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ÖZET

Son y›llara kadar üreticiler; maliyet yönetimini maliyet muhasebesinden 
ayr› düflünmüfllerdir. Konuya daha do¤ru bir bak›fl aç›s›yla do¤rudan bak›ld›¤›nda 
maliyet muhasebesinin, maliyet yönetimine bilgi sa¤lamak amac›yla yürütüldü¤ü 
görülmektedir. Bu çal›flma ile mamul yaflam dönemi maliyetlemesi genel hatlar› 
ile tan›t›lmaya ve aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Mamul yaflam dönemi maliyetlemesi 
üretici maliyetleri olarak kabul edebilece¤imiz (a) araflt›rma-gelifltirme maliyetleri, 
(b) pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m ile dizayn maliyetleri ve (c) üretim maliyetlerinin 
yan› s›ra kullan›c› maliyetleri olarak kabul edebilece¤imiz (i) ifllem maliyetleri, 
(ii) bak›m maliyetleri ve (iii) elden ç›karma maliyetlerinin toplam›n› mamulün 
gerçek yaflam dönemi maliyetleri olarak esas al›r. Ayr›ca özellikle kullan›c› 
maliyetlerinde paran›n zaman de¤erinin de hesaplamalara dahil edilmesini 
savunur.

Anahtar Kelimeler: Maliyet, Maliyet Muhasebesi, Mamul Yaflam 
Dönemi Maliyetlemesi. 

JEL Kodlar›: M 40, M 49.

ABSTRACT

Until recent years producers has dealt with cost management separated 
from cost accounting. Actually if it is analyzed carefully, it will be seen that
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cost accounting is operated to provide data to the cost management. This study 

aims to define and explain the life cycle costing. Life cycle costing includes 

producing cost those are; (a) Research and Development costs, (b) marketing, 

selling, distributing and design costs, (c) and also user costs which are i) 

transaction costs, ii)maintenance costs and iii) disposal costs. Life cycle cost, 

also, asserts that time value of money has to be considered in accountings. 

Key Words: Cost, Cost Accounting, Life Cycle Costing.

JEL Classification: M 40, M 49.

***

G‹R‹fi

Son y›llara kadar üreticiler; maliyet yönetimini maliyet muhasebesinden 

ayr› düflünmüfllerdir. Konuya do¤rudan bak›ld›¤›nda maliyet muhasebesinin, 

maliyet yönetimine bilgi sa¤lamak amac›yla yürütüldü¤ü görülmektedir. Bu 

ba¤lamdaki maliyet muhasebesinin maliyet yönetiminde yayg›n olarak 

kullan›lmas›na 1950’lerde bafllan›lm›flt›r. Oysa maliyet yönetimi, kâr amaçl› 

giriflimcilerin ortaya ç›kt›¤› on dokuzuncu yüzy›ldan itibaren kullan›lmaktad›r 

(Johnson, 1990: 137).

Mamul yaflam dönemi maliyetleme yöntemi, ürünlerin veya 

ekipmanlar›n bütün yaflam› boyunca oluflan maliyetlerin toplanmas›nda kullan›lan 

bir yöntemdir. Bu yöntem, farkl› yönetim amaçlar› için örne¤in, sermaye 

bütçeleme kararlar›nda veya düflük toplam yaflam maliyetinde, kaliteli ürün 

üretilmek istendi¤inde kullan›l›r. Üretim aç›s›ndan yaflam dönemi maliyetleri, 

üreticinin maruz kalabilece¤i, mamul yaflam dönemine giren, bütün maliyetleri 

içerir. Kullan›c› (tüketici) aç›s›ndan, kullan›c›n›n mamulü ele geçirirken, 

kullan›rken ve mamulü elden ç›kar›rken katlanaca¤› tüm maliyetleri bu yöntem 

içermektedir.

Özellikle son 20-25 y›ld›r artan rekabetin hüküm sürdü¤ü ifl çevresinde 

azalan kaynaklar ve paran›n elde etme de¤erindeki art›fl tüm kurumsal 

etkinliklerde kaynaklar›n optimal flekilde kullan›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. 

Fiziksel varl›klar tüm ifllerin altyap›s›n› oluflturmakta ve etkin flekilde
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Kaynak: Acar 2005: 51.

kullan›lmalar› da bütünleflik baflar›y› etkilemektedir. Bu nedenle varl›klar›n 
mamul yaflam dönemine girifllerinden ürünün gelifltirilme ve üretiminden nihai 
kullan›mlar›na kadar izlenmeleri ve takip edilmeleri zorunlu hale gelmifltir. Bir 
varl›¤›n mamul yaflam dönemi maliyeti ço¤u zaman ilk sat›n alma veya yat›r›m 
maliyeti olabilir. Yöneticilerin mamul   yaflam dönemi maliyetlerinin kayna¤›n› 
ve geniflli¤ini göz önünde bulundurmas› önemlidir (Woodward, 1997: 335-
344).

1. Mamul Yaflam Dönemi Kavram›na Genel Bak›fl

Mamul yaflam dönemi kavram›, iflletmecilik literatüründe uzun zamand›r 
kullan›lmaktad›r. Bu kavram›, iflletmenin üretti¤i mamullerinin ya da 
hizmetlerinin t›pk› insanlar gibi, süresi ve flekli önceden tam olarak bilinemeyen 
bir yaflam dönemi oldu¤u, bir baflka ifade ile üretilip pazara sunulduktan itibaren 
pazardan çekilmesine kadar olan süreyi ifade eder. Bu süre dört zaman dilimine 
bölünür. Bunlar sunufl, büyüme, olgunluk ve düflüfl dönemleridir. fiekil-1’den 
de görülebilece¤i gibi, mamul yaflam döneminin de¤iflik dönemlerinde iflletmenin 
alaca¤› en uygun pazarlama ve üretim kararlar›yla maliyetler düflürülebilecek 
ve dolay›s›yla en yüksek kâr sa¤lanabilecektir. Teknolojide görülen h›zl› art›fl 
mamul yaflam›ndaki dönemler ve üretim araçlar›n›n ömürlerini çok çarp›c› bir 
flekilde k›saltmaktad›r (Acar, 2005: 51-52).

fiekil-1: Mamul Yaflam Dönemi
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Teknolojik geliflmeler paralelinde, teknoloji maliyetlerinin toplam 
mamul maliyetlerinin içindeki pay›n›n yükselmesiyle beraber, yeni bir mamulün 
toplam yaflam dönemi maliyetinin %80-90 oran›nda büyük bir bölümü tasar›m 
ve gelifltirme aflamas›nda oluflmaya bafllam›flt›r. Bunun bir gere¤i olarak maliyet 
muhasebesinin de mamul yaflam döneminin bu ilk aflamas›n›n üzerinde 
hassasiyetle durmas› gerekmektedir. K›sacas› bu yaklafl›mda en düflük toplam 
yaflam dönemi maliyetlerini sa¤lamak amac›yla üretim öncesi faaliyetler 
üzerinde de yo¤unlaflmak gerekmektedir (Rayburn, 1996: 139).

2. Mamul Yaflam Dönemi Maliyetlemesi

Mamul yaflam dönemi maliyetleme yaklafl›m›, yöneticilere ve karar 
al›c›lara bir mamulün tüm yaflam› boyunca karfl›laflt›¤› maliyetleri yönetme ve 
anlama konusunda bilgi sa¤layan bir süreçtir. Mamul yaflam dönemi maliyetleri 
(life cycle costs) mamullerin tüm yaflam süreleri boyunca oluflan araflt›rma, 
gelifltirme, üretim ve bak›m maliyetlerinin toplam›d›r. Bu yaklafl›m bir bak›ma 
geleneksel maliyetlemeye bir tepkidir. Üretim öncesi ve üretim sonras› 
maliyetlerle ilgilenmeyen geleneksel maliyetlemenin aksine, "beflikten mezara" 
maliyetleme diye nitelendirilebilecek bu yaklafl›mda, mamulün fikir olarak 
ortaya at›l›p çal›flmalar›n bafllamas›ndan, piyasadan silinmesine kadar tüm 
maliyetlerin oluflumu ve yönetimi göz önünde tutulur1.

Geleneksel maliyet muhasebesinde, mamul veya mal›n yaflam dönemi, 
araflt›rma-gelifltirme, planlama, dizayn etme ve üretimi kapsar. Bunlar, geleneksel 
ürün maliyetlemesinde de görülen; planlama, dizayn etme ve üretim nedeniyle 
karfl›lafl›lan bütün maliyetlerdir. Araflt›rma-Gelifltirme maliyetleri dönem 
maliyetleri için hesaplan›r ve bu maliyetler üreticinin sorunlulu¤u alt›nda 
karfl›lafl›lan maliyetlerdir. Mamul üretilmifl olsa bile, mamulün gerçek süreci 
sona ermez. Çünkü mamul yaflam dönemi terimi literatürde iki flekilde 
kullan›lmaktad›r. Bir tan›ma göre, üretim ve sat›fllar›n durumuna ve mamulün 
piyasaya yerlefltirilmesinden, sat›fllar›n durmas›na kadar geçen süreden 
kazan›lanlara iflaret eder. Daha kapsaml› bir bak›fl aç›s› da, mamulün üretilmesi 
veya sat›n al›nmas›yla bafllay›p mamulün piyasadan çekilmesine kadar geçen 
süreye iflaret eder (Lehner, 1989: 38-50).

Baflka bir ifade ile geleneksel maliyet muhasebesi; sadece üretim 
aflamas›nda maliyetin kontrol edilmesine önem vermekte ve dahas› mamul 
maliyetini çok dar bir çerçevede sadece üretim maliyetleri ile s›n›rl› tutmaktad›r.

1	 http://www.fatih.edu.tr/~enderboyar/Mamul_Yasam_UMS.htm (Eriflim Tarihi: 26.07.2009).
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Bu bak›fl aç›s›n›n bir sonucu olarak da mamul gelifltirme ile ilgili 
araflt›rma ve gelifltirme ve di¤er lojistik destek maliyetlerini dönem gideri 
olarak kay›tlara almaktad›r. Bu uygulama d›fl raporlama aç›s›ndan problem 
yaratmazken, bugünün yüksek rekabet ortam›nda uzun dönemli kararlar›n 
muhtemel maliyet etkisini anlamaya yetmemekte ve geleneksel yönteme göre 
yeni mamul gelifltirmek için daha az çaba sarf eden yöneticiler daha etkili 
görünebilmektedir. Mamul yaflam dönemi maliyetleme yaklafl›m› ise bir 
mamulün kârl›l›¤›n›, o mamulün tüm yaflam› boyunca elde edilen gelirlerle, 
katlan›lan maliyetlerin karfl›laflt›r›lmas›na göre belirlemektedir. Bu sebeple, 
mamulle iliflkisi kurulabilen araflt›rma ve gelifltirme, pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m 
giderleri gibi tüm faaliyet giderleri de do¤rudan do¤ruya mamullere yüklenmeli 
veya uygun da¤›t›m anahtarlar› yard›m›yla da¤›t›lmal›d›r. Bu konuda bu 
yaklafl›ma en büyük destek faaliyet tabanl› maliyetleme yönteminden gelmektedir 
(Acar, 2005: 54).

Afla¤›da yer alan Tablo-1’de geleneksel maliyet muhasebesi ile mamul 
yaflam dönemi maliyetlemesi k›yaslamas› görülmektedir.

Tablo-1: Geleneksel Maliyetleme Yöntemi ve Mamul Yaflam Dönemi 
Maliyetleme Yöntemi Karfl›laflt›r›lmas›.

Kaynak: Acar, 2005: 50. 

Tablo-1’den de görüldü¤ü üzere geleneksel maliyetleme yap›s› ile 
mamul yaflam dönemi maliyetleme yap›s› aras›nda birim mamul maliyetini 
etkileyecek ciddi anlamda farkl›l›klar mevcuttur. Bu durum hem maliyet

Geleneksel Maliyetleme Yöntemi

Mamul gelifltirme ve lojistik destek
maliyetlerini dönem gideri olarak
kabul eder.

Mal›n maliyetini hesaplamada sadece
üretimle ilgili maliyetleri dikkate al›r.

Dönemsel raporlamay› esas al›r.

Sadece  üre t im aflamas ›ndaki
maliyetlerin kontrolüne önem verir.

Mamul Yaflam Dönemi
Maliyetleme Yöntemi

Mamul gelifltirme ve lojistik destek
maliyetlerini mamul maliyetine
yükler.

Mamul maliyetlemede mamulle
iliflkisi kurulabilen tüm maliyetleri
(dönem giderleri dahil) dikkate al›r.

Mamul yaflam dönemince raporlamay›
esas al›r.

Gelifltirme aflamas›ndan itibaren tüm
maliyetlerin yönetimine önem verir.
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Mamul Yaflam Maliyeti A¤ac›

Elde Etme Maliyeti Sürdürme Maliyetleri

yap›s›n›n ve hemde maliyetlere iliflkin öngörülerin kökten de¤iflmesine neden 
olacak niteliktedir. Afla¤›da yer alan fiekil-2’de mamul yaflam dönemi 
maliyetlemesi a¤ac› görülmektedir. 

fiekil-2: Mamul Yaflam Maliyeti A¤ac›

Mamul Yaflam Dönemi Maliyeti = Elde Etme Maliyeti + Zaman De¤eri 
Dikkate Al›nm›fl Sürdürme Maliyetleri

Kaynak: Barringer, 2004: 4.

fiekil-1 incelendi¤inde de görüldü¤ü üzere mamul yaflam dönemi 
maliyetleri bir mamulün sat›n almadan, bak›m onar›ma ve hurdaya ç›kmas›na 
kadar tüm maliyetlerini kapsayan bir maliyettir. Mamul Yaflam Dönemi 
Maliyetleri paran›n zaman de¤erini de dikkate alarak toplam maliyet tahminlerinin 
analitik bir yöntemle yap›larak hem ekipman hem de projelerdeki elden ç›karma 
maliyetleri de göz önünde bulundurularak bulunan maliyetlerdir (Barringer, 
2003: 2).

Burada üzerinde durulmas› gerekli bir önemli konu da mamul yaflam 
dönemi maliyetleme sürecinin nas›l gerçekleflece¤idir. Bu konu buraya kadar 
teorik olarak bilgisi verilmeye çal›fl›lan yöntemin daha anlafl›l›r ve somut hale 
gelmesini de sa¤layacakt›r. Mamul yaflam dönemi maliyetleme süreci 11 
aflamadan oluflmaktad›r. Bu 11 aflama k›saca flu flekilde aç›klanabilir (Barringer, 
2003:4.);

1. Aflama : Nelerin analiz edilece¤i ve uygun finansal kriterler içerisinde 
proje yaflam süresince yap›lacak çal›flma belirlenmelidir.

2. Aflama : Alternatif çözümler aran›rken teknik özelliklerin ekonomik 
sonuçlar› de¤erlendirilmelidir.

3. Aflama: Y›l belirtilerek maliyet ayr›nt›land›r›lmas› gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, Say› 1, 2010                   192



4. Aflama : Uygun maliyet modelini uygun ayr›mlar ve projenin 
gerektirdi¤i ayr›nt›lar›n belirlenmesi. 

5. Aflama : Maliyet ayr›nt›lar›n› elde edin. 

6. Aflama : Y›ll›k maliyet profillerini edinin. 

7. Aflama : Zaman ve para aç›s›ndan ayr›nt›lar› belirlemek aç›s›ndan 
baflabafl çizelgelerini oluflturun.

8. Aflama : Pareto da¤›l›m›n›n içinde büyük maliyet da¤›l›mlar›n› 
belirleyin.

9. Aflama : Bak›m ve onar›m maliyetleri planlanan›n ±% 10 fleklinde 
gerçekleflirse yüksek maliyetli alternatifleri s›nay›n.

10. Aflama : Hata analizlerini do¤ru bir flekilde yaparak alternatifleri 
de¤erlendirin.

11. Aflama : Tercih edilen projeyi seçin ve çizelgelerle belirtin.

fiekil-3’de yukar›da bahsedilen mamul yaflam dönemi maliyetleme 
sürecinin 11 ad›m› görülmektedir. 

Bir maliyet kaleminin elde etme veya sürdürme maliyeti olup 
olmad›¤›n›n belirlenmesi ancak hangi alanlarda kullan›ld›¤›n›n belirlenmesi 
ile yap›labilecektir. Elde etme ve sürdürme maliyetleri do¤ru girdilerin bulunmas›, 
girdi veritabanlar›n›n oluflturulmas›, mamul yaflam dönemi maliyetlemesinin 
de¤erlendirilmesi ve maliyet etkenlerinin belirlenmesi ile bulunur (Barringer, 
2003: 5).

fieki l -3:  Mamul  Yaflam Dönemi Mal iyet leme Süreci

1 Problemi Belirleyin
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7

8

9

10

11

Alternatifler ‹çin  Bafla bafl 
Çizelgeleri Haz›rlay›n

Pareto Optimumu Çizelgeleri
Haz›rlay›n

Yüksek Maliyetler ve Nedenleri
‹çin Duyarl›k Analizi Yap›s›

Yüksek Maliyetli Ürünlerin
Riskleri Araflt›r›n

Mamul Yaflam Dönemi
Maliyetleme kullan›larak en iyi

alternatif seçin.

Geri
Bildirim

Kaynak: Barringer, 2003: 4.

2

3

4

5

6

Alternatifler ve Edinme
Maliyetleri

Maliyet Döküm A¤ac›n›
Haz›rlay›n

Analitik Maliyet Modelini 
Seçin

Maliyet Tahminleri ve Maliyet
Modellerini Elde Edin

Çal›flman›n Her Y›l› ‹çin 
Maliyet  Profilleri Ç›kar›n
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SONUÇ

Mamul yaflam dönemi maliyetlemesi günümüzün geliflen ve ilerleyen 
teknolojiye sahip olan ortamlar›nda yap›lacak olan yeni yat›r›mlarda önemli 
yer tutacak olan bir yöntemdir. Mamul yaflam dönemi maliyetlemesi iflletmelerin 
yat›r›mlar›n›, planlamalar›n› sa¤layarak fazladan zaman ve kaynak israf› 
oluflmas›n› önleyecek ve dolay›s›yla iflletmelere bir çok aç›dan fayda 
sa¤layacakt›r.

Mamul yaflam dönemi maliyetlemesi üretici maliyetleri olarak kabul 
edebilece¤imiz (a) araflt›rma-gelifltirme maliyetleri, (b) pazarlama, sat›fl ve 
da¤›t›m ile dizayn maliyetleri ve (c) üretim maliyetlerinin yan› s›ra kullan›c› 
maliyetleri olarak kabul edebilece¤imiz (a) ifllem maliyetleri, (b) bak›m 
maliyetleri ve (c) elden ç›karma maliyetlerinin toplam›n› mamulün gerçek 
yaflam dönemi maliyetleri olarak esas al›r ve birde burada özellikle kullan›c› 
maliyetlerinde paran›n zaman de¤erinin de hesaplamalara dahil edilmesini 
savunur. Nitekim çal›flmam›zda sürdürme maliyetlerinden bahsederken gerçekte 
kast edilen kullan›c› maliyetleri idi. Bu maliyetlerinde dikkate al›nmas› 
beraberinde yeni yat›r›m ve yenileme kararlar›nda mamul yaflam dönemi 
maliyetlemesinin kilit öneme sahip ileri bir maliyet yönetim tekni¤i olmas›n› 
sa¤lamaktad›r. 

Bu yönüyle mamul yaflam dönemi maliyetlemesi sadece endüstri 
iflletmelerinde de¤il ayn› zamanda flehir planlamac›lar› ve di¤er büyük 
organizasyon düzenleyicileri taraf›ndan da kullan›lmakta olan bir yöntem olup 
flehirlerden, ülkelere kadar birçok yerleflim biriminde yeni yat›r›mlar›n ve 
inflaatlar›n yap›l›p yap›lmamas› kararlar›n›n verilmesinde önemli rol 
oynamaktad›r.

Bu ba¤lamda iflletmelerden devlet kurulufllar›na kadar her kesimden 
organizasyonun bu yönteme önem vermesi gerekmekte ve yap›lacak yat›r›mlarda 
mamul yaflam dönemi maliyetlemesinin kullan›lmas›n›n yat›r›mlar›n etkinli¤ini 
artt›r›c› bir faktör olarak karfl›m›za ç›kaca¤› da yads›n›lmamal›d›r. Bu önem 
nedeni ile çal›flmam›zda mamul yaflam dönemi maliyetlemesi konu edinilmifl 
ve bu yöntem üzerinde aç›klay›c› oldu¤u düflünülen bilgiler verilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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