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GEEEL Sl.iTU~· 

Fidarılıl:lerde, fiden Uret iminde önemli olm1 ko

nu, az giderle çok sayıda. kaliteli fidan elde etmek ve 

kaynak ısrafını önlemektir. 

Tekniğin hızla gelis.mesi ve uygulanma.sı, çeşitli 

sosyal, ekonomik, politik olaylerı ve dolayısıyle piya

se.;yı etkilediği gibi fide.nlık fae.li:;retlerini de olumlv. 

ya da olumsuz yönde etkiler. Çünkü fidanlıklarda yapılan 

çalışmala.r, çoğu kez insan güc ii ile ;'{Bpılme.kt a ve insan 

fe.ktörü de ;.:-ukarıda sözü. edilen olaylardan çEbuk etkilen·

mektedir. İşte bu gibi koşullarda çalışan yöneticilerin 

tutarlı kare:r almaları gerekir. Ayrıcaı e.ğeçlandırma ~·c:.

tırımlarında, fidan birim maliyetlerinin bilinmesi ve bu 

b·ci.rim maliyet leri az al tıc ı önlemlerin alınması, fidcJ.1lık 

yöneticileri için son derece önemlidir. 

Çalışmamızda, fidanlık yöneticileri için son dere

ce önemli olan fidan birim maliyet lerinin saptanmasında_ 

mali;>"et se,ptama yöntemlerinden hangisinin kullanılması 

gerektiğini ve n es ıl u~,rgulanabileceğini önce kuramsal 

olarak inceledik. Daha sonra da yaptığımız uygulamayle 

konumuzu pekiştirmeye çalıştık. 
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Ça~ışmamız Uç böltimden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde önce, fidanlıklE~ın tanıtımı ü

zerinde kısaca durulmu~:tur. Daha sonra da, fidanlıklar

da maliyet saptamanın önemi, amaçları ve Jrararlarına i

lişkin eçıklamale.ra yer verilmi::;;tir. 

İkinci bölümde önce, fidan b irim msliyetlerini· 

saDtamada safha maliveti sistemi ele alınmı!C.tır. Sonrc. . " ~ 

bu sistemde ma.liyet unsurları ve bunlara ilişkin belge-

ler üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü bölümde de önce, Eskişehir Orman Fidanlı-

ğı'nın, daha sonra Kütahya Ormcm Fidanlığı'nın genel ta

nıtımı ;ye"pılare.k, bu fidanlıkların 1986 yılı fidan birim 

maliyet hesapla:nc.larını nasıl yaptıklarına değinilıniştir. 

Çalışınamızın sonuç bölümünde de orman fidanlıkla-

rında fidan birim meliyetlerinin saptanmasının en belir

gin yönleri kuı .. amsal açıdan özet olarak açıklanmıştır. 

Ayrıca uygularus yaptığımız fidanlıklarda birim mali;yetJ.e

rin saptanmasındaki hatalar belirt ilmi s. ve list d Uzey fi-

danlık yöneticilerine bazı önerilere de yer verilmiştir. 



BİH.:t: c İ BÖLü:..~ 

A- Fidanlıkların Kurulus Amacı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınc:a. yapılace.k 

olan orman içi, orman dışı, erozyon kontrolu ve sun'i 

gençleştirme çalışmaları ile; Kamu Kuruluşları, Askeri 

Birlikler, Okullar ve Özel şahısların orman ağacı ve a

ğaççığı fidan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Orman 

Fidanlıkları kurulmuş ve kurulmaktadır. 

Cumhuriyet düneminde ilk Orman Fidanlığı, 1925 

yılında Atatürk'ün emirleriyle Ankara'da kurulmuş ve bu

nu zamanla, bölgesel ve yöresel olarak diğer fidanlıkla

rın açılışları ve hizmete girişleri izlemiştir(l). 

(1) DPT, Ornıancılık ve Orman Ürünleri Sanayii, {Ankara:DPT 
Yayınları, No: 1583-ÖİK :267, c. 1, Ilaziran 1977}, s. 42. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 62. ve 65. maddeleri gere

ğince, yurdumuzda orman varlı[:,ını artt ırma çalışmaları

na 1956 yılında başlanmıştır(2). 

Yurdumuzda 1985 yılında; 33 adet Orman Fida"llık 

t:üdtirlüğü, 28 adet fidanlık şefliği, 76 adet geçici fi

danlık olmak üzere toplam 137 adet fidanlık bulunmakta 

ve bu fidanlıklar tople.m 3. 408 Iia. lık alana sahip bulun

mc:_kt e, dır ( 3). 

B- Fidanlıkların Önemi 

Türkiye'de usulsüz müdahaleler, ölçüsüz ve sü

rekli te.hripler sonucunde., orman varlığının hızla tUke-

til diğ i, bunun sonucunda orman üriü1lerine duyulan gerek-
0 0 

• k ı , V 

sınıuın Br§ı anamauıgı, öte yandan toprale su ilişkile-

rinin bozuldu[;u acı bir gerçektir. Böylece bir taraftan 

ulusal servet heba olup giderken, öte ;;ran dan de çıplak

leşan orman salıElerının toprak özellikleri bbzulmakta 

ve mevcut topral{lar yağmur s~ları ile; denizlere, göl-
t;. 

lere taşınarak kaybolmaktadır. Bunun sonucunda da; ta

rım, hatta iskfuı sahaları bü~rük tehlikelerle karşı kar-

{2) Eüsamett in AKYÜZ, 110rman Fida.nlıklarında Fidan üre

tim Çalışmaları" TOEU11 .AGAÇ ISJJAHI ve F İDAELIK TBK

l\ İKLERİ SEI1~İl:XR EOTLARI, (Eskişehlı: Yayınlanma_mış 

Kaynak, 21-25 Ekim 1985), s. 15. 

(3) .Abdulkadir CİBİ~~Lİ, Fidan Üretim Teknikleri ve Fi

danlık Çalışmaları Tenıtım notu, (Yay:mlanmamış Kay

nak, 1985), s.ı. 
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şıya gelmiş bulunmaktadır. İşte b ir yandan bu tehlike-

yi önlemek, öte yandan artan nüfus ve azalan orman ver

lığı karşısında orman ürünlerine duyulan gereksinimi kar-

şılamak amacı ile, çıplak sahaların ;>reniden ağaçlandırıl

me.sı bir zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca ormancı-

lık alanında hızla gelişen teknik çalışmaların gereği 

ol&rak, bozuk orman sahelarının ve gen i~' mak i alanlc:rı-

nın ağeçl andırılması planlan!nı~. olup, u~rgul c: m ay e ge çil-

miş bulunulmaktadır. 

Aşırı otlatma ve düzensiz kesim nedeniyle çıplak-

laşan sahaların toprak özelliklerinin bozulmuş olması, 

geniş e.lanları kapsayan rnekiliklerde edafik ve klimatik 

koşulların genellikle elverişsiz olması, YUrdumuzda ki 

ağe.çlandırmeların çoğunlukla dikim yoluyla yapılmasını 

zorunlu kılmakta ve dolayısıyle orman ağacı fidanına ge·._ 

reksinim duyulmaktadır. Fidana duyulan bu gereksinimin 

t;iderilmesi; var olan fidanlıkların en iyi şekilde işle

tilmesi, kaliteli fidan yetiştirilmesi yanında, yeni yeni 

fidanlıkların da kurulmasını zorunlu kılmaktadır(4). 

· {4} Volkan ÇÖLEI\, tt.Ağaçlandırme Çalışmale.rında Fidanlıkla

rın Yeri, Fidanlık Tesis Edilecek Sahalarda Aranacak 

Özellikler, Kevcut Orman Fidanlıklarının Durumları ve 

Gerekli :Meliorosyon Tedbirleri", .AGAÇLAtiDJRI.lA PL.PJ\LA

.MA-ETÜD ve PROjE SEr.::.:trmRİ, (İst an bul: İ. ü. Orman Fak. 

Fak. Yayınları, No:l432, -1969), s.65. 
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2- FİD.AI~LIKLARTI\ GÖREVİ 

Or.man Fidanlık Müdürlüklerinin görevlerini şöy

le sıralayabiliriz(5): 

i- Orman Bölge I>1üdürlükleri bölgelerindeki, kuru

luşumuza ve tüm kuruluş ve kişilere ait her türlü ağaç

landırma ve toprak muhafaza çalışmalarının gereksinimi 

olan fidanları, ağaççıkları ve süs bitkilerini üretmek, 

ii- Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile askeri bir

lik, okul, özel ve tüzel kişilerin ağaçlandırma ve ka

vaklık tesisleri kurulmasına ait projelerin düzenlenme

sinde, bu tesislerin bakımında teknik bilgi yardımı yap

mak, gerekli görüldüğünde bu tesisleri plana uygunluğu 

yönünden denetlemek, 

iii- ~Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönet

meliği" kar~larına ve Genel Müdürlükçe belirtilecek 

esaslara göre, kamu ağaçlandırmaları ile ağaç bayramla

rına katılmak, 

iv- Orman ağaçları, tohum .. ve ~eliği ile aüs bit

kisi materyalinin üretimini, seleksiyonunu, denemesini 

ve kontrolunu yapmak, 

v- Ağaçlandırma, gençleştirme ve erozyon kontro

lu projeleri, daha önce dağıtılan beş yıllık fidan or

talaması miktarları, kamu kuruluşları, askeri birlikler 

(5) T.G. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 
Fidanlık İşleri Yönetmeliği, (Ankara: 1983), s.2-3. 
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ve okulların talepleri ile bölge gereksinimleri gözönUnde 

bulundurularak Orman Genel MUdürlUğUnce belirlenen bir 

heyet tarafından hazırlanan fidanlık retasyon ve çalış

ma planı ile yıllık ekim ve dikim proğramlarında belir

lenen cins, tür, yaş ve miktardaki fidanların üretimini 

ve dağıtımını gerçekleştirmek, 

vi- Fidanlık kuruluş raporu, rotasyon ve çalış

ma planı ve yıllık proğramlarda belirlenmiş olan her 

tür bina, tesis, tesisat, araç gereç, makina ve ekipman

ların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanıl

ması, bakım onarımı ve kayıt ile ilgili iş ve işlemleri 

yapmak, yaptırmak, 

vii- Ağaçlandırma ve kavaklık tesisi hizmetleri

nin; halka ulaştırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaş

tırılmasına ve tanıtılmasına çalışmak, 

~ii±- Fidanlık Müdlirlüklerine verilmiş görevlerin, 

kendisine bağlı Orman Fidanlık Bölge Şeflikleri ve geçici 

Orman Fidanlıklarında da yapılmasını gerçekleştirmek, 

ix- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen 

diğer görevleri yerine getirmek. 

3- J?İDPJ:LIKLJ>RDA ÜFXT·.h= JN'.ALT::ı."ETLER.! 

Fidanlıklarda fidan üretimine geçmeden önce düz 

bir alan elde etmek için her şeyden önce fidanlık arazi

sinin ve toprağın sahip olduğu yapıya göre genel bir tes

viyeye gidilmelidir. Arazide tesviye yapılırke~; kök, ot, 
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sap, taş vb. artıklar temizlenir(6). Ayrıca,ilaçlama 

ve gübreleme gibi çeşitli yollarla, toprağın verimli

liğini arttırma çalışmaları yapılır ve böylece fidanlık 

arazisi genel olarak üretime hazır duruma getirilmiş 

olur. 

Fidanlıklarda; fidan türlerine ve dönemlere gö

re yapılan ana üretim çalışmaları sırasıyle: 

A)- Tohum üretim faaliyetleri 

B)- Toprak hazırlığı faaliyetleri 

C)- Ekim Çalışmaları 

D)- Bakım çalışmaları 

E)- Hasat ve depolama faaliyetleri'diT. 

A)- Tohum tiretim Faaliyetleri 

Bitkisel hayatta çoğalma, en geniş şekiıde meyve 

ve/ya da tohumlarla olmaktadır. Her ne kadar aşı, çelik, 

kök sürgünleri vb. şekillerle vegetatif çoğalma olanak

lı ise de, mBitkisel hayatın başlangıcı tohumdur~(7). 

(6) Muhterem Bu~UT, Orman Muhafaza Memurluğu ve Orman 
Ağaçlandırma Memurluğu Eğitim Merkezleri, (Ankara: 
Ders Kitabı, C.4, 1984), s.l21-122 

(7) Eskişehir Orman Fidanlığı, Retasyon ve Çalışma 
Planı, (Yayınlanmamış Kaynak, 1983 - 1987), s. 54 
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Fidanlıklarda fidan üretiminde kullanılan tohum-

lar, Uç kaynaktan sa[:lanmaktaclır(S). Bunlar: 

a- Tohum Iıieşcereleri: Doğal olarak yetişmiş dış 

görünüş (Fenotip) olarak çoğunluğunu iyi nitelikli ağaç

ların oluşturdu[;u tohum kaynaklarıdır. 

b- Tohum Plant asJronları: Ormanlarda dıt; görünüş 

itibarıyle mevcut üstün a~:açlardan toplanan tohumlarla, 

kaliteli, bol ve ucuz tohum toplamak amacı ile kurulan 

plantasyonlar (Ağaçlamalar) dır. 

c- Klonal Tohum :bahçeleri: Tohum meşcerelerindeki 

ya da ormanlardaki UstUn ağaçlerdan alınan aşı ya da çe-

likle Uret ilmesi sonucu elde edilen fidanlarla, kaliteli 

bol ve ucuz tohum üretmek amacıyla kurulan plantasyon

lara {ağaçlamalare.), Klonal Tohum Bahçeleri denir. 

Tohum elde etme işi ise, üç aşa.mada gerçekleşti-

rilmektedir{9). 

i- Tohum üretimi ve sergi yerine nakil, 

ii- Hangerlarda tohum yada kozalağın serilmesi, 

belirli nisbi rutubet derecesine kadar kurutulması ve 

temiz tohum elde edilmesi, 

iii- Elde edilen tohumların saklanması' dır. 

{8) CİBİCELİ, s.4. 

{9) Kuri OZKER, "Tohum Üretim Tekniği", OGrri TOHUM ve Fİ
D.Al\ ÜRETİlVI SEMİNERİ, (Eskişehir: Yayınlanmamış Kay

nak, 27 - ı Temmuz, 1983), s.127. 
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B)- Toprak Eazırlığı Faaliyetleri 

Toprak; bitkilerin beslenmesi için gerekli olan 

su;yu, çe~:itli besin meddelerini, oksijeni ve fe.~rdalı 

bakterileri bUnyesinde saklıyc-n, tohunn.m çimlenmesini 

sat;la:ıran "Jir yatektır{lO). Lu j'etağın; bitki bE~.-ümesi-

ne dahe uyc;un ortamın yeratılması için yapısının bozul-

masıne. ve/ye. de:. decis-tirilr:ıesine, topral: içle:nesi de-

top~ak yapısı, yetiş-

tirilecek kültLT ve su ekonomisi gibi etkenler belir-

ler(ll). 

Toprağın is.lenmesindeki aroa.ç.le-rı şu şekilde 

açıklayabiliriz(l2). 

- Toprak ~~epısını ve büns·esini iyi bir yetişme 

ortamına getirmek, 

- Toprak rutubetini kontrol al tın da tutmak, 

- Yabani ve arzu edilmeyen otları yok etmek, 

- Üzerinde var olan her türlü örtü ve artıkları hay

vansal ;Ia de. SW1i gUbrelerle birlikte toprağa karıştırıl

masını sağlamak, toprak içindeki have boşluklarını arttır-

mak, 

(lO) ROTASYOH, s. 46. 

(ll) Mehmet BUJJ, "Fidanlıkların Ekipmanlarının Kullanma 

TBknikleri Bakım ve Toprak İşletmelerine Etkilerin, 
T.AR.Ifu OH1W\ KÖYİ\J.LER! OG1:i TOHIT.ıll AGAÇL.Al~DIR1IA ISLA

l!l, (Eskişehlı: Yayırilanmamış Kaynık, 1985}, s.46. 

(12) A.g.k., s. 
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- Böcek ve öteki zararlıların yaşama ortamını bo

z ar ak, açığa çıkarmak ve yok almasına yardımcı olmaktır. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bu amaçlar doğ

rultusunda yapılan toprak hazırlığı çalışmaları ve ça

lışmanın yapılmasında kullanılan alet ve makinalar(l3) 

sırası ile: 

a- Pullukla derin sUrüm, 

b- Diskaro ile toprağı karıştırma, 

c- Riper ve dipkazar ile sürüm, 

d- Tekrar diskaro ile sürüm, 

e- Gübreleme, 

f- Diskaro ile toprağa gübrenin karıştırılması, 

g- Retavatör ile kırıntı bünye kazandırılması, 

h- Yastik yapma makinesi ile yastıkların hazırlan

masıdır. 

Toprak hazırlığı çalışmalarının, fidanlıkların 

kurulmasıyle başlaması ve toprak üzerindeki her kültür 

hasadından sonra yeniden ekim ve dikim yapılması nede

niyle, fidanlık çalışmalarının sık sık tekrarlanan en 
önemli bölümünü oluşturmaktadır diyebiliriz. 

C)- Ekim Faaliyetleri 

Toprak hazırlığı tamamlandıktan sonra tohumla

rın ekim çalışmaları başlamaktadır. Ekim çalışmaları; 

(13) CİBİCELİ, s.6. 
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ekim zamanı toprağın durumuna ve tohumun tUrüne göre 

yapılmalet ~dır. 

Ekim çalışmaları sırası ile(l4), 

- Hazırlanan yastıklar üzerinde, çizgi merdanesi 

ile tohumun türüne göre çizgi açılır, 

- Açılan çizgiye, ekim mibzeri veya elle ekim ya

pılır. 

Ekimlerin üzeri, daha önce hazırlanan örtü mal

zemesi ile belirli kalınlıkta elle kapatılır, 

- Kapatmanın üzerinden, sıkıştırma merdanesi ge

çirilir, 

- Daha sonra yabancı ot mücadelesi için, ekimi iz

leyen ilk beş gün içinde ve çimlenmeyi takip eden ilk 

yirmi günden sonra, ekim yastıkları klobenle ilaçlaar. 

Fidanlıklarda eyrıca tohumla üretimden başka; 

tüplü üretim, repikaj ve vejatatif üretim çalışmaları 

da yapılmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak: 

a) Tüplü üretim: Topraklı fidan üretiminin sakın

calarından ve özellikle orman dışı ağaçlandırmalarda, 

çıplak köklü fidanların tutma yüzdesinin düşüklüğü ile 

par ve süs bitkileri yetiştirme isteğinden doğmuş. Tüp

lü fidan üretimindeş toprak saksılar, teneke kutular, 

polietilen torba ve levhalar gibi çok değişik kaplar 

(14) ROTASYON, s.62. 
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kullanılmaktadır(l5). 

b) .Repikaj: Ekim yastığında belirli bir gelişme 

aşamasında olan fidanların, daha iyi gelişme gösterebil

meleri için, besin değeri yüksek olan araziye ve/ya da 

tüp içine dikilerek yapılan yer değiştirme işlemidir • 

. c) Vejatatif üretim: Ekim yoluyla üretilmesi zor 

ve/ya da üretilmesi istenen bitki türünün özelliği nede

niyle üretimi yapılmayan bitkilerin çelikle üretilmesi 

yöntemidir(l6). 

D)- Bakım Faaliyetleri 

Fidanlıklarda yapılan bakım faaliyetlerini 4 ana 

grupta toplayabiliriz. Bunlar: 

a) Sulama, 

b) Ot alma, çapa, 

c) Siperleme, tekleme ve budama, 

d) Koruma ve mücadele faaliyetleritlir. 

Bunları kısaca açıklayacak olursak: 

a) Sulama: Ekimden sonra vakit kaybetmeden yas

tık ve tavalar hemen sulanmaktadır. Daha sonraki sula

malar, fidelerin su gereksinimlerine göre yapılır. Fi

danlıklarda sulama işlemi, salma sulama ya da yağmurla-

(15} A.g.k., a.68. 

(16) C.İBİCELİ, a.7. 
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ma suretiyle yepılmaktadır(l7). 

b) ·Ot alma, çapa: Fidanların çimlenme ye başlama

sıyle birlikte, yabancı otlar da bUyUr. Büyüyen otlar 

topraktaki besin maddelerinin azalmasına ve fidanların 

büyümesine engel olurlar. Bu nedenle ekimi yapılan ara

zilerde, ot alma ve çapalama işlemi yapılmaktadır. Yal

nız burada önemli olan noktayı, fidanların zarar görme 

olasılığının en aza indirme oluşturur. Çünkü ot alma ve 

çapalama sırasında fidanlar zarar görebilmektedir. 

Fidanlıklarda ot alma şekilleri; elle, makine ile 

ve kimyasal metodlarla yapılabildiği gibi, ayrıca başka 

yöntemlerle de yapılabilmektedir(l8). 

c) Siperleme, tekleme ve budama: Fidanların tür

lerine ve durumlarına göre yapılan ve yapılışında fark

lılık gösteren brucım çalışmalarıdır. Bunları kısaca ta-

nımlayacak olursak: 

Siperleme: Bazı orman ağacı fidan türlerinin, ya-

rı gölge al tın da daha iyi gelişme göstermeleri ·ve fire 

(17) Mustafa SALKAYA, Ormsncılık Dersleri, (Ankara: T.c. 
Tarım Orman Bakanlığı O CIDi Yayınlarından, No :432, 
1965), s.99. 

(18) Sebahatt in AYDIN, "Fidan lıklarda Bakıma ilişkin iş-
lemler", ÇGM TOHUM ve Iı,İDAN ÜRETİM SEI'iiİNERi, (Eski
şehir: Yayınlanmamış Kaynak, 27-1 Temmuz, 1983), 
s.l92. 
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oranının az olması nedeniyle yapılan çalışmadır(l9). 

Tekleme ve budama: Fidanlarda oluşan fazla kı

vırcıklanmış dalların, çatallanmış tepelerin kesilmek 

suretiyle gövdeden ayrılması işlemidir. Budamaya, repi

kajın l.yılından itibaren başlanır ve her vejitasyon mev

siminde, fidan ın durumrma göre bir ya da daha fazla tek

rarlanır(20). 

d) Koruma ve mücadele faaliyetleri: 

Fidanlıklarda koruma çalışmaları; kuşlara, bö-

ceklere, zararlı otlara, mant arıara ve don, dolu, sı-

caklık, kuraklık ••.• vb. gibi atmosferik durumlara kar

şı yapılmaktadır. Örneğin; kuşlara karşı, ekilen arazi

nin üstünü örtmek, böceklere ve otlara karşı ise ilaç

lama yapmak suretiyle mücadele faaliyetleri gerçekleş

tirilmektedir(21) 

E)- Hasat ve Depolama:;Faali.vetleri 

Fidanlıklarda üretimin gerçekleşmesi ve fidan

ların büyümesinin duraklaması döneminde, dağıtımı ya

pılır. Dağıtım; fidanların topraktan sökülmesi, selek

siyonu, ambalajı ve yüklenmesi gibi faaliyetleri gerek-

(19) A.g.k., s.l95. 

(20) Muhterem BULUT, •orman Fidanlıklarında Bakım Çalış
maları", F İDAI'JLIK TOHUM ÜRET :iM ÇALIŞMALARI SElVI Jl~Rİ, 

(Eskişehir: Yayınlanmamış Kaynak, 1986), s.71. 

(21) A.g.k., s.73. 
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t irmekt e dir. 

Depolama faaliyetleri, fidanlar j"erine üretilen 

ve/ya da setınalınan tohu.ml&rın seklanması ve korunmasın

de J·arılmalrtadır. 
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ll- ;FİDJJ:~LIKLARDA luALİYET SAPTA1'IAL Jl~ 

.öımliıiİ. AMACL.Al}I ye Y.ARARLlilli 

Bu bölümde konu,ya girmeden önce, konımun an-

leşılınasında kola;}'lık sağleşe.b ilmek iç. in konuyla ilgi

li olan maliyet mv.h8_sebesi ve maliyet kavramlarını kı-

saca tanımlamaya çBlışaceğız. E·u kavramlar, çok deği-

ş ik açılardan tBnımlanmakt Edır. :Biz bunlaı ... dan konu_ya 

en ;ı;rakın olan t e_nımo.an hareketle, eçıkl amale.:rımız a de-

v ar.ı e d e c e ğ iz • 

Jtaliyet ı.:uhasebesi, Uret ilen ve setılan her bir 

mel ve hizmetin birim maliyetini ve bu maliyeti oluştu-

ran ilk madde, malzeme, işçilik ve giderlerin kendine 

özgü sistem ve yöntemleriyle miktar ve değerlerini sap-

tar; yönetim, ortak ve alacaklılar için gerekli mc,li ra

porları dlizenlemekle görevlidir(22). Tanımdan da anlaşı

labileceği gibi, maliyet muhasebesi yönetim aracı nite-

liğindedir. Başka bir deyişle, işletme yönetimine 3'Ön 

ve canlılık vererek, sUxekliliğini sağlayan ya~amsal 

bir araç da denilebilir(23). 

!llaliJret kavramı ise; her işletmenin uğraştığı 

konu3re giren mal ve hizmetlerin elde edilmesi için ku.l-

(22) 11-J:e.b.met URA Gm~, Tekdüzen Genel Ilesap I-lanıyle: İşlet

me tluhasebesi, (Ankara: Genişlet ilmi ş 2 .Baskı, 1978), 

s.23. 

{23) A.g.k., s.27. 
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landığı değişik üretim faktörlerinin para cinsinden de

ğeridir. B·aşka bir deyişle, herhangi b ix faktörün mali

yet e ilişkin olabilmesi için, mutlaka ya maliyet unsu

ru olacak ya da para ile ifade edilebilecektir{24). 

Maliyet tanımı 2365 sayılı V. u. K. 'umuzun 262.mad

desinde de şöyle tanımlanmıştır. "maliyet bedeli, ikti

sadi bir kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin art

tırılması nedeniyle yapı"li.en ödemelerle, bunlara ilişkin 

tUm giderlerin toplamını ifade eder{25)." 

1~aliyet hesabına gelince; maliyet hesapları, ma-

mul ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getiril

mesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet un

surlarına dönliştlirlilerek izlendiği hesaplardır(26). 

(24) Halis ER?L~, Maliyet Muhasebesine Giriş, (Bursa: 
Uludağ üniversitesi Yayınları, Yayın No:J-023-0071, 
1982), s.2. 

(25) Rıfat ÜSTÜN, Maliyet Jiuhasebesi: İlkeler ve Uygulama, 
(Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve 
Bilimsel AraŞtırma Çalışmaları Vakfı Ya.No:l2, 1984), 
s.43. 

(26) A.g.k., s.l20. 
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!mal edilen mamullerin maliyeti şu Uç temel ma

liyet unsurundan oluşmaktadır(27). Bunlar: 

i- Direkt Hammadde ve Malzeme: Direkt hammadde, 

nihai mamullerin içerisine giren ve onların temel yapı

sını oluşturan tüm hammaddeleri içermektedir. Bunların 

malisretleri kolayca belirlenebilir ve doğrudan doğruya 

alınarak mamul maliyetine katılır. 

ii- Direkt İşçilik: :Mamul maliyet in ana unsurların• 

dan ikincisini oluşturur. İmal edilen mamullere doğru

dan doğruya yüklenebilen ve mamulün temel yapısını oluş

turan ~ammaddenin; şeklini, yapısını ve niteliğini de

ğiştiren giderlerdir. 

iii- Genel İmalat Giderleri: Direkt hammadde ve di-

rekt işçilik dışında kalan tüm imalat giderlerine, ge

nel imalat giderleri denir. Endirekt hammadde, endirekt 

işçilik ve mamullere doğrudan doğruya yüklenemiyen öte

ki imalat giderlerinin tümlinden oluşur. 

1- 'FİDAJ.JLIKLARDA MALİYET SAPT.AM.ASINTh ÖNEMİ 

Bilindiği gibi, işletme girdileri, işleneı~ek, 

kullanılarak, zaman aşımına uğrayarak ya da yıpranarak 

(27) Mehmet ŞAHİN, üretim Yönetimi, (Anadolu Üniversi
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ders 
Notları, 1982-1983), s.l21, 122. 
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gidere dönüşürler. Etkin bir maliyet yönetimi için, söz 

konusu harcamaların, doğuşlarından tükenişlerine dek iz

lenmesi gerekir{28). Başka bir deyişle, her kuruluşun 

kendine özgü bir muhasebe düzeni vardır. Bu düzenin sağ

lıklı kararlar alınmasına, gider denetimi ve gider tasar

rufu sağlanmasına, yönetim analizleri yapılmasına elve

rişli çağdaş bir düzeye getirilmesi gerekir(29). Ayrıca 

maliyet muhasebesi ve maliyet hesaplarının bu sistemle 

düzenli olarak tutulması başka yararlar da sağlar. örne

ğin çeşitli üretim harcamalarının mamuldeki paylarını 

ayrı ayrı görmek, elde edilen ekonomik değeri geçmiş yıl

lardaki ekonomik değerlerle karşılaştırmak, bir fidanlı~ 

ğın giderlerini, başka fidru1lıkların aynı nitelikteki gi

derleriyle karşılaştırmak gibi yönetim faaliyetleri, iyi 

bir maliyet muhasebesi sistemiyle mümkün olur(30) • 

.Aksi taktir de; işletme değerlerinin bilgisiz ce 

kullanılması, toprakların, makinaların ve aletlerin dü

şük kapasitelerle çalıştırılması, planda gerekli deği-

{28) A.g.k., s.l20. 

{29) TMi/iOB OB.lılAK iliÜi:LI\DISLERİ ODASI, Tti.rk Ormancılığının 
Sorunları, (Jın.kara:Ocak 1974), s. 25. 

{30) Özgti.l I~.P.RSLIOGLU, Ziraat İsıetmelerinde Maliyet Mu
hasebesi, {Esk ir:: ehir: Esl:i·:-·e hir İld is adi ve Ticari 
İli:nler lü:ademisi Yayınları, .Ea: 53/23.1968), s. 40. 
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şikliklerin yapılması, Uretim sırasında yanlışlıklara 

düşülmesi ·gibi, işlitme içinden gelen aksaklıklar, dış 

tehlikelere oranla daha büyük zararlar doğurur • .Başka 

bir deyişle hese.plarının yenlıs yürUtülmesi, işletme~-i 

bU:ı-U.k rizikole.rla karşı kerşıye_ bırakabilir{31). 

Üretilen fidanın mfüiyeti, fidanlı~ın vU.s'e.tine, 

üretim tekniğine, fiden tü.rL'ne, ye::;; ve sınıfls.rına bağ-

lı olarak değişir. 

Fidan tiretiminde önemli olen konu, öteki kurum-

larda da oldu~u gibi az giderle çok sayıda kaliteli fi-

dan elde etmek ve kaynak ısrafını önlemektir. Ağaçlan-

d ırın s ~rat ırımlarında, fidan mal i;ye t i önerali b ir yer tu-

tar. Bu nedenle fidan maliyetlerinin bilinmesi ve bu yön

de maliyetleri azaltıcı önlemlerin alınması, fidanlık 

çalışmaları açısından son derece önemli olmaktadır(32). 

İşte bizde şim::iye dek hiç ineelenmeyen bu konuyu tez 

çalışması kabul ederek ayrıntılı bir biçimde incelemeye 

karar vermiş bulunuyoruz. 

(31) J'lel:1met .Ali AKTUGLU, Tarım İşletmeleri ve Muhasebesi, 

'(BORNOVA: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari B iliın

ler Fakültesi Yayınlarından l~o: 64/24, 1972), s. 28. 

(32) Kemal E.AMİDİ, Fidanlık Çalışmaları, (Ankara: OGM 

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, 1986), 

s.l50. 
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2- ~'İD.AlxLIKLARDA 11A1İYET SAPTAM.Al\IN Alı1AÇ1.ARI: 

Fidanlıklar, yurdumuzda orman sevgisini yarat

mak, orman ağacı gereksinimini karşılamak amacıyla ku

rulmuş bir üretim işletmesic ir. Başka bir deyişle, fi-

danlıklar: 

i- Topluma hizmet ve 

•• Q .. 11•1•"• • vl b•l k ıı- ....,ure.{ ı ıgını saz; aya ı me , 

am&cı~;la kurulrnuş işletmelerdir. 

öteki işletmelerde olduğu gibi, fidanlıklar 

e_maçlarını gerçekleştir eb il me k için; to prak hazırlığı, 

ekim, brurım-onarım, hasat ve depolama ve tohum elde edil

mesi gibi bir takım fcaliJretleri yerine getirirler. Do

layısıyle bu faaliyetler, bir takım harcamaların yapıl

masına neden olur. Yapılan her harcama ise, bir ma.liyet 

doğurur(33). örneğin: Hammadde maliyeti, işçilik me.liye

ti. •••• vb.gibi. A~rnı zamanda, fidan üretimi için yapı

lan faaliyetler, fidanlı~~ın; (toprak yapısı, arazi duru

mu, içinde bulundul,u iklim koşulla.rı •.•..• vb) gibi kuru~--: 

lu~ şekli ve yerine, kullc.ndı[ı Uret im tekniğine {elle, 

makine ile •••••• vb), fidanın türüne, yaşına ve sınıflaTı-

göre de~işmektedir. 

;Fidanlıklarda maliyet hesa.plamanın amaçlarını 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- Fidanlık bütçelerinin, iş plan ve proğramları

nın saptanmasında, Orman Genel IUüdürlUğüne gerekli veri 

(33) ÜSTÜN, s.38. 
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ve bilgileri sağlamak(34). 

2- Ağaçlandırma yatırımlarında fidan maliyetleri-

nin önemli bir yer tutması nedeniyle, girdi maliyetleri 

olarak fidan birim maliJretlerini saptamak, 

3- Üretimi yapılan fidanlara, satışı sonunda ge

rekli önemin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek 

fiyat listesinin yapılmasına olanak vermek, 

4- Kullanılan üret ia. tekniklerinde yapılan harca

roaları ve sağladıkları verimlilikleri saptamak ve han

gi üretim tekniğinin kullanılması, hangisinin bırakıl

masının ya da yenilenmesinin gerektiği konusunda alına-

cak kararda işletme yöneticilerini bilgili kılmak, 

5- Belirli üretim dallarındaki giderlerle hizmet

leri karşılaştırarak, gerçekten yapılmış bulunan gider

leri dikkate alarak, objektif sayılan işletme sonucunu 

ortaya koymak{35), 

(34) Türkiye'de üretilen Tarım Ürünlerinin üretim Girdi
_leri ve Maliyetleri Rehberi, (Ankara: T. c. Köyişle
ri ve Kooperatifler Başkanlığı Toprak Su Genel Mü
dUrlüğü Araşt ırma Dairesi Başkanlığı Ya. No :40, Reh
ber No:7, 1983), s.2. 

{35) Mehmet Ali AKTUGLU, Ziraat'te Maliyet, (İZh:İR, Ege 
Üniversitesi Matbaası, 1965), s.l. 
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6- ı.:eliyetlerin uygun bir düzeyde olup olmadısını 

belirlemek(36), 

7- ~akina ve insan gücü ile yepılan i~lerin maliye-

t ini s apt am ak, hangisinin daha verimli ve az gider le ür e

t imi gerçekle ı;:t ir eb ile ce ği konusunda işletme yön et i c ile

rini bilgili kılmak, 

8- Üretilen fidanle_rın tUrUne, ya~ına ve eınıfıne 

dU;.en giderleri sınıfle..ndırare_k belirlemek. 

Iı'ide.nlıklarda maliyet hesaplamanın ~rarerlaı"'ını 

iki başlık altında toplayerek açıklayabiliriz(37). 

A- İşlet m.::: Yönetimine Sa.LladıŞı YarB-rlar 

İşletme yöneticilerinin ba.şarılı olabilmesi ye 

de e_:ıaçlerıne ulagabilınesi, m2.li;'et muhasebesinin siste-

mat ik olarak verece[;i, a.nali t ik mali;ret kayıt ve raporla-

rıyla., yönetim için serekli ve yararlı bilgilere bağlı 

bulunmaldadır. 

hialiyet hesaplarıyle, üretim ve öteki faali:ret-

lere ilie-kin toplam ve birim maliyetierin çıka!"ılması ve 

bilinmesi, kontrol ve planlama eylemlerine yardımcı ola

caktır. 

(36) Rıfat ÜSTÜE, "Maliyet Sözcü.[;ünü Yorumlayan Temel 
Yapı" ESADER, C.XV, s.l. (Ocak, 1977), s.l23. 

(37) URAGUl'::, s. 34-35-36. 
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Yöneticiler zaman içinde çeşitli sorunlarla kar

şılaştıklarında,,bunların çözümü için hazırlıklı olma

ları ve gelecekte ve herhangi bir durumda çabuk karar 

verebilmesi için başvuracakları veri kaynaklarını ve 

bilgileri maliyet muhasebesi hesaplerı oluşturur. I~.lali

yet muhasebesi veri ve bilgileri, yöneticilerin en uy

gun sonuca. ulaşmalarını sağlaması e.çısından son derece 

önemlidir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, tekni

ğin hızla gelişmesi ve uygulanması, çeşitli sosyal, eko

nomik ve politik olayların piyasayı dolayısıyle fidanlık 

faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Çünkü 

fidanlıklarda yapılan çalışmalar, çoğu kez insan gUcü 

ile yapılmakta ve insan faktörü de olaylar karşısında 

çabuk etkilenmektedir. İşte bu durumda ya da durumlar

da yönetici tutarlı karar alabilmelidir. ':-yöneticiler bu 

gibi durumlar da önemli maliyet hesapları aracılığıyle 

gerçekleştirebilirler. 

B- İşletme içi faaliyetler de sağladığı yararlar 

ve kolaylıklar. 

Maliyetierin düşürülmesinde; üretim birim mali

yetinde, gereksiz ya da fazla görülen hammadde ve mal

zeme çeşit ve miktarlarının sınırlandırılmasına, ücret 

sisteminde değişiklik yapılarak işçilik kayıplarının azal

tılmasına, boş geçen işçiliğin nedenleri ve kullanılma

yan makina ve tesislerin kullanılınama nedenlerinin be

lirtilerek maliyetlere yüklenecek amortisman giderleri-
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nin kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, yapılan işin 

gerekli k:ı.ldığı kalifiye işçilerin seçilmesine, verim

siz çalışan işçilerin işten ayrılma gerekçelerine esas 

bilgilerin verilmesinde yerdı;ncı ve ;yararlı olur. 



İILİt'JCİ BÖLÜ1i 

131 İDJü~Lll~LARD.A l'' İDAl~ B.td1. l.i.ALİı.:"ETLERİt·; İ 

JIESAPLM~.A YÖHT.Ek::İ, M.ALİı'ET UNSURL.ARI ve 

lvillL İYETLERİJ.'I OLUŞUMU 

I- F İD.AN BİRİM M.AL İYETLERİN İ BES.APL.AEAD.A 

SAFHA MP.LİYETİ SİSTEiv;:İ 

1- S.AFI-I.A M.ALİl'ETİ SİSTEMİıÇİN TANTIThii 

A- Safha Maliveti Sisteminin Tanımı 

Safha maliyeti sistemi, benzer mamullerin kitle 

halinde imal edildiği ve genellikle birbirini izleyen 

ve safha ya da süreç olarak adlandırılan safhalarla il

gilidir (38). 

Üretim işlemlerinin devamlı olduğu işletmelerde, 

imal edilen mamul maliyetlerini saptamak için belirli 

zaınanlarda Uret imi durdurmak olanağı olmadığına göre J be-

(38) UsTtlN, s.607. 
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lirli safhalar sonunda, kuramsal olarak durmuş gibi iş

lem yapılarak, imal edilen mamul maliyetlerini septama 

yoluna gidilir. Gider ~~erlerinde toplanan giderlerin, 

o gider yerinde üretilen mamul ve yarımamullere yük

lenmesi, safha maliyeti yöntemi ile sağlanır. 

Safha, üretim sırasında mamulün geçtiği üretim 

bölü.mlerini, yani işlem s.şamalarını belirttiği gibi, 

Uretim yerlerini de belirtir{39). 

Safha maliyeti sistemi, üretimin başlangıç nok

tasından tamamlanmasına kadar geçen zaman içinde, tek-

·ır nı.~ seçimin bir geresi olarak Uretimin belirli bölUmler-

den geçmesi suretiyle yüklenmesi sistemidir(40). 

Safha maliyeti sistemine gerek uygulamada gerek-

se literatü.rde; deire maliyetleri sistemi, sUrekli ma

liJretler sistemi, ort al ama maliyetleri sistemi ve evre 

meliyetleri sistemi gibi sistemlerde verilmektedir(41). 

(39) Osman ALTUG, Maliyet ~uhasebesi İlkeler ve Uygulama

l!:.!' (İstanbul: Gözden geçir~lmiş 2.Baskı, ıt:armara 

üniversitesi ü.Eihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Ya

yınları I\o:388/622, 1985), s.l69. 

(40) ERTÜRK, s.l74. 

(41) Fikret OC.AL, ilialiyet Kuhasebesi: Temel Bilgiler, 

{İstanbul: İkinci Baskı İstanbul İktisadi ve Tica

ri İlimler Akademisi, Talebe Neşriyat ve Yardım 

B üro su Yayınları ıç o: 214, 1971), s. 107. 



29 

!şletme Unitelerinde, giderler ya belirli süre

ler için toplanır ve maliyetin oluşumu sağlanır ya da 

bir hesap dönemi sonunda gerçek maliyetin hesaplanması 

yoluna gidilir. Her iki sisteminde kendine has özelliği 

bulunmaktadır(42). Biz çalışmalarımızı hesap dönemi so

nunda, gerçek maliyetlerin bulunması sistemine dayandı

racağız. 

B- Safha Maliyeti Sisteminin Özelliği 

~sman ve yer itibarıyle maliyet giderleri oluşu

munun sınırlandırılmasında yerin önemi', dolayısıyla "Saf

ha" kavramının önemi açıktır. Safha, imalatın akışı sıra

sında, işlem aşamalarını belirttiği gibi, birbirine bağ

lı imal yerlerini de belirt ir(43). 

Safha maliyeti sistemini uygularken, yukarıda 

yapmış olduğumuz tanımlardan ve açıkl~ıalardan da anla

şılabileceği gibi, bir takım özellikler dikkate alınarak, 

safhalara ayırma işlemi yapılmalıdır{44). Bunları: 

i- Benzer işlerin yapılması, 

ii- Ortak gözleme ve yargı yeteneği, 

iii- İşi ortaya koyan, yani imalatı yapan insan ve 

makinaların yer bakımından birleştirilmesi oluşturur. 

(42) Sedat ÜNALAN.,.Şe.lih ÖZEL, Zirai Maliyet Muhasebesi, 
(Ankara: Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirke-

ti Matbaası, 1966), s.22. 
{43) ÖCAL, s.l07. 
(44) A.g.k., s.lOB. 
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2- SAFHA 1~ALİi'ET İ SİSTEMİ[~ İN lı""Y GULlmDIGI 0RETİ1~ 

DALLAR nmA GÖRÜLEI\ ÖZELLİKLER 

Bu sistemin uygulandığı üretim dallarında görü

len özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz { 45). 

ı. Sürekli ve büyük oranda üretim yapılmaktadır. 

2. Tek tek mamulleri tan ıma j' a da ayırmcmın ola-

naksız olması. 

3. ı·.~amullerin ve imal safhc.larının tam standar

dizasyonu yapılmıştır. 

4. k:amul çeşidi fazla olmamakla birlikte, manu

lU oluşturan üretim birinılerinin nitelik ve nicelikle

ri aynı dır {4 6 ) • 

Çalışmamızın konusunu oluşturan fidru1lıkların 

bu özeı;ıikleri bün~'esine taşıması) ayrıca doğal koşulla

rın etkisi ile üretilen fidanın maliyet inde büyUk deği

şikliklerin meydsna gelmesinin söz konusu olması, fidan 

birim maliyetlerinin hesaplanmasında safha maliyeti yön

temini kullanmamıza neden olmuştur. 

(:45) DCAL, s. 108 

{ 46) URAGUIJ , s. 607. 
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3 - SAFHA MALİl."ETİ SİSTEMll~ll~ YARARLARI ve SAKll~CA

LAlU 

Safha maliyeti sisteminin yararlarını ve sakın

calarını şu şekilde sıralayabiliriz (47). 

A- Safha Maliveti Sisteminin Yararları 

1- fualiyetler belirli zaman aralıkları ile ve 

genellikle ay sonlarında hesaplanır. Bö~"lece mc.li~retle

rin hesaplanmasında, bir düz en söz konusudijr. 

2- Mamullerin homojen olması halinde, ortalama 

birim maliyetlerinin hesaplanması kolaydır. 

3- Daha az emeği ve gideri zorunlu kılar ve uy

gulanması kolay olan bir sistemdir. 

B- Safha Maliyet i Sisteminin Sakıncaları 

1- Raporların düzenlenmesi gecikmektedir. Bu du

rum özellikle, fiili maliyetler kullanıldığında ve ma

liyetler dönem sonlarında hesaplandığında ortaya çıkar. 

2- Mamullerin homojen olmame.sı durumunda, orta

lama birim maliyetierin hesaplanması zordur ve hatalı 

sonuçlar verebilir. 

3- Yarımamul stoklarının bulunması durumunda, bun

ların tamamlanma derecelerinin yanlış saptanması, birim 

maliyetierin he saplanmas ını da. etkiler. Birim maliyet

lerin yanlış olması, stokların değerlendirilmesini ve 

satılan mamullerin maliyetlerini de etkiler. 

4- Fiili ve tarihi maliyetlerin kullanılması, 

(47) ÜST&ri, s.606-607. 
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herhangi bir fiili ve tarihi maliyet hesaplarının sa

kıncalarını da birlikte taşır. Bu nedenle standartla

rın kullanılması, yöneticilere daha yararlı bilgilerin 

sunulmasına olanak sağlar. 

4- SAFBP. hiALIYETİ SİSTELlliDE BİHİI\i IüALTrETLBEİE 

Safha mali;ı;.,et i durumlarının b.ir çoğu, karmaşık 

imalat akışlarını içerir. herhangi bir hesaplamada bu

lunmadan önce, imalat sürecinin kendisinin anlaşılması 

en önemli noktayı oluşturmaktadır. Genellikle de, "fi

ziki ak~m şemasının" çizimi yararlı olmaktadır. Adım 

adım yapılan çözümde, kendi kendine bir kontrol siste

minin kurulması son derece yararlı bir tekniktir. 

Bu gibi otomatik bir kontrol sistemi, aşağıda 

açıklamaya çalışacağımız beş aşamalı düzenli bir yak

laşımdan oluşmaktadır(48). 

Birinci Aşama: Bu aşama; fiziki akımların sap

tanması aşamasıdır. Bu aşamada imalatın fiz iki akımı 

izlenmektedir. Yani, mamul birimlerin nereden gelip 
' 

nereye gittikleri izlenir. İlk aşama olarak, gerekti-

ğinde aşağıdaki gibi bir akım şeması çizilebilir: 

(48) ÜSTUN, s.611. 

'· ... ~ 
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+ Dönembaşı yarımamul stokları miktarı 

+ Dönem içinde imalatına yeni başlanan birimler 

ya da bir önceki safhadan devralınan birimler 

= İmalata giren toplam miktar 

+ Imalatı tamamlanıp bir sonraki safhaya devre-

dilen biriinler 

+ Dönemsonu yarımamul stokları miktarı 

= imalattan çıkan toplam miktar 

Burada; imalat e. giren toplam miktar ile, imalat

tan çıkan toplam miktarın birbirine eşit olması gerekir. 

İkinci Aşama: Eşdeğer mamul miktarının saptanma

sı ikinci aç.amayı oluşturur. Birinci aşamada belirlenen 

fiz iki akımlar ve stokların t amarolanan derecelerinden 

yararlanarak, eşdeğer mamul miktarı saptanır. 

Safha maliyeti sisteminde toplam giderler, üze

rinde işlem yapılan mamul miktarına bölünerek, ortalama 

bir mamul maliyeti bulunur. İşte üzerinde işlem yapılan 

mamul miktarına, "Eşdeğer Mamul Iiikterı" denir(49) ve 

şu şekilde hesaplanır: 

Eşdeğer Mamul 

Miktarı 

(49) A.g.k., s.609 

Yarı Mamul 

Miktarı 
X 

Tamamlanma 

Oranı(Derecesi) 
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Ucüncü Aşama: Toplam imalat maliyetlerinin he

saplanmas:ı.da üçüncü aşamayı oluşturur. Kullanılan di

rekt hammadde ve malzeme, direkt işçilik ve genel ima

lat giderleri toplanarak, toplam imalat maliyetleri 

bulunur. 

.-· ·~. 

Dördüncü Aşama: Birim eşdeğer mamul maliyetinin 

bulunması dördüncü aşamaJrı oluşturur. Gider merkezlerin

de oluşan toplam maliyetler, ikinci aşamada bulunan eş

değer mamul miktarına bölünerek, birim eşdeğer mamul 

maliyeti bulunur. 

Beşinci Aşaına: 1~amullerin ve yarmamullerin toplam 

maliyetinin hesaplanması da en son aşamayı oluşturur. Bu 

aç.amada, dördüncü aşamada belirlenen birim eşdeğer mamul 

maliyeti, dönemsonu yarımamul stoklarına ve bir sonraki 

safhaya ya da mamul stoklarına devredilen mamullere uygu

lanarak, gider merkezinde toplanan giderlerin; ne kadar~

nın mamullere, ne kadarının da yarımaroullere yüklendiği 

belirlenir. 

Yukarıda saymış olduğumuz beş aşamalı ~rakleışım, 

safha maliyeti problemlerinin çözümünde tek ya da en sü

ratli bir yaklaşım değildir. Üretim miktarına ve niteli

ğine göre bu aşamaları azaltmak ya da arttırmak mümkün

dür. Yalnız, beş aşamalı yaklaşımın uygulanması sonucun

da, güvenilir ve ayrıntılı bilgiler sağlanır. Ayrıca saf

ha maliyetine ilişkin herhangi bir sorun, istenilen bir 
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biçimde çözümlenebilir(50). 

5- 'SAFHA MALİ1.'ETİFIDE BOZUK ı~:tli1:ULLE.B1N 1t1ALİYETİ 

imalat sürecinin bir çoğunda, sağlam mamuller

le birlikte bozuk mamullerde elde edilir. Sağlam mamul

lerle birlikte bozuk mamullerin elde edilmesi, imalat 

faktörlerinin en ekonomik birleşiminin bile kaçınılmaz 

sonucudur. 

Bozuk mamuller, imalat sürecinin belirli bir mak

tasında ortaya çıkabilen ya da imalat sürecini tamamla

makla birlikte beklenen kaliteyi ya da fiziki ölçüleri 

sağlamayan bozuk ya da ıskarta durumundaki mamullerdir. 

Bu nedenle bozuk mamullerin oluşu, hali hazırda oluşan 

maliyetierin dışında ek bir maliyetin yapılmasını zorun

lu kılmaz(51). Bu bozuk mamullerin oranı az olabileceği 

gibi çok da olabilir. Üretimin niteliğine göre önceden 

ttnormal" kabul edile b ilecek bozuk mamuller in oranı belir

lenir ve gerçekleçen bozuk mamullerin orenı ile karşılaş

tırılarak, bozuk mamullerin oranının normal ya da anor

mal bozuk mamullerin meydana gelip gelmediği anlaşılır. 

Safhamaliyeti sisteminde, bozuk mamullere iliş

kin maliyetierin muhasebeleştirilmesinde şu ilkeler uy

gulanır(52).: 

(50) A.g.k., s.613. 

(51) A.g.k., s.668. 

{52) A.g.k., 671. 
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l- Bozuk mamullere ilişkin maliyetler toplanır ve 

işletme yönetiminin bu maliyetlerin büyüklüğü ve önemi 

konusunda dikkatleri çekilir, 

2- Yeni maliyetlerin oluşması yerine maliyetierin 

yüklenmesi ve yeniden dağıtılmasıyle uğraşılır, 

3- Saltlam mamullerin me.li,yet ine yüklenmesi gere

ken normal bozuk mamullerin maliyeti ile, zarar ye. de. 

gider olarak gelir tablosundc: ~~sterilmesi gereken anor

mal bozuk mamullerin maliyeti birbirinden ayırt edilir. 
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II- MALİl'ET ill~ SURLARI 

1-D.İREKT l:Jı.Iillıl.ADDE ve lliALZEhJ1 GİDERLERİ 

Fidm1lıklarda, tohum ve fidan üretim çalışmala

rı yapılmaktadır. Tohum üretiminin hammeddesin i meyve, 

fidru1 ü~etiroinin hammeddesini de tohum oluşturmaktadır. 

Fakat tohum için yapılan çalışmalara ilişkin giderler 

ve harcanan süre fidan ü~et iminin yanında önemsizdir. 

Arıcak tohumun maliyeti yapılan giderlerin tesbiti ve 

elde edilen tohum miktarına göre tesbit edilerek, fi-

danın hammaddesine girdi maliyeti olarak ke..t:ı..labilir. 

Tohum ü~et iminin hammaddesi~ plenlanan ağaçların 

meyveleridir. Yani tohumun hammc.ddesini, meyve oluştu

rur. Bu meyvelerde, şu ka,ynaklardan elde edilmektedir{ 5J): 

i- Tohum meşcereleri 

ii- Aşılı tohum bahçeleri 

iii- Aşısız tohum bahçeleri 

Ancak aşılı ve aşısız tohum bahçeleri, seleksi

yon yöntemlerinin aynı olması nedeniyle, birlikte ele 

alındığında, bu kaynakları, tohum meşçereleri ve tohum 

bahçeleri diye iki grupta toplaysbiliriz. 

A- Tohum meşçerelerinden meyvelerin elde edilme

~; toplanmış ya da idarece toplatılıp üretim ambarına 

(53) Suat ÜRGENÇ, Ağaçlandırma Tekniği, {İstanbul: İs
tanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, 1986), 
s. 63. 
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getirilen meyveler, türlerine ve tekniğine uygun olarak 

çeşitli aşamalardan geçtikten sonra üretilir. 

a)- Yapraklılarda: 

Kestane, l\:eşe, Ceviz, Kayın ve Atkestanesi mey

velerinden, çoğu kez dikenli ve kalın kabuklu olanlar, 

bir slrre güneş ve kırağı altında bırakıldıklarında açıl

ma.Ya başlayarak tohumlar ayrılır. 

Ayrıca, Akasya, Gladiçya ve Katalpa gibi cinsle

rin tohumları da, baklaları güneşte kurutularak ve çat

lamaları sağlanarak çıkarılır. 

b)- İbrelilerde: 

Ardıç, Porsuk gibi etli tohumlar, ince bir örtü 

üzerine serilerek, kapalı havadar yerlerde tamamen kuru

duktan sonra, depolarnaJ•a alınır. Ya da etli tohumlar, 

su içinde yumuşatıldıktan sonra, ezilerek etli kısmın

dan aJTılır ve bu kısımlar bol su ile yıkanıp kurutul

duktan sonra depo edilir. 

Ancak, ibrelilerden olan çarnlar başta olmak üze

re, bir çok konifer türlerinin kozalaklsxının tohumları

nı bırekabilmesi için kozalaktan tohum çıkartma tesisle

rinin kurulmasını ya da tesis yerine kullanılabilecek ba

sit yöntemleri zorunlu kılar. 

Üretim ambarına getirilen kozalaklar, önce selek

siyon hangarıarında ön kurutma için eleklere alınır. Da

ha sonra, fırınlama odasındaki depolara alınır. Isı so-
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balarla verilebildiği gibi, kalorifer tesisatı ile de 

yapılabilir. Kozalaklar bu depolarda ısının etkisiyle 

açılarak tohumlarını bırakırlı?r. Tohumlarının tümünü 

bıraı:mayan kozalaklar, ayrıca çalka depolarında çalka

l anarak, son tohumlarını bırakması sağlanır. Çıkan to

humların sıcak odadE fa.zla bel\:letilmeden hemen dışarı 

alınması gerekir. 

S:ohumlaı" genellikle kanatlarıyle ekile.mediğinden, 

kanatlarından e~-rılme.sı eerekir. 'I'ohumların kanatları, 

b.s.zı geli::;;mi:;; makina ve selektörler yaı--dımıyle ayrılır. 

Daha soıu·e kanatlarından ayrıları bu tohumlar, sınıflan-

dırmc: makinesi ya da selektörlin değ,işik eba.tlı kalbur-

larından geçirilerek ibre, kozaJl.:ak parçaları ve diğ:er 

yabancı maddelerden temizlenir. r.:::.iylece tohumlar, sık-

lanmaya hazır hale gelmiş olur. 

To_humların saklanma siixeleri; EGaç tii.rlerine, to-

humların toplanma zamanına ve saklenmc. ,yöntemlerine gö-

h •• ·~~~ •• ı o o ~ d V • • re uuyt~ o çuae egıcır. 

B- Tohum bahçelerinden me.'~velerin elde edilmesi; mey

velerin tohum bahçelerinden elde ed;ilmesi, tohum meşcere

lerinde olduğv. gibidir. Yalnız tohum bahçeleri fidanlık-· 

ların bUnyesi içinde kurulup geliştirilir. Başka bir de

yişle, fidanlıklar gerek kendi, gerekse öteki fidanlık

ların tohum gereksinimlerini giderebilmek için, tohum 

bahçelerini oluştururlar. Burada planlanan düzeyde ka

liteli tohumun elde edilmesi, dolayısıyle kaliteli fi-
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dan üretiminin yapılması ulaşılmak istenen amacı oluş

turur. 

Birinci bölümde de değindi~imiz gibi fidanlık

larda yapılan çalışmanın özünü, bitkisel üretim oluş

turmaktadır. Bitkisel haye.tta çoğalma ise, tohum ya da 

meyve ile olmaktadır. Bu nedenle, fidan üretL~inde di

rekt hammadde giderlerini, tohum oluşturmaktadır. Yani 

fidanın temel yapısı tohumdur ve doğrudan doğru~ra imal 

edilen i..irünün, başka b ir deyişle fidanın maliyetine yük

lenir. 

Fidanlıklar da coğrafik yapıya ve iklim koşul

larına bağlı olarak üretilen fidanlar, çok farklıdır. 

Örneğin; Eskişehir Fidanlığında kızılçarnın yetişmemesi

ne karşın; sedir, karaçam, sarıçam ve mazının yetişmesi 

gibi. Ayrıca fidanlıkların bünyesinde, yöre iklimine bsğ

lı olarak çok çeşitli türler de yetiştirilmektedir. 

O halde bu fidanların üretimi için geret:li olan 

tohum, nasıl sağlanmaktadır? Tohum sağlama işi, üretile

cek fidanın cinsine göre farklılık göstermektedir. Fidan

lıklarda, tohumlar genellikle şu yollardan sağlanmaktadır: 

i- öteki fidanlıklerden sağlama: Tohumlar fidanlık

lar arasında yapılan yazışma sonucunda, nakliye yoluyla 

getirilir. Tohumları bu yolla sağlamada en önemli gide

ri, nakliye giderleri oluşturur. Bu yolla ayrıca işçilik 

ya da personel ödenekleri de oluşur. 

ii- Fidanlıkların tohumlarını kendileri üretmesi: 
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Fidanlıklar, kendi üretmiş oldukları tohumları, 

fidan tiretmede kullanırlar. Bu tohumlar depo çıkışı ya

pılarak kullanılır. 

iii- Tohumların piyasadan satın alınarak sağlanması: 

Bizzat üretim sonucunde yeterli mikt arda tohumun elde e

dilemediği ve öteki fidanlıklerden da sağlanamadığı du

rumlarda, tohumlar istek yapılarak piyasadan sağlanır. 

C- Direkt hammaddenin satın alımından kullanımına 

kadar olan aşamalar. 

a)- Direkt Hamme.ddenin Satın Alınınası 

Fidanlıklarda satın alma işini idarece görevlen

dirilen kişi ya da kişiler yürütür. Bu kişiler, ambar 

memurları ya da mutemetlerdir. Fakat bu işi fidanlıklar

da genellikle ambar memurları yapar. Ambar memurlarının 

görevini:; imalata gereksinim duyulan tüm hammadde ve mal

zemeyi, istenilen miktarda, kalitede ve istenilen zaman

da, en dUşUk maliyetle satın alması oluşturur • .Ambar me

muru a~Tıca; hammaddenin fiyatını, kalitesini, teslim 

zamanını ve nakliye giderlerini gözönünde bulundurarak, 

satıcılar arasında seçim yapmak, miktar iskontosunu, bü

yük siparişin nakliye giderlerinden sağlanan tasarrufu, 

hammaddenin korunmasını ve iadesini, ambar olane~larını 

ve hammadde stoklarına bağlanan sermayenin maliyetini 

gözönünde bulundurarak en uygun sipariş miktarını belir-
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lemekle de sorumludur(54). 

Fidanlıkların muhasebe sistemleri ve ödenekleri, 

fidanlık btinyesi dışında çalışan Orman İşletme l\~üdUrl1ik

lerince yürUtülmektedir. Satınalma eylemi, genellikle 

ambar memurları tarafından dUzenlenip ve fidanlık Mü

dürü dahil, yetkili kişilerce imzalandıktan sonra, Or

man İşletme MUdürlüğündeki yetkili kişilerin de onayı 

ile başlar. 

Satınalma işini yürtitecek olan kişi, istek fişin

de yer alan hammadde ve malzerneye göre, satınalacağı sa

tıcıyı belirlemeden önce; piyasayı gezer, çeşitli tek

lifler toplar ve kimden satın alacağını aldığı teklif'le

re göre saptar. Bu tekliflerde ise; önerilen fiyat, ham

maddenin kalitesi, ödeme süreleri ••••• vb.faktörler gözö

nünde bulundurulur. 

Bammadde ve malzemenin kimden alınacağı belirlen

dikten sonra, •satın alma fişi• düzenlenerek, satıcıya ve

rilir. Bu ise satınalma sözleşmesinin yapıldığını göster

mektedir(55). Satınalma istek fişi (TABLO:l)'de ve satın 

alma fişi de (T.ABL0:2)'de çalışmamızın direkt hammadde 

ve malzeme belgeleri başlığı adı altında dUzenlenmiştir. 

(54) ÜSTÜN, s.l41. 

(55} A.g.k., s.l42. 
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b)- Satın Alınan Bammadde ve Malzemenin Teslim 

Edilmesi:· 

Gereksinim duyulan hammadde ve malzemeler gel

diğinde, iste[: i yapan böl Um ya da servis kontrolu ya

parak, ambar memuruna göndermekle görevlidir. Görevli 

kişi kendisine gelen hammadde ve malzemelerin kontrol 

ve sayımını yaptıktan sonre, teslim alma raporu hazır

leyerak runbara ko;yar ve raporun üstüne teslim alındığı 

kEydını dUşer. Teslim nlme. ve muayene raporu (:i'ABLO:J)' 

de gösterilmiştir. I·u rapor, genellikle teslim koşv.lları 

ile ilgili ayrıntıları içermektedir. Aynı zamanda işlet

me içi kontrol sisteminin temel belgelerinden birini o

luşturmaktadır. 

M{si bir durum söz konusu olduğvnda, yani hammad

de istenilen kalitede gelmemişse, bu durumda; ilgili bö

lüm ~ra da servise haber verilir. Burada kullanılmasıne 

ye da geri gönderilmesine karar verilir. 1iuhasebe bölü

mü kendisindeki kopye.ya, faturaya, giriş fişine raporu

na dayanerak, gerekli mahsup fişlerini düzenleyerek, il

gili hammadde ve malzeme hesaplarını alış faturaları üze

rinden borçlsndırıp, kar;,;:ılığında (Borçlar, kasa, borç 

senetleri •.••• gibi) elacaklandırılır. 

Ambar muhasebesini .. ~tutan ve stokların kontrolun

dan sorumlu muhasebe kısmı da. hammadde ve malzemenin gi

rişini, ait olduğu hammadde ve malzeme yardımcı hesabı

na, hem miktar hem de tutar olarak işleyerek, hammadde 
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ve malzemelerin kalan stok miktar ve tutarlarını hesap

lar(56). 

c)- Teslim Alınan Hammaddenin Ambara Gönderilmesi: 

Ambara giren hammadde ve malzemeler, ambardaki 

maddelerin yerleştirilme plan ve düzenine göre yerleri

ne konur. Ambar memuru, ambara giren bu maddeleri, her 

bir madde ve malzeme türü için sadece miktarlar itiba

rıyle ayrı ayrı tutulan "ambar stok kartlarına" kayde

der(57). Bu kartlar; ambara giren, ambardan çıkan ve 

ambarda_ kalan miktarları ayrı ayrı gösterir. Aırıbar stok 

kartlarına ili~kin örnek, (TABL0:4)'de gösterilmi~tir. 

Ambarlar genel olarruc; bozulma, kırılma, dökül

me, çalınma •••••• vb .• nedenlerle meydana gele b ilecek za

rarları önleyebilmek ya da en aza indirebilmek amacıyla, 

raflara ve kilerlere ayrılır. 

Ayrıca ambar muhasebesi tarafından "Sürekli En

vanter Stok Kartları" da. tutulmalıdır. Bu kartlar, mik

ta~, birim fiyat ve tutar itibarıyle tutulmaktadır. Sö

zü edilen bu envanter stok kartlarıı klasik muhasebe ma

kinaları ile, b ilgise.yarla, delikli kartlarla tutulabi

leceği gibi, elle de tutulabilir. Bu sürekli envanter 

stok kartları yerine; yardımcı hammadde ve malzeme kayıt

ları, stok kartları, depolar defteri kartı, yardımcı stok 

(56) A.g.k., s.l44-146. 

(57} A.g.k., s.l46. 
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kartları gibi kavramlar da kullanılabilir(58). Sürekli 

envanter stok kartına ilişkin örnek, (TAEL0:5)'de gös

terilmiştir. 

d)- Hammadde ve Malzemenin !malata Gönderilmesi: 

Gerek fidancılar, gerekse diğer servis sorumlu

ları gereksinim du~"tÜan hammadde ve malzemeyi, hammadde 

istek fişini düzenleyip, yetkili kişiye imze.lattıkte.n 

sonra ambar memuruna verirler. 

Ambar memuru da, bu istek fişine dayanarak, am

bar çıkış fişlerini düzenler ve istesi ~·apan bölUme im

za karşılığında hamnıaddeyi teslim edeT. Hammadde ve mal

zeme istek fişinin bir kopyasıda, hammadde isteminde bu

lunan bölümde kalır ve orada dosyalanır. Eammadde ve mal

zeme istek fişine ait örnek, (TABL0:6)tda gösterilmiştir. 

e)- Hammadde ve Malzemenin Ambardan Satıcılara 

İade Edilmesi: 

İst en ilen ni te li~;:lere uygun olmayan ya da kusur

lu çıkan hammadde ve malzemeleri, genellikle satıcılara 

hemen iade edilir. İade işareti, satınalama fişinin tes

lim alma memuruna gönderilen kopyası ile, teslim alma ra

poru üzerinde yapılır. Bu durumda satınalma bölümü, bir 

•borç dekontu" hazırlar. Bu borç dekontu, iade edilen ham-

(58) A.g.k., s.l49. 
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madde ve malzemenin maliyetinin (tutarJ.nJ.n} fatura ma

liyetinde·n düşüldüğtinün satıc:tya bildirilmesini ifade 

eder. Borç dekontuna ilişkin örnek, (TABL0:7)'de göste

rilmiştir. Hemmadde ve malzemenin b ir kJ.smmJ.n teslim 

alJ.nmadJ.ğı durumla.rde, faturada ·hepsi alJ.nmJ.ş gibi gös

rilir. Eğer kalan kısmın daha sonra gönederileceği be

lirtilirse, bu durumda kalan kısmın alınınce.ya dek, tüm 

belgeler muhafaza edilir. öte yandan satıcı geri kalan 

kısmı istenilen zamanda göndereme,yeceğini bildirdiğinde, 

alınan hammadde ve malzeme iade edilebilir. Bununla bir

likte bu gibi durumlarda, alıcı hammadde ve malzemeyi 

muhafaza eder, gönderilmeyen kısmın tutarını da borç muh

tırası ile satıcıya bildirilir. 

Bazı durumlarda da,.hammadde ve malzeme ambara 

yerleştirildikten sonra, bozuk çıkması ya da istenilen 

nitelikleri taşımaması •.•...• vb nedenlerle ambar memuru, 

iade fişi ile birlikte borç muhtırası düzenler. 1~uhase

be servisi de elde kalan kopyaya dayanHrak, sürekli en

vanter stok kartının giren sütununa iade kaydını yapar. 

İade ile ilgili bu kayıt; (-} işareti ile, ya iade dai

re içine alınarak, ya da kırmızı bir kalemle işlenerek 

yapılmaktadır. Bununla birlikte normal muhasebe kayıtla

rında (yevmiye kayıtlarında}, iadeler ilgili hammadde ve 

malzeme stokları ya da iade hesaplarının alacağına kay

dedilir(59). 

(59) A.g.k., s.l55-158. 
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İade Edilmesi 
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Ambardan,servislere ya da üretim yerinde gerek

sinim duyulandan daha fazla hammadde ve malzeme gönde

rilmektedir. Bu gibi durumlarda, Uretim maliyetinin doğ

ru bir şekilde saptanabilmesi ve."cmuhafaza edilebilmesi 

için, kalan kısım ambara iade edilir. öte yandan, ambar

dan yanlış hammadde ve malzeme istenmiş ya da gönderil

miş olabilir. Böyle durumlarda da, hammadde ve malzeme 

ambara iade edilir. 

Üretim :>'~erinden ya da servislerden hammadde amba

rına iade edilen hammadde ve malzemenin muhasebeliştiril

mes:inde, ttambar iade fişi" dü.zenlenir. Anıbar iade fişine 

ilişkin örnek (TABLO:S)'de gösterilmiştir. 

Eğer işletme saf ha mali~,ret i sistemini uyguluyorsa, 

iadesi yapılan hammadde ve malzeme için toplu bir iade 

listesi dü.zenlenerek, bu listedeki toplam tutar üzerin

den imalat hesabı (safha hesabı} alacaklandırılırken Di

rekt Hammadde Stoklar Eesabı ya da Direkıt Bammadde Gider

ler Hesabı borçlandırılır(60). Hammadde Ambarına yapılan 

iadeden sonra yevmiye kaydı, düzeltici nitelikte olup 

şöyle yapılır: 

(60) A.g.k., s.l60. 
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DİREKT HA~.IADDE STOKJ,Jı..RI HS. 

ElJDİREKT 1-l.AI.JU.ADD:S STOKLARI HS. 

İ§LET1U8 I.iALZBl.ESi STOZLJili I, ES. 

.İh:ALAT HS. 

.:..rıirekt Eammadde Giderleri 

-Genel İnıedat Gideı .. leri 

t 

g)- Ambar· Farkları: 
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XXX 

XXX 

xxxx 

İmalat işletmelerinin ambar muhasebesinde tutu-

lan hesaplar ile, fiili miktarle-r ?8 da stoklar erasın-

da; hammadde ve malzemenin ambarden çe.lınması, bozulma-

sı, fire ya de, faturadaki tut er ların stok kartlarına yan-

lı ş işlenmesi, imc.lat a gönderilen hammadde ve nıe.lzerrıenin 

meli~ret inin hesaplanmasında hata yapılması vb. nedenler-

le farklar oluşur. Bu nedenle imalat, fe.aliyet he.cminin :·. 

dUı:;:Uk olducu dönemde ~~e da mali ~rıl sonuna yakın b ir za-

manda geçici olarak durdurulur ve fizil;:i stok sayımı ya-

de. envanter yapılır. Fiziki sayımda k-ullanılan genel form-

lar, envanter kartları ve listelerdir. 

Fiziki sayım sonucu bulunan değerlere, sürekli 

envanter stok kartlarındaki deg;erleri aynı olmElıchr. 

E u k • b• ger a .. sı ır durum söz konusu olduğru1da, sürekli enven-

ter stok kartındaki kalanlar fiili sa;:rım sonuçlarına uy

durulur. -Ayrıca yevmiye ve büyUk defter kayıtlarında ki 

Hammadde ve 1>1alzeme Stokları B.esabında da düz el tme ya-
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pılır. 

:Fiziki sa~rım sonuçları, fazla olduğunda yevmiye 

t 

xx 

-Direkt Eammadde Stokları 

-Enö.irekt Ea.tiL.'nadde Stol:1arı 

-İşletme kalze~esi Stoklerı 

xx 
t 

Fiz iki SE:;)'ım sonuçlc.rı, eksik olduğtmda yevmiye 

l;:eydı: 

t 

BTOI: SAr lli lt'AEKLJIRI ES. xx 

-Direkt Eammadde Stokları 

-Bndirekt 1=en:ı:nadd.e Stokları 

-İşletme ~clzemesi Stokları 

' 
Ambar muhasebe sinde tü.rn direkt he.ı.'Timadde, endirekt 

haınmadde ve işletme malzemesi tUrleri için s.yrı ayrı 

stok kartları tutulduğtından, ~·evmi~·e keyı tl arının so

nuçları, stok kartlarına işlenir(61). 

(61) A.g.k., s.161-164. 
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h)- Stok Deterleme Yöntemlerj: 

Ambardaki hammadde ve malzemeler, farklı zaman

larda alınmış olduE.undan; imalatta kullanılmak e.macıy-

la ambarden bir sipariş, bir gider merkezi ya dec servis 

için gönderilen hasmadde ve malzeme belli bir alıP mali-
~ 

yetiyle de~erlendirilir. 

İ:nalat a c;::) nderilen he.mmad.de ve mıüze~ıe ile, stok

le..rı değerlendirmede en ço1;: kullanılan .;;öntemleri şu şe

kilde sırals.;;:-ab iliriz(62): 

1- Belirli İş Partilerine Göre Değerleme Yöntemleri, 

2- Ortalama Maliyet 

a)- Tartılı Ortalama 

b)- hareketli Ortalama 

3- İlk Giren İlk Çıkar (FiFo) 

4- Son Giren İlk Çıkar {LiFo) 

5- St andart lY~2.l i jr et 

6- Piyasa Fiyatı 

7- Pi~rasa :Piyatı ve .Alı~ 1:aliyet in den Düşlik Olanıy

le Değerleme. 

Vergi hukukunda stokların fiili maliyet bedeli 

li değerlendirilmesinde, temel alınan ana maliyet 

,yöntemidir. V. U. K.' da stok değerlemesi...'1in, ilk olarak 

fiili maliyetle yapılması gerekir. Kanun fiili mali

yetin bilinemedit:;i ye, da saptanamadığı durumlarda, 

ortalama maliyet yönteminin uygulanması gerektiğini 

(62) A.g.k., s.203. 
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belirtmektedir. Ayr~ca, ortalama maliyet yöntemlerin

den biri·olan hareketli ortalama maliyet yöntemi de fi

ili maliyete en yruc~n sonucu vermektedir(63). Ayn~ za

manda, hareketli ortalama yöntemi uygularnada en fazla 

kullan~lan yöntemdir. 

Hareketli ortalama yönteminde, her bir hammadde 

ve malzeme türünün ortalama mali;yeti hesaplan~r ve bu 

ortalama me.liyetler imalata gönderilen hammadde ve mal

zemeyi değerlendirmede kullanılır. Ortalama birim mali

yet şu şekilde saptanır(64). 

1- Satınalınan hammadde ve malzeme miktarı, eldeki 

mevcut miktara ilave edilir. 

2- Satınal~nan hammadde ve malzemenin maliyeti, top

lam hammadde ve malzeme miktarına bölünür. 

3- Toplam hammadde ve malzemenin maliyeti, toplanı 

hammadde ve malzeme miktarına bölünür. 

Heaaplru1an bu birim maliyet, farklı bir fiyatla 

yeni bir hammadde ve malzeme satınalınıncaya dek kulla

nıl~r. Farkl~ bir fiyatla yeni bir hammadde ve malzeme 

al~ndıktan sonra, yeniden saptan~r. 

örnek: Mayıs ayının birinde stoklarda 100.-Tl'lık 

(63) A.g.k., s.235. 

(64) A.g.k., a.209. 
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ortalama maliyetle 200 birim bulunmaktadır. 4 Nisan da 

imalata 100.-Tl•lık maliyetle 80 bi~im gönderilmiştir. 

5 Kartta 150.-T1 1 1ık maliyetle 400 birim satın alınmış 

ve böylece stokların miktarı 520 birime, maliyet i de 

72.000.-Tl'ya çıkmıştır.(l2.000.-Tl + 60.000.-Tl ek 400 

birimin maliyeti). Bu durumda yeni ortalama maliyet: 

72.000.-: 520 birim = 138.46.-Tl. olur. 

138.46.-Tl'lık yeni ortalama maliyet, 26 Kise.n 

da 140. -Tl' dan 100 yeni b irim alınıncaya dek, imalata 

gönderilen hammadde ve malzemeyi değerlendirme de kulla

nılır. 26 :Nisan da 100 Jreni birim satınalındığında, yeni 

ortalama maliyet: 

55538. -Tl : 400 b irim = 138.84. -Tl' dır. 29 K isan 

da imalata gönderilen 180 birimin değerlendirilmesinde , 

yeni hesaplanmış ol8n 138.84.-Tl'lık ortalama birim mali

:ı~et kullanılmıştır. 

Hareketli ortalama yöntemi, sürekli envanter sis

temiyle birlikte kullanılır. Buna göre yukarıda yapılan 

örnek sürekli envanter kartı üzerinde aşağıdaki gibi dü

zenlenir. 



GIREN ÇIKAN 

TARİH !Miktarı 
Birim Tutar Miktarı 

Birim Tutar Maliyeti Maliyeti 

Nisan 1 

" 4 80 100 TL 8.000TL 

" 5 400 150 TL 60.000TL 

" 7 120 138.46 TL 16.615TL 

" 14 lO O 138.46 TL 13 .846TL 

" 26 100 140 TL 14.000TL ,, 
ll 29 180 138.84 TL 24.991TL 

-- -----· -- --- --~~---------- L__ ______ --

Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi 

KALAN 

Miktarı 
Birim 
Maliyeti 

200 100 TL 

120 100 TL 

520 138.46 TL 

400 

300 

400 138.46 TL 

220 

--

Tutar 
-

20.000-TL 

12.000 TL 

72.000 TL 

55.384 TL 

41.538 TL 

55.538 TL 

30.544 TL 

--

V1 

""' 

'. -~ .-.;~>. 
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D- Direkt Ham.'iladde ve ı..talzeroe Belgeleri: 

D:lrekt hammadde ve malzeme ile ilgili belc;eler, 

işletmelerin fealiyetlerine ve büyüklüklerine bağlı 

ole.crak, biçimsel olerek fe.rklılık gösterebilir. J::'.elge-

lerin çekil olarak fe.rklılık göstermesi, içinde taşı

'r"c"'~ı bı·lr'~lerı·n de fa:r .. ''lı Ol""'C'"'~;ı eı~l"rrıın!:ı c--el,.,..P 17 .., cı. c,u b J. __ . n. c. e<0 . -~ c,,.. c 6 •u~ Lı • 

B e.çka b ir deyişle, bel[;elerin içeri,1:i hemen hemen aynı-

dır. 

Bu konu başlığımız altında; direkt hamme.dde ve 

melze;rıelerin setınelme. isteminden, kullanımına kadar ki 

aşasalarda kullru1ılBn belgelerin türlerine ilişkin ör-

nekleri ve bu belselerin içeriklerini kısaca inceleye-

ceğiz. 

a- Eammadde ve Llalzeme Satınalma İstek Fisi: 

Aşağıdaki {TABLO :1 )'de görüldüğü gibi satınalma 

istek fişinde; hanc;i ha~'iladde ve malzemeden ne kadar 

satınalınmak istendiği, fidanlığa ne zaman teslim edil

mesi gerekti~;i, isteği yapan böllimün ye. da servisin adı, 

tarih, fiş numarası, istekte bulun~U1ın ve ona.ylayanın 

imzası ;yeralır. 

Satınalma komisyonu satıcıya siparişi verdikten 

sonra istek fişine ayrıca, sipariçi verdiği satıcı ~'a 

da işletmenin adını, fiyatını ve teslimatın ne zaman 

ı " yapı acagını yazar. 

Satınalma istek fişi Uç kopya olarak düzenlenir. 

Birinci kopyası satınalma komisyonuna gönderilir, ikin-
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ci kopyası ambarda kalır, Uçüncüsü de isteği yapan bö

lümde dosyalanır. 

TC 
TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 

ORMAN GENEL JIIÜDÜRLÜGÜ 

••••••••••••••••••••••• MÜDÜRLÜ GÜ 

İSTEK FİŞİ 

İsteği Yapan (Bölüm ya da Ambar): 

Ne Zaman istendiği . . 
Siparişin Verildiği Satıcı . . 

Hammadde ve Malzemenin 

Cilt No 

Varak: No 

Fiş No: 

Fiş Tarihi 

Birim 
Cinsi (Türü) Miktarı 

Fiyatı 
Tutarı 

istekte Bulunan . . Onaylıyan . . 
Siparişia Edildiği Tarih . . 
Tahmini Teslimat Tarihi . . 

'. 

Siparişin Verildiği Satıcı . . 
Siparişi Verenin Adı Soyadı . . 

TABLO ; 1- Bammadde ve Malzeme Satınalma İstek Fişi 
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b- Hammadde ve Malzeme Satınalma Fişi: 

Eamroadde ve malzeme satınalma istek fişinden 

sonra, satınalma fişi düzenlenerek, satınalma işle~i 

yapılmıs olur. Satınalma fişinde ise; satıcı tarafın-

den hammaddenin teslim edileceği tarih, fiş no, sE-t ı-

cının adı ve adresi, nakliye biçimi, birim fiyatı ve 

borçlandırılecak hesap numBrEsı gibi arrın.tılar ;yer 

alır. Bu fişin kaç kop~a olacatı, içietmenin fealiye-

tine ve örz;Utsel yapısına göre belirlenir. Genellikle 

de birer kopyası satıcıda, satıne.lma servisinde, ambar 

muhasebesinde, ambar memurunda ve isteği yapan servis-

de kc:lace.k bir biçimde beç kopya 0CLarak düzenlenir. 

TC 
TARDJI ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKAı.1"LIGI 

ORMAN GENEL ~IDDÜRLÜGÜ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MÜDÜRLÜ GÜ 
SATINALMA FİŞİ 

Fiş No . . 
Satınalma İstek Fişi No : 
Satıcınıa Adı ya da Ünvanı : 
İsteği Yapan Bölüm . . 
Nakliye Biçimi : 
Muhtemel Geliş Tarihi . . 
Hammadde ve Malzemenin 

Cinsi (Türü) Açıklama 

Fiş Tarihi 

Birim 
Miktarı 

Fiyatı 

Fiili Düzenleyen . Satınalma Yetkilisi . . . 

TABLO ; 2- Satınalma Fişi 

. . 

Tutar 
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TC 
TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

•••••••••••••••••••••• MUDURLÜGU 

Satıcınıa Adı ve Unvanı : 
Satıcının Adresi . . 
Taşıma Aracı . . 
Teslia Edeı:ı . . 
Teslim Alınan Yer . . 
Teslim Tarihi . . 

Teslim Edilea Miktar 

Kabul Edileı:ı Hammadde 
Mik:tarı 

. 
Ölçümlemeyi Yapanım Adı Soyadı : 

Kontrol Edenin Adı:Soyadı : 

Hammadde Tutarının 
Ödenip Öderumediği . . 
Fiş No . . 
Satınalma Fişi No : 
Fatura No . . 

TESLİM ALMA RAPORU 

Teslim Edilen Hammaddenin Açıldama Hammaddenin 
Cinsi Özellikleri 

Teslim Alaııı. 

MUAYENE RAPORU 

Satıcıya Geri Gönderilen Hammadde Miktarı Hammaddenin Geri 
Gönderilme Nedeni 

Onayıayanım Adı Soyadı : 

TABLO ; 3- Teslim Alma ve ?ıiuayene Raporu 

o 
1 

8 
<b 
m 
...... ..... 
El 
~ r; 
"' '., 
cı 
Cil 

i!&! 
s:: 

\J'1 
-:ı 
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(TABLO:J)'de görülen bu rapor, teslim koşullar~ 

ile ilgili ayr~nt~lar~ içerir. Bu rapor ad~ndan da an

laşılacağ~ gibi iki k~s~mdan oluşmaktad~r. ilkini, tes

lim alma raporu ve ikincisini de muayene raporv. oluştu-

rur. 

Teslim alma raporu kısmında; satıcının adı, ün

vanı, adresi, te.şıma aracı, teslim eden, teslim alınan 

~rer, teslim tari hi, hammadde tut arı.."lın ödenip ödenınediği, 

fiş no, satınalma fiQ no ve fatura no, teslim edilen mik

ter, hammaddenin cinsi, özellikleri ve teslim alemı..n 

imzası bulunur. t:ua~rene raporu kısmında ise; kabul edi

len ve geri gönderilen harnmaelde miktarı, geri gönderil

me nedeni, ölçü:;üeme;yi yapa.n, kontrol eden ve onaJ"layan 

kişinin adı ve so:ıradı yer al~r. 

d- Hammadde ve Ealzeme .Ambar~ Stok Kartı: 

A~bar stok kartlarına, ha~madde ve malzeDenin 

a~bara giris- tarihi, miktar~ ve teslim alma raporunun 

numaras~ yazılu. Ayr~ca bu kertlarde; har:ımadde ve mal

zemenin minimum ve maksimum miktarları, satınalınan, ime.

lata gönderilen ve ambarda kalan miktarlar a:ıT~ BjTı gös

terilir. 



TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

•••••••••••••••••••••• MUDtlRLttaU 

Hammadde ve Malzemenin Adı . • 

Birim ÖlçUsU ı 

Stokun Kodu ya da Parça Nosu : 

Ambarda Bulundu~ Yer • • 

GİREN 

Aıabara Giriş Teslim Alma Mik:tar 
Tarihi Raporu No 

' 

ÇIKAN 

Tarih 
İstek: Fişi 

No 

TABLO ; 4- Ambar Stok Kartı 

Maksimum Miktarı : 

Minimum Miktarı : 

Kart No : 

KALAN 
··--

Miktar Miktar 
·---·-

-- -·-·---·------- \,11 
\0 



TC 
TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

••••••••••••••••••••••• MÜDÜRLÜ GÜ 

Hammadde ve Malzemenin Adı : 

Birim ÖlçUsü : 

Kodu ya da Parça Nosu : 

Ambarda Bulunduğu Yer . . 
Ambar S to k Kartı : 

SATICILARA 
.,..ı 

VERtT.RN s1PAR ts .ı:: GİREN 

! o 
~ "' .. ~o IDt IDtM IDt •r-I 8 

•M -M aJZ ·~ fif -Md aJZ ~ ~~ d ~ •r-I ID ~ d 
M..-1 "'~ aJ~.,-1 M..-1 ~ 

~~ ~!Dt O. ..!ıd o. r-1 ~ 
~!1)> .!d 

aı ·r-1 •r-1 ·M ·r-1 Q) aJ •r-I ·M 
Cl) E-l Cllfiı Cil ::!S Cll8Ö 8 cr.ıP:. :=el 

Maksimum Miktar . . 
Minumum Miktar : 

Yeniden Sipariş Miktarı : 

Ortalama Birim Fiyatı . . 

ÇIKAN KALAN -

o c M 
z Q) ~ ~ s~ ~ :;1 .!ıd ı:>, E! "' s~ J.4 E!~ 

·r-1 aJ Q) ·r-1 G>:::S ~ ·r-1 aı aJ .!d~ ..-ıaı 
~ >. ~ ~ 

~()')1 ~r-I .!ıd ~ >. +> O .!d ~>. 
·r-1 .,..ı a u:ı ·M u:ı :o .,..ı ·r-1 ·r-1 ::ı ~·r-1 ·r-I•M 
ı:qr::ı 8 H ii! ·H ı:q ~ ı:qf!cı 8 Cil~ ı:qf!cı 

TABLO ; 5- Sürekli Envanter Stok Kartı 

~ 
~ 

t1 

.. 
ı 

tr.ı 
s::: 
tj 
(J) 
p; 
1-' .... 
txj 
p 
-cı 
sı:ı 
p 
c+ 
(J) 
tj 

tr.ı 
c+ 
o 
p; 

~ 

~ 
c+ .... 

~ 
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f- Hammadde ve Malzeme İstek Fişi: 

isteği yapan servis yetkilisi, gereksinim duyu-

lan hammadde ve malzemenin türünü ve miktarını belirtir. 

Ayrıca bu fişte; isteği yapan servis in adı, hammaddenin 

hangi iş için istendiği, isteme tarihi, istek fişinin no

su ve yetkililerin imze.ları yer alır. Bu fiş genellikle 

iki kopJra olarak düzenlenir. 

TC 
TARlN ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLiiÜ 

ORiilAN GENEL MÜDÜRLÜ GÜ 

....................... MÜDÜRLÜ Gü 

İSTEK FİŞİ 

İş Emri Ya da Sipariş No . . 
Hammadde ve Malzeme 
İsteyen Böltim . . 

Hammadde ve 
AÇIKLArilA Malzeme No 

' ' 

ONAYAN: TESLİM EDEN: 

İstek Fişi No 

Tarihi 

Miktar 
Birim 
Fiyat 

TESLİM ALAN: 

TABLO ; 6- Hammadde ve Malzeme İstele Fi~i 

. . 

. . 

Tutar 

ı 
1 

ı 
------~ 



g- Borç Dekontu 
TC 

TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 
ORMAN GENEL MÜDURLÜGÜ 

....................... MÜDÜRLÜ GÜ 

Sat J.CJ.nuı. AdJ. ya da ÜnvanJ. . . 
SatJ.cJ.nin Adresi . . 
Borç Dekont No . . 
Sizin hesabJ.nJ.zJ. aşağJ.da görüldüğü 
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Tarih : 
Fatura No . . 
FaturanJ.n Tarihi . . 
SatJ.nalma Fiş No . . 

şekilde borçlandJ.rdJ.k . . 
Stok No: 

AçJ.klama Miktar Birim Tutar Fiyat 

İade Edilme Biçimi . SatJ.nalma Bölümü . 
TABLO ; 7- Borç De kon tu 

h- Ambar İade Fiş:l.. 

TC 
TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIÖI 

ORMAN GENEL 1KÜDÜRLÜGÜ 

·~·····••••••••••••••••• MÜDÜRLÜÖÜ 

İadenin Nedeni . . 
İade Eden Bölüm : 

AlacaklandJ.ran . • 
Siparişin ya da Safha No . . 

1
f!ammadQ.e ve Hammadde ve İade 
Malzeme Stok Malzemenin Edilen 
No Türü Miktar 

Tarih 

Fiş No 

. Birim 
.Maliyeti 

Fişi Düzenleyen . Fişi Alan . 

. . 

. . 

. . 

TutarJ. 

: 

Onaylay an : Fişin AlJ.nJ.ş Tarihi . . 
TABLO ; 8- Ambar İade Fişi 



2- DiREKT İŞCİLİK GİDERLERİ 

A- İşÇi Ucretleri: 

63 

Fidanlıklarda ieç.i ücretleri yevmiye yani, gün

delik sistemlı1e göre ödenmektedir. Sistemin özünü, iş

çinin verimliliğine bakılınadan işçi,ye belirli bir ücre

tin ödenmesi oluçturmaktadır. Başka bir deyişle, işçi

ye ödenecek ücret işçinin veritıl iliği ile değilde, iş 

başında geçirdiği zamana bağlı olara.k ödenmektedir. 

Yevmiye ücret sistemi, fi_danlıklarda veriınlili{i 

satf;lruı.a açısından ne derece geçerlidir? Yevmiye ücret 

sistemi işçiyi verimli çalışt ırmadan ziyade, daha gev

şek ve ağır bir tempoda çalışmasına. neden olur. Çünkü, 

işçi nasıl olsa ;yevmiyemi alacağım düşUncesiyle hare

ket eder. Bunun ;y-anısıra bu sistemin verimliliği teş

vik etmesi, uzman işç.ilizi önlemesi ve dolayısıyla da 

fidan birim maliyetlerinin yükselmesine neden olur. Fa

kat buna rağmen bu sistemin uygulanmasının nedeni, to

hum ve fidan üretiminde kalitenin esas olmasıdır. Ve 

bu da, özenli çalışmayı gerektirmektedir. Örneğin; mir 

fidan sökUmünde köklerin zedelenmesi, kopuşması sonucu 

o fidan işe J'arame.yacaktır. 

Ayrıca fidanlıklarda işçileri fazla çalıştırmak 

verimlili? i sağlayacakmıdır? :F'idanl ık larda işçilerin 

fazla çalışması; yapılan işin kalitesini dUşürebileceği 

gibi, fire oranının başka bir deyişle, verimliliği art

tırma yerine verimliliğin düşmesine de neden ola-



bilir. Bu sistemde, istenilen verimlilik fidancıların, 

işçileri gözetim ve denetim altında tutarak çalıştır

malerı ile sağlanabilmektedir. 

öte yandan; yevmiye sistemine göre Ucretleri he

sapla.'Tlanın kole:J.rlığı, işçiye işe geldiğinde Ucret inin 

garanti edilmesi ve doleyısıyle işçi Uzerinde ze.man 

baskısı ya.ratme.dan rahe.t çe_lı13ına olanağı sağlaması, bu 

sistemin UstLirıli.E-::lerini olu~turur{65). 

B- İşçilik Giderlerine İlişkin Belgeler 

:&- İşçilik I.:ikte.rının {SiJ.resinin) Belirlenmesi 

İşçilik miktarları, çoğu kez a'3ağıdaki iki aşama

da izlenmektedir(66). Bunlar: 

i- İşçinin bir günde ya da bir hesap dönemL~de 

işletmede geçirdiği zanıcm, 

i"i- İşçinin bu zame.nını hangi işler Uzerli1de ya da 

hangi gider merkezinde geç.irdiği. 

Fidanlıklarda, işçinin bir günde ya da bir hesap 

döneminde işletmede geçirdiği zaman, işyerinde çalışan 

tLi.m işçiler için, bu ir:;;le eörevli bir fidancı tarafından 

tutulan puvantajlar yardımıjrla saptanmaktadır. Puvantaj 

(65) ÜSTÜN, s.205. 

(66) A.g.k., s.245. 
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defterlerinin işlenişi ise şöyle olmaktadır. Sabah iş

çiler işyerine geldiklerinde, belli bir yerde toplanır

lar. Bu iş ile görevli fidancı, işçilerin sicil numara

larına göre gelenleri ve gelmi~renleri te sb it ederek, pu

vantaj defterine i~ler. Daha sonra igçiler gruplandırı

larak, çeşitli çalışma alanlarına gönderilirler. Örne

ğin; bir grup yapraklı tohum elde ederken, diğer bir 

grup kozalak ta~;şır, bir di[!;eri de tUp ;ırapımında çalışır. 

Iuve.ntaj Defterine ili.şkin örnek {T.AB10:9)'de verilmiş

tir. 

İşçiler izin, hastalık ••••••• vb.gibi nedenlerle 

işyerinden ayrılmaları gerektiğinde, bizzat daireye ge

lerek, yetkili personelle görü.şür. Eğer mazereti geçer

li sa;yılırsa, mazeret ine göre gereldi belgeyi doldurup 

imzalar ve gider. Aksi taktirde; işyerinden ayrılmasına 

iz in verilmez, çalışma ;ırerine geri gönderilir. 

İşçilerin günlük çalışma saatlerli1e gelince, Top

lu İş Sözleşmesinde belirtildiği gibidir. Bu süre sözleş

mede 7.5 saat olarak belirlenmiştir. Bu 7.5 saatin dışın

da yapılan çalışmalar, fazla mesaiye girmektedir. Fazla 

mesai yapan işçiler için, aylık fazla mese.i kartl!ı.rı dol

durulmaktadır. Fazla mesai kartlarına ilişkin bir örnek, 

(TABLO:lO)'da verilmiştir. 

Yapılan işçilik giderlerinin belirli işlere ve 

bölümlere yüklendiği durumlarda, bazı yevmi;ıre kayıtları

nın, kullanılan seat mll{tarının da gösterilerek yapılma

sı gerekebilir. Fidanlıklarda işçiler, genellikle grup-



66 

lar halinde çeşitli işlerde çalışırlar. İşçinin; işye

rindeki zamanını heı..ngi işi yaparak, ya da hangi gider 

merkezinde geçirdiğini, tutulacak olan günlük işçilik 

özet kartları aracılığıyle saptamak olanaklıdır(67). 

Günlük işçilik özet kartına ilişkin örnek, (TABLO:ll)' 

de gösterilmiştir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz bu kartlar, direkt ve 

endirekt isçilik giderlerini ayırınada ve belirlemede yar-
,, . 

dıpcı olmaktadır. 

b) Direkt İşçilik Giderleriyle İlgili Belgeler: 

ı. Puvantaj Defteri 

Fidanlıklerda, işçilerin işe gelip gelmedikleri, 

puvantaj defterleri aracılığıyle belirlenir. Küçük ve 

büyük puvant aj defteri olmak Uz ere, iki defter tutulur. 

AJTıca bu puvantaj defterine; işçilerin raporları işle

nir. İşçi ücret bordroları da, bu puvantaj defterlerinin 

yardımıyle düzenlenir. 

Puvantaj defterinde; işçlııin sicil numarası, adı 

ve soyadı, aylık olarak dUzenlenmifŞ gfuıler:i., adi günle-

ri, yevmiyesi ve toplanı ücretler yer alır. Puvantaj def

ter sahifesine ait örnek, aşağıda görülmektedir. 

(67) A.g.k., s.247. 
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2- Fazla Mesai Kartı: 

TC 
TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERi BAKANLIGI 

ORMAN'GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

........................ 
ADI ve SOYADI 
GÖREVi 

~ l''azl.a çaı.ışma 
cı.ı Saati 
ı-l 
c 
~ Başlayı~ Bitiş 

MÜDÜRLÜ GÜ 

Süre 
Çalışan 

Saat imzası 

TOPLAM ••••••••••• Saat 

68 

Tarih 

Pers.İşl. Yönetic 
imzası Sorumlusu 

Yukarıda belirtilen tarihlerde •••••••••• saat fazla mesai 
yaptığımı beyan ederim. 

TABLO 9 ~- Fazla Mesai Kartı 

-
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~)- Haftalık İşçi Saat Kartı 

Bu kart Ezerinde, işçinin adı soyadı, sona eren 

haftanın tari4i, saat no, işçinin sicil nosu, servisi, 

günler, sabah, öğle ve fazla çalışmanın giriş, çıkış 

saatleri ve işletmede geçirilen toplam normal ve fazla 

çc.lısma seatleri ve yetkilinin imzası bulunur. Yalnız, 

haftalık işçi saat kartı Uzerinde, işçilik saati Ucreti 

gösterilmez. 
TC 

TARIM ve ORMAN KÖYİŞLERi BAKA11LIGI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

....................... MÜDÜRLÜ GÜ 

İşeinin Adı Soyadı . . 
Sona Eren Hafta . . 
Saat No . . 

SABAH ÖGLE 
GÜNLER 

Giriş Çıkış Gir i Çıkı§ 

PAZARTESi 

SALI 

ÇARŞAMBA 

PERŞEMBE 

CUMA 

CUMARTESi 

PAZAR 

İşe i No 

Servis 

Vardiya 

FAZLA 
ÇALIŞMA 

Gir i Çıkış 

HAFTALIK TOPLAM SAAT . . 
YETKİLİ İMZA : 

. . 

. . 

. . 

TABLO ; 11- Haftalık İşci Saat Kartı 

..t!'ıdanı.ıtc:da 

Geçirilen 
Toplam Saat 
~ • alroo 
8 r-1 rl 
H Nr-1 
o al al z Iii c.» 



TC 
TARD1 ve ORMAN KÖYİŞLERİ BAKANLIGI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

...................... MÜDÜRLÜ GÜ 

İşçinin Adı Soyadı . . 
Tarih . . 
Normal Ücret . . 
Vardiye Ücreti . . 
Fazla Çalışma Primi : 

ışı .ınraKma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . . 
ışı ..oı;-aırma . . 
! şe 13a~lama . . 
Çalışılan saat : 

.Lşı JjJ.raıtma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . • 
ışı Jjıraıana . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . . 
ışı ..oıraırma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat : 

Saat Saat ücreti 

Yapılan Iş : 
Yüklenen Siparişin ya da Safha Nosu : 
Saat Ücreti : 

Yapılan Iş : 
Yüklenen Siparişin ya da Safha Nosu : 
Saat Ücreti : 

Yapılan Iş : 
Yüklenen Siparişin ya da Safha Nosu : 
Saat Ücreti : 

Yapılan Iş : 
Yüklenen Siparişin ya da Safha Nosu : 
Saat Ücreti : 

Yapılan !ş . . 
Yüklenen Siparişin ya da Safha Nosu : 
Saat Ücreti : 

TABLO ; iı- Günlük İşçilik Özet Kartı 

İşci NO : 
Tutar 

ı 
ı 

1 

ı 

' 
ı 

' 

j 

~ 
1 

Q 
ı::: 
p 
1-' s::: 
po; 

1-+ 

..... ..... ..... 
p;-

o: 
N 
(J) .... 
~ 

~ .... .... .. 

-:ı 
o 



3- GEl'l"'EL İM.ALAT GİDERLER İ 

A)- Tanım ve Özellikleri 

71 

Genel imalat giderleri, imal edilen mamulle ilis

kisi bulunan ve üretimin esas giderlerini teşkil eden 

direkt hammadde, malzeme ve direkt işçilik dışında ka

lan giderlere denir(68). Bu giderlerin yerli ve yaban

cı kaynaklarda işletme giderleri, imalat giderleri, en

direkt giderler, fabrika genel giderleri •••••• vb. terim

lerle de ifade edildikleri görülmektedir. 

Genel imalat giderleri imaletle doğrudan doğruya 

ilgili olmamakla birlikte, imalatın sürdürüleb ilme.si 

için zorunlu giderleri oluşturur. Genel imalat giderle

rinde maliyetlerin direkt ya da endirekt olarak kabul 

edilmesi; imal edilen mamul tUrüne bağlı olduğu gibi, 

maliyet sistemine de bağlıdır. Örneğin; Safha mcliyeti 

sisteminin kullanıldığı işletmelerde; enerji endirekt 

hammadde, malzeme, hammadde yönetimi ve denetim gider

leri direkt gider olarak kabul edilir. Ayrıca genel ima

lat giderleri, imal edilen tüm mamuller için ortak ola

rak yapıldıklarından, imal edilen mamul maliyetine doğ

rudan doğruya yükleme olanağı yoktur. Genel imalat gi

derlerine; fabrika bina ve makinaların amortismanları, 

ba~ım-onarım giderleri, aydınlatma, telefon •••• vb gider

ler örnek verilebilir. 

(68) ERTÜRK, s.l05. 
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Genel imalat giderlerinin başlıca özellikleri

ni, şöyle 'sıralamak olurludur:( 69). 

ı. Bu giderlerle mamuller arasında, doğrudan doğ

ru~"a bir ilişki yoktur. Fakat imalatın sürdUrü~ebilmesi 

için zorunlu olan giderlerdir. 

2. Genel imalat giderleri; birbirine beıızemeyen, 

farklı nitelikteki bir çok giderin birli~;mesi~rle oluşur. 

Yani, bu giderlerin bir kısmı sabit, bir kısmı değişken 

bir kısmı da yarı değişkendir. 

3. Eu giderlerin bir kısmı, yakacak ve tatil ücret

lerinde olduğu gibi, zaman içinde düzensiz bir gelişim 

gösterirler. Bazı aylarda çok, bazı aylarda da oldukça 

yUksek dUzeyde olabilecekt'ir-. 

4• öte ;yandan bu giderlerin bir kısmının kesin tu

tarları, ancak yıl sonunda belli olabilir. Bakım onarım 

giderlerinde oldu[;u gibi. 

5. Yıllık tutarları belli olan bazı giderlerin bir 

kısmının, maliyetlere 3·üklenmesi istenmeyebilir. Fakat 

bu giderlerin ne kadar oldut;u, ;yıl sonunda belli ole.bi

lir. örneğin; çalışmayan makinaların amortisman giderle

ri gibi. 

Genel imalat giderlerinin az yukarıda belirtmiş 

(69) ÜSTÜl\, s.322. 
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olduğumuz bu özellikleri nedeniyle kısa dönemde mamul 

maliyetinin sağlıklı olarak saptanması olanaksızdır. 

Bu nedenle genel imalat giderleri için fiili gider ra

kamlar yerine, t ah.:nini gider rakamları kullanılarak bu 

giderler saptanmaya çalışılır. 

B)- Genel İmElat Gider UnsurlarJ. 

Genel imalat gider unsurlarını üçe ayırmak ola

naklıdır (70). Bunlar: 

a) Endirekt hammadde ve malzeme giderleri: Bu gi

derleri, yardJ.mcı madde ve malzemeler ve işletme malze

meleri olarak iki grupta ele alebiliriz. Yardımcı mad

deler; nihai mamulleri oluşturmazlar, fakat direkt ham

maddelerin nihai ma.ıml haline dönüşmesine· yardımcı olur

lar. Örneğin; kullanılan çe~itli ile.çlar, polietilen ter

be ••••.• vb. sayılabilir. İşletme malzemeleri ise, imalat 

sırasında tüketilen fakat mamulün temel yapısına girme

yen malzemelerdir. Bunlara ise; makina yağları, makina 

yedek parçala.rı, eldiven, bıçak •.•••• vb. örnek verilebi

lir. 

b) ~Endirekt isçilik giderleri: 

Fazla çalışma primleri, boş zı:tman işçilikleri, 

kıdem tazminatları, yıllık ikramiye ve izin ücretleri, 

gözlemci personel ücretleri, harekete geçirme işçilik-

{70) A.g.k., s.320. 
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leri, ambar memur ücretleri, bakım onarım işçilikleri, 

hastalık Ucretleri, bekçi ücretleri, sasyal sigorta pri

mi işveren hissesi, yenileme ve düzeltme işçiliği •••• vb. 

iş ç iliklerdir. 

c) Öteki genel imalat giderleri: 

ı. Sabit kıymetlerin amortisman giderleri; fidan

lık binası, seleksiyon hangarlaTı, tamirhane binası, bek

çi kulübeler i. .... vb. b inalar la, gere çler, demirbaç~lar ••• vb. 

sabit giderlerlı1 amortisman giderlerinden oluşur. 

2. Sabit kıymetlerin, sigorta, vergi, resim, harç, 

yangın ve kaza sigorta primleri, bina ve arazi vergile-

ri, 

3. Enerji ve yakit giderleri; elektrik, benzin, 

mazot, kömür, odun ••••• vb giderlerden oluşur. 

4. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma giderleri 

5. Bakım onarım giderleri 

6. Sosyal giderler 

C)- İslem ve Hizmet Gider Merkezlerinin Saptanması: 

Gider merkezleri maliyet muhasebesi açısından, 

işlem(esas) gider merkezleri ve hizmet(yardımcı) gider 

merkezleri olarak iki ana gruba ayrılır. 

İşlem gider merkezleri; işletmenin temel faaliyet 

konusu olan mamullerin imalatla ilgili faaliyetlerin top

landığı gider merkezlerine denir. örneğin; fidanlıklar

da işlem gider merkezleri; toprak hazırlığı, ekim, bakım, 
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hasat ve depolama olarak belirlenebileceği gibi, l.ada 

parsel fidanı, 2. ada parsel fidanı, 3. ada parsel fidanı 

••••• vb. şeklinde de belirlemek olurludur. 

};~amullerin imelatı ile doğrudan doğruya uğra~-

mavan, fakat imalat evle;nlerinin sürdürülmesine vardım-u ~ ~ 

cı olan gider merkezlerine de, hizmet gider merkezleri 

denlı"". Bu merkezlerin tipinin ve sayısının belirlenme-

sinde; her bir hizmet işlevi için gereksinim duyulan per-

sonel sayısının, işçi sayısının, hizmet sağlama maliyeti

nin, öneminin belirlenmesi gibi konulaı~ın gözönünde bu

lundurulması gerekir. Örneğin; fidan üretiminde kullanı-

lan makina ve ekipmanların bakım-onarımını yapan atölye, 

yenıekhane, ambar servisi, iş vasıtaları, orman mühendis

liği. .•••• vb. hizmet gider merkezlerini oluşturmaktadır. 

IJ)- Gider Dağıtım Ölç.t.Uerinin Belirlenmesi : 

Gider merkezleriJ'le doğrud~e.n doğruya ilişkisi 

bulunmayan genel imalat giderlerinin, gider merkezler~

ne dağıtımında gözöUnünde bulundurulması gereken ilke, 

olasılıkla çokça gideri doğrudan doğrı..wa bölümlere yük

lemektir. Bu yü..l{leme, dağıtım anahtarları yardımıyla ya

pılmaktadır. Anahtarların giderler ile gider yerleri ara

sında belirli bir ölçüyü gösterecek bağıantıyı kurması 

gerekir. Gider dağıtım anahtarlarin; ölçülebilir, man

tıklı ve pratik olması gerekir{71). 

(71) A.g.k., s.330. 



Genel İme.lat Giderlerinin 

TUrü 

15.Sosyal giderler, 
16.Denetim giderleri, 

17.Sosyal sig~rta pirimleri, 

18. FabrikP bineJ_erının bakım 
onarım giderleri, 

19.Eineların kirası, 
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Kullanılabilecek Ölçü 

(Anahtar) 

15. İşçi sayısına dayanarak, 
16.İşçi sayısını ya da işçi

lik sae.t ine dayenaı"ak, 
l?.Ödenen işçilik ücretine 

dayanarak, 
18. Ke.plsd.ığı alaı1a m2 'ye d.a

yeı1arak, 

19.Kapladı~ı alana m2'ye da
yanarak, 

KullE.nılabilecek dağıtım ölçUleri, kabul edilen 

muhasebe kayıt usullerine ve i~~letme ~.rönetiminin politi

kalarına bağlıdır. örneğin; endirekt işçiler içinde işçi

lik zaman kartlarının hazırlandığı du_rumlarda, endirekt 

işçilik saatine dayanarak dağıtılırken, bu kartların ha-

zırlanmadı2;ı durumlarda ise, işçilerin sa~rısına, kullaııı-

lan a.raç gereçlerin deserine, gider merkezlerinin kapladı-

X· ı 6 alana daye.na.rak dağıtılır. 

Gider dağıtım ölçülerinin kullanılarak genel ima

lat giderlerinin gider merkezlerine nasıl dağıtılabile

cecini Eskişehir Orman Fidanlığının 1986 yılı gerçek gi-

derleriyle açıklayalım. 

Örnek: Eskişehir Fidru1lığında; toprak hazırlığı, 

ekim, bakım, hasat ve depolaüa olma~ Uzere dört işlem ve 

tamirhane-bakım-onarım, iş vasıtaları ve teknik-planlama 

merkezi olmak Uzere de dört tane hizmet gider merkezi bu-

lunmaktadır. 



78 

Dağ~tkma tabi tutulacak genel imalat giderlerinin, 

tutarı~ ve dağ~t~m ölçülerine ilişkin bilgiler şöyledir : 

GİDER TÜRLERİ TUTARLAR (TL) DAGITIM ÖLÇÜLERİ 

Endirekt İşçilik Giderleri 76.054.768.- İşçi sayısı 

Makina ve Ekipman Amortisman Gid.ll.400.000.

Tesislerin Amortisman Giderleri 3.500.000.

Binaların Amortisman Giderleri 3.665.568.-

Enerji Giderleri 

S.P.İşveren Hissesi Giderleri 

Fidan Üretim Malzeme Giderleri 

Sosyal giderler 

Yağ ve Mazot Giderleri 

Bakkm- Onar~m Giderleri 

13 • 3 6 ı. 3 6 5 • -

18.184.397.-

13.387.547.-

10.226.500.-

7. 385. 602 • -

2.066.737.-

Mak.Ekip.adedi 

Kap.alan (m2 ) 
2 Kap.alan (m ) 

Öngörülen yüzde 

İşçi ücretleri 

İşçi say~sı 

İşçi say~s~ 

Mak. Ekip. adedi 

Mak. Ekip. adedi 

Gider merkezlerine direkt olan genel imalat giderleri 

ise şöyledir : 

GİDER TÜRLERİ 

Endirekt Hammadde ve Malzeme 
Giderleri 
(Endirekt hammadde istek 
fişlerine göre) 

Yağ ve Mazot Giderleri 
c-ıt'ye göre) 

Sundurma-Garaj Giderleri 
(İlgili belgelerden) 

Sulama Tesis Giderleri 
(boru uzunluğu m) 

Yenileme Giderleri 
(İş yapt~ma belgeleri) 

Is~nma Giderleri' 
(İlg~li belgelerden) 

Büro Kırtasiye Giderleri 
(İlgili faturalardan) 

}!TT iiis:rleri 
4İlgili belgelerden) 

Vergi-Resim-Harç Giderleri 

TUTARLAR (TL) 

14.460.910.-

8.160.570.-

6. 033. 184. -

3.363.936.-

ı. 198.446.-

1.410.420.-

406.121.-

295.242.-

84.600.-
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E- I, GİDER DAıJIT.Th:I: 

Giderler öncelikle işlem ve hizmet olmak üzere, 

tüm gider merkezleri arasında dağı tılır. E öylece herbir 

gider merkezinin gideri, belirlenmig olur ki, bune dE 

birinci gider de5ıtımı denir(73). 

Gider Merkezlerine Doğrudan Yüklenebilen Direkt Gi-

derler . . 
Endirekt Hammadde ve 
Malzeme Giderleri 

Toprak Hazırll.ğı 5.360.707.-

Ekim 5 • 02 6 • 12 4 • -

BakJ.m 402,000.-

Hasat ve Depolama 3.672.079.-

Tamirhane -Bakım 
OnarJ.m 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Te k ni k-Planlama 
Merkezi 

TOPLAM 14.460.910.-

Sundurma-Garaj Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarım 6.033.184.

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik-Planlama Merk. 

TOPLAM 6. 033. 184. -

{73) A.g.k., s.328. 

Yas ve Mazot Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamirhane -Bakım 
Onarım 

İş V ası ta ları 4. 672.008.-

Servis Vasıtaları 3 .488. 562.-

Teknik-Planlama 
Merkezi 

TOPLAM 8.160.570.-

Sulama Tesis Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

BakJ.m 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarı~ 

İş Vasıtaları 

3.363.936.-

Servis Vasıtaları 

Teknik-Planlama Merk. -

TOPLAM 3.363.936.-



Yenileme Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarım 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 1.198.446.

Teknik-P lan. Merk. 

TOPLA11 ı. 198.446.-

Büro Kırtas~ye Giderleri 

!fi:prak: Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarım 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik Plan.Merk. 406.121.-

TOPLAM 406.121. -

Vergi Resim Harç Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarım 

İş Vasıtaları 

S ervis Vasıtaları 

Teknik: Plan.Merk. 

TOPLAM 

84.600.-

84.600.-

Isınma Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir. B akım -Onarım 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik-Plan.Merk. 

TOPLAlll 

PTT Giderleri 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Depolama 

Tamir.Bakım-Onarım 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik Plan.Merk. 

TOPLAIVI 

eo 

1.410.420.-

1.410.420.-

295.242.-

295.242.-
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Sabit Genel imalat Giderlerine İlişkin Temel Dağıtım 

Ölçüleri : 

GİDER MERKEZLERİ 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Binaların2Kap. Alan (m ) 

)60 

Hasat ve Depolama 2200 

Tamir.Bak~-Onarım 1600 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik-Planlama Merkezi 200 

TOPLAM 

Kapladığı 
GİDER MERKEZLERİ Alan (m2 ~ 

Toprak Hazırlığı 215.700 

Ekim 215.700 

Bakım 215.700 

Hasat ve Depolama 215.700 

Tamir.Bak~-Onar~ 1.600 

İş Vasıtaları 

Servis Vasıtaları 

Teknik-Plan.Merkezi 200 

TOPLAM 2 
864.600 m 

İ~gi Sa:t::ısı 
Mak. Ekip. 

Adedi 

)5 27 

30 9 

60 18 

55 25 

20 

) 4 

2 2 

205 İşçi 85 Adet 

Öngörülen İşçi 
(~2 Ücretleri( TL) 

) 970.560.-

2 687.480.-

20 16.411 200.-

50 10.480.000.-

10 9.840.400.-

1.476.060.-

948.040.-

15 

100 40.812.740. -TL 
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Da[.ıtıma Tabi Tutulacak Sabit Giderler ve Yili:-

le me Oranları: 

Eerbir ~:enel imalat [.ideri ti..irUnün toplnn:ı, 

kendisi~"le ilr.;ili dı:::_Z~ıtım ölçüsiJ tople.;aıne. bölünerek, 

dası tım ölçüsU b irini başıne. dU<_: en genel ime.lat gider-· 

lerinj.n tutarı bulunur. :'u tute.ra, genel imalet sicleri 

~,·Ukleme orenı denir. Bulunen bu tute.r, herbir gicle:' mer--

kes ine ilişkin dasıtım ölçi.i.sLini..i..n mikt erıyle ç:cırpıl2-2:"'8.k, 

ticler mer:\:ezleı'iı1Ü1 cenel imelat e_:iô.erlerinden alacak-

l&.rı pa;y·lar bulunur(74). 

Endirekt İşçilik Giderlerinin Dağıtımı 

Endirekt İşçilik Gid.Yük.Oranı = Endirekt İşçilik Gid.Tutarı 
Toplam işçi Sayısı 

= 76.054.768 TL 
205 işçi 

= 370.999 TL/işçi 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken endirekt işçilik 

gider payları şöyle hesaplanır 

GİG Yükleme 
GİDER MERKEZLERİ Oranı 

Toprak Hazırlığı 370.999 TL/işç:i 

Ekim 370.999 TL/işçi 

Bakım 370.999 TL/işçi 

Hasat ve Depolama 370.999 TL/işçi 

Tamir.Bakıın-Onarım 370.999 TL/işçi 

İş Vasıtaları 370.999 TL/işçi 

Servis Vasıtaları 370.999 TL/işçi 

Teknik-Planlama Merkezi 

(74) .A.g.k., s.333. 

İşçi 
S~ısı 

X 35 

X 30 

X 60 

X 65 

X 20 

X 3 

X 2 

TOPLAM 

= 
= 
= 

= 
= 

= 
c: 

Endirekt İşçi
lik Gid. Payı 

12.984.965.-

11.129.970.-

22.259.940.-

20.404.945.-

7 .419. 980.

ı. 112 • 9 60. -

741.998.-

76.054.768.-
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Makina ve Ekipmanlar~n Amortisman Gider Dağ~t~m~ 

Makina ve Ekip.Amort.Gid.Yük.Oran~ = Mak.ve Ekip Amort.Gid.Tatar~ 
Toplam Mak.ve Ekip.adedi 

11.400.000 TL 
= 85 Adet 

= 134.118 TL/makina 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken makina ve ekip
manların gider payları da şöyle hesaplanır : 

GİDER MERKEZLERİ 

Toprak Hazırlığı 
Ekim 
Bakım 

Hasat ve Depolama 
Tamir. B akım -Onarım 
İş Vasıtaları 
Servis Vasıtaları 
Teknik.Plan.Merk. 

GİG Yükleme Mak.Ekip. Mak. Ekip. Amort. 
Oranı 

134.118 TL/Mak. X 

134.118 TL/Mak. X 

134.118 TL/Mak. X 

134.118 TL/Mak. X 

134.118 TL/Mak. X 

134.118 TL/Mak. X 

adedi Gid. Payları 

27 = 3. 621.156.-
9 = 1.207.062.-

18 = 2.414. 124.-
25 = 2.414.124.-

4 
2 

TOPLAM 

= 
= 

536.4 72.-
268.236.-

ll. 400.000 TL 

Tesislerin Amortisman Giderlerinin Dağıtımı : 

Tesislerin Amort.Gid.Tutarı 
Tesislerin Amort.Gid.Yük.Oranı = Toplam alan (m2) 

= 3.500.000 TL 
864.600 m2 

= 4. 048 TL/m2 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken amortisman gider 
paylar~ ise şöyle hesaplanır : 

GİG Yükleme Kap. alan Tesis A.mort. 
GİDER MERKEZLERİ Oranı (m2l Gider P~~. 

Toprak Hazırl~ğı 4.048 TL/m2 X 215.700 = 873.177.-
Ekim 4.048 TL/m2 X 215.700 = 873.177.-
Bak~m 4.048 TL/m2 X 215.700 = 873.177.-
Hasat ve Depolama 4.048 TL/m2 X 215.700 = 873.177.-
Tamir .Bak~m-Onarım 4.048 TL/m2 X 1.600 = 6.482.-
İş Vasıtaları 
Servis Vas~ taları 
Teknik.Plan.Merk. 4.048 TL/m2 X 200 = 810.-

TOPLAM 3.500.000.TL 
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Binaların Amortisman Giderlerinin Dağıtımı : 

Binaların ~ort.Gid.Yük.Oranı c 
Bina Amort Gid.Tutarı 
Toplam Bina.alan(m2) 

3.665.568 TL = 4360 m2 

= 840.73 TL/m2 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken binaların amor-
tisman gider payları d. şöyle hesaplanır : 

GİG Yükleme Bina. Kap. 
GİDER MERKEZLERİ Oranı alan{m22 

Toprak Hazırlığı 840.73 TL/m2 X 360 = 
Ekim 
Bakım 

Hasat ve Depolama 840.73 TL/m2 X 2200 = 
Tamir. B akım -Onarım 840.73 TL/m2 X 1600 = 
İş Vasıtaları 
Servis Vasıtaları 
Teknik.Plan.Merk. 840.73 TL/m2 X 200 = 

TOPLAM 

Enerji Giderlerinin Dağıtımı : 

Enerji ·Gideri Yük~Oranı = 

= 

= 

Enerji Giderleri Tutarı 
Ongörülen (%) 

13.665.800 TL 
100 

136.658 TL/yüzde 

Binaların Amort. 
Gider Paıları 

302.663.-

1.849.606.-
ı. 345.153.-

168.146.-
3.665.568.TL 

Gider Merkezlerine dağıtılması gereken enerji gider 
payları da şöyle hesa!lanır: 

G G Yükleme Öngörülen Enerji Gider 
GİDER MERKEZLERİ Oranı Yüzde(~~ Paıı 

Toprak Hazırlığı 136.658 TL/yüzde X 3 = 409.974.-
Ekim 136.658 TL/yüzde X 2 = 273.316.-
Bakım 136.658 TL/yüzde X 20 = 2.733.160.-
Hasat ve Depolama 136.658 TL/yüzde X 50 = 6.832.900.-
Tamir.Bakım-Onarım 136.658 TL/yüzde X lO = 1.366.580.-
İş Vasıtaları 
Servis Vasıtaları 
Teknik.Plan.Mer~. 136.658 TL/yüzde X 15 = 2.049.870.-

TOPLAM 13.665.800 TL 
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S.P.İşveren Hissesi Gider Dağıtımı : 

S.P. İşv.Hiss.Gid.Yük.Oranı = S.P.;şv~ren1Hi~s •. Gid. 1Tutarı op am şçı ücret eri 

18.184.397 TL = 40.812.740 Işçi ücreti 

= 0.445 TL/işçi ücreti 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken S.P.İşv.Hiss. 
gider payları da şöyle hesaplanır 

GİG Yükleme İşçi 
Ücretleri 

S.P.İşv.Hiss. 
GİDER M1~KEZLERİ Oranı Gider Payı 

Toprak Hazırlığı 0.445 TL/işçi ücreti x 970.560 = 432.870.-
Ekim 0.445 TL/işçi ücreti x 687.480 = 306.616.-
Bakım 0.445 TL/işçi ücreti x 16.411.200 = 7.311.395.-
Hasat ve Depolama 0.445 TL/işçi ücreti x 10.480.000 = 4.664.080.-
Tamir.Bakım-Onarım 0.445 TL/işçi ücreti x 9.840.000 = 4.388.289.-
İş Vasıtaları 0.445 TL/işçi ücreti x 1.476.060 = 658.322.-
Servis Vasıtaları 0.445 TL/işçi ücreti x 948.040 = 422.825.-
Teknik Plan.Merk. 

TOPLAM 18.184.397.-

Fidan Üretim Malzeme Giderleri Dağıtımı : 

Fidan Üret.Mal.Gid.Yük.Oranı = Fidan üret.Malz.Gid.Tutarı 
Toplam Işçi Sayısı 

13.793.668 TL = 205 işçi 

• 67.286 TL/işçi 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken Fidan Üretim 
malzeme gider payları da şöyle h~saplanır 

GİG Yükleme İşçi 
GİDER MERKEZLERİ Oranı Sayısı 

Toprak Hazırlığı 67.286 TL/işçi x 35 = 
Ekim 67.286 TL/işçi X 30 = 
Bakım 67.286 TL/işçi x 60 * Hasat ve Depolama 67.286 TL/işçi X 55 = 
Tamir.Bakım-Onarım67.286 TL/işçi x 20 ı:: 

İş Vasıtaları 67.286 TL/işçi x 3 ı:: 

Servis Vasıtaları 67.286 TL/işçi x 2 ı:: 

Teknik Plan.Merk. 

TOPLAM 

Fidan üret.Malz. 
Gider Payları 

.2.355.010 .... 
2.018.580.-
4.037.160.-
3.700.730.-
l. 345.720. -

201.858.-
134.572.-

13.793.630.-



Sosyal Giderlerin Dağ~t~m~ : 

Sosyal Gid •. Yük.Oran~ ~ Sosyal Giderler Tutar~ 
İşçi Say~s~ 

10.226.500.TL 
~ 

205 işçi 

= 49.885 TL/işçi 

Gider merkezlerine dağ~t~lmas~ gereken 
lerinin paylar~ da şöyle hesaplanabilir : 

GİG Yükleme İşçi 
GİDER MERKEZLERİ Oran~ Say~ sı 

Toprak Haz~l~ğ~ 49.885 TL/işçi X 35 = 
Ekim 49.885 TL/işçi X 30 = 
Bakım 49.885 TL/işçi X 60 = 
Hasat ve Depo lama 49.885 TL/işçi X 55 = 
Tamir .B akım -Onar~ m 49.885 TL/işçi X 20 = 
İş Vasıtalar~ 49.885 TL/işçi X 3 = 
Servis Vas~talar~ 49.885 TL/işçi X 2 = 
Teknik Plan.Merk. 
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sosyal gider-. 

Sosyal Giderler 
Payı 

1.745.975.-
1.496.550.-
2.993.100.-
2. 7 43. 675. -

997.700.-
149.655.-
99.770.-

TOPLAM 10.226.500.-

Yağ ve Mazot Giderlerinin Dağ~tım~ : 

Yağ ve Mazot Gid.Yük.Oran~ = Yağ ve Mazot Gid.Tutarı 
Makina Adedi 

= 7.385.605 TL 
14 Mak. 

= 527.543 TL/Mak. 

Gider merkezlerine dağıt~lmas~ gereken yağ ve mazot 
gider paylar~ da şöyle hesaplanır 

GİDER MERKEZLERİ 

Toprak Haz~l~ğı 
Ekim 
Bakım 

Hasat ve Depolama 
Tamir.Bak~m-Onar~m 

İş V as~ talar~ 
Servis Vas~talar~ 
Teknik Plan.Merk. 

GİG Yükleme 
Oran~ 

527.543 TL/Mak. x 
527.543 TL/Mak. x 
527.543 TL/Mak. x 
527.543 TL/Mak. x 

Makina 
Adedi 

6 
3 
4 
ı 

TOPLAM 

= 
= 
= 

Yağ ve Mazot 
Gider Pay~ 

3.165.258.
ı. 582.629. -
2 • ı lO .172 . -

527.543.-

7.385.602.-
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Bakım-Onarım Giderlerinin Dağıtımı 

Bakım-Onarım Gid.Yük.Oranı = Bakım-Onarım Gid.Tutarı Mak.Ekip.Adedi 

2.066.737 TL = 83 

= 24.900 TL/Mak. 

Gider merkezlerine dağıtılması gereken Bakım-Onarım 
gider. paylarını da şöyle hesaplayabiliriz : 

GİDER MERKEZLERİ 

Toprak Hazırlığı 
Ekim 
Bakım 

Hasat ve Depolama 
Tamir.Bakım-Onarım 

İ ş V ası ta ları 
Servi Vasıtaları 
Teknik.Plan.Merk. 

GİG Yükleme Mak.Ekip. 
Oranı Adedi 

24.900 TL/Mak. x 
24.900 TL/Mak. x 
24.900 TL/Mak. X 
24.900 TL/Mak. x 

24.900 TL/Mak. x 

27 
9 

18 
25 

4 

TOPLAM 

Bak::ı..m-Onarım 

Gider Payı 

= 672.300.
= 224.100.
= 448.200.
== 622.500.-

= 99.600.-

2.066.737.-

Eskişehir Orman Fidanlığına ilişkin bu verilere daya

narak, I.gider tablosunu aşağıdaki gibi düzenıeyebiliriz : 



ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK M!JDURLÜGU 

I. GİDER DAGITI!il TABLOSU 

İŞLEJ~ GİDER MERKEZLERİ 
GİDER TURLERİ TOPLAM DAGITD4 Toprak Hasat ve 
GİG 'NRLERI (TL) ÖLÇÜLERİ Hazırlığı 

Ekim Bakım Depolama 

Direkt Hammadde ve Malzeme Gid 11.104.383 - ll. 104.383 

Direkt İşçilik Giderleri 86.659.807 10.871.369 9.248.625 49.518.000 17.021.813 

E<ldirekt Hammadde ve lıialzeme Gid. 14.460.910 Direkt 5.360.707 5.026.124 402.000 3.672.079 

Yağ ve Mazot Giderleri 8.160.570 Direkt - - - -
Sulama Tesis Giderleri 3.363.936 Direkt - - 3.363.936 

Suttdurma-Garaj Giderleri 6.033.184 Direkt - - - -
Yenileme Giderleri 1.198.446 Direkt - - - -
Isınma Giderleri 1.410.420 Direkt - - - -
BUro Kırtasiye Giderleri 406,121 Direkt - - - -
PTT Giderleri 295.242 Direkt - - - -
Vergi Resim Harç Giderleri 84.600 Direkt - - - -
Endirekt İşçilik Giderleri 76.054.768 İşçi sayısı 12.984.965 11.129.970 22.259.940 20.404.945 

S.P.İşveren Hissesi Giderleri 18.184.397 İşçi ticretleri 432.870 306.616 7.311.395 4.664,080 

Fidan Üretim Malzeme Giderleri lJ .387. 54 7 İşçi sayısı 2.285.675 1.959.150 3.918.300 3.59lı775 

So8ya1 Giderler 10,226.425 İşçi sayısı 1.745.975 1.496.550 2.993.100 2.743.675 

Enerji Giderleri 13.665.800 Öngörillen yUzde 409.974 273.316 2.733.160 6.832.900 

Makina ve Ekipman Amortisman Gid. 11.400.000 Mak.Elcip. Adedi 3.621.156 1.207,062 2.414.124 3.352.950 

Tesislerin Amortisman Giderleri 3.500.000 Kap.a1an (m2) 873.177 873.177 873.177 873.177 

3.665.568 
2 302.663 1.849.606 Binaların Amortisman Giderleri Kap.a1an (m ) - -

Yağ ve Mazot Giderleri 7.385.602 Malc,Eldp,adedi 3.165.258 1.582,629 2.110.172 527.543 

Bakım-Onarım Giderleri 2.066.700 Mak.Eicip. adedi 672.300 224.100 448.200 622.500 

I. GİDER DAGI'rnı: TOPLAMI 124·250.226 31.854.720 24.078.694 48.827.526 49.135.230 
-

TABLO ~ 13- I.GİDER DAGITIM TABLOSU 

HİZMET GİDER 

Tamirhatta İş 
Bakım-Onarım Vasıtaları 

- 4.672.008 

6.033.184 

- -
- -
- -
- -
- -

7.419.980 1.112.960 

4.388.289 658.322 

1,306,100 195.915 

997.700 149.655 

1.366.580 -
- 536.472 

6.482 -
1.345.153 -

- 99.600 

22.863.468 7.424.932 

MERKEZLERİ 

Servis 
Vasıtaları 

3.488.562 

1.198.446 

-
-
-
-

741.998 

422.825 

130.610 

99.770 

-
268.236 

-
-

6.350.447 

Teknik-Plan. 
lama ller_lce~ 

1.410.420 

406.121 

295.242 

84.000 

2.049.870 

810 

168.146 

4.415.209 

1)) 
ro 



I. Gider dağıtımının yevmiye kaydı 

-------------- 1 ---------------
İŞLEM GİDER MERKEZLERİ Hs. 

- Toprak Haz. 
-Ekim 
-Bakım 
- Hasat ve Dep. 

.31. 854.720. -
24.078.694.-
48.827.526.-
49.1.35.230.-

HİZMET GİDER MERKEZLERİ HCJ. 

- Tamirhane 
Bakım ;Onarım 

- İ ş Vasıtaları 
- Servis Vasıt. 
- Teknik-Plan. 

Merkezi 

22.863.468.-
7.424.9.32.-
6 • .350.447.-

4. 415 • 2 09 • -

GENEL İMALAT GİDERLERİ Hs. 

-------------------- 1 --------------------

89 

153.895.370.-

41.054.856.-

194.950.226.-
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F- II- GİDER DAGITIMI: 

Genel imalat giderleri gider yerlerine da[:ıtıl-

dıktan sonra, yani birinci da{ıtım yapıldıktan sonra, 

hizmet gider merkezlerinde toplanan giderler bu her hiz-

met gider merkezlerinden içlem gider merkezlerine da~ı

tım yoluyla aktarılır. İçte bu gider dağıtımına da ikin

ci gider de.[ıtımı denir. İkinci dat;ıtım sonucu, tUm ge-

nel imalat e_;iderleri, i~,lem gider merkezlerinde topJ.aı1.,.. 

mış olur. 

Hizmet gider merkezlerinde to plan an giderlerin, 

işlem gider merkezlerine dağıtımı, ilk clağıtımda olduğu 

g ibi va do~rudan do~ruve va da da~ıtım ôlçlileri aracılı-
"' ,__. - ..... Lo" '-"' 

ğı~rla yapılır. Daha sonra, mamul ve hizmet iJ.ret im tekni-

ğinin dağıtımından sağlanacak ~rerlar, üstlenilecek gı

derler •••• vb.gibi durun:. ar göz önünde bulundurularak de.

ğıtım yöntemlerinden birisi tercih edilir. 

Eizmet e;ider merkezlerinde toplanan giderleri, 

işlem gider merkezlerine dağı tma da kullanılan yöntem

ler ise şun1ardır{75): 

i- Basit {doğrudan doğruya) Dağtım Yöntemi, 

ii- Kademeli Da~ıtım Yöntemi, 

iii- Mat e mat ik (Denklem) Dağı tım Yöntemi, 

iv- Planlı {Standırt) Dağıtım Yöntemi. 

(75) A.g.k., s.352. 
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Biz çalışmamızda; hizmet gider merkezlerince 

öteki hizmet gider merkezlerine sağlanan hizmetleri de 

kısmen göz önünde bulundı.:ı.ren, kedemeli de[ıtım yöntemi-

ı:i kullandık. 

BilindiLi gibi bu yöntemde, cenellikle en fezle 

sç~rıda hizmet cider merkezine hizmet sa~leyan hizmet c:i-

~er merkezlerinin da~ıtımı ile ba~lanır ve sonra kedeme 

kedeme deva:ıı e dilerek, en az se.;_· ı de hizmet gider merkezi-

ne hizmet sunan hizmet gider merkezinin giderlerinin da~ı-

tı:nı,yle son bulur. Yelnız burc:da dikkat edilmesi g:ereken 

nokta:~ı; r,ideri dr,ğıtılan hizmet t;id.er merkezi, kendisi-

ne hizmet sunulmus. bile olsa, kendisine cider decıtılma-

me,sı olu:;turur{76). 

Örneğimiz dekj_ :Eskişeh:iı" :r:'idenlığı hizmet c ider 

ı - 0 0 "d ı 0 0 ı , ı• d V _t 
00 

,J,. 
0 

•• merı:;:ez.Lerının t:;ı er er ını ;:aeter:ıe ı egı -ı;ım .)'011 ve::ııne c; o-

0 ı 0 d , ı 0 ı • ld ~ V t • 0 ~ 0 0 

re ıç em cı er merKesıerıne şu şe~ı e cegı aoı~ırız. 

Dağıtım Anahtarlarımız !se Şöyledir 

İşçi Akaryakıt Çalışılan 

GİDER MERKEZLERİ Sa;z::ısı ~ lt2 Gtin 

Toprak Hazırlığı 35 24.213 90 

Ekim 30 9.065 90 

Bakım 60 7.600 2~0 

Hasat ve Depolama. 55 3.026 90 

Ta.mir.Batım-Onarım 20 298 

İş V ası ta.la.rı 3 23.596 240 

Servis Vasıtaları 2 18.616 313 

Teknik.Plan.Merk. 252 

205 İşçi 86.116 lt. 1613 GUn 

(76) A.g.ko, s.356. 



II. GİDER DAGITIM İLİŞKİ TABLOSU 

HİZMET GİDER MERKEZLERİ İŞLEM GİDER MERKEZLERİ 

HİZMET GİDER MERKEZLERİ 
Tamirhane iş Serv. Teknik Plan Toprak Ekim Bakım Bak:.Onar. Vasıt Vasıt. Merkezi Hazırlığı 

Tamirhane Bakım-Onarım % 19 % 15 % 20 % 16 % 5 % 5 % 15 

İş Vasıtaları o % 27 % 20 o % 28 % ll % 9 

Servis Vasıtaları % 9 % 2 % ı o % 18 % 15 % 29 

Teknik Planlama Merkeci % 19 % 15 % 20 % 16 % 5 % 5 % 15 

Hasat ve 
Depolama 

% 5 

% 5 

% 26 

% 5 

\0 
1\) 
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ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜGÜ 
II. DAGITIM : Kademeli Dağıtım Yöntemi 

İ~LEM GİDER MERKEZLERİ HİZMET GİDER MERKEZLERİ 
Tamir. Teknik: 

GİDER t4ERKEZL.SRİ TOPLA..'\i Toprak Ekim Bakım 
Hasat ve İş Servis Bakım Planlama 

GIDER IDRLERI (TL) Hazırlığı Depolama Vasıtaları Vasıtaları Onarım Merkezi 

Direkt Ham.ve Malz.Gid. 11.104.383 - 11.104.383 

Direkt İşçilik Gid. 86.659.807 10.871.369 9.248.625 49.518.000 17.021.813 

I.Gider Dağıtım Toplamı 194.950.226 3 ı. 854.720 24.078.694 48.827.526 49.135.230 7.424.932 6.350.447 22863468 4415209 

II.Gider D~ıtımı : 

Teknik:-P1an.Merkezi 4.415.209 291.960 291.960 778.560 291.960 778.560 1.015.497 966712 ( 44 15209) 
(Çalışılan güne göre) o 
Tamir.Bakım- Onarım 22.863.468 2.017. 620 2.017.620 5 .379.843 2.017.620 5.380.643 7.016.834 (23830180) -
(Çalışılan güne göre) o 
Servis Vasıtaları 6.350.447 2.750.790 2.357.820 4.715.640 4.322.470 235.858 ( 14. 382_. 7_7_8) 
(İşçi sayısınagöre) o 
l; V ası ta1arı 7.424.932 7. 62 ı. 526 2.853.390 2.392.452 952.825 (13.819.793) 
(Akaryakıt 1t.göre) _Q_ 

-
II.Gider Dağıtım Toplamı 41.054.856 12.681.896 7.520.790 13.266.495 7.584.875 

İ~lem Gider Merkezlerinin 
Toplam GİG · 194.950.226 44.536.616 31.599.484 62.094.021 56.720.105 

TABLO ~ 14- II. GİDER DAGITIM TABLOSU 

- ·-

\0 
\,.) 
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II. Gider dağıtLmına ilişkin yevmiye kaydı da şöyledir 

------- t --------
İŞLEM GİDER MERKEZLERİ Hs. 

- Toprak Haz. 
-Ekim 
-Bakım 

:... Hasat ve Dep. 

12. 681.896. -
7.520.790.-

13.267.295.-
7.585.075.-

41.054.856.-

HİZMET GİDER MERKEZLERİ Hs. 

- Tamirhane 
Bakım Onarım 

- İş Vasıtaları 
- Servis V asıt. 
- Teknik-Plan. 

Merkezi 

22.864.268.-
7.424.932.-
6.350.447.-

4.415.209.-

1--------

41.054.856.-
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G- ±_~I. GİDER DAGITJJ.:I: 

Birinci ve ikinci gider dağıtım sonucu işlem 

gider merkezlerinde toplanru1 genel imalat eiderlerinin, 

bu gider merkezlerinde ime.l edilen me.mullerin me.liyetine 

;yüklenmesi i:;;lemi, UçUncU gider da[:ıtımını olusturux. 

Üçüncü gider dc:[;ıtı:nındc. genel ime-lat Giderleri

nin imel edilen m2nullere yüklenmesi, her bir i::;;lem mer

kezi için belirlenen fe.2liyet hecinı ölçülerine da;;canarak 

yapılır ( 77). Oy sc. fide.nl ıklarde aynı safhada b ir b ir ine 

benzeme~cen birden fazle fidan üretimi yapılmaktadır. 

Başka bir deyis.le, ayn1. anda bir kaç tUr m::>..:n:.ü birden 

fazla setıda ez maliyet türüyle imal edilmektedir. Bu 

durumda, safllenın toplam maliyetleri, üretilen fidan mik

ta::!:·ına bölünerek ortalamc: bir fidanın bi:!. ... im meli:"eti bu-

lım ur. 

Üretilen her b ir fidan türUne ilişkin işlemlerin 

büyük bir çoE.;ı.mlu~~u, birbirine benzemekle birlikte, bazı 

tUrler farklı ya da ek işlemleri zorunlu kılar. Bu ve bu

ne benzer nedenlerlhe ortalema birim maliyetin yetersiz 

kaldığı durumlarda, basit istatistiki katsayılar geliş

tirilerek maliyetler belirlenir. Basit istatistiki kat

seyılar yönteminde, maliyet dönemi başlamadan önce, üre

tilen her bir fidan tli.rünün imalatı ve maliyetleri ince

lenir ve daha sonra, ortak payd.a olarak kullanılan kat sa-

(77) A.g.k., s.389. 
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yıların belirlenmesi amacı~{la fidan türlerinin maliyet

leri Ye imalat biçimleri karşılaştırılarak göreli (nis

pi) önemleri belirlenir. Üretilen fidan türlerinin nis

pi önemi, safhadan safheşa değişebilir ya da tüm imalat 

seShaları için değiç.me~·ip sabit kalabilir(78). 

Yukarıda yepmış oldu,zumuz bu açıkla:nale.r doğrul

tusunde., Eskişehir Orman Fidanlığına ait örneG;imizi be.-· 

sit ketsa5'ılar yönteı:ıine göre III. gider de.ğıtım tablo

sunu aşağıda görtHdt5.ğü e:;ibi düzenle;rebiliriz: 

Örneğimizde ibreli, tüplU ve yapraklı fidan Ure

tilmektedir. Katsayıları ise safha maliyet sistemine gö

re se.ptadık. Üretilen fidanlar; toprak he.zırlığı, ekim, 

balcım, hasat ve depolama olmak üzere dört üretim safha

sından geçmektedir. Bu üç tür fidanın üretim safhaları..'1-

da ki Uretim eylemlerinin zorluguna göre nispi katsayı

lar verilmiştir. Eu katsc.:rılar en yüksek lO dan başlaya

rak eşağıya doğru gitmektedir. 

(78) A~g.k., s.646. 
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Fidan Toprak Ekim Bakım 
Hasat ve 

Türü Hazırlığı Depolama 

İbreli ı 2 1 3 
Tüplü 5 8 3 1 

Yapraklı 3 10 4 4 

Her bir safhanın yıllık maliyetleri de şöyledir 

GİDER TÜRLERİ 
Toprak Ekim Bakım 

Hasat ve 
Hazırlığı Depolama 

Direkt Hammadde 11.104.383 

Direkt İşçilik 10.871.369 9.248.625 49.518.000 17.021.813 

Genel İmalat Gid. 44.536.616 31.599.484 62.094.021 56.720.105 

TOPLAM 55.407.985 51.952.492 lll. 612 • 021 73.741.918 

Her bir fidan türüne ilişkin imalat miktarları da, 

şöyledir 

Fidanın Türü 

İbreli 

Tüplü 

Yapraklı 

Üretilen Fidan Miktarı 

53.103.400 

1.441.000 

545.300 

Adet 

Adet 

Adet 

Yukarıdaki verilerden hareketle, Eskişehir Fidanlığın

da üretilen, fidan türlerine ilişkin Tartılı Ortalama İmalat 

Miktarı Tablosunu ve III. Gider Dağıtım Tablosunu şu şekilde 

düzenıeyebiliriz : 



Fidan 
Türü 

-İbreli 

Tüp1ü 

Yapraklı 

TOPLAM 

Üretilen 
Fidan 

· Mik. (Adet) 

ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK ~IÜDÜRLÜGÜ 

TARTILI j]iALAT KATSAYILAR TABLOSU 

TARTILI DlALAT KATSAYILAR 
Toprak . Hazırlığı Ekım Bakım Hasat ve TOPLAM Depolama 

53.103.400 (ı) 53.103.400 (2) 106.206.800 (1) 53.103.400 (3) 159.310.200 371.723.800 Adet 

1.441.000 (5) 7.205.000 (8) 11.528.000 (3) 4.323.000 (1) 1.441.000 

545.300 (3) 1.635.900 (10) 5.453.000 (4) 2.181.200 (6) 3.271.800 

24.497.000 Adet 

12.541.900 Adet 

55.089.700 61.944.300 123.187.800 59.607.600 164.023.000 408.762.700 Adet 

TABLO ; 15- Tartılı Ortalama İınalat Miktarı Tablosu 

\0 
CD 



Toprak 
Hazırlığı 

(1) Her Safhanın Toplam Maliyeti 55.407.985TL 

(2) Her SafhanJ.n Toplam Katsayısı 61.944.)00 

(3) Katsayı Başına lllaliyet 0.89448 TL 
(l.Satır/ 2.Satır) 

(4) İbreli Fidanın Katsayısı ı 

(5) tbreli Pidanın Maliyeti 0.89448 TL 
(J.Satı~ x4.Satır) 

(6) Tüplü Fidanın Katsayısı 5 

(7) TUplü Fidanın Maliyeti 4.4724 TL 
().Satır x6.Satır) 

(8) Yapraklı Fidanın Katsayısı J 

(9) Yapraklı Fidanın Maliyeti 2.68)2 TL 
(J.Satırx8.Satır) 

Dağıtılan Toplam !malat Maliyeti 

ESKİŞEHİR ORMAN FİDANLIK 1lliDÜRLÜGÜ 

r.tALİYET TABLOSU 

İlllALAT SAE'HALA..tı.I 

Ekim Bakım 
Hasat ve 
Depolama 

51.952.492TL 111.612.021TL 73.741. 918TL 

123.187 .soo 59.607.600 164.02).000 

0.42173 TL 1.87245 TL 0.44958 TL 

2 ı J 

0.84346 TL 1.87245 TL 1.)4874 TL 

8 J 1 

3.37384 TL 5.61735 TL 0.44958 TL 

lO 4 6 

4.217) TL 7.4898 TL 2.69748 TL 

TABLO ; 16- III. GİDER DAGITIM TABLOSU 

Toplam Fidan 
Birim !malat 
lılaliyet Miktarı 

4.95913 TL 5).10).400 

13.91)17 TL 1.441.000 

17.08778 TL 545.300 

Toplam 
Maliyet 

292.714.416 TL 

263.346.664 TL 

20.048.878 TL 

9.318.874 TL 

292.714.416 TL 

"' "' 
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{TABLO: 16)'da görUlebileceği gibi, her safhe.-

nın toplam maliyetleri, her safhc,nın toplam katsayısı-

ne.. oranlanarak, ke:t s aşı ba~'ırıe b irim mel iyetler bulun-

muçtur. Iulmi.lÇ' o1d:ı2umuz bu birim mc:.liyetleri; ibreli, 

tU:pl E ve ~~arral:lı f iclsr:.lc:ı--ın to rra.k hsz ırlı~;ı, 1 • 
e.r::ım, 

bakı~, haset ve depolama sefhelarınd2ki katsayılarıyle 

i.2li:-et teb1os·:...'_rr:..ln (5). setırınelE ibreli fidanın toplBm 

birim mE,liyeti 4. 95913 ?1, {7). ee.tırında tUplU fidanın 

topJ.e.m birim meli~'eti 13.91317 Tl ve (9). se.tırınc~aki 

yapralü:ı.. fi;::l.anın toplam birim msli~~eti de 17.08778 Tl 

olarak bulın!_mw;tur. Dahe sonra; ibreli :i:idanın toplam 

birim meli~"et i 4. 95913 Tl ile li.retim miktarı 53.103.400 

adet, tUplU fidanın toplam birim mcüiyeti 13.91317 J:'l ile 

tiretim miktarı ı. 441.000 adet ve J-apra.kl:ı.. fidenın topla.m 

birim maliyeti 17.08778 ı:L'l j_le Uretim miktarı §45.300 

c-det çarp:ı.lera.k, ürü.nJer:in tople-m ma.liyet i bulunmuştur. 

Buna göre; ibreli fidenın toplam maliyet i 263.346.664 Tl, 

tUplU fidenın toplem. mE:ı.liyet i 20.048. 87f; Tl ve yapraklı 

fide.nın toplam mali~'eti de 9.318.874 Tl olmakte.dır. De.ğı-

tarak bulduğumuz, ibreli, tüplü ve yapral:lı fidanların 

lliali~retleri toplaını 292.714.416 'I'l, yani tüm saflınlarda 

oluşan toplam maliyetlere eşittir. 
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Her bir safhaya yilklenan maliyetler ile,bir safhadan 

ötekine devredilen maliyetlere ilişkin yevmiye kayıtları şöyledir 

1 
TOPRAK HAZIRLIGI-İillALAT Hs. 55.407.985.-

EKİM-İMALAT Hs. 51.952.492.-

BAKIM-İMALAT Hs. 111.612.021.-

HASAT ve DEPOLAMA-imALAT Hs. 73.741.918.-

DİREKT HAifıUADDE GİDERLERİ Hs. ll. 104.383.-

DİREKT İŞÇİLİK GİD~RLERİ Hs. 86.659.807.-

GENEL İMALAT GİDERLERİ Hs. 194.950.226.-

Direkt Hammadde,Direkt İşçilik ve Genel 
imalat Giderlerinin imalat Safhalarına 
Yüklenmesi. 

1 
EKİM-İMALA T Hs. 

TOPRAK HAZIRLIGI-TidALAT Hs. 

Ekim safhasına devredilen tüm fidan
ların toplam maliyeti. 

1 ------
BAKIM-İMALAT Hs. 

EKİM -iMALAT H s. 

Bakım safhasına devredilen tUm fidan
ların toplam maliyeti. 

1 -------
HASAT ve DEPOLAMA-İIIIJ:ALAT Hs. 

B AKIM -İMALAT Hs. 

Hasat ve Depolama safhasına devredi
len tüm fidanların toplam maliyeti. 

1 

55.407.985.-

107.360.477.-

218.972.498.-

İBRELİ FİDAN STOKLARI Hs. 263.346.664.-

TÜPLÜ FİDAN SOTOKLARI Hs. 20.048.878.-

YAPRAKLI FİDAN STOKLARI Hs. 9.318.874.-

55.407.985.-

107.360.477.-

218.972.498.-

HASAT ve DEPOLAMA-İMALAT Hs. 292.714.416.-

İma1atı tamamlanan fidanların toplam 
maliyetinin mamul stok1arınadevri. 

1 



.ADI -· 
DJIUKI ~EKLİ 

: FİDAn ü:'tT t ~İ 

Al,lACI : Eskişehi·r Orman Fidaı1lığının !~uruluş 

.Amacı: 

ı. Or::nen içi, orman dıs<ı ağaçlandırmalarla yapa~r 

gençleştirme ve erozyon kontrol alanlarının her türlll 

fidm1 gereksinimlerini karşılamak, 

2. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile hı:lkın ox

man ağacı fidan isteklerine cevap vermek, 

3. çevre gereksinmelerine göre yapraklı ve özel 

kaplarda tüplü fidan yetiştirmek, 

4. Her tUrlU park ve sUs bitkiBi fidanları ile se

ra~bitkilerini halkın yararlanmasına sunmak, olarak sap-

tanmıştır. 
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F'İD.AELIGTh YÜZÖLÇÜ1'IÜ : 1706.40 Dekar 

ÜHET İM KAPASİTES İ : 767. 50 Dekar 

KURJLms' T.ARİüİ : 3116 Sayılı Orman Kanununun 82. 

maddesine göre ve 8l.maddesine dayanılarak 1.6.1937 yı

lında kurulmuş. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük fidan-

ı 
~ . 

ıgıaır. 

ÖRGÜ':rSbL Ki.J:b.ULUŞTAKi J.:EF~t : Eskiçe.hir Ormsn Fidanlığı, 

organizasyon şemasında 'I·arım ve Orme.n Eakan.lıcı Orman 

Genel KüdürlüğU Eskişehir Orman Bölge MLWUrlüğüne bağlı 

Eski~: ehir Orman Fidanlık ELidürlüğü olarale yönetilmekte-

dir. 

BÜTÇE Sİ : Döner Sermayece karşılanmaktadır. 

: Kuruluşunu takip 

eden birinci yılda, 18.3.1938 yılında, ilk üreti:ı~ çalıç

malarına başlamış, 1939-1940 yıllarında da fidsn dağıtı-

mı gerçekleştirilmiştir. Kayıtla.rdan, dağıtılan bu fidan

ların tamamının resmi kuruluşlara verildiği a~laşılmakta-

dır. Bugün ise, fidan dağıtımı; Kamu kurum ve kurulu::;;la

rına, Askeri Birliklere, Özel kişi ve Kurnlus:la.ra, Okul

lara bedelli ve bedelsiz olarak yapılroe~tadır. 
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2- FİDJU,LIGTI~ 1986 YILI EKİili Jü,Ju:I CETVELİ 

I' ARS't::L 1~0: 

3 

4 

5 

5 

6 

1 

8 

9 

lO 

12 

13 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

ll 

9.10.11.12 

14.15 

TOPLAM : 

EKJıi Pl.PJ.\ I(m2) 

6900 

1700 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

7000 

10000 

9000 

10000 

10000 

10000 

;toooo 
7000 

36000 

15300 

215700 m.2.., 21.157 Ha. 
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3- l1'İDPJa,n:TA ÜI·C:/L'İL.El\ ORli.Jil: AU1\CI ve AGLÇÇ]]:~ll.RI 

T.AKTI.i 

coı; L'EHE .A 

F JJ.,.J. İL Y li 

Ct.JIP..E SSA CL .AB 

Alt Familya 

Thujoideae 

Alt Familya 

CUPHE SSO İDE iili 

TÜRÜ 

TAXUS BACC.AT.A(Adi lorsuk) 

T.B. var fastigiata avrea 

Jill.lli S E OI:.laO:ÜL LER İ.Al: A ( Ulu dağ ) 

.AEİES NORDE.AKI\ İAK .A(D. Karadeniz) 

AB İES EAVİ-TROl\.Aj(KazdağJ.) 

PİCEA ORİGl\T.ALİS(Doğu L) 

IİCEA FUl~CELS(I~avi L) 

CEDRUS LİBAt İ(Lübnan) 

CERDJS ATLliliTİCA(Atlas) 

C.A.var. GLAVCA(Iiavi .Atlas) 

P .:iıJ us s:~1 uB sT H is 
P.İl\US EİCtt\A Var PALLASİAi.:.A 

Var Pyramiolat a 

Var Seneriana 

l' .N. var Seneriana TavşanlJ. 

P.K.var Pyramiolata TavşanlJ. 

:PİI\US STROBUS(Veymut) 

TEUS.A OR İEET .AL İS (Doğu) 

THUSA ORİEhTALİS Avrea{.Altuni) 

THUS.A OliİEl:TALİS Globosa(Top) 

C. SEM.PERVİH.I:a;s Var Pyramidalis 

{Ke.raservi) 

C • .ARİZOKİCA Var .Glavca(Mavi Servi) 

Alt Familya juı;İ1?ERUS S.ABİ1;.A(Sabin .ArdJ.cJ.) 

jUNİPEROİDE.AE juı; İPERUS OXYCEDRUS(Katr;n .ArdJ.cJ.) 

jın~ .İPERUS V .İR G İi\f İ.AkA (Kurşun Ka

lemA.) 



TAKIM 

LARİETALES 

ROS.AI.ES 

ROSlı.LES 

.AIJ G!OSPERM 

TAfu.ARİCACSA 

S .Al: İFRAGAU.G AE 

ROSACEJill 

Alt Familya 

Prunciedeae 

Alt FaınilJre. 

SF İRAEO İITBlili 

I AP İL İOI~ ACE AE 

Alt Familya 

C.AE Slı.L T İl~ İAI-

DEtıE 

l AI İL İOl: AT .AE 
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TÜRÜ 

T lı!.:J.TOX GEEL:JJ: ICA (Ilgın) 

FEİL.ADELIEUS ·COROH.ARİUS 

(Filbahri-~alancı Yase~in) 

RİEES RUBEUL(Frenk Üz U.mü) 

RİBES Gf~.ASu.LLARİA{Bektaşi 

Üzümü) 

Rubus Cavcasicus(Böğürtlen) 

ROSA CAl~ İl:;.A(Kuşburnu) 

lı."LSPİLUS GERI·,::LIİC.A(Da[; ffiu~-

mula) 
COTOl~E ASJ:ER 1WIJ1:ULlı...ii. İ.A 

CE..ATE GUS DE İCLTAL İS { Yemişgen) 

FYR UK E1P.E Gl; İe'OIİA{Ahlat) 

lJALUS SYiıVE.STRİS(Yabani elma) 

1I.ALUS FLOEİEUKD.A{Süs Elınası) 
CYDOl~ İA jJı.poı; İC.A(japon Ayvası) 

(Chaenomeles japonica) 

IBillZUS CERİSll'ERA{Süs Eri[;i) 

FR uTiUS AlCiGDJı.l, US (Badem) 

l'Eül~US lüAI:.ALEP(lliahlep) 

SFİR.AEA h"YFERİCİI''OLİA 
(Beyaz çiçekli İspirya) 

CERCİS SİLİ(VASTRUI.:(Erguvan) 

GLEDİTSCEİA TRİAC.Al:TEOS 

{Amerikan Galiçyası) 

.SOPEOR.A jAPOl\ İCA 

ROB İN İA PSEUDOACACİA(Yalancı 

.Akasya) 

EİBİBCUS ROS.A .SİET~l~SİS{Çin Gülü) 

CYTİSUS LIABURNUM(Adi Sarısalkım.) 

. ROBİNİA GLOBOSA(Top Akasya) 



T.AKJ1·1 

EYRTALES 

GOLU1;:EİPERt.L 

TE EEB İl~T EALE S 

T UB İFLORAE 

FAI1'iİLYA 

EIBAGhACEJ.E 

1Jı.L VA CE J. "P 

TİLİACBAE 

S İl.:J-ill O UB A CE 1-J!ı 
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TÜRÜ 

GEN İST .A T İLJCI'OR İA 

(Boyacı Katır tırnağı) 

Spartum j·unecum 

CALYCOTOI.ili VİLLO.Sli 

(Tüylü Keçiboğan) 

COLUTEA .A?CDOICLSC"Bl.S 
,, ç 

(Patlangaç calısı-Ys-

lancı Sinarneki) 

L.1IOE~f'LA F'HT.EL' İCOSJ. (Ya

lancı çivit) 

ELAE GUUS Al\GJSTİPOLİ.A 

(Ku~ iğdesi) 

EİSDUCUS SlnİACUS{Ağaç 

liatmi) 

TİLİA IJ.'Ol.ISI~·:.rosA 

TİLİA CORDOTA(Küçük Yap

raklı İhlamur) 

KOELREVT3RİA l) .PJ~ İCULJ,T..A 

(Güney Kandili) 

Aa-ER PLACL'Ol\OİDES 

(Ç.Y. Akçaağaç) 
.ACEH RE GilliDO 
(Dişbudak Y.Akçaağaç) 

EİPPOCASI'J~LACE.AE .AESCULJS EİPPOCAS'I'AlJ3 uJ:J 
(E. Çiçekli Atkestanesi) 

UI.J3E LL İFLORAE 

.ARJJ..ı İ.ACE 1ıE 

B İGtJOl\ İACEJıE 

.AESCüLUS CAFJ\EA(Kırmızı 

ç • .Atkestanesi) 

CORHUS S.PJ\ GUİKEA(SUs kı

zılcığı) 

EEDERA HELİX{Adi Orman 
sarmaşığı) · 

C.ATALP.A BİGNOIJİDES 



T.AKIM 

COIIJTOR T .AE · 

LİGUSTHAJ,ES 

RIJBİALES 

SACİCALLS 

FAGALES 

ju GL.lmDALE S 

TRİCOCC.AE 

FAMİLYA 

b UDDLE İACE .AE 

OLEACE.AE 

CAIRİFOI,İ ACBAE 

SAL İCAC'BliE 

BETULACE.AE 

FAG.AC"BAE 

hlOE.ACEAE 

BUXACEAE 

PLAT.ANACE.AE 
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TÜRÜ 

BUDDLEİA D.AVİDİİ(Kele

bek çalısı) 

:PR.AXİ!:JUS EXELSİOR(.Adi 

Dis~budak) 

FR.Ai~ ll·~ US JıJ; GJST İFOL İA 

(Sivri meyveli Amerikan 
Dişbudağı) 

LİilUS'l'Rl:i,I VULGARE (Adi 

Kurtbeğı) 

SYR İh GA VUL GAR İS (Adi 

Leylak) 
FORSYTEİA GİRALDİ.AkA 

VİLUFJ~Ul.~ OIULUS(Adi Kar

topu) 

SlıL1X 11iliYLOI:: İCA 

PO:FUL US P~B.A 

POT'ULJ S 1\ İGRA 

POIULUS EıliJ?HlAI İCA 

(Balzam Yabani K. ) 

S.ALİX r.=ATSUDP.l\A(Helezoni) 

BETULA PEEDr.JLA(Siğilli 

Buş) 

QVERCUS ROBUR(Seplı ~e

şe, Eski) 

Q. PUBESCENS(Tüylü,Kütahya) 

jUGLAl~S RE GİA(.Adi Ceviz) 

juGL.tJ~S h İGRA(Karaceviz) 

(;LLT !S .AUSTRALİS(.Adi Çit

lenbik) 

1lORUS JUJ3A rENPULA 

11ACCURA POh!İFERA 

B UX US SEIJPERV İREN S 

PLATAl\US ORİENTALİS 



TAKIM 

POLYC.AR1' İCAE 

FA1IİLYA 

(Rlü\.ALES) 
BERB3RİDACEAE 
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TÜRÜ 

BEPillERİS VULGP~İS{Adi 

kadın Tuzluğu) 

B.Vul.var • .Atropvrpuree. 

. 'A''OF u· ,, r vn· ··,o-r· UI' c·- h ' ;:,~ ·.ı:-~ .~., ı-h~ .,. ~ hı La onya 1 

Lavandula officinalis: 
Lavant in 
Evonynıus je.ponica: Taflan 
Evonymus japonica~avrea 
Syhmoricarpos Albus: İnci 

Bignonia Radicans: Acem 
Borusu 
Lonicera Cprifolium: 

. ı 

I-Ianmeli 
hlelia Azerderach: Tesbih 
Rosa Cannia: Kuşburnu 
Rosa Eultiflora: Sarılıcı 
gül 
Amp~lopsis Cordata: Ameri
kan sarmaşığı 
Pyracantha Coscinea: Ateş 
dikeni 
Spiraea Arguta: Keçi sakalı 
lı~alus Boccata: B.Çiçek. SUl 
E lması 
Prunus Seracifera: B.Çiçek 

Süs Eriği 
s. Orbiculatus: Kırmızı İnci 
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4- 111.AL i1'E T lJ1i; S URLAlı I 

Eskişehir Fidanlı[ında; tohum, orman ağacı fi-

denı, sUs ve salam bitkilerinin U.retimi ;yapılmaktadır. 

E.unlar için yapıla.n ciderle:rin ti..imü, birer maliyet vn-

sur.ıdur. Lu maliyetler, di..:zeı-ılenen bel.ce1erden tesbit 

eclilmektedir • .İl[;ili belgeler ise, Orman Genel LüdU.rlü--

G15'nt3n emrine gcire dUzenlenmel::ted.ir. ru nedenle, kulla-

nılan mali~·et unsurlecrınP ili:::_kin b eleeler, bUtün fidan

lıkla.rda aynıdır. Ealiyet unsurla.rına ilipkin belgeler, 

ekler bölümünde görülmektedir. 

Fidc.nlıkta hamroEdde ve malzeme alırııına iliskin a-

şamaları ve belgeleri kısaca şöyle özetlemek olurludtı:!:'. 

Gereksinim duyulan ham::ıadde ve malzeme için {EK:l)' 

de .:;öri:.Uen ttLUzum müzekkeresi" doldurulu.r. Gerekli yer-

ler imz a.landıkt en sonra {EK :2)' dekiır'Onay Belgesi :ı ı doldu-

rulare.k, Çat c:.cık Orma..'1 İşletme 1iüdl5.rl Uği5ne, yeni f'idan-

1 V h b ' • "d 0 1 l 0 
• •• '"tl",::l''u., ... ıgın mıL ase e sının ve o eme ış em_erının yrı.ru u ..... v.c;u ~ye-

re gidilerek onay belgesi ona~'letılır. Dah2. sonra onay 

belsesine dayanarak, yine bureda dolduruı-:_,_p imzalanan ve 

{EK:3)' de .Yer alan ":i.ialzeme ı·e.lep ~Pişin nin doldurulup im-

z al a."lmasıyla, ikinc i böl Urnde değindiğimiz şekilde set ınal-

ma işlemi yapılır. 

SatJ.n 2lınan hammadde ve malzeme, iate,Si Jr apan 

bölüme gönderilir. İsteği yecpan bölüm yetkilisi, alınan 

malzemeyi kontrol ederek, kullanılıp kullanılme.yece.ğına 

karar verir. Kullru1ılmasına karar verildi[inde, istenen 
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ha~~adde ve malzeme alınmış demektir. ~ayet alınan hem-

madde ve nı:alzeme istenilen nitelikte değilse, alım iç le-

mini 3Tapan ambe..r memu:nıne gerekli Fçıkla:ne_yı yaı:arak, 

a, P. ~ ı· "' t ..; "Y' ..; 1 m· e c ı· ·ı i -'U ;:_: -4--!.. -'~ .. u J. -· is·cer. A;::ıbar me::ıuru bunun Li.zerine, ham-

madde ve malserneyi aldı~ı yere g~tlirlip detiştirir. Fa-

kat aynı yerde detictirme işlemi yepılamadı~ında, ilk 

dUzej-! lenen bel ce i pt e.l eeLilir ve yeniö.en se.t ın Eüm2 ic->..J 

-
1 e.,...,,-_,ı· iç ı· Yı ırr·nıl'"'n i c ı e r;ıl e.,~ +eı.-,_,...,,.,~.L "'r1ı"Y' . J,.... ~- c ,1.-" Cd. - '~·' --'-- ,.L._._ ..l. V _,ı. .).... c. _;,. (,..._ ... _ • 

SUrekli buL.Lrıdurulm.E.sı gerekli hammadde ve mal-

zer.1eler, e:mb ard e dU:.:; enli b ir sekilde ı,rerleEt irilmistir. 
~· u ... ~ ..... 

A.;rrıcE fide.nlıkta hammedde e.mhc:.rı ile melzeme amberı aı .. T
·<J 

rıl!:ıı§ durumdrıdır. Laminaddeler soğuk have. depolarıne e.lı-

nır, malzemeler de malzelile ambarına yerle:tiriljr. Amba-

ra 3i1 ... i0i yapılan ham;:ne.dde ve melzeme için (BK:4) 'de gö-

rülen "Ayniyat Tesellüm 1:i:akbuzu'' doldurulur ve aynı ze.-.. 

~ • b 1 n•:-ı i,_. 1 •., 1 •.., me.nae bu e ge 1 ıaaııj_ıgın a ım ısJ.e:rt erınae ve e.mbar ka-

yıtlarında kullanılan deserli bir belc;edir. Gereksinim 

duyulan me.lzeme, ambarda mevcutsa, (EK:5) 1 de göriilen 

"İst em Ka);ıdıtr ve buna be.ğlı ol erek (EK:6)' da görülen 

'1 Çıkır;: J:>usule.sı" düzenlenerek, amb e.rde.n ma.lzem.e çıkışı 

;)rı:ı.pılır. Daha sonra ambara. giriş ve çıkışı ;y·apılan mal-

zer:·!elerin, ambar defterine kayd:ı. ;yapılır. Ambar defter 

sayfasına ilis-kin belge, {EK:7)' de görülmektedir. 

İşçilik ücretleri ve işçilik roiktarle.rının (sU..re

sinin} belirlenmesi, ikinci bölümde işçilik giderleri 

başlığı altında ele aldığımız gibi :ırapılmaktadır. Fakat 

kullanılan belgeler (EK:8)' de görülen puvantaj defteri 
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ve (EK:9)'da görülen fazla mesai kertlarıdır. İşçi sa

at kartları ile haftalık çalışma kartı özeti bu içlet-

mede kullanılmamaktadır. 

Fidan mali\·etlerinin nasıl sa.Dtandı~ıne. de.i"inme-
~ . - -

den önce, ficlanlılcte. liı .. et ile.:.:. fidenların tli.rleri belir-

tilir. Bu fidanle.r tUr ve ye.gları itibarıyle ~;.:5yle grup-

ı anü.ırılmıçtır: 

ı. ı + {) Karaça!Il Fidanı 

2. 2 + o Earaça.m li1 idanı 

3. ı + o Sed ir Fidanı 

4. 2 + o Se dir Fidanı 

5. ı + o Yapraklı Fidan (Küçük To huml ula.r) 

6. 2 + o Ye,praklı Fidan (Küçük Tohumlular) 

7. ı + o Yapraklı li' i dan (BUyük Tohumlular) 

8. 2 + o Yapraklı I<' i dan {Bü,ı•Uk 'J:'·ohumlular) 

9. 2 + ı Tüplü Fidan 

ı o. 2 + 2 Tüplü Fidan 

ll. 2 + 3 TU.plü Fidan 

12. 2 + ı Yapraklı Repikaj 

13. 2 + 2 Yapraklı Repikaj 

Eskişehir Orman Fidanlığında birim mali;}ret ler in 

hesaplanmasında ı.o Ha'lık alan, ıo.ooo adet fidan .gibi 

üretim birimleri gözönüne alınır. Ayrıca işçilik gider

lerinin belirlenmesinde, çok farklı ücret ödemelerinin 



113 

bulunması nedeniyle, toplam is;çilik giderleri tutarı, 

toplam fiili ücret ödeme sayısına bölünerek, bir gün

lük ortalame brüt Ucret bulunur. 

l>u işletmede maliyet unsurlarını; yatırım gj_der-

leri, personel giderleri payı ve amortisme.n giderleri 

pe.yı olu:;turmakte.dır. Eirim fidan mc.liyetlerinin sar~tan-

ms.sınde, e.ça[;ıda belirtilen Eç a~e.mE kulJ.anılm2ktadır. 

ı. Yatırım Giderlerine G]re: 

Öncelikle toprele hazıı .... lame_, tohum ekim, I.~rıl 

ve II.yıl bakım fealiretlerine ili:;kin giderler ayrı ay-

rı belirlenir. r;ah& sonı"a fidan tUr ve :'ıraşlerına ilif]kin 

Giclerler tesbit edilir. Örneğin: 1 + O ya~lı b:ir fidanla 

2 2 yaşlı fidan için yapılan feeli~retlere ilişkin gi-

derler birbirinden farklı oldusundan, giderlerin meliye-

ti a_yrı avrı belj_rlenir. Eer bir fidanın toplam malivet-v V 

lerinin% 5'i oranı!'lda bilinmeyen giderleri bulunur ve 

bu tutar toplam maliyete eklenerek, genel toplam maliyet-

ler bulunur. Eer bir fidan tUriiniin toplam mali2ret tutarı, 

fidan adedine böllliıerek, bir adet fidru1ın yatırım gider-

lerine göre birim meliyeti septanmış olur. 

2. Personel Giderleri Payı : 

Personel giderleri olarak 1 kadrolu personele bir 

yıl içinde ödenen maaş, sosyal s-ardıml&r, yan ödeme ve 

t2zminatlar, harcirahlar, ek çalışma ve tedavi giderleri

nin toplamı alınır. Daha sonra perso!lel giderlerinin ya

tırım giderlerine göre oranı bulunur. Birinci aşamada bu-
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11ll1an toplam birim maliyetlere, bu oranın uyguleuroası 

sonucunda bul:ınan maliyet pe_yı, ~·atırım giderlerine gö-

re bulunan birim bıeliyetleri eklenir. 

:L'ersonel [;iderleri payı Sf>8ğıdal\:i formUlle he-

saplenır: 

Personel Giderleri l'eyı Toplam P~rsonel Gid.Tuterı 
= 

Yı:ctırım Giderleri Tutarı 

3. Amort ismen Giderleri :FE yı: 

Amortisman giderlerinin hesaplanmasında, demir-

b S.? a ka~Tı tl ı her türl i.i bina, tesis, araç ve ekipmc-:JJ.lar 

ele alınır. Amortisman ore.nları; Orman Genel hli.idürlü[;i5-

nün emirlerine uyg·w:ı olarak, me.l~ina ve ekipmanlarda .% 20, 

tesislerde 5~ 10 ve binale.rda 5:; 4 olarak alınır. Personel 

giderleri payınıı1 hesaplanme.sında olduğu gibi, toplam 

amort isınan giderleri tut arı ,y-ı::.t ır ı m giderleri tut c:rınıo·. 

b:~il i . .'ı.nerek, smort i sman gider oranı bulunur. Dahıo~ sonra 

bu. oran ilk aşBx.e.c~e hesaplEman bir:l.m maliy-etlere uyc;ula-

nar ak amort isınan gider payı bul:mur. Arnort isınan cicier pe.-

yı da, yatırım giderlerine e;öre bulune.n birim oali~>etle-

re eklenerek topla:n birim fidan meli;ı,.et1eri bulu..rımuş o-

lur. 

Amort isınan gider pe~yı de, aşağıdaki formülle hesap-

lan ır: 

Amortisman Gider Payı • Toplam Amortisman Gid.Tutarı 

Yatırım Giderleri Tut arJ. 
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Eskişehir Fidanlı~ının 1986 yılı fidan birim maliyet 

hesapları ile ilgili bir kaç fidana ait Brnek,aşağıda görüldüğü gibidir. 

2- FİDAN ÜRETİMİ' 
2.1- 1+0 YAŞLI KARAÇAI11 FİDANI 

(ı.o ha.lık alan için) 

2.1.1- TOPRAK HAZIRLIGI 

2.1.1.1- SÜRÜM 

~ir ~şçi 4 iş saati (546x4) 
30 lt.motorin (197,16 x 30) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.1.2- YEŞİL GÜBRE EKİMİ 

130 kg.fig bedeli (175T1 x 130) 
2 işçi 4 er iş saati (2x4x546) 
5 lt.motorin (197,16Tl x 5) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.1~3- YEŞİL ~1:BRE SÜR~(u 

1 işçi 2 iş saati (546Tl x 2) 
34 1 t.motorin (M~ TRAC) 
1 işçi 4 iş saati 
30 lt.motorin 
:Bilinmeyen giderler 

2.1.1.4- RİPER+GRAHAl•I ÇEKİHİ 

1 işçi 2 iş saati (2 x 546) 
34 lt.motorin (34 x 197,16) 
3 işçi 2 iş saati (3x2x546) 
16 1 t. motorin(DA) (16x197 ,16) 
~ilinmeyen giderler (% 5) 

TOPLAM 

TOPLAl·i 

TOPLAM 

TOPLAM 

2.184 
5. 915 

405 

8.504 

22.750 
4.368 

986 
1.405 

1.092 
6. 703 
2.184 
5.915 

795 

16.688 

1.092 
6. 703 
3.276 
3.154 

711 



2.1.1.5- Gtl:BBELEME 

25 ton ahır gübresi (25 x 6000) 
6 işçi 1 iŞgQnü(gübre atma) 6 x 4367 
40 lt.motorin (gübre atma) 40 x 197,16 
200kg.suni gübre bedeli (200 x 40) 
2 işçi l iş saati(sw1i gübre dağıtımı) 2 x 546 
2 lt.motorin(suni gübre dağıtımı) 2 x 197,16 
300kg.kükürt bedeli (1200 x 160 
3işçi 1 iş saati (kükürt dağıtımı) 3 x 546 
2 lt.motorin (kükürt dağıtımı) 2 x 197,16 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.1. 6- DİSKARO-ÇEKİIÜ 

1 işçi 2 iş saati (546 x 2) 
34 lt.motorin (IvrB TRAC) 197,16 x 34 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPRAK HAZIRLIGI GElJEL TOPLAlU 

116 

150.000 
.26.202 

7 .. 886 
8.000 
1.092 

394 
192.000 

ı. 638 
394 

19-380 

1.092 
6. 703 

389 



2.1.2- EKİM 

2. 1. 2.1- YASTIK YAP1>1A 

14 işçi 4 er iş saati (çizgi)4xl4x546 
1 işçi 2 iş saati(Traktör) 2x546 
4 lt.motorin 4 x 197,16 
Dilinmeyeh giderler (% 5) 

2.1.2.2- ROTAVATÖR 

1 işçi 4 iş saati 4 x 546 
30 lt.motorin 30 x 197,16 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.2.3- HERBİSİT İLAÇLAlviASI 

2 işçi 1 er iş saati(i1açlama) 2x546 
2 lt.motorin 2 x 197,16 
2.5 lt.lıerbisit 4000 x 2.5 
1 işçi 4 iş saati(Rotavatör) 4 x 546 
30 lt.motorin (Rotavatör) 30 x 197,16 
Dilinmeyen giderler (% 5) 

2 .1. 2. 4- ELLE DÜZELTli!E 

15 işçi 1'ergün 15 x 4367 
Dilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.2.5- TOHUM DEDELİ 
150 kg X 4360 

117 

T O P L A M 

T O P L A M : 

TOPLA111-: 

TOPLAM 

30.576 
1.092 

788 
ı. 622 

34.078 

2.184 
5· 915 

405 

8.494 

1.092 
394 

ıo.ooo 

2.184 
5·915 

979 

65.505 
3-275 



2. 1. 2. 6- TOHUM İLAÇLA1/lA 

2 işçi 1'er işgünü ( 2x4367) 
9 kutu pornarsal (9 x 680) 
Diğer ilaçlar (% 10) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.2.7- F...APATiviA I11ATERYALİ HAZIRLIGI 

TOPLAM 

4 işçi l'er işgünü(f'idanlığa taşıma)4X4367 
8 işçi l'er işg~ü(eleme-karıştırma)8x4367 
3 işçi l'er işgünü(parsele taşıma)3x4367 
40 lt.motorin 40 x 197,16 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.2.8- TOHUM EKİMİ 

20 işçi l'er işgünü 20 x 4367 
20 ıt.motorin 20x197,16 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

TOPLAM 

TOPLAM 

EKİM GENEL TOPLA111I 

118 

8.734 
6.120 

612 
773 

16.239 

17-468 
34-936 
13.092 

7.886 
3· 669 

77.051 

87.340 
3-943 
4-564 

95.847 



2.1.3- :BAKIM 
2.1.3.1- YAGMUHLAMA :BORU DÖŞEHE 

3 işçi l~er işgünü (3 x 4367) 
lO lt.motorin (lO x 197,16) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1. 3o 2- OT Al1>1A 

l.Ot alma 120 işgünü (120 x 4367) 
2.0t alma 80 işgünü ( 80 x 4367) 
3.0t alma 60 işgunu ( 60 x 4367) 
4.0t alma 40 işgünü { 40 x 4367) 
5.0t alma 20 işgünü ( 20 x 4367) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.3.3- İLAÇLM·~ 

100 kg.demirsülfat (100 x 50) 
2 işçi l~er işg~ü (2 x 4367) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1-~.4- EL KÜLTİVATÖRÜ 

12 işçi l~er işgünü 3 defa(3xl2x4367) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.3.5- SULAMA 
(İşçilik) 

1-2işçix0.5işsaatix30günx546Tl 

2-2işçixlişsaatix60günx546Tl 

3-2işçix2işsaatix45günx546Tl 

(elektrik) 

1-0. 5:x:30x40x51 
2- lx60x40x51 
3- 2x45x40x51 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

119 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

T O P L A :t.1 : 

TOPLAM 

13.101 
1.972 

753 

524.040 
349-360 
262.020 
17 4- 680 
87.340 
69.872 

ı. 467.312 

5-000 
8.734 

686 

14.207 

157-212 
7.860 

165.072 

16.380 
65.520 
98.280 

30.600 
122.400 
183.600 

25.839 

542.615 



2. 1. 3. 6- YAGMUPı.L.AlviA BORU KALDIRiılA 

2.1.3 .. 1 

2.loD· 7- YASTIK KOLLAR! TEMİZLİÖİ 

2 işçi 3'er işsaati 5 defa(2x3x5x546) 
6 ıt.motorin 5 defa(6x5xl97,16) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1. 3.8- KORUI.ıA - :MÜClülELE 

20 işçi ı'er işgünü (20 x 4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

1. YIL BAKD>I GEl'l"EL TOPLAM! 

TOPLA~.'! 

T O P L A :M : 

120 

16.380 
5.914 
1.114 

23.408 

87.340 
4.367 

91-707 



2. 1.4- İKİNCİ YIL :SAKIN 

2.lo 4· 1- 1+0 FİD.AH Vı.ALİYETİ 
2. 1. 4• 2- YAGMURL.AMA DÖŞEME 

2. ı. 3.1 
2.1.4.3- SULAMA 

(İşçi lik) 
1- 2işçixl0işgünüx3saatx546Tl 

2- 2işçix20işgili1üx2saatx546Tl 

3- 2işçixl0işgünüx2saatx546Tl 

(elektrik) 
1- 10x3x40x51 
2- 20.X2x40x51 
3- 10x3x40x51 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.4.4- İLAÇLANA 
2.1.3.3 

2.1.4.5- OT AU1A 
ı.ot alma 80 işgJnü(8o x 4367) 
2.0t alma 60 işgünü(60 x 4367) 
3.0t alma 30 işgünü(30 x 4367) 
4.0t alma 15 işgünü(15 x 4367) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.4. 6- YASTIK KOLLARI TEMİZLİÖİ 

T O P L A M : 

TOPLAM 

2işçi 3'er işsaati 4defa(2x3x4x546) 
6 lt.motorin 4defa(6x4x197,16) 
:Bilinmeyen giderler (% 5) 

TOPLAIII 

2.1.4.7- EL KÜLTİVATÖRÜ 
12 işçi l'er işgünü 2defa(2x12x4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

TOPLAM 

121 

32.7 60 
43.680 
21.840 

61.200 
81. 600 
61.200 
10.200 

214.200 

14.207 

349· 360 
362.020 
131.010 

65.505 
40-395 

13.104 
4· 732 

892 

l8o728 

l04o808 
5o240 

110.048. 



2.1.4.8- KÖK KESİlviİ 

4 işçi 4'er işsaati (4x4x546) 
30 lt.motorin (30x197,16) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1. 4· 9- YAG'l.!URLAMA BORU KAI.Iıim1A 
2.1.3.1 

2. 1.4. 10-SÖKÜivl 

2 işçi 4 işsaati(2x4x546) 
30 lt.motorin (30xl97,16) 
312 işçi l'er işgünü(312x4367) 
30 lt.motorin 3 gün(3x30xl97,16) 
Elektrik 
0.83 k~~3g~8saatx2xAdx51 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.1.4·.11- YÜKLEME 

3 işçi 3'er gün (3x3x4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5)· 

11. YIL BAKTI-l GENEL TOPLAlH 

TOPLAM 

122 

8.736 
5-914 

734 

15-414 

4.368 
5-944 

1.362 .. 504 
17.812 

2.031 
69.647 

T O P l A M :1.462.596 

TOPLAM 41.268 

2. 75 6. 40 3 . -



2 .ı. 5- K.ARAÇ.AM FİDAN MALİYETİ 
2. 1. 5., 1- 1+0 KAR.AÇ.AM FİDAN I 

(1.0 ha.a1an için) 

TOPPJOC HAZIRLIÖI GİDERLERİ 
EKİM GİDERLERİ 
1. YIL B.AKD-I GİDERLERİ 

l.ha.daki fidan adedi 

TOPLAM 

1 fidanın maliyeti = -=3·~1~9~5~·8-1~7~ = 151 K.r. 2.500.000 

YATIRD1 GİDEPı.LERİl~E GÖRE 
PERSONEL GİDERLERİ PAYI(f~9) 
AMORTİSI;lAH PAYI (% 13) 

BİRİI11 TOPLA!.: MALİYETİ 

2.1.5.2- 2+0 KARAÇ.AM FİDANI 

1+0 GİDERLERİ 
ll. YIL B.AKUI GİDERLERİ 

151 K.r. 
29 K.r. 
20 K.r. 

199 

TOPLAM: 
l.ha.daki fidan adedi 
1 fidanın maliyeti 6.552.220 - 2.500.000 
YATIRD1 OİDERLERİNE GÖRE 
PERSOlJEL GİDERLERİ PAYI(f019) 
.A.MORTİSr.I.AN P.A.YI ( % 13) 

BİRİM TOPLAM MALİYET 

ıı= 262 K.r. 

262 K.r. 
50 K.r • 
34 K.r. 

346 ~(" 

123 

484.787 
975.053 

2.335·977 

3·795.817 

2.500.000 

3. 795.817 
2. 756.403 

6.552-220 
2.500.000 



2. 2- SEDİR FİDANI 
(ı.o.na.lik alan için) 

2. 2.1- GEU~L BAKD<l Gİ~ERLERİ ( 2 • ı. 3) 
2. 2. 2- SÖ1.'ÜM GİDERLERI ( 2•1•4.lO) 
2. 2. 3- YLJKLEME ( 2• 1•4.ll) . . 

l. YIL BAKUI-SOKtJl>! GI:DEP..LERI TOPLAMI 

2o2•4- SEDİR FİDAN MALİYETİ 

2. 2.4. 1- 1+0 SED İR FİIJlıNI 
. (l.O.ha.lık alan için) 

BAKDl SÖKÜN GİDERLERİ 
l.ha.daki fidan adedi 
1 fidan~n mal~ett 3.798.573 = 

ır: 

1.500.000 
YATIRIM GİDEP.LERİNE OÖRE 
PERSONEL GİDERLERİ PAYI 
Al-IORTİSIIIAN PAYI 

BİRİM TOPLAJ.I MALİYET 

2. 2.4. 2- 2+0 SEDİR FİDAN I 

1+0 GİDERLERİ 
ll. YIL B.AKIM GİDEP.LERİ 
(2.2.2) + (2~2.3) 

1 fidan~n mal~eti • 5.302.864 
1.500.000 

YATIRIM GİDERLERİNE OÖRE 
PERSONEL GİDERLERİ PAYI 
AMORTİSM.AN PAYI 

BİRİM TOPLAM K.ALİYET 

253 Kr. 

253 Kr. 
48 Kr. 
33 Kr. 

334 

TOPLAM 

= 561 Kr. 

353 Kr. 
68 Kr. 
46 Kr. 

2.335.977 
1.462."596 

41.268 
3.798.573 

3.198. 57 3 
1.500.000 

3-798.573 
ı. 503.864 



2. 3- Y APRAKLI FİD.AN ÜRETİMİ (Küçük tohumlular) 
(l.Oha.lık alan için ) 

2.1.3- TOPRAK HAZIRLIGI 
2.1.1 

2. 3• 2- YASTIK YAPiılA 
2.1.2.1 

2.3.3- ROTAVATÖR 
2.1.2.2 

2.3.4- ELLE DÜZELT~ili . 
2.1.2o4 

2.3.5- TOHUM ÜRETİM BEDELİ 
2.3.6- KAPAT~lA I{ATERYALİ HAZIRLIGI 
2. 3. 7- TOHUM EKİiviİ 

40 işçi 1'er işgünü (4o x 4367) 
10 1t.motorin (ıo.x 197,16) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2. 3.8- GELfEL BAKIM GİDERLERİ 
2.1.3 

2.3.9- KÖK KESD~İ 
2.1.4.B 

2. 3.10-SÖKUlvl 

250 işçi l~er işgünü(250 x 4367) 
Eilinmeyen·giderler (% 5) 

2.3.11-YÜKLEr.IE 
2.1.4.11 

l. YIL GENEL TOPLAIH 

125 

8.494 

68.780 

759-776 
77.051 

174.680 
1.971 
8.832 

T O P 1 A M 185.483 
2.335-977 

15.414 

1.091.750 
54o587 

T O P LA M .1.146.337 
41.268 

5-157.445.-



11.YIL GİDERLERİ 
2e3o12- l.YIL GİDERLERİ 
2.3.13- YAGMURLAMA BORU DÖŞEME 

2.1.3o1 
2. 3ol4- SULAIV.LA 

2.1.4.3 
2o 3.15- YAGMURL.Alvl.A EORU KAIJHRIIIA 

2.1.3.1 
2. 3.16- OT ALMA 

1. 50 işçi 1'er işgünü (50 x 4367) 
2. 30 i~çi 1'er işgünü (30 x 4367) 
3. 20 işçi 1'er işgünü (20 x 4367) 
4· 10 işçi 1'er işgunu (10 x 4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

l1.YIL GİDERLERİ 

126 

214.200 

218.350 
131.010 
87.340 
43· 670 
24.018 

T O P LA M: 504.386 

750.240·~ 



2.3.17- YAPRAKLI FİDAN !l'lALİYETİ (Küçük Tohumlular) 

2. 3.17.1- 1+0 YAPRAKLI FİDAN 
(l.O.ha.lık alan için) 

TOPRAK RAZIRLIGI GİDERLERİ 
EKİM GİDERLERİ 
EAKDI-söi(ıjr.ı: GİDERLERİ 

l.ha.daki fidan adedi 

l fidanın maliyeti = 5.157.445 
ı.ooo.ooo 

TOPLAM 

= 5.15 Tl. 

YATIRD-1 Gİl)ERLERİNE GÖRE 5.15 
PERSONEL GİDERLERİ PAYI 0.98 
.AlviORTİSM.Al\f PAYI O. 67 

EİRİ1·1 TOPL.AM HA.LİYET 6. So 

2.3.17.2- 2+0 YAPRAKLI FİD.AN 

1+0 GİDERLERİ 
ll.YIL GİDERLERİ 

1 fidanın maliyeti= 5.907.685 = 
ı.ooo.ooo 

YATIRD>i GİDERLERİlfE GÖRE 

PERSOlJEL GİDERLERİ P Jı:II 
.AMORTİSMA.N PAYI 

:BİRİM TOPL.AN :trlALİYEI' 

T O P L A M 

5.90 Tl 

5·90 
1.12 
0.,78 

l27 

484.787 
1.113.662 
3. 538. 996 

5.157·445 

ı.ooo.ooo 

5·157·445 
750.240 



2.5- TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ (15 x 24 TORBA) 
!ıo.ooo Fidan için) 

2.5.1- FİDAN BEDELİ 
262 x ıo.ooo 

2.5.2- TOPRAK HAZIRLIGI 

1 günde 1 işçi (lxlx4367) 
30 lt.motorin (30 x 197,16) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2. 5· 3- GÜJ3RE 

1.5 ton x 6000 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2 • 5 • 4- ELEI•IE 

2 işçi l'er g~ (2 x 4367) 
60 ıt.motorin (60 x 197,16) 
Bilinmeyen giderler ( % 5) 

2.5.5- NAYLON BEDELİ 
32 kg X 880 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2.5.6- İŞÇİLİK GİDERLERİ 

42 işçi l'er gün (42 x 43P7) 
20 lt.motorin (20 x 197,16) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2. 5. 7- ELLE SULAMA 

2 işçi l'er gün (2 x 4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

l28 

26.200 

4· 367 
5-915 

514 

T O P LA M: 10.796 

TOPLAM 

TOPLAM 

T O P L A ı.I 

TOPLAM 

TOPLAM 

9.000 
450 

9·450 

8. 734 
11.830 
1.028 

21.592 

28.160 
1.408 

29.568 

183.414 
3-943 
9-367 

196.724 

8. 734 
436 

9·170 



2.5.8- TOPRAK DOLDURVLA 

8 işçi l'er gün (8 x 4367) 
Bilinmeyen giderler (% 5) 

2. 5· 9- OT illJJ.A 

1 işçi 1 işglinü 4 defa (4 x 4367). 
Bilin~eyen giderler (% 5) 

2.5.10-SULAMA 
2.1.3.5 1 40 

2.5.11-YÜKLEME 

16 işçi 6 saat(16 x 6 x 546) 
Bilin~eyen giderler( % 5) 

1. YIL GİDERLER TOPL.AlU 
ll. YIL GİDERLERİ 

2. 5· 12-SU:LAMA 
2.5.10 

2.5.13-0T ALMA 
2.5.9 x 3 defa 

2.5.14-AKTARMA 

16 işçi 6 saat (16x6~546) 
Bilinmeyen giderler (%5) 

11.YIL GİDERLER TOPLAMI 

TOPLAM 

TOPLAM 

129 

34-936 
1.746 

36.682 

ı 7-468 
873 

18.341 

13.115 

52.416 
2.620 

T O P L AM 55.036 

TOPLA1:1; 

426.674 

13.115 

13.101 

52.416 
2. 620 

81.252 



TÜI'LÜ FİDAN :MALİYETİ (15 :x: 24 TORBA) 

2. 5. 15- 2+1 TÜI'LÜ FİDAN 
l.YIL GİDERLERİ 
FİDAH ADEDİ 
(% 10 Zayiat) 

426. 67 4 
13.000 

1 iidanın maliyeti c 426.674 • 32.82 Tl. 
13o000 

YATIRDi Qİ.DERLERİNE OÖRE 
PERSONEL GİDERLERİ PAYI 
AMORTİSM.AN PAYI 

BİRİM TOPUU~ 11&LİYET 

2.5.16- 2+2 TÜPLÜ FİDMr 
l.YIL GİDERLERİ 
ll.YIL GİDERLERİ 

TOPLAM 

FİD.AN ADEDİ 
(% lO Zayiat) 

426.674 
81.252 

507.926 

13.000 

l tidan~n maliyeti = 507.926 
13.000 

YATIRD1 GİDERLERİlm GÖRE 
PERSONEL GİDERLERİ P AYI 
AMORTİSMAN PAYI 

BİRİM TOPLAM l>lALİYET 

32.82 
6.23 
4-26 

43.31 

= 39.07 Tl 

51.56 

130 



2.5.17- 2+3 TÜPLÜ FİDAN 

loYIL GİDERLERİ 
ll.YIL GİDERLERİ 
lll.YIL GİDERLERİ 

FİDJJ~ ADEDİ 
(% 10 Zeyiat) 

T O P L A :M: 

426.674 
81.252 
81.252 

13.000 

ı fidan~ mal~eti m 589.178 
13.000 

.., 45.32 TL 

YATIRUI GİDERLERilm GÖRE 
PERSOUEL O İDERLERİ PAY I 
JJWRTİS11AN PAYI 

BİRİI~ TOPLAM l{J.ALİYET 

45· 32 
8 .. 61 
5·89 

59o82 

131 
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Jı.DI 

.. . 
·~_iTS.:: Il .. KOL J.SJ : Fidan üretir.:ıi 

• 0r ... ,,p,., ·~nel ~-i;o1 'ljı~1u""''· 1 ir:ıu··n • a--.Lı. \....{\.; ı. .......... ._ - ~- -- c '-·· - · t 

le.rının ve he:lkın fideı1 ihtiyecını kc;_r::;ılam&k, e::rrıca or-

man ve e.;{;EQ sevgisini hE.lka ;yayme.k. Ana Uret im konus1..mun 

kaveck fide.n üretimi olmc•Sl ne deni~cle, keveJ:: üretimin e i-

lişkin her çeşit teknil;: bilgi ve ::::;elişmeleri halka uleç-,-

tırmak olarek se:pte.nmıotır. 

~erkez Fidanlı~ının ylizöl-

çi.i..mE 83. O Dekar ve Al tıntaş Geçici 1?id2nlı[;ının de: ~'i.i.zöl-

çtimU 566.5 Dekar olmak Uzere toplam 649.5 Del;:2.rclır. 

64 0 5 Tıcı1r.:ır ...~. ~ ...... .r:...ı;...;_ • 

KJEULU;, TJ.~Rİ1}İ: 3116 Sayılı Orman Ko.nununun 82.madder:ine 

(;Öre ve Sl.maddesine dayanılerak 1960 J•ılıncle: kurulmu·;. 

Daha sonra KUtahya Orman Fidanlı~;ınec bE.ğlı olarale 1982 yı-

lında Altıntaş Geçici Ormen Fidru1lığı kurulmuş. 

ÖRGÜTSEL KlJEUJ...UvTAKİ YEE.İ: IW.tah~ra Orman J.i'idanlığı, or

gc:.nizasyon ~emasında Tarım ve Orman Köyi~?leri Bakanlığı 

Orman Genel Küdürlüğü Eskişehir Orman Bölge IJüdUrlüğüne 

bağlı KütahJra Orman Fidanlık Ii:üdürlüğü olarak yönetilmek

tedir. 
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~ÜTÇESİ: .Döner sermayece ke.rşılanmaktadır. 

FİDAI~ DAGTr'HlTI\A BA~LlilZ:A TlmİEİ: Kütahya ilierkez Fidenlı

K;ı 1964, Altıntaş Fidanıısı ise 1934 yılıno.a fidan ca.~.ı

tımını gerç;ekleştirmit\tir. Fidan da~;ıtımı; KELmu Kurum ve 

Kuruluşlare, Askeri E irliklere, Özel Kiı~d ve Kuruluı:;:lara 

Okv.llFre bedelli ve bedelsiz olarek yapılme.ktadır. 

2- ~1 İDlı.EI.IjJl:. 1986 YILI :CKİL LLJ:.l:I CSTV.CLİ 

1:lelez Kavak F'idanı 

Yerli Kavak li1 idanı 

Yerı i Karakavak FidEmı 

Karaçam. Fidanı 

Sedir ve Karaçarii J?idanı 

tic-z ı r id anı 

Ceviz Fidanı 

Süs Bitkisi Repikaj 

Yapraklı Repikaj 

Çeşitli Fidanlar 

TOl'LAlL 

EEİL P:LJJ-~I(m2) 

113.320 

8.800 

140.190 

653 

820 

125 

380 

1.,300 

1.200 

2.0CD 

268.788 m2 
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Küt ehya li' idenlığında, orman ağacı fidanı, kavak 

fidanı, sera ve sü.E bitkileri Uretimi Jre.pılmaktadır. Ila

ha önce de belirt ildi~i c; i b i, üretimde kavak ficlan tü·et i-

mi ec;ırlıklıdır. }'idm:. liretimi için yapılan giderlerin 

tUmU, birer msliyet unsur-u.dur. Iu mEüi~cetler d\.j_zenlenen 

beleelerden tesbit edilmektedir. }~ski::;:.ehir :b'id2n1ırındE - --

oldu~.u gibi ilc:ili belgeler, Orman Genel Eüdürlüğünün 

errn"ine cöre dUzenlenir. 

n·~ 1 c• 1" t 1 f" .,_. · '"1 ı: ıa.an ıGın ma ı~ce unsur arı; ızıl\:ı gırQl er ve 

ortak girdiler olarak iki sna grupta toplanmıştır. Bu..rı-

lar: 

ı n +n +c-r· G TL~ -~--r • i.' M .,W:\_ T ..ı.ı:-: _ _0 .LıD • 

a) İ~çi Ücretleri, 

b) Akaryakıt Giderleri, 

c) Gübre Giderleri, 

d) Elektirik ve Su Giderleri, 

e) Öze 1 ı.:aızeıne Giderleri, 

f) Onarım ve Bakım Giderleri, 

g) Earcirah ve Tazminatlar. 

2. ORTAK GİfLDİLER 

e) Personel Giderleri, 

b) Amortismanlar, 

c) İdari Giderler. 
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Öncelikle yıl içinde yEpılan giderler, ilgili 

beleelerden alınır. Eu giderler, fiziki girdiler ve or-

t ' . -·ı l ı .k. b ı k u ~ •• eK gıraı er o_arax ı ı ana gru c. eyrı_e.rc- ~, eş ac;ıQE co-

rülC.UğU biçimde sırııfle.ndırılır ve dah[' sonra birim ma-

liyetler saptc-nır. 

1 T,ı rz· '7 r· ı7 r· G iı:·· ,. D ": r. • ...a. .. ....W:\..Jj J. .. 

a) İşçi Ücretleri, 

b) Akaryakıt Giderleri, 

c) GiJ.bre Giderleı"'i, 

d) Elektirik-Su Giderleri, 

e) özel ı.::alzeme Giderleri, 

f) Ons~ım ve Bakım Giderleri, 

g) Earcıralı ve Tszminatlar, 

a) Personel Giderleri, 

b ) Amortismanlar, 

c) İdari Giderler. 

Altıntas; ve KütahJra Fidanlığınde. fidanların yaş

ları, türleri ve ekim alanlarının yetiştiği ve üretilen 

fidanların adedi a,:..Tı ayrı belirlenir. Bu bilgiler bir 

tablo helinde düzenlenir. Eer tür fidan için dlizenlenen 

bu tablolarda birim fidan maliyetlerince içerilerı gider-
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lerin tutarı sırc.lanır. Dc.hı=: sonra her :1:-:i(rn tL'r:..~nbı, 

her gider unsurlaı ... ındeı1 elaca[;ı pes ı bu.~ L~:·::i.J r:;ek için 

d ah e önce elen be liı· lenen oranı 2.r her giC e~' ur: F<'.J.'t:.n c; uyc;v.-· 

iiretilen fidarıle:rın içinde kc.vak f.io.c:r':ı br':: L~buJ ec jJ_e--

rel:, öteki fidan ti.b. ... leri de ke.vek tt.:rU cj·ı:::J.::6e;· belir~e.--

nir. Löylece bez ksbul e~ilen fidan cinsinfr bir pu~n ve-

ri1ir ve öteki fid.en t~t:-·leri de, :ı·r:;Jerı ve t:~~:::·:i.rı clr.ı1-

~ k. . ' t J .. ı ' ı ·-. - 1-" ~ . • . 0.2 .ı rın~: er .s.rıne. gore puan annırı ır • .;. ı:::.en ·vl.::•J.cr=; ıçın 

luıYc.:ı.r ve bu toplam mc.li;ret de fidan e.cle.C:.LıE: b"5ll'ne:'el: fi~ 



:PİDANLI~I 
crnst 
YAŞI 
naru. 
ADımt 

SIRA 
ro 

A• 
ı-

2-,_ 
4-
5-
6-

7-

n-
ı-

2-,_ 

1 xtJTARt .A. 
1 Yerli Jta.rıra·~lta:ftlk 
•. o-ı-2 
1 12 600 112 
1 16 100 Ade 1~0 Ad/D&• 

JtARCA!tA Ç~İ 

Ftzt:rd: otnımr..tm 
İŞÇİ fJCRRTLımt 1 

AY.A!t.YAXIT GİDlmLlmİ 1 

G f.rrnm G İD ERLER:!: 1 

~ GİDımLERİ ' ÖZEL MAI,zm.~ ALirii t 

O'rrARIM TB Bı\KI'tıt GİDER. ı 

HARCIIWI TR '.UZf,WtAT 1 

!OPW~ f.U.l:ıİYR!r (1) 1 

ORTAX o:tmmLBR 

PimSONBL GİDRRLtmİ 1 

At.~nT:tS'f:TJJTLAn 1 

İD ARİ G İDER.I..ER 1 

'-OPlAM MAL1YB'l' ( 2) 1 

O ımBL !OPLAM 1 

ltARCAr.'!A 
MİKTARI 'l'r. 

23.744.406 
ı. 656.211 

472.500 
939.061 

2.000.017 

527.633 
465.6M 

29eB05.42S 

19.366.964 
445.512 

4.423.035 
24.235e4U 
54.040.939 

PİDANA YA!TSIYMT Bİnİlrİ :'iAttYE'.r l"İYATI.ARI 
,. ~ MİlCTARI Jr. _ _]/)!2 .ı/_ Da .Jl.~-

6,99 1.658.601 1,1,64 131.G.35 103,02 
ıı,84 196.330 15,50 15.5Sl 12,19 
ıı,o• 55.943 ,,44 A..44.0 3,47 
6,~9 65.!:'01 5,20 5.199 4,07 
0Qt1) 16.545 1,.31 '-·'1' 1,03 
6,99 )G.as2 2,93 2.927 2,29 

6,!'9 32.545 2,5e 2.5e3 2,02 

- 2.062.353 163,68 16,.677 12a,o, 

6,99 1.353.744 101,4. 107.440 e4,os 
6,99 31.141 2,47 2.472 1,9) 

6,99 309.1'70 2.ı,54 24.5Yr 19,20 

- 1.694.0!)5 134,45 1.34.449 105,21 

- ,.756.40{3 29A.l) 2~.12S 2)).,0 

~ 
-:ı 



PİDANLint 
cınsı 
tAŞ I 
ALANI 
ADBDİ 

SinA 
NO 

ı-

2-,_ .. 
5-
6-
1-

ı-

2-,_ 

A· 

ı. 

.~ 

1 KUTAR!A 
1 Sd,Çk.,Mar, 
t 1•1 .. 2+1 TUplU 
1 620 1112 (86 600 X 0,9'7 • 75 060)m2 
1 86 ~00 Ad. 140 000 Ad/Dn. 

ItARCA!.'LA. 
HARCAl'JA Ç~tn: l.TİKTAHI '1\. -
li'İZİld: ~İDERI.Jm 

:tşçt tfCRETL'IW.İ 1 23.744.406 
AJ«RYAXIT GİDERLRRİ 1 1.65A.211 
G tfnnE a :tmmı,ımt . 1 472.500 
ELEKTRİK-Sl1 GİD:trn.LmU • 937.061 
ÖZEL ırı.A.LZm,m ALlJ'!I • 2.ooo .oıT 
O!TARIJ'.! VE twm~ atnım.. t 527.633 
HARCIIWI VR TAZl,ttlTAT • 465.600 
TOPJıAM r!ALİYE'l! (1) 1 29.005.428 
ORTAıt a İDERLlm 
PERSOrfEL G İDRRJ.Jm.İ • 19.366.064 
A·woRTİSUANLAR • 445.512 
İD~'1İ G İDERLlm 1 4".42.3.035 
TOPLA!-1 MAI.İYET (2) • 24.5,5.411 
Qm!Et TOPLAM ' 54e040.a'g 

,..-.,, 

Fİ1JANA YA!7f.I1Mi :r.!n.tr.t T1ALİYET FİYAT:T.Ji\PI 
• ;-; r:rti-tTA.~-1:... ··- J:iJ!_~ _jJLDfı_ ...N_A~~• 

41,62 9.801.340 15.937,64 15.9,.,.64-5 114-,10 
11,28 269.87f'i 435,2B 435.-200 3,12 
16,28 7G.900 124,03 124,032 o,eg 
41,62 39().005 629,04 fl29,040 4,50 
40,71 014.1)6 1.31),12 1.313.122 9,40 
41,62 219.601 )54,19 354.195 2,54 
41,62 193.783 312,55 312.552 2,24 

- 11,045.641 ıa.ıo5,e5 19.1~.e66 136,79 

41,62 o.o60.409 13.000,79 l).000.'7eT ,,oe 
41,62 135.4-22 299,0'7 299.068 2,14 
41,62 ı.e40.eG7 2.969,14 2.969.140 21,2G - 1o.oa6.77B 14.269,00 16.268.995 . 116,48 

- 21.9,2.419 ,2.'14B,B5 35.374.861 !5,,21 

e 
OJ 



PİDAlfLllii t ıctfTAH!A 
CİNSİ 1 Man. 
YAŞI . 1 012 'f'8 0,3 Tablo !'To ı 8 
ALAiri • 125 112 . 
.ADEDİ 1 19 ()()() Ad. 152 000 A4/Da. 

SIRA 7tınCA!rA r.1mAni FİDA!TA YAW~IYA?T 'l"'!:tn"'l·:t J.l ... L ... !Uı.LİYET FİYATiMI 
NO !JARCA1.1A ÇESİDİ, 'lt • .% r.~lJcy,&J_L,_ .J:IJ.•2 .J)LD!J...._ ...YL!ı.« • - -·-....-. 

A· 1't7.1:rd n İDERLF.R 
ı- :t~çt tkmETI.tmİ t 2,.'7'44.406 o,eg 210.617 1.6"'4-,!JO 1.684.~ 11,09 
2- AKARY.AXI'J! G İD:rmtım:t ı 1.658.211 5,36 ao.aı6 710,53 710.528 4,67 ,_ Gthmıt G İDımL.tm:l: t 472.500 5,36 25.308 20!,4fi 202.462 ı,,, 

4- ~K-su a:tmm.tım.i 1 -937.061 o,eg e.340 66,72 G6.T1! o,« 
5- 6ZEI. ttALZE!'tB Al~.n: • 2.000.017 1,64 32.1120 262,62 2.;2.625 1,T, 

6- 011ARD.1 VE BA.Ktl'.t OİDlm. 1 52'7'.633 o,eg 4.694 37,51 Y1.5rJ7 0,25 
..,_ HARCIRAB TE TAZ1:İl1AT ı 465.600 o,eg 4.144 )3,15 3).151 0,22 

TOPLAM MALİYB'I' (1) 1 29.005.428 - :314.7 .. 7 2.797,95 2.!9'7'.,52 19,7' 
n- ORTAK GİDEnLtm 

ı- rmmomn, o:tırrmtmrt 1 19.366.864 o,sg 171.3G5 1.378,92 1.'"8·"-0 !,OT 

2- A!.'!ORTİSHA.nLAR 1 445.512 0,89 3.965 ,1,72 31.720 o,21 ,_ :I:DA'P.İ GİDER:tım t 4.423.035 o,eg 39.365 314,9'- 314.920 2,0T 
!t'OPLA!.t ~U.LİYE'r ( 2) • 24.235.411 - 215.695 1.725,56 1.725.560 11,)5 
O mm!, 'l'OPLA..~ 1 54.040.B39 • 590.(42 4.523,51 4.7~,.512 3l,OS 

ı-ı 
VJ 
\,() 



J'İDA.lfLt~ I 
cmst 
YAŞI 
ALANI 
AD !Dİ 

SIRA 
m ,_ 
ı-

2-,_ 
4-,_ 
6-
.,_ 

n-
ı-

2-,_ 

1 ıctfı.rAll!A 
1 l«<ıhteUt Stla Bi tldni Repit~a.3 
• o,ı 0;2 '" o,3 
• ioo 112 
• 1000 ?o.ooo Ad./Da. 

IIARCAI.tA 
HARCAMA ~!§tnı ngKTARI Tı. 

:rtztxt atmmr.:ım 
tşçt, ttmurrumı 1 23.744.406 
AKAllYAXIT llİDli!RLmd t 1,659,211 
Ot1BRE GİDmum:d t 472.500 
BLEKTR!x-su atnmu,ımt t 937.061 
önı, ntzmm At.I!U: , 2.ooo.o11 
(i 
oNARm n ~ o:tmm. , 52'1.633 
JTARCIRAn VB T.A.Z!·ttrTAT 1 4G5,600 
TOPLAM ?tA. T_,:t!m ( 1) • 29.eo5.42S 
ORTAX OİD1mL1m 

PBRStım. OİDKRLERİ • 19.366.e64 
A!!ORTİre'tANLAR 1 445.512 
İDAP.İ GİDEJU.Jm t 4.423.035 
'l'OP1..JJ.! ,.~IJ:'rft ( 2) • 24.235.4U 
CmTEL TOP!..AM • 54.040,839 

FİDANA YA.NSlYA.iT BİRİ!.:İ 1'\,'ALİ'n'l' ~· '~ FİYATIMI 
.f.> ~YİKTARI 'n. , M12_ ~ .... _'fr/}.4. 

0,44 105.308 ı.o53,oe 1.053.080 15,04 
. 1,97 )2.722 ''-7,22 3'-?.217 4,67 

1,91 9 • .324 93,24 ''·'-'' ı,,, 

o,« 4.123 41,23 41.230 o,,, 
1,31 26,262 262,62 262.624 '·" 0,44 ·2.322 23,21 !3.215 o,,, 
0,44 2,049 20,49 2o,4e6 0,29 

- 1A2,110 1.821,09 1.9!1,091 '-6,00 

o,« (!35,214 e52,14 e5~.142 12 11"T 
o,« 1.960 19,80 19.602 o,2a 
o,« 19.461 194,61 194.613 '-•18 - 106,63, ı.o66,35 1.~6.357 15,23 

- 2t!8,745 2.eaT,44 2.BS7.44B 41,23 
~ 
~ 
o 



PİDANLilii t ALTINTAŞ 
emt t Y•rıt Kara Kavak 
YAŞI t 0-ı-1 
Alk'TI • 72 400 112 
AD?.Dİ t 84 000 Ad. ı160 Ad/Da, 

SIRA ltARCAl',':.o\ FİDA:!A Y:AJ!SIYA!T n:tn:t~~:t EA!·İYT<!T IDATJ'.J\.R 
no _l!.A'RCAJ'.tl çgş:tnt r~!KTA.t1I '1\. _1L. r.1İKT!u1I 'lt,_ -.Jı/11-_ _Jr/_D_!._,_ ~"'/_Ad_,. - - -----·~ 

A· Fİ7.İKİ GİDERLlm 

ı- :tşçt UCR!!TT..EP.İ 1 22.735.,04 31,59 7.222.964 99,76 99.764 n6,oo 
2- AJt.ı\RYAKIT a:tm:m.ttm:t 1 2,211,101 .32,00 702.461 9t10 9.702 8,36 ,_ nttmE atırımi,trn.t ' 3.165.120 31,'77 1.005,6)6 1.3,B9 1.3.009 U,9T 

4- ElıEKTRİX-str GİDRP.Lmd ı ı.3~th52.3 .3lt'7"T 420.477 5,81 5.808 5,00 

5- ÖZEL MALZE!'rE ALD.1'! • 857 • .369 .31,77 272.420 3,76 ,.762 3,24 

6- Or!A.?.Dl n nAKIM GİlJtm .• t 1,703.227 31,79 514.212 7,47 7.474 6,« 
7- HARCinAlt VE TA7.liİ!TATJ'...A.Rt 310,594 .31,79 99,700 1,36 1.36.3 ı .• 1e 

TOPJ' .• Ar.t nAL!rnT. (1) t .32 • .306,,318 .. 10,2.36.970 141,75 141.762 122,29 

~ ORTA.K G İDERLmt 

ı- PimSOUEL G :tmmJ.lmİ t 6,781,145 .31t '17 2,154 • .34g 29,'7'5 29.756 25,65 

2- A.r.~ORTİSl"AULA.R 1 4.584,000 .31,77 1.456.602 20,12 20,115 17 ,,4. 

'.;. İD ARİ G İDTmLJm 1 2,856.11.3 .31,17 907.55.3 12,5.3 12.5.3.3 ıo,ao 

TOPT..Al~ Uı\LİYF.T ( 2) t 14.221.259 - 4.518.504 62,40 6:!.404 53,79 
Gmt!L 'l'OPLAM 1 46.527.57~ .. 14.755.374 204.15 204.166 176.oa 

~ 
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1 ALTIN'rAŞ JI'İDA.TtLia I 
CİNSİ 
YAŞI 
ALANI 
An:ım:t 

1 Yerli Kara. ltft."f"fllı: n t-214 Me1e~ Me.ter;re1 fidııın.1 
1 o-ı 
1 25 000 m2 
1 113.100 Ad• 4524 Ad./De.. 

SIRA ltt\RCAl!A FİDAı'1A YAnSIYA1T 
!l.. HARCAMA ÇKŞİDİ W';TARI l\, ..Jo UİKTARI 'll.. 

A- FİZ!ıct GİDERLER 

ı- tşçt İCRfJTLJmt t 22.735.384 11,0 2.494.000 
2- AKı\RY .AK.IT G :tmmr..rmt 2.211.101 10,97 242.575 
3- cl::mm GİDERI.tmİ ' 3.165.120 10,97 347.220 
4- ELBX'l'R!X-...cm' G tn. • 1.323.523 10,9'7 145.193 
5- ÖZEL t\tALZm''!E ALIP:It 857.369 10,97 94.055 
6- onARm n Blı.KIM a:tn. 1.703.227 10,9'7 le6e853 
1- BARCDWi VE TAZtıİN.AT 310.594 ıo,fJ? 34.077 

TOPMM r8AIJ:rlft (1) 1 32.306.318 - 3.543.973 
B- ORTAlt GİDERLER 

ı- PERSONEL GİDERLlmİ t 6.781.145 10,97 743.904 
2- Ar:ORTİsrWTLA.R 1 4.584.000 10,97 502,S77 ,_ 

İDA nt IİDERLER • 2.856.113 10,97 313.321 
TOPLAM '~ALİYET ( 2) t 14.221. 2'58 - 1.560.102 
Olm'EL TOPLAn • 46.527.576 - 5.104.075 

DİRİ!.1İ ttAı.rr:r.T FİYATIJ.lt 
h '!t/p2 .:J)i.Da,_ 'n.[A4 · - - - -•------

' 99.76 9!9.760 ~2,05 

9,70 9.703 2,14 
13,09 13.809 3,01 

5,81 5,800 1,28 

- 3,76 3.762 0,83 
,7,47 7.474 1,65 
1,36 1.363 o,)o 

141,7!5 141.759 31,32 

29,75 29.756 6,5a 
20,12 20.115 4,45 
12,53 12.533 2,77 
62,40 62.404 1),80 

204,15 204.163 45,12 

~ 
1\) 



l::aliteli ficlan elele e"c:ııek ve kc::~cnek ıcre.fını ÖLÜei·:el: son 

derece önem kezannı~tır. 

SO S,'" cl' el:onomik, -oolitil;: olf;ı;lı:rı ve C:oleYısı\,rle pi'cEse.--
.l. ı... V L L-' 

'' • 1 ' • v • ' 1 ' n' ' 1 1 f } • t 1 • • • l l ;:-{ı e-ı;~;::ı-'-ecıc;ı &ı,:; ı, I lQ6lJ __ J.:: 26. ı:-e er ını Ci..e, O UtLL.l s-E-

de olumsus yönde etkilemektedir. 

dır·me. :J'Ftırımlcrınde;, ficlc:n birim meliyet~_erinin biliıı;:-;::e-

si ve bu birim l!1eliyetleri azı:ütıcı önlemerin &lınması, 

fidanlık yöneticileri için son derece öneml idr. :Bu neden··-

le çalıs_nnamızın temel amacını; fic.eı1lıl:larda fiden birb·ı 

GPli~etlerinin septenması, "bu s2pte.mada izlenmesi cere-

ken gen y::intemler E~·rıntJ.lı bir biçimde belir-t.i1mi~~tir. 

ridc:.nlıkle.rds. fiden birim me:liyetlerinin saptanmEsı konu.su, 

~ncelikle kuramsal açıdan ortaya konmaya çalıcılmırtır. DE-. . 

he. sonr2 da, kuramsa1 bilsiler için ce kalJ.narak, sınırlı 

b ir çBlı:;ma 3rapma yerine, uygulcımelı bir çalışme ile üE:ha 

gerçekçi sonuelara ularz:ılması e.rnecJ.J'la, :Gskişehir ve KUtah-

ya Orman .Pidanlık 1iüdUrlUklerinde, fiden birim mr-li:--etleri-

ne ili~kin maliyet tE~blolarınıı. yer verilmi~tir. 
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Daha önce de belirtild.i[i gibi, fidan birim mali-

;~·etlerinin sapte . .nmcsı ı~on-:..:ı::n.ı, J"jc~enlık yöneticileri açı-

ye çalışılmıttır. 

da yıprene.rak gid.ere c~_;;n~;:: UTler. l~tkin bir maliyet .'-cjr._eti-

rine kadar. izlenmesi ce:ı:·~l:ir. Ict QE fid.anlıkle.rın, ke,;cit-

ların dUzenli olarak ,'_'1° ~.-.-.•-.J L __ ,_·.ı::_·: __ ı r-····· 'ı·ıc''CO·Phe d;ı·'7 er.ı J. ,,, e Sc.., >;ı c .... _ 
~--- -· •·"v ... ~ ·-'-"~ ~-"-' ol ·.J-. ·b ' 

nın da cEizeı~li olc:rG.l~ tl·tuJ.::ıc-r:J_, I'iclenlık yöneticileri-

he.sebe ve meliyet he::::c:ılc:r·ıı:ın cX~ensiz ve yanlı~ ~-i'rü-

kebilir. Meliyet~muhEsebesi veri ve bilgilerif yjnetici-

alabilmelerini ve en U,Y.Cl~.rı sc;n"L:ı..cf ulas;.me.ls.rını sB,r;ıa:nak 

açısından son derece ::)ne;,:ljö_j_r. l•'ide.n birim mc.li~retleri~-

nin saptanması; li.ı.,et:Ua birim ı:J<":l:Lyetlerinin, işçilik me-

liyetlerinin ve amortismen [ic:erlerinin dUs;U.rülmesini, 

verimli ve verimsiz ç:c.lH_•e.n iççilerin belirlenmesine o-

la.rıe.lc sağlar. 
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Ilehe. önce belirtildi~:i gibi, safha maliyeti si8-

temi un;ula.nırken, b ir takım özellikler gözönUnde bulun--

durularak, safhe.larG ayırma işlemi yapılır. f&f'lıs.lar su 

:;:~e ı~ ilde olu~ turıüur; 

i- Benzer i~lerin ycpılması, 

ii-- Ort ak gözler:: e ve ~7 E~rzı ''et Prıe .'"; 
u -' c.:.). -ı.. ' 

iii- İci ortava lco\can, vc-,ni tc.lime.tı :ra_ı::ıen iı:.san ve 
~ V L L -

msl~inalErın ver bal;:ı::ıından hirler;tb.•ilmesi, 
L ' 

Sı:flıc, mc:li:··eti sisteminin u~'gulandı[ı t.:iı .. etir,ı dal-

larınde görlilen özellikler ise şunlErdır: 

i- SUrekli ve bUyük orc=;ııda i5ı .. et im yapılm2.sı, 

ii- Tek tek mewulleri tanıma ya de a,yırmc:nın olB·· 

neksız o lmesı, 

iii- Le:.!tülerin ve imal sefhalErJ.nın tam stendaı .. tle~-

t ırılnwsı, 

iv- :;.:r.::rul çe~,idi fezla olmakla birlikte mGmulü oluş-

tv.ran i5.ı•etim birimlerinin nitelik ve niceliL:lerinin 2''nı ,, 

olnıc:.sı. 

Sc..fha maliyet i sistemi sorunlerııı çözUraL~nde tek ys 

da en sU.ratli bir ~csklaşım değildir. Üretim miktarına ve ni-

teli{};ine c;öre bu aşamaları: .azaltmak ya da arttırmak olanak-

lıdır. Yalnız bu sistemin uysulenmesı sonucunda, eUvenilir 

ve ayrıntılı b ilgiler sağlanır. 

Safhe maliyeti sisteminden beklenilen yorarlaı"'ı 

satfleyabilmek için; direkt har:ıme.dde ve malzeme [iderleri, 

direkt i~çilik giderleri ve genel imalat giderleri gibi 
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mı.üiyet unsurlerının tanımlanması, maliyet unsurlerınc: 

iliekin belselerin eksiksiz ve dUzenli bir şekilde tu-

tulması ve ;>revmiye l:eyıtlerının dUr:=:Ulmesi gerekir. Ge-

nel imelet giderlerinin hesaplenme:sında, hesaplameya geç-

me den önce, fide:nlıl:lardaki işlem ve hizmet gider merkez-

leri belirlenmelidir. Gider merkezleriyle do~rud2n do~ru-

·ı· ı ... 1 . ' - . Jl . . ] t yr: ı ı~'1:::ıs:L blLm:cmc.~~an c;ıuer.•.erın, usı.L erıne ve ı:~ .e ·me 

.. t'. 'ı'-l--'1 ı b"l ] ' .. -"t ~'one ımın po.Lıvı(a.ı.e.rına c:.g ı o. arar: gıuer dEf,ı .ıın ölçl;.-

leri belirlenir~ Giderler önce işlem ve hizmet e:;ider mer-

ı ı . ' ,, t ı . d " t b . . . . • cez.ı.erıne uecı ı ır. Eu egı ıme ırı~cı gıuer 

denir ve bu c1eL,ıtım sonucunda, b irinci gider de1:ıtı:n tnb-

ı ,:ı.. ı . ı ·ı . . . ' ' '-' .ı. _osu uuzen enır. Dı:ı.1a sonra, ı :ıncJ. ,€;J..aer o.nsıvı;r.:ı. dediL;i-

miz her hizmet gider merkezinde toplanan gider~er, 

., k ı . , "J] p ""-ı. • 1 ... , 
gıo.er merpez erıne uacıcı .ır. DU uecıvım ıç emı ıçı~ ue 

gider del~ ı tım ölçUleı"i ( e.nelıtcTlc:rı) belirlenir ve sonre 

da gic1er da~ ı tım tB1;losu clLizenlenir. İl:: inci gider de.Z:,ı tımı 

. ı . . b .. - . . " ' ,, . " . " . . . . .l. ı ı , ~ .1.. • • ı . 
J...{ıncı _oJ.umo.e uer;ıno.ı~ımız ;)"Cınve;:ı er e cerçe,~..t.er]vlrJ. ır. 

Biz hizmet gider merkezlerinden öteki hizmet eider merkez-

lerine seğl tm an hizmet ler i kısmen c;öz önünde bulı..u:ıdurması 

ne deni;s~ıe, ttKsder;ie li De.ğı tım ı:~intemi" kulJ. an dık. Tu ~'ön-

tem de dikl:e.t eelilmesi gereken noktayı, gideri dc:Lıtılan 

hizmet gider merkezi, kendieine hizmet sunmuş olsa bile, 

kendisine giderin da~ıtılmaması oluşturur. 

En son gider dağıtımı olarak, üçüncü gider da~ı-

tım işlemi ,yLpılır. Üçüncü gider dE-)5:ı.tım iı;~lerı:ıi, iı:;lem 

gider merkezlerinde toplanan giderlerin imal •· edilen 

mamullere yüklenmesi işlemidir. Üretilen bir fidan türü-
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n ün imalatı, imalat zorlu[;u ve me.liyetleri inceleni:r ö

tekileriyle karşılaştırılaral{:, göreli (nispi) kc.tse;cı-

lar ve nispi ketsayılara göre, "Tartılı Ortalama İmalet 

ı.=ikte_rı" teblor-nı dLizenlenir. :Dr.hr: sonra de, UçL:_;ıct5. c.i-

lenerek, toplam fidan birim mr:liyetleri bulunur. 2ElhE 

mssında bizce son &ercce 

kura;::ıs El sonu .. cL.mv be 1 iı~t:uc:;.:·e ç.c: -· 

lı2t ık • 

olumsuz sonuçlerle karşılectık. lu uygulama sonı~çlErını 

ve önerileri~izi BfB~ıda cörlildli~U biçimde kısEc: sırE-

Fidan birim maliyetlerini saptay-an fidaı:lı~= :-<~;ne-

ticileri, bu maliyetleri saptc:rken çok az muhasebe bil~i~ 

si kullanmaJet e dırlar. A~rrıce fidanlık yön et ici1cT~, Or-

man Genel Ll~dUrlU..Gi5.ne fidanlı~< bUtçelerinin, i~ l~'lEn ve 

procramlarının sapta21me.sı için gerekli bileileri sr?~;le-· 

oak eoacından hereket eelerek fidan birim meli~~etleı1 ini 

sEpt am alet adırler. 
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Uygulamade yer elm1 her il:i fide:rüı?~:ın, fiden 

b irim nıali,1~et be seplr.rı ince le ndi~. inde, mc~liyet hese.p-

leri ne derece cUvenilir 

nılr::e.sı, az c;ideı~ıe çol: SB,YldP kc:.liteli ficle.nle_rın Liretil-

rnesi ve ke.yne.k ısrefının önlenmesi, :fid2:1lık ~rr.5neticisir:.~.n 

en önemli görevidir. Iu neden1er6.en cloi;2n c.~::sL~clıklc:.rın 

ve h.etElc:ı ... ın r·ic3.erilebilmesi; Orm2n Genel U5cli..'_ı'J.i5.~i.ü1Jl1 

areeniz es yon .. ~ . . . . . t 
semasını r:cızaen r:ecırın reor,:::anıze.s-;cone r~ı -
,}. - '1.-.)- .. '-· ı- -

mesine fj_de..nlık bünyesinde :;enel ve mrli,ret ffi'"<-'.hEsebesi 

bölLtüerinin kurulmeırı,:ı~ıe. olcınaklıdır. L·i..ı e.rc.de fide.nlı';: 

ycineticileri de, mc:.li~-et muhasebesinin işletme ~rönetimin-

'ı... . . . .. " ı ' ı ı .. . . t' t' ı· aeırı onemını C(.5zonuno.e bu unC'-·J.rara:: .ı:~encu.sını ye J.~ ırme ı 

ve fidaı1lıl:lE.rda nwliyet muhEsebeEd ile il.:;ili çc.lıı:;·mc-
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lera bir e.n önce önem verilmelidir. Ancak o zaman, scı:;--

t aneı1 f iden b irir:ı nıEli~ret lerinin, al ın e. cak k2.1'82.'1Eroc. 

,cerekeinim du~ralan elivenilir veri keynekJ.erını c~ t: ~ 'ti..t-

recakb kenısınds;cız. 

I:azı eksiklil:lerinin buhmebilece~.:ini pe~ ion CJ.C:-

lerinin iist d Uzey yön et i c i lerine f i daı-ı t1irim mc: 1~-~·e t le ı' i-

lacak ~aliyet sistem ve tekniklerine ıcık tut~~iı:i~i oı-

çUde be.earılı sı:yılebilecektir. 
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EK: I 

LÜZUM MÜZli:KICERESİ 

Aşağıda yaeılı Cins' ve miktarı ycızılı malzemelerin 1 Taıniratı; 
alınmasına 1Uzum vardır. 

HUsauelcrinize arzederim. 

Sil'lA NO CİNSİ 
İHZA 

l1İICT.~I 

2-
3-
4-
5-
6-
7-
B-
9-

10-
11-
12-
13-
14-
15-

!'~ARAR 

Yulcarıda Cins ve hiktarı yazılı iıalzemelerin alınması"a/Tamira· 
na LUzum görtildilğünden yavılmasına·/ alınmasına karar verilmiştir. 



EK: 2 

SIR:\ NO SATlti ALTimA::I İSTE'I İLı::N 
MALZE11ENİN CİNS VE NEv' i 

SAYI a 02 HE.K.21/ 

KONU ı MALZE!·lE ALIMI 

T. C. 
·;·.:;·""' ::HMAN VE KÖYIŞLERI r,,, .. ·. · 

. :·'···.~ı G!.'r~~O!.. ~.1ÜDÜ:C' ,~·,' 

Binir-li 

151 

MİKT ART :b'. AHAT 

.=rJ.?wPJ. 
1 1 198 

Yukarıda cin ve miktan yazılı Hi.itçEY.le taı,sisat ve ::iderıef:i bulun&.rı 
ve 19 yılı iş proğramırıa dahil iı,;lcrdc sarfedilmek üzere malzemelerin 
satı.n al.ı.nınasuıı olurlarııu.za arzederiıo, 
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Yukarıda yazılı bulunan maltemeleri işletmemiz hesabına vermenizi rica 
ederiz. __ , --./.-------1 198 ....... : · 

lşh~tiiıe 'Müdürü Muhas9beci 
Teslim Alanın 
Adı ve Soyadı 

MOT c Malzeme talep fişi karşılıOı (IKINCI NÜSHA) malı teslim alana verilmesi 
(Abi. takdirde ;6d•m• yapılmaz.) 
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EK: 4 

Ci lt Ayniyat Tesellüın Makbuzu 

Varak No.: ...... .. 
M üessesenin Ismi 

ı 

TUTARI 
2 

FİATI 
3 

MİKTAR 
~ :: 

~ .... :...., 
~ --; ~ 
·;; - ·-

t-----1-----1-·------1 t ~ ~ 
E l • • 

Lira K. 

1 

.... 1 

K. ~ ~i Yazı ile ~ '~ ~ ro ·- 1 - -
0: 1 c. .;; 

Lira 

ı ~-----ı---

....... L... ·····ll···· 
i 

i i 
····ı i 

.................... ,...... . ... ı . ·················· 

1 
···························· .............. ! ·····i···· .. .. 
................. ......... ................. j .... ···········/ ... 

. :::_: .. _:::.:.:::: .. :: ... :.:::.::·::·.:::::!-.... :··_ .. :·:::1:::.:. 

i ............................................................. , ....... . 

....................... . ........... ! . 

........................................ ı .............. 1 . 

.................... ........ ......................... ............. ! 

!··················· ...... [ 

••••·•••••~•~•~•· - ••••••••••••••••••••·!• :~:r•: . . . 

'······ 

1. nci Nüsha 

Alınan Eşyanın Adı 
Kim tarafından 

teslim olunduğu 

...... 

Yukarıda yazılı ..... kalem eşya teseli üm olunmuştur. 

. ../ .... ./ 198 ... 

Anbar Memuru Ayniyat Saymanı 



EK: 5 

T. C. 
A~AÇLANDIRMA VE EROZYON 

KONTUROLU GENEL MUD0RL0~0 

................................................ Müdürlüğü 

l54 

CIIt No. 

Yara k No.: ..................... . 

ISTEM KAGIDI 

Istenilen Eşyanın 
Cinsi Nev'i 

Istenilen 

Miktar Birimi 

Verilen 

Yerilen mik. z a h a t 

Yazı ile Yazılacak 

··································································································ı··································· ·······················-····· 

Eşyanın verilmesini l$ferlm. 

Ayniyot Soymonhğıno 
Levozım Müdürü 

1 

için (.. ................... ) Kolem 

1 19 

Müdürü 

Anbar Hemurluğuna 

( ...................................... ) Kalem Eşyayı Mutemet ........................ ne veriniz. 

Ayniyat Saymonı 
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EK: 6 

T. C. 
A~AÇLANDIRMA ve EREZYON KONTROLU 

GENEL MUDURLU~U 

Cilt No. 

Va rak 

Ç1k1ş Pusulasi 

_Ihraç olunan eşya Talep 

Müzekkeresi 

Tarihi No. 

!····························--.······-····-····· .................. .............. ··················-·· 

IZAH AT 

155 

400 

An bar 

defteri 

sahife 

No. 

;-·············································· -···············-- ······--····-····- ---·······-············ ············- -···----······-·-····-···········-···-·· -·········-··-···-· 

' 

i ................................................ -·················-····-·-----··-·-···---··-···-······-·····-·········· 
' 

!-·-················-··················-········· .................. ···-··········--

Berveçhibalô' .................. kalem eşya tamamen ahz ve tesellüm edilmiştir. 

1 1 19 ......................................... Şube Müdürlüğü Mutemeti 

Anbar defterinin ( sıra numarasına ihracat kaydedilmiştir. 

1 1 19 Anbar Memuru 
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EKı 7 

Sahife No. : .~1 ........ _ Esy;ının Cinsi : ..................................... . ESAS AMBAR 

!THALAT 
fthnlftta :ıit cvrnl:ı ınihhiırnin 

Mukobllindt! olınon 

Tutnrı 
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Brheriııin 

· Fintı !'\e SUretle 1--M_o_k_bu,.--ıu_n __ , ____ ,-----,----1 
geldiği 

Lira K. Lirn K. Tarihi Nn. Tnrilıi Nn. ~~ Ncv'i 
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.................................... _ 
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Fiatı f:ş~·3nın ne ~nrctk l---"-;cı,....·a_,.rci~ . .ının 
çıkarıldı[" ı· 
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FAZLA ÇALIŞ.UA 
YAPILAN ÜUİTE 

.ADI - SOYADI 
GÖREV İ 

EK: 9 

ESKİŞEHİR OrJ;!A!i 
FİD.AULIK Htiııümüöü 

----~-------r--

.!..~.le:. .9.alırm_ı:_S..?:_a_~i--· Çalıijanın 

Da§layış İmzası 

f-----------1--·-- -···--- --
-----+-·------

---ı----------------

---- ·----·-+-------
-+---------- ------ -· --- -- --·- ---·-----·--·-

----+-----·-·· --· ---·-------- ------ --- ·--- ---
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---·-- ---------1 

-· --·· -~ -=-=j-
. . ----------·- .. -· --~ 

-·-- ---~----1------'--·------' 
TOPLAI-i Saat 

Yukarl.da b~lirtilen tariP-lerde •••••••••••• saat .fazlu mesai 
yaptJ.ğJ.ml. beyan ederim. 
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buiversitesi ~etbaesı, 1965). 
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