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Öz 

HEDEF MALĠYETLEME AÇISINDAN  

MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN BĠR MODEL ÖNERĠSĠ  
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ĠĢletme Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2015, 

DanıĢman: Doç Dr. Adnan SEVĠM 

 

 

Bu çalıĢma, hedef maliyetleme açısından muhasebe bilgi sistemine iliĢkin bir 

model önerisi koymak ve bu modelin iĢletme uygulamasının analiz edilmesine 

yöneliktir. Ayrıca, konuyla ilgili olması yönüyle, maliyet yönetimi, maliyet 

yönetim sistemleri ve çağdaĢ maliyet sistemleri de açıklanmıĢ bulunmaktadır. 

Bunların yanında, çalıĢmanın esasını oluĢturması açısından hedef maliyetleme 

ile muhasebe bilgi sistemi detaylı olarak incelenmiĢ ve bu iki konunun 

bütünleĢtirilmesi neticesinde de bir model önerisi ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢma, 

3 bölümden oluĢmaktadır. Birinci ve ikinci bölüm teorik kısım olup üçüncü 

bölümde bilgi sistemi modeli ortaya konulmuĢ ve ardından bu modelin iĢletme 

uygulaması yapılmıĢ ve uygulamanın sonuçları analiz edilerek öneriler ifade 

edilmiĢtir. 
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Abstract  

 

PROPOSAL OF A MODEL OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 

BASED ON TARGET COSTING  AND ITS FĠRM APPLICATION  

 

Samet BÜLBÜL 

Department of Business Administration 

Anadolu University Graduate School of Social Sciences, June, 2015 

Advisor: Assoc.Prof.Dr. Adnan SEVĠM 

 

 

This study aims to propose a model related to accounting information system 

based on target costing and analyze the model‟s firm application. Moreover, 

costing management, costing management systems, and contemporary costing 

systems were explicated(explained) as related to the issue.  In addition, 

accounting information system and target costing were explored in detail in 

order to form a basis of the study and a model proposal was presented as a 

result of the combination of these two issues. The study consists of three parts. 

The first and second parts include the theoretical framework of the study. As for 

the third part of the study, an information system model based on target costing 

was introduced, firm application of this model was executed, and suggestions 

were given after analyzing the results of the application. 
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GiriĢ 

 

Dünyada yaĢanan değiĢim ve geliĢim, değiĢen müĢteri beklentileri, kısalan 

mamul yaĢam süreleri, gerek iĢletmeleri gerekse de onların çevrelerini çok 

yönlü olarak etkilemiĢ bulunmaktadır. Hızla artan küresel rekabet ve teknolojik 

değiĢim, finansal bilgi kullanıcılarının da olaylara bakıĢını stratejik hale 

değiĢtirmiĢ, konunun önemini fazlasıyla artırmıĢtır. Günümüzde bilginin 

değerinin artmasıyla birlikte, bilgiye ulaĢma konusu da, artık daha fazla 

önemsenmeye baĢlamıĢtır çünkü iĢletmeler için bilginin doğruluğu yanında nasıl 

elde edildiği de kritik öneme sahiptir. ĠĢletmelerin rekabet ortamında ayakta 

kalabilmesi, üretim yöntemlerini ve yönetim anlayıĢlarını geliĢtirebilmesi, sahip 

olduğu doğru, güvenilir ve zamanlı bilgiyle mümkün olmaktadır. YoğunlaĢan 

rekabet, düĢük maliyet-yüksek kaliteye sahip mamullerin üretilmesini ve 

müĢterilerin de beklentilerini karĢılamayı zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, 

maliyet yönetimi açısından, geleneksel maliyet yönetim sistemlerinin 

yetersizlikleri ortaya çıkmıĢ ve iĢletmeler de, hedeflere ulaĢmak için çağdaĢ 

maliyet sistemlerinin önemini kavramıĢ bulunmaktadırlar. ĠĢte bu çağdaĢ maliyet 

yönetim sistemlerinden biri olan hedef maliyetleme, maliyetlerin, mamulün 

tasarım ve planlama aĢamasından itibaren baĢlayarak dikkat alınmasını ve bu 

maliyetlerin de sistemli bir Ģekilde düĢürülmesini odak noktası yapmaktadır. Bu 

yaklaĢımda üretilen bilgilerin de, sistemli bir Ģekilde iĢletme bilgi sistemleri 

aracılığıyla finansal bilgi kullanıcılarına iletilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

nedenle, hedef maliyetleme yaklaĢımında üretilen bilgilerin, iĢletmenin alt bilgi 

sistemlerinden biri olan muhasebe bilgi sistemiyle; doğru, güvenilir ve zamanlı 

bir Ģekilde raporlanması son derece önemlidir. Böylelikle, muhasebe bilgi 

sisteminde izlenen bilgiler, sistem sayesinde hazırlanan raporlar, karar alma 

mekanizmasındaki iĢletme yöneticilerine ihtiyaç duyduğu nitelikteki bilgileri 

sağlamıĢ olması açısından kritik öneme sahiptir. 
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Birinci Bölüm 

Maliyet Yönetim Sistemleri ve Hedef Maliyetleme 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde maliyet yönetim sistemlerinin genel yapısı ile tarihsel 

geliĢim süreci incelenecektir. Ayrıca bu sistemi bütünleyen yaklaĢımlar ve bu 

yaklaĢımların da yetersizlikleri ve bu yetersizliklerin çağdaĢ maliyet sistemlerine 

duyulan ihtiyaca etkisi üzerindeki açıklamalara yer verilecektir. Ardından hedef 

maliyetleme ayrıntılı olarak ele alınacak ve hedef maliyetleme süreçlerine iliĢkin 

açıklamalara yer verilecektir. 

 

1.Maliyet Yönetim Sisteminin Genel Yapısı, Tarihsel GeliĢimi ve 

ÇağdaĢ Maliyet Sistemleri 

 

Bu kısımda, maliyet yönetim sisteminin genel yapısı açıklanacak, tarihsel 

geliĢimi ele alınacak ve maliyet yönetimi açısından çağdaĢ maliyet sistemlerine 

iliĢkin açıklamalar bu kapsamda incelenmeye çalıĢılacaktır. 

 

1.1.Maliyet Yönetim Sisteminin Genel Yapısı ve Tarihsel GeliĢimi 

 

Maliyet Yönetimi Sistemi; iĢletme yapı ve faaliyetlerinin, maliyetlerini etkilemek 

amacıyla düzenlenmesidir. Bir baĢka tanıma göre ise mamul maliyetlerini doğru 

olarak belirlemek, iĢletmedeki iĢlemleri geliĢtirmek, israfı önlemek, maliyet 

taĢıyıcılarını tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve iĢletmelerin stratejilerini 

oluĢturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolüdür (Berliner ve Brimson, 1988: 

152). Maliyet yönetim sisteminin genel yapısının incelenebilmesi için, öncelikli 

olarak, maliyet kavramının tanımlanması gerekmektedir. Bundan hareketle, 

maliyet kavramının doğru bir Ģekilde anlaĢılması ve maliyet bilgisinin ölçülmesi 

iĢletme biliminde oldukça önemli bir konudur. ĠĢletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri ve içinde bulundukları Ģartlara uyum sağlayabilmeleri, maliyet 

konusunda bilgi sahibi olmaları ve onları kontrol edebilmeleri ile olanaklıdır. Bu 

nedenledir ki maliyet, iĢletme faaliyetlerindeki en önemli konular arasında yer 

almaktadır. 
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Maliyet kavramını çeĢitli açılardan tanımlamak mümkündür. Maliyet, iĢletmenin 

hedeflediği bir sonuca ulaĢmak için katlanması gereken fedakarlıkların parayla 

ölçülen toplamı olarak tanımlanabilir(Büyükmirza, 2010: 44). Bu tanımdan 

anlaĢılabileceği gibi, ulaĢılmıĢ olan ya da ulaĢılmak istenen her farklı sonuç için 

ayrı bir maliyet söz konusu olabilir. Maliyetler, birtakım amaçlarla kullanılmak 

üzere saptanabilir. Bir diğer ifadeyle, maliyet verileri belli amaçlara hizmet eden 

bir araçtır(Büyükmirza, 2010: 47). Maliyet kavramının daha iyi anlaĢılabilmesi, 

iĢletme yönetimince üzerince durulabilmesi ve maliyetlerin kontrol edilebilmesi, 

maliyet yönetiminin bilinmesini gerektirecektir. 

 

Maliyet yönetimi kavramı, özellikle 90‟lı yıllardan bu yana litaretürde ve 

uygulamada yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ olup henüz ortak ve net bir 

tanımı mevcut değildir. Maliyet yönetimi kavramı, esasında maliyet 

muhasebesine göre daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. Maliyet muhasebesi 

tarihi maliyetlere odaklanırken, maliyet yönetimi maliyetlerin planlanması, 

yönetimi, düĢürülmesine odaklanmaktadır(Kartal vd., 2013: 3). Bunu yaparken 

de, planlama, uygulama ve kontrol sürecinde değiĢen Ģartların geri bildirim 

mekanizmasının iĢlemesi gerekmektedir. Böylelikle, yeni uygulamaların 

geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi ve planların gözden geçirilmesi mümkün olmaktadır. 

Maliyet yönetimi, hangi faaliyetlerin ya da etkenlerin maliyetleri ortaya çıkardığı 

ile baĢlamaktadır. Maliyet yönetimin baĢarıya ulaĢabilmesi için maliyete sebep 

olan etkenlerin ya da faaliyetlerin bilinmesi gerekmektedir. ĠĢte bundan dolayıdır 

ki maliyet yönetiminde maliyet politikasının sürdürülebilirliği, maliyetlerin 

kontrolü ve düĢürülmesi önemli bir konu olmaktadır. Özetle maliyet yönetimi, 

“iĢletmenin süreçleri ve faaliyetlerinin maliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla 

düzenlenmesi” olarak tanımlanabilir.(Kartal vd., 2013:4). 

 

Rekabetçi ortamlarda her Ģartta baĢarı elde etmek isteyen iĢletmeler, yüksek 

kalite, düĢük stok, otomasyon, esnek üretim, teknolojik üstünlük gibi unsurlarla 

bir adım öne geçmeye çalıĢmaktadırlar. Üretim ve hizmet endüstrilerindeki etkisi 

açısından ise, iĢletmeler, seri üretimden ziyade esnek üretimi yaygın hale 
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getirmektedirler. Buna ilave olarak da yöneticiler artık maliyet bilgisini karar 

vermede, planlamada, maliyet azaltmada ve kontrolde kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Görüldüğü gibi maliyet yönetimi sistemi, iĢletmelerin sadece 

maliyetleri ile ilgili bir kavram olmasının yanında aynı zamanda maliyetleri 

etkileyebilecek iĢletme yapısı ve faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu yönüyle 

maliyet yönetimi, iĢletme yönetimi tarafından planlama ve kontrol amacıyla 

düzenlenmekte ve iĢletmenin gelecekteki performansını geliĢtirmek üzere 

stratejiler geliĢtirmektedir  (Romana, 1990: 61). 

 

Maliyet yönetim sisteminin tarihsel geliĢim sürecine bakıldığında maliyet 

bilgisinden yararlanma konusunda ekonomik geliĢmelerden hareketle değiĢik 

zamanlarda farklı uygulamalar göze çarpmaktadır. Örnek vermek gerekirse; seri 

üretim sürecinin ortaya çıkması ile radikal değiĢiklikler de meydan gelmiĢ 

bulunmaktadır. Ardından bütünleĢik bilgi sistemleri olarak da ifade edilen 

mamullerde ve süreçlerdeki değiĢimler, bilgisayar yazılımları aracılığıyla 

yönetimde yer almaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere 

maliyet yönetimi sisteminin günümüze yansımaları, yönetsel faaliyetler ile 

üretim faaliyetlerinin bütünleĢtirilmesi olarak öne çıkmaktadır. DeğiĢen müĢteri 

kavramı ve teknoloji ile birlikte, performans değerleme kriterleri de, finansal 

olmayan kriterler olarak kendisine yer bulmuĢtur. Bu yönüyle de, maliyet 

yönetimi bilgi sisteminin ürettiği bilgiler, yalnızca muhasebeyi değil, iĢletmenin 

tüm iĢlevlerini ilgilendirmektedir(Kartal vd., 2013: 7) 

 

Maliyet yönetim sisteminin genel yapısı ve tarihsel geliĢim sürecinin daha iyi 

incelenebilmesi için maliyetlerin belirlenmesi ile ilgili yöntemlerin de bilinmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda, izleyen baĢlıkta, maliyetlerin faaliyet yapısını, 

kapsamını ve saptanma zamanını belirleyen yöntemler ile bahsedilen 

geleneksel maliyet sistemlerinin yetersizlikleri ve çağdaĢ maliyet sistemlerine 

duyulan gereksinimler alt baĢlıklar halinde ele alınacaktır. 
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1.1.1.Maliyetlerin kapsamını belirleyen yöntemler 

 

Kapsamına göre maliyet yöntemleri; maliyete, sabit giderlerin ne ölçüde dahil 

edileceği ile ilgili tercihi ortaya koymakta ve maliyetlerin hesaplanmasında 

dikkate alınan giderlere göre tam, değiĢken, normal maliyet yöntemleri olmak 

üzere dört grupta incelenmektedir 

 

1.1.1.1.Tam maliyet yöntemi 

 

Tam maliyet yöntemi, sabit ya da değiĢken giderler ayrımı gözetilmeksizin 

dönemin üretim giderlerinin tamamını o dönemde yapılan üretimin maliyetine 

yükleyen yöntemdir. Yönteme tam maliyet yöntemi denilmesinin nedeni de 

buradan gelmektedir(Altuğ, 2001: 378). Üretim dıĢında kalan giderler mamul 

maliyetine eklenmeyip, doğrudan dönem gideri olarak kabul edilmektedirler. Bu 

yöntemin en önemli yararı, her mamulün satıĢ fiyatına göre bütün giderlerden 

sonra bırakabileceği kar unsurunu görme imkanını yöneticilere sağlaması ve 

yönetimin bu uygulamaya alıĢkın olmasıdır(Kartal vd., 2013: 16). 

 

1.1.1.2.Normal maliyet yöntemi 

 

Normal maliyet yöntemi; değiĢken üretim giderlerinin tamamını, sabit üretim 

giderlerinin ise sadece kullanılan kapasiteye düĢen kısmını üretim maliyetlerine 

yükleyen yöntemdir. Diğer bir ifadeyle, değiĢken maliyetlerin tamamını ürüne 

dahil ederek, sabit genel üretim maliyetini kapasite kullanım oranı 

doğrultusunda ürüne dağıtan yöntemdir(Akdoğan, 1998: 41). Geriye kalan boĢ 

kapasiteye düĢen bölüm ise, doğrudan gelir tablosunda çalıĢmayan kısım 

giderleri içerisinde gösterilmektedir. Ayrıca, yöntem üretim hacmine bağlı olarak 

ortaya çıkabilecek maliyet dalgalanmalarını önleyerek, dönemler arasında 

karĢılaĢtırma yapılmasına imkan vermektedir(Kartal vd., 2013: 17). 
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1.1.1.3.Değişken maliyet yöntemi 

 

Maliyetlerin yalnızca değiĢken giderlerinin esas alınarak hesaplandığı 

yöntemdir. Bu yöntemde, giderler değiĢken ve sabit olarak ayrılmakta ve 

maliyeti bulunacak birimlere yalnızca değiĢken giderler yüklenmektedir(Kartal 

vd., 2013: 16). Sabit genel üretim giderlerinin tamamı gelir tablosunda sabit 

nitelikli dönem giderleriyle birlikte gösterilmektedir. Türkiye‟de yaygın biçimde 

kullanılan bu yöntem, içine biraz normal maliyet esintisi katılmıĢ tam maliyet 

yöntemidir(Büyükmirza, 2010: 239). 

 

1.1.2.Maliyetlerin saptanma zamanını belirleyen yöntemler 

 

Maliyet sisteminin özelliklerini belirleyen bir diğer faktör maliyetlerin saptanma 

zamanıdır. Zaman bakımından sınıflandırılan maliyet yöntemleri üretim 

maliyetlerinin hesaplama zamanını belirleyen sistemlerden oluĢmaktadır. Bu 

yöntemler fiili, tahmini ve standart maliyet yöntemleri olmak üzere 3 gruba 

ayrılabilmektedir(Sevim, 1990: 79). 

 

1.1.2.1.Fiili maliyet yöntemi 

 

Tarihi maliyet ya da geçmiĢe dönük maliyet yöntemi olarak da anılan bu 

yöntem, üretilen mamul maliyetlerini, üretim yapıldıktan sonra, üretim 

giderlerinin fiili(gerçekleĢmiĢ) tutarlarını esas alarak saptayan bir 

yöntemdir(Büyükmirza, 2010; 240). Buna göre, belirli dönemler itibariyle, üretim 

çalıĢmaları sırasında yapılan üretimin gerektirdiği her türlü giderlerin, maruz 

kalınan kayıpların ve fedakarlıkların yapıldıkları tarihteki gerçek değerleri ile 

maliyete eklenmesidir(Erden, 2004: 109). Bunun yanında yöntem gereği maliyet 

tabloları üretim çalıĢmalarının tamamlanmasından sonra yapılabilmektedir. 
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1.1.2.2.Tahmini maliyet yöntemi 

 

Mamul maliyetlerini, üretim giderlerinin önceden tahmin edilmiĢ tutarlarına 

dayanarak saptayıp, kayıtlayan yöntemdir. Yıl boyunca üretim giderleri, fiili 

tutarlar üzerinden gider hesaplarında izlenirken, birim baĢına düĢen tahmini 

tutarları üzerinden üretim maliyetlerine yansıtılmaktadır(Büyükmirza, 2010: 

240). Burada önceden tahmin edilen maliyetler, bilimsel olmayan bir biçimde 

geçmiĢ verilerden yararlanılarak tahmin edilmektedir. 

 

1.1.2.3.Standart maliyet yöntemi 

 

Maliyetlerin olması gereken tutarlarının faaliyet yapılmadan önce, bilimsel 

yöntemlerle önceden saptanması ve kayıtların bu maliyetlere göre tutulmasını 

öngören bir yöntemdir(Kartal vd., 2013:  18). Böylece standart maliyet 

yönteminin uygulandığı iĢletmelerde, iĢletme içi faaliyetlerin kontrol edilmesine 

imkan verecek ölçüler elde edilmiĢ olmakta ve yönetim gerekli düzeltici 

önlemleri almak durumunda kalmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, bir 

iĢletmeye standart maliyet yönteminin yerleĢtirilmesi ve iĢletmede uygulanması 

oldukça güç ve karmaĢık iĢlemleri beraberinde getirmektedir(Erden, 2004: 115). 

 

1.1.3.Maliyetlerin saptanma Ģeklini belirleyen yöntemler 

 

ĠĢletmede birim maliyetlerin hesaplanıĢ biçimini etkileyen bir diğer faktör 

iĢletmedeki üretim koĢullarıdır. Giderlerin üretilen mamullere yüklenmesi, farklı 

üretim koĢullarında farklı yaklaĢımların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu 

yaklaĢımlar sipariĢ maliyet yöntemi ile evre(safha) maliyet yöntemi olarak iki 

grupta incelenmektedir(Büyükmirza, 2010: 241). 

 

1.1.3.1.Sipariş maliyet yöntemi 

 

Birbirinden oldukça farklı tür ya da nitelikteki mamullerin üretimini yapan ve 

özellikle her bir mamulü ayrı bir üretim partisi halinde üretime alıp tamamlayan 
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iĢletmelerde, maliyetlerin parti bazında saptanmasını sağlamak amacıyla 

geliĢtirilmiĢ yöntemdir. Üretim giderleri, mümkün olduğu kadar üretim partileri 

itibariyle izlenmektedir(Büyükmirza, 2010: 241). SipariĢ maliyet yönteminde, 

genel olarak, bir mamulün maliyeti hesaplanırken, üretimi harekete geçiren 

unsur, sipariĢlerin gelmesidir. Bu nedenle de sipariĢin maliyeti 

hesaplanmaktadır(Kartal vd., 2013: 181). 

 

1.1.3.2.Evre maliyet yöntemi 

 

Tek bir mamulün üretimini yapan veya birbirine çok yakın olduklarından tek bir 

mamul gibi kabul edilebilecek birkaç değiĢik mamul üzerinde çalıĢan 

iĢletmelerde üretim maliyetlerinin saptanması için geliĢtirilmiĢ yöntemdir. Bu 

yöntemde maliyeti belirlenecek mamuller tek tip ya da homojendir. Belirli zaman 

dilimleri sonunda her evrenin maliyetleri toplanmakta; birim maliyet, süre 

içerisinde üretimi tamamlanan ürün sayısına bölünerek maliyet 

hesaplanmaktadır(Çetiner, 2000: 15). 

 

1.1.4.Geleneksel maliyet sistemlerinin yetersizlikleri ve çağdaĢ 

maliyet sistemlerine duyulan gereksinim 

 

1980‟li yıllardan günümüze küreselleĢen dünyadaki rekabet baskısı, sınırların 

kaldırılması (serbestleĢme), hizmet sektöründeki sürekli ve hızlı büyüme, bilgi 

ve üretim teknolojilerindeki geliĢmeler, ekonominin doğasını değiĢtirmiĢ ve bu 

durum, birçok hizmet ve üretim endüstrisinde iĢ yapma biçimlerinin önemli 

ölçüde değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu değiĢiklikler sırayla, yenilikçi ve uygun 

maliyet yönetimi uygulamalarının geliĢtirilmesini teĢvik etmiĢtir(Kartal vd, 2013: 

12). Bu durumda da iĢletmelerin yapması gereken, rekabette öne çıkabilmek 

için daha az maliyetli ve daha yüksek kalite sunan ürün ve hizmetler 

geliĢtirmektir. Buradan hareketle maliyet yönetimi açısından geleneksel maliyet 

sistemlerinin yetersizliklerine iliĢkin faktörler aĢağıda açıklanmaya çalıĢılacaktır. 
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1.1.4.1.Küresel rekabet 

 

KüreselleĢme bütün dünyanın tek bir yere dönüĢmesi olarak tanımlanan bir 

olgudur. KüreselleĢmenin hızla yayılmasına birtakım etkenler sebep olmaktadır. 

Bilgi ve teknolojilerin hızla geliĢmesi, birbirine daha entegre hale gelmesi, dünya 

genelinde bütünleĢmesi ve koordineli hale gelmesi bu değiĢimi hızlandırmıĢtır. 

Dünyada yaĢanan bu değiĢim ve geliĢimler de iĢletmeleri yakından 

etkilemektedir. Dolayısıyla her yatırımcının dünyanın her yerinde iĢ 

yapabileceği, uluslararası rekabete açık bir ekonomik ortam yaratılmıĢ 

olmaktadır(Bursal ve Ercan, 2002: 484). Bu nedenle, günümüzde yöneticiler, 

rekabetçi ve Ģartların gerektirdiğini yapacak Ģekilde düĢünmek 

zorundadırlar(Blocker, Chen ve Lin, 2002: 7).Bu yeni rekabet ortamı, yalnızca 

daha fazla maliyet bilgisi için değil, aynı zamanda daha doğru ve gerçekçi 

maliyet bilgisine olan talebi de önemli ölçüde artırmıĢtır. Bu açıdan 

düĢünüldüğünde, maliyet bilgisi; maliyetlerin azaltılması, verimliliğin 

geliĢtirilmesi ve üretim hatlarındaki karlılığın artırılması gibi konularda iĢletme 

için hayati rol oynamaktadır(Kartal vd., 2013: 12). 

 

1.1.4.2.Hizmet sektörünün büyümesi 

 

Geleneksel sektörlerin önemi azaldıkça, hizmet sektörü ekonomisinin önemi 

artmaktadır. Günümüzde hizmet sektörü, ülke ekonomilerinde daha fazla 

kendisine yer bulmaktadır. Buradan hareketle, iĢletmeler, faaliyetlerini ihraç 

eder konuma gelmiĢlerdir. Bu kapsamda, yakın gelecekte hizmet sektörünün 

büyüklüğünün ve öneminin artacağı da kuĢkusuzdur. Tabi ki, bu Ģartlardaki 

rekabete ayak uyduramayan birçok hizmet iĢletmesi de, zorlukla hayatta 

kalmaya çalıĢmaktadır. Aynı Ģekilde, amansız rekabet de, planlama, kontrol, 

sürekli iyileĢtirme ve karar alma için doğru maliyet bilgisine sahip olma 

konusunda, sektördeki yöneticileri daha bilinçli hale getirmiĢtir. Bu nedenle, 

hizmet sektöründeki değiĢiklikler “yenilikçi” ve  “ilgili” maliyet yönetimi bilgi 

sistemlerine olan talebi artırmıĢtır(Kartal vd., 2013: 13).  
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1.1.4.3.Bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler 

 

Bilgisayar sistemlerinin üretim süreçlerinde etkili olmaya baĢlamasıyla beraber 

ortaya çıkan ileri üretim teknolojileri, üretimin daha kaliteli ve ucuza 

gerçekleĢmeye baĢlamasına büyük katkı sağlamıĢtır. Aynı Ģekilde bilgi 

teknolojilerindeki hızlı geliĢme, müĢterilerin ürünün fiyatı, kalitesi hakkındaki 

bilgilere daha kolay ulaĢmasını beraberinde getirmiĢtir. Belirtilen bu ve benzeri 

nedenlerden ötürü, ürünlerin yaĢam dönemleri ve üretim teknolojilerinin ömrü 

kısalmıĢtır(Erden, 2003: 82). Bunun yanında rekabetçi ortamlarda iĢletmeler 

tarafından benimsenen üretim teknolojileri verimliliği artırmanın yanında esnek 

üretim ortamını da iĢletmeye yansıtmaktadırlar(Erdoğan, 1998: 262). Ayrıca 

yeni üretim teknolojileriyle beraber ortaya çıkan ileri üretim ortamları, 

iĢletmelerde maliyet yönetimi konusunu gündeme getirmiĢtir. Bundan sebepten 

dolayıdır ki geleneksel yöntemler iĢletmelerin mamul ve üretim süreçlerindeki 

değiĢiklikler ve bunların baĢarı ölçümüm konularında yetersiz kalmıĢtır(Berliner 

ve Brimson, 1997: 6) 

 

Geleneksel bilgi ve üretim teknolojileri bugünün rekabetçi çevredeki ihtiyaçlarını 

karĢılayamamaktadır. Bunun yanında geleneksel bilgi teknolojileri, karar alma 

süreçlerinde yöneticilere yanıltıcı bilgiler üretebilmektedirler. Yönetim 

muhasebesi ağırlıklı iĢleyen geleneksel bilgi sistemleri, iĢletme içi faaliyetlere 

odaklanmakta ve iĢletme dıĢı çevreye gerektiği kadar ilgi 

göstermemektedir(Dury, 1992: 803). 

 

Geleneksel maliyet muhasebesi bilgi sistemi, maliyetleme sürecinde nihaî çıktı 

miktarına odaklanmaktadır. Bu sistemde, maliyetler ürünlere doğru izlendiği için, 

her bir ürün bileĢiminin, kaynakların tüketimi olduğu iddia edilmektedir. Oysa 

kaynakları tüketen, ürün veya hizmetler için yapılan faaliyetlerdir. Bu yüzden 

ürün maliyetleri yerine, iĢletme faaliyetlerinin izlenip bilgi sistemleri aracılığıyla 

yönetime sunulması daha doğru bir yaklaĢım olarak karĢımıza 

çıkmaktadır(Chiang, 2000: 43). 
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Buraya kadar yapılan açıklamalara bağlı olarak denilebilir ki; 1990‟larda itibaren 

değiĢen teknolojik koĢullar ve rekabet ortamı sonucu iĢletmeler üretim 

sistemlerini neredeyse tamamen değiĢtirmek zorunda kalmıĢlardır. Üretim 

ortamlarındaki bu değiĢiklikler ise maliyet yönetimi sorununu beraberinde 

getirmiĢtir. Zira geleneksel maliyet sistemleri, yukarıda açıklanmaya çalıĢılan 

nedenler dolayısıyla yeni üretim ortamları için yeterli ve doğru bilgiler 

üretmekten çok uzak olup, bu ortamlarda halen geleneksel yöntemlerin 

kullanılmaya devam edilmesi, yönetime sunulan bilgilerin de yanıltıcı olmasına 

neden olabilmektedir. 

 

1.2.Maliyet Yönetimi Açısından ÇağdaĢ Maliyet Sistemleri 

 

Geleneksel sistemlerin değiĢen koĢullara uyum sağlamadaki eksiklikleri, 

iĢletmeleri maliyet yönetimi sistemleri bakımından farklı arayıĢlara yöneltmiĢtir. 

Bu arayıĢlar, iĢletmenin amaçlarına göre farklı yöntemlerin ortaya çıkmasına 

sebep olmuĢtur. Ortaya çıkan bu yaklaĢımlar, maliyet yönetim sistemini 

bütünleyen yaklaĢımlar olarak ifade edilmekte ve iĢletme amaçlarına hizmet 

etmektedir. Bahsedilen her amaç diğeriyle etkileĢim içinde olan ve bazı hallerde 

birbirini tamamlayan nitelikte olabilmektedir(Bursal ve Ercan, 1997: 484). Bu 

bağlamda ortaya çıkan ve maliyet yönetim sisteminde çağdaĢ maliyet sistemleri 

olarak yer alan yaklaĢımlar aĢağıda açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

1.2.1.Tam Zamanında Üretim (JIT) sistemi 

 

Tam zamanında üretim sistemi (Just in Time) iĢletme içerisindeki yapısal ve 

süreçsel yeniden tanımlamalar üzerine kurulu bir sistemdir. Değer yaratmayan 

faaliyetlerin elimine edilmesi, israfın önlenmesi, kalitenin ve verimliliğin 

artırılması, bekleme ve kurulum zamanlarının azaltılması, stokların düĢürülmesi 

faaliyet maliyetlerini düĢürmektedir(Kartal vd., 2013: 242). Bu sistem, 

süreçlerden oluĢan bir yapıya sahip olup, geleneksel üretimden farklı olarak 
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üretim hücrelerini esas almaktadır ve üretimin her aĢamasında israfa karĢı 

olmaktadır(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 64)). 

 

1.2.2.Kaizen Maliyetleme 

 

Kaizen maliyetleme, mevcut bir modelin üretim aĢamasındaki maliyet azaltma 

sürecini destekleyen bir sistemdir. Bu yöntem rekabetin yoğun olduğu 

çevrelerde faaliyette bulunan iĢletmelerde, iĢletmenin yerine getirdiği her türlü 

faaliyette, israfı önleme ve maliyeti azaltma üzerine odaklanarak küçük fakat 

sürekli iyileĢtirmeler yapmayı amaçlamaktadır(Hilton, 1999. 220) Kaizen 

maliyetlemede, maliyetleri azaltma çabaları, üretim baĢladıktan sonra 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu çabalar; iyileĢtirilmiĢ hazırlık süreçleri, atıkların 

azaltılması için makine performansının geliĢtirilmesi ile personelin istenilen 

maliyet ve kalite standartlarını karĢılaması için güdülenmesini de 

kapsamaktadır. Kısaca ifade edilecek olursa, Kaizen maliyetleme, ürünün 

kendisine değil sürece odaklanmaktadır(Kartal vd., 2013: 240). 

 

1.2.3.Ürün YaĢam Seyri Maliyetleme 

 

Ürün yaĢam seyri maliyetleme, maliyetlerin ve karların yönetilmesindeki en 

önemli araçlardan birisi konumundadır. Bu yöntemdeki en önemli nokta, 

iĢletmeyi baĢarıya ulaĢtırmada en az maliyetli seçeneğin belirlenmesini 

sağlamak, hem fiili hem de gelecekte ortaya çıkması muhtemel maliyetleri 

dikkate almaktır(Kartal vd., 2013: 238). Yöntemin temel amacı, farklı yaĢam 

dönemlerinde iĢletmenin alacağı en uygun üretim ve pazarlama kararlarıyla en 

düĢük toplam maliyeti gerçekleĢtirmek ve iĢletmeye en yüksek karı sağlamaktır. 

 

1.2.4.Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Activity Based Costing) 

 

Faaliyet temelli maliyetleme, stratejik amaçlar için geliĢtirilmiĢ bir maliyet 

sistemidir. Bu yöntem bazı maliyetlerin üretim hacmine bağlı olmaksızın çok 

daha kolay saptanabileceğinden hareketle, üretilen mamul ve hizmet 
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maliyetlerinin sağlıklı saptanabilme düzeyinin yükseltilmesi amacına hizmet 

etmektedir(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 25). Bu maliyet sisteminde her bir 

faaliyet ile ilgili maliyet birikim yerleri oluĢturulmakta, endirekt maliyetler 

buralarda biriktirilmekte ve maliyet dağıtım anahtarları saptanarak üretim 

maliyetleri mamullere bu anahtarlar yardımıyla yüklenmektedir(Kartal vd., 2013: 

241). Böylelikle genel üretim giderlerinin mamullere yüklenmesinde, faaliyetleri 

kullanarak daha gerçekçi yüklemeler yapan bir sistem oluĢturulmakta ve 

yöneticilere de karar alma noktasında doğru veriler sunulmuĢ olmaktadır. 

 

1.2.5.Kıyaslama (Bencmarking) 

 

Kıyaslama yöntemi, mevcut yöntemleri ve performansları, piyasadaki diğer 

iĢletmelerin kullandıkları yöntemlerle ve onların performanslarıyla 

karĢılaĢtırarak, iĢi baĢarma yollarından en iyi olanını sürekli araĢtırmak olarak 

ifade edilmektedir(Hilton, 1999: 222). Bu yöntem, iĢletmenin finansal veya 

iĢlevsel süreçlerinin geliĢtirilebilecek kısımlarını belirlemek amacıyla, iĢletme 

dıĢında veya içerisindeki süreçlerin kıyaslamasını gerektirmektedir. Bu nedenle 

diğer iĢletmelerle iĢletmenin kıyaslanması, iĢletmenin belirlemiĢ olduğu geliĢim 

hedefine ulaĢmada daha yararlı sonuçlar doğurabilmektedir(Kartal vd., 2013: 

239). Nitekim buradaki esas amaç, piyasadaki mevcut iĢletmelerin gözlenebilen 

avantajlarını iĢletmede uygulamaktır. 

 

1.2.6.Değer Mühendisliği 

 

Değer mühendisliği (value engineering), mevcut ürünleri geliĢtirmek, yeni 

ürünler ortaya koymak, karmaĢık çevresel projelerin planlarını yapmak, faaliyet 

analizi yapmak, kalite ve güvenirlilik sistemlerini iyileĢtirmek veya elimine etmek, 

riski azaltmak ve baĢarıyı artırmak amaçlarıyla yaklaĢık yarım yüzyıldır 

uygulanan, fonksiyon, ürün, süreç, hizmet ve sistem odaklı bir yöntemdir(Örnek, 

2003: 215). Değer mühendisliğini kullanarak maliyetlerinin düĢürmeyi veya 

ürünün değerini artırmayı amaçlayan iĢletmeler, önce ürünün değerini artıracak 

veya maliyetleri azaltacak olan alternatifleri belirlemektedirler. Amaç, müĢterinin 
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mamulde olmasını istediği özelliklerin ve bunun için ödemeye hazır olduğu 

değerlerin analizidir(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 130). 

 

1.2.7.Hedef Maliyetleme 

 

Hedef maliyetleme, ürünlerin ve hizmetlerin nasıl üretilmesi ve satılması ile ilgili 

ileriye dönük bir değerlendirmedir. Yeni bir ürün geliĢtirmek yerine, maliyetleri 

kapsayacak ve kar elde edilebilecek bir fiyat belirleyip, ondan sonra ürünün ne 

kadar kar sağlayacağını analiz etmek suretiyle, hedef maliyetleme, iĢletmenin 

yeni ürünleri farklı bir anlayıĢla geliĢtirmesini talep etmektedir(Kartal vd., 2013: 

236). Ürünlerin tasarım aĢamasında maliyet planlamasını savunan hedef 

maliyetleme stratejik bir kar ve maliyet yönetim süreci olarak ortaya 

konulmaktadır. Ayrıca bu yöntem müĢteri beklentileri ve pazarda oluĢan fırsatlar 

üzerinde yoğunlaĢmıĢ bir strateji olmakla beraber, söz konusu ürünün tüm 

yaĢam dönemi maliyetlerini de azaltmayı amaçlayan bir faaliyettir(Aksoylu ve 

Dursun, 2001: 362). Bu yöntem çalıĢmanın önemli konu baĢlıklarından birini 

oluĢturduğu için bu konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izleyen baĢlıkta yer alacaktır. 

 

2.Hedef Maliyetleme 

 

Üretim çevresi yıllar boyunca yaĢanan geliĢim sürecinden etkilenmiĢ ve 

yaĢanan değiĢimlerden muhasebe sistemleri payını almıĢtır. Modern üretim 

çevresine uyum sağlayacak kaliteli bilgileri, gereken yerde ve zamanda 

sağlamak amacıyla yeni maliyet sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Küresel pazarların 

oluĢması ve rekabetin küresel düzeyde yaĢanması, karar verme süreçlerinin ön 

plana çıkmasına neden olmuĢ ve iĢletmeler daha dikkatli olmak davranmak ve 

maliyet bilgileri konusunda da stratejik hareket etmek durumunda kalmıĢlardır. 

Bu kapsamda aĢağıda hedef maliyet sisteminin kavramsal çerçevesi ve 

maliyetleme süreçleri ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. 
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2.1.Hedef Maliyetleme ile Ġlgili Genel Bilgiler 

 

Bu kısımda, hedef maliyetleme yaklaĢımının sırasıyla; tanımı, literatürdeki yeri, 

amaçları, özellikleri, temel ilkeleri, baĢarı koĢulları ve uygulamada karĢılaĢılan 

sorunlara iliĢkin açıklamalara yer verilecektir. 

 

2.1.1.Hedef maliyetlemenin tanımı 

 

Hedef maliyetleme iĢletmenin rekabet stratejisi ve mamul geliĢtirme süreciyle 

iliĢkili bir kavramdır. Rekabet stratejisi, pazarın taleplerini karĢılayabilmek ve kar 

elde etmek açısından önemli bir konudur. Hedef maliyetleme ise iĢletmenin bu 

amaçlarını gerçekleĢtirebilmesi için gereken araçları sağlamaktadır. Hedef 

maliyetleme, bunu, pazarın stratejik değiĢkenlerini, tüketici ihtiyaçlarını, 

teknolojideki ilerlemeleri, tüketicilerin fiyat, kalite ve hız beklentilerini 

karĢılayacak gerçekleĢtirmektedir. Hedef maliyetleme, tüketicinin nasıl tatmin 

edileceğinin, pazar payının nasıl kapılacağının, nasıl kar elde edileceğinin ve 

maliyetlerin nasıl tasarlanıp yönetileceğinin eĢ zamanlı olarak 

planlanmasıdır(Ansari, 1997: 21). 

 

Hedef maliyetleme, iĢletmenin gelecekteki karlarını stratejik olarak yöneten bir 

tekniktir. Hedef maliyetleme, bu amacı mamulün yaĢam döngüsü maliyetlerini 

belirleyerek gerçekleĢtirmektedir. Bir anlamda, hedef maliyetleme, mamul 

yaĢam döngüsü maliyetlerini azaltmaya çalıĢan bir yöntemdir. Hedef 

maliyetlemede maliyet, ürün tasarım sürecinin bir girdisidir, çıktısı 

değildir(Cooper ve Slagmulder, 1999: 23).  

 

Hedef maliyetleme yaklaĢımı, aĢağıda da ifade edileceği üzere basit bir öze 

sahiptir(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 118). ġöyle ki, hedef maliyetlemede; 

 

 Gelecekteki mamullerin satıĢ fiyatları hedef pazarda belirlenir. 

 GerçekleĢtirilmesi amaçlanan kar marjı, bu satıĢ fiyatından çıkarılır. 

 Kalan tutar mamulün üretilmesi gereken hedef maliyet düzeyini gösterir. 
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 Hedef maliyet, hedef satıĢ fiyatından hedef karın çıkarılmasıyla 

bulunaktadır. Formüle edilecek olursa; 

Hedef Maliyet=Hedef SatıĢ Fiyatı-Hedef Kar 

 

Bu eĢitlikte yer alan kavramların tanımları ise, aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

Hedef Maliyet: Kavram olarak hedef maliyet, bir mamule ait istenen kar 

oranının elde edilmesini sağlayacak kabul edilebilir maliyettir(BahĢi ve Can, 

2001: 51). Hedef satıĢ fiyatı ve istenen kar marjı belirlendikten sonra, ikisi 

arasındaki fark, mamulün kabul edilebilir maliyetini vermektedir. Aslında, ideal 

olan, kabul edilebilir maliyetin mamulün hedef maliyeti olmasıdır. Ancak çoğu 

durumda kararlaĢtırılan hedef maliyet, kabul edilebilir maliyeti, mevcut kapasite 

ve yeteneklere bağlı olarak aĢabilmektedir(Ansari, 1997: 33). 

 

Hedef SatıĢ Fiyatı: Hedef maliyetleme, fiyat tarafından yönlendirildiğinden, 

hedef maliyetleme sürecinde, pazar araĢtırmalarına dayalı olarak belirlenen 

fiyatı ifade etmektedir(Gagne ve Discenza, 1995: 17). Hedef satıĢ fiyatı, 

müĢterinin bir mamule ödemeye istekli olduğu fiyattır. Tüketicilerin bir mamule 

daha fazla ödemeleri ancak mamulün tüketiciler tarafından algılanan değerinin, 

öncekinden fazla olması durumunda beklenmektedir(Cooper ve Slagmulder, 

1999: 94).  

 

Hedef Kar Marjı: ĠĢletmenin uzun vadeli kar amaçlarını gerçekleĢtirmek için, 

kar analizleri yapılmak suretiyle tespit edilen kar marjını ifade etmektedir. Kar 

marjlarının belirlenmesinde de, satıĢların karlılık oranı (Net Kar/SatıĢlar) yaygın 

olarak kullanılmaktadır(Yükçü, 1999: 4). 

 

2.1.2.Hedef maliyetlemenin literatürdeki yeri 

 

Hedef maliyetleme, 1960‟lı yıllarda Japonya‟da ortaya çıkan ve ilk kez 1965 

yılında Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından uygulanıp geliĢtirilen bir 

yaklaĢımdır. Hedef maliyetleme, Japon yönetim düĢüncesindeki geliĢmeler 
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paralelinde geliĢim göstermiĢtir. Japon yönetim felsefesinin esasında yenilik, 

sürekli iyileĢtirme ve devamlılık olmak üzere 3 temel unsur 

mevcuttur(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 202: 117). Bu unsurlar, Japon yönetim 

felsefesinin ağırlıklı olarak pazara dayalı bir anlayıĢa sahip olmasına neden 

olmuĢtur.  

 

DeğiĢen pazar koĢullarında iĢletmelerde, üretebildiğini satma değil, satabildiğini 

üretme olgusu önem kazanmıĢtır(Can, 2004: 28). Ġlerleyen zamanlarda hedef 

maliyetleme, baĢta ABD ve Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde 

yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Hedef maliyetleme kavramı ülkemiz 

literatürüne ise Alman literatürüden yararlanarak 1995 yılında bir makale ile 

girmiĢtir. Daha sonra 2000‟li yılların baĢlarından itibaren bu konuyla ilgili makale 

ve sempozyum bildirileri yayınlanmıĢtır(Can, 2004: 23-24). 

 

2.1.3.Hedef maliyetlemenin amaçları 

 

Hedef maliyetleme, yeni bir ürünün üretim yöntemleri tasarlanıp oluĢturulmadan 

önce, ilk aĢamalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde iĢlemler müĢteriye 

göre hareket etmekte, üretim, tasarım üzerine yoğunlaĢmakta ve ürünün tüm 

hayat döngüsüne yayılmaktadır. Hedef maliyetlemenin amacı, istenen karı 

sağlayacak üretim süreci oluĢturmaktır(Ansari, 1997: 20). ĠĢletme bunun 

yanında en uygun kalitenin devamlılığını sağlarken, toplam maliyetleri de 

azaltmaya çalıĢmaktadır. Hedef maliyetlemenin amaçlarına iliĢkin olarak baĢlıca 

hususlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir(Karcıoğlu, 2000: 180): 

 

 ĠĢletmenin tamamının, özellikle maliyetlerin pazarla uyumunu sağlamak. 

 Bir mamule, ilk proje safhasında maliyet yönetim desteği sağlamak. 

 Dinamik bir maliyet yönetimi için maliyet hedeflerinin sürekli olarak 

kontrolünü sağlamak. 

 ĠĢletme stratejisinin pazarın ihtiyaçlarından etkilenmesine yardımcı 

olmak. 
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Hedef maliyetleme, maliyetleri tasarım aĢamasında yönetmektedir. Tasarımın 

bir maliyet yönetim aracı olarak kullanılmasının alternatifi ise, sadece yeni 

mamullere uygulanmaktadır. Bu da hedef maliyetleme ve yeni mamul 

geliĢtirmenin neden birbiriyle iliĢkili olduğunu açıklamaktadır. Aynı zamanda 

hedef maliyetleme, mevcut mamullerde de, eğer bu mamuller veya bu 

mamullerin üretim süreci, radikal bir Ģekilde yeniden tasarlanacak ise 

uygulanabilmektedir(Ansari, 1997: 21). 

 

2.1.4.Hedef maliyetlemenin özellikleri 

 

Hedef maliyetlemenin en önemli özelliği, açık sistem yaklaĢımını esas 

almasıdır. Buna göre, iĢletmede çalıĢanların çevreye uyumunun ön planda 

tutulması, fiili sonuçlar öncesinde hataların önlenmesine yönelik çabaların 

devreye girmesi ve sürekli iyileĢtirme ön plandadır(Hacırüstemoğlu ve ġakrak: 

2002: 316). Hedef maliyetlemenin diğer özellikleri de Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır(Can, 2004: 53): 

 

 Pazar fiyatını, pazardaki müĢteriler ve rekabet belirler. MüĢteri için değer; 

ürünün özellikleri, iĢlevi, fiyatı ve kalitesinin bir fonksiyonudur. 

 Kar planlaması ürünün yaĢam dönemi boyunca yapılır. 

 Değer zincirinin anahtar üyeleri, planlama ve tasarım sürecinde 

bulunmaktadır. Kaliteye yönelik tasarım çabaları, pazar kaynaklı 

değiĢkenler ve maliyet düĢürme üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 

 

Hedef maliyetleme, uzun vadeli bir maliyetleme stratejisidir. Ürünün daha 

tasarım aĢamasında, gelecekteki maliyetinin ne olması gerektiği belirlenerek, 

ürünün geliĢtirilmesi ve üretilmesi aĢamalarında ihtiyaçları ortaya koymaktadır. 

Hedef maliyetleme her Ģeyden önce, gelecekte oluĢacak maliyetlerin daha 

oluĢmadan kontrol edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Ürünün tasarım 

aĢamasında maliyetinin ne olması gerektiği belirlendiği için üretim 

gerçekleĢmeden ve maliyetler oluĢmadan etkin bir kontrol sağlamaktadır. En 
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düĢük maliyetle üretimin gerçekleĢebilmesi için iĢletmeye avantaj 

sağlamaktadır. 

 

2.1.5.Hedef maliyetlemenin temel ilkeleri 

 

Hedef maliyetleme sürecinin kavramsal dayanaklarını altı temel ilke 

oluĢturmaktadır. Bu ilkeler, maliyet yönetimi açısından, kapsamlı bir yaklaĢım 

Ģeklini temsil etmektedir ve aynı zamanda maliyet ve kar planlamasını, 

geleneksel yaklaĢımdan tamamen farklı bir yaklaĢımla ortaya koymaktadır. 

Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir(Ansari, 1997: 16). 

 

 Fiyata göre maliyetleme 

 MüĢteri üzerinde yoğunlaĢma 

 Mamul tasarımına yoğunlaĢma 

 GeniĢ kapsamlı katılım 

 Mamul yaĢam dönemince maliyet düĢürme 

 Değer zinciriyle ilgilenme 

 

Sıralanan bu temel ilkeler aĢağıda kısaca açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

2.1.5.1.Fiyata göre maliyetleme 

 

Hedef maliyetleme sisteminde hedef maliyet, rekabetçi pazar fiyatından hedef 

kar payının çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Burada satıĢ fiyatları ve kar 

payları kontrol edilemeyen değiĢkenler olarak ele alınmaktadır çünkü fiyat 

pazarın kontrolü altındadır, hedef kar ise iĢletmenin finansal ihtiyaçlarına ve 

içinde bulunduğu sektörün finansal gereksinmelerine göre belirlenmektedir. 

Böylece maliyet, yönetim tarafından etkilenebilecek tek değiĢken 

konumundadır(Albright, 1998: 14). Fiyata göre maliyetlemenin iki alt ilkesi 

mevcuttur: 
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 Mamul ve kar planları pazar fiyatları tarafından belirlenmektedir. 

 Hedef maliyetleme süreci aktif rekabet bilgileri ve analizleriyle 

yönlendirilmektedir. 

 

2.1.5.2.Müşteri üzerinde odaklanma 

 

Hedef maliyetleme sistemi pazar odaklı olduğundan, hedef maliyetler 

belirlenirken piyasadaki müĢterilere odaklanmak gerekmektedir. Burada önemli 

olan müĢterinin taleplerini izleyebilmek ve üretim süreci boyunca müĢterinin bu 

taleplerini karĢılayabilmektir. MüĢterileri anlamak, firmanın rekabetçi durumunun 

nasıl olduğunu ve müĢterilerin ihtiyaçlarını karĢılayıp karĢılayamadığını bilmek 

çok önemli bir husustur(Ansari, 1997: 12). 

 

2.1.5.3.Mamul tasarımına yoğunlaşma 

 

Hedef maliyet sistemi, mamul tasarım ve sürecini, maliyet yönetimi için anahtar 

kabul etmektedir. Bu nedenle tasarım aĢamasına yoğunlaĢarak, pahalı ve 

sonradan zaman kaybettirecek değiĢiklikleri ortadan kaldırmaktadır(Ansari, 

1997: 12). Böylelikle iĢletme, bu konuda çalıĢan kiĢileri, ürünün, teknolojinin, 

tasarımın maliyet etkilerini araĢtırmaya yönlendirmekte ve tasarım aĢamasına 

geçilmeden, ürünün kendisi ve üretimi konusundaki fikirler müĢteri isteklerine 

göre Ģekillendirilmektedir. 

 

2.1.5.4.Geniş kapsamlı katılım 

 

Hedef maliyetleme sistemi uygulanırken, tasarım, üretim, pazarlama, satın 

alma, muhasebe birimlerini temsil eden üyelerden faydalanılmaktadır. Bu 

ekipteki her birim ortak amaçları olan hedef maliyete ulaĢmak için çalıĢmak ve 

kendilerine düĢen görevleri zamanında ve en iyi Ģekilde yapmak 

durumundadırlar. Ekibin baĢarısı, ekibi oluĢturan kiĢi ya da grupların ortak 

amacı iyi anlamalarına, bunun gerekliliğine inanmalarına ve sorumluluk 

almalarına bağlıdır(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002, 121). 
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2.1.5.5.Mamul yaşam dönemince maliyet düşürme 

 

Hedef maliyetleme sistemi, bir ürünün yaĢamı boyunca ortaya çıkardığı, satın 

alma, iĢleme,  bakım onarım ve taĢıma gibi maliyetlerin tümünü göz önünde 

bulundurmaktadır. Buradaki temel amaç, tüketici ve üretici açısından ürün 

yaĢam dönemi maliyetlerinin en aza indirilmesidir. Bu ilke, bu kapsamda ele 

alındığında mamul tasarımına yoğunlaĢma ilkesine de kaynak 

oluĢturmaktadır(Ansari, 1997: 13). 

 

2.1.5.6.Değer zinciriyle ilgilenme 

 

Hedef maliyetleme çalıĢmaları, iĢletmede fonksiyonlar arası, ürünün tüm 

yaĢamı boyunca süren ve iĢletme ile ilgili tüm yönleri kapsayan bir “değer 

zinciri” perspektifine dayalı bir çalıĢmadır(Ansari, 1997: 15). Değer zinciri 

iĢletmelerin alımlarını karĢılayan hammadde kaynaklarından baĢlayıp, nihai 

tüketiciye ulaĢan ürünlerin yaĢam dönemlerinin sonuna kadar uzanan tüm 

aĢamalarda değer yaratan ve birbirine bağlı faaliyetlerin bütünüdür. Hedef 

maliyetleme yöntemi, satıcılardan dağıtıcılara ve tüketici hizmeti sunanlara 

kadar değer zincirinin bütün halkalarıyla ilgilenmektedir. Yöntemin baĢarısı, 

değerler zincirinde yer alan tüm taraflar ile uzun dönemli olarak geliĢtirilecek 

yararlı iliĢkilere bağlıdır(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 297). 

 

2.1.6.Hedef maliyetlemenin baĢarı koĢulları 

 

Hedef maliyetleme yaklaĢımının baĢarısında, aĢağıda sıralanan koĢulların 

yerine getirilmesi gereklidir. Bu koĢulları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür(Can, 

2004: 54-55): 

 

 Takım çalıĢmasının yaĢama geçirilmesi. 

 Maliyet muhasebesinden yönetim muhasebesine geçilmesi. 

 Endüstri mühendisliği biriminde maliyet mühendisi istihdam edilmesi. 
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 Üretim odaklı bir mühendislik kültürünün baskın olma özelliğinin aĢılması. 

 Üst ve orta kademe yönetimlerde fonksiyonlar arası bir örgüt kültürünün 

yeterli düzeyde yaygınlaĢtırılmasıdır. 

 

Hedef maliyetleme bu koĢulların yanı sıra değer analizi ve diğer bazı teknik ve 

uygulamalardan da yararlanmakta ve bunları da hedef maliyetlemede baĢarıya 

ulaĢmada vazgeçilmez koĢullar olarak nitelendirmektedir. Bunlardan bazıları 

aĢağıdaki gibi ifade edilebilir(Yükçü, 1999: 928): 

 

 Tedarikçilerin mamul geliĢtirme sürecine dahil edilmesi, 

 Mamullerin ve süreçlerin eĢ zamanlı olarak tasarlanması, 

 Bütün maliyet azaltma çabalarının müĢteri isteklerine göre 

yönlendirilmesi, 

 Tasarımların mümkün olduğunca basitleĢtirilmesi, 

 Hedef maliyetleme ekiplerinden yararlanılması, 

 Sürekli değiĢime ve geliĢime açık bir örgüt kültürünün oluĢturulması, 

 Rekabet analizi ve değer zinciri gibi tekniklerden yararlanması gereklidir. 

 

Yukarıda ifade edilen konulara ilave olarak belirtmek gerekirse,  hedef maliyetin, 

ulaĢılabilecek düzeyde, makul bir hedef olması gereklidir. Aksi takdirde, 

belirlenen hedef maliyet ulaĢılamayacak düzeyde olursa, hedef maliyetleme 

yöntemini uygulayan kiĢi ve gruplar üzerinde bezginlik doğurabilir ve yöntemden 

beklenen yarara ulaĢılamayabilir(Hacırüstemoğlu ve ġakrak, 2002: 299). 

 

2.1.7.Hedef maliyetleme uygulamasında karĢılaĢılan sorunlar 

 

Hedef maliyetleme, mamul, maliyet ve kar planlaması amacıyla kullanıldığı 

durumlarda, genellikle iĢletme açısından oldukça olumlu ve gerçekçi sonuçlar 

vermesine rağmen, iĢletmeye zaman zaman sorunlar da çıkarabilmektedir. 

Hedef maliyetlemenin uygulamasında iĢletmelerin karĢılaĢabilecekleri sorunlar 

aĢağıdaki gibi özetlenebilir(Acar, 1998: 81): 
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 DeğiĢken tahminlerin güvenilirlik düzeyinin düĢmesi ile hedef 

maliyetlemeden elde edilen faydalar azalabilir, 

 Üretimdeki belirsizliklerin fazla olduğu durumlarda beklenen maliyet ile 

hedef maliyet arasındaki farkı bulmak, iĢletmeler için zorlaĢabilir, 

 ĠĢletmelerin hedef fiyatla çalıĢması bazen ürün tasarımını kısıtlayabilir, 

 Ürünlerin tasarım aĢamasındaki fiyatını düĢürmek için yapılan 

uygulamalar esnasında geçen zaman, ürünün pazara geç girmesine, 

dolayısıyla iĢletmenin pazardan alacağı payın azalmasına neden olabilir. 

 Maliyetleri düĢürmek için yapılan çalıĢmalar esnasında birimler, 

departmanlar arasında çatıĢmalar meydana gelebilir. 

 

Hedef maliyetlemenin yukarıda kısaca özetlenen uygulamaya iliĢkin sorunları 

iĢletmeden iĢletmeye farklılık gösterebilir. Uygulamaya iliĢkin zorluklar ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan baĢarı ya da baĢarısızlıklar, iĢletme tarafından göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

2.2.Hedef Maliyetleme Süreçleri 

 

Hedef maliyetleme yaklaĢımı ürün fikri doğduğu anda baĢlayan ve üretime 

kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte yapılacak olan 

çalıĢmalar, süreci etkileyen faktörler ve sürecin genel yapısına iliĢkin bilgiler 

aĢağıda açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2.2.1.Hedef maliyetleme uygulama sürecinin kapsamı 

 

Hedef maliyetleme uygulama süreci, zor olan bir yapıya sahip olmakla beraber 

içinde bulunulan çevre ve iĢletmenin koĢulları da süreci doğrudan 

etkilemektedir. Hatta sektörel bazda kullanım farklılıklarının yanında, aynı 

sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerde bile uygulama Ģekillerinin farklı olması, 

literatürde hedef maliyetlemenin pek çok farklı tanımının yapılmasına ve sürecin 

iĢleyiĢine iliĢkin yayınlarda birçok farklı görüĢ ve bakıĢ açısının ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur(Lisa, 2006: 23). 
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Hedef maliyetleme, mamul geliĢtirme aĢamasında, iĢletmenin tüm fonksiyonları 

için kar yönetimini kapsamaktadır. ĠĢletmenin tüm fonksiyonları için yapılacak 

olan çalıĢmalar aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir(Cooper, Slagmulder, 1999: 75): 

 

 MüĢteriyi memnun edecek kalitede mamul planlamak, 

 Günün piyasa koĢullarında orta ve uzun vadede yeni mamul üretmek için 

istenen hedef karı kazandıracak yatırım maliyetlerini içeren hedef 

maliyetleri belirlemek, 

 Mamul tasarımının hedef maliyeti gerçekleĢtirebilmesi için modeller 

geliĢtirmek, 

 MüĢterinin kalite ve çabuk teslim ihtiyaçlarını karĢılamak, 

 Süreci iĢletmenin kar planlamasına yardımcı olacak Ģekilde düzenlemek 

ve genel kar yönetimi ile bütünleĢtirmektir. 

 

Hedef maliyetin uygulama sürecinde, hedef maliyetin belirlenmesinde, 

iĢletmenin uzun vadeli kar amaçlarını karĢılayabilmek için mamulün 

fonksiyonelliği, kalitesi ve satıĢ fiyatı yeniden değerlendirildikçe ilave çalıĢmalar 

yapmak gerekebilir(Cooper ve Slagmulder, 1999: 79). Bu kapsamda yapılacak 

çalıĢmaların etkili olabilmesi için sürecin çok disiplinli olması gerekmektedir ve 

gerek pazar düzeyinde gerek mamul düzeyinde ve gerekse de parça düzeyinde 

çalıĢmalar yürütülmektedir(Ansari, 1997, 20). 

 

Hedef maliyetleme, bir iĢletmenin, müĢterilerin istediği ürünü belirlemeyi, 

karlılığın gerektirdiği ekonomikliği araĢtırmayı, parçalara hedefler tahsis etmeyi 

ve hedef maliyetler ve üretim maliyetlerinin ilk projeksiyonları arasındaki 

boĢluğu tespit etmeyi içeren bir dizi karar almasına yönelik adım ve iĢlemler 

gerektiren stratejik bir kar ve maliyet planlama ve yönetim sürecidir(Cooper ve 

Chew, 1996: 94). Hedef maliyetleme sürecinin bu çok yönlü etkileĢimci 

yönünden dolayı süreç faaliyetlerinin çoğu eĢ zamanlı meydana gelmektedir. 
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2.2.2.Hedef maliyetleme sürecini etkileyen faktörler 

 

Hedef maliyetleme sürecini etkileyen faktörler, sürece dair yapılması gerekenleri 

Ģekillendiren çalıĢmalardan oluĢmaktadır. Her Ģeyden önce rekabetin 

yoğunluğu, müĢteri profili, iĢletmenin mamul stratejisi, mamulün özellikleri ve 

tedarikçilere dayalı stratejiler, hedef maliyetleme sürecini yakından 

etkilemektedir. Bu faktörlerden, rekabetin yoğunluğu ve müĢteri profili pazar 

düzeyinde maliyetleme kısmını etkilemektedir. ĠĢletmenin mamul stratejisi ve 

mamulün özellikleri ise mamul düzeyinde hedef maliyetleme kısmını 

etkilemektedir. Tedarikçilere dayanan stratejiler ise parça düzeyinde hedef 

maliyetleme kısmını etkilemektedir. AĢağıda bununla ilgili açıklamalara yer 

verilecektir. 

 

2.2.2.1.Pazar düzeyinde maliyetlemeyi etkileyen faktörler 

 

Rekabetin yoğunluğu ve müĢteri profili, hedef maliyetleme sürecinin pazar 

düzeyinde maliyetleme kısmını Ģekillendirmektedir. Bu iki faktör hedef 

maliyetleme yönteminden sağlanacak faydanın önemini göstermekte ve aynı 

zamanda, hedef maliyetleme sürecinin pazar analizi kısmında müĢteri ve 

rakipler hakkında toplanacak bilginin boyutları ve yapısı hakkında karar 

vermeye yardımcı olmaktadır. Rekabetin yoğunluğu, iĢletmenin hedef 

maliyetleme sürecinde, rakiplerin mamullerine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini 

belirlemektedir(Cooper ve Slagmulder, 1999: 42). ĠĢletmelerin böyle rekabetçi 

ve müĢteri profilinin de çeĢitli olduğu pazarlarda hayatta kalabilmeleri için 

müĢterilere istedikleri kalitede ve fiyatta mamul sunmaları aynı zamanda da 

karlılıklarını koruyabilmeleri gerekmektedir. 

 

2.2.2.2.Mamul düzeyinde hedef maliyetlemeyi etkileyen faktörler 

 

Mamul düzeyinde hedef maliyetlemeyi etkileyen faktörler, mamul stratejisi ve 

mamulün özellikleridir. ĠĢletmenin mamul stratejisinin üç özelliği; mamul sayısı, 

yeniden tasarım sıklığı ve yatırımın büyüklüğü, mamul geliĢtirme bütçesinin 
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belirlenmesine yardımcı olarak süreci etkilemektedir. Yeni mamuller eklemek, 

yeniden tasarım sıklığını hızlandırmak ve yüksek yatırım gerektiren mamul 

geliĢtirmek için bütçe artırılabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bütçe arttıkça 

hedef maliyetlemenin değeri de artmakta ve daha fazla sermaye risk altında 

olmaktadır. 

 

2.2.2.3.Parça düzeyinde hedef maliyetlemeyi etkileyen faktörler 

 

Parça düzeyinde hedef maliyetleme, daha çok iĢletmenin tedarikçilerle ilgili 

stratejilerinden etkilenmektedir. Tedarikçilerle ilgili stratejiler, yatay 

bütünleĢmenin derecesi, tedarikçiler üzerindeki güç, tedarikçilerle iliĢkilerin 

yapısı bakımından, parça düzeyindeki hedef maliyetlemeden elde edilecek 

faydayı etkilemektedir. Tedarikçiler üzerindeki güç, tedarikçilerin satıĢ fiyatını 

belirleyebilme derecesini kontrol etme bakımından da önemlidir. Bu nedenle 

iĢletmeler, tedarikçileri üzerinde sahip oldukları güç oranında, tedarikçiler 

üzerinde maliyet baskısı oluĢturabilirler ve hedef maliyetlemeden daha fazla 

fayda elde edebilirler(Cooper ve Slagmulder, 1997: 97). 

 

2.2.3.Hedef maliyetleme sürecinin yapısı 

 

Hedef maliyetleme sürecinin etkili olabilmesi için, son derece disiplinli bir süreç 

olması gerekmektedir. Sözü edilen disiplinli süreç, üç önemli adımı 

içermektedir(Cooper ve Slagmulder, 1997: 74). 

 Pazar düzeyinde hedef maliyetleme 

 Ürün düzeyinde hedef maliyetleme 

 Parça (BileĢen) düzeyinde hedef maliyetleme 

Yukarıda ifade edilen süreç aĢağıdaki açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

2.2.3.1.Pazar düzeyinde hedef maliyetleme 

 

Hedef maliyetleme süreci, pazar düzeyinde maliyetleme ile baĢlamaktadır ve bu 

süreçte esas amaç, gelecekteki mamullerin kabul edilebilir maliyetini 



27 

 

belirlemektir. Kabul edilebilir maliyet, mamulün hedef satıĢ fiyatında satıldığı 

takdirde istenen kar payını kazandırabilmesi için üretilmek zorunda olduğu 

maliyettir. 

 

Hedef maliyetleme sürecinin pazar düzeyi aĢamasında iĢletmenin, ne 

satacağını, kime satacağını, müĢterilerin mamulden ne beklediklerini, 

müĢterilerin mamul için ne kadar ödeyeceklerini ve mamulün maliyetinin ne 

olması gerektiği gibi mamulün tanımlanmasına ve hedeflerin belirlenmesine 

yönelik soruları cevaplandırması gerekmektedir(Clifton vd., 2004: 6). Bu 

nedenle pazar odaklı hedef maliyetleme, müĢteri ihtiyaçlarına odaklanmakta ve 

iĢletmenin ürün tasarımcıları ve tedarikçilerine piyasanın rekabetçi baskılarını 

artırmak için kabul edilebilir maliyet kavramını kullanmaktadır(Cooper ve 

Slagmulder, 1999: 24). Burada vurgulanmak istenen nokta, iĢletmenin 

tüketicileri temel alarak geliĢtirdikleri ürün ve hizmetler için satıĢ yapabilecekleri 

fiyattan sonra,  içinde bulundukları rekabet koĢullarında ayakta kalabilmelerini 

sağlayacak gerekli karı elde edebilmek için hangi düzeyde maliyetlere sahip 

olması gerektiğinin belirlenmesidir(Nalbantoğlu ve Bayazıtlı, 2005: 166). 

 

Hedef maliyetleme sürecinin pazar düzeyinde maliyetleme kısmı müĢterilere ve 

onların ihtiyaçlarına odaklanmaktadır ve kabul edilebilir maliyeti kullanarak 

pazardaki rekabetçi baskıyı, mamul tasarımcılarına ve tedarikçilere 

aktarmaktadır. Hedef maliyetlemenin amacı, mamulün yaĢamı boyunca yeterli 

kar payı elde etmesini sağlamak olduğundan, mamulü geliĢtirmek ve üretimine 

baĢlamak için gerekli yatırımı dahil ederek, mamulün satıĢ fiyatındaki 

değiĢiklikler ile üretim maliyetlerini dengelemek için yaĢam dönemi 

maliyetlemeden yararlanmaktır(Cooper ve Slagmulder, 1997: 87). 

 

2.2.3.2.Mamul düzeyinde hedef maliyetleme 

 

Mamul düzeyinde hedef maliyetleme sürecinde, mamul tasarımcıları kabul 

edilebilir maliyette iĢletmenin müĢterilerini memnun edecek ürünü geliĢtirmek 

için çareler bulmaya odaklanmaktadırlar. Ancak uygulamada bunu 
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baĢarabilmek her zaman mamul tasarımcıları için mümkün olmamaktadır. Bu 

yüzden mamul düzeyinde hedef maliyetleme süreci, iĢletmenin mevcut üretim 

tekniklerini, süreçlerini, maliyet yapısını ve tedarikçilerini göz önünde tutarak 

makul Ģekilde baĢarmayı beklediği bir hedef maliyete göre ürünün kabul 

edilebilir maliyetini artırmaktadır(Cooper ve Slagmulder, 1999: 27).  Bu nedenle 

mamul düzeyinde hedef maliyetleme süreci, pazar sürecinde belirlenen kabul 

edilebilir hedef maliyetin baĢarılabilir bir hedef maliyete nasıl dönüĢtürüleceğine 

odaklanmaktadır. Mamul düzeyinde hedef maliyetlere ulaĢmak için planlanan 

faaliyetler aslında bir ürünün kavram geliĢtirme, yapılabilirliğini test etme ve 

temel tasarım geliĢtirme aĢamaları boyunca meydana gelmektedir. Ürünün 

geliĢtirilmesine iliĢkin bu üç aĢama, üretime uygun ayrıntılı bir mamul tasarımına 

baĢlamadan önce meydana gelmekte ve ayrıntılı mamul tasarımı baĢladıktan 

sonra maliyet azaltımının odağı sürekli iyileĢtirme çabalarına kaymaktadırAnsari 

ve Bell, 1997: 26). 

 

Mamul düzeyinde hedef maliyetleme üç aĢamada ele alınabilir(Cooper ve 

Slagmulder, 1999: 27): 

 

 Mamul düzeyinde baĢarılabilir hedef maliyeti belirlemek, 

 Hedef maliyetin mümkün olduğu yerde karĢılanmasını sağlamak için 

hedef maliyetleme sürecini kontrol altında tutmak, 

 Değer mühendisliği ve değer mühendislik temelli maliyet azaltma 

teknikleri kullanarak fonksiyonellik ve kaliteden vazgeçmeksizin hedef 

düzeye göre ürünün maliyetini baĢarmak. 

 

Mamul düzeyinde baĢarılabilir bir hedef maliyeti belirlemek, iki önemli adıma 

sahip olan maliyet planlanmasını gerektirmektedir. Bu adımda, kabul edilebilir 

ve cari maliyetler arasındaki boĢluğu hesaplama ve bu boĢluğu analiz etme 

iĢlemi gerçekleĢmektedir(Ansari ve Bell, 1997: 43). Bu kapsamda öncelikle 

hedef maliyetlerin içeriğinin belirlenmesi ve maliyetlerin tahmin edilmesi 

gerekmektedir. Maliyet tahminlerinin doğruluk derecesi yüksek olmasa bile, 

ürünün kavram aĢamasında iken, maliyet tahminleri, tasarım ve maliyet azaltma 
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çabalarına yol göstermede son derece önemlidir. Tüm hedef maliyetleme 

sürecinin baĢarısı, nispeten bahsedilen tahminlerin istenen Ģekilde 

gerçekleĢmesine bağlıdır. Bu nedenle, ürün geliĢtirme sürecinin teknik 

yapılabilirlik aĢamasını ifade eden bu noktada daha sağlıklı maliyet 

tahminlerinin yapılabilmesi için yeterli ayrıntıda mamul kavram tanımlanarak 

mamulün teknik yapılabilirliğine iliĢkin temel tasarım taslak planlarının 

hazırlanmıĢ olması zorunludur(Shimizu ve Lewis, 1998: 9). 

 

2.2.3.3.Parça (Bileşen) düzeyinde hedef maliyetleme 

 

Hedef maliyetleme sürecinde mamul düzeyinde hedef maliyetlerin 

belirlenmesinden sonra hedef maliyetlerin ayrıĢtırılması aĢaması gelmektedir. 

Çoğu zaman mamul düzeyinde hedef maliyetleme süreci ile paralel olarak 

yürütülen bu aĢamada mamulü bileĢenlere ayırmak gerekmektedir(Lucansky 

vd., 2002: 47). BileĢen düzeyinde hedef maliyetleme olarak ifade edilen bu 

aĢamada, toplam ürün için belirlenen hedef maliyetler müĢteri talepleri 

doğrultusunda ürünün bileĢenlerine, bir baĢka ifadeyle, ürünün her fonksiyon ya 

da alt parçalarına kadar indirgenerek tahsis edilmektedir. Bunun nedeni 

belirlenen hedef maliyetin toplam düzeyde çözülmemiĢ bir yapıda oluĢu ve bu 

yapısıyla ne maliyet kontrolüne ne de yönetimine izin vermesidir(Can, 2004: 

87). Aynı zamanda bu aĢama, ürünün fonksiyonellik, özellik, hedef maliyetleri 

ve müĢteri isteklerini uyumlaĢtırmaya yönelik teknik ve fonksiyonel özelliklerinin 

test edilerek tasarımların onaylandığı nihai tasarım aĢamasını ve yığın üretim 

için son değerlendirmelerin yapıldığı deneme üretimi aĢamasını da 

içermektedir(Lucansky vd., 2002: 47). 

 

Tasarımlar için hedef maliyetler belirlendikten sonra, “bileĢen düzeyinde hedef 

maliyetleme süreci, yeterli bir kar marjını gerçekleĢtirecek istenen kalite ve 

fonksiyonellikte ve hedef maliyetleri karĢılayan bileĢenleri tasarlamak ve 

üretmek için maliyet baskılarını tedarikçilere aktararak tedarikçilerin çözüm 

yolları bulması için yardımcı olmayı ve kontrol altında tutmayı 

sağlamaktadır(Dekker ve Smidt, 2003: 295). Bu aĢamada özellikle üründe yer 
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alan, tasarımı tamamlanan alt montaj parçaları, tedarikçilerden sağlandığından 

dolayı tedarikçilerle daha yakından iliĢki gerektirmektedir. Bu nedenle nihai 

tedarikçilerin seçimi ve yönetimi bu aĢamanın önemli bir parçasıdır(Hergeth, 

2002: 6). 

 

Mamul için belirlenen toplam hedef maliyetin bileĢenlere ayrıĢtırılmasından 

önce müĢteri talep ve beklentilerinin kesin olarak açıklığa kavuĢturulması 

önemlidir. Bu ise mamul fonksiyonları ve parçalarının belirlenmesi ile mümkün 

olmaktadır. Mamul fonksiyonları mamulün neler yapılabildiğini veya 

yapabileceğini ortaya koyan soyut özellik veya niteliklerdir. MüĢteri talep ve 

beklentileri doğrultusunda geliĢtirilen mamul fonksiyonları, müĢterilerin 

mamulden ne beklediklerini gösterirken, mamulden beklenen fonksiyonların 

hangi mamul mekanik ve teknik unsurları tarafından yerine getirileceğini ise 

mamul ana parçaları göstermektedir(Koçsoy, 2008: 130). Mamul ana yapısını 

oluĢturan bu mekanik ve teknik unsurlar, diğer bir değiĢle mamul ana parçaları 

da, mamulün karmaĢıklığına göre genellikle mamulü tamamlayan birçok alt 

parçaya ayrılabilmektedir(Can, 2004: 88). Mamul fonksiyonları da sert (fiziksel) 

fonksiyonlar ve yumuĢak (elveriĢli) fonksiyonlar olarak ikiye ayrılmakta ve sert 

fonksiyonlar mamulün teknik baĢarısının değerini, yumuĢak fonksiyonlar ise 

kullanıcı dostu olma gibi mamulün müĢteri gözündeki değerini 

tanımlar(Bilginoğlu, 1994: 12). 

 

2.2.4.Hedef maliyetleme sürecinde mamul geliĢtirme döngüsü 

 

Hedef maliyetleme sürecinin yukarıda baĢlıklar altında ifade edildiği üzere 

sadece pazar düzeyinde, mamul düzeyinde ve parça düzeyinde ele alınması 

yeterli değildir. Bu süreçte hedef maliyetleme, aĢamaları itibariyle birbirini 

izleyen ve de tekrarlamalardan oluĢan bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır ki 

bu da hedef maliyetlerin belirlenmesinde son derece önemlidir. Hedef 

maliyetlerin belirlenmesinde, iĢletme uzun dönemli kar hedeflerini karĢılamasını 

sağlayacak ürün özellikleri, kalitesi ve satıĢ fiyatını yeniden değerlendireceği 

için her bir aĢama tekrar tekrar gözden geçirilerek ve gerektiğinde önceki 
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adımlara geri dönülerek gerekli düzeltmelerin yapılması gerekebilecektir(Cooper 

ve Slagmulder, 1999: 79). Bu kapsamda, mamul geliĢtirme döngüsü, iĢletme 

düzeyinde stratejik planlama ile baĢlamaktadır. Stratejik planlama süreci de, bir 

iĢletmenin pazar taleplerini karĢılamak ve karlı kalabilmek için ulaĢması gereken 

hedeflerini tanımlamaktadır. ĠĢte hedef maliyetleme de, bu hedefleri baĢaracak 

araçları ssağlamaktadır. Böylece hedef maliyetleme pazar trendleri, müĢteri 

ihtiyaçları, teknolojik geliĢmeler ve kalite gereksinimleriyle ilgili stratejik 

değiĢkenleri müĢterilerin fiyat, kalite ve zaman beklentilerini karĢılayan bir ürün 

tanımlamaya dahil etmektedir. Bu nedenle hedef maliyetleme süreci, 

müĢterilerin nasıl tatmin edileceği, pazar payının nasıl elde edileceği, gereken 

karların nasıl sağlanacağı ve maliyetlerin nasıl planlanıp yönetileceği ile ilgili eĢ 

zamanlı bir planlamadan meydana gelmektedir(Koçsoy, 2008: 79). Bundan 

hareketle hedef maliyetleme sürecinde önemli bir yeri olan mamul geliĢtirme 

döngüsü aĢağıdaki gibi 4 aĢamada gerçekleĢtirilmektedir(Ansari, 1997: 21): 

 

 Mamul Stratejisi ve Kar Planlaması 

 Mamul Kavramı ve Yapılabilirliği 

 Mamul Tasarımı ve GeliĢtirilmesi 

 Üretim ve Lojistik 

 

Mamul geliĢtirme döngüsünde ilk aĢama mamul stratejisi ve kar planlamasıdır. 

Bu aĢamada mamul planlamasının yapılarak mamul stratejisi ve kar planlarının 

oluĢturulması ve bir mamul kavramının tanımlanarak mamuller için kabul 

edilebilir maliyet hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir(Ansari, 1997: 21). 

Ġkinci aĢamada, mamul kavramı ve yapılabilirliği test edilirken, mamulün 

fonksiyonelliği ve kalitesinin iĢletme müĢterilerine tam olarak açıklanabilmesi 

için yeni mamul tasarımı yeterince geliĢtirilmiĢ olmalıdır. Aynı zamanda bu 

aĢamada yaĢam döngüsü maliyetleri, teknolojik gereksinimler ve yatırım 

ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır. Üçüncü aĢama olan tasarım ve geliĢtirme 

aĢamasında, tasarım boyunca kabul edilebilir maliyetlerin hesaplanması ve 

mamul geliĢtirmeye dönük fikirlerin ortaya konulması gerekmekte ve üretim 

süreçlerinin tasarlanması ve tedarik zinciri ile ilgili düzenlemelerin 
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tamamlanması gerekmektedir(Ansari, 1997: 22). Son aĢama ise üretimin 

baĢlamasını ve dağıtım kanallarının devreye girmesini içermektedir. Tabi bu 

süreçte pazara dönük araĢtırmalar ve müĢterilerden gelen geri bildirimler mamul 

geliĢtirme sürecinde dikkate alınacak ve döngünün yeniden tasarlanması 

gerekebilecektir. 

 

 

 

Şekil 1. Hedef Maliyetleme Sürecinin 3 Temel Düzeyi ve Mamul Geliştirme 

Döngüsü 

 

Kaynak: Cooper, Slagmulder: “Develop Profitable New Products with Target Costing”. s. 

24;‟den aktaran Koçsoy, 2008: 79. 

 

Hedef maliyetleme sürecinin mamul geliĢtirme döngüsüyle çok yönlü etkileĢimci 

yönünden dolayı faaliyetlerin çoğu eĢ zamanlı ya da paralel meydan 

gelmektedir. Cooper, Slagmulde, Chew, Lucansky, Clifton gibi birçok yazar, 

farklı faaliyetlerin bu karĢılıklı etkileĢimine karĢın, hedef maliyetleme sürecini, 

pazar düzeyinde, mamul düzeyinde ve parça düzeyinde olmak üzere 3 temel 

düzeyde ele almıĢlardır. Hedef maliyetleme süreci aynı zamanda iĢletmenin 

stratejik planlama ve mamul geliĢtirme süreciyle birlikte meydana gelmektedir. 

Bu nedenle Ansari ve Lucansky hedef maliyetleme düzeyinin bu 3 temel 

düzeyini ġekil.1 „de görüldüğü gibi mamul geliĢtirme sürecinin aĢamaları ile 
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birlikte değerlendirmektedirler(Koçsoy, 2008: 78). Bunları bir bütün olarak 

düĢündüğümüzde, hedef maliyetleme sürecinde gerçekleĢen iĢlem ve 

aĢamaların daha iyi kavranabilmesi için, çalıĢmanın üçüncü bölümü olan model 

tasarımında da tekrar ele alınacağı hatırlatılarak, süreç, bundan sonra mamul 

geliĢtirme döngüsü olan 4 baĢlık altında yürütülecek ve sistem buna göre 

tasarlanacaktır. 
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Ġkinci Bölüm 

Hedef Maliyetleme Açısından Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; bilgi sistemleri ve bundan hareketle muhasebe bilgi 

sisteminin genel yapısı, özellikleri ve muhasebe bilgi sisteminde veri ve bilgi 

akıĢı ile muhasebe bilgi sisteminin geliĢtirilmesine yönelik açıklamalar yer 

alacaktır. Ardından hedef maliyet yaklaĢımında muhasebe bilgi sistemine 

duyulan gereksinim ile beraber hedef maliyet ile muhasebe bilgi sisteminin 

bütünleĢtirilmesi konusu açıklanacaktır. 

 

1.Bilgi, Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Günümüzün bilgi sistemleri, bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin kaynaĢmasıyla 

oluĢan bir sistem yaklaĢımı çerçevesinde geliĢimini sürdürmektedir. Bundan 

dolayıdır ki bilgi sistemleri; teknolojide, iletiĢimde, ekonomik, sosyal yaĢamda 

meydana gelen değiĢiklikler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni taleplerle 

birlikte iĢletmelerin bilgi ihtiyaçlarını karĢılamaya devam etmektedir. ĠĢletme 

yönetimi ile ilgili en önemli bilgi kaynağının muhasebe bilgi sistemi olduğu da 

unutulmamalıdır. Bu nedenle, iĢletme yönetimindeki baĢarının ilk ve en önemli 

Ģartı, doğru ve güvenilir bilgiyi, bilgi kullanıcılarına istenilen yer ve zamanda 

sağlamaktır. Bu amaca ulaĢmanın en önemli araçlarından birisi muhasebe bilgi 

sistemidir. Bu kapsamda, aĢağıda bilgi sistemleri ve muhasebe bilgi sisteminin 

genel yapısı açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

1.1.Bilgi ve Bilgi Sistemleri 

 

Bilgi, bilgi sistemlerinin temel kaynağıdır. Bilgi, geçmiĢten günümüze insanların 

sosyal hayatlarında ve faaliyetlerinde önemli bir yer teĢkil etmiĢ ve son yıllarda 

önemi giderek artmıĢ bulunmaktadır. GeçmiĢte fiziki güce, toprağa, makineye 

sahip olan bireyler ve iĢletmeler güçlü sayılırken; günümüzde günü kaynağı 

bilgiye doğru kaymıĢ bulunmaktadır(Bayram, 2010: 286). Bu bağlamda bilgi,  
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sürekli üretilebilen, artan, iletiĢim yoluyla taĢınan, bölünebilen, paylaĢılabilen ve 

üretim faktörleri ile ikame edilebilen bir ürün halini almıĢtır(Güredin, 1994: 4). 

 

Zamanlı, ilgili, doğru, güvenilir bilgi; iĢletme yönetiminin planlama, örgütleme, 

yürütme ve kontrol iĢlevlerinin yürütülmesinde çok önemli rol oynamaktadır 

çünkü bilgi olmaksızın, yönetimin, ileriye dönük planları oluĢturma, bu planları 

uygulama, izleme ve kontrol etme olanağı yoktur(Sürmeli vd.,2010: 4). Ayrıca 

yönetime sunulacak bilgilerin güvenilirliği, verilecek kararların doğruluk payını 

artırmıĢ olacaktır. Bu bakımdan Ģekli ne olursa olsun bilgi; ilgili, zamanlı, doğru, 

bütün ve özet özelliklere sahip olmalıdır(Sürmeli vd., 2010: 15). 

 

Bilgi sistemleri kendilerinden daha küçük sistemleri bünyesinde 

barındırmaktadırlar. Sistem hiyerarĢisi olarak adlandırılan bu durum, “her sistem 

kendinden daha büyük diğer bir sistemin alt sistemidir” ifadesiyle 

tanımlanmaktadır(Karagül, 2006: 33). Birbirleriyle iliĢki içinde olan sistemler, 

sürekli bilgi alıĢveriĢi içindedirler. Bir sistemin çıktısı diğer bir sistemin girdisi 

olabilmektedir. Bu Ģekilde bir sistem hiyerarĢisinin olmasındaki amaç, her bir 

sistemin kendine ait özel fonksiyonları yerine getirmesi ve ait olduğu sistemin 

iĢleyiĢine destek sağlamasıdır. 

 

Bilgi sistemleri; karar vermede, iĢlemlerin kontrolünde, problemlerin çözümünde 

önemli role sahiptirler. Bunun yanında bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri 

kavramları, çoğu zaman birbirinin yerine kullanıldığı halde, birbirlerinden farklı 

kavramlardır. Bilgi teknolojileri, bilgi sistemlerinin iĢleyebilmesi için gerekli olan 

farklı donanım bileĢenlerini kapsamaktadır ve iĢletmelerin amaçlarına ulaĢmada 

ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımlardan oluĢmaktadırlar(Besler, 2009: 19). 

 

1.2.ĠĢletmeler için Bilgi Sistemlerinin Gerekliliği 

 

ĠĢletmelerdeki bilgi sistemleri, iĢletmelerin faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilgileri 

üretmektedirler. ĠĢletme yönetiminin bilgi ihtiyaçlarını karĢılamak için oluĢturulan 

bilgi sistemleri, iĢletmenin diğer birimlerine de bilgilerin iletilmesi görevini 
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üstlenmektedir. Günümüzde iĢletmelerin amaçlarına ulaĢabilmek için 

faaliyetlerinin artmıĢ olması, bilgi sistemlerinin de fonksiyonlarını artırmıĢ 

bulunmaktadır. Bu bağlamda bilgi sistemleri, yönetim, planlama ve karar 

vermede rasyonel bir yaklaĢım sağlanması ve uygulamaların hızlı ve verimli 

yapılmasına imkan tanımaktadır. 

 

Ülkemizde ve geliĢmekte olan ülkelerde bilgi sistemlerine olan talep, günden 

güne artmaktadır. Küresel ekonominin ortaya çıkması ile birlikte bilgi ve bilginin 

üretilmesi konuları daha da önemli hale gelmiĢ bulunmaktadır. Dolayısıyla 

dünya ekonomisindeki küreselleĢme, iĢletmeler için bilginin değerini önemli 

ölçüde artırmıĢtır. ĠĢletmelerin ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde 

yönetilmeleri açısından, iĢletme faaliyetlerinin bütünleĢtirilmesi, yürütülmesi ve 

kontrol edilmesi için gerekli olan doğru, zamanlı ve güvenilir iletiĢim ve yönetim 

gücünü sağlamada en önemli unsur bilgi ve bu bilgiyi üreten bilgi sistemleri 

olmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 3). ĠĢletmelerde bilgi sistemleri, yönetimin ihtiyaç 

duyduğu bilgileri, iĢletmenin makro ve mikro çevresinden toplayan, organize 

eden, özetleyen ve ihtiyaç duyan alt sistemlere ve yöneticilere raporlayan 

sistemlerdir(Demirhan, 2002: 118). ĠĢte bundan dolayıdır ki, iĢletme 

yöneticilerinin görevi, iĢletmenin amaçları doğrultusunda kaynakları en iyi 

Ģekilde kullanmak ve iĢletme faaliyetleri için gereken bilgileri sağlamak, üretmek 

ve de bu bilgilerden faydalanmaktır.  

 

ĠĢletme yönetimi, ilgili kiĢi ve kuruluĢlar için gerekli olan bilgilerin etkin bir Ģekilde 

toplanmasını, düzenlenmesini, karar sürecinde kullanılmasını gerektirmektedir. 

Ancak, bunun yanında yönetim fonksiyonu, bu bilgilerin toplanmasını, 

kaydedilmesini, iĢlenmesini, iletilmesini de içermektedir. Bu nedenle, bilgi 

gereksinmeleri, küreselleĢme ve küreselleĢmenin getirdiği yeni oluĢumlar; bilgi 

iĢlem ve iletiĢim teknolojilerinin getirdiği yeni olanaklar gibi temel olgular 

Yönetim Bilgi Sistemleri kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Bu kavram, özellikle yakın 

geçmiĢten baĢlayarak bugün çok büyük önem kazanmıĢ bulunmaktadır ve bu 

önem gelecekte de artarak devam edecektir(Sürmeli vd., 2010: 4). Ġzleyen 

baĢlıkta bu konu daha detaylı ele alınacaktır. 
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1.3.Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Yönetim bilgi sistemleri; iĢletme yöneticilerine, karar verme mekanizmasında 

olanlara gerekli olan bilgiyi hızlı, doğru, güvenilir bir Ģekilde toplayan, analiz 

eden ve sonuçları rapor eden bir sistemden meydana gelmektedir. Bu sistemler 

iĢletme içine ve dıĢına yönelik bilgiler üreten sistemlerin oluĢturduğu bir 

bütünden oluĢmaktadır. ĠĢletmeler; faaliyet sistemlerine, faaliyet hacimlerine ve 

yoğunluğuna, örgütlenme Ģekillerine, yönetim anlayıĢlarına, yasal 

düzenlemelere ve içinde bulundukları diğer koĢullara göre, birçok alt bilgi 

sistemi geliĢtirmek, kurmak, çalıĢtırmak ve izlemek durumundadırlar(Sürmeli 

vd., 2010: 27). ĠĢletmeler için yönetim bilgi sistemlerini oluĢturan temel sistemler 

beĢ grupta toplanabilir. Bunlar; üretim bilgi sistemi, pazarlama bilgi sistemi, 

insan kaynakları bilgi sistemi, finans bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sistemidir. 

Yönetim bilgi sistemlerini oluĢturan alt sistemler ġekil 2.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Şekil 2. Yönetim Bilgi Sistemini Oluşturan Alt Sistemler 

 

 

 

 

 

YÖNETĠM BĠLGĠ 

SĠSTEMĠ 

 

 

ÜRETĠM 

 BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

 

 

FĠNANS BĠLGĠ 

SĠSTEMĠ 

 

 

MUHASEBE 

BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

 

ĠNSAN 

KAYNAKLARI 

BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

 

 

PAZARLAMA 

BĠLGĠ SĠSTEMĠ 
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1.3.1.Üretim bilgi sistemi 

 

ĠĢletmeler tarafından her türlü mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi, üretimi 

oluĢturmaktadır. Dolayısıyla üretim, sadece girdiler üzerinde yapılan fiziksel 

değiĢiklikler değil, kullanıcılarına yarar sağlayan, değer kazandıran somut veya 

soyut ürünlerin elde edildiği faaliyetlerden meydana gelmektedir(Ülgen ve 

Mirze, 2004: 287). 

 

Üretim bilgi sistemi, iĢletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara iliĢkin 

girdilerin (hammadde, malzeme vb.) iĢletme içindeki fiziksel akıĢlarına (fiziksel 

dönüĢümlerine) iliĢkin bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir(Sürmeli vd., 

2010: 30). Bu sistem, üretimin planlanması, denetimi, stok kontrolü ve yönetimi, 

kalite kontrol gibi faaliyetleri yerine getiren sistemdir. Ayrıca, üretim bilgi sistemi 

de aĢağıdaki 6 alt bilgi sistemlerinden oluĢmaktadır(Özbek, 1992: 121): 

 

 Üretim planlama sistemi 

 Stok kontrol sistemi 

 Mamul geliĢtirme sistemi 

 Stok yönetim sistemi 

 Satın alma sistemi 

 Dağıtım sistemi  

 

1.3.2.Pazarlama bilgi sistemi 

 

Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama yöneticilerine sorumluluk alanlarına ait 

konularda karar alırken yardımcı olabilecek, iĢletme içi veya iĢletme dıĢı 

kaynaklardan sağlanan, iĢletme için uygun kullanılabilir, düzenli bilgilerin 

saklanması ve istenildiğinde yöneticilere sunulmasını sağlayan bir bilgi 

sistemidir(Ġslamoğlu, 2008: 461). Bir diğer tanıma göre, pazarlama bilgi sistemi; 

malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akıĢları, 

satıĢ öncesi ve sonrası hizmetleri; pazar araĢtırması, yeni ürünlerin 

geliĢtirilmesi, satıĢ planlaması, reklam ve tanıtım, fiyatlama, satıĢ analizleri, 
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satıĢlar, satıĢ sonrası hizmetler ve en az maliyetle en fazla müĢteri memnuniyeti 

gibi iĢletme faaliyetlerine iliĢkin bilgiler sağlamaya yönelik bir bilgi 

sistemidir(Sürmeli vd., 2010: 30). 

 

Pazarlama bilgi sisteminin baĢarısı, sisteme giren bilgilerin karar alma 

konumunda olan yöneticiler tarafından algılama ve uygulamadaki doğru 

kullanımına bağlı olmaktadır. Bir iĢletmede pazarlama bilgi sisteminin 

amaçlarını Ģu baĢlıklar altında toplamak mümkündür(AltıntaĢ, 2005:15): 

 

 Karar verme sürecine destek sağlamak 

 Planlama sürecini yapısal hale getirmek 

 Mevcut bilgileri etkin kullanmak 

 Yeni bilgi ihtiyacını belirlemek 

 ĠletiĢim ortamını sağlamak 

 Öğrenen bir çevre oluĢturmak 

 

1.3.3.Ġnsan kaynakları bilgi sistemi 

 

ĠĢletmeler faaliyetlerini yerine getirirken kullandıkları en önemli kaynak, insan 

kaynağıdır. Bundan hareketle, insan kaynakları bilgi sistemi, insan kaynaklarına 

iliĢkin ihtiyaç duyulan bilgilerin bir araya getirilmesi, bu bilgilerin muhafazası ve 

istenilen yer zamanda sunulmasını içermektedir. Ġnsan kaynakları bilgi sistemi, 

insan kaynağının planlanmasından baĢlayarak, iĢe alma ve yerleĢtirme, sürekli 

eğitim, ücret yönetimi, güvenlik ve sağlık, endüstri iliĢkileri, kariyer planlama ve 

geliĢtirme, sosyal hizmetler, yönetim ve örgüt geliĢtirme, performans yönetimi 

ve sendikal iliĢkiler gibi insan kaynakları konularında gerekli bilgilerin 

toplanmasını, iĢlenmesini ve bu bilgilere gereksinim duyanlara aktarılmasını 

sağlayan bir sistemdir(Sürmeli vd., 2010: 31). Bu sistem sayesinde iĢletme 

yöneticileri, insan kaynağı ihtiyacını karĢılama amacıyla planlama yapmakta, 

çalıĢanlarının potansiyellerini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmakta ve 

iĢletmenin bir bütün olarak insan kaynakları politikalarına yön vermektedirler. 
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1.3.4.Finans bilgi sistemi 

 

ĠĢletmeciliğin günümüzde geldiği noktada, iĢletme varlık ve kaynakların yönetimi 

büyük önem kazanmıĢtır. ĠĢletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin 

koĢulu, sahip oldukları varlık ve kaynaklarını doğru Ģekilde kullanmasıyla 

mümkün olmaktadır. Bu noktada finans,  iĢletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek 

için ihtiyaç duydukları fonları en uygun Ģartlarda elde etmek ve bu fonları en 

etkin Ģekilde kullanmaktır(Ceylan, 2003: 2). 

 

Finans bilgi sistemi, iĢletmedeki finans yöneticilerine, iĢletmenin gereksinim 

duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların tahsisi ve 

kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistemdir. Esas itibariyle finans bilgi sistemi, 

iĢletmenin gereksinim duyduğu parasal kaynakların tedariki, bu kaynakların 

uygun iĢletme varlıklarına yönlendirilmesi, bunların kontrol ve denetimini 

sağlayan bütünleĢik bir sistemdir(Sürmeli vd., 2010: 31). 

 

Finans bilgi sistemi, muhasebe bilgi sisteminin bilgisinden en çok yararlanan 

sistem konumundadır. Finans kararlarında kullanılan bilgilerin çoğu, muhasebe 

bilgi sisteminden sağlanmaktadır. Finans bilgi sistemi, gerek kendi ürettiği 

bilgiler gerekse muhasebe bilgi sisteminden aldığı bilgiler çerçevesinde 

iĢletmenin amaçlarına yönelik politikalara yön vermektedir. 

 

1.3.5.Muhasebe bilgi sistemi 

 

Muhasebe bilgi sistemi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi 

geleneksel muhasebe disiplinlerini içine alan ve yönetim bilgi sistemleri içinde 

en önemli ve en eski olan bilgi sistemidir(Gökdeniz, 2005: 87). Muhasebenin 

tanımında da, muhasebenin bir sistem olduğu açıkça ifade edilmektedir. 

Muhasebe bilgi sisteminde, iĢletme yöneticilerine, iĢletmenin varlık ve 

kaynaklarının oluĢumu, kullanıĢ biçimi, meydana gelen artıĢ ve azalıĢlar ve 

iĢletmenin mali durumunu açıklayan bilgiler ortaya konulmaktadır. 
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Muhasebe bilgi sistemi bir iĢletmenin finansal iĢlemlerini kaydetmekte kullanılan 

bir sistemdir. Bu sistem metotları, kontrol sistemlerini ve muhasebe tekniklerini, 

bilgisayar ve teknolojik yazılımlar olan bilgi sistem teknolojileriyle 

birleĢtirmektedir. Ayrıca bu sistem, iĢletmelerde yer alan diğer bilgi sistemlerine 

göre en çok geliĢen bilgi sistemidir. Bu sistem çalıĢmanın önemli konu 

baĢlıklarından birini oluĢturduğu için bu konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi izleyen 

baĢlıkta yer alacaktır. 

 

2.Muhasebe Bilgi Sisteminin Genel Yapısı 

 

Ekonomi alanında yaĢanan geliĢmeler ve yönetsel değiĢiklikler iĢletmelerin 

yönetim süreçlerini etkilemektedir. Bir süreç olarak muhasebe de, bu geliĢim ve 

değiĢimden hareketle, geleneksel fonksiyonu olan defter tutma iĢlevinden, 

finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden beslenen 

bütünleĢik bir sistem konumuna gelmiĢtir. Dolayısıyla, bilgi kullanıcılarına 

kaliteli, zamanında ve düĢük maliyetle en verimli, ve hızlı yoldan bilgi sağlama 

amacı, muhasebe bilgi sisteminin temel özelliği konumuna gelmiĢtir. Böylelikle 

iĢletmelerin etkinliği artmakta ve rekabette de büyük üstünlükler elde 

edilmektedir. Bu kapsamda, aĢağıda muhasebe bilgi sisteminin özellikleri, 

niteliği, alt sistemleri ve muhasebe bilgi sistemindeki süreçler ile muhasebe bilgi 

sisteminin geliĢtirilmesi konularındaki açıklamalara yer verilecektir. 

 

2.1.Muhasebe Bilgi Sisteminin Tanımı ve Niteliği 

 

Günümüz iĢletmelerinde bilgi, en temel bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir. Her biri ayrı bir ekonomik değer olan iĢletmeler, 

belirledikleri amaçlarına ulaĢabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. 

ĠĢletmeler, ihtiyaç duyulan bilgiyi iĢletme dıĢından ve iĢletme içinden temin 

edebilmektedir ancak faaliyetlerin yerine getirilmesi hususunda en çok ihtiyaç 

duyulan bilgiyi muhasebe bilgi sisteminden elde etmektedirler. Bu açıdan 

düĢünüldüğünde muhasebe bilgi sistemi, iĢletme için stratejik bir değere sahip 

olmaktadır. 
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Muhasebe bilgi sistemi; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim 

muhasebesi ile ilgili mali nitelikteki tarihi (geçmiĢe ait) ve tahmini (ileriye dönük) 

verileri, bilgi kullanıcılarının beklentilerini karĢılayacak özellik ve niteliklerde 

bilgilere dönüĢtüren, raporlayan ve ilgili kiĢilere sunan; hasılat-satıĢlar-alacaklar, 

harcama-satın alma-borçlar, ücret, duran varlıklar-amortisman, üretim 

maliyetleme, maliyet kontrolü, iĢçilik giderleri gibi alt bilgi sistemlerinin 

oluĢturduğu bir bilgi sistemidir(Sürmeli vd., 2010: 32). Bir diğer tanıma göre, 

muhasebe bilgi sistemi, iĢletme süreçlerinin muhasebe yönünü yansıtmaktadır. 

Bu yönüyle, bir iĢletmenin, iĢletme faaliyetleri ile ilgili verileri topladığı, kayıt 

altına aldığı ve verileri bilgiye dönüĢtürerek iç ve dıĢ bilgi kullanıcılarına ihtiyaç 

duydukları bilgileri kaliteli olarak sağlamaya çalıĢtığı bir iĢletme bilgi 

sistemidir(Romney vd., 1997: 2). Ayrıca, muhasebe sistemi, muhasebeciler 

aracılığıyla, devlet tarafından belirlenen yasalar ve standartlar çerçevesinde, 

iĢletmenin faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kaydedilmesi ve açıklanması için 

tasarlanmıĢtır. Muhasebe bilgi sistemi ise verileri girdi-iĢlem-çıktı akıĢına tabi 

tutmaktadır. Bu akıĢla çeĢitli belgelerden elde edilen verilerin sisteme giriĢi 

yapılmakta, bilgi iĢlem faaliyetleri ile kayda alınarak çıktılar haline 

dönüĢtürülmekte ve raporlar halinde ilgililere sunulmaktadır(Gökdeniz, 2005: 

87). ġekil 2.2‟de muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı gösterilmiĢtir. Buna 

göre iĢletme içinde veya dıĢında gerçekleĢen parasal olaylar muhasebe bilgi 

sisteminde girdi olarak kullanılmakta, birtakım iĢlemler sonucunda çeĢitli çıktılar 

(raporlar) elde edilmekte ve bu çıktılar iĢletme içindeki ve dıĢındaki bilgi 

kullanıcılarına sunulmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminin doğrudan yönetimin iç 

bilgi ihtiyacını karĢılamaya, iĢletme faaliyetlerini ölçme ve kontrol etmeye 

yönelik bilgi üretme iĢlevleri yanında, iĢletme dıĢındaki tarafların bilgi 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bilgi üretme iĢlevi de bulunmaktadır. 

ĠĢletmelerle ilgili çıkar gruplarının amaçları, ekonomik amaçlar niteliğindedir. 

ĠĢletme ile ilgili dıĢ çıkar grupları kendi çıkarlarını korumak bakımından iĢletme 

hakkında doğru, güvenilir, ilgili bilgilere zamanında sahip olmak istemektedirler 

çünkü verecekleri ekonomik kararların temeli, muhasebe bilgi sistemine 

dayanmaktadır(Bodnar ve Hopwood, 1998: 55). 
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Şekil 3. Muhasebe Bilgi Sisteminin Genel Yapısı 

 

Kaynak: Sürmeli vd., 2010: 58. 
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2.2.Muhasebe Bilgi Sisteminin Amacı 

 

Muhasebe bilgi sisteminin temel amacı, ticari faaliyetleri belgelendirmek ve bu 

faaliyetlerin iĢletmenin finansal yapısında meydana getirdiği değiĢiklikleri 

kaydedip raporlamaktır. Temel amacı kapsamında, bilgi kullanıcılarının etkili 

kararlar almalarını sağlayacak verilerin toplanması, iĢlenmesi ve ilgililere 

raporlanması de gerekmektedir. Muhasebe bilgi sistemi, bu kararlara esas 

oluĢturacak biçimde iĢletmenin finansal bilgilerini toplamakta, bunları iĢleyerek 

elde ettiği bilgileri zamanında, yerinde, tam ve doğru olarak ihtiyacı olan bilgi 

kullanıcısına iletmektedir(Yılancı, 1991: 103). Muhasebe bilgi sisteminin temel 

amacı ile birlikte aĢağıdaki amaçlarından da söz edilebilmektedir(Romney vd., 

1997: 5): 

 

 Ekonomik faaliyetlerin tanımlanması, verilerin toplanarak kaydedilmesi 

 Bilgilerin zamanında elde edilmesi ve finansal raporlamaya uygun Ģekilde 

sınıflandırılması 

 ĠĢlem faaliyetlerinin ve değerlerinin ölçümü 

 ĠĢlemlerin dönemsellik ilkesine uygun Ģekilde ilgili oldukları dönemde 

kayıt altına alınması 

 Finansal tabloların Ģeffaflık ilkesine uygun Ģekilde hazırlanması ve 

sunulması 

 

Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin, bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını 

karĢılayacak yapıda olması gerekmektedir. Bu kapsamda raporlar hazırlanırken 

sadece iĢletme içi değil iĢletme dıĢındaki bütün bilgi kullanıcılarının ihtiyaçları 

dikkate alınmalıdır. 

 

2.3.Muhasebe Bilgi Sisteminin Unsurları 

 

Bir sistemin unsurları, birbirine bağlı, sistemin çalıĢmasını sağlayan ve ona 

iĢlerlik kazandıran elemanlarıdır. Bundan hareketle sistemin çalıĢması, onu 

oluĢturan unsurlarla mümkün hale gelmektedir. Bir sistem olarak muhasebe 
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bilgi sisteminin iĢlerliği, onu oluĢturan unsurlara bağlı olmaktadır. Muhasebe 

bilgi sisteminin unsurları, insan kaynakları, iletiĢim araçları, donanım ve yazılım 

ile raporlardan oluĢmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 59). 

 

2.3.1.Ġnsan kaynakları 

 

Ġnsan, birçok sistemde olduğu gibi muhasebe bilgi sisteminde de en önemli 

unsuru oluĢturmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler, iĢletmenin iç 

ve dıĢ bilgi kullanıcılarına sunulmaktadır. Dolayısıyla bilginin doğru, güvenilir, 

anlaĢılır ve zamanlı olmasının önemi büyüktür. Bu kapsamda, iĢletmelerde 

böylesi bir faaliyeti yerine getirecek unsur olan insan kaynağında, bazı 

niteliklerin bulunması gerekmektedir. Alanında eğitim almıĢ bir muhasebe 

personeli zihinsel ve analitik yetenek, kavramsal anlama, iletiĢim yeteneği ve 

tarafsızlık gibi kiĢisel özelliklerle beraber, bilgi ve fikir birikimine, bir baĢka 

ifadeyle, mesleki açıdan teknik yeterliliğe sahip olmalıdır(ġengel, 2011: 170). 

 

Muhasebe bilgi sisteminin kurulmasında, iĢletilmesinde ve geliĢtirilmesinde en 

önemli unsur insandır. Ġnsan aynı zamanda sistemin diğer öğelerinin 

amaçlandığı gibi çalıĢmasını sağlayan ve dengesini kuran bir unsurdur. 

Muhasebe bilgi sisteminin nihai hedefi olan doğru ve güvenilir bilgi üretme 

hedefine kavramsal unsurlara uyulmasıyla ulaĢılabilecektir, aksi halde sistemin 

fiziki unsurları yeterli bile olsa hedef gerçekleĢmeyecektir(Sevim, 2005: 211). 

 

2.3.2.ĠletiĢim araçları 

 

ĠletiĢim araçları, veri ve bilgilerin toplanması ve bilgi iĢlem faaliyetlerine tabi 

tutulması için gerekli belgeleri ifade etmektedir. Bu belgeler, muhasebe bilgi 

sisteminin aĢamalarında yapılacak iĢlemler için ortam oluĢturmaktadırlar. 

Muhasebe bilgi sistemi açısından iletiĢim araçları; iĢlemlerin, zaman, nitelik, 

nicelik gibi değiĢik yönlerini ortaya koymak suretiyle veri ya da bilgileri somut 

hale getirerek kanıtlanabilir hale getirmektedirler.  
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ĠletiĢim araçları, iĢletme faaliyetlerine iliĢkin verilerin kaynağı olan ve ilk kayıtta 

kullanılan fatura, gider makbuzu, çek, poliçe gibi ilk iĢlem belgeleri ile verilerin 

kaydedilmesi ve iĢleme tabi tutulması için kullanılan ve sürekliliği olan yevmiye 

defteri, büyük defter gibi kayıt belgelerinden oluĢmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 

60). 

 

2.3.3.Donanım ve yazılım 

 

Teknolojik geliĢmelerden etkilenen ve ondan faydalanan bir sistem olarak 

muhasebe bilgi sistemi, geçmiĢe kıyasla artık muhasebe kayıtlarını el 

yordamından ziyade bilgisayar ortamında tutmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. 

Bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelerin de etkisiyle muhasebe iĢlemlerinin 

yapılması ve bilgilerin raporlanması kolaylaĢmıĢtır. Bir muhasebe bilgi 

sisteminde kullanılacak donanım ve yazılımlar, iĢletmenin Ģartlarına, bilgi iĢlem 

faaliyetlerinin yoğunluğuna göre değiĢiklik gösterebilmektedir. Günümüzde ise, 

teknolojideki ilerlemenin etkisiyle, muhasebe yazılım paketleri kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Hali hazırdaki bu yazımlar, inanılmaz derecede güçlü, karmaĢık ve 

küresel alanda faaliyet gösteren ve değiĢik dillerde ve para birimlerinde bilgiye 

ihtiyaç duyan çok uluslu iĢletmelerin kararlarını destekleyebilecek, çok sayıda 

bilgiyi saklayabilen bir yapıya sahip olmuĢlardır(Bagranoff, 2009: 282). 

 

2.3.4.Raporlar 

 

Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları, raporlardan meydana gelmektedir. Bu 

raporlar, iĢletme yönetimini ve vereceği kararları yakından etkilemektedir. Bu 

nedenle sistemin, etkin bilgi akıĢını sağlayacak doğru ve anlaĢılır bir dilde 

hazırlanmıĢ raporları hazırlanması önemli bir husustur. Raporlar sadece tek bir 

tablo halinde bilgiler içeren basit bir doküman olabileceği gibi, bilgileri birkaç 

tabloda birleĢtiren ve veri tabanının alt kümelerini de gösteren karmaĢık çıktılar 

olabilmektedirler(Bagranoff, 2009: 196).  

 



47 

 

Bilgi kullanıcıların türüne göre raporlar iç ve dıĢ raporlar Ģeklinde 

düzenlenmektedirler(Sürmeli vd., 2010: 61). Ġç raporlar yönetimin her düzeyine 

sunulmakta ve yöneticilere iĢletmenin faaliyetlerinin iĢleyiĢini ve sonuçlarını 

göstermektedir. Bilanço, gelir tablosu, bütçe, maliyet, stok kontrol ve satıĢ 

raporları birer iç rapor örneğidir. DıĢ raporlar ise; iĢletmeyle ilgili olarak üçüncü 

kiĢilere iĢletmenin mali yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler sunan raporlardır. 

Bunlara örnek olarak; bilanço, gelir tablosu, yıllık faaliyet raporları, vergi 

bilgilerine iliĢkin raporlar, sermaye piyasasına sunulan diğer mali tablolar dıĢ 

rapora örnek olarak verilebilmektedir(Sürmeli vd., 2010: 62). 

 

2.4.Muhasebe Bilgi Sisteminin Alt Sistemleri 

 

Muhasebe bilgi sistemi, sistem yapısından hareketle, alt sistemleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu bakımdan, muhasebe bilgi sistemi, iĢletme içi ve iĢletme 

dıĢı bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgiyi üreten bir yapıya sahiptir ve 

birçok alt sistemden oluĢmaktadır. Bunlar: hasılat iĢlemleri, harcama iĢlemleri, 

üretim iĢlemleri, insan kaynakları ve maddi duran varlık iĢlemleri alt 

sistemleridir. Bu alt sistemler, veri veya bilgilerin iĢlenmesi için tasarlanmıĢ bir 

yapıdadırlar. Muhasebe bilgi sistemi ile alt sistemler arasındaki iliĢkiler 

iĢletmelerin ihtiyaçlarına göre oluĢturulmaktadır ve bu alt sistemlerden edinilen 

bilgiler sayesinde iĢletme hakkında karar verecek olan çevreler ve yönetim, hızlı 

ve güvenilir bir Ģekilde faaliyetlerini yerine getirmektedirler. 

 

2.4.1.Hasılat iĢlemleri alt sistemi 

 

Ticari iĢletmelerin ve kar amacı gütmeyen birçok örgütün varlıklarını 

sürdürebilmeleri, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri hasılata bağlıdır. Hasılat, 

mal ve/veya hizmet satıĢından ya da süreklilik arz eden iĢlemlerden elde edilen 

varlıkların brüt tutarıdır. ĠĢletmelerin ekonomik faaliyetlerinin baĢında gelen 

hasılat iĢlemleri; müĢterilere malların/hizmetlerin satılması ve bunlardan yapılan 

tahsilata iliĢkin iĢlemleri kapsamaktadır. ĠĢletmelerin gerçekleĢtirdikleri 

faaliyetlerin dönemler itibariyle ölçülmesi ve bunun sonucu olarak kar veya 
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zararın doğru belirlenmesi açısından hasılat iĢlemlerinin eksiksiz ve doğru 

Ģekilde izlenmesi önem taĢımaktadır. Hasılat iĢlemleri ticaret, üretim ve hizmet 

iĢletmelerinde benzer akıĢa sahip olmakla birlikte, bu süreçte satıĢ, dağıtım ve 

tahsilata iliĢkin uygulamalar farklı olabilmektedir. SatıĢlar peĢin olabileceği gibi 

değiĢik koĢullarda kredili de olabilmektedir. Günümüzde gittikçe artan ve çok 

çeĢitlenen kredili satıĢ iĢlemleri bazen çok uzun ve karmaĢık süreci izlemeyi de 

gerektirebilmektedir. Her nasıl olursa olsun hasılat iĢlemlerinin muhasebe 

sistemi içinde izlenmesi, temelde iki alt sistemi gerektirir. Bunlar; satıĢlar ve 

tahsilattır(Sürmeli vd., 113). 

 

Muhasebe bilgi sistemi, hasılat iĢlemleri alt sistemi kapsamında, bilgi 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak aĢağıdaki bilgileri 

sağlamaktadır(Romney vd., 1997: 604-605): 

 

 MüĢterilerin hesapları ve diğer durumlar ile bilgiler 

 Kredili satıĢ tutarları ile ilgili olarak özel müĢterilere sağlanabilecek 

avantajlar 

 Stok bilgileri 

 Kredili satıĢlarda vade bilgileri 

 Mal ve hizmetlerin satıĢ fiyatları 

 SatıĢ iade ve garanti politikaları 

 Mal dağıtım metotları ile bilgiler 

 

2.4.2.Harcama iĢlemleri alt sistemi 

 

Harcama iĢlemleri alt sistemi, bir iĢletmenin varlık ve hizmet ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla yapmıĢ olduğu iĢlemlerden meydana gelmektedir. Mal ve 

hizmetlerin, nakit karĢılığı, satıcılardan edinimini kapsayan harcama sistemi, 

gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin sipariĢ edilmesi, sipariĢlerin kontrolü ve 

teslim alınması, depolaması, mal ve hizmetlere iliĢkin faturaların doğruluğunun 

onaylanması, harcamaların doğru bir Ģekilde kaydedilmesi, borç hesaplarının 

izlenmesi, yapılan ödemelerin onaylanmıĢ faturalarla ilgili olmasının 
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sağlanması, nakit ödemelerin doğru olarak kaydedilmesi, edinilen mal ve 

hizmetlerle ilgili tüm belgelerin ve yönetsel raporların hazırlanması iĢlemlerini 

kapsamaktadır.Bu iĢlemler, iĢletmelerde birbiri ardına gerçekleĢtirilen 

tekrarlayıcı iĢlemlerdir(Sürmeli vd., 2010: 133). 

 

Muhasebe bilgi sistemi, harcama iĢlemleri alt sistemleri kapsamında, bilgi 

kullanıcılarına aĢağıdaki bilgileri sağlamaktadır(Romney vd., 1997: 653): 

 

 Yeni sipariĢ verme zaman ve miktarı 

 SipariĢ verilecek uygun satıcının seçimi 

 AlıĢ iskonto bilgileri 

 Borç ödemeleri için gerekli nakit düzeyi 

 

2.4.3.Üretim iĢlemleri alt sistemi 

 

Üretim iĢlemleri, ilk madde ve malzeme, direkt iĢçilik ve genel üretim gibi 

kaynakların satılmak amacıyla ürün ya da hizmetlere dönüĢtürülmesi sürecidir. 

Üretim iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi, bir baĢka deyiĢle üretim faktörlerinin nihai 

ürün haline getirilmesi, genel ilkeler açısından aynıdır. Ancak iĢletmelerin içinde 

bulundukları sektörlere göre üretim süreçleri farklılık göstermektedir. Üretim 

iĢlemlerinde kullanılan iĢlem ve tekniklerin birçoğu, farklı örgütlerde üretim 

süreçlerine de uygulanabilmektedir(Sürmeli vd., 2010: 151). 

 

Üretim iĢlemleri alt sistemi, mamul tasarımı, üretim planlaması ve kontrolünden 

maliyet muhasebesine kadar uzanan süreçteki faaliyetleri kapsamaktadır. 

Mamul tasarımı ise, kolektif bir faaliyettir ve farklı fonksiyonel alanlardan 

uzmanların bir arada çalıĢmasını gerektirebilir. Üretim planlaması ve kontrolü 

de, müĢteri talepleri, mevcut malzeme ve iĢçilik, kapasite kısıtları ve stok 

kısıtları gibi birkaç uygun faktör ile üretim planlamasını içermektedir. Planlanan 

üretim faaliyetleriyle, insan ve makinelerin bütünlüğüyle, hammadde süreci 

tamamlanmakta ve mamulün üretimi gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır. Maliyet 

muhasebesi sistemi, üretim fonksiyonunun değerlendirilmesi, mamul maliyetinin 
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hesaplanması ve dıĢ raporlama amaçlı yatırım değerlemesi gibi yararlı bilgileri 

de sağlamaktadır(Deskhmukh, 2005: 230). 

 

2.4.4.Ġnsan kaynakları ve maddi duran varlık iĢlemleri alt sistemi 

 

ĠĢletmenin niteliği ne olursa olsun vazgeçilmez iki unsuru, iĢletmenin çalıĢanları 

ile maddi duran varlıklarıdır. Ġnsan kaynakları iĢlemleri, iĢletmenin çalıĢanlarının 

iĢe alınmasından baĢlayarak, eğitilmesi, geliĢtirilmesi ve özellikle ücret 

ödemeleri konularını kapsamaktadır. Ġnsan kaynakları iĢlemleri iĢleme sistemi, 

çeĢitli veri kaynaklarını kullanarak iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi kullanıcılarının 

bilgi gereksinimlerini karĢılayacak bilgiler üreten bir süreçtir. Üretilen bu bilgilerin 

bir bölümü yasal zorunluluklar nedeni ile oluĢurken, bir bölümü de iĢletme 

yönetiminin gereksinim duyduğu bilgilerden meydana gelmektedir. ĠĢletme 

faaliyetlerinde kullanılan maddi duran varlıkların edinimi, korunması veya çeĢitli 

nedenlerle elden çıkarılması, yıpranması, amortisman gibi konular, maddi duran 

varlık iĢlemleri iĢleme sisteminin konularını oluĢturmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 

181). 

 

2.5.Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi AkıĢı 

 

Muhasebe bilgi sisteminde veri veya bilgiler, her sistemde olduğu gibi, girdi-

süreçleme-çıktı akıĢını izlemektedir(Sürmeli vd., 2010: 59). Bu kapsamda 

muhasebe bilgi sisteminin girdilerini iĢletme faaliyetlerine iliĢkin veya bilgiler 

oluĢturmakta ve bunlar, belgelerle sisteme dahil edilmektedir. Bilgi iĢlem 

faaliyetlerinin ardından bilgiye dönüĢtürülen bu bilgiler, raporlarla bilgi 

kullanıcılarına sunulmaktadırlar. ġekil 2.3‟te muhasebe bilgi sistemindeki veri 

akıĢı gösterilmiĢtir. 
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Şekil 4. Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı 

 

Kaynak: Sürmeli vd., 2010: 59. 

 

Yukarıdaki ġekil-2.3‟de de görüldüğü gibi muhasebe bilgi sisteminin girdileri, ilk 

önce ilk iĢlem belgelerine kaydedilmekte ve ardından yevmiye defterlerine 

geçirilmektedir. Günlük defterlere tarih sırasına kaydedilen bilgiler konularına 

göre büyük defterlere ve oradan da teyit amaçlı mizanlara aktarılmaktadır. 

Büyük defterlerde toplanan bilgiler, iĢletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu 

tablolara dönüĢtürülmekte ve böylece çıktılar alınmıĢ olmaktadır. Bu tablolar, 

bilanço, gelir tablosu ve diğer gerekli tablo ve raporlar ile mizanlar 

olabilmektedir. 

 

2.5.1.Muhasebe bilgi sisteminin veri kaynakları 

 

ĠĢletmeler bilgiyi üretme aĢamasında iĢletme içinden ve dıĢından 

faydalanmaktadırlar. ĠĢletme içinden elde edilen veriler, doğrudan ticari 

faaliyetlerle ilgili olduğu için daha somut bir Ģekilde elde edilebilmekte ve bizzat 

personelden de alınabilmektedir. ĠĢletme içinden veri elde edilmesi, 

uygulanacak personel politikalarıyla daha etkin bir Ģekilde kullanılabilmekte ve 

bu Ģekilde elde dilen bilgiler iĢletme amaçlarının gerçekleĢmesi doğrultusunda 

büyük öneme sahip olabilmektedir.  
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Muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı içerisinde bilgi süreçleme iĢlemlerine 

konu olacak veriler, aĢağıda belirtilen üç kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlar; 

iĢletme içi faaliyetler, iĢletmenin çevre ile faaliyetleri ve geri bildirim olarak ifade 

edilebilir(Sürmeli vd., 2010: 60).  

 

İşletme içi faaliyetler: ĠĢletme içi faaliyetler, iĢletmede parayla ifade edilen, 

finansal nitelikteki her türlü faaliyetleri oluĢturmaktadır. Hammadde kullanımı, 

iĢçilik, amortisman, makine ve teçhizatların durumu, değerleme iĢlemleri ve 

mamul stokları gibi finansal olaylar bu faaliyetlere örnek verilebilir.  

 

İşletme dışı faaliyetler: ĠĢletmenin dıĢ çevresiyle iliĢkisinde ortaya çıkan 

müĢteri iliĢkileri, alacak-borç iĢlemleri, kredi iĢlemleri ve bunlara bağlı olarak 

oluĢan devletle iliĢkiler gibi finansal faaliyetler de iĢletme dıĢı faaliyetler olarak 

ifade edilmektedirler. 

 

Geribildirim: Geribildirimler, çıktıların, raporların sonuçlarına göre ortaya çıkan 

yeni yönlendirmeler ve yönetimin verdiği kararlar nedeniyle oluĢan faaliyetler 

veya iĢlemler olarak ifade edilmektedir(Sürmeli vd., 2010: 60). Bu kapsamda 

standart ve fiili arasındaki sapmalara iliĢkin düzeltmeler, kusurlu mallara 

yapılacak iĢlemler, mizanın tutmaması gibi olaylar, geribildirim için örnek 

olaylardır. 

 

Yukarıda açıklanan üç kaynaktan toplanan, gelen veriler veya bilgiler (sistemin 

girdileri) baĢta da belirtildiği gibi, girdi-süreçleme-çıktı akıĢını izleyerek yönetim 

için yararlı, ilgili ve zamanlı bilgiler durumuna getirilmektedir ve unutulmamalıdır 

ki, doğru, gerçek ve zamanlı çıktılar (bilgiler), ancak doğru, gerçek ve zamanlı 

girdilerle (verilerle) sağlanmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 60). 

 

2.5.2.Muhasebe bilgi sisteminde veri toplama ve süreçleme 

 

Muhasebe bilgi sisteminde bilgi üretme sürecinde iĢletme içinden ve dıĢından 

elde edilen veriler, yapılacak bilgi iĢlem faaliyetleri ile bilgi kullanıcılarına 
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sunulmaktadırlar. ĠĢletme faaliyetlerine ait verilerin ilk iĢlem belgeleri, yevmiye 

defteri, büyük defter, dosyalar (veri tabanları) ve raporlardan oluĢan kayıt 

ortamında yönetim ve diğer ilgililer için gerekli bilgilere dönüĢtürülmesi 

amacıyla; kayıt sınıflandırma, hesaplama, özetleme, saklama (dosyalama), 

tekrar kullanma (canlandırma), çoğaltma ve iletme iĢlemleri yapılır. Bu iĢlemler 

veri toplama ve süreçleme iĢlemlerinden oluĢmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 60). 

Ayrıca, bu iĢlemlerin sırasıyla yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer 

herhangi bir aĢamasında bir veri, bilgi iĢlem faaliyetinden geçip yönetim için 

istenen Ģekli alabiliyorsa, bilgi Ģeklini almıĢ demektir. 

 

Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler iĢletmeler için stratejik öneme 

sahiptir. Sistemin ürettiği bilgilerin kaliteli olması,  iĢletmenin verimliliğini de 

artıracak ve onu rekabette diğerlerinden öne geçirecektir. Bu açıdan verilerin 

bilgiye dönüĢmesi için sıralanan bu iĢlemlerin iĢletme için önemi büyük 

olmaktadır. 

 

Kaydetme: Finansal iĢlemlerin belgelere dayanarak toplanması ve muhasebe 

bilgi sisteminde kullanılan bilgi fiĢlerine yapılmasını içeren ilk aĢamadır. Bu 

aĢamada iĢlemler yevmiye defterine ilgili kanunlara göre kaydedilmektedir ve 

sisteme giriĢi yapılan verilerin aynı zamanda büyük deftere de kaydı 

gerçekleĢmektedir.  

 

Kaydetme aĢamasının ilk iĢlemi verilerin toplanmasıdır. Veri toplamanın amacı, 

sisteme giren verilerin geçerli, tam ve her türlü hatadan uzak iĢlenmesini 

sağlamaktır. Verilerin hatalar fark edilmeden sisteme girilmesi durumunda, 

sistem, verileri hatalı olarak iĢleyecek, yanlıĢ ve kullanıĢsız, doğru olmayan 

raporlar ortaya çıkacak ve bundan dolayı iĢletme risk altında 

kalabilecektir(Sürmeli vd., 2010: 61). 

 

Sınıflama: Kaydetme aĢamasının ardından, veri ya da bilgilerin, belirli gruplara, 

bölümlere, konulara ve çeĢitli özelliklere göre düzenlenmesidir. Örneğin 

varlıkların; dönen varlıklar, duran varlıklar; dönen varlıkların; hazır değerler, 
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menkul kıymetler, ticari alacaklar gibi gruplara veya bölümlere ayrılması veya 

maliyet giderlerinin; direkt iĢçilik, hammadde ve genel imalat giderleri; stokların; 

hammadde, malzeme, yarı mamul, mamul, buzdolabı, televizyon gibi ayrıntılı bir 

Ģekilde konulara ve özelliklerine göre bölümlendirilmesi bir sınıflama 

örneğidir(Sürmeli vd., 2010: 62). Sınıflandırma aĢaması, muhasebe bilgi 

sisteminde üretilen bilgilerin doğru ve güvenilir olması açısından önemlidir. 

ĠĢletmelerin faaliyetlerine iliĢkin bilgiler alabilmek için kayıtların, ortak 

özelliklerine göre sınıflandırılması büyük önem taĢımaktadır. 

 

Sınıflandırmada, kodlama sistemleri kullanılmaktadır. Kodlama, veri veya 

bilgilerin sistematik bir düzenlemesidir. Kodlama iĢleminde alfabetik, sayısal 

veya ikisinin karıĢımı kodlar, diğer bir ifadeyle harfler veya sayılar veyahut 

harflerle sayılar bir arada kullanılmaktadır(Sürmeli vd., 2010: 62). 

 

Hesaplama: Veri veya bilgilere aritmetik iĢlemlerin veya sağlanmak istenen 

bilginin, raporun, tablonun özelliğine göre matematiksel, istatistiksel modellerin 

veya değiĢik analiz tekniklerinin uygulanması iĢlemidir. Bilgi iĢlem aĢamalarının 

en önemlisi olan hesaplama, çok değiĢik Ģekillerde görülmektedir. ÇalıĢanlara 

ödenecek ücretlerin ve kesintilerin hesaplanması, mamul maliyetlerinin 

bulunması, fiili giderlerin bütçelenmiĢ veya standart giderlerle karĢılaĢtırılıp 

sapmaların bulunması, satıĢların, maliyetlerin, bilanço ve gelir tablosu 

değerlerinin analizleri, mizanın çıkarılması, amortisman tutarlarının bulunması, 

dönem sonunda envanter iĢlemlerine bağlı olarak dönem karının veya zararının 

bulunması gibi iĢlemler hesaplamaya bir örnektir(Sürmeli vd., 2010:62). 

 

Özetleme: Muhasebe bilgi sisteminde iĢletme faaliyetleri ile ilgili olarak sürekli 

bilgi üretilmektedir ancak üretilen bu bilgiler birbirinden ayırt edilebilmesi için bir 

ayrıĢtırma yapılması gerekmektedir. Bundan hareketle, özetleme, değiĢik 

kaynaklardan ve alt sistemlerden toplanan ve biriktirilen çok sayıdaki bilginin 

anlamlı ve anlaĢılabilir bir Ģekilde azaltılarak özetlendiği bir iĢlemdir(Sürmeli vd., 

2010: 62). Bilanço, gelir tablosu, maliyet tabloları, satıĢ raporları bunlara örnek 

gösterilebilir. 
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Saklama: Veri veya bilgilerin saklanması, depolanması ve muhafaza edilmesi, 

gereğinde kullanılabilmesi içindir. Bu kapsamda, saklama, veri veya bilgilerin 

biriktirilmesi, ileride tekrar kullanılabilmesi ve kanıtlayıcı olması amacıyla değiĢik 

konulara ve ortamlara göre hazırlanan dosyalara arĢivlenmesidir. Veri veya 

bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve hesaplamalara konu edilmesi, bu veri 

veya bilgilerin ilgili kiĢilerce kullanılması aynı zamanda olmayabilir. Bu nedenle 

veri veya bilgilerin, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere ve aynı zamanda yasal 

nedenle saklanması gerekmektedir. Hatta bazı veriler veya bilgiler, bazı iĢletme 

faaliyetleri tamamlanıncaya kadar veya iĢin sonuçlandırılabilmesi için zorunlu 

olarak biriktirilmektedir. Örneğin, iĢçi puantaj kartlarının ücret hesaplaması için 

ay baĢından ayın sonuna kadar biriktirilerek saklanması, bir sipariĢ üretimine 

iliĢkin verilerin ve bunlara ait çeĢitli belgelerin, fiĢlerin, formların, söz konusu 

sipariĢin üretimi tamamlanıncaya kadar biriktirilmesi bir saklama 

iĢlemidir(Sürmeli vd., 2010: 63). Toplanan ve kaydedilen veri veya bilgiler, 

dosyalar, klasörlerle saklanabileceği gibi günümüzde bilgisayar ve bilgisayar 

destekli bilgi depolama araçlarında da saklanabilmektedir. 

 

Tekrar Kullanma: Tekrar kullanma, saklama ile biriktirilmiĢ (dosyalanmıĢ) veri 

veya bilgilerin; sonuçlara gitmek, alınacak kararlara temel oluĢturmak, bir 

dönemde yapılanları görmek, fiyat verebilmek, sipariĢ yapabilmek ve buna 

benzer olaylarda tekrar kullanmak amacıyla hazır duruma getirilmesi ve 

sorgulaması iĢlemidir. Örneğin; ay sonlarında ödenecek ücretlerin bulunması ve 

bunların o dönemdeki üretime veya faaliyetlere dağıtılması için, ay baĢından 

ayın son gününe kadar dosyalanmıĢ, biriktirilmiĢ bulunan çalıĢma veya puantaj 

kartlarından yararlanma veya mizanların çıkarılması için yardımcı defterlere, 

hesaplara yapılmıĢ kayıtların kullanılması biriktirilmiĢ olan veri veya bilgilerden 

ve bunlara ait belgelerden yararlanılması birer tekrar kullanma (canlandırma) 

iĢlemidir(Sürmeli vd., 2010: 63). 

 

Çoğaltma: Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgilerin birden fazla bilgi 

kullanıcısına sunulması gereken durumlarda, kullanıcı sayısına göre bilgilerin 
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çoğaltılması iĢlemidir. Çoğaltma iĢlemi gerçekleĢtirilirken, bilgilerin aynısı 

çoğaltılabileceği gibi bilgi kullanıcısın isteğine bağlı olarak da farklı Ģekillerde 

bilgiler çoğaltılabilir. Mali nitelikli iĢlemlere iliĢkin veri veya bilgiler, raporlar çoğu 

kez iĢletmenin birden fazla kiĢisini, yöneticisini veya bölümünü 

ilgilendirmektedir. Örneğin; hammadde ambarından atölyeye veya üretim yerine 

bir hammadde veya malzemenin verilmesi, bunu veren ambar mamurunu, 

hammadde veya malzemeyi satın alan atölye Ģefini ve maliyetleri kontrol etme, 

hesaplama ve kayıt yapmakla sorumlu kiĢileri veya bölümleri ilgilendireceği için 

aynı olayla ilgili olarak bütün kiĢi ve bölümlerin bilgi sahibi olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, olayla ilgili belge, sorumlu kiĢi ve bölüm sayısı 

kadar suretler Ģeklinde düzenlenerek taraflara verilmelidir. Bunun yanında 

dönem sonu mali tablolarının, çeĢitli raporların yönetime, devlete, ortaklara, 

kredi veren kurumlara verilmesi de bir çoğaltma iĢlemi niteliğindedir(Sürmeli vd., 

2010: 64). 

 

İletme: Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgilerin kullanıcı ihtiyaçlarını 

karĢılayacak düzeye geldikten sonra, bilgi kullanıcılarına iletilmesi 

gerekmektedir. Ġletme, bir iĢletmenin veya kuruluĢun, bunlardaki bilgi 

sistemlerinin ve yönetiminin bütünlüğünü, diğer bir ifadeyle bir sistem olmalarını 

sağlayan bilgi akıĢ sistemidir. Ġletme iĢlemi, veri veya bilgilerin, bilgi iĢlem 

sırasında bir aĢamadan diğer bir aĢamaya geçiĢleri, bilgi kullanıcılarının 

yararlanmasına (doğru, anlaĢılabilir ve zamanlı olarak) uygun bir Ģekil alıncaya 

kadar devam etmektedir. Bu nedenle, bir iĢlemin veya bölümün çıktısı olan bilgi, 

diğer bir iĢlemin veya bölümün girdisi olmaktadır. Etkin bilgi akıĢı, ancak etkin 

ve iyi düzenlenmiĢ bir iletme (haberleĢme) ile sağlanmaktadır(Sürmeli vd., 

2010: 64). 

 

2.6.Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurulması 

 

Muhasebe bilgi sisteminin kurulabilmesi için ilk aĢama, planlama faaliyetinin iyi 

yapılmıĢ olmasıdır. Ardından gelecek diğer aĢamalar, bu planlama faaliyetine 

göre Ģekillenecektir. Buradaki amaç, düĢük maliyet ile beraber en fazla faydayı 
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sağlamaktır. Sistem kuruluĢ aĢamasında bir bütün olarak düĢünülmeli ve alt 

sistemler de dahil olmak üzere analiz edilmelidir. 

 

ĠĢletmeler bilgi sistemlerinden doğru ve güvenilir bilgiler aldıkları müddetçe hızlı 

karar verebilmektedirler. Bu açıdan düĢünüldüğünde bilgi sistemleri, iĢletmenin 

yapısına, faaliyet türüne ve bulunduğu sektörel duruma göre tasarlanmalı ve 

kurulmalıdır. Sistem kurulmadan önce iĢletmenin bu sistemden beklentileri 

belirlenmeli ve kurulacak sistemin bu bilgileri üretebilecek Ģekilde tasarlanması 

gerekmektedir. Bir muhasebe bilgi sisteminin kurulabilmesi için var olan 

sistemin çözümlenerek yeniden tasarlanması gerekmektedir. Böyle bir çalıĢma 

hem iĢletme içinden hem de iĢletme dıĢından uzmanlar tarafından kurulacak bir 

ekiple yapılmalıdır(GümüĢtekin, 2004: 138). 

 

Muhasebe bilgi sisteminin baĢarılı bir Ģekilde kuruluĢunun yapılması, üretilecek 

bilgilerin doğru ve güvenilir olmasına da etki etmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus, iĢletmenin yapısı ile muhasebe bilgi sisteminin unsurlarının 

bütünleĢebilmesi ve uyumlu bir Ģekilde çalıĢabilmesidir. Eğer iĢletmede 

kurulacak muhasebe bilgi sistemi, iĢletme yapısı ve amaçlarıyla uyuĢmaz ise; 

gereksiz kaynak kullanımı maliyetleri artıracak, zaman kaybına neden olacak ve 

iĢletmenin amaçlarını gerçekleĢtirmesine engel olacaktır. Bu durum iĢletme için 

rekabette güç ve zaman kaybı anlamına gelecektir. 

 

Muhasebe bilgi sistemlerinin kurulması ve uygulanması aĢamasında problem 

yaĢanmaması için, bu sistemi ilk defa kullanacak olan personelin konuya iliĢkin 

eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistemin kuruluĢunda görev 

alanların, bu gibi bazı olumsuzlukların üstesinden gelmesi zor olacaktır. Bilgi 

sistemlerinin kuruluĢ çalıĢmaları için de farklı çalıĢmalar yapılmaktadır. En 

uygun sıralama aĢağıdaki Ģekilde olabilir(GümüĢtekin, 2004: 139): 

 

 Bilgi sisteminin amacının ana çizgileriyle belirlenmesi 

 Mevcut sistemdeki problemlerin tanımlanması 

 Sistemin alt sistemlere bölünmesi ve incelenmesi 
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2.6.Muhasebe Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi 

 

ĠĢletmelerde bilgi sistemlerinin kuruluĢu ile ilgili planlar yapılırken sistemin bir 

anda kurulması ve uygulamaya konulması düĢünülemez. Bu bakımdan sistemin 

kuruluĢ çalıĢmaları belirli aĢamalar dahilinde gerçekleĢecektir. Muhasebe bilgi 

sisteminde üretilen bilgilerin iĢletme açısından ne kadar önemli olduğu 

bilgisinden hareketle, sistemin düzgün çalıĢmaması iĢletme yönetimi tarafından 

istenen bir durum olmayacaktır. Bunun yanında sistemi kullanacak olan insan 

kaynağının da bu sistem geliĢtirme faaliyetine adapte edilmesi ve sistemi 

kullanma, onu geliĢtirme ile ilgili konularda yönlendirilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde uygulamaya konulan bir sistem, kısa zaman sonra istenen baĢarıyı 

getirmeyecektir. Akabinde meydana gelebilecek olumsuz geliĢmeler iĢletme 

faaliyetlerini sekteye uğratabilecektir. 

 

Muhasebe bilgi sisteminin tasarımı, kurulması ve çalıĢır duruma getirilmesi veya 

var olan bir sistemin yeni gereksinmelere ve geliĢmelere cevap verecek duruma 

dönüĢtürülmesi ancak, sistem geliĢtirme çalıĢmaları ile olanaklıdır. Bu 

çalıĢmalar, iĢletmenin muhasebe bilgi sisteminin veya bir alt sistemin kurulması 

veya mevcut sistemin değiĢtirilmesi veya tamamlanması için sistemin 

tasarımından kullanılmasına kadar ve daha sonra kontrol edilmesi dahil, adım 

adım yapılacak bütün iĢlemleri kapsamaktadır(Sürmeli vd., 2010: 249).  

 

2.6.1.Muhasebe bilgi sistemini geliĢtirme ilkeleri 

 

Sistem, bir amaca ulaĢmak için yapılması gereken faaliyetleri gerçekleĢtirmek 

üzere bir araya getirilmiĢ unsurlardan oluĢmaktadır. Sistemi oluĢturan unsurların 

yapısının nasıl olacağı ve yapılacak iĢleri gösteren açıklamalar, iĢletme 

tarafından önceden oluĢturulacak talimatlarla belirlenmektedir. Bunların 

beklenildiği gibi olması, sistemin yapısının ve çalıĢma düzeninin sağlanması, 

ancak, sistemin tasarımı sırasında uyulacak birtakım ilkelerle mümkündür ve 

muhasebe bilgi sisteminin veya herhangi bir alt bilgi sisteminin baĢarısını 
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belirleyecek olan belli baĢlı Muhasebe Bilgi Sistemi GeliĢtirme Ġlkeleri 

Ģunlardır(Sürmeli vd., 2010: 250): 

 

 Uygun Maliyet Ġlkesi 

 Raporlama Ġlkesi 

 Ġnsan Etkeni Ġlkesi 

 Örgüt Yapısı Ġlkesi  

 Esnek Olma Ġlkesi  

 Açık ve AnlaĢılabilir Olma Ġlkesi  

 Veri Biriktirme ve Süreçleme Ġlkesi 

 

Yukarıda ifade edilen muhasebe bilgi sistemini geliĢtirme ilkeleri, uzun 

tecrübeler sonucunda geliĢtirilmiĢ olup muhasebe bilgi sisteminin girdi-iĢlem-

çıktı akıĢının tam anlamında sağlanması açısından önemlidir ve sistem bu 

ilkelerin rehberliğinde geliĢtirilmelidir. Bu ilkeler aĢağıda açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. 

 

2.6.1.1.Uygun maliyet ilkesi 

 

Uygun maliyet ilkesi, muhasebe bilgi sistemi geliĢtirme ilkelerinin en önemlisidir. 

Uygun maliyetin saptanması oldukça karmaĢık bir sorundur. Genellikle iki 

maliyet biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; eleman, haberleĢme 

araçları, formlar ve donanım gibi sistem öğelerine harcanacak veya parayla 

ifade edilebilecek görünür maliyetlerdir. Ġkincisi ise, zaman zaman ortaya 

çıkabilecek ve önceden kestirilemeyecek görünmeyen maliyetlerdir(Sürmeli, 

2010: 250). Bu açıdan yeni bir sistemin kurulmasında, sistemin geliĢtirilmesinde 

uygun maliyet ilkesi dikkate alınmak durumundadır. Üretilecek bilginin maliyeti, 

kullanılmasından elde edilecek faydadan büyük olmamalıdır. 
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2.6.1.2.Raporlama ilkesi 

 

Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgiler yönetimin kararlarını etkileyecek 

düzeydedir. Bu nedenle sistem tarafından üretilen raporların herkes tarafından 

anlaĢılması son derece önemlidir. Bu ilke gereğince, muhasebe bilgi sistemi, 

düzenli olarak ve gerçeği yansıtacak Ģekilde bilgilerini iç ve dıĢ bilgi 

kullanıcılarına sunmalıdır. Bunun yapılabilmesi de ancak raporlarla mümkün 

olabilmektedir. 

 

Muhasebe bilgi sistemi, genellikle iĢletme içi eylemlere yönelik bir bilgi 

sistemidir ancak dıĢ raporlamayı da (devlete, ortaklara, kredi kurumlarına ve 

kamuya) içeren bir sistemdir. Bu nedenle iç ve dıĢ raporlamanın, sistem içinde 

birlikte düĢünülmesi gerekmektedir(Sürmeli vd., 2010:251). 

 

2.6.1.3.İnsan etkeni ilkesi 

 

Muhasebe bilgi sistemini iĢletecek insanların yeterli sayıda, mesleki yeterliliğe 

sahip ve alanında uzman olması gerekmektedir. Sistemin insanlar tarafından 

kullanılacak olması, insan ve sistemin birbirine entegrasyonu açısından 

önemlidir çünkü sistemin insanlar tarafından kullanılacak olması, geliĢtirilecek 

sistemin onu kullanacak insanlarla uyum içinde olması ve benimsenmesine 

bağlı olup, sistemin baĢarıya ulaĢmasında dikkate alınması gerekmektedir. 

Etkin bir muhasebe bilgi sistemi, ancak belirli temellere dayalı sağlam bir sosyal 

yapı ve bu sosyal yapıyı oluĢturan kiĢilerin sistemi benimsemeleriyle hayata 

geçmektedir(Sürmeli vd., 2010: 251). 

 

2.6.1.4.Örgüt yapısı ilkesi 

 

Muhasebe bilgi sistemi, özellikle sınırları belli, yetki ve sorumluluk alanları 

belirlenmiĢ örgüt yapısı içinde kendini göstermektedir. Bu durumda yapılması 

gereken iĢlem, sistemin, örgütün ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreterek, bilgi 

kullanıcılarına akıĢı sağlamasıdır. Bu kapsamda muhasebe bilgi sisteminin etkin 
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çalıĢabilmesi için sistemden faydalanan yöneticilerin örgüt içindeki yetki ve 

sorumlulukları açıkça belirlenmiĢ olmalıdır. Muhasebe bilgi sisteminin örgüt ile 

uyumu olması, bu sistemden üretilen bilgilerin doğru ve güvenilirliği ile bağlantılı 

bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

2.6.1.5.Esnek olma ilkesi 

 

ĠĢletmeler sürekli çevreyle ilgili olmalarından ötürü canlı bir varlık gibidirler ve bu 

durum iĢletmelerin dinamik bir yapıda olmasını gerektirmektedir. DeğiĢen 

koĢullardan etkilenen bir iĢletmenin, yeni bilgi ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi onun 

esnek bir yapıda olmasını zorunlu kılmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi, 

iĢletmenin geliĢmesine bağlı olarak birbirine bağlı sistemler arasında uyum ve 

iliĢkiyi sağlayacak esnek bilgileri sağlayacak yapıda olmalıdır. Bu sayede 

iĢletmeler daha doğru kararlar alabilmekte ve rekabette öne geçebilmektedirler. 

 

2.6.1.6.Açık ve anlaşılabilir olma ilkesi 

 

Muhasebe bilgi sisteminin açık ve anlaĢılabilir olması, onun etkinliği ile ilgili bir 

husustur. Bir sistemin açık ve anlaĢılabilir olması, onun öğrenilmesini 

kolaylaĢtırmakta ve kontrolünün daha kolay yapılmasını sağlamaktadır. Bu ilke 

gereğince bir sistemin etkin olması, onun karmaĢık olmasını gerektirmemelidir. 

Ayrıca muhasebe bilgi sistemini kullanan kiĢiler, sistemin sağladığı bilgilerden 

hareketle iĢlem yapmalıdırlar. Böylelikle sistemin üreteceği hatalı bilgiler 

ortadan kaldırılacak ve iĢletme ile ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaĢma imkanı elde 

edilecektir. Bunun yanında, sistemin açık ve anlaĢılabilir olmasının ona bağlı alt 

sistemlerin de aynı Ģekilde iyi iĢlemesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

 

2.6.1.7.Veri biriktirme ve süreçleme ilkesi 

 

Bu ilke gereğince, veri veya bilgiler, girdi-süreçleme-çıktı esasına göre iĢleme 

tabi tutulmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgiler, düzenli bir 

Ģekilde kaydedilmeli ve bu kayıtlardan iĢlenen bilgiler, belgeler yardımıyla 
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saklanmalıdır. Bundan ötürü veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve kayıtların 

sistemdeki akıĢı ve bilgi üretim süreci oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

muhasebe bilgi sistemi, üreteceği bilgilerin anlamlı, zamanlı ve ilgili olmasını 

sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmelidir çünkü muhasebe bilgi sisteminin temelinde 

finansal olayların kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi yatmaktadır. 

 

2.7.Muhasebe Bilgi Sisteminin Uygulanması 

 

Muhasebe bilgi sisteminin uygulanması aĢamasında, daha önce tüm hazırlıkları 

bitirilen ve kurulan sistem uygulamaya konulmaktadır. Bu aĢamada bazı 

iĢlemlerin yapılması büyük önem taĢımaktadır. Bunlar arasında ilk önce 

yapılacak iĢ, sistemi kullanacak personelin yetiĢtirilmesidir. Daha sonra sistem 

dökümanlarının hazırlanması, sistemin denenmesi, uygulanması ve sistemin 

değerlemesi ve izlenmesi gelmektedir. 

 

Muhasebe bilgi sistemi etkin bir Ģekilde uygulanırsa, iĢletmeye Ģu değerleri 

katacağı söylenebilir(Acar ve Dağlar, 2006): 

 

 ĠĢletmeye yüksek kaliteli ürün geliĢtirme veya yüksek kaliteli servis 

sağlama, maliyet azaltımı veya aranılan bir iĢletme çehresi kazandırma 

 Verimlilik artıĢı 

 Daha iyi karar almak için tam zamanında ve güvenilir bilgi sağlama 

 Rekabet avantajı sağlama 

 ĠletiĢim sağlama 

 Kullanılabilir bilgi sağlama 

 

2.7.1.Sistem elemanlarının eğitilmesi ve yetiĢtirilmesi 

 

Muhasebe bilgi sisteminin uygulama aĢamasının ilk ve en önemli çalıĢması, 

sistemi kullanacak elemanların eğitilmesi ve yetiĢtirilmesidir. Bu kapsamda 

elemanların yenilikleri benimsemeleri sistemin baĢarısı açısından önemlidir. 

Bunun için de bu elemanların seçim aĢamasından itibaren bir değerlendirmeye 
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tabi tutulmaları ve uygulama aĢamasında sistemi etkin ve verimli 

kullanabilmelerinin sağlanması, yenlikleri benimsemeyip direnç gösterme gibi 

olumsuzlukların yaĢanmaması açısından büyük öneme sahiptir. 

 

2.7.2.Sistem dökümanlarının hazırlanması 

 

Sistem dökümanları, muhasebe bilgi sistemini tanımlayan ve çalıĢmasını 

mümkün kılan unsurlardır. Bu dökümanlar, muhasebe bilgi sistemindeki bütün 

iĢlemlerin nasıl, ne Ģekilde, ne zaman ve kimler tarafından hangi araçlarla ve 

hangi belgelerle veya formlarla yapılacağını açıklayan ve bunlara iliĢkin bilgileri 

içeren belgelerdir. Örnek olarak aĢağıdaki dökümanlar sayılabilir(Sürmeli vd., 

2010:260): 

 

 Tüm sistemin bilgi akıĢ Ģemaları 

 Her bir alt sistemin bilgi akıĢ Ģeması 

 Girdi, çıktı ve süreçleme belgeleri veya formları 

 Veri tabanları 

 Donanım, yazılım ve diğer sistem bileĢenlerine iliĢkin tanıtıcı belgeler 

 Kodlama belgeleri, hesap planları. 

 

2.7.3.Sistemin denenmesi 

 

Bu aĢama, sistemin test edildiği, denendiği aĢamayı ifade etmektedir. Sistemin 

denenmesi, teknik olarak muhasebe bilgi sistemini  meydana getiren öğelerin 

(bileĢenlerin) ve sistemin, girdi-süreçleme-çıktı Ģeklindeki bilgi akıĢının, 

sözgelimi, donanımın, yazılımların, belgelerin, veri toplama Ģekillerinin, çalıĢma 

yönergelerinin, bilgi süreçleme iĢlemlerinin ve raporlama düzeninin deneyden 

geçirilmesi iĢlemlerini içerir(Sürmeli vd., 2010: 260). 
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2.7.4.Sistemin uygulanması 

 

Muhasebe bilgi sisteminin uygulamaya konulması, eski sistemin yeni sistemle 

değiĢtirilmesi, ya da iĢletme; yeni kurulan bir iĢletme ise, yeni sistemin ilk kez 

iĢletmeye uyarlanması iĢlemlerini içermektedir. Eski sistemin yeni sistemle 

değiĢtirilmesi, genellikle, eski donanımın, yazılımın, veri toplama ve iĢleme 

iĢlemlerinin, bunlara iliĢkin sistem yönergelerinin, standartlarının yeni Ģekilleriyle 

yürürlüğe konulması Ģeklinde yürütülmektedir. Yeni sistemin ilk kez iĢletmeye 

uyarlanması durumunda, sistem direkt olarak uygulamaya konulmaktadır. Bir 

baĢka ifadeyle, iĢletmede mevcut sistem olmadığından yukarıdaki değiĢtirme 

iĢlemlerine doğal olarak gerek olmamaktadır(Sürmeli vd., 2010: 261). 

 

2.7.5.Sistemin değerlemesi ve izlenmesi 

 

Bu aĢama, uygulamanın son aĢamasını oluĢturmaktadır. Sistem, çalıĢtırılmaya 

baĢlandıktan sonra çıktılarının değerlendirilmesini içermektedir. Muhasebe bilgi 

sistemi ne kadar dikkatli, özenli tasarlanır ve uygulanırsa sistemin baĢarısı da o 

kadar yüksek olacak ve amaca hizmet edecektir. 

 

Yeni geliĢtirilen muhasebe bilgi sistemi uygulamaya konulup çalıĢtırıldıktan 

sonra, yalnızca sistemin değerlemesi ile yetinilmemelidir. Bunun yanında 

sistemin etkinliğini devamlı kılmak için, sistemin sürekli olarak izlenmesi de 

gerekmektedir. Sistemin izlenmesi, gerek tasarım aĢamalarında gerekse 

sistemin uygulamaya konulması ve çalıĢtırılması sırasında gözden kaçan veya 

unutulan bazı ayrıntıların sonradan dikkate alınmasına olanak 

sağlamaktadır(Sürmeli vd., 2010: 262). 

 

2.8.Muhasebe Bilgi Sisteminde Teknoloji Kullanımı 

 

Bilgi çağında yaĢadığımız günümüzde, iĢletmelerin hayatta kalabilmeleri 

rekabet güçlerini artırmalarının yanında değiĢen teknolojiye göre de kendilerini 

hazırlamalarını gerektirmektedir. ĠĢletme yönetiminin bu konuda baĢarı elde 
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etmesinin yolu, bilgi teknolojilerinden en fazla düzeyde faydalanmaktır çünkü 

ancak bu yolla ideal bir bilgi sistemi kurulabilmektedir.  

 

Bilgi teknolojisi, yazılım ve donanım ürünleri, bilgi üretim sistemleri ve bu 

sistemlerin geliĢtirilmesi, yönetim süreçlerinin otomasyonu gibi kavramları ve 

faaliyetleri kapsamaktadır. Bilgi teknolojisi, bilgiyi iĢleme ve kullanmadaki 

üstünlükleri nedeniyle, iĢletmenin dili olan muhasebe bilgi sistemi için odak 

noktasını oluĢturmaktadır. Bir bilgi sistemi olarak da muhasebe, bilgi 

teknolojisindeki geliĢmelerden en çok etkilenmiĢ; kaydetme, sınıflandırma, 

özetleme ve raporlama Ģeklindeki geleneksel iĢlevlerini korumakla birlikte, bu 

geleneksel iĢlevlerin donanım, yazılım, veri, insan, prosedür gibi birbiri ile 

iletiĢim içerisinde olan beĢ bileĢenden oluĢmaktadır. Bu beĢ bileĢen, bilgi 

teknolojisi kavramının bilgisayar donanımını ifade eden basit bir terimden çok, 

daha farklı bir terim olduğunu göstermektedir(Sürmeli vd., 2010: 93). 

 

2.8.1.Muhasebe bilgi sisteminin teknolojik ihtiyaçları 

 

Muhasebe bilgi sistemi, daha önce de ifade edildiği gibi,  iĢletme içi ve iĢletme 

dıĢı bilgi kullanıcılarına yönelik olarak etkin bir raporlama düzeni sağlamaktadır. 

Bunun sağlanabilmesi, sistemin teknolojik alt yapısının da ihtiyaçları 

karĢılayacak Ģekilde tasarlanmasını gerektirmektedir.  Ayrıca iĢletme yönetimi 

ile ilgili en kritik bilgilerin muhasebe bilgi sistemi tarafından üretildiği bir 

gerçektir. Buradan hareketle muhasebe bilgi sisteminin iĢletme amaçlarını 

gerçekleĢtirecek ve hızlı ve doğru doğru kararlar almasına yardımcı olacak 

Ģekilde yapılandırılması büyük önem taĢımaktadır. Söz konusu yapılandırma, 

teknolojiyi en etkin ve verimli kullanabilmekle mümkün olmaktadır. Muhasebe 

bilgi sistemi teknolojisinin temelini de bilgisayar oluĢturmaktadır. Bilgisayara 

dayalı uygulamaların iĢletmede kullanılması, varsa bu konudaki eksikliklerinin 

giderilmesi, iĢletmenin sürekliliği açısından önemli bir husustur.  

 

Ġyi bir bilgi sistemi, bilgi karmaĢıklığına yol açmayacak, gereksiz bilgilerden 

arındırılmıĢ, en ayrıntılı bilgiyi en ekonomik Ģekilde bulunduran, ihtiyaç duyulan 
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bilgiye en hızlı ve ekonomik Ģekilde ulaĢma olanağı sağlayan, en fazla kiĢinin 

yararlanabildiği ve pek çok kaynaktan kendini besleyen bir sistemdir(Sürmeli 

vd., 2010: 95). Bu açıdan bakıldığında iĢletmelerde bilgisayar teknolojisinin 

etkin kullanımı, sadece maddi unsurlarla değil ondan yararlanacak insan 

kaynağına da bağlıdır. Bunun için sistemden yararlanacak ve de sistemi 

kullanacak insanların sisteme uyum sağlaması hayati öneme sahiptir. 

 

Muhasebe bilgi sisteminin teknolojik ihtiyaçlarını karĢılayan bir iĢletmenin, diğer 

iĢletmelere göre büyük kazanımları olmaktadır. Önceki zamanlarda el 

yordamıyla yapılan kayıt ve raporlama iĢlemleri günümüzde bilgisayarlar 

aracılığıyla yapılmasıyla, yönetime daha doğru ve güvenilir bilgiler hızlı bir 

Ģekilde iletilmiĢ olmaktadır. Ayrıca bilgisayarlar sayesinde yanlıĢ yapma olasılığı 

düĢmekte ve hata oranı azalmaktadır. Bu sistemi sürdürülebilir yapmak, 

iĢletmenin yazılım, donanım gibi teknolojik ürünlere yatırım yapmasına ve 

bunun için uygun prosedürler hazırlayıp uygulamasına ve sonuçlarını 

izlemesine bağlıdır. Bunun yanında sistemin bileĢenlerinin uyum içerisinde 

çalıĢması, birbirini desteklemesi, sistemi güçlendiren bir faktör olacaktır. Bunun 

içindir ki, sistemin güçlendirilmesi iĢletme için öncelikli konular arasında yer 

almaktadır. 

 

Bilgi teknolojisinin geliĢmesi ile birlikte iki önemli geliĢme daha meydana 

gelmiĢtir. Bunlardan birincisi veri/bilgi iĢleme alanındaki geliĢmeler, diğeri de 

veri/bilgi iletiĢimi alanındaki geliĢmelerdir. Veri iĢleme alanındaki geliĢmelerle, 

değiĢik elektronik veri/bilgi iĢleme yöntemleri uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bunun 

sonucunda aynı veriden daha fazla bilgi üretilmesi önlenmiĢ, bilginin zamanlı 

üretilmesi sağlanmıĢ, veri giriĢi ve saklanmasındaki tekrarlanmalar önlenmiĢtir. 

Veri/bilgi iletiĢimi alanındaki geliĢmeler ise, iki veya daha fazla yerleĢim 

alanındaki bilgi iletiĢimini yaygınlaĢtırmıĢtır. Ayrıca verilerin toplanmasında da 

satıĢ noktası terminalleri, elektronik kasa, elektronik bankacılık ve iletiĢim ağları, 

barkod sistemi sayesinde otomasyona geçilmiĢtir(Karakaya, 1994: 70). Burada 

ifade edilen barkod sisteminin geliĢmesi, iĢletmelere büyük kolaylıklar 

sağlamıĢtır. ġöyle ki; barkod ile ürünün faturalanması, stok takibi, varlık 
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hesaplarının izlenmesi ve kontrolü kolaylaĢmıĢ bulunmaktadır. Bunlardan 

hareketle, iĢletmelerin veri iĢleme ve veri iletiĢimi ile ilgili eksik gördüğü 

hususları gidermesi ve muhasebe bilgi sistemini etkin ve verimli bir Ģekilde 

çalıĢtırması gerekmektedir. 

 

Teknolojik ilerlemeyle birlikte, önceden sadece muhasebe ihtiyacı için 

hazırlanmıĢ paket programlar mevcut iken artık ön muhasebe için de gerekli 

olan ve finansman, bütçeleme, üretim, maliyet muhasebesi gibi modülleri de 

kapsayan detaylı paket programlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle 

iĢletmeler, karmaĢık iĢlemlerini kısa zamanda ve kolaylıkla yapabilmekte ve 

yönetime rapor edebilmektedirler. Bu durum iĢletmeye zaman konusunda büyük 

tasarruf sağlamakta ve karar alma konumundaki yöneticilere de doğru ve 

güvenilir bilgi sunulmasını kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca, detaylı paket programları 

kullanan iĢletmeler, verimli çalıĢmanın yanında, amaçlarını da gerçekleĢtirmiĢ 

olmaktadırlar. Bu amacı yerine getirmenin yolu da, bu tür ihtiyaçları giderip, 

uygulamaların hayata geçirilmesinde yatmaktadır. 

 

2.8.2.Muhasebe bilgi sisteminde teknolojinin yarattığı fırsatlar 

 

Bütün bilgi sistemlerinde olduğu gibi, muhasebe bilgi sisteminde de, bilgi çağına 

geçiĢle birlikte teknolojik değiĢim kaynaklı geliĢmeler görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Bu geliĢmeler, iĢletmeler için bazı fırsatları da beraberinde getirmektedir. En 

baĢta iĢletmenin varlığını devam ettirebilmesi, rekabette güç elde edebilmesi ve 

doğru kararlar alabilmesi açısından fırsatları kullanmak büyük önem arz 

etmektedir. Teknolojik geliĢmelere ayak uydurabilen, onu kendi bünyesinde 

hayata geçirebilen iĢletmelerin stratejik anlamda bir üstünlük elde edeceği 

kuĢkusuzdur.  

 

Bilgi çağının gerektirdiği toplumsal ve ekonomik yapı içerisinde Ģekillenen dijital 

dünyayı anlayabilmek ve onu algılayabilmek amacıyla, öncelikle gerek bireysel 

gerekse kurumsal düzeyde stratejik öneme sahip bir olgu olarak kabul edilen 

bilginin, değerinin ve özelliklerinin kavranması gerekmektedir(Sürmeli vd., 2010: 
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233). Bu geliĢmeler iĢletmelerin bilgi gönderme ve bilgiye ulaĢma hızını artırmıĢ 

ve buna bağlı olarak iĢletmelerin dijital uygulamalara yönelmesini gerekli 

kılmıĢtır. 

 

Geleneksel muhasebe bilgi sistemlerinin çağdaĢ geliĢmeleri izleyemediği, değer 

zincirinin tüm iĢlevlerine hitap edemediği ve sunulan bilgilerin yetersiz kaldığı 

gibi konularda yaygın görüĢler mevcuttur. Bu yetersizlikleri ortadan 

kaldırabilmek amacıyla; muhasebe uygulayıcılarının dijital uygulamalar 

konusunda eğitimi, onlara bilgi ve beceri kazandırılması büyük önem arz 

etmektedir. Muhasebe uygulayıcılarının bu gereksinimlerini karĢılayabilmek 

amacıyla, mesleği icra eden ve edeceklerin, dijital uygulamalar ve bunların 

muhasebe bilgi sistemine uyarlanması konusunda yetkinliğini sağlamak 

gerekmektedir. Bu yetkinliğin ve sürekliliğin kazandırılabilmesinin yolu ise, 

muhasebe uygulamalarının dijital uygulamaları da kapsayacak Ģekilde 

düzenlenmesidir(Sürmeli vd., 2010: 245). 

 

ĠĢletmeler bilgi teknolojilerini kurarlarken, baĢarılı bir muhasebe bilgi sistemi 

oluĢturmayı amaç edinmelidirler. Bu amaç doğrultusunda bilgi teknolojilerinden 

en fazla faydayı sağlayabilir ve iĢletmeyi belirlenen amaçlar doğrultusunda 

yönetebilirler. ĠĢletmenin amaçlarına ulaĢabilmesi iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi 

kullanıcıları için önemli bir husustur çünkü gerek iĢletme sahipleri gerek 

yatırımcılar gerekse de kreditörler bu durumu referans göstererek karar vermek 

durumundadırlar. Ayrıca, bilgi teknolojileri konusunda üstünlüğü elde etmiĢ bir 

iĢletme, kurumsallaĢma yolunda da önemli bir adım atmıĢ olacaktır. 

 

Dijital uygulamaların geleneksel iĢ yapma yöntemlerine göre bazı sakıncalarına 

karĢı, kıyaslanamayacak kadar da ciddi fırsatları taĢıdığı bir gerçektir. Bu 

fırsatlardan bazılarını Ģu Ģekilde gruplamak ve sıralamak mümkündür(Sürmeli 

vd., 2010: 243): 

 

 ĠĢlem maliyetlerinde parasal tasarruflar 

 Mal ve hizmetlerin tesliminde zaman tasarrufu 
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 Satın alma sistemlerini birleĢtirme 

 SipariĢ iĢlemlerinde ve bürokraside azalma 

 MüĢteriler ve ortaklar arasında yakınlaĢma 

 Büyük ve küçük tedarikçiler 

 Stok ve envanter sistemlerine etkisi 

 Muhasebe iĢlemlerinde hız, tasarruf ve doğruluk 

 

Muhasebe bilgi sisteminin teknolojik altyapısı, iĢletmeye baĢka alanlarda 

hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Teknolojik altyapısı iyi durumda olan bir 

iĢletme, internet sayesinde, e-ticaret, e-iĢletme ve web tabanlı uygulamaları 

kolaylıkla yapabilmektedir. Tedarikçilerle ve müĢterilerle olan iliĢkilerinde 

iĢletmeye olan maliyetler azaltılmaktadır. Stok hareketlerinin rahatlıkla 

izlenebilmesi de stok yönetimini kolaylaĢtırmaktadır. Buralardan elde edilen 

bilgilerin, muhasebe bilgi sistemine entegresi, uyumu bilgisayar ortamında 

yapılabildiği için daha kolay hale gelmiĢ bulunmaktadır. Bu geliĢmelere bağlı 

olarak, iĢletmeler tüm iĢletme süreçlerini ve bunlarla ilgili bilgileri, elektronik 

olarak yönetme Ģansını elde etmektedirler. Ayrıca muhasebe bilgi sistemindeki 

entegrasyon, yöneticiler açısından bilgi miktarını artırmakta ve istenilen 

zamanda bilgiye ulaĢılmasını kolaylaĢtırmaktadır. Böylelikle yöneticiler, 

karmaĢık ve büyük bilgi sistemindeki veri veya bilgileri tam olarak 

değerlendirebilmekte ve bu veri veya bilgileri bilgi teknolojileri aracılığıyla analiz 

ederek amaçlarına uygun hale getirebilmektedirler. 

 

3.Hedef Maliyetlemede Muhasebe Bilgi Sistemine Duyulan Gereksinim 

 

Bütün bilgi sistemlerinin ortak amacı, yöneticinin veya karar verme 

mekanizmasında bulunanların istenilen nitelikli bilgiye hızlı ve kolay ulaĢmasını 

sağlamaktır. Böylelikle karar verme süreci kolaylaĢmakta ve verilen kararlar da 

doğru ve isabetli olmaktadır. Ayrıca iĢletme, amaçlarını gerçekleĢtirme yolunda 

da önemli bir adım atmıĢ olmaktadır. Bu kapsamda düĢünüldüğünde hedef 

maliyetleme sürecinden elde edilecek bilgilerin iĢletme açısından önemi 
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kuĢkusuz büyüktür. Maliyet yönetimi açısından konuya yaklaĢıldığında bu 

bilgilerin edinilmesi ve kararlarda kullanılması ise, muhasebe bilgi sistemiyle 

mümkün hale gelmektedir. ĠĢte iĢletmenin en önemli bilgi sistemi konumunda 

bulunan muhasebe bilgi sistemi, bu amaca hizmet edebilmelidir. AĢağıda hedef 

maliyetlemede muhasebe bilgi sistemine duyulan gereksinim alt sistemler 

halinde ele alınacaktır. 

 

3.1.Hasılat ĠĢlemlerindeki Muhasebe Bilgi Sistemi Ġhtiyaçları 

 

Hedef maliyetlemede hasılat iĢlemleri, ekonomik iĢlemlerin baĢında 

gelmektedir. Burada muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen veri veya bilgiler, 

iĢletmenin dönemler arasında elde ettiği hasılatı ölçmesi açısından önemlidir. 

Hasılat iĢlemlerinde müĢterilerin hesapları ve diğer durumları ile ilgili bilgilerin 

elde edilmesi, hedef maliyetleme açısından yeni ürün tasarımı ve geliĢtirme 

aĢamalarında ortaya çıkan maliyetleri yönetmede iĢletme yönetimine kolaylıklar 

sağlamaktadır. Hasılat iĢlemlerindeki bilgi akıĢı, iĢlem birimleri ve aralarındaki 

iliĢkiler dikkate alındığında bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Burada 

bahsedilen iĢ akıĢı, sipariĢin alınmasından baĢlamakta ve raporların ve diğer 

çıktıların hazırlanmasında son bulmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde 

hasılat iĢlemleri, hedef maliyetleme açısından bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına 

uygun bir Ģekilde tasarlanmalı ve iĢletmenin finansal ve faaliyet bilgileri de 

hasılat iĢlemlerinin değerlendirilmesinde yardımcı olmalıdır. 

 

Hasılat iĢlemleri, özünde iki alt sistemin iĢlemesini gerektirmektedir. Bunlar; 

satıĢlar alt sistemi ve tahsilat alt sistemidir. SatıĢlar ve tahsilat olmak üzere iki 

ana baĢlık altında toplanan hasılat döngüsü, birbirini izleyen iĢlemler dizisi 

Ģeklinde dört temel iĢlem adımının izlenmesiyle gerçekleĢmektedir. Bunlar; 

sipariĢin alınması, sevkiyat, faturalama ve tahsilattır(Sürmeli vd., 2010: 113). 

Hedef maliyetleme açısından bu iĢlemlere bakıldığında, süreç, müĢteriden 

alınan sipariĢle baĢlamakta ve mal veya hizmetin bedelinin ödenmesiyle son 

bulmaktadır. Bu çerçevede stok durumunun incelenmesi ve malın alıcıya teslim 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi faturalama ile gerçekleĢmektedir. Muhasebe bilgi 
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sistemi veri tabanının buna uyumlu olması ve hasılat iĢlemlerinin doğru 

izlenmesi bu açıdan çok önemlidir ve bunların muhasebeleĢtirilmesi gibi 

iĢlemlere ait bilgi akıĢının da bir bütün olarak ele alınması kritik öneme sahiptir. 

 

3.2.Harcama ĠĢlemlerindeki Muhasebe Bilgi Sistemi Ġhtiyaçları 

 

Harcama iĢlemleri, iĢletmelerin faaliyetlerin sürdürebilmeleri için gerekli olan 

iĢlemlerdir ve bu iĢlemler iĢletmenin karı üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatlice 

izlenmedir. Yapılan iĢlemlerin muhasebe bilgi sistemine kaydedilmesi, bu 

aĢamada önemli bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Hedef maliyetleme 

yönüyle, harcamaların boyutu maliyetleri etkileyen en kritik konu olmaktadır. Bu 

sebeple hedef maliyete ulaĢmak için katlanılması gereken maliyetler ve bunun 

için yapılacak harcamalar, iĢletme yönetimi tarafından da dikkatlice 

izlenmektedir. 

 

Harcama iĢlemleri, satın alma isteğinin hazırlanması ile baĢlamakta ve 

ödemenin yapılmasıyla son bulmaktadır. Bu kapsamda hedef maliyetleme 

açısından ürünü elde etmeye yönelik yapılacak mal alıĢ sürecinde, malın teslim 

alınması, karĢılığında mal alıĢ iĢlemi ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, ilgili 

birimlerin fatura ve ödeme bilgilerini onaylaması ve alıĢ Ģartlarının izlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca harcama iĢlemleri kapsamında bilgi kullanıcıları alıĢ 

iskonto bilgileri ve satıcılara bunun ödenmesi için gerekli nakit düzeyi bilgilerini 

bilgi sistemi üzerinden izleyebilmektedirler. Hedef maliyetleme açısından olaya 

yaklaĢıldığında, satıcılarla tasarım öncesinde görüĢme, kritik bir konu 

olmaktadır çünkü bu durum iĢletmenin daha doğru, isabetli harcamalar 

yapmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Hedef maliyetleme, iĢletmedeki para politikasının etkin olmasını sağlamakta ve 

kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında önemli role sahip olmaktadır. Bu 

durum, iĢletme harcamalarının daha faydalı ve verimli alanlara yapılmasına 

olanak sağlamakta ve kaynakların gereksiz yerlerde kullanılmasının önüne 

geçmektedir. Ayrıca iĢletme bütçelerinin hazırlanmasına rehberlik yapmakta ve 
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bütçelerin daha doğru ve kısa zamanda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Tüm bu iĢlemlerin muhasebe bilgi sisteminde izlenebilmesi, iĢlemlerin kontrol 

edilebilmesi iĢletmenin amaçlarını gerçekleĢtirmesinde son derece önemlidir. 

 

3.3.Üretim ĠĢlemlerindeki Muhasebe Bilgi Sistemi Ġhtiyaçları 

 

Üretim iĢlemleri, mamul tasarımı, üretim planlaması ve üretim sürecinin 

baĢlatılmasından maliyet muhasebesine kadar olan süreçteki faaliyetleri içeren 

geniĢ kapsamlı faaliyetlerden meydana gelmektedir. Bu açıdan olaya 

yaklaĢıldığında, ilk aĢamada, bir ürünün tasarımı kolektif bir faaliyettir ve 

özellikle hedef maliyetleme açısından çok önemli bir konudur çünkü hedef 

maliyet tasarım aĢamasına yoğunlaĢmakta ve değer zinciriyle yakından 

ilgilenmektedir. Hedef maliyetleme açısından üretim süreci ise, tasarımla 

baĢlamaktadır. Ürün tasarımında temel amaç müĢteri taleplerini dikkate almak 

ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmektir. Buna ilave olarak hedef 

maliyetlemede tedarikçilerle iliĢkiler daha fazla ve yakın olduğu için müĢteri 

istekleri doğrultusunda hammadde alımı daha kolay ve hızlı yapılabilmektedir. 

Tasarım aĢamasında tedarikçilerin katılımını sağlamak tedarikçilerle olan 

iliĢkilerin geliĢmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Hedef maliyetlemede öncelikli hedeflerden birisi üretilecek ürünün özelliklerinin 

ve tasarımının üretim aĢamasından önce belirlenmesidir. Böyle bir çalıĢma 

ürünün anlaĢılabilir olmasına ve iĢlevlerinin kesin olarak belirlenmesine imkan 

tanımaktadır. Bunun da, aynı Ģekilde, muhasebe bilgi sistemindeki yansıması 

kullanılacak hesaplarda kendisini gösterecektir. AnlaĢılır bir ürün yapısı, bilgi 

sistemlerinde de anlaĢılır bir tabloyu ortaya çıkarmaya yardım edecektir. 

 

Üretim iĢlemleri sisteminde kullanılan verilerin çoğu, üretim, lojistik ve maliyet 

muhasebesi ile ilgili belgelere dayanmaktadır. Bu belgeler içerisinde yer alan 

veriler, özellikle kullanılan ilk madde ve malzeme, iĢçilik, genel üretim maliyetleri 

ve miktara iliĢkin verilerdir. Veriler genel olarak; satıĢ, satın alma, teslim alma, 

depolama, üretim planlama, tasarım mühendisliği ve üretim ile ilgili diğer tüm 
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birimlerden sağlanmaktadır. Bununla birlikte üretim iĢlemleri, iĢletme faaliyetleri 

ile ilgili diğer iĢlemler olan satıĢ ve hasılat iĢlemleri, satın alma ve harcama 

iĢlemleri, insan kaynakları iĢlemleri ve maddi duran varlıklar iĢlemleri ve en 

önemlisi muhasebe bilgi sistemi ile dinamik bir veri alıĢ veriĢi 

içerisindedirler(Sürmeli vd., 2010: 155). Burada bahsedilen veriler hedef 

maliyetleme açısından muhasebe bilgi sisteminde uygun yerlerde iĢlenmeli ve 

izlenmelidir. 

 

3.4.Ġnsan Kaynakları ve Maddi Duran Varlık ĠĢlemlerindeki Muhasebe Bilgi 

Sistemi Ġhtiyaçları 

 

Ġnsan kaynakları iĢlemleri; ödemeler, personel raporları ve bordroları kapsayan 

faaliyetlerden meydana gelmektedir. Bu sistemin veri kaynakları; iĢe giriĢ 

belgeleri, puantaj kartları, maaĢ bordroları ve ödeme belgelerinden 

oluĢmaktadır. Bu kapsamda hedef maliyetleme açısından, hedef maliyeti elde 

etme noktasında personele iliĢkin bahsedilen iĢlem hareketler,i muhasebe bilgi 

sisteminde yer almalı, raporlanmalı ve buradan izlenmelidir. 

 

Maddi duran varlık sisteminin veri kaynakları; satın alma istek belgesi, maddi 

duran varlık aktarma belgesi, fatura, irsaliye, teslim fiĢi vb. belgelerdir ve bu 

belgeler muhasebe bilgi sisteminde doğru bir Ģekilde yer aldığı takdirde sahip 

olunan maddi duran varlıkların izlenmesi daha kolay hale gelecektir. 

 

4.Hedef Maliyetleme ile Muhasebe Bilgi Sisteminin BütünleĢtirilmesi 

 

Muhasebe bilgi sisteminin en önemli fonksiyonu, iĢletmenin amaçlarına 

ulaĢabilmesi için iĢletme faaliyetlerini kayıt altına almak ve böylelikle faaliyetlerin 

kontrolünü kolaylaĢtırmak ve iĢletme varlıklarının etkin ve verimli kullanılmasına 

yardımcı olmaktır. Hedef maliyetleme açısından olaya bakıldığında, muhasebe 

bilgi sistemi, iĢletmenin kurumsal kaynak planlamasına, tedarik zincir 

yönetimine, müĢteri iliĢkileri yönetimine ve insan kaynakları yönetimine büyük 

katkılar sağlamaktadır. Burada açıklanacak sistemler iĢletmelerin hedef 
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maliyetleme yaklaĢımını kullanmalarından hareketle, bir diğer ifadeyle, maliyet 

bilgilerini hedef maliyetlemeden elde ettiklerinden hareketle incelenecektir. 

AĢağıda bu konular alt baĢlıklar halinde ele alınmaya çalıĢılacaktır. 

 

4.1.Kurumsal Kaynak Planlaması Açısından 

 

Kurumsal kaynak planlama sistemleri, Ģirket içinde mevcut olan tüm bilgilerin 

bütünleĢtirilmesini sağlayan ve faaliyetlerdeki etkinliği artırmayı amaçlayan 

bilgisayar yazılımlarıdır. ĠĢletmede kurumsal kaynak planlama sistemlerinin 

kurulmasıyla, iĢletme içinde köklü değiĢiklikler yapılabilmektedir. Böyle bir 

değiĢim, iĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilgi kullanıcıları arasındaki bilgi akıĢını da 

etkileyebilmektedir. Günümüzde iĢletmelerin bilgi sistemleri yönetimi ile ilgili 

faaliyetlerinin artması ve bu çerçevede bilgi sistemlerinin de geliĢmesiyle 

kurumsal kaynak planlaması, iĢletmeler açısından stratejik avantajlar sağlayan 

bir konuma gelmiĢ bulunmaktadır. Hedef maliyetleme yönüyle, iĢletmede bilgi 

sistemlerinin baĢarılı bir Ģekilde kurulması için her birimin ihtiyaçlarının iyi tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan tasarım aĢamasından üretim aĢamasına 

kadar tüm birimlerin bilgi sistemi ihtiyaçları analiz edilmeli ve sistem ona göre 

tasarlanmalı ve geliĢtirilmelidir. Aksi takdirde gereksiz kaynak aktarımı 

nedeniyle iĢletme kaynakları verimli bir Ģekilde kullanılmamıĢ olacak ve 

kurumsal kaynak planlaması iĢletmenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale 

gelecektir. Bunun yanında kurumsal kaynak planlaması, hedef maliyetleme 

yaklaĢımında önemi büyük olan “hedef maliyet” kavramından hareketle, 

maliyetlere ve iĢletmenin performansına büyük etki etmekte ve iĢ süreçlerini 

iyileĢtirerek iĢletme faaliyetlerini daha verimli kılmaktadır. Hedef maliyeti 

yakalamıĢ bir iĢletmenin pazardaki rekabette önemli bir avantaj elde edeceği ve 

firma değerini artıracağı ise bir diğer önemli nokta olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Son olarak kurumsal kaynak planlaması sistemini baĢarılı bir Ģekilde uygulayan 

bir iĢletme, karar alma noktasında bulunanlara muhasebe bilgi sistemleri 

aracılığıyla doğru ve güvenilir bilgileri zamanında sunmuĢ olacak ve maliyetleri 

azaltma konusunda iĢletmeye önemli avantajlar, üstünlükler kazandıracaktır.  
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4.2.MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Açısından 

 

DeğiĢen ve geliĢen dünyada, her alanda olduğu gibi müĢteri iliĢkileri konusunda 

da önemli değiĢiklikler gözle görülür hale gelmiĢtir. Böyle hızlı değiĢimlerin 

yaĢandığı dünyada geleneksel pazarlama ve müĢteri iliĢkileri anlayıĢları da artık 

değiĢmek zorunda kalmıĢtır. Rekabetin azalması, fiyatların düĢmesi, maliyet 

baskıları iĢletmeleri zorda bırakan konular arasına girmiĢ bulunmaktadır. Tüm 

bu nedenleri bir araya getirdiğimizde bu değiĢimler, iĢletme davranıĢlarını da 

değiĢtirmiĢ ve müĢteriyi merkezine almıĢ bulunmaktadır. MüĢteri iliĢkileri 

yönetimi olarak da ifade edilen bu yaklaĢım, iĢletmenin merkezine müĢteri 

kavramını yerleĢtiren ve müĢteri merkezli olma kültürünü yerleĢtirmeyi 

amaçlayan bir stratejidir. Bu durum ayrıca iĢletme stratejilerini bilgi teknolojileri 

aracılığıyla yönetimin bütün kademelerine de ulaĢtırmıĢ olmaktadır. Hedef 

maliyetleme açısından olaya bakıldığında, hedef maliyetleme amaçları ile 

müĢteri iliĢkileri yönetiminin amaçlarının birbirine çok benzediği rahatlıkla 

görülecektir. Her iki yaklaĢımda da müĢteriyi iĢin merkezine koymak, onun 

ihtiyaçlarını karĢılamak ve böylece iĢletmenin sürdürülebilir karlılığını artırmak, 

farklılaĢma stratejisiyle yeni ürünleri ekonomik bir Ģekilde sunarak rekabette öne 

geçmek, iĢletmenin bütün maliyetlerini minimize etmek, iĢletmenin kaynaklarını 

verimli kullanmak ve de iĢletmedeki diğer fonksiyonlarla uyumlu bir Ģekilde 

çalıĢmayı amaçlamak bu çerçevede sıralanabilir. Bahsedilen tüm bu 

faaliyetlerin izlenmesi ve raporlarının iĢletme içi ve dıĢı bilgi kullanıcılarına 

istenilen zaman ve yerde sunulması muhasebe bilgi sistemleri ile mümkün 

olmaktadır. Bu durumu dikkate aldığımızda, muhasebe bilgi sistemlerini baĢarılı 

bir Ģekilde uygulayan bir iĢletmenin hedef maliyete ve hedeflenen kara 

ulaĢmada sorun yaĢamayacağı tartıĢılmaz bir gerçek olmaktadır. 

 

4.3.Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yoğun bir Ģekilde kullanımı ve iĢletmelerin 

birbirleriyle iĢbirliğinin artarak devam ettiği günümüzde, tedarik zinciri yönetimi 

büyük önem kazanmıĢ bulunmaktadır. MüĢteri sadakatini artırmak, rekabette 
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öne geçebilmek, pazarda büyük bir pay elde etmek Ģeklinde de ifade 

edebileceğimiz iĢletmenin amaçlarına ulaĢabilmesi, tedarik zincirini yönetmeyi 

en önemli konular arasına almıĢ bulunmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi 

sayesinde iĢletmeler, tedarikçileri ve müĢterileri arasındaki iletiĢimi 

güçlendirmekte ve bilgi paylaĢımını da artırmıĢ olmaktadırlar. Hedef 

maliyetleme açısından konuya bakıldığında konunun önemi bir kat daha 

artmaktadır çünkü hedef maliyetleme yaklaĢımının uygulanabilmesi tedarik 

zinciri yönetimini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iĢletme, hedef maliyete 

ulaĢma yolunda tüm süreçte tedarikçilerle olan iliĢkisini sağlam tutmalı ve 

sürecin her aĢamasında tedarik zincirinde bir aksaklığa meydan vermemelidir.  

 

ĠĢletmenin yenilikçi bakıĢ açısını sürdürebilmesi, yeni teknolojileri uygulaması ve 

yeni üretim süreçlerini benimsemesi yeni tedarikçileri bulmasını 

gerektirebilmektedir. Bu durum ele alınırken, tedarikçilerin maddi teklifleri ve 

kullanmıĢ oldukları teknolojiler, iĢletme açısından önemli olmaktadır çünkü 

hedef maliyetleme sürecini bir bütün olarak düĢündüğümüzde, tasarım 

aĢamasından itibaren tedarikçiler sürece dahil olmakta ve sürecin baĢarılı 

olmasında, hedef maliyete ulaĢılmasında söz sahibi olmaktadırlar. Tasarım ve 

üretim aĢamasındaki süreçte, yeni ürünün maliyetinin, hedef maliyet olmasını 

sağlamak iĢletme açısından kritik bir konudur. Aksi takdirde buna 

ulaĢılamaması durumu hedef maliyetleme yaklaĢımını baĢarısız kılmıĢ olacaktır. 

Tüm bunları yaparken de iĢletme ve tedarikçi arasındaki bilgi paylaĢımının 

doğru ve güvenilir olması buna entegre muhasebe bilgi sistemleri sayesinde 

mümkün olacaktır. Böylelikle ilgili taraflar arasındaki bilgi akıĢı, kesintisiz devam 

edecek ve iĢbirliği baĢarıyla sürdürülmüĢ olacaktır. 

 

4.4.Ġnsan Kaynakları Yönetimi Açısından 

 

ĠĢletmelerin amaçlarına ulaĢabilmesi ve baĢarılı olması kuĢkusuz nitelikli insan 

kaynakları ile mümkün olmaktadır. Buradan hareketle insan kaynakları birimi, 

iĢe alma, yerleĢtirme, eğitim ve performans gibi konularda söz sahibi 

olmaktadır. Ayrıca bu durum iĢletme personelinin yetiĢtirilmesini de 
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kapsamaktadır. Gerek hedef maliyetleme yaklaĢımının uygulanmasında 

gerekse muhasebe bilgi sisteminin iĢletilmesinde insan kaynağının önemi büyük 

olmaktadır. Her iki sistem açısından personelin yetiĢtirilmesi, eğitimi, ilk etaptaki 

oryantasyonunun yanında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü de bir hayli 

önemlidir çünkü her iki sistemi de yürütecek olan faktör insan kaynağıdır. Bu 

kapsamda düĢünüldüğünde hedef maliyetleme sürecinin tasarımdan üretime 

kadar sorunsuz ve kesintisiz sürdürülmesi tüm personelin aktif katılımı ile 

mümkün olmakta ve bilgi sistemlerinin bu süreçte verimli bir Ģekilde kullanılması 

iĢletme amaçlarına ulaĢmada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Üçüncü Bölüm 

Hedef Maliyetleme Açısından Muhasebe Bilgi Sistemine ĠliĢkin Bir Model 

Önerisi ve ĠĢletme Uygulaması 

 

ÇalıĢmanın temelini teĢkil eden ilk iki bölümde; sırasıyla, hedef maliyetlemeye 

ve muhasebe bilgi sistemine iliĢkin kapsamlı bilgiler verilmiĢ ve konular detaylı 

bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde ise, hedef maliyetleme ve muhasebe 

bilgi sisteminin bütünleĢtirilmesi neticesinde ortaya çıkan bir bilgi sistemi modeli 

üzerinde çalıĢılmıĢ, modelin yapısına ve içeriğine iliĢkin bilgiler verilmiĢ ve 

model, girdi-süreçleme-çıktı akıĢı çerçevesinde ele alınmıĢtır. Tüm bunları bir 

bütün olarak ele aldığımızda, bu bölümde, tasarlanan modelin uygulama 

aĢamasına yer verilecek ve konu sonuçlarıyla birlikte analiz edilecektir. 

 

1.ÇalıĢmanın Amacı, Önemi, Yöntemi ve Uygulaması ve Sonuçları 

 

Bu bölümde, yukarıda da ifade edildiği gibi önceki bölümlerde ifade edilen 

konuların bütünleĢtirilmesi neticesinde ortaya çıkan model önerisine iliĢkin 

bilgiler yer alacak ve bunun iĢletme uygulaması açıklanacaktır. Ardından 

uygulama sonuçlarına iliĢkin öneriler sıralanacaktır. 

 

1.1.ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi 

 

Teknolojik ve çevresel faktörlerin büyük bir hızla değiĢim gösterdiği günümüz iĢ 

dünyasında iĢletmeler, yoğun bir rekabetle karĢı karĢıya kaldıkları için maliyet, 

kalite, zaman ile ilgili konularda hedeflerini en yüksek noktada gerçekleĢtirmek 

durumunda kalmıĢlardır. Bunun yanında, müĢteri ihtiyaçlarının çok fazla 

değiĢiklik göstermesi ve ön plana çıkması, maliyet bilgisinin önemini kat kat 

artırmıĢ bulunmaktadır. Aynı zamanda artan rekabetle birlikte ürün maliyetleri 

ve kalitesiyle ilgili olarak geleneksel maliyet ve yönetim teknikleri de 

kullanılamaz hale gelmiĢtir. Rekabette üstünlük sağlayabilmek ve hedefleri en 

kısa zamanda en iyi Ģekilde yakalayabilmek için modern maliyet yönetim 

tekniklerinin kullanılması, maliyet yönetim sistemlerinin kurulması iĢletmeler için 
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bir gereklilik olmuĢtur. Doğru ve kaliteli maliyet yönetim sisteminin de değiĢen 

Ģartlara göre tasarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, hedef maliyetleme 

yaklaĢımı, iĢletmelere, tasarım aĢamasında maliyet disiplini sağlamanın 

yanında, maliyet bilgilerinin zaman, uygunluk, içerik yönlerinden elde 

edilmesinde büyük öneme sahip modern maliyet yönetim tekniklerinden biri 

olmuĢtur.  

 

ĠĢletmelerin karĢı karĢıya kaldığı yoğun rekabet, belirsizlik ve değiĢim ortamında 

varlıklarını sürdürmeleri için gerekli unsurların en önemlisi bilgidir. ĠĢletmeler 

ihtiyaç duydukları bu bilgiyi, dıĢarıdan elde etmelerinin yanında büyük ölçüde 

kendi alt bilgi sistemleri aracılığıyla elde etmektedirler. ĠĢte bu bilgiyi sürekli 

olarak üreten ve iĢleyen en önemli sistem de muhasebe bilgi sistemidir. 

Muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgiler, iĢletmelerin baĢarı 

değerlendirmeleri, planlama, kontrol ve stratejik karar alma vb. alanlarında 

kullanılmaktadırlar. 

 

ÇalıĢmanın temel amacı, hedef maliyetleme yaklaĢımı açısından muhasebe 

bilgi sistemine iliĢkin bir model oluĢturmak ve bu modeli iĢletmede uygulayıp 

sonuçlarını analiz etmektir. Bu kapsamda, model, sistem yaklaĢımı açısından 

girdi-süreçleme-çıktı akıĢında ele alınacak ve buna iliĢkin veri kaynakları 

açıklanacaktır. 

 

1.2.ÇalıĢmanın Yöntemi 

 

ÇalıĢmada yöntem olarak öncelikle hedef maliyetleme yaklaĢımı açısından veri 

kaynakları ele alınmıĢ ve buna iliĢkin süreç aĢama aĢama incelenmiĢtir. 

Ardından muhasebe bilgi sisteminin iĢleyiĢi açısından bu iki konu 

bütünleĢtirilmiĢ ve uygulama aĢamasında kullanılmak üzere bir örnek hesap 

planı oluĢturulmuĢ ve EK-1‟de sunulmuĢtur. Bu hesap planından hareketle de 

aynı Ģekilde girdi-süreçleme-çıktı sürecinde rapor ve çıktılar elde 

edilebilmektedir. Bunun yanında uygulamanın yapılacağı firmada, üretim öncesi 

ve üretim sırasındaki süreçler, iĢletmenin genel yapısı ve maliyet hesaplama 
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yöntemleri incelenmiĢ ve hedef maliyetleme yaklaĢımı açısından muhasebe 

bilgi sistemine iliĢkin model, iĢletmenin kullandığı hesap planıyla entegre 

edilerek uygulamaya konulmuĢtur. AĢağıda bu modelin iĢleyiĢine iliĢkin süreç 

ele alınacaktır. 

 

1.2.1.Girdi  

 

Hedef maliyetleme açısından muhasebe bilgi sistemine girdi sağlayacak 

unsurlara bakıldığında, mamul geliĢtirme döngüsünde yapılacak iĢlemler 

sırasıyla; mamul stratejisi ve kar planlamasının oluĢturulması, mamul kavramı 

ve yapılabilirliğinin test edilmesi, memul tasarımının yapılması ve geliĢtirilmesi 

ve üretim ve lojistik aĢamalarıdır. Bahsi geçen dört aĢamanın her biri muhasebe 

bilgi sistemine sürekli olarak girdi sağlamakta ve sistemin devamlılığına katkıda 

bulunmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi açısından direkt ilk madde ve malzeme 

giderleri, direkt iĢçilik giderleri, genel üretim giderleri, araĢtırma ve geliĢtirme 

giderleri, pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve 

finansman giderlerine iliĢkin bütün maliyetler bu aĢamaların her birinde sistemin 

veri kaynaklarını oluĢturmaktadırlar.  

 

Mamul geliĢtirme döngüsündeki aĢamaların ilkinde, mamul stratejisi ve kar 

planlaması aĢamasında, öncelikle müĢterilerin taleplerini daha iyi analiz 

edebilmek için yapılan pazar araĢtırması önemli yer tutmaktadır. Buradan 

hareketle belirlenecek yeni ürün geliĢtirme stratejisiyle mamulün fonksiyonları 

analiz edilecektir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, 

tedarikçilerle olan irtibatın sağlamlığı, sürekliliğidir çünkü hedef maliyetleme 

açsısından, hedef maliyete ulaĢmak için güçlü bir tedarik zincirinin oluĢturulması 

baĢarı için kritik bir faktördür. Tabi, tedarik zinciri ile ilgili maliyetlerin de bu 

süreçte meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Buna iliĢkin sözleĢme 

maliyetleri, yapılacak tedarik anlaĢmaları sistemin girdisini oluĢturmaktadır. 

Gerek hammadde ve gerekse yarı mamul kullanımları açısından tedarik 

zincirinin güçlü oluĢturulması, hedef maliyete ulaĢma konusunda büyük öneme 

sahiptir. Bunun yanında üretimin gerçekleĢtirilmesi esnasında iĢçi ücret ve 
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giderleri ile memur ücret giderleri, amortisman ve tükenme payları, ödenecek 

vergiler de muhasebe bilgi sistemindeki temel veri kaynaklarını 

oluĢturmaktadırlar.  

 

ĠĢletmeler yeni ürün geliĢtirme ile ilgili olarak yeni bir yatırım yapma ihtiyacı 

duyabilmekte veya mevcut üretim teknolojisinde teknolojik iyileĢtirme-geliĢtirme 

de yapabilmektedirler. Tüm bu yapının analiz edilmesi ve bu analiz sürecinde 

ortaya çıkan maliyetler de, sistemin iĢleyiĢinde önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Üretime iliĢkin olarak yapılması gereken çalıĢmalara bakılacak olduğunda 

üretim mühendisliği açısından bazı ilave çalıĢmalar gerekmektedir. Mamule 

değer katan faktörler, mamulün fonksiyonlarına iliĢkin analizler, mamul test 

maliyetleri, kontrol maliyetleri ve kapasite planlaması ve kullanımına iliĢkin 

maliyetler de gerek mamulün stratejisini oluĢtururken gerekse yapılabilirliğini 

test ederken dikkate alınması gereken temel girdileri oluĢturmaktadır. Bundan 

hareketle, prototip geliĢtirme kapsamında meydana gelen maliyetler ve buna 

iliĢkin fiyatlama kararları da sistem için veri kaynaklarını oluĢturmaktadır. Kar 

planlaması, proje yönetimi ve bütçeleme açısından olaya bakıldığında finansal 

analizler ve raporlama maliyetleri de iĢletme yönetimine yeni ürün geliĢtirme 

sürecinde yol göstermektedir. Tüm bu süreçte toplanan belgelerin 

dosyalanması, bunlara dayanarak veri tabanı veya tabanları oluĢturulması, 

faaliyetlerin eksiksiz olarak kayıt edilmesi, yeni ürünün stratejisinin 

oluĢturulması, yapılabilirliği, tasarımı, geliĢtirilmesi ile ilgili fikirlere ıĢık tutacak 

ve sonraki aĢamalar için veri kaynaklarını oluĢturacak, basamak görevi 

üstlenecektir. 

 

1.2.2.Süreçleme 

 

Hedef maliyetleme açısından muhasebe bilgi sisteminin iĢleyiĢi, sistem 

yaklaĢımından hareketle, bazı iĢlemlerden geçmektedir. Mamul geliĢtirme 

döngüsündeki aĢamalarda, her bir aĢamadaki girdiler muhasebe bilgi 

sisteminde iĢlenmekte ve veri tabanı ve raporlardan oluĢan kayıt ortamında 

yönetim ve diğer bilgi kullanıcıları için gerekli bilgilere dönüĢtürülmek amacıyla 
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kayıt, sınıflandırma, hesaplama, özetleme, saklama, tekrar kullanma, çoğaltma 

ve iletme iĢlemlerinden geçmektedir. Tabi bu süreçleme iĢlemlerinin sayılan 

sırayla olması her zaman mümkün değildir çünkü sistem yaklaĢımında, bilgi 

iĢlem faaliyetlerinin tümünün bir bütün olarak ele alınması ve iç içe 

değerlendirilmesi gerekmektedir. ÇalıĢmanın temel konusunu teĢkil eden hedef 

maliyetleme yaklaĢımındaki tedarik zinciri ile ilgili yapılacak mal alıĢ iĢlemlerinin 

kayıt edilmesi ve bu alıĢa iliĢkin bilgilerin sınıflandırılması ve hesaplanması bir 

arada, bütün olarak gerçekleĢmektedir. Aynı Ģekilde satıcı-dağıtıcı maliyetlerine 

iliĢkin giderler, iĢçi ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi de birçok iĢlemi 

bünyesinde barındırmaktadır. Böylelikle, hedef maliyete ulaĢmak için gösterilen 

bütün çaba, bu süreçte yapılan tüm sınıflandırmalar, hesaplamalar bilgi iĢlem 

aĢamalarından geçip bilgiye dönüĢmektedir. Bunları bir bütün olarak 

düĢündüğümüzde, hedef maliyetleme açısından mamul geliĢtirme döngüsünde 

ortaya çıkacak her bir faaliyet, yapılacak her bir gider, yürütülecek her bir proje, 

belirlenen çıktıları elde etmek için muhasebe bilgi sisteminde süreçleme 

iĢlemlerine tabi tutulacaktır. Süreçleme iĢlemleri, üretilen veri veya bilgilerin bilgi 

sistemi içerisinde bilgi iĢlem aĢamalarından geçmesine, iĢletmenin finansal 

durumu ve faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin sağlıklı bir Ģekilde izlenmesine, çıktı ve 

raporların doğru bir Ģekilde oluĢturulmasına büyük katkı sağlamaktadır. 

 

1.2.3.Çıktı 

 

Muhasebe bilgi sistemindeki veri veya bilgilerin, her sistemde olduğu gibi girdi-

süreçleme-çıktı akıĢını izlediği yukarda ifade edilmiĢti. Bu akıĢa uygun olarak 

girdi aĢamasında bilgilerin belgelerle sisteme dahil edilmesi ve sonrasında bu 

kayıt ortamında bilgi iĢlem faaliyetlerine tabi tutulması, girdilerin çıktılara 

dönüĢtürülmesi ve sonunda da bu bilgilerin iç ve dıĢ bilgi kullanıcılarına raporlar 

halinde iletilmesi söz konusu olmaktadır. Çıktı aĢamasında oluĢturulan bilanço, 

gelir tablosu, gerekli diğer tablolar raporlar, mizanlar veri tabanlarından 

yararlanılarak hazır bir Ģekilde iĢletme içi ve dıĢı bilgi kullanıcılarına 

sunulmaktadır. ĠĢletme ile ilgili kararlarda söz sahibi konumunda bulunanlar, bu 
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raporlara dayanarak iĢletme stratejilerini oluĢturmakta ve iĢletmeye yön 

vermektedirler. 

 

Yukarıda bahsedilen girdi-süreçleme-çıktı Ģeklindeki akıĢ, sistemin içinden ve 

dıĢından gelen değiĢikliklere ve kontrollere açık bir yapıdadır. Böylelikle, 

sisteme iliĢkin gözden geçirmeler, ayarlamalar ve düzeltmeler ve kontroller 

yapılabilmektedir. Hedef maliyetleme açısından, hedef maliyete ulaĢma 

konusunda yapılan iĢlemler, sistemin doğru iĢleyip iĢlemediğinin de bir 

göstergesi olacaktır. Muhasebe bilgi sistemindeki çıktıların yapılacak 

kontrollerle doğru ve güvenilir olması, varsa çıktılardaki eksikliklerin 

tamamlanması ve düzeltme gerektirecek iĢlemlerin yapılması, fiili ve gerçek 

çıktı arasındaki durumun gözden geçirilmesi ve nihayetinde sistemin sürekliliği 

açısından sisteme tekrar girdi yapılması geri bildirim sayesinde mümkün 

olmaktadır.  

 

1.3.Uygulamanın Gerekçesi 

 

Hedef maliyetleme ile muhasebe bilgi sisteminin bütünleĢtirilmesi ve bir model 

ortaya konması tek baĢına yeterli olmayıp, uygulamayı da gerektiren bir 

çalıĢmadır. Çünkü konunun üretim iĢletmeleriyle ilgili olması ve pratikte karĢılık 

bulması uygulamanın yapılması ve sonuçlarının analiz edilmesi için son derece 

önemlidir. Böylelikle iĢletmeler açısından, modern maliyet yönetim 

tekniklerinden biri olan hedef maliyetleme uygulanma imkanı bulacak ve 

muhasebe bilgi sistemi ile de iĢletme bilgi sistemlerindeki iĢleyiĢi doğru bir 

Ģekilde görülebilecektir. Muhasebe bilgi sistemi üzerinden izlenen veri veya 

bilgilerin dıĢ ve özellikle iç bilgi kullanıcılarına sunulması ve onların kararlarına 

etki etmesi bakımından önerdiğimiz model, uygulama kapsamında diğer 

iĢletmelere de örnek teĢkil edebilecektir. 
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1.4.Uygulama Yapılan ĠĢletmenin Tanıtılması 

 

SARTEN AMBALAJ A.ġ., metal ambalaj üretimine 20 Mart 1972 yılında Çorlu 

fabrikasında baĢlamıĢ ve büyüyen Türkiye pazarında müĢterilerinin ihtiyaçları 

karĢılamak üzere yeni fabrikalar açmıĢtır. SARTEN, büyüme stratejisinden 

hareketle bugün Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, Manisa, Ayvalık ve Adana 

yörelerinde toplam 12 fabrikaya sahip bulunmaktadır. Bu fabrika yatırımları, 

SARTEN‟in müĢteri odaklı stratejisi paralelinde müĢterilerin fabrikalarının yoğun 

olarak kümelendiği yerlerde yapılmıĢtır. SARTEN‟in ürün portföyünde metal 

ambalajlar, kavanoz kapakları ve plastik ürünler yer almaktadır. 

 

SARTEN, metal ambalajda konserve, yemeklik yağ, aerosol, zirai ilaç, madeni 

yağ, boya gibi farklı sektörlere üretim yapmaktadır. SARTEN, plastik ambalajda 

ise PET, PE ve PP hammaddelerinden yapılan üretimler ile madeni yağ, zirai 

ilaç (COEX), boya, ketçap (COEX), süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve 

kozmetik sektörlerine hizmet vermektedir. Kavanoz kapakları ise gıda 

sektörünün ihtiyacını karĢılamak için üretilmektedir. SARTEN‟in yurt dıĢında, 

tamamı kendi sermayesi ile kurulan, Ģirketleri bünyesinde, iki ayrı fabrikası 

bulunmaktadır. Bu fabrikalardan ilki SARTEN Bulgaria Ltd. bünyesinde yer alan 

PLEVEN‟de kurulu metal kutu fabrikası, diğeri de OOO SARPAK Rusya 

bünyesinde, NEVINOMINSK‟te kurulu aerosol fabrikasıdır. SARTEN‟in 

Romanya‟da ve Sırbistan‟da da bu ülkelere ve komĢu ülkelere pazarlama amacı 

ile kurulan iki ayrı firması bulunmaktadır. Metal ve plastik ambalaj sektöründe 

pazar ve teknoloji lideri olan SARTEN‟in makine ve kalıp imalatı ile tüm 

fabrikaların teknolojik geliĢmelerini sağlayan AR-GE Merkezi Silivri fabrikasında 

yer almaktadır. Sürekli insana yatırım yapma politikası kapsamında yine Silivri 

fabrikasında yer alan SARTEN AKADEMĠ, yeni iĢe alınan personele, mevcut 

çalıĢanlara ve müĢterilere yönelik eğitimler vermektedir 

 

Üretilen ürünler açısından ise; metal ambalajda konserve, bitkisel yağ, aerosol, 

zirai ilaç, madeni yağ, boya gibi farklı sektörlere üretim yapmaktadır. Metal 

ambalajlara uygulanan özel iĢlemler, ilgili ünitede entegre olarak yapılmaktadır. 
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Ayrıca, SARTEN, 1986 yılında üretimine geçtiği aerosol ambalajda da tam bir 

baĢarı sağlamıĢtır. SARTEN, aerosol ambalajın ürün spesifikasyonları tüm 

dünyada kullanılan standartlara göre oluĢmuĢtur. Uluslararası know-how 

kalitesini ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile kanıtlayan SARTEN, aerosol 

kutularının dıĢ yüzeylerini üretim sistemi içinde yer alan en son teknoloji matbaa 

makinelerinde basmaktadır. Üretimin tamamı %100 sızdırmazlık testinden 

geçmektedir. SARTEN, plastik ambalajda madeni yağ, boya, zirai ilaç (COEX), 

ketçap (COEX), süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve kozmetik ürünleri için 50ml 

ile 30.000ml arasında değiĢen ambalaj üretimi yapabilmektedir. Plastik ambalaj 

üretiminde kullanılan kalıplar dünyanın en ileri teknolojisi ile bünyesindeki AR-

GE departmanında yapılmaktadır. 2003 yılından itibaren ince cidarlı kaplar, en 

modern yöntem olan kalıp içi etiketleme sistemi ile üretilmekte olup, %100 

sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Metal kutu üreticileri için kolay açılır kapak, 

aerosol kapakları, vidalı kapak, yuvarlak ve köĢeli kapak, baskılı metal levha 

ayrı bir ürün grubu olarak üretilmektedir. 

http://www.sarten.com.tr/hakkimizda/index.php?page=sirket_profil (EriĢim 

Tarihi: 11.05.2015) 

 

1.5.Uygulama Yapılan ĠĢletmedeki Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı ve 

Hedef Maliyetleme Uygulaması 

 

ĠĢletme, maliyet muhasebesi bilgi sistemi olarak SAP bilgisayar programını 

kullanmaktadır. SAP ise, dünyanın en büyük iĢ ve ERP (kurumsal kaynak 

planlama) yazılımıdır. Bu yazılım, tedarik sürecinden sevkiyata kadar tüm 

üretim sürecini kapsayan, sistemin alt birimlerindeki aktiviteler üzerinde merkezi 

bir denetim mekanizması oluĢturan bir yapıya sahiptir. Ayrıca Ģirket 

politikalarının ve stratejilerinin belirlemesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu 

programın uygulamasının sonucu olarak da hesapların iĢleyiĢi tamamen 

sisteme yapılan tanımlar içerisinde gerçekleĢmektedir. Bundan hareketle, 

iĢletme, tedarik ettiği malzemeleri daha faturası gelmeden irsaliye ile mal giriĢi 

yaptığında 150-Hammaddeler hesabına karĢılık 327-Mal GiriĢi/Fatura GiriĢi Ara 

Hesabına kaydetmektedir. Fatura geldiğinde yapılan kayıtta ise, 327-Mal 

http://www.sarten.com.tr/hakkimizda/index.php?page=sirket_profil
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GiriĢi/Fatura GiriĢi Ara Hesabına borç, 320-Satıcılar hesabına alacak 

kaydetmektedir. Tabi bu arada, ilk iĢlem sonucu fatura gelmeden kayıt yapıldığı 

için sistem otomatik olarak stokun üzerinde kayıtlı olan standart fiyat üzerinden 

iĢlem yapmaktadır. Fatura gelince de gerçek fiyat ile standart fiyat arasındaki 

farkı 712 Fiyat Farkları hesabına kaydetmektedir. Daha sonra sistem üzerinde 

fiili üretim hareketleri yapıldıkça, üretim reçeteleri vasıtasıyla, hammadde 

sarfları olmakta ve 710 hesabına karĢılık 150 hesabı çalıĢmaktadır. Mamul ve 

Yarı Mamul üretimlerinde 151/152 hesaplarına karĢılık 895 hesabı çalıĢırken; 

Mamul ve Yarı Mamul satıĢlarında 151/152 hesaplarına karĢılık 62‟li hesaplar 

çalıĢmaktadır. Ay sonu kapanıĢ kaydı yapıldığında da, ay içinde standart 

fiyatlardan oluĢan kayıtlar gerçekleĢen değerlerle güncellenmektedir. Ardından, 

hesapların akıĢı olarak, 7‟li hesapların yansıtılmasıyla da 895-Üretim ara hesabı 

kapatılmıĢ olmaktadır. 

 

Yukarıdakilere ilave olarak iĢletme, stokların izlenmesinde ağırlıklı ortalama 

maliyet yöntemini kullanmaktadır ve stokların sarf edilmesi konusunda 

muhasebe birimi sadece sarf edilmesi noktasında kontroller yapıp gerekli 

düzeltmelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bunun dıĢında tedarik etme, sisteme 

kaydetme konularında Satın Alma birimi yetkilidir. Sisteme girilen yanlıĢ veya 

hatalı malzeme hareketleri (Satın alma birimi tarafından malzeme giriĢi-Üretim 

birimi tarafından yapılan hatalı sarflar) birim maliyetlerin hatalı çıkmasına neden 

olabilmektedir. Üretim Planlama birimi,  ürün reçetesi ve standart iĢ planı 

vasıtasıyla SAP sistemi üzerinde operasyonlarını gerçekleĢtirmektedir. Bu 

noktada üretim tarafında sisteme veri giriĢlerinin dikkatli olması ve her bir 

malzeme fiĢinin eksiksiz girilmesi önemlidir. Ardından, söz konusu malzeme 

fiĢleri sonucu, muhasebe kayıtlarını kontrol etmek ve bu kayıtların düzeltilmesini 

sağlamak muhasebe biriminin sorumluluğundadır. 

 

ĠĢletmede, üretim aĢamasında 4 aĢama mevcuttur. Bunlar: (B)bobin, (D)dilme 

levha, (N)laklı levha ve (M)baskıdır. Tüm bu aĢamalarda meydan gelen iĢçilik 

giderleri her bir makinenin, her bir üretim bandının hesabına ayrı ayrı 

yazılmakta ve iĢçilik süresi, makine süresi, elektrik ve doğalgaz kullanımı 
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birbirinden ayrı kodlarla raporlanmaktadır.  Bir baĢka ifadeyle, hangi üretim 

bandında hangi makinede iĢçilik tutarı ne kadar olacaktır sorusuna SAP 

üzerinde mevcut olan plan bilgilerden hareketle anlık olarak cevap 

verilebilmektedir. Böylelikle fabrikalar arasında en uygun maliyetli olanı tespit 

etme gibi bir imkan da elde edilmekte, alınacak sipariĢin maliyeti kolaylıkla 

hesaplanabilmektedir. Bunun yanında genel üretim giderlerinin yüklenmesiyle 

ilgili olarak da yükleme ölçüleri sistem üzerinde daha önce var olduğu için bu 

anahtarlar yardımıyla dağıtım yapılmaktadır.  Zaten yukarda bahsedilen 

hammadde fiyatlarının girilmesiyle, ürün ağacının, reçetesinin oluĢmasıyla ve 

de iĢ planının ortaya konmasıyla SAP üzerinde standart fiyat da ortaya 

çıkmaktadır. OluĢan bu standart fiyatlar her dönem(ay) sonunda 

güncellenebilmektedir. Yeni dönem baĢlamadan bu standart fiyatlar gerçek 

fiyatlarla karĢılaĢtırılmakta ve bunun sonucundaki standart fiyatlar 2 dönem 

ilerisi için referans alınabilmektedir. Görüldüğü üzere SAP sistemi içerisinde 

muhasebe birimi, üretim ana hesaplarıyla ilgili olarak sadece 720 ve 730 nolu 

hesapların sisteme doğru olarak kaydedilmesi hususunda söz sahibidir.  

 

ĠĢletmede SAP (Kurumsal Kaynak Planlaması Sisteminin) uygulanması, mal 

giriĢinden baĢlayıp üretime sevk edilmesi ve mamul haline getirilip satıĢa konu 

edilmesine kadar olan tüm süreçte, iĢletmedeki muhasebe bilgi sistemi 

açısından kritik öneme sahiptir. Burada konunun önemine iliĢkin Ģunu da ifade 

etmek gerekir ki; çalıĢmanın esasını teĢkil etmesi bakımından; hedef 

maliyetlemenin mamul geliĢtirme döngüsünde kullanılan hammadde olarak 

teneke grubu seçilmiĢtir ve yeni mamul üretilebilmesiyle ilgili iĢletmece yapılan 

ilave yatırım maliyetiyle tenekenin farklı bir Ģekilde (bombeli) üretilmesi mümkün 

hale gelmiĢtir. Bu Ģekilde üretilen teneke aerosol ise, yapılan araĢtırma ve 

geliĢtirme faaliyetleriyle nihai Ģeklini almıĢ ve alınan sipariĢlerde öncelikli 

konuma gelmiĢ bulunmaktadır. Sürekli geliĢtirme-iyileĢtirme felsefesinden 

hareketle müĢterilerden gelen geri bildirimler sayesinde de mamule iliĢkin ilave 

çalıĢmalar, araĢtırma geliĢtirme birimi bünyesinde sürdürülmekte ve takip 

edilmektedir. AĢağıda gerek hammadde gerek yarı mamul gerekse mamul 

olarak ifade edilen malzeme, verilen bilgiler ve yapılan açıklamalarla tamamen 



88 

 

teneke aerosol üzerinden yürütülecektir. Yer verilen çerçevede, iĢletmenin 

yukarıda genel hatlarını dikkate aldığımızda, bahsettiğimiz girdi-süreçleme-çıktı 

akıĢına iliĢkin muhasebe bilgi sistemindeki ekran görüntülerine açıklamaları ile 

birlikte yer verilmiĢtir. Son olarak da, iĢletmedeki muhasebe bilgi sisteminin bazı 

ihtiyaçları ortaya konacak ve konuya iliĢkin öneriler izleyen baĢlıklara 

bırakılacaktır. 
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EKRAN-1: 

 

 

EKRAN-2 
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Yukarıdaki EKRAN-1 görüntüsü, iĢletmenin, tedarik ettiği malzemeleri, daha 

faturası gelmeden 150-Hammaddeler hesabına karĢılık 327-Mal GiriĢi/Fatura 

GiriĢi Ara Hesabına kaydettiğini göstermektedir. EKRAN-2 görüntüsü ise, mal 

faturasının kesilmesinin ardından kaydın, bu ara hesaptan alınıp 320-Satıcılar 

hesabına aktarıldığını göstermektedir. Tabi bu arada ilk kayıtta fatura gelmeden 

kayıt yapıldığı için sistem otomatik olarak önceden kayıtlı bir standart fiyat 

üzerinden iĢlem yapmaktadır. Bu standart fiyatın oluĢması ise, Üretim Planlama 

birimi tarafından tedarik, satın alma, ürün reçetesi oluĢturma Ģeklinde daha 

önceden tecrübe edilmiĢ, bir baĢka ifadeyle, sisteme girilmiĢ ve dönem sonunda 

oluĢmuĢ fiyattan yapılmaktadır. Yine yukarıda görüldüğü gibi, ay sonunda 

oluĢan fiyat farkları ilgili malzemenin fiyat farklarına ait hesapta izlenmektedir. 

 

 

EKRAN-3 
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Yukarıdaki EKRAN-3 görüntüsü ise, iĢletmenin üretime gönderdiği 

hammaddelerin yarı mamullere dönüĢmesi neticesinde izlendiği hesap yer 

almaktadır. Burada dikkat çeken nokta, iĢletmenin bu akıĢ iĢlemi neticesinde 

kayıtlarını topladığı tek hesabın 895-Üretim Ara Hesabı olmasıdır. ĠĢte bu 

hesabın da esas fonksiyonu ay sonunda standart fiyatlar ile fiili fiyatları 

karĢılaĢtırıp denkleĢtirme görevini yerine getirmesidir. Bu denkleĢtirme iĢlemi 

sonucunda ortaya çıkan yeni fiyat, bir sonraki ayda kullanılmak üzere sisteme 

standart fiyat olarak kaydedilmektedir. Böylece iĢletme bir önceki aydan, bir 

baĢka ifadeyle, dönemden aldığı güncel maliyet bilgisini bir sonraki ayda 

kullanabilme imkanına kavuĢmuĢ olmaktadır. Ayrıca bu iĢlem, anlık olarak, 

sistemden fiyatlamayla ilgili maliyet bilgisi sorgulamasına da kolaylık 

sağlamaktadır. Böylelikle, alınacak bir sipariĢe iliĢkin ne kadar zaman zarfında 

ve ne kadar maliyette üretimin gerçekleĢtirilebileceği hakkında önemli bilgiler 

sistemden otomatik olarak alınmıĢ olmaktadır. 

 

EKRAN-4 
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EKRAN-5 

 

 

Yukarıdaki EKRAN-4 ve EKRAN-5 görüntüleri, üretim maliyetini oluĢturması 

açısından önemli paya sahip olan iĢçilik tutarının ve makine süresinin nasıl 

izlendiğini ve raporlandığını göstermektedir. Daha önceden de ifade edildiği 

üzere, iĢletmenin her bir fabrikasında hatta her bir üretim bandında ortaya çıkan 

iĢçilik süre ve ücretleri ile makine süreleri SAP üzerindeki hesaplara ilgili birimce 

iĢlendiği için güncel bilgiler rahatlıkla takip edilebilmektedir. ĠĢte bu bilgiler 

sayesinde de standart fiyatların ve ürün reçetelerinin kolaylıkla oluĢması 

mümkün hale gelebilmektedir. Sisteme kaydedilen bu bilgiler, hali hazırdaki 

sipariĢin, üretime ait tutarlarını göstermesinin yanında sonraki dönemlere ortaya 

çıkabilecek iĢçilik tutarları ile makine süreleri konusunda da baĢta muhasebe 

birimine olmak üzere iĢletme yönetime önemli bilgileri sunmuĢ olmakta ve 

üretim planlama faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. 
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EKRAN-6 

 

 

EKRAN-7 
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EKRAN-8 

 

 

EKRAN-9 
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EKRAN-10 

 

 

Yukarıdaki EKRAN-6, EKRAN-7, EKRAN-8, EKRAN-9 ve EKRAN-10 

görüntüleri, malzeme maliyetinin hesaplanmasıyla ilgili olarak maliyet kalemlerin 

detayını aĢama aĢama göstermektedir. Toplam maliyetlerin oluĢmasındaki 

üretim maliyetleri, satıĢ ve yönetim maliyetleri, iĢçilikler, sosyal giderler, 

dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, amortismanlar gibi ifade edebileceğimiz 

bütün maliyet kalemleri sabit, değiĢken ve toplam maliyet Ģeklinde sistem 

üzerinde görülebilmektedir.  Dikkat edilecek olursa, ilk baĢta da belirttiğimiz gibi, 

ürün ağacına ait verilerden hareketle, hangi ürün sipariĢe konu edilmiĢse o 

ürüne ait bütün maliyet kalemleri detaylı bir Ģekilde ortaya çıkmıĢ olmaktadır. 

EKRAN-7„de söz konusu ürüne iliĢkin teorik maliyet hesaplaması ve ürün için 

kullanılan malzemelerin görünümü gösterilmektedir. Sistem, tüketilen levha ve 

kapakları oluĢturan ana hammaddeye kadar bütün bilgileri göstermektedir. SAP 

sisteminde de söz konusu yapıya “ürün ağacı” denmektedir. Aynı Ģekilde 
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EKRAN-8‟de görüleceği üzere, söz konusu 6.000 adetlik sipariĢi plan maliyeti 

12.372,26 TL olarak hesap edilmiĢtir. 

 

EKRAN-11 

 

 

EKRAN-12 
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EKRAN-13 

 

 

EKRAN-14 
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EKRAN-15 

 

 

EKRAN-16 
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EKRAN-17 

 

 

EKRAN-18 
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Yukarıdaki EKRAN-11, EKRAN-12 ve EKRAN-13 görüntüleri, iĢletmenin ürettiği 

teneke kutuya iliĢkin girilen teknik parametreleri içermektedir ve burada ilgili 

departmanlar kendilerine ait alanları doldurmaktadır. Pazarlama müĢteri 

ihtiyaçlarını, fabrika kullanacağı malzemeye iliĢkin bilgileri, üretim planlamada 

operasyonun hangi zamanda ve hangi üretim hattında gerçekleĢeceği bilgisini 

sisteme girmektedir. Girilen her bir parametre arka alanda yer alan formüller ile 

sistemdeki malzeme kodlarına bağlanmaktadır. Böylece de, söz konusu ürüne 

iliĢkin maliyet hesabı sistem tarafından yapılabilmektedir. Ayrıca iĢletme, 

SAP‟nin varyant konfigürasyonunu kullanmaktadır(EKRAN-11) ve varyant 

konfigürasyon müĢteriden gelen bilgiler ıĢığında sadece bahsi geçen müĢteriye 

özgü ürünlerin üretilmesi ve maliyetin de o bazda oluĢmasına yönelik bir alt 

yapıyı sağlamaktadır. Buna iliĢkin bilgiler EKRAN-11 ve EKRAN-12‟den 

görülebilmektedir. Ardından, EKRAN-13, EKRAN-14, EKRAN-15, EKRAN16, 

EKRAN-17 ve EKRAN-18 görüntüleri ise, üretim maliyeti akıĢına uygun olarak 

mamuller hesabında izlenen stokların satıĢa konu edilmesi halinde yapılan stok 

çıkıĢını, mamullerin müĢteriye satıĢına ait kaydını ve kesilen faturanın kaydını 

göstermektedir. Stoktan çıkan mamulün kaynağı ise yine SAP üzerinden takip 

edilebilmektedir. Referans numarası yardımıyla hangi masraf kalemlerinin 

kullanıldığı tespit edilebilmekte ve belge numarası ile de bu kayıt sonraki 

zamanlarda sistem üzerinden tekrar alınıp incelenebilmektedir. Ayrıca 

müĢteriye satılan mamulle ilgili, sipariĢe dair detaylı bilgiler veri tabanı 

üzerinden belge numarasıyla kolaylıkla elde edilebilmektedir. 
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EKRAN-19 
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EKRAN-20 

 

 

Yukarıdaki EKRAN-19 ve EKRAN-20 görüntüleri, malzeme fiyatının oluĢmasıyla 

ilgili analiz sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlar aracılığıyla ilgili malzemeye 

ait toplam planlanan masraflar, toplam fiili masraflar ve planlanan/fiili sapmalar 

ortaya çıkmıĢ olmaktadır. Böylece, müĢteri sipariĢine ait maliyet hesaplamaları, 

miktar, birim ve fiyat farkı da dikkate alınarak ayrıntılı bir Ģekilde SAP üzerinden 

takip edilebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Burada dikkat çeken bir diğer 

nokta, sipariĢe ait açılıĢ stokunun, giriĢlerin, çıkıĢların ve kapanıĢ stokunun 

miktar-birim değerleri oluĢan farklarıyla beraber görülebilmektedir. Bir baĢka 

ifadeyle, miktarlar ve değerler, üretim planlama biriminin giriĢlerinden muhasebe 

birimi yetkilisinin onayına kadar olan süreçteki bütün değerler, buradaki maliyet 

fiyatı analizini ortaya çıkarmaktadır. 

 



103 

 

 

EKRAN-21 

 

 

Son olarak, yukarıdaki EKRAN-21 görüntüsü ise, tüm bu girdi-süreçleme-çıktı 

akıĢındaki sonuç iĢlemlerini göstermektedir. Ay kapanıĢı olarak adlandırılan ay 

(dönem) sonu iĢlemlerinde, direkt ilk madde malzeme, direkt iĢçilik ve genel 

üretim giderlerine iliĢkin yansıtma hesaplarının ve 895-Üretim Ara Hesabı‟nın 

kapanıĢı görülmektedir. Ay kapanıĢı iĢlemleri neticesinde standart fiyatlar fiili 

fiyatlarla denkleĢtirilmekte ve güncelleme iĢlemi yapılmıĢ olmaktadır. 

 

Uygulama yapılan iĢletmedeki muhasebe bilgi sistemini yukarıdaki açıklamalar 

ve kayıtların ekran görüntüleriyle bir bütün olarak değerlendirdiğimizde öncelikli 

olarak Ģunları ifade edebiliriz. ĠĢletmenin SAP‟ı uygulaması, kurumsal kaynak 

planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve üretim iĢlemlerinde, sistem yaklaĢımından 
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hareketle girdi-süreçleme-çıktı akıĢında iĢletmeye büyük kazanımlar 

sağlamakta ve iĢletme için bir kontrol mekanizması görevi görmektedir. 

KurumsallaĢma konusunda gösterilen bu çaba, baĢta iĢletme yönetimi ve 

sistemi kullanıcısı konumundaki çalıĢanlar için önemli bir kritik baĢarı 

faktörüdür. Ancak hedef maliyetlemenin uygulanması ve raporlanmasına iliĢkin, 

iĢletmedeki mevcut hesap planının, yöntemin tam manasıyla hayata geçirilmesi 

noktasında hayati öneme sahip ihtiyaçları barındırmaktadır. ġöyle ki, çağdaĢ 

maliyet sistemlerinden biri olan hedef maliyetleme, hedef maliyete ulaĢma 

konusunda henüz daha üretim baĢlamadan, tasarım aĢamasında maliyetlere 

odaklanarak, bir baĢka ifadeyle, mamul stratejileri ve kar planlamalarıyla iĢe 

baĢlamaktadır. Bu aĢamada yapılacak çalıĢmalara iliĢkin her bir maliyet 

unsurunun birbirinden ayrıĢtırılması, en baĢta tedarik zinciri gibi maliyete etki 

eden tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması ve mamul stratejisinin 

oluĢturulup yapılabilirliği ile ilgili aĢamaya geçmeden planlama faaliyetlerinin 

tamamlanması kritik bir konudur. Ardından mamul tasarımı ve geliĢtirilmesi 

aĢamasında da mamule ve onun tasarımına iliĢkin maliyet unsurları, üretime 

dönük yapılacak prototip çalıĢmaları, kontrol testlerine ve kapasite kullanımına 

iliĢkin maliyetler ve üretim mühendisliği maliyetleri ayrı hesaplarda izlenmeli ve 

mamul geliĢtirme döngüsündeki tasarım aĢaması sorunsuz bir Ģekilde 

tamamlanmalıdır. Nihai olarak üretim ve lojistik aĢamasına gelindiğinde artık 

önceki aĢamalarda ortaya çıkan maliyetler ayrıntılı olarak raporlanmıĢ ve hedef 

maliyete ulaĢma konusundaki gösterilen çaba tüm faktörleriyle analiz edilir hale 

gelmiĢ olmaktadır. Mamul geliĢtirme döngüsünde ve nihai amaç olarak hedef 

maliyete ulaĢma konusunda raporlamaya iliĢkin yukarıda ifade edilen 

çalıĢmaların hesap planında yer alması maliyet yönetimi açısından da 

önemlidir.  

 

ĠĢletmenin hedef maliyetleme ile her Ģeyden önce, stratejik bir kar planlaması 

aracına sahip olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca müĢterilerin beklentilerini 

karĢılayabilecek ve kalite açısından en yüksek mamulü üretebilecek bir 

tasarımla, maliyetleri düĢürme ve hedef maliyete ulaĢma yönünde önemli bir 

aĢama kaydedilmiĢ olacaktır. Dolayısıyla, düĢük maliyete ulaĢmıĢ, müĢterilerin 
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memnuniyetini kazanmıĢ ve stratejik hedeflerine ulaĢmıĢ bir iĢletme, hedef kara 

da ulaĢmıĢ olacaktır. Bunların yanında, hedeflenen kara ulaĢılması, çalıĢanların 

motivasyonuna da olumlu anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Hedef 

maliyetleme açısından bu genel amaçlara ulaĢmak da, maliyetlerin daha ürün 

geliĢtirme aĢamasında dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir. Ardından, 

değer zincirinin kilit konumundaki üyeleri ile tasarım ve planlama süreciyle 

sistem iĢlemeye devam edecektir ve hedefine ulaĢacaktır. Tüm bunları bir arada 

düĢündüğümüzde, gerek iĢletmenin maliyetlerini daha detaylı izleyebilmesi 

gerek hedef maliyetlemenin gerçek anlamıyla uygulanabilmesi ve gerekse de 

yönetimine daha doğru bir raporlama yapılabilmesi açısından bahsedilen 

maliyetlerin hesap planında yer almaması iĢletme için önemli bir ihtiyaç olarak 

görülmeli ve bu eksiklikler giderilmelidir.  

 

1.6.Uygulama Yapılan ĠĢletmeye Özgü Öneriler 

 

ÇağdaĢ maliyet sistemlerinden biri olan hedef maliyetlemenin, iĢletme 

tarafından uygulanması, sonuçlarının olumlu manada takip edilmesi, öncelikli 

olarak iĢletmeye büyük kazanımlar sağlamıĢtır. ĠĢletmedeki maliyet yönetiminin 

daha etkin bir Ģekilde uygulanması, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine ağırlık 

verilip henüz tasarım aĢamasında maliyetlerin dikkate alınması ve raporlamanın 

muhasebe bilgi sistemi üzerinden daha sistematik bir yapıya kavuĢması da, bu 

açıdan dikkate değer geliĢmelerdir. Ancak, bir önceki baĢlıkta ifade edildiği 

üzere, hedef maliyetlemenin uygulanması ve muhasebe bilgi sisteminde 

raporlanmasına iliĢkin iĢletmeye özgü önerilerimiz olacaktır. Bu önerileri Ģöyle 

sıralayabiliriz:  

 

Öncelikle, iĢletmenin EK-2‟de sunulan mevcut hesap planı revize edilmeli ve 

hedef maliyetlemenin uygulanması için hazır hale getirilmelidir çünkü mevcut 

hesap planı, hedef maliyetleme için uygun altyapıyı sunmamaktadır. Ardından 

bu hesap planının uygulama konulmasıyla birlikte, raporlama konusunda 

muhasebe bilgi sistemindeki girdi-süreçleme-çıktı akıĢında da bazı değiĢiklikler 

yapılmalıdır. Söz konusu değiĢiklikler ise, mamul stratejisi ve kar planlaması 
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aĢamasından baĢlayıp üretim ve lojistik aĢamasına kadar devam etmelidir. 

Dolayısıyla, aslında bu değiĢiklikler, hedef maliyetlemenin gerektirdiği sistemin 

de kurulmasını sağlamıĢ olacaktır.  

 

Mamul stratejisi ve kar planlaması ile mamul kavramı ve yapılabilirliği 

aĢamasında, tedarik zinciri ile ilgili maliyetlerin raporlanabilmesi hedef 

maliyetleme açısından önemlidir çünkü yöntemin baĢarıya ulaĢabilmesinin ön 

koĢulu güçlü bir tedarik zinciri ağına sahip olmaktır. Yine bu aĢamada, mamul 

yaĢam seyrine iliĢkin maliyetlerin izlenmesi ve prototip geliĢtirme maliyetlerinin, 

maliyet yönetiminde dikkate alınması, iĢletmeye stratejik maliyet yönetiminde 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

 

Pazar araĢtırma maliyetleri ve üretim mühendisliğine iliĢkin maliyetlerin de 

ortaya çıkmasıyla, iĢletmenin sistem içerisindeki maliyet unsurları belirmeye 

baĢlayacaktır. ĠĢte, bahsedilen bu maliyetlerin, muhasebe bilgi sisteminde 

raporlanabilmesi gerekmektedir ve iĢletmenin bu konudaki eksikliklerini 

gidermesi, hedef maliyetlemenin baĢarıya ulaĢmasında kritik öneme sahiptir.  

 

Mamul tasarımı ve geliĢtirme aĢamasında ise, girdi fiyatlamaya iliĢkin 

maliyetlerin, tahmini ve standart maliyetlerin hesaplanması ve mamul 

özelliklerinin oluĢturulup üretim planlamaya iliĢkin maliyetlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Aynı Ģekilde, teknolojik iyileĢtirme ve geliĢtirme maliyetlerinin ve 

değer mühendisliği maliyetlerinin ortaya çıkarılıp mamul fonksiyonlarının 

belirlenmesiyle birlikte, mamulün kontrol testlerinin yapılması ve tasarımın 

aĢamasının sonlandırılması önemli bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Böylelikle, üretim ve lojistik aĢamasından önce, bir önceki aĢamaya dair bütün 

maliyetlerin ayrıĢtırılması ve raporlanması, hedef maliyetlemenin baĢarıyla 

uygulanması noktasında büyük öneme sahip olmaktadır. Bunları da ilave 

ettiğimizde, iĢletmedeki uygulamada, maliyetlerin ayrıĢtırılması, her bir maliyet 

unsurunun ayrı raporlanması ve hedef maliyetleme sürecinde tüm girdilerin 

sisteme dahil edilmesi konusu, mevcut hesap planıyla mümkün olmamıĢtır. 
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Buna çözüm olarak da, kanaatimiz, iĢletmenin, hedef maliyetleme ile muhasebe 

bilgi sistemini birleĢtirdiğimiz modeli uygulaması ve raporlamasını da buna göre 

yapması daha doğru olacağı Ģeklindedir.  

 

Ayrıca, modelin uygulanması esnasında,  bilgi sistemi üzerindeki muhasebe 

kayıtlarının da bu doğrultuda yapılması gerekecektir. Bir baĢka ifadeyle, 

hesapların iĢleyiĢinde değiĢiklik olmayacak sadece akıĢ konusunda yeni 

hesapların kullanılması gerekecektir. Çünkü, bu kayıtların ilgili hesaplara 

aktarılması, özü itibariyle, yasal mevzuat gereğince değiĢmeyecek ancak 

raporlamada her bir maliyet unsuru ayrı raporlanacak ve bilgi sistemindeki akıĢ, 

bu hesap planındaki hesaplar aracılığıyla yapılacaktır. Böylelikle sistem, yeni 

hesaplar üzerinden iĢlemeye baĢlayacak ve raporlamada bu hesaplar 

görülecektir.  

 

Dönem sonuna gelindiğinde ise, EK 3 ve EK 4‟te gösterilen bir raporlama 

yöntemi, iĢletme yönetimine detayları görmek adına çok büyük katkılar 

sağlayacak ve maliyetlerin ayrıĢtırılması neticesinde ortaya çıkan hesapları 

izleme imkanı sunacaktır. 

 

Yukarıdakilere ilave olarak Ģunu da belirtmek gerekir ki, bu baĢlık altında, 

sadece iĢletmeye özgü öneriler ifade edilmiĢtir. Hedef maliyetleme yaklaĢımı 

açısından, muhasebe bilgi sistemi ile ilgili genel öneriler, çalıĢmanın izleyen 

“Sonuç ve Öneriler” baĢlığında ele alınacaktır.  
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Sonuç ve Öneriler 

 

Günümüzde artan teknolojik geliĢmeler ve küresel rekabet nedeniyle, müĢteriler 

artık daha düĢük fiyatlı, yüksek fonksiyonlu ve kaliteli mamulleri 

beklemektedirler. ĠĢletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve kar edebilmeleri 

için, bu değiĢim ve geliĢimlerin doğru okunması ve maliyet yönetim 

sistemlerinde geleneksel yaklaĢımlardan ziyade çağdaĢ yaklaĢımların 

benimsenmesi son derece önemli hale gelmiĢtir. Geleneksel maliyet yönetimi 

sistemleri, bu yeni rekabetçi ve hızlı değiĢen çevrede artık önemini kaybetmiĢ 

bulunmaktadır. Üretim aĢamasında ve sonrasında gerçekleĢen maliyetlerin 

büyük bir bölümünün tasarım ve geliĢtirme aĢamasında belirlendiği ve üretim 

aĢamasına kadar ertelenmiĢ olduğu gerçeğinin farkına varılmasıyla birlikte, 

iĢletmelerin de çağdaĢ maliyet yönetim sistemlerini uygulaması bir gereklilik 

halini almıĢtır. Bu gereklilik, bir yandan ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin piyasa 

fiyatları dikkate alınarak sürekli düĢürülme yönünde planlama ve kontrolünü 

gerektirirken, diğer taraftan maliyet ve kar planlamasını da güçleĢtirmiĢtir. Bu 

durum, mamullerin pazar odaklı olarak geliĢtirilmesi ve maliyetlerin stratejik 

olarak yönetimi anlayıĢını ortaya çıkarmıĢ ve bunu baĢarmak için de çeĢitli 

yöntem ve teknikler geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda, tam zamanlı 

üretim sistemi, kaizen maliyetleme, mamul yaĢam seyri maliyet yönetimi, 

faaliyet tabanlı maliyetleme, kıyaslama, değer mühendisliği ve hedef 

maliyetleme çağdaĢ maliyet sistemleri olarak kabul edilmektedir. ĠĢte, 

çalıĢmanın esas konusunu teĢkil etmesi bakımından ifade edilen çağdaĢ 

maliyet sistemlerinden birisi “Hedef maliyetleme”dir.  

 

Stratejik maliyet yönetiminin bir aracı olarak tanımlanan hedef maliyetleme 

sistemi, mamul geliĢtirme ve fiyatlandırmada pazar (müĢteri) odaklı olmayı 

sağlayan, daha çok mamul yaĢam döneminin geliĢtirme ve tasarım aĢamasında 

kullanılan stratejik maliyet azaltım ve yönetim tekniği olarak ortaya çıkmıĢ 

bulunmaktadır. Hedef maliyetleme süreci kapsamında ve bu süreçteki mamul 

geliĢtirme döngüsünde ise, bazı aĢamaların izlenmesi, yöntemin baĢarıya 

ulaĢması noktasında büyük öneme sahiptir. Bunlar ise sırasıyla, mamul 
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stratejisi ve kar planlaması, mamul kavramı ve yapılabilirliği, mamul tasarımı ve 

geliĢtirme, üretim ve lojistik aĢamaları olarak ifade edilmektedir 

 

Bilgi, günümüzde işletmeler için en kritik unsurlardan birisi haline gelmiĢtir. 

Karar almada kullanılabilir bilgiler, finansal bilgi kullanıcılarına bilgi sistemleri 

aracılığıyla iletilmektedir. Dolayısıyla, iĢletmeler, bilgiyi bilgi sistemleri aracılığı 

ile üretmektedirler. Bu kapsamda, iĢletmedeki, yönetim bilgi sistemleri; üretim 

bilgi sistemi pazarlama bilgi sistemi, insan kaynakları bilgi sistemi, finans bilgi 

sistemi ve muhasebe bilgi sistemlerinden meydana gelmektedir. ĠĢletme 

fonksiyonlarına göre yapılan bu sınıflandırmadaki bilgi sistemleri, kendi 

bölümlerinin amaçları doğrultusunda yapılması gereken faaliyetler için bilgi 

üretmektedirler. Bu bilgi sistemlerinin en kritik olarak kabul edilen bilgi sistemi 

ise, “Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS)”dir. Muhasebe bilgi sistemi, iĢletmelerdeki 

finansal olaylarla ilgili verileri toplayarak iĢletme içi ve dıĢı finansal bilgi 

kullanıcılarına, raporla aracığıyla, muhasebe bilgisi üretmektedir.  

 

Muhasebe bilgi sisteminin önemi, stratejik bilgi üretebilmesinde ve iĢletmenin 

geleceği ile ilgili konularda doğru kararlar alınmasında yatmaktadır. Buradan 

hareketle, yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri ve iĢletme faaliyetleri ile ilgili 

bilgileri zamanında elde edebilmeleri muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla 

mümkün olmaktadır. Muhasebe bilgi sistemindeki amaçlar açısından ise, 

finansal faaliyetlerin tanımlaması, ekonomik değer ölçümüne imkan tanınması 

ve sistem raporlarının Ģeffaf ve anlaĢılır olması gibi konuların önemi daha da 

artmıĢ bulunmaktadır. ĠĢte, muhasebe bilgi sisteminin unsurlarının bir araya 

getirilerek sistemin kurulması ve sistemdeki veri ve bilgi akıĢının sorunsuz 

sağlanması, sistemi kullanacak personelin eğitim eksikliklerinin giderilmesi, 

sistemin uygulanması ve geliĢtirilmesi açısından kritik role sahiptir. 

 

Hedef maliyetleme açısından muhasebe bilgi sistemindeki yapıya bakılacak 

olursa, sistem yaklaĢımından hareketle, girdi-süreçleme-çıktı akıĢının 

değiĢmediği görülecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, muhasebe 

bilgi sistemindeki akıĢ içerisinde, verilerin hedef maliyetlemeden gelecek olması 
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ve raporlamanın da bu verilere dayanarak yapılmasının gerekliliğidir. Hedef 

maliyetlemede muhasebe bilgi sistemine duyulan gereksinime bakıldığında ise, 

hasılat, harcama, üretim, insan kaynakları ve maddi duran varlık iĢlemlerinde 

raporlamanın doğru ve eksiksiz yapılmasının önemi bir kez daha karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunların yanında, kurumsal kaynak planlaması, müĢteri iliĢkileri 

yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve insan kaynakları yönetimi açısından baĢarılı 

sonuçların elde edilmesi, hedef maliyetleme ile muhasebe bilgi sisteminin 

bütünleĢtirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, çalıĢmanın üçüncü 

bölümünde ifade edilen muhasebe bilgi sistemi modelinin hayata geçirilmesi, 

hedef maliyetlemenin uygulanmasında büyük öneme sahip olmakta ve 

iĢletmeler için örnek teĢkil etmektedir. 

 

Hedef maliyetleme açısından muhasebe bilgi sistemi modelinin uygulanması 

sayesinde, iĢletmeler müĢteri beklentilerini mamul tasarımı öncesinde 

belirlemekte ve tasarım aĢaması boyunca sürekli iyileĢtirme-geliĢtirme 

faaliyetleriyle hedef maliyetlemeden beklenen faydayı maksimize etmektedirler. 

Bu model sayesinde, iĢletmeler mamul geliĢtirme döngüsünde, yeni mamul 

geliĢtirme ile ilgili olarak süreçteki tüm maliyetleri tespit edebilmekte ve 

raporlayabilmektedirler. Bu döngüden ilki olan, mamul stratejisi ve kar 

planlaması aĢamasında, iĢletmelerin üretim öncesinde yaptıkları pazar 

araĢtırmaları, müĢteri ihtiyaçlarına dönük analizler, üretim mühendisliği 

maliyetleri, kapasite planlaması maliyetleri, yatırım analizi maliyetleri ve 

sistemin baĢarısında kritik öneme sahip olan tedarik zincirleri ile maliyetler bilgi 

sistemi üzerinde izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Bunun yanında, mamul 

kavramı ve yapılabilirliği aĢamasında; mamul yaĢam seyri maliyetleri, prototip 

geliĢtirme maliyetleri, girdi fiyatlama maliyetleri, rekabet analizi maliyetleri ve 

simülasyon-test maliyetleri de raporlanmıĢ olmaktadır. Üçüncü aĢama olan 

mamul tasarımı ve geliĢtirme aĢamasında; tasarım yoğun bir aĢama olması 

nedeniyle, mamul özelliklerini oluĢturma maliyetleri, mamul tasarımına iliĢkin 

maliyetler, üretim planlamaya iliĢkin maliyetler, değer mühendisliği maliyetleri, 

proje yönetimi maliyetleri, personel eğitimi maliyetleri ve lojistik planlama süreç 

maliyetleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Son aĢama olan üretim ve 
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lojistik aĢamasında ise, artık tasarım aĢamasının ardından mamulün test 

edilme, geliĢtirme, iyileĢtirme maliyetleri ortaya çıkmakta, üretim baĢladığı için 

kapasite kullanımına iliĢkin maliyetler belirmekte, reklam promosyon maliyetleri 

baĢlamakta ve lojistik planlama maliyetleri devam etmektedir. Bu sürecin 

baĢarılı bir Ģekilde uygulanması, her bir aĢamaya iliĢkin maliyetlerin ayrı ayrı 

saptanması ve raporlanması yöntemin baĢarıya ulaĢmasında son derece 

önemlidir. Bunları hayata geçirmekle, iĢletmeler, yeni geliĢtirdikleri mamulün, 

müĢterilerin talep ettiği kalite ve fiyat seviyesini karĢılamak suretiyle hedef kar 

seviyesini yakalayacak, maliyet azaltımını gerçekleĢtirecek ve de sürekli 

iyileĢtirme felsefesini hayata geçirmiĢ olacaklardır. Ayrıca, bu durum, iĢletme 

çalıĢanlarının fikirlerinin, ortak amaçlarının bir araya getirilmesi ve uygulanması 

konusunda da personeli yönlendirmekte ve motive edip desteklemektedir. 

 

Hedef maliyetleme ile muhasebe bilgi sistemini bütünleĢtirilip modelin 

uygulanması, çağdaĢ maliyet sistemlerinin teknolojik yeniliklerini, tasarım ve 

üretim aĢamasına odaklayarak, mamul yaĢam dönemi boyunca maliyetlerin 

azaltımına imkan tanımakta ve maliyet yönetimin kolaylaĢtırmaktadır. Buradaki 

temel amaç, iĢletmenin stratejik planları içerinde yer alan hedef kara ulaĢmak 

ve iĢletmenin devamlılığını sağlamaktır. Dolayısıyla, iĢletme yönetimi, özellikle 

maliyet yönetimi konusunda, pazar ile uyumlu stratejik amaçlarını belirlemiĢ 

olmaktadır. Ayrıca, hedef maliyetleme, uygulamada maliyetleri düĢürürken, 

tasarım, üretim ve pazarlama fonksiyonlarının daha da bütünleĢmesini 

sağlamaktadır. Tüm bu etkileĢimli fonksiyonların, muhasebe bilgi sistemi 

üzerinden takip edilebilmesi, girdi-süreçleme-çıktı akıĢında ele alınıp 

raporlanabilmesi de iĢletmenin hedef maliyetlemede amaçlarına ulaĢabilmesi ve 

finansal bilgi kullanıcılarına kaliteli raporlama yapabilmesi açısından büyük 

kazanımlar sağlamaktadır. 
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Ekler 

EK 1. Hesap Planı Örneği 

                                      EK 1. HESAP PLANI ÖRNEĞĠ 

   

 
810 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ 

 
810.00 ĠLK MADDE VE MALZEME 

 
810.00.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
810.00.01.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 

 
810.00.01.01.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.01.01.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.01.02 MAMUL YAġAM SEYRĠ MALĠYETLERĠ 

   

 
810.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
810.00.02.01 GĠRDĠ FĠYATLAMA MALĠYETLERĠ 

 
810.00.02.01.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.02.01.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.02.02 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
810.00.02.03 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 

 
810.00.02.03.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.02.03.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.02.04 MAMUL YAġAM SEYRĠ MALĠYETLERĠ 

   

 
810.00.03. MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
810.00.03.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ SÜREÇLEME MALĠYETLERĠ 

 
810.00.03.01.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.03.01.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 
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810.00.03.01.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.03.01.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.03.01.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.03.01.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.03.01.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

   

 
810.00.03.02 GĠRDĠ FĠYATLAMA MALĠYETLERĠ 

 
810.00.03.02.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.03.02.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.03.03 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
810.00.03.04 MAMUL YAġAM SEYRĠ MALĠYETLERĠ 

   

 
810.00.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
810.00.04.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ SÜREÇLEME MALĠYETLERĠ 

 
810.00.04.01.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.04.01.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.04.02 MAMUL YAġAM SEYRĠ MALĠYETLERĠ 

 
810.00.04.03 ĠLK MADDE VE MALZEME MALĠYETLERĠ 

 
810.00.04.03.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
810.00.04.03.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

   

 
820 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ 

 
820.00 ĠLK MADDE VE MALZEME 

 
820.00.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
820.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
820.00.02.01 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
820.00.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
820.00.03.01 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 
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820.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
820.01.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
820.01.01.01. ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
820.01.01.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
820.01.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

   

 
820.01.02.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
820.01.02.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
820.01.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
820.01.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
820.01.04.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
820.01.04.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
830 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

 
830.00 ĠLK MADDE VE MALZEME 

 
830.00.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.00.01.01 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
830.00.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.00.03.01 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
830.00.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.00.04.01 SATIN ALMA MALĠYETLERĠ 

 
830.00.04.01.01 TENEKE HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.02 PLASTĠK HAMMADDE KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.03 AMBALAJ MALZEMESĠ KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.04 YARDIMCI MADDE KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.05 KĠMYASAL KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.06 BAKIM ONARIM VE SARF MALZEME KULLANIMLARI 

 
830.00.04.01.07 SÜREN Ġġ MALZEME KULLANIMLARI 

   

 
830.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
830.01.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.01.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.01.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.01.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.02 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
830.02.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.02.01.01 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
830.02.01.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
830.02.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.02.02.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
830.02.02.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 
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830.02.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.02.03.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
830.02.03.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
830.02.03 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.02.03.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
830.02.03.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
830.03 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 

 
830.03.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

   

 
830.03.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.03.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

   

 
830.03.04.01 KAPASĠTE KULLANIM ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
830.03.04.01.01 BĠLGĠ ĠġLEM HĠZMETLERĠ 

 
830.03.04.01.02 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

 
830.03.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.03.04.01 ENERJĠ GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.01.01 ELEKTRĠK GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.01.02 DOĞALGAZ GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.01.03 LPG GĠDERLERĠ (ARAÇLAR HARĠÇ) 

 
830.03.04.02 ĠLETĠġĠM GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.02.01 TELEFON GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.02.02 KARGO VE POSTA GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.02.03 KONTÖR GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.02.04 CEP TELEFONU GĠDERLERĠ 

 
830.03.04.03 SU GĠDERLERĠ 

   

 
830.04 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

 
830.04.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.04.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.04.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.04.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.04.04.01 KAPASĠTE KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 

 
830.04.04.01.01 BĠLGĠ ĠġLEM HĠZMETLERĠ 

 
830.04.04.01.02 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

 
830.04.04.02 MAMUL KONTROL TESTLERĠ MALĠYETLERĠ 

 
830.04.04.02.01 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

   

 
830.05 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR 

 
830.05.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.05.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.05.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 
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830.05.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
830.06 AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
830.06.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.06.01.01 ÜRETĠM BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
830.06.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.06.02.01 ÜRETĠM BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
830.06.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.06.03.01 ÜRETĠM BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
830.06.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
830.06.04.01 ÜRETĠM BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

   

 
830.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 
830.07.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
830.07.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
830.07.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
830.07.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
850 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 

 
850.00 ĠLK MADDE VE MALZEME 

 
850.00.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.00.01.01 ÜRETĠM MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.00.01.01.01 ARGE DANIġMANLIK GĠDERĠ 

 
850.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.00.02.01 ÜRETĠM MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.00.02.01.01 ARGE DANIġMANLIK GĠDERĠ 

 
850.00.02.02 MAMUL KAVRAMINI TANIMLAMAYA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 

 
850.00.02.03 ÜRETĠM PLANLAMA HAZIRLIK MALĠYETLERĠ 

 
850.00.02.04 TASARIM AġAMASINA HAZIRLIK MALĠYETLERĠ 

 
850.00.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.00.03.01 ÜRETĠM MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.00.03.01.01 ARGE DANIġMANLIK GĠDERĠ 

 
850.00.03.02 MAMUL ÖZELLĠKLERĠNĠ OLUġTURMA MALĠYETLERĠ 

 
850.00.03.03 ÜRETĠM PLANLAMAYA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 

 
850.00.03.04 TASARIM AġAMASI SONLANDIRMA MALĠYETLERĠ 

 
850.00.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
850.00.04.01 ÜRETĠM MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.00.04.01.01 TÜBĠTAK PROJE HAMMADDE GĠDERLERĠ 

 
850.00.04.01.02 ARGE PROJE HAMMADDE SARFI 

 
850.00.04.01.03 ARGE DANIġMANLIK GĠDERĠ 

 
850.00.04.02 MAMUL ÖZELLĠKLERĠNĠ GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ, 

 
850.00.04.02.01 ARGE DANIġMANLIK GĠDERĠ 
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850.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
850.01.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.01.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.01.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.01.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
850.02 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
850.02.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.02.01.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
850.02.01.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
850.02.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.02.02.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
850.02.02.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
850.02.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.02.03.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
850.02.03.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
850.02.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
850.02.04.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
850.02.04.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
850.03 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 

 
850.03.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.03.01.01 PAZAR ARAġTIRMA MALĠYETLERĠ 

 
830.03.01.02 TEKNOLOJĠ ĠYĠLEġTĠRME VE GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.03.01.03 MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARI ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.03.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.03.02.01 PAZAR ARAġTIRMA MALĠYETLERĠ 

 
850.03.02.02 TEKNOLOJĠ ĠYĠLEġTĠRME VE GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.03.02.03 MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARI ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.03.02.04 DEĞER MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.03.02.05 BELGELENDĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.03.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.03.03.01 TEKNOLOJĠ ĠYĠLEġTĠRME VE GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.03.03.02 MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARI ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.03.03.03 DEĞER MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.03.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
850.03.04.01 TEKNOLOJĠ ĠYĠLEġTĠRME VE GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.03.04.02 DEĞER MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 

   

 
850.04 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

 
850.04.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.04.01.01 YATIRIM ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 



118 

 

 
850.04.01.02 KAPASĠTE PLANLAMASI MALĠYETLERĠ 

 
850.04.01.03 REKABET ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.04.01.04 MAMUL FONKSĠYONLARI BELĠRLEME VE ANALĠZ MALĠYETLERĠ 

 
850.04.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.04.02.01 YATIRIM ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.04.02.02 KAPASĠTE PLANLAMASI MALĠYETLERĠ 

 
850.04.02.03 REKABET ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 

 
850.04.02.04 MAMUL YATIRIMI KURULUM MALĠYETLERĠ 

 
850.04.02.05 FĠNANSAL SĠMULASYON VE TEST MALĠYETLERĠ 

 
850.04.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.04.03.01 MAMUL TEST EDĠLME MALĠYETLERĠ 

 
850.04.03.02 MAMUL TASARIMINA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 

 
850.04.03.03 MAMUL GELĠġTĠRMEYE ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 

   

 
850.04.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
850.04.04.01 MAMUL TEST GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.04.04.02 MAMUL TASARIMI ĠYĠLEġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.04.04.03 MAMUL SÜREKLĠ GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 

 
850.04.04.04 MAMUL KONTROL TESTLERĠ MALĠYETLERĠ 

   

 
850.05 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR 

 
850.05.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.05.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.05.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.05.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
850.06 AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
850.06.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.06.01.01 ARGE BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
850.06.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.06.02.01 ARGE BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
850.06.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.06.03.01 ARGE BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
850.06.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
850.06.04.01 ARGE BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

   

 
850.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 
850.07.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
850.07.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
850.07.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
850.07.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
860 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ 
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860.00 ĠLK MADDE VE MALZEME 

 
860.00.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMA 

 
860.00.01.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 

 
860.00.01.01.01 YURTĠÇĠ HAMMADDE SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

 
860.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.00.02.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 

 
860.00.02.01.01 YURTĠÇĠ HAMMADDE SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

 
860.00.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.00.02.01 SATICI VE DAĞITICI PLANLAMA MALĠYETLERĠ 

 
860.00.02.02 REKLAM VE PROMSOYON ÇALIġMASI MALĠYETLERĠ 

 
860.00.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
860.00.04.01 SATICI VE DAĞITICI PLANLAMA MALĠYETLERĠ 

 
860.00.04.01.01 YURTĠÇĠ SATIġ ĠHALE SÖZLEġME GĠDERLERĠ            

 
860.00.04.02 REKLAM VE PROMOSYON ÇALIġMASI MALĠYETLERĠ 

 
860.00.04.02.01 YURTĠÇĠ SATIġ TANITBIM GĠDERLERĠ 

   

 
860.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
860.01.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.01.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.01.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.01.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
860.02 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
860.02.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.02.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.02.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.02.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
860.03 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 

 
860.03.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.03.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.03.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.03.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
860.03.04.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ SÖZLEġME MALĠYETLERĠ 

 
860.03.04.01.01 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

   

 
860.04 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

 
860.04.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.04.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.04.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.04.03.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ SÖZLEġME MALĠYETLERĠ 

 
860.04.03.01.01 YURTĠÇĠ SATIġ ĠHALE SÖZLEġME GĠDERLERĠ            

 
860.04.03.02 LOJĠSTĠK PLANLAMA SÜREÇ MALĠYETLERĠ 
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860.04.03.02.01 YURTDIġI GÜMRÜKLEME GĠDERLERĠ 

 
860.04.03.02.02 YURTDIġI KOMĠSYON GĠDERLERĠ 

 
860.04.03.02.03 YURTDIġI ĠHRACAT GÖTÜRÜ GĠDERLERĠ 

 
860.04.03.03 DEPOLAMA NAKLĠYE VE SĠPARĠġ ĠġLEM MALĠYETLERĠ 

 
860.04.03.03.01 YURTDIġI SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

 
860.04.03.03.02 YURTDIġI SATIġ NAKLĠYE BEKLEME SÜRESĠ GĠDERLERĠ 

 
860.04.03.03.03 ARGE SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

 
860.04.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
860.04.04.01 LOJĠSTĠK PLANLAMA MALĠYETLERĠ 

 
860.04.04.01.01 YURTDIġI GÜMRÜKLEME GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.01.02 YURTDIġI KOMĠSYON GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.01.03 YURTDIġI ĠHRACAT GÖTÜRÜ GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.02 DEPOLAMA NAKLĠYE VE SĠPARĠġ ĠġLEM MALĠYETLERĠ 

 
860.04.04.02.01 YURTDIġI SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.02.02 YURTDIġI SATIġ NAKLĠYE BEKLEME SÜRESĠ GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.02.03 ARGE SATIġ NAKLĠYE GĠDERLERĠ 

   

 
860.04.04.03 ARĠZĠ MALĠYETLER 

 
860.04.04.03.01 YURTDIġI SATIġ BELGESĠZ HARCAAMA GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.03.02 YURTDIġI SATIġ SAĠR GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.03.03 YURTĠÇĠ SATIġ SAĠR GĠDERLERĠ 

 
860.04.04.04 ĠġLETME ARAÇLARI SĠGORTA MALĠYETLERĠ 

 
860.04.04.05 ĠġLETME DEMĠRBAġ SĠGORTA MALĠYETLERĠ 

   

 
860.05 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR 

 
860.05.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.05.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.05.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.05.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
860.06 AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
860.06.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.06.01.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
860.06.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.06.02.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
860.06.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
860.06.03.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
860.06.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
860.06.04.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

   

 
860.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 
860.07.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
860.07.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
860.07.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 
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860.07.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
870 GENELYÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 
870.00 ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ 

 
870.00.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.00.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.00.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.00.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
870.01 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
870.01.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.01.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.01.02.01 ĠġÇĠ EĞĠTĠMĠ MALĠYETLERĠ 

 
870.01.02.01.01 SARTEN AKADEMĠ EĞĠTĠM MASRAFLARI 

 
870.01.02.01.02 EĞĠTĠM SEMĠNER VE TOPLANTI GĠDERLERĠ 

 
870.0102.01.03 STAJ GĠDERLERĠ 

   

 
870.01.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.01.03.01 ĠġÇĠ EĞĠTĠMĠ TAMAMLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.01.03.01.01 SARTEN AKADEMĠ EĞĠTĠM MASRAFLARI 

 
870.01.03.01.02 EĞĠTĠM SEMĠNER VE TOPLANTI GĠDERLERĠ 

 
870.01.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
870.02 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ 

 
870.02.01 MAMUL STRATEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.02.01.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
870.02.01.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.02.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.02.02.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
870.02.02.02 MEMUR EĞĠTĠMĠ MALĠYETLERĠ 

 
870.02.02.03 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.02.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.02.03.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
870.02.03.02 MEMUR EĞĠTĠMĠ TAMAMLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.02.03.03 YÖNETĠCĠ PERSONEL EĞĠTĠM MALĠYETLERĠ 

 
870.02.03.04 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.02.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
870.02.04.01 MEMUR ÜCRET VEGĠDERLERĠ 

 
870.02.04.02 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
870.03 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER 

 
870.03.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.03.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 
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870.03.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.03.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
870.04 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

 
870.04.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.04.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.04.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.04.03.01 PROJE YÖNETĠMĠ MALĠYETLERĠ 

 
870.04.03.02 BÜTÇELEME VE MALĠYET SÜRÜCÜLERĠ ANALĠZ MALĠYETLERĠ 

 
870.04.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
870.04.04.01 PROJE YÖNETĠMĠ SÜREÇ MALĠYETLERĠ 

 
870.04.04.01.01 ARGE PROJE MASRAFLARI 

 
870.04.04.01.02 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

 
870.04.01.01.03 DANIġMANLIK VE DENETĠM HĠZMETLERĠ 

 
870.04.04.02 BÜTÇELEME VE MALĠYET SÜRÜCÜLERĠ ANALĠZ MALĠYETLERĠ 

 
870.04.04.02.01 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

 
870.04.04.02.02 ĠSEÇ DANIġMANLIK GĠDERLERĠ 

   

 
870.04.04.03 FĠNANSAL VE FĠNANSAL OLMAYAN ANALĠZ MALĠYETLERĠ 

 
870.04.04.03.01 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 

 
870.04.04.03.02 ĠSEÇ DANIġMANLIK GĠDERLERĠ 

   

 
870.05 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR 

 
870.05.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.05.01.01 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.05.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.05.02.01 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.05.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.05.03.01 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

 
870.05.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
870.05.04.01 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK VERGĠLERĠ 

   

 
870.06 AMORTĠSMAN VETÜKENMA PAYLARI 

 
870.06.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.06.01.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
870.06.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.06.02.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
870.06.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.06.03.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

 
870.06.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
870.06.04.01 PAZARLAMA BĠRĠMĠ AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI 

   

 
870.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 
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870.07.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.07.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.07.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.07.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

   

 
880 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 
880.07 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 
880.07.01 MAMUL STRETEJĠSĠ VE KAR PLANLAMASI 

 
870.07.01.01 FĠNANSAL ANALĠZ VE RAPORLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.07.01.02 KAR PLANLAMASI MALĠYETLERĠ 

 
870.07.01.03 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 

 
870.07.02 MAMUL KAVRAMI VE YAPILABĠLĠRLĠĞĠ 

 
870.07.02.01 FĠNANSAL ANALĠZ VE RAPORLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.07.02.02 KAR MARJI PLANLAMA VE ANALĠZ MALĠYETLERĠ  

 
870.07.02.03 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 

 
870.07.03 MAMUL TASARIMI VE GELĠġTĠRME 

 
870.07.03.01 FĠNANSAL ANALĠZ VE RAPORLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.07.03.02 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 

 
870.07.04 ÜRETĠM VE LOJĠSTĠK 

 
870.07.04.01 FĠNANSAL ANALĠZ VE RAPORLAMA MALĠYETLERĠ 

 
870.07.04.02 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 

 
870.07.04.02 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 
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EK 2. ĠĢletme Hesap Planı 

 

SARTEN AMBALAJ A.ġ. HESAP PLANI 

 

TDHP 7100100001 Teneke Hammadde Kullanımları 

TDHP 7100100002 Plastık Hammadde Kullanımları 

TDHP 7100100003 Ambalaj Malzemesi Kullanımları 

TDHP 7100100004 Yardımcı Madde Kullanımları 

TDHP 7100100005 Kimyasal  Kullanımları 

TDHP 7100100006 Bakım Onarım ve Sarf Malzemeleri Kullanımları 

TDHP 7100100007 Süren ĠĢ Malzeme Kullanımları 

TDHP 7100200001 Yarı Mamul Kullanımları 

TDHP 7100200002 Pet Plastik Kullanımları 

TDHP 7100200003 Enjeksiyon Plastik Kullanımları 

TDHP 7100200004 ġiĢirme Plastik Kullanımları 

TDHP 7100200005 Teneke Kutu Kullanımları 

TDHP 7100200006 Kavanoz Kapağı Kullanımları 

TDHP 7100200007 Arge Mamul Kullanımları 

TDHP 7100300001 Hurda Sarf Hesabı 

TDHP 7100400001 Teneke Hammadde Fason Kullanımı 

TDHP 7100400002 Plastık Hammadde Fason Kullanımı 

TDHP 7100400003 Ambalaj Malzemesi Fason Kullanımı 

TDHP 7100400004 Yardımcı Madde Fason Kullanımı 

TDHP 7100400005 Kimyasal Fason Kullanımı 

TDHP 7100400006 Yarı Mamul Fason Kullanımı 

TDHP 7100400007 Pet Plastik Fason Kullanımı 

TDHP 7100400008 Enjeksiyon Plastik Fason Kullanımı 

TDHP 7100400009 ġiĢirme Plastik Fason Kullanımı 

TDHP 7100400010 Teneke Kutu Fason Kullanımı 

TDHP 7100400011 Kavanoz Kapağı Fason Kullanımı 

TDHP 7100400012 Bakım Onarım ve Sarf Fason Kullanımı 

TDHP 7110000001 Direkt Ġlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı 

TDHP 7120000001 Teneke Hammadde Fiyat Farkları 

TDHP 7120000002 Plastık Hammadde Fiyat Farkları 

TDHP 7120000003 Ambalaj Malzemesi Fiyat Farkları 

TDHP 7120000004 Yardımcı Madde Fiyat Farkları 

TDHP 7120000005 Kimyasal  Fiyat Farkları 

TDHP 7120000006 Yarı Mamul Fiyat Farkları 

TDHP 7120000007 Pet Plastik Fiyat Farkları 

TDHP 7120000008 Enjeksiyon Plastik Fiyat Farkları 

TDHP 7120000009 ġiĢirme Plastik Fiyat Farkları 

TDHP 7120000010 Teneke Kutu Fiyat Farkları 

TDHP 7120000011 Kavanoz Kapağı Fiyat Farkları 
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TDHP 7120000012 Ticari Ürün Fiyat Farkları 

TDHP 7120000013 Hurda Malzeme Fiyat Farkları 

TDHP 7120000014 Bakım Onarım Malzemeleri Fiyat Farkları 

TDHP 7120000015 ArGe Malzemeleri Fiyat Farkları 

TDHP 7120000016 Numune Malzemeler Fiyat Farkları 

TDHP 7120000017 Genel Tüketim Malzemeleri Fiyat Farkları 

TDHP 7200101001 Brüt Ücret 

TDHP 7200101002 Fazla Mesai 

TDHP 7200101003 Ġkramiyeler 

TDHP 7200101004 Normal Primler 

TDHP 7200101005 Sabit Primler 

TDHP 7200101006 Performans Primleri 

TDHP 7200101007 Diğer Ödemeler 

TDHP 7200101008 Kira Yardımı 

TDHP 7200101009 Doğum Yardımı 

TDHP 7200101010 Ölüm Yardımı 

TDHP 7200101011 Evlenme Yardımı 

TDHP 7200101012 Yakacak Yardımı 

TDHP 7200101013 Askerlik Yardımı 

TDHP 7200101014 Eğitim Ve Öğrenim Yardımı 

TDHP 7200101015 Çocuk Yardımı 

TDHP 7200101016 Ġzin Yardımı 

TDHP 7200101017 Bayram Harçlığı 

TDHP 7200101018 Fazla Mesai (Sabit) 

   

TDHP 7200102001 Sgk Primleri 

TDHP 7200102002 ĠĢsizlik Kesintisi 

TDHP 7200103001 Yiyecek Giderleri-Bordro 

TDHP 7200103002 Yiyecek Giderleri 

TDHP 7200103003 Sağlık Giderleri 

TDHP 7200103004 Personel TaĢıma Giderleri 

TDHP 7200103005 Giyecek Yardımları 

TDHP 7200103006 Staj Giderleri 

TDHP 7200103007 Yıllık Ücretli Ġzin 

TDHP 7200104001 Ġhbar Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7200105001 Kıdem Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7200109001 TaĢeron ĠĢçilik Giderleri 

TDHP 7200109002 TaĢeron Brüt Ücret 

TDHP 7200109003 TaĢeron Fazla Mesai 

TDHP 7200109004 TaĢeron Kıdem Tazminatı 

TDHP 7200109005 TaĢeron Ġhbar Tazminatı 

TDHP 7210000001 Direkt ĠĢçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 

TDHP 7300101001 Brüt Ücret 

TDHP 7300101002 Fazla Mesai 
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TDHP 7300101003 Ġkramiyeler 

TDHP 7300101004 Normal Primler 

TDHP 7300101005 Sabit Primler 

TDHP 7300101006 Performans Primleri 

TDHP 7300101007 Diğer Ödemeler 

TDHP 7300101008 Kira Yardımı 

TDHP 7300101009 Doğum Yardımı 

TDHP 7300101010 Ölüm Yardımı 

TDHP 7300101011 Evlenme Yardımı 

TDHP 7300101012 Yakacak Yardımı 

TDHP 7300101013 Askerlik Yardımı 

TDHP 7300101014 Eğitim Ve Öğrenim Yardımı 

TDHP 7300101015 Çocuk Yardımı 

TDHP 7300101016 Ġzin Yardımı 

TDHP 7300101017 Bayram Harçlığı 

TDHP 7300101018 Fazla Mesai (Sabit) 

TDHP 7300102001 Sgk Primleri 

TDHP 7300102002 ĠĢsizlik Kesintisi 

TDHP 7300103001 Yiyecek Giderleri-Bordro 

TDHP 7300103002 Yiyecek Giderleri 

TDHP 7300103003 Sağlık Giderleri 

TDHP 7300103004 Personel TaĢıma Giderleri 

TDHP 7300103005 Giyecek Yardımları 

TDHP 7300103006 Staj Giderleri 

TDHP 7300103007 Yıllık Ücretli Ġzin 

TDHP 7300104001 Ġhbar Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7300105001 Kıdem Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7300109001 TaĢeron ĠĢçilik Giderleri 

TDHP 7300109002 TaĢeron Brüt Ücret 

TDHP 7300109003 TaĢeron Fazla Mesai 

TDHP 7300109004 TaĢeron Kıdem Tazminatı 

TDHP 7300109005 TaĢeron Ġhbar Tazminatı 

TDHP 7300301001 Bina Ve Çevre Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301002 Makina Tesis Cihaz Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301003 Araç Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301004 Kalıp Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301005 Ġthal Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301006 Kapama Makinaları Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301007 DemirbaĢlar Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301008 Kiralık Yerlere Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7300301009 Ambalaj Malzemesi Yenileme Giderleri 

TDHP 7300302001 Telefon Giderleri 

TDHP 7300302002 Kargo Ve Posta Giderleri 

TDHP 7300302003 Kontör Giderleri 
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TDHP 7300302004 Cep Telefonu Giderleri 

TDHP 7300303001 Elektrik Giderleri 

TDHP 7300303002 Doğalgaz Giderleri 

TDHP 7300303003 Lpg Giderleri (Araçlar Hariç) 

TDHP 7300304001 Bilgi ĠĢlem Hizmetleri 

   

TDHP 7300304002 MüĢavirlik Ve Teknik Yardımlar 

TDHP 7300304003 Lojistik Hizmet Bedeli 

TDHP 7300305001 Fason ĠĢçilik Giderleri PP 

TDHP 7300305002 Fason ĠĢçilik Giderleri MM 

TDHP 7300306001 DıĢarıya Yaptırılan ĠĢçilik Hizmetleri 

TDHP 7300306002 DıĢarıya Yaptırılan Güvenlik Hizmetleri 

TDHP 7300306003 DıĢarıya Yaptırılan ĠĢçilik Hizmetleri-Forklift Vb 

TDHP 7300307001 Hammadde Nakliye Giderleri 

TDHP 7300401001 Yurtiçi Seyahat Giderleri 

TDHP 7300401002 Otel Giderleri 

TDHP 7300401003 YurtdıĢı Seyahat Giderleri 

TDHP 7300402001 TaĢıt Araçları Trafik Sigortaları 

TDHP 7300402002 TaĢıt Araçları Kasko Sigortaları 

TDHP 7300402003 Bina Sigortaları 

TDHP 7300402004 Makina Ve Tesis Sigorta Giderleri 

TDHP 7300402005 Ġlkmadde Malzeme TaĢıma Sigorta Giderleri 

TDHP 7300402006 Emtia TaĢıma Sigorta Giderleri 

TDHP 7300402007 Bireysel Emeklilik Sistemi 

TDHP 7300402008 Emtia Sigorta Giderleri 

TDHP 7300402009 Binek Araçları Trafik Sigortaları 

TDHP 7300402010 Binek Araçları Kasko Sigortaları 

TDHP 7300403001 Benzin Giderleri 

TDHP 7300403002 Mazot Giderleri 

TDHP 7300404001 Bina Kira Giderleri 

TDHP 7300404002 Araç Kira Giderleri 

TDHP 7300404003 Makina Kira Giderleri 

TDHP 7300404004 Misafirhane Kira Giderleri 

TDHP 7300404005 Kalıp Kira Giderleri 

TDHP 7300405001 Kırtasiye Giderleri 

TDHP 7300405002 Matbuu Evrak Giderleri 

TDHP 7300406001 Temsil Ağırlama Giderleri 

TDHP 7300406002 Misafirhane Giderleri 

TDHP 7300407001 Oda Aidatları Vb Giderleri 

TDHP 7300407002 Tse-Iso-B V Giderleri 

TDHP 7300407003 Gazete Dergi Abonelik Vb Giderleri 

TDHP 7300407004 Temizlik Vb Gidereleri 

TDHP 7300407005 Küçük DemirbaĢlar 

TDHP 7300407006 Geri DönüĢüm Giderleri 
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TDHP 7300407007 HaĢere Ġlaçlama Giderleri 

TDHP 7300407008 Baca Temizleme Giderleri 

TDHP 7300407009 Kalite Numune Giderleri 

TDHP 7300407010 Eğitim Seminer Ve Toplantı 

TDHP 7300501001 Makbuz Mukabili Damga Vergisi 

TDHP 7300501002 Emlak Vergileri 

TDHP 7300501003 Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

TDHP 7300501004 Çevre Temizlik Vergisi 

TDHP 7300501005 Diğer Vergiler 

TDHP 7300502001 Noter Harç Ve Giderleri 

TDHP 7300502002 Emlak Harçları 

TDHP 7300502003 Antrepo Harcı 

TDHP 7300502004 Eğitime Katkı Payı 

TDHP 7300502005 Diğer Harçlar 

TDHP 7300601001 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenekleri Amortismanı 

TDHP 7300601002 Binalar Amortismanı 

TDHP 7300601003 Tesis Makina Ve Cihazlar Amortismanı 

TDHP 7300601004 Kalıp Amortismanları 

TDHP 7300601005 TaĢıtlar Amortismanları 

TDHP 7300601006 DemirbaĢ Amortismanı 

TDHP 7300602001 Haklar Amortismanı 

TDHP 7300602002 ġerefiye Amortismanı 

TDHP 7300602003 KuruluĢ Ve Örgütlenme Giderleri Amortismanı 

TDHP 7300602004 Özel Maliyetler Amortismanı 

TDHP 7300602005 Finansal Kiralama Hakları Amortismanı 

TDHP 7310000001 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 

TDHP 7500100001 Tübitak Proje ĠĢçilik Giderleri 

TDHP 7500100002 Tübitak Proje Hammadde Giderleri 

TDHP 7500201001 Brüt Ücret 

TDHP 7500201002 Fazla Mesai 

TDHP 7500201003 Ġkramiyeler 

TDHP 7500201004 Normal Primler 

TDHP 7500201005 Sabit Primler 

   

TDHP 7500201006 Performans Primleri 

TDHP 7500201007 Diğer Ödemeler 

TDHP 7500201008 Kira Yardımı 

TDHP 7500201009 Doğum Yardımı 

TDHP 7500201010 Ölüm Yardımı 

TDHP 7500201011 Evlenme Yardımı 

TDHP 7500201012 Yakacak Yardımı 

TDHP 7500201013 Askerlik Yardımı 

TDHP 7500201014 Eğitim Ve Öğrenim Yardımı 

TDHP 7500201015 Çocuk Yardımı 
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TDHP 7500201016 Ġzin Yardımı 

TDHP 7500201017 Bayram Harçlığı 

TDHP 7500201018 Fazla Mesai (Sabit) 

TDHP 7500202001 Sgk Primleri 

TDHP 7500202002 ĠĢsizlik Kesintisi 

TDHP 7500203001 Yiyecek Giderleri-Bordro 

TDHP 7500203002 Yiyecek Giderleri 

TDHP 7500203003 Sağlık Giderleri 

TDHP 7500203004 Personel TaĢıma Giderleri 

TDHP 7500203005 Giyecek Yardımları 

TDHP 7500203006 Staj Giderleri 

TDHP 7500203007 Yıllık Ücretli Ġzin 

TDHP 7500204001 Ġhbar Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7500205001 Kıdem Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7500300001 Arge PP Fasonu 

TDHP 7500300002 Arge DanıĢmanlık Gideri 

TDHP 7500300003 Kontör Giderleri 

TDHP 7500300004 Cep Telefonu Giderleri 

TDHP 7500300005 Yurtiçi Seyahat Giderleri 

TDHP 7500300006 Otel Giderleri 

TDHP 7500300007 Arge Proje Hammadde Sarfı 

TDHP 7510000001 AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri Yansıtma Hesabı 

TDHP 7600301001 Yurtiçi SatıĢ Nakliye Sigorta Giderleri 

TDHP 7600301002 Yurtiçi Fuar Giderleri 

TDHP 7600301003 Yurtiçi Teneke Kutu Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301004 Yurtiçi Kavanoz Kapak Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301005 Yurtiçi Plastik ġiĢirme Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301006 Yurtiçi Pet Kap Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301007 Yurtiçi Enjeksiyon Kap Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301008 Yurtiçi Enjeksiyon Kova Nakliye Giderleri 

TDHP 7600301009 Yurtiçi Kamyon Motorin Giderleri 

TDHP 7600301010 Yurtiçi Film Giderleri 

TDHP 7600301011 Yurtiçi Hammadde SatıĢ Nakliye Giderleri 

TDHP 7600302001 YurtdıĢı SatıĢ Nakliye Sigorta Giderleri 

TDHP 7600302002 YurtdıĢı Fuar Giderleri 

TDHP 7600302003 YurtdıĢı Gümrükleme Giderleri 

TDHP 7600302004 YurtdıĢı Komisyon Giderleri 

TDHP 7600302005 YurtdıĢı SatıĢ Ġhracat Götürü Giderleri 

TDHP 7600302006 YurtdıĢı SatıĢ Belgesiz Harcama Giderleri 

TDHP 7600302007 YurtdıĢı SatıĢ Gümrükleme Mesai Giderleri 

TDHP 7600302008 YurtdıĢı SatıĢ Nakliye Giderleri 

TDHP 7600302009 YurtdıĢı SatıĢ Nakliye Bekleme Süresi Giderleri 

TDHP 7600302010 YurtdıĢı Film Giderleri 

TDHP 7600302011 YurtdıĢı SatıĢ Eximbank Sigorta Giderleri 
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TDHP 7600303001 Bilgi ĠĢlem Hizmetleri 

TDHP 7600303002 MüĢavirlik Ve Teknik Yardımlar 

TDHP 7600303003 Arge SatıĢ Nakliye Giderleri 

TDHP 7600401001 Yurtiçi SatıĢ Seyahat Giderleri 

TDHP 7600401002 Yurtiçi SatıĢ Seyahat Otel Giderleri 

TDHP 7600401003 Yurtiçi SatıĢ Konuk Ağırlama Giderleri 

TDHP 7600401004 Yurtiçi SatıĢ Ġhale SözleĢme Giderleri 

TDHP 7600401005 Yurtiçi SatıĢ Tanıtım Giderleri 

TDHP 7600401006 Yurtiçi SatıĢ Kalitesizlik Maliyeti Giderleri 

TDHP 7600401007 Yurtiçi SatıĢ Ġpotek AlıĢ Giderleri 

TDHP 7600401008 Yurtiçi SatıĢ Ambalaj Malzemesi Giderleri 

TDHP 7600401009 Yurtiçi SatıĢ Sair Giderleri 

TDHP 7600401010 Yurtiçi SatıĢ MüĢteri Sil.Arge Giderleri 

TDHP 7600401011 Yurtiçi SatıĢ MüĢteri Man.Arge Giderleri 

TDHP 7600401012 Yurtiçi SatıĢ Numune Giderleri 

TDHP 7600402001 YurtdıĢı SatıĢ Seyahat Giderleri 

TDHP 7600402002 YurtdıĢı SatıĢ Konuk Ağırlama Giderleri 

TDHP 7600402003 YurtdıĢı SatıĢ Konsolosluk Fatura Tescil Giderleri 

TDHP 7600402004 YurtdıĢı SatıĢ Tanıtım Giderleri 

TDHP 7600402005 YurtdıĢı SatıĢ Dhl Aramex Tnt Vb Giderleri 

   

TDHP 7600402006 YurtdıĢı SatıĢ Banka Giderleri 

TDHP 7600402007 YurtdıĢı SatıĢ Ambalaj Malzemesi Giderleri 

TDHP 7600402008 YurtdıĢı SatıĢ Kalitesizlik Maliyeti Giderleri 

TDHP 7600402009 YurtdıĢı SatıĢ Sair Giderleri 

TDHP 7600402010 YurtdıĢı SatıĢ Numune Giderleri 

TDHP 7600501001 SözleĢme Damga Vergisi 

TDHP 7600501002 Diğer Harçlar 

TDHP 7600601001 TaĢıtlar Amortismanları 

TDHP 7610000001 Pazarlama, SatıĢ Ve Dağıtım Gid. Yansıtma Hesabı 

TDHP 7700101001 Brüt Ücret 

TDHP 7700101002 Fazla Mesai 

TDHP 7700101003 Ġkramiyeler 

TDHP 7700101004 Normal Primler 

TDHP 7700101005 Sabit Primler 

TDHP 7700101006 Performans Primleri 

TDHP 7700101007 Diğer Ödemeler 

TDHP 7700101008 Kira Yardımı 

TDHP 7700101009 Doğum Yardımı 

TDHP 7700101010 Ölüm Yardımı 

TDHP 7700101011 Evlenme Yardımı 

TDHP 7700101012 Yakacak Yardımı 

TDHP 7700101013 Askerlik Yardımı 

TDHP 7700101014 Eğitim Ve Öğrenim Yardımı 
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TDHP 7700101015 Çocuk Yardımı 

TDHP 7700101016 Ġzin Yardımı 

TDHP 7700101017 Bayram Harçlığı 

TDHP 7700101018 Fazla Mesai (Sabit) 

TDHP 7700102001 Sgk Primleri 

TDHP 7700102002 ĠĢsizlik Kesintisi 

TDHP 7700103001 Yiyecek Giderleri-Bordro 

TDHP 7700103002 Yiyecek Giderleri 

TDHP 7700103003 Sağlık Giderleri 

TDHP 7700103004 Personel TaĢıma Giderleri 

TDHP 7700103005 Giyecek Yardımları 

TDHP 7700103006 Staj Giderleri 

TDHP 7700103007 Yıllık Ücretli Ġzin 

TDHP 7700104001 Ġhbar Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7700105001 Kıdem Tazminatı Ödemeleri 

TDHP 7700109001 DıĢarıdan Sağlanan ĠĢçilik Hizmeti 

TDHP 7700301001 Bina Ve Çevre Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7700301002 Büro Makineleri  Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7700301003 Binek Araçları Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7700301004 Kiralık Yerlere Bakım Onarım Giderleri 

TDHP 7700302001 Telefon Giderleri 

TDHP 7700302002 Cep Telefonu Giderleri 

TDHP 7700302003 Kontör Giderleri 

TDHP 7700302004 Kargo Ve Posta Giderleri 

TDHP 7700303001 Elektrik Giderleri 

TDHP 7700303002 Doğalgaz Giderleri 

TDHP 7700304001 DanıĢmanlık Ve Denetim Hizmetleri 

TDHP 7700304002 Ġnternet EriĢim Giderleri 

TDHP 7700304003 Lokal Piyasa(Info) Takip Giderleri 

TDHP 7700304004 Güvenlik Hizmetleri 

TDHP 7700304005 Temizlik Hizmetleri 

TDHP 7700304006 Ar-Ge Proje Masrafları 

TDHP 7700304007 Sarten Akademi Eğitim Masrafları 

TDHP 7700304008 Ġseç DanıĢmanlık Giderleri 

TDHP 7700304009 Tahvil Çıkarma Giderleri 

TDHP 7700304010 MüĢavirlik Ve Teknik Yardımlar 

TDHP 7700401001 Yurtiçi Seyahat Giderleri 

TDHP 7700401002 YurtdıĢı Seyahat Giderleri 

TDHP 7700401003 Otel Giderleri 

TDHP 7700402001 Binek Araçları Trafik Sigortaları 

TDHP 7700402002 Binek Araçları Kasko Sigortaları 

TDHP 7700402003 Büro Bina Sigortaları 

TDHP 7700402004 Büro DemirbaĢ Sigorta Giderleri 

TDHP 7700402005 Sağlık Sigortaları 



132 

 

TDHP 7700402006 ĠĢveren Sorumluluk Sigorta Giderleri 

TDHP 7700402007 Ürün Sorumluluk Sigorta Giderleri 

TDHP 7700402008 Kar Kaybı Sigorta Giderleri 

TDHP 7700402009 Bireysel Emeklilik Sistemi 

TDHP 7700402010 TaĢıt Araçları Trafik Sigortaları 

TDHP 7700402011 TaĢıt Araçları Kasko Sigortaları 

TDHP 7700402012 Deprem Analizi Giderleri 

TDHP 7700403001 Benzin Giderleri 

TDHP 7700403002 Mazot Giderleri 

   

TDHP 7700404001 ĠĢyeri Kira Giderleri 

TDHP 7700404002 Araç Kira Giderleri 

TDHP 7700404003 Misafirhane Kira Giderleri 

TDHP 7700404004 Finansal Kiralama Giderleri 

TDHP 7700404005 Ġspark Otopark Kira Giderleri 

TDHP 7700405001 Kırtasiye Giderleri 

TDHP 7700405002 Matbuu Evrak Giderleri 

TDHP 7700406001 Temsil Ağırlama Giderleri 

TDHP 7700406002 Misafirhane Giderleri 

TDHP 7700407001 BağıĢ Ve Yardımlar 

TDHP 7700407002 Sponsorluk Giderleri 

TDHP 7700408001 Oda Aidatları Vb Giderleri 

TDHP 7700408002 Marka Ve Patent Giderleri 

TDHP 7700408003 Gazete Dergi Abonelik Vb Giderleri 

TDHP 7700408004 Temizlik Vb Gidereleri 

TDHP 7700408005 Dava Ġcra Ġpotek Ve Giderleri 

TDHP 7700408006 Eğitim Seminer Ve Toplantı 

TDHP 7700408007 Küçük DemirbaĢlar 

TDHP 7700408008 Teknik AraĢtırma Giderleri 

TDHP 7700408009 Sosyal Sorumluluk Giderleri 

TDHP 7700501001 Makbuz Mukabili Damga Vergisi 

TDHP 7700501002 Emlak Vergileri 

TDHP 7700501003 Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

TDHP 7700501004 Çevre Temizlik Vergisi 

TDHP 7700501005 Ödenecek Ötv 

TDHP 7700501006 Diğer Vergiler 

TDHP 7700502001 Noter Harç Ve Giderleri 

TDHP 7700502002 Emlak Harçları 

TDHP 7700502003 Antrepo Harcı 

TDHP 7700502004 Diğer Harçlar 

TDHP 7700601001 Binalar Amortismanı 

TDHP 7700601002 TaĢıtlar Amortismanları 

TDHP 7700601003 DemirbaĢ Amortismanı 

TDHP 7700602004 Haklar Amortismanı 
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TDHP 7700602005 ġerefiye Amortismanı 

TDHP 7700602006 KuruluĢ Ve Örgütlenme Giderleri Amortismanı 

TDHP 7700602007 Özel Maliyetler Amortismanı 

TDHP 7700602008 Finansal Kiralama Hakları Amortismanı 

TDHP 7700602009 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenekleri Amortismanı 

TDHP 7710000001 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 

TDHP 7800101001 ĠĢletme Kredileri Faiz Giderleri (Kv) 

TDHP 7800101002 Yatırım Kredileri Faiz Giderleri (Kv) 

TDHP 7800101101 ĠĢletme Kredileri Komisyon Giderleri (Kv) 

TDHP 7800101102 Yatırım Kredileri Komisyon Giderleri (Kv) 

TDHP 7800102001 ĠĢletme Kredileri Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102002 Yatırım Kredileri Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102003 Finansal Kiralama Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102004 Ifc Kredileri Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102005 Ebrd Kredileri Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102006 Tahvil Faiz Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102101 ĠĢletme Kredileri Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102102 Yatırım Kredileri Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102103 Finansal Kiralama Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102104 Ifc Kredileri Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102105 Ebrd Kredileri Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800102106 Tahvil Komisyon Giderleri (Uv) 

TDHP 7800201001 ĠĢletme Kredileri Kur Farkları 

TDHP 7800201002 Yatırım Kredileri Kur Farkları 

TDHP 7800201003 Finansal Kredileri Kur Farkları 

TDHP 7800301001 ĠĢletme Kredileri Kur Farkları Gerç. Provizyonel 

TDHP 7800301002 Yatırım Kredileri Kur Farkları Gerç. Provizyonel 

TDHP 7800301003 Finansal Kredileri Kur Farkları Gerç. Provizyonel 

TDHP 7800901000 Diğer ÇeĢitli Finansman Giderleri 

TDHP 7800901001 Kapanan Akreditif Giderleri 

TDHP 7800901002 Çek Senet Tahsil Masrafları 

TDHP 7800901003 Teminat Mektubu Komisyon Masrafları 

TDHP 7800901004 Kambiyo Vergileri 

TDHP 7800901005 Banka Havale Masrafları 

TDHP 7800901006 Banka Eft Ücretleri 

TDHP 7800901007 Banka Ekstre Masrafları 

TDHP 7800901008 Çek Karnesi Masrafları 

TDHP 7800901009 Poliçe Komisyonu Masrafları 

TDHP 7800901011 Kapanan Akreditif Faiz Giderleri 

TDHP 7800901012 Satıcılara Vade Farkı-Gec.Zammı 

TDHP 7800901013 Poliçe Ġskonto Giderleri 

TDHP 7800901014 Tahvil Çıkarma Finansman Giderleri 

TDHP 7800901015 Dts Ġskonto Giderleri 

TDHP 7800901016 Ġkincil ĠĢlem GörmüĢ Ürün Kkdf Giderleri 
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TDHP 7800901017 Banka Muhabir Masrafları 

   

TDHP 7810000001 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 

TDHP 8120000001 Fiyat Farkları 

TDHP 8210000001 WIP Masraf Yükleme Ara Hesabı 

TDHP 8570000001 Yer altı Düzenleri BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000002 Yerüstü Düzenleri BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000003 ĠĢletme Binalrı BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000004 Ġdari Binalar BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000005 Tesis Makine Ve Cihazları BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000006 Kalıplar BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000007 Motorlu TaĢıtlar BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000008 Üretim Yerlerindeki DemirbaĢ BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000009 Bürodaki DemirbaĢlar BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000010 Haklar BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000011 KuruluĢ ve Örgütlenme BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000012 AraĢtırma ve GeliĢtirme BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000013 Özel Maliyet BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000014 Finan.Kira.Konu Sabit Kıymet 

TDHP 8570000015 Finan.Kira.Konu Sabit Kıy.Makine 

TDHP 8570000016 Finan.Kira.Konu Sabit Kıy. Kalıp 

TDHP 8570000017 TaĢıma Araçları BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000018 Binek Araçları BirikmiĢ Amortisman 

TDHP 8570000019 KuruluĢ ve Örgütlenme BirikmiĢ Amortisman yeni 

TDHP 8570000020 ĠĢletme Binalrı BirikmiĢ Amortisman-Yeni 

TDHP 8950101001 Üretim Ara Hesabı 

TDHP 8950101002 Fason Üretim Ara Hesabı 

TDHP 8950101003 WIP Hesabı Üretim Ara Hesabı 

TDHP 8950101004 WIP Hesabı Ar-ge Ara Hesabı 

TDHP 8950101005 EĢ Ürün Üretim Ara Hesabı 

TDHP 8950101006 Üretim Ara Hesabı Yan Malzeme 

TDHP 8950101007 Malzeme Kont.Hesabı 

TDHP 8950101009 Malzeme AçılıĢ Hesabı - VBR 

TDHP 8960000001 MüĢteri Ġade Düzeltme Hesabı 

TDHP 8970101001 Duran Varlık SatıĢ Ara Hesabı 

TDHP 8970101002 DönemselleĢtirme Ara Hesabı 

TDHP 8970101003 Kasa Yoldaki Paralar Hesabı 

TDHP 8970101004 Perakende SatıĢ Kasa Ara Hesabı 

TDHP 8970101005 Muhasebe Kayıt Aracı Hesabı 

TDHP 8970101006 Muhasebe Rapor Hesabı 

TDHP 8980101001 Arbitraj Hesabı 

TDHP 8990101001 Bilanço AçılıĢ Hesabı 

TDHP 8990101002 Çapak Ara Hesabı 
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Tablo 1. Maliyet Azaltım Hedefleri 

 

ÖNCEKİ YIL MEVCUT YIL DEĞİŞİM yüzde ÖNCEKİ YIL MEVCUT YIL DEĞİŞİM yüzde ÖNCEKİ YIL MEVCUT YIL DEĞİŞİM yüzde

810.00.01.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 17.519,00 18.975,00 1.456,00 8,31 18.742,00 19.774,00 1.032,00 5,51 1.223,00 799,00 424,00 34,67

810.00.01.02 MAMUL YAġAM SEYRĠ MALĠYETLERĠ 34.287,00 31.287,00 -3.000,00 -8,75 31.874,00 33.487,00 1.613,00 5,06 -2.413,00 2.200,00 -4.613,00 191,17

810.00.02.01 GĠRDĠ FĠYATLAMA MALĠYETLERĠ 47.892,00 51.997,00 4.105,00 8,57 51.250,00 52.743,00 1.493,00 2,91 3.358,00 746,00 2.612,00 77,78

810.00.02.02 PROTOTĠP GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 88.971,00 92.874,00 3.903,00 4,39 85.410,00 87.428,00 2.018,00 2,36 -3.561,00 -5.446,00 1.885,00 -52,93

810.00.04.01 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ SÜREÇLEME MALĠYETLERĠ 3.997,00 4.218,00 221,00 5,53 2.874,00 6.842,00 3.968,00 138,07 -1.123,00 2.624,00 -3.747,00 333,66

810.00.04.03 ĠLK MADDE VE MALZEME MALĠYETLERĠ 345.741,00 387.421,00 41.680,00 12,06 327.110,00 421.083,00 93.973,00 28,73 -18.631,00 33.662,00 -52.293,00 280,68

820.01.01.01. ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 145.284,00 160.174,00 14.890,00 10,25 143.587,00 152.741,00 9.154,00 6,38 -1.697,00 -7.433,00 5.736,00 -338,01

830.03.04.01 KAPASĠTE KULLANIM ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 25.741,00 20.141,00 -5.600,00 -21,76 25.760,00 23.748,00 -2.012,00 -7,81 1.980,00 3.607,00 -1.627,00 -82,17

830.03.04.02 ĠLETĠġĠM GĠDERLERĠ 3.827,00 3.974,00 147,00 3,84 3.749,00 3.671,00 -78,00 -2,08 -78,00 -303,00 225,00 -288,46

830.04.04.01 KAPASĠTE KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ MALĠYETLER 2.879,00 2.974,00 95,00 3,30 2.679,00 3.087,00 408,00 15,23 -200,00 113,00 -313,00 156,50

830.04.04.02 MAMUL KONTROL TESTLERĠ MALĠYETLERĠ 10.973,00 11.274,00 301,00 2,74 11.374,00 12.874,00 1.500,00 13,19 401,00 1.600,00 -1.199,00 -299,00

850.00.01.01 ÜRETĠM MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 9.879,00 12.874,00 2.995,00 30,32 9.674,00 9.687,00 13,00 0,13 1.250,00 1.870,00 -620,00 -49,60

850.00.02.02 MAMUL KAVRAMINI TANIMLAMAYA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 4.785,00 4.217,00 -568,00 -11,87 5.427,00 5.207,00 -220,00 -4,05 642,00 990,00 -348,00 -54,21

850.00.02.03 ÜRETĠM PLANLAMA HAZIRLIK MALĠYETLERĠ 10.876,00 8.741,00 -2.135,00 -19,63 11.587,00 13.085,00 1.498,00 12,93 711,00 779,00 -68,00 -9,56

850.00.02.04 TASARIM AġAMASINA HAZIRLIK MALĠYETLERĠ 6.573,00 3.748,00 -2.825,00 -42,98 6.587,00 6.647,00 60,00 0,91 780,00 887,00 -107,00 -13,72

850.00.03.02 MAMUL ÖZELLĠKLERĠNĠ OLUġTURMA MALĠYETLERĠ 11.478,00 10.879,00 -599,00 -5,22 11.299,00 12.874,00 1.575,00 13,94 587,00 682,00 -95,00 -16,18

850.00.03.03 ÜRETĠM PLANLAMAYA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 5.879,00 6.741,00 862,00 14,66 6.473,00 7.098,00 625,00 9,66 594,00 357,00 237,00 39,90

850.00.03.04 TASARIM AġAMASI SONLANDIRMA MALĠYETLERĠ 6.471,00 6.974,00 503,00 7,77 5.978,00 6.017,00 39,00 0,65 -493,00 -957,00 464,00 -94,12

850.00.04.02 MAMUL ÖZELLĠKLERĠNĠ GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ, 2.879,00 2.710,00 -169,00 -5,87 2.986,00 3.084,00 98,00 3,28 107,00 374,00 -267,00 -249,53

850.03.01.01 PAZAR ARAġTIRMA MALĠYETLERĠ 5.896,00 4.287,00 -1.609,00 -27,29 5.890,00 6.019,00 129,00 2,19 378,00 421,00 -43,00 -11,38

830.03.01.02 TEKNOLOJĠ ĠYĠLEġTĠRME VE GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 15.632,00 10.478,00 -5.154,00 -32,97 15.397,00 14.384,00 -1.013,00 -6,58 -235,00 396,00 -631,00 268,51

850.03.01.03 MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARI ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 7.485,00 3.746,00 -3.739,00 -49,95 7.458,00 7.854,00 396,00 5,31 458,00 527,00 -69,00 -15,07

850.03.02.04 DEĞER MÜHENDĠSLĠĞĠ MALĠYETLERĠ 9.385,00 7.584,00 -1.801,00 -19,19 8.427,00 8.372,00 -55,00 -0,65 771,00 801,00 -30,00 -3,89

850.03.02.05 BELGELENDĠRME MALĠYETLERĠ 4.652,00 4.129,00 -523,00 -11,24 5.207,00 5.399,00 192,00 3,69 555,00 1.270,00 -715,00 -128,83

850.04.01.01 YATIRIM ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 10.888,00 9.471,00 -1.417,00 -13,01 10.748,00 11.287,00 539,00 5,01 -140,00 174,00 -314,00 224,29

850.04.01.02 KAPASĠTE PLANLAMASI MALĠYETLERĠ 3.741,00 2.791,00 -950,00 -25,39 2.874,00 3.087,00 213,00 7,41 -867,00 296,00 -1.163,00 134,14

850.04.01.03 REKABET ANALĠZĠ MALĠYETLERĠ 4.287,00 3.997,00 -290,00 -6,76 3.974,00 4.678,00 704,00 17,72 -313,00 681,00 -994,00 317,57

850.04.01.04 MAMUL FONKSĠYONLARI BELĠRLEME VE ANALĠZ MALĠYETLERĠ 6.517,00 5.178,00 -1.339,00 -20,55 5.387,00 6.287,00 900,00 16,71 -1.130,00 1.109,00 -2.239,00 198,14

850.04.02.04 MAMUL YATIRIMI KURULUM MALĠYETLERĠ 8.748,00 6.478,00 -2.270,00 -25,95 7.845,00 6.974,00 -871,00 -11,10 652,00 682,00 -30,00 -4,60

850.04.02.05 FĠNANSAL SĠMULASYON VE TEST MALĠYETLERĠ 6.873,00 5.017,00 -1.856,00 -27,00 7.945,00 7.301,00 -644,00 -8,11 278,00 302,00 -24,00 -8,63

850.04.03.01 MAMUL TEST EDĠLME MALĠYETLERĠ 4.997,00 5.178,00 181,00 3,62 5.683,00 6.398,00 715,00 12,58 686,00 1.220,00 -534,00 -77,84

850.04.03.02 MAMUL TASARIMINA ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 8.754,00 9.674,00 920,00 10,51 7.984,00 7.392,00 -592,00 -7,41 -770,00 640,00 -1.410,00 183,12

850.04.03.03 MAMUL GELĠġTĠRMEYE ĠLĠġKĠN MALĠYETLER 9.687,00 9.279,00 -408,00 -4,21 8.674,00 8.910,00 236,00 2,72 417,00 452,00 -35,00 -8,39

850.04.04.01 MAMUL TEST GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 8.772,00 8.097,00 -675,00 -7,69 8.793,00 7.913,00 -880,00 -10,01 174,00 -184,00 358,00 205,75

850.04.04.02 MAMUL TASARIMI ĠYĠLEġTĠRME MALĠYETLERĠ 6.584,00 5.917,00 -667,00 -10,13 5.687,00 6.874,00 1.187,00 20,87 632,00 657,00 -25,00 -3,96

850.04.04.03 MAMUL SÜREKLĠ GELĠġTĠRME MALĠYETLERĠ 6.271,00 5.033,00 -1.238,00 -19,74 5.874,00 6.893,00 1.019,00 17,35 -397,00 444,00 -841,00 211,84

850.04.04.04 MAMUL KONTROL TESTLERĠ MALĠYETLERĠ 5.177,00 5.974,00 797,00 15,40 5.210,00 5.108,00 -102,00 -1,96 333,00 274,00 59,00 17,72

860.00.02.01 SATICI VE DAĞITICI PLANLAMA MALĠYETLERĠ 7.941,00 8.418,00 477,00 6,01 7.984,00 7.218,00 -766,00 -9,59 432,00 410,00 22,00 5,09

860.00.02.02 REKLAM VE PROMSOYON ÇALIġMASI MALĠYETLERĠ 12.874,00 13.874,00 1.000,00 7,77 11.874,00 13.785,00 1.911,00 16,09 -1.000,00 -89,00 -911,00 91,10

860.03.04.01 MÜġAVĠRLĠK VE TEKNĠK YARDIMLAR 11.637,00 9.179,00 -2.458,00 -21,12 10.978,00 11.820,00 842,00 7,67 -659,00 799,00 -1.458,00 221,24

860.04.03.02 LOJĠSTĠK PLANLAMA SÜREÇ MALĠYETLERĠ 4.215,00 4.008,00 -207,00 -4,91 3.712,00 3.700,00 -12,00 -0,32 -503,00 -308,00 -195,00 38,77

860.04.03.03 DEPOLAMA NAKLĠYE VE SĠPARĠġ ĠġLEM MALĠYETLERĠ 9.745,00 10.379,00 634,00 6,51 8.741,00 8.470,00 -271,00 -3,10 285,00 271,00 14,00 4,91

860.04.04.01 LOJĠSTĠK PLANLAMA MALĠYETLERĠ 2.874,00 2.937,00 63,00 2,19 3.074,00 3.971,00 897,00 29,18 200,00 217,00 -17,00 -8,50

860.04.04.03 ARĠZĠ MALĠYETLER 8.874,00 5.088,00 -3.786,00 -42,66 7.248,00 7.438,00 190,00 2,62 388,00 373,00 15,00 3,87

860.04.04.04 ĠġLETME ARAÇLARI SĠGORTA MALĠYETLERĠ 1.287,00 1.370,00 83,00 6,45 1.378,00 1.498,00 120,00 8,71 91,00 128,00 -37,00 -40,66

860.04.04.05 ĠġLETME DEMĠRBAġ SĠGORTA MALĠYETLERĠ 3.748,00 3.880,00 132,00 3,52 2.874,00 2.968,00 94,00 3,27 -874,00 -912,00 38,00 -4,35

870.01.02.01 ĠġÇĠ EĞĠTĠMĠ MALĠYETLERĠ 4.200,00 3.078,00 -1.122,00 -26,71 3.496,00 3.985,00 489,00 13,99 -704,00 907,00 -1.611,00 228,84

870.01.03.01 ĠġÇĠ EĞĠTĠMĠ TAMAMLAMA MALĠYETLERĠ 3.100,00 2.791,00 -309,00 -9,97 2.973,00 3.007,00 34,00 1,14 -127,00 216,00 -343,00 270,08

870.04.03.01 PROJE YÖNETĠMĠ MALĠYETLERĠ 3.741,00 4.879,00 1.138,00 30,42 3.827,00 3.891,00 64,00 1,67 86,00 98,00 -12,00 -13,95

870.04.03.02 BÜTÇELEME VE MALĠYET SÜRÜCÜLERĠ ANALĠZ MALĠYETLERĠ 2.547,00 3.709,00 1.162,00 45,62 2.374,00 2.007,00 -367,00 -15,46 -173,00 172,00 -345,00 199,42

870.04.04.01 PROJE YÖNETĠMĠ SÜREÇ MALĠYETLERĠ 1.378,00 1.874,00 496,00 35,99 1.983,00 1.685,00 -298,00 -15,03 605,00 -189,00 794,00 131,24

870.04.04.02 ARGE PROJE MASRAFLARI 11.893,00 13.888,00 1.995,00 16,77 12.937,00 14.285,00 1.348,00 10,42 377,00 397,00 -20,00 -5,31

870.04.04.02 BÜTÇELEME VE MALĠYET SÜRÜCÜLERĠ ANALĠZ MALĠYETLERĠ 2.967,00 3.974,00 1.007,00 33,94 2.874,00 2.997,00 123,00 4,28 870,00 984,00 -114,00 -13,10

870.04.04.03 FĠNANSAL VE FĠNANSAL OLMAYAN ANALĠZ MALĠYETLERĠ 3.047,00 2.971,00 -76,00 -2,49 3.088,00 3.085,00 -3,00 -0,10 41,00 114,00 -73,00 -178,05

870.07.01.01 FĠNANSAL ANALĠZ VE RAPORLAMA MALĠYETLERĠ 2.937,00 2.789,00 -148,00 -5,04 2.674,00 3.009,00 335,00 12,53 -263,00 220,00 -483,00 183,65

870.07.01.02 KAR PLANLAMASI MALĠYETLERĠ 2.837,00 2.378,00 -459,00 -16,18 2.374,00 2.975,00 601,00 25,32 -463,00 597,00 -1.060,00 228,94

870.07.01.03 FAĠZ VE KUR FARKI MALĠYETLERĠ 6.749,00 8.997,00 2.248,00 33,31 7.628,00 7.985,00 357,00 4,68 879,00 -1.012,00 1.891,00 215,13

870.07.02.02 KAR MARJI PLANLAMA VE ANALĠZ MALĠYETLERĠ 3.418,00 3.874,00 456,00 13,34 3.793,00 3.874,00 81,00 2,14 375,00 0,00 375,00 100,00

1.032.286,00 1.068.836,00 1.001.361,00 1.125.960,00 -15.218,00 50.706,00

MALİYET AZALTIM HEDEFLERİ
HESAP KODU

TOPLAM

HESAP ADI
GERÇEKLEŞEN MALİYETLER BÜTÇELENEN MALİYETLER
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Tablo 2. Maliyetlerin Analizi  

  MALİYETLERİN ANALİZİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ 

  BÜTÇELENEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM FİYATLARDAKİ SATIŞLARDAKİ MALİYETLERDEKİ 

OCAK 125.741,00 120.741,00 5.000,00 2,74% 2,94% 2,80% 

ŞUBAT 99.385,00 94.274,00 5.111,00 4,85% 3,01% 3,42% 

MART 94.785,00 97.251,00 -2.466,00 5,87% 2,09% 4,85% 

NİSAN 111.985,00 102.963,00 9.022,00 10,96% 8,80% 9,96% 

MAYIS 117.952,00 120.741,00 -2.789,00 6,74% 3,60% 3,64% 

HAZİRAN 129.874,00 130.478,00 -604,00 8,97% 4,10% 7,79% 

TEMMUZ 154.285,00 150.147,00 4.138,00 1,90% 0,90% 1,89% 

AĞUSTOS 152.184,00 154.877,00 -2.693,00 9,87% 14,30% 13,74% 

EYLÜL 121.874,00 118.741,00 3.133,00 11,00% 12,30% 13,60% 

EKİM 90.174,00 89.201,00 973,00 3,99% 2,70% 3,12% 

KASIM 85.471,00 83.175,00 2.296,00 12,70% 13,69% 15,70% 

ARALIK 85.247,00 85.362,00 -115,00 13,40% 12,90% 14,87% 

TOPLAM 1.368.957,00 1.347.951,00         
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Şekil 5. Karşılaştırmalı Maliyetler 

 

 

 
Şekil 6. Değişen Maliyetler 
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