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ÖZET 

ĠĢ hayatında yaĢanan yoğun rekabet iĢletme yönetiminde maliyetlerin önemini 

arttırmaktadır. Tam, doğru ve zamanlı maliyet bilgileri, yöneticilere maliyet 

yönetiminde destek olmaktadır. Nitelikli maliyet bilgilerinin elde edilebilmesi için 

iĢletmeye ve faaliyet gösterdiği sektöre uygun maliyet sisteminin tasarımı gereklidir.  

Bu çalıĢmanın amacı Boyabat‟ta faaliyet gösteren tuğla iĢletmelerinde mevcut 

maliyet muhasebesi uygulamaları ile bu iĢletmelerin etkin bir maliyet sisteminden 

beklentilerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Sinop ili Boyabat ilçesinde tuğla 

üretimi yapan iĢletmelerin; maliyet muhasebesi uygulamaları anket çalıĢmasıyla 

belirlenmiĢ ve anket çalıĢması sonucunda Boyabat tuğla iĢletmelerinde maliyet 

muhasebesi uygulamaları bulunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu çerçevede 

iĢletmelerin maliyet sisteminden beklentilerini karĢılayacak ve özellikle tuğla 

iĢletmelerinde kullanılabilecek; muhasebe standartları ve tek düzen hesap planına 

uygun olarak, safha maliyet sistemine dayalı bir maliyet muhasebesi modeli 

geliĢtirilmiĢtir.  

  

Anahtar Kelimeler: Maliyet Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Tuğla ĠĢletmesi, 

Boyabat Tuğla ĠĢletmeleri 

 

ABSTRACT 

Fierce competition environment in business life has increased the importance 

of cost management in businesses. Complete, accurate and timely cost information 

helps managers in effective cost management. In order to obtain qualified cost 

information, designing a cost management system which is appropriate to the 

company is essential.  

This work aims to present current cost accounting practices in brick factories 

doing business in Boyabat and their expectations from an effective cost system. 

Accordingly, cost accounting practices in brick factories in Boyabat, a province of 

Sinop, have been identified with the help of a questionnaire and as a result of this 

questionnaire, it has been discovered that cost accounting practices are not available 

in Boyabat brick factories. And within this framework, a kind of cost accounting 

based on process costing system, which can meet the firms‟ expectations from cost 

system and which can be used in brick factories and which is also suitable for 

accounting standards and uniform chart of accounts has been developed.  

Key Words: Cost Management, Cost Accounting, Brick Factory, Boyabat Brick 

Factories  
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GĠRĠġ 

 Maliyet muhasebesi; iĢletme tarafından üretilen mamul ve hizmetlerin 

maliyetini belirleyen, gider kontrolünün sağlanmasına, planlamanın yapılmasına ve 

iĢletme yönetiminin kararları almasına yönelik bilgileri üreten muhasebe türüdür.  

  Günümüzde, iĢletmelerin ayakta kalabilmeleri için kendilerini geliĢtirerek, 

diğer firmalar ile rekabet edebilmeleri çok önemlidir. ĠĢletmelerin rekabet 

edebilmeleri için; ürettikleri mamulleri düĢük maliyetlerle üretmeleri, maliyet 

sistemlerini tanımaları, maliyetlerle ilgili kararlar alınacaksa, bunlarla ilgili kararları 

sistematik yöntemlerle almaları gerekmektedir. Bu durum maliyet muhasebesinin 

önemini artırmaktadır.  

Son yıllarda, rekabet koĢullarının artması, üretim teknolojilerinde meydana 

gelen geliĢmeler, iĢletmeleri en düĢük maliyetle üretim yapmaya zorlamıĢ ve buda 

maliyet muhasebesinin önemini daha da artırmıĢtır. ĠĢletme yöneticileri, istenilen 

zamanda ve doğru kararlar alabilmeleri için, üretmiĢ oldukları veya sunmuĢ oldukları 

hizmetlerin, maliyet unsurlarını tek-tek bilmek istemekte ve üretmiĢ oldukları 

mamullerin maliyetlerini farklı maliyetlendirme yöntemlerine göre, oluĢumlarını 

izleme ihtiyacı duymaktadırlar. 

 Dört bölümden oluĢan bu araĢtırmanın amacı, Sinop ili Boyabat ilçesindeki 

tuğla fabrikalarındaki maliyet muhasebesi uygulamalarını belirlemek, 

değerlendirmek ve ele alacağımız bir iĢletmede; üretim süreçlerini, üretimin hangi 

evrelerden geçtiği ve mamul ortaya çıkana kadar hangi iĢlemlere tabi tutulduğunu 

gözlemleyerek, maliyet oluĢumlarıyla birlikte maliyet sistemini kurmaktır.  

 Birinci bölümde; maliyet, gider, zarar harcama ve maliyet muhasebesi 

kavramları açıklanmıĢ, ardından giderlerin sınıflandırması anlatılarak Tek Düzen 

Muhasebe Sisteminde 7/A seçeneği anlatılarak gider yerleri, safha ve sipariĢ maliyet 

yöntemleri açıklanmıĢtır. 

 Ġkinci bölümde; araĢtırmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve araĢtırmanın 

kısıtları açıklamıĢtır. 

 Üçüncü bölümde; tuğla üretim sanayi hakkında bilgiler verilmiĢ ve ardından 

uygulamanın amaç ve kapsamı belirtilerek, Boyabat tuğla sanayinde üretim yapan 

iĢletmelerin, maliyet muhasebesi uygulamalarının anket sonuçları değerlendirmesi 

yapılmıĢtır.  

Dördüncü bölümde ise; maliyet sistem modeli oluĢturulan örnek iĢletme 

hakkında bilgi verilmiĢ, tuğla üretiminin nasıl gerçekleĢtiği anlatmıĢ ve örnek tuğla 

iĢletmesinde maliyet muhasebesi modeli oluĢturmaya çalıĢılmıĢtır. Maliyet 

muhasebesi modeli oluĢturulurken, öncelikle gider yerleri saptanmıĢ, maliyet 

oluĢumları tespit edilmiĢ ve bunların muhasebe kayıtları yapılarak gider yerlerine 

yüklenmiĢtir. Daha sonra gider dağıtım tablosu düzenlenerek 1.ve 2.dağıtım yapılmıĢ 
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son olarak da mamul toplam ve birim maliyetleri bulunarak ardından gider 

hesaplarının ilgili hesaplara aktarılması kayıtları yapılmıĢtır.  

 Sonuç ve öneriler bölümünde ise, Boyabat tuğla sektöründe maliyet 

muhasebesi uygulamalarının kısa bir değerlendirilmesi yapılmıĢ ve iĢletmeler için 

maliyet muhasebesinin uygulanması anlamında önerilerde bulunulmuĢtur.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

MALĠYET YÖNETĠMĠ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE YAZIN 

TARAMASI 

1.1. Maliyet, Gider, Harcama ve Zarar Kavramları: 

 Maliyet muhasebesinde, maliyet, gider, harcama ve zarar kavramları çok sık 

kullanılmaktadır. Bu kavramlar arasında bir takım iliĢkiler söz konusudur. Bu 

iliĢkilerin olması kavramların eĢ anlamlı olduklarını göstermez. Çoğu zaman bu 

kavramlar yanlıĢ kullanıldıklarından dolayı aynı anlama geliyormuĢ gibi ifade 

edilmektedir.  

 

     1.1.1. Maliyet Kavramı: 

 Günümüzde iĢletmeleri ekonomik anlamda sınıflandıracak olursak; üretim 

iĢletmeleri, hizmet iĢletmeleri ve ticaret iĢletmeleri olarak ayırabiliriz. Ġster üretim 

iĢletmesi olsun, isterse ticaret iĢletmesi, tüm iĢletmelerin amaçları bu yaptıkları 

faaliyetler neticesinde bir değer yaratmaktır. Örneğin; bir üretim iĢletmesi çeĢitli 

üretim faktörlerini bir araya getirerek bir mamul ortaya çıkartır.  

 Özellikle son yıllarda yaĢanan ekonomik geliĢmeler, iĢletmelerin büyümesi, 

üretilen mal ve hizmetlerin çeĢitlerinin artması iĢletmelerin maliyetlere daha fazla 

önem vermelerine neden olmaktadır. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan bir birim 

düĢünülemez. Ekonomik değeri olan her Ģeyin bir maliyeti vardır. Bu sebepten bir 

malın üretiminden satıĢına kadar bütün iĢletme faaliyetlerinde maliyetlerin 

bilinmesine ihtiyaç vardır (Yılmaz, 2003:14) 

 En geniĢ anlamıyla maliyet; belirlenen bir amaca ulaĢmak için katlanılan 

fedakârlıkların toplamıdır (Lazol, 2002:3). Maliyet, bir mal veya hizmetin edinilmesi 

için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan 

harcamalardan o mal ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal 

tutarıdır. Bir baĢka deyiĢle, maliyet; herhangi bir malı veya hizmeti, kullanıldığı veya 
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satıldığı yerde veya durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya ve dolaylı olarak 

yapılan toplam harcamalardır (Akdoğan, 2009: 11). 

 Maliyet kavramı ile ilgili benzer tanımlarda yapılmıĢtır. Genel anlamıyla 

maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaĢmak için katlanılması gereken esirgemezliklerin 

parasal toplamıdır (Büyükmirza, 2003: 44). 

 Maliyet, belli bir amaca ulaĢmak için katlanılan fedakarlıkların parasal 

ifadesidir ( Karakaya, 2011: 16). 

 Bu tanımlardan da anlaĢıldığı üzere maliyet kavramı, bünyesinde üç temel 

Ģartı bulundurmaktadır. Bunlar; bir faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi 

için, bunun o iĢletmenin faaliyet konusunu oluĢturan mamul veya hizmeti elde etmek 

amacıyla yapılması Ģartı, bu yapılan harcamanın parayla ölçülebilecek bir değerinin 

olması Ģartı ve üretim faaliyeti kapsamının mamul veya hizmetin üretilebilmesi için 

kullanılan tüm faktör harcamalarını içermesi Ģartıdır (Bursal ve Ercan, 2000: 3).   

 

     1.1.2. Gider Kavramı 

 Gider, iĢletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik 

yarar (gelir elde etmesi)  sağlaması için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği 

girdilerin faydası tükenmiĢ maliyetlerinin hasılattan düĢülen kısmıdır (Akdoğan, 

2009: 7-8).  

 Tanımdan da görüleceği gibi giderden söz edebilmek için aĢağıdaki koĢulların 

varlığı gerekmektedir (Akdoğan, 2009: 8): 

 * Gerek varlıklarda ki azalıĢ veya yükümlülüklerdeki artıĢ gerek yararı 

tükenen maliyetler, iĢletmenin faaliyetinin sürdürülmesi ile ilgili olmalıdır.  

 ĠĢletme faaliyetinin sürdürülmesi ile ilgili olmayan mal ve hizmet tüketimleri 

gider sayılmaz. Örneğin, iĢletme sahibinin özel seyahatleri için çekilen paralar, 

kiĢisel gereksinmeleri için kullanılan stoklar, gider değildir. Her ne kadar stokların 

iĢletmeden çekilip kullanılmaları ile ekonomik yararları tükeniyor ise de, bu tükenme 

iĢletme faaliyetlerinin devamı için yapılmadığından gider haline dönüĢmemekte, 

yalnızca iĢletmeden çekilen değerler olarak kabul edilmektedir.  
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 * Giderden söz edebilmek için, maliyetlerin yararının belirli dönemde 

tüketilmiĢ olması gerekir.  

 Maliyetlerin yararının, bir dönemde tüketilen kısmı gider sayılır. Yine 

varlıklardaki azalıĢ ve yükümlülüklerdeki artıĢ (öz sermayedeki azalıĢ) bu döneme 

ait olmalıdır. Örneğin üç yıllık kira gideri ödenmesi, iĢletmenin nakit varlıklarını 

azaltmaktadır. Ancak bu azalıĢın tamamı üç dönemi ilgilendirdiğinden gider değildir. 

Gider olan varlık azalıĢı, yalnızca içinde bulunulan döneme ait olan tutardır.  

 

     1.1.3. Harcama Kavramı:  

 Harcama; bir varlık elde etmek, bir hizmet sağlamak veya bir zararı önlemek 

için borç altına girme; para ödeme veya varlık nakletme gibi, faydaları ilgili faaliyet 

dönemini aĢacak bir gideri kapsamaktadır  (Sevgener ve Hacırüstemoğlu, 2000: 20).  

 Harcama; bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim 

karĢılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve 

borçlanmalardır (Sevilengül, 1980: 89).  

 Harcama ile gider çeĢitli yönlerden birbirinden ayrılır, Ģöyle ki 

(Hacırüstemoğlu, 2000: 12); 

 *Harcamayı gerektirmeyen giderler olabilir. Örneğin, kendi yaptığı yarı 

mamul ya da mamulleri üretimde kullanmak gerçekte bir ödemeyi 

gerektirmemektedir.  

 *Bazı harcamalar gider niteliğinde değildir. Özellikle bilanço kalemlerinde 

değiĢiklikleri yansıtan borç ödemeleri, bağıĢ ve yardımlar bu tür harcamaları 

oluĢtururlar.  

 *Faydalanma ile ödemenin ayrı zamanlarda olması harcamaya bağlı 

giderlerle her iki iĢlemde zarar farkını yansıtır. PeĢin ödenen giderler ve çeĢitli aktif 

edinimleri, faydalanma ile harcama zamanlarının ayrılığına birer örnektir.  

 *Gider ile harcama, değerlendirme açısından da ayrılabilir. Karara esas olan 

gider rayiç fiyat, ortalama ya da transfer fiyatı ile hesaplanmıĢ olabilir; ancak 

harcamaya esas, edinme bedelidir.  
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     1.1.4. Zarar Kavramı: 

 Zarar kavramını farklı biçimlerde tanımlamak mümkündür. Gelir ve gider 

arasındaki olumsuz fark, ya da belli bir dönemde iĢletme faaliyetleri sonucunda 

varlıklarda meydana gelen azalma biçiminde tanımlamak mümkündür. Zarar; iĢletme 

faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan gereksiz veya gereğinden fazla 

(verimsizliğin sonucu olarak) yapılan tüketimlerdir (Karakaya, 2001: 18).  

 Zarar baĢka bir ifade ile boĢa yapılan tüketimdir. Örneğin iĢletmenin 

deposunda bulunan hammaddenin kullanılamaz hale gelmesi bir zarardır.  

 

     1.1.5. Gider, Maliyet, Zarar ve Harcama ĠliĢkisi: 

 Gider, maliyet, zarar ve harcama kavramları eĢanlamlı kavramlar gibi 

düĢünülse de, birbirinden farklı kavramlar oldukları yukarıdaki tanımlardan da 

anlaĢılmaktadır.  

 Gider ve maliyet kavramları arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Gider 

gelirden düĢülen faydası tükenmiĢ maliyetler olduğuna göre, maliyetlerin gidere 

dönüĢebilmesi için yararının belirli bir dönemde tükenmiĢ olması gerekmektedir. Bu 

nedenle maliyetlerin yararının ne zaman tükendiğinin saptanması önemlidir (DPT: 

863-KD, 1970: 96). Gider, karı belirlemek amacıyla bir getiri (hasılat) ile 

karĢılaĢtırılan mal ya da hizmet çıkıĢları anlamındadır. Gider getiriden düĢülecek 

tüketilen maliyetlerdir. Maliyetler ise mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan 

fedakarlıklardır (Hatipoğlu, 1995: 9).  

 Özetle, bir amaca ulaĢmak için yapılan fedakarlıkların parasal tutarı o amacın 

maliyetini oluĢturur. Amaç hammadde temini ise bunun için ödenen alıĢ bedeli ve 

yapılan satın alma giderleri o hammaddenin maliyetidir. AlıĢ bedeli ve satın alma 

giderleri için yapılan ödeme ve borçlanmalar ise harcamadır. Elde edilen hammadde 

maliyet bedeli ile bilançoda yer alır. Bu hammadde mamul üretimi için tüketildiği 

dönemde, gidere dönüĢür ve o dönemin hammadde gideri olarak ifade edilir. 

Hammadde belli bir amacı, yani mamul üretimini gerçekleĢtirmek için tüketilmiĢtir. 

Bu durumda, tüketilen hammaddenin bedeli üretilen mamulün maliyetine dönüĢür. 

Söz konusu hammaddenin bir kısmı, depoda gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 

çürür ya da yok olursa, bu kısımda zarara dönüĢür (Karakaya, 2001: 19). 
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 Gider, maliyet, zarar ve harcama kavramlarını bir örnekle açıklayacak 

olursak; iĢletme üretimde kullanmak için 20.000TL‟lik  A hammaddesini peĢin 

olarak satın aldığını varsayalım ve bunun içinde 1.000TL nakliye gideri ödesin.  Bu 

yapılanlar bir harcamadır ve A hammaddesi için yapılan 21.000TL ise hammaddenin 

maliyetini oluĢturacak ve bilanço da görünecektir. O dönem içerisinde üretimde 

kullanılmak üzere 5.000TL hammadde tüketildiğini varsayarsak, tüketilen bu kısım 

Ġlk madde ve malzeme gideri olarak gidere dönüĢecektir. Söz konusu hammaddenin 

1.000TL‟lik kısmı ise depoda zarar görmüĢ ve kullanılamaz hale geldiği varsayılırsa, 

bu kısımda zarara ifade edilecektir.  Gider-maliyet-zarar ayrımına yardımcı olacak 

bir akıĢ Ģeması aĢağıda verilmiĢtir: (ġekil1.1) 
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 Evet 

 

Hayır 

 

 

 

 

ġekil 1.1: Gider, Maliyet ve Zarar ĠliĢkisi 

Kaynak: Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi, Ankara, 4.Baskı, 2011, Gazi Kitabevi,S.20 
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1.2. Giderlerin Sınıflandırılması: 

 ĠĢletmeler, türleri ne olursa olsun, gerek ticari, gerek imalat, gerek hizmet 

iĢletmeleri olarak, faaliyetlerini gerçekleĢtirirken bir takım maliyetlere katlanmak 

zorundadırlar. Bu maliyetlerin oluĢma ve sınıflandırma biçimleri iĢletmenin faaliyet 

gösterdiği sektöre göre farklılıklar gösterebilmekle beraber, tüm maliyetlerin öz 

olarak aynı olduğu bir gerçektir (Garrison ve Noreen, 2000: 45).  

Gider kavramının daha derin bir anlam kazanabilmesi için, bu kavramın değiĢik 

kriterlere göre sınıflandırılmasından söz etmekte fayda vardır. Bu çalıĢmada 

giderlerin; çeĢitlerine, iĢletme fonksiyonlarına, mamullere yüklenmesine, faaliyet 

hacmiyle olan iliĢkisine ve gider yerlerine göre sınıflandırılmasına yer verilecektir.  

 ĠĢletmeler türleri ne olursa olsun, (ticari, üretim, hizmet iĢletmesi) 

faaliyetlerini gerçekleĢtirebilmek için bir takım giderler yapmak zorundadırlar. Bu 

giderlerin sınıflandırma biçimleri iĢletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre farklılık 

gösterebilmektedir. Sonuçta giderler nasıl gösterilirse göstersin özde aynıdır. 

Giderleri genel bir sınıflandırmaya tabi tutacak olursak; üretim giderleri ve üretim 

dıĢı giderler olarak ayırabiliriz.  

 Ürün ve hizmetlerin üretiminde ortaya çıkan direkt ilk madde ve malzeme, 

direkt iĢçilik ve genel üretim giderlerinin toplam değeri, üretim maliyetlerini 

oluĢturur. Direkt malzemeler ürünün esas parçasını oluĢtururlar ve nihai üründe 

fiziksel olarak  kolaylıkla izlenebilirler. Direkt iĢçilik kavramı ise her türlü üründe 

kolayca izlenebilen direkt iĢçilik maliyetlerini içerir. Bir iĢçilik maliyetinin direkt 

olabilmesi için üretilen her bir ürünün veya hizmet için ne kadar kullanıldığının 

açıkça bilinmesi gerekir (Gürsoy, 1997: 26).  

 Üretimle ilgili olduğu halde bazı giderler, doğrudan üretilen mamulle 

bağlantısı kurulamadığı için genel üretim giderlerini oluĢturur.  Örneğin, üretim 

gerçekleĢen bir atölyenin elektrik gideri, atölyedeki makinelerin bakım giderleri vb.  

 Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iççilik maliyetlerinin toplamı birinci 

maliyetleri; direkt iĢçilik ile genel üretim maliyetlerinin toplamı da dönüĢtürme 

maliyetlerini oluĢturur (Gürsoy, 1997: 27). 
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 Üretim faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan, fakat iĢletmenin faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için katlanmak zorunda olduğu giderler üretim dıĢı giderleri 

oluĢturur. Üretim dıĢı giderleri araĢtırma geliĢtirme, pazarlama satıĢ ve dağıtım, 

genel yönetim ve finansman giderleri olarak ayırmak mümkündür.  

 

     1.2.1. Giderlerin ÇeĢitlerine Göre Sınıflandırılması: 

 Giderler çeĢitlerine göre sınıflandırılırken doğal adlarına göre ifade edilirler. 

Giderlerin çeĢitlerine göre sınıflandırılması aĢağıdaki gibidir; 

 *Ġlk madde ve malzeme giderleri, 

 *ĠĢçi ücret ve giderleri, 

 *Memur ücret ve giderleri,  

 *DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 

 *ÇeĢitli giderler,  

 *Vergi, Resim ve Harçlar, 

 *Amortisman ve tükenme payları, 

 *Finansman giderleri  

 

     1.2.2. Giderlerin ĠĢletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması: 

 Bu sınıflandırmada giderler iĢletme fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılmaktadırlar. Giderlerin iĢletme fonksiyonlarına göre sınıflandırılması 

aĢağıdaki gibidir; 

 *Tedarik (Satın Alma) Fonksiyonu 

 *Üretim Fonksiyonu 

 *AraĢtırma ve GeliĢtirme Fonksiyonu 

 *Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Fonksiyonu 
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 *Genel Yönetim Fonksiyonu 

 *Finansman Fonksiyonu 

  

     1.2.3. Giderlerin Mamullere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması: 

 Belirli bir mal ya da hizmetin üretim maliyetine doğrudan; dolaysız bir 

Ģekilde yüklenip, yüklenmemesine göre giderler, direkt ve endirekt olarak 

bölümlenir.  

 Direkt giderler; belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan 

doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir.  Direkt 

ilk madde malzeme ve direkt iĢçilik giderleri buna örnek olarak gösterilebilir. Direkt 

giderlerin en önemli özelliği, bunların belirli bir üretim biçimi için ne kadar 

harcandığının doğrudan doğruya hesaplanabilmesidir (Akdoğan, 2009: 24). 

 Endirekt maliyetler ise, üretilen mamul ya da hizmete doğrudan 

iliĢkilendirilemeyen, ancak uygun dağıtım ölçütleri ile dolaylı yüklenen 

maliyetlerdir. Bu maliyetleri de nitelikleri bakımından iki gruba ayırmak mümkündür 

(Bursal ve Ercan, 2000: 54): 

 *Yapıldıkları yer bakımından dolaylı sayılan maliyetler,  

 *Nitelikleri ve kavranmalarındaki mali ve teknik güçlükler bakımından 

dolaylı sayılan maliyetler. 

 Gider ile ürün arasındaki iliĢkilerin kurulup izlenmesi  bazı fedakarlıklara 

katlanılmasını gerektirir. Örneğin, kumaĢ gideri ile üretilen elbiseler arasındaki 

iliĢkinin belirlenmesi için, yani, değiĢik tip ve modellerde üretilen elbiseler için 

tüketilen kumaĢlara iliĢkin gerekli detay kayıtların tutulması gerekmektedir 

(Karakaya, 2011: 39).  

 Ürün açısından “Direkt” -“Endirekt” gider ayrımına esas olacak kriterleri 

gösteren Ģekil aĢağıda verilmiĢtir: (ġekil 1.2) 
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ġekil 1.2: Ürün Açısından Direkt Endirekt Gider Ayrımı 

Kaynak: Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi, Ankara, 4.Baskı, 2011, Gazi Kitabevi,S.40 
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     1.2.4. Giderlerin Faaliyet Hacmiyle Olan ĠliĢkisine Göre Sınıflandırılması: 

 Giderler, faaliyet hacmi iliĢkisi açısından temelde, sabit giderler, değiĢken 

giderler ve yarı sabit giderler ve yarı değiĢken giderler olmak üzere üç grupta 

toplanabilir.  

 Sabit giderler, belirli bir zaman dilimi ve faaliyet hacmi içinde, faaliyet 

hacmindeki artıĢ ve azalıĢlardan etkilenmeyerek aynı kalan giderlerdir. Bu giderler, 

kısa dönemde de faaliyet hacmindeki dalgalanmalardan etkilenmezler. Bu nedenle 

kısa dönemde sabittirler. Uzun dönemde söz konusu giderler değiĢkenlik gösterebilir. 

Sabit giderler, genellikle kapasite yaratıcı gider olduğundan, kapasite giderleri adı ile 

de anılırlar (Akdoğan; 2009: 26). 

 DeğiĢken giderler, sabit giderlerin aksine, faaliyet hacmindeki değiĢmelerden 

etkilenen giderlerdir. Bu etkilenme faaliyet hacmindeki değiĢmelerle aynı yönde 

olur. Bir baĢka ifadeyle, faaliyet hacmi arttıkça artar, azaldıkça azalır. Faaliyet hacmi 

sıfıra indirildiğinde, değiĢken gider kendiliğinden ortadan kalkar. Bir üretim 

iĢletmesinde hammadde gideri değiĢken gidere örnek verilebilir (Karakaya,  

2011:46).  

 Yarı değiĢken ve yarı sabit giderler karma giderler olarak ifade edilebilirler. 

Karma giderler tam anlamıyla ne sabit ne de değiĢkendir. Yarı değiĢken maliyetler, 

hem sabit hem de değiĢken gider özelliklerine sahiptirler.  

 

     1.2.5. Giderlerin Gider Yerlerine Göre Sınıflandırılması: 

 DeğiĢik sınıflandırmaya tabi tutulan giderler, gider yerlerine göre de 

sınıflandırılabilirler.  

 Gider yeri (masraf merkezi); üretim ve hizmetlerin yapıldığı bir birim ya da 

birim içindeki bir yeri ifade eder. Gider yeri ayrımındaki amaç, iĢletme içinde yer 

alan bölüm (departman) ya da birimlerin giderlerinin ayrı olarak izlenmesi ve 

raporlanmasıdır. Örneğin, mamul üretimini iki atölyede yürüten bir iĢletme, her bir 

atölyeyi bir gider yeri olarak tanımlayarak, bunlara ait giderleri ayrı olarak 

izleyebilir. Aynı Ģekilde, atölyelerin içinde yer alan birimler ya da servisler de ayrı 
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gider yerleri olarak ifade edilebilir. Hatta bir birim ya da servis içinde yapılan belli 

faaliyetler de ayrı gider yerleri olarak tanımlanabilir (Karakaya, 2011: 34). 

 Gider yerleri departmanlar, daireler, atölyeler, Ģubeler gibi organizasyon 

birimleri olabileceği gibi organizasyon Ģemasında yer almayan bazı birimler de 

olabilir (Uslu, 1982: 52). 

 ĠĢletmeyi bir bütün olarak ele aldığımızda üretimle ilgili olsun ya da olmasın 

tüm giderleri içine alacak gider yerleri ana gruplaması aĢağıdaki biçimde 

yapılmaktadır (Büyükmirza, 2003: 196-197): 

 Üretim Gider Yerleri 

  *Esas Üretim Gider Yerleri 

  *Yardımcı Üretim Gider Yerleri 

  *Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

  *Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri 

 Dönem Gider Yerleri (Üretim DıĢı Gider Yerleri) 

  *AraĢtırma ve GeliĢtirme Gider Yerleri 

  *Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Gider Yerleri 

  *Genel Yönetim Gider Yerleri 

  *Finansman Gider Yerleri 

 

     1.3. Maliyeti Muhasebesinin Tanımı ve  Amaçları: 

 Maliyet muhasebesi, bir maliyet döneminde iĢlem muhasebesinin gider 

hesaplarına dayanarak maliyet türlerini belirlemek, o döneme düĢen maliyet türlerini 

doğruca ya da maliyet yerleri aracılığı ile dolaylı olarak, maliyet yüklemlerine 

yüklemek ve böylece toplam ve birim maliyetleri hesaplamak için yapılan iĢlemlerin 

tümüdür (Haftacı, 2011: 6). 

 Bir iĢletmede üretilen mal veya hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan 

maliyetlerin belirlenip izlenmesi ancak etkin bir maliyet muhasebesi sisteminin 
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varlığı ile mümkündür. Bu doğrultuda maliyet muhasebesinin temel amaçlarını Ģu 

Ģekilde özetleyebiliriz (Bursal ve Ercan, 2000: 14): 

 *Birim maliyetleri saptamak, 

 *ĠĢletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olmak, 

 *Planlamaya yardımcı olmak, 

 *Alınacak kararlara yardımcı olmaktır.  

 

     1.4. Maliyet Muhasebesi ve Genel Muhasebe Arasındaki ĠliĢkiler: 

 Genel muhasebe, iĢletmelerin ekonomik ve mali olaylarını para cinsinden 

kaydederek sınıflandıran, özetleyen bir sistemdir. ĠĢletmeler bir sermaye ile iĢe 

baĢlarlar. Bir zaman sonra sermayede bir takım değiĢiklikler söz konusu olur. Genel 

muhasebe, iĢletme ile iliĢkisi olan tarafları bilgilendirmek için dönem sonlarında 

raporlar hazırlar. Bu raporlarların temel ve en önemli olanları bilanço ve gelir 

tablosudur. Bilanço; o iĢletmenin o tarihte sahip olduğu varlık ve bunların sağlanmıĢ 

olduğu kaynakları gösteren mali tablodur. Gelir tablosu ise iĢletmenin o dönemdeki 

satıĢlarını, giderlerini, gelirlerini ve bunlar neticesinde kar ya da zararını gösteren 

temel mali tablodur. 

 Maliyet muhasebesi, kullanıcıların yargıda bulunma ve karar vermelerine 

yardımcı olmak amacıyla mamul ve hizmet üretimi yapan iĢletmelerde özel olarak 

üretim maliyetleri ile ilgili ekonomik olaylar üzerine yoğunlaĢarak bunların 

tanınması, ölçülmesi ve raporlanmasıdır (Civelek ve Özkan, 2002: 5).   

 ĠĢletmelerin karlılığının saptanmasında üretim maliyetlerinin belirlenmesi 

gerekir. Maliyet muhasebesi; üretimle ilgili olarak maliyetleri belirleyip, dönem 

sonunda iĢletmenin elinde ne kadar yarı mamul, ne kadar mamul olduğunu, ürettiği 

ve sattığı mamul maliyetlerinin ne olduğunu saptayarak, gelir tablosu ve bilanço 

düzenlemesine yardımcı olarak genel muhasebeye katkı sağlar.  

 Maliyet muhasebesi ve genel muhasebenin konuları ve  bakıĢ açıları farklı 

olsa da sonuçta birbiri ile iliĢki içindedir.  
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     1.5. Türkiye’de Maliyet Muhasebesinin   ĠĢleyiĢi ve Organizasyonu: 

 Ülkemizde 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren uygulanmaya baĢlanılan ve halen 

geçerli olan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile muhasebe usul ve 

esaslarında düzenlemeler yapılarak “Tekdüzen Hesap Planı” oluĢturulmuĢtur. Bu 

tebliğ ile; 

 *ĠĢletmelerde faaliyetlerin sağlıklı güvenilir bir biçimde 

muhasebeleĢtirilmesinin sağlanması, 

 *Finansal tablolarla ilgililere sunulan bilgilerin, tutarlılık ve mukayese 

edilebilirlik niteliklerine sahip olarak, gerçek durumu yansıtmasının sağlanması,  

 *ĠĢletmelerde denetimin kolaylaĢtırılması hedeflenmiĢtir.  

 

     1.5.1. Maliyet Muhasebesinin Muhasebe Organizasyonu Ġçindeki Yeri: 

 Üretim iĢletmelerinin; yapılarına, konularına göre değiĢmekle beraber üretilen 

her mamulün maliyetini bulmak bir takım sistemli çalıĢmalar gerektirir (Ertürk, 

1985: 4). Maliyet muhasebesinin, muhasebe organizasyonu içinde nasıl yer alacağı 

iĢletmelerde farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar; iĢletmelerin büyüklükleri, genel 

kuruluĢ düzenleri ve üretim konusuna göre değiĢmektedir.  

 Üç tip muhasebe organizasyonundan söz edebiliriz.  Bunlar;  

 *Her iki muhasebenin de birlikte tutulduğu birleĢik muhasebe sistemi, 

 *Her iki muhasebenin de birbirinden ayrı olarak iĢlediği bağımsız muhasebe 

sistemi, 

 *Her iki muhasebenin birlikte çalıĢtığı ancak bazı ana ve yardımcı hesapların 

her iki muhasebede de ayrı-ayrı tutulduğu hesap ayrılığı sistemidir.  

 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği‟nde hesap ayrılığı sistemi 

öngörülmüĢtür.  
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     1.5.2. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesapları ve 7/A Seçeneğine 

     Genel BakıĢ: 

 Maliyet hesapları, mal ve hizmetler için yapılan giderlerin toplandığı ve 

maliyet unsurlarına dönüĢtürülerek izlendiği hesaplardır. Tekdüzen hesap planındaki 

maliyet hesapları 7/A ve 7/B seçeneği olarak düĢünülmüĢtür. Maliyetler büyük 

defterlerde, 7/A seçeneğinde fonksiyon esasına göre, 7/B seçeneğinde ise çeĢit 

esasına göre izlenir.  

 7/A seçeneği Tekdüzen hesap planı uygulama açısından esas olan seçenek 

olmakla birlikte; ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret, hizmet ve 

üretim iĢletmeleri maliyetlerin izlenmesinde 7/B seçeneğini kullanabilirler. Bu 

iĢletmelere böyle bir  olanak tanınmıĢtır.  

 Bu çalıĢmada, uygulamaya konu iĢletmede 7/A seçeneğinin uygulanması ve 

tek düzen hesap planı açısından da bu seçeneğin esas olması nedeniyle, 7/A seçeneği 

açıklanacaktır.  

 

     1.5.2.1. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: 

 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan büyük ve orta büyüklükteki üretim 

ve hizmet iĢletmeleri, giderleri esas defterlerde fonksiyon esasına göre 

tutmaktadırlar. EĢ zamanlı kayıt yöntemiyle birlikte giderler hem fonksiyonlarına, 

hem çeĢitlerine, hem de gider yerlerine göre izlenebilmektedir. 

 7/A seçeneğinde maliyet hesap grupları Ģu Ģekildedir: 

 70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 

 71 Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Gideri 

 72 Direkt ĠĢçilik Giderleri 

 73 Genel Üretim Giderleri 

 74 Hizmet Üretim Maliyeti 

 75 AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri 

 76 Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 
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 77 Genel Yönetim Giderleri 

 78 Finansman Giderleri 

 Genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayrı olarak 

yürütüldüğü durumlarda , 70 no‟lu Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları grubunda 

yer alan 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı ve 701 Maliyet Muhasebesi 

Yansıtma Hesabı her iki muhasebe arasında bağlantı kurulması amacıyla 

kullanılırlar. Maliyet muhasebesinin genel muhasebe içinde yürütülmesi durumunda 

70 no‟lu Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları grubundaki hesaplar kullanılmazlar.  

 Maliyet Hesap Gruplarının her biri defter-i kebir hesap düzeyinde gider 

hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesapları olarak bölümlenmiĢtir. Ayrıntıları 

aĢağıdaki gibidir (Akdoğan, 2009: 53-54): 

 Gider hesapları: Dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin 

izlendiği borçlarına kaydedildiği hesaplardır. Gider hesaplarına yapılacak kayıtlara 

iliĢkin olarak düzenlenecek muhasebe fiĢlerinde gider yerleri ve gider çeĢitleri 

hesaplarına ait numaralar birlikte yazılır. 

 Gider Yansıtma Hesapları: Fiili maliyetlerin uygulandığı durumlarda gider 

hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmıĢ maliyet yöntemlerinin 

kullanılması durumunda ise, bunlara (standartlara) göre saptanan giderlerin ilgili 

hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.  

 Fark Hesapları: Önceden saptanmıĢ maliyet yöntemlerinin uygulanması 

halinde fiili giderler ile önceden saptanmıĢ giderler arasındaki farkların kaydedildiği 

hesaplardır. Fark hesapları borç ya da alacak kalıntısı verebilir.  

 7/A seçeneğinde maliyet hesaplarının iĢleyiĢi Ģekil olarak aĢağıda 

gösterilmiĢtir. (ġekil 1.3) 
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Maliyet Hesapları      Yansıtma Hesapları  Bilanço ve Gelir Tablosu 

 

  

        Tamamlanan 

  

 Satılan 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.3: 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının ĠĢleyiĢi 

710 Direkt Ġlk Madde 

ve Mlz. Gdr. 

720 Direkt ĠĢçilik 

Gideri 

730 Genel Üretim 

Gideri 

711 Direkt Ġlk Madde 

ve Mlz. Gdr. Yns. Hs. 

721 Direkt ĠĢçilik 

Gideri Yns. Hs.  

731 Genel Üretim 

Gideri Yns. Hs. 

151 Yarı Mamuller 

Hesabı 

152  Mamuller Hesabı 

620 Satılan Mamul 

Maliyeti Hesabı 

740 Hizmet Üretim 

Maliyeti 

741 Hizmet Üretim 

Maliyeti Yns. Hs. 

622 Satılan Hizmet 

Üretim Maliyeti 

750 AraĢtırma 

GeliĢtirme Gideri 

751 AraĢtırma 

GeliĢtirmeGdr.Yns.Hs.  

630 AraĢtırma ve 

GeliĢtirme Gideri 

760 Paz. Sat. Dağ. 

Gideri 

761 Paz. Sat. Dağ. 

Gideri Yns. Hs.  

.  

631 Pazarlama SatıĢ ve 

Dağıtım Gideri 

770 Genel Yönetim 

Gideri 

771 Genel Yönetim 

Gideri Yns. Hs.  

.  

781 Finansman Gideri 

Yns. Hs.  

.  

780 Finansman 

Gideri 

632 Genel Yönetim 

Gideri 

660 Kısa Vadeli 

Borçlanma Gideri 

661 Uzun Vadeli 

Borçlanma Gideri 
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     1.5.3 Maliyet Yerleri Ayrımı ve Maliyet Dağıtımı: 

  1.5.3.1. Maliyet Yerleri Ayrımı: 

 Üretim bir süreç olup, bu süreç giderler açısından karmaĢık ve içinden 

çıkılamaz bir hal alabilir. Üretim iĢletmeleri, bu süreçte üretimi düzenli bir akıĢa 

oturtturmak ve aynı zamanda maliyet çalıĢmalarına kolaylık sağlamak amacıyla 

maliyet yerlerine ayrılabilirler. 

 Maliyet (gider) yerleri, maliyet giderlerinin ve bu giderlerle ilgili üretim ve 

hizmet çalıĢmalarının ayrıldığı ve toplandığı belirli yerlerdir (Yükçü, 1998: 193).  

 Gider yerlerinin nelerden oluĢtuğunu, giderlerin sınıflandırılmasında 

belirtmiĢtik ama bunların açıklamasını yapmamıĢtık. Bu gider yerlerinin ayrıntılı 

açıklaması aĢağıdaki gibidir (Büyükmirza, 2003: 196-197): 

Esas üretim yerleri; iĢletmenin ana faaliyet konusunu oluĢturan mamullerin 

üretimini yapan bölümlerdir. Bazı yapıtlarda iĢlem merkezleri adıyla da anılan bu 

gider yerlerine örnek olarak, bir iplik fabrikasında “iplik”, “bobin” ve “büküm” 

bölümleri sayılabilir.  

 Yardımcı üretim yerleri; esas üretim yerlerinin ve diğer birimlerin 

faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli yan girdileri üreten “elektrik santrali”, “buhar 

(kazan) dairesi”, vb. birimleri kapsar.  

 Hizmet yerleri; diğer gider yerlerine hizmet vermek üzere kurulmuĢ “bakım 

ve onarım servisi”, “nakliye servisi”, “personel taĢıma servisi”, “yemekhane” gibi 

birimlerdir.  

 Üretim yerleri yönetimi gider yerleri; fabrikadaki çalıĢmaları yöneten veya 

yönlendiren “fabrika müdürlüğü”, “üretim planlama bölümü”, vb. birimleri kapsar.  

 AraĢtırma ve geliĢtirme gider yerleri; araĢtırma ve geliĢtirme giderlerinin 

biriktirildiği gider yerleridir.  

 AraĢtırma geliĢtirme giderinin yoğun olduğu iĢletmelerde araĢtırma 

konularına göre, maliyet yerlerinin Ģekillendirilmesi gerekir (Kishalı ve IĢıklılar, 

1999: 413).  
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 Pazarlama, satıĢ ve dağıtım gider yerleri; üretim sonrası depolama, dağıtım 

vb. faaliyetleri yürüten “pazarlama bölümü”, “satıĢ mağazaları”, “mamul ambarı” 

gibi birimleri kapsar.  

 Genel yönetim gider yerleri; genel yönetim giderlerinin yapıldığı yerlerdir. 

Örnek olarak  “genel müdürlük”, “muhasebe bölümü”, “hukuk müĢavirliği” vb. 

birimler sayılabilir.  

 Finansman gider yerleri; finansman giderlerinin biriktirildiği, genelde tek 

hesap birimlerinden oluĢur.  

 

 1.5.3.2. Maliyet Dağıtımı: 

 Maliyet (gider) dağıtımı, üretim iĢletmeleri için önemli bir konudur. Üretim 

iĢletmelerinin, üretim maliyetini oluĢturan giderler farklı yapılardadır.  Gider 

yerlerinin toplam maliyetinin belirlenebilmesi için gider kalemlerinin gider yerlerine 

dağıtımı yapılmalıdır.  

 Giderler; birinci, ikinci, ve üçüncü dağıtım olmak üzere üç aĢamada 

dağıtılırlar. Birinci dağıtım; gider türlerinin gider yerlerine dağıtılması, ikinci 

dağıtım; yardımcı giderlerin esas gider yerlerine dağıtılması, üçüncü dağıtım; esas 

gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere dağıtılmasıdır.  

 Birinci dağıtımda giderler, ilgili gider yerlerine dağıtımı yapılırken; doğrudan 

gider yeri ile iliĢkili olan giderler hiçbir Ģeye ihtiyaç olmadan o gider yerine 

dağıtılırlar. Ama bazı giderler, gider yerleri ile iliĢkilendirilemezler ve o giderler bir 

dağıtım anahtarına göre gider yerlerine dağıtılırlar.  

 Ġkinci dağıtımda, giderleri dağıtılacak yardımcı gider yerleri, dağıtım 

anahtarları kullanılarak esas üretim gider yerlerine dağıtılırlar. Bu dağıtım 

anahtarlarına örnek olarak; iĢçi sayısı, tüketim miktarları, iĢ maliyetleri vb. örnek 

olarak verilebilir.  

 Ġkinci dağıtım olan, yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider 

yerlerine dağıtımında baĢlıca dört alternatif yöntem vardır: 
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 Birinci yöntem; basit dağıtım yani direkt dağıtım yöntemidir. Yardımcı gider 

yerlerinde toplanan giderler, hiçbir yardımcı gider yerine pay vermeden, direkt 

olarak esas üretim maliyet yerlerine dağıtılırlar.  

 Ġkinci yöntem; kademeli dağıtım yöntemidir. Bu yöntem, dağıtıma tabi gider 

yerlerinin kendi aralarındaki hizmet iliĢkilerini kısmen dikkate alan bir dağıtım 

yöntemidir (Karakaya, 2011: 401). 

 Üçüncü yöntem; planlı dağıtım yöntemidir. Bu yöntemde, yardımcı maliyet 

yerlerinde toplanan maliyetler, bütçeler ve çeĢitli öngörü yöntemleri ile tahmin edilir. 

Tahmin edilen bu maliyetler, daha önceden belirlenen ölçüler yardımıyla esas üretim 

maliyet yerlerine dağıtılırlar. Tahmini maliyetler ile fiili maliyetler arasındaki farklar, 

daha önceden belirlenen ölçülere göre esas üretim maliyet yerlerine dağıtılarak 

kapatılır. Tahmini olarak dağıtılan maliyetler ile fiili maliyetler arasındaki fark fazla 

ise; bu fark esas üretim maliyet yerlerine dağıtılan maliyetlere eklenir; fark az ise; bu 

fark esas üretim maliyet yerlerine dağıtılan maliyetlerden çıkarılır (Yükçü,1998: 205-

206). 

 Dördüncü yöntem; matematiksel dağıtım yöntemidir. Bu yöntemde, gider 

yerlerinin karĢılıklı olarak birbirinden alacakları gider payları dahil, dağıtıma esas 

alınacak giderleri, denklem yardımıyla önceden hesaplanır. Dağıtım iĢlemi önceden 

hesaplanan bu giderler üzerinden yapılır (Karakaya, 2011: 406). 

 Üçüncü dağıtım, esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere 

dağıtılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; maliyeti ürüne yükleyebilmek 

için uygun ölçü ve anahtarlar seçilmesidir. Bu iĢlemlerden sonra mamullerin alacağı 

maliyet payları hesaplanmıĢ olur.  

 Yapılan bu üç aĢamalı dağıtım, gider dağıtım tablosunda gösterilir. Gider 

dağıtım tablosunun amacı, gider türlerinin ilgili gider yerlerinden geçerek mamullere 

yüklenmesini sağlamaktır.  
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1.6. Maliyetleme Sistemleri: 

 Bir iĢletmede birim maliyetlerin hesaplanması için uygulanacak sistem, 

mamullerin cinsine bağlı olduğu kadar, iĢletmenin iriliğine, genel örgüt yapısına ve 

üretim tekniğine de sıkı sıkıya bağlıdır (Bursal, Ercan, 2000: 250). ĠĢletmeler kendi 

bünyelerine uygun maliyet muhasebesi sistemlerini kurmak ve değiĢen Ģartlara göre 

de sürekli olarak geliĢtirmek zorundadır. DeğiĢen Ģartlara uygun hale getirilemeyen 

en modern maliyet muhasebesi sisteminin bile baĢarılı olması mümkün değildir 

(Dursun, 1998: 38). 

 YanlıĢ maliyet bilgilerine göre belirlenen fiyatlar iĢletmenin rekabet gücünü 

ve karlılığını azaltır (Karcıoğlu, 1993/4: 95). ĠĢletmeler artan rekabet ortamında 

ayakta kalabilmeleri için, kendileri için doğru olan maliyet sistemini seçip, değiĢen 

koĢullarda bu sistemi geliĢtirmek durumundadırlar. Literatürde, sistem olarak asıl 

önemli ve geleneksel ayrım; üretimin teknik özelliğine ve akıĢına dayanan sipariĢ 

maliyet yöntemi ve safha (evre) maliyet yöntemidir.  

 Bu kısımda, safha (evre) maliyet sistem ve sipariĢ maliyet sistemi hakkında 

genel bilgi verilecektir.   

 

     1.6.1. SipariĢ Maliyet Sistemi: 

 SipariĢ maliyet yöntemi, belli partiler halinde üretim yapan ve her partide 

diğerlerinden oldukça farklı tür veya nitelikte mamuller üreten iĢletmelerde, her bir 

mamul veya  mamul grubunun maliyetlerini ayrı ayrı saptayabilmek için kullanılan 

bir yöntemdir. “ĠĢ emri maliyet yöntemi” adı ile anılan bu yöntem; inĢaat, uçak, 

gemi, makine, mobilya, konfeksiyon, döküm imalatı yapan Ģirketler ve yayınevleri 

gibi büyük ve birbirinden ayrı birimler üreten iĢletmelerde ve tür ya da nitelikleri ve 

iĢlevleri müĢteri tarafından belirlenen mamullerin sipariĢ üzerine üretim yapan tüm 

Ģirketlerde kullanılabilir. Bu yöntemde önemli olan, üretim birimlerinin farklı olması 

ve değiĢik üretim iĢlemlerine tabi tutulmasıdır (Akdoğan, 2009: 435). 

 SipariĢ maliyet sistemini uygulayan iĢletmeler, müĢterilerin özel isteklerine 

göre üretim yapıp bunun maliyetini hesaplamak durumunda olsalar bile, bu her 

zaman koĢul değildir. Bir iĢletme belli bir üretim programına göre özellik arz eden 

mamullerden veya mamul grubundan kısa bir stoklama süresinden sonra satılmak 
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üzere belirli miktarlarda üretim yapabilirler. Bu tür üretim biçimini seçen iĢletmeler 

de sipariĢ maliyet sistemini kullanabilirler. Bu durumda verilen sipariĢ emirleri, 

müĢteri için verilen sipariĢ emirleri ve stok için verilen iĢ emirleri biçiminde 

gruplanabilir (Yükçü, 1998: 246). 

 SipariĢ maliyet yönteminde, direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iĢçilik 

giderleri direkt üretim partileri itibari ile izlenebilmekte, genel üretim giderleri ise 

uygun bir dağıtım ölçüsü ile sipariĢlere dağıtılmaktadır. Burada önemli olan maliyet 

yükleme anahtarının uygun olarak seçilmesidir. Bu Ģekilde her bir sipariĢ için direkt 

ilk madde ve malzeme, direkt iĢçilik gideri ve genel üretim giderlerinin toplamı o 

sipariĢin toplam maliyetini oluĢturacaktır. Bu toplam maliyetin üretilen ürün 

miktarına bölünmesi ile de birim maliyet ortaya çıkmıĢ olacaktır.  

 

     1.6.2. Safha (Evre) Maliyet Sistemi: 

 1.6.2.1. Safha Maliyet Sisteminin Genel Özellikleri: 

 Üretimin sürekli bir akıĢ halinde olduğu faaliyetlerde maliyetlerin (veya 

giderlerin) zaman ve yer olarak toplanması ve zaman ya da yer bakımından bu 

giderlerin üretilen mamullerle ilgilendirilmek suretiyle mamul maliyetlerinin 

hesaplanması büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. ĠĢte bu Ģekilde 

üretim giderlerinin zaman ve yer olarak bir arada toplanması ve üretilen mamullerle 

ilgilendirilmesi biçiminde mamul maliyetlerini hesaplayan maliyet yöntemine Safha 

Maliyet Yöntemi ya da Daire Maliyet Yöntemi, Sürekli Maliyetler Yöntemi, Evre 

Maliyet Yöntemi adı verilmektedir (Altuğ, 1996: 202).  

 Bu sistemde üretim, müĢterilerin özel sipariĢ ve isteklerine göre değil, satıĢ ve 

gerekirse stoklama için yapılır. Yöntemin uygulanacağı iĢletmelere örnek verecek 

olursak; tekstil sanayi, demir-çelik sanayi, un-Ģeker sanayi verilebilir.  

 Safha maliyet sisteminde giderler, belirli bir dönem için, üretim iĢlemlerinin 

sırasına göre, mamullerin geçtiği üretim gider yerlerinde toplanır. Bu dönemde 

üretim yerlerinde toplanan giderler, o dönem üretilen mamul miktarına bölünmek 

suretiyle birim üretim maliyetleri bulunur (Demir, 1997: 1021). 

 Safha maliyet sistemi, basit olmakla birlikte, üretimin karmaĢıklaĢması ve 

mamul çeĢidinin çoğalmasıyla, uygulanması biraz zorlaĢabilmektedir. Ülkemizde 
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sanayi koĢullarına uygulanabilirliği nedeniyle tercih edilen bir maliyetleme 

sistemidir. Bu yöntemin temel esası, mamul birim maliyetlerinin safhalar itibariyle 

oluĢumunu belirlemektir. Bazen tek tür mamulün üretildiği iĢletmelerde gider yeri 

ayrımı yapılmayabilir veya tek bir esas üretim gider yeri söz konusu olabilir. Böyle 

bir durumda tek bir safhadan bahsedilir.  

 Tek safha, aynı zamanda tek “esas üretim gider yeri” anlamına gelir. Bu 

nedenle, iĢletme yönetim ve kontrol amaçlı olarak yardımcı gider yeri ayrımına 

gitmiĢ ise, bu tür bir uygulamada genel üretim giderlerinin ikinci dağıtımı söz konusu 

olmaz. Çünkü yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin tamamı tek safhadan 

ibaret olan esas üretim gider yerlerine devrolacaktır. Yarı mamul olmaması 

durumunda yöntem son derece basittir. Tek yapılması gereken giderleri alt alta 

yazarak toplamak, üretim miktarına bölerek birim mamul maliyetine ulaĢmaktır. Bu 

yönden, safha maliyet yöntemi sipariĢ maliyet yöntemine göre daha basit bir 

yöntemdir. Ancak bu yöntemi karmaĢık hale getiren yarı mamul, fire gibi unsurların 

devreye girmesidir (Karakaya, 2011: 505). 

 Üretim, birbirini izleyen birden fazla safhadan oluĢuyor ise, her bir safhada 

toplanan giderler sonraki safhaya ya da safhalara aktarılır. Tabi bu aktarım 

yapılırken, safhalarda tamamlanmıĢ ve tamamlanmamıĢ birimlerin maliyetlerinin 

hesaplanması gerekmektedir. Bunun içinde, safha maliyet sisteminde eĢ değer ürün 

miktarlarının hesaplanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

 

 1.6.2.2. Safha Maliyet Sisteminin ĠĢleyiĢi: 

 Yukarıdaki özellikleri belirtilen safha maliyet yöntemindeki maliyet 

hesaplama aĢamalarını  Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 *Safhaların oluĢturularak maliyet akıĢının belirlenmesi, 

 *Safhada miktar hareketlerinin belirlenmesi, 

 *EĢdeğer ürün miktarlarının hesaplanması,  

 *Safhanın toplam üretim miktarının hesaplanması,  

 *Birim maliyetlerin hesaplanması, 
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 *Safhanın toplam maliyetinin, tamamlanmıĢ, tamamlanmamıĢ ve kayıp 

birimler arasında dağılımı, 

 *Maliyet tablosunun ve safha raporlarının düzenlenmesi, 

 *Muhasebe kayıtlarının yapılması, 

ĠĢletme üretim faaliyetlerine baĢlarken, üretim akıĢına bağlı olarak esas 

üretim gider yerlerini belirlemek zorundadır. Esas üretim gider yerleri belirlendikten 

sonra, bu gider yerlerine yardımcı nitelikte olan veya hizmet sunan yardımcı üretim 

gider yerleri ile hizmet gider yerlerinin de belirlenmesi gerekir. 

 Saflalar oluĢturulduktan sonra safhadaki miktar hareketlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Miktar hareketlerinden kasıt; her safhadaki üretim miktarıyla ilgili, 

düzenli olarak, iĢletmenin teknik servislerinden bilgi alınarak, aĢağıdaki gösterilen 

Ģekilde miktar dengesinin oluĢturulmasıdır (Bursal ve Ercan, 2000: 273). 

 Dönem baĢı yarı mamul stokları 

    + Dönem içinde üretime baĢlanan veya bir önceki safhadan devralınan 

    = Üretime Giren Toplam Miktar 

 

Tamamlanıp sonraki safhaya devredilen 

    + Dönem sonu yarı mamul stokları 

    + Fire olarak yitirilen 

    = Üretimden Çıkan Toplam Miktar 

  

Bir dönemde üretime giren miktarla, üretimle çıkan miktarlar birbirine eĢit 

olmalıdır. Safhadaki miktar hareketleri belirlendikten sonra, eĢ değer ürün 

miktarlarının hesaplanması gerekmektedir.  

Bir evredeki üretimi henüz tam olarak tamamlanmamıĢ yarı mamullerin, tam 

ürün cinsinden ifade edilmesine “eĢdeğer ürün miktarı” veya “eĢdeğer birim sayısı” 
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denmektedir. Henüz tamamlanmamıĢ bulunan ürünlerin, tamamlanmıĢ ürün olarak 

değerini bulmak için iĢlenme derecelerinin bilinmesi gerekir. BaĢka bir deyiĢle, yarı 

mamulleri ham madde açısından, iĢlem açısından ne ölçüde tamamlandığının 

belirlenmesi gerekir. Tamamlanma dereceleri, muhasebe ve mühendislik 

bölümlerince ortaklaĢa saptanır (Akdoğan, 2009: 459). 

Yarı mamullerin eĢdeğer ürün miktarını Ģöyle formüle edebiliriz: 

=Yarı Mamul Miktarı x Tamamlanma Derecesi 

Mamullerin tamamlanma derecesi %100 olduğundan, eĢ değer ürün miktarı 

1‟dir.  

Safhanın toplam üretim maliyetleri hesaplanması yapıldıktan sonra, toplam 

maliyet, eĢdeğer ürün miktarı toplamına bölünerek birim maliyetler hesaplanır. Birim 

maliyetler hesaplandıktan sonra, safhada biriken toplam üretim maliyeti, bir sonraki 

safhaya ya da mamul ambarına devreden birimler ile yarı mamuller arasında dağıtılır. 

Daha sonra maliyet tablosu ve safha raporu düzenlenerek muhasebe kayıtları yapılır.  

 

1.6.2.3. Safha Maliyet Sistemi ile SipariĢ Maliyet Sistemi Arasındaki 

Benzerlik ve Farklılıklar: 

 Ġki sistemin benzer yanları Ģunlardır (Gürsoy, 1997: 197): 

 *Her iki sistemin de amacı aynıdır. Direkt maddeler, direkt iĢçilikler ve genel 

üretim maliyetlerini mamullere yüklemek, birim maliyetleri hesaplamak, planlamaya 

ve kontrole yarayacak bilgiler üretmek,  

 *Her iki sistemin kullandığı maliyet hesapları aynıdır. Ġlk madde ve malzeme 

stokları, mamul stokları, genel üretim maliyetleri gibi. 

 *Maliyetlerin hesaplar arasındaki akıĢı aynıdır. 

 Ġki sistemin farklı yanları da Ģunlardır (Gürsoy, 1997: 198): 

 *SipariĢ maliyet sisteminde birbirinden farklı mallar ayrı iĢ partileri Ģeklinde 

üretilirken, safha maliyet sisteminde aynı mal ya da bir birine çok benzeyen mallar 

kesiksiz olarak ve büyük miktarlarda üretilir. 
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 *SipariĢ maliyet sisteminde üretim maliyetleri sipariĢlerde toplanırken, safha 

maliyet sisteminde üretim safhalarında toplanır. Birim maliyet ise safhanın toplam 

maliyetlerinin safhada iĢlem gören birim sayısına bölünmesiyle bulunur.  

 *Safha maliyet sisteminde sipariĢ maliyeti föyü yerine üretim raporu 

kullanılır. Üretim raporu safhadan belirli bir dönemde akan birimlerle safhada aynı 

dönemde katlanılan maliyetleri ve bu maliyetlerin safhadan geçen birimlere 

yükleniĢini gösterir.  

 *Safha maliyet sisteminde bir safhada tamamlanan birimler daha ileri iĢlemler 

için sonraki safhaya transfer edilirler. SipariĢ maliyet sisteminde ise bir üretim 

kısmından diğerine maliyet transferi söz konusu değildir.  

 *Safha maliyet sisteminde yarı mamullerin kaç mamul birime denk olduğu 

yani eĢ değer birim sayıları hesaplanır. SipariĢ maliyet sisteminde ise böyle bir 

iĢleme gerek yoktur.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

 

2.1. AraĢtırmanın Amacı: 

 Sinop ili Boyabat ilçesinde tuğla üretimi yapan iĢletmelerde, genel anlamıyla 

geliĢigüzel bir maliyetleme yapılmaktadır. ĠĢletmeler, maliyetlerini belirlerken; 

rekabet Ģartlarından ve maliyet yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarından, tüm maliyetlerini; amortismanlar ve bunun gibi diğer dolaylı 

maliyetleri, üretmiĢ oldukları tuğlanın maliyetine eklememektedirler. Bu anlamda bu 

çalıĢma; Boyabat ilçesindeki tuğla fabrikalarının maliyet muhasebesi uygulamalarını 

belirlemek ve tuğla üretim iĢletmelerinde üretim maliyetlerini saptayarak bir maliyet 

modeli oluĢturmak amacıyla yapılmıĢtır.  

 AraĢtırmanın amacını bir cümleyle ifade edecek olursak; Sinop ili Boyabat 

ilçesindeki tuğla fabrikalarındaki maliyet muhasebesi uygulamalarını belirlemek, 

ardından bunları değerlendirmek ve ele alacağımız bir iĢletmede üretim sürecini 

izleyerek, üretimin hangi evrelerden geçtiği ve mamul ortaya çıkana kadar hangi 

iĢlemlere tabi tutulduğunu izleyerek maliyet oluĢumlarını saptayarak maliyet 

sistemini kurmaktır.  

 

2.2. AraĢtırma Yöntemi 

 AraĢtırma yöntemi olarak, anket ve örnek olay olmak üzere iki yöntem 

uygulanmıĢtır. Sinop ili Boyabat ilçesindeki tuğla fabrikalarında, maliyet muhasebesi 

uygulamalarını belirlemek amacıyla anket yöntemi uygulanmıĢtır. Konu ile ilgili 

verilerin nitelik bakımından; daha önceden herhangi bir arĢivde, kayıtlarda veya veri 

tabanında bulunmamasından dolayı anket yöntemi seçilmiĢ olup, anketler bizzat 

iĢletme yetkilileriyle yüz yüze görüĢülerek uygulanmıĢtır.  

 Örnek bir maliyet modeli oluĢturmak için ise, örnek olay yöntemi 

uygulanmıĢtır. Bu anlamda, örnek olay çalıĢmalarının; güvenilir, doğru, bir örnek 

hakkında veya bir örnekten bir gruba olan genellemelere izin vermesinden dolayı ve 
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veriler; belirli bir zaman diliminde, gözlem yaparak, çeĢitli ortamlarda dosya 

kayıtları incelenerek ve iĢletme yetkililerinden bilgi alınarak elde edildiği için bu 

yöntem seçilmiĢtir. 

 

2.3. AraĢtırma Kapsamı: 

 AraĢtırma evrenini tuğla fabrikaları oluĢturmakta olup, Tuğla ve Kiremit 

Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye‟de toplam 417 tuğla ve kiremit fabrikası 

bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde yoğun tuğla üretiminin yapıldığı yerlerden 

biride Sinop ili Boyabat ilçesi olup, toplam fabrika sayısı 25‟dir. Maliyet muhasebesi 

uygulamalarının değerlendirilmesi anlamında tüm bilgiler, ilçedeki 20 tuğla 

fabrikasından sağlanmıĢtır. Maliyet muhasebesi uygulamalarının değerlendirilmesi 

anlamında çalıĢma örneklemi, Sinop ili Boyabat ilçesindeki tuğla fabrikalarıdır. 

Örnek maliyet modeli oluĢturabilmemiz için seçtiğimiz iĢletme ise, maliyet modeli 

örneklememizi oluĢturmaktadır. Bu fabrika, Boyabat ilçesinde uzun süredir faaliyette 

bulunan bir iĢletmedir. 

 Örnek maliyet modeli oluĢturma anlamında, örneklem seçiminde her hangi 

bir istatistiksel yöntem kullanılmamıĢtır. Seçilen tuğla üretim iĢletmesi; Ģehre yakın 

ve üretim kapasitesinin yüksek olmasından dolayı seçilmiĢtir. Örnek model 

oluĢturulurken bilgiler ve süreçlerin izlenmesi bizzat bu tuğla fabrikasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

2.4. AraĢtırma Kısıtları: 

 AraĢtırmanın maliyet muhasebesi modeli oluĢturma kısmında, Boyabat tuğla 

fabrikalarında; pazarlama, satıĢ, dağıtım ve araĢtırma geliĢtirme faaliyetlerine 

gereken özen gösterilemediği için, bunlarla ilgili giderler maliyet modeli içine 

alınamamıĢtır.  

 .  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

SĠNOP ĠLĠ BOYABAT ĠLÇESĠNDEKĠ TUĞLA 

FABRĠKALARINDA MALĠYET MUHASEBESĠ 

UYGULAMALARININ ARAġTIRILMASI 

 

3.1. Tuğla Üretim Sanayi Hakkında Genel Bilgi: 

 Tuğla üretim sanayisini iki kısım olarak; birinci kısımda tuğla üretiminin 

tarihçesi, ikinci kısımda ise tuğla sanayisinin Türkiye‟deki durumunu ele alınarak 

açıklanmaktadır.  

 

     3.1.1. Tuğla Üretiminin Tarihçesi 

 Tuğla sanayi sektörü piĢmiĢ kilden ve çimentodan gereçler sanayinin bir alt 

koludur. Tuğla dona, ateĢe ve suya karĢı fazlasıyla dayanıklı olduğu için yapı 

malzemesi olarak kullanılan temel bir maddedir.  

 PiĢmemiĢ kil tabletler ilk Mezopotamya‟da  M.Ö. 13. yüzyılda kullanılmıĢtır 

(DPT: 2530-ÖĠK: 546, s:2). Ġlk olarak tuğlanın ise, büyük akarsu boylarındaki 

evlerde ve çok basit Ģekilleriyle kullanıldığı belirtilmektedir. BaĢka bir deyiĢle 

günümüzden yüzyıllar önce basit yöntemlerle elde edilen tuğlanın kullanıldığı 

anlaĢılmaktadır. Bazı kaynaklarda da tuğla piĢmemiĢ ve çok büyük ebatlı olarak 

Mısır‟daki mabetlerin yapımında kullanıldığı belirtilmektedir (TOBB, 1958: 2). 

 Tuğla, dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesidir. Konut ve diğer 

binaların yapımında kullanılan tuğla onbeĢbin yıllık bir geçmiĢe sahiptir (Görçiz, 

2000: 26). Tuğla keĢfedildiği günden beri pek çok değiĢikliğe uğrasa da 

vazgeçilemeyen bir madde olma özelliği taĢımaktadır. Tuğlanın hammaddesi killi 

topraktır. Killi toprak ucuz ve doğal olmasından dolayı yerine alternatiflerin 

geçmesine engel olmuĢtur.  

 Tarihteki ilk uygarlıklarda piĢmemiĢ kil tabletler günümüzdeki tuğlalara 

benzer boyutlarda ve elle Ģekillendirilerek kullanılmıĢtır. Ancak daha sonra insanlar 
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daha sağlam binalar ve yüksek kuleler inĢa etmek istemiĢler ve piĢmiĢ tuğla M.Ö. 4. 

yüzyılda kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Görçiz, 2000: 26). PiĢmiĢ tuğlanın sistemli ve 

düzenli olarak ilk kullanıldığı bina Babil‟deki tarihi yapıdır. Babil kulesinin 

yapımında 85 milyon tuğla kullanıldığı belirtilmektedir. Günümüzde 5-6 fabrikanın 

ancak bir yılda bu üretimi gerçekleĢtirebileceği düĢünülerse o günkü Ģartlarda 

yapılan üretimin değeri daha iyi anlaĢılır (DPT: 2530-ÖĠK: 546, s: 2). 

 Uygarlıkların geliĢmesiyle bazı uygarlıklarda mermer kullanıldıysa da 

zamanla mermerin yerini tuğla almıĢtır. Tuğlada ilk standartlar Romalılar tarafından 

geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢtır. Ġlerleyen zamanlarda tuğla, ticareti yapılan bir sanayi 

maddesi olmaya baĢlamıĢtır. Daha sonraki yıllarda, Romalılar ve Ġngilizler tarafından 

tuğla imalatı oldukça geliĢtirilmiĢtir. Romalılar tuğlaları renkli maddelerle 

boyamıĢlardır. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Avrupa da tuğla imal edilmediği 

belirtilmektedir (Görçiz, 2000: 27). 

 13. asırda Hollanda, Almanya, Fransa ve Ġtalya‟da tuğla imaline baĢlanmıĢ ve 

19. asra kadar tuğla imal tekniği hayli ilerlemiĢtir. 19. yüzyıl ortasından itibaren tuğla 

yapımında makine kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Nüfus artıĢı, sanayi ve ticaretin 

geliĢmesi binalara olan ihtiyacı karĢılayabilmek için makine gücüyle tuğla sanayi 

imalatını artırmıĢtır. Özellikle Ġngiltere‟de ormanların az oluĢu ve kurulmakta olan 

Ģehirler civarında taĢ ocaklarının mevcut olmaması tuğla sanayinin diğer ülkelere 

göre daha çok geliĢmesini sağlamıĢtır. Amerika‟da tuğla imalatı 17. yüzyıl 

ortasından itibaren baĢlamıĢ ve 19. yüzyıl ortalarına kadar büyük ölçekte 

geliĢmemiĢtir. Fransa‟da 20. yüzyılın baĢlarına kadar çömlekçilik sanatının çok 

geliĢmesine karĢın, Belçika, Hollanda ve Fransa‟da tuğla imal tekniği 1.Dünya savaĢı 

sonrasına kadar  geliĢmemiĢtir (ġahin, 2001: 4). 

 Anadolu‟ya ise tuğla Bizanslıların katkıları ile gelmiĢ, Selçukluların da bu 

konuda katkıları olmuĢtur. Nitekim Selçuklu mimarisinde tuğla taĢla birlikte önemli 

bir madde olmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nde bu konuda önemli geliĢmeler olmuĢ ve 

Fatih Sultan Mehmet döneminde tuğlaya standart bir ebat getirilmiĢtir. Hatta standart 

dıĢında üretilen tuğlanın inĢaatlarda kullanılmasına izin verilmemiĢ ve satıĢına engel 

olunmuĢtur (ġahin, 2001: 5).  

Tuğla üretimi önceleri ilkel usullerle yapıldığından çok fazla iĢ gücüne 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Sonraki yıllarda sanayi devrimine kadar bu sanayi kolu fazla 
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geliĢmemiĢtir. Ancak Sanayi devrimi ve 1769‟da  buharla çalıĢan motorun 

bulunmasıyla tuğla üretiminde iĢ gücü kullanımı azalmaya baĢlamıĢtır (Görçiz, 

2000:27).  

 

     3.1.2.Tuğla Sanayinin Türkiye’deki Durumu: 

 Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye‟de tuğla yapımı için ilk çalıĢmalar 

1938‟de baĢlamıĢ, ancak asıl olarak 1948‟de Sümerbank Filyos AteĢ Tuğlası Sanayi 

Müessesesi adıyla kurulan fabrikada üretime baĢlanmıĢtır. Tuğla üretimi inĢaat 

faaliyetleri ile yakından  iliĢkilidir. Bu sebeple ne kadar çok inĢaat yapılırsa o kadar 

çok tuğla üretimine ihtiyaç duyulur. Türkiye‟de inĢaat sanayi özellikle 1950‟lerden 

sonraki ĢehirleĢme hareketleri ile birlikte hız kazanmıĢtır. Böylece tuğla üretimi de 

ülkemizde bu yıllardan sonra artmaya baĢlamıĢ özellikle 1980‟li yıllar da daha da 

geliĢmiĢtir (ġahin, 2001: 5). 

 Türkiye‟de 1955 yılında toplam 30 ilde 78 tuğla ve kiremit fabrikası vardır. 

Bu fabrikalarda 1955 yılı itibariyle 50.496.192 adet tuğla imal edilmiĢtir. Söz konusu 

fabrikalarda 8.136 kiĢi çalıĢmaktaydı (TOBB, 1958: 19). 

 TUKDER‟in (Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği) 2008 yılında yapmıĢ 

olduğu araĢtırmaya göre Türkiye‟nin yıllık tuğla üretim kapasitesi: 5.327.000.000 

adettir. Tuğla kilogram cinsinden ifade edilecek olursa, ortalama bir tuğla 3kg geldiği 

baz alınırsa Türkiye‟nin yıllık tuğla üretim kapasitesi ise 15.981.100.000kg‟dır.  

 2000 yılında TUKDER  tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre, Türkiye‟de 

tuğla ve kiremit ana ürünleri bazında kurulu kapasite 417 adet tuğla ve kiremit tesisi 

vardır. Bu tesislerden 49 tanesi kiremit, geri kalan 368 adet tesiste muhtelif standartta 

tuğla üretebilmektedirler. Ancak 2000‟li yılların hemen baĢında Türkiye‟de yaĢanan 

bir dizi ekonomik kriz ve günümüze kadar süren bazı makro ekonomik geliĢmeler 

nedeniyle tüm Türkiye genelinde ciddi sayıda fabrika üretimini durdurmuĢtur. 

Üretimi durduran fabrikalardan bazıları inĢaat sektöründeki geliĢmelere bağlı olarak 

yeniden üretime baĢlayabilir. Ġçinde bulunduğumuz geçiĢ aĢaması sona ermeden 

çalıĢan fabrika sayısıyla ilgili bilgi vermek yanıltıcı olabilecektir. Ancak, bölgesel 

olarak değiĢmekle beraber, fabrika sayısı toplamında  yaklaĢık olarak %25-30 azalma 

meydana gelmiĢtir (TUKDER, 2008: 5). Türkiye‟deki tuğla ve kiremit üretimi yapan 

fabrikaların dağılımı Ģöyledir: (Tablo3.1) 
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 Tablo 3.1: Türkiye Tuğla Kiremit Fabrikalarının Bölgeler Sayısı ve Yerleri 

MARMARA  ĠÇ ANADOLU  DOĞU ve G.DOĞU  ANADOLU 

Ġstanbul 1 Afyon 22 Mardin 2 

Tekirdağ 14 Ankara 13 Batman 6 

Edirne 3 Polatlı 5 Urfa 1 

Ġzmit 7 Çorum 35 Diyarbakır 11 

Çanakkale 2 Osmancık 12 Bingöl 1 

Balıkesir 2 EskiĢehir 6 Erbaa 18 

KARADENĠZ   Kütahya 7 Turhal 8 

Çankırı 2 Konya 13 Erzincan 2 

Düzce 1 Aksaray 2 Elazığ 5 

Kavak 5 Yozgat 14 K.MaraĢ 3 

Trabzon 1 Avanos 8 Malatya 2 

Boyabat 25 Amasya  6 Tunceli 1 

Bartın 3 Bilecik 2 Iğdır 1 

Tosya 9  Erzurum 1 

AKDENĠZ EGE Adıyaman 1 

Burdur 7 Turgutlu 50 Ağrı 1 

Antakya 4 Salihli 31 Sivas 3 

Adana 5 Ġzmir 8 G.Antep/Islahiye 2 

Mersin 4 Aydın 6   

Antalya  3 Ortaklar 6   

  Denizli 1   

  UĢak/Banaz 2   

  Muğla 3   

  Akhisar 1   

Kaynak: TUKDER, Tuğla ve Kiremit Sanayi Bilgileri, Ankara, Eylül 2008 
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3.2. Uygulamanın Amacı ve Kapsamı: 

  AraĢtırmanın amacı; Boyabat‟taki tuğla fabrikalarındaki maliyet muhasebesi 

uygulamalarını belirlemek, sonuçları değerlendirmek ve ele alacağımız bir iĢletmede 

üretim sürecini izleyerek, üretimin hangi evrelerden geçtiği ve mamul ortaya çıkana 

kadar hangi iĢlemlere tabi tutulduğunu izleyerek maliyet sistemini kurmak, maliyet 

oluĢumlarını saptamaktır.  

Bu kapsamda ilk aĢama olarak, Boyabat‟taki tuğla fabrikalarına uygulanan 

anket sonuçları analiz edilerek değerlendirmesi yapılmakta, ardından da ikinci aĢama 

olarak; örnek olarak ele alınan, tuğla üretimi yapan bir fabrikada üretim süreçleri 

izlenerek, üretimle ilgili tüm girdi ve çıktıların süreç kontrolleriyle birlikte,  örnek 

maliyet sistemi modeli oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.  

Örnek firmada, killi toprak hammaddesinden, ana mamul olarak farklı 

ebatlarda tuğla üretimi yapılmaktadır. ÇalıĢmada bazı rakamlar yuvarlatılmıĢtır olup, 

ilgili yevmiye kayıtlarına da yer verilmiĢtir.  

   

3.3. Boyabat Tuğla Fabrikalarındaki Maliyet Muhasebe Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi: 

 Sinop yöresinde tuğla üretimi Boyabat ilçesinde yapılmaktadır.  Boyabat 

Sanayi Odası kayıtlarına göre 25 iĢletme odaya kayıtlı olup, bunların 22‟si faaliyet 

göstermektedir. Bu iĢletmelerin 20 tanesine anket çalıĢması uygulanabilmiĢtir.  

 Örnek kütle seçiminde herhangi bir kriter baz alınmamıĢtır. Anket çalıĢması 

bizzat iĢletme yetkilileriyle yüz yüze görüĢülerek tamamına yakınına uygulanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ankette iĢletme yetkililerine 2 grup soru yöneltilmiĢtir. Bunlardan 

birinci grup iĢletmelerin genel yapılarını, ikinci grup ise iĢletmelerde maliyet 

hesaplama yöntemlerini incelemeye ayrılmıĢtır.  Anketlere verilen cevapların 

değerlendirilmesinde tablolar ve frekans analizi yönteminden yararlanılmıĢtır.  

 

     3.3.1. Bulgular: 

 Anketteki bilgilerin sistematiğine göre elde edilen bulguları iki grupta 

toplamak mümkündür. 



36 

 

 3.3.1.1. ĠĢletmelerin Genel Yapıları Hakkında Bilgi: 

 Ankete katılan 20 iĢletmenin kuruluĢ yıllarına baktığımızda, Boyabat 

ilçesinde tuğla fabrikalarının 1968‟lerden sonra kurulmaya baĢladığı görülmektedir. 

2008 yılından sonra ise yeni iĢletmeler kurulmamıĢtır. Yıllara göre iĢletmelerin 

sayıları Ģöyledir: (Tablo 3.2) 

Tablo 3.2: Yıllara Göre Kurulan Tuğla Üretim ĠĢletmeleri 

Yıllar Frekans % 

1968-1972 

1973-1977 

1978- 1982 

1983-1987 

1988-   - 

2 

2 

7 

6 

3 

10 

10 

35 

30 

15 

TOPLAM 20 100 

 

 Boyabat ilçesindeki tuğla üretim iĢletmelerinin sayısı, 1978 yılından sonra 

giderek arttığı görülmüĢtür. Bunun nedeni araĢtırıldığında yörenin zengin toprak 

yapısına ve kuruluĢ yeri Ģartları bakımından elveriĢli bir konuma sahip olduğu 

anlaĢılmıĢtır.  

 ĠĢletmeniz bünyesinde kaç personel çalıĢtırmaktasınız sorusuna alınan 

cevaplar istatistiksel olarak Ģöyledir: (Tablo 3.3) 

   Tablo 3.3: ÇalıĢan Personel Sayısına Göre ĠĢletmelerin Dağılımı 

ÇalıĢan Personel Sayısı Frekans % 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60- - 

1 

7 

8 

1 

3 

5 

35 

40 

5 

15 

TOPLAM 20 100 
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 Tablo incelendiğinde çalıĢan personel sayısı 45-49 arasında olan iĢletme 

sayısı 7 adet olup yüzdelik olarak % 35‟lere karĢılık gelmektedir. ÇalıĢan personel 

sayısı 50-54 arasında olan iĢletme sayısı 8 adet olup yüzdelik olarak %40‟lara 

karĢılık gelmektedir. En fazla personel çalıĢtıran iĢletme 65 personel çalıĢtırmaktadır. 

Tabloya bakıldığında yoğunluk olarak iĢletmeler 45 ile 54 arasında iĢçi 

çalıĢtırmaktadır. En düĢük iĢçi çalıĢtıran iĢletme 40 personel çalıĢtırmaktadır.  

 ĠĢletmelerin üretim hacimlerine bağlı olarak; yıllık üretim kapasiteniz nedir 

sorusuna alınan cevaplar istatistiksel olarak Ģöyledir: (Tablo 3.4) 

  Tablo 3.4: ĠĢletmelerin Yıllık Üretim Kapasiteleri Dağılımı 

Yıllık Üretim Kapasitesi (Adet) Frekans % 

10milyon-13milyon 

14milyon-17milyon 

18milyon-21milyon 

22milyon-25milyon 

3 

5 

11 

1 

15 

25 

55 

5 

TOPLAM 20 100 

 

 Tablo incelendiğinde iĢletmelerin yıllık üretim kapasitesi 10milyon-13milyon 

adet arasında olan iĢletme sayısı 3 olup yüzdelik olarak %15‟lere karĢılık 

gelmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 18milyon-21milyon adet arasında olan iĢletme 

sayısı 11 olup yüzdelik olarak %55‟lere karĢılık gelmektedir.  25 milyon adedin 

üzerinde üretim kapasitesine sahip iĢletme bulunmamaktadır.  

 ĠĢletmelerin teknik donanımlarına ve üretilen mamulün yapısına bağlı olarak 

sahip oldukları imalat yöntemlerinin dağılımı Ģöyledir: (Tablo 3.5) 
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  Tablo 3.5: Ġmalat Yöntemlerinin Dağılımı 

Ġmalat Yöntemleri Frekans % 

Seri Üretim 

SipariĢ Üzerine Üretim 

Karma Üretim(SipariĢ+Seri) 

20 

0 

0 

100 

0 

0 

TOPLAM 20 100 

 

 ĠĢletmelerin tamamının seri üretim yaptığı tespit edilmiĢtir. Bunun nedeninin, 

tuğla üretiminin karma ve sipariĢ üzerine üretim yapılacak bir ürün olmamasından 

kaynaklandığı gözlemlenmiĢtir. Tuğla üretiminin standart olması ve piyasa 

Ģartlarından dolayı iĢletmelerin seri üretim yaptığı gözlemlenmiĢtir. 

 

3.3.1.2. Boyabat Tuğla Sanayinde Maliyet Hesaplamalarının 

Ġncelenmesi: 

ĠĢletme yetkililerine anketin bu bölümünde; Boyabat tuğla sanayinde maliyet 

hesaplamalarının nasıl, hangi yöntemlerle yapıldığını tespit etmeye yönelik sorular 

sorulmuĢtur. Ayrıca maliyetleri hesaplarken hangi unsurları dikkate aldıkları ve 

uyguladıkları maliyet hesaplama yöntemlerinin bilimsel kriterlere ne derecede uygun 

olduğu analiz edilmek istenmiĢtir. Anket verilerinin test edilmesi sonucu alınan 

bilgiler Ģöyledir: 

ĠĢletme yetkililerine sorulan “Muhasebe yapınızı genel muhasebe/maliyet 

muhasebesi olarak ayırdınız mı?”, “Ayrı bir maliyet muhasebesi bölümünüz var 

mı?”, “Mamul fiyatlandırmasında maliyet hesaplamalarından faydalanıyor 

musunuz?”, “Yeni üretim ve yatırım konularında maliyetlerden yararlanıyor 

musunuz?”, “Maliyetlerinizi kontrol etmede çalıĢma yapıyor musunuz?” sorularına 

Evet/Hayır/Kısmen Ģeklinde verilen cevapların dağılımı Ģöyledir: (Tablo 3.6) 
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  Tablo 3.6: Maliyet Hesaplama Yöntemlerinin Ġncelenmesi 

Sorular EVET HAYIR KISMEN 

 

1-Muhasebe yapınızı genel 

muhasebe/ maliyet muhasebesi diye 

ayırdınız mı? 

2-Ayrı bir maliyet muhasebesi 

bölümünüz var mı? 

3-Mamul fiyatlandırılmasında 

maliyet hesaplamalarından 

faydalanılıyor mu? 

4-Yeni üretim ve yatırım 

konularında maliyetlerden 

yararlanıyor musunuz? 

5-Maliyetlerinizi kontrol etmede 

çalıĢma yapıyor musunuz? 

 

Frekans % Frekans % Frekans % 

0 

 

0 

 

13 

 

12 

 

11 

0 

 

0 

 

65 

 

60 

 

55 

18 

 

20 

 

5 

 

6 

 

5 

 

90 

 

100 

 

25 

 

30 

 

25 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

4 

10 

 

0 

 

10 

 

10 

 

20 

  

ĠĢletme yetkililerine sorulan ve onlardan gelen cevaplara baktığımızda 

iĢletmelerin %90‟nının muhasebe yapısını genel muhasebe ve maliyet muhasebesi 

diye ayırmadığını görmekteyiz. ĠĢletmelerin tamamının ise ayrı bir maliyet 

muhasebesi bölümünün olmadığı gözlemlenmiĢtir. Mamul fiyatlandırmasında 

maliyet hesaplamalarından yararlanıyor musunuz sorusuna ise 13 iĢletme evet 

demiĢtir. Yani yarıdan fazla iĢletme maliyet hesaplarından yararlanmaktadır. Yine 

aynı Ģekilde yeni üretim ve yatırım konularında maliyetlerden yararlanıyor musunuz 

sorusuna 12 iĢletme evet demiĢtir. Maliyetlerinizi kontrol etmede çalıĢma yapıyor 

musunuz sorusuna ise 11 iĢletme evet, 5 iĢletme hayır ve 4 iĢletme kısmen cevabını 

vermiĢtir.  

 ĠĢletme yetkililerine sorulan “Maliyetlerinizi kaç ayda bir ölçersiniz?” 

sorusuna alınan yanıtlar Ģöyledir: (Tablo 3.7) 
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  Tablo 3.7: Maliyet Hesaplama Sürelerinin Dağılımı 

Süreler Frekans % 

Ayda bir 

3 ayda bir  

6 ayda bir 

Yılda bir 

13 

4 

2 

1 

65 

20 

10 

5 

TOPLAM 20 100 

  

 ĠĢletmelerin %65‟i maliyetlerini her ay, %20‟si 3 ayda bir, %10‟u 6 ayda bir 

ve %5‟i yılda bir kez maliyetlerini hesapladıklarını belirtmiĢlerdir. Maliyet 

giderlerinin çeĢitli ve değiĢken olduğu tuğla sanayinde maliyetlerin birer aylık 

dönemler halinde hesaplanması önemlidir. 

 ĠĢletme yetkililerine “Maliyet hesaplamalarında fire maliyetleri dikkate alıyor 

musunuz?”, “Maliyet hesaplamalarında yan mamul maliyetlerini hesaplıyor 

musunuz?”, “Maliyetlerinizi tespit konusunda önceden çalıĢmalarınız var mı?”, 

“Gelecek dönemler için bütçe hazırlanmakta mıdır?” sorularına alınan cevapların 

sonuçları Ģöyledir: (Tablo 3.8) 

Tablo 3.8: Maliyet Hesaplamalarında Dikkate Alınması Gereken Unsurların Dağılımı 

Sorular EVET HAYIR KISMEN 

  

1-Maliyet hesaplamalarında fire 

maliyetleri dikkate alıyor musunuz? 

2-Maliyet hesaplamalarında yan 

mamul maliyetlerini hesaplıyor 

musunuz? 

3-Maliyetleri önceden tespit 

konusunda çalıĢmalarınız var mı? 

4-Gelecek dönemler için bütçe 

hazırlanmakta mıdır? 

Frekans % Frekans % Frekans % 

15 

 

0 

 

10 

 

2 

75 

 

0 

 

50 

 

10 

3 

 

20 

 

5 

 

16 

15 

 

100 

 

25 

 

80 

2 

 

0 

 

5 

 

2 

10 

 

0 

 

25 

 

10 
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 ĠĢletmelerin; %75‟inin fire maliyetleri dikkate aldıklarını, tamamının yan 

mamul maliyetlerini hesaplamadıklarını, %50‟sinin maliyetleri önceden tespit 

konusunda çalıĢmalar yaptığını ve ayrıca  %10‟unun gelecek dönemler için bütçe 

hazırladığını tablodan görmekteyiz.  Uygulamada maliyetlerin fiili maliyetlere göre 

hesaplandığı, gelecek dönemler için bütçe hazırlanmadığı ve maliyetleri önceden 

tespit konusunda pek fazla çalıĢmanın yapılmadığı gözlemlenmiĢtir. Belli bir 

dönemde üretilecek mamullerle ilgili oluĢacak maliyetlerin önceden tespitinin 

yapılması, bunlarla ilgili bütçelerin hazırlanması, firmaların önlerini daha iyi 

görebilmelerini, gelecekle ilgili kararlarda sağlam sonuçlara ulaĢmasını sağlayacaktır 

ĠĢletme yetkililerine sorulan “Maliyet muhasebe ile ilgili bir program 

kullanılmakta mıdır?” sorusuna alınan yanıtlar Ģöyledir: (Tablo 3.9) 

  Tablo 3.9: ĠĢletmelerin Maliyet Muhasebesi ile ilgili Program Kullanma Dağılımı 

SORU 

 

EVET HAYIR 

Frekans % Frekans % 

-Maliyet muhasebe ise ile ilgili bir program 

kullanılmakta mıdır? 

 

0 

 

0 20 100 

 

 Anket sonuçlarına göre iĢletmelerin tamamının maliyet muhasebesi ile ilgili 

herhangi bir program kullanmadıkları gözlemlenmiĢtir.  

 ĠĢletme yetkililerine sorulan “Stoklarınızı hangi yönteme göre 

değerlemektesiniz?” sorusuna alınan yanıtlar Ģöyledir: (Tablo 3.10) 

  Tablo 3.10: ĠĢletmelerin Kullandığı Stok Değerleme Yöntemleri Dağılımı 

Stok Değerleme Yöntemi Frekans % 

Ortalama Maliyet Yöntemi 

Ġlk Giren Ġlk Çıkar Yöntemi(FĠFO) 

Son Giren Ġlk Çıkar Yöntemi(LĠFO) 

Fiili Maliyet Yöntemi 

Diğer…… 

20 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

TOPLAM 20 100 
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 ĠĢletmelerin tamamı stoklarını ortalama maliyet yöntemine göre 

değerlemektedirler.  

 Son olarak iĢletme yetkililerine sorulan “Mamullerin fiyatlarını belirlerken 

nasıl bir politika izlemektesiniz?” sorusuna alınan yanıtlar Ģöyledir: (Tablo 3.11) 

  Tablo 3.11: ĠĢletmelerin Mamul Fiyatlandırma Politikaları Dağılımı 

Mamul Fiyatlandırma Politikası Frekans % 

Rekabet Ortamındaki Piyasa Fiyatı 

Ticari Maliyet+Kar 

MüĢterinin Talebine Göre Belirlenen Özel Fiyat 

DeğiĢken Maliyetler+Belirli bir Oran (Kar) 

Rastgele 

17 

2 

0 

1 

0 

85 

10 

0 

5 

0 

TOPLAM 20 100 

 

 ĠĢletmelerin ürettikleri mamullerin fiyatlarını belirlerken; %85‟i rekabet 

ortamındaki piyasa fiyatına göre, %10‟u ticari maliyet artı kara göre, %5‟i ise 

değiĢken maliyetler artı kara göre fiyatlarını belirledikleri gözlemlenmiĢtir.  

 

     3.3.2. Bulguların Değerlendirilmesi: 

 Boyabat ilçesi tuğla fabrikalarına uygulanan anket çalıĢması bulgularının 

değerlendirilmesini; iĢletmelerin genel yapılarının değerlendirilmesi ve maliyet 

hesaplarının değerlendirmesi olarak iki kısımda açıklayabiliriz.  

  

 3.3.2.1. ĠĢletmelerin Genel Yapılarının Değerlendirilmesi: 

 Tuğla sanayi iĢletmelerinin kuruluĢ yıllarına baktığımızda 1968‟lerden 

itibaren kurulup geliĢmeye baĢladığı görülmektedir. 1978-1987 yılları arasında 

bölgede fazlaca tuğla fabrikası kurulmuĢtur. (Tablo 3.2) Tuğla fabrikalarında 

ortalama 50 iĢçi istihdam edilmekte olup, Boyabat Sanayi Odası verilerine göre 22 

fabrika bir fiil çalıĢmaktadır. Ortalama bir hesap yapacak olursak, 1100 kiĢiye 

bölgede iĢ imkânı sağlanmıĢ olup, tuğla fabrikalarının istihdama çok büyük katkısı 

bulunmaktadır.  
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 ĠĢletmelerin üretim kapasitelerine bakıldığında en az üretim yapan fabrika 

yılda 10 milyon adet tuğla üretimi yapmaktadır. En fazla üretim yapan fabrika ise 

yılda 25 milyon adet tuğla üretimi yapmaktadır. (Tablo 3.4)  Ortalama bir fabrikanın 

15 milyon adet tuğla ürettiğini varsayarsak,  22 fabrika yılda 330 milyon adet tuğla 

üretmektedir. Bu da sektör açısından çok büyük rakamlardır. ĠĢletmelerin tamamı 

seri üretim yapmaktadır.   

 

 3.3.2.2. ĠĢletmelerin Maliyet Hesaplamalarının Değerlendirilmesi: 

 Boyabat tuğla sanayinde, iĢletmelerin tamamına yakınında muhasebe 

departmanlarında genel/maliyet muhasebesi diye bir organizasyona gidilmediği, ayrı 

bir maliyet muhasebesi bölümünün olmadığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla iĢletmeler,  

iĢletme kararlarında maliyet muhasebesi verilerini kullanamamaktadırlar.  

 ĠĢletmelerin %35‟i mamul fiyatlandırması yaparken maliyet hesaplarından 

faydalanmamakta, % 45‟i ise maliyetleri kontrol etmede çalıĢma yapmamaktadırlar. 

(Tablo 3.6) Aynı Ģekilde iĢletmelerin %65‟i maliyetlerini birer aylık süreler bazında, 

%35‟lik kısmı ise bu hesaplamayı 3 ay ve daha uzun sürelerde gerçekleĢtirdiğini 

belirtmiĢlerdir. Sanayi iĢletmelerinde bu sürenin uzaması sağlıklı bir maliyet 

hesaplamasını güçleĢtirir ve maliyet hesaplamalarından beklenen amaçlardan 

sapmalara yol açar.  

 Tuğla sanayinde fire maliyetler önemli bir konudur. ĠĢletmelerin %75‟i fire 

maliyetleri, maliyet hesaplamalarında dikkate aldıklarını belirtmiĢlerdir. ĠĢletmelerin 

%80i gelecek dönemler için bütçe hazırlamadıklarını belirtmiĢlerdir. KurumsallaĢmıĢ 

firmalar planlamaya çok önem vermektedirler ve dönemsel olarak bütçe 

hazırlamaktadırlar. Bu da bize Boyabat‟taki tuğla fabrikalarının 

kurumsallaĢamadığını göstermektedir.  

 Son olarak mamul fiyatlandırmasında, mamul satıĢ fiyatlarını; iĢletmelerin 

%85‟i rekabet ortamındaki piyasa fiyatlarına göre, %10‟u ticari maliyet artı kar, %5‟ 

ise değiĢken maliyet artı kar yöntemine göre belirlemektedirler.(Tablo 3.11)  Bu da 

gösteriyor ki, iĢletmelerin çoğu maliyetlerini dikkate almadan piyasada hakim olan 

satıĢ fiyatına göre satıĢlarını yapmaktadır. Bu durumda maliyetler çok yüksek, kar 

marjları çok düĢük olmaktadır. ĠĢletmeler rekabet ortamında maliyetlerini en aza 

indirebilecek önlemler almak zorundadırlar.  
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 Boyabat‟ta bulunan tuğla iĢletmelerinde, maliyet muhasebesi uygulamalarına 

gereken özen gösterilmediği için; tuğla iĢletmelerine özgü, iĢletmelerin tüm 

maliyetlerini gider yerleri ile birlikte tam olarak görebilecekleri, maliyet muhasebesi 

ile ilgili sistem tasarımı geliĢtirmek gerekmektedir.  

 Tuğla üretim iĢletmelerinin, düzgün bir maliyet sistemleri olursa; maliyet ve 

bunlarla ilgili diğer tüm unsurları iyi tanıyarak, firmaların kendilerini geliĢtirme 

imkanı sağlayacağı için, iĢletmeleri; sektörde bulunan diğer tuğla üreten firmalarla 

daha iyi rekabet edebilir hale getirecektir. ĠĢletmelerin maliyet sistemlerini 

tanımaları, alacakları kararların daha sağlam, gerçekçi ve uygulanabilir olmasını 

sağlayacaktır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÜRETĠM ĠġLETMELERĠNDE MALĠYET YÖNETĠMĠ ĠÇĠN 

SĠSTEM TASARIMI: ÖRNEK OLAY 

 

4.1. Örnek ĠĢletme Hakkında Genel Bilgi: 

 Tuğla sanayinde üretim yapan örnek tuğla fabrikamız, 198O yılın baĢlarına 

doğru 6 ortaklı olarak, Adi Ortaklık Ģeklinde Sinop‟un ilinin Boyabat ilçesinde 

kurulmuĢtur. Üretim kapasitesini her yıl artıran firma ilk zamanlar günde otuz bin 

adet tuğla üretebilirken, firma Ģimdilerde bu üretimi iki, iki buçuk katına çıkartmıĢtır.  

 Firma 2000 yılından sonra ortaklık yapısını değiĢtirerek, Toprak Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firma piĢirme ve 

fırınlama sistemi olarak Almanların kullandığı Hoffman tipi eski fırın sistemini 

kullanmaktadır. Firma yeni sistem fırınlamaya geçememiĢtir. Firma 8,5‟luk tuğla, 

13,5‟luk tuğla, baca tuğla, asmolen tuğla ve yığma tuğla üretimi yapmakta olup bunu 

emek yoğun bir Ģekilde gerçekleĢtirmektedir. YaĢ tuğlanın kurutulması ile ilgili 

olarak da doğal yollarla kurutma yapmaktadır.  

 

4.2. Örnek ĠĢletmede Tuğla Üretim Prosesi: 

 Tuğlanın hammaddesi topraktır. Ele aldığımız fabrikaya hammadde olarak 

toprak, 17km uzaklıkta iĢletmenin devletten kiralamıĢ olduğu bir sahadan yüklenerek 

getirilmektedir. Getirilen toprak iĢletmenin arka kısmında stoklanmaktadır. 

Stoklanan toprak beĢiger yardımıyla makine dairesine yani imalat kısmına 

ulaĢmaktadır. (ġekil 4.1) 
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     ġekil 4.1: Tuğla Üretiminde BeĢiger Makinesi 

 Ġmalat kısmına beĢiger yardımıyla gelen toprak paletler vasıtasıyla tezek 

kırıcıya geçer. (ġekil 4.2) 

 

     ġekil 4.2: Tuğla Üretiminde Palet 

 Tezek kırıcıya gelen toprak burada parçalara ayrılır. Toprağın içinde taĢ gibi 

maddeler varsa parçalanır. (ġekil 4.3) 
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     ġekil 4.3: Tuğla Üretiminde Tezek Kırıcı Makinesi 

 Tezek kırıcıda parçalara ayrılan toprak, tekrar baĢka paletler vasıtasıyla 

öğütücüye gelir. Öğütücü, toprağı öğüterek sonraki aĢamaya hazır hale getirilmesini 

sağlamaktadır. (ġekil 4.4) 

 

 

     ġekil 4.4: Tuğla Üretiminde Öğütücü Makinesi  
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 Öğütücüden geçen toprak tekrar baĢka paletler vasıtasıyla düz karıĢtırıcıya 

(tekne karıĢtırıcıya) gelir. Toprak burada hafif nemlendirilir. Tekne karıĢtırıcının 

görevi, sonraki aĢamalarda sorun yaĢanmaması için toprağın su vasıtasıyla 

nemlendirilmesini sağlamaktır. (ġekil 4.5) 

 

     ġekil 4.5: Tuğla Üretiminde Düz(Tekne) KarıĢtırıcı Makinesi 

 Hafif nemlendirilen toprak tekrar baĢka paletler vasıtasıyla vals makinesine 

gelir. Bu makinede toprağın içerisindeki tüm zararlı maddeler ezilir. (ġekil 4.6) 

 

     ġekil 4.6: Tuğla Üretiminde Vals Makinesi  
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 Valstan geçen toprak ufak paletler vasıtasıyla son karıĢtırıcı olan yıldız 

karıĢtırıcıya gelir. Burada toprak suyla son bir kez  yoğrulur. (ġekil 4.7) 

 

     ġekil 4.7: Tuğla Üretiminde Yıldız KarıĢtırıcı Makinesi 

 Yıldız karıĢtırıcıda toprak, son kez güzel bir Ģekilde yoğrulduktan sonra elek 

kısmından geçerek palete ulaĢır. Toprak, palet vasıtasıyla son makineye yani üretimi 

sağlayan makineye gelir. Bu makine tuğla üretiminin yapıldığı ana makine olup 

toprağın katı halde çıkmasını sağlar.  (ġekil 4.8) 

 

     ġekil 4.8: Tuğla Üretiminde Ana Makine 
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 Tuğla üretiminden çıkan katı toprak o günkü imalata göre kalıp kesicilerden 

geçerek istenilen tuğla ebatlarına gelir. (ġekil 4.9) 

 

    ġekil 4.9: Tuğla Üretiminde Kalıp Çıkarma 

 Kalıp makinesinden istenilen ölçülerden çıkan katı toprak, kesiciye gelerek 

istenilen Ģekilde kesilir. (ġekil 4.10) 

 

     ġekil 4.10: Tuğla Üretiminde Kesici 
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 Ġstenilen standartlarda kesilen katı toprak, paletler vasıtasıyla kuruması için 

ranzalara yüklenir. (ġekil 4.11) Bu arada üretimden kusurlu çıkan ürün var ise geri 

dönüĢüm  bandı sayesinde yıldız karıĢtırıcıya tekrar gönderilir.  

 

     ġekil 4.11: Tuğla Üretiminde Ranza 

 Kuruması için ranzalara yüklenen yaĢ tuğla, traktörler vasıtasıyla kurutma 

alanlarına getirilir. YaĢ tuğla; Ģayet hava yağıĢlı değilse açık kurutma alanlarına, eğer 

hava kötü ve yağıĢlı ise saraç denilen kapalı alanlara getirilir. (ġekil 4.12) 

 

     ġekil 4.12: Tuğla Üretiminde Kapalı Kurutma Alanı Saraç 
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 Kurutma alanına getirilen tuğla havanın durumuna göre; hava iyiyse ve yaz 

ayı ise 2 gün, eğer hava kötüyse ve kıĢ ayı ise 4-7 gün arasında bekletilerek kuruma 

sağlanır ve fırınlamaya hazır hale gelir. Eğer bu kuruma aĢamasında yaĢ tuğla tam 

kurumaz ise, tuğla üzerinde el izi ve köĢe kırıkları oluĢabilmektedir.  

 Saraçlarda ve açık alanlarda kurutulan tuğla, yine traktörler vasıtasıyla 

piĢirilmesi için fırın önüne getirilmektedir. Fırın önüne getirilen ranzalardaki tuğlalar 

iĢçiler vasıtasıyla, ufak kendine özel taĢıma araçlarından yararlanarak piĢirilmek için 

fırınlamaya alınır. Fırınlamaya alınan tuğlalar, içiler vasıtasıyla istiflenerek 

piĢirilmek için bekletilir. (ġekil 4.13) 

 

     ġekil 4.13: Tuğla Üretiminde Fırınlama  

Tuğlanın fırında piĢebilmesi için, fırının 850-900 derece sıcaklığa ulaĢması 

gerekmektedir. O günkü fırınlanmıĢ tuğla, eğer hava güzel ise 3-4 gün içinde 

piĢirilerek çıkartılmaktadır. Bir fırının alabileceği tuğla miktarı üç aĢağı beĢ yukarı 

bellidir. Örneğin, 13 buçukluk tuğla için fırına, 7500-9000 adet arasında tuğla 

istiflenebilmektedir.  
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 PiĢen tuğla bantlar vasıtasıyla doğrudan yüklemeye alınır ve sevkiyat 

gerçekleĢir. (ġekil 4.14) Eğer yükleme yok ise, tuğla stok alanlarına istiflenir. Bu 

stok alanları fırınlara giriĢlerin yan tarafları ve fabrikanın boĢ alanlarıdır.  

 

     ġekil 4.14: Tuğla Araç Yükleme Bandı 

 Tuğla üretiminin akıĢ Ģemasını Ģu Ģekilde gösterebiliriz: (ġekil 4.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

                Toprak Hammadde 

     

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 TUĞLA ÜRETĠMĠ GERÇEKLEġĠR  

  

 

ġekil 4.15: Tuğla Üretim Prosesi AkıĢ ġeması 

 

 

BeĢiger Yardımıyla 

Makine Dairesine Gelir 

 
Toprak Paletlerle Ġlerler  

Tezek Kırıcıya Gelir 

(Toprak parçalara 

ayrılır) 

Toprak Paletlerle İlerler 

Öğütücüyü  Gelir (Toprak 

burada öğütülür) 

Toprak Paletlerle Ġlerler  

Düz KarıĢtırıcıya Gelir 

(Toprak su ile 

nemlendirilir) 

Toprak Paletlerle İlerler 

Valse Gelir (Tüm 

zararlı maddeler ezilir) 

Toprak Paletlerle Ġlerler  

Yıldız KarıĢtırıcıya Gelir 

(Toprak su ile yoğrulur) 

Toprak Paletlerle İlerler 

Üretimi Sağlayan 

Ana Makineye 

Gelir (Katı yoğun 

toprak olur) 

Kalıp Makinesine 

Gelir (Kalıp 

Çıkarılır) 

Kesiciye Gelir 

(Kalıplar 

Kesilir) 

YaĢ Tuğla 

Kurutulur 

Kurutulan 

Tuğla PiĢirilir 

(Fırınlanır) 
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4.3. Örnek Tuğla ĠĢletmesinde Maliyet Muhasebesi Modeli: 

 Ele aldığımız tuğla iĢletmesinde üretim süreci izlenmiĢ, üretimin hangi 

evrelerden geçtiği ve mamul ortaya çıkana kadar hangi iĢlemlere tabi tutulduğu 

gözlemlenmiĢtir. Elde edilen verilere göre maliyet oluĢumları saptanarak tuğla 

üretim iĢletmelerinde maliyet sistemi kurulmaya çalıĢılmıĢtır.   

 Maliyet sistemi kurulurken fiili ve tam maliyet esası benimsenmiĢ, stok 

değerleme yöntemi olarak ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi alınmıĢtır. Muhasebe 

kayıtları tekdüzen hesap planının 7/A seçeneğine göre yapılmıĢ olup, vergisel 

ayrıntılara girilmemiĢtir. Maliyet sistemi kurulurken, maliyetler yıllık alınmıĢ ve 

buna göre muhasebe kayıtları yapılmıĢtır. Giderler, ayrıca aylık olarak da 

gösterilmiĢtir.   

 Bu kapsamda maliyet sistemi kurulurken;  ilk olarak iĢletmedeki gider yerleri 

tespit edilerek, maliyet oluĢumları saptanmıĢ, aynı zamanda maliyet oluĢumlarının 

muhasebe kayıtları yapılmıĢ, ortaya çıkan giderler gider yerlerine dağıtılmıĢ ve en 

son olarak da üretim maliyetleri üretilen tuğla çeĢit ve miktarına göre mamullere 

yüklenmiĢtir. 

 

     4.3.1. Örnek ĠĢletmede Gider Yerlerinin Belirlenmesi: 

 Ele aldığımız tuğla üretim iĢletmesinde tuğla üretimi; eski tip fırınlama 

sistemi olan hoffman piĢirme sistemine göre, kurutma iĢlemi doğal yollarla açık ve 

kapalı alanlarda ve üretim yöntemi olarak da emek yoğun bir biçimde yapılmaktadır.  

 Tuğla üretim kademeleri Ģu Ģekildedir: 

 * Hammadde hazırlanması 

 *ġekillendirme  

 *Kurutma 

 *PiĢirme  

 *Ambalajlama ve sevk 
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 Üretim prosesi ve tuğla üretim kademeleri incelendiğinde,  Esas Üretim Gider 

Yerleri Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

*10-ESAS ÜRETĠM GĠDER YERLERĠ 

    *10.10-Hazırlama ve ġekillendirme 

    *10.20-PiĢirme 

 Esas üretim gider yeri, mamulün bizzat üretildiği, ortaya çıktığı bir birimdir. 

Örnek iĢletmemizde  hazırlama-Ģekillendirme ve piĢirme olarak iki esas üretim gider 

yeri bulunmaktadır.  

 Hammaddenin hazırlanması ve Ģekillendirilmesi aynı birimde meydana 

geldiği için tek gider yeri olarak ele alınmıĢtır. Kurutma ile ilgili fazla bir gider 

olmadığı için bir gider yeri açılmamıĢtır. Daha çok kurutma ile ilgili iĢçi giderleri 

olduğundan bu iĢçi giderleri de Hazırlama-ġekillendirme ve PiĢirme gider yerlerine 

dağıtılmıĢtır.  

 Fırınlama olarak PiĢirme gider yeri açılmıĢtır. PiĢirme ile ilgili tüm giderler 

burada toplanmıĢtır. Ayrıca üretilen tuğlanın sevki ile ilgili ayrı bir gider yeri 

açılmamıĢ sevk ile ilgili giderler ufak tutarlarda olduğu için PiĢirme gider yerine 

dağıtılmıĢtır.  

 Örnek iĢletmemizde üretim prosesi incelendiğinde, her hangi bir Yardımcı 

Üretim Gider Yeri belirlenememiĢtir.  

 Ele aldığımız örnek iĢletme incelendiğinde, Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir.  

*30-YARDIMCI HĠZMET GĠDER YERLERĠ 

     *30.10-Bakım ve Onarım 

 Bakım onarım gider yeri, fabrika ve üretim süreci ile ilgili olan tüm makine, 

teçhizatın gerekli bakım ve onarımının yapıldığı gider yeridir.  

ĠĢletmenin bakım onarım ile ilgili iĢlemleri, iĢletmenin kendi bünyesindeki 

iĢçiler tarafından yapıldığı için ve her yıl bakım onarım ile ilgili rutin malzemeler 

alındığından ve kullanıldığından bu gider yeri açılmıĢtır. Ayrıca ilerde iĢletme eğer 
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hoffman fırınlama sisteminden Tünel fırınlama sistemine geçecek olursa bu gider 

yerinin önemi daha da artacaktır.  

 Yardımcı hizmet gider yeri olarak baĢka gider yeri bulunmamaktadır. Mesela 

Yemekhane gider yeri yoktur. Nedenine gelecek olursak;  Boyabat tuğla sanayinde 

çalıĢanların genelde mevsimlik iĢçi olarak çalıĢması ve bu çalıĢanlarında dar kesimli 

olmalarından ve iĢletmelerin maliyet politikaları yüzünden fabrikada iĢçilere yemek 

verilmemekte, iĢçiler öğlen arası yemeklerini azık Ģeklinde getirmektedir. Bu yüzden 

iĢletmemizde böyle bir gider yerine ihtiyaç bulunmamaktadır.  

 Ele aldığımız örnek iĢletme incelendiğinde, Üretim Yerleri Yönetimi Gider 

Yeri belirlenememiĢtir.  

 Dönem gider yerleri ise aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir: 

*70-GENEL YÖNETĠM GĠDER YERĠ 

*80-FĠNANSMAN GĠDER YERĠ 

 Dönem gider yerlerine bakıldığında araĢtırma ve geliĢtirme gider yerinin 

olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise; örnek iĢletmede tuğlanın daha iyi kaliteli 

nasıl üretilebilir hesabının yapılmadığı, önemli olan maliyetleri düĢük tutup piyasada 

rekabet etmek olduğu için araĢtırma geliĢtirme ile ilgili hiçbir harcama yapılmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu yüzden AraĢtırma ve GeliĢtirme Gider Yeri açılmamıĢtır.  

 Çok tuhaftır ki, pazarlama satıĢ ve dağıtım ile ilgili ayrı bir birim kurulmamıĢ 

olup, bunun için tek bir çaba gösterilmemiĢtir. Firmalar kurumsallaĢamadıkları için 

üretilen tuğlanın pazarlama ve satıĢını iĢletme sahipleri yapmaktadır. Örnek 

iĢletmemizde de durum bu Ģekildedir. Bu nedenle Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Gider 

Yeri açılmamıĢtır. 

 Örnek tuğla iĢletmemizde, gider yerlerinin tamamını bir tabloda gösterecek 

olursak Ģu Ģekilde olacaktır: (Tablo4.1) 
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    Tablo 4.1: Örnek Tuğla Üretim ĠĢletmesinde Belirlenen Gider Yerleri 

 

Üretimle Ġlgili Gider Yerleri 

 

 

Dönem Gider Yerleri 

Esas Üretim Gider 

Yerleri 

Yardımcı Hizmet Gider 

Yeri 

 70-Genel Yönetim Gider  

      Yeri 

 

 80-Finansman Gider Yeri  10.10-Hazırlama-                     

ġekillendirme 

 10.20- PiĢirme 

30.10- Bakım Onarım 

 

     4.3.2. Maliyet OluĢumlarının Tespiti, Muhasebe Kayıtları ve Gider Yerlerine 

Dağıtımı: 

 Örnek modelimizi oluĢtururken ilk baĢta giderler belirlenmiĢ, muhasebe 

kayıtları yapılmıĢ ve ardından da bu giderler gider yerlerine dağıtılmıĢtır. Maliyet 

oluĢumları tespit edilirken, genel olarak giderlerin çeĢitlerine göre 

sınıflandırılmasından yola çıkılarak hareket edilmiĢtir. Muhasebe kayıtlarında ilgili 

katma değer vergisi (KDV) ve diğer vergiler ihmal edilmiĢ olup bazı tutarlar 

yuvarlanmıĢtır. Giderlerin muhasebeleĢtirilmesi eĢ zamanlı kayıt sistemine göre 

yapılmıĢ olup, yevmiye kaydının hemen devamında giderin çeĢidi ve gider yeri 

gösterilmiĢtir.  

  

 4.3.2.1. Ġlk Madde ve Malzeme Gideri: 

 Tuğla üretiminin ana hammaddesi topraktır. Toprak, üretimde üretilen tuğla 

ile doğrudan bağlantı kurulabilen bir hammadde olup, direkt ilk madde ve 

malzemedir. Yardımcı malzeme olarak ise kömür bulunmaktadır. Kömür tuğlanın 

piĢirilmesi için fırınlamada gerekli olan bir yardımcı malzemedir. Üretilen tuğla ile 

doğrudan bağlantı kurulamayan bir ilk madde ve malzemedir. Yani endirekt 

malzemedir. Birde iĢletme malzemesi olarak bakım onarımda kullanılmak üzere iki 

çeĢit yağ bulunmaktadır. Bunlarda iĢletme malzemeleridir. Bu iĢletme malzemeleri 

makinelerin bakım onarımında kullanılmaktadır.  
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Ġlk olarak, toprağın maliyetinden baĢlanmıĢ ve akabinde kömür maliyetleri 

tespit edilerek son olarak da iĢletme malzemelerinin tespiti yapılmıĢtır.  

 

     4.3.2.1.1. Hammadde Toprak: 

 Hammadde olarak toprak, fatura karĢılığı bu iĢi yapan firmalardan satın 

alınabildiği gibi iĢletmeler kendi toprağını kendi sağlayabilmektedirler. Örnek 

iĢletmemizde, ikinci durum söz konusudur. Yani örnek iĢletmemiz, Devlet Orman 

ĠĢletme Müdürlüğünden, hammadde olarak killi toprağı çıkarabileceği bir yeri, 

mülkiyetini almadan 2011 yılı sonu 2012 yılı baĢında kiralamıĢtır. Bu yüzden, toprak 

fabrikaya gelen kadar tüm maliyetler hammadde maliyetine eklenecektir. 2012 

yılında yapılan maliyetler Ģu Ģekildedir: 

* Devlete kiralama bedeli olarak 60.000TL ödenmiĢtir.  

* Kapasite raporu düzenletilmiĢ ve 250TL ödenmiĢtir.  

* Vize ücreti 100TL ödenmiĢtir.  

* Devlet hakkı Orman Özel Ġdare Köyler Birliğine 5.830TL ödenmiĢtir.  

* Arazi izin belgesi için 5.940TL ödenmiĢtir.  

* Mühendislik ücreti için 6.000TL ödenmiĢtir.  

Bunlar için yapılan ödemelerin toplamı 78.120TL‟dir.  

Bunlar için yapılan tüm ödemeler hammadde maliyetine eklenecektir. 

Yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      78.120 

     150.01 Hammadde Toprak   78.120 

 

  100 KASA/102 BANKALAR HS.       78.120 

-------------------------/----------------------------------- 

 Hammadde toprağın kiralanan yerden çıkarılması için,  iĢ makinesi olarak 

Kato adı verilen bir araç kullanılmakta olup bunda bir operatör iĢçi çalıĢmaktadır. Bu 

iĢ makinesi iĢletmenin kendinin olmayıp, baĢka bir iĢletmeyle ortak kullanılmıĢ ve o 
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iĢletmeye bunun için bir bedel ödenmiĢtir. O araçta çalıĢan iĢçide diğer firmanın 

iĢçisidir. 2012 yılında,   bu hizmetleri aldığımız iĢletmeye 47.200TL ödenmiĢtir. Bu 

maliyetin muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      47.200 

     150.01 Hammadde Toprak   47.200 

 

    100 KASA/102 BANKALAR/320 SATICILAR HS.     47.200 

-------------------------/----------------------------------- 

 ĠĢ makinesi ile çıkarılan toprak, iĢletmenin kendi kamyonu ve bu kamyonu 

kullanan kendi personeli ile fabrikaya taĢınmaktadır. TaĢıtın yaklaĢık değeri 

70.000TL‟dir. Aracın yakıt gideri, amortisman gideri, motorlu taĢıtlar vergisi, 

zorunlu trafik sigortası ve iĢçiye ödenen ücretler hammadde maliyetine eklenecektir.  

 2012 yılında bu taĢıt ile ilgili 99.700TL akaryakıt harcandığı tespit edilmiĢtir. 

Bu maliyetin muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      99.700 

     150.01 Hammadde Toprak   99.700 

 

    100 KASA/102 BANKALAR/320 SATICILAR HS.     99.700 

-------------------------/----------------------------------- 

 Aracın amortisman gideri olarak, kullanım ömrü ilgili kanun maddesine göre 

5 yıl olup %20 amortisman ayrılacaktır. 70.000TL değeri olan taĢıt için ayrılacak 

amortisman tutarı 14.000TL‟dir.(70.000TL/5) Yapılacak muhasebe kaydı Ģu 

Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      14.000 

     150.01 Hammadde Toprak   14.000 

 

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HS.      14.000 

          257.01 TaĢıt Amortismanları 14.000 

-------------------------/----------------------------------- 

 2012 yılında, aracın motorlu taĢıtlar vergisi 1.875TL ödenmiĢtir. Bu 

maliyetin muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 
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---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      1.875 

     150.01 Hammadde Toprak  1.875 

 

    100 KASA/102 BANKALAR           1.875 

-------------------------/----------------------------------- 

2012 yılında, aracın zorunlu trafik sigortası 640TL ödenmiĢtir. Bu maliyetin 

muhasebe kaydı Ģöyle olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      640 

     150.01 Hammadde Toprak  640 

 

    100 KASA/102 BANKALAR            640 

-------------------------/----------------------------------- 

 Kamyonda çalıĢan iĢçiye aylık brüt 1000TL ücret tahakkuk etmiĢ olup; SGK 

iĢveren payı ve SGK iĢveren iĢsizlik payı dahil, iĢletmeye toplam maliyeti aylık 

1.205TL, yıllık ise 14.460TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak muhasebe kaydı Ģu 

Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.      14.460 

     150.01 Hammadde Toprak   14.460 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

-------------------------/----------------------------------- 

Ambardan çekilen ilk madde ve malzemeler direkt malzeme türünde ise 

safhanın direkt ilk madde malzeme maliyetini oluĢtururlar. Ancak çekilen ilk madde 

ve malzemeler dolaylı malzeme türünden ise safhanın genel üretim maliyetinin bir 

parçası olurlar (Civelek, 2002: 283). 

 Kiralanan yerden toplam ne kadar miktarda, hammadde olarak toprak 

çıkabileceği tam olarak bilinmemektedir. Bu kiralanan yerdeki toprak kalitesiyle 

ilgili bir durum olduğu, tamamen Ģansa bağlı olduğu dile getirilmektedir. ĠĢletme 

yetkililerinden alınan bilgilere göre 2013 yılı sonuna kadar bu kiralanan yerden 

toprak çıkabileceği söylenmektedir. Bu durumda direkt ilk madde ve malzeme gideri 

Ģu Ģekilde tespit edilecektir: 
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150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABINA bakıldığında, hammadde 

toprak olarak, toplam 255.995TL maliyet birikmiĢtir. Devlete ödenen kira bedeli ve 

diğer ödenen harç ve benzeri ödemelerin tamamı 2012 yılında 

giderleĢtirilmeyecektir. Çünkü 2013 yılında da bu yerden toprak çıkartma iĢlemi 

devam etmektedir. YaklaĢık olarak bu bedelin yarısı yani 39.060TL (78.120TL/2) 

kısmı dikkate alınacaktır. Dönem sonunda bu maliyetlerin giderleĢtirilmesi Ģu Ģekilde 

olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

710 DĠREKT ĠLK MADDE ve MALZEME GDR.      216.935 

      

 

    150 ĠLK MADDE ve MALZEME HESABI               216.935 

          150.01 Hammadde Toprak    216.935 

 

Gider ÇeĢidi 

  0-Ġlk madde ve malzeme gideri     216.935 

  Gider Yeri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme216.935 

 

-------------------------/----------------------------------- 

(255.995TL-39.060TL=216.935TL) 

 

Bu üretimde kullanılan toprağın gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Hammadde olarak toprak, üretimde sadece esas üretim gider yeri olarak, 

10.10-Hazırlama ve ġekillendirme esas üretim gider yerine aittir. Yani 216.935TL bu 

gider yerine yüklenmiĢtir.  

 2012 yılında kiralanan yerden 40.470 metreküp toprak çekilmiĢ olup bunun 

tamamı üretimde kullanılmıĢtır. Aylar itibariyle üretimde kullanılan toprak miktarları 

Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.2) 
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Tablo 4.2: Örnek ĠĢletmede Aylar Ġtibariyle Üretimde Kullanılan Toprak  

Miktarları      

Ocak   = 0 Temmuz=5.750m
3
 

ġubat   =0 Ağustos =5.750m
3
 

Mart    = 3.150 m
3
 Eylül       =4.700m

3
 

Nisan   =3.370m
3
 Ekim      =3.300m

3
 

Mayıs   =4.600m
3
 Kasım    =2.300m

3
 

Haziran=5.700m
3
 Aralık    =1.850m

3
   

   

Aylar itibariyle direkt ilk madde ve malzeme giderinin tespiti Ģu Ģekilde 

olacaktır: 

 Birim m
3 

baĢına düĢen tutar=216.935TL/40.470m
3 

= 5,36TL/m
3 

 
Bu birim tutar, üstteki belirtilen m

3 „
ler ile çarpılarak her ayın direkt ilk madde 

ve malzeme gideri bulunur. Yani Ģu Ģekilde olur: (Tablo 4.3) 

      Tablo 4.3: Örnek ĠĢletmede Aylar Ġtibariyle Direkt Ġlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 

Ocak   = 0 Temmuz=30.820TL 

ġubat   =0 Ağustos =30.820TL 

Mart    = 16.885TL Eylül      =25.192TL 

Nisan   =18.063TL Ekim      =17.688TL 

Mayıs   =24.656TL Kasım    =12.335TL 

Haziran=30.552TL Aralık    =  9.924TL 

      Toplam= 216.935TL 

 Ocak ve Ģubat aylarında üretim olmadığı için, bu aylarda direkt ilk madde ve 

malzeme gideri oluĢmamıĢtır.  
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     4.3.2.1.2. Yardımcı Malzeme Kömür: 

Tuğla üretim aĢamasında, yaĢ tuğla kurutulduktan sonra, fırınlara piĢirilmesi 

için yerleĢtirilmektedir. Fırınların ısıtılmasında kömür kullanılmaktadır. ĠĢletme 2012 

yılı içerisinde 2.550ton linyit kömürü almıĢtır. Linyit kömürü alıĢ fiyatları, dolar 

üzerinden olduğu için kur farklarından ve maliyetlerden kaynaklanan nedenlerden 

dolayı, kömür dönem-dönem farklı fiyatlardan alınmıĢtır. Kömür alıĢları aĢağıdaki 

gibidir: (Tablo 4.4) 

     Tablo 4.4: Örnek ĠĢletmede Kömür AlıĢ Miktar ve Fiyatları 

Miktar Birim Fiyat Tutar 

550Ton 

750Ton 

650Ton 

600Ton 

220TL 

230TL 

240TL 

250TL 

121.000TL 

172.500TL 

156.000TL 

150.000TL 

 

Toplam 2.550ton kömür alınmıĢ olup toplam maliyeti 599.500TL‟dir. 

Yardımcı malzeme olarak kömürün, alıĢ kayıtları Ģu Ģekilde olacaktır. 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.              599.500 

     150.02 Yardımcı Malzeme Kömür 599.500 

 

    100 KASA/102 BANKALAR/320 SATICILAR HS.     599.500  

-------------------------/----------------------------------- 

2012 yılı içerisinde kömürün 2.500tonu tüketilmiĢtir. Ortalama maliyet 

yöntemini benimsediğimiz için, tüketilen kömürün maliyeti Ģu Ģekilde olacaktır: 

Birim maliyet = Toplam maliyet/Toplam miktar 

  = 599.500TL/2.550Ton 

  =235,10TL/Ton 
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2.500Ton tüketildiği için, tüketilen kömürün maliyeti: 

 235,10TL/Ton*2.500Ton= 587.750TL‟dir.  

Tüketilen kömürün, dönem sonu giderleĢtirilmesi kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ   587.750 

     730.01 Ġlk Madde Malzeme Gideri 587.750 

      

 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.              587.750 

       150.02 Yardımcı Malzeme Kömür 587.750 

 

  Gider ÇeĢidi 

  0- Ġlk Madde ve Malzeme Gideri 587.750 

  Gider Yerleri 

  10.20- PiĢirme                              587.750 

 

-------------------------/----------------------------------- 

 

Bu üretimde kullanılan kömürün gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

 

Yardımcı malzeme olarak kömür, üretimde sadece esas üretim gider yeri 

olarak, 10.20-PiĢirme esas üretim gider yerine aittir. Yani 587.750TL bu gider yerine 

yüklenmiĢtir.  

2012 yılında tüketilen 2.500ton kömürün aylar itibariyle dağılımı Ģu 

Ģekildedir: (Tablo 4.5) 

     Tablo 4.5: Örnek ĠĢletmede Tüketilen Kömürün Aylar Ġtibariyle Dağılımı 

Ocak   = 0 Temmuz=350Ton 

ġubat   =0 Ağustos =350Ton 

Mart    = 200Ton Eylül      =300Ton 

Nisan   =217Ton Ekim      =217Ton 

Mayıs   =283Ton Kasım    =141Ton 

Haziran=335Ton Aralık    =107Ton 
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 Aylar itibariyle tüketilen kömürün TL cinsinden tespiti Ģu Ģekilde olacaktır: 

 Birim ton baĢına düĢen tutar= 587.750TL/2.500ton= 235.10TL/ton 

 Bu birim tutar, üstteki belirtilen aylık ton miktarları ile çarpılarak her ayın 

tüketilen kömür maliyeti bulunur. Yani Ģu Ģekilde olur: (Tablo 4.6) 

     Tablo 4.6: Örnek ĠĢletmede Tüketilen Kömür Maliyetinin Aylar Ġtibariyle 

Dağılımı 

Ocak   = 0 Temmuz=82.285TL 

ġubat   =0 Ağustos =82.285TL 

Mart    = 47.020TL Eylül      =70.530TL 

Nisan   =51.016TL Ekim      =51.017TL 

Mayıs   =66.533TL Kasım    =33.149TL 

Haziran=78.759TL Aralık    = 25.156TL 

      Toplam= 587.750TL 

 Ocak ve Ģubat aylarında üretim olmadığı için, o aylarda kömür 

tüketilmemiĢtir.  

 

     4.3.2.1.3. Diğer ĠĢletme Malzemeleri: 

Örnek iĢletmemiz, diğer iĢletme malzemesi olarak, bakım onarımda 

kullanmak üzere, 140 numara yağ ve gres yağını stokta bulundurmaktadır. ĠĢletmenin 

2012 yılında diğer iĢletme malzemesi alıĢları Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.7) 

     Tablo 4.7: Örnek ĠĢletmede Diğer ĠĢletme Malzemeleri AlıĢ Miktar ve Fiyatları 

140 Numara Yağ Gres Yağı 

Miktar B.Fiyat Tutar Miktar B.Fiyat Tutar 

3varil 

(60kg) 

140TL 420TL 8 teneke 

(144kg) 

200TL 1.600TL 
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 140 numaralı yağdan, bir varil 20kg gelmekte olup 3 varil alınmıĢ; Gres 

yağından ise bir tenekesi 18kg gelmekte olup 8 teneke alınmıĢtır. 

 Diğer iĢletme malzemesi olarak, 140 numara yağ ve gres yağının alıĢ kayıtları 

Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.          2.020      

     150.03 Diğer ĠĢletme Malzemesi         2.020 

 150.03.01 Yağ 140 Numara      420 

 150.03.02 Gres Yağı    1.600 

 

    100 KASA/102 BANKALAR/320 SATICILAR HS.       2.020  

-------------------------/----------------------------------- 

2012 yılı içerisinde gres yağının 5 tenekesi, 140 numaralı yağın ise 50 kg mı 

makinelerin bakım onarımı için tüketilmiĢtir. Tüketilen 140 numaralı yağ ve gres 

yağının maliyetleri Ģu Ģekilde olacaktır: 

5 Teneke gres yağı * 200TL= 1.000TL 

50 Kg 140 numara yağ*7TL=    350TL 

             Toplam=1.350TL 

Dönem sonu tüketilen gres yağı ve 140 numaralı yağın giderleĢtirilmesi kaydı 

Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ   1.350 

     730.01 Ġlk Madde Malzeme Gideri  

 

150 ĠLK MADDE VE MALZEME HS.              1.350 

       150.03 Diğer ĠĢletme Malzemesi         1.350 

         150.03.01 Yağ 140 Numara    350 

         150.03.02 Gres Yağı       1.000    

 

  Gider ÇeĢidi 

  0- Ġlk Madde ve Malzeme Gideri 1.350 

  Gider Yerleri 

  30.10- Bakım ve Onarım              1.350 

 

-------------------------/----------------------------------- 
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 Makinelerin bakım onarımı için kullanılan, 140 numaralı yağ ve gres yağının, 

gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

 Diğer iĢletme malzemesi olarak gres yağı ve 140 numaralı yağ, bakım ve 

onarımda sadece yardımcı hizmet gider yeri olarak, 30.10-Bakım ve Onarım 

yardımcı hizmet gider yerine aittir. Yani 1.350TL bu gider yerine yüklenmiĢtir. 

 Tüketilen diğer iĢletme malzemelerini aylık olarak saptayacak olursak; 

üretimin yapılmadığı ocak ve Ģubat ayı hariç diğer aylara eĢit Ģekilde 

paylaĢtırabiliriz. Yani 1.350TL/10 =135TL her ay tüketilen diğer iĢletme malzemesi 

tutarıdır.  

 

 4.3.2.2. ĠĢçi Ücret ve Giderleri: 

 Teknolojik geliĢmeler ne kadar ileri düzeye ulaĢırsa ulaĢsın üretimin 

gerçekleĢtirilmesinde iĢgücü faktörü önemli bir rol oynamaktadır (Atamanalp, 

Karcıoğlu ve Orhan, 2001: 139). Ücret, bir yandan iĢletmede üretkenlik ve verimi 

artıran bir araç rolü oynarken, diğer yandan da çalıĢanı iĢletmeye bağlayan ekonomik 

bir motivasyon aracıdır (Ergül, 2006: 18). Uygulanan ücret politikası iĢletmede 

bulunan her çalıĢan tarafından kolayca anlaĢılır nitelikte ve açıklıkta olmalıdır 

(Albayrak, 1978: 11). 

 Boyabat‟taki tuğla sektöründe, kullanılan teknolojinin kendini 

yenileyememesinden dolayı insan emeği yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 

tuğla fabrikaları bünyelerinde yoğun iĢçi çalıĢtırmaktadırlar. Üretim doğal Ģartlara 

bağlı olduğu için, çalıĢma; mevsimlik çalıĢma Ģeklinde yapılmaktadır. Doğa 

Ģartlarının uygun olduğu mevsimlerde tam kapasite çalıĢılmakta, soğuk ve yağıĢlı 

mevsimlerde üretim azalmakta veya hiç yapılamamaktadır. ÇalıĢılan gün sayısı 

mevsime, o yılki iklim Ģartlarına göre değiĢiklik gösterebilmektedir. Yani çalıĢılan 

gün sayısı aylara göre farklılık göstermektedir.  

 Örnek modelimizde ele aldığımız örnek iĢletme, 2012 yılında mevsimsel 

Ģartlara bağlı olarak 10 ay çalıĢmıĢ olup, tüm aylarda tam kapasite ile çalıĢamamıĢtır. 

ÇalıĢan iĢçiler, gelir düzeyi düĢük, ilkokul mezunu iĢçilerden oluĢup iĢçilerin tamamı 

12 ay bir fiil çalıĢtırılamamaktadır. Genelde taĢeron diye ifade edilen biçimde bu 

iĢçiler çalıĢtırılmaktadır. Bu yıl çalıĢan iĢçiler belki gelecek yıllarda baĢka bir 
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fabrikada çalıĢabilirler. Boyabat tuğla sektöründe çavuĢluk sistemi diye ifade edilen 

bir sistem olup, çavuĢun kendine bağlı bir ekibi bulunmaktadır. Bu çavuĢ nere ile 

anlaĢmıĢ ise, iĢçileri kendi bulup fabrikaya getirmekte ve iĢçilerin fabrikada 

çalıĢmasını bu çavuĢ sağlamaktadır. Bu yüzden taĢeron iĢçilerin, her ay, aynı net bir 

ücreti yoktur. Bu iĢçilerin ücretleri, sağlam üretilen tuğla miktarına göre 

belirlenmektedir.  

 

      4.3.2.2.1. Sabit Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilik Giderleri  

 ĠĢletme bünyesinde çalıĢtırılan ve bu çalıĢan iĢçilere ücretleri, sabit bir tutar 

üzerinden ödenen iĢçiler ve iĢçilerin sayıları Ģöyledir: (Tablo 4.8) 

     Tablo 4.8: Örnek ĠĢletmede ĠĢçilik Ücretleri Sabit Tutarlarda Belirlenen ĠĢçiler ve 

Sayıları 

ĠĢçinin ÇalıĢtığı Birim veya Yaptığı ĠĢ ĠĢçi Sayısı 

 Traktörlerde çalıĢan 

 Saha temizliğinde çalıĢan 

 Tuğla piĢirme aĢçısı olarak çalıĢan 

 Fırınlamada kömür kırmada çalıĢan 

 Bakım onarımdan sorumlu 

 Saha çavuĢu olarak çalıĢan 

 Kepçede çalıĢan 

 Ġmalat makinesinde çalıĢan 

 Kamyon Ģoförü 

 Külcü (kömür atıklarını temizleyen) 

 Kapıcı (fırında tuğlanın piĢmesi için kapıyı ören) 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

  

 ġimdi bu iĢçilikler tek-tek ele alınıp, iĢçilik giderleri saptanacak, muhasebe 

kaydı yapılacak ve gider yerlerine dağıtılacaktır. 

 *Traktörde çalıĢan iĢçilerle aylık brüt 1.000TL ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  

bu iĢçiler üretimin olduğu 10 ay çalıĢtırılmıĢtır.  
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 1.000TL*10ay= 10.000TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 205TL‟dir. 

Bir traktör iĢçisinin aylık maliyeti 1.205TL olup, yıllık on ay çalıĢtığı için 

12.050TL‟dir. 8 iĢçi çalıĢtığı için, 8*12.050=96.400TL bir yıllık traktör iĢçilerinin 

maliyetidir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ H.S     80.000 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      16.400 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 16.400 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               96.400 

  Gider Yerleri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme 48.200 

  10.20- PiĢirme             48.200       

 

-------------------------/----------------------------------- 

Traktörlerde çalıĢan iĢçilerle ilgili olarak, iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik 

payları, üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığı için, 16.400TL genel üretim 

giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Traktörde çalıĢan iĢçiler hazırlanan hammaddeyi ranzalardan alarak kurutma 

alanlarına traktörlerle götürmekte, sonrasında tuğla kuruduktan sonra oradan alıp 

piĢirilmek için fırınların önüne götürmektedirler. Bu yüzden iki gider yerinde de 

ortak çalıĢtıkları için yarı yarıya gider yerlerine paylaĢtırılmıĢtır. 48.200TL‟lik kısmı 

10.10-Hazırlama ve ġekillendirmeye, 48.200TL‟lik kısmı da 10.20- PiĢirme gider 

yerine yüklenmiĢtir. 

Bu traktör iĢçilerine tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak izleyecek 

olursak; ocak ve Ģubat ayında üretim olmadığı için, bu tutar geriye kalan 10 aya eĢit 

bir Ģekilde dağıtılacaktır.   
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*Saha temizliğinde çalıĢan iĢçilerle, aylık brüt 900TL karĢılığı anlaĢılmıĢ 

olup, bu iĢçiler üretimin olduğu 10 ay çalıĢtırılmıĢlardır.  

900TL*10ay= 9.000TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 193TL‟dir. 

Saha temizleyen bir iĢçisinin aylık maliyeti 1.093TL olup, yıllık on ay çalıĢtığı için 

10.930TL‟dir. 4 iĢçi çalıĢtığı için, 4*10.930=43.720TL bir yıllık sahayı temizleyen 

iĢçilerinin maliyetidir. 

 Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      43.720 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 43.720 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               43.720 

  Gider Yerleri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme 21.860 

  10.20- PiĢirme             21.860       

 

-------------------------/----------------------------------- 

Saha temizliğinde çalıĢan iĢçilere ödenen ücretler, üretimle doğrudan bağlantı 

kurulamadığı için, 43.700TL genel üretim giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Saha temizliğinde çalıĢan iĢçiler ortaya çıkan fireleri (yere düĢen kırılan zarar 

gören tuğlaları) çalıĢma sahalarından temizlerler.  Bu yüzden iki gider yerinde de 

ortak çalıĢtıkları için yarı yarıya gider yerlerine paylaĢtırılmıĢtır. 21.860TL‟lik kısmı 

10.10-Hazırlama ve ġekillendirmeye, 21.860TL‟lik kısmı da 10.20- PiĢirme gider 

yerine yüklenmiĢtir. 
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Bu saha temizliğinde çalıĢan iĢçilerin, tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık 

olarak izleyecek olursak; ocak ve Ģubat ayında üretim olmadığı için, bu tutar geriye 

kalan 10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   

*Tuğla piĢirmede çalıĢan piĢirme aĢçısı iĢçilerle, aylık brüt 1.400TL ücret 

karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçiler üretimin olduğu 10 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

1.400TL*10ay= 14.000TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 300TL‟dir. 

Bir piĢirme aĢçının aylık maliyeti 1.700TL olup, yıllık 10 ay çalıĢtığı için 

17.000TL‟dir. 2 iĢçi çalıĢtığı için, 2*17.000=34.000TL bir yıllık piĢirme aĢçılarının 

maliyetidir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ H.S     28.000 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.        6.000 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 6.000 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               34.000 

  Gider Yerleri 

  10.20- PiĢirme            34.000       

-------------------------/----------------------------------- 

PiĢirme aĢçısı olarak çalıĢan iĢçilerle ilgili olarak, iĢveren payı ve iĢveren 

iĢsizlik payları, üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığı için, 6.000TL genel üretim 

giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Fırın piĢirme aĢçıları, tuğlanın piĢmesi için fırınlama bölümünde çalıĢan 

iĢçilerdir.  Bu yüzden 34.000TL,  10.20- PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir. 

Bu fırın piĢirme aĢçısı iĢçilerine, tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık 

olarak izleyecek olursak; ocak ve Ģubat ayında üretim olmadığı için, bu tutar geriye 

kalan 10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   
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*Fırınlama bölümünde, kömür kırmada çalıĢan iĢçiyle, aylık brüt 1.000TL 

ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçi üretimin olduğu 10 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.000TL*10ay= 10.000TL iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 205TL‟dir. 

Bu iĢçisinin aylık maliyeti 1.205TL olup, yıllık on ay çalıĢtığı için, yıllık maliyeti 

12.050TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      12.050 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 12.050 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               12.050 

  Gider Yerleri 

  10.20- PiĢirme             12.050       

 

-------------------------/----------------------------------- 

Fırının yanmasında lazım olan kömürün hazırlanmasında;  kömür kırma iĢçisi 

olarak çalıĢan iĢçiye, tahakkuk eden ücret, üretilen tuğla ile doğrudan bağlantı 

kurulamadığı için, 12.050TL genel üretim giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Kömür kırma iĢçisi, tuğlanın piĢmesi için fırınlama bölümünde çalıĢan iĢçidir.  

Bu yüzden 12.050TL,  10.20- PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir. 

Bu kömür kırma iĢçisine tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak; ocak ve Ģubat ayında üretim olmadığı için, bu tutar geriye kalan 

10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   

*Bakım onarımdan sorumlu iĢçiyle, aylık brüt 1.500TL ücret karĢılığı 

anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçi 12 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.500TL*12ay= 18.000TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 322TL‟dir. 
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Bu bakım onarım iĢçisinin aylık maliyeti 1.822TL olup, yıllık 12 ay çalıĢtığı için 

21.864TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      21.864 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 21.864 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               21.864 

  Gider Yerleri 

  30.10- Bakım ve Onarım                21.864 

         

 

-------------------------/----------------------------------- 

 Bakım onarımda çalıĢan iĢçi, üretimde kullanılan makine ve diğer 

malzemelerin bakım onarım iĢlerini yapmaktadır. Tahakkuk edilen iĢçi ücretleri,  

üretilen tuğla ile doğrudan bağlantı kurulamadığı için 21.864TL genel üretim 

giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

21.864TL, bakım onarım ile ilgili ayrı bir gider yeri açıldığı için, 30.10Bakım 

Onarım gider yerine yüklenmiĢtir.   

 Bakım onarım iĢçisi ile ilgili, tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak;  bu tutar 12‟ye bölünerek her aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.  

*Saha çavuĢu olarak çalıĢan iĢçilerle, aylık brüt 1.400TL ücret karĢılığı 

anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçiler 12 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.400TL*12ay= 16.800TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 300TL‟dir. 

Bir saha çavuĢunun aylık maliyeti 1.700TL olup, yıllık 12 ay çalıĢtığı için 

20.400TL‟dir. 2 çavuĢ çalıĢtığı için, 2*20.400TL=40.800TL bir yıllık saha 

çavuĢlarının iĢçilik maliyetidir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu 

Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      40.800 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 40.800 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               40.800 

  Gider Yerleri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme 20.400 

  10.20- PiĢirme             20.400 

         

 

-------------------------/----------------------------------- 

Saha çavuĢu olarak çalıĢan iĢçilerden biri; imalat kısmının, diğeri de piĢirme 

kısmının kontrolünden sorumludur. Bu iĢçilerle ilgili tahakkuk eden iĢçilik giderleri 

üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığı için 40.800TL genel üretim gideri 

hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Bir saha çavuĢu hazırlama ve Ģekillendirme kısmından, diğeri de piĢirme 

kısmından sorumlu olduğu için; 20.400TL‟lik kısmı 10.10-Hazırlama ve 

ġekillendirmeye, 20.400TL‟lik kısmı da 10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

 Sahadan sorumlu iĢçilere tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak; bu tutar 12 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   

*Hammaddenin hazırlanmasında, toprağın imalat kısmına alınabilmesi için, 

operatör olarak kepçede çalıĢan iĢçiyle, aylık brüt 1.100TL ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ 

olup,  bu iĢçi 12 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.100TL*12ay= 13.200TL iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 236TL‟dir. 

Bu iĢçisinin aylık maliyeti 1.336TL olup, yıllık 12 ay çalıĢtığı için, yıllık maliyeti 

16.032TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HS.     13.200 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.       2.832 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 2.832 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               16.032 

  Gider Yerleri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme16.032       

 

-------------------------/----------------------------------- 

Toprağın imalat kısmına alınabilmesi için, kepçede çalıĢan iĢçiyle ilgili 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı, üretilen tuğla ile doğrudan bağlantı 

kurulamadığı için, 2.832TL genel üretim giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Kepçede çalıĢan operatör, toprağın imalat kısmına sevki ile ilgili çalıĢan 

iĢçidir.  Bu yüzden 16.032TL,  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine 

yüklenmiĢtir. 

Bu kepçede çalıĢan, operatör iĢçisine tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık 

olarak izleyecek olursak; bu tutar 12 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   

*Hammaddenin hazırlanması bölümünde, imalat makinesinde çalıĢan iĢçiyle, 

aylık brüt 1.500TL ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçi üretimin olduğu 10 ay 

çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.500TL*10ay= 15.000TL iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 322TL‟dir. 

Bu iĢçisinin aylık maliyeti 1.822TL olup, yıllık on ay çalıĢtığı için, yıllık maliyeti 

18.220TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HS.     15.000 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.        3.220 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 3.220 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               18.220 

  Gider Yerleri 

  10.10- Hazırlama ve ġekillendirme18.220                   

 

-------------------------/----------------------------------- 

Ġmalat kısmında, hammadde toprağın iĢlenmesi esnasında, ana makinenin 

baĢında çalıĢan iĢçiyle ilgili, iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payının üretilen tuğla ile 

doğrudan bağlantısı kurulamadığı için, 3.220TL genel üretim giderleri hesabında 

izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Makine ustası, tuğlanın katı olarak ortaya çıktığı hazırlama ve Ģekillendirme 

bölümünde çalıĢan iĢçidir. Bu yüzden 18.220TL,  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme 

gider yerine yüklenmiĢtir. 

Makine ustası ile ilgili tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak; bu tutar 10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

*Kamyon Ģoförü olarak 1 iĢçi çalıĢmakta olup; bu iĢçi ile ilgili iĢçi ücret 

maliyetleri, hammadde toprak maliyetinde ele alındığı için, burada tekrar ele 

almamıza gerek yoktur.  

*Kömür atıklarını temizleyen; külcü diye tabir edilen iĢçilerle, aylık brüt 

1.400TL ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçiler 10 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.400TL*10ay= 14.000TL bir iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 300TL‟dir. 

Bir külcünün aylık maliyeti 1.700TL olup, yıllık 10 ay çalıĢtığı için 17.000TL‟dir. 2 

külcü çalıĢtığı için, 2*17.000TL=34.000TL bir yıllık külcülerin iĢçilik maliyetidir. 

Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.      34.000 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 34.000 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               34.000 

  Gider Yerleri 

  10.20- PiĢirme            34.000         

 

-------------------------/----------------------------------- 

Külcüler, tuğla fırında piĢtikten ve tamamen fırın boĢaltıldıktan sonra, fırında 

kalan kül atıklarını temizlemekle sorumlu olan iĢçilerdir. Bunlarla ilgili tahakkuk 

eden iĢçilik giderleri üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığı için 34.000TL genel 

üretim gideri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Külcüler fırınlama bölümünde çalıĢtıkları için, 34.000TL 10.20-PiĢirme gider 

yerine yüklenmiĢtir.  

 Külcü diye ifade edilen iĢçilere, tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık 

olarak izleyecek olursak; bu tutar 10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.   

*Fırına piĢmesi için yerleĢtirilen tuğlaların istiflenme iĢi bittikten sonra, bu 

fırın kapısı dıĢarıdan örülür. Bu örme iĢini de kapıcı diye ifade edilen iĢçi 

yapmaktadır. Bu iĢçiyle, aylık brüt 1.000TL ücret karĢılığı anlaĢılmıĢ olup,  bu iĢçi 

üretimin olduğu 10 ay çalıĢtırılmıĢtır.  

 1.000TL*10ay= 10.000TL iĢçinin bir yıllık brüt ücreti olup, birde bunun 

iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı vardır. Bu da yaklaĢık olarak aylık 205TL‟dir. 

Bu iĢçisinin aylık maliyeti 1.205TL olup, yıllık 10 ay çalıĢtığı için, yıllık maliyeti 

12.050TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HS.     10.000 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.        2.050 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 2.050 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri               12.050 

  Gider Yerleri 

  10.20-PiĢirme             12.050                   

 

-------------------------/----------------------------------- 

Fırında, tuğlanın piĢmesi için kapıyı ören iĢçiyle ilgili, iĢveren payı ve iĢveren 

iĢsizlik payının, üretilen tuğla ile doğrudan bağlantısı kurulamadığı için, 2.050TL 

genel üretim giderleri hesabında izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Fırında, kapıyı ören usta piĢirme bölümünde çalıĢan iĢçidir. Bu yüzden 

12.050TL,  10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir. 

Kapı örme ustası ile ilgili tahakkuk eden iĢçilik giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak; bu tutar 10 aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

Sabit tutarlarda belirlenen iĢçilik giderlerinin 333.488,80TL toplamını, aylık 

olarak gösterecek olursak Ģu Ģekilde olur: (Tablo 4.9) 

     Tablo 4.9: Sabit Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilik Giderlerinin Aylık Dağılımı 

Ocak   = 6.922,40TL Temmuz=31.964,40TL 

ġubat   =6.922,40TL Ağustos =31.964,40TL 

Mart    =31.964,40TL Eylül     =31.964,40TL 

Nisan   =31.964,40TL Ekim     =31.964,40TL 

Mayıs   =31.964,40TL Kasım   =31.964,40TL 

Haziran=31.964,40TL Aralık   = 31.964,40TL 
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     4.3.2.2.2. DeğiĢken Tutarlarda (Üretilen Tuğla Miktarına Göre) 

Belirlenen ĠĢçilik Giderleri 

 ĠĢletme bünyesinde, sabit bir maaĢ almayıp, ücretleri ürettikleri sağlam tuğla 

miktarına göre belirlenen iĢçiler, bir çavuĢ bünyesinde onunla birlikte 

çalıĢmaktadırlar. ÇavuĢun belirli bir ekibi olup, iĢletmede kendi dâhil diğer iĢçilerle 

birlikte çalıĢmaktadır. Bu iĢçilerin yaptıkları iĢler ve iĢçilerin sayıları Ģöyledir: 

 *Ġmalatta ortaya çıkan yaĢ tuğlayı, kuruma alanlarına gitmesi için hazırlayan, 

ranzalara dizen ve hazırlamada çalıĢan 15 iĢçi 

 *KurutulmuĢ tuğlanın piĢirilmesi için, tuğlaları sehpalardan alıp fırının içine 

istifleyen 14 iĢçi   

*PiĢmiĢ tuğlanın fırından çıkarılmasında ve yüklenmesinde 10 iĢçi 

Bu iĢçi sayıları her ay sabit değildir. Üretimin yoğun olmasına göre azalıp 

artabilmektedir. ĠĢçiler ücretlerini, ürettikleri sağlam tuğla miktarına göre aldıkları 

için, iĢçi maliyetleri iĢçi sayısına göre değil, tuğla miktarına göre belirlenecektir. 

Ġmalat kısmında çalıĢan, fırının içine tuğla istifleyen ve piĢen tuğlayı fırından 

çıkartan iĢçilerin, aldıkları ücretler birbirinden farklılık göstermektedir. Üretilen 

sağlam tuğlalara, adet bazında ödenen brüt ücretler aĢağıdaki gibidir: (Tablo 4.10) 

Tablo 4.10: Örnek ĠĢletmede Sağlam Tuğlalara Adet Bazında Ödenen Ücretler 

 

Tuğla ÇeĢitleri 

Hazırlama ve 

Ranzalarda ÇalıĢan 

ĠĢçiler için 

Fırınların Ġçine 

Tuğla Ġstifleyen 

ĠĢçiler için 

Yüklemede ÇalıĢan 

ĠĢçiler için 

 

8,5‟luk blok tuğla 

13,5‟luk blok tuğla 

Yığma tuğla 

Asmolen tuğla 

Baca tuğla 

0,53kuruĢ/adet 

0,65kuruĢ/adet 

0,67kuruĢ/adet 

1,10kuruĢ/adet 

0,67kuruĢ/adet 

0,55kuruĢ/adet 

0,67kuruĢ/adet 

0,72kuruĢ/adet 

1,20kuruĢ/adet 

0,72kuruĢ/adet 

0,63kuruĢ/adet 

0,70kuruĢ/adet 

0,80kuruĢ/adet 

1,30kuruĢ/adet 

0,80kuruĢ/adet 
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 Aylara göre; tek-tek üretilen, sağlam tuğla miktarları baz alınarak, 

belirlenecek iĢçi ücretlerinin tespiti Ģu Ģekilde olacaktır: 

*Ocak ayı: 

Ocak ayında üretim olmadığı için, hesaplama yapılmamıĢtır.  

*ġubat ayı: 

ġubat ayında üretim olmadığı için, hesaplama yapılmamıĢtır.  

*Mart ayı: 

Bu ayda 8,5‟luk 676.875 adet tuğla, 13,5‟luk ise 902.500 adet tuğla 

üretilmiĢtir. Asmolen, yığma ve baca tuğla üretimi yapılmamıĢtır. Üretilen tuğlaların 

miktarları ve ayrı-ayrı hesaplamaları Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.11) 

Tablo 4.11: Mart Ayı DeğiĢken Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilikler 

 

 

 

Tuğlanın 

Cinsi 

 
Ġmalat Kısmında ÇalıĢan 

ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Fırının Ġçinde Tuğla 

Ġstifleyen ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Yükleme Yapan ĠĢçilerin 

Ücretleri 

 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

8,5‟luk 

blok tuğla 

676.875 0,53 3.587 676.875 0,55 3.722 676.875 0,63 4.264 

13,5‟luk 

blok tuğla 

902.500 0,65 5.866 902.500 0,67 6.046 902.500 0,70 6.317 

 

Mart ayında, tuğla baĢına ücret alan iĢçilerin, brüt ücretleri toplamı 

29.805,05TL‟dir.  

*Nisan ayı: 

Bu ayda; 8,5‟luk 812.250 adet tuğla, 13,5‟luk ise 902.500 adet tuğla 

üretilmiĢtir. Asmolen, yığma ve baca tuğla üretimi yapılmamıĢtır. Üretilen tuğlaların 

miktarları ve ayrı-ayrı hesaplamaları Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.12) 
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Tablo 4.12: Nisan Ayı DeğiĢken Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilikler 

 

 

 

Tuğlanın 

Cinsi 

 
Ġmalat Kısmında ÇalıĢan 

ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Fırının Ġçinde Tuğla 

Ġstifleyen ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Yükleme Yapan ĠĢçilerin 

Ücretleri 

 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

8,5‟luk 

blok tuğla 

812.250 0,53 4.304 812.250 0,55 4.467 812.250 0,63 5.117 

13,5‟luk 

blok tuğla 

902.500 0,65 5.866 902.500 0,67 6.046 902.500 0,70 6.317 

Nisan ayında, tuğla baĢına ücret alan iĢçilerin, brüt ücretleri toplamı 

32.119,82TL‟dir.  

*Mayıs ayı: 

Bu ayda; 8,5‟luk 864.360 adet, 13,5‟luk 1.056.440 adet, yığma 96.040 adet, 

asmolen 38.146 adet, baca 48.020 adet tuğla üretilmiĢtir. Üretilen tuğlaların 

miktarları ve ayrı-ayrı hesaplamaları Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.13) 

Tablo 4.13: Mayıs Ayı DeğiĢken Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilikler 

 

 

 

Tuğlanın 

Cinsi 

 
Ġmalat Kısmında ÇalıĢan 

ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Fırının Ġçinde Tuğla 

Ġstifleyen ĠĢçilerin Ücretleri 

 

 
Yükleme Yapan ĠĢçilerin 

Ücretleri 

 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

Üretim 

Miktarı 

(adet) 

Birim 

Ücret 

(kuruĢ 

Toplam 

Tutar 

(TL) 

8,5‟luk  864.360 0,53 4.581 864.360 0,55 4.753 864.360 0,63 5.445 

13,5‟luk  1.056.440 0,65 6.866 1.056.440 0,67 7.078 1.056.440 0,70 7.395 

Yığma 96.040 0,67 643 96.040 0,72 691 96.040 0,80 768 

Asmolen 38.146 1,1 419 38.146 1,2 457 38.146 1,3 495 

Baca 48.020 0,67 321 48.020 0,72 345 48.020 0,80 384 
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Mayıs ayında, tuğla baĢına ücret alan iĢçilerin, brüt ücretleri toplamı 

40.648TL‟dir.  

Geriye kalan diğer aylarda (6.ay-12.ay, mayıs ve aralık ayları dahil); ayrıntıya 

girmeden, fabrikanın üretim miktarları ve değiĢken tutarlara göre belirlenen iĢçilik 

giderleri Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.14) 

 Tablo 4.14: 6.-12.Aylar Arasındaki DeğiĢken Tutarlarda Belirlenen ĠĢçilikler 

 

Aylar 

 

8,5‟luk tuğla 

(adet) 

 

13,5‟luk 

tuğla (adet) 

 

Yığma 

tuğla 

(adet) 

 

Asmolen 

tuğla (adet) 

 

Baca tuğla 

(adet) 

DeğiĢken 

Tutarda 

Belirlenen 

ĠĢçilik 

Toplamı (TL) 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık 

980.100 

1.078.110 

1.176.120 

980.100 

631.750 

541.500 

270.750 

1.450.548 

1.421.145 

1.323.135 

1.136.916 

965.675 

631.750 

631.750 

127.413 

127.413 

117.612 

78.408 

 

39.204 

9.801 

9.801 

9.801 

 

 

49.005 

58.806 

68.607 

49.005 

27.075 

 

 

51.271,9 

51.510,1 

51.211,2 

42.829,3 

30.902,5 

22.021,0 

17.391,1 

 

Sağlam tuğla baĢına ücret alan iĢçilere; bir yılda, toplam brüt ücret olarak 

369.732TL ve bununla ilgili, iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı da 79.492TL‟den, 

toplam 449.224TL iĢçi ücreti tahakkuk etmiĢtir. Bununla ilgili yapılacak iĢçi ücret 

tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HS.     369.732 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.        79.492 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri 79.492 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK S.G. KESĠNTĠLERĠ HS.   X 

Gider ÇeĢidi 

  1- ĠĢçi Ücret ve  Giderleri                449.224 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme 142.239 

  10.20- PiĢirme            306.985                             

 

-------------------------/----------------------------------- 
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ĠĢçiliklerle ilgili, iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payının, üretilen tuğla ile 

doğrudan bağlantısı kurulamadığı için, 79.492TL genel üretim giderleri hesabında 

izlenmiĢtir.  

Bu iĢçilik giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Ġmalat kısmında çalıĢan iĢçiler ile ilgili; iĢçi ücret ve giderleri, 10.10-

Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine aittir. Yani 142.239TL bu gider yerine 

yüklenmiĢtir. Kuruyan tuğlaları fırınlara istifleyen ve daha sonra fırında piĢen 

tuğlaları oradan çıkaran iĢçilerle ilgili, iĢçi ücret ve giderleri 10.20-PiĢirme gider 

yerine aittir.  Bu kısmı ilgilendiren 306.985TL bu gider yerine yüklenmiĢtir.  

Sağlam tuğla baĢına ücret alan iĢçilerin, iĢletmeye maliyetleri, aylar itibariyle 

Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.15) 

Tablo: 4.15: Sağlam Tuğla BaĢına Ücret Alan ĠĢçilerin Aylık Olarak ĠĢletmeye 

Maliyetleri 

Ocak   = 0 Temmuz=62.584TL 

ġubat   =0 Ağustos=62.221TL 

Mart    =36.213TL Eylül    =52.037TL 

Nisan   =39.025TL Ekim    =37.574TL 

Mayıs   =49.387TL Kasım  =26.755TL 

Haziran=62.295TL Aralık  = 21.133TL 

 

4.3.2.3. Memur ücret ve Giderleri: 

Fabrikada, genel idari iĢlerden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. 

Yöneticiye aylık brüt 2.000TL ücret ödenmiĢ olup, yönetici 12ay iĢletmede 

çalıĢmıĢtır. Bu yönetici ile ilgili, iĢveren payı ve iĢveren iĢsizlik payı da, aylık 

yaklaĢık olarak 430TL‟dir. Yöneticinin iĢletmeye aylık maliyeti 2.430TL‟ olup, 

yıllık maliyeti ise 2.430TL*12ay = 29.160TL‟dir. Bununla ilgili yapılacak memur 

ücret tahakkuk kaydı Ģu Ģekildedir: 
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---------------------------/-------------------------------- 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.        29.160 

     770.01 Memur Ücret ve Giderleri 29.160 

 

    335 PERSONELE BORÇLAR HS.         X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ ve FONLAR HS.     X 

    361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK   X 

           KESĠNTĠLERĠ HS.  

Gider ÇeĢidi 

  2- Memur Ücret ve  Giderleri           29.160 

  Gider Yerleri 

  70.Genel Yönetim Gider Yeri          29.160 

                            

-------------------------/----------------------------------- 

Yöneticiye tahakkuk eden ücret, genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olduğu 

için 29.160TL‟lik tutar, genel yönetim giderleri hesabına kaydedilmiĢtir.  

Memur ücret giderinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģu Ģekildedir: 

Genel yönetim ile ilgili ayrı bir gider yeri açıldığı için, 29.160TL, 70.Genel 

Yönetim gider yerine yüklenmiĢtir.  

 Yönetici ile ilgili, tahakkuk eden memur ücret giderlerini, aylık olarak 

izleyecek olursak;  bu tutar 12‟ye bölünerek her aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

  

4.3.2.4. DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: 

ĠĢletmenin dıĢarıdan sağlamıĢ olduğu fayda ve hizmetler; elektrik, su, telefon, 

bakım onarım, akaryakıt, servis (taĢıma) ve serbest meslek erbaplarına ödenen 

giderler tek-tek alınıp açıklanmıĢtır.  

    4.3.2.4.1. Elektrik Gideri: 

ĠĢletmenin tüketmiĢ olduğu elektrik, iki kısımda ele alınmaktadır. Birincisi 

normal yönetim binasında kullandığı elektrik, diğeri ise üretimde kullandığı sanayi 

elektriğidir. Bu iki kısmın elektrik gideri, iĢletmenin ayrı sayaçları olup, buna göre 

belirlenmektedir. ĠĢletmenin aylara göre elektrik giderleri Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.16) 
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Tablo 4.16: Örnek ĠĢletmenin Aylara Göre Elektrik Giderleri 

Ocak   =190TL Temmuz=23.000TL 

ġubat   =180TL Ağustos=23.500TL 

Mart    =17.000TL Eylül    =20.000TL 

Nisan   =18.000TL Ekim    =18.000TL 

Mayıs   =22.000TL  Kasım  =17.000TL 

Haziran=23.000TL Aralık  = 12.000TL 

                Toplam: 193.870TL 

Bu elektrik giderinin; 2.335TL‟lik kısmı genel yönetim binasına, 

191.535TL‟lik kısmı da üretim bölümüne aittir.  

Bu elektrik giderinin muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                            191.535 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler191.535 

 730.03.01 Elektrik gideri 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.       2.335 

     770.02 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 2.335 

 770.02.01 Elektrik gideri 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI  193.870 

        Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 193.870 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme160.587 

  10.20- PiĢirme             30.260                 

  30.10- Bakım Onarım      688 

  70.      Genel Yönetim Gider Yeri     2.335                    

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimle ilgili olup, üretimle doğrudan bağlantı kurulamayan, 191.535TL 

elektrik gideri, genel üretim giderleri hesabına; yönetim binasıyla ilgili 2.325TL 

elektrik gideri ise genel yönetim gideri hesabına kaydedilmiĢtir.  
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Elektrik giderinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Genel yönetim binasının elektrik sayacı ayrı olduğu için, 2.325TL 70.Genel 

Yönetim gider yerine yüklenmiĢtir.  

Üretim bölümüne ait olan, 191.535TL elektrik gideri ise makinelerin 

kullanıldıkları yerlere ve makinelerin güçlerine göre (KW) dağıtacaktır. Makinelerin; 

kullanıldıkları yerler ve güçleri Ģu Ģekildedir: 

*Ġmalat kısmında; hazırlama ve Ģekillendirmede kullanılan makineler-araçlar 

ve güçleri (KW) 

 BeĢiger 12kw 

 Vals  80kw 

 Kırıcı  150kw 

 Ezici  75kw 

 Vakum pres  75kw 

 TaĢıyıcı bant 75kw 

  Toplam 467 kw 

 *Fırınlamada kullanılan makineler-araçlar ve güçleri (KW) 

 Yükleme bandı             8kw 

 Fırın aspiratörü           40kw 

 Fırın üstü soba motoru 8kw 

 Kömür kırıcı              30kw 

 Kömür taĢıma bandı     2kw 

   Toplam 88kw 

 *Bakım onarımda kullanılan makineler ve güçleri (KW) 

 Kaynak makinesi 2kw 
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 Makinelerin toplam gücü 557kw‟dir. Buna göre; 

 Birim kw baĢına dağıtılacak tutar= 191.535TL/557kw 

          = 343,86TL/kw 

 Gider yerlerine dağıtılacak tutarlar aĢağıdaki gibidir: 

 Hazırlama ve Ģekillendirme gider yerine 343,86TL/kw*467kw = 160.587TL 

 PiĢirme gider yerine          343,86TL/kw*88kw    =   30.260TL 

 Bakım onarım gider yerine         343,86TL/kw*2kw      =        688TL 

                Toplam  191.535TL 

 

     4.3.2.4.2. Telefon Gideri: 

 ĠĢletme, yönetim iĢlerini yürüttüğü yerde, tek bir telefon kullanmakta olup, 

aylara göre iĢletmeninin telefon giderleri aĢağıdaki gibidir: (Tablo 4.17) 

Tablo 4.17: Örnek ĠĢletmenin Aylara Göre Telefon Giderleri 

Ocak   =80TL Temmuz=145TL 

ġubat   =75TL Ağustos=150TL 

Mart    =125TL Eylül    =135TL 

Nisan   =130TL Ekim    =130TL 

Mayıs   =125TL  Kasım  =115TL 

Haziran=140TL Aralık  = 110TL 

     Toplam 1.460TL 
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Bu giderin muhasebeleĢtirilmesi Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.       1.460 

     770.02 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 1.460 

 770.02.02 Telefon gideri 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI     1.460 

         Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 1.460 

  Gider Yerleri 

  70.      Genel Yönetim Gider Yeri     1.460                    

 

-------------------------/----------------------------------- 

GerçekleĢen telefon giderleri, yönetim fonksiyonu ile ilgili olduğu için genel 

yönetim giderleri hesabına kayıt edilmiĢtir. Telefon giderinin, gider yerlerine 

yüklenmesi Ģöyledir: 

Bu gider, yönetim fonksiyonuna ait olduğu için; 1.460TL 70.Genel Yönetim 

gider yerine yüklenmiĢtir.  

 

    4.3.2.4.3. Su Gideri: 

ĠĢletmenin, tüketmiĢ olduğu suyu, iki kısımda ele alabiliriz. Birinci kısımda, 

iĢletmede çalıĢanlar, içmek ve diğer ihtiyaçları karĢılamak için su tüketmekte;  ikinci 

kısımda ise üretimde gerekli olduğu için su tüketilmektedir.  Aylara göre iĢletmenin 

su giderleri aĢağıdaki gibidir: (Tablo 4.18) 

Tablo 4.18: Örnek ĠĢletmenin Aylara Göre Su Giderleri 

Ocak   =10TL Temmuz=875TL 

ġubat   =15TL Ağustos=850TL 

Mart    =600TL Eylül    =750TL 

Nisan   =650TL Ekim    =700TL 

Mayıs   =700TL  Kasım  =600TL 

Haziran=750TL Aralık  = 500TL 
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Bu giderin muhasebeleĢtirilmesi Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                               6.000 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 6.000 

 730.03.03 Su gideri 

 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.       1.000 

     770.02 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 1.000 

 770.02.03 Su gideri 

 

         100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI      7.000 

               Gider ÇeĢidi 

     3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 7.000 

     Gider Yerleri 

     10.10-Hazırlama ve ġekillendirme   6.000 

     70.      Genel Yönetim Gider Yeri     1.000                    

 

-------------------------/----------------------------------- 

Tüketilen su giderinin, 6.000TL‟lik kısmı üretimle ilgili olduğu için ve 

üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığından, genel üretim giderleri hesabına 

alınmıĢtır. Ġçmek ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan 1.000TL‟lik su gideri ise genel 

yönetim giderleri hesabına kaydedilmiĢtir.  

Su giderinin gider yerlerine yüklenmesi ise Ģöyledir: 

6.000TL‟lik su gideri, üretimle ilgili olduğu ve imalat kısmında tuğlanın 

hazırlanmasında kullanıldığı için, 10.10 Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine 

yüklenmiĢtir. 1.000TL‟lik su gideri ise 70.Genel Yönetim gider yerine yüklenmiĢtir.  

 

4.3.2.4.4. Akaryakıt Gideri: 

ĠĢletme, üretimin gerçekleĢebilmesi için traktör, kepçe ve kamyon 

kullanmakta olup, bunlarla ilgili iĢletmede akaryakıt giderleri oluĢmaktadır. 

Kamyonun akaryakıt gideri, daha önce toprak maliyetine eklendiği için burada tekrar 

ele alınmayacaktır. Bu çerçevede iĢletmenin aylara göre akaryakıt giderleri aĢağıdaki 

gibidir. (Tablo 4.19) 
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Tablo 4.19: Örnek ĠĢletmenin Aylara Göre Akaryakıt Giderleri 

Ocak   =0TL Temmuz=14.600TL 

ġubat   =0TL Ağustos=14.700TL 

Mart    =12.000TL Eylül    =13.200TL 

Nisan   =13.000TL Ekim    =10.000TL 

Mayıs   =14.000TL  Kasım  =6.400TL 

Haziran=14.500TL Aralık  = 3.300TL 

     Toplam 115.700TL 

Bu giderin muhasebeleĢtirilmesi Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                                115.700 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 115.700 

 730.03.04 Akaryakıt gideri 115.700 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI    115.700 

        Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 115.700 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme   82.850 

  10.20-PiĢirme                    32.850 

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimde kullanılan taĢıtlar ile ilgili akaryakıt giderleri, üretimle doğrudan 

bağlantı kurulamadığı için genel üretim giderleri hesabına alınmıĢtır.  

Akaryakıt giderinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

115.700TL‟lik akaryakıt giderinin, 65.700TL‟lik kısmı traktörlere, 

50.000TL‟lik kısmı da kepçeye aittir. Traktörler, hazırlama ve Ģekillendirmede çıkan 

tuğlayı alıp kurutma alanlarına, oradan da kuruduktan sonra fırınlama alanlarına 

götürmektedirler. Yani, traktörlerin akaryakıt giderleri, iki gider yeriyle de 

iliĢkilendirilecektir. Bu yüzden, traktörlere ait 65.700TL‟lik akaryakıt giderinin, 

32.850TL‟lik kısmı 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine, 32.850TL‟lik 

kısmı da 10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir. Kepçeye ait 50.000TL‟lik 



92 

 

akaryakıt giderinin tamamı, imalat kısmını; hazırlama Ģekillendirmeyi ilgilendirdiği 

için, 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

 

    4.3.2.4.5. Bakım Onarım Giderleri: 

Ġmalat; hazırlama ve Ģekillendirme bölümündeki makinelerin, bakım 

onarımları için aĢağıdaki giderler gerçekleĢmiĢtir: 

3.000TL ödenerek çapa değiĢtirilmiĢ, 

2.000TL ödenerek gömlekler değiĢtirilmiĢ, 

3.000TL ödenerek Ģanzıman diĢlisi değiĢtirilmiĢ,  

4.000TL ödenerek ana mil değiĢtirilmiĢ, 

5.000TL ödenerek helezon takımları değiĢtirilmiĢtir.  

             Toplam 17.000TL 

Bakım onarım giderlerinin muhasebeleĢtirilmesi Ģu Ģekildedir: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                                17.000 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 17.000 

 730.03.05 Bakım onarım giderleri 17.000 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI      17.000 

        Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 17.000 

  Gider Yerleri 

  30.10-Bakım Onarım                    17.000 

 

-------------------------/----------------------------------- 

Bakım onarım giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Bakım onarım ile ilgili, ayrı bir gider yeri açıldığı için, 17.000TL 30.10-

Bakım Onarım gider yerine yüklenmiĢtir.  
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    4.3.2.4.6. Serbest Meslek Erbaplarına Ödenen Giderler: 

ĠĢletme, ilgili kanun maddesine göre; bir doktor, bir çevre mühendisi, bir 

maden mühendisi ve serbest muhasebeciden hizmet almakta ve bu kiĢilere ödemede 

bulunmaktadır. Bu kiĢilere yapılan ödemeler aĢağıdaki gibidir: 

*Doktora 12ay, ayda 1.500TL‟den toplam 18.000TL ödeme yapılmıĢtır.      

*Çevre mühendisine, üretimin olduğu 10ay, ayda 500TL‟den 5.000TL 

ödemede yapılmıĢtır.  

*Maden mühendisine, üretimin olduğu 10ay, ayda 500TL‟den 5.000TL 

ödeme yapılmıĢtır.  

*Serbest Muhasebeciye 12ay, ayda 500TL‟den 6.000TL ödeme yapılmıĢtır.  

Yapılan ödemelerin toplamı, 34.000TL‟dir. Bu giderlerle ilgili muhasebe 

kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                               28.000 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 28.000 

 730.03.06 Serbest meslek ödemeleri 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.       6.000 

     770.02 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 6.000 

 770.02.04 Serbest meslek ödemeleri 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI   X 

    360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI  X 

        Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 34.000 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme    10.838 

  10.20-PiĢirme    16.710 

  30.10-Bakım Onarım        452 

  70.      Genel Yönetim Gider Yeri        6.000                    

 

-------------------------/----------------------------------- 

Bu giderle ilgili, doktora ve mühendislere ödenen ücretlerin, üretimle ilgili 

kısmı, üretimle doğrudan bağlantı kurulamadığı için genel üretim giderleri hesabına 

alınmıĢtır. Muhasebeciye ödenen ücret ise, genel yönetim giderleri hesabına 

kaydedilmiĢtir. Bu giderlerin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 
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Muhasebeciye ödenen 6.000TL, 70-Genel yönetim gider yeri açıldığı için, bu 

gider yerine yüklenmiĢtir. Üretimle ilgili kısmı ilgilendiren 28.000TL‟lik kısım ise 

personel sayılarına göre gider yerlerine dağıtılmıĢtır. Gider yerlerindeki personel 

sayıları Ģöyledir: 

Hazırlama ve ġekillendirme  24 personel 

PiĢirme   37 personel 

Bakım Onarım   1 personel 

    Toplam 62 personel 

Bu personel sayıları zaman-zaman değiĢiklik gösterdiği için, ortalama 

personel sayısı baz alınmıĢtır. Buna göre gider yerlerine dağıtılan tutarlar Ģöyledir: 

Personel baĢına dağıtılacak tutar= 28.000TL/62personel = 451,62TL/personel 

Hazırlama ve Ģekillendirme gider yeri= 451,62TL/personel*24=10.838TL 

PiĢirme gider yeri     =451,62TL/personel*37=16.710TL 

Bakım onarım gider yeri     =451,62TL/personel*1 =    452TL 

                  Toplam=28.000TL     

Serbest meslek erbaplarına ödenen giderler, aylık olarak aĢağıdaki gibi 

gerçekleĢmiĢtir: (Tablo 4.20) 

Tablo 4.20: Örnek ĠĢletmenin Aylara Göre Serbest Meslek Erbaplarına Ödediği 

Giderler 

Ocak   =2.000TL Temmuz=3.000TL 

ġubat   =2.000TL Ağustos=3.000TL 

Mart    =3.000TL Eylül    =3.000TL 

Nisan   =3.000TL Ekim    =3.000TL 

Mayıs   =3.000TL  Kasım  =3.000TL 

Haziran=3.000TL Aralık  = 3.000TL 
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    4.3.2.4.7. Servis (TaĢıma) Giderleri: 

Fabrika, biraz Ģehir merkezinden uzakta olduğundan, iĢçilerin fabrikaya gelip 

gitmesi için, bir servis firmasıyla anlaĢılmıĢ ve üretimin olduğu 10ay boyunca, bu 

firmaya ayda 1.500TL‟den toplam 15.000TL ödeme yapılmıĢtır. Bu giderle ilgili 

muhasebe kaydı Ģöyle olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                                15.000 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 15.000 

 730.03.07 Servis (TaĢıma) giderleri 15.000 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI        15.000 

        Gider ÇeĢidi 

  3- DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 15.000 

  Gider Yerleri 

   10.10-Hazırlama ve ġekillendirme 5.806 

   10.20-PiĢirme            8.952 

  30.10-Bakım Onarım                        242         

 

-------------------------/----------------------------------- 

Ortaya çıkan bu gider; üretimle ilgili olup, üretimle doğrudan bağlantı 

kurulamadığından, genel üretim giderleri hesabına kaydedilmiĢtir.  

Servis (taĢıma) giderinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Bu gider, önceki giderde olduğu gibi personel sayıları baz alınarak gider 

yerlerine yüklenmiĢtir. Gider yerlerindeki personel sayıları Ģöyledir: 

Hazırlama ve ġekillendirme  24 personel 

PiĢirme   37 personel 

Bakım Onarım   1 personel 

    Toplam 62 personel 

Bu personel sayıları zaman-zaman değiĢiklik gösterdiği için, ortalama 

personel sayısı baz alınmıĢtır. Buna göre gider yerlerine dağıtılan tutarlar Ģöyledir: 

Personel baĢına dağıtılacak tutar= 15.000TL/62personel = 241,93TL/personel 

Hazırlama ve Ģekillendirme gider yeri= 241,93TL/personel*24= 5.806TL 
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PiĢirme gider yeri     =241,93TL/personel*37=  8.952TL 

Bakım onarım gider yeri     =241,93TL/personel*1 =    242TL 

                  Toplam=15.000TL     

Servis (taĢıma) gideri, aylık olarak izlenecek olursa, üretimin olmadığı ocak 

ve Ģubat ayları hariç, her ay 1.500TL‟dir.  

 

 4.3.2.5. ÇeĢitli Giderler: 

 ĠĢletme 2012 yılında; noter masrafları olarak 1.760TL ve araçlarla 

ilgili zorunlu trafik sigortası olarak 1.550TL, toplamda 3.310TL ödemede 

bulunmuĢtur. Kamyon için ödenen, 700TL zorunlu trafik sigortası maliyetini, 

hammadde maliyetine eklediğimiz için tekrar burada ele alınmamıĢtır. (3.310TL-

700TL= 2.610TL) Bu giderlerle ilgili muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                                  850 

     730.04 ÇeĢitli giderler        850 

 730.04.01 Zorunlu trafik sigortası 850 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.       1.760 

     770.03 ÇeĢitli giderler          1.760 

 770.03.01 Noter masrafları 1.760 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI         2.610 

            Gider ÇeĢidi 

  4- ÇeĢitli Giderler                                2.610 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme         650 

  10.20-PiĢirme         200 

  70.      Genel Yönetim Gider Yeri        1.760                    

 

-------------------------/----------------------------------- 

Araçlar üretimde kullanıldığından, ödenen zorunlu trafik sigortaları, üretilen 

tuğla ile doğrudan bağlantı kurulamadığı için, 850TL genel üretim giderleri hesabına 

alınmıĢtır. Noter giderleri ise; yönetim iĢlerini ilgilendirdiği için, genel yönetim 

giderleri hesabına kayıt edilmiĢtir.  
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Bu giderlerin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Yönetim iĢleri ile ilgili, 70-Genel Yönetim gider yeri açıldığı için, noter 

giderleri 1.760TL bu gider yerine yüklenmiĢtir. Araçlarla ilgili zorunlu trafik 

sigortası için ödenen tutarlar Ģöyledir: 

Traktörler için tanesi 80TL‟den 5 traktörün sigortası 400TL ödenmiĢtir. 

Kamyon için 700TL ödenmiĢtir.  

Kepçe için 450TL ödenmiĢtir.  

Kepçe, imalat hazırlama kısmında kullanıldığı için; 450TL 10.10-Hazırlama 

ve ġekillendirme gider yerine yüklenmiĢtir. Traktörler ise her iki bölümde de ortak 

kullanıldıkları için; 200TL 10.10- Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine, 

200TL„de 10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

 

4.3.2.6. Vergi, Resim ve Harçlar: 

ĠĢletmenin, doğrudan ödemiĢ olduğu; dolaylı olmayan iki tür vergisi 

bulunmakta olup, motorlu taĢıtlar vergisi ve emlak vergisi ayrı-ayrı ele alınıp 

açıklanmıĢtır.  

    4.3.2.6.1. Motorlu TaĢıtlar Vergisi: 

Fabrikanın, iĢletmeye kayıtlı 7 aracı bulunmakta olup, bunların sayıları ve 

2012 yılında ödenen motorlu taĢıtlar vergileri Ģöyledir: 

*5 Traktör için ödenen toplam motorlu taĢıtlar vergisi 2.625TL‟dir 

*1 Kamyon için ödenen motorlu taĢıtlar vergisi 1.875TL‟dir.  

*1 Kepçe için ödenen motorlu taĢıtlar vergisi 2.250TL‟dir.  

Kamyon için ödenen, 1.875TL motorlu taĢıtlar vergisi maliyetini, hammadde 

maliyetine eklediğimiz için tekrar burada ele alınmamıĢtır. Bu gider ile ilgili 

muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 
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---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                                   4.875 

     730.05 Vergi Resim ve Harçlar       4.875 

 730.05.01 Motorlu taĢıtlar vergisi 4.875 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI           4.875 

            Gider ÇeĢidi 

  5- Vergi Resim ve Harçlar                     4.875 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme        3.563 

  10.20-PiĢirme        1.312                   

 

-------------------------/----------------------------------- 

Araçlar üretimde kullanıldığından, ödenen motorlu taĢıtlar vergileri, üretilen 

tuğla ile doğrudan bağlantı kurulamadığı için, 4.875TL genel üretim giderleri 

hesabına alınmıĢtır. 

Motorlu taĢıtlar vergisinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Kepçe, imalat hazırlama bölümünde kullanıldığı için, bununla ilgili taĢıt 

vergisi, 2.250TL 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine yüklenmiĢtir. 

Traktörler ise hem imalat kısmında hem de Fırınlama bölümünde kullanıldığı için; 

1.313TL 10.10 Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine, 1.312TL de 10.20- PiĢirme 

gider yerine yüklenmiĢtir.  

Ödenen motorlu taĢıtlar vergilerini, aylık olarak izlemek gerekirse, 4.875TL 

12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.  

 

    4.3.2.6.2. Emlak Vergisi: 

2012 yılında belediyeye 700TL emlak vergisi ödenmiĢtir. Bu ödenen emlak 

vergisinin 650TL‟lik kısmı üretimle ilgilidir. Bununla ilgili yapılacak muhasebe 

kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 
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---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                           650 

     730.05 Vergi Resim ve Harçlar   650 

 730.05.02 Emlak vergisi 650 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.              50 

     770.04 Vergi Resim ve Harçlar 

 770.04.01 Emlak Vergisi 50 

 

    100 KASA HS./102 BANKALAR HESABI         700 

            Gider ÇeĢidi 

  5- Vergi Resim ve Harçlar                        700 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme           200 

  10.20-PiĢirme           400       

  10.30 Bakım Onarım             50 

  70-     Genel Yönetim gider yeri          50                  

 

-------------------------/----------------------------------- 

Ödenen emlak vergisinin, üretimle ilgili 650TL‟lik kısmı, üretilen tuğla ile 

doğrudan bağlantı kurulamadığı için,  genel üretim giderleri hesabına alınmıĢtır. 

50TL‟lik kısmı da, genel yönetim binasına ait olduğu için, genel yönetim giderleri 

hesabına alınmıĢtır.  

Emlak vergisinin, gider yerlerine dağıtılması Ģöyledir: 

700TL emlak vergisi, iĢletmenin sahip olduğu alana göre, yani m
2
‟ye göre 

dağıtılacaktır. ĠĢletmenin sahip olduğu toplam alan 16.000m
2 

olup, bunun 6.000m
2
‟si 

kapalı saha olup, 2.500m
2
‟si kapalı kurutma alanlarıdır. Fabrikanın, gider yerlerine 

göre kullanım alanları aĢağıdaki gibidir: 

Genel yönetim binası 250m
2 

Bakım onarıma ait olan kısım 250m
2 

Ġmalat (hazırlama ve Ģekillendirme) kısmı 1.000m
2 

Fırın (piĢirme kısmı) 2.000m
2
 

   Toplam 3.500m
2 

M
2
 baĢına dağıtılacak tutar= 700TL/3.500m

2
 = 0,2TL/m

2 
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Hazırlama ve Ģekillendirme gider yeri= 0,2TL/m
2
*1.000m

2
=  200TL 

PiĢirme gider yeri     =0,2TL/m
2
*2.000m

2
=  400TL 

Bakım onarım gider yeri    =0,2TL/m
2
*250m

2    
=    50TL 

Genel yönetim gider yeri    =0,2TL/m
2
*250m

2     
=   50TL 

                  Toplam=700TL     

Ödenen emlak vergisini, aylık olarak izlemek gerekirse, 700TL 12aya eĢit bir 

Ģekilde dağıtılacaktır. 

 

4.3.2.7. Amortisman ve Tükenme Payları: 

Duran varlıklarla ilgili amortisman hesaplamaları, normal amortisman 

yöntemine göre yapılacaktır. Amortisman giderleri; bina, makine-cihaz, taĢıt ve 

demirbaĢ olmak üzere ayrı-ayrı ele alınacaktır.  

    4.3.2.7.1. Bina Amortisman Giderleri: 

ĠĢletmenin, genel yönetim binasının yaklaĢık değeri 50.000TL olup; faydalı 

ömrü ilgili kanun maddesine göre 50 yıl, amortisman oranı %2‟dir. Ayrılacak 

amortisman gideri (50.000TL/50yıl =1.000TL/yıl) 1.000TL „dir.  

Fabrikanın, piĢirme ile ilgili fırınlama sisteminin bulunduğu binasının 

yaklaĢık değeri 1.000.000TL olup; faydalı ömrü ilgili kanun maddesine göre 40 yıl, 

amortisman oranı %2.5‟dir. Ayrılacak amortisman gideri (1.000.000TL/40yıl= 

25.000TL/yıl) 25.000TL‟dir.  

Fabrikanın, imalat kısmıyla ilgili, hazırlama-Ģekillendirmeyi yaptığı kapalı 

alanın yaklaĢık değeri 100.000TL olup; faydalı ömrü ilgili kanun maddesine göre 50 

yıl, amortisman oranı %2‟dir. Ayrılacak amortisman gideri (100.000TL/50yıl 

=2.000TL/yıl) 2.000TL„dir.  

ĠĢletmenin, bakım onarım faaliyetlerini yaptığı kapalı alanın yaklaĢık değeri 

25.000TL olup; faydalı ömrü ilgili kanun maddesine göre 50 yıl, amortisman oranı 

%2‟dir. Ayrılacak amortisman gideri (250.000TL/50yıl =500TL/yıl) 5.000TL„dir.  
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Fabrikanın, yaĢ tuğlayı kuruttuğu saraç diye ifade edilen kapalı alanların 

yaklaĢık değeri 300.000TL olup; faydalı ömrü ilgili kanun maddesine göre 50 yıl, 

amortisman oranı %2‟dir. Ayrılacak amortisman gideri (300.000TL/50yıl 

=600TL/yıl) 6.000TL„dir.  

Binalar ile ilgili ayrılan toplam amortisman gideri 39.000TL‟dir. Bu giderle 

ilgili yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                          38.000 

     730.06 Amortisman ve Tükenme Payları38.000 

 730.06.01 Bina amortismanı 38.000 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.              1.000 

     770.05 Amortisman ve Tükenme Payları 1.000 

 770.05.01 Bina amortismanı 1.000 

 

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI         39.000 

            Gider ÇeĢidi 

  6- Amortisman ve Tükenme Payları     39.000 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme          5.000 

  10.20-PiĢirme        28.000       

  10.30 Bakım Onarım          5.000 

  70-     Genel Yönetim gider yeri       1.000                  

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimle ilgili bina amortisman giderleri, üretilen tuğla ile doğrudan bağlantı 

kurulamadığı için, 38.000TL genel üretim giderleri hesabına alınmıĢtır. Yönetim 

binasıyla ilgili, 1.000TL‟lik amortisman gideri ise genel yönetim giderleri hesabına 

kaydedilmiĢtir.  

Bina amortisman giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģöyledir: 

Yönetim binası ile ilgili 1.000TL amortisman gideri, 70. Genel Yönetim gider 

yerine; bakım onarımla ilgili 5.000TL amortisman gideri, 30.10-Bakım Onarım gider 

yerine yüklenmiĢtir. 

 Kurutma alanları; saraçlarla ilgili 6.000TL‟lik amortisman gideri, esas üretim 

gider yerlerine eĢit bir Ģekilde dağıtılmıĢtır. Yani 3.000TL‟lik kısmı 10.10-Hazırlama 

ve ġekillendirme gider yerine, 3.000TL‟lik kısmı da 10.20-PiĢirme gider yerine 
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yüklenmiĢtir. Fırının bulunduğu bina ile ilgili amortisman gideri, 25.000TL ise 

10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

2012 yılında ayrılan bina amortisman giderlerini, aylık olarak izlemek 

gerekirse, 39.000TL 12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

 

    4.3.2.7.2. Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri: 

ĠĢletme bünyesinde kullanılan makine ve cihazları; imalat hazırlama, 

fırınlama, bakım onarım ve genel yönetim bölümünde kullanılan olarak, değerleriyle 

birlikte Ģu Ģekilde sayabiliriz: 

*Ġmalat hazırlama kısmında kullanılan makine ve cihazlar: 

BeĢiger                  50.000TL 

Palet(5adet)           15.000TL 

Toprak Öğütücüsü 40.000TL 

Yıldız KarıĢtırıcı    50.000TL 

Vals          80.000TL 

Kesici             15.000TL 

Vakum Pres          200.000TL 

  Toplam  450.000TL 

*Fırınlama bölümünde kullanılan makine ve cihazlar: 

Kömür taĢıma bandı    4.000TL 

Yükleme bandı(2adet) 6.000TL 

Fırın aspiratörü   7.000TL 

Fırın üstü soba             13.000TL 

                   Toplam  30.000TL 
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*Bakım onarımda kullanılan makine ve cihazlar 

Kaynak makinesi      2.000TL 

*Genel yönetim bölümünde kullanılan makine ve cihazlar 

Fotokopi makinesi     2.000TL 

Faks makinesi                500TL 

          Toplam   2.500TL 

Ġlgili kanun maddesine göre, makine ve cihazların kullanım ömürleri farklılık 

göstermektedir. Üretimde kullanılan ana makinelerin kullanım ömrü 8 yıl olup, 

ayrılacak amortisman gideri 56.250TL‟dir. Fırınlama bölümünde kullanılan makine 

ve cihazların kullanım ömrü 5 yıl olup, ayrılacak amortisman tutarı 6.000TL‟dir. 

Genel yönetim bölümünde kullanılan makine ve cihazların kullanım ömrü 5 yıl olup, 

ayrılacak amortisman tutarı 500TL‟dir. Bakım onarımda kullanılan kaynak 

makinesinin kullanım ömrü 5 yıl olup, ayrılacak amortisman tutarı 400TL‟dir.  

 Amortisman gideri ile ilgili yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                          62.650 

     730.06 Amortisman ve Tükenme Payları62.650 

 730.06.02 Makine amortismanı62.650  

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.                500 

     770.05 Amortisman ve Tükenme Payları500 

 770.05.02 Makine amortismanı 500 

 

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI         63.150 

            Gider ÇeĢidi 

  6- Amortisman ve Tükenme Payları     63.150 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme        56.250 

  10.20-PiĢirme          6.000       

  10.30 Bakım Onarım             400 

  70-     Genel Yönetim gider yeri          500                  

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimle ilgili makine amortisman giderleri, üretilen tuğla ile doğrudan 

bağlantı kurulamadığı için, 62.250TL genel üretim giderleri hesabına alınmıĢtır. 
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 Yönetim bölümüyle ilgili, 500TL‟lik amortisman gideri ise genel yönetim 

giderleri hesabına kaydedilmiĢtir.  

Makine ve cihaz amortisman giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi ise 

Ģöyledir: 

Ġdari iĢlerde kullanılan makine ve cihazlar ile ilgili 500TL amortisman gideri, 

70. Genel Yönetim gider yerine; bakım onarımla ilgili 400TL amortisman gideri, 

30.10-Bakım Onarım gider yerine yüklenmiĢtir. 

Ġmalat kısmında yani hazırlama bölümünde bulunan makine ve cihazlarla 

ilgili 56.250TL amortisman gideri, 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine 

yüklenmiĢtir. Fırının bulunduğu yerdeki makine ve cihazlarla  ile ilgili 6.000TL 

amortisman gideri ise ,10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

2012 yılında ayrılan makine ve cihazların amortisman giderlerini, aylık olarak 

izlemek gerekirse, 63.150TL 12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

 

    4.3.2.7.3. TaĢıt Amortisman Giderleri: 

ĠĢletmenin bünyesinde 7 adet taĢıt bulunmakta olup; bunların 5 adedi traktör, 

bir adedi kamyon ve diğer bir adedi kepçedir. Kamyonla ilgili amortisman gideri, 

hammadde maliyetinde dikkate alındığı için burada tekrar ele alınmayacaktır. 

TaĢıtların değerleri aĢağıdaki gibidir: 

5 adet traktör  110.000TL 

1 Kepçe             80.000TL 

         Toplam 190.000TL 

Ġlgili kanun maddesi gereği taĢıtların kullanım ömrü 5 yıl olup, amortisman 

oran %20‟dir. Traktörler için ayrılacak amortisman gideri (110.000/5= 22.000TL/yıl) 

22.000TL‟dir. Kepçe için ayrılacak amortisman gideri ise (80.000/5= 16.000TL/yıl) 

16.000TL‟dir. Bunlarla ilgili ayrılacak amortisman giderinin muhasebe kaydı Ģöyle 

olacaktır: 
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---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                          38.000 

     730.06 Amortisman ve Tükenme Payları38.000 

 730.06.03 TaĢıt amortismanı 38.000 

 

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI         38.000 

            Gider ÇeĢidi 

  6- Amortisman ve Tükenme Payları     38.000 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme        27.000 

  10.20-PiĢirme        11.000                

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimle ilgili kullanılan taĢıtların amortisman giderleri, üretilen tuğla ile 

doğrudan bağlantı kurulamadığı için, 38.000TL genel üretim giderleri hesabına 

alınmıĢtır. 

TaĢıt amortisman giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi Ģöyledir: 

Traktörler, imalat-hazırlama ve fırınlama bölümlerinde ortak çalıĢtıkları için, 

bununla ilgili amortisman gideri esas üretim gider yerlerine eĢit bir Ģekilde 

dağıtılmıĢtır. 11.000TL 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider yerine, 11.000TL‟de 

10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir. Kepçe ise, imalat-hazırlama bölümünde 

kullanıldığı için 16.000TL 10.10-Hazırlama gider yerine yüklenmiĢtir.  

2012 yılında ayrılan taĢıt amortisman giderlerini, aylık olarak izlemek 

gerekirse, 38.000TL 12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 

 

     4.3.2.7.4. DemirbaĢ Amortisman Giderleri: 

 ĠĢletmenin elindeki demirbaĢlar ve tutarları Ģöyledir: 

 *Tuğla kurutmada kullanılan ranzalar 3.000adet tanesi 150TL‟den 450.000TL 

 *Ġdari kısımda kullanılan koltuk takımı 1.500TL 

 *idari kısımda kullanılan masa takımı   1.000TL 

 Ġlgili kanun maddesi gereği, idari kısımda kullanılan demirbaĢların kullanım 

ömrü 5 yıl olup, amortisman oranı %20dir. Bunlara ayrılacak amortisman tutarı 

(2.500TL/5yıl= 500TL/yıl) 500TL‟dir.  
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 Tuğla kurutmada kullanılan ranzaların ise ilgili kanun maddesi gereği 

kullanım ömrü 10 yıl olup, amortisman oranı %10‟dur. Ranzalar için ayrılacak 

amortisman tutarı ise (450.000TL/10yıl= 45.000TL/yıl) 45.000TL‟dir.  

 DemirbaĢlar için ayrılan amortisman giderinin muhasebe kaydı Ģu Ģekilde 

olacaktır: 

---------------------------/-------------------------------- 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HS.                          45.000 

     730.06 Amortisman ve Tükenme Payları   45.000 

 730.06.04 DemirbaĢ amortismanı45.000  

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HS.                500 

     770.05 Amortisman ve Tükenme Payları 500 

 770.05.03 DemirbaĢ amortismanı 500 

 

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI         45.500 

            Gider ÇeĢidi 

  6- Amortisman ve Tükenme Payları     45.500 

  Gider Yerleri 

  10.10-Hazırlama ve ġekillendirme        22.500 

  10.20-PiĢirme        22.500      

  70-     Genel Yönetim gider yeri          500                  

 

-------------------------/----------------------------------- 

Üretimle ilgili demirbaĢ amortisman giderleri, üretilen tuğla ile doğrudan 

bağlantı kurulamadığı için, 45.000TL genel üretim giderleri hesabına alınmıĢtır. 

Yönetim bölümüyle ilgili, 500TL‟lik demirbaĢ amortisman gideri ise genel yönetim 

giderleri hesabına kaydedilmiĢtir 

DemirbaĢ amortisman giderlerinin, gider yerlerine yüklenmesi ise Ģöyledir: 

Ġdari iĢlerde kullanılan demirbaĢlarla ilgili 500TL amortisman gideri, 70. 

Genel Yönetim gider yerine  yüklenmiĢtir. 

Ġmalat kısmında yani hazırlama bölümünde bulunan demirbaĢlarla ilgili, 

45.000TL amortisman gideri iki esas üretim gider yerinde de kullanıldığı için eĢit bir 

Ģekilde dağıtılmıĢtır. 22.500TL‟lik kısmı 10.10-Hazırlama ve ġekillendirme gider 

yerine, 22.500TL‟lik kısmı da 10.20-PiĢirme gider yerine yüklenmiĢtir.  

2012 yılında ayrılan demirbaĢ amortisman giderlerini, aylık olarak izlemek 

gerekirse, 45.500TL 12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır. 
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4.3.2.8. Finansman Giderleri: 

ĠĢletme finansman ihtiyacını karĢılayabilmek için, bir bankadan 5 yıllık 

200.000TL tutarında bir kredi kullanmıĢtır. Bu kredinin 1 yıllık faizi 12.000TL‟dir. 

Bu faiz giderinin muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olacaktır:  

---------------------------/-------------------------------- 

780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ  HS.                          12.000 

     780.01 Faiz giderleri 12.000 

 

    102 BANKALAR/381 GĠDER TAHAKKUKLARI H.S  12.000 

 

  Gider ÇeĢidi 

  7- Finansman Giderleri          12.000 

  Gider Yerleri 

  80- Finansman gider yeri       12.000 

                 

-------------------------/----------------------------------- 

12.000TL 80-Finansman gider yerine yüklenmiĢtir. Bu faiz giderini aylık 

olarak gösterecek olursak, 12.000TL 12aya eĢit bir Ģekilde dağıtılacaktır.  

 

     4.3.3. Gider Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi: 

 Maliyet oluĢumları saptanırken; her bir giderin ardından, gider yerleri 

belirtilmiĢti. Giderler; belirlenen gider yerlerine göre, gider dağıtım tablosunda 

gösterildikten sonra ikinci dağıtım yapılmıĢtır.  

 4.3.3.1. Giderlerin 1. Dağıtımı: 

 Örnek modelimizde ortaya çıkan giderler, gider dağıtım tablosunda Ģu Ģekilde 

gösterilecektir: (Tablo 4.21-4.22) 
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Tablo 4.21: Giderlerin 1. Dağıtımı 

(TL) 

 

 
Esas Üretim Gider 

Yerleri 

Yardımcı 

Hizmet 

Gider Yeri 

 

Dönem Gider  

Yerleri 

 

Gider ÇeĢitleri 

 

Toplam 

Hazırlama 

ġekillen. 

 

PiĢirme 
Bakım 

Onarım 

Genel 

Yönetim 

Finans. 

 

0. ĠLK MADDE MALZEME  

GĠDERLERĠ 

-Direkt Ġlk Madde Malzeme  

  Gideri Toprak                    216.935 

 

-Yardımcı Malzeme  

  Kömür                               587.750 

    

-Diğer ĠĢletme Malzemesi       1.350 

 

 

806.035 

 

 

 

 

 

 

 
216.935 

 

 

 
 
 

 

 

587.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.350 

  

 

1.ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ        

-Sabit Tutarlarda Belirlenen 

ĠĢçilikler                              329.136 

  --Direkt iĢçilik      146.200 

  --Endirekt iĢçilik  182.936 

 

-DeğiĢken Tutarlarda Belirlenen 

ĠĢçilikler                              449.224 

  --Direkt iĢçilik      369.732 

  --Endirekt iĢçilik    79.492 

 

 

778.360 

 

 

 

 

68.200 

56.512 

 

 

 

119.244 

  22.995 

 

 

 

 

  78.000 

104.560 

 

 

 

250.488 

  56.497 

 

 

 

 

 

21.864 

  

2. MEMUR ÜCRET VE 

GĠDERLERĠ  
 

  29.160    29.160  

 

3. DIġARIDAN SAĞLANAN 

FAYDA VE HĠZMETLER 

 

-Elektrik Gideri                   193.870 

-Telefon Gideri                        1.460 

-Su Gideri                                7.000 

-Akaryakıt Gideri                115.700 

-Bakım Onarım Giderleri      17.000 

-Serbest MeslekÖdemesi       34.000 

-Servis(TaĢıma)Giderleri      15.000 

 

 

384.030 

 

 

 

 

160.587 

 

    6.000 

  82.850 

 

 10.838 

   5.806 

 

 

 

 

30.260 

 

 

32.850 

 

16.710 

  8.952 

 

 

 

 

      688 

 

 

 

 17.000 

      452 

      242 

 

 

 

 

2.335 

1.460 

1.000 

 

 

6.000 

 

 

4.ÇEġĠTLĠ GĠDERLER 

-Zorunlu Trafik Sigortası     850 

-Noter Masrafları               1.760 

 

 

2.610 
 

 

      650 

      

 

     

   200 

  

 

   

 1.760 

 

 

5. VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR 

-Motorlu TaĢıtlar Vergisi   4.875 

-Emlak Vergisi                      700 

 
 5.575 

 

 

  3.563 

     200 

 

 

  1.312 

     400 

 

 

 

         50 

 

 

          50 
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Tablo 4.22: Giderlerin 1. Dağıtımı (Devam) 

(TL) 

 

 
Esas Üretim Gider 

Yerleri 

Yardımcı 

Hizmet 

Gider Yeri 

 

Dönem Gider  

Yerleri 

 

Gider ÇeĢitleri 
 

 

Toplam 

Hazırlama 

ġekillen. 

 

PiĢirme 
Bakım 

Onarım 

Genel 

Yönetim 

Finans. 

 
6.AMORTĠSMAN VE 

TÜKENME PAYLARI 

-Bina Amortisman  

 Giderleri                         39.000 

-Makine ve Cihaz Amortisman     

Giderleri                          63.150 

-TaĢıt Amortisman  

Giderleri                          38.000 

-DemirbaĢ Amortisman 

Giderleri                          45.500 

 

 

185.650 

 

 

 

 

5.000 

 

56.250 

 

27.000 

 

22.500 

 

 

 

 

28.000 

 

6.000 

 

11.000 

 

22.500 

 

 

 

 

5.000 

 

400 

 

 

 

 

1.000 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

7.FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

 

 

12.000 

     

12.000 

 

1.DAĞITIM TOPLAMI 
 

 

 

2.203.420 

 

865.130 

 

1.235.479 

 

47.046 

 

43.765 

 

12.000 

 

 Giderlerin birinci dağıtımı sonucunda, 55.765TL dönem giderlerinin; 

12.000TL‟sinin finansman gider yerinde, 43.765TL‟sinin de genel yönetim gider 

yerinde biriktiğini görmekteyiz. Üretim ile ilgili 2.147.655TL üretim giderlerinin ise; 

47.046TL‟si bakım onarım gider yerinde, 1.235.479TL‟si piĢirme gider yerinde ve 

865.130TL‟si de hazırlama-Ģekillendirme gider yerinde biriktiğini görmekteyiz.  

 Birinci dağıtım sonucunda görülmektedir ki, esas üretim gider yerleri olarak, 

en fazla giderler piĢirme gider yerinde toplanmıĢtır.  

  

4.3.3.2. Giderlerin 2. Dağıtımı: 

 Giderlerin ikinci dağıtımı, yardımcı gider yerlerinin esas üretim gider 

yerlerine dağıtılmasını ifade eder. Ġkinci dağıtım olarak, günlük uygulamalarda en 

çok kullanılan yöntem kademeli dağıtım yöntemidir.  
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 Kademeli dağıtım yönteminde, en fazla masraf merkezine hizmet yapan 

hizmet merkezlerinin masraflarına doğru dağıtım yapılır. Masrafları dağıtılan bir 

hizmet masraf merkezine tekrar masraf dağıtılamaz. Bu yöntem, hizmet merkezleri 

arasındaki karĢılıklı iliĢkiyi tek yönlü imiĢ gibi kabul eder (Ertuna, 1974: 84).  

 ĠĢletmemizde, tek bir yardımcı hizmet bakım onarım gider yeri 

bulunduğundan dolayı kademeli dağıtım yöntemi uygulanamamıĢtır. Bakım onarım 

gider yerinde biriken maliyetlerin, esas üretim gider yerlerine; hazırlama-

Ģekillendirme ve piĢirme gider yerine dağıtımı yapılacaktır. Dağıtım anahtarı olarak 

bakım onarım saati baz alınmıĢtır. Alınan bilgilere göre toplamda yaklaĢık 220 saat 

bakım onarım yapılmıĢtır. Bu 220 bakım onarım saatinin, 170 saati hazırlama-

Ģekillendirme gider yerine, 50 saati de piĢirme gider yerine aittir. Tek bir yardımcı 

gider yeri olduğu için, dağıtım basit dağıtıma göre yapılmıĢtır. Bakım onarım gider 

yerindeki maliyetlerin dağıtımı Ģöyle olacaktır: 

 Dağıtım anahtarı= bakım onarım saati,  

 Dağıtım ölçüsü= 47.046TL/220bakım saati = 213,84TL/bakım saati 

 Hazırlama-ġekillendirme gider yerine dağıtılacak tutar; 

  170 bakım saati*213,84TL= 36.354TL 

 PiĢirme gider yerine dağıtılacak tutar ise; 

  50 bakım saati*213,84TL= 10.692TL‟dir.  

 Ġkinci dağıtımın, gider dağıtım tablosunda gösterimi ise Ģöyle olacaktır. 

(Tablo 4.23) 
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   Tablo 4.23: Giderlerin Ġkinci Dağıtımı 

(TL) 

 

 
Esas Üretim Gider 

Yerleri 

Yardımcı 

Hizmet 

Gider Yeri 

 

Dönem Gider  

Yerleri 

 

Gider ÇeĢitleri 
 

 

Toplam 

Hazırlama 

ġekillen. 

 

PiĢirme 
Bakım 

Onarım 

Genel 

Yönetim 

Finans. 

....................... ……….. ……… ……….. ………… ……….. ……… 

 
1.DAĞITIM TOPLAMI 

 

2.203.420 

 

865.130 

 

1.235.479 

 

47.046 

 

43.765 

 

12.000 

 

2. DAĞITIM 

     -Bakım onarım  

  

 

 

36.354 

 

 

 

10.692 

 

 

 

(47.046) 

  

 

1.VE 2.DAĞITIM 

TOPLAMI 

 

 

2.203.420 

 

 

901.484 

 

 

1.246.171 

 

 

0 

 

 

43.765 

 

 

12.000 

 

     4.3.4. Üretim Maliyetlerinin Mamullere Yüklenmesi: 

 Üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesinde, öncelikle fireler ve tuğla 

üretim miktarları açıklanmıĢ, ardından da birim maliyetler bulunmuĢtur.  

 4.3.4.1. Fireler ve Tuğla Üretim Miktarları 

 Üretim sürecine giren tuğlanın bir kısmının; hava Ģartlarından, üretim 

bandında oluĢan bazı aksaklıklardan ve iĢçilerden kaynaklanan nedenlerden dolayı 

üretimi sağlanamamaktadır. Tuğla sektöründe normal kabul edilen fireler 

bulunmakta olup, üç kısım fireden söz edebiliriz. Birincisi, imalat kısmında ortaya 

çıkan firelerdir. Bu fireler, anında geri dönüĢüm paleti ile tekrar üretime 

sokulmaktadır.  Ġkinci kısım fireler ise, yaĢ tuğla kuruması için saraçlara 

götürülürken, traktörlerin taĢıması esnasında yere düĢen ve tuğla kuruduktan sonra 

ortaya çıkan firelerdir. Bu firelerde saha temizleyicileri tarafından, sahalardan 

temizlenerek hammadde toprak Ģeklinde tekrar üretime sokulmaktadır. Üçüncü kısım 

fireler ise, tuğlanın fırınlarda piĢmesi esnasında ortaya çıkan firelerdir. Bu fireler ise, 

tuğla tozu haline getirilerek bir Ģekilde değerlendirilmektedir. 

  Fire miktarları, hava ve bazı diğer Ģartlara bağlı olarak değiĢmekte olup; en 

az %1, en fazla %5%‟e kadar çıkmaktadır. Birinci ve ikinci kısım fireler, hammadde 
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olarak tekrar üretime alınmakta olup, üçüncü kısım fireler ise mamul maliyetine 

eklenecektir. Örnek iĢletmemizde 5 tip tuğla üretimi gerçekleĢmektedir. Bu tuğlaların 

isimleri, ebatları ve ortalama ağırlıkları aĢağıdaki gibidir: 

 Tuğlanın cinsi  Tuğlanın Ebadı Tuğlanın Ağırlığı 

 8,5 blok tuğla      19*19*8,5  2kg 

 13,5 blok tuğla 19*19*13,5  3kg 

 Yığma tuğla  19*29*13,5  5kg 

 Baca tuğla  19*19*19  5kg 

 25‟lik Asmolen tuğla 20*40*25  9kg 

 Örnek iĢletmemizin, fireler düĢüldükten sonra üretmiĢ olduğu tuğla miktarları 

aylar itibariyle Ģu Ģekildedir: (Tablo 4.24) 

     Tablo 4.24: Aylar Ġtibariyle Tuğla Üretim Miktarları 

 

 

AYLAR 

(Adet) 

Tuğlanın Cinsi 

8,5‟luk 

blok 

13,5‟luk 

blok 

Yığma 

tuğla 

Asmolen 

tuğla 

Baca 

tuğla 

Ocak 

ġubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık 

 

 

676.875 

812.250 

864.360 

980.100 

1.078.110 

1.176.120 

980.100 

631.750 

541.500 

270.750 

 

 

902.500 

902.500 

1.056.440 

1.450.548 

1.421.145 

1.323.135 

1.136.916 

965.675 

631.750 

631.750 

 

 

 

 

96.040 

127.413 

127.413 

117.612 

78.408 

 

 

 

 

 

38.146 

39.204 

9.801 

9.801 

9.801 

 

 

 

 

 

 

 

48.020 

49.005 

58.806 

68.607 

49.005 

27.075 
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 Örnek iĢletmemiz, 2012 yılında; 

 8,5‟luk     8.011.915adet 

 13,5‟luk 10.422.359adet 

 Yığma         546.886adet 

 Asmolen     106.753adet 

 Baca         300.518adet  

Toplamda 19.388.431adet tuğla üretimi gerçekleĢtirmiĢtir.  

  

 4.3.4.2. Tuğla Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi:  

 Tuğla üretimi iki safhada gerçekleĢmektedir. Birinci safhada, hammadde 

toprak hazırlanarak Ģekillendirilir, ikinci safhada ise kurutulmuĢ tuğla fırınlarda 

piĢirilerek üretim gerçekleĢir. Öncelikle birinci safha ele alınarak birim maliyetler 

bulunmuĢ, ardından birinci safha maliyetleri ikinci safha maliyetlerine eklenerek, 

tuğla birim maliyetleri hesaplanmıĢtır.  

 

     4.3.4.2.1. Birinci Safha Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi: 

 2012 yılında, imalat olarak hazırlama-Ģekillendirme kısmında toplam 

20.640.000adet yaĢ tuğla üretimi gerçekleĢmiĢtir. Bunların ayrıntıları aĢağıdaki 

gibidir: 

 8,5‟luk blok tuğla      8.450.000adet 

 13,5‟luk blok tuğla  11.210.000adet 

 Yığma tuğla                560.000adet 

 Asmolen tuğla             110.000adet 

 Baca tuğla      310.000adet 

    Toplam 20.640.000adet 

 Ġmalat bölümünde makinelerden çıkan 20.640.000adet tuğlanın, 736.300 adeti 

fire olarak değerlendirilmiĢ ve geri kalan 19.903.700 adet kurutulmuĢ tuğla, fırınlara 
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piĢirilmek için ikinci safhaya aktarılmıĢtır. Fırınlara piĢirilmek için aktarılan 

tuğlaların ayrıntıları Ģu Ģekildedir: 

8,5‟luk blok tuğla      8.226.500adet 

 13,5‟luk blok tuğla   10.710.100adet 

 Yığma tuğla                 553.400adet 

 Asmolen tuğla              108.500adet 

 Baca tuğla                305.200adet 

    Toplam 19.903.700adet 

 Hazırlama-ġekillendirme gider yerinde, yani birinci safhada biriken üretim 

maliyetinin toplamı 901.484TL‟dir. Ortaya çıkan fireler tekrar üretimde 

değerlendirileceği için, maliyetler doğrudan piĢirme safhasına geçen miktarlar 

üzerinden saptanacaktır. Farklı adetlerde tuğla üretildiği için, tuğlaların standart 

kiloları baz alınarak birim maliyet belirlenecektir. Hesaplama Ģu Ģekilde olacaktır: 

 8,5‟luk blok tuğla      8.226.500adet*2kg= 16.453.000kg 

 13,5‟luk blok tuğla  10.710.100adet*3kg = 32.130.300kg 

 Yığma tuğla                 553.400adet*5kg=    2.767.000kg 

 Asmolen tuğla             108.500adet*9kg =       976.500kg 

 Baca tuğla      305.200adet*5kg =    1.512.500kg 

         Toplam = 53.839.300kg  

 Hazırlama-ġekillendirme safhasının toplam üretim maliyeti=903.700TL 

 Kg baĢına birim maliyet =903.700TLTL/53.839.300kg =0,01678TL/kg 

 *8,5‟luk blok tuğlanın 1.safha birim maliyeti =2kg*0,01678TL/kg 

           =0,03356TL/adet 

           =3,35kuruĢ/adet 
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*13,5‟luk blok tuğlanın 1.safha birim maliyeti=3kg*0,01678TL/kg 

            =0,05034TL/adet 

            =5,03kuruĢ/adet 

*Yığma tuğlanın 1.safha birim maliyeti         =5kg*0,01678TL/kg 

            =0,0839TL/adet 

            =8,39kuruĢ/adet 

*Asmolen tuğlanın 1.safha birim maliyeti      =9kg*0,01678TL/kg 

                 =0,1510TL/adet 

           =15,10kuruĢ/adet 

Baca tuğlanın 1.safha birim maliyeti      =5kg*0,01678TL/kg 

           =0,0839TL/adet 

           =8,39kuruĢ/adet 

 

     4.3.4.2.2. Ġkinci Safha Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi: 

 2012 yılında, 19.388.431 adet sağlam tuğla üretimi gerçekleĢmiĢtir. Birinci 

safhadan gelen 19.903.700 adet tuğlanın, 515.269 adedi, piĢirme bölümünde 

fırınlama kısmındaki fire olup, sağlam üretilen tuğlaların ayrıntıları Ģu Ģekildedir: 

8,5‟luk blok tuğla      8.011.915adet 

 13,5‟luk blok tuğla  10.422.359adet 

 Yığma tuğla                 546.886adet 

 Asmolen tuğla              106.753adet 

 Baca tuğla       300.518adet 

    Toplam 19.388.431adet 
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 PiĢirme gider yerinde, yani ikinci safhada biriken üretim maliyetinin toplamı 

1.246.171TL‟dir. Ortaya çıkan fireler, üretilen sağlam tuğla maliyetlerine 

eklenecektir. Farklı adetlerde tuğla üretildiği için, tuğlaların standart kiloları baz 

alınarak birim maliyet belirlenecektir. Hesaplama Ģu Ģekilde olacaktır: 

8,5‟luk blok tuğla      8.011.915adet*2kg= 16.023.830kg 

 13,5‟luk blok tuğla  10.422.359adet*3kg= 31.267.077kg 

 Yığma tuğla                546.886adet*5kg=   2.734.430kg 

 Asmolen tuğla           106.753adet*9kg=       960.777kg 

 Baca tuğla    300.518adet*5kg=    1.502.590kg 

         Toplam = 52.488.704kg  

 PiĢirme safhasının toplam üretim maliyeti= 1.246.171TL 

 Birinci safhadan gelen maliyet           =    901.484TL 

             Toplam= 2.147.655TL 

 Kg baĢına birim maliyet =2.147.655TL/52.488.704kg =0,04091TL/kg 

 *8,5‟luk blok tuğlanın birim maliyeti           =2kg*0,04091TL/kg 

          =0,08182TL/adet 

          =8,18kuruĢ/adet 

 8,5‟luk blok tuğlanın toplam maliyeti = 0,08182TL/adet*8.011.915adet 

          =655.534TL 

*13,5‟luk blok tuğlanın birim maliyeti          =3kg*0,04091TL/kg 

           =0,12273TL/adet 

           =12,27kuruĢ/adet 
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13,5‟luk blok tuğlanın toplam maliyeti = 0,12273TL/adet*10.422.359adet 

            =1.279.176TL 

*Yığma tuğlanın birim maliyeti           =5kg*0,04091TL/kg 

            =0,20455TL/adet 

            =20,45kuruĢ/adet 

 Yığma tuğlanın toplam maliyeti           = 0,20455TL/adet*546.886adet 

            =111.965TL 

*Asmolen tuğlanın birim maliyeti        =9kg*0,04091TL/kg 

            =0,36819TL/adet 

           =36,82kuruĢ/adet 

Asmolen tuğlanın toplam maliyeti       = 0,36819TL/adet*106.753adet 

           =39.406TL 

*Baca tuğlanın birim maliyeti      =5kg*0,04091TL/kg 

           =0,20455TL/adet 

            =20,45kuruĢ/adet 

Baca tuğlanın toplam maliyeti            = 0,20455TL/adet*300.518adet 

          =61.574TL 

 

     4.3.5. Gider Hesaplarının Ġlgili Hesaplara Aktarılması: 

 Uygulama kapsamında, gider hesapları kayıtlara alınırken; bazı hesaplar ana 

hesap bazında, bazı hesaplar tali ve muavin hesap bazında izlenmiĢtir. Ġzlenen gider 

hesapları ve borç tutarları TL olarak aĢağıdaki gibidir: 
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710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ HS.   216.935 

720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HESABI    515.932 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HESABI                                           1.414.788 

     730.01 Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri   589.100 

     730.02 ĠĢçi Ücret ve Giderleri    262.428 

     730.03 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  373.235 

 730.03.01 Elektrik Gideri   191.535 

 730.03.03 Su Gideri         6.000 

 730.03.04 Akaryakıt Gideri   115.700 

 730.03.05 Bakım Onarım Giderleri     17.000 

 730.03.06 Serbest Meslek Ödemleri     28.000 

 730.03.07 Servis (TaĢıma) Giderleri     15.000 

     730.04 ÇeĢitli Giderler            850   

 730.04.01 Zorunlu Trafik Sigortası          850 

     730.05 Vergi Resim ve Harçlar                    5.525 

 730.05.01 Motorlu TaĢıtlar Vergisi       4.875 

 730.05.02 Emlak Vergisi           650 

     730.06 Amortisman ve Tükenme Payları          183.650 

 730.06.01 Bina Amortismanı                 38.000 

 730.06.02 Makine Amortismanı     62.650 

 730.06.03 TaĢıt Amortismanı      38.000 

 730.06.04 DemirbaĢ Amortismanı     45.000 

770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HESABI        43.765 
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     770.01 Memur Ücret ve Giderleri        29.160 

     770.02 DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler      10.795 

 770.02.01 Elektrik Gideri        2.335 

 770.02.02 Telefon Gideri        1.460 

 770.02.03 Su Gideri         1.000 

 770.02.04 Serbest Meslek Ödemeleri      6.000 

     770.03 ÇeĢitli Giderler           1.760 

 770.03.01 Noter Masrafları        1.760 

     770.04 Vergi Resim ve Harçlar               50 

 770.04.01 Emlak Vergisi             50 

     770.05 Amortisman ve Tükenme Payları         2.000 

 770.05.01 Bina Amortismanları        1.000 

 770.05.02 Makine Amortismanları          500 

 770.05.03 DemirbaĢ Amortismanları          500 

780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ         12.000 

     780.01 Faiz Giderleri         12.000 

 

 Gider hesaplarının, ilgi hesaplara aktarılması kayıtları ise Ģu Ģekilde olacaktır: 

 

 

 

 

 



120 

 

---------------------------/-------------------------------- 

151 YARI MAMULLER HESABI                         2.147.655       

         151.01 1.Safha Hazırlama-ġekillendirme 901.484 

          151.02 2.Safha PiĢirme             1.246.171       
  

     711 DĠREKT ĠLK MADDE MALZEME GĠDERĠ  216.935 

 YANSITMA HESABI 

     721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ YANSITMA  515.932 

 HESABI 

     731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ YANSITMA       1.414.788 

 HESABI 

 

Üretim maliyeti unsurlarının yarı mamuller hesabına aktarılması kaydı 

-------------------------/----------------------------------- 

 

---------------------------/-------------------------------- 

151 YARI MAMULLER HESABI                         901.484                

       151.02 2.Safha PiĢirme  901.484    

 

       151 YARI MAMULLER HESABI                               901.484                

               151.01 1.Safha Hazırlama-ġekillendirme 901.484 

    

  Birinci safha maliyetinin ikinci safhaya aktarılması kaydı. 

-------------------------/----------------------------------- 

 

---------------------------/-------------------------------- 

152 MAMULLER HESABI                             2.147.655          

      152.01 Blok 8,5 tuğla        655.534 

      152.02 Blok 13,5 tuğla   1.279.176 

      152.03 Yığma tuğla           111.965 

      152.04 Asmolen tuğla         39.406 

       152.05 Baca tuğla       61.574 

 

       151 YARI MAMULLER HESABI                   2.147.655                          

               151.01 2.Safha PiĢirme      2.147.655 

    

  Tamamlanan yarı mamullerin mamullere  aktarılması kaydı. 

-------------------------/----------------------------------- 
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---------------------------/-------------------------------- 

632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ H.S   43.765 

660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ HS. 12.000 
                               

  

     771 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ YANSITMA       43.765  

 HESABI 

     781 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ YANSITMA       12.000 

 HESABI 

Dönem giderlerinin gelir tablosu hesaplarına yansıtılması kaydı. 

-------------------------/----------------------------------- 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Günümüzde maliyet muhasebesi, üretim ve hizmet iĢletmelerinde; üretilen 

mamul ve hizmet maliyetlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili bilgilerin ilgili 

kiĢilerin kullanıma sunulması anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Üretilen 

ürünlerin ve sunulan hizmetlerin maliyetlerinin tam olarak hesaplanması iĢletmeler 

açısından önemlidir. Etkin bir maliyet muhasebe sistemi, olası aksaklıklara karĢı 

hemen müdahaleyi etkin kılar.  

 ĠĢletme yöneticilerinin; maliyet ve maliyet politikaları ile ilgili iĢletme 

hedeflerine ulaĢmada, yerinde kararlar alabilmeleri için, istenilen zamanda doğru 

bilgilere ihtiyaçları vardır. Maliyet muhasebesi, iĢletme yönetimine sunduğu 

raporlarla, iĢletmenin gelecek ile ilgili kararlar almalarına katkı sağlamaktadır.  

 Maliyet muhasebesinin önemi, her geçen gün giderek artmaktadır. Bu 

çalıĢmada, Sinop ili Boyabat ilçesinde tuğla üretimi yapan iĢletmelerin, maliyet 

muhasebesi uygulamaları belirlenerek değerlendirme yapılmıĢ ve ardından örnek bir 

iĢletme seçilerek maliyet muhasebesi modeli oluĢturmaya çalıĢılmıĢtır.  

 Boyabat tuğla sanayinde faaliyet gösteren iĢletmelerde, bizzat iĢletme 

yetkilileriyle görüĢülerek anket çalıĢması uygulanmıĢ ve bu doğrultuda iĢletmelerde 

maliyet muhasebesine gereken özen gösterilmediği anlaĢılmıĢtır. ĠĢletmelerin 

tamamına yakınında, muhasebe departmanlarında genel/maliyet muhasebesi diye bir 

organizasyona gidilmediği, ayrı bir maliyet muhasebesi bölümünün olmadığı 

saptanmıĢ olup, buda bize bu iĢletmelerin kurumsallaĢamadıklarını göstermektedir.  

 Ele alınan örnek iĢletmede, tuğla üretimi gözlemlenerek, ilgili kiĢilerden 

üretimle ilgili bilgiler alınmıĢ ve üretim prosesi hazırlanmıĢtır. Bu doğrultuda, 

öncelikle gider yerleri saptanmıĢ, sonrasında iĢletme yetkililerinden alınan bilgilere 

göre giderler tek-tek belirlenmiĢ ve muhasebe kayıtları yapılarak gider dağıtım 

tablosu düzenlenmiĢtir. Daha sonra mamul birim maliyetleri bulunarak, tuğla üretim 

iĢletmelerinde maliyet muhasebesi sistemi kurulmaya çalıĢılmıĢtır.  
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 Tuğla üretim iĢletmelerinde; iĢletmelerin maliyetlerini tam olarak 

belirlemeleri, maliyet muhasebesi sistemi içinde gider yerlerini saptamaları ve tüm 

maliyetlerini üretim maliyetlerine eklemeleri, sonuçların daha sağlıklı 

yorumlanmasını sağlayacaktır.  

 Tuğla fabrikalarında, genel/maliyet muhasebesi ayrımına gidilmediği 

gözlemlenmiĢ olup, bu ayrıma bir an önce gidilmesi iĢletmeler için yararlı olacaktır. 

Bu anlamda iĢletmelerin öncelikle, örnek modelde olduğu gibi gider yerlerini 

saptamaları ve tüm giderlerini üretim maliyetine eklemeleri, daha sağlıklı kararlar 

almalarını sağlayacaktır.  

Boyabat tuğla iĢletmelerinde; eski tip üretim sistemine göre, emek yoğun bir 

Ģekilde üretim yapılmaktadır.  Eğer iĢletmeler eski tip tuğla üretim sistemini bırakıp 

yeni tip tuğla üretim sistemine geçecek olurlar ise, çok iyi bir maliyet sistemi 

kurmaları gerekmektedir. ĠĢletmeler rekabet edebilmek ve sektörde var olmak 

istiyorlarsa, maliyetlerle ilgili süreç kontrollerini ve planlamalarını çok iyi yapmaları 

gerekmektedir.  

Tuğla üretim iĢletmelerinin, düzgün bir maliyet sistemleri olursa; maliyet ve 

bunlarla ilgili diğer tüm unsurları iyi tanıyarak, firmaların kendilerini geliĢtirme 

imkanı sağlayacağı için, iĢletmeleri; sektörde bulunan diğer tuğla üreten firmalarla 

daha iyi rekabet edebilir hale getirecektir. ĠĢletmelerin maliyet sistemlerini 

tanımaları, alacakları kararların daha sağlam, gerçekçi ve uygulanabilir olmasını 

sağlayacaktır.  
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EKLER 

ANKET FORMU 

Bu anket Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fikret TAġKIN‟ın  “Üretim ĠĢletmelerinde Maliyet 

Muhasebesi Sistem Tasarımı: Sinop Tuğla Fabrikaları AraĢtırması” adlı Yüksek 

Lisans tezi için yapılmaktadır.  

 Anketin amacı Sinop ili Boyabat ilçesinde tuğla üretimi yapan iĢletmelerin 

maliyet muhasebesi uygulamalarını belirlemektir.  AraĢtırma bilimsel nitelik 

taĢıdığından tüm bilgiler gizli tutulacaktır.  

1- Tuğla fabrikanız  kaç yılında kurulmuĢtur? Lütfen belirtiniz. 

…………………………… 

2- ĠĢletmeniz bünyesinde kaç iĢçi çalıĢtırmaktasınız? Lütfen belirtiniz. 

………………………….. 

3- Yıllık üretim kapasiteniz nedir? (Adet olarak) Lütfen belirtiniz. 

…………………………. 

4- Ġmalat yönteminiz nedir? Lütfen belirtiniz. 

(  )Seri Üretim      (  )SipariĢ üzerine Üretim     (  )Karma Üretim(SipariĢ+Seri) 

5- AĢağıdaki sorularda size en uygun olanı Evet, Hayır, Kısmen Ģeklinde lütfen 

belirtiniz.  

                       EVET  HAYIR  KISMEN 

*Muhasebe yapınızı Genel Muhasebe/Maliyet Muhasebesi 

 olarak ayırdınız mı?                              (  )        (  )         (  ) 

*Ayrı bir Maliyet Muhasebesi bölümünüz var mı?         (  )        (  )         (  ) 

*Mamul fiyatlandırmasında maliyet hesaplamalarından  

faydalanıyor musunuz?                                  (  )         (  )        (  ) 

*Yeni üretim ve yatırım konularında maliyetlerden  

yararlanıyor musunuz?                             (  )        (  )        (  ) 

*Maliyetlerinizi kontrol etmede çalıĢma yapıyor musunuz?      (  )        (  )        (  )  

*Maliyet hesaplamalarında fire maliyetleri  

dikkate alıyor musunuz?              (  )       (  )        (  ) 

*Maliyet hesaplamalarında yan mamul maliyetlerini  

hesaplıyor musunuz?                                       (  )       (  )        (  ) 

*Maliyetleri önceden tespit konusunda çalıĢmalarınız var mı?   (  )       (  )       (  ) 

*Gelecek dönemler için bütçe hazırlanmakta mıdır?        (  )        (  )       (  ) 
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6- Maliyet muhasebesi ile ilgili bir program kullanılmakta mıdır? Lütfen belirtiniz 

(  )Evet       (  )Hayır             

Bir program kullanılmakta ise ismi………………………………. 

Bir program kullanılmakta ise Genel Muhasebe ile entegre bir Ģekilde çalıĢmakta 

mıdır? 

(  )Evet     (  )Hayır     (  )Kısmen 

 

7- Maliyetlerinizi kaç ayda bir ölçersiniz? Lütfen belirtiniz 

(  )Ayda bir     (  )3 ayda bir     (  ) 6 ayda bir       (  )Yılda bir  

 

8- Stoklarınızı hangi yönteme göre değerlemektesiniz? Lütfen belirtiniz 

(  ) Ortalama Maliyet Yöntemi 

(  ) Ġlk Giren Ġlk Çıkar (FĠFO) Yöntemi 

(  ) Son Giren Ġlk Çıkar (LĠFO) Yöntemi 

(  ) Fiilli Maliyet Yöntemi 

(  ) Diğer ……………………………………. 

 

9- Mamullerin fiyatlarını belirlerken nasıl bir politika izlemektesiniz? Lütfen 

belirtiniz 

(  ) Rekabet ortamındaki piyasa fiyatı 

(  ) Ticari Maliyet +Kar 

(  ) MüĢterinin talebine göre belirlenen özel fiyat 

(  ) DeğiĢken Maliyetler +Belirli bir oran (Kar) 

(  )Rastgele  

 

 

TEġEKKÜRLER 
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