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I • KONU' NU1i S.GÇİLf'lE 11EDE:NLERİ 

İlÔ..ç, ihtiyacı olanların almaktan vaz geçemeyeceği ve 
gono cidd:l olarak ilÔ..çtan başka şeyle ikame edilemeyecek bir 
mctadıro Halk yönimden taşıdığı bu önem dolayısıyle hemen bü
tiin rrıomlckotlerdo devlet il ncı her bakımdan denetimi altında 
tutmaktadır (1) .. 

Memlekotimizdc de devlet, ilÔ.ç fiyatlc:ı.rının denetimi 
için çaba ho.rcamakta vo yeni bazı donotim sistemleri uygulaya
rak fiyatları düşürmeye çalışmaktadır. Ancnk bu çalışmalar ya
pılırken p;<:::nollikle işletınceilik kuralları gözönüne alınmamak
ta, yalnızca. ucuz üretimi so.[;lo.yacak bn.zı götürü maliyet he
saplam.aları (2) yolu soçilmektodir. 

Bu nedenle uygulanan donetim sistomleri hiç bir zaman 
amacıno. erişemeıniş ve sık sık yenidon deftiştirilmcsinG çalı
şılmıştır .. 

Bu çalışmecda devletin etkili bir donetim yapması için 
1cullo.nabilcceği yeni bir sistemin ana hatları belirtilmeye 
çalı.sıılo.cak ve savunusu yapılacaktıro Sistem bugüne deg';ğin 

uygulamada ortaya çıkan aksnmaları ortadan kaldıracak ve üre
tici firmalar arasındaki yapısal f.!:ırklılıkları da gözö:ıüno 
alacaktıro Ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriş döneminde 
bulunmamız ve uzun vadede bu sektörü do topluluk için uyuma 
hazır} nm'"rrıız c;:~ ro ği düşünülerek, topluluğa dahil bazı Ülkeler
deki uygulzıL·ıalara kısaca değinilmiştir. 

· Ço.lışrna beş bölümden oluşmaktadır., Birinci bölümde ko
nunun seçilme nedenleri ile Türkiye İlÔ.ç Sanayiinin kısaca 
tunı tılmnsJ.nn yer verilmiştir .. 

!kinci bölüll çalışmamızda kullanılacak teorik bilgileri 
kapss.mc.lctacl.ır o Bu bölümiin hazırlanmasındn konular özelliklo 

l) Tuna ÇE~EG~i~N UÇ.ANf3D ~ l-~iç_)ı'~.Y.:~i:J-~~:ı:L,. vq _pon.9ti!l.J.:." Milliyet 
Gazc;tosı, 1 Şubnt 197c: 

2) Yürürlükteki sistemin eleştirilmesi bu çalışmanın üçüncü 
bölümünde yapılmıştır .. 
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derinlomesine incolcnmomiş, sadeec sınırlı kaJ~aklardan yarar

lanılarak bo.zı ana kavramL:ı.rın açıklanmasına ve bir araya özet 

olarak getirilmesine çalışılmıştır. Ço.ll.şmanın amacı ona kavram

ların toorik incelenmesi olnmdığı için, bölümün daha fazln kay

nok lrullonılarak gt.mişletilmcsindon özellikle kaçınılmıştır. 

Çalışmanın aC;ırlı[;ı bundan sonraki üç bölümde toplanmak

tadır. Konu araştırılırkon fiJptlandı~~ ve ~alJ2lot~-b~lunu~ 
olaro.k iki açıdan ole alınmıştır. i'iyatlandırma te;rimi, fiyat 

kararlarının devletçe alınmasında izlenen politika için; Naliyc

tin bulunuşu ise firmalarca kullanılan hesaplama sistemleri için 

kullanılmıştır .. 

üçüncü böl:J.m, Türl·dyo ve bazı AET ülk.:ücrinde ilaç fiyat

landırılmasının incelenmesi ve clcştirilmosini kapsamaktadır .. 

Deriüncü bölümde, Türl·dyo 'do maliyetin bulunuşu araştı

rı lmaktadır .. 

Boşinci bölümde iso, fiyatıandırma ve maliyetin bulunuşu 

için önerilecek sistemlerin ana hatları yer almaktadır. 

II. TÜRKİYE İLAÇ S.ANAYİİNlN DURUMU 

!lÔ.ç se:mayii, be ş eri ve veteriner holdmlil\.tc kullanılan, 
tedavi edici, koruyucu vo besleyici hassaları olan kimycvi, hay

vani, no bati ve biyolojilc :maddolc:ri seri halinde ve belirli bazı 

stc::mdartlara göre üreton vo hazırlayan, bu maddolori belirli 

dozlarda basit veya kombine olaroJe f armnsötik şckilloro getiren 

sc:ı.no..yi koludur. 

İlaç sanuyii ham ~addo ve ho.zır ilaç olo.ro.k iki ayrı 
grupta üretim "J'apar. Bu iki grup zc·Fı811 zarı1c:ın lıirlikto gözönüne 

alınarak d"i.işi.i.nülmekto ise de lJiribirlorindcm tamamon ayrılmaları 
gerekir. Ham maddo "Li.retimi Kimya Sanayiinin bir kolu olarak ça

lışır, ilaç üretimi iso bu kaynaklardan sağlanan ham maddelerin 

işlenerek hazır ilaç haline getirilmesidir. Genel tanımı ilc 

J:laç~_ş2n_ç~i Kimya Snrw.yiinin ür"Linlorini işleyerek ilaç haline 

getiren bir sa.n<wi koludur. Dünyadaki bl.iyük ilaç işh:tmolerinin 
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hrun madde üretimi yapan tesislurinin ~tm;[a F~rikala~, ilaç 
üretimi yapan tesislerinin ise !la__ç= .Fo.brik_9.ları olarak ayrı ayrı 

toşkilatlandırıldıkları görülür. 

I"'cmlckotimizdo do bu iki grup genellikle biribirine ka
rıştırılmaktadır .. !lÔ.ç sanayiindon ham madde yapımı bcklenmekte 
ve yapmadı~;ı için do çeşitli olc.:ştirilerc.: hedef olmaktadır. Mem
leketimiz şo.rtlnrının, büyülc kompleks halinde kurulması gereken 
aksi halde verimli ve ucuz ürotim yo.pması olanağı bulunmayan 
Kimya Sanayiinin kurulmasına yeterli olup olmo.dı€1;ı düşünülmemek

todir. Ortak Pazara giriş döneminde bulunduğ:umuz ve ilaç ham 
maddc;lorinin büyül~ bir kısmının da ilk 12 yıl içinde serbestçe 
ithalinin rıümkün olacağı düşünülürse, kaça ve ne fiyata yaparsak 
yapnlım ama kendimiz yapalım düş-Lilleesi tork edilerek daha ger
çekçi önerilerde bulunulmo.lıdır .. Görevi hazır ilaç üretimi yap
mill: olan işletmelerin do, kuruluş amaçlarına ters eylomlere zor-

lanmaması uygun olure 

Bu bölümde hazır ilÔ..ç üretimi yapan sanayi kolu çeşitli 

yönleri ilc elo alınmıştır .. 

A~ Yo.Qısı: 

!laç ürotirJ.i bugün 130 işletmo tarafından sürdürülmokte
dir. Bu işletmelerin iki tanesi kamu kesimi, di~orlori ise özel 
kesim kuruluşlarıdır .. Kamu kesimi kuruluşlarının birisi Milli 
Sovunm.o. Bak&nlığı ihtiyoçlnrının küçük bir kısmını k_arşılayan 
"Ordu !laç :;;:abrikası", diğ;eri iso bazı aşıların üretüıini yapan 
Saclık ve Gosy.ü Yardım BakEmlı[;ına ba~1;lı "Refik Saydam !1orkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü"dür. Enstitü ayrıcn piyaso.daki ilÔ.çların 
knlito kontrolunu da yapmaktadır. Kesin üretim miktarları bilin
memekle beraber, kamu kuruluşlarının Türkiye t1il;:ctimi içindeki 

paylarının çok küçük olduğu söylcncbiliro 

Özel kesim kuruluşlerının ll tenesi "6224 sayılı Yabancı 
Sertıctycyi Teşvik r:anunu 11 na gÔro Yabancı girişimcilorle Tii.rk or
takları tarafından kurulrrıuş işlutmclordir. Bunlar yabancı bir 
ilaç firmasının Türkiye'deki şubesi olarak, münhasıran kendi 
ilaçlarının üretimi için çalışmaktadırlar. Diğer işlotmcler ta
mamen yerli girişimciler tarafından kurulmuşlardır. Kendi ilaç-
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larının yemında yabancı ilaq firmalarının ilaçlarının üretirrıini 
de Lisans (3) altında yapmru{tadırlar. 

İşletmelerin biiyii.l( bir kısmi sanayiin gerektirdiği on 
modern yöntomlorlo çalışmaktadırlar .. 

B. Üretim Politikas_}. ye Kf-~ .. t~.2.: 

Sektörde yt.iksok oranda atıl (kullanılamayan) ko.;pasite 
olduğu ileri sürülmektodir • .Atıl kopasite iki nedenle ortaya 
çıkmaktadır: 

~tıl kaFasite: Kısmen teknolojik, kısmen do işlet
mo politikasından doğmaktadır. İlaç üretimi teknolojisi çok hız
la gelişmektedir. rlemlokotimizdoki sanayicilerin birçoğu bu ge- · 
lişmonin dışında kalmamak için sık sık makine ve teçhizatlarını 
yenilamek zorunlulugunu duymaktadırlar. Bunun sonucunda iso bir
çok makinaler elde kalmaktadır. Ayrıca belirli bazı farmasötik 
gruplara giren ilaçların üretimi için gerekli makine ve teçt~ ;at 
alınmakta fakat o gnıba olan talebin yctorsizli~inden dolayı 
kapasi tenin tümünden yo.rarlnnılm:;ıaruaktndır. 

Bazı ürotiu yöntomleri gcrof!;i ile, üretimin belirli saf
halo.rında ortnyo. çıkan dar bof:;azların giderilmesini sağlamak 
için yi1ksok kapasi to ler to;:ıis edilmektc ve bu kapasi tolcır hor 
zaman kullarıılD.r:ıamakto.dır .. Endüstri işletmolerinde bu tür uyum
suzluklara rastlanması olağandır. 

İşletme politikaları da atıl kapo.sitolcrin yaratılmrısında 
önemli rol oy:_rıamaktadır .. İşletmeler piyasadaki satış paylarını 
arttırmak için, yeni ilaçları ve bunların deGişik farmasötik 
şekillerini (tablet, ampul, süppozituvar ve şurup gibi) piyasaya 
arz etmek istomcktodirler. İsteklerini gerçcklcştirebilrnok için 
do yeni makineler almakts,dırlaro Alınc:ı.n mo.kinelorin ilk gündon 
tam };:ap asi to leri ilc çalıştırılması olanağı bulunm.adı[;ından, 
ku~ lanılamayan ko.pasitc ortaya çıkma..l{:tadır .. 

3) Lisc:uıs: Yo.-:xıncı bir n18mulün markasının ve ürotim tekniğinin 
Ell"ariılması için alınc;ın m.üsao.dodir. Bu müsao.doyc lı::arşılık 
ödenon bedel p.~J:_ty_' dir .. l"'arka haJ:,Jı::ı PatQPt, üretim teknolo
jisi do Know-~~ o~nrak adlandırılır. 
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.:![Jk~J.! [it_ıl_l~si~_o: Gerçekton bulunanın yo.nındn, ger
çekton bulunmadığı halde var olduğ;u zannedilen atıl kapasite de 
ilgilileri zammı zarno.n ~.ranıl tnıc:üctadır. Şöyloki; kapnsi te dogor
londirmelori genellikle makinelerin kataloglarına göre yapılmak
tadır. Hiç bir m~:ı.kinenin bu teorik kapasi tc si ile çalışması ola.._ 
na~ı yoktur. Ayrıca ilaç sanayiinin yoğun oldu~~ Istanbul'daki 
enerji yetersizlisi de göz önüne alınırsa fiili kapasitenin daha 
da düşük olaca€Sı, buna karşılık fiktif atıl kapasitenin büyüye
ceği ortaya çıkar. 

Üretici işletmelerin ellerinde bulunan vo artık kullanı
labilme yeteneğini kısmen kaybetmiş makineler do, bazan hesapla
re: teorik kap:::ısitcleri ilo dahil odilmoktodirlcr. Bu husus da 
fiktif atıl ı~apasitcnin di~~or bir nedeni olmaktadıro 

"Tablo I" atıl kape.sito ile ilgili olarak yapılmış bir 
araştırmanın sonuçları görülmektedir. 

Dış ticaretin zanan zamnn alcsarw.sı sonucunda ham madde 
temininde olan aksamalar da üretim politikasını etkilemekte ve 
kapasi tenin tam. kullanılınasını ongollemektodir. !çinde bulundı.1-
~muz günlerde bu tür aksamalar bürokrasi yüzündon do olmakta

dır .. 

.Atıl kapasite sorunu, işlotrııolorin maliyetlerini do otki
lomoldo, artmasına yol nçmc.ktcıdır. Enkino ve teçhizatın pahalı 
ve kısa ömürlü olması amortisman paylarını yükseltmcktc, ürotim 
hacmi dÜfJÜk olunca da bunlardan ürüne düşen pay yill~sok olr:ı.akta

dır .. 

.Atıl kapo.sito sorununun çözü.rnlenmesi uzun vadede talebin 
giderek artması, kısa vad(~de ise dış piyasalara satışla m.ür:ıkün 
olabilocoktiro Dış piyasalara satış çeşitli nedenlerle bir türlü 

istenon düzeyde gelişmemektedir. 
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TABLO I. ÇE.ŞITLİ 1•'.A.ill1ASOTİK GRUPLARA GÜEE ATIL KKPAS!TE ( 4) 

(t o n ) 

GRUPLAR KAPASİTE 1968 1969 1970 19?1 

TOZ Normal K. 3665 3697 3710 3731 
Kull~illış K~ 1468 1584 2165 2175 
Atıl K. 2197 184~ 1545 1556 

-~----·--J.-~1 lk % _50 ·..'L-~. ~9. 9 41 ·~§. __ __3.1 .1__ 
GRANüL Normal K. 2500 3000 3650 3650 

Kullanış K. 2370 2784 3497 3523 
Atıl K. 130 216 153 127 

~-~--~~-tç-ıl K..:_%. ·-·-~- _ _5.4 . _ _1_~___3 .. _2 
TABh"ST Normal K. 3122 3122 3300 3622 

Kullanış K. 2100 2043 2356 2579 
Atıl K. 1022 1079 944 1043 
Atıl K. % 32.7 34.5 28.6 28.8 

.. ,..,...,...,_...,___~~-. --"'"""-~""'""'""'··--....,_..'""'-'-"-""· .... ·-'...--"L''·"'-''"'"'~~ ...... ~...___..---... ...-...-..~-~~- .... __,_-..~,_,.,..,.~-~··. ~~~--

DllilJE Normal K. 1220 1810 6420 6507 
Kullonış K. 602 921 5118 5186 
Atıl K. 618 889 1302 1321 

~-~~~~-=~~~--~c~-4_t~:1.=I-~_3L~~~---.2o .,2~~= 49 ·ı __ . ___gCl. iu __ ?O ~ 
KAPSUL Nornal IC 550 650 1504 1550 

Kullo.nış ICo 514 528 1360 1377 
Atıl IC 36 122 144 173 

~~~-~~-~-=---~~A~.}.~~f.Ç.::-j~ _ -~--~·---~~--~-___ ].._8 ~2~-~--~cı:.? ___ ~d . _ 
AJ."]J?UL Norr:ıal K. 1401 1410 1422 1525 
lı'LAKON Kullanış K. 375 391 386 453 

Atıl K., 

-·~--~~l:E-lJ~ .. 5L.~--
s!noP Normal K. 

SÜSPANS!YON Kullanış IL 
Atıl K., 

1026 1019 1036 1072 
. 23.? __22 '!_]. __ _J,J_~,!L___70. 3 
12285 12340 14017 14440 

9854 10030 11438 12086 
2431 2310 2579 2354 

Atıl K. % 19.8 18.7 18.4 16~3 
~ .. .,.,.,_.~.:.ı.--.. . .-. ..:.~ .... .:..., .. __ , .... .__. _____ .,_.,..,_.,.,. ........ , . ...-.: •. ., ..._ .. .,,,,.,.,.. .... -....~:·.,-.' -~~-~··= ... ""'·"'- ...... --' ... -'-""'-".~ · ... .:·., ....... ,_ ... ,.. .. ....,,~-"-· ,_.._, ..... ,-~--..-~-.... ...,.,..,_ . ..,.,.,.-.........,-~ .. - .... .-."-"~---· --

POf1AD Normc.1 K.. 5810 5903 5903 6000 
Kul1unış Ko 3413 3453 2550 4075 
Atıl K. 2397 2450 3353 1925 

--~-~--~·-----~- --~·~ .. f.ı-~G::~ı__:r~-% _ ·-=· ·~-41 c:,L--~-~-~~5?-~ 8 __ _22 .. o __ _ 
SIJFPOZİTUV_Iffi Normal· Ko 475 '+80 480 483 
OVÜJ.ı Ku1lo.nış K. 30 31 31 32 

AtJ_1 K.. 445 459 459 451 
Atıl K~ % 93~6 95,6 95e6 93o3 

ır-r--rı~ .. ııaç-seı:nii~;:rf· ·:LşvüröriTôrsoncf:tı~ası · · · =-~-"--"~~--~·"--~----· 
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~ Tükc,Yi.m.: 

Memleketimiz ilaç tüketiminin yıllar itibarıyle da~ılımı 
Tnblo II'de görülmektedir. 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

TABLO I I • TÜRKIYE !L!Ç TÜKET !M! ( 5) 

( tl\t~~ö.n ıt) 

Fab:ı;:ika __ŞatJ..şi_q_~ 

409.4 
414.29 
522.7 
544 
758.7 
832.8 
933 .. 3 

1.032 
1.562 

~~etim (Pcra~2pde Satı§larl 

562.3 
570.2 
718 
748 

1.043 
1.145 
1.283.2 
1.419 .. 1 
2 .. 147.5 

Tablonun incelenmesinde görüleceği gibi, tüketim 1971 
yılına kadar düzenli olarak % ll oranında artnn bir seyir takip 
etmiştir .. Başka deyişle artış trendi düzenli olmuştur. 1971 yı
lındaki artış birden trendin üstüne çıkmıştır. Bilindi~i gibi 
1970 yılı Ağustos ayında Türk parasJ.nın dış değerinde degişiklik 
yapılmış ve para% 60 oranında dovalüo edilmiş, bunun sonucu 
ithalata ba~lı olan girdilerde önemli nrtışlar olmuştur. Dovalü
asyonun ilaç fiyatlarına yansıBası 19?1 yılında olmuştur. Egcr 
bu etken olmasa idi 1971 t"iikctimi 1.600.000.000 TL dolaylarında 

olacaktı. 

~ükotimin bUyijk bir kısm. ~t içi üretimi ile k~t~l~ 
maktacb.r. Aneek yoni ke,te411oıı .aya üretimi &sel bit' ,.&ıt9111 
gerektiren bazı iluçların hazır olarak ithali yapılmaktadır. 
Bunun genel tüketim içindeki payı çok küçÜk kalmaktadır. 

D. Fiyat Politik~s~: 
İlaç fiyatlarının saptanması tamamon Sa~lık vo Sosyal 

Yardım Bakanlı~ının donotimi altındndıro Fiyatların saptanması 

5) DPT yıllık programlarından derlonmiştir. 
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için Bakanlığın ortaya. koyduğ;u bir "]'iyatlandırma Sisteni" ltul

lcınılmo.ktadıro Bakanlık bu denetim için yetkiyi 1262 (dcf;işti

rilmiş şekli ilo 4648) sayılı kanundan almıştır. 

!şlotm.eler ürotimini yapncaklo.rı ilaçların maliyet girdi

lerini öngörülen esaslara göre saptayarak bir beyanname halinde 

Bakanlı~a vcrncktodirlcro Bo1co....-rılık girdileri kontrol otmokto ve 

genel kural olarnk benzer ilnçta en düşük Baliyctli işletmenin-

kini esas alarak fiyat verınoktadir (6). 

E~_~ovlct Denetimi: 

İlaç sanayii hor yönü ilc devletin denetimi altında bu

lunr.w.ktadır., Bir ticaret ve sanayi kuruluşu olarak ilgili dif;cr 

kurumların demetimindon başka ilB.ç üretiminin toplum. yönünden 

arz otti(~i önem dolayısıyle do Sağlık ve Sosyal Yo.rdı~'l BoJ.ı::anlı
ğının denetimine de tabidir o So.f_Slılc Bako....-rılığı bu denetimi kanu

nun vordiVi yetkiye göre ynpmolctndıro Bako.nlıt~.ın denetimi çeşit-

li yönlerden olm<:1ktadır: 

1) Bir ilacın piyaso.yn arz edilmesi için Bo.kanlıktan izin 

alınması gcrckr:ıcktedir. !znin verilmesi bnzı şartlnra 

bnğlı olmaktadıro 

2) İlÔ..ç fal)rilcnl~rı bakanlıkça öngörülen şartlara uygun 

olaro.k kurulm.o.ktn. ve ço.lı şmaları çe şi tl i yönlerden 

donetlcnmolctodir o 

3) Piynsaya. nrz edilecek ve edilmiş ilaçların kalite 

kontrolu yo.pılmakto.dıro Kontrolda uygun·l)ulu.nmnyan 

ilnçlnr için çe şi tl i işlomlor yc:ı.pJ_lnıo.ldodır, 

4) ı. iyntlar açJ_sından da dz._~rıoti.m yapılmakto..dır., 

5) İthal cdiL~cok hum i1:co..c1dclerin fiyo.tlo..rı da Bakanııkça 
izlenmoktc.~dir., Kont-;rol yetkisi s;imdilik Ticaret Bakruı-

lı[;ınco. yo.pılm:ı.kt.:ı.dır o 

Bu kontrollar, ilacı piyo.snya arz edilme hnzırlıldarındnn 
itibo.ron otldsi altında tutmakta, piyasaya arz c:dildi:~;i süre: 

znrfında da devam otı.ıektcdiro 

6) Iı'iyatlnn.dırma sistorü bu çcı..lışmanıh III o bölümünde incelen
miştir o 



İkinci Bölüm 

ANA KAVRAHLAR 
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I. ll'!YA':r VE F!YATLANDIRYili 

J:!'iyatın do{~l1ŞU par;:ını.n do(ı';uşu ilc birlikte olmuştur. Pa

r~ın bulunuşundan önceki çnğlardu ortak bir değişim ölçüsü ol

madıği için, mallur biribirleri ilc doğiştiriliyorlardı .. Paranın 

bulunmo.sından sonro. malların dc[?;işin kıyBcti para ilc tanımlan

maya başl<.mdı vo ortaya "fiyt:!:..t; deditf,imiz kavram çıktı.. Farn ilc 

fiyo.t arasındaki bu iliŞki değişik şokillerde tanımlanmıştır. 

Bir doyişlo: "I!'iyat malların mübadele kıymetinin para ilc ifado

sidir. r1übadclo kıymcıti, bir malı vermek suretiyle di~orindon ne 

miktar alınması lÔ.zım geldiğini ifade edor11 (1). Bir başka de

yişle iso; "Fiyat horhangi bir mal ko.rşılığında, sntıcı tnro.fın

druı istenon ya da alıcı tarafından ödi)nmcsi gorolwn para anlamı

n~ı golir 11 (2). 

Bir ürüni.in fiyatının belirlenmesine .f_j._yqtL~"':ldJ_ı~·nc:: denir .. 

1'iyatlandırma İşletmeler ya da Devlet tarafından yc.::;:>ılJ.r .. Her 

iki tnraf için do hedef farklıdır. E~~cr i~;;lctmolor taraiJ_n,lcın 

yapılırsa; mi.iı.cı.kün olan en :yiiksok hÔ.sılatı snt;lc;·~a1.c cı oln;y::ı...:ıylo 

on yÜksek kÔ.rı elde otr:ıok; Devlet tarafından yo.pılJ_rso.; o malın 

on düşük fiy<J.tla piyasaya arz edilmesi ve i~l::;tr:··)!:::-~·"ı o.z ,_.,.ey::·. 

hiç karsız çalışnası olncaktır. !şlotmolcr ilc cl_\_:ıvlct n.rctGJ_r_d.J..ld 

bu birbirinin aksi ol8.!1 iki hodof yüzünden, fiyc.t·:ı.n:ncl:ı_r::r:L karar

larının alımıası de-ima kcrşılıklı tartışırı.n konusu cli:~."Lı.ştı.re, Hat-
" tn, ekonomik sistemlerin doğuşunda do. nynı scbübin önemli bir 

rol oynadı~ını söyleyebiliriz. 

Fiya.tlandırmo. ister ta:r:w.mcn işlotmoyc bıroJnlı~D<:, istc:r 

tarn.ruııon devloto bırakılmış olsun, fiyatıandırma knrarının vori·-

lobil:mcsi to.mct.ID.on işl_-;tmenin vcya tamo.men Devletin kc,rcLrlarına 

batf;lı olan1.az., Aksine hem iş lu tmonin hcrJ. do devletin c;~)'C c:.-ıHn.clo 

tutnnsı gereken bo.zı fo.ktörlor vardır .. 

l) Zcyyo.t HATİPOGLU, ftz:cı_.t _ ToorJ-...§1, Hüsnütabio.t l"1nto Istcm"bı}l 
1969, s: 9 .. 

2) ~ıdvan KARALlı.R, lı_lc'Ç_pıo_l_o}'_do .i!'i;r-at_. K~E-EJ-nzz1:,,,Y.c" ~I'~:~:-.1 :,~:v.c::.',.<1?_~~. 
Ornoklor, s: 2 ve aynı sayfadakı 3., dıpno·c. 1.:ıl.'.L'.L:. -:fu.y. t>ovı.nç 
Hat· .. Aİıkaro. 1972) 
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Ao FJ-_;yo:ç:ı-andırmo.SL~ Rol O,;rg_~qg_ F<?-k!2E}J2.E.: 

Bugün im dünyasında, hiç bir okononik düzenin saf ve bütün 

özelliklerini taşıyarak hük1hn sürdüğü ileri sürülmcz .. Ekonomik 

düzonlorlc ilgili teoriler zruna."tJ.lo. ilk ortaya atıldıkları günkü 

şokillarini doğiştirrcıiş i adcttı. birkaç teorinin karışımındo.n yeni 

bnzı tooriLn· ıncydo.na gclm.iştir .. 

li'iyatlnndırma karnrlnr:tnın al1nmo..s:ı..n:ı.. yalnız firmo.. yöno

ticilori:p.c bırakcn dü~crılordo devletin ~o.z:ı.. delaylı voyn dolay

sız karış:muları olmuş; yalnız devletci bırakını düzenlerde iso; 

devlot to.ı:na:mon kendi alacat-;ı kararlara göre davranamar:ıış, bo.şkn 

bazı faktörleri do g(5zönünc almak zorutı.do. ko.lmıştır .~ 

K1so.co. açıklrua.aya ço.l:LrJo.cn@;ınız faktörlerin bir kısmı hem 

işlctmclcrcc ve hoill do devletçe gözönüne o.lınmo.kto., bc-:zılıo.rı iso 

yalnız devlet voyn yalnız işlctmolcrce r;özöni.ine alınabilmekte

dir. 

"Bir r,l:.::ı.l için talep, di~cr bütün şartlar aynı ko.lmak 

koxdı ilc, rıuhtoc:ıol bi.itün al torno.tif fiyatlar üzerinden tüketi

cilerin piyo.sadan s2,tın o.lacaklo.rı fcı,rklı nikto.rlo..rdır" (3) .. Bu 

to.riftc belirli talep durumunu açıklo.ı:a.ak için di[~cr şo.rtların 

sabit kaldığ;ı farz udilir.. 11 Çok korro, so. tın o.lınan mal r:ül\:tarı 

ilc fiyatın ters orcıntılı olduC\;unu düşünürüz .. Yani, diğer şart

lar o.ynı kaldığı hallerde; malın fiyatı :yiikscldilcço tüketiciler 

o Ltc:ı.ldnrı daha a.z niik:tardo. satın alo.ccJdo.rdır .. r'ialın fiyatı düş

tükçc, tüketi cilerin s<.üın ulacukları mikturlar do. artacaktır" ( 4). 

Tükcticilorin cı.lnak istedikleri malların r'liktarının, 

fiyo.ttcıki değişmeler kcn:.':şısındo. gös tcrcli[;i yeni durumlara, tn_l9.,E_ 

E...:t~_etikiJ2"t~ denir o İngiliz il::tiscOttçısı Alfred l'larshall ol8.sti-

4) 

Richard H .. LEl<"TWİCH (Çev .. Talat GÜLLAF), lij;_yo.t Sistc:uılo_Ei.._vc 
~-~2i.:"'l0EliJ.J;=!-]:'l T~ll::ı~~..?J~o (Erzurum 1969, Atatürk U'nv .. J:iat .. ),s: 2'"3" .. 
Tune Ç o UÇANSU - Şcvl~ct ADA:GLI:1AZ, J_o.l~§s.til:J,;yCti ve_ Fi.~ 
,J2-_t __ j\.y,1-,~.r].<~~ts_:~:.nq_o.kj__,J2E...omt_.. OGYITO dcrgısı .sayi i+, OGYITO 
yay o IstanbUl 19Jr l 1'akuTtclcr tı.at .. ), s: 128 
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kiyeti; "I~iyo.tto. küçük bir değişme: oldugu zaman satın alınon. 

miktarda Boydana gelen yüz·dc doğişrrıcnin, fiyattnki yüzde değiş

meye bölümü" şeklinde tonımınmıştır (5). Elastikiyet genellikle 

(1) ssyısı ilc tsnımlanır. (l)don büyi.ik, birdon küçük ve bire 

eşit olmak üzere üç değeri vardır. 

Elastikiyetin (l)e eşit olması halinde, fiyatta olaco.k düş

moler talep tc de) o.;ynı oro.nda o.rtırıo.lura sebep olur (6). 

Elastikiyctin (l)don büyü.k olmo.sı ho.linde, fiyatta altıcak 

düşmeler talopte dahn bü;yi.ik artışa yol o.ço.r. Bo.şka bir deyişle; 
11
.... düşük fiyat, :y~sck fiyo.ttLm do.ho. büyük harcamaya yol açar"O). 

ElÔ.stikiyctin (l)dcn küçük olması halinde, fiyo.ttu olaco.k 

düşr.ı.clor tcücbi çok o.rttırmaz. Do.şka bir deyişle " ••• düşi.ik fi

yo.t küçük, yüksek fiyat büyük harcmno.ya sebep olur" (8). Bu ça

lışmada ineelenon ilaç için talep clÔ.stikiycti (l)dcn küçill-ctür .. 

(l)don küçült olÔ.stikiyet, inelastik tcüop olo.rak db. ta

nımlanır. Tam inelÔ.stik ve inelastik olmak üzere ikiye ayrılır(9). 

Genellikle talep olÔ.stikiycti (l)den küçük olan veya ta

lebi inelastik mallar için ikame mallarından söz edilebilir. 

Oysa ço.lışııo.mt'za konu olan ilaç, " .... ihtiyacı olo.nların almak

tan vı..ı..z goçcrncycccğ,i ve ciddi olarak gene ilaçtan başko. bir şey

lo ikcı.nc ediler:ıcyecck bir moto.dır" (10). Çalışmamızın ilerideki 

bölümlerinde bu özellik tekrar ele alınacclt ve önerilorimizdo 

gözdon uzak tutulmayacaktır. 

5) Alfred ~illRCHALL, Princi~les ozEcon~uics. (Londra 1920, Muc 
Millan and Co. Ltd .. ) "BkZ. ""C'ho.p. Ifl VôlV. 

6) UÇANSU ve ADAYill'IAZ o.dı geçen makale, s: 134. 

7) 
8) 

ibid, s: 134. 

Ahmet KILIÇBAY, İktiso.t Teorisi. (!.ü.!k.JI'ak.yo.y. Istanbul 
1962 H::ımle J:'Int. )-; s:" ll7. -

9) :B'uzla bilgi için Bkz. UÇANSU ve ADAYILMAZ ngm, s: 135-6. 
10) Tunu ÇETEGİN UÇ.ANSU, İlaç_ l!'i;y_o.tl"lr.!:_ ••• 
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]'iyatlandırma kururlarının alınmasında on önemli etkiyi, 

kararların uygulanacaf~ı pazardaki koşullar tayin edecektir. !ş

letmeler, ta:mar:ıcn çevredon ayrılmış ve hiç bir etki al tındn kul

madan fanliyct gösteren vnrlıklar do~ildir. Aksine, işletmoler 

çok yönlü bir çevrede yaşo.nıo.ya çalışan ve her zo.man çeşitli güç

lerin etkisi altında bulunun kuruluşlardır (ll). 

Pazar koşulları satıcı ve alıcılar yönünden çeşitli ayı

rımıarn tabi tutulabilir. _g:'Jl,bJ.o.II.1. böyle bir nyırımı göstermek
tedir. 

TABLO III .. PAZ.ılli KOŞULLARININ AYIHIMI (12) 

Arz edenlerin Çok satıcı- Cok satıcı-
Truıı. rekabet , çok olması az alıcı tok alıcı 

Arz o~~ ··~~ks~~~~~- _J~ !f~~~ı~ ~~~i~~~-J 
Arz 1 .. 1Tck satıcı- Tok satıcı- . Tc·l·: satıcı .. ~ 

ı::ıonop~~- çok alıc: ~cı _j ~-ok aıı:_ı l 
' 

Pazar koşullarını arz ve talep yönünden karşılaştıran 
tablodaki çeşitli olnsılıkları, klasik ayırıma göru üç a:na 

grupta toplayabiliriz: 

n) Tan rc;kabot pazarı, 

b) Eksik rekabet pazarı, 

c) l''Ionopol pazarı .. 

:D'iyCttlc.ndırmo.. ko.raxlarının bu pazar koşullarındu nasıl 

o.lınabilcccgini incclomcyo ço.lışalın. Anco.k incolcr.ıoyi yaparkon 

do, bu koşullara hiç bir zo.ncm saf olarak rastl,:ın<:lnayr-ı.cağını, 

gözönünde tutrcı.o.mız gerekir. 

ll) KARALAH op.cit. s: 15. 
12) h.R.LEHYlMTN, !.1-~:r:qp~nc _]3ctrjcbswjr.!_schaftsj.chro. (Wiosba

don 1956, Bctrıcbswirtschatlichcr \i'Or"Io.g), s-:TI8. 



- 14 -

Alıcı ve satıcıların sny~ca çok o1duğ~ vo hor birinin kn

raı""lo.rının fiyntlGrı ve ürotir,ı rıiktarını ctkilcyonodiği :pazarla

ra, tanı rekabet po..zr::.rı denir. Paznrn giriş ve :pazardan çıkış 

için hiç bir kısı tlano.. yoktur .. Bu po..znrlo..rdu. fiyatların tayinin

do işlctrıcl< .. ;rin honon hiç bir rolü ve etkisi olamaz .. J?iyatlo.r 

tamamon arz-talep' o göre oluşurl :ır. Başka deyişle; "Tı:.uıı rekabe

tin hüküm sürdüğü endüstrilerde bulunun işlctınolor, fiyat kabul

lonici (prico to..kor) durumundadırlo.r''04) .. İşletneler için ynpı

lo.bilocok tck şoy, fiyo:tlo.rı so.b:i:t kabul edip, kendi Inaliyotlori

ni düşürücü tedbirler nlmaJ:c olo.co.ktır. 

Tam rekabet pazarının bir diBor önemli özelliği do üreti

len ürünler o.rosında fo.rk olmmıo.sıdır. Yani rekabet konusu ürün

ler homojan olo.cc:ı.klr;.rdır .. Bir firmcm.ın ürettiği ilc diğorininki 

hcrı0n tumamon aynı olacaktır. 

Ancak daha önce do belirttiğimiz gibi, tm1 rekabet :paza

rına teoridaki şekli ilc rastlamak hor,ıon hı;_mıcn olanak d:ı..şıdır. 

!şlotmolor, ürünlerini çeşitli şekillerde farklılnştırarak fiyat

larını tayin odcbilnc ço.bası içindedirler. 

Tı::..m rck<::,bctlo, monopal po.zarlnrının özelliklerini kısmen 

tnşıyo.n po.z~ır şnrtlo.rı olwik rekabet pazarı olurJ.k trınımlo.nır. 

Şöylcki; s<::.Ltıcı vo alıcıların sayısı birdon çoktur vo hor biri
nin ko.rarlo.rı fiy~tları etkileyebilir. Ürotin miktc:ı.rlo.rının da 

pazr~r içindeki oranı, pnznrdan çckilnclcri hnlindo nrz dengesini 

bozabilecek duruı::ıdetdır. 

13) 

14) 

15) 

Bkz. J:;'cridun ERG!N, İlctiso.t (İJ:i' yo.y. Isto.nbul 1962 Hcu:u.lo 
Mnt .. ), s: 426; rUtTIP~~p.cit. s: ll; LEFTWICH, op.cit. 
s: 6 vd; Po.ul A. Sl~IUELSON (Çov.Y. Domirgil), İktiso.t. (Is-
tanbul 1966 Monteş Ki tnpovi) s: 415. ·, ~ 

KARALAR ap cit .. s: ll. 

Bkz .. Sencer DİVİTÇİOGLU- r1ikro İktisat. (!F yay" Istnngul 
1965 Sernot r'lo.t.,) s: 175; ERGIN op cit. s: 474; HATIPOGLU 
op cit" s: 132 vd; LEHT\ıliCH op cit. s: 187; Biı.NUEJ::SON ap. 
cit .. s: 544; UÇ.ANSU-ADAYILJ:tAZ ngm. s:l41; Yük§Ok UL~, ]'i
ynt Toortsi. (IF yc.y. Istanbul 1971 Çntçlaynn Bnsı.movı)s:~ vd 
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Eksik roknbot pazu .. rı, pazc:ı.rdaki işletnelerin sayısına 

göre bölümlcndirilobilir: 

i) Oli_gg~~.?iarı_: Bir pazarda hcrhcıngi bir malı uro

ton ikiden fo..zlcL işletmenin bulunL.l.c\sı halidir. Be

lirli bir· mc..üın yeter sayıdn scı.tıcısını ihtiva eden 

ve sntıcılo..rdo.n birisi tarafındmı yo..pilo.n hareket

lerin dit-;orlori için önemi olun piyo.sct durumlarına. 

sıl~..&?J?..O~ adı verilir. "Sutıcılo.rdEm birisi piyasada 

öyle bir pozisyona sahiptir ki bu satıcının piyuso. 

fo.aliyutlcrini dc(\iştirıncsi di[t;crlorinin ıımkabil 

reaksiyon göste:rı:ıc)lcrino sebep olur" (16) o 

Ürotilc:m mcülo.r ar,:-~sında fo.rklılıklar bulu...."l.malrtadır 

anco.k bu rmllnr biribirileri ilc ikame cdilobilrıok-

todirloro 

Ço.lışi,ı.m;uzo. lwnu olo.n ilÔ.çtrL da aynı dururı görül';_ 

nuktodi~o Pnzardu biribirinin yerini tutan birçok 

ilÔ.ç bulunı:ıo.ktct fakat bunlar isü.ı-r:ıarko.. ilc fnrklı

lo.ştırıl:r:ııç gibi göstorilmcktcdirlcro Özolliklc 

yeni ·LıuluşLcrdcı., buluşu 3raprm işlc:;tnc pnzarda lider 

firnn rolünü oyno.mb.kto..dıro 

l3u pazarlcı.rC.et ı:::o..tıcılcn.' zamcm zcı.mcı.n o..rnl<:Lrıncla o.n-

lru;ş::ırcı.k fiycı.tlcı.rJ_ scı.bit tutHa c€i;ili':ıi göDtcrcbilir

lcro Çünlcü, oligopolcü işlottıol rdon birinin fiya

tını doSiştiriınsi, di~erlcrinin de dc~iştirmcsinc 

yol o.çabilcccktir~ Bunun sonucundu ise lider fi.:>ma

nın so.tışları ctl<::ilcnccektir. Ancak burada şu nok

trmın unutulw:unGsı gerekir: Diğer firrialar fiycı.tla

:.::ını no ko..dn.r di.ir:;,<Ll.rcbilc..:ccklcrdir? "Genel bir to.h

ninlc, uzun vudcdo marjinal gclirlo marjinal masra

f:ın biribirine oç it oldut,u noi.';:tadan rwnra artık 

f:L~y-atta indirircı y~::.pılc.ı.r::ık sz:Ltışın urttırılmo.sının 

düş-Li.r.ülncsi oLm<:üc dışı olcıcnl-ctır 11 (1 7). Bu bcı.kım-
-~·-· ··.~..:.;~..-.& .• ·.--""" .,. " • "' .3: ı--·~·c.•·'" """' ~ .. ,....,., .--·-·· ..... -.:.... .... ·. ' . ..;_.,=. ·~--
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do..ı.'1. lider firmanın üretim yöntemlerinde bir dog;işmo 
yapması ve sonunda. ı::.ıasraflurını düşürerek fiyntııu. 
indirmesinc, diğer firmaların uyması güç belki de 
imicansız olacaktır. 

Oligopol pazarında fiyat dışı rokubet en az fiyat 
rekabeti kadnr önem taşır (18). Bazen işletmeler 
rekabeti fiyat dışına kaydırırlar. Bu ürünün çeşit
li aubalnjlardn sunulması, roklnma öno:m verilmesi 
gibi şoldllordo yapılabilir. Birkaç örnek sayarso.k: 

1 

Türkiye il&ç sanayiinde Bakanııkça uygulanan fiyat 
sistoninin özellikleri dolayısıyle fiyatlar sabit 
tutulmakta, buna karşılık eş-bemzer · ilnçlo.rdo. rolca
bct, çok sayıda nümunc (eşo.ntiyon) verilmesi yolu 
ilc rcklÔ.mo. ve ccz;:ınclcro önonli oraL"ı.larda iskonto
lar vorilmcsino yol o.çnaktadır (19). 

ii) pji_o_pol. Pazarı .. C.S.Q.2.: Hemen to.rn:.:u;ıon oJ !iJ<;opol pazarı
nın şo.rtlo.rını taşır. Tok fo.rklılık işletmo sayısı
nın iki tcıno olmasıdır. 

iii) M_o:q__'?.l?s>} .. s,.ü ~cka"l?_ot p_g_~~'rı: Bir malın birdon çok sa
tıcısının bulunması halidiro Ancak bu pazarda snt~
cılnr rıo.llurını çeşitli şokillerde diğ;crlorindon 

farklılaştırrıaya çalışnuşlardır. Oligopol pazarı 
ilü arasındaki farkı belirtmek için; 11 Sntıcılo.rın 

sayısı öylodir ki, sc.tıcılardc..rı birisinin hareketi 
benzor mal üroten diğer satıcılar üzerinde hissedi
lir derecede bir etki göstormcz 11(21) di:y~cbiliriz. 

Ancak bu paztırdo. tükcticilor, her işletmonin ürot
tiği malın değişik olduğunc.•. inanmışlardır. Bu ne
denle hor işlotmcnin bir çeşit tekel gücü vardır(22). 

------------~----18) IUUUUd~R op cit s: 14 vo 26' dipnot. 
19) Bu noktaya ilerideki bölümlerde tokro.r değinilecektir. 
20) Bkz. HAT!POGLU op cit s: 132. 
21) LEl!'TWICH op ci t s: 213. 

22) KARALAR op cit s: 14. 
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Tokol gücündon yurr:ı.rl<:.:mı..m bu işletmeler fiyatların
du bazı furklılo.ştırınnlur yapn.bilirlor. Çünlru ma
nullorindc (mo.rkn, umbo.lÔ.j vb gibi) yo.rnttıklnrı 
farklılıklur sonucunda, mallarına olun to.lobin olns
tikliği sonsuz değildir (23). Ancrut fiyatlarındaki 

farklılıkların da çok bü;yiÜ{ olnE.ill1ası gerekir. Sana-_ 

yi kosiminde yaygın olan monopolcü rckabottc, yük
sek fiyatlar konulunca yeni rolciplcrin pazara gir
rıesi vo tüketici tercihlerinin daha düşük fiyo.tlJ. 
ikumo mo.llarınn yönolmesi :müıukündür. 

Nonopolcü rokabotte denge hali, dnhu ondüstrido 
denge olmadon firm:ı.nın ürotimini marjinal masraf 
eğrisi ilo Lıarjinal husılo. c~risinin kesiştiği nok .... 
tada ayo..rlarııası vc:ı.rsayırıuna dnyanır. l!'irma bu nok
to.ya tckecbiil odon bir fiyat tespit edecektir ••• 
Zira hiç bir firno kısa bir müddot için bir miktar 
aşırı knr elde otr:ıok gayesiyle hnlon elindeki paza
rın ilorde kaybolması riskine giremez (24). 

Bir mo.lın tck bir işlotra.e tarafındon pazara arz edilmesi 
halidir. Bu p<::tzarın iki eno.. şartı vurdır (25): 

i) Herhu.ı-ıgi bir malın tok bir üreticisinin olması, 

ii) Bu malın yerine goçocok (ikano edecek) başka malla
rın pazarda olw:mıası 

!şletme iko.ıno edilerrıoyon bir rao.lın tuk so.tıcısı muhtcr::ıo
lon üre>ticisidir. Böyle işlotmolc..r fiyo.t yapıcı (pricc uakur) 
durunıundadırlo.re Rc~iplcrinin bulunmwnası tokeleiye ba~ımsızlık 
snglnr (26). 

·-~----~-------

23) Truo olastik to.lop, tmı roknbnt po..znrında görülebilir. 
24) HAT!POGLU op cit s: 158. 
25) 1\:ARALAH op ci t s: 12 vo 19. dipnot. 
26) ibid. s: 12 ve 20. dipnot. 
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Monopol pazctrının doğmo.sına çeşitli etkenler sebep olmak

to.dır. Bunları kısaca bclirtirsol{ (27): 

i) 12~~ T~kel: Bir mQlın haw maddesinin tok yorde 

bulunrJ.üsı dolo.yısıyle doğo.n tekel. 

ii) !.s~u,rı.:l Tekel: Bnzı malların so.tışının knnunlo. bir 
işlotrıoyc vorilr:ıcsindon do8;an tekel. 

iii) Jki;j-_,§_n§. ~st-:91: Zarınnınızda çok ro.stlannn bir tekel 

şeklidir. Çeşitli tarzlarda olabilir: 

- I1uko.velcye duyunan tekeller: !şlctmclcrin arala

rında cmlaŞo.rulc karteller r;.ıcyclo.no. getirmeleridir .. 

- }!'iili To ko ller: Bir işletmonin po.zardaki r::.lk:iplo

rini elinine odcrok tok ko.lmcı.sı sonundu doğo.n 

tokeldir. 

- !htiro. boratının sağlo.dığı tekel: Yeni bir buluş 

dolayısıyle ·buluşu.."l tiretininin ihtira bcratını 

clindu tuto.nL.trın sa:?;laclığı tekel durumudur. 

Tokelci işletmelerin fiyatlarını istedilderi (r::ıuhtomelcn 

kurlurını m::ıksimizc:: cdcbilocok) yükseklikte tutucakl:ı_rı düşünü

lebilir. Anco.k burada, bu mallcira olon tnl<Jbin esnekliğinin göz

önünde tutulması gerekir. Eğer talep olÔ.stik iso (yani t-lü;::otici

lcr bu rıulı kullo.nı::1tikto.n vnzgoçobili;y·orlo.r iso) nonopolcü işlet

mo sntışını rı:::.tksinizc etmek için fiyatını d·U.şürmok zorundo. kulo.

co.ktır~ E(~\or inolctstik ise (yo.ni tüketiciler bu mo.lı kullanmak

tan vazgcçı:::miyorlur isu) fiyatların düşürülmesinin satışlar uzc

rinclc bir rolü olnayu.caktır .. Scı.tılncnk niktcır o.ynı knlaco.ğı için 

de içlctncnin kS.rı o.zo.lncaktıro 

Buno. co.nlı bir örnek vorccc:k olursak: J:lcalckctimizde kah

ve ithali için kanuni bir tekel neydana gotirilr::ıiş ve 11 T~C. Te

kcl İdz1.rcsi "ne verilmiştir o Tckelci işletme uzun yıllar karını 
m<..-:ksinizc etne k için ucuza i thul o ttiği lmhvclori ;y-üksek bir 

27) Bkzo HAT!POGLU op cit s: 114 vdo 
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tckelci kurı ilc piyDsuy~.t cı.rz otrıiştir. Yüksek kÔ.r z,~~n,mlo. ko.....: 

ço.kçıların lı:.:nnuni olr:1a:.;';:.m yolL::trla kahve getirip sutmnlo.rıno. yol 

açmıştır. Bunun sonundc~ tckclci işL tnonin scıtışlcı.rı düşnüş ve 

piyasa tv.lcbini.n büyük bir kısnı kaçcık lwhvo ilo ko.rşılc:ınır ol

muştur. DuruEıun açıklı:'o. kuvur;n::ıo..sı sonucundcı. tokelci firma fi..

yo.tıc,rını kv.çnkçılor için cCLzip olncwuco.k nols:toyo. indirmiş vo 

so.tışlc.rındn dolu;y"ısıylo kÔ.rındn bir artma görülmüştür. 

!'lonopol-Tokcl pt:,z,_trı, tum rck<.c"bot pdz::.:_rı gibi g·Jrçok ho.

yo.ttu pele r<JStlamnnymı bir :pD.znr siüklidir. I'lullo.rın ikD.fClü iırık:Ô.n
lo.rının olr:ıc,sı vo z,_.,F;nnlı~c pCLZL\ra başka işlotı::v~lcrin girmos i, 

dı. ~_;r,r p···:z'ır c.····lrı· ll"rı'nı·.., olıısr:ıncın" ~rol ~.tÇ'"'C'•ktır (28) l.:,)\-' l • ., L' ~.; 1• . .< ).. V .LJ.. ._,,,_.:.ı-· .._.;.i.:) U. J l U U , a 

3. Devlet I'lüdcıhalcsi: 
~---~~-.. -~-· -·-·-· ~· ............ _, . .......,~ 

l!'iycct rı.c:kmıiznasının işlcnt.'Yc: bnşlcıdıt;ı ilk ço.ğlardo.n 

bori devletin fiyc.tloru müdnhı:.ücsi lehinde ve nl·,:;yhindo birçok 

görüşler ort~ty:'- ntılEuştır. 

İktisL~t to.rihinin tctkikindcm o.nlnşıldı[;ıno. göre; h<:Ldiso

lorin cc r(::y~ü1ı üç cc:phc:dcn devlet ui.~dcı.ho.lcsii:ı.c lü.zum. hissettir

miştir (29): 

a) l11lonopol tcm.,;yüllorini önlu'Jıok, 

b) İnEHmlu.rın öze lliklc b·:·:rokri.:.tlsrın nüfuz vo ikti

dar hırsı, 

c) Hcırp ckoncı~.tisi doh:ıyısıylo f'iy<ıtl<:trın artEıo.sını 

önlcncko 

J:ı'o.kat gc~nol oluro.k tLmırcılarso.k; "devletin izludir\i fiyat 

po li tiknsının amo.cı ulusal ekonomi bakıı.•undan uygun olo.ri fiyat

lnrı hÔ.kir:ı kılmuktır •• ~ Genel oLlrc.:k böyle bir fi;;ro.t, o.rz eden 

turo.fc::ı. mo.liyct H[~srufLırının k<:ı.rşıl:::mm<"Sl vo proclÜl{siyon funliyct

lorino güvenle c1uvaı.n ctnv .. si iı:;ıl:i'ınını veren, to.lc:p eöc D.lnrin de 

28) KARALAR op cit s: 13. 
29) ERG!N op cit s: 490. 

ı 
'i 
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ihtiyLLçLırının cılırcı. güçlerine uygun bir şc;kildo kc~rşılnnnasını 

s a(;lo.yan fiyattır" ( 30) • 

Devlet fiyatlara çuşi tl i o.raçlctr kullnno.ro.k uüdo.ho.le ede

bilir (31): 

o.) l~'i.,Y_~t~..'!'S~§Js.il~: !ki yoldan yapılabilir. 

i) Direkt tedbirlerle: 

- Rekabetin düzonlcnD.csi, 

- Müşterilere yc.>.pılo.cak iskontolur gibi hususları 

kc:mun yolu ilc sınırlr:mdırar::ık, 

- Arzın etki altında tutulhlası ilc, 

- Talebin etki altında tutuluası iloe 

ii) Endirc;kt toclbirlorlc: 

li'iyat torıpi ti, nzani ve " <:wgurı fiyatlurın saptun-

ması, yo.hut nuliyctc ddcnocck kÔ.r payltırının 

tayini, 

- .ı.; iye: tlcTın dondurulması, 

Fiyc~t toşkilinc esas olr-;ak uzcrc ncüiyctlorin 

hor,:apLmwc~.sıı:ıu ~ü t hill\:·[ir.cı.le:rin çıl:urtılmo.sı ( 32). 

Bu p;ibi hÜk:i.iııücr rıuliyctlcrdc: hengi 'rıasraf türlc

rüıo yer verilnesinin kabul odilcbilc:cc(Sini açık

lar. Yc:üı-ut da pnrçc::. baf?ın; ct"Üı]C·Cük Iil.etliyut bedo

lini konu olo.r,_.tk ele ulıro 

b) l:.lY.~~.!~ Koll,t:ı;_oj.u_: Eurhangi bir ç;e:ldldc c.>: .. :tptanmış fiyat

luret uyulup uyuhıccclı~;ının 1controlüdür e 

c) I:i~l~1-22~J~<?I?-.:.t_~olE,: !1aliyct lwntrolu bir içlotmcnin üri.in
lcrino ait satış fiyatının kendi kişisol unliyat unsraflarına 

göre olan uygunluk clcrecz:sinin incolcnLıosidir. j_i'iyat kontrolunun 

30) 81_1<~t.IG~SKINOGLU, Qcm0~. İ:?-~~K2ko~__?misj. .. Dorsl_cr~ __ Qi]- t 
(IITIA yay. Ist<:mbu11()b , Hı"'I.:ü Jlo:€7)s-:-zrı. 

31). !bid s: 42 vd. dan yo.rarlmıc:~ruk. 

32) Bu hÜkÜrücr kanun vcyn knrnrnmııc, şcklindo olmoJı::tudıro 
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konusunu dış:,rdüki, piyasadaki fiyatlar teşkil ettiği halde, 

rrıcı.liyct kontrolu işlctL1cnin içinde ynpılır (33)~ 

ÇcLlışnır.:mızo. konu olan Türkiye 1 de ilaç fiyatlarında du 

iki yönlü bir kontrol ynpılr:ı.nkt<:~Ldır. Devlet bir yilndan azmll. 

satış fiyo.tlo.rını ve kÔ.r pcşlo.rını kontrol ederken; diğer yandan 

du üreticilerin naliyctlorini kontrol edecek csaslnrı so.ptumc:.tk

todır (34) o Ancak bu konudo. ycıpılnn no.liyct donatir'li birçok yon

lerdon etkili olar.ıumo.ktadır .. Bu hurmsL1ra ileride tokrs.rdo.n de

ğinilecektir .. 

Fiyc:.tt politikası ;:~lanındo.ki fno.liyetluri nırasındo. dovıe....: 

tin fiy~~-t tcşkili, fiyat lwntrolu vo mnliyot kontrolu tedbirle

rine dnyunarok bulduğu fiyntlur dL~hi orgo.nik ve zar:mnlo. değişir 

mahiyette olnulıdır (35). 

4. Mo.livct Giderleri: 
~,......._ ..... _,..,.,. ............ ,~~.,.,.,·.v:: . ._._ .. """""--,. ..... ·.u:-·""-·""- ----"""'-·,.,-.-........,., 

Nuh;:ı.sciydo kullnnılnn "Haliyot" to rininin geniş bir cın.ln

rn vardır. 11l'l;üiyct fiziki bir -:;c.lın vo--;lu hiznctin elde edilmesi 

vcy<c settın o..lınno.::;ını, voyz.~ fizilcl: bir r.rıc.üın kUllo.nıım,:ı.r;ını voya 

fo.ydc,sını ifudu u dcr" ( 36) <> l1c:üiyct gidorlori Ç(.)Qi tli ayırırılaret 

tSbi tutuln1ülirlcr (37). Ç<:tlışm.ı:ınızl;J. olan ilgisi lx:•.kun.ınd::ın 

biz hurnd:.t? ı.ı.aliyot gid:·rlorinin üreti:r':ı D.iktnrı ilc olmı ilişki

lurina kısaca dc~inocc~iz. 

E:üi;yct giderlerinin ürotir,ı niktcırı ilc oL:m ilişkisine 

göre ynpılo.cak ayırırıda? gidorlcrin i<:rotinin c~.rtı;ınsı voyn o.zal

nası. iL; ilgili dofi,işr:ıclc:ri gözönüı::w züınırso.; bu giderler: 

33) IillSKİNOGLU op c it s: Lı-4. 

34) Bkz" Lnk~mlo.r Kurulunun, Türkiyu 1 do In<.ü Edilon ~~:_;_bl;:l ve 
İ(' cnç i;y' r I'1Ü"' tah~ <T ı' -rı ~-G---:::·r-~--~rk-Pr":13·:-, r-;..-~ ı·~::-.;.:. V-·;··-~ oeı~;ı;-:,. 
--ı:~.I?.S ___ -- -~~,--~--~::.~ ~- _.::-!:!..::·._ . ~'l-:--~...';..:. .• ,:...:L .. ..S'Y-_, __ ~-- __ ;:,~ .:-:::.~~::-~ .. ':::-:-_;!,-_...,, 5::.....::\, .... :: : . ':~ 
.A.EEP2l.~~~Ss~=~P.2-:E~.-r:,2-.YJ? tJ.figp]-_r_:L~--,~\'.§J?_~.!1-~~A~ t. ~s-~~~E c~~. o He c nı Gaz c
to, 7 1ho:::.'.Il 1 -;72 tarihli lL~l52 SLtyı[a o 

35) ICSSKİNOGLU op ci t s: LJ-4" 

36) Horacc R. BRUCK (Çov.l1unllÔ. Nczh,;poğlu). T1ı.1huscbonin Yöneti
ne u,;z~ruL1niJ1c.sı. (T·1SU-İT.t J::ıy o L3t-~ı.nbul }~ı'oi1 J:ı'i:ik\ .. i1'·c·c:-::.,-rı~.ı.C-·c :····-~~
T%9 J~-:·-ıo·3--:-·-

37) I'iohmct OLUÇ, .f..!:1J-ut~lC?. ()rJ\SI_l.~~-Cl~Ş.J:9D}l vsıöD;gti_ı~:h· (Istnnbul , 
1969, Duran Ofsct ı.rlo.-c.:) Dkz. s: 'bl vd .. etyrıcn Tuno. Ç. UÇANSU 
~1:-:CJJ]S:...~- !l.9_~2:~~l~F2-_n_~#~rX.:?-122-.?ı .Y27~~~IS1~.2~23llE~o.~~~.l)~:hJ 0 ~~ • d 
OGYI'.I:O Dergisi S: 4 ,IstDnbul 17 rv,J:i'cı.Kı..ütc.Lor l"lo.to s: 07 V .. 
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o.) Snbi t giderler ( üretin. birinlnrinc bnt_tlı olr:.ıc.wan gi

clerlcr), 

b) Değişken giderlar (üretim biriBlurine b<.1[;lı olnrak 

artma veyu eksilma gösteren giderler), 

c) Yarı değişkon gidorlcr (kısrııon üretim birimlerine bo.~

ı:ı.. olo.rcck art:ctcı voyr:ı. eksilm.e g6s toro n gido rler) , 

olo.rrık gruplcmdırılabilir (38) .. 

Bu. gid:~rlc:ri telwr toker ele .:ıl:ı.p incolorsck: 

o.) §_n bi t;_Qj...§...2.E.l..<?.E: Ürctir:ı niktL1rıno. kısa devrede bo.glı 

olmG;y<::ı.n giclcrlcrdir. Iklli bir üretim ho.cmi için sabittirlor., 

Bu hncin içinde ·i;irotinin artm.o.sı veya azo.lmnsı toplnm s<:ı.bi t gi

derleri otkilurooz. Örnogin: Kira vo idari porsonulin giderlerini 

bu grubu sokubiliriz~ 

b) l22_ei,§,f,?n_ GJ.d912:_E2E.: Üretim hacrcıino tmıcı.men ba~lı olo.ro.k 

artan vcyo. azalan gidurlordir. Birim başına düşcm tuto.rları sa

bittiro Örnuğin: İşçilik ve ham m.addo giderleri bu gruba. sokula

bilir (39) o 

c) Ycı:J7ı.._:P2,.6_~§l{orı~.Q-~c1c;~1o:ı;:: Üretim cylcnlorinin hiç olmo.

m<wı b.o.linde bir r:ıiktar olcm., fo.kat ço.lışm.aların artması ilc 

bir Eıiktu.r o.rto..ı.ı gid.~rlordir ... !\ncak bu nrtı.ıo. ürotin hacmi ilc 

dof:'~ru orontılı soyrotncz. ôrnot;in: RoklÔ..m vo ho.borloşmc: giderle

rini bu grub c. s olı::<:ı.biliriz ~ 

!şlotnolcr ürotin oylcı:ü,)ri sırasındo. ynptıkları giderler 

ilc so.f;lo.dıklurı hnsılcttlo.rı <.::.rusınd.:.,1 olunlu 1)ir fcırkın olno.sını 

istcırlor .. Bunun için de, "üretimde korur birü .. ü olan işlctnelor, 

aynı üretim do.lındcLki işlctıı:ı.elcrlc rekabet edebilmek için mali

yet giderlerini on düşille düzeye ind..irm.uk zorundudırlaro.o Gerek 

fiyutlt:mdırrilcı sistemlerinin başarı ilc yLirütülnbilmusi, gorcksc 

pnzo.r şartlarındeeki dc[;iŞikliklcro uyo.bilmc yctcncg';inin sürdü-

38) UÇANSU loc cito s: 73o 
39) Li tcrutürdcki bu <Jyırıına ro.tt;r:ıon toplu iş sözleşmeleri dolo.

yısıylc işçilik ücrc:tleri de uuo.;yyon süreler içinde sabit 
kcı.raktor göstcrncktcdiro 
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rülcbilro.osi br.ı..kır.ıından, D<tliyct giderlerinin büyük bir öneni 

vo.rdır ( 40) • 

I'L:.tli3ht giderlerini gözönünde ·.tutaral;;: fiyntLmdırrıa k.:ıro.

rı alıınıo.sındo. çeşitli yöntGnlur kullc:mılmcı.ktadır. Bunl<·ı.ro. kı sn

co.. dcğinirsc:k: 

o.) Mr.::ıJ •. ;YS2~ Kar_.]_önt92±~~.i 0-1): ! şletmenin buluno..ı.--ı rıo.
liyutlcrino belirli bir k~r murjının eklenmesi ilc fiyatın bo

lirlcm:ıcsidiro Genellikle işlotuunin p<J.ZGI' fiy<~tları üzerinde 

söz cahibi olduğu p.::ı.znr lı::oşullo.rındu uygulanır. 

b) IJ.s:;_§_obet§.. ~o_Et<:<s.ı. Aif:.':':l..~~~J.-.1:!-..s.L: Bu yöntenade içletnelorin 

üretin hncimlcri ilc sabit ve değişken giderleri c1rc.ı.sındcı. ilişlü 

kurulnrnk, kilrlı satış fiyectları soptunıro ll.nc<tk genellikle to.

lcbin sınırsı.z olduğu po.zo.r koşullarında. uygulnno_bilir. "ÖlÜ 

nokt nll v·-.·y:-ı rrı;~;C"'>'• p•r·-ç-i c nolr-1-,·ıoıll ol:..,r··<lr d··: ''dl:··ırı·clırıl ır D..ıu n017-...... t_.ı. ...... ....... 1.-l ... ..Lo..J. ..:......;"-·' _._ı-s J:::..vc .. u ........ ~.. L..,...:'ı.. c..~ ~........ • ... '......... - .. - - .ı:\. 

t~ıdaki ürctim-sctış h<:.:cro.indc sabit ve dc~işkcn giderler tc.lni1men 

karşıLmnc,_ktn.dır. fLtcr.ün cı.rtrır.ı.sı i lo hÔ.sılu tl D. giderlur aro.sın

do.ki olumlu fark büyümc::ktc, IXlŞkG bir deyişle kÔ.r o lde edilmeye 

baş ı <.:.Lnmc.kt adı r. 

i) UrctiD hacninc göre değişen giderler, 

ii) Zu.mo.n:.\ göre dotçişcn e;idcrlcr, 

ol n cık üze ro ikiy-::.~ o.yrılno.ktc~dır o 

Urctin lEccı:cıinc göro dv(tişon gidorlcr, duf2-_ş!_sr~ _g_:iA·SLE1.9.E.; 
zamnno göre dc(rişon giderler ise sn'l:?it~l:~dç;:ı:-lc_:;:'_djr. 

OzolliJ:lc tnlebin sınırlı oldut;u durur:ılnrdn., ynni fiycctın 

düşürülFıcsi ilu sntışLtrın nrttırılnmo.yctcn[;ı po.z:.ırlardn ve iş- · 

lctaclcrirı kullcınonadıklc:ı.rı k:~pr.tsi t( lerinin bulundu2,u durunlo.rdo. 

kullunılır o };.iöylcki: İşletme normel satış y8.ptığJ. po.zo.rın dışın-

40) 

41) 

42) 

Kfililı.LluL op ci t c: 15 
Bkzo ibid, s: 22 vdo 

Adolf r1ATZ (Çev o DroAo Dohylo), P~cmuıT und __ }{oE-tro_llo :f.211 
Koston und Gowinno (R;tricbswirtsc"Iii1Tt ichcr Vorlnff'Dr o "T • 

. Gu'b'lor, ·\-JfÖsbcl'd.oıi 1964) Bkz. s: 220 vdo ll.yrıcn OLUÇ op cit, 
Bkz. s: 88 vdo 
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do.ki bir puzz.~r için sipariş alcıco.~ı zo.nan, bununlo.. ilgili fiyat

lcmdırm.n knr<-ırını verirken, s<..üü t olaroJe ni tclcndirilon giderle

ri gözöniL"'1.c almaksızın, yo.lnızca dc(~işkcn giderleri ve bir mik

to.r kclrı içine: o.lrm bir fiyo..tn ko.rar verir. Böylece, hesapıamu 
. . 

dönor:ıindu seLbit gidcrlordc bir değişme olno.yacuk buno. kclrşılık 

satış hucründcki Cirtış dolnyısıylc net gelir o.rtcı.caktır. 

II. M A S R A li' 

Bu kısıı::ıdo. rcu:ısro.f (gidc.;r) kavro.mı ilc ilgili bilgileri 

kıso.co. vcrncy~.; ço.lışnco.C;ız .. 

!şlotne ekonomisinde ı:ırısro.f mefhunu istihsal amaliyesinin 

yürütülı::ıusi için lüzurüu olcın her türlü fodakÔ.rlılı::lo..rı ihtiva 

ede:r (43). 

Bo.şkn bir deyişle ise; 11 
o o. belli bir racü vcyn hiznotin 

ortuyu konm::wı için kullcmılrcn bu üretin fc.uttörl;;,ri başko. bir 

nal veya hizmeti ortaya .. koy1J<lktan, başka. bir deyişle, öteki ih

tiyclçlc~rı karşılc.cr,ı:::ıkto..n ulıkon;,ıuş oluyor. İşte tiretim f;:ıktörlo

rini belli bir El<:Ü voy::, hizrıotin ortcıya konmo.sındo. kullo.nabiluok 

ve ötc)ki mo.llnrın veya hizr..cctlcrirı. ortaya konmo.sı için kullo.nıl

E.wlctO.n o.lıkoJro.bilnok için bunl(:trın sahiplc,rinc; verilen ko.rşılık

lar, iktis :J.tçılarca o mrü voyct hiznctin ortayo.. lwnno.sı anacı ilc 

katlrmıh1ası t;erckli fcdı...lkÔ.rlıklnrdır. !şte bunlar, rcıo.liyot gi

derlerini oluşturur" ( 44). 

Sch:m.nlonbo.ch' ıı1 tanıı:ııno. göre iso: "Nc:.src:ı.f, tcşcbbüs hc

so.bınu, onun go.yosino uygun olo.ro.k veya olin;:ıyo..ro.k, tcşcbbüsc 

bo.ğlı bir işlct.Eıonin içinde veya dışınd<t i"ı w.l edilen veya so.ir 

surctlnrlc yok olo.n nc.lların bedelidir" (45). 

43) Suo:~ KE~~~İNO~LU,~ Endüs_trido ~o, s ;:ıp .. İ_§_lcr,i Bilfis~nc ~Giriş. 
(İYITO yuyo Ist,,nbüTJ..'"959' "IC..p,ı t VCbuGıll'l'"IŞ crı "'ft-tto r' 
s: 106 ve ı. dipnot. 

ij.4) OLUÇ , op c it , s : 61. 

45) KBSK!NOGLU loc cit, s: 108. 
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Buretdn. gözönünde: tutuıı::ı~-:ı.sı gc:rckcn bir noktr.c do.; nnsrnf 

ilc r.cıo.liyot nc.Lsrafı arasındc:.ki farktır. i"lc.üiyct ·:.;asraflnrı üro

tim oylamlerine b2~lı olnruk yapıldı~ı hulde; nosraf, işletmonin 

bütfuı di[;or eylonlc:rine göre de y::1pılccbilir ( 46). 

A. tbsraf vo Harcnmo.: 
.......... _~=-------·,._,_.._.,.._,,_~~-

:ı:·ıasr~ıf ve haremnet · knvrn:nlcı.rı ilk bakışto. biribirina eş 

o.nlo.m.lı gibi görünrıosine rağtıon, gerçekte oro.lz~rında ilişki olo.n, 

fo.knt aynı nnlam.do. olr;ıo.yc.ıı iki kavramdır .. 

ürotir.1 eylemleri ilc ilgili bir tüketin Eıo.sro.f olarak 

kc:.ı.bul cdilobildi~i hnldc:, bu Wc.E>raf hl,rho.ngi bir hcLrcannyı go

rcktirncycbilir. "İşletnemin p;.tra olo.ro.k ynptı[;ı her ödc.mıc bir 

h<t.rcOJJıadırıı ( 47) o 

Hur nc:tsro.fın l)ir ho.rcnr:ıc.tyı gorckt.irrıcdiE;inc verilcbilecek 

en canlı örnek Arıortisno.nlnrdır. Üretim il o ilgili olo.rL-Lk: kulla

nılan 1ünc' vu rı::ıkincl:~rin o.şınırla ve eskiP(:lcrini kar:;almnnk üze

re o;yrılcın o.r,ıortisBcı.nlcır bir ııu::;rı.::f uıı.nuru oldukları ho.ldo, nynı 

undc?, bir harcc..nGyı gcroktirr.:-ıczlcr. 

l:1nliyc,t, harcoHo. ve ödcno k.tvr<irıL:trı urctsınduki fo.rkl.::ırı 

bclirtı1ok için o.şo..ğıdcı.1ü şclcil ]s.:ulL::uı.ılr-ıo.ktadır. 

46) 

47) 

48) 

ş c k i ı 

.. --·-···-·---- -----~ .. -~--- .. ~~---
'· 

i ÖDEME 

: ... ----ı----··----ı----·-------·""J. ----·--
ı 1 HARCAl'lA 

ı (48) 

i r 
L-·-·-·-'ı-- ------·--- ---···-· -·-·-· ···-. .. .... \_., __________ . 

l l"lJ.ı.L!YET ! 
ı _____________ -·----- ___ _j 

İbid s: ıos vdo 

!bid s: 113 .. 
Nasuhi BUHSAL, l'':_;;~i..J.2~ -~~~::.~s_c:}?c~s~~-" .. (Istc:nıl'xul 1968, Ycükın 
Ofsot l"Iat o) s: '3- vu .l!ricd.rich m.:;r~ ZEL, Die I~s.t_~.:r~r.g~ıJiı_g .. 
(Vorlng W. Girc1rdet Essen 1964)~ s: 27. 
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Dikdörtgcnl:_;rin topl;:_ı.nı belirli bir hcsapL:ı.ma devresindo

ki ödeme, harco.r.ıa ve mz.~liyet rıc.,sraflo.rinı gösterncktedir. O dev

rc,dc yo.pılcm ödenelerin tümü hc.'lrcancı olnndı[;ı gibi, her hcı.rcrunn 

da nusraf };::, ıbul cdiln;r:ıcktedir .. 

B. r-t;.l_i_ıct .kfo.s..f.2.f1-_Jfü.E..flb .. ı,p.ın_J3ölünii§ü: 

!1~_ı.liyet nnsro.fı .hesabı türlü uçılo.rdo.n bölünüşo tnbi tu

tulo.bilir 'l Ço.lışm.:ı. konusuna göre '.<rüiyi ... t no.sro.fı hes o. bı 1içe bö

lünür: 

ı. Musrnf naviluri hosobı, 

2. '.r'lo.Gro.f Y';rlcri hcsubı, 

3. l"lo.sraf hc.rrtillcri hesabı (49). 

Diger o.çılcxdo..ı.'1 y;_1.pılu.n ayırıı:üar vD.rsa do. gcnolliklc 

kul 1 o.nı lmano.kt c:-;. dır 1 o.r. 

1 .. Mo.sru .. f I'.Jovilori Hc~s::tbı: 

I"'lnsraf nevileri hesabı işletnede ucydcm.:l gelen bütün 

mnliyot no.srcı.flo.rını bir nr::ıycı. toplay;uı periyodik bir hesap

tır (50) .. Bu h:;so.pto. ıw .. srnflu.r nevilerine göre ayırırı::ı to.bi tu

tulurlr::ı..r .. Ayırın yapılırken aşc_:le~ıdCLki ·üç go.ycnin elde edilmesi 

lcolnyl<.1ştırılr:ı.alıdır ( 51). 

o.) I"';;..liyotlcrin sürutli, kolay ve sıhhatli bir şe

kilde hcsaplan;:,ı.bilnesi, 

b) Etkili bir kontrole irıknn ver:cıcsi, 

c) Plo..nlo.r:ı.a ve kurar vorr:ı.o bcı.kırundo..n sovk ve ide:.

ronin ihtiyaçlarını kccrşılayc:ı.bilnosi. 

~_rnf:ı..,_ç.r..:L,Ncvilo:çi_ııç_.Q2_l:'~~...N2-:ı;L1Cl.. ](ri t_f:,r_lc:,ri (22) :. 

ı) r1o.sro.fların cins lerine e;öro o.yırım: 

o.) I"'blzono ııDsro.flnrı, 

b) İşgücü nasraflo.rı, 
--------------~--~---

49) KESKİNOGLU loc cit, s: 280., 

50) !bid s: 280. 

51) BURSAL, loc cit, s: 48. 
52) BURSAL, loc cit, s:50 vdo nyrıco. KESKİNOGLU loc cit,s:282 vd. 
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c) S<.:~bit kıyn\:tlcri kullo.nno. r.o.o.sro.fları, 

d) Dışcı.rd~:m S<Jf5lo.ncuı hizr:ıctlcr rıasro.flürı, 

o) Scr:t:ı.o.yc nGsro.fları, 

f) Hiziko knrşılcıEıo. no.srailcı.rı, 

g) Sosyo.l n:ı.sraflo.r, 

h) Vcrgilcro 

2) I'ksrc:;.flo.rın işletnemin fo:nksiyonları bi..'Juı.undcın ayı

rıru: 

a) Tcdo.rik no.sro.flo.rı, 

b) tiretin r:u:ısrcı.flCLrı, 

c) s~tış nasrnfları, 

d) YönctiD. HC~sro.flctrı, 

c) Mo.li (finnnsEo.n) no.sro.flo.rı. 

3) Nnsro.fların J:.J.<)r:tulc. yii.klunncsii:ı.o göre nyırır:ı: 

c:ı.) Direkt nu.sraflo.r, 

b) Endirokt nasraflo.r. 

<:.:cyırın: 

o.) SrLbi t nnsraflar ,, 

b) Dot;işkon ncı.srnflar. 

5) N~:ı.sro.flo.rJ_n fiili r~~J:co.rüc:_,r oluo olr.ıanu.sıno. göre ayırır::ı: 

o.) Fiili-taribi nnliyotlc~, 

b) T .... hninl: rır.üiyotlcr. 

!"bs raf ncviL·ri hes i ~bının fonksiyonlc::.rını üç nokteccL:ı. top-

lo.yetbiliriz ( 53): 

1) r'la.sraf nc:vil·.ri he S Ll Ol~ IJ.ali;;rct ncı.sro.flurınıD 11 T:1,"\R:r'8.f8. 

S(.:bcbiyct vcrnc ır prcn::Jibi duhilindc nusraf yerlerine do.~,ı tılna

sındo. ve r:ı.o.sro.f hm"1illcrinc yüJ.dcnr:ı(;sindo oso.sı teşkil odorc 

2) Bu hc.sLtp işlctı:;:ıc olo.yL:.ı.rının kontrolunc.•. yo.ro.r. 

3) KG-r ve zr.r<l.r hcs:.ıbınr:. dr.:ı.ymıo.k tcşl:il eder .. 

53) KESKİNOGLU loc cit, s: 282~ 
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~e_nasrnf ~crleri Hesabı: 

Mo.srnf yer lo ri, :oo.liyct rıo.sro.flarının ncydnn~ı goldi[;i 

yerlerdir (54) ~ 

I1c~srnf ~·)Teri hesabı, maliyet rmsraflnrının nerelerde mey

dcillu gcldi(~ini gösteren bir hosnptır. Bu rmsro.f yerleri işletmo

nin herhangi bir lusrunı bclirtti(,i gibi, nazari bir yeri do 

belirtabilir (55). 

Ancnk bu cıyırımlnr ~tc:tpılırkcn genellikle işletHenin orgn

nizcLsyon şomo.sınn uygunlu~u da gözönüno nlınnnlıdır .. 

1'lasrcıf yerleri husCJ.bı özellikle ;:ış<~g;ıdcı.ki görevleri yeri

no getirir: 

n) l\nsraflo.rın yapıldığı yurlori nyıro.rnk, ürünlerin 

ranliyctlerinin dahn ho.ssas hcsnpl:.::mıo.tnsır:ı.ı s.::Lğlo.r.ıake 

b) Endirokt rLsruflo.rın ürünl0r.~ dağı tılmo.sını kolo.y

lo.ştırrıo.k. 

T:1o.srnf yerleri h~)SL:.bı çoşi tli kritcrlcrc göre bölünüşo 

to. bi tutulabilir ( 56): 

1) Yor bc:ü-nmınclan; ncı.srnfJ_n mo:ydu .. no. g·:üdiE:~i tckn~_k üni

te lo ro göre; 

2) renksiyonlar bakırnındc.ın; işlotı.ıclurin dört ona fonksi

yonuncı. göre; 

n) !no.l~t mo.sro.f yerleri, 

b) I1o.toryo.l mcı.sro.f yurlori, 

c) İdcıre r;ıasraf yerleri, 

d) So.tış mo.sro.f yerleri. 

3) Organizasyon bcl·anındo.n; işlotr:ıonin organızo.syon şomo.

sınc~ uygun oln.rc.k, sorumlulul{:lr.ırı sınırlandırmak için 

bölünüşo tcLbi tutulDbilir. 

54) İbid S: 293e 
55) 

56) 

Nus:ı:ıhi J?URSAiı, tlcJJ-_yot. l~_§EJ21S.~]::q_d~ J:_ıusEQJ Yor~9,..Ei Ay_l:rımı 
VÇ_._E?_G.l.]-_i[9.:tJ21-_~~u 9_i9_ig];;.. ('TI~bo.l_ f37ccq)CVı-;-1:Stm1oull 9'b9, 
Son Tclgro.f Mat o 1 s :---ı"2 vcl .. 

KESKİNOGLU, loc cit, s: 298o 
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4) Hcso.p toknif5i bo.kınında.n; 

u) Esas m.o.sraf yerleri, 

b) Tcı.l:i ncısraf y(_;rl,;ri, 

c") Yo.rdıncı ı:no.sro.f yerleri, 

oL:ı.rok bölfu:ıebilir. 

Bir diğer ayırıno. göre ise (57): 

1) l'bsro.flnrın Ftcı.ı:mılc yüklc::rınıc imkruııno. göre, 

2) Urotim şartlarının honogcnitasino göre, 

3) Sorumluluk so.h<~Lırının uyrılraasıno. göre, 

4) Urotirün yer olo.ro.k do.ftılışıno. göre, 

5) Org~ı.nizo.syon ü.nitulcrinc uygunlu~o. göre (58). 

J:'Io.::ıretf yerleri ayırıı:.ı.ı bctzı durunlarda daha de. dorinloş

tirilubilir (59) . .Ancak bu derinleşme için yo.pılo.co.k işlomlor 

ilc so.g'lnncı.co.k yarar o.ro.oıncl<:ı bir ilişki kurular nı~ gcr,.:ksiz vo 

yararsız o.yrıntılztr ilo uğroşılr:ıu:o.alıdır • 

.2-!-Jl~:-~_E_n_LJi~~~i l_lq :ri Hc:.E a bı : 
hasraf hanillori hosabı, ynrı r:a.nullor ile nihai m.omullo

rin mo..liyot nr:ı.srafları hesabıdır (60). 

nasraf ncvilc,rinc uyrilrm masrafların nasraf yorlorino 

dağı tılnasından sonra, 1D.:lmul Üı.J. rı.o.liycti :n.mıro.f yeri ilc ürctiu 

urm:ıındoJ{i ilişkiye göre bulunur o Bu ilişki r.:ıaı:rıul üretimi için 

o no.sro.f yerinde no ko.do.r zoı.J.eı.n hc:rcandığı olo.bilocoği gibi buno. 

benzor bir di:{;or ilişki do olabilir. 

J:'Insro.f hcnıili, işlettıc fo.aliyotlorinin noticesinde m.oydo.

no. gelen hor türlü kıynct ünitesidir diye do to.rif edilir (61). 

57) BURSAL, !:J1:'JJ_yo_!_J1~~~ob_s;si ••• s: 219 vd. 

58) BUHSAL, !lnli_yot_ Hoon.:E..lo.rınd2_. o. s: 13. 

59) !bid, s: 24 vd. 

60) KESK!NOGLU, loc cit, s: 320. 

61) !bid, s: 322. 
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Mo.sro.f ho.uilleri miktnrı birim olaro.k ifade cdor. Bu bir 
zancnın sn<:ıt veya dakika ilo ifadesi olabileceği gibi, bir ağır
lıl{ birininin kilo vcyo. ton ilc ifadesi do olabilir. Burado. dik
kat edilecek nokta, ürotiı!.li yapılan mrurıulün cinsine vo özellik
lerine uygun olr:ıasıdır. 

~ Jlasraflurın D[~ıtın~: 

Bütün maliyot r:.ıuhcu:~obosi, bir bakımdan, bir masro.f dagı
tını problemi olnrak ni tolondirilc;bilir. Gcrçokton, yapılan bü
tün hesapların vo kayıtlorın gayesi, toplu olarak ortaya çıkan 
bir takıtı ı:-ıasrnflnrı ir:ıalata en_ d<?E.I'\! şekilde dat!;ı tabilnoktir (62) .. 

Nasraf da[f;ı tınıı üç kndor:ıcdo gerçekleşir. 

1. Masraf ncvilorinin, masraf yerlerine da~ıtılınası, 
2o Yardımcı masraf yorlorindc toplanon masrafların esas 

masraf yorlorino dağıtılması. 

3. Esas nnsraf yerlerinde toplanan no.srcıfların, o yerler
do üretimi yapı ımı rıo.mullorc dağı tılmo.sı. 

Bu da~ıtımların ynpılnası için Mas~~.~pjtıtım tablosu (63) 
denilen bir tablodan yararlanılır. Tablo IV böylo bir masraf 
dağıtım tablosunu göstorncktodir. 

TABLO IVo NASRAF DAGITIM TABLOSU 

'--,~--ı--~~-- . - -- ..........-...--- =-== . _, ... 

i- ------ . .._ M. Yeri ı i Yard.l'1. 

~~ M. N~ri~,,_ ı Toplaıf].T2 
-~- +-T· --r-

Yeri Esas Nasraf Yerleri 
ı 

3 1 4 A B ~ i 
1 ı ! 
1 Masraf novi a ! 
ı " ll b 1 . 
. 1 

1 ll " c i \ 1 
1 ı . 1 ı 

: 

ı ı 
i 

1 

' 
ı ı 

!! " d f 1 ' 

L·_ :~--~1-r~~-~~l--~~~-·~--~~ TT 1 ı 1 ı j ! 
ı <?..12 - am -'------L---"=*------'-----""--'- t - _. 
62) BURS.AL, :t'lç.li;y_ot r·luho.sobosi~· •• ~: 225o 
63) !bid, s: 225 ve KESKİNOGLU, loc cit, s: 310 vdo 
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Belirli bir dönem içinde ncısraf nevileri hesabında toplo.

nc:ı.n giderler, gidorin özclliriııu göre rmsraf yerlerine dG~ı tı

lır .. Giderler bu bakındem iki Js.:ısma ayrılır (64). 

1) Hrıngi do.ircyo ait olduklo.rı belli olruı ve bu dairc

lere doğrudcuı doğruya yükloncbile;cck giderler., Bun

lar doğrudan doğruyn. ilgili ııo..sraf ycrlorino yii.klo

nobilirloro 

2) Belirli bir do..iroyi dc[~il do birkaç dnireyi birlik

tc ilgilcmdircn orto.lt gidcrlçr. Bu giderlerin dat;ı

tılr;ıasında bazı ruwhtnrlo..r kullmıılır. Aneıhtarlar 

ondirckt nasraflo.rın do.ğıtıliJnsıno.. yarayan ornnlnr-

dır (65)~ 

Annhtar S(.JÇirıindc ele ko.idc, dDLı tılacak mo.srnfın 

l';:arru:torinc on uygun, bunun doftişinini en iyi takip 

edebilecek ölçüyii scçnoktir (66). 

Masraf c1ai!ıtını anahto..rlnrını üç grupta toplo.yabi

liriz (67)~ 

ı .. Bm;it setbit 3.DGhtarlc.r: 

a) ho.sro.f d,·;ıirclcrinin büyüklü[~;ü, uzunluk, o..lan 

gibi o 

b) l"'usrcı.f dairelerinin donr:ttıru, Ftokinc; sayısı 

veya kapasite gibi. 

c) Yl~.·.srnf d;:ür'-.,lcrinin donntıuı, bzl(i,lı :3crmaye 

ve Dakinelerin dGğori gibio 

d) G\..:çmiş yıllardaki t-,;crübclore dn:yanruı oran

lar, horhangi bir harcnnanın veya r:ıasrafın 

oranı, yüzelesi olarak. 

64) İbid, s: 228 vd. 

65) KESRINOGLU, loc cit, s: 316~ 

66) I3U1tSAiı, lo c ci t, s: 228. 
67) İbid s: 229 vd. dan yo.rrırlnnarak. 
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2. ::Basit değişken a.nahtarlar: 

a) Dairelerde çalışan işçi sayısı, 
b) Dairelerin çalışma süreleri, 
c) Dairelerin fiziki şartları, 
d) Dairelerde yapılan harcamalar, miktar veya değer 

olarak, 
e) Dairelerde yapılan üretim. 

3. Kombine anahtarlar: 

Basit anahtarlardan iki veya daha çoğunun kullanılma
sı yolu ile bulunan anahtarlardır. 

2 •. Yard3:mcı Masraf Yer)_erinde ToE_la,p.c:ın Masrafların Es9:._s 
Mas:ı;:_çıf Isrle:r;ine D.a_ğı tılması: 

Üretim çalışmaları esas masraf yerlerinde yapılır .. Yardımcı 
masraf yerlerinde yapılan masrafların önce esas masraf yerlerine 
dağıtılması, bu masrafların maı.ı1ullere yüklenmesi için gereklidir. 

Bu masrafların dağı tılması.r ... da üç metod kullsmılır ( 68): 

a) .~~CL~_meli D2;,ğ}. tım __ iVletod}l;: 

b) 

Bu metodda yardımcı dairelerin araları..11daki masraf 
alış verişleri tek yönlü olarak düşünülür. Her daire 
kendisi:i1in sağındaki daireye-dairelere masraf verir 
fakat onlardan masraf almaz. Tablonun düzenlenmesi 
sırasında bu ilişki gözönüne alınarak yardımcı mas
raf yerlerinin sıralanması yapılır. Böylece yardımcı 
masraf yerlerinin masra:fları esas masraf yerlerine 
dağıtılmış olur. Bu dağı tımd2. daha önce değindiğimiz 
anahtarlardan da yararlanılır. 

Planlı Da.O·ı tım Metodu: 
~~·~.....&.......-..;...·-~~·-·-·~·-· ~·-·..ı~ 

Bu metodda her dairenin masrafları önceden bütçele
nir ve dağıtım da bütçelenen bu tutarlara göre yapı
lır. 

68) İbid s: 236 vd.dan yararlanarak 
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c) Matematik Metod: 
.,_,__,........-.,~ ...... --. , . 
Simültane denklemlere dayanan bu metodda, dağıtıma 
katılacak dairelerin sayısı kadar denklem kullanmak 
gerekir. Esas prensip, her dairenin diğerlerine da
ğıttığı masrafların toplamının, kendi ilk masrafları 
ile diğer dairelerden aldığı masraf hisselerinin top

lamına eşit olmasıdır (69)• 

~~12_~§~ r,~§~raf~Jer1~r~pd~ Jo_plan~ Ma_s.E:flag_~JL Yerletde 
Q!..?timi Ya_p_ıl.cgı. ~ticurıuller~. Dağ} tılması: 

Esas masraf yerlerinde toplanan masrafların mamullere dağı
tılmasında bazı anahtarlar tek veya kombine olarak lrullanılabilir. 

Masrafları üretilen mallara yti.klemek için kullanılan anah
tarlar ( 70) : 

A. Miktarlarla ilgili basit anahtarlar: 

1) İşlenen maddenin büyüklüğü, uzunluk, alan 1 ağırlık 

ve hacim. 

2) Dairelerin kapladığı yer, uzunluk, alan ve hacim. 

3) Dairelerin zaraa-rı olarak işgali, işçilik saat ı 1 iş 

günü, dakika, ınalüna saatı gibi. 

4) Bir dairede yapılan belirli bir işlem sayısı, ya
pılan işlemin türline göre saptanır. 

5) Dairede mamul için harcanan madde miktarı, harca
nan maddenin ölçülebileceği bir birim ile. 

6) Dairede ~amul için yapılan fiziki iş miktarı, ki
logram/metre, ton/kilometre gibi. 

7) Dairelerin miktar olarale üretimi, üretilen mamule 
uygun bir ölçü birimi ile. 

69) İbid, s: 262'den yararlanarak. 
70) İbid, s: 266 vd.dan yararlanarak6 
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c) Matematik Metod: 
... ..-.....~ ·-
Simültane denklemlere dayanan bu metodda, dağıtıma 
katılacak dairelerin sayısı kadar denklem kullanmak 
gerekir. Esas prensip, her dairenin diğerlerine da
ğı ttığı masrafların toplamının, kendi ilk masrafları 
ile di~er daireler~en aldığı masraf hisselerinin top
lamına eşit olmasıdır (69). 

3 •. Es~s Ma_şyaf _ Yer~~r~pde Toplanan Masrafların Q ... Yerler§.e 
Üretimi Ya_pılan ]:Iamul~ere Dağı tılJ!l~: 

Esas masraf yerlerinde toplanan masrafların mamullere dağı
tılmasında bazı anahtarlar tek veya kombine olarak lrullanılabilir. 

Masrafları üretilen mallara yüklemek için 1rullanılan anah
tarlar ( 70) : 

A. Miktarlarla ilgili basit anahtarlar: 

1) İşlenen maddenin büyüklüğü, uzunluk, alan, ağırlık 
ve hacim. 

2) Dai:t'elerin kapL:..dığı yer., uzunluk, <:·,.lan ve hacim. 

3) Dairelerin zrunan olarak işgali, işçilik saatı, iş 

günü, dakika, maldna saatı gibi. 

4) Bir daire de yapılan belirli bir işlem sayısJ._, ya
pılan işlemin türline göre sc-ı.ptcı..nıro 

5) Dairede mamul için harcanan madde milüarı, harca
nan maddenin ölçülebilece~i bir birim ile. 

6) Dairede mamul için yapılan fiziki iş miktarı, ki
iogram/metre, ton/kilometre gibi. 

7) Dairelerin miktar olarak üretimi, üretilen ma"llule 

uygun bir ölçü birimi ile. 

69) İbid, s: 262'den yararlanarak. 
70) İbid, s: 266 vd.dan yararlanarako 
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B. Değerle ilgili basit anab_tarlar: 

ı) Ürün i çin yapılan direkt masraflar, ham madde, 
işçilik gibi. 

2) Ürünün sr.tış değeri. 

C. Kombine anahtarlar: 

Basit anahtarların toplanması veya çarpılması ile 
elde edilen uygun anahtarlar. 

Dağıtım, seçilecek anahtarlar kullanılarak_toplam masrafın 
birimlere yüklenmesi ile son buluro 

III. MALİYET SİSTEMLERİ 

Ürünlerin maliyetlerinin bulunabilmesi için çeşitli sistem
ler kullanılmaktadır. Bu sistemleri bazı kriterlere göre ayırıma 
t~bi tutabiliriz (71): 

A. Birim maliyetierin hesaplanmasına göre ayırım9 
B. Kullanılan maliyet verilerine göre ayırım; 
C. Maliyet hesabında masrafların tamG..Inının veya bir kısmı

nın esas alınmasına göre ayırım4 

Bu ayırımdaki esaslarla sistemleri teker tel{er inceleyelim: 

~-_Birim 1!1?-l.i_y_etler~n_]:_ş_p_a.:Plarunası _ (!..?-).kü:J:.~~~g_ll2.: 

Maliyet hesapls~alarının ilk gayesi üretim sonucunda ortaya 
çıltan malların m::cı..liyetlerinin bilinmesidir. Bunu gerçekleştinnek 
için iki ana sistem kı1llanılır. Ancak bu sistemlerde esasını boz
mayan bazı değişiklikler yapılmakta ve uygulamada bu sistemlere 
teorideki kadar saf olarsk rastlamak olano,ğı bulunamamaktadır. 

Bu iki temel sisternin birisi S~h~_,P,laltı,_et:i. s:i.ı:rt;e_Jrfl, diğeri 

ise Si~ari§ ~ali1eJj Ş,ist~midir. 

----····~---------

71) İbid, s: 23 vd.dan yararlanarak~ 
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l.t Safha l'v1ali.Y&_ti Sistemi ( 72) : 

~) A,ra Hatları: Üretimi belirli safhalardan geçerek ta
mamlanan, kitle halinde ve çok çeşitli olmayan ürünlerin maliyet
lerinin hesaplanmasında kullanılan bir sistemdir. 

İstihsal giderlerinin zrunan ve yer itibarıyle toplanması 
ve üretim miktarı ile ilgilendirilmesi şeklinde maliyetin hesap
lannıasına _Saf.}}.§t_mc:.ıli,;zeti sistemi denilmektedir ( 73). 

Sanayiimizin bünyesine uygunluğundan dolayı bizde de çok 
rastlanan bu maliyet sisteminin en önemli uygulanma sahaları, ma
dencilik, çimento, şeker, tekstil, bira, petrol, kimya, elektrik, 
~az, lastik, plastik ve un sanayileridir, Sistem aslında basit 
olmakla beraber, istihsal şartla::rının giriftleşmesi ve mamul çe
şitlerinin fazlalaşması bazı güçlükler doğurabilir (74). 

Burada unutulmaması gereken bir nokta, mamulUıı tamamen yek
nesak (homo gen) olması şe.rtıdır. 

Ancak 11 kütle halinde :G.ıamul imal i pek yayılmış olduğu halde, 
mamul ün tameJllen yelmesak olması, nadir rastlanan bir olaydır11 (75). 

Bu sistem Almanya'da taksim usulü diye tanımlanmaktadır. 
Taksim usulü, mamulleri biribirinin tamamen aynı olan işletmeler 
sayısının azlığı dolayısıyle geniş tatbik sahası bulamayınca bazı 
değişikliklerle uygulanmıştır. Bunlar? emsalli taY~im usulü, kade
meli taksim usulleridir (76). 

72) Almanca: Divisionkalkulation, İngilizce: Process costing. ~az
la bilgi için bakınız: BURSAL, loc cit, s: 310 vd. Fik.ret OCAL, 
Mal:j.,_;f~t Muhasebesi. (B.İ.T!İ•t•O• yay. Istanbul 1972, Fatih 
Mat. ,')."6, s: 107 vd. KESKINOG-LU, loc cit, s: 376, Zeyyat HA
TİPOGLU, Mali..Y.§_t ve Yönetim MUJ.tıasebesi. (Istanbul 1971, Hüsnü
tabiat Ma~ s: ~5 vd:. ~NZ"EL o·pc:[t, s: 172 vd. Eugen SCHMA
LENBAHCH, Kost~~rechnu~ un~ ~reis5olitik. (Vest Dentseher 
Verlag-l:öln und --opıaCfen I9'b3l, s: 69 va. 

73) ÖCAL, op cit, s: 107 
74) BURSAL, loc cit, s: 310. 

75) KESKİNoGLU, loc cit 1 s: 376~ 

76) Bkz. ibid, s: 377 vd. 
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Safhamaliyeti sisteminin genel prensipleri şunlardır (77): 

1) Yapılan masraflar dc;vre içinde ilgili hesaplarda topla
nır. Devre sonund2 ise daire veya safhalara göre tekrar 
tasnif edilir. 

2) Her daire veya safhada yapılan üretim belirli devrelerde 
hesaplanır ve devre sonlli~da daire raporları ile özetle
nire 

3) Her safha için saptanan veya her safhaya dağıtılan veya 
her safhada toplanan masraflar bu safhada yapılan üretim 
miktarına bölünerek ortalama masraf bulunur. 

4) Devre ,sonunda elde bulunm yarı mamuller için önceden 
saptanan bir tmaarnlama derecesine göre masraflar yükle
nir. 

5) Her safhada meydru:ıa gelen fireler o safha üretimine yük
lenir~ 

6) Diğer safhalarda det. devam eden üretim için önceki safha
dan devralına"""l maliyet başlangıç olarak alınır, 

Safhaların belirlerrmesinde9 

ı) Benzer işleri.11. yap::ı..lraası ~ 

2) Ortak gözetleme ve yargı yeteneği, 

3) İşi ortaya koyan~ yani imalatı yapan i·nqc>n •• ..., , .. ,,,,.-:=~-:Q .. a·

rın yer bakırundan birleştirilebilmesi, önetı kazanmakta

dır (78), 

Ayrıca safhalarda ıı.1aliyetleri hesarJlayabil: Jh: içi:ıJ .']u bil
gilere ihtiyaç vardır (79): 

1) Miktar hareketleri, 

2) Masraflar 

77) HATİPOGLU, loc cit 1 s: 56 1 dan yararlanarak. 

78) ÖCAL, op cit. s: 108. 

79) BURSAL, loc cit. s: 3llo 
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ı. Miktar hareketlerinde; üretime giren ve üretimden 
çıkan birimlerin sayısı hesaplanır. Şöyleld: 

a. Üretime giren miktar = önceki safhadan alınan 
+ Devre içinde üretimine baş

lanan 
+ Devre başı yarı mamul stoku 

b. Üretimden çıkan miktar-Sonraki safhaya devredilen 
+ Devre sonu yarı mamul stoku 
+ Fire olarak kaybedilen. 

2. Masrafların hesapl~ıımasında; ilk olarak masraf nevi
leri safhalar itibarıyle toplanır. Bu kolaylıkla yapılabilecek bir 
işlemdir. Safhalar, genellikle ayrı teknik üniteler olduğundan, 
bunların masraflarının büyük bir kısmı doğrudan doğruya tespit 
edilebilir (80). 

b) ~El M~tle:ı;:_in Hesaplarun~: Basit olarak tanımlar
sak, to planarı masraflar~ birim sayısına bölünerek safhanın birim 
maliyeti bulunur. Bu işlem bir tablo yardımı ile yapılır. Burada 
önemli olan sorun, birim sayısının hesaplanması olacaktır. Çünkü, 
hesaplama dönerninin sonunda mamullerin tün1ü tamamlanmış değildir. 
Tamamlanmamış olan mamullere tam mamuller gibi masraf yüklemenin 
hatalı olacaı~ı açıktır. Bu hatayı ortadan kaldırmak için, yarı 
mamullerin her masraf unsuruna göre ayrı ayrı t~uamlanma derecele
ri saptanır. Bu yarı mmnullere de taın~illanila dereceleri oranında 
masraf yüklerı.ir. 

Ancak; 11 Tamarnlanma derecesini hesaplamak zannedildi,ği kadar 
kolay değildir ••• Bir yarı uıarmlün ne derecede tamamlandığını üre
tim bölümü belirtmektedir. Bu belirtim, üretime verilmesi gereken 
maddelerin verilme oranı, yapılması gereldi işlerin oranı ile elde 
edilebilir. Bazı hallerde bu oran yaklaşık olarak da hesaplanabi
lir11 (81). 

80) İbid, s: 314. 
81) ÖCAL op cit, s: lll. 
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Ayrıca birim maliyetin hesaplalli~asında, devre başı yarı 
mamul stoku bulrunnası, fire olması gibi hususlar da gözönüne alı• 

nır. 

Birime düşen masrafların hesaplanması için aşağıdaki basit 
oran kullanılabilir~ Oran malzeme masrafları için düzenleniniştiri 
])iğer masraf unsurları olan işçilik (direkt) ve Gİiıl (genel imaltlt 

giderleri) için de aynı oran lrull8..<"'1.ılır. 

Birime düşen masraf = To..Qlam malzeıne masr.afları 
Tamamlanan ( ternarnlanma derecesi x 

+ 
birimler yarı mamuller sayısı) 

Bu işlem her safhada, her masraf unsuru için ayrı ayrı tek

rarlanır. 
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TA:BLO V. SAFHA IviALİYETİ-BİRİI\1 MALİYETtER TABLOSU (82) 

~- ~ SE<fh-;,_---...... ,i-~. II-. ;a_t_h.._a_,._ ~---IİI=.- ~fha -·-
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2. Avl~ık masr. ı ı • ı' 
~~ :ı i 
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ı ı 
ı ı 
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il i 

1 
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a. Malzeme 
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4 • ,1QJ2.],. ·-Mas.±:_~ J lt==·-=· =~=ıJ====-::::tiı,.J::i:::::;::-·:-:.::·======±1, i===::::t==-=--===lJ 
5 •. t~lCI!l~ ı i t l i ! 
6. Deyre s ,__şt,. ı ! ! 1 j 

i a. Mamul 1 1 l 1 ı· 
ı ll j j 
1 b. Yarı mamul ~~--------·..,j.t-~·-·=· --iF-:· :-----__ ..__..~~~ ·----!-- . 
! Tople.m ll. j!l=======:===t=*:======i-H=t:.==--===·-=::::::;:====$ı~===· =:ııl;'j·======,;-,:=~~.1 

-~ ı-:..__ 

lt= 
' 

ll.IJ;.Yarı M.Mş.Dö. 1 i j 
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'i 
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ı 
ı 
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f 
1 ı 

1 ı 
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li ;ll,· 1 i 1 + ~~·------~-----H--------+--------~ i t ~ 
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lf:=:==:.:=:=·~~ç~;::=:·===~-~==FL=:~.=~==:·=:=:=:===~~~~========*=====~ 
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1 

1 
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t 1j 
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1 

3. İşçilik 
4. GİM 

5. Toplam 

ıl 
82) BURSAL, loc cit s: 344'den yararlanarak üç safhalı bir üretim 

için düzenlenmiştir. Dönem başında yarı mamul stoku bulunmadı
ğı ve fire olmadığı zamanlar, tablodan ilgili satırlar çıkartı
lır. 
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Bir iş, bir mamul ya da bir mamul grubu için maliyet gider

leriıli izleme ği ve maliyeti özel olarak he saplamağı sağlayan sis.;. 

teme §~~~ş ~ali_y~~~~ştemi denilmektedir (84). 

Gerçekten, lisanımızda 11 sipariş 11 kelimesi genellikle, bir 

işletmenin müşterilerinden aldığı 11 m:-ı.l sc~ tın .::lmc.. t::.lebi 11 o.nlamın

d:--. kull2.11ılır. H::.l buki m:::.liyet sisteminde bo.his konusu olo..n, be

lirli v.-:-.sıftc.. bir m~·xımlden 9 belirli mil:ct:eı.rd::'.. iınr:.li için, işletme-

nin teknik servisleı'inden verilen bir 1' iş vey::::. imcıltl:t eınridir11 ( 85). 

Bu sisteme 11 ş::.rj m'_'..liyoti sistemi H de denilmektedir. Bu 

deyim özellikle Çr:'.lışm21Ilızo.. konu olr:.n ilô.ç srınc~yiinde kullc.nılmo.k

tcıdır. 

Her sipc.rişte ::ynı cins mo.ll::.rın bulunm::.sı zc,ruridir. Aksi 

hcılde tespit olu.nc..n mo.liyetin bu çeşitli mo.llcırn sıhho.tli bir şe

kilde do.ğı tıln1::.sı mümkün. olmo.z ( 86). 

Dev:-ı.ınlı ve yebıeso..k mo.muller üreten işletmelerde uygulnn

:m::.sı y:::ı.r::ırlı değildir. Ancak her po.rti mcılın diğerinden fc.rklı 

olduğu üretim kollc:.rındc. uygul::.runo.sı yr-.rcı.rlı olur. 

cı) Ann HGtlr:.rı: Bu sistemde önemli olnn mcısrcıflo.rdnn mümkün 

olducu ko.dnr fo..zla bir kısmının sipn.rişler i tib:':.rıyle doğrud2n doğ

ruya tespitidir (87). Direkt mcısrc,f unsurlo.rının (malzeme ve işçi

lik gibi) mcunule :riklenmesi kolr:ıydır. Fo.k2.t GİM'nın yüklenmesi 

için bo..zı nnaht::ırlo..rın kullo..nılmo..sı zorunluluğu vc.rdır. 

Aşnğıdo..ki tcıblo VI sip2riş maliyeti sister:ünin işleyişini 

göstermektedir. Te-blodcı. görüldüğü gibi üç maliyet unsurundcın. ikisi 

olo..n mc.lzeme ve işçilik doğrudc.n doğruyo.. sipo..rişe yüklenir. GTiwi 

83) Almanco.: Zuschlo..gko..lkulo..tion, İngilizce: Job order 9osting. 
Fc.zlr.:. bilgi için bkz.: BURSAL, loc cit. s: 294 vd. OCAL, op 
cit. s: 95 vd. HATİPoGLU, loc cit. s: 18 vd. llliNZEL, op cit. 
s; 193 vd. SCFITVI.ATENBACH, op cit. s: 381 vd. Mehmet URAGUN, 
M<}li_;yet Muh::ısebesi, (Ank::ıro. 1972, N::·.m Ivlo.t.) S: 23 vd. 

84l ÖCAL, op cit. s: 95. 
85 BUR$AL~ loc cit. s: 294. 
86 HATIIOGLU, loc cit. s: 29. 
87) BURSAL, loc cit. s: 295. 
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ise m..cı.src.f dnğı tım tcı.blosu y2.rdımı ile d:;,ğı tımn tabi tutulcı.rn.k 

sipc'.rişlere, sipnrişlcrin o masrc..f yerindeki oyo.lanma derecesine 

göre, yiiklenir. 

Sipc:.riş hesapls.rı genellikle 1'imalôt 11 ana hesabının yardım

cı hesaplc..rı olars.k düzenlenirler. Bu düzeni daha ayrıntılı bilgi 

verecek şekilde de yapmo..k müı:ıkündür. 

TABLO VI. SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ (88) 

İmalut H. 

ı 
1 

;--- ·-) r 
! 

····-··--· ............. ~ 

i ~ Si _pari _ş_ A . ı 

ı )o ı 

İşçilik H. 

xxxl i l >>---- -~-..1 ı- --~ı , ı 
. ı 

GİM H. 
1 

xxxl-----~ 
i 1' ı 
j : 

: \ 

ı 
1 
1 
ı 

ı 
i 
1 
i 

1 ı ~nriş c_ 
Mo.sraf Dağıtım Tablosu · ~> ! 

ı:,~ ]_·~~-I-----1],1----rr -+-~-~~-I 1 nj-r :l-~i~ ~ -·----'·n 1 ·· · -·- ı , ____ ____. 1 

.,:ı> ı. lı. 1 ı ı\-------+ i 
ı 1 ı 

~: ı i 
1 

. • 4 ll \ 
~~~tr,· -- ·--~~, . + r' · t: 

i Topln..rn ·. 1 XXX . XXX : XXX XXX: 1 
i.& r ... ·---= J .. t. __ }v _______ · __ :r_:-__ i_ 

:~-· 

88) İbid, s: 295'ten yararlnnarak. 
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Mcı.liyetlerin her zmnc:n defter k:::.yıtlc,rındnn izle:nmesindeki 
zorlukları giderme lı: için de, 11 Sipcı.riş m.::üiyet fişi" tutularak, 
mc.liyetler aııınd2 ve kolnylıkla izlenir. 

Tcı.blo VII Sipo..riş maliyet fişine örnek olarak verilmiştir. 
İşletmelerce aynı escı.sta, fakat şekil bc:ı.kımından farklı fişler 
kullanılmaktadır. 

TABLO VII. SİPARİŞ MALİYETİ FİŞİ (89) 

ı_.....,.._,..._ ............... ~--~-----·-----------------------

SİPARİŞ MALİYETİ FİŞİ 

Si:pariş No: İşe baş lam::;, tC~.rihi: 

Marımı 2.dedi: 
İşin bitimi: 

Mo..ı.11ul cinsi: 

l.VIADDE GİDERLERİ 

Tnrih Cins: Miktar: Birim. fiyatı: Tutarı: 

Toplam: 

1 
1 
1 
' i \==-==-· .. ,::==-- .:::::=·:z:.:::=•=-=-=-=:::.::::::;:.z:..:· = ==--=·==:=::~ = ==-=--=;-== ==-===:::=:=:.::-::::.-:- .. :::;;.--= : = ::::::; 
1 

) İŞÇİLİK GİDERLERİ 

Tnrih: İşçinin adı: Çalıştığı saat: Snnt Üc: Tutarı: 

Toplaın: i 
~==:== =--=======-=-===-== ·= 

MALİYET ÖZETİ 1 - -~~.----

İşgj}~_gid~~leri: 

G İ M 
ı--~ ·~~-----------------~------------~~~--------------------~ 
-~w_m~. _: --
89) ÖCAL, op cit, s: 102'den ynrnrlnnarak. 
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Birim uc..liyetin hesG.pla:r:unn.sı ise sipo.rişteki-iş emrindeki 

mromul sc.yısı ile toplam maliyet arasındaki bölme işlemi ile sağla

nır. 

B!~.]:~1:-.lfı.2lıl® Mq._J.:-~=1-.:Y~ Ve:ı;ij..e:r,:_ine Göre Ayırı_m: 

Gerek birim maliyetlerin ve gerekse toplu bir parti üreti~ 

min maliyetinin hesaplanması için kulianılan maliyet verileri iki 

türde olacn.ktır. 

ı. Fiil:l-gerçek mG.liyet verileri, 

2. TcJrrnini-stn.ndart mnliyet verileri. 

Du verile::'::'i i ki ayrı sistes olc.rak ele:. adlc:.nchrc~b:Lliriz. Te-

ker teker ele alacak olursnk: 

J. Fiil~-Gercck Maliyet Sist~mi: 
.... ,_. _ __.__.,___ - _, • ..:..... -~· , .. __ ,_,-< ... ...._ -~_........,.. __ ..,.. .: .~. -.• -.4" .,._,. ·"'· "'-··-"·' ., ... r·' 

esas alm.-:~1:;-:tach:ı.'. l/b,srnflc:.r belirli bir dönem içinde gerçekleşir 

derleri cnçnj_S> dönenlo ilgili l:mlund1.1.@;undcö:'::1 bu yönteme 11 ta::dh3Gl 
·_ıno.ılı' ye· ı·- v';-.;"' ··.·.-, ,.; :; c..'l r, i1 ...,,., ı' -ı--- n]_,-:- ' li ·y· ( c: o) ı.:...ı. .J U.-- L ._, .L·.~- . .. -' .....,._;._ .l.. _.L ••• ,.,J n .. u -.J \_ . ._ __ ·'- \ _..• 

snkırıca yü:6i.':.n(i:;'J. çol: kerr8 ···ıcrnı.J.ler ;:-;(',t::c.ldJ u82'1 s;_ '1J:'Cl nc:_J.i'j·e··~~-c::i 

sı.hhatli oJar:::ı.k bul:..l:"c_1:ülme l.ztP·~~ir. 

i!c:ıJiyc:~ \uuh;'c;_,cbosi~-:ıin ko:.ı.tr·ol ve ı-ü2xLl'~: __ ~ -ı.. :-;=,Y:.:Luiyo,:_-ı_:·-.-rı 

önem kqzm:-chl:ço,, l".:·:ticnlc::.'i hs~.::- ç,cy olu~:ı l:ü tt~~_::te;J so:-ı.r'"'. ·- .. r:e:1 ·,-o 

sistemi'lün yc;to:csi z]j_ği t:ö-rül:ıüş ve malj_yo~ :'..erin C: :-ı. c:; .lu:~~ t:--ı~~ ~~.ı:ü 

yolları o..:cn'~·t:ı_-~.:;.lnn:;tır (91)" 

90) ÖCAL op cit. s: J.34. 
91) BURSAL loc c-':..t. s: 24,. 
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_0_1.§J_ı.mini-Si:;andart Mali_yet Si_s,:t.emi: 

Bu sistemde maliyetler fiili sonuçları beklemeksizin bazı 
tahminlere dayanılarak hesaplanmaktadır. Bazı yazarlar tahmini ve 
standart :r:ıaliyet sistemlerini biri birinden ayırmaktadırlar. Ger
çelde her ikisi de birçok benzerliklere sahiptirler. Arc.larındaki 
farklar ana prensipleri zedelemeksizin bazı ufak ayrılıklardır. 

Tahmini maliyetler, geçmiq yıllara göre hesaplanmaktadır. 
ç'Bunlar olması belr..lenen bir nevi ortalama maliyetten ibaret olup, 
kesinli.k dereceleri ve işletme içi kontrol değerleri pek yüksek 
değildir11 (92). 

Tahmuıi maliyetler muhasebe dışında kullanılabileceği gibi 
muhasebe kayı tl0rına 2cksettirilerek de kullanılabilir ( 93). 

Standart maliyetler ise, hem geçmiş tecrübelere hem de de
netlenmiş deneyleri lrnllanan bilimsel incelemelere dcyanan, önce
den saptanı11ış maliyetlerdir ( 94). 

Başka bir deyişle; ilmi ve teknik esaslara istinaden hesap
lanan ve belirli şartlar altında 11 olması istenen11 maliyetlere ise 
rı standart maliyetler" adı verilir ( 95). 

Gerçekten de standart maliyet yöntemi; işletmelerin, gelir 
ve giderlerini kontrola ve buna bağlı olarak ürettikleri malların 
maliyetlerini önceden tahminde bugün kullanılan en gelişmiş yön
temdir ( 96). 

Standart maliyet sisterııinin uygulanması ho..linde, işletme 
muhasebesi, genel muhasebenin verilerini belüemeksizin, imalatın 
miktar bilgilerine dayanarak maliyetleri hesaplayabilir (97). 

92) 

93) 

94) 

İ b id 
ÖCAL 

İbid 

s: 
op 

s: 

·--~~ 

24. 
cit. s: 134. 
135. 

95) BURSAL loc cit. s: 24. 

~~-

96) Tunc, UÇAN SU, S~CJdl9:.,art .r~al:lY_et X.,()n:t;..§Eli. ÖGYİT O Dergisi sayı: 3 
(ÖGYİTO yay. Istanbul 1970$ Fakülteler Mat.) s: 183. 

97) ÖCAL op cit. s: 136. 
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Kısa bir tanımlama ile, maliyet hesapları önceden saptanan 
standart verilere (98) göre yapılır. Sonradan fiili veriler elde 
edilince aradaki farklar, bir fark hesabında toplanır. 

§tandart _I!lali~~-·-s~steı:dnin kurulu§ ye_ işlex_i.§..i: 

Sistemin kuruluşu, işletmenin gelecek bir devrede yapacağı 
çalışmaları ve varınak istediği hedefi tayin et:c.ıek için yapılacak 
planle.,:ma ile başlamaktadır. 

İşletme yönetit.ü para ve ıxıraya benzer kıymetlerin veya 
gelir ve harcamaların planlanması ile para ve paraya benzer kıy
metlerde ne Zô.iııan ve nerede eksiklik veya fazlalık olacağını daha 
önceden söyleyebilir (99)e 

Planlamayı takiben sıra bütçelerin yapılmasına gelir. "Büt
çe, planın rakkmıılarla deyimlendirılmesidir. Planları somut hale 
getiren, miktarlarla ve değerlerle açıklayan bir araçtır. Sadece 
planlamada bir yardımcı de2;ildir, dolayısıyle koordinasyon ve kont-
rol görevi de vardır (100). 

Standart maliyetler ve bütçeler biribirleriyle çok yakından 
al§.kalıdır. Hcctt8. bunları bir m2,deni paranın iki yüzü olarak gör
me k mümkündür ( 101) • 

Planlama ve buna dayanarak bütçenin hazırl~~asından sonra 
kullanılacak standartların hesaplanması gerekıüektedir. Maliyet 
planlamasında lmllanılacak sta.ı.""ldartların, işletmenin özelliklerine 
göre ayırıma tabi tutulması gerekir. 

Standart maliyet, daima uygun bir ölçü ile ifade edilen 
bir miktarın belirli bir fiyatla veya masraf haddi ile çarpımı
dır (102). 

------~--~--~~---· -----·------
98) Bkz. UÇANSU agm. s: 184-190. 

99) Doğan BA~AR, ~d}tşj;_r;L. İ_§__letme_;~rTi!f_d: !iJl~n.şal J?.lanlf;§m. (EİTİA 
yay. Ankc.:.:r.a 19o7, IVb • s. 

100) İlhan CEM.ALCILAR, İşletme B\1-tçel_şyi. (EİTİA yay. Ankara 1965 
Mat. ) s: 22 . 

101) Kullervo LOUHI, (Çev .Asil Gezen), Idari Muhasebe ve Kontrol. 
(İTİA-MSU yay. İzmir 1966 9 Karınca tvıat-:)~8! 215. - -

102) BURSAL loc cit. s: 379. 
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§~an~~~t Nevile~i (103j: 

a) Miktar standartları, 

b) Fiyat standartları, 

c) Hacim standartları, 

d) Masraf yükleme standartları, 

olarak ayırıma t2.bi tutulabilir. 

İşletn1e artık bundan sonra elindeki standartları veri ola

rak kullanacak ve hesaplarını buna göre düzenleyecektir. Fiili 
maliyetlerin bulunmasından sonra ise, standartla aralarındaki fark

lc-"r ( varyanslar) hesaplanacak, nedenleri araştırılacak ve özellik

le aleyhte farkların giderilmesine çalışılacaktır. 

St2-n<lc:::.rt maliyet sisteminin genel mu.he,sebeye uygula:nışında 

genellikle iki yol izlenme ldedir ( 104). Bunlardan biri kısmİ plan, 

diğeTi ise toplu plwl olarak tanınlanır. 

a) !l:_?Jl}~t-~~t@.j __ ~?-rtia)- Pla~.2_: Kısmi planda fiili ve stan

dart değerler birlikte kullanılmaktadır. Tablo VIII bu işleyişi 

şemcttik olarak gösterı-ı1eldedir. 

TABLO VIII. KISM! PLAIHN İŞLEYİŞİ (105) 

__QjJ\lL H"~ ı i 
··-·--·~ ..----- ., ! 

F Tvt 1 F M ı.----·---- . ___ ; ;__ ______ ; [ _____ J 

~- .• Far~~-,······· 

~,[~A-~-1 ı 

t 
103) Bkz. İbid s: 379 vd. 

104) Bkz. İbid s: 376 vdo 

105) UÇANSU agm s: 19lo 
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b) !c?J2ht P.+.ap..,L9__~E.El-iL P].epj_: İşleyişi kısnı:t plandan daha 
girifttir .. Buna karşılık ise farkların değerlendirilmesi daha ko
lay olm&ktadır. Yöneticiler bu farkları kolaylıkla lrullanabilmek
tedirler. Kayıtlar imalat hesabında yalnızca stnndart maliyetle 
yapılmaktadır. Tablo IX bu işleyişi gösterraektedir. 

TABLO IX, TOPLU PLANIN İŞLEYİŞİ (106) 

Mamul H• 

.. )> rs1r·ı 

Yarı Mamul H. 

Gİt\[ H .. Fark 1 H .. 
t t ·----... -~-
, ,...--- • r----- 1 

-·. ·"--·r----~--
f ____ ., 

-, Qs T 1.~1 ~ , , _Q r.;r ı ı 
:..Y, V ·ı· . J...J ~·.l ··-------··--··J ! L-----~ ---- -~ 
ı 

L---~---·-·- ···· ··-··-·-···· ·r 

ı--.>' Fark!! 
'1 

~- .... ı 

i 

! 
\ 

n TT ı ..u orç ı~ ı 

f p-·;i·r~~i~ii·l.~~\ 
L_ ____ · t T~-:-___ ,': t. ____ ....... ____ _ 

ı i L·-~ı:~:. 
! 

l .Fark 2 H. i --·· ~~r-·-"·~· · ~~-.. 

l-o' ; F_E1X:!t 'll 
1 • 

i i 
1 ! 
1 

. ·- ........ 
1 Fark }k H~~~ 

L-ı i~riiıl ·'...._ _____ ,. .... :.ı 
1 
1 

Standart maliyet sisteminin amacı, öngörülen maliyetlerle 
gerçekleşen maliyetler arasındaki farkların ortadan kaldırılması, 
başka deyişle; ·gerçek maliyetleri öngörLi.len maliyetlere eşit ola
rak bl.üabilmektir. Bu eşitlik her zaman gerçekleştirilemez. Ger
Ç3kleş·cirilemediği ~amanlarda, gerçel-de.şen masraflarla, standart 
masraflar arasındaki farkların tahlili yapılır. Tiönem başında büt
çelemniş olan nasraflarla, cJ.önem içinde gerçekleşen masraflar kar-

106) İbid s: 192~ 
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şılaştırılarak aralarındaki farklar bulunur. Farklar işletmenin 

kullandığı standartların nevilerine göre ortaya çıkar. 

l a:r ~lS_l::..=l:~·-<l?~~an _.§_e "b.§J2 l_e r : 

a) Standartların saptanı.ııasındaki hatalar, 
o) Kullanılan malzemenin vasiflarında olan değişmeler, 
c) Kullanılan malzemenin fiyatında olan değişmeler, 
d) İşçilik veriminde olan değişmeler, 
e) İşçilik ücretlerindeki değişmeler, 
f) Genel iHalat masraflarında olan değişmeler. 

İşletme yöneticileri ortaya konan farkları inceleyerek, 
ortadan kaldırılına çarelerini ararlar. Burada bahis konusu olan 
farklar işletmenin zararına yol aça..rı farklardır. Eğer farklar or
tadan kaldırılamıyorsa yapılacak işlem standartların tekrar gözden 
geçirilmesidir. Gerekirse standartlarda değişiklik yapılır. 

Standart maliyetlerin takibi için genellikle kartlar kulla
nılır. Tablo X böyle bir kart örneğini göstermektedir. 
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C.t Maliyet I:Iesab:ı,n4_a Masra:fJ:._cg:'.dD-. Tapamın:1;-n_ V!Ef..a Bir .. K.,;ı._smı
nın Esas AlınmaŞ,ına Göre Axırım: 

Maliyet masraflarının genel olarak iki gruba ayrıldığını 
daha önce belirtmiştik. Direkt giderler ve endirekt giderler ola
rak ayırımı yaparız. Direkt gidarlerin maınule yüluenmesi bir sorun 
olmaksızın kolaylıkla yapılabilir. Endirekt giderlerin mamule da
ğıtılması ise bazı güçlüklerle yapılabilmektedir~ Bu kısımda bahis 
konusu olan iki sistemden birisi tum giderleri mamule yükleyen 
~am-~aliyet_Ej~~~' diğeri ise yalnızca direkt giderleri mamule 
yükleyen ~ mal~~t siştemidt!• 

b__t_am I~i~i;ret Sj.stemi: Üretimle ilgili bütün masraflar ma
hiyetine veya değişkenlik derecesine bakılmaksızın birim maliyete 
yüklenir. Bu sistemin maliyeti bütün unsurları gözönüne alarak 
bulması gibi yararı yanında, uzun ve pahalı hesaplamalara yol aç
ması gibi yararsız y.s.nı da vardır. Aneale uygulamada çok rastlanma
sı, yararlı yanının ağır bastığını düşündürraektedir. 

2. _Direkt ll~).ix_et Sistemi: 

Üretilen mamullerin maliyetine yalnızca üretimle doğrudan 
doğruya ilişkisi olan değişken masrafları dahil eden, sabit mas
rafları ise bir dönem gideri olarak K~r/Zarar hesabına devreden 
sistemdir. Buna kısmi maliyet sistemi de denilmektedir. "Tatbikat
ta genellikle standart maliyet ·şeklinde uygulanmakla beraber, fii
li maliyette de bahis konusu olabilir 11 (108). 

Bu maliyet kavramını savunanlara göre, direkt olmayan her 
çeşit masraflar mazide alınan idari kararların neticesinde husule 
gelmiştir. Bu masraflar ile söz konusu devrede üretilen malların 
milctarı veya cinsi arasında bir ilişki mevcut değildir. Bunlar 
imal§.ttan ziy.:-1..de zamanla ilgilidir .• Bu sebeple her çeşit endirekt 
masrafları maliyet masrafı olarak değil, devre masrafı olarak ka~ 
bul etmek gerekir (109). 

··- --. --------~~---------
108) İbid, s: 423. 
109) HATİPOGLU, loc cit. s: 54. 
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Gerçekten de bu sistemin uygulamuası ile işletmelere büyük 
masraflar yültleyen ve bazan da gerekli faydaları sağlruuayruı, mas
raf dağıtımının yapılmasından vazgeçilir. 

Fakat esasında dağıtımlar büyük ölçüde faraziyelere dayan
dığı gibi, imalat umumi masraflarını hesaba katarak yapılan mali
yet hesapları yanlış işletine kararları verilmesine sebep olabi
lir (110). 

Bütün bu özellikler gözönünde tutularak birçok işletmeler
de masraf dağıtım yapılmasından vazgeçilerek direkt maliyetleme 
tercih edilmektedir. 

110) İbid, s: 53. 
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I. TÜRKİYE 'DE İLıtÇ FİYATiıANDIRILlvlASI 

TYiemleketimizde üretilen veya dış memleketlerden getirtilen 
ilaçlar4n fiyatlarının saptanması son elli yıllık sürede çeşitli 
gelişmeler göstenniştir. 

Cumhuriyetin il~nından sonra çıkartılan 1262 (değiştirilmiş 
şekli ile 4648) sayılı "Tıbbi ve İspençiyari l\lüstahzarat Kanunun
nun verdiği yetkiye dayanılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın hazırlanuş olduğu Kararnameler il~ç fiyatlarını düzenleni-nesini 
s~lG.J:tUfJtır. Bu çalışmanın yapıld,ığı günlerde Türkiye Büyli..k Millet 
Meclisinde yeni bir İspençiyari kanununun görüşmeleri devam etmek..; 
te dir. 

Uygulamanın ilk yıllarında belirli bir sistem kı.ülanılmamış, 
benzer yerli veyaithal ilaçların fiyatları esas alınarak fiyat
ıandırma yoluna gidilmiştir. Esas alınacak fiyatlar bulunmadığı 
durumlarda ise resen fiyat sa:ı;ıtannıası yoluna gidilmiştir. Çok ker
re bakanlık ilgilileri ile sanayici ve ithalcilerin karşılıklı 
ilişkileri ve pazarlıkları dahi fiyatları etldleyebilr.ıiştir. 

' 

İlaç tüketiminin gittikçe artması ve yerli sanayiin de ge
lişmesi sonucunda bu uy5~lamanın yetersizliGi ortaya çıkmış fiya
tın başka bazı esaslara göre saptarınıası gerektiği anlaşılmıştır. 
1957 yılında, yapılen çalışmalar sonucunda kısmen üreticilerin 
maliyetlerine dayanan bir sistem ortaya korınıuştur. O zaman için 
mo1ern olan bu sistemde fiyatlar; ham ve yardımcı maddeler ile 
ambalaj malzemeleri tutarlarına (işçilik, üretim ve diğer giderle
ri kapsayacak) bir umumi masraf payının eklenmesi ile bulunmaktay
dı. 

Ülke şartlarındaki ve sanayideki gelişmeler sonucunda bu 
uygulamanın da yetersizli(li anlaşılmış ve değiştirilmesi için çe
şitli kuruluşlardan öneriler ortaya atılmıştır. Bu arada Devlet 
Planlama Teşkil~tı da buna ilişlun bazı görüşler ileri sürmüştür. 

' 11 Yürürlükte olan tıbbi ilaç fiyat sistemi maksada uygun 
olarak işlememekte, hemen tamamen eş bünyeli müstahzarlar için 
farklı fiyatlar tespit edildiği görülmektedir. Bu konu Saglık Ba-
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kanlığıncn ele alınarak, tıbbi ilaç fiya,t sistemi, bu mahzurları 

önleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir11 (1). 

1964 yılı Programında da yer alan bu görüş, ayrıca Bakanlar 

ile Özel sektör arasında yapılan toplantıda da müzakere edilmiş ve 

ilaç fiyatlarının tekevvününe ait yürürlükteki sistemin ihtiyacı 

karşıle.madığı hususunda görüş birliğ,ine var:ı.larak, sınai maliyet

leri yansıtacak bir sistemin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

Sistemin ana ilkelerini ortaya koJ~1ak üzere kurulan Komis

yon; Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ticaret Bakanlıkları ile 

Türkiye O:lalar Birliği uzmanlarından oluşmuştu. Komisyon çalışma

la~C'J.nı S" S" Y, Bo Bezacılık ve Tıbbi Müstahzarat Genel lviüdürü Ecz. 

Fah:rc-;ttin Dtıcı"tepe başkanlığında çalışmalarını sürdürınüştür. Çalış

malc:,r sonucund2"~ incelenen yabancı ülkeler uygulamalarından sınai 

maliyetleri ym1.sı ttığı var sayılan }!r~nsı~__tl?,ç Fiyatl~:rıdırın~- Ş,i_ş

.tsn.i. ( 2) bazı öneme iz değ;işmelerle aynen Türkçeleştirilerek yürür

lü[~e kore-Lu. Buna ilişkin Kararname 1.3.1968 tarihinde yürürlüğe 

.lı :J.c;. ;~c· .. r-)r~)\'?: .... :L~Llı2:12._oı:st1lYJ:'lrlarındB;- İma~..J::§:J1E;nJı b_gJ ve 
İrq).:c.,:~~i·lc .. rı 1\[i.i.ıto.hzarlarının Fiyatlarının Tesnitine ait Kararo 

.. . ........... - , _ _,_. ..•. _ .. __ .....,..,_, ..... :~._. ......... _,__ -....... ..:...«-''"""-"'-"·- _.-.. .................... ,~· """--''""'"'--- ...... ·.·.#·-·-~-"'"""""'"'"""'"·•·-·~· ···~~· ~ ..... , .. "~ ... ...._._ .......... ~·-..-~-"'~--· ~---~~ 

T''~,g.~s_). ~ T:ı b bi ve İspençiyarı Müsta.hzar i:mal eden ilaç fab

rikcl ve labora·~·o.varları namullerinin azami satış fiyatlarını aşa

ğıda y:l'0ılı u:rısl;~ların ter ki bi suretiyle tespit ederler: 

a) l\'Iamulitı bünyesine giren ham ve yardımcı maddeler 

tutar:::. ve fi.releri, (madde 2 1 ye bakınız) 

"b) i'mbal~Lj ı:ıalzemesi tutarı ve fireleri (madde 3 1 e bakı-

r:.ız) 

1) :O:?r:2, :D~r~·::-i_ :Bes Yıllık Kalkıruna Planı 1964 Yılı Pro__gramı., An
i:~an~ ·rJü·::y

1
- :J::.~Ş"'oakanJ..ıfnüVTe't-·i.frat. s: ı;:r" ·-··~ 

2) Adı geçen sist::{c1 5e4.1968 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 
D.kz,. Ch"iers de L'Institut de Phannacie Industrielle~ Regime 
ı;co':ı.or:2igue des Speciali tes Pharmaceutiques. Paris 1970., 

3) DalW:;.".:.lar r-:::ırulu Kararı~ Karar S: 6/9311, Resr::rt Gazete 15 .. 1.1968 
s:.:y:ı. 12300 ~ s: 1-2" · 
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c) Direkt işçilik tutc-,rı (madde 4' e bakınız) 

d) İmalat giderleri (Direkt işletme giderleri) (madde 
5 1 e bakınız) 

~Ie:::.d?-c; 2..!. Mamulün bünyesine giren hanı ve yardımcı rımddelerin 
fiyatları endeks fiystıdır. Enelel-es fiyatları ile bu maddelere ait 
fire ve ekses dozlar Fiyat Kontrol Komitesinin mütalaası alınuak 
suretiyle her yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit ve 
ilgililere duyurulur. 

Madde 3,. Hanmliin bünyesine giren ambalaj malzemesi fiyatla
rı endeks fiyatıdır. Endeks fiyatları ile bu malzemelere ait fire
ler Fiyat Kontrol Komitesinin mütalaası alınmak suretiyle her yıl 
Sağlık ve Sosyal Y2:,rdım Bakanlığınca tespit ve ilgililere duyuru
lur. 

~iladdE?...J::..=.. lVIamulün bünyesine gii'en direkt işçilik tutarı: 
İlaç falJrika ve laboratuvarlarında gerek iı1alat sa~hasında ve ge
rekse doldurma ve arabalajlamada bilfiil çalışcı.n eleman ve işçile
rin ücretleri topl~:ınıı direkt işçilikleri teşkil eder. Bu topl2J11 
aşa@;Idald unsurları ihtiva eder: 

a) İşçinin saat başına üc~eti veya gündeliği, 
b) İşçi sigortaları işveren hissesi, 
c) Fazla mesai ücretleri, 
d) Varsa çoculc zamları ve do[.ıı.,m1 yardımları, 

e) Yıllık ikraıııiye ve ücretli izinler vesair primler, 
f) İşçinin çalıştığı zaaandaki iaşe giderleri, 
g) Pazar ve bayrc..m yevmiyeleri 
h) Başlıca şay2nı kabul sosyal giderler. 

~\~_'2:sl.~~~?_e_ İmalat giderleri (Direld işletme giderleri): Bu 
gruba giren gider unsurları şunlardır: 

1) Endirekt işçilik (yardımcı işçilik) ve bunlara bağlı 
sosyal giderler: 

a) İmalô.:t;a enc1irekt olarak iştirak eden personelin üc
retleri ve bunlara bağlı so~yal giderler toplamı (direkt işçilik
te tarif unsurlar itibarı ile) 
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b) Ticari ve idari servisler ile müdüriyete ait personel 

hariç olmak üzere, diğer işletme kısmındaki idareciler, usta başla

rı, nezaretçiler, telmik personel ücretleri. 

2) İnınlatta kullanılan tüketim maddeleri: Kömür, eJcaryakı t, 

temizlilc maddeleri, su, gaz, elektrik v.s. 

3) Taı-;1ir ve bakım giderleri: İşletmenin iktisadi değerini 

arttırmayan nonnal tanir ve balam giderleri .. 

4) Sınai kısmın işgal etti[f;i sahalara ait kiralar (bina, 

arsa, depo v.s.) 

5) Sınai yerlerin ve makina, teçhizat, alet edevatın a=:ıor

tism<ml::Jrı (Vergi Usul Kanununa bağlı cetvelde yazılı oranlar içinc1e~, 
- İııı.aJ.at giderlerinde~':'l (Direkt ; .. şletme gi.derlerinden.) mamul t; 

bünyesine c;irr.1esj. gereken miktar c:qağıda yazılı oldv.[-:.ı ~e'.c-U .. d.e hes:-'-
lan ır~ 

I::.1d.lnta takadclıJm ed.en. faaliyet,_ dö."J'3~i nı-i;ı .. 1-::.2,sebesin~::cı fj_jJ p; 

:ı • ...... • ı • , . l " b • .. ·.., l 1 -1- • • ~·; --~ ~.,. 0 ha~ . ..; 'i"'~:~·· l " -'- . ...., ~-ı -ı...-ı. -~- i S i i Ç .. , VO-.::'CL: .. g~~ uJ. .. Lc;ı .... e~:e gore ... '?r ::_mg. seK~Orl. ,c~= v.i ...... '.J.U .. ' ... •: .'.!---'·V·-'--_,_ 

aş ağJ .. d:ı. gös terj len or ona e;öre "bi..r ems nl hes aplarıır~ 

Yukarıda belirtilen imalut giderleri topların (D . , ' 
J ırOK0 işlet-

.. Sr:ısa .. l 

Direkt j_şçilikler (So2yal e-::iclsrler heriç oJ..ı::"' 1{ i_i-:3:--c::'G) 

tesıü t edil_cn s;~ı.salin, sosyal giderler hariç oln21ı:: üz;ero, .Jjrokt 

işçililde ça:cpı Jrnası suretiyle bulunur~ 

1'-~adde 6" İl~:c: fu.brika VG 1nboTat·~varlaJ'~·ır:ı~LQ Cii "' ]p cıiir:.""q·'JSC-
•w.=--·~"" "' - ..... ..:. 

ler adına ilaç imal edenler de sınai maliyet fiyatlarını a::üllr::~r 

adına yukarıdaki r:1ad.deler hükliE1lerine uygun bir ::eldl(~e -::; ):J1Jit 

etmeye mecburc'l.urlar, 

laboratuvarlo.,r için de sınai. :rııaliyı..:;t yukarıdaki macldelerc1c zikre

dilen esaslar cl2,hilinde hosaplcınır. Ancak~ 5 o maclcl~:1e ::ül=recüle:..1.. 

direkt işç:Llikle çarpılacak emsal, Sağl.J_~;: \'O Sc.~sy::ıJ.. Y;:,-;:-cb.-~ Jcü::an-· 

lığı tarafından, mevcut bütün emsallerinin ortalaı-ı1c:;,,JJ_ alırımak su

retiyle bulunur. J3u emsal, fabrika ve laboratuv::ırJ..arın kun:ı.J..duğu 
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yılı takip eden takvim yılı içinde geçici olarak uygulanır ve bun
dan sonraki yıllarda bu fabrika veya laboratuvar gerçek emsalleri
ni hesaplayarak yeniden fiyat tespit ettirir. 

~~~e_ 8 o. Yukarı maddelerde ki şartlara uygun olarak her ma
mul birimi için hesaplanan giderlerin tutarı onun sınai maliyetini 
teşkil eder. 

MaddEL.~ Ticari Maliyet: Sınai maliyet e aşağıdaki esaslara 

göre hesaplanacak endirekt giderlerin il~vesiyle bulunur. 

Bunun için sınai maliyet birbirini takip eden dilirolere 
ayrılır. Bu dilimlerden her birine ait endirekt giderler payı bel
li bir çarpma emsali ile çarpılmak suretiyle bulunur. 

Sınai maliyet dilimleri ve azeılan çarpma emsalleri aşağıda
ki şeldlde tespit edilı:üştir: 

la 30 kuruşu geçmeyen sınai m.aliyote tek ve götürü olarak 
35 kuruşluk bir endirekt gider payı ilave edilir. 

2, 31-60 kuruşluk sınai maliyet 
3 o 61-100 ;ı tl 11 

4~ 101-250 
5. 251-500 
6o 501-l!JOO 
7 o 1001-.·2500 

\1 

rı 

\i 

ll 

ll 1! 

lô 

dilimine X O, 60 TL 
li X o' 50 TL 
11 X 0, 40 TL 
ıı X 0,35 TL 
ll X 0,30 TL 
ll X 0,25 TL 

8. 2500 kuruşu geçen sınai mcliyet dilimlerine x 0,20 TL 

endirekt gider pc:~yJ_ eklenir, Bakanlık icabında fiyat kontrol komi
ter::inin miitaJ.t,:ısını almak suretiyle endirekt giderlerle ilgili 
çarpma emss,llerinde değişi_klik yapabilir. 

Yukarıda sözü edilen endirekt giderler şunlardır: 

a) Genel İdare giderleri, 
b) Satış ve Finansman giderleri, 

c) Propaganda ve Tanıttı.a giderleri, 
d) Varsa ödenen Royal tyler. 

J:ı1ad.de_19~ Tıbbi müstahzarlar için imalatçı kar haddi, tica
ri maliyet üzerinden % 25 'tir. Aneale 



- 57 -

a) Anti tüberkti.letik r;ıüstchzarlarda, galenik preparatlard.a, 

kodeks ampullerinde kar haddi azami% 15'tir. 

b) Panisilin ve streptomisin ve bu iltisinin ko.rışımı dar 

spektrumlu enjektabl antibiyotiklerin fiyatları kararnamenin neşri. 
tarihindeki miktariarı geçemez., 

~~dde ll,~ Bakanlık, Fiyat Kontrol Komitesinin mütalaasını 

almak suretiyle büyülc hallc kitleleri tarafından yüksek rrıiktarda 

tüketilen veya üzerinde müesseseler tarafından fruıiş iskonto yapı-

1&"'1. vey8. lüzı1m görülen ı:ıüstahzarların gerek endirekt gider çarpma 

emsallerinde ve gerekse kar hadlerinde değişiklik yapabilir. 

M.:t.dclo 12 '?.~ İmalatçılar, her ıııüstahznr için örneği Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve satJ.Ş fiyatı elemanlarını 

kapsayan 11Tvlodel Fiye,t Beyannornesi 11 ni doldurup Bakanııkça tasdik 

.edilmek üzere fiyo..t kontrol komitesine tevdie mocburdur~ 

Model fiyo..t bGyannaınolerinc1e yazılı bilgilerin Ticaret ve 

Vergi Usul Kanunları hüld.imlerine göre tutul2n9 defter kayıtlarına 

uygun olup olmadığı her zaman Bo.kanlıkça kontrol edilebilir. 

İlaç fabrika ve laboratuvcı.,rları kararnsn.enin 4 ve 5., madde

lerindeki bilgileri verecek ve kontrolunu s2~ğlay2 .. cak §ekilde hesap 

ve kayıt tesisine mecburdurlaro 

yJ_?~-~de.J:~~ Aynı galenik şekle giren ilaçların direkt işçilik 

ve direkt işletme giderleri toplamları arasındaki fark en düşük 

miktarın 1; 5 'i üzerinde oları1az~ 

~ıacld~_JJ ...... Depo satış fiyatı imaln.tçı aza.Hi ss.tış fiyatına 

en çok % 10 ilave edilerek bulunur. Pers.kende satış fiyatı depo 

azami satış fiyatına en ÇOk 7; 25 ilthe edilerek tespit Ol\IDUr • 

Ecı('~~~_l.?.:>. Fiyat Kontrol Komitesi Bakanlı!ç:ça tespit edile

cek il~ç sanayii ile alakalı ınesle k:l teşel{küllerc1c.l'l üç temsilci, 

Bakaı."'1.ın tayin edeceği üç üye ve Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar 

Genel Müdüründen r;ıci.teşekkildir~ 
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Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü bu komitenin 
başkanıdır c 

Madde _lq. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu Kararname

nin uygulanmasını düzenleyici bir genelge yayınlar. 

Maclde +. 7. Bu karar 1/3/1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

Geç~c~~~ Bu KararnruJenin yürürlüğe girdiği ı Mart 1968 
tarihinelen itibaren il~ç imal eden fabrika ve laboratuvarlar, ma-_ 

"''· :mullerini tes:pi t e:1ilen fiyat üzerinden ve yeni a:cıbal~jları ile 
satacaklardır o 

Ecza depoları 1 Nisan 1968 tarihine kadar ellerindeki stok
ları üzerlerindeki fiyatla satabilecek ı Nisan 1968 tarihinden 

itibaren eski fiyat ve c:.:c.ıbalajlarla ilaç satamayacaklardır. 

I~czaneler ı Mayıs 1968 tc:.rihine kadar r:ıevcut ilaçlarını 

üzGrlerincleki fiyatlarla satabilec.ek ve 1 Mayıs 1968 tarihinden 

i ti ba:ren hiç bir suretle eski arübalt'tj ve fiyatlarla ilaç satamaya
caklarcb_r o 

J-~-0~i.d_ej_Ş,c, __ JJu Ko,rarı Sağlık ve Sosyal Yardıı;ı Bakanlığı yü-

rütür .. 

Xar::ırn2n2niı:. uygula:r.ırnasına başlanmış fakat geçen süre zar

fında bazJ_ ak . .:;rr:_ımlar ortaya çıkıc.ııştır. Bakanlılc bu aksamaları or

tadan kcıl(hrnnk içiıı. ek bir Kararname çıkartmak zorunda kalmıştır. 

:i:lA.c ::c~.brika ve laboratuvarlarında i:r:ıal edilen tıbbi ve 
---""' .c. ........ ' .... _._, • .,__ _ __ ._., __ ...... , ___ ,._ .. _...,. __ .... ~ .. .-... •.. -.:....·.----.. -~-..... ......... -'-" --·&.,.C..L,O_.,...,_,_...,_~-.o.a:-'-~-------__ ,..,,..""""',_,_----~---.. __. .. ._,......,.._~,...,__~-·-·~ 

İş_p..§p_ç_:ur.C!:ti fiii~ts.g.J6_§:t:'L?-rınJ.._iyq__~]-ai..=!-}_tın _tes _:ei tLne .. ai":!-;_ k~~rc.ı:.. s; k 
kara:s_ ( 4-) • 

Liet_~:~.:.ıJ4 ):;:... İlaç f2.brika ve laboratuvarlarında imal edilen 

tıbbi ve :;_s:ı:;ençiyari nıüstahzarların fiyatlarının tespitine ait 

karara aşagıC.CLld ek madde eklenmiştir. 

-~------------------- -~ -- -----·-- -----~~-- ·~·-----· --~---~.~----~-----~-~-----

4) Bakanlar Kurulu Kararı. Karar sayısı: 6/10362, T.C. Resmi Gaze
te, :Başbakanlılc Devlet Mat. Ankara 31 Tennuz 1968, sayı 12964. 
s: 3 '> 
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Ejc Iv~dde 1-...:.. Ranı r.ıadde ve anb.s.ltl.j nalzerııesi tutarları biri

birine yakın olan farı::ıakolojik bakıtıdan eş yapılı rnüstahzarların 

her birinin direkt ;işçilik ve i:oalat giderleri ile endirekt gider

leri ne olursa olsun, fabrikalardan en düşük fiyat vereninki esas 

kabul edilir. Tiiğerleri bu seviyeye indirilir. 

Ivlad(ie 2. Bu karar yayı11ı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ivlad~. Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 

Bu karn:rıı[\G.le ile ortaya konaı.--ı sistewe göre maliyet ve fiyat 

belirli bazı safhnlardan geçilerek l;ulur:r:ıaktadır. 

a) ~vi~J~?~x~_!_in_.ll::.~J:.~_YJ}-\~:g~: Sir:.ıtemc s öre aaliyet, sınai rmliyet 

ve ticari maliyet ol:nak üzere ild kademede bulı.ırı_maktadır. 

ı. ) s, 1' a·f 'l'·il"rıl ı" \re·ı'·· o ·:'·r-~e--t-' r·ıa" nı..., çı lrı C> ' 7 8' f"'l)""'i l·r"'d.-:ı-o '"'~ı'o.-,ra 2 .. . :~: :·:-: .. :':" ...• ... .:_~":.::.~ • .-L.- _;.. l; ·'- l '· "-' .L ı>. ''1 " _ c~ .L _ ;.cc c.... c>,LL u. 

giC:iş r:ı8liyetidir, Eu;c:qüamıasında yalnız üretimle 

do:~rt.:.c~an :Lli;;kisi ol2n girdiJeT gözönLi.r.ıc:; alınmaktadır. 

JJu. girdiler: 

1) har.ı ve yo,rdımc:-ı.. ::ı:"'Jcleler, 

2 '_ı· ·• Fı:~r: l f J. .,_., '-' lz n,.,,, -~ı· 
.L ., · .• 1.· .~"-- • J J. ı.,_ v- VJ: ... '-' ,,_, •" 

3) D·Lrekt i.ççilil: 0ut~:::'.'J.c.cr2.~ 

4) I:oalGt gideTleridir. 

1'.~1C"1.k bu Gir..Jj_lcl'Ül hes;;ıple..nn8Sl iç:;_)l ele b'l.7J. kl.8J.t-

IL:"::ı '?O yarclJ_:nıcı nc:iLdoler ile c:-x1~ıaı~\j no.l.7,c;;mesi 

tç~J:l }3ckr:mlık !!~:ıa,gJcs __ _]~~.:-i~E';c,~-. (5) olarak cclıarı.dı:;:'dı.ğı 
-fi v~. -1-l r, :~ '·: <::· 1')·:- r"~ı-ı s ·i:, -,.-, B)' 1 ... - . ";T;; +l '-l"C'' 1ır> ı~ ,, ;i ~ı .-l n ve r:ı ~ı 77 e-
----,; ....... u_cv_:... ı ... c .... vJ.: u~ ... .i..•---•.;. u-·'- o. _....., ---·-~/ , ........ v . .: .. C.·.·-- -~ .....;_._ ....... ...,...~,._.._., ~ ··'-"' .t.J 

. . ~-··---~ b ,-ı, .. ,~·--'1' J.,-,., o'·'.,.,~e-':ı·n, ~ ı~,-, ... 1 -,,rı.r'1de-1110 J_ç:ıJJ. a:;rr·::ı_ C,.j ..;_l l:._Lvi...L1~ ....... ~s lJ· ... ..ı.... tJ -L.J . .l (_:ı .:.-o J.:.. .L.:.~- ... ~-- --Ll:...,U.. 

;:;irıil1. fiy2:Cı X ·ıjgrodır~ 'ci:.:: tcblet tüpLi.::ı·;_üı ve kutu
r"ı ·ilr::' DTO"'DPl·--Hic.i~F'i'"l ·9i11~1+~ 7 1iL/"'dCt :>ibi Ü-retici ı.Jl.ı... _ı__ ... _.. .::- ..:.>.ı:.·-" .... vvl.f ......... .t .... l.-- ---·.-._,.~u .. _ •.1 c..v f.. ,.., -

:C_ı:'r:~o.lc:L:Cl3.1 k:Jnc1t gc:cçelc m8l~.:y-ctlori ne olursa olsun 

r .. ,.:~liyc-1.; :L :,in veT? c-; Lle rj_ boycı...nnaucdc.; er:ı.dc~lm fiyatıcra 

5) Bakınız Karr-,rname r.ınddrı ~ 2 ve 3" 
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Direkt işçilik giderlerinin saptarunasında (6) 

gerçek giderin bulum,1asına yeterli bir yönte:ı::;ı kulla

nılniş fakat bu giderlerin de benzer il~ç üreten iş

letL18lerin giderlerini aşınaması şartı konulı:mştur. 

Böylece fazla harcana yapan üreticinin he.rcanası ma .... 

liyet saptarmasındc, gözönüne alınnanıştır. 

İ:r:1alat giderleri~ bu deyin üretimle ilgili bütün 

diq;er giderleri kapsanaktadır ( 7) ~ Gerçek giderlerin 

bulunrmsından sonra erı1sal olarak adlandırılan anah

tarla dağılması gerekı:1ektedir. 

Eııı.sc:ü __ _+n~~lEl~ .J;Lgc rı _i! r~ ~:~_.<?:P)_::'J!~ı~
Dira~t ig0ilik tutcrları 

dir:::;kt Ü}Çilik gi Jeri ile çc:ırpılr.ıas:ı. son'J.cunda o ma-

Ane nk bu gird~. için de di:cel~:.t işçj_ lilctc oJ.dugu ti bi 

~Jir kı sı tla:c.ı:.::. y2pJ.lrnş ve en clLi~:;ıü!;: hm.'car:2, e so ::ı clın

:t:nştır ( 9) < 

1) Cancü 7bns·:;:L:r:üo ilc:). li g:2.dorlo:: 7 

2) Sa:tJ_ş \''·3 f:Lıı.2.J:~F3r! .. :~11 r:·:5.~~e~rle2::·.::..-

3) LI'')rnc;anda "/G t:.::.nıtnc:ı. gicler1c:ri, 

4) Varsa ödenen Royalty'ler" 

;:~j-~icı'leri kıs:cıen de o ls<.--, c;ö~önline c:ıJ:ı_rj~-- ';:t~:, i.JL ,, ı.:n--

c.:~re kt pi.de rlerin s apt M.ı:ıacı:1dt:ı. t~--_lcL~Cl [;,Ci-[/i.l:::ü bi::: 

6) Bakınız Ksrarnarıs madde~ 4., 
7) Ek kararnaw.e ~mdd e lo 

8) Bakınız Ks;,rarnc;,r.ıe ı:ıadc1e ~ 5 

9) Bkz. Ek ka~.:ar:naiıo und do: 1 ~ 
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sistem uygulanmış. Bulunan sınai rıaliyete göre götürü 

gider payının eklenmesi istenmiştir. Bu pay önceden 

belirlem,üş (lO) gittikçe azalan kade:meli bir pay 

tablosuna göre saptmıaalctadır. 

Örneğin: ll.- TL sınai :tüaliyeti olan bir ilaç 

için endirekt gider payı şöyle hesaplanr:ıaktadır: 

1-30 kr için 

31-60 ll il 

6ı:..ıoo ıı ıı 

101-250 17 

251-500 ıı 

501--10 TL 

10-1l TL 

il 

il 

\1 

tcpl2t.I1 olc:,T·a.~.~ 

x 0.35 kr. 

X 0.60 11 

X 0.50 11 

X 0.40 

X 0.35 

z 0.30 

li 

li 

0 .. 35 TL 

O. 234 TL 

o' 195 TL 

0.596 TL 

0.871 TL 

1.507 TL 

O, 2_5~ . ..1~ ol:~ı12~: üzere 

4-~003 TL dı:.::_•c 

b) ?i_,y3:c_:.ı~-~-1~J}2:1-:0-u~~: J~ulun::w:ı +icari ı-:ı~üiyot'J % 25 ürcJc:;ici 

karı (ll) eklemıesi ile ilacın fabrilm so·;.::ıç fiyatı bulm'lıaaktadır. 

Fabrika satJ.Ş fiyatına 7~ 10 taptancı (12) ve toptanc::ı. satış 

fiyatına % 25 pcr:ıJ:::oı'l:Leci (13) karı ekle'wwsi i~_c d:::; ·cükst..:..c ->~ 

satış fiyatı bultmnaktadır? 

İlk b2.kışta maliyet .. ıesaplc:cmc-~ te kniğ_;_ne "L:yt;Lıı oln:r-::ü: ele 

alınan n.:üiyet girclileri, jn.ı.karıdald bölümde ele dr?::·iı-ı-iJJU:~,i C:,ibi 1 

sonradan firma giderle:ı.:inin rııaliyete aksettirilmesine olano.k ver

meyecek şekle getiril:uıi,ştir, 

10) bkz~ Kararnor.ıe madde~ 9. 
ıl) Bu Or n:rı b~:zı· ı"lf':-, "e."'ı"+:l··oy·ı· ı· r·.-i·,ı r'J'ilp'·ir'ilr,ıiir-,tüı--· "'21 •. :~- Kar:::ı.rnsne C....,.L ~..- ... J C..·-.1 'l_i ·J ...., l.J..ı.. ":f...ı...ı. ..... i.A~]L:.. I.A. .1..!..'-''·] --.:ı ,. 

madde: 10,, 

12) İl2'tç kesiminde toptanc:..l'or _g,_PJ~p__c_s olc.ralc t:::mınlc:rcıır" 

13) 11 11 nerakendeciler eczacı olc:"ralr tm-ıJ.ı;11cınJ.r6 
..t: ... ,. ................ --.-·-"·-- ..!.> 
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a) Ham r.ıadc.1e fiyatları için en ucuz ham maddenin fiyatının 

veri olarak ele alıTil':lası sonucunda, üretici firı::.ıalar ucuz ham madde 

kullaru::ıa yoluna gi tnişlerdir. Özellikle İtalya ve Doğu bloku ülke

leri gibi, han maddede patent hakkını kabul et:r:;ıeyen ülkelerin ha:ı:J.. 

maddelerinin kullanılışı tercih edilir olmuştur. Ancak burada dü

şünülmesi gereken en önemıli sorun, en ucuz fiyatlı haı:::ı maddenin 

gerçekte en iyi ve tesirli olanı, ol~p olmadığıdır. Patent hakkı

nın fiyata etkisi y~~ında, üretim tarzlarının doğurduğu fiyat fark

ları da bulunmaktadır. Üretir;ı tarzlarındaki farklılıkların kalite 

farkı doğurduğu da kabul edilnesinden kaçınılmaz bir gerçektir. 

b) ~nbc:,~:1j_. Tvi~~ı.~_eme~J:.: İlacın ambalajı önce içindeki tesirli 

maddeleri dış etkenlerden koruyacak şekilde olnalıdır. Bu bakımdan 

ambalaj rııalzemesinin en az bu ,şartı yerine getirnesi gereklidir. 

Ancak ilacın ticari nal oluşunun da etkisi ile zaman zaraan yalnız 

koruyucu ar:.-ıbalt~j ile yetinilEıenekte, satışını teşvik edecek pahalı 

c:::.nbalajlara dcı gidildiğinc ras·i:;lanr:ıalrtadır. Bu bakımdan en ucuz 

anbalaj ı~ıalzemc;oi fiy2~tır:ı.uı -;eri olnrak kabul edilmesi doğru bir 

uygular,ta olnuştu'='• 

tadır. Anca.k bu giderin hesaplaru:ı2-sında izlenecek yol veya hesap-

lana telmigi J\~L:ı. hiç 'bir zorr!.:::ı.luluk kom1amıştır. Btr firr.ı211ın 

ileri telmolc ~:i.ye göre çalışe.,~ı otomatik r:ı.akinc;sinin getirdi ~:i dü

şük L;ıç:i:ı_j.k ,;ic~.-,rinir:ı.,, ayıı:: .. tekn0J o jik yeniliklere sahip olmayan 

nalüne ile ç2.lışmı bir firm~,ya uygula}ması taıı.12nen yanlış bir uygu-

lama oJ.mo,kcschr. 

d) D:Lğe::r:' ·~:: irdiler olaı:ı, İınale"t gülerleri ve Endirekt gider

ler için de her,on yukarıdakine CEJ şeyler clüşünebj_liriz. Ayrıca, en 

düşük hcı::;::-cancJ:::•.n ncesıl hes.::1,plandı~ının bi1imJesi de gerekrnetı::tedir. 

Bu harcanayı ye>TJC,n firrJa hs.ngi ürc;tin t<::crzın:ı. ·v.ygul2;rııaktadır? Ne 

büyüklüktc biı' Jmpcı.si teye s:ıhipti:r? Bu ii.retin tarzı ve tesis bü

yül"J..ü{!;U se.ktöT :i.ç:Ln :;erekli optümı:;ı şartlar~ taşnıakt;a mıdır? 

İHkın özellikleri 9 onun ür-;tininin titiz luırallara uygun 

olarak yapılnc-csını gerektirir. En az harcamayı yapan üretici bu 

ınırallara te-cı olarak rı.yabilme kte r.ıidir? J3aşlm bir deyişle: En ucuz 
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ham rrı..addeye kullanan ve düşük üretim harcamasım yapan üretici

nin ila cı aynı za )_anda en tes ir li olanı mıdır? 

Bu sistem benzer ilaçlarda eş fiyatı sa~Slamış 1 fakat ge-tir

diği götürülüklerle etkili bir denetimi sağlayamamıştır. 

Bu gerçekler Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da görü

lerekj sorunun çeşitli yönlerine ait önerilerde bulunulmuştur. 

rıHalk sa[Slığı ve yurd ekonomisi y-önünden önGt.'li olan ilaç 

kontrolu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında tarafından yapılmak

tadır. Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bu kontrolu ge

reği gi o i yürütecek bir ore;anın bulunma -_;1ası j bu konuda eleman 

eksikli0 i ilaçlardaki ham madde miktarlarını azaltarak yapılan 

rekabetlerde kontrol imkanını ortadan 1:aldırmaktadır 17 (14) 

• • • İlaç fiyatları maliyet esasına göre tes:ı;ıit edilecek-vı 

tir 1
' ( 15). 

Kalitesiz ilaçların üretimi konusunda da bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

" ••• öte yandan 1 kalitesiz ilaçimali ve satışına devam 

edilmekte olması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir ağır

lık l:;:azanmaktadır. 1969 yılı başından Haziran 1970 sonuna kadar 

yapılan 1.388 ilaç denetiminden 423~ü olumsuz sonuçlanmış ve bı_m

lardan 101 9 i hakkında toplama kararı verilrııiştirıv (16) .. 

TABLO XI • İLAÇ KONTHO LIARI ( 1966-1970) ( l 7) 

Adet 

Yıllar ı ------
1966 1351 

1967 1850 

1968 868 

1969 793 

Piyasa 
M·- - t .. , . .us pe 

2 

1166 

1640 

675 
544 

Kontrolu 
Menfi 

3 
185 
210 

193 
248 

1970 (6 aylık) 595 420 175 
Kaynakg Sağ~ık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Yüzde 

4 

13.69 

11.35 
22.24 

31.27 

29.41 

14) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, ;;;:K~a~l~kı;.=:n=ma=-~P~l~a:.;;;n:;::ı::......;;;İ=k;;;.;i;;;.;n;;;..;c;;..;;;;i 
Beş Yı~. Ankara Başbakanlık Devlet Matol967, s~ 221. 

15) 
16) 

17) 

İbid 7 s~ 224. 
Devlet Planlama Teşkilatı 7 1971 Yılı Pro_graını!.. DI)T yay o no g 
1004, Ankara Başbakanlık !,1at. 1971, s~ 655 
İbid, s~ 655 
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Bu sistenin ülkemizde yürürlüğe konduğu günlerde Fransız 

Hülü"i.meti örnele alınan sistemin olumsuz yönlerini gözönüne alarak 

düzel til:mesini sağlamak için yeni bir sistenin hazırlıle çalışmala

rını sürdürüyordu (18). 

Ülkemizdeki uygulamalar sonucunda da sistemin bazı yönler

den aksacıalar yarattığı görüldü. Değiştirilmesi üzerinde Bak~~lık, 

se:.:nayiciler ve ka.mıı oyunca görüş birliğine varıldı. Ancak her üç 

kesim de aksar:ıaların sonucunu kendi yönünden değerlendirerek ayrı 

çözüm yolları ortaya 2..tmıştır ( 19). 

İlgili Bakanlık tarafından yeni bir sistenlin hazırlıklarını 

yapmak üzere komisyon teşl<il edilniş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Ancak sonuçlandırılan çalışmalar I. Erit1 Hükünetinin isti:C :..ts i üze

rine uygulamaya konulmamıştır. II. nrim Hüküıııetinin ku.rulmasından 

sonra yeniden bir Komisyon ( 20) leurularak çalışLıalara başlamış ve 

bunun sonucunda da yeni bir sistem ortaya konmuştur. 

Bu siste:r:ı de bir Kararname haline getirilcrc:d: yürürlüğe gir-

niştir .. 

Ttt_fjgy.§.:~q~s.._~m<~J-~.1P..f1 i ~.922..~-~.,Pj?,~_y~q-~ İ ?..P en ç_~_:Y~'l~i Il,i ı,,:::; ~t~1:? G..:f'1-.E~~l ~ 
Galenik Prcuaratlar ve Kodeks Ampullerinin Fiyc:.t1o.n_n:ı_n Tespitine 
~.-...-.-..a .... -~---=J ... .,.,, ....... ·.~.· . ....-. -~·- ~• ..... ,.....,_._,..._,__.. .... ..,.. ...... ..._. _ _,.,,,,---.., ---~~.--..&>..···•·,:...__.... __ ,_,_,__.,=-c __.._ . ........_ .ıc·----~-. ................. ""-"-•"'-·"+-·--·-'-··. ·· -~ ... ,..,.,.,. -~ ·-'-" ...__~. -~ 

Ait Karar. -.=--...-..-....,.,.._,. ,.... ........ ,-,...=---

!''~_qj-_3_]._~_ Türkiye' de ımal edilen tıbbi: ve is]!:::mçiyar.t nUstah

zarlarla kodeks a:;:.up"Lülerinin satış fiyatlarının tesbiti ve bu hu

susta uygule~nacak işlenler bu Karar hi..iJdirüerinc t2bic1::Lr. 

18) 
19) 

20) 

21) 

Fransız Sistemi için bkz. bu çalışmanın sayfası~ 

Bu konuda ::: ~{Z, Tuna Ç" UÇAN SU, J.~§~ç_JLtt:'l t.±.§l~!-... _v_~=.J?.s~~=hPii-. • • • 
Konisyon An 1.~2ro.. Ünj_versitGsi EczacılJ.k: Fakültosi Dekanı Prof. 
Dr. Mekin Tanker bo.şkanlJ.ğında, P2kanlık tenır.:ilcisi, DPT tem
silcisi, Mal :iye J3akanlJ.ğı tems:Llcileri ve tarafsJ.z bir öğretim 
üyesinden Jr,_;ı_ruludur. Çalışme..lar sırasında bazı tarnfs::ı.:-3 kimse
ler \"'"8 bu arada bu tezin yazarı da çalışmalara 3 Şubat 1972 
günü Bo.J:anlığın daveti üze::ri.ne katılmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararı, Karar ;:) ~ 7/4129, ResEli Gc.zete '!o 4.1972 
sayı: 14152, s: l-2, 
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M.a<J.de--.1~. ı:rıbbi ve is:pençiyari Eıüstahzarlarla kocleks ampul

lerinin fiy?.-tlarının tekovvününde sınai maliyet sistemi esastır. 

Sınai maliyet aşağıdaki unsurlardan meydana gelir: 

a) t-,iamulün bünyesine giren ham ve yardımcı maddeler tutarı 

ile fireleri, 

b) Arı:ıbal8.j malzenosi tutarı ve firoleri, 

c) Direkt işçilik tutarı, 
d) imalat giderleri (direkt işletme giderleri). 

~~-fl.-~S1~__l~--:. Manul"Lin bünyesine giren ham ve yardımcı maddelerin 
fiyatları endeks fiyatıdır. Endeks fiyatlo.,rı ile bu ı:ıaddelere ait 

fire ve e kses c1ozlar Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığıncc, tesbit 

ve ilan edilir~ 

Ambalaj rcısüze·~ııesi fiyntı endelcs fiyatıdır. Bu fi-

yatlar ile nı::üzeme fireleri Sağlılr ve Sosyal Yarclıra Bal:anlığınca 

tesbit ve ilan ediliro 

hlc\9:.9-.<3.3."~ Direkt iş çilil: tutarı~ İl&ç fabrika ve laboratuar
l8.rındn gerek iı-~sltd; sccfh8.sınc1a, gerel<:se doldurma ve ambalajlamada 

fiilen çalH}L"ln işçilerin ücretleri toplanı, direkt işçilik tuta-

rıdır o 

a) İşçinin saat b2şı ücreti, gündelieti veya 2.,ylığı, 

b) !şçi sigortaları işveren hissesi, 

c) Fazla çalışma ücretleri, 

cl) Varsa çocuk zanları ve doğun yardımları, 

e) Yıllık ikramiye, ücretli izinler ve s2.ir primler, 

f) İşçinin çnlı]tığı süredeki iaşe giderleri, 

g) P2.z2,>:- ve bayr9I:1 yevmiyeleri, 
h) Kabule ~~ayan diğer sosyal yar;iHıl giderleri. 

MO::?-.q~---§..:~ İDıaHH giderleri (direkt işletme giderleri: Bu 

gru.ba giren unsurlar şunlc.,rd:ır: 

A. Endire.kt işçilik (yarchr.cı işçilik) ve bunlara bağlı 

sosyal giderler~ 
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a) İnalata endirekt olarak iştirak eden personelin üc

retleri ve bırnlara bağlı sosyal giderler toplamı (direkt işçilik

te tarif edilen unsurlar itibarıyle) 

b) Ticari ve idari servisler ile müdüriyete ait personel 
hariç olmak üzere diğer işletme kısımlarındaki idareci ve teknik 
personel, ustabaşı nezaretçi ücretleri. 

B. imalatta kullanılan tüketim maddeleri: Kömür, akaryakıt, 

temizlik maddeleri, su, gaz, elektrik vs. 

C. Temir ve Bakım giderleri: İşletmenin iktisadi değerini 

arttırmayan normal tamir ve bakım giderleri. 

D. Sınai kısmın işgal ettiği sahalar:ı, ait türalar (bina, 

arsa, depo vs. ) 

E. Sınai yerlerin ve makina, teçhizat, alet, eelevatın amor

tismanları (Vergi Usul Ke,nununa bnğlı cetvelde yazılı oranlar 

içinde). 

F. Kalite kontrol giderleri& 

imalat giclerlerinden (direkt işletme giderlerinden) mamulün 
bünyesine ginı1esi gereken rcıiktar aşağıda yazılı olduğu şokilde he

saplanır: 

imalata tekac"cdüm eden facı,liyet dönemi muhasebesinin fiilen 
verdiği bilgilere göre her imalat sektörü veya her imalat partisi 
için aşağıda gösterilen orana göre bir emsal hesaplanır. 

Yukarıda belirtilen imalat giderleri toplnmı 
EMSAL = _,.~ ___ (.9--~.+.-:~Jd._ i~etme gid~_r::ler_~l_____ .. -~~~~·-

Direkt işçilikler (sosyal giderler hariç olmak üzere) 

Maı:mıl"Ltn birimine iscı.bet eden imalat giderleri, yukarıda 

tesbit edilen emsalin, sosyal giderler hariç olmak üzere direkt 

işçilikle çarpılmas.'. suretiyle bulunur. 

Mq_<l_d..§ ...... I!. İlaç fabrika ve laboratuarlarında başka müessese
ler adına ilaç imal edenler de sınai maliyet fiyatlarını amiller 
adına yukarıdaki maddeler hükümlerine uygun bir şekilde tesbit et-

melde yükümlüdürler. 
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M~d_de 8 ~. Bir tak:vüı yılı içinde lrurulacak yeni fabrika ve 

laboratuarlar için de sınc:ı.i L.mliyet; yuksrıdaki maddelerde zikre

dilen esaslar dahilinde hesaplanır. Ancak 5. :maddede belirtilen 

direkt işçilikle çarpılacak emsal Sağlık ve Sosyal Yarcl.ım Bakan

lığı taraf'ınd~m mevcut bütün eıasallerin ortalaması alınmak sure

tiyle bulunurc Bu emsal fabrika ve laboratuarların k..ırulduğu yılı 

takip eden tc-Jcviın yılı içinde geçici olarak uygulı:mır. Ve bundon 

sonraki yıllarda bu fabrika ve laboratuarlar gerçek emsallerini 

hesaplayarak, Sağlıli:. ve Sosyal Yardım Bakanlığından yeniden fiyat 

tesbiti istemekle yülrumlüdürlero 

Ivia9;.Çte 9 o. İEıalE.Ltçı satış fiyatı 9 sınai maliyet e, aşağıdaki 
esaslara göre hcs~:ı.plaııacak gayri safi imalô.tçı karının eklenmesiy

le bulunur. 

Bunun için sınai naliyet birbirini takip eden dilimiere 

ayrılır. Bu dilinlerden her birine ait g2.yri safi imalatçı l-car 

pe.yı belli bir çarpma emsali ile çarpılmak suretiyle bulunur .. 

Sına:t maliyet dilimleri ve çarpma emsalleri aşağıdaki şe

ldldc tesbit edilmiştir~ 

1) 001 250 l .... ~,~ A -- t:ı..J.. o sı:ı:.aı 

2) 251 -1500 kro ll 

3) 1500 kr. dem yukarı ll 

r:ıaliyet Clilü:.ine X 

;ı ii X 

li ii X 

A:.:ıti tiil:srkülotik 
müstahzarlar ve Ko-
_<l~E:JE::J ~ 2:!P.J2.t~ ~1~.~.;'7,?-.e __ 

0,53 OJ52 
0~36 0,31 
0,31 0,26 

&1_§1-§Sl~.)-9.". Galenik preparatlarJ.n fiyatları ayrıca Sağlık 

ve Sosyal Yardıw. Bakanlığınca tesbit olünur. 

!'ilşı._d_sle_.J.Jc.~ Depocu sntış fiyatı imalt\tçı satJ_ş fiyatına % 9 
il~ve edilerek, pe~slrendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına 

en çok % 25 il8ve edilerek bulunur, 

r·:I~dc1!L._l2~. Büyük halk kitleleri tarafından y'tiksek miktarda 

tüketilen veye. imalatçı tarafınd8n satış fiyatlarında fahiş iskon

to yapılan veya halk sağlığı yönünden lüzUı."ll görülen müsta.hzarların 

kar hadlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı değişiklik yapa

bilir. 
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Ma.d.de~J~ İlaç fabrika ve laboratuarları direkt gider ger

çekleşrıelerini Sağlık ve Sosyal Yardırı1 Bakanlığınca tesbit edile

cek Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde yapmakla yükümlüdür. 

f{L~dcle ,_14. İlaç fabrika ve laboratuar sahipleri Sağlık ve 

Sosyal Ycı.rdım Bnkanlığınca istenecek her türlü bilgileri ve Tek 

Düzen Hesap Plc:mı uygulanwasını sağlayacak verileri vernıekle yü

kfullüdür. Bakanlık gerektiğinde verilen bilgilerin gerçeğe uygun 

olup olmadığını l\1[üiye Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıkların 

yetkililerine .her zaı-:ıan kontrol et-Girebilir. 

~l~ İlaç fabrika ve laboratuarları imal ettikleri 

:müstahzarlardan en çok 1; 5 nisbet inde müstahzarı bedelsiz numune 

olarak yalnızca tabiblere ve hastanelere dağıtabilirler. Her müs

tahzar için bedelsiz nunnme dağıtını piy2.saya ilk çıkış tarihinden 

itibaren üç seneyi geçemez. Bu sıııırlaLmların dışında bedelsiz 

t.unur.ı.o dhğ::'.tt:ı.ğ:-.ı_ tJ.sbit edilenlerin, o müstahzarn c::.i t iıJ.ıal8.tçı lcar 
oranları, yapılan dağıtım miktarı ornnında Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca inc1irilir_, 

tir:m2 

Halen piynsnda olan müstahzarlar da bu hükme tabidir. 

Bakanlık ilaç endüstrisinde araştırma ve geliş

fabrika ve laboratuarlarına, sınai maliyet üze-

rinden bir aı~aştJ.rna ve geliştirıııe primi verebilir. Bu prim, araş

tırma yaptığı, çalışT:ıaları ve yayınları ile saptanmak şartıyla iş

letmelerin lJir yJ.l önceki harcamaları esas alınarak aşağıdaki şe

kilde lıulunac<:.."'.k eı:ısalin imalf"tçı satış fiyatı ile çarpılması sonu

cu buluno,c[lk Eüktara göre verilir. 

Sına! ıuo..lj_yet - Endirekt p·ider 
~-~· ~-~----~~~-~·----'=---~--· ~·~~-~-~-----9~-~-~----~-·~-~--~---~- = EMSAL 
(Sınai ı~1aliyet 1- Endirekt gider)-Araştırma gideri 

fASl.d.-..9:.E: __ ~l'L. Hozn madde ve yardımcı maddeler, ambal§.j malzeme

si, ham madde ve ambalaj firelerinde bir yıl içerisinde mühim de

ğişiklikler oldU{:;u takdirde, bu kalemle re inhisar etmekr üzere Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı değişiklik yapabilir. Endeks fiyat

larında yapılnn bu değişiklik ilc direkt işçilik ücretlerinde mey
dana gelen değişiklikler müstal1.zarın sınai maliyetine % 20 'den faz

la bir tesir yaptJ.ğı takdirde, Bakanlık fiyatlarda değişiklik ya-
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pabilir~ Bu oaksatla ilaç fabrika ve laboratuar sahipleri Bakan

ııkça istenildiğinde buna ilişkin değişiklilLLeri bir hafta içinde 

bildirn1ek zorundadırlaro Bu zorunluğa uymayanların müstahzar fi

yatlarında Bakanlık re 1 sen indirim yapmağa yetkilidir. 

li'I?-dde 1Ş,2.. Ham madde cins ve Eliktarları ile ambalaj maizeme

si tutarları birbirine yakın olan ve fanıasötik bakıtndan eş yapılı 

müstahzarlar için f2.brika veya laboratuarlardan en düşük fiyat 

teklif edeninlü esas kabul edilerek diğerlerinin fiyatını bu r.ıik

tara indirmeğe Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir .. 

r~ra~_c,1e 1..2::. İlaç fabrika ve laboratuar sahipleri her müstaJ:ı

zar için Sağlılc ve Sosyal Yardım Bakanlığınca örneği hazırlanan 

ve satış fiyatJ. elemanlarını kapsayan model fiyat beya11.namelerj.ni 

doldurup ta;ıdik için c::h geçen :DakanlJ.~a verı:,-,elde yü~limlüdürler. 

Bu bey[1Jlnsmelerde yazılı bilgilerin Tico.ret ve Vergi Usul Kanun

ları ge:::e:?,ince tııtul2n defter lmyı tl<ırına ve bu ICarar hükümlerine 

uygun olması gere kir. İlaç fabrika ve lcı.boratlı..arları, Bakanlıkça 

tesbit eelilccek Tek D~i.zen Hescı.p Planına ve bu Kararın 5 ve 6. mad

delerindeki bil::sile:ci verecek ve l;:ontro1la:c·ını sn1?;lıyacak şekilde 

kayıt tutmak ?JOTundndırlar~ 

Q~s]..ci Ma,dc1e ı. Du karara göre telcevvün edecel{ fiyatlarda, 

müst:'Jı_:?.arlar:.~'1 hcüen piy::ısadecl-ci s atı,] fiyatlarına gr.ire c;~ ~~.0 1 dan 

fazla bir y15.koell!le yc:q:ıılanaz o Bu K::trarname ile yürürlükten l{aldı

rılan karar hLikl.i_r:lerino gö:;:c fiyatları· dondurulmuş olan dar spek

tnrrüu anti biy0tikler bu hüla;1ün dışıLda olup 5 Baka;:ılık buırı.lnr hak

kında 12 o rımdde hükti.ınlerini uygulamaya yetkilidir. 

G(:;~91.~~~Iic:~(lc}.,.e .. 1..•. Bu Kararın yürlirlüğe girdj_ği tnrihto fiya

tı tesbit ec1i1:uı.c~nio olan müstahzarlara ilişkin fiyat beyann2,meleri 

bu K2.rar hüh::ltrücrins göre işleme tabidir o 

G . . . . " l 3 B '" .. . . ı··~ . d. ~ . ' . h' ~. t 
-~C3S.~.9~l._)~ı~~1:a.c:L~.-~. u l'>-c"l~carın yurur uge gır J.f:',ı ·can. ·co Iıya -

ları daha c.:nce to s bit ediJmü; olan müstahzarlardan Bakanııkça bil

dirilenler için 1"5.:.:..972 taribine kadar, diğerleri için de 15.5. 

1972 tarihine kadar ilaç fabrika ve laboratuar sahipleri yeniden 

beyarıname ven:ı.elde yükümlüdür1er. 
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Ge~ci_Mad4~. 4~ İlaç fabrika ve laboratuarları, ecza depo

ları ve eczaneler, :Balcanlıkça geçici 3. maddeye göre bildirilmiş 
müstahzarlari 1.6.1972; diğGrlerini 15.6.1972 tarihinden sonra, 

bu karar hül-cümlerine göre teslü t edilmiş fiyatlar dışındaki fiyat-

la satarı1azlar. 

Geçici MaQ.de._ 5., Tek Düzen Hesap Planı Sağlık ve Sosyal Yar

dım :Bakanlı@,ınca tesbit olunarak uygulamaya konunoaya kadar Kara

rın buna ait hükliı:ı.leri uygulamı1az. 

:M~dde ?.Q.~. Balccınlar Kurulunun 30/12/1967 gün ve 6/9311 sayı
lı ve 12/7/1968 gün ve 6/10362 sayılı Kararnaıneleri ile yürürlüğe 
konan Kararlar yürürlükten lmldirılmıştır. 

&'b~.d_s: _ _?.l.-. Bu Karar yayımı tarihin do yürürlüğe girer. 

~~.'?-.c!-c1e .. 2?~ Bu KaT::r hükümlerini Sa{blık ve Sosyal Yarc1ım 

Bakanı yü:cütür~ 

:Bu karar:ıame ile önerilen J..?.-~t~:G .. J~s?~::;:=tl:.""L"P::P· .• s~:_,-~ t_c:;n}~., yeni ola
rak tan::ı_ tıln2suıa rağmen es ki sis·co;~j_n lı:::..zı flyat cY,>JU.riicü de/1;i;):me-

lerle yenidc:.1. ·u:;-c;u12::.":ıo..ya konulmc::~.sı6 -:ır,, 

a) '·'~li,~'ti'" ·i:\ulunuc•ı._ı· ~-:ısı,; ·inon ilci. k-:1.llc.:.;ci:.:ı bul1:~:..1~n :-:-ı:::üi-
c !;:;_<:-_::·'-,::- ./_ . .''_ ' •. : :~._..::~-•.• ·-~~-:3.._":,. o J.J· L-~ = . . · ·. 

yet 
9 

yeni sistt.:mde te le kademe li ol ı rak bulunrı.1o..ktadır. Iil:::ü i.yet, 

sınai maliyet 

tin bulunması 

yeni sistemde 

olarak kabul :;clilme~cLc~c\.ir. :Cs?..iEd::ıclc tico.rl nnliyo-

için s-::ı.na:t maliyet e e~ lenen ~p.Çl.i_E~"l!. .. K!:.O:-e:ı;_ . .Jl_~._,ylar~., 

ı . + · rı· · l ,_ı ' ı ·· · · B ·a·· ı mc:' ı-y '-~ gır"'ısı o_arc: ~ KG.D'-L cc1.~.lmo::o.:.:.:ç·t.J .. r~ u gı er er 

gayrı safi üretici l' ·\rı içinde ı,ars;ı~j lanacaktJ.r. 

ciren naliyet 

unsurlR::cı için es ı::-ı sis tr) ndeld esRSl<lr s.yEen ko!:'1I.:nmuş
tur ( 22) e .inca~c ino.lô.t gL lerlc:.::·ino I•:al~-te Kon·bo 1 gider

ı~.n"i ek1em:"iştir. J3u gidc::.in hosaplmın1ar:J.ndo. geçmig yı
lın fiili tarcametsı esac alınmıştır. İmalCct giclc;rlerinin 

nam.ule yüklenmesinde es ı:: L kararnameclekj_ anahta::c aynen 

ko rı..rrı:ı:nuş tur o 

22) :Blrz ]'ll ç··,l-ınp:::ı ,,. L18 ~ • ,(... .. ...l--·~·):;:.).lC. ... . ) o ı' o 
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b) F~X~!ın Bulunu_şv.: Bulunan sınai me.liyeto, üretici karı 
ve endi re kt giderleri lr.arşılorı:tak üzere aş2.,ğıdald tabloya göre bir 
pay eklenecektir (23). 

TABLO XLI. SINA! lVIALIYET ~DİLİMLERI VE ÇAHPiviA EMSALLERİ 

1) 

2) 

001 - 250 kr. sınai mal. dilimine x 0.58 

251 -1500 

3) 1500 kr.dan yukarı 

lt 
X 0.36 

X 0.31 

0.52(Antitüberkü
lotikler) 

0.31 ll 

0.26 

Buna göre örneğin ll o- TL sınai maliyeti olan bir ilaç için 
,gayri safi üretici karı ve endirekt gider payı: 

001 - 250 kr. için X 0.58 1.45 TL 
251 -1100 11 ll X 0.36 _2_ • .Q.2~Ih 

4.50 TL o lımktadır. 

Bulunan imalatçı satış fiyatıdır. Bu fiyata % 9 eklenerek 
taptancı ve taptancı satış fiyatına % 25 eklenerek perakendeci 
satış fiyatı bulunnıaktadır. 

b...._g~t~.!'.q.~~. Yenilikl~?r: 

a) Üretimle ilgili giderlerin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanacak HTek düzen hess"p planınaiı (24) göre hesap
lamnası zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu hususun uygulant1ası 
şimdilik ertelenmiştir. 

Bu esasa gör8 bulunacak tlaliyGt giderleri ile işletmeler 
arasında bulun211 hesaplama farklılıkları ort::ı.dan kalO.ırılmnk is
ten.ı.-niştir. 

b) Bakanlık üretici firmaların defterlerini kontrol yetki
sini almiş ve bunu Maliye Bakanlığı yetkililGri ile birlikte kul
lanmak istemiştir. 

23) Bkz. 1972 Kararnamesi madde: 9. 

24) Biz de bu hususu, Jl$iLF~][~~l.~r] v~JQ§p~timi, makalemizde öner
miştik. 
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c) Dağıtılacak numuneler için kısıtlama getirilmiş. Her ye
ni ilaç için en çok üç yıl süre ile üretilen miktarın% 5'ini geç

meyecek şekilde nurnune dağıtılınasına olanak tanımıştır. Aksine 

uygulamanın üretici karının indirilmesi yolu ile cezalandırılacağı 

hükmü konmuştur, 

d) Araştırma ve geli~tinne çalışmaları yapacak üreticilerin 

yaptıkları giderleri maliyete ekleme olanağı tanınmıştır. 

e) Yeni kararnameye göre oluşacak fiyatlar, hiç bir şekilde 

eskisine göre oluş:c.ıuş fiyatları % 10 1 dnn fazla aşamayaccddır. Yani 

yeni sisteme göre f.iyatta bir düşr.ıo olnrsa sınırsız olarak olabi

lecek. Artışlar ise % lO'u geçemeyecektir. 

a) Ham ve yardır:ıcı maddeler il0 ar:.ıbal~tj L1alzemosi endeks 

fiyatlarının saptanı:::ıasuıc, ilişkin nacldelerde bir değişme olmadığı 

için eski sistem için·yaptığımız eleştirilerde ısrar ediyoruz (26). 

b) Direkt işçilik ve imalat giderleri için de eski eleşti

rilerinize eklenecek başka bir şey bulunmamaktadır (27). 

c) Endirekt giderlerin maliyet girdisi olarak artık kabul 

edilrııoyişi, sistemi hazırlayan komisyonuıı bu giderlerin yapılma

sında gorelüilik görmediğini düşündürı~ıektedir. Mal:;_yetin yalnızca 

üretim giderleri gözörı.üno clJ_narD)-c hcsaplannası teoriye de uygun 

düşmemektedir. Komisyon bu önerisi ile bir tür ~irek~ m~~jy~tleme 
' yapnak yolunu seçmiş gibi göri.inmekte iso de, yapılan bu açıdan da 

teorik yanlışlı~clara sahiptir. Direkt maliyetlcmede değişken gi

derlerin gözönüne alınnası gorekti~i halde 9 bu sis·t;emde bc-~zı sabit 

giderler maliyet unsuru olarak kabul edilwiş, bazı değişken gider

ler ise maliyet unsuru olarak kabul odilnerıiştir. Örneğin: Amor

tismanla::::' sabit ni teliktc bir gider olduğu halde imalf~t giderleri 

25) Bu konuda Bkz. Tuna Ç. UÇAN SU, İl~- Fiyatları Krırarnar:lesi Sa
dece Ucuzluk Getirecek. CuLıhuriyet Gazetesi, lb • 5.1972, sayı 
ı 719 :s-:---s:-5--:.-~· . . ~ 

26) Bkz. bu çalışma s: 62 •. 
27) Bkz. tu çalışma s: 62. 
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içinde düşünülerek mnliyet girdisi olarak kabul edilmiş, satış, 
finansr:ıan ve propaganda gibi üretimle ::lirekt ilişkisi olan gider

ler gayrı safi kar içinde düşünülmüştür .. Direkt maliyetleme yapıl
ması halinde bu durunun tan tersi olnası gerekınekte idi. 

d) Araştırma giderlerinin aaliyet girdisi olarale kabulü 

olumlu oltıakla beraber, uygulanması için gereken es2.slar belirlen

medi@,i için aksak ve-veya kötü niyetli uygulamalara yol açabile-

cektir. 

e) Dağıtılacak numunelerin mildar ve süre olarak kı sı tlan

ması her şeyden önce birer ticari kuruluş olan ve satışını nınksi
ınize etmesi gereken ilô,ç üreticilerinin ellerindeki en etkili rek-

12.rıı aracını alıllak olacaktır ( 28). Bu işletmelerin kamu yararını 

gözönünde tutmaları gorektit;i, fakat özel kesim kuru.luşları olarak 

da kar elde etmek ve bunu s;."'.ğlayncc:tk araçları kullanı:.ıak zorunda 

oldukları bir gcrçekt~r. 

f) Bakmllığıı::t e;erokli göTcl"c~ği.i 1:ıallercle fiyc,tl<.Tda indirim 

yapma yetkisi, şartları belirlenmedii:,i için, uygu12xüada aksaı-nalar 

doğurabilecektirQ 

g) İşletı~ıclcr arasındaki y<:q:::L.e aJ. farklar t=: özönüne alınmak
sızın, giderlerin en düşük olan fi::..'"Tl18JJ.ınki esns al:ı_ııaralc :cnaliyet 

unsuru olarak kabulü şartı bütün tenki tlere ral_i,T,ıen L::oru-cnauştur. 

h) Yeni kararna.nc=;yc c;öro buluno.calc fiya.tlan.n hiç bir su

retle os.kileri % 10 1 d::ın fnzla o..ç;ınc:~w:ı.sı şartı ilc bı. karnrnamcnin 

yalnızca fiyatl2,rı düşü:':'ücü olarale uygulanEmsı poş:~_nen kabul edil

rdş olmaktachr. Bu kararı.ı.::u:ı.e osasl2rına göre sa::rıte:ı: acak fiyatlar 

için böylesine tek yönlü lıir kısıtl2.L12. konması hat,.ılı bir uygula

madır. Kararname ya yürürlüktedir vo fiyatlar ona fÖro snptanır 

(artma ve eksilı:ıeleri ile), veya yürürlükte değildir. 

28) İlaç endüstrisinde reklam yapma 1262 sayılı knıunla kısı tlan

mıştır. Doğruc.1nn do[i;ruya tütcoticiye hitap ed.: :ı reklam yapıla
mamaktadır. Reldarı tanıtma adı ile ancak Dokto ı:: ve Eczacılara 

hitaı! ede::: şekilde yapılabilr,ıektedir. 
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4. ~iyatların EsJd. .. K~arnarn12xe_ Göre_.Oluşe.ı1 Fiy:at]...§.rla 

Karşılastır=!:_lm9-sı: 

Kararne1menin hazırlık çalışmalarını sürdüren koLıisyon öne
rilerde bulunmndan önce yaptığı çalışmalarda sınai maliyet nite
li[;indeki giderlerin sınai maliyet dilimlerine dağılımı itibarıyle 

aşağıd::cJd üç işletme tipini saptamıştır ( 29). 

Sınai mo.liyet dilimi A A2 A3 
--~-~~ 

_, __ ~ 
') - 5 TL 0.80 0.75 0.60 

5 - lO TL 0~10 0.12 0.25 

lO - 20 TL 0.06 0.08 o.ıo 

20 - 30 TL 0.03 0.03 0.03 

0.01 Oe02 Oe02 30 TL dan fazla 
..........,_ .. -. .. ~ .... ~""-='-~ -· -· __ .... ..0.:..-'-"--~ 

ı.oo 1~00 1.00 

Bu işletme tiplerinden A 2 'nin bugünkü il2ç üreticisi işlet

me tipini yar~sı ttığı ileri sürülmüştür. 

Bu dtı.rın.Ja 5 TL sınai mo..liyeti olan bir iltwın tüketiciye 
satış fiyc-"tJ_ eski ve yeni sistemlere göro aşağıdaki gibi olacaktır: 

Sınai: r::.<:·liycc 
Endirekt gido~ ~3yı 

Ticarl m2-.liyot 
İmalô.tçı k1rı 

İmalatçı satış fiyatı 

Depo cu--topta:u.cı kt\:r'ı 

Depocu-taptancı satış fiyatı 

Eski Sisteme 

5 c 00 •it 

2.18 Tl. 
o.-···~·'· .. ~_,_,._ .......................... ~ ... .. 

7.18 ll 

~----··- ı~ .. 7.3~1i~---
8. 97 TL 

( 76 _lo)~. ~~Q~ilUL .. 
9 .. 86 TL 

Eczacı-perakendeci ktırı % 25 
Eczacı-p0rakendeci satış fiyatı 

_____ .... ~.':-~6 1i. 

=.,~J,g,, __3,~c-~Jl:: __ . < 

Yeni Sisteme 
Göre 

5. 00 TL 

-~· __ 1~·-2.0.. I~-
7. 30 TL 

( %9).~. .O o.9~_J1._ ... 
7. 95 TL 

~~ .. J-... _39 _TL~
l). 94 TL 

t .'"".:.~:---··:. ... -~:".:.-=-~~~==:-:::"~ 

29) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yeni ilaç fiyatı 
tekevvün sistemi için lrurulmuş .Komisyonun 5. 3.1972 tarihli 

R.., ( T 1 • .,... ].-,., l -1 ı'l rJ f:ı '\ .. C' " ·~ ~ -;-
l:upOrU. e,CSJ.t.. ....... . · ... ·-'JJ ;'·'" •. :Jı:, 
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Ancak eski sistemin uygulaması sırasında Bakanlıkça yapılan 

götürü in::1irimler hemen hiç bir ilacın fiyatının sistem gereği oluş

masına olanal{ tanımcı.ı:aıştır. Bu yüzden do indirim oranı umulan bü

yüklükte olmayacaktır. 

Yeni Kararnamenin uygulanmasına ilişldn olaralt Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığına yapılan başvurmalar sonunda aşağıdaki 

sonuçlar görülmektedir ( 30): 

Yeniden fiyat al:nak için yapılan müracaat 

Ucuzlayan müstahzarlar 

3.650 
1.261 

208 

2.181 
~ahalılanan ınüstahzarlar 

Fiyatı (1 TL)dan az değişen nıüstahzarlar 

Ucuzlay2Jl müstahzar sayısı 
Eski perakende satış fiy. tcıplanıı 

Yeni n " ıı ıı 

F a r k 

Fark yüzdesi 

Pahalılanan EıUstahzar sayısı 

Eski perakende satış fiy. toplomı 

Yoni 11 li 

F a r k 

Fark yüzdesi 

_:1__!261~ 

21.162.16 TL 

_l.Ş.!_Ş_?_2.:,.,&2. TL 

5.332.51 TL 

25.20 

~~~?.Q~S-
3. 581.35 TL 

__ 4.·~?..70-?.45 TL 
689.10 TL 

19.24 

(Ancak ınüstahzar sayısına göre yapılan bu hesaplama bizi 

yanlış sonuçlara götürebilir. Gerçek ucuzlama ve pahalı
lanma oranlarını ve tüketim içindeki payını bulmak için, 

adı geçen müstahzcrların yıllık satışlarının bilinmesi 

gereklidir.) 

Ucuzlayan L1üst2,hzarların ortalama fiyatı 16.87 TL dan 12.55 

TL na düşmüş; 

Pahalılanan müstahzarların ortalama fiyatı ise 17.21 ~dan 

20.53 TL na çıkmıştır, 

30) Sağlılc ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık ve Tıbbi l\1üstahza
zarat Genel lVIüdürü Sayın Dr. Sadi Bilginsoy ile 13.9.1972 gt;nü 
yapılan görüşme. 
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II. BAZI .AET ÜL~LERİNDE İLAÇ FİYATLAUDIRILM.ASI 

Çalışmanıızın bu bölümünde bazı .AET ülltelerindeki fiyatıan

dırma sistemlerinin incelenrııesini yararlı bulduk. Bilindiği gibi 

Türkiye halen AET'ye giriş döneminde bulunmaktadır . .AET ile ülke

miz arasında imzalanan 1'Katma Protokoı"a göre iH\ç v0 ham maddele

ri ithali 12 yıllık indirim listesine dahil bulur.uaaktadır. Türki

ye'den AET ülkelerine yapılacak ihracat ise O gümrük resmine t~bi

dir. Yani Türkiye 'nin AET 'ye ilt,ç ve ilaç ham maddesi satabiımesi 

tamamen piyasa koşullarına bağlıdır. Eğer bu ülkelerden bir talep 

gelirse karşılmı.amaması için hukuki engel yoktur. Ayrıca ülkemiz 

il.Stç sanayii sektöründe kullarolamayan büyük bir kapasi tenin bulu

nuşu da gözönüne alınırsa, .AET ülkeleri fiyatlandırma sistemleri

nin ineelemnesi nedenleri @.aha açık olarak ortaya çıkar. 

Bu bölünrü..ıı. hazırlan.ması için çeşitli kuruluşlar aracılığı 

ile ilgili ülkelerden bilgi istenmiştir. :Bilgi alınabilen ülkeler

deld durmn şöyledir: 

. 
Belçika 1 da il~ç fiyatları 19.4.1971 tarihli Ekonomik İşler 

Bakanlığı kararına göre oluşmaktadır. 

Belçika' da imal ve ambcüaj edilmiş olup da yabancı bir ül

kede orjinal benzerleri bulu.rımayan ispuıçiyari müstahzarların ver

gi (31) ilavesiz azami sat:ı.ş fiyatları şu şekilde bulunnakto..dır. 

3ı) 

ı. Ürotiml8 İlg:i_li Giderler;: Malivet Girdileri: 
--~·-- ··---·-- ···~·-·-~···-· ,_ ·---· -· --· ~· ·-~---~--~ ... - • ..!.--~~~·· ~--~----~---

a) İşlenen ham maddelerin fabrika teslimi maliyet bedel

leri, 

b) Kullanılan a:rnbalnj malzeneıerinin fnbri ka teslimi 

maliyet bedelleri, 

c) Direkt işçilikler, 

d) İmalat giderleri (endirekt giderler)~ 

Burada bahis konusu olan vergi T.V.A. adı verilen, bizdeki iş
letme vergisine benzeyen bir katnıa değer vergisidir. Fazla bil
gi için Bkz. Aykut HEPEKMEN, TeorAd_e ve_Jly,.GE]-_~aQ.a Katma Dev er 
Ve~si. ESADER cilt VIII, sayı: ı. lAnkara Sevinç Mat. ı972 
s: . 12-191 .. 
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2. Diğer Gider~er.ve~: 

Yukarıdaki bulunan sınai ualiyete aşağıdaki ararılarda götü

rü bir pay eklenerek üretici satış fiyatı bulunur. 

Kullanılan harı1 madde maliyeti 3 frankın altında ise % 107, 

ll il ll ll 10 li ll 11 % 79, 

H ll " lO il üstünde ise % 50. 

Bu oranlar azami oranlardır. Bakanlık gereldi gördüğü du-

rumlarda bu oranları düşürebilmekted.ir. 

Yabancı bir ülkede benzerleri olup da Belçikaıda üretilmiş 
ve ambal~jlanrnış, dö~1e olarak ithal edilerek ambal~jlann1ış veya 
tamn:r:ıen ambalajlı olarak i thal edilmiş ispençiyari müstahzarların 
vergi ilô..veli azanıi perakende satış fiyatı o müstahzarın memleke
tinde uygulanan ve resm1 kambiyo rayici üzerinden Belçika frangı 
olarak tanımlanan % 6 indirinıli satış fiyatını geçemez. 

Aynı Bakanlığın bir kararına göre de toptancı-depocunun 

kar haddi~ eczacıya yapılan vergi i;J..ô..veli satış fiyatının azami 
% 13. ı' i, eczacının kar haddi ise vorc;i ilavesiz perakende satış 
fiyatının azami % 31 'i olarak saptaı1.mıştır. 

Örn.e .k: Belçilm ı da j_mal edilen ve yabancı !:ür ülkede benzeri 

olmayan b:Lr ilE:\cın fiyatının oluşumu: 

Mal):;y_q_tJJ:.:hE.dJ:leri ve Karlar: 

Ham madde 
Ambalaj gideri 
Direkt işçilik 
Genel imalat giderleri 
Analiz giderleri 
SINA! MALİYET 
Diğer giderler ve kar 
TOJ?TANCIYA SATIŞ FIYATI 
TOPTA~WI ICARI (Toptancıya satış f. x% 13.1) 

ECZACIYA SATIŞ FİYATI 
ECZACI KARl (Toptancı satış fiyatı x % 31) 
VERGİ ÖNCESİ SATIŞ FİYATI 

Tutarı 
(B~ Franp-ı) 
~ ......... ~- .... ~ _,.._.....__,.~--

136o76 
2.69 

2.58 

10.44 
2 .. 28 

-··~· -~---·~--

154.75 
43.37t--.-

198.12 

---~2.8 ~]-_§_*. --
226.28 

-· 100 •:..;:1~4.._____ 
326.42 



VERGİ ÖNCESİ SATIŞ FİYAT! 

VERGİ TVA % 6 

TÜKETİC:i:YE SATI~' FİYATI 
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Jh_.Jed~ra_l }.~m8;,n,ya ~da İlaç_ .Fix8:.llcı.:r:!§.ı:r:ıl.n~: 

326.42 
___].9.58 

346.-

Federal Almanya'da ilaç fiyatlarının saptarunası için kru1uni 

bir hüldlıu bulurJnamaktadır. Fiyatlar üreticiler tarafında~ serbest

çe saptanmaktadır. Üreticiler kendileri tarafından sapte.nan müs

tahzar fiyatlarını bir liste halinde toptancılara bildirirler, 

taptancıların kar oranları, toptancı ile üreticiler arasında yapı

lan özel a:n.laşmalara göre saptaı!.ır. Taptancılar perakendecilere 

yapacakları satışlarele bu fiyat listelerine bağlı kalırlar. 

Perakendecilerin-eczacıların alış fiyatına ekleyecekleri 

kar oranları 11 Alman İlaç Tarifesinen göre bulun-naktadır (32). 

Fransa' da da il2.ç fiyatlarının sapte..11mcısı devletin sı lu 
denetiwine tabi kılınınıştır. Devlet bu deni timi yapmak için birçok 

sistemleri denemiştir. 

1963 yılında yürürlüğe giren sisteme göre (33) iH\ç fiyat

larının saptanması sınai El<::'cliyet esasına bağlanmıştır. Yürürlükte 

olan Türk sistemi de bu sistemden esinlenerek, hatttı bazı bölümle

ri aynen alınarole hazırlanruştır. Ancak sistemin bazı aksaklılr.ları 

olduğunu gören Fransız hükü:>.ıeti bunu te kr2..rdan deği';:ıtir.ı::ıiştir. 

İşin ilginç yönü; Türk sisteminin hazırlanışı çalışmaları Fra.tvısız 

sistemi örnek alınarak devam ederken, Fransız hükümeti kendi siste

minin aksaf",J_ıklarını araştırıp yeni bir sistem getirı:ııe çalışmaları

nı sürdürüyordu. 

32) 
33) 

Bu tarife elde edilemediği için oranlar bilir.ını.emektedir. 
Fiyat Kararnamesi. Fiyat Servisi Resı·af Bül tc:mi (Bulletin Offi
ciel des Seryices des Prix), 23 Haziran 1963 
Ayrıca Bkz. Ilaç Fabrika ve Laboratuvarlarında Fiyat Tekevvünü 
Konusundaki Rapor. s: 7 vd. (teksir halinde) 
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Bugün iH1ç fiyatJ.andırıluası için uygulanan sisten 1968 
yılında yürürlüğe girmiştir (34). Yeni sistemin yürürlüğe girişi 
için yayınlana11 .. kararnomenin gerekçesinde özetle: 

11 5 Nisan 1968 Kararn21!lesi Ağustos 1948 yılından beri uygu
lanan çerçeve fi~at rejimine son venniştir. Eski rejimde satış fi
yatı ualiyet fiyatı üze:i:'inden tespit edilr.ıe kte idi. Buna götürü 
marj eklen:Eıekte idi. Ayrıca, idari, ticari, mali ve propaganda gi
derleri ile üretici karını ihtiva etmekte idi. Bu usul hiç bir şe
kilde işletmelere has giderleri ihtiva etmemektedir. 

Yeni sistemin 3 ana fikri vardır: 

1) Götürü marjın kaldırılması ile vergi dışı toptan fiyat(35) 
matematik olaralı;: sınai maliyetten gelmiyor. 

2) Ticari naliyet fiyatı bir taraftan sınai maliy0te, diğer 

taraftan her işletrııenin muhasebesine göre bulunan husus
ların gözönüne alımıası ile saptanıyor. 

3) Üreticinin knrı, vergiden önceki toptan fiyat ile ticari 
maliyet arasındaki f2.rktan çıkıyor. 0 

denilmektedir. 

Bu sisterae göre vergi öncesi (36) fabrika satış fiyatı Tab
lo XIII'de görüldüğü şekilele bulu~ıaktadır 

34) Regime Economique des Specialites Pharmaceutiques. Syndicat 
National de L' Industrie. Pharnıaceutique yay. (te ks5.r) 1 Nisan 
1970. Paris. s: 6 

35) Vergi için bkz. bu çalışmanın 30. clipnotuna. 
36) Verginin hesaplanması sonraki sayfanın 37. dipnotunda göste

rilmiştir. 
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TABLO XIII. VERGİ Ö~TCESİ FABRİKA SATIŞ FİYATINI OLUŞTURAN UNSURLA

RIN ŞE1~TİK OLARAK GÖSTERİLWlliSİ 

A) Üretimde kullanılan hem ve--~ 
Yardımcı malzemeler 

B) Direkt İşçilik giderleri · 

C) Üretim ve Kontrol giderleriJ 

D) Ticari-İdari-Mali giderler 

E) Patent-Royalty-Telif 
giderleri 

F) Araştırma giderleri 

Sınai 
Maliyet 

G) Öz Serıııaye geliri (faizi) ______________ ._ ... J 

Ticari 
lvialiyet 

H) Üretici tarafından teklif 
edilen Brüt kar ınarjı ----"'---------------_) 

Vergi 
~öncesi · 

fiyat 

Halka satış fiyatının bulunuşunda ise şöyle bir rilokEc.ı:J.:i.zma 

işleinektedir: 

(Vergi öncesi toptan fiyat 1- TVA (37) % 19) ·:- (Toptanc::. 

karı TV~ dahil) + (Eczruıe sahibi karı TVA dahil) 

Bu yeni sisteme göre olan değiçı:ıeler için fi..Y.i:':...t_]J_c::;ra:;:;"~[~~:<t::. 

si alınacn.k \'e buncı bir .9:~.llc _ _±_J?Jlg~_F2:.§.:!-. eklcneco.kt:~r. Bn :fi':to: 

a) Son yılın bilançosu, 

b) Son yılın üretim hesapları, 

c) Son yılın ];" 
.ı:ce:ı.r zarar hesabı, 

ile ilgiJ.i detaylı bilgiler de bulunacaktır. 

37) Bu verginin il2çtan alımıasında şöyle bir yol izlenmektedir: 

Üretici vergiyi :pe ş inen ödemekte, to pta:.ıcıya sa ttığı ZOI:122l on

dan geri alnaktadır. Taptancı da perakendeciye s attığı zc:ır.ıan 

verc;iyi ondan geri almaktadır. Perakendoci ilôcı tüketiciye 

sattı&ı znman tüketiciden almaktadır. Vergi bu aşamalardan 

ge:çEesine rağmen son gerçek mükollefi tüketici olmaktadır. 
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I) SINA! MALİYlETİN fillSAPL.ANJ.VIASI: 

A. Üretimde kullanılan esas ham ve yardı~cı maddelerin 
Mal}yeti: brtalama fiyata göre değerleme yapılmaktadır. 

ı. Harcamanın Sa~tanması: 

a. İlô.cın formülline göre kullanılması gereken ham 
madde r.1iktarının fiyatı, tutarı. 

b. Kullanılması gereken koruyucuların tutarları. (Bun
ları ambalaj malzemesinden ayırrnalc gerektir. Örne
ğin: Kapsül, ampul gibi ilacın içine konması zo
runlu şeylerdir.) 

c. Üretimde kullanılan yardımcı maddeler, dolgu v.s. 

IlUf.k.§.y~-~-~A.J_~_ç_~.lf.Jııgıu_s l_~r: 

1) Kabul edilecek satın alma fiyatı TVA hariç fiyat
tır. Eğer bu mallar için TVA ödenmişse, üretici 
bunu maliyet fiyatına ekleyemeyecektir .. 

2) Gerçek satın almalar s öz konusu o ınalıdır. Normal 
stokların masrafları esas alı~~alıdırA 

3) Ort~üama fiyatın saptoxı_masında ürotici en çok 2 ay 
önceki satın almaların fiyatların.L gözö:r~üne D..la
biliro 

2. Fire ve Kavı nlarnı Saptanması: .... ,_.....__._..,_ __ ,, ···--- ................. - ~ .:..' ......... t::: ........... ~--""· -~ ........ .....o.:. ...... ~~----·---·-._,_ 

Üretimdeki reel kayıpların yti.zdesi alınıp fiyata eklen
mektedir. Ancak bu kayıplar için bazı kısıtlamalar komnuştur. Aksi
ne durumların kesin olarak ispatı gerekmektedir. 

- Ham D.ıaddelerde: 
Maddelerin çoğunluğu için% 5, 
Ampul hazırlanmasında·% 10, 

- Farıııasötik şekil verilmesi için elz::m olan kalemlerde: 
Enjektablların kapları için % 15~ 
Iliğer ampuller için % 10,. 
Aerosol ,kapJ ~.rı için % 15, 
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- Kaplayıcı maddeler için: 

Flakon ve tüpler için % 5, 

Diğer maddelerde % 3. 

,?~rız~_Q_iderler: 

Buraya kadar belirtilen malzemenin fabrikaya gelişine 

kadar yapılan giderlerden aşağıda gösterilenler maliyetlerine ek
lenir~ 

- Ambalcj giderleri, 

- Rıhtım giderleri, 

- Nakliye ile ilgili giderler (belgelerle is patı gerekir). 

Satın alınan malzemenin kontrolü için yapılan giderler. 

13 .. Direkt İ.§.ÇiliLC!i~_erl~_Finin fi§illt8111ilaS]-_: Üretim doğrudan 

çalışan personelin ücretleri ve bunlara bağlı sosyal yükler. 

İlk olarak üretilGn biriı:ı ilc işçililc arasındn bir ilgi 

kurulur. Sonrn reel üretim süresi ile oranlanır ve buna belirli 

bir sosyal gider payı eklenir. 

Yukarıdaki heso.plamalarda işletmenin gerçekten ödediği sos

yal yükümlülükler h."UllanılJ.r. Ayrıca Çıraklık Vergisi de dahil 
edilir. 

Q;,_Q}-'g_t:iE1 ~~~~~2J:~t:f?l Ç+J.Q-g_:r]-eri: :Su giderler aşağıda belir
tilenlerden ibarettiro 

1) Endirokt i']çilik ücretleri ve bunlara bağlı so:s:ral yü-

kümli.Hükler9 

2) I"sle+nıe aı"de~lori 
,J- V.Lı. b ... ..ı- ...ı..'-" ' 

3) Su, havagazı ve elektrik gibi dışarda.YJ. sağlanan yardımcı 

maddelerin tutarları, 

38) C/7' de belirtilen kontrol giderleri hç,riçtir. 

-----~~~~~--------------------~------------------------------~ 
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4) Bakın ve tmnir giderleri, 

5) Kira ve sigorta giderleri 1 

6) Amortisnan giderleri (bin.'J. ve makinelerlo diğer demir

başlar v.s" için), 

7) Kalite kontrol departmanının giderleri. 

Üretim ve Kontrol giderlerinin üretilen birimlere aksetti

rilmesi için aşağıda gösterilen anahtardan faydalanılmaktadır. 

(Direkt işçilik) Jli~~~~jl!~~~;JaH~-~~l1}ar~n~ a~e _ -- \ 
\D.i.:ro~;:t i.ş':;ilik giderleri (sosyal yükler hariç)} 

Bu kato::.y::c:rnn he~ ürotim türiJ. iç:i'1 ayrı Lyrı Pap·cannası 

gerekmektedir, 

A, B ve C bencllerL:ı.de bElirtilen unsurlar sı~ıai McüJ.ı_eti 
meydana getiriiler. 

Amil-Faf·)na;Cl.ları:rı. Durumu: 
-~- --........· -.... - ..... :st...: ....... ___, _ _.. __ ..... - . .-...... ._,,.._ 

. 
lerinde ilCg iü·~.. i i:;j_:r.;:-;:_ılor d:; s tL2··r:ct:i.:-:1i ge:::'çeltlr;:'t;j_r0r.~ J.;:-lotmenin 

verdi[,i bile< J.oro CÖTG ,sJ.nc:d rı.:tlj ye :~le"~::.ni tc s:;ü t ederler. Lncak 

Kontrol i.:;lc:-ü'l.~ '~- c._.·i_c1·JTJ crüıi b-J" tut'1:rCc e}~le;;rc:;bilirlero 

Bulunan .§_l:.P..?:!.E?LJ.-i..Yet~ şu giderlerin eklenmesi ile bulunur. 

A. Genel giderler, 

B. Patent, Royalty~ Know-how giderleri, 

C. Araşt ı_ı-ı.iıa cider13ri 1 

D. Öz sermaye gelj_1::'i (faizi). 

Şimdi ba nal:tyot -ı.rı.sur1arıj1l tc; L:or tc; ke:;: -i_:.w-:::;1.cyeJ5n: 

lo Malın üreti;~!ı safbasıncan çıln>ıccsından satışnı.a kadar ya

pılan .satı,Lrtid~_rleı::h,: Bunlar şöyle ayırıma tabi tutulur: 
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Ticarı giderler. Nalüiyc giderleri, mnbalaj giderleri, 

satış prirulori, araştırma (x) ve enformasyon (x) gi-

derleri. 

-·Doktor ziyaret giderleri (propaganda için ziyaret), 

- Doktorlara verilen numune (eşantiyon)lerin maliyc;ti, 

- İlmi neşriyat için yapılan harcama tutarları, 

- Mesleki yayınlarda yapılan ilfuı vs giderler, 

Doktorlarin evlerine bilgi göndermek için yapılan gi

derler, 

Dikkat edilc;cek husus: (x) işaretli gidc;rler için ayrı 
hes2cplamalar yc,rıılmalıdır. 

Bu da re klcrrıı ve t:uıı tme. harcamalarına ne lcadar önem veril

diğini açıkça göstcrıneldGdir~ 

2. İdar:.ı~ Gidtorler: 

İdari işlerin ya:ı;::-ı.lmc-.sı ic:;in yc.1.F.l2e:.ı ha:2cC,ıJO-la:rclan oluşur. 

Bu harcat'ııalar şunlo_rdır: 

- İö·.-.ct pc::'sonr::~U.n ücretln:.-:-~. ve 1Jmı.lara ilişkin oosyal 

-- Ki:e8. ve c.nort:i. snanlo.r (id .?tre bi:::ıalc' rı na ait o lanlar). 

- Sip:orta rırimlcri. 

Üretici işletnl8n:.n yarmc::"k zcJTJıU;J, kaldığı bu tür giderler 

şöyle sınırlcmdJ_rı lmıştı:r: 

- K:.::.llcxıJ.mı Serm2.ycnin rcr ;l giderleri. 

-· :Lc..nka ve Acyo faizleri. 
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- İşletmenin aldığı borçların faizleri, 

- Alacaklı cari hesapların faizleri, 

- Kıymetli evrak giderleri. 

- Sermaye arttırımı ve tescilli giderleri. 

Not: Bu giderlerin net tut_§l.rların~ ortaya korunası gerekli
dir. Şöyleki brüt tutardan, mali karlar düşülmelidir. 

Yukarda belirtilen unsurların toplann1ası ile Ticari Gider
lerin bir bölümü ortaya çı.kar. Bu tutarlar, işletmenin son bilanço 
yılı muhc::,sebesine göre saptanan tutarlardır. 

Ticari-İdari-Mali giderler toplaraının üretilen birimlere 
aksettirilmesi için aşağıdaki oran anahtar Olarak kullanılır: 

Oran = 

TVA hariç Ticari-İdari-Mali giderler toplamı 
___ (_ör:ı:g~<:::P__.Y._~l_ı~:ı::L-~1}2-]~-asobe kay]-_t~l_arına~·-€~~~-r~e_)~ 

Bir önceki yılın cirosu (vergi öncosi) 

Bu oran bir yüzde olarak ortaya çıkar ve hsr işletmenin 

kendisine özgüdür. Hesaplamalar fiyat fişine eklenir. 

B._l'atept_L~li?...YQ::;L_t;L~.J~pgyv:_~~~'r...2J<1E?r:;Le:ı;t: Her müstahzar için 
ayrı ayrı ele alınan bu giderler için vergi öncesi fiyata en çok 
% 5'e kadar ekleme yapılabjl{r" Ancak burada da gerçek giderin 
SC~.ptan:rnası esastır. Verilen oran en çoku gösteren bir limi t yüzde
sidir. 

C. Arastırnıa Giderleri: O üretici tarafından Fransa 1 da ya-
~ ............ .,..-,__ __ ~ . ..__ .. ,__ .................. '""'-'"""-·~·-· --· ._,_,~""'··--..:-·~ 

pılan r~~l arac;tınna giderleri kabul edilir. Muhasebeden alınacak 
bilgiler esastır ve aşağıdaki gider unsurları hesaba katılabilir • 

• 
- Farınasötik Kimya o..raştı~::":tıaları giderleri, 

- Sontez--Ekstraksiyon giderleri, 

- Biyolojik ai· aş tırınalo.rın giderleri, 

- Yeni kontrol metodlarının r,eliştirilmcsi için yapılan 
giderler, 

- Klinik araştırmal;::ı,rın giderleri, 
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- Fo.rmakoteknik araştırmaların giderleri~ 

ve yukarıdaki araştırmaların dökümantasyon giderleri; 

Bu araştırma giderlerinin temel araştırmaya katkı payı da 

gözönüne alınarak hesaplama yapılır. 

Araştırma giderleri üretilen birime aşağıdaki oran ile ak

settiriliro 

(vergi öncesi tutarı ile) işletmemin Fransa 1 da yaptığı 
Oran = --~· ~·-·-~~cış_tırına..Q-_slE;..fl~rU2_2)_ 

Bir önceki yıl net (vergi öncesi) cirosu 

Bulunan oran hc;r i.laç için çarpma işlemi yapılarak~ fiyat 

fişine ekleniro 

.Q"_~ğ;6 ,_§.o,rm0.,y.:_~rı_iı:ı~ (}e_4:ir~~~:~I:~ı.tr:_igJ.:n l?.f!-~8x::~~~§}.: Son yıl bilan
çosunda bulwı..::m ijz kClyncü~.laJ:' hcs:q:ıl;:\:·.~c>ya esas oJ.:_nt::JJ:L1ir. Bu l:ay-

naklar şunlarclı r: 

( Serbes·c sermaye ~- Ei s sc senetleri ve tahvil primleri + 

Yc:miden doC;e::-le:c:ı::' ::.:·ezor.vj_ ·r IJ;·.\(~:,_tıll:,ıClyo.r.. k2.r -~ 'v-ergiden muaf ka

nuni yedeklJr -~ l'TaklediJ.en kC.c:>lc,r) 

İştira 1üer -~ 

Plasman hisBEJle:ı~i -~ Verilerı bo~:'ÇJ ::c) 

Bul~m2c..n tuto>r Net Ö~ ije~:o;;ıs,,red:Lr • 
...... • J .... ........... ... • ..... _,. .... -' , ••• ".!. ' ·- -......:~- ·' ~ 

3 9) Bunc1an önce ki KaraJ..J:ıc.melorde, Ar;-ıçtııına giderlerinin dağı tıl
masında yalnız Franss. içirı<'l.eki c:.i.roya göre bir oran bulunurdu. 
Bu kerro bütü.;.'l ciro yani l?raıısa dışına yapılan fJ2ctışların da 
dahil çı lduğu ciro tutarı esns alınnıcJ;:tsdır. Bu içlem sonucu 
Fransa dışına yapılc,n satJ.Q1c,~:oın fiy;::'-tl:::,rında bir artma~ içine 
yapılan satıqların fiye:[~lannda ise bir düşme görülmüştür. 
Işlem so:r.ı-:.~.;u belki dış ı.·ekabetto aloyhte bir durum ortaya çık
mıştıro Fakat i~- tükoticj_nin de bütün ara.ştır;;::ı.a giderlerini 
yü~dem1esinin önün(.:; geçilFrLştir, 
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Müsaade Edil.SJl Öz §erm?_ye Gel:!:_Fi: 

Maliycte öneold yıl ödenen kurumlar vergisinin% 5'i kadar 

bir tutar Öz Sernıçı:.ye Q.eli:ri olarak eklenebilir. Aşağıdaki oranın 

vergi öncesi birim fiyat ile çarpılmasından çılcan tutar fiyata 

eklenebilir. 

Oran 
-~ö_z_lfay~aklar _geliri __ 

İşletmenin vergi öncesi cirosu 

Qikkat edilecek. h~susıar: 

1) Yukarıdaki giderler bilinen son yıla göre sabit yüzdeler 

olarak uygulanır. Her müstahzarın fiyatına aynı yüzde ile uygula-

nır •. 

2) Analitik muhasebesi ( 40) olan işlemeler isterlerse bu 

muhasebeden her müst2,hzarın kısn~ı maliy0tini veya her aüste:ilizarın 

tüm maliyetini bulurlar$ Ancak bunun Genel Muhasebeye uygunluğu 

kontrol edilmelidir. 

3) Yeni lrurulan işletneler bütçelerinde ki tutarları esas 

alarak hesapla;:_;m y8.pabi1irlor. AncaL:: yıl taı-namlanıp gerçek harca

malar ortaya çıkınca bu tutarları .kullanmak zorı.md2,chrlc,:r. 

III. V:CRG-:t Ci.\fCIDSİ TOPTAN SATIŞ FİYATIIII:T SAJ?J:A1Tli'IASI: 

tek-

lif edeceği k.Gcr eklenerek :c,oEt~-:-~s..:~t]:§_j]-_yg,tı. oulunur. Ş~)ylc bir 

usul kullanılır~ 

Masraflc.rın saptarınıasından sonra fiynt lOO olarak ıc-tbul 

edilir. Böylece di6er girdiler bunun bir kesri olarak görülür. 

Fiyat unsurları r..-._ıtınk değer olarak bilirı:mektcdirn 

- SHıai rıaliyct değer olaı-al;:~ 

- Iıi(~er girdiler j_so yüzde olarak~ 

40) Analitik liiuhasebo deyimi vergi nuhasobesi dışında, işletme 

için tutulan muhasebe için kullanılmıştJ_r., 
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Üretici satış fiyatının snpt2uımasında iki alternatiften 
birisini tercih eder~ 

ı. yol: Yukarıdaki ürettiği emtcadan elde etmeyi düşündüğü 
karın yüzdesini saptar ve buna göre de sınaİ maliyetini yüzde ile 
karşılaştırır. Daha açık anlatmak istorsek: 

Genel giderler % 35 
Royalty-Patent % 5 

Araştırma % 7 
Öz ser.u1aye geliri % 2 
Düşünülen kar ~% 8 
Toplam % 57 

Sınai maliyet - % 100 - % 57 ::: % 43 olmalıdır. 

Sınai maliyet bizce bilinmektedir ve örneğin O):· 7208 ol
sun. Bu tutar ilacın% 43'üne eşittir. Artık fiyat bu~adan buluna
bilir: 

_J2"1 72,98 X 100 
43 

Vergi öncesi toptan 
fiyattır. 

2. yoldan ise; üretici önce malı satmak istediği fiyatı 
saptar, buna dayQilarak da karının ne olabileceğini bulur. Bilinen 
iki şey vardır: 

a) Vergi öncesi t;optmı fiyat = l,f 676 
b) Sınai maliyet = O,f 7208 

Basit bir orantı ile: 

_J)~ 7298 .. 2S:.. ... J.9Q... = % 43 Sınai maliyet yüzdesi olarak çıkar. 
1.676 

Buna bilinen genel gider ve diğer giderleri eklersek: 
43 + 35 + 5 + 7 ·:- 2 = % 92 elde edilir. 100 - 92 = % 8 ise toptan
cı karı ortaya çıkara 
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IV) HALKA SATIŞ FİYATININ BULUNUŞU: 

A. TVA'nın Hesabı: Bulunan vergi öncesi toptan satış fiya
tına TVA eklenerek toptancıya satılır. 

Taptancı alış fiyatına kendi k§.rını ekler (buna TVA dahil
dir) ve perakendeci yani eczacıya satar. 

Eczacı do. kendi karını ekleyerek (karına TVA da.ı.1.ildir) tü

keticiye satar. 

Hesaplama işlemini kolaylagtırmak için TVA ve üretici kArı
nı içine alm1 bir katsayı bulum1uştur (1,23'tür). Vergi öncesi 
toptan fiyat:;ı.n 1,23 ile çarpılması sonucunda vert;i dahil üretici 
satış fiyatı ortaya çıkmaktadır. 

B~9~t~~Ç~,K~rını~sab~: Bunun için de hesaplama yapıl
mış ve vergi dahil % 10,8 oraJ.ı.ı bulunmuştur. Ancak ücretler üze
rinden verginin kallanasıyle (1968 yılında) % 10,7 'ye inmiş tir. 
Çarpan olarak kullanacağımız sayı O,ll98'dir. Buna vergi tutarı 
dahildir. 

Toptan fiyat x 0.1198 = Taptancı karı (vergi dahil) bulu
nur. Buradan depoların eczanelere satış fiyatını da çıkartabiliriz: 

Vergi hariç toptan fiyat x 1.3774 veya 
Vergi dahil toptan fiyat x 1.1198 veya 

Vergi öncesi eczanelere satış fiyatı x 1.23 

gibi işlemler yapmak ıırümkündür" 

C. Halka. S_?tış Fiyatının Bulunuş"Y:,: Gene önceden saptanmış 
bazı katsayılardar:ı. faydalanılır. Bu katsayılar vergi dahil ve ver
gi hariç fiyatlara göre ayrı ayrı saptanmıştır. 

Vergi öncesi toptan satış fiyatı x 2.0694 
2.0694 : (1,23 X 1.5024 X 1.1198) veya 

Versi öncesi eczanelere satış fiyatı x 1.8479 
1.8479 = (1,23 x 1,5024) veya 
Vergi dahil eczanelere satış fiyatı x 1.5024 olur. 
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Elde edile: bu fiyat halka satış fiyatıdır. Kesirlerin 5 
santimi atılır. 

Ayrıca bazı özelliği olm1 ilaçlar için eczacı kar eklemele

ri yapar. Bilhassa zehirli maddeler için bu elüeme yapılır ve 0.20 

ila O. 40 f arasında değişir. Zehir li r.ıaddeler cinslerine göre tab

lolarda gösterilmiştir. 

V) İSKONTOLAR: 

Bakcınlık iskontolar konusunda üretici ve dağıtımı yapan top

tancıları serbest bırakmıştır. Lunlar iskonto miktarını serbestçe 

tayin edebilirler. Ancak halka satış fiyatında bir değişiklik ya

pılamaz. Yapılan islwntoların siparişin öne:ı;.üne göre olması da 

başka bir uyulnası gc;roken husustur. Üreticiler de toptnncılara bu 

esaslar içinde iskonto yapo.bilirlcr. Üreticiler bu iskontoyu genel 

giderlerinelem se.{;layscaklo..rı tasarruflardan yaparlar. İskonto oran

ları her işletmcnh1 kon~Hsino özgüdür ve bu ore:-::..nlar başka işletme

lere teşDil elilemez. 

Yapıl&"l :Lskoı:::coların l;s_~TJs::?:E?~~~}!'j:yat Dj)~.~.J?gE.:i~.ı~.9_ (işletmenin 
bulu...'1.duğu :,rer2oki) bildirilmesi gereldic1ir .. 

Yul;:_:.._,rıd:J. ~:ıeliıt:Llcn i:Jh:onto12.ıj_~J- dJ.şı.ndo. b<>~ko. hiç bir men-

faat sağJ_aııc.ıT1.Gl'?: ~ 

alınace-letır dc~ü:_:-::o lde yotiniJrüçtir. 

VII) FİY.\TIAHI J:JİLDİPl\llD U::iüLÜ: 

Fiya·c bilcl'_rüli ycnıi ve eski rırLi.c c2~1znrlar iç::i.n ayrı ayrı 

tespit ec1ilm:i.ştir. 

-- Yeni biT ırıüc;ts1ıznr uöz konusu ise Sosyal Sigorta mevzua

tına göre ilgil:i_ nıo:,_Jiler:; yapılacaktır .. 

- Eski-mevcut müstc.thzo.rlar için i.so ekto vorilon beyanname 

d.oldurularali j_lgili nercilere verilecektiro 
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S Q N V__Q_: 

5 Nisan 1968 tarihinde esasları ortaya konarnk yürürlüğe 

giren bu sistem, eski ,22~çeY..SL..ill:at SiJ3.J..9p1ip.CLen daha çok ekonomik 

gerçeklere yakındır. 

H8L1 r:mdde giderleri ve diğer üretim giderlerinin bu şekilde 

hesaplanması bunların vergi öncesi üretircı fiyatına inikasını azalt

makto.d:;ı..r. Harc2W.alar~lan tekrarlanarı kar payı alınamcı.maktadır. 

Diğer tnraftan; araştırma gayretleri de gözönüne alınarak

tan her işlctne:nin şartlarına göre bir gicler yapması ve bunu Lıa

liyetine eklemesi olanağı sa~.lanr:uştır. 

Üretici işlet:u.1Glerin gerçek r:ıaliyetlerinin :fiyato. aksetti

rilnesi meyanında: F::ıbrika çıkış fiyatı işlotıııenin reel muhasebe 

bulgularına dayanılarak yapılmaktadır. Maliyete be1irli bir kar 
1 

marjı e klenme kte<lir. 

Bu fiyc:_t tayin sisteminin etkili olabilmesi için c18.ima ger

çek üretici rc1aliyotleri esas alınmalıdır. Ayrıca gene bu sistemin 

etkonliğini S2o[';lamak için öncoicn yupılan l~_E)_y;_fj~_1_i:v:0-i:;__:'cayJ:.JJJq~_9. 

yenidon geri clöm;ıorıwk gere kı.~ıekto dir" 

İtalya' da ile.ç fiyatları 19 Ekin 1944 tarih ve 347 sayılı 

bakanlı.klar arasi komi to ve eys.let koııi tc1ori teşkiline doj_r kanu

na göre oluşmaktadır. 

13u kanuna göre fiyatlar önce Sağlık Bakanlığınca saptanı~1ak

ta, son karnr iso Başbakanın bag lmnlı~·ında MaliyG, HazinG, Tarım, 

Ul2ştınm, Ticaret ve Ç<::üışma :Ss.Lwnları:ı.ın lm.tıldc,sı ilc oluşan 

Komi toye bırakılmaktadır. 

Fiyatlc.,rla ilgili ayrı bir kuruluş bulunmarndttac1ır. Fiyat

lar bu kanu::ı hükfuüerine göre saptcnmaktadır. 

Fj_yatların bulunuiJU için izlenen yol ve çal:.şmalar gizli 

tutulmaktadır. Eu bc .. kından c1a ayrıntılı bilgi elele etı:ı1ek olanağı 

bulunamamıştır. Ancak ed~.nebildiğimiz bilgiye göre 1 fiyatın sap-



- 92 -

tanmasında ham m2.ddo, işçi ticretleri, enerJı fiyatları, anıbal~j 

giderleri, hayat pahalılığına etki yapan. kar marjları gibi etken

ler gözönünde tutulmaktadır. 

S~ptanah fiyatlara itirazı ol&~ üreticiler, itirazlarını 

ellerindeki delilleri ile birlikte Komite'ye ve Eyalot Komisyonla

rına yapmak yolu ile fiyat değişikliği isteyebilmektedirler. 

Bugün için ilaçlar için saptanmış fiyatlar içinde üretici, 

taptancı ve pcrakendeci p2.yları ile bu paylardan hastnlıklc,ra kar

şı sigorta lruruluşlarına verilen yardım payları da buluntnaktadır. 

Toptancı kar payı % 10-12 'dir. Perakendeci kar payı 7; 30-35 

tir, eczacılar % 7 oranında sigorta lmruluşlarına yardımla yüküm

lü:.'lürler. Üreticilerin yükümlü oldukları yardım payı ise % 2 'dir. 

E I. ry'l' ~-'::ı. r·l~ -:-;ı-: ... tl~~ '1 J ... • • n"'ı -ccxe ce c.,ç ... c..yc, _c.naırJ. __ mc.,sı . 
.. _ .......... ________ ,. ___ ·'""-·--- ......... ·' -· .._ ......... " •. --.!>-. .. -·-~- ---- ................................................ --...:ıo-=~-

İngiltere'de birkaç özellik taşıy8.J:1 maddenin haricindeki 

ilaçların ve ldmyevi mac.l.d.elerin fiyatları ilc ilgili resmi bir 

mevzuat bulunn12J.naktaclır. 

Diğer mC'.('Ld.elc;rde de olc.h.1Gu gibi ilaç fiyatl.cn'ı da piyCLsa 

koşullarına göre oluşmaktadır. Maliyet c,irdileri ve k!:'cr oranları 

gibi unsurlar üretici işlotmelorce gizli tutulmaldalhr. 

Roma anla.şmasının 57. maddesine göre eczacılık ve ilt\ç üre

timi ile ilgili konularda topluluk üyesi ülkelerin ittifakla karar 

almflsı gere l;;:mo ktcdir. Üye ülkelerin bu konud.aki rrıenfaatleri çatış

tııSı için i tt:Lf::Jcln. karar alınması gecilnncktedir. Buna en ecuılı 

örnek ilaç hn.m maddelerindeki patGnt konusmıc1ac"Lır. illiT ülkelerinın 

çoğu beyı:.ı.clminel pn.tent anlaşmasına uyrrıaktadırln.r. Bunlardon yal

nız İtalya bu anlaşmayı imzalc:ıma.rrr::.ştır ve bu o.,nl2~;nn2,ya uymn.makta

dıre Bunun sonucundo.. ham madde fiyatl2-rı İtalya ile diğer ülkeler 

arasında büyük farklılıklar göstermeldedir ~ 
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Konu ile ilgili ilk karar 26.1.1965 tarihinde .AET Bakanlar 
Konseyinde alırunıştır. Bu karara göre (41): 

1) Tıbbi ve ispcnçiyar"t müst2.hzar ve maddelerin tarifi ya• 
pılacaktır, 

2) Ruhsatname almo.k için şartlar tespit edilecektir, 

3) Ruhsatnc.;meler için belirli bir süre saptanacaktır, 

4) Müstahzarların ambalajları üzerinde yazılması gerekli 
bilgilar belirlenecektir• 

Ayrıca 6 üye devletin iç mevzuatının da 18 ay zarfında bu 
hükümlere uydurulması zorunluluğu önerilmiştir. Kısa zamanda ge
liştirilmesi be luenen mevzuat yaklaştırılması sonradan i tti.fakla 
karar alma güçlüğü nedeniyle gerçeklcştirilcmemiştir. 

Bu bölümde incelenen 5 AET i..:i.yesi ülkedeki durm11u kısaca 
gözden geçirirsek: 

Belçika, Fransa ve İtalya'da fiyatlar devletin sıkı deneti
mi altında bulunmaktadır. Bun.u sağlamak için de çeşitli sistemler 
denenmektedir. 

Federal Almanya ile topluluğun yenı uyesi İngiltere'de iso 
fiyatlar için devlet denetimi bulunmamakta, fiyatlar piyasa koşul
larına göre oluşmaktadırlar. 

41) Kısmet ER~NER, Ortak Pa~ar'da İl~~ Şorunu. Türkiye İlaç En
düstrisi Işverenler SenCfıfası yayını f€cksir), Istanbul Mayıs 
1972, s: 16. 
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I. FİRl'iiALAR J:ARAFINDAN KULLANILAN NIALİYET SİSTEMLERİ 

Bir mamulün fiyatlnndırılması için, fiyatlnndırınada hangi 

yöntom irullanılırsa kullanılsın, maliyetinin doğru olarak bilinme
si gereklidir~ 

Türkiye' de kullanılan 11 İlaç fiyatlandırnıa sistemi '1 do, fi

yatlandırınaya veri olarak maliyetleri kullanmıştır. Bazı girdile

rin fiyat içindeld payının saptnrı-:ııasında ise, en düşük Dıaliyetle 

çalışan üretioininld esas alırunaktadır (1). Üretici işletNeler 

arasında bu karşılaştırmc:ı.yı yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğı ilgilileri, işletmelerin maliyet hesaplama yöntemleri hakkında 

bir araştırma yapmamışlardır. Oysa ki işletmeler arasında karşı
laştırmalar yapabilr:ıe k için aynı yöntemleri kullcınanlr:,rın seçilme

si, sonuçların gerço[;e yakın bulunması için yararlı olacaktır. 

Bugünkü uygulana sonucunda farklı yöntemlere göro saptanan veriler 

karşılaştırılmakta; söz gelilili, işçilik gic:Ierlerinde büyük farklar 
bulunmal{.tadır. 

Çalışmc:rnızın bu bölümüne yararlı olmale tl.zore yapılan anke

te ( 2), Türkiye üretiminin % 80 'ini yapan 35 işletme tc,rafından 
cevc:tp varilmiştir. Cevc:p alınan işletme so..yısı tür1ı işlotmo sayısı

na göre az olmnkla borabor, üretimin bü:y-ük bir kısmını elinde bu

lunduran fin:ıalar oluşu nedeniyle alınan bu cevapların Türkiye 1 de

ki clurumu yansıttıe;ını varsaydık. 

Maliyet sistomleri t::ıvramı 1 teorik yaklr:ı~:uıı.J o_rda da bazı 

değişik ayırımıara yol açnnştır. Biz bu bölümde çalışmamızın ikin

ci bölümündeki ayırırcıa ( 3) bw~lı kalacağız. 

İlaç endüstrisinde de c1ill.er endüstrilerde olduğu gibi bir 

tek en iyi maliyet sisteni yoldur. Çoşi tli durumlara ve gcreksin

melere göre bir ı:ıo.liyot sistemi seçilmelidi~:'. Aneale bu sistem müm

kün mert e be çalışmaları lx:arşılaştımoşa yeto:-:-li olmalıdır ( 4). 

1) Blm. bu çalıf}ma, s: 71 vd. 
2) Anket fo:r.rrıu Ek I 1 d edir. 

3) 

4) 
• 
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!_ •• Birim Mali_yet_l_{}]j.n Bulunuşu İç_in Kull'@ılap Sistemler: 

Teorik yaklaşımımızda birim r,ıaliyetlcrin bulunuşu için kul
lanılru1 iki sistemin varlığına değinnıiştik. Bunlar Safp~ ve §;~~ 
riş maliyeti sistemleri idi. İlaÇ sanayiinde bazı işletmeler bu 
iki sistemin dışında zannettikleri ~ri maliyet~ sistenini kullan
dıluarını belirtmişlerdir. Bu sisteme göre; maliyet hesaplannıası 
il~.cın (türüne göre) 1ür partisinin maliyetinin hesaplanmasıdır. 
Bu parti ila.cın karıştırıldığı bir kazan olmaktadır. Bu sistem 
gerçekte sipariş maliyeti sistemidir. 

Anket sonuçlarına göre 35 işletmenin; 

1)24 tanesi safha maliyeti sistemi, 
2) 9 tanesi sipariş maliyeti sistemi* 
3) 2 tanesi ise şarj maliyeti sistemi kulla!lLıaktadır. Şarj 

maliyetini de sipariş maliyetine dahil edersek 24 işletmenin saflıa 
maliyeti sistemi kullanmasına karşıt ll işJetme sipariş maliyeti 
sistemi kullanmaktadır. Bir diğer görüşe göre ise; 

11 İlc,ç endüstrisinde belki c1e en az kullanılan maliyet sis
temi sipariş maliyeti sistemidir. İlaç endüstrisi üretimi genel
likle düşük maliyetli ve yL'i.kse k hacimli bir eylemdir. Bu yüzden de 
etkili bir sipariş maliyeti sistemi uygulannnıaz. Ancak bu kurala 
bir aykırılık vardır; araştı~a giderlerinin maliyetinin bulunma
sı. Bu giderler en iyi şekilde sipariş maliyı:;;ti sistemi ile hesap
lanır. Çünkü bunlar için belirlenmiş, saptanmış bir üretim devresi 
yoktur ve özel araştırma projelerinin çeşitli lılaliyet :.ınsurlan 

genellikle kolayca bulunarak projeye yüklenebilir (5). 

A,~ul=!:-anl-J-_~.Mal~_yet VerileriniJ:ı__Seçimi: 

Teorik yaklaşışımızda maliyet verilcrini iki bölüme ayır
mıştık ( 6). 

1) Fiili gerçek ı:ıaliyetler, 
2) Tahmini-stç~dart maliyetlere 

5) İbid, s: 665 
6) Bkz. bu çalışma. s: 43 vd. 
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Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde: 

18 işletmenin fiili-gerçek maliyetleri, 
17 işletmenin ise tabmini-standart r:ırüiyctleri kullandığı 

görülı:wktedir. 

Standart naliyatleri kullo.nan işletmelerden yalnızca bir 
tanesi fiyatlandınaa sisteminde saptanan giderleri standart olarak 
alnıştır. Dif;erleri ise fiyatıandırma sistemi verilerinden ayrı 
kend.ilcrine özgü standartları kullar.ımcJctadırlar. Bu standartlarm 
tümüne yakın kısmı fiyatlandınnc sistemi verilerinden yüksektir. 
!şletmeler fiyatıandırma sistemi verilerinin gerçeği yansıtmadığı 
fikrinded.irler. 

Fiili maliyetlerin kullanılması giderlerin denetiminin za
manında yapılmasını engellemektedir. 

Satış fiyatının saptruunası bu kadar ayrıntılı denetime tabi 
kılınan işletmelerin, giderlerini çok sıkı denetlemeleri karlarını 
maksimize edebilmeleri için tek yoldur. Gcçmiçe c1önük ve üretimden 
bir süre sonra kesin olarak saptc.nabilen fiili maliyetlerin kulla
nılı:ıası ile giderlerin denetiminin yapılması boll'"..i de üri.i.nlerin 
piyo.saya arzındarı sonra olabilecektir. İşletEıc yöneticileri gider
lerini c1.üşürmek için gereken tedbirleri gecikerGk alnak zorunda 
kalacaklardır o 

Bu nedenle 9 11 yüksek hacim.li üretimi olan ürünler için kul
lanılan en gGniş sistem, standart maliyet sistemidir. Üretimin 
safha se.fha devam ettiği durumlarda bile eylemlerin her safhası 
ayrıntılı olarcık belirtilebilir ve bu safhala.r için ayrı standart
lar geliştirilcbilir. Gerçek maliyetler de bir kerre eylemleri 
yerleştikten sonra, önceden saptrum1ış standartlardan aşırı sapma
lar (varyanslar) gösterınezler. Varyansların devamlı olarak analizi 
de sistemin doğru işlemesini sağlar" (7) o 

7) Encyklo_pedia of Cost Accounting_ S_ystems. Cilt 11 1 Prentice-hall, 
Ine. Englewood Cliffs 1965. s: 665 ve 666. 
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C. Maliyet Masraflarının Manıule Yüklenmesi: 

İşletmeler dolaylı maliyet masraflarının mamullere yüklen

mesinde iki yol izlemektodirler: 

16 işletme tam maliyetlema yaparak dolaylı giderleri ürün

lere dağıtmakta, 

19 işletme ise direkt maliyetleme yaparak dolaylı giderle
ri ürünlere dağıtm~uakta, sonuç hesabı olan kar zarar hesabına 
atmaktadır. Bu yolun izlenmesi işletmelere hesaplama bakımından 
kolaylık sağlıyorsa da ürünün maliyetinin sıhhatli olarak bulunma

sı olanağını ortadan kaldırmaktadıro 



Beşinci Bölüm 

S O N U Ç 
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S O N U Ç 

İlaç sosyal yönü dışında, her şeyden önce bir sanayi ürünü
dür. Sanayi ürünleri için geçerli olan bütün kurallar il~ç için de 
geçerlidir. Başka bir tülcetir:ı malının fiyatının saptanmasında raa
liyeti gözönüne alınmayabilir. İlacın sosyal yönü halk sağlığı ile 
doğrudan ili,şldsi ve başka mnllarla ikame olan.ağının bulunmaması 
fiyatlarının denetlenmesini gerektirmiştir. Ancak bu denetleme 
yapılırken de; sanayi ürünlerinin bağlı olduğu ekonomik kuralların 
gözönünden uzak tutulmaması gerekir. Bir sanayi ürünü olan il~ç da 
üreticisine rual oluş tutarının üstünde satımalı ve girişimeiye 
bir kar payı bırakmalıdır. 

İlacın fiyatlandırılmasında kullanılacak en uygun fiyat 
sistemi; maliyet artı sistemidir. Ülkooiz ve diğer ülkeler uygu
lanmalarında prensip olarak aynı sistem kullanılır görülmekte ise 
de, özellikle ülkemizde 1972 karamnınesi ile yürürlüğe giren sis
temde maliyet hesaplamımsı teorik maliyet hesaplanmasına aykırı 
olarak yapılmaktadır. Şöyleki: 

ı. Ham raadde ve aıJbal1j malzemesi ile bunların fire ve ek
zes dozlarının tıbbi lrnrallara göre saptanması gereklidir. Aksi 
halde işletmelerin kullanmaya zorunlu oldukları ham madde ve mhl
zemelerin bir bölümünü maliyetlerine yansıtmaları olanağı ortadan 
kalkaca.ktır. Bakanlık uygulru:,w.sında bu girdiler için gerekenden 
düşük oranlar ortaya koyrııuş ve uyulması zorunlu kılınmıştır. 

Bu durun1da üretici işletmeler ya gereitenden az ham madde 
ve malzeme kullcmacaklar veya kullandıkları tutarı maliyetlerine 
aksettiremeyeceklerdir. 

2. Direkt işçilik ve üreti11 giderlerinin her işletme için 
gerçek verilere dayanan tutarlar ile mo.liycte aksettirilmesi ge
rektiği halde; Kararnamenin uygulanışı~da bu giderler için Bakan
lılcça endeks uygulanması istenmiştir. Bu endeks 9 Bakanlık tarafın

dmı eski yıllara ve en düşük harc~nayı yapan tireticinin verilerine 
göre saptar.ın1aktadır. 



1 
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ii) Masrcfların sabit ve değişken bölünılori bakımındon, 

iii) Artış trendi açısından, 

b) Toplu iş sözleşr.1elerinin getirdiği mali yükler işletme

lerde farklıdır .. 

c) Yeni kurulmuş vGya yeni yatırımlar yapraış işletmelerle 

o.r:ıortismanlarını toı:ıollllar;ıış işletmeler arasında büyük farklar var

dır. 

d) YGni sistem kc:tlito kontrol giderlerini de maliyet unsur

larına druıil ettiğin9 c;ö):::-o bu ~ı.iznetin y::::tpılışı.nddd ti ~;izlik de 

işletmelerin gL1orleri are,sında büyük fnrklar doğuracaktır. 

değil il{~;; ın :..~o k-l~ora tc::cnı t:ı_lr:ar~:ı.. ~.çLn en ('tki li b~ r hizmettir. 

Halen çnlı~;C?l. ta1üp1oı-in 7~ 70 1 i onbo;; yJ_1 veya ct·::.1ı2 önce TJ.p .:!:'a

küJ_tesinden r:c:.::z:;un o:J_;_:-.:ı.ryl<),~cchr. YıllJ_'-c ı:ı:~.tış hacıü ·:"~~~-t'cıTz 10.000 

adet alem bL_· ı.tüst;-,~w::=:ı.rdc..:cı 5CO ndot nr:.;:ıı.nıe dc:::./J,J_ tılJTS2. o ilfwı 

sade c o 5 OJ he kLxi ""1. t2.n:ı.:n.D..sı s tLğlc''-'-2.C c1lctı -c. Kl:l.r.i ':: ç :::ı_J_ .~ .• , •. ;J_-,_~--:ı :;. çin 

ele hiç bir ,)]_n::;"'.k tc,r..:'.nr:w:rın.ş c:laccı.l<.:t:c_:ı:·. Ly:--:_,_e;a v~: _ ::.:··.c J:;:ı.ı~ 

tec.1:ı.v: ~~c(::.:: .. ·. cl ··.ı ~ ~-c- :i_J.("cJ:::ı :ı·:.: _ü .~j_r bc..m.zeri ro.~::.i:',) :..?.i.ı·::ıo.J.:crc1c,n 

biri t~~J:·,·lfJ ı:J.c1c~~1 p-:Lyo..so~yn vox~iıd:_e;~Lnc1o osJci ilD.cl n ı1.l~~;ı1.ır.tcGi dağı

tılr:ı:J.:ycı.c:::ı.:J,ırı-Jcr•. bu j_l::'.ç yeni r::ıkibi ko.rş::ı..sınco.. scwn-.,rı~_pız kalacuk 

ve piyn,scı.:1o...ıı. ci lüı<?cok:~.r. :;~·~.l durı;c~1 e,sl:L ::t:-t~~cı iiıc:.ıl -:;den firma 

nleyhj_nc b:--. :sı'3 bi=:' re izabct do~;uro.C'.akt.ı.r o 

İlt~ç ondiis·criDiıı.clo 1:ri_r rnüstn1l.7:lr:ı..n to..rı.J_tılnlnr-:.--:ı.da oş~_i.n:ciyon 

""'ll o'""'-ı·'' ... :"'_.' .. "'.· ... ıı· ro]_-ii o~T"'"l "..,..., 1''s lrı' ,-.,.;.;at ''.'h r.· . ..., T'l~: ı~ ,:ı n 1Qi':,]_f'i +..->rl -:ı~: ı· rl P?~·r'·l"l. ol-v .. :.1. lA. ,:; .. _.._._._ı_ o .J..;J ::.... ........ v:... . .J '-"-> .. · ... ,_...,·~· (.h. __ >..R(., .-C .•. '-"" u~··· .J\i '---'..__:, .J--

duğu ı:ı'.lclc1c'cço, :ı-,...,_ı~i }:·;kinle':' ic;::iı:ı yeni nüsto.Jız2r s:ı:-:r:::.1_ı:ri.o..r. En

düstri nin Pr::ı.r-ri~·ırı,ı:ı.ycı. 2 biliı:ıssl ç cı.lı.]ElC:clD .. r:.. ırLi.: ~'-~:.:ı lo. "!...:.ı,cak ycı.~ı

rımlaro. yöne1m.0si i ç:i.n c;erokli serı:ıctye birikimine so..h 1 p ol:cıası 

lazınchr. Pu. b::i.rilü:uı hc..n~r,i frnı.lardon tor:ıin odilocoktir? İlaç on-

me ço..bo.::nnc.1a oJmalıdır. /mco.k bu .soy o de gnrokli biT-i_.[:;:: ni sc..G,laya

cah:t;ırc 
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X 
11 TURKİYE İLAÇ SAlJAYİİliDE KUiı.L.ii.EIL.A.N FİYllLANDIRMA VE 
J'fıALİYET MUHASEBESI SİSTID'ILERİ .... " KONULU ARAŞTIRMA İLE 
İLGİLİ Al~CET SORULARio 

Açıklama: . . 

.Ankettekı :::~oruların bır kısmının mulıtemel cevapları belirtil
mi.ştiroBunlarda.n size uygun gelen.in yanına (x) işareti koyma
nJ..zı, ilgilendiren yoksc;;; "Diğer .. ,, ",, .. "başl.:ıı.ğı ile gösterilen bölüme ya~ 

Ce-•ra:plar.1:. :l.Ç:i:..'1. boşluk bırakılan so:.ru.laı~ için ise;sizi yormaya.,.. 
cak cevaplar ve:r.meniz :ricc..ı. o:::..unu:r o 

(x) 
11FİYATLMT.DIRMA SİSTE]\i.iİ 11 Sağlık Bak.g_y~~ ığınoa kulJ_an:ı_J_z:r.;. :'.S.i:r.ı.<:.:.J.. 

Maliyet sistemj_ ıı için kullanılmıştır o 

I , .. r· şLEm'ltrol\T+ ~.,. TA 1i' : .. T .... ··r1,~ ft C!..,.. o .J...l."J..CI.Ll..L .... ~ .l1J..~ -L _l_...l.li.i.ti.~ı._,. ... ;._ ,;ı 

İşletmen.i:.'l 4.d.JJ:-Ünvan.ı : 
Hukuki Şekli 

Sermayesi. 

Mamul Say.Ls~t 

.Ankete cevap verenin
9 

Mesleği 

Görevi 

. 
" 

Q 

Q 

Yıll.ık satışları: Tl; 

l ···---ll.. .. ..FİYATLAl-IDIRMA SİS~FEM:İ 

t 1~ 11
Sinai Maliyet S .istemi rı haklundaki rlii~ünceleriniz: 

' A.Kus11.2'suz bir sistemmidir? 
Evet ( ) 1 Hayır ( )e 

.. Hayır ise eknsurlr. oulduğunuz tarafları: 
O e D c e C ~ D O G O O O Q O O O O e O O O e O • 

~ e O O O o O O O D O O O O O O t O O O o e e e 0 

a e o c. ., "' e • ,,, o o .:> o o o e " • o o o o o o o 

O O O O D a O O O O O O ~ D O O C O ~ O O O O e o 

2;Bu sistemin işletmeniz l'aaliyc:i ler.: üz erirıCI"" ""lı::> .o-ibi bir etkisi 
olmuştur? 

A~İşletınenizin f!Glişmesirü teşvik etmi.şm:idic-J. 
Evet ( 2 i.ae ; " o o Q 3 "' o " • o o o ., c o o o o • • 

Hayır ( l. is e : -- o Q " .. o c ., o o o ,., 

o O O 1) cı O O O O G O O O c <ı O C· O o·· O 
o o o .. • • 

u o o • • o • 

o o o" -:ı o o,., ao o O Q C> o ~o<:< O<). u o o o o e o o 

B:Masraf' yapını.zı deği.şt.irmeyc ;orJ amJ şmıd~ı.r? 
Evet ( ) .:ise: o o .o t• " ~ ~ o c o ,, o o ,_ • • • • • • 

Hayırl.) ise: o o o o ,_. o .. " , o " "' • • • • • • • • 

• e O. O 'W o O O O O o O. ı:ı tl r:.· ~~ O O. O. 'O e G O • e • 4; 
-- -· ··- -- ·-~ -- -

• c o " • • o o • o • 

l 
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c:Mrucine ve Tesislerinizi yenilemenizi teşvik etmişmidir! 
· Evet ( ) ise: • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • 

• o ••••••••••••••••••• " ••••••• 

Hayır( ) ise: • • • • • • • ,. • • • • • " • • • •••• 
e>OOOOGOOeo-•oeoeeeeaeeoooa••• 

D.Ma.mul çeşidinizin artmasJ.na sebep ol~şmudur? 
Evet ( ) ise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hayır( ) ise: • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 

• • e V O O • e O e • e O 4 • • O O e e O O e 4 • O O e 

E:Maliyet muhasebenizi yeniden düzenlemenize sebep olmuşmudur? 
Evet ( ) ise: • .. • • • • • • • • • • • • • • • ; • ·• ; 

• c " • • • o o • a • o • • • • • • • • o • • • • • • • 

Hayır{ ) ise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • o • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 

3~Sizce bu sisteme göre tespit edilen G!DERLERİN hangileri gerçeğe 
uygun değildir? 
(Gerçeğe uygun olanlara (x),fazla olanlara (+),eksik olanlara (-) 
i§aı;:et· ko 
Giderler: Tab 

A.Han: ve Yci:r: • a e er 
B~ Aml:iala.j "11alzh,· ~ .• :, n ·-•·ı-~----~..,;..;.;~~~--:~.....-,;~:--~,.._~ ... ~-·"""··-.~~-·----ı 
c .l!rreıtt·,_iŞçiı:ııc. ·~. ·~. · ,--...--.....-........ -----~~..-..,.__-r-....-....----.--.---"*------4 
D .Dj.rf3k:t J: ş)- •• -J.ı;:ı,l, Çi.~. r-.. -.---.-. -.--+--·---+--.-.. ---+------ı 
E~Endirekt. Giderler. •• w 

F •· ~- .. ··' . .L . . ..,-....... __,....,,__ ___ ,......+-----r-------+-------1 
. . • • o • • • 

.. . 1~ .• Mri:liy.et. Muha.sebenizi nasıl organize· ettin~~" • 
A~BJ_rim MşUj.y~t;i p~aJc i~itı·, . ~ .) .. ~ .. . . . s " 

a.Safha Maıiyeti (~rocess Costing Sistemi: ( ) 
b..Sf~~ş .. Mall.yetiUTob ord er Co st·. )Sistemi:· ( • )• • .. ~ • 
c~ ( p.ıgef) .,. .. ı:. 1" ~ ·:· .,. <\ "' • ... • • • ... V • •· • .., • • • • 

.. 

B. Kullanılan Verilerin. cins.lııe göre.. .. . : . . 

. ~:ii~~~~~:ı:t~~~~i!~~~~:.: ~:: ~"-~ :~::~ ;. f. ~~"'" . . . ..)_'. 
c, ( diğe:r). • • . ; ~ ~ ... ., • • • ., ~ ... , . • • • • ., •. 

c.~&:p.afla.rıp. lJ!?.lj.y~t~ yü!cl~nplef!ille. gpr~ •.• 4 '·' ~ .. 

a:·;Tam -Maı·tyetleme{full absorssion Co st) •• : ( ) 
b•Direkt Maiiyetleme(Direct·Costing~ ~.~.\:• (· )• • • 

". c. ( diğ~r) • . . . . .. . . . . . _ .. ·: . . _, : .. .:~. ·;·. ::_ • . . : . _ ... . _ . _, . .. . . 

" .. 

2~Ku:;L1şndığa.n;Lz"~liy~t Mlilhş.sebesi" siStemine göre bulduğunuz Mali-
Yf3tl<?rin,:.G~R.9EK ~I-;ffiT~N~Z ı ç.>l~~~a em:4Jmis~J:~g --.. __ -······ .~ ·- .' 
A.;.Evet (: ) 1 ıse·,n~!Ş;ı .. emın olabılıyorsunuz? •••• _ ._ ••• 
' ..... _ ... ı:._ .. , " _ ... _ ... __ .,ji.J ...... ~ ........... ~:;,.. ...... ~ .. ~-·-· --··--· -.·~·""'-"""'- .................... ~ ... ······-··-·~··· .. , _ ......... ._.._ .... ~·· 

~- ~ ::1 • u • • • • • • • • ~ • • -~ ·· ~~·· .. :~,- ,· ~~ .. ~~. ·· ~ ~ ··~!.I .. ~ • ~ _ ~ • ·- • 
• '.: .... ~~·~:·.·-~- • "' ~~ ... -··~ "'"'"~ -~ ~ ~~~ .... ~.: .. ~~ ....... ·~-- ~~: .. ~.::-~~·-·~.~: .. h_!.::·~~J:.-~!~:_)~ .. .._.~.;~~:.:..~-~~,..~:.,•..:~4~2:~_! ... :·~.--~'iı-. 
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3."Fiyatlandırma Sistemininntespit ettiği giderleri (eğer STANDART 
MALIYET sistemi uyguluyorsanJ_z) ST.ANDARJ~ 1la:r;.uuz olaralt kulla.nabi
liyormusunuz? 
A. Evet ( )__;_ 
B.HayıEJ_j_ıise nedenlerinin bir kaçını belirtirmisiniz? 

a J . • . , • • • •. .., • • • • • • • • • • o • • • • • , • • • • 

' . 
b~ • ' ' . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
e. •. " • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • 
d~.' •..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4~ 11Fiyatlandırma Sisteminin 11tespit ettiği Mali~et giderleri ile Ger
çek giderleriniz arasındaki FARKI (VARYANS'!) gösteren bir kaç ör
nek verebilirmisiniz? 
(İlaç ismi belirtilmeksizin fakat mümkünse ispençiyari şeklini belir-
te;cek) 

! İİ~~:.:;-;,;.,::İ_s_p-en-çı-. y-~ri Ş~kli ii Haııi ve Yard! ~b~~ı-;:j1 jiirekt- l Di;-.IşlEndir~ l 

r 
___ .. -----· --. madd eJ ex:.r·- ' . . "-Gıide.. .... 1 

A ilacı · - ---- -·-----t--
~ ~~:~~ t- -: ı __ --+--

' D ilacı 1 i 1 ___ L __ .. _ ---...... ____ :_ ... ______ .L 

(İşletmenin LEHİNE F.ARKLARI (..,.), ALEYHİNE FARKLAR! (-) işareti ile.) 
5; "Fiyatlandırma Sisteminin"t·espit ettiği Maliyet giderleri ile Ma

liyet Muhasebesi Departmanınızın bulduğu Maliyetleri karşılaştıran 
• bir kaç örnek verebilirmi-siniz? . ~ . · . ... .·· ' .·. · ... · 
(İlaç ismi belirtilmeksizin,fakat mümlcünse is:pençiyari- şekiini belir
terek-.) · 

lf1aç-I~--p-.-Ş-ek-... --H-no--~Y-a.r-~ .M •. ! Am~afiif.Dir~-:t'§ç:.-Dir-··.-··;t~Gi<i. v.~----~.G;Ld. 1 roo;i. 
~--- . <~> J.?), rcı;+C~A --~.r·'"~'i. ~:;.ı ~~~: .L,t~).! (2) cı) (2 

A ila cı · .. _ : .. ----1·- ... 
~ ~ ilacı '' ' '· · :. : • : · __ ~ .. .. . __ 
C. ilacı ı.~__ _ __ i---- -J .... 

D~ iİacı . , , ' !' • ' " 
1 ı ____ _,__~__._ ..... _ ... _ 

(1) sütu:na Fiyatıandırma sisteminin tespit ettiği, 
(2)sütuna İşletmenizce bulunan maliyetleri. yazınız. 

6.Sizce 4.ve 5, kısımlardaki farklar neden meydana geliyor? 
• A.Fiyatla.ndırma sisteminden.Evet ( ) ,Hayır ( ) • . 

· Evet ise nedenleri: . • • • • • .. • • ~ .. • • • _' .. ~- • • · , . , 

.• ·.· . . .• . . . . .• • • 
. . : . ,... . ' ~ ':/ . . . "' ~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • .. • . . .• .• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
B.İşletmemizde kullanılan Maliyet IVIuhasebesi Sisteminden,·· 

Evet ( ),Hayır ( ). 
EVet ise nedenleri: • • • • • • • • • • • • • ~ ~ • • • 
~ .• .. •· ........ . . .. . . . . " .... '. • • • • •• • • 
• • •· ' • • • • • • • • • • • • ' • • • '. • •. • • •. • .o • • ' •••.• 

q.Diğer:, • • • •• •• • • • •• . '. . . '. . • • • • • • . . .. • • • 
• • .•. • .• .•' ••••••••••• 1 ••••••••.••• 

• • ... . .. . . . • • • • • • " ·:;. .. .- ~ . • • • • • • • • • • • •• 
' . . . . -
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IV.SONUÇ 

l~SizQe İl~ç Fiyatları nasıl tespit edilmelidir? 

i 

' 
2.İdeal bir 11Fiyatlandırma Sistemi"han~i özelliklere .sa:tıip olmalıdır,~ 

A~ 

B.~ 

c. 

. .. • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 
fA • • • • 4 • 

' 
• • • •• ı· f • •· • • • • ••• • • • . .. ' 

• • • .. • . ... • • • .• . ... ·• • • • • • • • • • • 
D~ • • • • ~ ~ • • ~ ~ • • ~ ~ ~ ~ • • • • ~ • • • • • • •. 

E. • • • • • • • • • • • • ~ • • ~ ~ • • • • • • • • • • • 

3;!şletmenize uygun bir "Maliyet Muhasebesi 11 sistemi nasıl olmalı.
.'dJ.r? 

Muha~.ebesi Sistemr·ı hangi özelliklere salıip 
--- ," ..... 

' : w ; ' ~ ' ',,' .. _!. 

• • • •• • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • .. . • 

c, . • . • • • • • . • lt • • • • • • • • • • • • • • lı • • 

• • ~ • • ~ lı • • • • • • • • • • • • • • ~ • • 
D,. 

:.1Ei' .. .. . . 
'h'·-.... · ..... ~· ·•: •. -~·~l~CJ~ .. :L .. :: .•.. ~,--,~,_q .. ~· .. ·ı·:~ • .,. ~1.~'. "•' .. :r~.:; ·; .. :c,> • .::"J:· ~-,L:~:~ . .;.;~J.'. 

• 
V, s,rzm Dtfştlli@}r:ERlNJ:Z:~ " • .. _, .. . .. • • .. • • 

• • • :t .,. •• • .• • • . ..., . . . . " . . . . . . .. 
·• . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . .. . ·• . . .. 
~. • • • • • • • * • • • • • • • • •• - . . . . . . . . 
...... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

\ 

:,. ~ ·.' 
.. .'_!.. ...... ~-. ' 

• • ~ •. 1 ~ ,.,. ....... .. 
!.1-.. -~ .. "'·~ . ·, .. '!'"' .,.. 

......... .... _ ............. 
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