeyecek durumda olmadığıdır.
Sorumluluk muhasebesi kavramı herhangi bir kâr planlaması ve kontrol sisteminin
oluşturulmasında anahtar noktayı oluşturmaktadır.

7.4.4. Bütçenin Hazırlanması
Genel işletme bütçesinin hazırlanması, ön çalışmalar ve bütçenin oluşturulması olmak
üzere iki ana safhadan oluşmaktadır.
Ön çalışmalar adı verilen birinci safha, bütçenin hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan
koordinasyonun sağlandığı, bütçe takviminin oluşturulduğu ve ilgili tüm verilerin elde
edildiği safhadır. Bu safha çok kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden bütçe çalışmalarının en
zor kısmını oluşturmaktadır.
Bu safhada, öncelikle sonraki aşamalarda yapılacak çalışmalara yol gösterecek,
sorumluluğu işletme üst yönetimine ait bir bütçe rehberi hazırlanmalıdır. Bu rehberde ana
hatları ile işletmenin kontrolü dışında olan koşullara ilişkin beklentiler ile işletmenin bu
dönemlerine ilişkin hedefleri ve politikalarına yerverilmelidir.
Takiben genel işletme bütçesinin başlangıç noktasını oluşturan satış tahminlerinin
yapılması gerekmektedir. Ancak bu tahminlerin makul düzeyde olabilmesi için öncelikle
kapsamlı bir pazar araştırması yapılmalı, satış elemanları ile sektöre ilişkin uzman görüşleri
alınmalı, çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak geçmiş verilerden yararlanılmalıdır. Özellikle
yeni mamullerde deneme satışlarının yapılması satış tahminlerinin yapılması için sıklıkla
kullanılan yöntemler arasında yeralmaktadır.
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Tüm veriler elde edildikten sonra ise bütçe dönemi için tahmin edilen maliyet
fonksiyonları oluşturulmalıdır.
Bütçe çalışmalarının ikinci safhasını birinci safhadan elde edilen veriler ışığında
bütçenin düzenlenmesi takip etmektedir.

7.5. Genel İşletme Bütçesi (Ana Bütçe)
Bütçeleme faaliyetinin ilk aşamasını satış bütçesinin hazırlanması oluşturmaktadır.
Makul ve özenli hazırlanmış bir satış bütçesi bütçeleme faaliyetinin tamamı için anahtar
noktadır. Çünkü hazırlanacak diğer tüm bütçeler satış bütçesine bağlı olarak hazırlanmaktadır.
Makul olmayan ve özensiz hazırlanmış bir satış bütçesi, bu bütçeye bağlı olarak hazırlanacak
diğer tüm bütçelerin gerçek dışı olmasına neden olacaktır. Satış bütçesi çoğu zaman sofistike
matematisel modeller ve istatistiki yöntemlerle işletmenin satış tahminlerine dayalı olarak
hazırlanmaktadır.
Satış bütçesi hazırlandıktan sonra bütçe dönemi için tahmin edilen satışların
gerçekleştirilebilmesi için ne kadar üretim yapılması gerektiğini gösteren üretim bütçesinin
hazırlanması sırayı almaktadır. Üretim bütçesini ise direkt ilk madde ve malzeme bütçesi,
direkt işçilik bütçesi ve genel üretim maliyetleri bütçesi takip etmektedir.Daha sonra bu
bütçelerdeki verilerle, satış bütçesindeki veriler ve pazarlama,satış dağıtım ve genel yönetim
bütçesindeki veriler kombine edilerek nakit bütçesi hazırlanmaktadır. Nakit bütçesinden sonra
ise bütçe dönemi için proforma gelir tablosu ve bilanço hazırlanmaktadır.
Satış Bütçesi

Dönem Sonu
Stok Bütçesi

Üretim
Bütçesi

Hammadde
Bütçesi

Direkt İşçilik
Bütçesi

Satış ve
Yönetim
Bütçesi
Genel Üretim
Bütçesi

Nakit Bütçesi

Proforma
Gelir
Tablosu

Proforma
Bilanço

“Managerial Accounting”;Garrison, Noreen 9th Edition, Irwin McGraw-Hill Publications, pp:386
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Doğan İşletmesi
Doğan İmalat İşletmesi gelecek faaliyet
gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başlamıştır.

dönemi

için

bütçe

çalışmalarını

1- İşletme gelecek faaliyet dönemi için birimi 20 liradan toplam 200,000 birim mal
satmayı planlamakta, satışlarının %10’nunu birinci 3 aylık dönemde, % 30’nu ikinci 3
aylık dönemde, %40’nı üçüncü 3 aylık dönemde, geri kalanı ise dördüncü 3 aylık
dönemde gerçekleştirmeyi düşünmektedir.
2- İşletmenin tüm satışları kredili olup; satışların %70’i satışın gerçekleştiği dönemde,
%30 u ise satışın gerçekleştirildiği dönemi takip eden dönemde tahsil etmektedir.
İşletmenin alacak hesabının dönem başı bakiyesi 180,000 liradır.
3- İşletmenin stok politikası her dönem sonunda gelecek dönemde gerçekleştirilmesi
düşünülen satışların %20 sinin dönem sonu stoku olarak muhafaza edilmesini
gerektirmektedir.
4- İşletme her bir birim mamulü üretebilmek için gramı 0,40 liradan 15 gr hammadde
kullanmaktadır.
5- İşletmenin tüm hammadde alışları kredili olup; alış bedelinin %50 si alışın
gerçekleştiği dönemde kalan %50 si ise takip eden dönemde yapılmaktadır. İşletmenin
borç hesabının dönembaşı bakiyesi 51,600 liradır.
6- İşletme hammadde stoku politikası dönem sonunda elinde gelecek dönemin üretim
ihtiyacının %10 nu kadar hammadde bulundurmasını gerektirmektedir.
7- İşletme bir birim mamulü 0,40 direkt işçilik saatinde üretmekte, üretimde çalıştırdığı
işçilerine de saat başı 15 lira ödemektedir.
8- İşletmenin değişken genel üretim maliyeti yükleme oranı direkt işçilik saati başına 4
lira, sabit genel üretim maliyetleri ise her bir dönem için 60,600 liradır.
9- İşletmenin üretimde kullandığı makinalerinin yıllık amortisman gideri 60,000 liradır.
10- İşletmenin birim mamul için değişken satış ve yönetim maliyeti 1,80 lira, sabit satış ve
yönetim maliyeti ise her dönem için 100,000 lira olup bu tutarın 10,000 lirası
amortisman gideridir.
11- İşletmenin dönem başı nakit mevcudu 85,000 liradır.
12- İşletme dönem boyunca 260,000 liralık makina ve teçhizat yatırımı yapmayı
planlamaktadır. Bu yatırımların 100,000 lirasını birinci dönemde, 80,000 lirasını ikinci
dönemde, 40,000 lirasını üçüncü dönemde kalanını ise dördüncü dönemde
gerçekleştirecektir.
13- Yönetim kurulu her dönem 16,000 lira temettü ödenmesini onaylamıştır.
14- İşletme politikası olarak her döneme en az 60,000 lira nakit ile başlanacaktır.
15- İşletme yerel bir banka ile anlaşmış, bu anlaşmanın koşullarına göre işletme toplam
borç tutarı 500,000 liraya ulaşana kadar her dönem başında 200,000 lira kredi
alabilecek ve aylık basit %1 basit faiz yükümlülüğüne katlanacak ve anapara borcunun
ödeyebildiği kısmını dönemin faiz yükümlülüğü ile birlikte yıl sonunda ödeyecektir.
16- İşletmenin dönem başı hesapları ve bakiyeleri şu şekildedir: Nakit: 85,000; Alacaklar:
180,000; Hammadde Stoku(42,000 gr) 16,800; Mamul Stoku (4,000 adet): 59,200;
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Arsa:160,000; Makina ve Teçhizat: 1,400,000; Birikmiş Amortisman:
Borçlar: 51,600; Sermaye: 350,000; Dağıtılmamış Kârlar: 955,400

584,000;

7.5.1. Satış Bütçesi
Genel işletme bütçesinin başlangıç noktasını satış bütçesinin hazırlanması
oluşturmaktadır. Satış bütçesi de tahmini tahsilat çizelgesi ile birlikte hazırlanmaktadır. Satış
bütçesi işletmenin bütçe hazırlanan dönem için gerçekleştirmeyi planladığı satış miktarı ve bu
satıştan elde etmesi beklenen toplam gelir tutarını gösterirken, tahmini tahsilat çizelgesi bütçe
hazırlanan dönem itibari ile işletmenin olası nakit tahsilat durumunu ortaya koymakta böylece
işletmenin aynı zamanda nakit yönetimi açısından da önünü görmesi kolaylaştırılmaktadır.
Doğan işletmesinin satış bütçesi ve tahmini tahsilat çizelgesi aşağıdaki gibidir.

Satış miktarı
Birim satış fiyatı
Toplam satışlar

Alacaklar, D.B.
1.dönem satışları
2.dönem satışları
3.dönem satışları
4.dönem satışları
Toplam tahsilat

1
20,000
20 lira
400,000 lira

1
180,000 lira
280,000

460,000 lira

Doğan İşletmesi
....... dönemi
Satış Bütçesi
Dönemler
2
3
60,000
80,000
20 lira
20 lira
1,200,000 lira 1,600,000 lira
Tahmini Tahsilat Çizelgesi
Dönemler
2
3
120,000 lira
840,000

960,000 lira

360,000 lira
1,120,000
1,480,000 lira

4
40,000
20 lira
800,000 lira

4

480,000 lira
560,000
1,040,000 lira

Yıl
200,000
20 lira
4,000,000 lira

Yıl
180,000 lira
400,000
1,200,000
1,600,000
560,000
3,940,000 lira

7.5.2. Üretim Bütçesi
Üretim bütçesi genel işletme bütçesi hazırlanırken satış bütçesinden sonra hazırlanan
ikinci bütçedir. Satış bütçesi olmadan bu bütçenin hazırlanabilmesi mümkün değildir.
İşletmenin bütçeleme yaptığı dönem için planladığı satışları gerçekleştirebilmesi için ne kadar
üretim yapmasının gerekli olduğunu planlamak amacı ile hazırlanan bir bütçedir.
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Satış miktarı (adet)
Artı: D.Sonu mal stoku
Toplam ihtiyaç
Eksi:D.Başı mal stoku
Üretim ihtiyacı (adet)
*varsayılmıştır.

Doğan İşletmesi
....... dönemi
Üretim Bütçesi
Dönemler
2
3
60,000
80,000
16,000
8,000
76,000
88,000
12,000
16,000
64,000
72,000

1
20,000
12,000
32,000
4,000
28,000

4
40,000
6,000*
43,000
8,000
38,000

Yıl
200,000
6,000
206,000
4,000
202,000

7.5.3.Hammadde (Direkt İlk Madde ve Malzeme) Bütçesi
Direkt ilk madde ve malzeme bütçesi işletmenin bütçe hazırlamakta olduğu dönem
için üretim bütçesini hazırlamasından sonra hazırlanmaktadır. Çünkü üretim bütçesi
hazırlandıktan sonra işletmenin her bir dönem için üretmek zorunda olduğu mamul miktarı
bilgisine ulaşılabilecektir. Direkt ilk madde ve malzeme bütçesi, tahmini ödeme çizelgesi ile
birlikte hazırlanmakta, bu sayede işletmenin hammadde alışları nedeni ile her bir dönem
itibari ile nakit çıkışı tahmin edilebilir duruma gelmektedir.

Üretim ihtiyacı (adet)
Birim hammadde ihtiyacı (gr)
Üretim ihtiyacı (gr)
Artı: dönem sonu hammadde (gr)
Toplam ihtiyaç
Eksi: dönem başı hammadde
Satın alınacak hammadde
Birim hammadde maliyeti (lira)
Satın alınacak hammadde maliyeti
*varsayılmıştır.

Borçlar, D.B.
1.dönem alışları
2.dönem alışları
3.dönem alışları
4.dönem alışları
Toplam ödeme

1
51,600 lira
94,800

146,400 lira

Doğan İşletmesi
....... dönemi
Hammadde Bütçesi
Dönemler
1
2
3
28,000
64,000
72,000
15
15
15
420,000 960,000
1,080,000
96,000
108,000
57,000
516,000 1,068,000 1,137,000
42,000
96,000
108,000
474,000 972,000
1,029,000
0,40
0,40
0,40
189,600 388,800
411,600

Tahmini Ödeme Çizelgesi
Dönemler
2
3
94,800 lira
194,400

289,200 lira

194,400 lira
205,800
400,200 lira

4
38,000
15
570,000
45,000*
615,000
57,000
558,000
0,40
223,200

4

205,800 lira
111,600
317,400 lira

Yıl
202,000
15
3,030,000
45,000
3,075,000
42,000
3,033,000
0,40
1,213,200

Yıl
51,600 lira
189,600
388,800
411,600
111,600
1,153,200
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7.5.4. Direkt İşçilik Bütçesi
Direkt işçilik bütçesi, üretim bütçesini karşılayabilmek için harcanması gereken direkt
işçilik saati ve buna bağlı olarak işletmenin bütçe hazırlığı yaptığı dönemde gerçekleşmesi
planlanan direkt işçilik maliyetini planlamak amacı ile hazırlanmaktadır.
Doğan İşletmesi
....... dönemi
Direkt İşçilik Bütçesi
Dönemler
1
2
3
Üretim ihtiyacı (adet)
28,000
64,000
72,000
Birim başı direkt işçilik saati
0,40
0,40
0,40
Toplam direkt işçilik saati
11,200
25,600
28,800
Direkt işçilik maliyeti
15
15
15
Toplam direkt işçilik maliyeti (lira) 168,000
384,000
432,000

4
38,000
0,40
15,200
15
228,000

Yıl
202,000
0,40
80,800
15
1,212,000

7.5.5. Genel Üretim Maliyeti Bütçesi
Genel üretim maliyeti bütçesi hammadde ve direkt işçilik maliyeti dışında kalan ve
üretimle ilgili tüm maliyetlerin yer aldığı bütçedir.
Doğan İşletmesi
....... dönemi
Genel Üretim Maliyeti Bütçesi
Dönemler
1
2
3
Toplam direkt işçilik saati
11,200 25,600 28,800
Değişken genel üretim maliyeti yükleme oranı 4
4
4
Değişken genel üretim maliyeti (lira)
44,800 102,400 115,200
Sabit genel üretim maliyeti
60,600 60,600 60,600
Toplam genel üretim maliyeti(lira)
105,400 163,000 175,800
Eksi amortisman
15,000 15,000 15,000
Nakit genel üretim maliyeti (lira)
90,400 148,000 160,800
Toplam genel üretim maliyeti (a)
Tahmini toplam direkt işçilik saati (b)
Tahmini genel üretim maliyeti yükleme haddi (a) ÷ (b)

4
15,200
4
60,800
60,600
121,400
15,000
106,400

Yıl
80,800
4
323,200
242,400
565,600
60,000
505,600
565,600
80,800
7 lira

7.5.6. Dönem Sonu Stok Bütçesi
Bu hesaplamanın yapılmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi proforma
gelir tablosund satılan malların maliyetinin hesaplanabilmesi, ikincisi ise bilançoda yeralan
satılmamış mamullerin hangi değer üzerinden raporlanacağının belirlenmesidir.
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Doğan İşletmesi
....... dönemi
Dönem Sonu Stok Bütçesi
Miktar
Maliyet
Birim mamul maliyeti:
Hammadde
Direkt işçilik
Genel üretim maliyeti
Birim mamul maliyeti

15
gr
0,40 dis
0,40 dis

0,40 lira gr
15 lira
dis
7 lira
dis

Dönem sonu stok maliyeti
Dönem sonu stok (adet)
Birim mamul maliyeti
Dönem sonu stok maliyeti (lira)

Toplam
6 lira
6
2,80
14,80

6,000
14,80
88,800

7.5.7. Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Bütçesi
Pazarlama ve yönetim bütçesi işletmenin üretim maliyetleri dışında bütçe hazırladığı
döneme ilişkin diğer harcamalarını planlamak amacı ile hazırlanmaktadır.
Doğan İşletmesi
....... dönemi
Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Bütçesi
Dönemler
1
2
3
Satış miktarı (adet)
20,000 60,000 80,000
Birim değişken satış ve yönetim maliyeti (lira) 1,80
1,80
1,80
Değişken satış ve yönetim maliyeti (lira)
36,000 108,000 144,000
Sabit satış ve yönetim maliyeti(lira)
100,000 100,000 100,000
Toplam satış ve yönetim maliyeti(lira)
136,000 208,000 244,000
Eksi: Amortisman
10,000 10,000 10,000
Satış ve yönetim gideri için ödeme
126,000 198,000 234,000

4
40,000
1,80
72,000
100,000
172,000
10,000
162,000

Yıl
200,000
1,80
360,000
400,000
760,000
40,000
720,000

7.5.8. Nakit Bütçesi
Nakit bütçesi aşağıda yeralan dört ana bölümden oluşmaktadır.
1.
2.
3.
4.

Tahsilatlar bölümü
Ödemeler bölümü
Nakit fazlası ya da açığı bölümü
Finanslama bölümü
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Nakit mevcudu, dönem başı
Artı: Tahsilatlar
Toplam nakit mevcudu
Eksi: Ödemeler
Hammadde
Direkt işçilik
Genel üretim maliyeti
Satış ve yönetim
Makina ve teçhizat yatırımı
Temettü ödemeleri
Toplam ödemeler
Nakit fazlası (açığı)
Finasman:
Banka kredisi
(dönemin başında alınır)
Anapara ödemesi
Faiz
Toplam finansman
Nakit mevcudu, dönem sonu

Doğan İşletmesi
....... dönemi
Nakit Bütçesi
Dönemler
1
2
3
4
Yıl
85,000
60,000
60,000
257,000
85,000
460,000
960,000
1,480,000 1,040,000 3,940,000
545,000
1,020,000 1,540,000 1,297,000 4,025,000
146,400
168,000
90,400
126,000
100,000
16,000
646,800
(101,800)

289,200
384,000
148,000
198,000
80,000
16,000
1,115,200
(95,200)

400,200
432,000
160,800
234,000
40,000
16,000
1,283,000
257,000

317,400
228,000
106,400
162,000
40,000
16,000
869,800
427,200

1,153,200
1,212,000
505,600
720,000
200,000
64,000
3,914,800
110,200

161,800

155,200

-

-

317,000

161,800
60,000

155,200
60,000

257,000

(317,000)
(33,384)
(350,384)
76,816

(317,000)
(33,384)
(33,384)
76,816

7.5.9. Proforma Gelir Tablosu
Proforma gelir tablosunun hazırlanan tüm bütçeler yardımı ile hazırlanabilmesi
mümkündür.
Doğan İşletmesi
....... dönemi
Proforma Gelir Tablosu
Satışlar
4,000,000 lira
Satışların maliyeti
2,960,000
Brüt kâr
1,040,000
Satış ve yönetim giderleri 760,000
Net faaliyet kârı
280,000
Faiz gideri
33,384
Net kâr
246,616 lira
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7.5.10. Proforma Bilanço
İşletmenin proforma bilançosunun hazırlanabilmesi için sona eren dönem itibari ile
bilanço bilgilerine ihtiyaç vardır.

Doğan İşletmesi
....... tarihli
Proforma Bilanço

Varlıklar

Dönen varlıklar:
Nakit
Alacaklar
Hammadde Stoku
Mamul Stoku
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Arsa
Makina ve Teçhizat
(-) Birikmiş Amortisman
Makina ve Teçhizat (net)
Toplam varlıklar

Borçlar ve Özsermaye

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
Borçlar

76,816
240,000
18,000
88,800
423,616

Özsermaye:
Sermaye
Dağıtılmamış kârlar

111,600

350,000
1,138,016

1,488,016

160,000
1,660,000
(644,000)
1,016,000
1,599,616

Toplam Borç ve Özsermaye

1,599,616
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kâr planlaması tüm işletmeler için kritik bir faaliyet olup, genel işletme bütçesi olarak
adlandırılan birbiri ile ilişkili pek çok bütçenin hazırlanması ile gerçekleştirilen bir faaliyettir.
Genel işletme bütçesini oluşturan bütçelerin hepsi birbiri ile ilişkili olup biri olmadan
diğerlerinin hazırlanması mümkün olmamaktadır. Bunun yanısıra işletmelerin bütçe
departmanlarının görevi genel işletme bütçesini oluşturan bütçelerin belirli bir sistem
dahilinde hazırlanmasını ve bütçeler arası veri akışının düzenli bir şekilde sağlanmasını
mümkün kılmaktır. Başka bir ifade ile bütçe departmanı, bütçeyi fiilen hazırlayan departman
değil, işletmenin ilgili departmanları tarafından hazırlanan bütçelerin koordine edilip tek bir
merkezde toplanmasından sorumlu olan departmandır.
Genel işletme bütçesinin (ana bütçenin) başlangıç noktasını satış bütçesi ve satış
bütçesini destekleyen tahmini tahsilat çizelgesinin hazırlanması oluşturur. Satış bütçesini
takiben sözkonusu satışın desteklenebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken üretimin
planlandığı üretim bütçesi, üretim bütçesini takiben de üretimin gerçekleştirilebilmesi için
ihtiyaç duyulan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim maliyetleri bütçesinın hazırlanması
oluşturur. Planlama yapılan döneme ilişkin satış ve yönetim bütçesi hazırlandıktan sonra,
ilgili döneme ilişkin nakit bütçesi, proforma gelir tablosu ve bilanço hazırlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
Soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.
Gümüş işletmesi yılın üçüncü çeyreğinde satışları maksimum seviyeye ulaşan mevsimsel bir
ürün üretip satmaktadır. Aşağıda işletmenin gelecek yıl ve takip eden yılın ilk iki çeyreğine
ilişkin bilgiler yeralmaktadır.
a. İşletme birimini 8 liradan sattığı tek bir ürün üretmektedir. Gelecek 6 çeyreğe ilişkin
bütçelenmiş satış bilgileri aşağıdaki gibidir. Tüm satışlar kredilidir.
2.YIL
(adet)
Bütçelenmiş satışlar

1.Çeyrek 2. Çeyrek
40,000

60,000

3.YIL

3.Çeyrek 4.Çeyrek 1. Çeyrek
100,000

50,000

70,000

2.Çeyrek
80,000

b. Satışların %75 i satışın gerçekleşiği çeyrekte, kalan %25 i ise takip eden çeyrekte
tahsil edilmektedir. 2. Yılın başında işletmenin alacakları 65,000 lira olup birinci
çeyrekte tahsil edilecektir.
c. İşletme stok politikası olarak her çeyreğin sonunda elinde gelecek dönem satış
miktarının %30u kadar mamul bulundurmayı benimsemiştir. Birinci yılın sonunda
işletmenin elinde 12,000 adet mamul stoku bulunmaktadır.
d. Bir birim mamul üretebilmek için 5gr hammadde kullanmaktadır. İşletme hammade
stok politikası olarak her çeyreğin sonunda gelecek çeyreğin üretim ihtiyacının %10
nu kadar hammadde stoku bulundurmayı benimsemiştir. Birinci yılın sonunda
işletmenin elinde 23,000 gr hammadde stoku bulunmaktadır.
e. Hammaddenin gramı 0,80 liradır. Tüm alışlar kredili yapılmakta, alışların % 60’ı
alışın yapıldığı , kalan %40 ise takip eden çeyrekte ödenmektedir. 2. Yılın başında
işletmenin borçları 81,500 liradır ve ilgili dönemde ödenecektir.
1) İşletmenin 2. faaliyet yılına ilişkin bütçelenmiş satış geliri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

3,200,000 lira
2,000,000 lira
1,200,000 lira
1,600,000 lira
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2) İşletmenin 2. faaliyet yılının üçüncü çeyreğindeki toplam nakit tahsilatı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

720,000 lira
440,000 lira
500,000 lira
305,000 lira

3) İşletmenin 3. faaliyet yılının ilk çeyreğindeki toplam nakit tahsilatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

620,000 lira
520,000 lira
440,000 lira
720,000 lira

4) İşletmenin 2. faaliyet yılının ilk çeyreğinde üretmesi gereken mamul miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

72,000 adet
85,000 adet
46,000 adet
73,000 adet

5) İşletmenin 2. faaliyet yılının ilk çeyreğinde alması gereken hammadde miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

230,000 gr
266,000 gr
243,000 gr
220,000 gr

6) İşletmenin 2. faaliyet yılında satın alması gereken hammadde maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,046,800 lira
1,065,200 lira
1,036,000 lira
1,050,000 lira

7) İşletmenin 2. faaliyet yılına ilişkin net nakit akışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,965,000 lira
929,020 lira
1,035,980 lira
918,200 lira
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8) İşletmenin 2. faaliyet yılının ilk çeyreğinde hammadde alışları için ne kadar ödeme
yapması gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)

116,640 lira
81,500 lira
198,140 lira
194,400 lira

9) İşletmenin 2. faaliyet yılının sonunda tedarikçisine ne kadar borcu vardır?
a)
b)
c)
d)

230,800 lira
131,360 lira
138,480 lira
92,320 lira

10) İşletmenin 3. faaliyet yılının ikinci çeyreğinde müşterilerinden toplam ne kadar
alacağı vardır?
a)
b)
c)
d)

620,000 lira
520,000 lira
440,000 lira
720,000 lira

Cevaplar:
1)b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) c, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) a.
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8. STANDART MALİYETLEME VE SAPMA ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Standart maliyetleme nedir? Özellikleri nelerdir?
8.2. Sapma analizi nedir?
8.3. Olumlu-olumsuz sapma nasıl değerlendirilmelidir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Standart maliyetleme nedir? Hangi işletmeler standart maliyetleme kullanabilir?
2. Sapma analizi nedir?Nasıl yapılır?
3. Sapma analizi sonucu ortaya çıkan olumlu/olumsuz sapma ne anlama gelmekte ve
nasıl değerlendirilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Standart maliyetleme

Standart maliyetleme ve
özelliklerini anlamak

Sapma analizi

Sapma analizinin ne anlama
geldiğini
ve
nasıl
yapılacağını kavramak.

Olumlu-olumsuz sapma

Sapma analizi sonucunda bir
sapma var ise bu sapmanın
ne
şekilde
yorumlanıp
değerleneceğini kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar





Standart Maliyet
Sapma Analizi
Olumlu Sapma
Olumsuz Sapma
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Giriş
İşletmeler hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar öncelikli hedefleri faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri faydanın arttırılmasıdır. Elde edecekleri faydanın arttırılması da ya
faaliyetleri sonucunda elde edecekleri gelirin arttırılması ya da katlanacakları maliyetlerin
azaltılması ile mümkün olabilmektedir. İşletmelerin katlanmak durumunda oldukları
maliyetleri kontrol etmeleri elde edilecek gelirin kontrol edilmesinden daha kolaydır.
İşletmeler sözkonusu maliyetleri kontrol edebilmek için standartlar oluşturmakta ve fiili
verilerle standart verileri karşılaştırarak standartlardan olumlu ya da olumsuz yönde oluşan
sapmaları analiz ederek optimum sonuca ulaşmayı hedeflemektedirler.

173

8. STANDART MALİYETLEME VE SAPMA ANALİZLERİ
İşletmelerin öncelikli hedefi, hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri faydanın arttırılmasıdır. Sağlanan faydanın arttırılması ise işletmenin
toplam geliri ile bu gelirin yaratılması için katlanmak zorunda olduğu maliyetlerin farkı
olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda elde edilecek faydanın arttırılması ya gelir arttırılarak
ya da katlanılan maliyetler düşürülerek mümkün olmaktadır. Ancak unutmamak gereklidir ki
gelirin arttırılması genellikle piyasa koşulları ile yakından ilgilidir. Bu da aslında bu konuda
koşulların tam olarak işletmenin kontrolünde olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla
işletmenin ana olarak kontrolünde olan nokta bir dönem içerisinde gelir yaratmak için
katlanmak zorunda oldukları maliyetlerdir. Eğer işletmeler maliyetlerini kontrol altında
tutabilirlerse kârlılıklarını arttırma olasılıkları daha yüksektir. Maliyetleri kontrol altında
tutmanın en etkili yollarından birisi ise işletmenin maliyetleri ile ilgili standartlar oluşturması,
böylece verimsizlik ve israfın önlenmesidir.
Yönetim muhasebesi tarafından mal ya da hizmet üretiminde kullanılan girdilerin
miktar ve maliyeti (ya da satınalma fiyatı) açısından sıklıkla kullanılan standart kavramı
aslında hayatımızın her noktasında mevcutturlar. Örneğin doktorunuz kilonuzu ya da kan
değerlerinizi yorumlarken, sizin yaşınız, boyunuz ve cinsiyetiniz için tespit edilmiş olan
standartlar doğrultusunda yorumlamaktadır. Örneğin arabanızın koltuğuna oturduğunuzda,
anahtarı yerleştirip, kontağı çevirdiğiniz anda arabanız çalışmaya başlamaktadır. Beklentiniz
(standart), kaportayı açmadan, aküyü, elektrik bağlantılarını kontrol etmeden bu işlemi
yaptığınız anda arabanın çalışmasıdır. Anahtarı döndürdüğünüzde araba çalışmaz ise burada
bir sapma var demektir ve bunun nedenini araştırmak istersiniz. Araba ikinci denemede
çalışsa bile ilk seferde neden çalışmadığının araştırılması doğru olan yaklaşımdır.
Beklentilerin karşılanmaması, moral bozmak yerine daima sözkonusu sorunun çözülmesi için
bir fırsat olarak algılanmalıdır. Sözkonusu sorun çözülmediği takdirde, tekrar ortaya çıkacak
ve durum belki çok daha vahim bir hale gelebilecektir.
Bu bölümde, öncelikle standart, standart maliyet ve standart maliyetlerin türleri ele
alınacak takiben standart sapma analizi açıklanacaktır.

8.1. Standart Maliyet Kavramı
İmalat işletmeleri, hizmet işletmeleri, toplumsal amaçlı olarak kurulmuş faaliyetlerini
bir kâr amacı gütmeden gerçekleştiren işletmeler hepsi belli bir oranda standartlardan
yararlanmaktadırlar.
Standart, performans ölçümü için kullanılan norm veya referans göstergesi olarak
tanımlanmaktadır. Standart maliyetler ise dikkatli incelemeler sonucu saptanan ve
öngörülen koşullar altında maliyetlerin ne kadar olması gerektiğini gösteren değerlerdir.
Dolayısıyla standartlar fiilen oluşacak maliyetlerin normal sayılıp sayılmayacağı konusunda
bir yargıya ulaşmak amacı ile kullanılabilecek önemli bir ölçüt niteliği taşımaktadırlar. Bu
maliyetler yardımı ile fiili maliyetlerde anormallikler olup olmadığı, var ise söz konusu
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anormalliklerin nedenlerinin araştırılması ve araştırma sonuçlarına göre gerekli görülen
önlemlerin alınarak fiili maliyetlerin sürekli kontrol altında tutulabilmesi mümkün olmaktadır.
Standart kavramı ile bütçe kavramı birbirine çok yakın iki kavramdır. Ancak, iki
kavram arasındaki fark, standart birim üzerinden, bütçe ise toplam tutarlar üzerinden
belirlenmektedir. Başka bir bakış açısına göre standart, bir birim mamul için bütçelenmiş
maliyet olarak tanımlanabilmektedir.

8.2. Standart Maliyetlerin Sınıflandırılması
Fiyat ve miktar standartları ideal olarak sözkonusu üretim faktörlerini satınalma ve
kullanma sorumluluğu olan herkesin uzmanlığını biraraya getirerek oluşturulmalıdır. İmalat
işletmelerinde bu grup, muhasebeciler, satınalma sorumluları, mühendisler ve imalat
sorumlularından oluşabilmektedir. Standart maliyetler belirli koşullar esas alınarak
hesaplanmaktadırlar. Bu durumda aynı mamul için farklı farklı koşullar gözönünde
bulundurularak çeşitli standart maliyetlerin saptanabilmesi mümkündür. Geçmiş döneme
ilişkin satın alma fiyatları ve kullanım miktarlarından standartların oluşturulmasında
yararlanılabilmektedir. Ancak, standartlar gelecekte gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin
etkinliğini desteklemek amacı ile oluşturulmaktadır, geçmişin bir tekrarı olarak
değerlendirilmemelidir.
Standart maliyetler genel olarak ideal standart maliyetler ve ulaşılabilir cari standart
maliyetler olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadırlar.

8.2.1. İdeal Standart Maliyetler
İdeal standart maliyetler herhangi bir verimsizlik ve aksaklığın bulunmadığı,
herşeyin mükemmel olarak gerçekleştiği koşullar altında oluşacak maliyetler olarak
tanımlanmaktadırlar. Bazı yöneticiler, bu tür standartların sürekli gelişimi teşvik ettiğini
savunmakta, çalışanların bu standartlara ulaşmalarının çok zor olduğunu bilmelerine karşın,
etkinlik ve verimliliklerini sürekli olarak arrtımaları konusunda motive edici olduğuna
inanmaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki üretim hiçbir zaman ideal laboratuar koşulları
altında gerçekleşmemekte ve uygulamada fiili maliyetlerin ideal standart maliyetler düzeyinde
tutulması olanağı çoğunlukla bulunmamaktadır. Dolayısıyla ideal standartlar maliyetler çok
az işletme tarafından kullanılmaktadır. Çoğu yönetici en donanımlı çalışanların bile bu tür
standartlar karşısında motivasyonlarını kaybettiklerini düşünmektedir. Bunun yanısıra ideal
standartlardan sapmaların hesaplanması oldukça güçtür. Bu nedenle ideal standart maliyetler,
altına inilmesi mümkün olmayan en düşük maliyet sınırını göstermenin ötesinde bir anlam
taşımamakta ve fiili maliyetlerin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanılmamaktadırlar.

8.2.2. Ulaşılabilir Cari Standart Maliyetler
Ulaşılabilir cari standart maliyetler, mevcut veya beklenen koşullar altında rasyonel
çalışılması durumunda maliyetlerin ne olması gerektiğini gösteren maliyetler olarak
tanımlanmaktadırlar. Bu maliyetler ortaya çıkması beklenen kaçınılması olanaksız normal
verimsizlik ve aksaklıklar dikkate alınarak günün koşullarına uygun olarak saptandıkları için
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ideal standart maliyetlere oranla daha gerçekçi bir nitelik taşımakta olup bir işletmede birden
fazla amaca hizmet edebilmektedirler. Öncelikle ulaşılabilir cari standart maliyetlerden
sapmalar normal faaliyet koşullarından ciddi sapmaların göstergesi olarak kabul edildikleri
için yönetime konuya ilişkin önemli bir aksaklığın habercisi niteliğindedir. Buna ilave olarak
işletmenin nakit akışlarının tahmininde ve stok planlamasında kullanılabilmektedirler. Buna
karşın ideal standartlar normal verimsizliklere izin vermedikleri için gerçekçi olmayan
tahminlere neden olabilmektedir. Bu nedenle uygulamada en yaygın karşılaşılan standart
maliyet türü ulaşılabilir cari standart maliyetlerdir. Bu bölümde de tüm örneklerde ulaşılabilir
cari standart maliyetlerin kullanıldığı varsayılacaktır.

8.3. Standart Maliyetlemenin Avantajları
Standart maliyetler istisnalarla yönetim yaklaşımının ana unsurunu oluşturmakta ve
yöneticilerin önemli sorunlar üzerine yoğunlaşmalarını mümkün kılmaktadır. Başka bir ifade
ile fiili maliyetler önceden tespit edilmiş standart maliyetlerle uyumlu olduğu sürece
yöneticiler diğer işletme sorunlarına odaklanabilecek zaman ve enerjiyi bulabilmekte; fiili
maliyetlerin önceden tespit edilmiş standart maliyetlerden oldukça farklı olması durumunda
ise yöneticiler ortada ciddi bir problem olduğuna kanaat getirip ilgili sorun üzerine
odaklanabilmektedirler. Buradan da açıkça görüldüğü üzere standart maliyetlerin işletmelere
sağladıkları faydaların başında maliyet kontrolüne etkinlik kazandırmaları gelmektedir. Zaten
genel olarak incelendiğinde standart maliyetlerin en başta gelen işlevi de budur. Standart
maliyetler, fiili maliyetlerin değerlendirilmesi ve kontrolü amacıyla kullanılabilecek en uygun
ölçüttür.
Standart maliyetlerin işletmelere sağlamış oldukları bir diğer fayda, işletmenin
faaliyetlerinin planlanması çalışmalarında kullanılmalarıdır. Bu nedenle standart maliyet
uygulayan işletmelerde, gelecek döneme ait bütçelerin yapılmasında ve diğer çeşit planların
arttırılmasında standart maliyetlerden yararlanılmaktadır.
Standart maliyetlerin bir başka faydası da ulaşılması gereken maliyet hedeflerini
göstererek işletme personelinde bu konuda bir farkındalık yaratmasıdır. Hedefi bilen personel
çalışmalarını bu standartları gerçekleştirecek şekilde yerine getirme zorunluluğu hissedecek,
çalışanlar tarafından makul görünen standartlar, ekonomi ve verimliliği artıracak ve bu durum
çalışanların kendi performanslarını değerlendirebilmeleri için bir kriter oluşturacaktır.
Standart maliyetler işletmelerde defter tutmayı kolaylaştıracaktır. Her bir iş için gerçek
maliyetlerin kaydedilmesi yerine, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim
maliyetleri için standartlar kullanılacaktır.
Standart maliyetler sorumluluk muhasebesi yapısıyla uyum içerisindedir. Sistem
maliyetlerin ne olması gerektiğini, kimin sorumlu olması gerektiğini, ve fiili maliyetlerin
kontrol altında olup olmadığını göstermektedir.
Tüm bunların yanısıra standart maliyetler maliyet muhasebesi uygulamalarında bir
takım kolaylıklar sağlamakta, üretim yöntemlerinde ve mamullerde standartlaşmaya
gidilmesini gerektirmekte, verimliliği arttırmakta, örgüt yapısının dikkatli bir biçimde
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planlanmasını ve yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini gerektirdiği için işletmelerim
modern yönetime uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır.

8.4. Standart Maliyetlemenin Olası Dezavantajları
Standart maliyetlerin doğru kullanılmaması pek çok sorunu da beraberinde
getirebilmektedir.
Standart maliyet sapma raporları genellikle aylık olarak hazırlanmakta ve çoğunlukla
ay sonunu takip eden birkaç gün ya da bazen birkaç hafta içerisinde yayımlanmaktadır. Buna
bağlı olarak, raporlarda yeralan bilgiler zaman aşımına uğrayabilmekte ve hiçbir anlam
taşımamaktadırlar. Sık ve zamanında hazırlanan raporlar kesinlikle işletme açısından daha
faydalı olacaktır. Bazı işletmeler günümüzde sapmaları ve diğer ana faaliyet verilerini daha
sık raporlamalıdırlar.
Yöneticilerin sapma raporlarının hazırlanması ve kullanılmasına ilişkin hassasiyet
göstermemeleri ahlaki acıdan birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir. Çalışanlar
iyi performans gösterdiklerinde yönetim tarafından ödüllendirilmelidir.
İstisnalarla yönetim yaklaşımı temel felsefe olarak negatif olaylar üzerine
yoğunlaşmaktadır. Standartlar ise negatif sapmaların tespit edilerek bunların işletmenin
faydasına olacak şekilde dönüştürülmesi üzerine odaklanmalıdır.
Direkt işçilik süre ve verimlilik sapmaları iki önemli varsayıma dayanmaktadır.
Birincisi, üretim faaliyeti işçi odaklıdır. Başka bir ifade ile eğer işçi daha hızlı çalışırsa,
üretim miktarı artacaktır. Ancak, pek çok işletmede üretim miktarı işçininin ne kadar hızlı
çalıştığına bağlı olarak tespit edilmek yerine makinaların çalışma hızına bağlı olarak tespit
edilmektedir. Direkt işçilik kimi zaman sabit olabilmektedir. Eğer işçilik sabit ise, direkt
işçilik üzerinden uygunsuz olarak yapılmış olan bu hesaplama, sonuçların tamamen yanıltıcı
olmasına sebep olabilecektir.
Bazı durumlarda olumlu sapma, olumsuz sapmadan çok daha kötü olabilmektedir.
Örneğin, McDonalds big mac menü için hamburgerin içerisine konacak köftenin bir standardı
vardır, bu noktada olumlu sapma belirlenen standartdan daha az et kullanılması anlamına
gelmektedir ki bu da müşteri memnuniyetsizliğine sebep olacaktır.
Standartlara ulaşılması üzerine bu kadar yoğunlaşılması, kalitenin korunması ve
arttırılması, zamanında teslimat sağlanması ve müşteri memnuniyeti gibi pekçok noktanın
ihmal edilmesine sebep olabilmektedir. Bu eğilim, ek performans ölçütleri oluşturarak diğer
unsurların da değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Sadece standartları sağlamak her zaman yeterli olmayabilir, sürekli gelişim rekabetçi
ortamda bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Bu
nedenle, bazı işletmeler, standartlara ulaşmak yerine, standart maliyet sapmalarındaki
eğilimler üzerinde odaklanmaktadırlar.
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Özetle, yöneticiler standart maliyet sistemi kullandıkları zaman, özenli davranmalı,
olumlu sapmalar kadar olumsuz sapmalar üzeride de odaklanmalıdırlar. Performans
değerlemesi yapılırken, standart maliyet sapmaları çoğu kez kurumsal karne adı verilen başka
bir performans değerleme sistemi ile birlikte kullanılmaktadır..
Kurumsal karne, işletmenin stratejilerinden yola çıkılarak bu stratejileri desteklemek
için oluşturulan bir grup entegre performans değerleme ölçütüdür. Kurumsal karne
yaklaşımında, tepe yönetimi işletmenin stratejisini çalışanların anlayabileceği ve
etkileyebileceği performas ölçütlerine dönüştürmektedir

8.5. Standart Maliyet Yöntemi
Standart maliyet yöntemini uygulama kararı alan bir işletmenin öncelikle bu yöntemin
işletmede uygulanabilmesi için işletme bünyesinde birtakım çalışmaları yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu çalışmaların ilk bölümünü elbette standart maliyet yönteminin işletmede
olması gerektiği gibi yürütülebilmesi için gerekli olan alt yapının sağlanması yönünde yapılan
çalışmalar oluşturmaktadır.
Bunun için öncelikle standart maliyet yönteminin gerektirdiği ön koşulların
sağlanması gerekmektedir. Başka bir ifade ile mamullerin standart üretim maliyetlerinin
saptanabilmesi için, herşeyden önce mamullerde standartlaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle belirli bir tek mamulün seri halde üretimini yapan işletmeler standart maliyet
yönteminin en kolay uygulandığı işletmelerdir. Ancak unutmamak gereklidir ki standart
maliyet yöntemi yalnızca mamullerde standartlaşmayı değil, mamullerin üretiminde
kullanılan girdilerde ve uygulanan üretim yöntemlerinde de standartlaşmaya gidilmesini
gerektirmektedir.
Standart maliyet yönteminin bir işletmede başarı ile uygulanabilmesi için gerekli olan
ön koşullardan bir diğeri ise işletmenin rasyonel bir örgüt yapısına sahip olmasıdır. Başka bir
ifade ile örgüt bölümlerinin modern örgüt kuramına uygun bir biçimde saptanması ve görev,
yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi gerekmektedir.
Standart maliyet yönteminin ön koşulları sağlandıktan sonra işletme tarafından
kullanılan hesap planının standart maliyet yöntemine uygun bir şekle dönüştürülmesi ve
standartların saptanması gerekmektedir. Bunlardan hangisinin önce yapıldığı önemli değildir,
bir yandan hesap planı gözden geçirilirken, diğer yandan da standart maliyetlerin saptanması
çalışmaları birarada yürütülebilmektedir.
Standart maliyet yöntemi kurulduktan sonra, yöntemin uygulanması sırasında sürekli
ya da dönemsel olarak fiili maliyetlerin ilgili belgelerde ve hesaplarda izlenmesi, fiili ve
standart maliyetlerin karşılaştırılarak sapmaların hesaplanması ve nedenlerine göre
çözümlenmesi ve gider, maliyet ve sapma kayıtlarının yazılması, ilgili raporların düzenlemesi
gerekmektedir.
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8.5.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Standardının Oluşturulması
Direkt ilk madde ve malzeme için standartların oluşturulması standart birim fiyatın ve
standart birim miktarın belirlenmesi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir.
Direkt ilk madde ve malzeme için standart birim fiyat, tüm indirim ve iskontolar
düşüldükten sonra ulaşılan net tutarı temsil etmelidir.
Direkt ilk madde ve malzeme için standart birim miktar ise, her türlü önlenemeyen
kayıp, bozulma, ve benzeri unsurlar düşüldükten sonra tamamlanan her mamul için
kullanılması gereken direkt ilk madde ve malzeme miktarıdır.
Direkt ilk madde ve malzeme için birim fiyat ve miktar standartları oluşturulduktan
sonra standart direkt ilk madde ve malzeme maliyeti aşağıdaki eşitlik kullanılarak
hesaplanmaktadır.

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭 İ𝐥𝐤 𝐌𝐚𝐝𝐝𝐞 𝐯𝐞 𝐌𝐚𝐥𝐳𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝ı = 𝐒𝐭𝐝. 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 × 𝐒𝐭𝐝. 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐦𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫

8.5.2. Direkt İşçilik Standardının Oluşturulması
Direkt işçilik için standartların oluşturulması saat başı standart ücretin ve birim başına
standart saatin belirlenmesi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir.
Direkt işçilik için saat başı standart ücret, ücret, vergi ve diğer ödeneklerden
oluşmaktadır. Pek çok işletme bir departmandaki tüm işçiler için saat başı tek bir ücret
belirlemektedirler. Bu nedenle sözkonusu standartlar belirlenirken farklı özelliklere sahip
işçiler için ödenmesi gereken katkılar da gözönünde buludurularak standart bir ücret
belirlenmektedir.
Direkt işçilik için birim başına standart saat, birim başına sözkonusu mamulün
üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan direkt işçilik saati dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu
standart belki de standartlar arasında tespit edilmesi en zor olan yegane standarttır. Birim
başına standart saatin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlardan birisi her bir görevin
aşamalara bölünmesi ve her bir aşama için ihtiyaç duyulan süre hesaplandıktan sonra bu
sürelerin toplanıp birim başına standart saatin belirlenmesidir. Birim başına standart saatin
belirlenmesinde kullanılan diğer bir yaklaşım ise, bir endüstri mühendisi tarafından özel bir
çalışma yapılmasını talep ederek, her aşama için ihtiyaç duyulan zamanın tespit edilmesidir.
Daha önce de belirtilmiş olduğu üzere birim başına standart saat belirlenirken verilen aralar,
işçilerin kişisel ihtiyaçları, makinaların temizlenmesi, ayarlanması gibi unsurların dikkate
alınması gereklidir.
Direkt işçilik için ücret ve saat standartları oluşturulduktan sonra bir birim mamul için
standart diret işçilik maliyeti aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmaktadır.
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𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭 İşç𝐢𝐥𝐢𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝ı = 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐁𝐚şı𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 × 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦 𝐁𝐚şı𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐝. 𝐒𝐚𝐚𝐭

8.5.3. Genel Üretim Maliyeti Standardının Oluşturulması

Genel üretim maliyeti standartlarının belirlenmesi de direkt ilk madde ve malzeme
standartları ve direkt işçilik standartlarının belirlenmesinde olduğu gibi iki aşamalı olarak
gerçekleşmektedir. Direkt işçilik standartlarında olduğu gibi genel üretim maliyeti standartları
için belirlenen fiyat ve miktar standartları saat başı standart ücret ve birim başı standart saat
olarak isimlendirilmektedir.
Genel üretim maliyetlerinde saat başı standart ücret, genel üretim maliyeti yükleme
haddinin değişken kısmını temsil ederken, saatler işletmenin genel üretim maliyetlerini
yüklerken temel aldıkları faaliyet temeline (genellikle makina saati ya direkt işçilik saati)
bağlı olarak belirlenmektedir.
Değişken genel üretim maliyetleri için birim standart maliyet aynı direkt ilk madde ve
malzeme ve direkt işçilik standartlarında olduğu gibi aşağıdaki eşitlik kullanılark
hesaplanmaktadır.
𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐭 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐥 Ü𝐫𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢 = 𝐒𝐚𝐚𝐭 𝐁𝐚şı 𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 × 𝐒𝐭𝐝. 𝐒𝐚𝐚𝐭

8.6. Sapma Analizleri

Standart maliyetler ile bir dönem içerisinde gerçekleşen fiili maliyetler arasında oluşan
fark olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak kısaca standart maliyet sapması
olarak ifade edilmektedir. Sapma analizi ise, ortaya çıkan sapmaların nedenlerine göre
çözümlenmesi, başka bir ifade ile hangi etkenin, ne yönde (olumlu veya olumsuz), kaç liralık
sapmaya yol açtığının belirlenip analiz edilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Bir işletmenin standart maliyet yöntemini kullanmak sureti ile sağlayacağı yararlar, bu
maliyetlerden sapmaların hesaplanma biçimine ve analizine bağlıdır.
Sapma analizleri maliyet kontrolünün yanısıra, standart maliyetlerin diğer yararları
açısından da önem taşımaktadır. Analiz sonucunda belirlenen sapma unsurları kontrol
edilebilen sapmalar ve kontrol edilemeyen sapmalar olmak üzere iki grupta
sınıflandırılabilmektedirler.
Kontrol edilebilen sapmalar, işletmenin kontrol edebileceği nedenlerden
kaynaklanan sapmalardır. Bu sapmalar kontrol yöntemlerine ışık tutarak, fiili maliyetlerin
standart maliyetler düzeyinde tutulabilmesine yardımcı olmaktadır.
Kontrol edilemeyen sapmalar, işletmenin kontrol edemeyeceği nedenlerden
kaynaklanan sapmalardır. Sözkonusu sapmalar standart maliyetlerin saptanması sırasında göz
öünde bulundurulan koşulların gerçekleşmemesi veya değişmiş olması sonucunda ortaya
çıkan sapmalardır. Koşullardaki değişikliğin geçici olması durumunda yapılacak birşey
yokken, koşullardaki farklılığın kalıcı olması durumunda bu durum standart maliyetlerin
180

gözden geçirilmesini ve farklı koşullara göre değiştirilmesi gereğini ortaya koymaktadırlar.
Standart maliyetlerde yapılan bu değişiklikler, değişiklikten önceki standart maliyetlere göre
hazırlanmış planların ve alınmış kararların yeniden gözden geçirilmesi gereğine işaret ederek,
planlama ve karar alma etkenliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır.
Peki sapmalar analizi neden fiyat ve miktar olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.
Üretim unsurlarının satınalınması ve kullanılmasından farklı yöneticiler sorumludur. Örneğin,
direkt ilk madde ve malzeme için, satın alma müdürü direkt ilk madde ve malzemenin satın
alma fiyatından sorumlu iken üretim müdürü üretim aşamasında kullanılan direkt ilk madde
ve malzeme miktarından sorumludur. Fiyat ve miktar için iki ayrı standardın oluşturulması,
her iki yöneticinin de sorumluluk alanlarının belirlenmesi açısından oldukça faydalıdır.
Bunun yanısıra iki ayrı standardın oluşturulması, raporların zamanında hazırlanabilmesini
mümkün kılmaktadır. Satın alma müdürünün görevi direkt ilk madde ve malzeme tedarikçisi
tarafından işletmeye teslim edildiği tarihte bitmekte ve performans raporu bu noktada
hazırlanabilecek duruma gelmektedir. Halbuki satın alma müdürünün sorumluluğunun bittiği
noktada üretim müdürünün sorumluluğu başlamakta ve üretim müdürünün performans raporu
üretim tamamlanıp, sözkonusu üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme miktarı tespit
edilinceye kadar ertelenmek zorundadır.
Özetle fiyatta meydana gelen sapmalar ile üretimde ortaya çıkan sapmaları
biribirinden net olarak ayırmak oldukça önemlidir. Standart fiyatlar ile fiili fiyatlar arasındaki
fark ile standart miktarlar ile fiili miktarlar arasıdaki fark kısaca sapma olarak, bu farkın
hesaplanması faaliyeti ise sapma analizi olarak adlandırılmaktadır.

8.6.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme (Hammadde) Sapması
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tutarı, bir yandan ilgili direkt ilk madde
ve malzemelerin alış fiyatlarına, diğer yandan da bu maddelerin üretimde kullanılan
miktarlarına bağlıdır. Dolayısıyla, direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri fiili tutarların
standart olarak öngörülmüş tutardan farklı bulunması, başka bir ifade ile direkt ilk madde ve
malzeme maliyetlerinde bir sapmanın ortaya çıkması, ya ilgili hammaddeye standart
fiyatından farklı bir fiyat ödenmesinden ya da bu maddenin üretimde fiilen tüketilen
miktarının tüketilmesi öngörülmüş standart miktardan farklı bulunmasından ileri
gelebilmektedir. Sonuç olarak direkt ilk madde ve malzeme sapmalarının ana nedenleri fiyat
ve miktar olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır.
Güzelyalı İşletmesi tek bir mamul üretip satan küçük bir işletmedir. İşletmenin
geçtiğimiz dönem üretimine ilişkin direkt ilk madde ve malzeme tüketimine ilişkin veriler
aşağıdaki gibidir:
Standart satın alma fiyatı....................................................................
Standart tüketim miktarı.....................................................................
Fiili satın alma fiyatı...........................................................................
Dönem içinde satın alınan direkt ilk madde ve malzeme miktarı.......
Dönemin üretim miktarı.....................................................................

8 lira/gr.
6 gr/birim
7,60 lira/gr.
13,000 gr.
2,000 birim
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8.6.1.1. Fiyat Sapması
Bir üretim faaliyetinde yeralan direkt ilk madde ve malzeme için ödenen fiili fiyatın, o
hammaddenin standart fiyatından farklı olması nedeniyle ortaya çıkan sapma, fiyat sapması
olarak isimlendirilmektedir. Direkt ilk madde ve malzemenin birim fiyatları arasındaki fark,
sözkonusu madde ve malzemelerin birimi başına meydana gelmiş fiyat sapmasıdır.
Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması aşağıdaki nedenlerden ötürü ortaya
çıkabilmektedir.











İlgili madde ve malzemelerin pazar fiyatında değişme olmuştur.
Satın alınan maddelerin kaliteleri ve dolayısıyla fiyatları standartlarda öngörülenlerden
farklıdır.
Alış miktarı, standart fiyatların saptanması sırasında göz önünde bulundurulan alış
partisi büyüklüğüne uygun değildir. Tek partide öngörülenlerden daha az veya daha
fazla miktarda alış yapılması, miktara bağlı fiyat indirimlerinden bir kısmının
kaçırılmasına ya da ek indirimler sağlanmasına neden olmuştur.
Satın alma memurlarının becerileri standartların saptanmasında dikkate alınan
düzeyden farklıdır.
Satın alma memurları belirli satıcıları gözetmekte, daha pahalı da olsa onlardan
alışverişi yeğlemektedir
Standart fiyat peşin ödemeyi esas aldığı halde, alış veresiye olarak yapılmış,
dolayısıyla kasa iskontolarından yararlanılmamıştır
Direkt ilk madde ve malzeme fiyatları alış giderlerini de kapsamaktadır. Satın alınan
hammaddeler standart fiyatların saptanmasında esas alınan taşıtma yolundan farklı bir
yol ya da araçla işletmeye getirilmiş ve dolayısıyla fiyat sapması nakliye
giderlerindeki farklılıktan ileri gelmiştir.
Nakliye ücretleri değişmiştir.
Fiyat sapması hesaplanırken aşağıdaki formulden yararlanılmaktadır.

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 × 𝐒𝐚𝐭ı𝐧 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫) − (𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 × 𝐒𝐚𝐭ı𝐧 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫)

𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 − 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭) × 𝐒𝐚𝐭ı𝐧 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫

Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:

Fiyat Sapması = ( 8 − 7,60) × 13,000 = 5,200 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde direkt ilk madde ve malzemeyi standart olarak belirlediği
fiyattan daha düşük bir fiyata satınalmıştır. Dolayısı ile bu durum işletme için olumlu bir
durumdur, bu nedenle işletmenin direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması olumlu olarak
değerlendirilmelidir.
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8.6.1.2. Miktar Sapması
Direkt ilk madde ve malzemenin üretimde fiilen kullanılan miktarının, elde edilen
üretim için öngörülmiş standart miktarlardan farklı bulunması nedeniyle ortaya çıkan
sapmaya miktar sapması denilmektedir.
Direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması aşağıdaki nedenlerden ötürü ortaya
çıkabilmektedir.








Kullanılan hammaddenin kalitesi standartta öngörülenden farklı olduğundan,
hammadde kayıpları da standarttan farklı oranlarda ortaya çıkmaktadır.
Üretim yöntemlerinde ya da mamulde yapılmış bazı değişiklikler standarttan farklı
miktarda hammadde kullanımı gerektirdiği halde, miktar standartları henüz
değiştirilmemiştir.
Bozuk mamul, ıskarta ve hammadde fireleri, miktar standartlarının saptanması
sırasında dikkate alınan düzeylerde tutulamamaktadır.
Üretim bölümlerine sevkedilmiş direkt ilk madde ve malzemelerin bir kısmı bu
bölümlerde henüz üretim amacıyla tüketilmedikleri halde, miktar sapmasının
hesaplanmasında ambar çıkış fişleri esas alındığından, tüketilmiş gibi işlem görmüş ve
sapmanın kapsamına girmiştir
Üretim bölümlerinde bir kısım hammadde ortadan kaybolmuştur.

Direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması, hammaddelerin işletme içindeki
tüketim durumu ile ilgilidir. Miktar sapmasının yönetime ana katkısı, hammadde
tüketimindeki verimsizlikleri gözönüne sererek, maliyet kontrolüne yardımcı olmaktadır.
𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 × 𝐒𝐚𝐭ı𝐧 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤. ) − (𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 × 𝐒𝐭𝐝. 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫)

𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐚𝐭ı𝐧 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫 − 𝐒𝐭𝐝. 𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫) × 𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭

Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:

Miktar Sapması = (13,000 − (2,000 × 6)) × 8 = 8,000 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde 2,000 birim mamul üretebilmek için standart olarak
tüketmesi gereken direkt ilk madde ve malzeme miktarından daha 1,000 gr daha fazla
tüketmiştir. Dolayısıyla bu durum işletme için olumsuz bir durumdur bu nedenle işletmenin
direkt ilk madde ve malzeme sapması olumsuz olarak değerlendirilmelidir.
Güzelyalı işletmesinin geçtiğimiz döneme ilişkin direkt ilk madde ve malzeme
sapması direkt ilk madde ve malzeme fiyat ve miktar sapmalarının toplamına eşittir.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Sapması = 5,200lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢) + 8,000lira(𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)
= 2,800 lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)
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8.6.2. Direkt İşçilik Sapması
Direkt işçilik maliyetinin tutarı, bir yandan saat başına ödenen direkt işçilik
ücretlerine, diğer yandan da mamul üretimi için harcanan direkt işçilik sürelerine bağlıdır. Bu
bakımdan direkt işçilik maliyetlerinde bir sapmanın ortaya çıkması, ya saat başına ödenen fiili
ücretin standart ücretten farklı bulunmasından ya da elde edilen üretim için harcanan fiili
direkt işçilik süresinin aynı üretim için öngörülen standart direkt işçilik süresine eşit
olmamasından ileri gelebilmektedir. Dolayısıyla, direkt işçilik maliyetlerine ilişkin sapma
analizi, ücret ve süre sapması olmak üzere iki grupta incelenmektedir.
Ancak, işletmede saat başına ücret yerine parça başına ücret sistemi uygulanmakta ise,
direkt işçilik maliyetlerinin tutarı üretilen parça (mamul) sayısı ile parça başına ödenen ücrete
bağlı olacak, üretim için harcanan sürenin bu maliyetler üzerinde herhangi bir etkisi
olmayacaktır. Bu durumda hesaplanacak tek sapma, ücret sapması olacaktır.
Güzelyalı işletmesine ilişkin daha önce verilen bilgiler ek olarak direkt işçilik
maliyetlerine ilişkin bilgiler de aşağıdaki gibidir:
Standart ücret....................................................................................
14 lira/dis
Standart tüketim miktarı..................................................................... 2,5 dis/birim
Dönem içinde işçilere ödenen toplam ücret........................................
74,250 lira
Dönem içindeki toplam çalışma süresi...............................................
5,400 dis

8.6.2.1. Ücret Sapması
Direkt işçilik fiili saat ücretinin standart saat ücretinden farklı olması nedeniyle
meydana gelen sapmaya ücret sapması adı verilmektedir.
Ücret sapmasının ortaya çıkmasına sebep olabilecek nedenlerden bazıları aşağıdaki
gibidir.








Toplu sözleşme gereği, işçilik ücretlerinde artışlar meydana geldiği halde, ücret
standartlarında henüz bir değişiklik yapılmamıştır.
Belirli çalışma sürelerini dolduran bir kısım işçilerin saat ücretleri arttırıldığı halde, bu
durum henüz ücret standartlarına yansıtılmamıştır.
İşletmede uzman veya stajyer işçiler çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin saat ücretleri
normal işçilerden farklı bulunduğundan, ücret sapması ortaya çıkmıştır.
İlgili esas üretim yerindeki işlerin sıkışıklığı nedeni ile, daha farklı ücret ödenen başka
gider yerindeki işçilerden bir kısmı geçici olarak bu esas üretim yerinde
görevlendirilmiştir
İlgili esas üretim yeri içerisindeki sıkışıklık veya ustabaşının kusuru gibi nedenlerle,
yüksek ücretli işlemleri yapan bazı işçiler düşük ücretli işlemlerle görevlendirilmiştir.
Acele bir siparişin yetiştirilmesi amacıyla ya da gider yerindeki çalışmaların iyi
planlanmamış olması nedeniyşe fazla çalışma zorunluluğu doğmuş, fazla çalışma
zamları fiili direkt işçilik maliyetlerine yansımıştır.
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Bu nedenler ayrıntılı olarak incelendiğinde ücret sapmalarının hem kontrol edilebilen hem
de kontrol edilemeyen sebeplerden ortaya çıktığı görülmektedir.
Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 × Ç𝐚𝐥ışı𝐥𝐚𝐧 𝐒ü𝐫𝐞) − (𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 × Ç𝐚𝐥ışı𝐥𝐚𝐧 𝐒ü𝐫𝐞)

Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 − 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 Ü𝐜𝐫𝐞𝐭) × Ç𝐚𝐥ışı𝐥𝐚𝐧 𝐒ü𝐫𝐞
Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:

Ücret Sapması = (14 − 74,250/5,400) × 5,400 = 1,350 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde direkt işçilik için standart olarak belirlediği ücretten daha
düşük bir ücret ödemiştir. Dolayısı ile bu durum işletme için olumlu bir durumdur, bu nedenle
işletmenin direkt işçilik ücret sapması olumlu olarak değerlendirilmelidir.

8.6.2.2. Süre Sapması
Yapılmakta olan üretim için fiilen çalışılan direkt işçilik süresinin aynı üretim için
çalışılması öngörülen standart direkt işçilik süresinden farklı olması nedeniyle ortaya çıkan
sapmaya süre sapması adı verilmektedir.
Süre sapmasının ortaya çıkmasına sebep olabilecek başlıca etkenler aşağıdaki gibi
sıralanabilmektedir










Direkt işçiler zamanlarının bir kısmını hammadde yokluğu veya makina bozulması
gibi nedenlerden ötürü boş olarak geçirmişlerdir.
İşçiler kişisel gereksinmelerini karşılamak amacıyla çalışmalarını sık sık durdurmakta
veya bu gereksinmeleri için çok uzun süreler kullanmaktadırlar.
Her bir mamul partisinin üretimi için makinalerin ayarının yapılması gerekmekte,
işçilerin ayarlama sırasında yavaş çalışmaları nedeniyle ya da üretim partilerinin
standartlarda öngörülenlerden daha az sayıda mamulden oluşmasından ötürü sık sık
ayar değişmesi gerektiğinden, toplam süre artmaktadır.
Normalden fazla miktarda bozuk mamul üretilmekte, bunlar için harcanan süreler
sağlam mamullerin üretimi için harcanan sürelerin üzerine binerek toplam süreyi
uzatmaktadır.
İlgili mamullerin üretimi için standartta öngörülmüş makinaler acele bir siparişin
yetiştirilmesi amacıyla başka işlerde kullanıldığından, bu mamuller daha az verimli
makinalerde üretilmiştir.
İşçiler üretim sırasında standarttan farklı bir üretim temposu ile çalışmaktadırlar.
𝐒ü𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭 × 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐞𝐧 Ç𝐚𝐥ışı𝐥𝐚𝐧 𝐒ü𝐫𝐞) − (𝐒𝐭𝐝. Ücret × 𝐒𝐭𝐝. 𝐒ü𝐫𝐞)
𝐒ü𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐅𝐢𝐢𝐥𝐞𝐧 Ç𝐚𝐥ışı𝐥𝐚𝐧 𝐒ü𝐫𝐞 − 𝐒𝐭𝐝. 𝐒ü𝐫𝐞) × 𝐒𝐭𝐝. Ü𝐜𝐫𝐞𝐭

Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:
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Ücret Sapması = (5,400 − (2,000 × 2,5)) × 14 = 5,600 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde 2,000 birim mamul üretebilmek için standart olarak
tüketmesi gereken direkt işçilik saatinden 400 saat daha fazla tüketmiştir. Dolayısıyla bu
durum işletme için olumsuz bir durumdur bu nedenle işletmenin direkt ilk madde ve malzeme
sapması olumsuz olarak değerlendirilmelidir.
Güzelyalı işletmesinin geçtiğimiz döneme ilişkin direkt ilk madde ve malzeme
sapması direkt ilk madde ve malzeme fiyat ve miktar sapmalarının toplamına eşittir.
Direkt İşçilik Sapması = 1,350lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢) + 5,600lira(𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)
= 4,250 lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)

8.6.3. Değişken Genel Üretim Maliyeti Sapması

Genel üretim maliyetleri daha önce de ele alınmış olduğu üzere bünyesinde sabit ve
değişken maliyet unsurlarını barındıran karma bir maliyettir. Yaygın inanış genel üretim
maliyetlerinin sabit kısmının tamamı ile işletmenin üretim kapasitesi ile ilgili olması ve
kapasite ile ilgili olarak işletmelerde çok sık değişiklik yapılmaması sebebi ile genel üretim
maliyetinin değişken kısmında sapmanın sabit kısmına oranla daha sık ortaya çıktığıdır. Bu
nedenle bu bölümde genel üretim maliyetlerinin değişken kısmı ile ilgili sapma analizlerine
yer verilecek takip eden bölümde sabit genel üretim maliyetlerine ilişkin sapmalar
incelenecektir.
Genel üretim maliyetlerinin değişken kısmı ile ilgili sapma analizi aynen direkt ilk
madde ve malzeme ve direkt işçilik sapmalarında kullanılan formuller gibi basit formuller
yardımı ile hesaplanmakta ve sapma analizi bütçe sapması ve verim sapması olmak üzere iki
grupta incelenmektedir.
Güzelyalı işletmesine ilişkin daha önce verilen bilgiler ek olarak genel üretim
maliyetlerine ilişkin bilgiler de aşağıdaki gibidir:
Standart genel üretim maliyeti yükleme haddi ..................................
Dönem içinde katlanılan fiili genel üretim maliyeti...........................

3 lira/dis
15,390 lira

8.6.3.1. Bütçe Sapması
Gerçekleşen fiili genel üretim maliyetlerinin, fiili iş birimleri sayısı (fiili iş hacmi) için
bütçelenmiş genel üretim maliyetlerinden farklı olması nedeniyle ortaya çıkan sapmaya bütçe
sapması denir.
𝐁ü𝐭ç𝐞 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 𝐆Ü𝐌 − 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 İş 𝐇𝐚𝐜𝐦𝐢 İç𝐢𝐧 𝐁ü𝐭ç𝐞𝐥𝐞𝐧𝐦𝐢ş 𝐆Ü𝐌

Genel üretim maliyetlerinin bütçeye uygun biçimde gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya
çıkan bütçe sapması, söz konusu maliyetlerin kontrolü açısından önem taşımaktadır.
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Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:
Bütçe Sapması = 15,390 − (5,400 × 3) = 810 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde fiili iş hacmi için standart olarak katlanması gereken genel
üretim maliyetlerinden daha az bir genel üretim maliyetine katlanmıştır. Dolayısı ile bu
durum işletme için olumlu bir durumdur, bu nedenle işletmenin değişken genel üretim
maliyeti bütçe sapması olumlu olarak değerlendirilmelidir.

8.6.3.2. Verim Sapması
İş birimlerinin kullanımındaki fiili verimin standart verimden daha farklı olmasının
genel üretim maliyetleri üzerindeki etkisi verim sapması ile ölçülmektedir. Başka bir ifade ile,
verim sapması, fiilen harcanan iş birimleri sayısının, elde edilen üretim için harcanmış olması
gereken standart iş birimleri sayısından farklı bulunması nedeniyle, genel üretim
maliyetlerinde ortaya çıkmış artışları ve sağlanmış tasarrufları göstermektedir.
İş birimleri sayısına bağlı olarak ortaya çıkan genel üretim maliyetleri, değişken genel
üretim maliyetleridir. Dolayısıyla, verim sapması yalnızca değişken genel üretim maliyetleri
ile ilgilidir.
Verim sapmasının nedenleri, iş ölçüsü olarak neyin kullanıldığına bağlı olarak
değişmektedir.
Verim sapması ile ilgili olarak aşağıdaki iki formulden yararlanılabilmesi mümkündür.
𝐕𝐞𝐫𝐢𝐦 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 İş 𝐇𝐚𝐜𝐦𝐢 İç𝐢𝐧 𝐁ü𝐭ç𝐞𝐥𝐞𝐧𝐦𝐢ş 𝐆Ü𝐌 − 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐭 İş 𝐇𝐚𝐜𝐦𝐢 İç𝐢𝐧 𝐁ü𝐭ç𝐞𝐥𝐞𝐧𝐦𝐢ş 𝐆Ü𝐌

veya

𝐕𝐞𝐫𝐢𝐦 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = (𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 İş 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐲ı𝐬ı − 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐭 İş 𝐁𝐢𝐫𝐢𝐦𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐲ı𝐬ı)
× 𝐃𝐞ğ𝐢ş𝐤𝐞𝐧 𝐆Ü𝐌 𝐘ü𝐤𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐧ı

Güzelyalı işletmesi örneğine dönecek olursak:

Verim Sapması = (5,400 × 3 )– ( (2,000 × 2,5) × 3) = 1,200 lira (𝑂𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎)

İşletme dönem içerisinde fiili olarak 2,000 birim mamulün üretimi için katlanması
gereken direkt işçilik saatinden daha fazla çalışmıştır. Dolayısı ile bu durum işletme için
olumsuz bir durumdur, bu nedenle işletmenin değişken genel üretim maliyeti verim sapması
olumsuz olarak değerlendirilmelidir.
Güzelyalı işletmesinin geçtiğimiz döneme ilişkin direkt ilk madde ve malzeme
sapması direkt ilk madde ve malzeme fiyat ve miktar sapmalarının toplamına eşittir.
Değişken Genel Üretim Maliyeti Sapması = 810 lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑙𝑢) + 1,200 lira(𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)
= 390 lira (𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧)
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8.7. Sapma Analizi ve İstisnalarla Yönetim
İstisnalarla yönetim hedef ve beklentilerin karşılanamadığı sorumluluk alanlarına
odaklanan bir yaklaşımdır. Sapma analizleri ve performans raporlama da bu yaklaşımın
önemli unsurlarındandır.
Bütçeler ve standartlar işletme yönetiminin planlarını yansıtmaktadır. Herşeyin
planlandığı şekilde gitmesi durumunda, bütçe ve standartlarda yeralan tutarlar ile fiilen
gerçekleşen tutarlar arasında çok az bir fark ortaya çıkması beklenir ve böyle durumlarda
işletme yönetimi farklı sorunlar üzerinde yoğunlaşabilmektedirler. Ancak, fiili sonuçların
bütçe ve standartlarda yer alan tutarlar ile uyumlu olmaması durumunda, performans
raporlama sistemi, yönetime istisnai bir durumun ortaya çıktığına dair sinyal gönderir ve bu
sinyal bütçe ya da standartlardan sapma şeklinde karşımıza çıkar.
Acaba tüm sapmalar detaylı inceleme gerektirmekte midir? Elbetteki hayır. Öncelikle
şunu belirtmek gerekir ki beklenen sonuçlar ile fiili sonuçlar arasında fark her zaman oluşur.
Eğer her sapma analiz edilecek olsaydı, işletme yönetimi vaktinin büyük bir kısmını bu
farkları analiz etmekle geçirir ve işletmenin diğer sounlarına vakit ayıramazdı. Sapmalar çok
çeşitli sebepler nedeni ile ortaya çıkabilmekte lakin bunların ancak bir kısmı yönetim
tarafından incelenecek bir önem taşımaktadır.
Peki hangi sapmaların incelenmesi gerektiğine yönetim nasıl karar vermelidir? Bu
kararda öncelikle sapmanın büyüklüğü önem taşımaktadır. Takiben sapmanın bütçeye oranla
büyüklüğü önemlidir. Başka bir yaklaşım istatiski bir kontrol grafiği üzerinde sapmaların
işaretlenmesi yöntemidir. Bu yöntemin altında yatan temel neden, dönemden döneme
meydana gelen sapmaların normal aralıkta olup olmadığının takip edilmesidir.
Bir sapma ancak normal seviyedeki sapmadan çok büyük bir farklılık taşıması
durumunda analiz edilmelidir. Normal sapma seviyesini ölçmek için standart sapmalar
kullanılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Standart, performans ölçümü için kullanılan norm veya referans göstergesi olarak
tanımlanmaktadır. Standartlar hizmet ya da mamul üreten işletmeler tarafından ilgili üretimi
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan üretim girdilerinin hem maliyet hem de miktarı
açısından oluşturulmaktadır. Miktar standartları herhangi bir mal ya da hizmetin üretimini
gerçekleştirebilmek için ne kadar direkt işçilik saati veya hammadde kullanılması gerektiğini
belirlerken, maliyet standartları sözkonusu üretim girdilerinin maliyetinin ne olması
gerektiğini belirlemektedir. Standartlar oluşturulduktan sonra fiili verilerle karşılaştırılmakta
ve durum analiz edilmektedir. Bu analize sapma analizi adı verilmektedir.
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Bölüm Soruları
Soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız
Şahin işletmesi tek bir mamulün üretimini gerçekleştiren küçük bir işletmedir. Değişken genel
üretim maliyeti mamullere direkt işçilik saati temel alınarak yüklenmektedir. İşletmenin bir
birim mamul için oluşturmuş olduğu standart maliyetler aşağıdaki gibidir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme: 12 gr × 0,5 lira/gr....................

6 lira

Direkt İşçilik: 3,6 dis × 10 lira/dis............................................

36 lira

Toplam standart birim değişken maliyet....................................

60 lira

Değişken genel üretim maliyeti: 3,6 dis × 5 lira/dis..................

18 lira

Temmuz ayı içerisinde işletme tarafından 1,200 birim mamul üretilmiş ve üretime ilişkin fiili
maliyetler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Alışları: 18,000 gr × 0,6 lira/gr.........

10,800 lira

Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme: 14,000 gr...........

-

Direkt işçilik: 4,000 dis × 9,75 lira/dis..............................................

78,000 lira

Toplam değişken genel üretim maliyeti.............................................

21,600 lira

1) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,400 lira olumlu
b) 1,800 lira olumsuz
c) 1,800 lira olumlu
d) 1,400 lira olumsuz
2) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt ilk madde ve malzeme miktar
sapması aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

200 lira olumsuz
240 lira olumlu
240 lira olumsuz
200 lira olumlu
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3) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt ilk madde ve malzeme sapması
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

2,000 lira olumsuz
1,600 lira olumlu
2,000 lira olumlu
1,600 lira olumsuz

4) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt işçilik ücret sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,000 lira olumlu
1,000 lira olumsuz
1,080 lira olumsuız
1,080 lira olumlu

5) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt işçilik süre sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

3,120 lira olumlu
3,200 lira olumlu
3,200 lira olumsuz
3,120 lira olumsuz

6) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt işçilik sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

4,200 lira olumsuz
2,200 lira olumlu
4,200 lira olumlu
2,200 lira olumsuz

7) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin değişken genel üretim maliyeti bütçe
sapması şağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,600 lira olumsuz
Sapma yoktur
600 lira olumlu
1,600 lira olumlu
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8) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin değişken genel üretim maliyeti verim
sapması şağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Sapma yoktur
1,600 lira olumlu
1,600 lira olumsuz
600 lira olumsuz

9) Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin değişken genel üretim maliyeti sapması
şağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

3,200 lira olumsuz
1,200 lira olumlu
3,200 lira olumlu
Sapma yoktur

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)

c)
d)

Direkt ilk madde ve malzeme sapması fiyat ve miktar sapmaları nedeniyle ortaya
çıkmaktadır.
Bir dönem boyunca bir işletmede fiilen çalışılan sürenin sözkonusu üretimi
gerçekleştirebilmek için standart olarak çalışılması gereken süreden fazla olması
durumunda bu olumlu bir sapma olarak değerlendirilir.
Olumlu sapmalar da olumsuz sapmalar kadar işletmeler açısından önemlidir.
Belirli bir tutarın üzerindeki olumlu sapmalar işletmeler için dikkat edilmesi gereken
unsurlardır.

Cevaplar:
1)b, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) d, 10) b.
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9. ESNEK BÜTÇELER VE GENEL ÜRETİM MALİYETİ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Statik Bütçe ve Esnek Bütçenin Özellikleri
9.2. Sabit Genel Üretim Maliyeti Sapması
9.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Statik bütçeler ile esnek bütçeler arasındaki farklılıklar nelerdir?
2. Faaliyet tabalı maliyetleme nedir? Hangi işletmeler tarafından ne amaçla kullanılırlar?
3. Sabit genel üretim maliyeti sapması nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Statik Bütçe ile Esnek Bütçe

Statik bütçe ile esnek bütçeler
arasındaki farklılığın
anlaşılması ve her iki tür
bütçenin hazırlayabilmek.

Sabit Genel Üretim Maliyeti
Sapması

Sabit genel üretim maliyeti
sapmasını analiz edebilmek.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Faaliyet tabanlı maliyetleme
ve özelliklerini anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar





Statik Bütçe
Esnek Bütçe
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Genel Üretim Maliyeti Sapması
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Giriş
Mamul maliyetini oluşturan, maliyet unsurlarından direkt ilk madde ve malzeme ve
direkt işçilik maliyetlerinden sonra üçüncü maliyet unsuru genel üretim maliyetleridir. Genel
üretim maliyetleri bünyesinde değişken, sabit ve kimi zaman da karma maliyetler olmak üzere
farklı özelliklere sahip maliyetler bulunduran, pek çok işletme için önem taşıyan bir maliyet
unsurudur. Genel üretim maliyetleri yapısal özelliklerinden ötürü kontrol edilmesi zor ve
karmaşık maliyetler olup bu karışıklıkların büyük bir bölümü esnek bütçeler yardımı ile
aşılabilmektedir.

200

9. ESNEK BÜTÇELER VE GENEL ÜRETİM MALİYETİ ANALİZİ
Genel üretim maliyetlerinin pek çok işletmede ana maliyet unsuru olması bu
maliyetlerinin kontrol edilmesinin yöneticilerin başlıca görevleri arasında yeralmasına neden
olmaktadır.
Genel üretim maliyetlerinin birbirinden farklı nitelikteki maliyetlerden oluşması bu
maliyetlerin kontrolünün direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin
kontrolünden çok daha zor olmasına sebebiyet vermektedir. Başka bir ifade ile genel üretim
maliyetleri bünyesinde sabit, değişken ve karma maliyetler barındırmakta, dolayısıyla bu
maliyetlerin kontrol edilmesi işletmeler açısından sorun yaratmaktadır. Bu sorunun büyük bir
bölümü esnek bütçelerden yararlanılarak çözülebilmektedir.
Bu bölümde öncelikle bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için yararlanılan esnek
bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve bu bütçelerden genel üretim maliyetlerinin kontrolünde ne
şekilde yararlanılacağı ele alınacaktır. Takiben bir önceki bölümde ele alınmış olan genel
üretim maliyeti sapma analizleri daha detaylı olarak incelenecektir.

9.1. Esnek Bütçenin Özellikleri
Statik bütçeler, bütçeleme döneminin başında ve yalnızca planlanmış bir faaliyet
düzeyi için hazırlanmış olan bütçeler olup planlama yapmak açısından yararlı olmalarına
karşın maliyetlerin kontrolündeki başarı düzeyinin ölçülmesi açısından uygun değildirler.
Bunun ana sebebi fiili faaliyet hacminin, planlanan faaliyet hacminden farklılık göstermesi
durumunda -fiili faaliyet hacminin beklenen faaliyet hacminden yüksek olarak gerçekleşmiş
ise değişken maliyetler beklenenden daha yüksek, fiili faaliyet hacminin beklenen faaliyet
hacminden düşük olarak gerçekleşmiş ise değişken maliyetler beklenenin altında
gerçekleşecektir- fiili maliyetlerin statik bütçe verileri ile karşılaştırılması uygun olmamasıdır.
Esnek bütçeler, faaliyet hacminde meydana gelen değişikliklerin maliyet üzerindeki
etkisini gözönünde bulunduran bütçeler olup belirli bir faaliyet aralığında, herbir faaliyet
düzeyi için oluşacak maliyetin tahminini kolaylaştırmaktadır. İşletmelerde performans
değerlemesi amacı ile esnek bütçelerin kullanıldığı durumlarda, fiili maliyetler, orijinal bütçe
yer alan bütçelenmiş maliyetler yerine, gerçekleşen faaliyet düzeyinde ortaya çıkması
beklenen maliyet tutarları ile karşılaştırılmakta ve bu durum özellikle değişken maliyetler
açısından kritik bir önem taşımaktadır. Çünkü farklı faaliyet hacimleri için ayarlamaların
yapılmaması, bütçelenen ve gerçekleşen maliyetler arasındaki farkın nedenleri ile birlikte
tespit edilmesini ve bu farkların sağlıklı bir şekilde analiz edilmesini zorlaştıracaktır.
Esnek bütçe yaklaşımı, hazırlanan bütçenin fiili faaliyet düzeyinde maliyetlerin ne
olması gerektiğine göre ayarlanabildiği bütçelerdir.
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9.2. Statik Bütçenin Esnek Bütçeye Oranla Yetersizlikleri
Statik ve esnek bütçeler arasındaki farklılıkların anlaşılabilmesi için konunun bir örnek
yardımı ile açıklanması daha uygun olacaktır.
Afrodit Güzellik Merkezi düzenli olarak dizi sektörüne hizmet vermekte olan bir
kuruluştur. İşletmenin sahibi Murat bey genel üretim maliyetlerini daha etkin bir şekilde
kontrol etmek istemekte bu nedenle muhasebecisi Ahmet beye konu hakkında baskı
yapmaktadır. Şubat ayının sonunda Murat bey Mart ayı için aşağıda yeralan genel üretim
maliyeti bütçesini hazırlamıştır.
Afrodit Güzellik Merkezi
Mart ayı
(Statik) Bütçesi
Bütçelenmiş müşteri sayısı.............................................
Bütçelenmiş değişken genel üretim maliyetleri:
Kuaför malzemeleri (@1.2 lira her müşteri için).........
Müşteri ikramları (@4 lira her müşteri için).......
Elektrik (@ 0,20 lira her müşteri için)......................
Toplam değişken genel üretim maliyeti.........................
Bütçelenmiş sabit genel üretim maliyetleri:
Yardımcıların maaş ve ücretleri................................
Kira..........................................................................
Sigorta......................................................................
Elektrik dışında dışardan sağlanan diğer hizmetler..
Toplam sabit genel üretim maliyeti................................
Bütçelenmiş genel üretim maliyeti.................................

10,000
12,000 1ira
40,000
2,000
54,000
16,000
24,000
2,000
1,000
43,000
97,000 lira

Murat bey salonunda hizmet sunduğu müşteri sayısının genel üretim maliyetini
ölçmek için kullanılabilecek en uygun ölçüt olarak kabul etmektedir.
Mart ayının sonunda Murat bey fiili sonuçları bütçelenmiş verilerle karşılaştıran
aşağıdaki raporu hazırlamış ve rapor sonucunda ulaştığı sonuçlara çok şaşırmıştır. Çünkü
müşteri sayısının bütçelenenden fazla olması olumlu bir şeydir ancak yapılan analiz
sonucunda tüm sonuçlar olumsuz bir durumu işaret etmektedir. Bunun üzerine Murat bey
muhasebecisi Ahmet bey ile tekrar bir araya gelmiş ve bir toplantı yapmıştır.
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Afrodit Güzellik Merkezi
Mart ayı
Statik Bütçe Performans Raporu
Fiili
Müşteri sayısı................................................................... 5,200
Değişken genel üretim maliyetleri:
Kuaför malzemeleri ................................................... 6,400 lira
Müşteri ikramları......................................................... 22,300
Elektrik........................................................................ 1,300
Toplam değişken genel üretim maliyeti........................... 30,000
Sabit genel üretim maliyetleri:
Yardımcıların maaş ve ücretleri................................ 16,200
Kira........................................................................... 24,000
Sigorta....................................................................... 2,000
Elektrik dışında dışardan sağlanan diğer hizmetler... 9,400
Toplam sabit genel üretim maliyeti.................................. 52,000
Bütçelenmiş genel üretim maliyeti................................... 82,000 lira

Bütçelenen
5,000

Sapma
200 Olumlu

6,000 1ira
20,000
1,000
27,000

400 Olumsuz
2,300 Olumsız
300 Olumsuz
3,000 Olumsuz

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

200 Olumsuz
600 Olumlu
400 Olumlu

70,000 lira

2,600 Olumsuz

9.3. Esnek Bütçelemenin Performans Değerlemesinde Kullanımı
Esnek bütçe yaklaşımında bütçe fiili faaliyet düzeyinde ulaşılması gereken sonuçları
gösteren bir bütçedir. Halbuki statik bütçede bütçe tek bir faaliyet düzeyi için hazırlanmakta
ve bu faaliyet düzeyinde ortaya çıkması beklenen sonuçlarla fiili sonuçlar
karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma da farklı düzeydeki faaliyetlerin sonuçlarının
karşılaştırılması sebebi ile gerçekçi olmamaktadır.
Afrodit Güzellik Merkezi
Mart ayı
(Esnek) Bütçesi
Maliyet
Formulü
(Kişi Başı)
Müşteri sayısı...................................................................
Değişken genel üretim maliyetleri:
Kuaför malzemeleri ...................................................
1,20 lira
Müşteri ikramları.........................................................
4
Elektrik........................................................................
0,20
Toplam değişken genel üretim maliyeti...........................
5,40
Sabit genel üretim maliyetleri:
Yardımcıların maaş ve ücretleri................................
Kira...........................................................................
Sigorta.......................................................................
Elektrik dışında dışardan sağlanan diğer hizmetler...
Toplam sabit genel üretim maliyeti..................................
Bütçelenmiş genel üretim maliyeti (lira)

4,900

5,000

5,100

5,200

5,880
19,600
980
26,460

6,000
20,000
1,000
27,000

6,120
20,400
1,020
27,540

6,240
20,800
1,040
28,080

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

69,460

70,000

70,540

71,080
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Afrodit Güzellik Merkezi
Mart ayı
Esnek Bütçesi Performans Raporu
Müşteri sayısı...................................................................
Değişken genel üretim maliyetleri:
Kuaför malzemeleri ...................................................
Müşteri ikramları.........................................................
Elektrik........................................................................
Toplam değişken genel üretim maliyeti...........................
Sabit genel üretim maliyetleri:
Yardımcıların maaş ve ücretleri................................
Kira...........................................................................
Sigorta.......................................................................
Elektrik dışında dışardan sağlanan diğer hizmetler...
Toplam sabit genel üretim maliyeti..................................

Fiili
5,200

Bütçelenen
5,200

6,400 lira
22,300
1,020
29,720

6,240
20,800
1,040
28,080

160 Olumsuz
1,500 Olumsuz
20 Olumlu
1,640 Olumsuz

16,200
24,000
2,000
940
43,140

16,000
24,000
2,000
1,000
43,000

200 Olumsuz
60 Olumlu
140 Olumsuz

Bütçelenmiş genel üretim maliyeti................................... 72,860

Sapma

71,080 1,780 Olumsuz

Örnekten de açıkça görülebileceği üzere esnek bütçe yaklaşımının kullanılması
işletmenidaha gerçekçi bir karşılaştırma yapıp, faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol
sağlamasına yardımcı olmaktadır. Sabit bütçe kullanılarak gerçekleştirilen performans
analizinde 2,600 lira olumsuz sapma sonucuna ulaşılırken, esnek bütçe kullanılarak
gerçekleştirilen performans analizinde 1,780 lira olumsuz bir sapma sonucunda ulaşılmıştır.
Elbette esnek bütçe yardımı ile ulaşılan sonuç statik bütçeden daha isabetlidir çünkü aynı
faaliyet düzeyi için bütçelenmiş ve fiili faaliyet sonuçları karşılaştırılmaktadır.
Bir işletmenin birbirinden farklı ürün ve hizmetler üretmesi durumunda, temel
alınacak faaliyet ölçüsünün tespiti ayrı bir önem taşımaktadır. Böyle bir durumda en azından
aşağıda yer alan üç faktör dikkate alınmalıdır.
1. Faaliyet ölçüsünde meydana gelecek değişiklik, esnek bütçede yeralan değişken genel
üretim maliyetlerinde değişkliğe sebep olmalı ya da sözkonusu değişiklik ile yüksek
derecede orantılı olmalıdır. Ideal olan, esnek bütçede yeralan değişken genel üretim
maliyetleri faaliyet ölçüsünde meydana gelen değişiklik ile doğru orantılı olarak
değişmelidir.
2. Faaliyet ölçüsü, herhangi bir para birimi ile ifade edilmemelidir.
3. Faaliyet ölçüsü basit ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Aksi halde karışıklığa ve yanlış
anlaşılmaya sebebiyet verebilmektedir.
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9.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Esnek Bütçeler
Karmaşık bir işletmede tüm değişken genel üretim maliyetlerinin, üretilen mamul
sayısı ya da direkt işçilik saati ya da makina saati gibi tek bir unsurdan etkilenmesi mümkün
değildir. Esnek bütçe yaklaşımı birden fazla maliyet sürücüsünden yararlanılabilmesini
mümkün kılmaktadır. Bu durumda her bir değişken maliyet unsuru ait maliyet formülü,
sözkonusu değişken maliyetin maliyet sürücüsüne bağlı olarak ayrı ayrı hazırlanacaktır. Bu
konuda da faaliyet tabanlı maliyetlemeden yararlanılacaktır.

9.5. Sabit Genel Üretim Maliyeti Analizi
Sabit maliyetler, belirli bir faaliyet aralığında, faaliyet düzeyindeki değişimlerden
etkilenmeyip sabit kalan maliyetlerdir. Bu durum faaliyet düzeyi değiştikçe, birim mamul
maliyetinin değişmesinde sebep olacağı için, mamul maliyetinin tespit edilmesinde problem
yaratmaktadır.
Sabit genel üretim maliyeti analizleri, temel olarak değişken genel üretim maliyeti
analizinden farklıdır. Sabit genel üretim maliyeti analizlerini anlayabilmek için, öncelikle
genel üretim maliyeti yükleme oranlarının nasıl hesaplandığını hatırlamak yararlı olacaktır.
Genel üretim maliyeti yükleme oranının tespitinde aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır.

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐥 Ü𝐫𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢 𝐘ü𝐤𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

𝐓𝐚𝐡𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐥 Ü𝐫𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢
𝐓𝐚𝐡𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 𝐃ü𝐳𝐞𝐲𝐢 (𝐌𝐒, 𝐃İ𝐒 … )

Göztepe işletmeninin 50,000 makina saati için ortaya çıkmasını beklediği tahmini
genel üretim maliyeti 375,000 liradır. Bu tutarın 75,000 liralik kısmını değişken genel üretim
maliyetleri, 300,000 liralık kısmını sabit genel üretim maliyetleri oluşturmaktadır.
Genel Üretim Maliyeti Yükleme Oranı =

375,000 lira
= 7,50 𝑙𝑖𝑟𝑎/𝑚𝑠
50,000 MS

Değişken Genel Üretim Maliyeti Yükleme Oranı =
Sabit Genel Üretim Maliyeti Yükleme Oranı =

75,000 lira
= 1,5 𝑙𝑖𝑟𝑎/𝑚𝑠
50,000 MS

300,000 lira
= 6 𝑙𝑖𝑟𝑎/𝑚𝑠
50,000 MS
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Bu formul ele alınırken tahmini genel üretim maliyetinin nasıl tespit edildiği konusuna
değinilmemiş, hazır veriler kullanılarak genel üretim maliyeti yükleme oranı tespit edilip,
üretime yüklenen genel üretim maliyeti hesaplanmıştı.
Genel üretim maliyeti yükleme oranı hesaplanırken, kullanılan formülde yeralan
tahmini genel üretim maliyeti esnek bütçe yardımı ile tespit edilmektedir. Başka bir ifade ile
genel üretim maliyeti yükleme oranının hesaplanmasında kullanılacak olan tahmini genel
üretim maliyeti, esnek bütçe yardımı ile ilgili faaliyet düzeyinde gerçekleşmesi beklenen
tahmini toplam genel üretim maliyetidir.
Özetle, esnek bütçe genel üretim maliyeti yükleme oranının hesaplanabilmesi için
ihtiyaç duyulan tahmini genel üretim maliyetinin belirlenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla,
esnek bütçe, birim mamule yüklenen değişken ve sabit genel üretim maliyetinin
hesaplanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

9.6. Sabit Genel Üretim Maliyeti Sapması
Sabit genel üretim maliyeti sapma analizinin anlaşılabilmesi için, öncelikle standart
maliyet yönteminde genel üretim maliyetlerinin üretime ne şekilde yüklendiğinin anlaşılması
gerekmektedir. Standart maliyetlemede, yarı mamule yüklenen genel üretim maliyeti, fiili
çalışma saatlerinden çok, fiili üretim seviyesi için harcanması gereken standart süre üzerinden
hesaplanmaktadır. Standart maliyet sisteminde, her bir birim mamul için ne kadar zaman
harcandığından bağımsız olarak aynı miktarda genel üretim maliyeti yüklenmektedir.
Göztepe işletmesinin bütçe hazırlanmış olan döneme ilişkin fiili verileri aşağıdaki
gibidir:
Fiili makina saati
Fiili üretim seviyesi için harcanması gerekli makina saati
Fiili sabit genel üretim maliyeti:
Amortisman
Ücret
Sigorta
Toplam fiili genel üretim maliyeti

42,000
40,000
100,000 lira
172,000
36,000
308,000 lira

9.6.1. Bütçe Sapması
Bütçe sapması, fiili sabit genel üretim maliyetleri ile bütçelenmiş sabit genel üretim
maliyetleri arasındaki fark olarak tanımlanmakta ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.Sabit
genel üretim maliyeti bütçe sapmasının hesaplanması işletmeler açısından oldukça yararlıdır
çünkü işletmenin fiili faliyet düzeyi için ne kadar harcamış olması gerektiğini ölçmektedir.
𝐁ü𝐭ç𝐞 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı = 𝐅𝐢𝐢𝐥𝐢 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐆Ü𝐌 − 𝐁ü𝐭ç𝐞𝐥𝐞𝐧𝐦𝐢ş 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐆Ü𝐌
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Göztepe işletmesi örneğine dönecek olursak, işletmenin sabit genel üretim
maliyetlerine ilişin bütçe sapması aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Bütçe Sapması = 308,000 − 300,000 = 80,000 lira 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧

9.6.2. Miktar Sapması

Miktar sapması, işletmenin olanaklarının kullanım oranını ölçmektedir. Sapma,
dönemin fiili faaliyet düzeyi, için harcanması gereken standart saat ile dönem başlamadan
önce genel üretim maliyeti yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan tahmini faaliyet
düzeyi arasında fark olduğu zaman ortaya çıkmakta ve aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
𝐌𝐢𝐤𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐩𝐦𝐚𝐬ı

𝐒𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐆Ü𝐌 𝐘ü𝐤𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐧ı × (𝐓𝐚𝐡𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 𝐃ü𝐳𝐞𝐲𝐢 − 𝐒𝐭𝐝. 𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭 𝐃ü𝐳𝐞𝐲𝐢)

Miktar sapması kesinlikle fazla ya da eksik harcama tutarını göstermemektedir.
Çünkü, işletme faaliyet düzeyi her ne olursa olsun toplamda katlandığı sabit genel üretim
maliyeti tutarı değişmemektedir. Kısaca, miktar sapması faaliyet temelli bir sapmadır. Sadece
faaliyet düzeyi ile açıklanıp, kontrol edilebilmektedir.
Göztepe örneğini bir de bu açıdan tekrar ele alacak olursak:
Miktar Sapması = 6 × (50,000 MS − 40,000 MS) = 60,000 lira 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠𝑢𝑧

Miktar sapması işletmenin kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığını ölçmek
açısından çok önemlidir. Daha net bir ifade ile miktar sapması sabit genel üretim maliyeti
yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan faaliyet düzeyinin hesaplanmasında esas alan
üretim miktarından ne kadar sapma olduğunu ölçmektedir. Yukarıda olduğu gibi sapmanın
olumsuz olması, üretimin planlanan seviyeden az olduğu anlamına gelmektedir. Olumlu
olması durumunda ise işletmenin fiili üretiminin planlanan seviyeden fazla olduğu anlamına
gelmektedir.
Genel üretim maliyeti sapma analizlerinin sabit ve değişken olarak iki bölüm halide
ayrı ayrı incelenmesi tamamen yönetime alacağı kararlarda daha isabetli olabilmesi için
gerçekleştirilmektedir. Hesaplanan tüm sapmaların toplamı olumlu ya da olumsuz dönemin
genel üretim maliyeti sapmasıdır. Standart maliyet yönteminde olumsuz sapma üretime fazla
yüklenen genel üretim maliyetini, olumlu sapma ise üretime eksik yüklenen genel üretim
maliyetini ifade etmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel üretim maliyetleri sabit ve değişken kısımları dikkate alınarak ayrı ayrı analiz
edilmelidir. Toplam değişken genel üretim maliyetleri faaliyet düzeyi değiştikçe faaliyet
düzeyi ile doğru orantılı olarak değişirken, toplam sabit genel üretim maliyeti faaliyet
düzeyindeki değişmelerden etkilenmemektedir. Bu ayırım özellikle esnek bütçelerin
oluşturulması ve genel üretim maliyeti sapmaları hesaplanırken gözönünde
bulundurulmalıdır.
Esnek bütçe belirli bir faaliyet aralığında çeşitli seviyelerdeki faaliyet düzeyleri için
maliyetlerin nasıl gerçekleşeceğini gösteren bir bütçe olup statik bütçelere göre pekçok açıdan
üstünlüğü olan bütçelerdir.
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Bölüm Soruları
Soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.
Maltepe işletmesinin genel üretim maliyetine ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:
Makina Saati

Genel üretim maliyetleri

Maliyet
formülü
(makina
saati)

5,000

6,000

7,000

Değişken genel üretim maliyetleri:
Endirekt malzeme.......................

0,40 lira

2,000 lira

2,400 lira

2,800 lira

Endirekt işçilik...........................

0,60

3,000

3,600

4,200

5,000

6,000

7,000

Amortisman.................................

8,000

8,000

8,000

Yönetim.......................................

10,000

10,000

10,000

Toplam sabit genel üretim maliyeti........

18,000

18,000

18,000

Toplam genel üretim maliyeti................

23,000lira

24,000lira

25,000lira

Toplam değişken genel üretim maliyeti.. 1 lira
Sabit genel üretim maliyetleri:

Bir birim mamulün üretilebilmesi için 5 makina saatine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme
tahmini faaliyet düzeyini 6,000 makina saati olarak tahmin etmektedir. İşletmenin döneme
ilişkin fiili verileri aşağıdaki gibidir:
Üretilen mamul ..............................................

1,300 adet

Çalışılan makina saati.....................................

6,800 saat

Fiili değişken genel üretim maliyeti................ 8,400 lira
Fiili sabit genel üretim maliyeti......................

18,800 lira

211

1) Maltepe işletmesinin
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

genel üretim maliyeti yükleme oranı aşağıdakilerden

4 lira
4,6 lira
5 lira
2 lira

2) Maltepe işletmesinin değişken genel üretim maliyeti yükleme oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

3
8
1
2

3) Maltepe işletmesinin sabit genel üretim maliyeti yükleme oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

3
8
1
2

4) Maltepe işletmesinin değişken genel üretim maliyeti bütçe sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,600 lira olumlu
300 lira olumsuz
300 lira olumsuz
1,600 lira olumsuz

5) Maltepe işletmesinin değişken genel üretim maliyeti verim sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

300 lira olumlu
300 lira olumsuz
1,600 lira olumsuz
1,600 lira olumlu
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6) Maltepe işletmesinin değişken genel üretim maliyeti sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,300 lira olumsuz
1,300 lira olumlu
1,900 lira olumsuz
1,900 lira olumlu

7) Maltepe işletmesinin sabit genel üretim maliyeti bütçe sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

800 lira olumsuz
800 lira olumlu
500 lira olumlu
500 lira olumsuz

8) Maltepe işletmesinin sabit genel üretim maliyeti miktar sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

800 lira olumlu
500 lira olumlu
500 lira olumsuz
800 lira olumsuz

9) Maltepe işletmesinin sabit genel üretim maliyeti sapması aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,300 lira olumlu
1,300 lira olumsuz
300 lira olumlu
300 lira olumsuz

10) Maltepe işletmesinin genel üretim maliyeti sapması aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

2,700 lira olumsuz
2,700 lira olumlu
1,100 lira olumlu
1,100 lira olumsuz

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)a, 4)d, 5)b, 6)c, 7)a, 8)b, 9)d, 10)a.
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10. YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Maliyetlerin Yönetim Kararları Açısından Sınıflandırılması
10.2. Geçerli Maliyetlerin Çeşitli Yönetim Kararlarında Kullanımı

215

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Maliyetler yönetim kararlarında kullanılmaları açısından kaç şekilde
sınıflandırılabilirler?
2. Geçerli maliyet ne demektir? Yönetim kararlarında geçerli maliyet bilgilerinden nasıl
yararlanılır?
3. Çeşitli yönetim kararları alınırken nasıl bir analiz yapmak gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Maliyetlerin Yönetim Kararları Yönetim kararları açısından
maliyet türleri ve
Açısından Sınıflandırılması
özelliklerini anlamak.
Çeşitli Yönetim Kararlarında
Geçerli Maliyetlerin Kullanımı

Yönetim kararlarında geçerli
maliyetlerin tespit edilmesi
ve kullanılmasını anlamak.
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Anahtar Kavramlar






Geçerli Maliyet
İhmal Edilebilir Maliyet
Fırsat Maliyeti
Batmış Maliyet
Karar Verme
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Giriş
İşletme ile ilgili çeşitli konularda sürekli karar almak, yöneticilerin başlıca görevleri
arasında yeralmaktadır. Yöneticiler sıklıkla hangi ürünleri, ne fiyattan, hangi dağıtım
kanallarını kullanarak satacakları; özel siparişleri kabul edip etmeyecekleri ve benzeri
konularda karar vermek zorundadırlar. Ancak bu tür kararların çoğu karar verebilmek için
geçerli nitelikte olmayan, yoğun veri içeren çok fazla alternatif arasından seçim yapmayı
gerektirmektedir. Alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetler geçerli maliyetler olarak
isimlendirilmektedir. Herhangi bir karar alma anında seçenekler arasında geçerli olan ve
olmayan maliyetlerin belirlenmesi yönetim kararlarında kritik öneme sahiptir.
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10. YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ
Karar verme en az iki alternatif arasından seçim yapılmasını, karar anı ise her bir
alternatife ilişkin maliyet ve faydanın belirlenerek birbiriyle karşılaştırılmasını
gerektirmektedir. İşletmeler, ister kâr elde etmek amacıyla, ister hiçbir kâr amacı gütmeksizin
toplumsal amaçlı kurulmuş olsunlar, alınacak tüm kararlarında maliyet ve fayda dengesini
gözönünde bulundurmak zorundadırlar. Başka bir ifade ile bu durum kâr amaçlı kurulmuş
olan bir işletmede yönetim kararlarının alınmasında, işletmenin alınacak karar sonucunda
katlanmak zorunda kalacağı maliyetler ve sağlayacağı gelirin, topluma hizmet amaçlı
kurulmuş olan bir işletmede ise katlanılacak maliyetler ile sunulucak faydanın
karşılaştırılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Karar vermeye etkileri açısından maliyetlerin geçerli maliyetler ve ihmal edilebilir
maliyetler olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılması mümkündür. Başka bir ifade ile
alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetler geçerli maliyetler, farklılık göstermeyen
maliyetler ise ihmal edilebilir maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir karar
alma anında alternatifler arasında geçerli ve ihmal edilebilir maliyetlerin tespit edilmesi
işletmeler açısından iki sebeple kritik bir öneme sahiptir. Bunlardan birincisi, ihmal edilebilir
maliyetler alternatifler arasında farklılık göstermedikleri için alternatifler arasında yapılacak
seçimde de hiçbir rol oynanamaktadırlar. Bu nedenle bu bilgiler baştan ihmal
edilebilmektedirler. Bu durum da zaten kısıtlı bir zamanda çok fazla konuyla ilgilenmek
durumunda olan yöneticiler açısından zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. İkincisi ise kötü kararlar genellikle alternatifleri analiz ederken ihmal edilebilir maliyetlerin de analize
dahil edilmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Yöneticiler doğru ve isabetli kararlar alarak başarılı olabilmek için, geçerli maliyetler
ve ihmal edilebilir maliyetler arasındaki farkı tespit edip, alternatifleri analiz ederken geçerli
maliyet verilerini doğru olarak kullanmalıdırlar.
Bu bölümde öncelikle yönetim kararları açısından maliyetler ve özellikleri ele
alınacak, takiben çeşitli yönetim kararlarında sözkonusu maliyet bilgilerinden yararlanılarak
nasıl karar alınacağı incelenecektir.

10.1. Maliyetlerin Yönetim Kararları Açısından Sınıflandırılması
Maliyetlerin farklı kriterler temel alınarak değişik şekillerde sınıflandırılabilmesi
mümkündür. Yönetim kararları açısından maliyetler geçerli maliyetler ve ihmal edilebilir
maliyetler olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. İhmal edilebilir maliyetler ise
kendi içerisinde batmış maliyetler ve gelecek dönemlerle ilgili ancak alternatifler arasında
farklılık göstermeyen maliyetler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

220

10.1.1. Geçerli Maliyetler
Yöneticiler tarafından alınacak kararlardan etkilenen ve bu nedenle karar alma
sırasında mutlaka gözönünde bulundurulması gereken maliyetler geçerli maliyetler olarak
tanımlanmaktadırlar. Herhangi bir maliyetin geçerli maliyet olabilmesi için iki temel özelliğe
sahip olması gerekmektedir.
Bu özelliklerden birincisi sözkonusu maliyetlerin mutlaka gelecekle ilgili olması
gerekmektedir. Bilindiği üzere karar alma gelecekle ilgili bir olaydır, dolayısıyla bir karar
alınırken gözönünde bulundurulması gereken maliyetler de alınacak kararların etkili olacağı
gelecekteki bir dönem ya da dönemlerde ortaya çıkması beklenen maliyetler olmalıdır.
İkinci özellik ise sözkonusu maliyetlerin alternatifler arasında farklılık göstermesi
gereklidir. Bir maliyet her iki özelliği birden taşımıyorsa geçerli maliyet olarak kabul
edilememektedir. Bu açıklamalar ışığında geçerli maliyet, gelecekte ortaya çıkması beklenen
ve karar seçenekleri arasında farklılık gösteren maliyet olarak tanımlanabilmektedir.
Geçerli maliyetler çoğunlukla karşımıza ek maliyetler ve fırsat maliyetleri olarak
çıkmaktadırlar.

10.1.1.1. Ek Maliyetler
Ek maliyet, bir alternatifin diğer bir alternatife yeğlenmesi nedeniyle toplam maliyette
(muhasebe maliyetinde) ortaya çıkan fark olarak tanımlanmaktadır.
Karar alınırken, varolan alternatiflerin maliyetlerinin (ve olması durumunda
gelirlerinin) birbirleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekir. Bu karşılaştırmalar, ek
maliyetlerin (varsa ek gelirlerin ve sonuçta ek kârların) hesaplanmasını sağlamaktadır.

10.1.1.2. Fırsat Maliyetleri
Fırsat maliyeti, herhangi bir karar alma anında yapılan seçim sonucunda en iyi ikinci
alternatiften elde edilecek olup vazgeçilmiş olan net kazanç tutarı olarak tanımlanmaktadır.
Herhangi bir karar alma anında çeşitli alternatiflerden birisinin benimsenmesi
diğerlerinin reddedilmesi anlamına gelmektedir. Bir alternatifin reddedilmesi, o alternatifin
seçilmiş olması durumunda sağlayacağı kazançtan da vazgeçilmesi anlamına gelmektedir ve
vazgeçilen kazanç, benimsenen alternatif açısından bir tür maliyet olarak değerlendirilmekte
ve fırsat maliyeti adını almaktadır.

10.1.2. İhmal Edilebilir Maliyetler
Herhangi bir karar alma anında alternatifler arasında seçim yaparken bir kısmı ya da
tamamı ihmal edilebilen maliyetler ihmal edilebilir maliyetler olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir ifade ile alternatifler arasında farklılık göstermeyen her koşulda katlanılmak
zorunda olunan maliyetler ihmal edilebilir maliyetler olarak sınıflandırılmaktadırlar. İhmal
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edilebilir maliyetler kendi içerisinde batmış maliyetler ve gelecekte gerçekleşecek ancak
seçenekler arasında farklılık göstermeyen maliyetler olmak üzere iki ana grupta
sınıflandırılabilmektedirler.
Batmış maliyetler, hali hazırda gerçekleşmiş ve yönetici her ne karar alırsa alsın
alınacak karardan etkilenmeyen maliyetlerdir.
Gelecekte gerçekleşecek ancak seçenekler arasında farklılık göstermeyen
maliyetler ise her ne karar alınırsa alınsın alternatifler arasında farklılık yaratmayan ve
gelecekte mutlaka gerçekleşecek olan maliyetlerdir. Aslında bu maliyetler gelecekte
gerçekleşecek olma özelliği açısından geçerli maliyetlerle benzerlik gösterseler de, seçenekler
arasında farklılık göstermeyecek olmaları bu maliyetlerin ihmal edilebilir maliyetler olarak
sınıflandırılmasına sebebiyet vermektedir.
Uygulamada geçerli maliyet niteliği taşımayan maliyetlerin tamamı batmış maliyet
kapsamında değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile bir maliyet (veya maliyet unsuru)
geçmişe aitse ve/veya üzerinde düşünülen karar seçeneklerinden hepsinde tutar aynı ise o
maliyet batmış maliyet olarak değerlendirilmektedir.
Yönetim muhasebesinin doğasında olan ve unutulmaması gereken önemli bir nokta da
herhangi bir konu için karar verme anında geçerli olan bir maliyetin başka bir karar için
geçerli olma özelliği taşımayabileceğidir. Bu durum da yöneticilerin farklı amaçlar için farklı
maliyet bilgilerine ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile herhangi bir
amaç için belirli bir grup maliyet bilgisi geçerli iken farklı bir amaç için tamamen farklı bir
grup maliyet geçerli olabilmektedir. Dolayısıyla her bir karar verme durumu geçerli
maliyetlerin tespit edilebilmesi için mutlaka çok dikkatli analiz edilmelidir. Aksi bir
durumda, ihmal edillebilir nitelikteki bir maliyet analize dahil edilerek işletme için uygun
olmayan kararların alınmasına sebebiyet verebilmektedir

10.2. Geçerli Maliyet Analizlerinin Yönetim Kararlarında Uygulanması
Geçerli maliyet analizleri bir işletmede çok farklı konularda karar alabilmek için
mevcut alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu konuları genel hatları ile
sınıflandıracak olursak:





Özel bir siparişin kabulü veya reddi
Bir ürün grubunun üretimine başlanması ya da durdurulması veya bir departmanın
faaliyetinin sürdürülüp sürdürülmemesi ya da yeni bir departman açılması
Makina yenileme
Bir yarı mamul veya parçanın işletmede üretilmesi veya dışardan satın alınması
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10.2.1. Özel Bir Siparişin Kabulü veya Reddi
İşletmenin normal faaliyetlerinin bir parçası olarak kabul edilmeyen, yöneticilerin
sıklıkla kabul edilip edilmemesini değerlendirmek durumunda kaldıkları siparişler özel
siparişler olarak tanımlanmaktadır.
Yöneticiler günlük faaliyetleri sırasında çok farklı niteliklere sahip özel siparişlerle
karşılaşabilmektedirler. Bu siparişler kimi zaman üretilmekte olan işletme mamullerinden
normal fiyatın altında bir fiyatla belirli bir miktarda talep eden türde bir sipariş olabileceği
gibi, kimi zaman da işletmenin normal faaliyetlerinin bir parçası olarak üretmekte oldukları
mamullerden birtakım farklılıkları olan ürünlerin talep edilmesi şeklinde de olabilmektedir.
Konu bir örnek yardımı ile açıklanacak olursa:
Serçe işletmesi dağ bisikleti üretip satmakta olan bir işletmedir. İşletmeye bulunduğu
bölgenin emniyet müdürlüğü tarafından yaz dönemlerinde kullanılmak üzere 100 adet ekstra
özellikleri olan dağ bisikleti tanesi 279 liradan sipariş verilmiştir. İşletmenin ekstra özellikleri
olan bisikletleri üretmesi için mevcut ürün grubundan bir bisiklet modelini emniyet
müdürlüğünün istediği özellikleri taşıyacak şekilde modifiye etmesi yeterli olacaktır.
İşletmenin modifiye etmeyi planladığı bisikletin normal satış fiyatı 349 lira, işletmeye
maliyeti ise 282 liradır.
Direkt ilk madde ve malzeme.........................

186 lira

Direkt işçilik...................................................

45 lira

Genel üretim maliyeti.....................................

51 lira

Birim mamul maliyeti....................................

282 lira

Birim genel üretim maliyetinin 6 liralık kısmını değişken genel üretim maliyeti
oluşturmaktadır. Siparişin kabul edilmesinin işletmenin toplam sabit genel üretim maliyetleri
üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Siparişin kabul edilmesi durumunda mevcut modelde yapılacak değişiklikler birim
değişken maliyette 17 liralık bir artışa sebebiyet verecek, işletme yeni bisikletlerin dizaynı
için bir stüdyo ile çalışmak zorunda kalacak ve bu hizmet için 1,200 lira ödeyecektir. Bu
siparişin kabul edilmesi durumunda işletmenin diğer siparişleri etkilenmeyecektir. Sipariş
kabul edilmeli midir?
Bu siparişin kabul edilip edilmemesi konusunda karar verirken bizim için önemli olan
yeni siparişin kabul edilmesi durumunda elde edilecek ek gelir ve katlanılması gereken ek
maliyetlerin analiz edilerek bu siparişin kabul edilmesi durumunda net faaliyet kârında
meydana gelecek artışın dikkate alınmasıdır. İşletmenin bu siparişi kabul etmesi durumunda
işletmenin diğer siparişleri etkilenmeyecektir. Dolayısıyla yalnızca işletmenin siparişi kabul
etmesi durumunda net kârında meydana gelecek artış dikkate alınmalıdır.
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Birim
başına
(lira)
Ek Gelir..................................................

100
bisiklet
(lira)

279

27,900

Direkt ilk madde ve malzeme....

186

18,600

Direkt işçilik...............................

45

4,500

üretim

6

600

Özel değişiklikler.......................

17

1,700

Toplam değişken maliyet....................

254

25,400

Eksi: ek maliyetler:
Değişken maliyetler:

Değişken
maliyeti

genel

Sabit maliyet:
Yeni dizayn...............................

1,200

Toplam ek maliyet................................

26,600

Net ek faaliyet kârı...............................

1,300 lira

Emniyet müdürlüğü tarafından bisiklet başına önerilen fiyatın normal birim maliyetin
altında olması ve bu sipariş için bir takım ek maliyetlere katlanılması gerekmesine karşın
siparişin kabul edilmesi durumunda işletmenin net faaliyet kârı artacaktır. Genellikle, özel
sipariş nedeni ile elde edilecek ek gelir katlanılacak ek maliyeti aşıyorsa, siparişin kabulu
kârlı kabul edilmektedir. Ancak bu durum işletmenin kapasitesinin tamamını kullanmadığı ve
alınan sipariş miktarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olması durumunda geçerlidir.

10.2.2. Bir Ürün Grubunun Üretimine Başlanması ya da Üretiminin
Durdurulması veya Bir İşletme Bölümünün Faaliyetinin
Durdurulması ya da Yeni Bir Bölümün Açılması
Herhangi bir ürün grubunun üretimine başlanması ya da üretiminin durdurulması, veya
bir işletme bölümünün faaliyetinin durdurulması ya da yeni bir bölümün açılması kararı bir
yöneticinin karşılaşabileceği en zor kararların başında gelmektedir. Bu tür kararlarda çok
sayıda nitel ve nicel faktörün gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Herhangi bir
bölümün faaliyetine son verilmesi ya da yeni bir bölümün açılması kararı bazı zamanlarda
kararın net kâr üzerindeki etkisini gözardı etmektedir. Bu nedenle bu tür kararlarda
maliyetlerin her yönü ile çok dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
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“X” ve “Y” olmak üzere iki değişik mamulün üretimini yapan bir işletmenin son
dönemlere ait gelir ve giderleri mamuller bazında ayrıntılı olarak düzenlemiş ve “Y”
mamulünün zararda olduğu ve bu durumun son beş yıldır devam etmekte olduğu gözönünde
bulundurulduğunda sözkonusu mamulün üretimine devam edip etmeme konusu gündeme
gelmiştir. Aşağıdaki bilgiler ışığında işletme “Y” mamulünün üretimine son vermeli midir?
X

Y

Toplam

20,000 lira

30,000 lira

50,000 lira

Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti.

5,000

15,000

20,000

Direkt işçilik..........................................

2,500

5,000

7,500

Enerji....................................................

500

2,000

2,500

Fabrika kirası........................................

2,000

4,000

6,000

Reklam maliyeti....................................

3,000

5,500

8,500

Toplam maliyet................................................

13,000

31,500

44,500

Kâr (Zarar)........................................................

7,000

(1,500)

5,500

Satışlar...............................................................

Üretimi
Sürdürme

Üretimi
Sürdürmeme

Fark

50,000 lira

20,000 lira

-30,000 lira

Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti..

20,0000

5,000

-15,000

Direkt işçilik..........................................

7,500

2,500

-5,000

Enerji....................................................

2,500

500

-2,000

Fabrika kirası........................................

6,000

6,000

-

Reklam maliyeti....................................

8,500

3,000

-5,500

Toplam maliyet................................................

44,500

17,000

-27,500

Kâr (Zarar)........................................................

5,500

3,000

-2,500

Satışlar...............................................................

İşletmenin “Y” mamulünün üretimini durdurma kararı alması durumunda sanılanın
aksine işletmenin kârı artmamakta, azalmaktadır. Bu nedenle işletme “Y” mamulünün
üretimine devam etmelidir.
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10.2.3. Makina Yenileme
İşletme yöneticilerinin işletmede halihazırda kullanılmakta olan ve çoğu zaman
ekonomik ömrünü tamamlamamış olan makinaleri hizmet dışı bırakarak, daha gelişmiş bir
modelin alınıp alınmaması konusunda bir karar vermeleri gerektiği durumlardır.
Güvercin işletmesi üretiminde kullanmak üzere dört yıl önce maliyeti 1,200 lira olan
ekonomik ömrü 6 yıl olan, hurda değeri sıfır olan bir makina satın almıştır. İşletme sözkonusu
makinaya eşit paylı amortisman yöntemi uygulamaktadır. İşletme aynı makinanın daha
gelişmiş bir versiyonunu 1,600 liraya satın alabilecek durumdadır. Yeni makinanın ekonomik
ömrü iki yıl, hurda değerinin ise sıfır olacağı tahmin edilmektedir. Bu makinaya yatırım
yapılması durumunda işletmenin 3,300,000 lira tutarındaki değişken maliyetlerinin 2,600,000
liraya düşeceği, işletmenin gelecek iki yıl içerisinde yıllık satış hacminin 4,000,000 lira
düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. İşletme bu yeni makinayı almalı mıdır?

Satışlar (2 × 4,000,000)

Satın Alma

Satın Al

Fark

8,000,000 lira

8,000,000 lira

-

Değişken Maliyetler
(2 × 3,300,000)

6,600,000

(2 × 2,600,000)

-

1,400,000

5,200,000

Amortisman gideri
(2 × 1,200 / 6)

400

(2 × 1,600/ 2)
Kâr (2 yıl)

1,000,000 lira

400

-

800

800

1,600,000 lira

600,000 lira

İşletmenin yeni makinaya yatırım yapması durumunda gelecek 2 yıl elde edeceği net kâr
tutarı 600,000 lira artacaktır bu nedenle sözkonusu makina yenilenmelidir.

10.2.4. Bir Yarımamul ya da Parçanın İşletme Tarafından Üretilmesi ya da
Satın Alınması
İşletmeler yatay veya dikey olarak büyüme göstermektedirler. Dikey büyüme,
işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan üretim faaliyeti dışında gereksinme duydukları
yedek parça ve malzemeleri de üretmeye veya mamullerini tekrar işleyerek yeni mamuller
elde etmesi şeklinde kendini gösterebileceği gibi, mamulleri kendisi satmak için mağzalar
açması şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

226

Bir işletme kendi yedek parça ve malzemelerini üretmeye karar verdiği zaman, bu
parça ve malzemeler için gerekli hammadde ve malzemeyi satın almak ve ek işçilik ücreti
ödemek zorunda kalacaktır. Bunun yanısıra genel üretim maliyetlerinin tümü olmasa bile bir
kısmı artacaktır.
Serçe işletmesi örneğine geri dönecek olursak, işletmenin özel seri üretim yaptığı
bisikletlerin aynı zamanda viteslerini de üretmekte olduğunu varsayılacak olunursa, 8,000
birim vitesin işletme tarafından üretiliyor olmasının işletmeye maliyetine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir.
Birim
başına

8,000 birim

Direkt ilk madde ve malzeme .................................

6 lira

48,000 lira

Direkt işçilik.............................................................

4

32,000

Değişken genel üretim maliyeti...............................

1

8,000

Ustabaşı maaşı.........................................................

3

24,000

Amortisman gideri...................................................

2

16,000

Üretimin payına düşen sabit genel üretim maliyeti..

5

40,000

Toplam maliyet

21 lira

168,000 lira

Başka bir işletmenin aynı parçayı 16 liraya üretmeyi teklif etmesi durumunda
işletmenin bu konudaki kararı ne olmalıdır?
Üret
Direkt ilk madde ve malzeme .....................

48,000 lira

Direkt işçilik................................................

32,000

Değişken genel üretim maliyeti..................

8,000

Ustabaşı maaşı............................................

24,000

Satın alma maliyeti.....................................
Toplam maliyet

Satın Al

Fark

152,000 lira
112,000 lira 152,000 lira

40,000 lira

Bu analizde amortisman gideri ve üretimin payına düşen sabit genel üretim maliyeti
geçerli maliyet niteliği taşımadğı için ihmal edilebilir maliyetlerdir. Bu nedenle bu maliyetlere
gerçekleştirilen analizde yer verilmemiştir. İşletmenin sözkonusu vitesleri kendisi üretmek
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yerine dışardan almayı tercih etmesi durumunda maliyeti 40,000 lira artacaktır. Dolayısıyla
vitesleri kendisi üretmeye devam etmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Herhangi bir karar alma sürecinde geçerli olan veriler yalnızca seçenekler arasında
farklılık gösteren maliyet ve faydalardır. Diğer tüm maliyet ve faydalar ihmal edilebilir
maliyetlerdir ve karar anında değerlendirme dışı bırakılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir maliyetin geçerli maliyet olarak kabul edilebilmesi için
taşıması gereken özelliklerdendir?
a)
b)
c)

d)

Sözkonusu maliyetlerin mutlaka gelecekle ilgili olması gerekmektedir.
Sözkonusu maliyetlerin alternatifler arasında farklılık göstermemesi gerekmektedir.
Sözkonusu maliyetlerin her ne karar alınırsa alınsın alternatifler arasında farklılık
yaratmayan ve gelecekte mutlaka gerçekleşecek olan maliyetler olması
gerekmektedir.
Sözkonusu maliyetlerin geçmişler ilgili olması gerekmektedir.

2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetler için
kullanılmaktadır?
a)
b)
c)
d)

İhmal Edilebilir Maliyetler
Batmış Maliyetler
Geçerli Maliyetler
Fırsat Maliyeti

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi fırsat maliyetini tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Alternatifler arasında farklılık göstermeyen her koşulda katlanılmak zorunda olunan
maliyetlerdir.
Hali hazırda gerçekleşmiş ve yönetici her ne karar alırsa alsın alınacak karardan
etkilenmeyen maliyetlerdir.
Herhangi bir karar alma anında yapılan seçim sonucunda en iyi ikinci alternatiften
elde edilecek vazgeçilmiş olan net kazanç tutarıdır.
Alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetlerdir.

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi batmış maliyetleri tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Hali hazırda gerçekleşmiş ve yönetici her ne karar alırsa alsın alınacak karardan
etkilenmeyen maliyetlerdir.
Bir alternatifin diğer bir alternatife yeğlenmesi nedeniyle toplam maliyette
(muhasebe maliyetinde) ortaya çıkan fark olarak tanımlanmaktadır.
Herhangi bir karar alma anında yapılan seçim sonucunda en iyi ikinci alternatiften
elde edilecek vazgeçilmiş olan net kazanç tutarıdır.
Alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetlerdir
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5) A işletmesi halihazırda üretimde kullanılan makinalardan biri yerine daha yüksek
verimli başka bir makina satın almayı düşünmektedir. İlgili veriler aşağıdaki gibidir:
Eski Makina

Yeni Makina

Maliyet

80,000

120,000

Birikmiş Amortismanlar

20,000

-

Hurda Değer (şu an)

16,000

-

Yıllık maliyet tasarrufu

30,000

Ekonomik ömür

Yeni makinanın alınması
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

5 yıl

durumunda

5 yıl

işletmenin

sağlayacağı

net

avantaj

46,000 lira
30,000 lira
62,000 lira
68,000 lira

6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplayınız:
Y işletmesi üretmekte olduğu yedek parça ile ilgili başka bir üreticiden teklif almış ve
bu teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsızlığa düşmüştür.
Birim Başına
Üretim
Maliyeti

Birim Başına
Satın Alma
Maliyeti

Direkt İlk Madde ve Malzeme

2

-

Direkt İşçilik Maliyeti

16

-

Genel Üretim Maliyeti (Değişken)

8

-

Genel Üretim Maliyeti (Sabit-Direkt)

4

-

Genel Üretim Maliyeti (Sabit-Ortak)

6

-

Üretim Maliyeti

36

32
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6) Mevcut koşullarda bir karar alma durumunda yukarıdaki maliyet unsurlarından
hangisi ihmal edilebilir maliyet özelliği taşımaktadır?
a)
b)
c)
d)

Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
Genel Üretim Maliyeti (Sabit-Direkt)
Genel Üretim Maliyeti (Sabit-Ortak)
Direkt İşçilik Maliyeti

7) Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin 10,000 birim yedek parça için
teklifi kabul etmesi durumunda net kazaç/kaybı ne olacaktır?
a)
b)
c)
d)

40,000 lira kazanç
40,000 lira kayıp
20,000 lira kazanç
20,000 lira kayıp

8. ve 9. Soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplayınız.
B işletmesi dört yıl önce 1,200,000 lira karşılığında bir makina satın almış ve bu
makinayı normal amortisman yöntemi kullanarak amortisman ayırmaktadır.
Makinanın şu anda ve gelecekte bir piyasa ya da hurda değeri bulunmamakta, toplam
amortisman süresi 12 yıldır. İşletme yönetimi eski makina ile aynı işi görebilecek,
ekonomik ömrü 8 yıl, hurda değeri bulunmayan bir makinayı 1,600,000 liraya
alabileceğini öğrenmiştir. Bu makinayı satın alması durumunda değişken maliyetleri
3,300,000 liradan 2,600,000 liraya düşecektir. Gelecek 8 yılda satış hacminin
4,000,000 liralık düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir.
8) Mevcut koşullarda bir karar alma durumunda yukarıdaki maliyet unsurlarından
hangisi ihmal edilebilir maliyet özelliği taşımaktadır?
a)
b)
c)
d)

Eski Makinanın Amortisman Maliyeti
Değişken Maliyetler
Yeni Makinanın Amortisman Maliyeti
Elden Çıkarma Maliyeti

9) İşletmenin bu makinayı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

satınalması

durumunda

uğrayacağı

kazanç/kayıp

2,000,000 lira kazanç
1,200,000 lira kazanç
2,000,000 lira kayıp
1,200,000 lira kayıp
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10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ek maliyeti tanımlamaktadır
a)
b)
c)
d)

Alternatifler arasında farklılık göstermeyen her koşulda katlanılmak zorunda olunan
maliyetlerdir.
Hali hazırda gerçekleşmiş ve yönetici her ne karar alırsa alsın alınacak karardan
etkilenmeyen maliyetlerdir.
Herhangi bir karar alma anında yapılan seçim sonucunda en iyi ikinci alternatiften
elde edilecek vazgeçilmiş olan net kazanç tutarıdır.
Bir alternatifin diğer bir alternatife yeğlenmesi nedeniyle toplam maliyette ortaya
çıkan farktır.

Cevaplar:
1) a, 2)c, 3)c, 4)a, 5) a, 6) d, 7)c, 8) a, 9)b, 10)d.
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11. STOK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bir İşletmede Stok Seviyesini Belirleyen Etkenler
11.2. Bir İşletmede Stokların İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler
11.3. Stok Yönetimi ve Stok Yönetiminde Geçerli Maliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Stok ne demektir? Bir işletmede stok seviyesini belirleyen etkenler nelerdir?
Bir işletmede stok seviyesi neden düzenli olarak izlenmelidir?
Stokların izlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir?
Etkin bir stok yönetimi için ne yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bir işletmede stok seviyesini
belirleyen etkenler

İşletmelerde stok seviyesini
belirleyen etkenleri anlamak.

Bir işletmede stokların
izlenmesinde kullanılan
yöntemler

İşletmelerde stokların
izlenmesinde kullanılan
yöntemleri ve bu yöntemlerin
nasıl uygulanacağını anlamak.

Stok yönetiminde geçerli
maliyetler

Stok
yönetiminde
geçerli
maliyetlerin tespit edilmesi ve
etkin olarak kullanabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar






Stok
Minimum Stok Düzeyi
Maksimum Stok Düzeyi
ABC Yöntemi
Denge Stok Düzeyi
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Giriş
Stoklar işletme varlıkları arasında genellikle önemli paya sahip olmaları sebebiyle stok
yönetimi işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptirler.
Stok planlaması olarak da adlandırılan stok yönetimi, en genel haliyle stokların
işletmeye girişi, işletmeden çıkışı ve işletme içerisindeki akışının planlanması, koordine ve
kontrol edilmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
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11. STOK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
İşletme yöneticilerinin en önemli görevleri arasında, işletme varlıklarının etkin ve
verimli yönetilmesi yeralmaktadır. Stoklar işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yapısına
bağlı olarak işletme varlıkları arasında genellikle önemli bir paya sahip olmaları sebebi ile
işletme yönetimi açısından dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir.
Stok planlaması olarak da ifade edilebilen stok yönetimi bir işletmede stokların ne
düzeyde olması gerektiğinin planlanması, koordine edilmesi ve kontrol edilmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Stokları olması gereken düzeyde tutacak alım ve üretim politikalarının
saptanması da bu kapsamda yeralmaktadır.
Bu bölümde öncelikle, stok kavramı ve bir işletmede stok seviyesini belirleyen
etkenler ele alınacak, takiben işletmelerde stokların izlenmesinde kullanılan yöntemler
açıklanacaktır.

11.1. Stok Kavramı ve Bir İşletmede Stok Seviyesini Belirleyen Etkenler
Stoklar işin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için
elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan; ya da üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda
kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır.
Perakendeci tarafından tekrar satılmak üzere satın alınan ve satışa hazır ticari mallar,
işletme tarafından üretilen mamuller, üretimde olan yarımamuller, üretim sürecinde
kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve malzemeler yaygın olarak işletmelerde bulunan
stoklar arasında yeralmaktadır.
İşletmelerde stok seviyesi, çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu
etkenlerin bir kısmı stok seviyesinin alt sınırını bir kısmı ise üst sınırını belirlemektedir. Stok
yönetimiyle esas olarak, alt ve üst sınırlar arasında en uygun stok düzeyi başka bir ifade ile
denge stok seviyesi belirlenmeye çalışılmaktadır.

11.1.1. Minimum Stok Seviyesini Belirleyen Etkenler
Bir işletmede stok miktarının minimum düzeyini belirleyen temel etkenlerin aşağıdaki
şekilde özetlenebilmesi mümkündür:
 İşletmenin stoklarını tedarikçisinden sipariş verildiği andan itibaren ne kadar süre
içerisinde edinebildiği
 Alış, üretim veya satış hacmi önemli dalgalanmalara tabi olan işletmelerde stoklar,
istikrarlı bir faaliyet hacmine sahip işletmelere oranla daha yüksek olmak zorundadır. Bunun
yanısıra, öngörülemeyen faaliyet dalgalanmalarının yaygın olduğu sektörlerde işletmeler çok
yüksek güvenlik stoku bulundurmak zorunda kalmaktadırlar.
 Alış ve üretim partilerinin asgari bir büyüklüğe sahip olması zorunluluğu
 Müşteriden alınan siparişe göre çalışan bir işletmede, üretimi tamamlanan mamullerin
müşterisi hazır olduğu için mamul stoku bulundurulması arızidir. Piyasa için üretim yapan bir
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işletmede ise, müşterisi çıkıncaya kadar mamullerin depoda ve/veya mağza vitrin ve
raflarında stok olarak bekletilmesi gerekmektedir.
 Satışların beklenen düzeyi, bu satışları karşılamak için elde bulundurulması gereken
stokların düzeyini aynı doğrultuda etkilemektedir.

11.1.2. Maksimum Stok Seviyesini Belirleyen Etkenler
Bir işletmede stok miktarının maksimum düzeyini belirleyen temel etkenlerin şu
şekilde özetlenebilmesi mümkündür:
 Bir stok kaleminin özelliklerini yitirmeden saklanabileceği süre önemli bir etkendir.
Bu süre kısaldıkça o kalemin stokta tutulabilecek miktarı da azalmaktadır.
 Bir işletmenin toplam stok miktarı, işletmenin sözkonusu stokları depolama
olanaklarına bağlıdır. İşletmeler depolayabilecekleri miktarın üzerinde stok bulunduramazlar.

11.1.3. Denge Stok Seviyesini Belirleyen Etkenler
Yukarıda bahsedilen etkenler, bir işletmede stokların en az ve en çok ne kadar
olabileceğini belirleyen teknik koşullar niteliğindedir. Bu teknik koşulların çizdiği sınırlar
içerisinde stok düzeyinin ne kadar olması gerektiği ise finansal koşullar dikkate alınarak
hesaplanmaktadır. Bu koşulların aşağıdaki gibi özetlenmesi mümkündür.
Sipariş Verme veya Üretime Hazırlama Maliyetleri: Bir malzeme veya malın satın
alınması için verilecek her sipariş, teklif toplama, teklifleri değerlendirme, satıcıyla temas
kurma, sipariş mektubu hazırlama ve gönderme, nakliyeci bulma ve benzeri işlemlerden
kaynaklanan bir maliyete yol açar. Benzer şekilde, her üretim partisi, parça değiştirme, ayar
yapma gibi makinelerin o partiyi üretecek şekilde hazırlanması ile ilgili bir maliyet
doğurmaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu maliyetin düşük tutulabilmesi için, sipariş sayısını
azaltmak, başka bir ifade ile ihtiyaç duyulan toplam miktarı büyük partiler halinde satınalmak
veya üretmek gereği ile karşılaşılmaktadır.
Stok Bulundurma Maliyetleri: Elde tutmanı stoklama maliyetlerine yol açma,
bozulma, çürüme, paslanma ve demode olma gibi riskler yaratmak ve hepsinden önemlisi, bu
stoklara para bağlamayı gerektirerek, finansman maliyetlerine ya da fırsat maliyetlerine neden
olmak gibi maliyet yükseltici etkileri vardır. Stok planlaması, esas itibariyle bir üst üste alınan
sipariş verme maliyetleri ile burada değinilen stok bulundurma maliyetleri arasındaki
dengenin kurulmasını hedef almaktadır.
Stok Bulundurmama Maliyetleri: Elde yeterli stok tutulmamasının maliyetleri stok
bulundurmama maliyetlerini oluşturmaktadır. Bu maliyet, minimum ve maksimum stok
sınırları arasındaki denge stok düzeyinin belirlenmesinden çok, minimum stok düzeyinin
altına inilmesi durumunda doğacak riskin ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Beklenen Fiyat Hareketleri: Fiyatlarda yükseliş beklentisi stokların arttırılmasını,
düşüş beklentisi ise azaltılmasını teşvik etmektedir.
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11.2. Kontrol Gruplaması ve İzleme
Stok kontrolü, ya genel stok düzeyi üzerinden ya da tek tek stok kalemleri itibariyle
yürütülmektedir. Genel stok düzeyi üzerinden kontrol, bilanço aktifinde stoklar başlığı altında
gösterilen kalemlerin olması gereken düzeyde olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu
amaçla stokların aktif toplamına oranı ve stok devir hızı adı verilen iki orandan
yararlanılmaktadır. Bu oranın zaman içerisindeki seyri ve sektördeki diğer işletmelerle
karşılaştırmalı durumu, stoklarda mevcut veya oluşmakta olan sorunlara ilişkin önemli
ipuçları vermektedir.
Genel stok düzeyi üzerinden oranlar yardımıyla yürütülecek kontrol, daha çok üst
yöneticiler için ve genel durumu etkileyecek düzeye gelmiş sorunlara dikkat çekmek amacıyla
kullanılabilir niteliktedir. Sorunların kaynağına inen daha spesifik bir kontrol için, her bir stok
kaleminin tek tek ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir işletmede binlerce, hatta
onbinlerce stok kaleminin söz konusu olabildiği düşünülürse, böyle bir uygulamanın zorluğu
kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu nedenle uygulamada önemli kalemlerin önemsiz kalemlerden
ayrılması ve dikkatin önemli kalemler üzerinde yoğunlaştırılması ihtiyacı ile
karşılaşılmaktadır. Stokların önemlilik yönünden gruplara ayrılması amacı ile kullanılan
yöntem ise ABC yöntemidir.

11.2.1. ABC Yöntemi
Stok kalemlerinin dönem içerisindeki kullanım tutarları itibariyle büyükten küçüğe
doğru sırayla dizilip, belli noktalardan kesilerek, sonuçta A,B ve C şeklinde üç grupta
toplanmasını hedef alan yöntemdir. En büyük tutara sahip olan dolayısıyla en fazla önem
taşıyan kalemler A grubunu, ikincil önemdeki kalemler B grubunu, en önemsiz tutarlara sahip
kalemler ise C grubunu oluşturmaktadır. Herbir grubun kullanım tutarının ne oranda bir
kısmını kapsayacağına işletme yönetimi karar vermektedir. Bu konuda genel kabul, A grubu
için %70-80, B grubu için %15-20 ve C grubu için %5-15 şeklindedir.

11.2.2. Stokların İzlenmesi
Stok kontrolü, stoktaki miktarların izlenmesi ve gerektiğinde aşırılığı azaltacak ve
noksanlığı tamamlayacak müdahalelerde bulunulması şeklinde gerçekleştirilir. Stok
miktarının izlenmesinde ise sürekli veya dönem sonu (aralıklı) envanter yöntemlerinden biri
kullanılmaktadır. Her ikisinde de stok girişlerinin günü gününe kaydedildiği bu yöntemler,
stok çıkışlarının ve dolayısıyla kalan stokların izlenmesi açısından farklılık göstermektedir.

11.2.2.1. Sürekli (Devamlı) Envanter Yöntemi
Çıkan ve kalan stokların günü gününe izlendiği yöntemdir. Bu yöntemde stok
miktarlarının kayıtlara anında yansıması sağlandığı için, özellikle A grubunda sınıflandırılan
stoklar için tercih edilmelidir. Önceden belirlenmiş en düşük ve en yüksek stok miktarları
arasında kalınıp kalınmadığının ve yeni bir sipariş verme zamanının gelip gelmediğinin
kayıtlarda görülebilmesi ancak bu yöntem sayesinde mümkün olabilmektedir.
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11.2.2.2. Dönem Sonu (Aralıklı) Envanter Yöntemi
Kalan stokların dönem sonu sayımları ile belirlenmesi ve stok çıkışlarının buradan
geriye doğru gidilerek saptanması esasına dayanan bir yöntemdir İlgili stok kalemlerinin
önemlilik derecesine göre, sayım aralıkları kısa veya uzun tutulabilmektedir. Bu stok
kalemlerinin sayım zamanı gelmeden tükenmesi olasılığına karşı birtakım pratik yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
Çift Depo Uygulaması: Bu uygulamada öncelikle ilgili stok kalemi için ayrılan
depolama alanı ikiye bölünmektedir. Bu bölümlerden birincisine, yeniden sipariş verme
zamanına kadar kullanılacak stoklar yerleştirilir. İkinci bölüme ise sipariş verme zamanı ile
malı teslim alma zamanı (veya üretime başlama zamanı ile üretimi tamamlama zamanı)
arasındaki sürelerde ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen miktarda stok konmaktadır.
Belirsizlikleri karşılamak için, bu ikinci ölüme bir miktar güvenlik stoku da
eklenmektedir.Birinci bölüm boşaldığı zaman, yeni sipariş (veya üretim emri) verilir. Sipariş
gelinceye kadar ikinci bölümdeki stoklar kullanılır. Gelen siparişle önce ikinci bölümdeki
eksilme tamamlanır. Kalanı ise birinci bölüme yerleştirilir.
Çift Kart Kullanımı: Çift deponun kart üzerinde uygulanmasıdır. Her stok kalemi tek
bir yerde depolanır, ancak her kalem için ambarda iki ayrı stok kartı açılır. Çift depo
uygulamasında birinci depo için belirtilen miktar birinci karta, ikinci depo için belirtilen
miktar ikinci karta kaydedilir. Çıkışlar önce birinci karttan düşülür. Birinci kartta stok sıfır
olunca, yeni sipariş verilir ve sipariş gelinceye kadar çıkışlar ikinci karttan yapılmaya devam
edilir. Aslında bu uygulama, muhasebe kayıtlarında dönem sonu envanter yönteminin, ambar
kayıtlarında ise, sürekli envanter yönteminin uygulanması gibi bir orta yol niteliğindedir.
Kırmızı Çizgi Yöntemi: Bu yöntemde her stok kaleminin depolandığı bölüme, izin
verilen en düşük stok miktarını belirtecek yükseklikte bir kırmızı çizgi çizilir.Mevcut stok
miktarının kırmızı çizginin görüneceği noktaya gelmesi, yeni bir sipariş verme zamanının
geldiğini göstermektedir. Ambar stok kartlarınınn önceden miktar bölümlemesine tabi
tutularak kırmızı çizginin kartlar üzerinde çizilmesi ve sipariş zamanının bu kartlaran
izlenmesi de mümkündür.
Stokların izlenmesinde, izlemenin başarısı, stok kalemlerinin sınıflandırma şekline de
bağlıdır. Her stok kalemi ayrı ve tek bir kod numarası ile temsil edilmelidir. Benzer birkaç
kalem için tek bir ad ve/veya kod numarası kullanılması da, tek bir kalem için birden fazla ad
ve/veya kod numarası kullanılması da kontrolün elden kaçırılmasına yol açmaktadır.

11.2.3. Stok Yönetimi ve Stok Yönetiminde Geçerli Maliyetler
Stok yönetimi veya stok planlaması, işletmede ne kadar stok bulundurulacağının ve
bunu sağlamak için ne zaman ve ne miktarda alım ya da üretim yapılacağının belirlenmesi
anlamına gelmektedir. Her bir kalemin kendine özgü koşulları olacağından, bu planlamanın
her bir kalem bazında ayrı ayrı yürütülmesi gerekmektedir.
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Unutmamak gerekir ki stok miktarı ile sipariş sayısı ters yönde bir etkileşim
içerisindedir. Küçük miktarlarda sık sık sipariş verilmesi, sipariş sayısını arttırırken, stok
miktarını azaltmakta; büyük miktarlar halinde az sayıda sipariş ile yetinilmesi ise stok
miktarını arttırmaktadır. Sipariş sayısı, sipariş verme maliyetini, stok miktarı ise stok
bulundurma maliyetini etkilemektedir. Bu nedenle denge noktasının belirlenmesinde bu iki
maliyetin karşılıklı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

11.2.3.1. Sipariş Verme Maliyeti
Her bir parti alım veya üretim yapıldığında ortaya çıkan ek maliyet olarak dikkate
alınmaktadır. Bu maliyetin toplam tutarı, sipariş (parti)sayısına bağlı olarak değişmektedir.
Sipariş sayısı arttıkça, toplam sipariş verme maliyeti de artmaktadır. Diğer taraftan, sipariş
sayısı, sipariş büyüklüğü ile ters yönde değiştiğinden, sipariş büyüklüğünün artması, sipariş
verme maliyetini azaltmaktadır.
Sipariş verme maliyetini oluşturan unsurlara, aşağıda yeralan çalışmalar nedeniyle
ortaya çıkan maliyetler örnek olarak gösterilebilmektedir.













Satın alma talep ve emirlerinin hazırlanması
Satıcılarla bağlantı kurulması (telefon, intenet, gazete ilanı vb.)
Teklif mektuplarının değerlendirilmesi
Sipariş mektubunun (üretimde iş emrinin) hazırlanması ve gönderilmesi
Gelen malların teslim alınması, ambalajlarının açılması ve muayenesi
Giriş fişinin düzenlenmesi
Girişin ambar ve muhasebe stok kartlarına kaydedilmesi
Girişle ilgili muhasebe fişinin kesilmesi
Peşin alımda çek düzenlenmesi veya bankadan havale çıkarılması
Kredili alımda satıcı hesabına kayıt yapılması
(Üretimde) makinalerin üretilecek partiye göre ayarlanması
(Üretimde) sipariş maliyet kartlarının açılması ve tutulması
Bu konu bir örnek yardımı ile açıklanacak olursa:

Çekmece işletmesinin yıllık hammadde ihtiyacı 900 ton, her hammadde alışında
ortaya çıkan ve katlanılmak zorunda kalınan ek maliyet ise 100,000 liradır. Alımların en az
150 tonluk partiler halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında çeşitli sipariş
büyüklüklerinde ortaya çıkacak yıllık sipariş verme maliyetlerinin aşağıdaki gibi
hesaplanabilmesi mümkündür.
Sipariş
Büyüklüğü
150 ton
300 ton
450 ton
900 ton

Yıllık Sipariş
Sayısı
6
3
2
1

Yıllık Toplam Sipariş
Verme Maliyeti
600,000 lira
300,000
200,000
100,000
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11.2.3.2. Stok Bulundurma Maliyeti
Bir birim stokun bir dönem boyunca elde tutulmasının yol açtığı maliyet stok
bulundurma maliyeti olarak tanımlanmakta, bu maliyetin toplam tutarı, stoktaki miktarlarla
ve dolayısıyla sipariş büyüklüğü ile aynı yönde, sipariş sayısı ile ters yönde değişmektedir.
Stokların depolandığı ambarın kirası veya amortismanı, stokların elden geçirilmesi,
yerleştirilmesi, sayılması ve benzeri işlemler için katlanılan giderler, stoklara ilişkin sigorta
giderleri stok bulundurma maliyetlerine örnek olarak verilebilmektedir.
Çekmece işletmesi örneği ile devam edecek olunursa. İşletmenin üretimde kullanıdığı
hammaddenin bir tonunu bir yıl süresince elinde bulundurmasının maliyetinin 10,000 lira
olduğu kabul edilirse, çeşitli sipariş büyüklüklerine ilişkin yıllık toplam stok bulundurma
maliyetinin aşağıdaki gibi hesaplanabilmesi mümkündür.
Sipariş
Büyüklüğü
150 ton
300 ton
450 ton
900 ton

Ortalama
Stok
75 ton
150
225
450

Yıllık Toplam Stokta
Bulundurma Maliyeti
750,000 lira
1.500.000
2.250.000
4.500.000

Stokların özkaynaklarla finanse edilmesi durumunda, finansman maliyetleri yerine
stoklara bağlanan paranın fırsat maliyeti dikkate alınmaktadır. Stoklara bağlanan para, satın
alınan stoklarda alış maliyeti ile, üretilen stoklarda ise değişken üretim maliyeti ile
ölçülmektedir.

11.2.3.3. Ekonomik Sipariş Miktarı
İşletme için önemli olan, toplam maliyetin en düşük olduğu noktayı yakalamaktır.
Sipariş verme maliyeti ile stok bulundurma maliyeti toplamının en düşük olduğu sipariş veya
parti büyüklüğü ekonomik sipariş miktarı olarak ifade edilmektedir. Ekonomik sipariş
miktarında toplam sipariş verme maliyeti, toplam stok bulundurma maliyetine eşittir.
Ekonomik sipariş miktarı yıllık ihtiyaç miktarı, sipariş verme maliyeti, stok bulundurma
maliyeti ile ilgili öngörüler dikkate alınarak saptanmakta ve bu da sipariş verme maliyeti ve
stok bulundurma maliyetinin yıllık toplamının en düşük düzeyde bulundurmaktadır. Ancak
unutmamak gerekir ki öngörüler her zaman aynen gerçekleşmemektedir. Öngörülerin aynen
gerçekleşmediği durumlarda, ulaşılan sonuçlar da farklı olacaktır. Önemli olan nokta bu
farklılığın derecesidir. Başka bir ifade ile sonuçlar, parametre değişmelerine veya tahmin
yanılgılarına karşı ne derece duyarlıdır. Bu nedenle mutlaka bir duyarlılık analizinin de
yapılması gerekmektedir.
Ekonomik sipariş miktarı, bir partide kaç birim satın alınacağını veya üretileceğini
ortaya koymakla aynı zamanda bir yılda kaç kez ve ne kadar aralıklarla sipariş verileceğine ya
da üretim (iş) emri düzenleneceğine de yardımcı olmaktadır.
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Teslim süresi, siparişin verilmesi ile malzeme veya malların işletmeye gelmesi
arasında geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Üretimde bu süre, iş emrinin düzenlenmesi ile
mamul partisinin üretim emrinin tamamlanması arasındaki süre olarak tanımlanmaktadır.
İşletme için önemli olan, toplam maliyetin en düşük olduğu noktayı bulmaktır. Sipariş
verme maliyeti ile stok bulundurma maliyetinin toplamının en düşük olduğu sipariş ya da
parti büyüklüğü ekonomik sipariş miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Sipariş verme zamanının stok düzeyi türünden ifade edilen karşılığı ise sipariş
yenileme noktası olarak tanımlanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir
nokta tüm bu verilerin koşullarda ortaya çıkabilecek değişiklikler karşısında ne kadar duyarlı
olduğudur. Bu nedenle işletmeler tüm çalışmalarına ilave olarak duyarlılık analizi yapmak
durumdadırlar.

11.2.3.4. Güvenlik Stokunun Saptanması
Güvenlik stoku, beklenmedik durumlarda kullanılmak üzere, normal ihtiyaca ek
olarak bulundurulan stok anlamına gelmektedir. Güvenlik stokunda dikkate alınması gereken
maliyetlerden birisi stok bulundurma maliyeti bir diğeri de stok bulundurmama maliyetidir.
Stok bulundurmama maliyeti, yeterli stok bulundurulmaması nedeniyle faaliyetin durması
sonucu kaçırılan toplam katkı payı olarak hesaplanmaktadır. Aslında bir başka bakış açısına
göre fırsat maliyetidir.
En uygun güvenlik stoku, bu stoku bulundurma maliyeti ile yine bu stok düzeyinde
beklenen stoksuz kalma maliyeti toplamının en düşük olduğu miktar olarak tanımlanmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Stoklar işletmelerde çok değişik formlarda bulabilen türde varlıklar olup işletme
varlıkları arasında önemli bir paya sahiptirler ve bu nedenle stok yönetimi işletmelerin
yönetiminde ayrı bir kritik öneme sahiptir. Stok planlaması olarak da ifade edilen stok
yönetimi, en genel haliyle stokların işletmeye girişi, işletmeden çıkışı ve işletme içerisindeki
akışının planlanması, koordine ve kontrol edilmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler bir takım veriler ışığında çeşitli yöntemler kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi stok olarak kabul edilmemektedir?
a)
b)
c)
d)

Perakendeci tarafından tekrar satılmak üzere satın alınan mallar.
İşletme tarafından üretilen mamuller
Satışa hazır ticari mallar
İmalat işletmesinin alım satımını yaptığı menkul kıymetler.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi stok bulundurma maliyetini tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Bir birim stokun bir dönem boyunca elde tutulmasının yol açtığı maliyet
Her bir parti alım veya üretim yapıldığında ortaya çıkan ek maliyettir.
Bir birim stokun bir dönem boyunca elde bulundurulmamasının maliyetidir.
Her bir parti alım veya üretim yapıldığında ortaya çıkan maliyettir.

3) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu envanter yöntemi uygulayan işletmeler
tarafından kullanılan stok sayım yöntemleri arasında yer almamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Çift depo uygulaması
Çift kart kullanımı
Sarı çizgi yöntemi
Kırmızı çizgi yöntemi

4) Aşağıdakilerden hangisi stokların izlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisidir?
a)
b)
c)
d)

ABC yöntemi
Duyarlılık analizi
Stok ihtiyaç planlaması
Sürekli envanter yöntemi

5) Aşağıdakilerden hangisi
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

denge

stok

düzeyini

belirleyen

etkenler

arasında

Sipariş verme maliyeti
Beklenmeyen fiyat hareketleri
Üretime hazırlama maliyeti
Stok bulundurma maliyeti
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6) Aşağıdakilerden hangisi minimum stok düzeyini belirleyen etkenler arasında
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Dayanıklılık derecesi
Minimum parti büyüklüğü
Faaliyet hacminin düzenliliği
Beklenen satış düzeyi

7) Aşağıdakilerden hangisi maksimum stok düzeyini belirleyen etkenler arasında yer
almaktadır?
a)
b)
c)
d)

Depolama kapasitesi
Stok bulundurma maliyetleri
Müşterinin belli olup olmaması
Edinme sürecinin uzunluluğu

8) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stok düzeyinin belirlenmesinde gözönünde
bulundurulan etkenler arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Minimum stok düzeyi
Güvenlik stoku
Maksimum stok düzeyi
Denge stok düzeyi

9) Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurmama maliyetleri arasında sınıflandırılamaz?
a)
b)
c)
d)

Yetiştirilemeyen siparişler nedeniyle müşteri kaçırma
Taahüt sözleşmelerinin şartlarının yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkacak
muhtemel kayıplar
Üretim açığını kapatmak için fazla mesai yapmak
Stokların bozulması

10) Aşağıdakilerden hangisi sipariş verme maliyetleri arasında sınıflandırılamaz?
a)
b)
c)
d)

Stokların demode olması
Teklif toplama maliyeti
Sipariş mektubu hazırlama maliyeti
Teklifleri değerlendirme maliyeti

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a, 7) a, 8) b, 9) d, 10) a.
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12. NAKİT AKIŞ TABLOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Nakit Akış Tablosu Nedir ?
12.2. Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?
12.3. Nakit Akış Tablosu İşletme Yönetimi Tarafından Hangi
Amaçla Kullanılır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Nakit akış tablosu işletmeler için neden önemlidir?
2. Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır ?
3. Nakit akış tablosundan elde edilen bilgiler işletme yönetimi tarafından nasıl
yorumlanıp kullanılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Nakit Akış Tablosu nasıl bir
tablodur

Nakit Akış Tablosu ve
özelliklerini anlamak.

Nakit Akış Tablosu nasıl
hazırlanır

Nakit
Akış
hazırlayabilmek.

Nakit Akış Tablosu’ndan elde
edilen veriler nasıl yorumlanır

Nakit
Akış
Tablosu
verilerini kullanarak yorum
yapabilmek.

Tablosu

257

Anahtar Kavramlar




Nakit
Nakit Benzeri
Nakit Akışı
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Giriş
Bir işletmede nakit yönetimi, işletme yöneticilerinin önemli odak noktalarından
biridir. Çünkü bir işletmede doğru zamanda yeterli miktarda nakdin bulunmaması önemli
yatırım fırsatlarının kaçırılmasına hatta işletmenin iflas etmesine bile sebep olabilmektedir.
Temel finansal tablolar bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu olmak üzere üçe
ayrılmaktadırlar. Bu üç tablo arasındaki temel farklılık bilanço ve gelir tablosunun tahakkuk
(gerçekleşme) esasına göre hazırlanıyor olması, nakit akış tablosunun ise nakit esasına göre
hazırlanıyor olmasıdır. Bir işletmeyi tanımak için farklı esaslar temel alınarak ve işletme
hakkında farklı açılardan bilgiler sunan bu üç tablonun birlikte incelenip yorumlanması
gerekmektedir.
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12. NAKİT AKIŞ TABLOSU
Ülkelerin muhasebe sistemleri ile hukuk sistemleri arasında yakın bir ilişki vardır ve
muhasebe sistemleri ana ilkeler değişmemek kaydıyla o ülkedeki hukuk sistemine bağlı
olarak şekillenmektedir. Ancak her ne kadar ülkeden ülkeye muhasebe sistemleri değişiklik
gösterse de işletmelerin hazırlamakla yükümlü oldukları temel finansal tablolar değişiklik
göstermemektedir. Dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin temel finansal tablolar
denildiğinde akla gelen üç tablo, bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kâr/zarar
tablosu- finansal performans tablosu) ve nakit akış tablosudur.
Bilanço bilinen en eski finansal tablo olup, bir işletmenin belirli bir tarih itibariyle
varlıklarını, yükümlülüklerini ve özsermayesini (özvarlığını) gösteren bir finansal tablodur.
Çok uzun süre işletmeler tarafından raporlama amaçlı tek başına kullanılmış, işletmenin
belirli bir tarih itibari ile varlık, yükümlülük ve özsermaye yapısını göstermenin dışında
birbirini takip eden dönemler itibariyle özsermayedeki değişimden yararlanılarak işletmenin
ilgili dönemde kâr mı zarar mı ettiği bilgisine de bu tablo yardımı ile ulaşılabilmiştir. Ancak
belli bir süre sonra bilanço tekbaşına işletme yönetiminin işletmenin raporlama sisteminden
elde etmek istedikleri bilgiler karşısında yetersiz kalmıştır. Başka bir ifade ile işletmeler
bilançoyu kullanarak her ne kadar belirli bir dönemde kâr ya da zarar edip etmediklerini
öğrenebilseler de bu kâr ya da zararın hikayesini merak etmeye başlamışlar, kâr etmişlerse
kârlarını arttırmak için, zarar etmişlerse zararın sebebini bulup ortadan kaldırmak için neler
yapmaları gerekli olduğunu merak etmeye başlamışlardır. Bu nedenle bu ihtiyacı karşılayacak
yeni bir finansal tablo ihtiyacı doğmuş ve gelir tablosu yaratılmıştır.
Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönem itibari ile elde ettiği gelir ve katlandığı
giderleri ayrıntılı olarak gösterip, dönem kâr/zararının hesaplandığı bir finansal tablodur. Çok
uzun bir dönem bilanço ve gelir tablosu temel finansal tablolar olarak kabul edilmişlerdir.
Ancak bir süre sonra işletmelerde birtakım başka problemler başgöstermeye başlamıştır. Bazı
işletmelerin gelir tablosuna bakıldığında kârı çok yüksek olmasına karşın, nakit durumuna
bakıldığında çok ciddi nakit sıkıntısı ile karşı karşıya oldukları gözlemlenmiştir. Bunun ana
sebebi gelir tablosu ve bilançonun tahakkuk (gerçekleşme) esasına göre hazırlanıyor olması,
herhangi bir unsurun gelir tablosu ya da bilançoda yeralabilmesi için tahakkuk etmiş
olmasının yeterli olmasıdır. Örneğin bir dönem boyunca kredili yaptığınız satışlar ile ilgili
tahsilat problemi yaşasanız dahi ilgili satış tutarı gelir tablonuzda yeralacak ve net kârın
hesaplanmasına kullanılacaktır. Halbuki işletme tahsilat yapamadığı için aynı dönemde kârı
çok yüksek olmasına karşın nakit sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilecektir. Bu durum
işletmenin nakit durumunu ayrıntılı olarak gösteren, nakit esasına göre hazırlanan bir finansal
tablo ihtiyacını doğurmuş ve nakit akış tablosu oluşturulmuştur.
Her ne kadar işletme yöneticileri gelecekteki nakit durumunun planlanması amacı ile
oluşturulan nakit bütçesine odaklanma eğiliminde gibi gözükseler de nakit akış tablosu onlar
için de yatırımcılar ve kredi kuruluşları kadar önemli bir analiz aracıdır. Nakit akış tablosu
aşağıda yer alan ve daha pekçok benzer sorunun cevabının bulunmasında kullanılan bir
tablodur.
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İşletme ana faaliyetlerinden mevcudiyetini devam ettirmesine yetecek kadar nakit
girişi yaratabilmekte midir?
İşletme borçlarını geri ödeyebilecek durumda mıdır?
İşletme yatırımcılarına temettü dağıtabilecek durumda mıdır?
Neden net kâr ve nakit akışı farklıdır?
İşletme arzu ettiği yatırımları yapabilmek için ne oranda borçlanmalıdır?

Günümüzde tüm işletmeler, finansal tabloların hazırlandığı her dönem için, nakit akış
tablosunu hazırlayıp finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak sunmak zorundadırlar.
Bu bölümde nakit akış tablolarının nasıl hazırlanması ve işletme yönetimi tarafından
bu tablodan ne şekilde yararlanılması gerektiği ele alınacaktır.

12.1. Nakit ve Nakit Benzeri
Nakit akış tablosu, bir işletmenin dönemlik faaliyet sonuçlarının nakit esası
üzerinden ifade edildiği, ayrıca yatırımlar ve finansman faaliyetleri nedeniyle nakit
mevcudunda meydana gelmiş olan değişiklerin izlendiği bir finansal tablo olarak
tanımlanmaktadır.
Nakit akışı, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye giriş çıkışı anlamına gelmektedir.
Bu durumda nakit ve nakit benzeri kavramlarını tanımlamak faydalı olacaktır.
Nakit, bir işletmedeki nakit ve vadesiz mevduat olarak tanımlanmaktır.
Nakit benzeri ise, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve tutarı belirli
bir nakde kolayca çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likitideye sahip, değerindeki değişim riski
önemsiz olan, yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklar olarak
tanımlanmaktadır. Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle
saptanabilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin önemsiz olması
şarttır. Buna göre vadesi üç ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırımlar olarak
kabul edilmektedirler. Ancak, özesermayeyi temsil eden menkul kıymetlere yapılan
yatırımlar, vadesine kısa süre kala iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan,
imtiyazlı hisse senetlerinde olduğu gibi özellikli durumlar hariç, nakit benzeri olarak kabul
edilmemektedirler.
Nakit yönetimi, fazla nakdin nakit benzeri yatırım araçlarında değerlendirilmesini
içermektedir. Dolayısıyla nakit yönetimin bir parçasını oluşturması ve işletmenin, işletme,
yatırım veya finansman faaliyetleri dışında kalması nedeniyle nakit ve nakit benzerleri
kalemleri arasındaki işlemler nakit akışı olarak kabul edilmemektedir.
Banka kredilerinin finansman faaliyeti kapsamında olduğu kabul edilir. Ancak
bankanın talebi halinde geri ödenmesi gereken ve bakiyeleri sıklıkla pozitif ve negatif olarak
şekilde dalgalanabilen bankalar nezdindeki cari hesaplar işletmenin nakit yönetiminin
ayrılmaz bir parçasını oluşturduğundan, bunlar nakit ve benzeri olarak kabul edilmektedir.
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12.2. Nakit Akış Bilgilerinin Yararları
Nakit akış tablosu en az bilanço ve gelir tablosu kadar önemli bir tablo olup, diğer
tablolarla birlikte kullanıldığı zaman









İşletmenin,
o Net aktifindeki değişimi,
o Likitide ve borç ödeme gücü dahil finansal yapısını,
o Nakit akışlarının tutar ve zamanlamasının değişen koşullara ve fırsatlara uyum
sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi
sağlamaktadır.
İşletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesi ve
kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak
için modeller geliştirilmesini sağlamaktadır.
İşletmeler arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe uygulamalarının
etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının
karşılaştırılabilmelerine olanak vermektedir.
Gelecekteki nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve kesinliliğinin tahmin edilmesine
katkı sağlamaktadır.
Gelecek nakit akışlarına ilişkin geçmişte yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun
kontrol edilmesi ve kârlılık, net nakit akışları ve fiyat değişiminin etkileri arasındaki
ilişkinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

12.3. Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması
Nakit akış tablosu daha önce de belirtilmiş olduğu üzere bir işletmenin dönemlik
faaliyet sonuçlarının nakit esası üzerinden ifade edildiği, ayrıca yatırımlar ve finansman
faaliyetleri nedeniyle nakit mevcudunda meydana gelmiş olan değişiklerin izlendiği bir
finansal tablodur.
Nakit akış tablosunu gelir tablosu ve bilançodan ayıran önemli özellik, gelir tablosu ve
bilançonun tahakkuk esasına göre hazırlanıyor olması, nakit akış tablosunun ise nakit esasına
göre hazırlanıyor olmasıdır. Başka bir ifade ile nakit akış tablosunda yalnızca işletme için
nakit hareketi, yani nakit giriş çıkışı yaratan işlem ve olaylalar yeralabilmektedir.
Nakit akış tablosu, aşağıda yer alan üç bölüm halinde hazırlanmaktadır.




İşletmecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları

Her bir kategoriye ilişkin net nakit akışı hesaplanıp, daha sonra dönemin net nakit
akışı bilgisine ulaşılmaktadır.
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12.3.1. İşletmecilik Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları
İşletmecilik faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, nakit akış tablosunun ilk
bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde işletmenin ana gelir getirici faaliyetlerinden
kaynaklanan ve işletmenin net kâr ya da zararının belirlenmesinde kullanılan işlem ve olaylar
nedeniyle oluşan nakit akışlarıdır. İşletmenin faaliyet konusuna bağlı olarak bu bölümde
yeralması gereken unsurlar işletmeden işletmeye farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda yeralan
olaylara ilişkin nakit akışları nakit akış tablosunun bu bölümünde yerverilmesi gereken nakit
akışlarına örnek olarak verilebilmektedir.








Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri
Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri
Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları
Sigorta şirketlerinin aldığı veya ödediği primler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve
poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit giriş ve çıkışları
Finansman veya yatırım faaliyeti ile doğrudan ilgili olmadığı sürece kurum kazancı
üzerinden hesaplanan diğer vergiler ile ilgili nakit çıkışları veya söz konusu vergiler
kapsamında alınan vergilerle ilgili nakit girişleri
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları.

İşletmecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları 7 numaralı Nakit Akış Tablosu
başlıklı Türkiye Muhasebe Standardı’na (TMS-7) göre direkt yöntem ve endirekt yöntem
olmak üzere iki farklı yönteme göre hazırlanabilmektedir. İlgili standardın işletmelere bu iki
yöntemden direkt yöntemin kullanılmasını tavsiye etmesine karşın, işletmelerin büyük bir
çoğunluğunun işletmecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışının hesaplanmasında endirekt
yöntemi tercih ettikleri görülmektedir.

12.3.1.1. Direkt Yöntem (Brüt Yöntem)
İşletmenin ilgili standardın da tavsiye ettiği üzere işletmecilik faaliyetlerinden
sağlanan nakit akışlarının hesaplanmasında direkt yöntemi kullanması durumunda,
işletmecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları müşterilerden tahsilat, satıcılara
ödemeler, faaliyet giderleri için ödemeler ve vergi ödemesi olmak üzere toplam dört kalem
kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir kalemin hesaplanması için ortak mantığa sahip bir
eşitlikten yararlanılmaktadır.
Müşterilerden Tahsilat: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak işletmeye nakit
girişi sağlanan temel unsur işletmenin müşterilerinden dönem içerisinde yaptığı tahsilatlardır.
İşletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili olarak bir dönem boyunca müşterilerden tahsil ettiği
tutarın hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikten yararlanılmaktadır.
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤𝐥𝐚𝐫 + 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫 − 𝐓𝐚𝐡𝐬𝐢𝐥𝐚𝐭 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤𝐥𝐚𝐫
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Satıcılara Ödemeler: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak işletmeden nakit çıkışı
yaratan temel unsur işletmenin satıcılarına (tedarikçilerine) dönem içerisinde yaptığı
ödemelerdir. İşletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili olarak bir dönem boyunca satıcılarına
yapmış olduğu ödemelerin hesaplanmasında aşağıdaki eşitliklerden yararlanılmaktadır.
İşletme bir hizmet işletmesi ise:
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐁𝐨𝐫ç + 𝐒𝐚𝐭ı𝐥𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐳𝐦𝐞𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢 − Ö𝐝𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐁𝐨𝐫ç
İşletme bir ticaret/imalat işletmesi ise:

𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐁𝐨𝐫ç + 𝐀𝐥ış𝐥𝐚𝐫 − Ö𝐝𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐁𝐨𝐫ç
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐒𝐭𝐨𝐤 + 𝐀𝐥ış𝐥𝐚𝐫 − Ö𝐝𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐁𝐨𝐫ç

Faaliyet Giderleri İçin Yapılan Ödemeler: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak
işletmeden nakit çıkışı yaratan temel unsurlardan bir diğeri de işletmenin dönem içerisinde
faaliyet giderleri için yapmak zorunda oldukları ödemelerdir. Faaliyet giderleri işletmelerin
ana faaliyet konusunu devam ettirebilmleri için katlanmak zorunda oldukları giderlerdir. Bu
giderler için yapılan toplam ödeme tutarı hesaplanırken amortisman gibi işletmenin faaliyet
giderleri arasında raporlanan ancak işletmeden nakit çıkışına sebep olmayan giderler elimine
edilmelidir.
Faaliyet giderleri için yapılan ödemeler hesaplanırken başka bir husus da dönem
içinde ödenen faiz tutarının faaliyet gideri olarak mı yoksa finansman faaliyetlerinden nakit
akışları olarak mı raporlanması gerektiğidir. Bir görüşe göre işletmelerin faaliyetlerinin
finansmanında kullandıkları kredilerle ilgili olarak katlanmak zorunda oldukları fazi giderinin
bu bölümde dikkate alınmasıdır. Diğer bir görüş ise bir işletmenin ana faaliyet konusunda
başarılı olup olmaması sözkonusu faaliyetinin finansmanından bağımsızdır ve işletmenin
faaliyetlerini nasıl finanse edecekleri tamamen kendi tercihlerine bağlıdır. Bu nedenle faiz
gideri finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında raporlanmalıdır. Konuya
ilişkin muhasebe standardında yalnızca finansal kuruluşların bir dönem boyunca katlanmak
zorunda oldukları faiz giderinin işletmecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarında
raporlanması gerektiği konusuna açıklık getirilmiş, bu işletmler dışındaki işletmelerin dönem
içinde ödedikleri faiz giderinin işletmecilik faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında mı
yolsa finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarında mı raporlanması gerektiği
konusuna bir açıklık getirilmemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nakit akış
tablosunda herşey nakit temelli hazırlandığı için işletmelerin bu tabloda dikkate alacakları faiz
gideri dönemin tahakkuk eden faizi değil, fiilen işletme tarafından ödenen faizidir.
Vergi Ödemesi : İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak işletmeden nakit çıkışı
yaratan temel unsurlardan bir diğeri de işletmenin dönem içerisinde ödediği vergidir.
İşletmelerin vergi ödemeleri, genellikle işletmecilik faaliyetleri ile ilişkilendirilmektedir.
Ancak bir işletmenin bir dönem içerisinde ödediği verginin yatırım faaliyetleri ya da
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finansman faaliyetleri ile açıkça ilişkilendirilebilmeleri durumunda ödenen vergi ilişkili
olduğu bölümlerde raporlanmalıdır. Kimi zaman bir nakit akış tablosunun her üç bölümünde
de vergi ödemesinin raporlanmakta olduğu görülebilmektedir. Ancak bu gibi durumlarda yani
vergi ödemesinin birden fazla bölümle ilişkilendirildiği durumlarda nakit akış tablosunun
altına dönem içerisinde gerçekleştirilen toplam vergi ödemesinin ayrıca raporlanması
gerekmektedir. Burada yine unutulmaması gereken nokta raporlanması gereke tutar dönemin
tahakkuk eden vergi tutarı değil, fiilen ödenen vergi tutarı olduğudur.
Dönem içinde
yararlanılmaktadır.

ödenen

verginin

hesaplanmasında

aşağıdaki

eşitlikten

𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐜𝐮 + 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢𝐬𝐢 − Ö𝐝𝐞𝐧𝐞𝐧 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐜𝐮

Bu dört kaleme ilişkin hesaplanan nakit akışları bir araya getirilerek işletmecilik
faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları hesaplanmış olmaktadır.

12.3.1.2. Endirekt Yöntem ( Net Yöntem)
İşletmenin, nakit akış tablosunu hazırlarken işletmecilik faaliyetlerinden sağlanan
nakit akışlarının hesaplanmasında direkt yöntemi tercih etmesi durumunda daha detaylı bir
hesaplama yapması gerekmektedir. Bu yöntemde işletmenin belirli bir dönemde elde nettiği
net kâr/zarar tutarı nakit cinsinden ifade edilmeye çalışılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi
gereken nokta net kâr/zararı tahakkuk esasına göre hesaplanmış olmasıdır. Başka bir ifade ile
bu yöntemi tercih eden işletmeler tahakkuk esasına göre hesaplanmış olan bir tutarı nakit
cinsinden ifade etmeye çalışmaktadırlar.
Direkt yöntemin başlangıç noktası işletmenin ilgili dönemde elde ettiğ net kâr /
zarardır. Bu tutarı dönemin nakit çıkışı yaratmayan giderleri ve nakit girişi yaratmayan
gelirleri takip etmektedir. Takiben nakit dışı dönen varlıklarda ve kısa vadeli yabancı
kaynaklarda meydana gelen değişimin etkisi kalem kalem ele alınmakta en son dönemin vergi
ödemesi hesaplamaya dahil edilmektedir.
İşletme, nakit akış tablosunu hazırlarken, işlemecilik faaliyetlerinden sağlanan nakit
akışlarının hesaplanmasında ister direkt ister endirekt yöntemi kullansın ulaşacağı sonuç aynı
olacak, sadece ilgili sonuca ulaşma yolu farklı olacaktır.

12.3.2. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları işletmenin ilgili dönem boyunca yatırım
faaliyetleri ile ilgili gerçekleşen nakit akışlarının raporlandığı bölümdür.
İşletmenin yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının ayrı gösterilmesi
önem arz etmektedir çünkü bu sayede gelecekte işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması
öngörülen kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyi gösterilmiş olur. Aşağıda sıralanan
olaylar yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarına örnek olarak verilebilmektedir.
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Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile
ilgili nakit çıkışları. Bu ödemeler, aktifleştirilen geliştirme harcamalarını ve işletmenin
inşa veya imal ettiği maddi duran varlıklara ilişkin giderlerle ilgili nakit çıkışlarını da
içerir.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile
ilgili nakit girişleri;
Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece,
başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için
ve müşterek yönetime tabi teşebbüse katılmak için yapılan nakit çıkışları
Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece,
başka bir işletmenin hisse senedinin veya borçlanma aracının veya işletmenin bir
müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payının satılması sonucu elde edilen nakit
girişleri
Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, işletmeler tarafından
üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar
Alım satım amacıyla yapılanlar ve finansman faaliyetleriyle ilgili olanlar hariç, vadeli
işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin
nakit giriş çıkışları.

12.3.3. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları, işletmeye sermaye sağlayanların
işletmenin gelecekteki nakit akışlarından talep edecekleri kısmın belirlenmesini sağlamak
üzere ayrı olarak açıklanmalıdır. Aşağıda sıralanan olaylar finansman faaliyetlerinden
sağlanan nakit akışlarına örnek olarak verilebilmektedir.






Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri
Sermayenin azalması ve işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit
çıkışları
Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit
girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit
çıkışları

Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları banka kredileri, faiz ödemeleri,
sermaye artırımı ve kâr payı ödemesi olmak üzere dört kalem yardımı ile hesaplanmaktadır.
Banka Kredileri : Banka kredileri işletmelerin başlıca finansman kaynakları arasında
yeralmaktadır Banka kredileri için bir dönemde yapılan ödemelerin hesaplanmasında
aşağıdaki eşitlikten yararlanılmaktadır.
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐜𝐮 + 𝐀𝐥ı𝐧𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢 − Ö𝐝𝐞𝐧𝐞𝐧 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐜𝐮
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Faiz Ödemesi: Alınan krediler nedeni ile işletmenin ödemekle yükümlü olduğu faizin
işletmenin yaklaşımına bağlı olarak işletmecililik faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı olarak
ya da finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları olarak sınıflandırılmasının mümkün
olduğundan bahsetmiştik. İşletmenin faiz ödemesini finansman faaliyeti olarak
sınıflandırmayı tercih etmesi durumunda bu bölümde dönemin tahakkuk eden faizi değil,
fiilen ödenen faizi yeralmalıdır.
Sermaye Arttırımı : İşletmenin ilgili dönem içerisinde sermaye artırımına gitmesi
durumunda bu tutar finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları arasında
raporlanmalıdır.
Kâr Payı Ödemesi (Temettü Ödemesi) : İşletmelerin bir dönem içinde elde etmiş
oldukları kârdan ortaklarına payları oranınca yapmış olduğu ödeme kâr payı ödemesi (temettü
ödemesi) olarak isimlendirilmektedir. Bu tutarın hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikten
yararlanılmaktadır.
𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐁𝐚şı 𝐃𝐚ğı𝐭ı𝐥𝐦𝐚𝐦ış 𝐊â𝐫𝐥𝐚𝐫 + 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐊â𝐫ı − 𝐓𝐞𝐦𝐞𝐭𝐭ü = 𝐃ö𝐧𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐧𝐮 𝐃𝐚ğı𝐭ı𝐥𝐦𝐚𝐦ış 𝐊â𝐫𝐥𝐚𝐫

Nakit akış tablosu ile ilgili olarak aktarılan bilgilerin ışığında bir işletmenin nakit akış
tablosunun nasıl hazırlandığını bir örnek yardımı ile inceleyecek olursak. Kadıköy
işletmesinin 31.12.2012 ve 31.12.2013 tarihli karşılaştırmalı bilânçoları ile 2013 yılı Gelir
Tablosu aşağıdaki gibidir. Verilen ek bilgilerden de yararlanarak işletmenin 2013 yılı Nakit
Akış Tablosu’nu hazırlayınız.

Kadıköy İşletmesi 2013 yılı Gelir Tablosu
Satışlar

3.600.000

(-)Satılan Malların Maliyeti

2.400.000

Brüt Kâr

1.200.000

Genel Yönetim Giderleri

540.000

Amortisman Gideri

240.000

Faaliyet Kârı
Demirbaş Satış Kârı

780.000
420.000

108.000

108.000

Vergi Öncesi Kâr

528.000

Vergi

228.000

Vergi Sonrası Kâr

300.000
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Kadıköy İşletmesi Karşılaştırmalı Bilançoları
VARLIK

31.12.2012

31.12.2013

Nakit

240.000

12.000

Alacaklar

480.000

900.000

Stoklar

420.000

1.260.000

60.000

180.000

1.560.000

1.320.000

(-) Bir. Amort.

600.000

708.000

Demirbaşlar (net)

960.000

612.000

2.160.000

2.964.000

Banka Kredisi

180.000

400.000

Borçlar

120.000

84.000

Ödenecek Vergi

24.000

212.000

Ödenecek Giderler

36.000

96.000

1.200.000

1.440.000

600.000

732.000

2.160.000

2.964.000

Önceden Ödenmiş Giderler
Demirbaşlar

Varlıklar Toplamı
BORÇLAR VE ÖZSERMAYE

Sermaye
Dağıtılmamış Kârlar
Borçlar ve Özsermaye Toplamı

İşletme 2013 yılı içinde maliyeti 276.000 lira, birikmiş amortismanları 132.000 lira olan bir
demirbaş 252.000 lira’ya satılmıştır.
Kadıköy işletmesinin direkt ve endirekt yöntemlere göre hazırlanmış nakit akış tablosu
aşağıdaki gibi olacaktır.
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Kadıköy İşletmesi 2013 yılı Nakit Akış Tablosu (Direkt Yöntem)
I.İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Müşterilerden Tahsilat.................................
Satıcılara Ödemeler......................................
Gider Ödemeleri...........................................
Vergi.............................................................

3,180,000 lira
(3,276,000)
(600,000)
(40,000)

II. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi Duran Varlık Satışı...........................
Maddi Duran Varlık Alışı............................

252,000
(36,000)

(736,000) lira

216,000 lira
lira

III. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Banka Kredisi............................................... 220,000 lira
Sermaye Artışı.............................................. 240,000
Kâr Payı Dağıtımı........................................ (168,000)

292,000 lira

Dönemin Net Nakit Akışı......................................

(228,000) lira

Kadıköy İşletmesi 2013 yılı Nakit Akış Tablosu (Endirekt Yöntem)
I.İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Net Kâr
+
Nakit Çıkışı Yaratmayan Giderler
Nakit Girişi Yaratmayan Gelirler
Alacaklarda Artış
Stoklarda Artış
Önceden Ödenmiş Giderlerde Artış
Borçlarda Azalış
Ödenecek Giderlerde Artış
Vergi

(736,000) lira
300,000 lira
240,000
(108,000)
(420,000)
(840,000)
(120,000)
(36,000)
60,000
188,000

II. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi Duran Varlık Satışı........................
Maddi Duran Varlık Alışı.........................

252,000 lira
(36,000)

III. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Banka Kredisi...........................................
Sermaye Artışı..........................................
Kâr Payı Dağıtımı.....................................

220,000 lira
240,000
(168,000)

Dönemin Net Nakit Akışı....................................

216,000 lira

292,000 lira

(228,000) lira

Kadıköy işletmesi örneğinden de açıkça görüldüğü üzere direkt yöntem endirekt
yönteme göre işletmecilik faaliyetlerinden nakit akışlarını daha genel biçimde raporlarken,
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endirekt yöntem daha detaylı bir şekilde raporlamakta, işletmeler tarafından analize daha
uygun bulunmaktadır.
Nakit akış tablosu incelenirken, tablonun ilk bölümü olan işletmecilik faaliyetlerinden
nakit akışları aslında tablonun devamı ve genel durum hakkında bir fikre sahip olmamıza
oldukça yardımcı olmaktadır. Bir işletmenin işletmecilik faaliyetlerinden nakit açığının
olması işletmenin nakit açığını kapatmak için elindeki varlıkları satışa çıkarabileceği ya da
kredi alacabileceği anlamını taşımakta dolayısıyla nakit akış tablosunun işletmecilik
faaliyetlerinden nakit akışı bölümünü takip eden yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit
akışları bölümlerinin pozitif yönde nakit akışı içermesi beklenmektedir. Bunun yanısıra
işletmecilik faaliyetlerinden nakit akışları bölümünde nakit fazlası olması işletmenin yatırım
yapması ya da mevcut borçlarını ödemesi anlamını taşıyabilmekte, dolayısıyla işletmecilik
faaliyetlerinden nakit akışlarını takip eden yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit
akışlarının eksi yönde olması beklenir.
İşletmenin dönem için nakit akışının pozitif olması genellikle olumlu, nakit açığının
olması ise genellikle olumsuz olarak yorumlansa ile bir işletmede belirli bir tutarın üzerinde
nakit bulunması aynı zamanda o işletmenin nakdini doğru olarak yönetemediği anlamını da
taşıyabilmektedir. Ya da yeni kurulmuş bir işletmede ilk yıllarda bir miktar nakit açığının
olması çoğu zaman olağan karşılanabilmektedir. Buradan da çıkarılması gereken sonuç şudur
ki işletmelerin nakit durumunu nakit akış tablosu yardımı ile incelerken işletmenin içinde
bulunduğu tüm koşulları ve işletme tarafından hazırlanmış olan diğer mali tablolarla birlikte
incelemek en doğrusu olacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Nakit akış tablosu işletmeler tarafından hazırlanan üç temel mali tablodan birisidir.
İşletmeler her raporlama döneminde diğer temel mali tablolarla birlikte nakit akış tablolarını
hazırlamak zorundadırlar.
Nakit akış tablosu ana hatları ile işletmenin bir faaliyet dönemi boyunca nakdini nasıl
yaratıp kullandığını açıklayan bir mali tablo olup çoğunlukla işletmelerin finansal açıdan ne
kadar sağlıklı olduklarının ölçülmesinde yararlanılan mali tablolardır.
Nakit akış tablosu işletmecilik faaliyetlerinden nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden
nakit akışları ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları olmak üzere üç ana bölümde
hazırlanmaktadır. İşletmecilik faaliyetlerinden nakit akışlarının hazırlanmasında direkt
yöntem ve endirekt yöntem olmak üzere iki yaklaşım bulunmakta, Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu tarafından ilgili standartta direkt yöntemin kullanılması tavsiye edilirken,
işletmeler tarafından yaygın olarak endirekt yöntem kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-3. soruları aşağıda verilen bilgileri kullanarak hesaplayınız:
Yanya işletmesinin 31.12.2012 ve 31.12.2013 tarihli karşılaştırmalı bilançoları ve 2013 yılı
gelir tablosu aşağıdaki gibidir. İşletme 2013 yılında 40.-TL. Kâr payı dağıtmıştır. Dönem
içinde hiçbir demirbaş satılmamıştır. İşletmede oluşan faiz giderleri için ödemeler işletme
faaliyetlerinden nakit akışları olarak değerlendirilecektir.
varlıklar
nakit
alacaklar
demirbaşlar (net)
birikmiş amortisman

31.12.2012
Toplam 5,400
200
1,400
4,800
-600

31.12.2013
Toplam 7,490
600
1,600
6,200
-910

yabancı kaynaklar
banka kredileri
öden. gid.ve hiz.mal.
ödenecek vergi

Toplam 2,160
1,140
960
60

Toplam 3,690
2,990
600
100

öz sermaye
sermaye
dağıtılmamış kârlar

Toplam 3,240
2,800
440

Toplam 3,800
2,800
1,000

5,400

7,490

toplam borç + özsermaye

2013 yılı Gelir Tablosu
hizmet gelirleri
-satılan hizmet mal.
hizmet kârı
-amortisman dışı gider
-amortisman gideri
-faiz gideri
vergi öncesi kâr
-vergi
net dönem kârı

4.000
-2,500
1,500
- 400
- 310
- 90
700
- 100
600

1) Yanya İşletmesinin “İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışı” aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

390 lira
790 lira
1,110 lira
480 lira
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2) Yanya İşletmesinin “Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı” aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

1,890 lira
-1,810 lira
1,810 lira
1,720 lira

3) Yanya İşletmesi’nin “toplam net nakit akışı” aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
4)

3,130 lira
710 lira
400 lira
170ra

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Bilanço ve gelir bablosu tahakkuk esasına göre hazırlanır.
Nakit akış tablosu hem tahakkuk hem nakit esasına göre hazırlanır.
İşletmeler her yıl bilanço ve gelir tablosu ile birlikte nakit akış tablosu da
hazırlamak zorundadırlar.
Nakit akış tablosu da temel finansal tablolar arasında yeralmaktadır.

5) Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı yaratmayan giderler arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Faiz Gideri
Amortisman Gideri
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
Stok Değer Düşüklüğü Gideri

6) Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun bölümleri arasında yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Değerleme Farklarından Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

7) Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda
İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Temettü Ödemesi
Müşterilerden Tahsilat
Faaliyet Giderleri İçin Ödemeler
Satıcılara Ödemeler
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8) Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır
a)
b)
c)
d)

Maddi Duran Varlık Alışı
Banka Kredisi
Maddi Duran Varlık Satışı
Temettü Ödemesi

9) Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

Temettü Ödemesi
Sermaye Artırımı
Banka Kredisi
Faiz Geliri

10) Aşağıdaki gelirlerden hangisi işletme için nakit girişi yaratmayan gelirler arasında yer
almaktadır?
a)
b)
c)
d)

Maddi Duran Varlık Satış Kârı
Faiz Geliri
Maddi Duran Varlık Satış Geliri
Müşterilerden Tahsilat

Cevaplar:
1) a, 2) c, 3)c, 4) b, 5)a, 6) c, 7)a, 8)b, 9)d, 10)a.
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13. FİNANSAL TABLO ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Finansal Analiz Nedir ?
13.2. Finansal Analiz Türleri Nelerdir?
13.3. İşletme Yönetiminde Finansal Analiz Verilerinin Yeri ve Önemi
Nedir?

278

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Finansal analiz nedir? Ne amaçla kullanılır?
2. Finansal analiz türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Finansal Analiz Kavramı

Finasal analiz kavramını,
finansal analizin amaçlarını
anlamak.

Finansal Analiz Türleri

Finansal analiz türleri ve
kullanım
alanlarını
kavramak.

İşletme Yönetiminde Finansal
Analiz Verilerinin Yeri ve
Önemi

İşletme yönetiminin finansal
analiz verilerinden nasıl
yararlanabileceği bilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar






Finansal Analiz
Oran Analizi
Yatay Analiz
Dikey Analiz
Trend Analizi
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Giriş
İşletme yönetiminin temel görevlerinden birisi de işletmenin mevcudiyetini devam
ettirmesi, gelişip, ilerleyebilmesi için işletme ile ilgili sürekli olarak geleceğe yönelik planlar
yapmak ve çeşitli kararlar almaktır. Finansal analiz bu amaca ulaşmada işletme yöneticileri
için bir pusula işlevi görmektedir. Ancak finansal analiz sadece işletme yönetiminin değil,
işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgilenen ve çıkar grupları olarak adlandırılan diğer işletme
ilgililerinin de amaçları doğrultusunda yararlandıkları önemli bir araçtır.
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13. FİNANSAL TABLO ANALİZİ
Tüm finansal tablolar tarihi belgeler olup, belirli bir dönemde olup biteni özetlemek
amacı ile hazırlanmakta ve doğası gereği her ne kadar tarihi bilgiler içeriyor olsalar da,
kullanıcılarına değerli bilgiler sunmaktadırlar. Finansal tablo kullanıcıları, kararlarını,
genellikle kişisel tecrübeleri ile finansal tablo analizlerinden elde ettikleri verileri
yorumlayarak almaktadırlar.
Finansal analizler gerçekleştirilen analizin kapsamına, amacına ve analizi yapanın
kimliğine göre çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmekte ve bu analizler çok çeşitli teknikler
kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.
Bu bölümde öncelikle finansal analiz kavramı, finansal analiz türleri ve finansal
analizde kullanılan teknikler hakkında çok genel bir bilgi verilecek, takiben özellikle işletme
yöneticileri, ortakları ve kredi kuruluşları tarafından sıklıkla kullanılan bir finansal analiz
tekniği olan finansal oran analizi ana hatları ile ele alınacaktır.

13.1. Finansal Analiz Kavramı
Finansal analiz, işletme ilgililerinin amaçlarına uygun olarak, bir veya birkaç döneme
ait finansal tablolarda yeralan kalemlerin gerek yıllara sari olarak kendi aralarındaki, gerekse
diğer işletmelerin aynı dönemlere ait finansal tablolarında yeralan kalemlerle karşılaştırılması
suretiyle çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılarak incelenmesi, yorumlanması ve işletmenin
içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi işlemi olarak
tanımlanmaktadır.
İşletmelerde risk ve kârlılığın gözönünde bulundurularak çeşitli kararlar alınması ve
bu kararların uygulanmasında işletme yönetimi finans yöneticileri ile birlikte hareket etmek
zorundadırlar. Ancak unutmamak gereklidir ki finans yöneticileri yapacakları tüm analizlerde
işletmenin muhasebe sisteminden edinilen veriler doğrultusunda aynı sistem tarafından
hazırlanmış olan finansal tabloları kullanmaktadırlar. Bu nedenle yapılacak analizlerin sağlıklı
olabilmesi, öncelikle muhasebe tarafından hazırlanan finansal tabloların işletmenin durumunu
zamanlı ve tam olarak yansıtması durumunda mümkündür. Özetle işletmelerin muhasebe
yöneticileri işletmenin durumunu tam olarak yansıtan, karşılaştırılabilir mali tabloların
hazırlanmasından, finans yöneticileri ise işletmenin muhasebe bölümü tarafından hazırlanan
mali tabloları çeşitli analiz teknikleri kullanarak analiz edilip, elde edilen sonuçların işletme
yönetimi ile paylaşılarak yönetimin alacağa kararlara yardımcı olmakla sorumludurlar.
Yapılan analizlerin sonuçlarının değerlendirilmesi pek çok konuda olduğu gibi
geleceğe yönelik planların yapılmasında, yeni kararların alınmasında da yol gösterici bir
özelliğe sahiptir. Bu nedenle işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, performans
sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ölçülüp yorumlanmasında oldukça önemlidir.
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13.2. Finansal Analizin Faydaları
Finansal tablo analizleri yapılarak finans yöneticilerinin sahip olabileceği bilgilerin
aşağıdaki gibi özetlenebilmesi mümkündür:









İşletmenin faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığı,
İşletmenin sahip olduğu kaynaklarının faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için
yeterli olup olmadığı,
İşletmenin özsermayesinin düzeyinin belirlenip ve özsermaye ihtiyacının tespiti,
İşletme kaynaklarının aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup olmadığı,
İşletmenin hedeflerine, amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi,
İşletmenin maliyetlerinin, kapasitesinin ve fiyatlandırma politikasının incelenmesi,
Geleceğe yönelik planların hazırlanması,
İşletme çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi.

Finansal tablo analizinin yukarıda özetlenmeye çalışılan faydalarına bakıldığında,
sözkonusu analizlerin işletme yöneticileri açısından bir pusula işlevi gördüğü rahatlıkla
gözlemlenebilmektedir. Başka bir ifade ile finansal analiz yardımı ile yöneticiler yönlerini
tayin edebilmekte, işletmenin hedeflerine daha kısa yoldan, daha az kayıpla ve zahmetle
ulaşabilme imkanına kavuşabilmektedirler.

13.3. Finansal Analizin Kısıtları
Finansal analiz her ne kadar işletme yönetimi ve işletme ile ilgili diğer çıkar grupları
açısından faydalı bir araç olsa da, bu aracın unutulmaması ve daima gözönünde
bulundurulması gereken iki temel kısıtı vardır. Bu kısıtlardan birincisi finansal analizde
kullanılan tablolardan elde edilen finansal verilerin karşılaştırılabilirliği, ikincisi ise yapılan
analiz sonucunda elde edilen verilerin yalnızca birer rakamdan ibaret olmadığı ve bu
rakamların kullanıcılarına ne anlatmaya çalıştığının makul bir şekilde yorumlanabilmesidir.
Finansal analizde kullanılan tablolardan elde edilen finansal verilerin karşılaştırılabilir
olabilmesi demek öncelikle analize konu olan tabloların aynı kural ve ilkeler temel alınarak
hazırlanmış olması anlamına gelmektedir. Analize tabi olan tabloların aynı ilke ve kurallar
temel alınarak hazırlanmış olması durumunda bu tablolardan elde edilecek her bir veri sağlıklı
bir şekilde birbiriyle karşılaştırılabilir durumda olacaktır.
Finansal analizler sonucunda verilerin elde edilmesi bir son değil tam tersi bir
başlangıç olarak kabul edilmelidir. Başka bir ifade ile gerçekleştirilecek analizler sonucunda
verilere ulaşılması demek analizin yapılmış olduğu anlamını taşımamaktadır. Tam aksine
analizin esas bölümü bu noktadan sonra başlamakta, edinilen verilerin çok yönlü olarak
yorumlanması gerekmektedir.
İşletmeler tarafından hazırlanan finansal tabloların büyük bir bölümü finansal analize
konu edilmektedir. Ancak bu analizlerde sıklıkla kullanılan finansal tablolar bilanço ve gelir
tablosudur.
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13.4. Finansal Analiz Türleri
Finansal analizlerin; analizin kapsamına, amacına ve analizi gerçekleştirenin kimliğine
bağlı olarak üç grupta sınıflandırılabilmesi mümkündür.

13.4.1. Kapsamına Göre Finansal Analizler
Finansal analizler, gerçekleştirilecek analizin kapsamına göre statik analiz ve dinamik
analiz olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Burada finansal analizlerin kapsamından
kasıt, gerçekleştirilen analizin dönem ya da dönemler itibariyle yapılıp yapılmadığıdır.
Statik analiz, belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal
tablolarda yeralan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik bir
analiz olup, yalnızc a tek bir dönemle ilgili olarak yapılmaktadır.
Dinamik analiz, işletmelerin birbirini takip eden dönemlere ait finansal tablolarında
yeralan kalemler arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu
eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanmasına yönelik bir analizdir.
Dinamik analiz belirli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle
karşılaştırılarak değişim, eğilim ve ilişkilerin belirlenmesi, olumlu olumsuz gelişmelerin
görülmesini sağlamaktadır bu nedenle yalnızca tek bir faaliyet dönemine ilişkin verilerin
analiz edildiği statik analizden üstündür.

13.4.2. Gerçekleştirilme Amacına Göre Finansal Analizler
Gerçekleştirilme amacına göre finansal analizler yönetim analizi, yatırım analizi ve
kredi analizi olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır.
Yönetim analizi, işletme faaliyetlerinin başarısının ölçülmesi, işletmenin hedeflerine
ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi, olumsuz sonuçların nedenlerinin araştırılması, geleceğe
ilişkin birtakım kararların alınması, üretim politikalarının geliştirilmesi, sağlıklı kararlar
alınarak verimliliğin ve kârlılığın arttırılması ve benzeri amaçlarla yönelik olarak
gerçekleştirilen analizlerdir.
Yatırım analizi, işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun
vadeli kaynak sağlayan ya da sağlanmayı düşünen kişilerce gerçekleştirilen analizlerdir. Bu
analizlerin temel amacı, işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır.
Kredi analizi, işletmenin likitide gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını
ödeme yeteneğini saptamak amacıyla gerçekleştirilen analizlerdir. Bu tür analizler genellikle
kredi veren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

13.4.3. Analizi Gerçekleştirenin Kimliğine Göre Finansal Analizler
Finansal analizler analizi gerçekleştirenin kimliğine göre iç analiz ve dış analiz olmak
üzere iki grupta sınıflandırılmaktadırlar.
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İç analiz, analizin işletme içi bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda bu
analiz iç analiz olarak tanımlanmaktadır.
Dış analiz, analizin işletme dışı bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda bu
analiz dış analiz olarak tanımlanmaktadır.

13.5. Finansal Analizde Kullanılan Teknikler
Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen verilerle hazırlanan finansal tablolar
kullanıcılar açısından ilk aşamada çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla
sözkonusu tablolarda yeralan verilerin işletme yönetimi ve diğer kullanıcılar tarafından
anlamlı hale gelebilmesi için çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılmaktadır. Ancak
unutulmamalıdır ki finansal analizden beklenen faydanın sağlanabilmesi için tek bir analiz
tekniği ile yetinilmemeli, birkaç teknik birarada kullanılmalıdır.
İşletmeler tarafından finansal analizde kullanılan başlıca teknikler karşılaştırmalı
tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz), trend analizi ve oran
analizidir.
Bu analizler içerisinde işletme yönetiminin en fazla yararlandıkları analiz türü oran
analizidir. Bu nedenle bu bölümde oran analizi dışındaki diğer analizler yalnızca kısaca
tanımlanacak, oran analizi ise işletmeler tarafından en sık kullanılan oranlar yardımı ile diğer
yöntemlere oranla daha detaylı olarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi): Birden fazla yıla ait finansal tablo
kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacı ile yapılan analizdir. Dinamik bir
analiz olan karşılaştırmalı tablolar analizi, işletmenin gelişme sürecinde faaliyet sonuçlarının
karşılaştırılarak bir değerlendirmeye tabi tutulması hedeflenmektedir. Bu analiz işletmenin
kendi içinde gerçekleştirmiş olduğu bir analizdir.
Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi ile Analiz): Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da
aktif/pasif toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınarak yapılan bir analiz türüdür. Bu
analizde işletmenin bilanço ve gelir tablosu değerleri yüzde değerler ile ifade edilmekte,
analiz için tek bir yılın finansal tabloları kullanılabileceği gibi, aynı zamanda birden fazla
yılın finansal tabloları kullanılarak, herbir yılın yüzdeleri karşılaştırılabilmektedir.
Trend Analizi: Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin uzunca bir süreçte göstermiş
olduğu eğilimlerin karşılaştırılması suretiyle yapılan analizlerdir. Bu analiz tekniğinin
kullanılabilmesi için en az 5-6 yıllık finansal tablolara gereksinim vardır. Bu analizde bir yılın
verisi baz alınarak, diğer yıllardaki rakamların baz yıla göre değişimi hesaplanarak bir eğilim
çıkartılır. Her bir bilanço ve gelir tablosunun eğilimlerinin bu şekilde belirlenmesi tek başına
yeterli değildir. Birbiri ile ilişkili verilerin birlikte yorumlanması gerekmektedir.

13.5.1. Oran Analizi
Oran, iki veri arasındaki ilişkinin yüzdesel, oransal ya da orantısal olarak
tanımlanmasıdır. Oran analizi ise seçilmiş finansal tablo verileri arasındaki ilişkinin oranlar
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yardımı ile tanımlandığı bir analiz türüdür. Temel finansal tabloların analiz edilebilmesi için
çok çeşitli oranlardan yararlanılmakta ve kullanılan bu oranlar çeşitli şekillerde
sınıflandırılmaktadır.
Oranlar, bireysel finansal tablolara bakılarak anlaşılamayan koşullar hakkında işletme
yönetiminine işletmenin mevcut durumu ile ilgili olarak çeşitli ipuçları verebilmektedir.
Ancak, unutulmaması gerekir ki bir oran genellikle tek başına çok da fazla bir anlam
taşımamaktadır. Bu nedenle elde edilen oranlar mutlaka işletmenin geçmiş dönemleri ile,
işletmeler arası ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır.
Oran analizlerinde kullanılan oranlar çeşitli kriterler temel alınarak farklı şekillerde
gruplandırılabilmektedirler. Bu bölümde bu oranlar en genel hali ile likitide oranları, kârlılık
oranları, borç ödeme oranları olmak üzere üç grupta sınıflandırılıp, incelenecektir.

13.5.1.1. Likitide Oranları
İşletmenin kısa vadeli borçlarını ve beklenmeyen nakit ihtiyaçlarını karşılayabilme
becerisini ölçmek için kullanılan oranlar likitide oranları olarak isimlendirilmektedirler.
İşletmeye kısa vadeli kredi sağlayan bankalar, finansal kuruluşlar ve tedarikçiler için bir
işletmenin likitide durumu büyük önem taşımaktadır. Çünkü firmanın kendilerine geri ödeme
yapacak nakdi elde etme gücü olup olmadığını bilmek isterler.
Likit varlıklar, hızla ve kolayca nakde dönüştürülebilen varlıklardır. Şirketler farklı
likitide dereceleri olan varlıklara sahiptirler ancak sahip oldukları varlıkların likitide durumu
sıklıkla değişiklik gösterebilmektedir.
İşletmelerin likitidesini ölçmek için kullanılan oranlar net çalışma sermayesi-toplam
varlık oranı, cari oran, asit-test oranı, alacak devir hızı ve stok devir hızı olmak üzere dört ana
grupta sınıflandırılabilmektedir.




Net Çalışma Sermayesi-Toplam Varlık Oranı: İşletmenin dönen varlıkları
maksimum bir yıl içerisinde nakde dönüştürülecek olan varlıklarını, kısa vadeli
yabancı kaynakları ise bir yıl içerisinde ödemekle yükümlü olduğu borçlarını temsil
etmektedir. İşletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki
fark net çalışma sermayesi olarak isimlendirilmektedir. Net çalışma sermayesi kısaca
işletmenin potansiyel nakit rezervini ölçmektedir. Bu oran doğrudan işletmenin net
çalışma sermayesinin toplam varlıklarına bölünmesi yardımı ile bulunan bir orandır.
𝐍𝐞𝐭 Ç𝐚𝐥ış𝐦𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞𝐬𝐢 = 𝐃ö𝐧𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐫𝐥ı𝐤𝐥𝐚𝐫 − 𝐊ı𝐬𝐚 𝐕𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐁𝐨𝐫ç𝐥𝐚𝐫

Cari Oran: Bir işletmenin likitidesinin ve kısa vadeli borç ödeme gücünün
ölçülmesinde sıklıkla kullanılan diğer bir oran türüdür. Bu oran işletmenin dönen
varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına bölünmesi suretiyle hesaplanan bir
orandır.
𝐂𝐚𝐫𝐢 𝐎𝐫𝐚𝐧 =

𝐃ö𝐧𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐫𝐥ı𝐤𝐥𝐚𝐫
𝐊ı𝐬𝐚 𝐕𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐁𝐨𝐫ç𝐥𝐚𝐫
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Asit-Test Oranı: İşletmenin sahip oldukları dönen varlıklarının bir kısmı diğer
varlıklarına oranla nakde daha yakındırlar. Dolayısıyla yöneticiler, dönen varlıkları ile
kısa vadeli borçlarını kıyaslarlarken likitidesi diğerlerine oranla daha düşük olan
varlıkları dikkate alarak bir hesaplama yapmaktadırlar. Bu oran işletmenin nakit,
pazarlanabilir menkul kıymetler ve ticari alacaklarının kısa vadeli borçlarına
bölünmesi sureti ile bulunan bir orandır.

𝐀𝐬𝐢𝐭 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =


𝐍𝐚𝐤𝐢𝐭 + 𝐏𝐚𝐳𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫 𝐌𝐞𝐧𝐤𝐮𝐥 𝐊ı𝐲𝐦𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫 + 𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤𝐥𝐚𝐫
𝐊ı𝐬𝐚 𝐕𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐁𝐨𝐫ç𝐥𝐚𝐫

Alacak Devir Hızı: İşletmenin likitidesini işletmenin bazı varlıklarını nakde
dönüştürme hızını ölçerek belirleyebiliriz. Ancak acaba işletmenin alacakları ne kadar
likittir? İşletmelerin sahip oldukları alacakların likitidesini ölçmek amacı ile
kullandıkları orana alacak devir hızı adı verilmektedir. Bu oran, ortalama olarak
işletmenin bir dönem içerisinde alacaklarını tahsil etme dönemini ölçmektedir. Alacak
devir hızı, işletmenin toplam net kredili satışlarının (net satışlar- nakit satışlar),
ortalama alacaklarına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Mevsimsel değişimler
önemli olmadığı sürece, ortalama alacaklar net alacakların dönem başı ve dönem sonu
değerleri kullanılarak hesaplanmaktadırlar.
𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐫 𝐇ı𝐳ı =

𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫
𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤𝐥𝐚𝐫

Burada önemli olan başka bir nokta da alacakların ortalama tahsilat süresidir.
Ortalama tahsilat süresi gün olarak ölçülmektedir. Bu oran genellikle analistlerin
işletmenin kredi ve tahsilat politikalarının etkinliğini ölçmek amacı ile
kullanılmaktadır. Genel kural tahsilat süresinin ödeme süresini geçmemesidir.
𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐚𝐡𝐬𝐢𝐥𝐚𝐭 𝐒ü𝐫𝐞𝐬𝐢 =


𝟑𝟔𝟓 𝐠ü𝐧
𝐀𝐥𝐚𝐜𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐫 𝐇ı𝐳ı

Stok Devir Hızı: İşletmenin belirli bir dönem süresince stoklarını ortalama olarak kaç
kez sattığını ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır. Bu oran ile işletmenin
stoklarınınn likitidesi ölçülmeye çalışılmaktadır. Stok devir hızı işletmenin bir dönem
içerisinde satılan mallarının maliyetinin ortalama stok miktarına bölünmesi sureti ile
hesaplanmaktadır. Mevsimsel etkiler önemli olmadığı sürece, ortalama stok miktarı
stokların dönem başı ve dönem sonu tutarlarının ortalaması alınarak
hesaplanabilmektedir.
𝐒𝐭𝐨𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐫 𝐇ı𝐳ı =

𝐒𝐚𝐭ı𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫ı𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢
𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐤𝐥𝐚𝐫
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Bu oran hesaplanırken kullanılan başka bir veri de stokta bekleme süresidir. Bu süre
gün cinsinden ölçülmektedir.
𝐒𝐭𝐨𝐤𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐤𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐒ü𝐫𝐞𝐬𝐢 =

𝟑𝟔𝟓 𝐠ü𝐧
𝐒𝐭𝐨𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐫 𝐇ı𝐳ı

13.5.1.2. Kârlılık Oranları
Belirli bir dönem için işletmenin gelir ya da faaliyet başarısını ölçmek amacı ile
kullanılan oranlardır. Gelirin varlığı ya da yokluğu, işletmenin kredi bulma ve özsermaye
finansman becerisini doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda bu durum işletmenin likitide
pozisyonu ve büyüme becerisini de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla hem kredi
kuruluşları hem de yatırımcılar, işletmenin kazanma gücünü, kârlılığını değerleme ihtiyacı
duymaktadırlar. Analistler sıklıkla bu oranları işletme yönetiminin faaliyetlerinin etkinliği ve
verimliliğini ölçmek amacı ile kullanmaktadırlar.




Kâr Marjı: İşletmenin gerçekleştirdiği her bir satışın net işletme kârına yansıma
yüzdesini ölçmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu oran işletmenin belirli bir dönemdeki
net kârının net satışlarına bölünmesi sureti ile hesaplanmaktadır.
𝐊â𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐣ı =

Varlık Devir Hızı: İşletmenin satışlarını gerçekleştirebilmek için varlıklarını ne kadar
etkin olarak kullandıklarını ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır. İşletmenin
satışlarının ortalama varlıklarına bölünmesi sureti ile hesaplanmaktadır. Bulunan oran
varlıklara yatırılan her bir doların ne kadar satış geliri yarattığını göstermektedir.
𝐕𝐚𝐫𝐥ı𝐤 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐫 𝐇ı𝐳ı =



𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫
𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐥ı𝐤𝐥𝐚𝐫

Varlık Kazanç Oranı: İşletmenin kârlılığının genel olarak ölçülmesi amacı ile
kullanılan bir orandır. Bu oran işletmenin net gelirinin ortalama varlıklarına bölünmesi
ile hesaplanmaktadır.
𝐕𝐚𝐫𝐥ı𝐤 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐧ç 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =



𝐍𝐞𝐭 𝐊â𝐫
𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫

𝐍𝐞𝐭 𝐊â𝐫 + [𝐅𝐚𝐢𝐳 𝐆𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢 × (𝟏 − 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐎𝐫𝐚𝐧ı)]
𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐚𝐭ış𝐥𝐚𝐫

Özkaynak Getiri Oranı: İşletmenin kârlılığını hissedarlar açısından ölçmek amacı ile
kullanılan bir orandır. Bu oran ortakların yatırdıkları her bir dolar karşılığında
işletmenin kaç dolar kazandığını ölçmektedir. Bu oran işletme hissedarlarına
dağıtılabilecek durumdaki net kârın ortalama özkaynak tutarına bölünmesi sureti ile
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hesaplanmaktadır. Ancak burada unutulmaması gereken bu oranın adi hisse senedi
sahipleri açısından hesaplandığıdır. Bu nedenle şayet işletmenin adi hisse senetleri
yanında imtiyazlı hisse senetleri de var ise öncelikle imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin
payına düşen tutar ayrıştırıldıktan sonra hesaplamanın yapılmasıdır.
Ö𝐳𝐤𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤 𝐆𝐞𝐭𝐢𝐫𝐢 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =



𝐀𝐝𝐢 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐭𝐥𝐞𝐫𝐢 = 𝐎𝐫𝐭. 𝐒𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞 − 𝐎𝐫𝐭. İ𝐦𝐭𝐢𝐲𝐚𝐳𝐥ı 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢

Hisse Başına Kazanç: Her bir adi hisse senedi başına getirinin hesaplanması amacı
ile kullanılan bir orandır. Bu oran adi hisse senedi sahiplerine dağıtılacak olan kârın
ilgili dönem boyunca dolaşımda olan ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesi
sureti ile hesaplanmaktadır.
𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐁𝐚şı𝐧𝐚 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐧ç =



𝐍𝐞𝐭 𝐊â𝐫 − İ𝐦𝐭𝐢𝐲𝐚𝐳𝐥ı 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐊â𝐫 𝐏𝐚𝐲ı Ö𝐝𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞𝐫𝐢
𝐀𝐝𝐢 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢 𝐃𝐞ğ𝐞𝐫𝐢

𝐍𝐞𝐭 𝐊â𝐫 − İ𝐦𝐭𝐢𝐲𝐚𝐳𝐥ı 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐊â𝐫 𝐏𝐚𝐲ı Ö𝐝𝐞𝐦𝐞𝐬𝐢
𝐃𝐨𝐥𝐚şı𝐦𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐎𝐫𝐭𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐝𝐢 𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐲ı𝐬ı

Fiyat Kazanç Oranı: Yatırımcıların şirkete biçtiği saygınlığın ortak bir ölçüsüdür.
Başka bir ifade ile yatırımcıların işletmenin gelecek dönemdeki kazançlarına ilişkin
görüşlerini ifade etmektedir. Bu oran hisse senedi fiyatının hisse başına kâr rakamına
bölünmesi sureti ile hesaplanmaktadır.
𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 − 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐧ç 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

13.5.1.3. Borç Ödeme Oranları

𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐁𝐚şı𝐧𝐚 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭
𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐁𝐚şı𝐧𝐚 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐧ç

Borç ödeme oranları işletmenin uzun vadeli performansını ölçmek amacı ile kullanılan
oranlardır. İşletmeye uzun vadeli kredi sağlayanlar ve hisse senedi sahiplerinin özellikle
ilgilendikleri bir oran türüdür. Toplam Borç Oranı ve Faiz Karşılama Oranı bu grupta en çok
kullanılan iki oran türüdür.


Toplam Borç Oranı: Bu oran işletmenin toplam borçlarının toplam varlıklarına
bölünmesi sureti ile bulunan bir orandır. İşletmenin kayıplarını kreditörlerinin
çıkarlarını etkilemeden karşılama becerisini ölçmektedir.
𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐁𝐨𝐫ç 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦 𝐁𝐨𝐫ç
Ö𝐳𝐬𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞
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Faiz Karşılama Oranı: İşletmenin vadesi geldiği zaman faiz ödeme becerisini
ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır. Bu oran faiz ve vergi öncesi kârın faiz
giderine bölünmesi sureti ile hesaplanmaktadır.
𝐅𝐚𝐢𝐳 𝐊𝐚𝐫şı𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

𝐅𝐚𝐢𝐳 𝐯𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢 Ö𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢 𝐊â𝐫
𝐅𝐚𝐢𝐳 𝐆𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal tablolarda yer alan tutarlar çeşitli yöntemlerle analiz edilip
yorumlanmadıkları sürece işletmeler açısından sadece rakamlardan ibarettirler. Bu rakamlar
çeşitli yöntemlerle analiz edilip yorumlandıkları zaman işletmeler açısından anlamlı hale
gelirler. Finansal tabloları nasıl analiz edebileceğini bilen kişiler analiz ettikleri tabloların ait
olduğu işletmelerin güçlü ve zayıf yanları, mevcut ve potansiyel problemleri, faaliyetlerinin
verimliliği ve işletme ile ilgili daha pekçok konu hakkında bilgi sahibi olurlar.
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Bölüm Soruları:
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Yatırım analizi işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır
İşletme içindeki kişiler tarafından gerçekleştirilen analizlere iç analiz denir.
İşletme dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilen analizlere dış analiz denir.
Statik analiz birbirini takip eden bir dizi dönem verileri ile yapılan analizdir.

2) Aşağıdakilerden hangisi
yeralmamaktadır?
a)
b)
c)
d)

finansal

analizde

kullanılan

teknikler

arasında

Değer Analizi
Yatay Analiz
Dikey Analiz
Trend Analizi

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Likitide oranları işletmelerin kısa vadeli borçlarını ve beklenmeyen nakit
ihtiyaçlarını karşılama becerisini ölçmak amacı ile kullanılan oranlardır.
Kârlılık oranları belirli bir dönem için işletmenin gelir ya da faaliyet başarısını
ölçmek amacı ile kullanılan oranlardır.
Borç ödeme oranları işletmenin kısa vadeli performansını ölçmek amacı ile
kullanılan oranlardır.
Borç ödeme oranları işletmenin uzun vadeli performansını ölçmek amacı ile
kullanılan oranlardır.

4) Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin likitide durumunu ölçmek için kullanılan
oranlar arasındadır?
a)
b)
c)
d)

Toplam Borç Oranı
Özkaynak Getiri Oranı
Varlık Devir Hızı
Cari Oran

5) Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin kârlılık durumunu ölçmek için kullanılan
oranlar arasındadır?
a)
b)
c)
d)

Cari Oran
Fiyat Kazanç Oranı
Stok Devir Hızı
Toplam Borç Oranı
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6) Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin
kullanılan oranlar arasındadır?
a)
b)
c)
d)

borç ödeme durumunu ölçmek için

Toplam Borç Oranı
Varlık Devir Hızı
Stok Devir Hızı
Alacak Devir Hızı

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Fiyat kazanç oranı hisse senedi fiyatının hisse başına kâr rakamına bölünmesi ile
hesaplanmaktadır.
Cari oran işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına bölünmesi
ile hesaplanmaktadır.
Cari oran işletmenin nakit, pazarlanabilir menkul kıymetler ve ticari alacaklarının
kısa vadeli borçlarına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Kâr marjı işletmenin belirli bir dönemdeki net kârının net satışlarına bölünmesi ile
hesaplanmaktadır.

8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Likit varlıklar, hızla ve kolayca nakde dönüştürülebilen varlıklardır.
Faiz kazanç oranı işletmenin vadesi geldiği zaman faiz ödeme becerisini ölçmek
amacı ile kullanılan bir orandır
Stok devir hızı işletmenin belirli bir dönem süresince stoklarını ortalama olarak kaç
kez sattığını ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır.
Varlık kazanç oranı işletmenin kârlılığını hissedarlar açısından ölçmek amacı ile
kullanılan bir orandır.

9) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilme amaçlarına bağlı olarak yapılan finansal
analizlerden değildir?
a)
b)
c)
d)

Yönetim Analizi
Oran Analizi
Kredi Analizi
Yatırım Analizi

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özkaynak getiri oranını tanımlamaktadır?
İşletmenin kârlılığını hissedarlar açısından ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır.
İşletmenin kârlılığının genel olarak ölçülmesi amacı ile kullanılan bir orandır.
İşletmenin gerçekleştirdiği her bir satışın net işletme kârına yansıma yüzdesini
ölçmek amacı ile kullanılmaktadır.
d) İşletmenin satışlarını gerçekleştirebilmek için varlıklarını ne kadar etkin olarak
kullandıklarını ölçmek amacı ile kullanılan bir orandır.
Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) c, 4)d, 5)b, 6)a, 7)c, 8)d, 9)b, 10) a.
a)
b)
c)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Stratejik Maliyet Yönetimi
14.2. Stratejik Maliyet Yönetimini Tamamlayan Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Stratejik maliyet yönetimi denilince ne anlıyoruz?
2. Stratejik maliyet yönetiminin işletmeler açısından önemi nedir?
3. Stratejik maliyet yönetiminde kullanılan yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Stratejik maliyet yönetimi
kavramı

Stratejik maliyet yönetimi
ve işletmeler açısından
önemini anlamak.

Stratejik maliyet yönetiminde
kullanılan yaklaşımlar

Stratejik
yönetiminde
güncel
anlamak.

maliyet
kullanılan
yaklaşımları
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Anahtar Kavramlar






Strateji
Stratejik Yönetim
Stratejik Maliyet Yönetimi
Değer Mühendisliği
Hedef Maliyetleme
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Giriş
Uluslararası yatırımların artığı, ülkeler arası sınırların hızla yokolmaya başladığı
günümüz koşullarında bir işletmenin hayatta kalması için birtakım stratejiler belirlemesi ve bu
stratejileri uygulayarak dönemsel olarak etkinliğini ölçerek, stratejilerini daima güncel tutması
gerekmektedir.
Strateji belirleme ve uygulama işletmelerin tüm faaliyet birimlerine uygulanmakta,
yönetim muhasebesi de bu uygulamadan payını almakta, özellikle günümüz koşullarında bu
yönetim biçimi kritik bir önem taşımaktadır.
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14. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
İster ticari amaçlı, ister topluma hizmet amaçlı kurulmuş olsun, işletmelerin ana hedefi
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Sürdürülebilirliğin sağlanması ise belirli bir
stratejinin işletmeler tarafından belirlenmesi ve bu strateji doğrultusunda hareket edilmesi ile
mümkün olmaktadır.
Strateji en genel anlamı ile işletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirleme ve
bu amaçlara ulaşabilmek amacıyla kaynaklarını kullanma ve tahsis etme becerisi olarak
tanımlanmaktadır.
Stratejik yönetim ise işletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef
belirleme ile ilgili faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve
kontrol edilmesidir.
Stratejik yönetimin özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:










Stratejik yönetim doğrudan üst yönetimin icra edeceği bir işlevdir.
Stratejik yönetim, işletmenin amaçları ile toplumun yararlarını bir bütünlük içerisinde
ele alır ve bu nedenle işletmenin dış çevresine karşı sosyal bir sorumluluk taşır.
Stratejik yönetim işletmeyi bir sistem olarak görür. Bu nedenle bir bütün olarak
işletme ile ilgilenmesinin yanında onu oluşturan parçalarla da ilgilidir.
Stratejik yönetim işletmeleri açık bir sistem olarak tanımlar. İşletmeler içinde
bulundukları çevreyle karşılıklı iletişim halinde olduğundan, stratejik yönetim çevreyi
oldukça yakından takip eder.
Stratejik yönetim, işletme kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi için
çaba gösterir.
Stratejik yönetimin odak noktası gelecektir. Stratejik yönetimde bilinmeyen ve
görünmeyen gelecekte istediğimiz olayların oluşması için şimdi, bugün nelerin
yapılacağı belirlenir.
Stratejik yönetim alt düzey yöneticilere rehberlik eder.

Muhasebe bilgilerinin önemli rollerinden biri de işletme stratejilerinin geliştirilmesi ve
yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Stratejik maliyet yönetimi, işletmelerin stratejik
pozisyonlarını sürekli geliştirmek ve maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetimi
tekniklerinin uygulanmasıdır. Stratejik maliyet yönetimi hem kısa dönemde hem de uzun
dönemde finansal amaçları maliyet avantajı için yönetmektedir.
Bu bölümde stratejik maliyet yönetiminde işletmeler tarafından kullanılan yaklaşımlar
ana hatları ile incelenecektir.
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14.1. Stratejik Maliyet Yönetiminde Çeşitli Yaklaşımlar
İşletmelerin sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesi, küresel pazarlarda
rekabet edebilmesi ve stratejik faaliyetlerinin desteklenebilmesi için maliyet süreçleri ile
maliyet yapılarındaki değişimlere odaklanan yeni yönetim yaklaşım ve teknikleri
geliştirilmiştir. Bu bölümde sözkonusu yaklaşım ve teknikler arasında diğerlerine göre daha
öne çıkmış olanları ana hatları ile ele alınacaktır.

14.1.1. Hedef Fiyatlama İçin Hedef Maliyetleme
Piyasa temelli fiyatlama hedef fiyatlama ile başlamaktadır. Hedef fiyatlama mal veya
hizmetler için potansiyel müşterilerin ödeyeceği tahmini bedel olarak tanımlanmaktadır.
Tahmini bedelin tespit edilmesi ise, müşterilerin mal ya da hizmete biçtikleri değer ve
rakiplerin benzer mal ve hizmetleri nasıl fiyatlandırdıklarına dayanmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında işletmeler açısından müşteriler ve rakipler aşağıda özetlenen üç temel sebepten
ötürü çok önemlidirler.
1. Düşük maliyetli üretim yapan rakipler daima fiyatların yükseltilmesini
engellemektedirler.
2. Piyasada kısa süreli bulunan mamuller, fiyatlama hatasının düzeltilmesi için az bir
zaman ve fırsat yaratmaktadırlar. Bu da işletmeler için pazar payı kaybı ve kâr kaybı
ile sonuçlanmaktadır.
3. Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, makul fiyata daha kaliteli
mamul talep etmektedirler.
Hedef fiyatlama ve hedef maliyetleme aşağıda yeralan beş temel aşamada
gerçekleştirilmektedir.
1. Aşama: Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünün geliştirilmesi: Bu
aşama tamamen potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve rakip firmaların
ürünlerinin analiz edilmesine dayanmaktadır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçları anlaşılıp,
rakip firmaların ürünleri analiz edildikten sonra piyasaya sürülebilecek en uygun ürün ya da
hizmetin geliştirilmesi amacıdır.
2. Aşama: Hedef bir fiyatın seçilmesi: Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün
ya da hizmet geliştirildikten sonra sözkonusu ürünün satılması için arzu edilen bedelinin
seçilmesi gelmektedir. Bu bedel belirlenirken elbette potansiyel müşteri olarak kabul edilen
grubun alım gücü ve rakip firmaların ürünlerinin fiyatları, ürünün piyasasındaki arz talep
dengesi gözönünde bulundurulmalıdır.
3. Aşama: Hedef fiyattan hedef faaliyet kârını düşerek hedef birim maliyetin belirlenmesi:
Hedef fiyat birim hedef maliyetin belirlenmesinde temel teşkil etmektedir. Birim hedef
maliyet, hedef fiyattan birim başına elde edilmesi arzu edilen hedef faaliyet kârı düşülerek
hesaplanmaktadır. Birim hedef faaliyet kârı, işletmenin bir birim mal ya da hizmeti sattığı
zaman elde etmeyi arzuladığı kârdır. Birim hedef maliyet, bir işletmenin bir birim mal ya da
hizmetini hedeflediği fiyattan satması durumunda hedeflediği birim faaliyet kârına
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ulaşabilmesi için tahmin edilen uzun vadeli birim maliyettir. Bir mamulün birim hedef
maliyeti çoğunlukla mevcut maliyetinden daha düşüktür. Hedef maliyet işletmenin ulaşmayı
hedeflediği bir amaç olarak değerlendirilmektedir.
4. Aşama: Maliyet analizinin yapılması: Bu aşama mal ya da hizmetlerin maliyetlerinin
düşürülebilmesi için neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir aşamadır.
5. Aşama: Hedef maliyetin gerçekleştirilebilmesi için değer mühendisliğinin yapılması:
Değer mühendisliği, değer zincirinin tüm yönleri ile değerlenmesi anlamına gelmektedir. Bu
işlemin amacı, maliyetlerin düşürülmesi ve müşterileri tatmin edecek kalite düzeyine
ulaşılmasıdır.
Hedef maliyetleme yaklaşımına göre, işletmeler ürün ve süreç tasarım kararlarında
mutlaka en düşük maliyetli tasarımları seçmek zorunda olmayıp, işletme için yeterli
olabilecek tercihlere göre yönelebilmektedirler. Bu durum, seçenekler arasında en düşük
düzeyde de olsa kriterleri karşılayanun tercih edilmesidir. Hedef maliyetleme genellikle
işletmeyi tatmin edici seçeneklere yöneltmekte ve planlanmış olan faaliyetihedef maliyete
göre yönlendirmektedir.
Özetle hedef maliyetleme, bütün işletmeyi kapsayan, takım çabası gerektiren ve
işletmelerin rekabet gücünü arttıran dinamik bir süreçtir.

14.1.2. Ürün Yaşam Seyri Maliyet Sistemi
Ürün yaşam seyri maliyet sistemi, ürünün yaşam süresi boyunca maliyetlerin tahmin
edilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Ürün yaşam seyri maliyetlemesi maliyetlerin ve
kârların yönetilmesindeki en önemli araçlardan birisidir. Ürün yaşam seyri
maliyetlemesindeki en kritik nokta, işletmeyi başarıya ulaştırmada en az maliyetli seçeneğin
belirlenmesini sağlamaktır.
Geleneksel maliyet sistemlerinin yalnızca üretimle ilgili maliyetleri genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ele almasına karşın, ürün yaşam seyri maliyetleme
sistemi üretim sonrası ürünün yaşam seyri boyunca ortaya çıkması muhtemel soyut maliyet ve
kârlılığını da dikkate almaktadır. Ürün yaşam seyri maliyetleme sisteminin esas aldığı
maliyetler; araştırma ve geliştirme, tasarım, satın alma, üretimi, yeni ürün geliştirme, ürün
desteği, pazara sunma ve satış sonrası destek maliyetleri vb. maliyetlerdir.
Ürün yaşam seyri maliyet sisteminin üç genel amacı bulunmaktadır.
1. Bir ürünün toplam maliyeti ile başlangıç ve değişim aşamalarında getireceği kârın
piyasadan çekilme aşamasındaki maliyeti ne ölçüde karşıladığının belirlenmesidir.
Ürün yaşam seyri maliyet sistemi, ürünün kârlı döneminin artık sona erip piyasadan
çekilme aşamasına gelindiğinde, tüm süreç içindeki maliyetini tanımlamaktadır.
2. Bu sistemde maliyet konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır.
Dolayısıyla ürünün çevresel maliyet sonuçlarını tanımlayıp. Bu maliyetleri azaltma ya
da ortadan kaldırma olanağı tanımaktadır.
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3. Üretim ve tasarım aşamalarında planlama ve piyasadan çekilme maliyetlerinin de
tanımlanmış olması sebebi ile bu aşamada maliyetleri kontol etmek ve yönetmek daha
kolay olmaktadır.
Unutulmaması gereken önemli bir nokta bir yaşam ürün seyri maliyet analizi, ancak
hedef maliyetleme uygulaması ile birlikte kullanıldığı zaman işletmelere hedeflenen faydayı
sağlamaktadır.

14.1.3. Kaizen Maliyetleme
Kaizen Japonca bir kelime olup, iyileştirme, sürekli gelişme sağlama anlamına
gelmektedir. Kaizen yaklaşımına göre sonuçların iyileştirilebilmesi için, o sonuca neden olan
süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmekte, bu sayede üstün rekabet avantajı
sağlanmış olacaktır.
Hedef maliyetleme ve kaizen maliyetleme işletmelerde maliyetlerin düşürülebilmesi
için kullanılan bir yönetim tekniğidir. Ancak hedef maliyetleme maliyetleri kontrol etmek
değil planlamak amacı ile kullanılırken, kaizen maliyetleme bir mamulün üretim sürecinde
maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Kaizen maliyetlemede, hedeflere
ulaşılmasında mamule değer katmayan faaliyetler ve maliyetlerin sürekli azaltılması, israfın
elimine edilmesi ve üretim sürecindeki sürekli gelişmeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Kaizen
yaklaşımı kullanan işletmelerde, işletmede çalışan tüm işçilerin işleyişe katılması
önerilmektedir.
Kaizen maliyetleme, yöneticilerin ve çalışanların maliyetleri azaltmak için yaptıkları
üretime odaklanmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle kaizen maliyetleme hedef maliyetlemenin
tam aksine üretim öncesinde değil, üretim sırasında kullanılmaktadır.
Hedef maliyetleme, müşteri beklentilerini dikkate almaktayken, kaizen maliyetleme,
üst yönetim tarafından işletme içinde belirlenen kârlılık hedeflerine göre yönlendirilmektedir.
Kaizen maliyetlemede tüm çaba mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesidir. Kısaca
kaizen maliyetleme ürünün kendisine değil, sürece odaklanmaktadır.

14.1.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bütçeleme
Faaliyet tabanlı maliyetleme, faaliyetlerin tek tek maliyet kalemleri olarak dikkate
alındığıve maliyetleme sisteminin bu şekilde gerçekleştirildiği bir sistemdir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemleri daha çok üretim ya da üretim sürecinin
sonunda elde edilen ürünlerin maliyetine yükleme yolu ile aktarılan endirekt maliyetler ile
ilgilidir.

14.1.5.Tam Zamanında Üretim Sistemi
Tam zamanında üretim sistemi, örgüt içerisindeki yapısal ve süreçsel yeniden
tanımlamalar üzerine kurulu bir sistemdir. Değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi,
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israfın önlenmesi, kalitenin ve verimliliğin arttırılması, bekleme ve kurulum zamanlarının
azaltılması, stokların düşürülmesi faaliyet maliyetlerini düşürmektedir. Bu sistem maliyetlerin
izlenebilirliğini arttırmakta, birim maliyetlemenin çok daha sağlıklı hesaplanabilmesini
sağlamaktadır.

14.1.6. Çevre Maliyetleri
Çevresel harcamaların boyutları işletmeleri bu harcamaları kontrol altına almaları
konusunda sistematik olarak düşünmeye itmiştir. Çevresel maliyetlerin kaçınılmaz olduğu
anlayışı yerini bu maliyetlerin uygun bir biçimde yönetilerek azaltılabileceği anlayışına
bırakmıştır.
Çevresel maliyetleri yönetim süreçlerinin bir parçası olarak kabul eden işletmeler,
süreçler ve ürünlerle ilgili ayrıntılı kayıtlar tutmaya başlamışlardır. Bu bilgilerle birlikte
işletmeler çevresel maliyetlerin etmenlerini azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik
adımlar atmaktadırlar.
İşletmeler üretim sırasında ve sonrasında çevre maliyetleri ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Üretim aşamasında en sık karşılaşılan çevre maliyeti atıklardır. Çevre
maliyetleri nedeniyle pekçok işletme önemli projelerini ya da ürünlerini tasfiye etmek
zorunda kalmışlardır. Bu maliyetler ürün yaşam seyri maliyetlerinin bir parçasıdır ve
işletmeler tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır.

14.1.7. Toplam Kalite Maliyetleri
Geleneksel anlayışa göre kalite ve maliyet birbiri ile çelişen kavramlar olarak kabul
edilmektedir. Ancak küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında sınırların kalkması, müşterilerin
en uygun fiyata maksimum kalitede hizmet/mal talep etmeye başlamaları bu anlayışın
tamamen değişmesine sebep olmuştur. Başka bir ifade ile işletmelerin rekabet ortamında
avantaj sağlayabilmeleri için kaliteli ürün ve hizmet sunmaları zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Kalite kavramı çok çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Bunun temel sebebi kalite
anlayışının kişiden kişiye değişmesinden ve kaliteden beklentilerin farklı olmasından
kaynaklanmaktadır.
Kalite, en genel anlamda, bir mamul ya da hizmetin tespit edilen standartlara
uygunluğu olarak tanımlanmaktadır. Kalite maliyeti, ise meydana gelebilecek hataları
önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin ve mamülün üretim
esanasında veya müşteriye tesliminden sonra görülen hataların sonucunda ortaya çıkan
maliyetlerdir. Bazı görüşlerde kalitenin değil kalitesizliğin maliyetinin söz konusu olduğu
ifade edilmektedir. Çünkü, işletme için esas olan belirlenen standartlara uygun üretimin
yapılmasıdır. Kalitesiz ürünün düzeltilmesi için katlanılan maliyetler ancak kalitesizliğin
maliyeti olmaktadır.
Günümüzün rekabet koşullarında gerçek olan birşey vardır ki, o da kalitesizliğin
maliyetinin kalite maliyetinden yüksek olduğudur. Bunun anlamı kalitesiz üretilen bir ürünün
307

işletmeye vereceği kayıplar, kaliteli üretimin yapılması için katlanılacak fedakarlıklardan
daha yüksek olduğudur. Kalitesizliğin neden olduğu, pazar kaybı, imaj zedelenmesi gibi bir
kısım kayıpların ölçülmesi de çoğu zaman da mümkün değildir.
Toplam kalite maliyetlerinin ana teması, kalite ile ilgili tüm maliyetlerin etkin bir
şekilde yönetimidir. Bu maliyetler genellikle satışlara oran olarak ifade edilmekte olup satış
düzeyi önem taşımaktadır. Takip edilen strateji ile hedef kalite problemlerini önlemek ve
ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırmaktır.
Kalite maliyetleri, önleme maliyeti, kalite ölçme ve değerlendirme maliyetleri, satış
öncesi yapılan (iç) başarısızlık maliyeti, satış sonrası yapılan (dış) başarısızlık maliyeti olmak
üzere dört grup olarak sınıflandırılmaktadır.
Kalitenin ölçülmesi ve maliyetlerin minimize edilmesindeki en önemli unsur toplam
kalite maliyetleridir. İşletmeler günümüz rekabet ortamında avantaj sağlayabilmeleri için,
kalite maliyetlerini hesaplamalı, raporlamalı ve analiz ederek maliyetleri minimize etmelidir.

14.1.8. Entellektüel Sermaye
Entellektüel sermaye, bilgiye sahip olma, uygulamalı tecrübe, örgütsel teknoloji,
müşteri ilişkileri ve pazarda rekabetçi bir üstünlük sağlayan profesyonel beceriler olarak
tanımlanmaktadır. Bir firmanın değer şemasında entellektüel sermaye, işletmenin piyasa
değeri ile finansal veya defter değeri arasındaki fark olarak gösterilmektedir.
Entellektüel sermaye içerisinde temel ayırım sermaye ile yapısal sermaye arasında
yapılmıştır. Değer şemasında yapısal sermaye; müşteri sermayesi, yenilik sermayesi ve
entellektüel mülkiyeti içeren pekçok unsurdan oluşturulmaktadır. Başarı bir işletme için
rekabet, yapısal sermaye portföyünün uygun beşeri sermaye stokunu tutma gerekliliği
nedeniyle en azından sürdürülmesini sağlamaktır.

14.1.9. Dengeli Puan Kartı
Geleneksel yönetim muhasebesi yaklaşımına göre işletme performansının
değerlemesinde kullanılan sistemler günümüz koşullarında yetersiz kalmaktadır. İşletme içi
performans raporlamasında kullanılan finansal tabanlı sistemler geçmişe dönük (fiili verilere
dayalı) ve yalnızca finansal rakamlarla ifade edilen, diğer işlevsel bilgi kaynakları ile ilişki
dereceleri sınırlı bilgi topluluğudurlar. Bu finansal nitelikteki ölçümler yerine göre anlamlı
olmakla birlikte, yalnızca geçmişi değerlendiren bir yaklaşımdır. Bu olumsuzluğu ortadan
kaldırmak amacı ile dengeli puan kartı uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama finansal
ölçümü, yönetim ve ticari performansın önemli bir özet bilgisi olarak ele alırken; aynı
zamanda mevcut müşteriler, işletme içi yöntemler, çalışanlar ve şirketin performansını uzun
dönemli finansal bilgi ile ilişklendiren daha genel ve bütünsel kriterlere de önem vermektedir.
Bu bütünselliğin sağlanabilmesi için finansal ve operasyonel ölçütlerin yöneticilere
belirli bir denge içinde yansıtılması gerekmektedir. Başka bir ifade ile dengeli puan kartı,
örgütün performansına değişik açılardan bakarak, stratejik hedefler ile günlük faaliyetler ve
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kararlar arasındaki farkı kapatmayı ve ikisi arasında bir denge kurmayı hedeflemektedir. Bu
nedenle finansal kriterlerle birlikte; müşteri tatmini, iç süreçler, işletmenin sürekli öğrenme ve
gelişme çalışmalarına ilikin operasyonel kriterleri de içermektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası yatırımların artığı, ülkelerarası sınırların hızla yokolmaya başladığı
günümüz koşullarında bir işletmenin hayatta kalması için birtakım stratejiler belirlemesi ve bu
stratejileri uygulayarak dönemsel olarak etkinliğini ölçerek, stratejilerini daima güncel tutması
gerekmektedir. Bu nedenle işletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef
belirleme ilke ilgili faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu
ve kontrol edilmesine yönelik olarak benimsediği yönetim biçimi stratejik yönetim olarak
adlandırılmaktadır.
Stratejik maliyet yönetiminin esaslarını yerine getirebilmek için geleneksel maliyet
yönetimi yaklaşımları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hedef maliyetleme, ürün yaşam seyri
sistemi, kaizen maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme ve bütçeleme, tam zamanında
üretim, çevre maliyetleri, toplam kalite maliyetleri, entellektüel sermaye, dengeli puan kartı
ve daha pek çok yaklaşımdan yararlanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) İşletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili
faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol
edilmesi olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Strateji
Stratejik Yönetim
Maliyet Yönetimi
Yönetim

2) İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirleme ve bu amaçlara ulaşabilmek
amacı ile kaynaklarını kullanma ve tahsis etme becerisi olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Maliyet Yönetimi
Bütçeleme
Denetim
Strateji

3) Aşağıdakilerden hangisi stratejik maliyet yönetimini tamamlayan yaklaşımlardan
değildir?
a)
b)
c)
d)

Hedef Maliyetleme
Tam Zamanında Üretim
Kaizen Maliyetleme
Standart Maliyetleme

4) Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yaklaşımının aşamalarından değildir?
a)
b)
c)
d)

Potansiyel müşterilerin ihtiyacını karşılayacak ürünün geliştirilmesi
Hedef fiyatın seçilmesi
Kârlılık analizinin yapılması
Maliyet analizinin yapılması

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, yüksek fiyata daha kaliteli
mamul talep etmektedirler.
Düşük maliyetli üretim yapan rakipler daima fiyatların yükseltilmesini engellerler.
Piyasada kısa süreli bulunan mamuller, fiyatlama hatasının düzeltilmesi için az bir
zaman ve fırsat yaratmaktadırlar
Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, makul fiyata daha kaliteli
mamul talep etmektedirler.
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6) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyrine ilişkin pazarlama yaklaşımının
aşamalarından değildir?
a)
b)
c)
d)

Küçülme
Pazara Giriş
Büyüme
Düşüş

7) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyri maliyetlemenin amaçlarından değildir?
a)
b)
c)
d)

Bir ürünün toplam maliyeti ile başlangıç ve değişim aşamalarında getireceği kârın
piyasadan çekilme aşamasındaki maliyeti ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi.
Ürünün en kârlı olduğu dönemin maliyetinin belirlenmesi.
Üretim ve tasarım aşamalarında planlama ve piyasadan çekilme maliyetlerinin
belirlenmesi.
Ürünün çevresel maliyet sonuçlarını tanımlanması.

8) Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının
tanımlanması ve bunlardan faydalanılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
a)
b)
c)
d)

Oran analizi
Maliyet analizi
Değer analizi
Değer zinciri analizi

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi entellektüel sermayeyi tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)

İşletmenin toplam varlıkları ile toplam borçları arasındaki farktır.
İşletmenin finansal değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
İşletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
İşletmenin toplam varlıklarıdır.

10) Aşağıdaki özelliklerden hangisi kaizen maliyetlemenin özelliğidir?
a)
b)
c)
d)

Mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi sürecidir.
Ürünün yaşam süresi boyunca maliyetlerin tahmin edilmesi sürecidir.
Maliyetlerin izlenebilirliğini arttırmave birim maliyetlemenin çok daha sağlıklı
hesaplanması sürecidir.
işletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili
faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol
edilmesi sürecidir.

Cevaplar:
1) b, 2)d, 3)d, 4)c, 5)a, 6) a, 7)b, 8)d, 9)c, 10)a.
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