
T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 
~-~----"--------~---··-------------··----

SOSYAL BiLlMLER ENSTiTÜSÜ 

iŞÇiliK GiDERLERiNiN ÜRETiM MAliYETLERi 

KARŞISINDAKi DURUMU VE ETKiSi 

YÜKSEK LiSANS TEZi 

Mine TUTAROGLU 

1 

ESKiŞEHiR - 1988 

ADadolu Ooiversiteai; 
Morkez Ktıttıpl:ııuıo 



T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 

SOSYAL BILiMLER ENSTİTÜSÜ 

iŞÇiliK GiDERLERiNiN ÜRETiM MAliYETLERi 

KARŞISINDAKi DURUMU VE ETKiSi 

YOKSEK LiSANS TEZi 

Mine TUTAROGLU / 

ESKiŞEHiR - 1988 

ADadolu Oniveırsitesiı 
llerkez Ktltf1plaaDI 



r---

!Ç!NDEK!LER 

SUN0Ş ••••••••••••••··~··•••••••••••••••••••••••••••••• ı 

BİRİNCİ BöLttM 

ÜRETİM MALİYETLERI !ÇİNDEK! 

İŞÇ!L!K G!DERLER! 

I. ÜRET!M MALİYETLERİ ••••••• c ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

1- Hammadde ve Malzeme Giderleri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 

2- !şçilik Giderl~ri • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 

3- Genel !mal at Giderleri • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 

II. İŞÇ!L!K GİDERLERİ • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

1- Temel ücret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 w 

ı. ı. Zaman Temeline Göre Ücret . . . . . . . . ~ . . . ~ ~ . . . . 
ı. 2. Ak ord Temel ine Göre Ücret • • • • • • • • • • • • • • o • • • 

1.:2.1. Zaman Akordu . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ( . . . . . 

17 

19 

23 

2? 

1.2.2. Para .lU{()J?rlu •••••••••••········••41•••• 28 

- I -



1. 2. 3. Grup Ak ordu .......................... . 

1.3. Primli Ücret ••••••••••••••••••••··~··•••••• 

1.3.1. Halsey Sistemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1.3.2. Rowan Sistemi . . . . . ~ . . ~ . ~ . . . . . . . . . . . . 
1.3.3. Gant Sistemi ••••••••••••••••··-••••• 

1.3.4. Taylor'un Diferansi.yel Parça Ücreti • 

1.3.5. Merrik Difere~siyel Parça ücreti •••• 

1.3.6. Bedaux Sistemi •••••••••••••••••••••• 

1.3.7. Emerson Sistemi ••••••••••••••••••••• 

2- Primler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.1. Tanımı ••••••••••••••••••••• ••••• ••••• •••••• 

2.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 

2. 3. f"luhasebeleştirilmesi -••••• e ••••••••••••••••• 

3- !kramiyeler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.1. Tanımı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • 

3.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 

3.3. Muhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 

4- Fazla Çalışma ücretleri ••••••••••••••••••••••••• 

4.1. Tanımı ••••••••••••••••••••~•••••••••••••••• 

4.2. Hesaplanma Biçimi •••••••o•••••••••••••••••• 

4.3. Muhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 

5- Tatil ve Yıllık !zin Günlerine !lişkin Ücretler • 

5.1. TanJ .. mı ••••••••••••• ~,••••••• •••••• •••••• •••• 

5.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 

5. 3. ~1uhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 

6- Si!:r;orta Primi İ$Veren Hissesi • • • • • • • • • • • • 

- II -

29 

31 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

35 

37 

37 

38 

39 

40 

l~O 

41 

41 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

47 

l~8 



6~ ı. Taru.mı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • 48 

6.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 49 

6.3. Muhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 50 

ÇI- Çeşitli Sosyal Yardımlar •••••••••••••••••••••••• 50 

7 .ı. Tanımı • • • • • • • . • . . . . • . • . • . . • • • • • • • . . • . . . . . • • 50 

7.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 53 

7.3. Muhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 53 

8- İhbar Tazminatı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53 

8.1. Tanımı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5~ 

8.2. Hesaplanma Biçimi •••••••••••••••••••••••••• 54 

8.3. Muhasebeleştirilmesi ••••••••••••••••••••••• 55 

9- Kıdem Tazminatı ••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 

9. ı. Tanımı . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • • 55 

9.2. Hesaplanma Biçimi ........................... 56 

9. 3. r'1uhasebeleştirilmesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.8 

III. TEMEL ÜCRET DIŞINDAK! !ŞÇİLİK GİDERLERİNİN BÜTÇELEN-

I. 

II. 

III. 

r1ES1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 

İKİNCİ BÖLÜM 

!~ÇİLİK GİDERLERİNİN ÜRETİM 

f1ALİYETLER!NE YÜKLENNES! 

!~;?Ç!L!K GİDERLERİNİN YÜKLEN:vı:ES! •••••••••••••••••••• 

TEMEL UCRET!N HALİYETLERE YÜIC.LENMESİ ••••••••••••••• 

TEMEL ÜCRE'r DI~:INDAK! İŞÇİL:KLER!N MAL!YE'rLERE YÜK-

64 

66 

Tı·F~N~'fES! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 

- III -



1- Primler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 

2- !kramiyeler •••••••••••••••••••••••••••• ·•••••••• 68 

3- Fazla Çalısma Ücretleri •••••••••••••e••••••••••• 71 

4- Tatil ve Yıllık İzin Günlerine İlişkin f.Jcretler 74 

5- Sosyal Sigorta Primi _tsveren Hissesi • • • • • • • • • • • • • 75 

_6_-_ _.Ç_e_:....,:;_i_t_l_i_S_o_s_.y'-a_l_Y.;;_a_rd..;...._ı_m_l_a_r ••••••••••• ş " , •••••••••• ?6 

7- !hbar Tazminatı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 78 

8- Kıdem Tazminatı ••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 

8. ı. Kıdem Tazminatı Yük:ünün İşletmeler Dı~;ında 

Kurulacak: fı'onlarla Karıp.lanması • • • • • • • • • • • • 80 

8. 2. Kıdem Tazminatı Yüicünün İşletme Düzeyinde 

Karşılanması •••••~••••••••••••••••••••••••• 81 

8.2.1. Kıdem Tazmi~atının Ödenece~i DBnemde 

Gider Olara.'l{ Yazılması • • • • • • • • • • • • • • 81 

8.~.2. Kıdem Tazminatının Karşılık Ayırma 

Yoluyla Da~ıtılması ••••••••••••••••· 8~ 

8.2.3. Kıdem Tazminatı Yükünün Sigorta Etti-

rilmesi ••••••••••••••••••••••••••••• 

POHSUK İ~~ÇİLER! NAKİNE SANAYİİ VE 
/ 

'l'İCARErr ANONİN i~'.İRKET! 'NDE (POR!ç), 

İŞÇİLİK ~!DERLERİNİN YAPISI 

I. JJ~~Nt~IJ A(;IKTıA~·J.l\. ............. ~- •••••••••• ,. ••••• , ·),...... ·86 

- IV -



II. PORSUK İ~ıÇİLER! MAKİNE SANAYİİ VE TİCARET ANONİN 

ŞİRKETİ'NİN (POR!Ş) TANITIL:"'ASI •••. •• ••• •• • • • • • • • • • 87 

1- Faaliyet Konusu ••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 

2- Sermaye Yapısı • • • • • • .. • • .• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 89 

3- ör~lit Yanısı ••••••••••••••••••••••••••••••••••·· 90 

III. PORSUK !;.~-Ç!LERİ r-1AKİNE SANAYİİ VE TİCARET ANON!M 

ŞİRKE~PtN 'DE (PORİ~;') !:~~Ç!LİK GİDERLERİ • • • • • • • • • • • • • • 93 

1- Toplam I•laliyetler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 

2- İşçilik Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımları • 96 

3- İsçilik Giderle;r:inin Iı'aaliyet Sonuçlarına Etkisi 99 

SONJÇ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103 

?AYDALANILAN KAYNAKLAR •••••••••••••••••••••••••••••••• 107 

- V -



SUNU Ş 

üretim, iktisadi mal ve hizmetler ortaya koyma veya fay

da yaratma faaliyetlerini kapsar. Üretim faaliyetlerinin yara

tı.lması ve devamında rol oyna;yan üretim faktörlerinin baf;ıında 

işgücü gelir. İşgücünün, üretime olan katkısı karşılığı olarak 

yapılan ekonomik fedakarlıklar, onun üretim maliyetini teşkil 

eder. Üretim faaliyetlerininyaratılmasında, dolaysız yada do

laylı olarak üretime katkıları olan işgücü ile ilgili bulunan 

tüm ekonomik özveriler, i~;çil ik giderlerini oluşturmaktadır. 

Bu rjiderler içerisine, iı,::gücüne yapılan nakti maaş ve ücret 

ödemeleri ve bunlara ek olarak yapılan prim, ikramiye, fazla 

çalı~;;ma ücretleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 

ücreti gibi yan ödemeler, saslanan çeşitli sosyal yardımlar, 

y2salarla desteklerımiş veya gönüllü olarak ödenen çeşitli taz

minatlar, eg;itim giderleri, işçi yollukları ve sosyal sigorta 

primi işveren hissesi gibi giderler girmektedir. 

Yaşanan teknolojik p;eliş:neler ve bu gelişınelir içerisinde 

yaşamlarını sürdürmek zorunda olan isıetmeler bulundukları pa- 1 
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zardaki paylarını korumak veya rekabette üstün duruma gelebil

mek için çaba harcayacruclardır. Bunun için de, i~letme yönetimi 

tarafından alınacak kararların hareket noktası, maliyetlerle 

hasılatın karşılaştırılrnasıdır.Bu noktadan hareketle; işgücü 

veya işçilik giderlerinin maliyetlerle ilişkilendirilmesi ve 

bunların, üretim maliyetlerine uygun bir biçimde yüklenme-si 

önemli konulardan birisini olıışturmaktadır. Oysa ülkemizde bu 

Isider öğelerinin üretim maliyetlerine yüklenmesinde gerek1i 

olan özenin gösterilmedi~i, bazılarının ise yasalarımızca, üre

tim maliyetlerine dönemsellik ilkesine uyumlu olarak yüklenme7 

sinin enp.;ellendiği gözlenmektedir. Kıdem tazminatı ödemelerinin 

işçinin işten ayrılması sırasında gerçekleşmesi gibi. İşçilik, 

giderlerini oluşturan öğelC.rin maliyetlere gerektiği şekilde 

yÜklenmemesi veya bu konuda yapılacak eksiklik veya yanlış yük

leme maliyetlere ilişkin verilecek kararlarda yanlış sonuçlara 

~idilmesine neden olur. 

Bu çalışmamızdaki amacımız; söz konusu i!'?çil ik giderleri

nin üretim maliyetleri içersindeki paylarını ve bu giderlerin 

üretim malayetlerine yill{leniş biçimlerini açıklamak bu konuda 

artaya çıkan sorunların çözüm yollarını araştırmaktır. Buna 

yönelik olarak birinci bölümde; üretim maliyetlerinin tanımı 

yapılacak, temel ücret ve temel ücret dışınd~~i işçilik gider

leri konusunda açıklamalar yapılarak herbirinin tanımı, hukuki 

niteliği, hesap):anma biçimi, muhasebeleştirilmesi ve söz konusu 

L;çi1 i...'!{ ,::ı;iderlerinin bütçeleurnesi incelenecektir. !kinci bölüm-
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de işçilik ~iderlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesi irde

lenerek her bir kalemin maliyetlerle nasıl ilişkilendirileceği 

incelenecektir. Üçnncü bölümde ise POR!Ş AŞ 1 de yapılan ve te

mel ücret ve temel ücret dışındaki işçilik giderlerinin neler 

oldu~u, bunların üretim maliyetleri içindeki payı ve önemini 

gösteren bir uygulamaya yer verilmiştir. 
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B!RİNC! BÖLÜI'-1 

ÜRET!H ~1AL!YETLER! İÇİNDEK! 

İ•~.;ÇİLİK GİDERLERİ 



I. ÜRET!M IVIAL!YETLER! 

Üretim işletmelerinde yönetim tarafından alınacak ka-

rarların hareket noktası· üretimle ilgili maliyetlerin, üretim 

konusunu oluşturan ilgili mamullerin satışından elde edilen 

hasıla.tla en uygun şekilde karşılarunasını saglarnaktır( ı). 

Ekonomik iş bölümünün sonucu olarak, her işletme belir

li alanda faaliyet göstererek yarattığı değerlerle toplumsal 

gereksinmelerden bir kısmını karşılar. Yaratılan değerler ne 

kadar farklı olursa olsun bunların hepsinde ortak olan özel

lik; işletmelerin her zaman Çt':şitli üretim faktörlerini bir

leştirerek, bunlardan toplum gereksinmelerini karşılamaya ya

rayacak biçim, nitelik ve mik·;arda ürünler meydana getirmele

ridir. Bu ürünler mamul veya hizmet olabilir •. !şte her işlet-

(1) Mustafa A. AYSAN, Hali;y:etler ve !şletme Kararları, !stan
bul Üniversitesi Ya. No. 1922, İşletme Fakültesi Ya. No. 

27, !stanbul, 1974, s.95-95. 
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menin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri 

elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin 

para ile ölçülebilen değerine o ürünün maliyeti denir(2). 

Üretilen mamullerin maliyetini ?luşturan üretim gider

leri bilindiff,i gibi üç ana gr~LP halinde sınıflandırı1arak 

izlenir: 

1- Hammadde ve Malzeme Gid\~rleri 

üretimde kullanılan ha.mııaddeler, yardımcı maddeler ve 

işletme malzemeleri gibi madde ve malzemenin tÜketilmesinden 

dogan tüm giderlerdir(3). Hammadde giderleri üretimle ilişki-

si açısından direkt ve endirekt hammadde giderleri olarak sı-

nıflandırılabilir. 

Direkt Hammadde: Direkt hammadde, nihai mamullerin içe

risine giren ve onların temel yapısını oluşturan tüm hammad

deleri içermektedir. Hammadde ya da ilk madde giderleri, üreti-

len mamullerin maliyetinin hesaplanmasında kolayca belirlene

bilir ve doğrudan doğruya alınarak mamulün maliyetine katılır

lar(4). Orne€1;in, çimantoda ınaden cevheri, ulaştırma araçları 

( 2) Nasuhi BURS.AL, Maliyet Iviullasebesi (Prensipler ve Uygulama), 
AR Basım, Yayım ve Dağı tırıı, 1976, s. 1. 

( 3) Halis ER'I'ÜP.K, Maliyet !'1uhqsebes:l.ne Giris,, Uludağ Üni versi-. 
tesi Yayınları Ya. No. 3-023-00'/1, Bursa, 1982, s.62. 

( 4-) Rıfat ÜSTÜN, Haliyat Nuhasabesi İlkeler ve Uygulamalar, 
B.2, Bilim Teknik Yayınevi, !stanbul, 1985, s.93. 
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lastiklerinde kauçuk gibi. Ma.ı:aulün -temel yapısını oluşturan 

direkt hammadde, hammadde olabileceı!i gibi, başka bir sanayi 

dalının mamulü olan mamul parçaları da olabilir. Otomobil 

montajında akü, buji, motor ve lastik gibi bitmiş parçalar da 

otomobil montajı açısından direkt hammadde sayılır. Mamulün 

yapısına yarı mamul ya da ara mamul şeklinde de girebilirler. 

Endirekt Hammadde: Bu maddeler de mamulün yapısına gi

ren maddelerdir. Ancak temel maddelere göre miktar yönünden, 

değer yönünden daha az önem taşırlar ve mamulün yapısının te

melini teşkil etmezler. Bunlar temel maddelerin tamamlanmasına 

yardım ederler( 5). Genel imalat gideri grubu içinde ele alınan 

endirekt hammaddeler, yardımc:ı. maddeler ve işletme malzemesi 

olarak ikiye ayrılır. 

Yardımcı maddeler; mamulün temel yapısın oluşturmayan, 

direkt hammaddenin nihai mamul haline dönüşmesine yardımcı 

olan maddelerdir. örneğin, mobilya sanayinde tutkal ve boya 

yardımcı parçaları oluşturur. 

!şletme malzemesi; üretim çalışmalarının düzenli biçim

de yürütülmesini.sağlamak amacıyla tüketilen fakat üretilen 

mamullerin bünyesine katılm~an çok çeşitli maddelerdir. ör

neğin, üretim araçları, tesisleri, ~ortismana tabi tutulmayan 

küçük makine yedek parçaları gibi maddeler gösterilebilir. 

(5) li'ikret ÖCAL, Maliyet Muhasebesi Temel Bilgiler,_ B. 2, İs

tanbul !. T.!. A. Talebe Nes;riyat ve Yardım Bürosu Ya. No. 
?1A, F'atih f•1atbaasJ., İstmıbul, 1971, s.25 • 

... 
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Üretim işletmelerinin en önemli maliyet unsurlarından 

birisi olan hammadde ve malzeme giderlerinin doğru bir biçimde 

saptanması, gerçek irüetme karının belirlenmesi için son de-

rece önemlidir. 

2- !şçilik Giderleri 

!şletme faaliyetlerinin oluşturulması ve devam ettiril

mesinde gerekli olan üretimin bir diğer değişken faktörü de 

emektir. Beşeri gücün ü::letmelerde bulunması zorunludur. Bir 

üretim aracı olan emek, bir kişi faaliyetidir. Bilinçli bir 

amaç uğruna, fikirsel ve bedensel güç harcamayı gerektiren 

kişisel işlevlere emek adı ve::-ilir. 

Diğer üretim etmenlerinde olduğu gibi işgücü de üretim 

faktörlerine katılmasının sonucu olarak yaratılan katma değer

den bir pay almaktadır. !şgücünün üretime olan katkısı karşı

lığı olarak yapılan ekonomilc fedakarlıklar onun üretim mali

yetlerini oluşturur. 

Bu açıklamalara göre işçilik giderleri; bir mamulün 

veya hizmetin üretilmesinde kullanılan yada üretime yardımcı 

olan emeğin parasal tutarını ifade eder(6). Ba::.ka bir anlatım

la, işveren tarafından işgücü ile ilgili olarak yapılan tüm 

(6) Rıfat ÜSTÜN ve Diğerleri, MaliY,et Muhasebesi, T.C. Anadolu 
Üniversitesi Ya. No. 73, hçık Üğretirn Fal<::Ültesi Ya. No. 

20, Ankara, 1986, s. 31+. 
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ödemeler, işçilik giderleri bi.çiminde tanımlanmaktadır(?). 

İşçilik giderleri belirlenirken önce, bir mamulün ya 

da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. Daha son-

ra bu harcanan süre parayla ifade edilerek işçilik giderleri 

saptanmış olur. İşçilik giderleri genellikle saatlik, günlük, 

haftalık ücretlerden ya da işçiLere ödenen aylık maaşlardan 

oluşur. İşçilik gideriyle ilgili işlemler, işgücünün işe alın

masıyla başlar ve işgücüne yapılan brüt ödemeler ve öteki 

işçiliklerle ilgili gide:vlerin; ilgili sipariş, mamul, hizmet 

ve üretim işlevlerine yiliclenmesine dek geçen safhaları içe-

rir( 8). 

Beşeri üretim faktörü olan işgücünün karşılığını oluş-

turan işçilik giderleri bazı özellikler gösterdiği gibi, iş

letme içinde değişik bölümleri de ilgilendirir. İşçilik gi-

derlerini, hammadde ve malzeme giderlerinden ayıran başlıca 

özellikleri şöyle sıralayabiliriz(9): 

"1. İşçilik, stok yapılm3.sı olanağı bulunmayan bir ma

liyet öğesidir. İşletmenin satın aldığı bir malzeme ambardan 

(7) !smail Hakkı ALBAYRAK, 11 İşçilik ıvıaliyetleri ve !malat Sa
nayiinde İşçilik Maliyetlerinin Bünyesi", !stanbul Üniver
sitesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Y.3, 8.9, !stanbul, 
(Ağustos 1977-III), s.31. 

(8) ÜSTÜN ve Diğ., ş~·53. 

(9) Nasuhi BURSAL, Maliyet Muhasebesi (İlkeler ve Uyrıulama}, 
B.?, !stanbul, 1983, s.l31-132. 
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üretime verilineeye kadar bir lllaliyet unsuru olamaz. Fakat 

bir işçi veya memur, bir iş sözleşmesine dayanarak, işletme

de bulunduğu sürece, hatta bazen fiilen görevinin başında 

bulunmasa dahi işçilik giderleri, açık bir taksimetre gibi 

ilerlemeye devam eder •. 

2. İşçilik giderleri, yapılan işle doğrudan doğruya 

orantılı saf maliyet türü olmaktan çok, değişen şartlarla 

birlakte, ekler yapılahilan bileşik bir maliyet unsurudur. 

İşçinin çıplak ücretinin üzerine, bazen sosyal mevzuat gereği 

olarak, sosyal sigorta primi işveren hissesi, çocuk zammı, 

ikramiye, ücretli izin gibi, bazen de çalışma şartlarına bağlı 

olarak, fazla mesai primi, vardiya zammı gibi çeşitli ekler 

yapılabilir. 

3. !şgücü, maliyetleri direkt olarruc etkileyen aktif 

bir maliyet öğesidir. Genellikle pasif bir maliyet unsuru gö

rünümündeki malzemeyi kullanan işgücü ne kadar verimli olursa, 

kullanılan malzemenin randımanı da o ölçüde artacaktır. Üre

timin prodiiktivitesini arttırmak ve bu sayede maliyetleri dü

şürmek; belirli sınırlar içind~, doğrudan do~ruya işgücünün 

yetenek ve isteğine bağlıdır. 

4. !şgücü sahipleri için bir gelir olan işçilik gider

leriyle ilgili hesaplamalar ve belirli zamanlarda ödeme ya

pılması, çeşitli hesap ve kayıtları gerektirdiği gibi, ücret

lerle ilgili mali ve sosyal mevzuat, işletmelere çeşitli mali 

ve idari sorumluluklar yükleyecektir. 11 
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İşçilik giderleri de hammadde ve malzeme giderlerinde 

olduğu gibi, üretimle ilişkileri açısından direld ve endirekt 

diye iki grupta irdelenebilir: 

Direkt İşçilik Giderleri: Direkt işçilik, üretilen ma

mullere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mrunulün temel yapı

sını oluşturan hammaddenin şeklini, yapısını ve niteliğini 

değiştiren giderlerdir( 10). !ş('( ilik giderleri, bir noktaya 

kadar kesinlikle ölçülebilir veya ilgili mamule direkt yükle

nirler. Mamul veya projeye dirJkt olarak yÜklenmesiyle sapta-

nan ücret veya maaşların bir parçası olan direkt işçilik gi-

derlerine, ölçülebilirlik, maddilik karakteristiklerini de 

dahil etmek gerekir. 

Direkt işçilik için; müstahsil, prodüktif ya da yapıcı 

işçilik kavramlarıda kullanılır. Bu nedenle direkt iQçilik 

giderleri, bölüm, mamul ya da sipariş gibi birimler için ifade 

edilebilmekte ve bunlara dottrudan yüklenebilmektedir. Bir 

konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş ma~ineleri operatörüne, 

bir inşaat ı=;antiyes inde beton döken işçilere ödenen ücretler 

buna örnek olarak gösterilebilir. 

Direkt işçilik işlevini .~ören işçilere fazla çalışma 

primlerinin ödenmesi durumunda, ödenen primlerin direkt işçi-

lik giderlerinden ayrılması gerekmektedir. Bu ve bunlara ben-

(lO) ÜSTÜN, s.213'den J'Jlichael SCHIFF- J~LavJrence BENNINGER, 

Cost Accounting, J?irst 1~di (NeVI York: The Ronald Press. 

Company, 1963), s.l28. 
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zer ek ödemelerin ayrıca sınıflandırılması; planlama, mamul 

maliyetinin bulunması ve üretim maliyetlerinin kontrol edil

mesi açısından işletme yöneti~i için yararlı olacaktır(ll). 

Endirekt !şçilik Giderleri: Nihai mamullerin üretiminde 

kullanılan direkt işçilik dışında ka.lan ve mamullere doğrudan 

dotı;ruya yüklenmaleri olanaksız olan işçiliklere, endirekt iş

çilik adı verilir(l2). Genel imalat giderleri içine dahil 

edilen endirekt işçilikler yardımcı işçilik ve yönetici işçi-

lik olmak üzere ikiye ayrılır. 

Yardırncı is;çilik; üretim çalışmalarının düzenli olarak 

;yürütülmesinde yardımcı rol oynayan, bakım, onarım, ve temiz-

lik işçileri, fabrika bekçileri, kapıcı v. b. gibi personele 

ilişkin işçilik giderleri bu grupta toplanabil ir. 

Yönetici işçililc; üretim çalışmalarını yöneten gözlemci, 

ustabaşı, atölye şefi v. b. gibi elemanlarla ilgili giderler 

bu grubu ol ıışturınakt ad ır. 

Endirekt işçilik ayırımındaki önemli nokta, işgücünün 

sınıflandırılmasından çok yapılan işin özelliği olmaktadır. 

Örneğin,bir makinistin veya döküm işçisinin yaptıf,ı iş normal 

olarak direkt işçiliktir. Ancak bu işçilerin zamanlarını, olu

şan arızalar veya temizlik gibi nedenlerle boş geçirmeleri 

(ll) ALBAYillU\, s.33. 
( 12) ttSTÜN, s. 214' den I. Robert DICKEY, Accountant 's Co st Hand

bo ok, ~nd. Edi (New York: The Ronald Press. Company, 

ı 960)' s. 3. 
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halinde doğacak maliyetlerendirekt işçilik arasına girecek-· 

tir(l3). !şletme içinde makine ayarlaması, malzeme nakli gibi 

nedenlerle boş geçen zamanın karşılığı olan işçilik endirekt 

işçilik arasında gösterilecektir(l4). 

3- Genel !malat Giderleri 

Genel imalat giderleri, imalatla ilgili bulunan ve di-

rekt hammadde ve işçilik dışında kalan giderlerdir. Genel ima-

lat giderleri, endirekt hammadde, endirekt işçilik ve mamulle-

re doğrudan do[:cruya yükleneme;;·en öteki üretim giderlerinin, 

tümünden olur;:ur. Bunlar üretiJ.en tüm mamuller için ortak ola-

rak yapıldıklarından, bunlar1. belirli mamullere, birimlere ya 

da işçilere doğrudan doğruya yükleme olanağı yoktur. Bu neden

le de bunlara bazen endirekt giderlı3r adı verilir(l5). Endirekt 

giderlerin, genel imalat giderleri diye nitelendirilmelerinin 

nedeni, üretimle ilgili olmalarının, kurumun ı::senel yönetim 

giderleri ve satış giderlerinden ayrı gruplandırılmış olduğunun 

belirtilmesindendir. Bu niteliklerinden ötürü mamul maliyetle

rine katılmalarında bir çok sorunlar yaratırlar ve özellik 

' (13) !smail Hakkı ALBAYRAK, İşçilik Maliyetleri Muhasebesi, 
Planlanması ve Kontrolü (İşçilik Maliyetleri Araştırması 
ve Uygulamadan Bir Örnek), (Doktora Tezi), İstanbul, 

19??, s.30. 
(14) BURSAL, Maliyet filuhaseber;d (Prensipler ••• ) , s.l65. 

(15) ÜSTÜN ve Diğ., s.82. 
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taşırlar(l6). 

Genel imalat giderleri; gider türlerine göre sınıflandı-

rılırken, endirekt hammadde ve malzeme giderleri, endirekt 

· L:_;çilik giderleri ve tüm öteki endirekt giderler olmak üzere 

üç unsurdan oluşur. Fakat farklı işletmelerde farklı genel 

imalat e;iderleriyle karsılaşılır. En fazla karşılaşılabilecek 

kalemleri şöyle sıralayabil iri:~( 1 7). 

Endirekt işçilik c;iderle::..'"'i; fazla çalışma primleri, boş 

zaman işçilikleri, kıdem tazminatları, yıllık ilcramiye, tatil 

ve izin ücretleri, gözlemci pe:rsonel ücretleri, bakım onarım 

işçilikleri, yenileme ve düzeltme işçilikleri, sosyal sigorta 

primi işveren hissesi, kapıcı ve bekçi ücretleri, ambar memur 

ücretleri, hastalık ücretleri, fabrika temizlik i~;çiligi, 

fabrika büro memurlarının ücretleri, deneysel işçilik gider

leri, fabrika müdürünün aylıt;ı v. b •• 

Endirekt hammadde ve malzeme giderleri; yardımcı madde 

ve malzemeler, işletme malzemesi ki bunları şöyle açıklayabi-

liriz. Üretimde kullanılan tutkal, konfeksiyon üretiminde 

kullanılan iplik, fabrikada kullanılan su, makine yağları, 

akaryakıt, temizlik: malzemesi, bakım ve onarım malzemesi v. b •• 

Üretimde kullanılan sabi·t: kıymetlerin amortisman gider-

leri; b inalar, makine ler, taşı-t; araçları, araç ve gereçler, 

(16) ÜSTÜN ve Diğ., s.82. 

(17) ÜSTÜN ve Diğ., s.82-83; ÜSTUN, s.283-28L~. 
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demirbaşlar v. b. değerlerin amortisman tutarları. 

Üretimde kullanılan sabit kıymetlerin; sigorta, vergi, 

resim, harç, kira giderleri, yangın ve kaza sigortası prim--

leri bina ve arazi vergileri v.b •• 

Enerji ve yakıt giderleri; elektrik, benzin, buhar, fuel 

oil, mazot, kömür v.b •• 

Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma giderleri; 

Sosyal giderler; yemekhane, revir, spor alanı ve tesis

leri, dinlenme ve öteki genel imalat giderleri. 

Genel imalat giderleri, üretim hacmiyle olan ilişkilerine 

göre; değişken genel imalat giderleri, sabit genel imalat gi~ 

derleri, yarı degişken imalat giderleri ve yarı-sabit genel 

imalat giderleri olmak üzere dört gruba ayrılır. 

Degişken genel imalat giderleri, toplam tutarları faa-

liyet hacmindeki degişmelere göre orantılı olarak değişen 

maliyetler olarak tanımlanır. Birim başına değişken genel 

imalat giderleri, üretim hacmindeki değişmeler karşısında 

sabit kalırken, toplam olarak değişir. Değişken genel imalat 

giderlerine örnek olarak; işletme malzemesi, endirekt işçi

lik endirekt hammadde, bakırrt-ı:narım giderleri gösterilebi-

lir(l8). 

(18) Morton BACKER-Lyle E. JACOBSEN (Çev.Sadık BAKLACIOGLU), 
Yönetim Açısından l.Taliyet :l'.fuhasebesi, Ayyıldız Lfatbaası, 

An1mra, 1074, s.l24. 
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Sabit genel imalat gidE:rleri, üretim hacmine göre de-

?~iç.meyen maliyetlerdir. Bu giderler., genellikle bir yıllık 

zaman süresi içinde üretim hacmi değ;iı;;tiğinde toplam olarak 

deE;ic>meyen, fakat birim olarak degişen giderlerdir. Sabit 

c;enel imalat giderleri, üretim miktarından çok, zaman süre-

sine r_söre değişen maliyetlerdir. Sabit genel imalat giderle-

rine örnek olarak; bina amortismanı, l:iralar, ısıtma ve ay

dınlatma giderleri, sigorta primleri, emlruc vergileri ve 

gözlemci personel aylıkları gösterilebilir(l9). Sabit gider-

ler birimlere bölünerek her birimdeki payı dikkate alınırsa 

değişken gider olurlar. Çünkü toplam olarak değişmeyen ;~ider, 

çeşitli üretim seviyesindeki iiretim birimlerine bölündüğünde 

değişik sonuçlara ulaşır. Uretim arttıkça birimde gider payı 

azalır, üretim arttıkça gider payı çoğalır(20). 

Yarı değişken imalat giderleri, üretim hacmindeki de

ğişmelere paralel olarak artıp azalan, fakat üretim hacmiyle 

doğru orantılı olarak değişmeyen gid.erlerdir. Bu giderler, 

üretim hacmi sıfır olduğunda da oluşmaya devam eden sabit 

maliyetler ile üretim hacmine paralel olarak de~!;işme gösteren 

maliyetlerden oluşur( 21). Yarı değişken giderlere ustabaşı, 

r;ıef ücretleri, tamir, bakım {_iiderleri, temizlik işçileri, 

teçhizat yardımcı malzeme gibi çeşitli ~~enel imalat giderleri 

(19) ÜSTÜN, s.285. 
( 20) ÖCAL, s. 61~. 
(21) ÜSTON ve Di~., s.83. 
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ile rsenel idare ve satı.:; hizmetlerinde kullanılan bir kısım 

personelin ücret giderleri, kırtasiye giderleri örnek olarak 

e;österileb il ir. 

Yarı-sabit genel imalat giderleri, belirli bir üretim 

hacmi aralığında sabit k-alan, fakat bu üretim hacmi aralı3ı 

aşıldıkça, ani sıçrama yaparale artan giderlerdir. örnek ola

rak, üretim eylemlerinde kullanılan ma.lcinelerin amortisman 

giderleri, ustabaşı, kalite k:mtrol personeli ve gözlemci 

personel giderleri gösterilebilir. Bu giderler bir üretim 

hacmi aralıP.;ında sabit kalmalarına karşın, üretim hacmi art

tıkça ani sıçramayla basamaksal olarak artarlar(22). 

II. !ŞÇ!LİK G!DERLER! 

ı. Temel ücret 

Üretim faaliyetlerinin çıktısı olan mal veya hizmetin 

ortaya çıkmasında rol oynayan üretim fal<;:törlerinden birisi 

ernek ya da işgücüdür. Bilindiğ;i gibi işgücüne ilişkin ekono

mik fedakarlıkların tamamı işçilik c;iderlerini oluşturur. İş

çilik giderleri içerisinde daha önce de değinildiği gibi; iş

gücüne yapılan ücret ödemeler:., primler, tazminatlar, ikrami

yeler, yardımlar yer alır. Bu kapsam içinde iççilik giderle-

(22) ÜSTÜN ve Diğ., s.Bj-81+. 
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rinin ana unsurunu işçiye ödenen ücret oluşturur. İşçinin al-

dı[tı ücret, bir yandan kendisinin ve ailesinin yaşamını devam 

ettirabilmesi için gerekli olan geçira kaynağı olurken, işveren 

için de bir maliyet unsuru olmaktadır. 

İş Kanunu'muza göre ücret, 11bir kimseye bir iş karşılı-

ğında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sa€tlanan ve nak-

den ödenen meblaC;ı kapsar 11 şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanın-

da özellikle işletmecilL~ açısından ücret; üretim maliyetinin 

hesabında ve i~üetmenin kar veya zararının ortaya konmasında 

etkileyici olan ve bir üretim faktörü olan emeğin parasal tu-

tarını ifade eder(23). Ayrı ayrı sözcüklerle yapılan bu tanım

lara karşın ikisinin ortak yönleri; 1) ücretin eme~e ödenen 

bir parasal bedel olması, 2) ücretin işletmenin kar ya da za-

rarına bağlı olmadan yapılan sözleşmelere dayanarak bel~rlen-

mesidir. 

Belirtilen kapsamdaki te::nel ücret nitelif,indedir( 2ll-) • 

. buna çıplak ücret denildiği de görülmektedir. Bu ücrete; s ü-

reklilik gösteren, iş kar:?ılı[Çında para ya da ayni olarak 

( 23) Kuvvet LORDOGLU, 11 Ücretler ve Bilgi !slem Çalışanları", 
BURSA ÜN!VERS!TES! !KT!SAD! ve SOSYAL B!L!f1LER !?AKÜL1rES! 
DERG!S!, C.II, S.2, Bursa, (Aralık, 1981), s.l29. 

( 24) Fevzi SÜRi'·1EL!, K ıd em Tazminatının .B'inansmanı ·ve Muhase
beleştiri1mesi, Eskişehir !.T.!.A. Ya. No. 234/155, Es
kişehir, 1981, s.51. 
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oluşan yemek, yakacak, elbise gibi ödemelerin, ödenen primle

rin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücrete giydirilmiş 

ücret adı verilmektedir(25).Bu ücret, işletme için işçinin 

toplam maliyetini belirlemede temel oluşturur. Buna göre iş-

çilik giderinin temel ücret ve eklentilerinden olmak üzere 

iki ana unsurdan oluştut!;unu söyle_yebiliriz. 

Işçinin üretime yaptıttı katkıyı değerlendirmeye işçinin 

iş yerinde harcadığı zaman veya meydana getirdiği iş esas 

alınma~tadır. ücretin ödenmesinde temel alınan verime karşılık 

olarak ücretin saptanmasında çeşitli ücret sistemleri bulun

millctadır. Bunlar zaman, akord ve prim temeline dayanmakta-

dır( 26). 

1.1. Zaman Temeline Göre Ücret 

Zaman öğesinin, en önemli rol oynadığı bu sistem en çok 

bilinen, uygulanması kolay ve en eski olan ücret sistemidir. 

Zaman temeline göre ücret sisteminde yaratılan üretim düzeyine 

bakılmaksızın her bir zaman birimi için işgörene belirli bir 

ücret ödenir(27). 

(25) İş Kanunu, m. 14, 16, 17. 
(26) Milli Prodüktivite Merkezi, ücret Esasları, Prim ve Prim

li ücret Sistemleri, t1illi ProdÜktivite Herkezi Ya. No. 
62, Ankara, 1969, s.l. 

(27) Sinan ARTAN, "Işletmelerde Ücret Yönetimi ve Yönetici", 
YEN! İŞ DÜNYASI, 8.46, Y.4 (Ağustos, 1983), s.45; ALBAY
RAK, !şç:i.lik 1·1aliyetleri l\lııh •••• , s.51. 



Bu sistemde işr;Ör6n ücretini, saat ba;şına, gündelik, 

haftalık veya aylık şeklinde alır. Ücret miktarı önceden sap-

tanmış olduğundan her işgören alacağı ücret tııtarını bilir. 

ücret tutarı sabittir(28). 

Bu ücret s isteminin en belirgin öze ll it,; i.; ödemed e, ger-

çekleF~:tirilen verim düzeyinin dikkate alınmo.masıdır. Bununla 

beraber zaman birimi başına ücret saptanJ.rken beklenen normal 

bir verim dil{kate alınmama~tadır. 

Bu ücret sisteminde ba~;:>lıca iki ilişki soz konusudur( 29). 

i) !şçinin zaman birimi ba;~ına (örneğin, saat ücreti) 

aldıt';ı ücret sabit oldu@;u için, alınan tüm ücret verim düzeyi-

ne bakılmaksızın işin süresiyle dottru orantılı olara.'k: artacak-

tır. 

ii) Verim birimi başına (örneğin, üretilen mamul birimi) 

düşen ir,;çilik maliyeti zamana göre ters orantılı olarak düşe

cektir. Yani, verim yüksek olduğunda, üretilen mamul birimi 

başına az, verim az olducunda mamul birimi başına yillcsek iş-

çilik maliyeti oluşac~ctır. 

Saat ücreti 2.000.-TL. olan bir işgörenin normal verimle 

çalışması halinde bir saatte 10 birim mamul ürettiğini varsa-

yalım. Bu durumda birim başına işçilDe maliyeti 200.-TIJ. 

( 28) Sinan AR1.r/ill, Endüstr:h_işletmelerinde ücret Yönetimi ve 

Türkiye' deki Uygulama,_ Eskişehir !. T.!. A.. Ya. No. 239, 
Eskişehir, 1981, Sol90. 

(2'-1) Gündih BALKAN, O'cr0t Sistemleri, :tznıir, 1()?ı::., s.~.~ı-. 
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(2.000.-TL. : lO br. = 200.-TL.) olacaktır. !ı:;çi saat başına 

1~ birim ürettiU;inde birim maliyet 166.-TIJ. ve 15 birim üret

tisinde birim maliyet 133.-TL. 'na düşecektir. Oysa verimin düş

mesi neticesi, işgören, saat başına üretimi 8 birime dü~~ürecek 

olursa, birim işçilik maliyeti 250.-TL. 'na yük:selecektir. 

Yukarıda belirtilen ili9kileri grafik üzerind.e arşağıda 

izleyebiliriz. 

(TL) 

1600 - - - - - - -- -- e e e- - e- -e - e - e,( 
ı 400 - --· -· - - - -- - - - ··- -· - -- - - - . 1 

1200 ··- -··- -- ·- ··- .... ·- .. -· --· ·- T 

1000 - - - -- --- --- ·- -/f 
./ 

800 - - -- - - - - - /l 

600 - -- ·-- - - --_?ı·' 
/// ı 

ı 

400 

200 
ı ı 1 

~~--~-__L_~ _ _ı__ 

ı 

ı 2 3 4- 5 6 

ŞEKİL - 1 

7 

ı 

8 

(Toplam ücret) 

(Saat) 

Çalışılan zaman ve ücret arasındaki ilişki 
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(TL/Birim) 

250" 

200 

150 

100 

~~~~~~--~~~~ 
----~---:._ı~, 

ı ı ~ 

- - - -- -- -- -: -- - ~ --: - -~ 

50L~ >·~~···· 
. ı.-·.. ı ... ı ... ··- - .ı._L. _____ _ 

2 L~ 6 8 10 12 14 

Ş.EK!L - 2 

( İşçilik Maliyeti) 

(Birim/Saat) 

Verim artışı ve birim maliyet ilişkisi 

Bu ücret sistemi genelde aşağıda belirtilen durumlarda 

kullanılmaktadır( 30). 

i) !ş miktarının tam olarak belirlenmediği, başka deyiş

le işeörenden çeşitli işlerin yapılması istendiğinde, 

ii) Çalışma koşullarında önceden kestirilemeyen nedenler

le fazla gecikme veya duruşların söz konusu olduğu dttrumlarda, 

iii) Sürat yerine itina isteyen iqlerde, 

iv) !şgörenin görevinin, işyerinde bulunmru{ oldu~u, başka 

(30) ARTAN, Endüstri • • • ı s.l98 • 
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deyişle işgören veriminin ölçüıemediği durı..ı.mlarda. örneğin, 

telefon santrallığı, tezgahtarlık, damçma memurluğu, kapıcı

lık, bekçilik gibi. 

1.2. Mcord Temeline göre Ücret 

Akord temeline göre ücrc~t, zaman temeline gore ücret in 

tam ters i ol u.p, ücret i:;:. süre s inde harcanan zamanac;öre değil, 

bu zaman içerisinde üretilen mamul birimine ~~öre ödenir(31). 

Ba~;;ka bir de;riçle akord. ücreti, doGrudan verime bağlı bir üc

ret türüdür. Zaman temeline göre ücret sisteminin aksine bu 

s istemde işin süresi önemli de[tildir. Akord sisteminin belir

c;in özelliği, yapılan işin neticesi ile ödenen ücret arasında 

direkt bir ilişki olmasıdır. !şçi, üretimi arttırdığı ölçüde 

ücretinde artış oldurtunu bilerek hareket edecektir. Ancak, 

üretilen birim başına i:-,~çilik maliyetleri sabit olduğu içindir 

ki, çalışma verimi düzeyindeki düşüş direkt işçilDe maliyetle

rini yilliseltmeyecektir. Bu açıdan maliyetlerin hesaplanması 

kolay olacaktır. 

Akord temeline göre ücret ödemeleri, asgari ücret garan

ti edilmiş akord ücreti ve as:;-ari ücrotin garanti edilmediği 

akord. ücreti şeklinde ayrılır., 

ASgari ·ücret garanti edilmemiş akord. ücretinde, işgören 

üretilecek birim başına işletme yönetimince önceden saptanmış 

ücrete hak kazaıur. Bu ücreti:1 saptanmasında normal çalışma 

( 31) BURSAL, f-'iali.yet f·hüıasebesi. (İlkeler .•• :), s. 1?1-2. 
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verimi ile saat ücretleri temel alınır. Ancak isc,.ören hiç 
~.:ı o ' 

üretimde bulunmayacak olursa bir ücrete hak kazanamayacaktır 

( ···Errrr ~=:, i i\. J - 3). !çgörenin c;ünlük iJcreti, birim ba~,ına saptanmış 

akord tı.ıtarı ve günlill;: imalat tutarınınçarpımı ile oluşacak

tır. Hesaplanması kolay olmakla beraber, günümüz koşullarında . 

(yasal, sosyal, ekonomik vb.) bu tür ücret sisteminin 1ıygulan-

m~sı ol~naksızdır(32). 

( A}{ord ücreti) 

A 

~- -

1 / 

~ •.. 

/ - ·• /f 
/ . ı 

K s 

o Is I üretim (Iş miktarı) 

ŞEKİL - 3 

Asgari ücretin garanti edilmediği 

ako:ed ücreti grafil5i 

Şekil-3'de, A; saatlik akord ücreti, I;. iş miktarını, 

Is; standart ü; miktarını, Ks; kök saat ücretini göstermekte 

( -; ? ) l' ALK AN , s . 'S O • 
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dir. 

Bu şekilde ücret ödemesi ancak dışarıya verilen parça 

başına ücret siparişlerinde, özellikle fas on işçilip;inde söz 

konusudur. İşletme bünyesine dahil hiçbir personele sadece 

bu yolla ücret ödemesi yapılarr.az( 33). 

Günümüz işletmelerinde yaygın olarak uygulanan akord 

ücreti türü asgari ücretin garanti edildiği akord. ücrettir. 

Nedenine gelince, asgari ücret garanti edilmiş akord ücret-

leri günümüz yasaları ve sosyal kurumlarına uygun olarak çok 

daha yaygın uygulanma olanağına sahiptir. Bu tür ücret öd.e-

mede, işgörenin üretimi normal verimin altına düşse bile 

önceden zamana göre saptanmırJ asgari ücreti almaya hak kaza-

nacaktır( 34·). Böylece normal verimin üzerindeki üretim iç in 

asGari ücrete ek olarak belli bir akord zammı ödenecektir 

(ŞEK1L - 4). 

şekil-4'de, A; saatlik akord ücreti, I; iç miktarını, 

Is; standart iş miktarını, Ks; kök saat ücretini, ~s; ~aranti 

edilen asgari saat ücretini göstermektedir. 

Bu noktada zaman ve akord ücretleriarasındaki fark açık-

ça belirlenmiş olmaktadır. AkorJ. ücretinde çalır:;anlar zaman 

ücretinde çalışanlara göre bir tür yıpranma payı olarak W{Ord 

(33) ALBAYRAK, İşçilik Maliyetleri Iviuhasebesi ••• , s.54. 
(3Lt) Normal verim, bir zaman birimi içerisinde, normal bir 

işçinin normal koşullarda, normal bir çalı:-;ma temposuyla 
:>a(':1 as ac a~ı veri md ir. 
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zammı almış olmaktadırlar. 

(Akord. ücreti) 

A 

K s -~-----,., 

1 
Gs r --- ~ 

i 
1 

i. .l 

Is I üretim (Iş miktarı) 

ŞEKİIJ - 4 

Asgari ücretin garanti edildiği 

rucord ücreti grafigi 

Akord. ücretten amaçlanan~ işletmenin verimliliğ;ini art

tırarak, birim başına düşen maliyeti en aza indirebilmektir. 

Diğer yandan da işgören verimi ölçüsünde fazla gelir sağlayaca-

, t~ından yöntem hem işgören hemde işveren açısından oldukça ge

niş kabul görmüştür. Fakat bununla beraber, bu sistemin iyi 

tarafları kadar sakıncalı yönlerinin de bulunduğu gözden uzak 

tutulmamalıdır. Akord. ücret her yerde, her şartta ve her iş 

için uygulanacak bir ücret sistemi değildir(35). 

( ~5) f.l:t'i·l, s. 8. 
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.Akordıın amacı, normal verim düzeyi üzerinde sağlanan 

verimi teşvik etmek oldut~undan, akord ölçüsü normal bir verim 

düzeyinde olmalıdır. Aksi taktirde a."k:oı~lun teşvik yi5nü kaybo

lur. Normal verim düzeyi üzerLıde saptanan bir akord ölçüsü, 

çal 1.f}anların normal iş temposu;yla bu düzeye erişememeleri ve 

dolayısıyla kazançlarını arttı.t:·amamaları demektir. ŞÜphesiz 

bu durum akord1ın teşvik yönünü ortadan kaldırıcı ve işgörenin 

işe olan ilt_~isin:i az al tıc ı olacaktır .. Bu nedenle ak ord ölçek-

lerinin ~erçekçi olması ve bilimsel temellere dayandırılması 

gerekir. 

Hesaplanma tekniklerine göre akoro türleri, zaman akordu, 

para veya parça akordu, ~Drup akordu olarak sıralanabilir. 

1. 2.1. Zaman Ako!:'du 

Zaman a"k:ordunda, her işin bir birimi için belirli bir 

süre tanınmıştır. !şgörene ücreti, bu süre karşılı~ı verilir. 

Eğer işgören işini saptanmış standart zamandan daha kısaı. süre

de tamamlayacak olursa arttırıın sa~ladığı süre ile doğru orantı

lı olarw{ kazaneıda artar(36). !şin tamamlanması standart za

mandan fazla ise, fiilen çalış:ı.lan zamanın kC>k saat ücreti ile 

çarpımı sonucu elde edilen ücrt~t hak edilmiş olmaktadır. 

Zaman akordunda önemli olan mamul birimi veya her bir 

işlem için gereldi akord zamanı başına bir akord tutarı hesabı-

dır. Genellikle dakika olarak ifade Hdilen akorü zamanı, t~rlü 

,· ·;:,,::, ~- ı'\ 'ı.\' :rı .AN , F.~l1 ~ i ı" ~ ·t· I""'l. ,. ] ()C) 
' • -~ . J ll' :-, , . • • .!....1. •. ~ •.. · / • 
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operasyonlar için zaman ve hareket etüdleri yapılmak suretiy-

le ve normal bir çalışma verimi temel alınara.'!{ belirlenir. Bu-

lunan akord dakikalarının bir dakikaya kar(;~ılık olan akord 

faldörü veya dakika fa'l{törü ile çarpılmasıyla bir birim için 

ödenecek akord ücreti elde edilmi:=;; olmaktadır( 37). 

1.2.2. Para Akordu 

Para akord.unda, işçi ürettiği her bir parça veya birim 

için daha önceden belirlenmiş bir pı;.ra alır. Bu para, birim 

başına akord de~~;eridir. Bu tutarın saptanmasında normal bir 

çalışma ve yürürlÜkteki ücret hadlerindaki saat ücretleri 

ter:ıel alınır. 

Aslında para ve zaman akordu sonuçları aynıdır. Aradaki 

fark ücretin hesaplanmasında kullanılan etmenlerin değişik ol

masıdır. Şöyleki, parça akord.unda bir iş birimi başına belir

lenen miktar, işçiye ücret olarak ödenir. Buna bağlı olarak da 

işçinin kazancı, ürettiği birim sayısıyla do[;ru orantılı ola-

rak artar(3B). Bu sistemin en önemli avantajı, basit olması 

nedeniyle, işçinin kazancının L0 miktarına göre kolayca hesap

lanır olmasıdır. Ancak ücret hadlerinde bir deği:=;;iklik yapıl

ması durumunda, tüm akord tutarlarının değiştirilmesini gerek-

(37) BURSAL, Maliyet l\1uhasebesi (!lkeler ... ), s.l43-14L~. 

(38) Osman ALTUG, r-'lali.yet Huhasebesi !lkeler ve Uygulamalar, 

f1armara Üniversitesi Nihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı 
Ya. No. 338/622, B.2, İstanbul, 1985, s.?l. 
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tirecektir. Aleord ücretinin iki unsuru olan ücret ve zaman 

faktörleri birleştirildiC;inden hadlerde bir detti;;;iklik olması 

durumunda bu deL~işikliğin ücretteki bir deği~imclen mi yoksa 

yoksa zamanda olan bir de2_';işiklikten mi ileri :ı;eldiğini izle-

rnek ,-süçlef:,~nıektedir. işçiye çalıştığı zaman yerine, fiilen ü-

re t;tif~i ;ıwmullere kar~~ ı ı ık bir ücret ödenmesi psikolojik bakı!TI-

dan da bazı sakıncalar yaratır. Bu nedenledir ki evlerde yapı

lan fason is;çiliklerine "lıyı.sulanan bir sistemdir(39). 

1.2.3. Grup Akordu 

Birden fazla işçinin grup olarak çalıf,>ması ile üretimin 

gerçekleştirilebildiği durumlarda grup akordu sistemi uygula

nabilir. Grupta bulunan üyelerin kazançlarının saptanmasında 

genellikle saat ücretleri temel hareket noktasını oluşturmakta-

dır. Bu akord sisteminde karşılaşılan sorun, kazancın grup 

üyeleri arasında ne şekilde bölüşülebileceğidir(40). 

Genelde dat;ıtım iki temel etmene göre yapılmaktadır( 41). 

i) Kök saat ücreti 

ii) Fiili çalışma sUresi 

İlk şekle göre grup üye1eri, işlerine ait kök saat ücre-

ti ile çalıştıkları sürenin çarpımı kadar g~ıp kazancına or-

(39) ~URSAL, Maliyet Muhasebesi (ilkeler ••• ), s.l43. 

(40) A.g.e., s.l45. 

(41) Geniş bilgi için bkz. MPM, s.l5-16. 
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tak olurlar. 

!kinci şekle gBre ise, her işçinin fiili kazancının, 

kendi kök saat ücretine oranını gösterir. 

Bu konuyu bir örnekl:; açıklamaya çalışalım. 

Üretim geregi 3 işçinin grup olarak çalı;~tıt~ını vo top-

lam akord ücretlerinin 7. 050.- TL. olduğunu kabul edelim. !ş-

çilerin saat ücretleri ve çalıştıkları saatler aşagıdaki gibi 

olsun. 

lıçl Çalı§ılan Saatler Saat ücreti Normal Ücret TOJ2lamJ 

X 12 140.- TL. 1.680.- TL. 

y 14 130.- TL. 1.820.- TL. 

z 10 120.- TL. 1.200.- TL. 

4.700.- TL. 

Dağıtım .!.ı' aktörü: Toplam Aleord Kazancı·-:- Normal Kazanç 

7. 050 -:-· 4. 700 == ı ' 5 

Bu yolla her bir işçinin alacağı fiili ücret toplamını 

ve akord ücretinden payına düşen tutarı bulabiliriz: 

!şçi Normal .ücret Toplamı Akord Faktörü Fiili Ücret Top. 

.... ,r 1.680.- 'rL • X 1,5 2.520.- TL. .. 

y 1.820.- TIJ. X 1,5 2.730.- TL. 

z 1.200.- TL. X 1,5 1.800.- TL. 

7.050.- TL. 

Grup a};:ordunda dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta 
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rıözden uzak tutulmamalıdır. Aynı grup içerisinde, kabiliyet ve 

çalışma verimleri farklı kişilerin bulunması çeşitli sakınca~ 

lar yaratabilir. Grup üyelerinin kişisel ilişkileri ve grup 

liderlerinin üretimin yaratılmasında önemli rolleri olacaktır. 

1.3. Primli Ücret 

Günümüzün gelişen teknolojisi karşısında çalışan işçile.-. 

rin üretim temposunu kendi başlarına etkileyebilmelerini ve 

buna bağlı olarak çalışmalarına yön vermelerini olanaksızlaş

tırmıştır. Bu gelişme içerisinde zaman ve akord ücret sistem,_ 

leri önemlerini yitirirken bir üçüncü sistem "Primli ücret 11 

sistemleri veya 11 Teşvik edici ücret" sistemleri ortaya çıkmış-

tır. 

Teşvik edici ücret sistemlerinin amacı zaman veya akord 

temeline dayanan ücret sistemJerinin doğurduğu aksaklıkları 

giderebilmek veya en aza indire;eyerek işletmenin amacına ulaş

masında katkıda bulunabilrnek için mali teşvik yolu ile baz 

üretim üstünde ve ötesinde işçinin motivasyonunu arttırmak-

tır( 42). 

En az akord ücretlerinin garanti edildiği durumlar dı

şında, işçinin gerçek verim miktarına bağlı olarak, işçinin 

eline geçecek gerçek ücreti de değişmektedir. Oysa, primli 

üc.ret sistemlerinde toplu sözleşmelerle saptanan haddin altın

da olmamak üzere asgari ücrete veya işletme yönetimince belir-

( Lt-2) AHTi\N, s. 1 C)8; ALBAYRA.K, !şç ilik. _f'vlaliyetleri ı:ıııhasebes i .•. 2 
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lenmiş bir kök ücrete ek olarak, işçinin normal verim üzerinde 

çalışma karşılıf{;ı olan prim söz konusudur(43). Bu durumda, 

primli ücret sistemine ba~;lı işçilerin normal verim düzeyini 

a::,;maya yöneltilmeleri akord ücretlerindeki gibi zorlayıcı ol-

mamaktadır. 

Genel olarak primli ücret sistemleri daha geniş uygula-

ma alanlarına sahiptir. Nitekim primler, zamandan tasarruf 

etme ve üretim artışını sa[~lama karşılı[i;ı ödeneceği gibi, ham-

madde ve malzeme tasarrufu, kalite artışı, makineleri iyi kul

lanma cibi nedenlerde verilebilir. 

Üretim artışı normalin üzerine çıktıttında veya zaman 

tasarrufu sui~landıtJ;ında, verim artı~ı ve tasarruf edilen za-

manların işçi ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Başka bir 

deyişle prirnli ücret sisternlerinde normalin altında bir çalış-

ma karşılığı bir kök ücret ödenınekte fakat verim düşüklüğünün 

zararı tümüyle işletıneye yüklenmektedir. A.ksi durumda ise iş

letmenin artan verimden bir pay alması olağandır(44). 

Prim ücretinin bel irlenrr:::sinde yapılacak ilk işlem, iş-

çiye ödenecek köle ücretin hesaplanıp saptanmasıdır. Belirlenen 

bu kök ücret aynı türden iç:ler için toplu sözleşmelerle karar

laştırılan ücretin miktarına eııit olabileceği gibi, gerçek 

(43) Ali ÇUBUK, 11 Ücret ve Ucrete İlişkin Hak (ücret Hakkı) 11 , 

ANKARA İKTİSADİ ve T!CARİ İL!r1LER AKADEHİSİ DERGİSİ, 

C.III, S.2, Ankara, 1971, s.77. 

(44) BURSAL, Haliyet !"luhasebesi (İlkeler ••• ), s.l46. 
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emeğin deJ;eri olarak bunu.n üzerinde de olabilir. .b,akat, daha 

öncede belirtti~;imiz gibi bu ücret asgari ücretin altına dü-

şemez(45). 

İkinci işlem ise, prim ödemesine konu oluşturan prim 

ölçüsü veya faktörünün saptanmasıdır. Prim ölçüsü olarak bir 

veya daha fazla ölçü seçilebil i.r • .B,akat, seçilen ölçü veya 

ölçülerin is:çiler tarafından etkilenebilir olmalıdır. Ölçü 

olarru~ verim, kalite, hammadde ve malzeme kullanım etkinligi, 

randıman gibi faktörler kullanılabilir. 

Çok değişik şekillerde olan primli ücret sistemlerinden 

en çok yaygın olanlarına a~)ağ~ıda değineceğiz. 

1.3.1. Halsey Sistemi 

Halsey sisteminde, işçiye garanti edilen bir kök saat 

ücret vardır. Yapılacru~ bir iş belirlenmiş standart zamandan 

daha kısa sürede bitirilecek olursa, işçiye tasarruf edilen 

zamanın karşılığı olan ve saat ücretine göre hesaplanan ücre-

tin% 30 - 70 arasında prim olarak verilir(46). 

1.3.2 • Rowan Sistemi 

Rawan sisteminde de Halsey sisteminde olduğu gibi iççiye 

garanti edilen bir kök ücret vardır. Fakat, bll s istemin özelli

ği Halsey sisteminde ki gibi işçiye verilecek olan prim sabit 

bir oranda olmayıp, tasarru.f edilen zamanın temel zamana olan 

(45) ÇUBUK, s.77. 
(:lG) BURSAJ,, hal:i.;ynt f'!luha;->el.HH:i (!lkeler .•• ) 2 s.1 1.J-6. 
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oranına göre değişmektedir(47). 

1.3.3. Gant Sistemi 

Gant sisteminin özelliği, normal üretim standardının 

altında çalışsa dahi ü:;ç iye gEi.:(•anti edilmiş b ir kök ücret 

ödenmektedir. Standart üretim sağlandığında, isıçiye esas ücre

tin 9.:; 20' i kadar prim ödemesineLe bulun:ümaktadır. Bu prim iş-

çinin ürettiği tüm parçalar için dikkate alınmaktadır. Stan-

dardın üzerine çıkıldığında üretilen parçalar için parça başı 

ücreti uygulamasına geçilınektedir. Gant sistemi, temel olarale 

zaman ücretinin değişik bir uygulama şekli kabul edilebilir. 

ücret artışı bir bakıma sıçrama şeklinde olduğundan, istenen 

çalışma verimini sağlamak için oldukça etkili bir sistemdir( 48). 

1.3.4. Taylor'un Diferansiyel Parça llereti 

Dr. F.W. Taylor taraf'ından ilk kez 1880 yılında ortaya 

koyulan bu sistem de iki kademeli parça ücreti uyr-,.;ulanmaktadır. 

İlk kadernede standart üretimin altındaki parçalar için parça 

ücreti ödenmekte. !kinci kadernede ise standart üretim aşıldığı 

andan itibaren tüm parçalar için yÜksek parça ücreti ödenmekte-

dir( 49). 

(47) A.g.e., s.l48. 
(48) BURSAL, Maliyet Muhasebesi (Prensipler ••• ),__ s.l50. 
(49) A.f,.e., s.l50. 
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ı. 3. 5. fvierrik Diferansiyel Parça Ücreti 

Bu sistem Taylor sisteminin düzeltilmiş şeklidir. şöyle

ki, iki basamakta üç seviyeli parça başı ücreti uyeulanmakta

dır. Standart üretim seviyesinin 5'6 83' ne ulaşılıncaya kadar 

normal parça başı ücreti ödenmektedir. % 83 ile standart üre-

tim seviyesi arasına ulaqıldı[';ında tüm üretim için normal par

ça başı ücreti % lO zamlı hesaplanmaktadır. Standart üretim 

seviyesi arJıldıGında ise norma~. parça başı ücreti tüm üretim 

için% 20 zamlı ödenmektedir(50). Taylor sistemi ile karşılaş-

tırıldı~ında işçi açısından Merrik sistemi çok daha elverişli 

ve insancıldır. 

1.3. 6. Bedaux Sistemi 

Ilalsey sistemine benzeyen bu sistemde de f.!;aranti edilmi;; 

b ir saat ücreti vardır. i akat, Hal s ey sisteminden farkı arttı-

rım sağlanan sürenin% 75'nin işi yapanlara, % 25'nin ise gö-

zetimcilere prim olarak dağıtılmasıdır. Bu nedenledir ki Bedaux 

sistemi bir ücret sistemi oldu~u kadar, verim ölçme ve kontrol 

sistemi de sayılır(51). 

1.3.7. Emerson Sistemi 

Emerson sisteminde de garanti edilmiş bir saat ücreti 

vardır~ üretim için tespit edilmit;ı standartıara ulaşıldığında 

(50) ALBAYRAK, İşçilik l'Taliyetleri :V1uhasebesi .•• , s.65. 
( 51) BURSAL, f1ial iyet f-1uhasebesi. (Prens iple.r ••• ) ,_ s. 152. 



diğer sistemlerdeki [;ibi, bir prim sisteme uygulanmaktadır. 

Bu sistemde, fiili iş süresi standart iş süresine bölünerek 

bulunan verime cöre bir prim sistemi u:y0nlanmaktadır. Sisteme 

r;öre işçinin verimi tespit edilen standart seviyesinin ;6 66 1 sı-

na kadar sağlanan üretimlerde işçiye zaman ücreti, tespit edi-

le n standart seviyesinin ;.·6 66 • sını aştığı taktirde 96 100 1 ı ük: 

seviyeye kadar ir;çilere belirli bir prim ödenmektedir. Verim, 

standardın ?6 100 1 nü aştığında prim % 20 ile sınırlandırılmak

ta ancak tasarruf edilen zaman için esas ücret üzerinden ay

rıca ödeme yapılmaktadır( 52). 

Yukarıda incelenen primli ücret sistemlerinin hemen hemen 

tümünde ortak olarak görülen özellikler işçilerin fiili ücret

lerinin saat başına artmasına karşılık, direkt işçilik mali-

yetlerinin üretim birimi başına azalmasıdır •. 'rakat, bu düşüşe 

karşılık, artan üretim hacmi dolayısıyla, işletmelerin varolan 

kapasitelerinden daha iyi yararlanılması ve sabit maliyetler

den üretim birimine düşen payın da gittikçe azalmasıdır(53). 

( 52) NPM, s. 24- 2:J; ALBAYHAK, .tşçilik l'lJal iyetleri [''iuhasebes i 

s.67-68. 

(53) BURSAL, Jilali;yet Irıuhasebesi(Prensipler ••. ~, s.154. 
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2 ... Primler 

2.1. Tanımı 

Hukuk açısından prim, işçiye yaptıg;ı bir işin sonucunda 

kalite ve miktar bakımından ö;~el olarak verilen bir miktar 

paradır. Bir başka anlatımla, iyi bir şekilde yerine getirilen 

iş için gösterilen özel bir ç:ı.ba karşılıgında ödenen tutarlar

dır. İşçiyi teşvik etmek amacıyla çeşitli nedenlere bağlı ola

rak prim verilmektedir. L;çiye yapılan prim ödemeleri, b elir-

lenen bir zaman süresinde öngörülen üretim miktarının veya 

kalitesinin arttırılması ya da belirlenen zamanın kısaltılması, 

malzerneden yapılabilecek tasarruf vey·a donatım araç ve gereç

lerinin özenle kullanılmasını özendirmek amacıyla verilir(54). 

Bu nedenlere bab~lı olarak verilen primler daha çok bireysel 

prim niteli~ini taşır. Bunun dışında bir de işçiye, verimlilik 

veya başarı primi adı altında toplu primler verilmektedir. İş

letmenin verimlilig;i veya karlılıg;ının arttırılınasını özendir

mek amacıyla, işçilerin bir bütün olarak işletme verimlili[S;in

de veya karında oluşturduğu artışın bir kısmı, toplu prim uygu

laması yoluyla ir;çilere veriliııektedir. Toplu primlerde esas 

olan, işçilerin bireysel olarak değerlendirilmas i yerine, eki-

bin grup olaralt veya tüm pers :>nelin çalışmalarının birlikte 

(54) Fevzi CıURı·'lEL! - Yılmaz BENl~İGİ:RAY, Genel Huhasebe, AnadG

lu Üniversitesi Açıkö[;retim .B,akültesi Ya. No. 17?/174, 

Ankarm., 1987, s. 383- 38L~. 



değerlendirilmesidir. r_roplu prim uygulamasında, her işçinin 

aldığı prim tutarı, bireysel primin aksine eşit t-ı.ıtarlarda 

veya aldıkları ücretlerle orantılı olabilmektedir. 

Yas aya göre, if:.'. karşılığında ödenen ve devaınlılık göste-

rebilen primler, ticret niteli~inde olup, ihbar ve kıdem tazmi-

natlarının hesaplanmasında ;sö:~ önünde bul undurn_l ur( 55). Fakat 

buna karşılık, gerek fazla çalıçma ücretlerinin hesaplanmasın

da gerek ulusal bayram ve genol tatil ücreti ile izin ücretle-

rinin belirlenmesinde hesaba katılmazlar(56). 

lJrimler; işçiye, işverenin kendi isteği ile veya birey

sel ve toplu iş sözleşmelerine bu konuda konulan hükümler ge

reğince verilmektedir. İşçinin prim üzerinde bir hak ileri sil-

rebilmesi için, bunun taraflar arasında önceden iş sözleşmesi 

ile kararla;;;tırılmış olması veya benzer koşullarda tekrarlana

rak ödenmesi yani sürekli bir nitelik kazanması p;erekmekte-

dir(57). 

2.2. Hesaplanma Biçimi 

!şgticline ödenecek prim tutarları, primin niteli~ine göre 

hesaplanmaktadır. Bireysel prim sistemlerinde prim tutarları, 

L;;çinin yaptıe;ı işin taınamına göre değil, önceden saptanan be-

lirli bir iş normundan fazla olarak yapılan iç miktarları veya 

(55) 1475 Sayılı İ§ Yas~;ı.sı, ıvıc .. 26/II. 

(56) lLt-75 Sayılı !ş Yasası, I1ld. 35/c:, 46, 54/II. 
(57) Adil !ZV1~REN, tr:ı Hukuku, Ankarç;,, 1974, s.l}S. 
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tasarruf E;;dilen zaman esas alınarş.k. temel ücretten ayrı ola-

rak hesaplanır. Böylece daha önce belirlenen standart iş ve-

riminin üzerine çıkıldığı zaman. işçi; her iş ünitesine veya 

tasarruf edilen zamana .;,;öre hesaplanan belirli bir oranda prim 

almaktadır. 

Toplu prim sistemlerinde prim oranı, işletme düzeyinde 

veya soruml:ul uk merkez i düzeyinde hesaplanabil ir. Başarı prim

lerinde i.';:letmenin briit satı.ş karındaki ';elişme izlenerek prim 

oranı belirlenmektedir. Verimlilik primlerinde ise, bir faali-

yet için öngörillen maliyetle aynı faaliyet için ~erçekleşen 

maliyet arasındaki fark, persc·nel n:iderlerine oranlanmak sure-

t; iyle prim o ranı s apt anrna .. kt ad ır. 

2. 3. l-luhasebele ştirilmesi 

Daha ence primli ücret sistemleriyle ilgili olarak değin-

di~imiz gibi, verimlilik artışıyla birim maliyetlerde azalma 

sağlanacaktır. Böylece i.~çiler, belirlenen standart üretim mik

tarını ıa:-?tıklarında verimlilik ikramiyesi veya prime hak kazan-

mış olacaklardır( 58). 

Genel bir kural olarak, üretici iı:;çilip;e verilen primle-

rin direkt ü;çilik ;3ideri olarak, dolaylı i:;;çili[>;e verilen 

primlerin ise f~c=mel üreti:n gideri olarak muhasebeleştirilmesi 

esastır. 

(58) USTÜN, s.270. 

-,o 
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3 ... İkramiyeler 

3.1. Tanımı 

!kramiye özel nedenlere ve olaylara ba~lı olarak veya 

if~çinin iyi ve disiplinli çalı:şmasının bir karşılıt1;ı olarak, 

i;:".veren tarafından is;ç iye ödenen ek b ir ücrett ir( 59). !kramiye 

işçiye özel bir battış nitelif:;inde de olabilir. Bu durumda ikra

miye işçiye bir hizmet karf:p.lığında verilmeyip, if;:çiyi ödüllen-

dirrnek amacıyla verilen ba!_J;ış niteliğindeki ödemelerd.ir. Bu 

şekildeki ikraıniye ücretin bir eki sa.yılmayaca~ından, L~çinin 

ikramiyeyi talep etmek halekı ~roktur. Buna karçılık ikramiye 

borcu; ö2el bir yasadan, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden 

yada işletme vaye işkohı_ düze~rinde yerleşmiş bir örf ve adet 

kuralından do~'·uyorsa, hiz:net kar[}ılı~ında ödenınesi gerektiğin-

den, genis; anlamdaki · ücret in tamamlayıcısı olacaktır. Dolayı-

sı.''la ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında, bu ik

rarniyeler gözönünde bulundurulacalctır( 60). Fakat, fazla çalış-

ma ücretinin hesaplanmasıda ikramiyeler gözönünde tutulmamak-

tadır. Tatil ücreti ile yıllık ücretli izinin hesabında ikra-

miyenin hesaba katılıp katılmayacağı konusu açık de{!:ildir. Bu

nunla birlikte, işyasasının 46 ve 54/II. maddeleri yalnızca 

primden söz etmemektedir. Yasanın amacı yorumlanırsa, prim 

gibi ikramiyenin de tatil ücretinin hesaplanmasında gözönünde 

(59) 1'-'llıstafa ÇEHBEHCİ, İs Kanunu Şerh:lı_ B.4, An...l{ara, 1978, s.53~ 

(60) Turhan ESENER, j::~; Hukuku,_ B.3, Ankara Üniversitesi Hukuk 

7'a_kiilte~:;i Ya. No. 1+:)2, Anl{ara, 1978, s.l73. 

- 40 -



tutnlması gerektig;i sonucuna varılabilir(61). 

3.2. Hesaplanma Biçimi 

Bireysel yada toplu i0 s5zleşmesine vaya 5zel yasalara 

bu konuda konulmuş hükii11ler gözönünde bulundurul aral{, ikramiye 

tutarı saptanmaya çalışılır. İş kollarının özelliklerine, iş

verenin karlılık durnınuna ve genel anlamdaki "temel ücretin" 

ücretin düzeyine göre tarafların yılda bir ikrarniyeden sekiz 

ikraı11iyeye kadar ikramiye kararla53tırdıkları görülmektedir. 

Türk !ş Hukuku uygulamasında, bireysel veya toplu iş sözleşmele

rinde ikramiyeler aylık olarak kararlaştırılmaktadır(62). 

3.3. Muhasebeleştirilmesi 

lkramiye ödemeleri gider yerleri bakımından dolaysız oldu-

g';undan işçilerin çalı.c;;tıkları gider yerlerine göre daf.~ıtılmak

tadır. Bununla birlikte söz konusu giderler mamuller bakımın

dan delaylı nitelikte olabilmektedir. Bu nedenle genel üretim 

giderleri içirisinde muhasebeleştirilmesi uygundur. 

!krcımiyeler işçilere belirli zamanlarda ve genelliklede 

dönem sonlarında ödendif;inden, dönem sonlarında işletmenin ma-

liyetleri artar. Bunu önlemek amacıyla, ikramiyelerin yıllık 

tahmini tutarları 12 aya bölünerek, bu giderlerin her aya eşit 

dağıtılması yoluna ~idilınelidir. Böylece dönem sonunda maliyet

lerin artmaması sa~lanmış olur(63). 

(61) A.g.e., s.l71. 

\. 
1 ~ •'""1 ) .·\1 •• ·. ", • ., • •. ..~ ı 7 ') '- . . ~ . ~· . ~ '-. 

(i,·,,ı n:··ıınN, ::. :''ı'L 
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4_ Fazla Çalışma Ücretleri 

4.1. Tanımı 

!şçinin, fazla çalı;,:ma nedeniyle temel ücretine ek ola

rak almaya hak kazandığı ücrettir. İş Yasası'nda yazılı günlük 

çalışma süresinin dışında, ülkenin genel yararları ya da iş 

niteli~i veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle yapılan 

fazla çalışmadır(6L~). Yasada belirtilen günlük çalışma süresin-

den amaç; i:) yasasının 61/a. maddesi gereğince cumartesi günle-

ri çalışıp çalışmamasına göre belirlenen ve günlük 7,5 saat ile 

9 sacat arasında de~işen normal çalışma süreleridir(65). Bu 

sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edil-

mektedir. lş yasasına göre fazla çalışma süresi, günlük normal 

iş süresi dı~ıında, r:;ünde 3 saati geçemez. Ayrıca, fazla çalış-

ma yapılacak günlerin toplaını da bir yılda fazla çalışmaya 

baçlandı~ı günden itibaren 90 iş gününden fazla olamaz(66). 

Her nekadar yasal olarak fazla çalışma için günlük çalışma sü-

releri esas alınmış ise de haftalık çalışma süresini "45 saat" 

aşan çalışmalar da fiilen fazla çalışma sayılmaktadır. Bu ne

denle günde üç saati aşan ve haftalık çalışma süresi dışındaki 

fiili çalışmalar da fazla çalışma sayılacak ve hukuki fazla 

(64) 1475 Sayılı !ş Yasası, ı~ıadde 35. 
(65) Münir EKONOM!, İş Hukuku-Ferdi İş Hukuku, B.3, !stanbul 

Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Sa.yı:l295, C.I, İstanbul, 

ı 984, s. 294. 

(66) 1975 Sayılı İş Yasası, l\'ladde 35/a,b. 
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fazla çalışmalarda olduğu gibi, bu süreler içinde fazla çalış

ma ücreti ödenecektir. 

4.2. Hesaplanma Biçimi 

:&,azla çalışmalarda. işçiye, normal çalışma süreleri için

de verilen ücrete göre daha yüksek bir ücret ödeneceği kabul 

edilmiştir. Günümüzde genellikle fazla çalışma ücreti, her bir 

fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma ücre

tinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi 

suretiyle ödenir. Kanunun öngördüğü bu miktarın altına inilemez, 

fakat hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile fazla ça

lışmalar için daha yüksek oranlarda ücret verileceği kararlaş

tırılabilir. 

ücreti saat esasına belirlenenler dışındaki işçilerin, 

ücret sistemleri ne olursa olsun, önce saat başına ücretinin 

bulunması gerekmektedir. Parça başına veya yapılan işin mik

tarına göre ücret ödenen işlerde, işçinin fazla çalıştığı sa

atlerde ürettiği parça veya iş miktarının hesabında bir güç

lük bulunmayan durumlarda, herbir fazla saat içerisinde yapı

lan parçayı veya iş miktarını karşılayan ücret esas alınarak 

fazla çalışma ücreti hesaplanır. Saat ücretinin bu yöntemle 

güç olması durumunda, ücretin ödeme dönemine göre saat ücre

tinin belirlenmesi yoluna gidilir. Bunun içinde, parça başına 

ve yapılan iş miktarına ait ödeme döneminde yapılan parça veya 

iş miktarları, o dönem içinde çalışmış olan normal ve fazla 

çalışma saatleri sayısına bölünerek b ir saatlik parça ve iş 
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miktarları bulunur ve buna göre bir saatlik normal ücret he-

saplanır. Böylece, hesaplanan normal ücret 7;; 50 yüksel tilerek 

fazla çalışma ücreti ol aral{ öd,~nir( 67). 

Zamana göre ücret sistemi uygulanmakla beraber ücret 

saate göre belirlenmeyip de gür:.delik, haftalık, aylık şeklin

de belirlenmiş ise, gündelilc ücrette işçinin çalıştığı günlük 
i 

normal çalışma süresine oranla bir sa~te düşen, haftalık veya 

aylık ücrette önce bir güne daha sonra bir saate düşen ücret 

bulunur ve bu ücret % 50 arttırılır. Aylık ücrette ise, işçi

nin günlük ücreti, aylığının otuzda biridir. 

Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, iş saatine dü

ş.en normal çalışma ücretinden hareket edilerek bunun % 50 faz

lası alınıyor ise de, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 

tatil yapmayıp fazla çalışmada bulunan ~şçilere, çalıştıkları. 

günlerin ücretleri; ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir kat 

fazlası ile ödenmesi gerekmektedir(68). 

4.3. Muhasebeleştirilmesi 

Normal çalışma sürelerin~.n dışında yapılan fazla çalışma 

süreleri için ödenen % 50 veya ;~~ 100 '1 ü zamlı ücretlerin zam 

tut:ırlarının muhasebeleştirilmesinde; bu fazla çalışma zamları

nın genel imalat gideri olarak tüm maliyetlere mi aktarılacağı, 

(67) Fazla Çalışma Tüzüğü, Hadde 2/5; Ekonomi, s.308. 
(68) 1475 Sayılı İş Yasası, Hadde 42. 
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maliyet gideri kabul edilmeyip dönem sideri mi kabul edilece

ği yoksa belirli bir işin maliyetine mi yÜkleneceği, fazla ça

lışmayı zorunlu kılan nedenledir. Bu nedenlere ba/!lı olarak 

farklı yöntemler izlenmektedir. Fazla çalışma zamlarının, iş

çinin fazla çalışma yaptı[:;ı g:.der yeri açısından dolaysız ol-

duğu açıktır. Bu nedenle de fazla çalışma hangi c;ider yerinde 

gerçekleşmişse, fazla çalışma zamları da o gider yerinin mali-

yetleri arasında gösterilecektir(69). 

5~ Tatil ve Yıllık İzin Günlerine İliskin Ücretler 

5.1. Tanımı 

Tatil ve izin ücretleri, Anayasa'nın çalışanlara tanıdı

ğı dinlenme hakları gereğince, işçilere; ulusal bayram, hafta 

tatili ve genel tatil günleri ile izin günlerinde, belirlenen 

koşullara göre bir iş karşılı?;ı olmaksızın ödenen ücretleri 

içermektedir. Söz konusu olan ücretli tatil ve izin h~ckı, iş

çinin doğal dinlenme gereksiniminden doğan ve çalışamadığı sü

rede dahi ücret almasını. sağlcıyan sosyal bir haktır(70). 

Tatil ve yıllık izin ücretleri, iş yasası'nın 38-56. mad

delerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ulusal bayram, haf

ta tatili, genel tatil ve yıllık izin günlerine ilişkin işçiye 

tanınan haklar, bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile kısıtla-

namaz. Fakat; söz konusu olan hükümler, işçinin yararına ola-

(69) ÜSTÜN, s.252-253. 
(70) lLi?') Sayılı !ş Yasası, i'tadde 38-56; !ZVEREN, s. 140. 
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cak şekilde başka türlü düzen~~enebilir. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, yasaların emre

dici hükümlerinden dolayı, if,;yerlerinin kapalı bulunması nede

niyle is;çiler çalışmadan bu günlerin ücretlerini tam olarak 

almaya hak kazanırlar. İı~çinin hafta tatili ücretine hak kaza

nabilmesi için, hafta tatilinden önceki 6 işr;ününde günlÜk iş 

sürelerine uygun olarak çalışmış olması gerekmektedir. Diğer 

taraftan, i0çinin yıllık ücretli izinden yararlanabilmesi için 

işyerine girdiği günden başlayarak en az 1 yıl çalışmış olması 

gerekmektedir. 

5.2. Hesaplanma Biçimi 

Hafta tatili ücretinin nasıl hesaplanacağı, !ş Yasası'nın 

45. maddesinde çeşitli ücret sistemlerine göre gösterilmiştir. 

Bu maddeye göre, işçinin tatil günü ücreti; çalıştığı günlere 

göre bir ~üne düşen gündeliğid~r. Yüzde yöntemine veya parça 

başına göre çalışan işçilerin tatil gündeliği ise, bir ödeme 

döneminde kazandığı ücretin aynı dönem içinde çalıstığı günlere 

bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalısan işçi

lerin tatil ~ünü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır(71). Ulusal 

bayram ve genel tatil ücretlerinin hesaplanmasında da haftalık 

tatil ücretinin hesaplanmasındaki esaslardan hareket edilir. 

lşçiye belirli gün sayıs1.nı ic;errnek üzere verilecek yıllık üc

retli izinlerde, izin yapılan her gün için ödenecek ücretin be-

('/l) 1·+?'1 ~;ayılı İı; Ya.scH:n, Huı.ddo 4-5-.lf-5/III. 



lirlenmesinde ise,· zaman esas:ına göre belirlenen ücretlerde, 

tatil ücretlerinde belirtilen esaslardan hareket edilir. Gün

lÜk, haftalık veya aylık olar'~ belirli bir ücrete dayanına

yıp da, a.kord. komisyon ücreti, kara katılma ve yalnız servis 

karşılı€tı (yüzde) gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden 

ücret alan işçinin izin süresi için belirlenecek ücret son 

bir yıllık süre içinde kazandı(,~ı ücretin fiili olarak çalış-

tığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden 

hesaplanır. Ancak son bir yıllık süre içerisinde, iı=;ıçinin üc-

retine zam yapılmış ise, izin ücreti, işçinin izne çıktığı 

ayın başı ile zamının yapıldı~J. tarih arasında alınan ücretin 

aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi ile bulunur(72). 

5.3. Muhasebeleştirilmesi 

Yıllık ücretleri de ikramiyelerde olduğu gibi, işçilere 

belirli zamanlar~a ödendiğinden (ki işçiler izinlerini genel

likle yaz aylarında kullanırlar) işletmenin maliyetleri be

lirli zamanlarda artar. Yıllık izin günlerinin yıl içerisine 

dağılımı aylar bakımından farklılık gösterdiğinden, bu gider

ler yansıtma veya karşılık hesabı kullanılmak suretiyle bu 

giderlerin aylara, eşit bir şekilde dağıtılması gerekir(73). 

Bu gider ö~eleri de gider yerleri açısından dolaysızdır. Bu 

nedenle, işçilerin çalı:;tıf'tı gider yerlerinin maliyetleri içe-

(72) 1475 Sayılı !ş Yasası, Madde 54. 
(73) ÜSTÜN, s.225. 
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risinde yer alırlar. Delaylı iF~çiliğe ilişkin izin ve tatil 

licretleri, marnullere bazı esaslara gBre da~ıtılması gereken 

gider öğeleri olduL~undan aylık ön,~örlileri yansıtma hesabı ara.

cılı~ıyla 3enel imalat ciderlerine verilmektedir. 

6- Sosyal Sigorta Primi !sveren Hissesi 

6.1. Tanımı 

!şçilik maliyetleriyle ilgili olarak Bdenen sosyal si

gorta primi işveren hissesi, bir sosyal maliyet olarale kabul 

edilirse de, aradaki sUrekli ve mutlak bağıntı nedeniyle bu

nuda işglicli maliyetleri arasıncı sokmak uygun olacaktır. Bu 

açıklamadan sonra, sosyal sigorta primi işveren hissesini ~;u 

şekilde tanımıayabil i riz. İşveren, Sosyal Sigortalar Kanunu 

hliklimleri gereğince, çalıştırdığı kimselerin ücretlerinden 

?'~ 12 prim kesrnek ve buna kendi payı olarak ~6 15,5 - ;,f; 21 ara

sı.nda değişen oranlarda prim ekleyerek Sosyal Sigortalar Ku

rumu' na yatırmalc zorundadır. !şverenin kendi payı olarak ya

tırmak zorunda olduğu primler; "analık sigortası primi, has

talık sigortası primi, iş kazaları ve meslek hastalıkları 

primi, malüllü.l{, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 11 nden oluş

rna1ctadır. Bunlaru1 i~verene ait olan prim oranlarıda şöyledir. 

Analık sigortası ~~ ı, hastalık sigortası 9~ 6, (sigortalının 

oranı % 5), iş kazaları ve mes :_ek hastalıkları priminin oranı 

işletmenin Sosyal Sigortalar Kurumu'nca belirlenen tehlike 

sınıfı ve derecesine göre 5'6 O, 5 'ten az olmama}{ ve % 6 'yı geç

memek koşul u ile belirlenen or.:ı..ndır. Mal lill ük, ya.:;l ıl ık ve 
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ölüm sigortası primi oranı ise işveren için % 8, sigortalı 

için% 7'dir(74). 

6.2. Hesaplanma Biçimi 

Sosyal sigorta primleri, ücretlerin aylık tutarı üzerin

den hesaplanmaktadır. (Ancak, işveren sigorta primlerinin he--

saplanmasında, toplam ücretler içerisinde izinli günlere iliş

kin ücret var ise, bu günlere ilişkin iş kazaları ve meslek 

hastalıkları primi hesaplanamayaca6ından, söz konusu izin ücret

lerinin toplam ücretten çıkartılması ve kalan üzerinden iş ka

zaları ve meslek hastalıkları priminin hesaplanması gerekir.) 

Bu hesaplamada esas alınacruc ücretler, sigortalının ay içeri

sinde hak ettiği ve para olarak ödenecek olan ücretler toplamı 

ile prim, ikramiye niteliğindaki hak edişlerin o ay içinde 

ödenecek olan tutarlarından oluşmaktadır(75). 

Yasa hü.."\cümleri gereg-ince Bakanlar Kurulu, sigortaya tabi 

ücretin en alt ve en üst sınırını saptamak yetkisindedir. Buna 

göre, sigorta primlerine esas olaca.."\c ücret in alt sınırı asgari 

ücrete göre, üst sınırı ise Sosyal Sigortalar Kanunu'na ba~lı 

olarak hazırlanan gösterge tablosunun en yüksek göstergesine 

(74) Ergun !NCE, !şçilere Yapılan Ödemelerin, Vergi ve Sigorta 
Kesintileri, Mess Yayınları, !stanbul.(Haziran, 1975), s.53. 

(75) Yolluk, aile ve çocuk zamları, ölüm ve doğum yardımları ve 
mal olarale yapılan yardımlar bu toplama katılmaz. Ayrıca, 

kasa tazminatlarından, kıdem ve ihbar tazminatlarından 
ve işten a,yrılmu ikramiyelerinden sigorta primi kesilmez. 
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~öre saptanmaktadır. Söz konusu olan gösterge, her yıl memur-

lar için saptanan katsayı ile çarpılarak üst sınır bulunmakta-

dır. 

Ücretler üst sınırdan fazla ise artan kısımdan prim ke

sintisi yapılmaz. Ancak, alt sınırdan az olduğu zaman, sigor-

ta primleri alt sınırdru{i ücret üzerinden hesaplanır. Yalnız 

sigmrtalıdan gerçek ücreti üz0rinden kesinti yapılır ve arada-

ki fark işverenden alınır(76), 

6.3. Muhasebeleştirilmesi 

Sosyal sigorta primi işveren hissesi. de isçilik:le ilgili 

önemli maliyet unsurlarından birisidir. Brüt ücretin % 15,5 -

% 21 arasında işletmeye yÜk getiren söz konusu primlerin mali

yet muhasebesinde nasıl bir işleme tabi olaca8ı önem taşımak-

tadır. Sigorta primlerinin işçi tarafından ödenen tutarı ücre-

tinden indirilmekte ve işveren tarafından maliyeye yatırılmak

tadır. Işveren tarafından ödenen tutar ise, ayrı bir maliyet 

unsuru olarak genel imalat maliyetlerine dahil edilmektedir(77). 

7- Çeşitli Sosyal Yardımlar 

7.1. Tanımı 

!şgücü ile ilgili olarak ortaya çıkan giderlerin bir kıs

mı da işçiye yapılan sosyal yardımlardır. Sosyal yardırnlar 

ır işçinin normal ücretine ( ailı-:si ve kendisi için bir deger 

(76) !NCE, s.37. 
\.'/':1 ) th-;'l'tlN, s.:\)B. 
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ifade eden ) yapılmış bazı katkılardır. Sosyal yardımların 

yapılan iş ve harcanan ernekle doğrudan doğruya bir il~isi Y-Ok

tur. Bunlar bir emeğin karşılıGı olmadan yapılan ödeme ve ya

rarlanmalardır(78). 

Daha geniş olarak sosyal yardımı şöyle tanımlayabiliriz: 

Sosyal yardımla.r, if:; mevzuatımızda düzenlenınemiş olmakla bir

likte, işçinin bilgi, beceri ve ehliyetine bağlı olmaksızın 

yapılan yardımlardır. Söz konusu yardımların bir kısmı mal 

(ayni) olarak, bir kısmı ise nt~it (para) olarak olarak öden-

mektedir. Bu yardımların bir kısmı devamlı olarak verilmekte, 

bir kısmı ise her zaman verilmemekte, bir olayın ortaya çıkma-

sına b~ğlı olarak verilmektedir. 

Buna fSÖre sosyal yardımları şu şekilde sınıflandırabili-

riz: 

ı. Parasal Nitelikteki Yardımlar 

a) Devamlı olarak ödenenler 

- !kramiye, 

- Prim (teşvik amaçlı), 

- Kıdemli işçiliği taltif primi, 

- Kıdem zammı, 

ücretli izin harçlığı, 

- Yakacak yardımı, 

( 78) E rgun İNCE, "İs Huk11kumuzda Ücret ,Kavramı 11
, l~.:-LETME VE 

HUKUK D"SRCi-!S!, Y.4, C.IV, S.41 (Mayıs, 1971), s.8. 
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- Kaz o. s i€_:ortası y ard:unı, 

b) Devamlı olmayan ödemeler (olaylardan kaynaklanan) 

- Evlenma yardımı, 

- Dotturn yardımı, 

- Ölüm yardımı, 

- Cen~ze yardımı, 

- bayram harçlıi:tı, 

- Askerlik yardımı, 

- Çocuk zammı, 

- Tahsil (kırtasiye) yardımı, 

- Sa~lık ve ilaç yardımı, 

- Geçici ış göremezlik ödeneğinin ücrete tamamlanması, 

- Ro zet, ta1<dirnarne ve hizmet yılı ikramiyesi, 

- Teşvik U::ramiyesi, 

- !şgücü kaybının tazmini, 

2. Mal (Ayni) Olarak Yapılan Yardımlar 

- Yemek yardımı, 

- Giyim yardımı, 

- Süt ve/veya yoğurt yardımı, 

- Havlu ve sabun yardımı, 

- Toplu taşıma yardımı, 

- Üretilen mal veya hizmetten yararıandırma 

- Konut yardımı, 

Sosyal yardım teriminin neyi kapsadıtı;ı, rnevzuatımızda 

belirlennıemis: olmakla bı:rabcT:·, ~3o:=;yal ya.rd.:ı.m1 <H'ırı hukuki da-

,,·:l:ı·<:<.; (izel yasa.lard.an, bireysel veya toplı.ı i:~; .snzle;;melerin-



den doğmaktadır. 

7. 2. Hesaplanma Biçimi 

!şgücüne ödenecek olan sosyal yardımların nitelik, mik

tar ve tutarı, yine özel yasalarda ve Toplu İş Sözleşmelerin-

de yer alan esaslara göre belirlenecektir. 

7.3. Muhasebeleştirilmesi 

Sosyal yard.ımlarJ.n niteliğine, mal veya para olarak öden

me şekline ve devamlı olup olmamasına göre değü;ik yöntemler 

izlenmektedir. Ancak uyR;ulamada, kolaylık bakımından, bu gi

der öğelerinin daha çok genel üretim sicterleri arasında muha-

sebeleştirildiği görülmektedir. Nitekim sosyal yardımlar yapı-

lan işin süresine ve niteli~ine göre olmadan da ödenmektedir. 

8- !hbar Tazminatı 

8.1 Tanımı 

İlıbar tazminatı, işveren veya işçinin öngörülen sürelere 

ve yönteme uymaksızın sürekli bir i~~e ilişkin hizmet sözleşme

sinin bildirim koşuluna uymadan sona erdirmesi (fesih etmesi) 

durumunda, k:1rşı tarafa ödemek zorunda oldugu tazminat tutarı

dır. 

Bir iş sözleşmesinin bildirirole gesih edilmesi durumla

rında soz konusu iş sözle~mesinin sona ermesi, ancak bildiri-

min yapıldır;ı tarihten başlayaraJ: tş Yasası' nın 13/a madde sin-

de belirtilen ve işçinin iş yerindeki kıdemine göre önn;örülen 

i)nellerin c~eçmesi ile olasıdır. Yasada yer alan öneller asgari 
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ol np, bunların süreleri sözle~;;melerle arttırılabilir. !şçiye 

yasada yer alan bildirim önelleri kullandırılmadan bu süreye 

ait ücreti peşin olarak ödendiği trucdirde, ihbar tazminatı 

söz konusu olmaktadır. Yada L;;veren bildirim önellerine uyma-

dan sözleşmeyi bozarsa yine ihbar tazminatı sözkonusu olabil-

mektedir. Bu tazminatın amacı, isçinin işsiz kaldı~ı slire içe-

risinde, uğrayacağı maddi kayıpları azaltmaktadır. 

8.2. Hesaplanma Biçimi 

!hbar tazminatı, iş sözleşmesinin bozulduğu tarihteki 

son ründelik üzerinden hesaplanır. !hbar tazminatının hesabın-

da, temel ücrete ek olarak işçiye sözleşme veya yasa geregince 

sağlanmış btüunan para ve parcı ile ölçülmesi olanak içerisinde 

bulunan ve geçici olmamak koşvlu ilc her türlü ödemeler, prim 

ve yıllık ikramiyeler ihbar te.zminatının hesabında gözönünde 

bul undurul ur. !h bar tazminatır .. a esas olacak gün sayısı ise, 

fesih bildiriminin yapıldıgı ~·:.inden başlayarak !~ı Kanunu• nun 

13/a maddesinde belirtilen bildirim sürelerine ,.~öre belirle-

nir(79). 

( 79) 1475 Sayılı !ş Kanunu, r,·Iadde 13/a 

Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshin

den önce durumun dHter tarafa bildirilmesi p;erekir. 

Hizmet akdi: 

a) !şi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin 

diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 

b) !şi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi 

için, bildirimin di(~:er tarafa yapılmarnndan ba~')layara.k 



8.3. Muhasebeleştirilmesi 

Hukuki niteli!\i bakırnından ihbar tazminatları isminden 

de esinlenmek suretiyle tazminat olarak dei!erlendirilmekte ve 

bu nedenle de üretim maliyetleri ile ilişkilendirilmeyerek, 

dogrudan dot~·ruya taahhuk ettikleri dönemde kar - zarara yazıl

mo.ktadır. 

9- K ıd em Tazminatı 

9.1. Tanımı 

!f,; Kanü.nn 'na ba[1;lı en az bir yıllık kıdemi olan işçile-

rin, hizmet sözleşmelerinin; gerek muvazzaf askerlik, yaşlılık, 

emeklilik, malullük aylıt';ı veya toptan ödemeler almak amacıyla 

veya !ş Kanunu 'nun 16. rnaddes:.nde yazılı; süresi belirli olsun 

veya olmasın, sürekli hizmet akitlerinde işçi, sat~lık sebeple

ri, ahlBk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerle-

ri, zorlayıcı sebepler gibi hallerde. Gerekse !ş Kanunu'nun 

17 /II. maddesinde belirtilen ahl8.k ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller ve benzerleri baçlıklı fıkrasındruci bir nedenle 

işveren tarafından fesih edilmesi durumunda veya işçinin ölümü 

ile son bulması hallerinde, işçinin işe başlo.dıt;ı tarihten 

itibaren hizmet sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam 

dört hafta sonra, 

c) !şi bir buçnJc yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi 

için, bildirimin dii'J;er tarafa yapılmasından baslayarak 

altı hafta sonra, 
ç) t:,·i i.iç .YJldan razla sür:nü:; olan ifşçi için bildirimin 

di:'';e:r.' t:::ıra ra yap ıl r:ıa::nnd ·.:-.n başlayarak sekiz hafta sonra. 



yıl için i;;verenin işçiye ödenek zorunda. olduğu 30 günlÜk ve

ya iş sBzleşmesinde belirtilen süreye g~re belirlenen giydi

rilmiş ücret tutarıdır. İş Kanunu' nun hül:ümlerine göre "kıdem 

tazminatı, kanunen s~yıhhaller dışında iş sözleşmesi sona 

eren işçiye, belirli bir süre çalışmış olması şartıyla, hizmet 

süresine ve ücretine göre değişen miktarda işveren tarafından 

ödenmesi ~ereken pa.radır"(80). 

9~2. Hesaplanma Biçimi 

Kıdem tazminatının miktarını bulmak için; işçinin kıde

minin, kıdem tazminatına temel alınan sürenin, temel ücretin 

(çıplak ücret) ve işçiye sağlanan yan ödemelerin ve sosyal 

yardımların bir günlÜk tutarı:nın bilinmesi gerekmektedir. Kı

dem tazminatına hak kazanabilmruc için kanunda belirtilen ko

şulların gerçekleşmesi halinde "işçinin işe başladığı tarihten 

itibaren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için 

işveren tarafından işçiye 30 günlÜk ücreti tutarında kıdem taz

minatı ödenir. Bir yıldan artaL süreler içinde aynı oran üze

rinden ödeme yapılır. İşçi kıdeminin hesaplanmasında yıldan kü

çük süreler, yılın kendisi olarale gözönünde bulundurulmaktadır. 

Kıdem tazminatına temel alınan sürenin yı~arıda da belirtti~i

miz ~ibi her tam yıl için 30 gün olduğunu, ancak; bunun toplu . 

Ü'. sözle::;:meleri ile arttırılabileceği yasada kabul edilmi<ştir. 

Kıderıı t::ı.zminatı işçinin aldı~~ı son ücret üzerinden ve brüt ola-

(!J()) !475 Sayılı !ş Kannnn, f·ladde 14, 16, 1'7; S!)Hl'iKLİ, s.l4. 
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r-.k hesaplunınaktadır. Söz konus11 ol an brüt ücret in içerisine 

ise; işçinin temel ücre~inden başka, kendisine sa~lanmış bulu-

nan para ve para ile ölçülmesi olanak içerisinde olan ve söz-

leşme veya yasadan dottup süreklilik gösteren yan ödemeler, sos

yal yardımlar da girmektedir(81). 

Buna ~öre kıdem tazminatı tutarını şu şekilde formüle 

edebiliriz: 

= 
Hizmet (Kıdem) X ('}Ünlük ticret X 

30
)\ 

SUresi Tutarı 

Kıdem Tazminatı 

Tutarı 

Ane w<::, kıdem tazminatına temel alınan süre ile f.ı;ÜnlÜk 

ücret tutarının çarpımına 192? say1.lı yasa bir üst sınır çiz-

miş ve bu miktarın asgari ücretin 30 günlük tutarının, beher 

yıl için dikkate alınacak miktarı '?, 5 katından fazla olamaya-

cağı kuralını getirrnis;tir. lfakat belirlenen bu üst sınır huku-

ki anlam ve sonuçları yönünden doktrinde ve uygulamada degişik 

görüşlere ve tartışmalara yol açtı~ından İşK. m.l4 hükmü, Ana-

yasa mahkemesi tarafınd~n iptal edilmiştir. Bu üst sınır esas 

yönünden derçil, biçime ayk1rı bulunarak iptal edilmiştir. 2320 

sayılı kanunla !şK. m.l4 yeniden düzenlendi~inde, 192'7 sayılı 

kanundaki alt sınır aynen koyulmuş fakat üst sınır olarak 

"Toplu iş sözleşmeleriyle ve hizmet akitleriyle belirlenen kı-

dem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet f'lemurları Kanunu' na 
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t:ıbi en yÜlG3ek devlet nH~ffi1;r:ına 5!+-3!+- sayılı r.r.c. "Emekli Sandıeı 

Kanunu hüküınlerine ::;öre.: iıir hizmet yılı için i)'ienecek azami 

emelelilik ikramiyesini ;eçerrıez" :-~eklinde belirlemistir(82). 

9.3. Nuhasebele:;ıtirilınesi 

Kıdem tazminatı, i;ıletmelere önemli ölçüde mali yük ge-

tiren, işçilikle ilc;ili önemli bir gider niteliği taşımaktadır. 

Bunun içindir ki, kıdem tazminıltlarının ödeme yapıldı(Sı yıllar-

da hesaplara alınması yerine, işçinin işletmede çalıştıgı tüm 

yıllara dağıtılması daha uygundur. Kıdem tazminatı, yıllar iti-

bariyle oluşan bir gider ö[;esidir ve bu yüzden dönemsellik kav-

ramına göre ilr;ili dönemlerin hasılatıyla karşılaştırılması 

gerekmektedir. Dönemsel kıdem tazminatı maliyetlerinin saptan-

ması, bir maliyet da[<;ıtım sorunu olduğundan, uygulamada böyle 

bir yol izlenınediği takdirde, kıdeın tazminatının dönemler it i-
• 

bariyle finanse edilmesi olanaksız olacaktır. Diğer taraftan, 

yıllık mali tablolarda p;erçek durumu yansıtmayan bilgiler yer 

alınış olacaktır. Oysa, dönemsellik kavramının bir uygulaması 

olan tahakkuk ilkesi uysnlandıt,~ında, kıdem tazminatı ödenmese 

bile, bunun r;ider olarak ilcili dönemin hasılatıyla karşılaş-

tırılınası için hesaplara yansıtılması gere.kir. 

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin son ücreti ve 

iç--,çiye gördüt!;ü işin karşılı~ınc.a para, para ile ölçülmesi müm-

(82) EKONOMI, s.258. 
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kün akdi ve kanundan doğan haklar gözönünde bulımdurulur. Bu 

yüzdendir ki l~elecek yıllarda ki, asgari ücret düzeyi, enflas-

yon ve benzer etmenler gözönünde bulundurularak ücret artışla-

rına ilişkin bir kestirimde bulunmak zorunluluktur. Aksi takdir-

de, kıdem tazminatı tutarının hesaplanması oldukça güçtür. Bu 

güçlüğü enaza indirsemek amacıyla, her yıl ödeneceği tahmin 

edilen kıdem tazrninatı için :::arsılık ayrılır. 

Kıdem tazminatı kar0ılıcının saptanmasında, cari yıl yak-

laşıını veya aktuarya tt~kniğine ::,öre hesaplamada bulunulur. 

Cari yıl y~~laşırnına göre kıdern tazminatı karşılığının 

saptanması, bir dönemin geçmesiyle gerçekleşecek kıdem tazmi-

natı yükü kadar o dönemin sonunda karşılık ayrılır. Bu durumda 

her yıl ayrılacak kıdem tazminatı karşılığı, işletmenin o yıl 

itibariyle katlanacağı kıdem tnzminatı yÜküne eşit olacaktır(83) 

Ancak, cari yıl yakla.;>ımı.nın uyr;ulanabilir olması için 

öncelikle, lcıdem tazminatı için karşılık ayırmaya başlandı,l~ı 

yıla kadar olan kıdem tazminatı yükünün hesaplanması gerekir. 

bu yolla hesaplanan bu miktar sadece geçmiş dönemlerle, içinde 

bulunulan cari döneme ilişkin olup, işletmenin ilerde katlana-

cacı yükü içermektedir. Geçmü~ dönemlere ve cari yıla ilişkin 

toplam kıdem tazminatı hesaplanıp tutar bulunduktan sonra, bu 

tutar dikkate alınarak kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaya bai!-

ı an ır( 81+) • 

C s-)) !ı. c;. e. ' n. 76. 
(. ;')!~) l\ .. t~.e. , ~) . r·''? ( . 



Aktuarya tekniğine t;öre kıdem tazminatı tutarının hesap

lanmasını bel irtmeden önce, genel olarak aktuarya tekni~~ini 

açıklamaya çalışalım, Mctuarya tekniği; özel ve sosyal sigorta 

kuruluşlarında si::T,ortalılnrdan tahsil edilecek primlerin ve 

matematik karşılıklarının saptanması işlemlerini .içeren bir 

süreçtir(85). 

Aktuarya tekniği, kıdem tazminatı tutarının hesaplanma

sına uygulandıi!;ında bulunacak dönemsel paylar, isçiye ilerde 

ödenmesi olasılı olan kıdem tazminatının hi~met süreleri iti

bariyle ve belirli bir faiz oranına göre bulunmuş peşin değer

leri şeklinde_dir. Buna G;Öre aktuarya tekniği fon oluşturmaya 

ve bu fonun belirli bir faiz oranına göre if;letilmesi düşünce

sine dayalı bir tekniktir. Bu tekniğe göre bulunacak dönemsel 

paylar aynı zamanda kıdem tazminatı yükünü karşılamada kulla

nJ.lacak fonun oluşturulması için gerekli olan primleri olustur

maktadır. Böyle bir fonun oluşturulması, fon (faiz) geliri ka

dar i~;;verenin kıdem tazminatı yiil{ünü de az al tacaktır. 

Bu yollarla her yıl ödenece~i tahmin edilen kıdern tazmi

natı için karşılık ayrılır. Bu tutar yıl sonunda ödenen tutar

la karşılaştırılır ve aradaki fark bulunur. Bulunan fark dönem 

sonunda kapatılmayarak bir sonraki döneme aktarılır. 

Kıdem tazminatı ir:;letmenin ileride işçilere ödeyeceği 

bir borcunu oluşturmas1. nedeniyle "Kıcle.m Tazminatı Karşılığı 

Hesabı" yerine "Tahmini Bor,;lo.r Eesabı 11 nın kullanılması daha 

( ,.-.:, .. ~. \. \ , ' J\ • r· ': • e • ' 
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u;rgun olacaktı:c. İ:;lc:tf!ıenin kıdem tazminatı yÜkünü simgeleyen 

bu hesap aynı zamanda ıızun vadeli bir borcunu 3österınektedir. 

-ı , , ~ _. '- . ~ _, l -, -·-.] ., . i 1- :: ·t r• r ı . , f ; ,,~ • r .. " .• .. _,., : 1 lı. . - • d l • • -'-;;,.çı.ıı1 •. '.:ıL'-t-I ..• t.r.._ u.,_ y...:.ı.:;.ı,_,~,_,1.1 ::;.-.. ı-,-.,_ı. _,. __ 0 ı er erını.n 

türlerine göre delaylı ve dolaysız işçilik giderlerini içeren 

bir ba~:,;lık "işçilik ve işçilikle ilgili giderler" altında top-

lanabilir. Gerek iqletmenin tümü için gerekse her bir gider 

yeri için ayrı ayrı olmale üzere bütçelenir. Ya da üretici iş-

ç iliğin dolaysız giderleri ''dolaysız iF?çilikler" başlığı al tın

da olabilir. Bunun dışındaki if?çilik giderleri ise, "genel üre

tim ;=;;iderleri" başlığı altında bütçelenmektedir. Han~i baslık 

altında toplanırsa toplansın işçilik ~iderlerinin öngörüsü yapı

lırken hedef olarak belirlenen üretim düzeyinin gerçekleştiri

lebilmesi için, her bir gider yerinde ne kadar işçi ve is sa-

atine gereksinme duyulduğunun, dönem içerisinde ne kadar süre

lik fazla çalışmaya gidilece(tinin ve tatil günleri ile ücretli 

izin günlerinin sayısının öngörüsünün yapılması gerekecektir. 

Bu oilgiler yard:ı.mı ile L:çilikle ilgili gider öt1:elerinin ayrı 

ayrı öngörüleri yapılabilecektir. Dolaysız işçiliğin dolaysız 

işçilik giderleri bütçesinde, buna karşılık dalaylı işçiliğin 

genel imalat giderleri bütçesinde yer alması benimsendifl:inde, 

dolaysız işçilikle il'.ı;ili yan ödemelerin, sosyal yardımların 

ayrı kalemler olarak bütçelenınesinde ya.rar vardır. Bu gider 

kalemlerinin bi.itçelenmes i, dolaysız isçil ik giderleri bütçesi 
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ile birlikte geliştirilmektedir. 

İşçilik giderlerinin dikkatli bir biçimde bütçelerıerek 

planlanması, işletmede çefşitli şekillerde yararlı sonuçlar 

yaratabilir(86). 

- Etkin planlama; eleman alma, eğitme ve işrsücü kullanı-

mı için temel olduitundan, personel servisinin işlevini daha 

etkin bir biçimde yapmasına olanak verir. 

- Işçilik ijiderleri, işletmenin yıl boyımca en büyÜk na-

kit r.;ereksinimine neden olur. Bu nedenle, iı:;çilik maliyetleri-

nirı bilinmesi; finansman sorunlarına, if,;çiliğin nakit gereksi-

nimini ara dönemlere göre ön r_,çörme olanağını verir. 

- İşçilik giderlerinin etkin bir biçimde planlanması ile 

her ürünün bütçelanmiş birim ve topl~~ maliyetlerinin önceden 

bilinmesine olanak sağlarnı:::; olur. Böylece; bu maliyet, fiyat

ıandırma politikasında, ifyçi sendikaları ile yapılan görüŞme-

lerde önemli bir etmen olabilir. 

- İşçilik maliyetlerinin denetimi ve söz konusu maliyet~ _ 

lerde indirim yapılması, i:::;;çilik p;iderlerinin etkin bir biçimde 

planlanmasına dayanır. 

YukarıdP. belirtilen yararların sayısını arttırmak mümkün-

dür. Bu nedenle, Ü:;çililc giderlerinin bütçelenmesind.e, her bir 

(86) Glenn A.\'/ELSCH (Çev. Yaman ERDAL ve Diğerleri), !şletme 

Bütceleri K&r Planlaması ve Kontrolu, Bilimsel Yayınlar 

Derneği Ya. No.L~, B.3, .Ankara, 19?8, s.290. 
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i:::çilik ~sideri ör;esinin c)n,:;örüsünün ayrı ayrı yapılarak etkin 

bir bütçe yapılmasına olanak sağlamalıdır. 
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İKINCİ BÖLÜ:Vi 

i;;;Ç!L!K GİDERLERİNİN ÜRET!rtı MAL!YETLERİNE 

Y th<:LENI'-lES İ 



:I. İŞÇILIK GIDERLERINİN YÜKLENI-lESI 

Üretim maliyetlerinin mBmullere yÜklenınesinde ve mamul 

maliyetlerinin hesaplanmasında sağladığı kolaylık bakımından 

maliyetler, daha önce de beliJ~tildiği gibi, iki gru.ba ayrılır. 

Bunlar direkt maliyetler ve endirekt maliyetlerdir. Buna para

lel olarak direkt ve endirekt işçilik ayırımı isabetli bir ma

liyetlendirme yönünden büyük: önem taf:iır. Zira direkt işçilik 

içerisine girmeyen bir işçilik, ya endirekt işçilik yada işçi

likle ilgili maliyetler arasında sınıflandırılacak ve böyle

likle ~enel imalat giderleri içerisine dahil edilecektir. Ge

nel imalat giderleri tüm mamııllere belli esaslara göre yükle

neceğinden, direkt işçilik olarak yalnız bir mamule veya mamul 

f;rubuna yÜklenmesi gereken tutarın yanlışlıkla endirekt olarak 

belirlenmesi halinde tiirn marnullere gerçek dışı yÜklemeler ya

pılmış olacaktır. 

Direkt ve endirekt işçilik ayırımının, genel imalat p;i-



derlerinin mc::.mullere yÜklenmesinde kullanılan yükleme oranı

nın(l) saptanmasında da önemi vardır. Genellikle genel imıılat 

giderleri yükleme oranının sapta~masında ve genel imalat gider-

lerinin maliyetlere yÜklenınesinde direkt işçilik saatleri veya 

direkt işçilik e;iderleri ktıllanılır. Bu durumda direkt işçilik 

~iderleri veya saatleri yanlışlıkla endirekt işçilil( giderleri 

olarak gösterilmiş ise, ?;enel imalat giderleri yÜkselmiş olur, 

böylece de yÜkleme oranının hesaplanmasında yanlışlık yapılmış 

olur. Bunun tam terside yapılmış olabilir. Endirekt işçilik 

olması gereken bir isçilik direkt işçilik olarruc belirlenmiş 

olabilir. Böyle durumlarda dir:ıkt ve endirekt işçilik giderle~· ·. 

rinin tutarlarındaki değişmeler veya yanlış ayırırnlar do[trudan 

do(5ruya r;enel imalat giderleri yilieleme oranının yanlış hesap-

lanrnasına ve kullanılmasına yol açacaktır. Kullanılacak farklı 

yÜkleme oranları, açıktır ki, mamullere yÜklerıecek genel ima-

lat giderlerinin farklı hesaplanmasına ve yüklenmesine neden 

olacru(tır. Bunun sonucunda i~çilü;: giderlerinde meydana gele

cek bir artışın üretim maliyetlerine etkisinin ne alacattı ko

nusunda yanlışlıklara düşülür, böylece fiyatlandırma~ maliyet

lendirme gibi yönetim kararlarında yanlışlıklar yapılabilir. 

Aşar'[;ıda işçi1 ilc esiderlerinin türlerine göre maliyetlere yüklen,... 

mesinin ne yolla olaca~ı ve her birinin ne şekilde ele alınması 

(l) YÜkleme oranı, endirekt işçilikleri mamul maliyetlerine 

yül-:::lern§de bıllanılan oran ya da yüzde. 



gerektiği üzerinde durnlacaktır. 

II. TEi''iElı ÜCH.ET1N I'·1AL1Yl':rrLERE YÜKLEN:,!ES! 

Direkt işçililt maliyetleri, mamul maliyetlerine dotsrudan 

yüklenebilen üretici is;çili(·e ait ücretlerdir( 2). Bu ücretler, 

üretilen mamıülere doğrudan dogruya yüklendiklerinden direkt 

işçilik adını alırlar. Ba~ka bir ifadeyle direkt işçilik; il-

gili ürün, işlem maliyet merkezi veya satış alanını do~~ıdan 

doP;ruya yüklenebilen ü;çilik g:i.derlerini içermektedir. Ancak, 

üretici işçiliF,e yapılan her çeşit ödeme, direkt i9çilik gide

ri değildir.· Üretici işçiliğe ;y·apılan bir giderin direkt (do-

laysız) olabilmesi için, ne kadarının han-:;i mamul veya mamul 

partisine ait olduğıJmın doQ;rudan dos~ıya izlenebilmesine ve 

bnnun ı.ıygun olabilmesine baiHıdır. Bazı üretici i::o.çiliklere 

yapılan yan ödemelerin ne kadarının hangi mamule ait oldugunun 

do;:-rıı.dan doi",'~1ya i?..lenrnes i zor olmaktadır. Orrıettin; ilcranıiye, 

tatil ücreti ~;ibi. Bu nedenle, bıı rsiderlerin genel imalat gi-

derleri içerisinde dÜ~]Üniilmes i yay~sındır. Diğer taraftan, üre

tici Ü;çilige yapılan bir kısım ödemelerin (fazla çalışma iic-

retleri p;ib i) mamullerle do~rudan dot-•ruya ilişkisini kurmak 

olanaklı oldu[~u halde, uyc:~nn olmamaktadır. Bu nedenle söz ko-

( 2) İsmail Ha1~kı ALBAYRAK, 11 Direkt İsçilik r··1aliyetleri Dı~.ın

daki İç;çilik Fialiyetlerinir: f•1amul fvlaliyetlerine YÜklenmesi 

tle İlP7ili Bazı Sornnlar 11
, i·ILJHAS:EBE ENST.tTUnü DER'}!Sİ, 

Y.~:,, S.lr!, lstarıbnl, (:\;'':ııst:os 1979 -III), s. 1 ~5. 
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mıs1ı çalı;;ma ücretlerinin (zamlı kısmının) ?;enel imalat ~ider-

lerinin içerisine dahil edilerek tüm mamullere yüklenmesi en 

do(";ru olan yoldur( 3). 

Bunların dışında, normal olarak direkt işçilik diye nite

lendiril~bilecek belirli bir işe yada mamule do~rudan do~ruya 

yüklenemeye cek kadar küçÜk veya ;yüklemede bulunmak için yapı

lacak inceleme ve hesap işleri büyillc oranda büro çalışmalarıni 

gerektiriyorsa, bu tür işçilik Giderleri de ~enel imalat ~i

derleri arasına koyulabilir(4), 

III. TEl'·'lEL ÜCRErr DIŞINDAKI !~;Ç!LİKLERİN r•IALİYETLERE YOKLENrfıES! 

Temel ücret dışındruci işçilik giderlerinin maliyetlerle 

ilişkilendirilmesinde, koşullara göre farklı yöntemler izlen-

ınektedir. Bu giderlerin bir kısmı maliyetlere do:'trudan do~rn

ya yüklenebilirken, bir kısmı ise genel imalat giderleri ara

cılıf,ı ile yüklenmektedir. ~imdi temel ücret dışındaki işçilik 

giderlerinin maliyetlere yüklenmelerini tek tek ele almakta 

yarar vardır. 

1 .. Primler 

!şçiyi daha verimli çe.lı çınaya özendirmek amacıyla veri

len prirnlerin maliyetlerle nasıl ilişkilendirileceği konusu 

(3) BACKER - JACOBSEN, s.llO. 
( 4) ÖCAL, s . ')?. 
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önem taşımaktadır. Bir öneeki bölümde pr.i.mlerin rnuhasebeleş

tirilmesinde, p;enel bir kııral olarak üretici işçiliSe verilen 

primlerin direkt Lşçilik c:ideri olarcı.k, endirekt i:3çilii?';e veri

len primlerin ise r-;enel irna:!_at gideri olarale muhasebeleştiri

lece~ini belirtmi?tik. Ancal;:, bazı uygulaı:ıalarda, direkt işçi

liğe yapılan ödemelerden, yalnızca temel ücret ödemeleri, di .... 

rekt işçilik e;ideri olarale kayıt edilmekte, bunun dışındaki 

her türlü öd::;meler, primlerde dahil, genel imalat ~ideri ola

rak kabul edilmektedir. 

~ünlÜk olarak saptanan primlerin üretici işçilifte ait 

olanlar:Lnın, direkt işçilik olarale kaydedilmesi gerekir. özel

likle safha maliyeti s isteminde, üretim ı- rimlerinin direkt if3-

çilik içerisinde maliyetlere yüklenmesi uyfSundur. Aynı !'}ekilde, 

sipariş maliyeti sisteminde de üretim primlerinin direkt isçi

lik r;iderleri arasında i fade ed.ilmesi g~re~·:ir( 5). Anca.'k: bazı 

durumlarda, özellikle sipari~~. mıüiyeti sisteminin uygulandı.ö;ı 

i::üetmelerde, her parti iç in primleria izlenmesi t~Üçl Ük p;öste

riyorsa, prim tutarlarının ön3Brülerek, genel imalat giderle

ri yÜkleme oranının hesabına katılması ve ilgili maliyet mer

kezlerine bu yolla yÜklenmesi yapılabilir. 

2 .. !kramiyel~:ı: 

İkramiye ödemelerinin, yıllık olarak dağılımı aylar 

(5) ÜSTÜN, s.?70. 
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bakımından f'a.rklılık ~<;österdiğ inden~ isüetmeler tarafından 

yıJ lık olarak tahmin edi l.mesi !~~erekir. Yıllık olarak tahmin-

lere dayanarak da aylık yü.lclercelerde dengeli bir tutnın izlen-

melidir. Böyle bir yol izlı::nmediği takdirde, ödemelerin ya-

pıldı[ı aylarda genel imalat ;>.;iderleri anormal olarak yÜksel-

mi~i ,;ı;örünecektir. :tkramiye ödemelerinin muhasebeleştirilmesi 

kısmında ikramiye ödemelerinin r;ider yerleri bakırnindan di-

rekt oldu[';undan, iı:;çilerin çalıştıkları gider yerlerine göre 

dağıtılıp buna ksrsılık mamuller açısından endirekt nitelik 

taşıyabilece?J;i için, p;enel irrıalat giderleri içerisinde mnha-

sebeleştirilrnes i. uyf3nndur f;eklinde belirtilmiştir. Ancak, ba-

zı uygulamalarda dolaysız i··çili!J;e ilişkin ikramiye b.ttarla-

rının direkt ir;çilik ');iderleri içerisinde muhasebeleştirildi-

ği ~;örülmektedir. Bu uy;<;ulama :;eklinde yıl içerisinde ödene-

cek toplam ikramiyelerin ön_~örüsü o yılda tahakkuku beklenen 

toplam ücretlere bölünmekte ve ikranıiyelerin yıllık ücretlere 

olan götürü oranı saptanmaktadır. Böylece, aylar itibariyle 

endirekt ve direkt i:;çilikler tahakkuk ettikçe, ikramiye öde

meleri de bu orana göre aylık olarak, yansıma hesaplarına ala-

cak kaydı verilmek suretiyle, direkt işçiliğe ait olan kısım 

direkt işçilik Giderlerine, endirekt işçiliğ;e ait olan kısımı 

ise genel imalat giderlerine yü.'k::lemek mümkün olacaktır(6). 

(6) BACKER- JACODSEN, s.lll; ÜSTÜN, s.254-255. 
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!lcramiyeler .fiilen ödenmedilcçe, ilcramiye yansıtma hesa

bı borçlanacalc, kasa hesabı al acaklanacaktır. Yıl içerisinde 

maliyetlere yÜklenen ilcramiye tutarları ile fiilen yapılan 

ödemeler a'rasındaki fark ise, işletmenin benimseyecetz:i yönte

me göre kapatılacaktır. 

Ikramiye giderlerinin maliyetlere yliklenmesinde izlenen 

bir di~er yHntem ise, hem endirekt hemde direkt işçili~e ait 

ikramiye tutarlarının genel imalat ,:;siderlerine yÜkletilmesidir. 

Bu yöntemde de maliyetlere yÜklenecek olan aylık tutarlar, 

her ay tahakk1~ eden ücretlerle orantılı olar~~ hesaplanabile

cebi gibi, ödenmesi düşünülen yıllık ikramiye tutarının 1/12 

si de aylık olarak alınabilir. Ancak, böyle bir uy;:sulama he

saplarda karı;;;ıklığ;ıa yol açabilece~tinden, en uygun yol, bu 

ödemeleri ayrı bir sınıflandırmaya tutarak izlemek ve genel i

malat giderleri. kanalıyır-ı karş:.lık hesabı kullanılarak mali

yetlerine yüklenmektedir. 

Dönem sonlarında genel imalat giderlerine eksik yükleme 

yapılmışsa yani, önr;örüsü yapı1an tahmini ral~am fiili ra.'l{amdan 

küçük ise, aradaki fark kadar Genel :tmalat Giderleri Hesabına 

borç, !kramiye Oder.ıeleri Karr.:ılık Heı:.Jabına alacak yazılır. Eğer 

fazla yükleme yapılmı:;; ise !lcramiye ödemeleri Karşılık Hesabı

na borç, Genel !mal at \;}iderleri Hesabına alacak kaydedilir. 

Tahmini ve fiili tutarlar arasındal\:i farl::lar, işletme yönetici

lerinin tercihlerine göre mamul stokları, yarı mamul stokları, 

satılan mamullerin maliyeti hesabı arasında pay edilebilecegi 
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gibi, Kar Zarar Hesabı • na devredilerek kapatılabilir(7). 

3- Fazla Çalışma Ücretleri 

Fazla çalıoma ücretlerinin imalata yüklenmesinde, fazla 

çalışmanın yapılış nedenine ve işletmenin sipariş veya safha 

maliyet sistemi uygulamasına göre farklı yöntemler izlenmekte

dir. 

Bir yönteme göre, üretici işçilikle ilgili, fazla çalış

ma'ücretleri, direkt i~çilik maliyetleri arasında gösterilerek 

ait olduğu sipariş veya depart;mana doğrudan yüklenmektedir(8). 

Bu uy~ılama şekli, özellikle safha maliyet sistemini uygulayan 

işletmelerde daha çok yııyt<;ınd:Lr. Çünkü, safha maliyet sistemin

de üretim devamlı bir akıı=; içerisinde oldu~ndan, mamulün veya 

mamul grubunun maliyet öğelerini saptamak için özel bir izle

meye gereksinme yoktur. Bu sistemde maliyet öğeleri, zaman ve 

yer bakımından toplannıakta ve toplan:ın giderler, bu zaman ve 

yerde üretilen marn11l miktarı ile ilif]kilendiri1mektedir(9). 

Bu sistemi uygulayan işletmelerde, maliyetlerin düzenli zaman 

aralıkları ile hesap edilerek ortalama birim maliyetleri ko

laylıkla saptanabildiğinden, esas ve yardımcı üretim gider 

yerlerinde çalışan üretici işçiliğin yapmış olduğu fazla çalış-

malara ilişkin zamların, direkt işçilik giderleri hesabında 

izlenmesi ve üretime do;~rudan doğruya verilmesi, yaygın olarak 

(7) ÜSTÜN, s.256. 
(8) BACKER- JACOBSEN, s.JlO. 

( 9) OCAL, s .107. 
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kullanılan bir yöntemdir. Çünkü, belirli bir zaman dönemi içe

risinde verilen fazla çalır.;ma zamları da di?:;er maliyet öğeleri 

gibi, o zaman süresinde üretilen mamullere ortalama olarak yük-

lenebilecektir. 

Sipariş maliyeti uyp;ıı.l ayan i~ıletmelerde ise, fazla çalış

ma zamlarının, fazla çalı0ma süresinde üretilen siparişlere 

yÜklenmesi mümkün olmasına rağmen uy"';un olmadı'~ından, fazla 

çalışma süresinde yapılan siparişe yÜklenmesi yolu benimsen

mektedir. İs;letmenin işlerinin yoğun olması, üretimdeki aksak-

lıkların ve dar boğazların gülerilmesi amacıyla fazla çalışma--

ya başvurulduğı1 sürece, fazla çalışma zamlarının genel imalat 

~iderlerine kayıt edilerek bu yolla tüm mamullere yüklenmesi 

en uygun yol olncaktır. 

Ancak işletmenin tam kapasite ile çalıştığı bir anda, 

almış oldu{fu bir siparişin kısa bir zaman içinde tamamlanması 

için, fazla çalıı:;maya c~idilmiş ise, bu durumda fazla çalıı=;;ma 

ödemeleri direkt işçilik c';iderlerine kaydedilerek, ilrsil i s i

parL;.e doğrudan do2';ruya yüklenmektedir(lO). 

İkinci olarak uyu;nlanan bir yöntemde de, L;letme sipariı:; 

maliyet sistemini izlesc:ı dahi, fazla çalışma ücretlerinin 

bütçeleurnesi dıırıımunda; bı..:.nların direkt L;.ç il i.k giderleri he-

sabına kaydedilecep;idir. Bu yönternde; ü;letme, yapılınası ön-

c;örülen üretim program:ı.nın r;e::-çekler~ımesi için fazla çalışmaya 

gereksinme duymuş ve fazla ça~'-ıs-.ma saatlerini maliyet planla-
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rında g5stererek, fazla çalışma ticretlerini blitçelemiş ise, 

s5z konusu fazla çalır-;.ma zamlarının direkt işçilik· gideri ola-

rak maliyetlere verilmesinin daha uygun olaca[~ı ileri slirül-

mektedir. Böyle bir uyp;nla~na ö.a her bir gider yerinde yapılma-

sı dlir:~linlilen :fazla çalışma saatleri ve bunlarla ilgili ticret 

tutarları öng5rlilmekte ve ticret tntarları toplam çalışma saa-

tine böl linerek, direkt if?Ç il i[dn ortalama saat ücreti saptan

maktadır. Buna bağlı olarak, üretimde harcanan çalışma saatine 

göre ortalama saat ücreti üzerinden direkt işçilik ~iderleri 

mamnllere yüklenmektedir. Bütçede ön?;örülen saatlerden fazla 

ic;ıçilik ı;ideri gösterilmesi söz konusu oldur't,u zaman, bu fark

ların da direkt isçilik ·ı;ideri hesabında izlenmesi önerilmek-

tedir. Böylece, plan ve c;erçek sonuçların karşılaştırılması 

sıJretiyle analizin yanılabilece~i ileri sürülmektedir. 

Fazla çalışma zamlarının maliyetlerle iliskilendirilmesi 

ile ilgili bir diğer yöntemde 1 'bunların herbir bölüm için ayrı 

bir iççilik maliyeti kabnl edilmesi ve bu yolla genel imalat 

r;iderlerine katılması oluşturur 11 (11). Fazla çalışma saatleri, 

işletme bütçesinde saptanmış olsa dahi, üretici işçilere iliş

kin zamların da diğer endirekt: işçilik giderleri gibi genel 

üretim giderlerine yüklenmesinin daha kolay olaca~ı ileri 

sürülmektedir. Böyle bir r;örü~;ıte, her türlü fazla çalışma zam-

ları endirekt ir;·.çilik t;iderleri arasında yer alarak genel ima-

lat c;iderlerine yÜklenmektedir. 

(ll) A.g.e., s.?54. 
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lı'azla ç::ılı~:ma saatlerini ne direkt, ne de endirekt işçi

li~;e dahil etmeden, hem süw .. ri;, hernde safha maliyeti sistemi 

uy,~:ulanan i~'letmelerde "İsçiliklG İl-~ili Di~;er i-ialiyetler 1
' 

ba~;lı[;ı altıncL'. toplama~~ :n;.:ı.liyct kontrolu, pl~mlam::; ve di(;er 

ırıaliy(~t analizleri yönünden ;7ararlı olacaktır(l2). 

Fazla çalı şma zamlarıyla ilr;ili diP;er b ir uygıılama da bu 

zamları maliyetlerle ilişkilendirmed.en doğrudan do{_truya kar za-

rara atma ~eklindedir. Böyle bir yolun izlenmesi, fazla çalış-

manın; planların etkin olmaması ve normal çalı~ma zamlarının 

iyi kullanılmaması sonncu ortaya çıkmı9 olması halinde uygun 

~~öriilmektedir(l3). 

4- Tatil ve Yıllık İzin Günlerine İlişkin Ücretler 

Tat.il ve yıllık izin ;-,:ünlerine ilişkin ücretlerin mali-

yetlerle ilü:kilendirilmesinde, ikramiyelerde oldnğn gibi çe-

şitli yöntemler izlenmektedir. Bu gider Ötf;eleri de 3;ider yer-

leri açısından dolaysızdır. Bu nedenledir ki, işçilerin ça

lıştıttı gider yerlerinin maliyetleri içerisinde yer alırlar. 

Bu tip ödemeleri, önceden yıllık olarru~ tahmin etmek ve ~ene 

yıllık olarale tahmin edilen direkt ve endirekt i<:_;çilik mali-

yetlerine c;;)re yüzdelerini hesaplamaktır. Böylece aylar iti

bariyle direkt ve endirekt ü:;ç:\.lik tahakkukları üzerinden, 

tatil ve yıllık izin ücretleri yüzdeleriyle bnlnnacak tntar-

larda, endirekt i;;çilii~:e ili:-·ki.n izin ve tatil ücretleri, 

(ı 2) .AL13AYRAK, rı İşçilik lVJ.al i:ve tl erinin A_;yırımı ll 
• •-.!,.,..__2... s.50. 

l..l z .. ' ' t'O ) ~ı. • 1 .~. e • , s • J • 
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mnmullere bazı esaslara core da~ıtılması gereken gider ~~eleri 

olduğundan, aylık önc;örüleri :vansıtma hesabı aracılığı ile p;e-

nel üretim f"siderlerine verilmekte ve bu yolla mamul maliyetle-

rine dağitılmaktadır. Direkt işçiliğe ilişkin izin ve tatil 

ücreti esiderlerine ait aylık öne;örülerin direkt işçilik gider-

lerine mi, yoksa genel imalat r:;iderlerine mi kaydedilmesi ko-

nusunda çeşitli (';örüşler vardır. Bir görüşe göre, direkt işçi-

liğe ilişkin izin ve tatil ücretlerinin aylık götürü tutarla-

rının yansıtmn hesapları aracılığı ile doğrudan doğ~ıya direkt 

işçilik giderlerine verilmesinin daha uygun olacağı ve bu yolla 

maliyatıerin daha saı:~lıklı bir şekilde hesaplanabileceği ileri 

sürülmektedir(l4). üzeılikle safha maliyeti sistemine f:.~Öre ça-

lışan işletmelerde, bu yönt emir. uy;sulanmasının kolay olduf~U 

belirtilmektedir. 

Bir bai;;ka z;örü:::e göre ise; muhasebe kolaylı(ı açısından, 

direktişçiliGe ilişkin izin ve tatil ücretlerinin de, di~er 

if;;çiliklerde olduğu p.;ibi yansıtma hesabı aracılı[f,ı ile genel 

imalat giderlerine verilmesinin daha uy:-:ı;ım olaca:'i;ı belirtil-

rnelctedir. 

5- Sosyal Sir-;orta Primi İşveren Hissesi 

Diğer Ü?Ç iliklerle ilrjil i g;ider kalemlerinde oldu~u gi-

bi, burada da endirekt işçili;;e ilişkin sosyal si•;orta primi 

(llt-)' Adolph l·'iArrz- Othel J.CıJRRY- ivJilton E'.USRY, Cost Acco

untinp;_, Planing and Contro.L_ Ji'ifth Edi tion, South-V/es

tern Pub1Lshhi.n:ı: Co., Ohic, 1972, s.38l. 
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işveren hissesinin maliyetlerle ilişkilendirilmesinde bir so-

run olmayıp, bu gider kalemi dot;rudan genel imalat giderleri-

ne kayıt edilerek üretim birimlerine yüklenmektedir. Oysa di-

rekt işçili~e ilişkin sosyal sigorta primlerinin maliyetlere 

yÜklenmesinde farklı yöntemler izlenmektedir. Bir yönteme gö-

re, hesaplamada kolaylık satJ:ladığı gerekçesiyle, söz konusu 

primler genel imalat giderlerine verilmekte ve bu yolla üre-

tim maliyetlerine yÜklenmektedir. Başka bir uygulama şeklinde 

ise, endirekt işçiliğe ilişkin sosyal sigorta primi işveren 

hissesi, doğ~ıdan do~ruya endirekt işçilik giderleri olarak 

üretim maliyetlerine yüklenmektedir. Sosyal sirsarta primi iş-

veren hisselerinin ayrıca belirtilerek işçilikle ilgili diğer 

maliyetler arasında yo~ımlanma·sı ve bu yolla genel imalat 

giderlerine y"illclenmesi de olur~l.udur(l5). Diğ;er taraftan "dolay-

sız işçiliSe ilişkin sosyal si~orta primi işveren hisselerinin 

ayrıca tespit edilerek, genel imalat giderleri arasında ve 

fa"ka.t doğrudan ilgili maliyet merkezlerine ve siparişlere 

yüklenmesi de mümkündür"(l6). 

6_ Çeşitli Sosyal Yardımlar 

Belirli bir hizmet veya iş karşılığı olmadan işçinin 

belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan sosyal yardım

ların da maliyetlerle ilişkilendirilmesinde diğer işçilDelerde 

olduğu c;ibi farklı yöntemler izlenmektedir. Ancak burada , 

(15) ALBAYRAK, ":t~çililc ~1a1iyetlerinin Ayırımı 

(16) ÜSTÜN, s.?GC). 
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sosyal yardımın niteliğini, mal veya para olarak ödenme biçi

mini ve devamlı olup olmadığını da dikkate almak ::serekmekte

dir. Buna göre, çeşitli sosyal yardımlar içerisinde bulunan 

ve devamlı bir nitelik taşıyan çocuk zamları; temel ücretle 

birlikte doğrudan doğruya işçinin çalıştığı gider yerine ve

rilebilir•. Yemek ve yakacak yardımlarının nakden yapılması 

ve devamlılık göstermesi durumlarında, bu giderler temel üc

retlerle birlikte doğrudan doğruya işçinin çalıştığı gider 

yerine kaydedilebilir. üretim birimleri ile ilişkilendirilme

sinin güç olmadığı durumlarda bu tür giderler, dolaysız işçi

lik gideri arasında gösterilmelidir • .!!'akat uygulamada; kolay

lık sağlaması yönünden bu gider öğelerinin daha çok genel 

imalat giderleri arasında gösterildiği ve bu yolla maliyetle

re yÜklenditti görülmektedir. 

Diğer taraftan, devamlılık göstermeyen yardımlar genel

likle, genel imalat giderleri arasında gösterilmektedir. Büyük 

işletmelerde yardım hizmet gider yerleri arasında "sosyal 

servis" de bul11nmakta, dolayısıyla bu tür işçilik giderleri 

doğrudan dor;.rnya sosyal servise verilmektedir. Böylece, sos

yal servisin ~-;:,iderleri, üretim yerlerine dağıtılırken, bu 

giderlerde daıtıtılmal{ta ve mamullerin maliyeti ile ilişkilen

dirilmektedir. 

Sosyal yardımların mal olarak yapılması durumunda, yine 

bu giderler, gider yerleri ile kolayca ilişkilendirilemiyorsa; 

sosyal servise verilmekte ve bu yolla üretim birimlerine yUk-
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lenmektedir. Ozellikle yemek yardımının, işyerinde bedelsiz 

olarak yemek verilmesi şeklind;ı yapılması halinde, bu giderle- · 

rin, genel imalat giderlerine yazılması ve sosyal servisin 

maliyetlerine verilmesi en uye;u.n yol olur. 

7" !hbar Tazminatı 

İhbar tazminatının maliyetlerle ilişkilendirilmesinde 

çeşitli yöntemler izlenmektedir. 

Uygulanan bir yönteme Göre, ihbar tazminatlarının huku

ki niteliği, peşin ödenen ücret olarak görülmekte ve maliyet

lerle ilişkilendirilmesi bu açıdan yapılmaktadır. !hbar tazmi

natları, bir ücret ödemesi olarak kabul edildiğinde, bu gider

lerin maliyetlerle ilişkilendirilmesi, izin günlerine ilişkin 

ücretlerin rrruhasebeleştirilmesinde izlenen esaslara benzer ni

telikte olmalıdır. Çünkü ihbar tazminatı, bildirimli fesihler

de, işverenin bildirim öneline uymaması sonucu ortaya çıkmak

tadır. Oysa, L:weren bildirim c:ıeline uymuş olsaydı, bildirim 

öneli süresince günde iki saatten az olmamak üzere belirli bir 

süreişçiye iş araması için ücretli izin verecekti. !şçinin 

izinli sayılan saatlere ve günlere ilişkin ücretleri nasıl mu

hasebeleştiriliyorsa, ihbar tazminatlarının da o şekilde muha

sebeleştirilmesi düslinülebilir. !hbar tazminatlarının genel 

imalat giderlerine yazılarak marnullere yüklenmesi, özellikle 

maliyetlerini yıllık olarak hesaplayan i0letmelerde uygulana

bilir. Maliyetlerini aylık olarak hesap).ayan işletmelerde bu 

yöntemin izlenmesi, ihbar tazminatının ödendiği aylarda, mali.;.. 
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yetlerin dif:er aylara gore daha fazla olmasına neden olacak-

tır. Buda aylar bakırnından maliyetlerde farklılık yaratabile

cektir. !hbar tazminatı ödemesini gerektiren olay, önceden ön

görülüp prograrnlanmadı~ı için ayıara dengeli olarru{ dağıtıla

marnaktadır. Esasen işten çıkartılacak işçilerin önceden bi

linmesi ve programlanması durumlarında işçiye önceden bildi

rirnde bulunaca[1;ından, ihbar tazminatı gerektiren olay da ol

mayacaktır. Yalnızca bildirim önalleri süresince isçiye ış 

arama izni verilecektir. Bu bildirim önellerine ilişkin izin 

ücretlerinin ise, önceden planlanması ve aylara dengeli ola-

rak dağıtılması, bazı koşullarda olanak içerisinde olabilir. 

Bildirim önellerine iliRkin izin ücretleri, yansıtma hesapları 

aracılıf,ı ile götürü olarale tüm aylara dağıtılabilir. 

Bir diğer yöntemde ise, ihbar tazminatları isminden de 

esinlanrnek suretiyle, hnkuki ni tel iğ i bakımından tazminat ola-

rru~ değerlendirilrnekte ve bu nedenle de , üretim maliyetleriy

le ilişkilendirilmeyerek,do6rudan doğ~1ya tahruckuk ettikleri 

dönemde kar-zarara yazılmaktadır. !hbar tazminatı ödemesini 

gerektiren olay, ani olara~ ortaya çıktığından, bunun aylara 

dengeli olarak dağıtılması olanası yoktur. Bu nedenle ihbar 

tazminatının kar-zarara yazılarak üretim maliyetleriyle iliş

kilendirilmemesi daha d.o:-:;ru olmaktadır. Kaldı ki bildirim 

koşulıJna uyulsa bile, bildirim önellerinde işçiye tanınacak 

izinlerin her zaman önceden 3:örülmesine imkan yoktur. 
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8_ Kıderu Tazminatı 

!şçiyi L;:yerine ba(~lama, i;:;yerinde yıpranma karşılığı 

olma, gelir-iı:; güvenlit'{:i sa;::;lama, iı:sizlik si[~ortasının bulun-

mamasının sakıncalarını azaltrna ve keyfi işten çıkarmayı ön-

leme amacıyla olnşturulan kıdem tazminatlarının, maliyetlerle 

ilişkilendirilmesinde de farklı uy,~ulamalar yapılmaktadır. 

8.1. Kıdem Tazminatı Yükünün !şletmeler Dışında Ku~Jla-

cak Fonlarla Karşılanması 

Kıdem tazminatJ. yi.i..1.::ünün, işletmeler dışında kurulacak 

bir fonla finanse edilmesi durumunda, ü;werenler, her ay yada 

üçer aylık veya yılda bir toıüu olarak ücret bazı üzerinden 

belli bir paranın bir barıJr:ada açılacak hesaba yatırılması ya-

da devlet tahvili, özel kıJ.ruluşlara ait tahviller veya hisse 

senetlerine yatırırnda bı.ı.lunarak, kıdem tazminatı yükünü fona 

devretmiş olacaktır(l7). 

Böyle bir durumda, işletmelerin ödeyecekleri kıdem taz

minatı primlerinin maliyetlerle ilişkilendirilmeBinde, herhan-

gi bir sorun olmc:ıy·acak, sosyal sigorta işveren primlerinin 

muhasebeleştirilmcsindeki esaslardan hareket edilecektir. Yani 

her yıl ödenecek primler aylJ.l-:: olarak o yılın üretim maliyet-

lerine genel imalat giderleri içerisinde veya direkt işçili~e 

ilişkin prim tutarları, direkt işçilik giderleri içerisinde 

(17) SÜRHELİ, s.14-5; Atilla GONEifLİ, ' 1 Kıclem Tazminatı Yü1~ü Na

s ıl li'inanslanaca:ı~?", l·1UHASEB}: E:.~srı:'trı:üsü DERi.ns:t, !. ü. !ş

letme Pakü1tesi, 8.?, Y.), (i,;ubat 197'7-I), s.9. 
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üretim maliyetlerine verilecektir. 

8.2. Kıdeın Tazminatı Yükünün İşletme Düzeyinde Karşı

lanması 

Kıdeın tazminatının i!]letme tarafından karşılanması duru

munda, b1.ınların maliyetlerle ilişkilendirilmesinde farklı yön

temler ileri sürülmektedir. Bunları şu şekilde irdeleyebiliriz: 

8.2.1. Kıdem Tazminatının Ödeneceği Dönemde Gider Olarak 

Yazılmas:L 

Bu yC.intemde, kıdem tazminatı han:-si dönemde ödenecekse o 

dön:;min giderleri arasına kaydedilmektedir. Bu nedenle, dönem 

baş.ında, yıl içerisinde i(:ten ayrılacal{ işçilerin öngörüsü 

yapılarak bunlara ödenecek olan kıdem tazminatları hesaplan

maktadır. t'Ialiyetlerini aylık olarale saptayan i::;;letmelerde, 

yıllık olarak saptanan bu tutarların 1/12' si alınara}:: yansıtma 

hesapları aracılıftıyla a;ylık o:.arak üretim maliyetlerine ve

rilmektedir. Üretim maliyetlerine yii.l{lenilişte, genellikle söz 

konusu giderler, genel imalat :;iderleri arasında yer almakta

dır. Ancak, üretici i~çilit;e iliF;kin tazminat tutarlarının üre

tim birimleri ile ilif?kilendirilmesinin kolay olması durumla

rında, bu tutarlar; direkt işçilik giderleri arasında da gös

terilebilir. 

Bazı uyc;ularnalarda kıdem tazminatları do(rudan dottruya 

dönem Giderleri arasında gösterilmekte ve üretim maliyetleri 

ile ilişkilendirilmektedir. 

Yansıtma hesapları nracılı~ı ile kıdem tazminatlarının 
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üretim maliyetleriyle il.L:;kilendirilmesi benimsenmiş ise, ma

liyetlere r~ötiirü olarale verilen tazminat tutarları ile fiilen 

gerçekle~en tutarlar arasındc-: farklar olabilir. Bu fark tutar-

ları ya do~;rndan dot::ruya satılan malların maliyeti hesabı ara

cılı(l;ı ile kar-zarar hesabına devredilmekte yada yıl son·nnda 

kalan yarı mamul ve mamullerle., yıl içerisinde s atılmış bulu

nan mamuller arasında bölüştürülmektedir. Yahut da gelecek 

dönemlerde dikkate alınmak üze;~e aktif ve pasif hesapları ara

sında gösterilmektedir. Üçüncü anlatılan yolun izlenmesi duru-

rnunda, ertesi yılda yine fiilen ödenmesi beklenen kıdem tazmi-

natı tntarlarJ. ön~::;örülrnekte ve ayıara dengeli olarale dağıtıl-

maktadır. Fiilen yapılan ödemelerle, maliyetlere verilen tu-

tarlar arasında bir fark olmasJ. dnr11munda ise bu farklar da 

e:eçmiş yılın farkları ile karşıla:;tırılrnaktadır( 18). 

Vergi rnevzuatırnızda kc:ıbnl edildiği gibi, kıdem tazminat

larının ancak fiilen ÖdendiEti dönemde gider yazılabilece~inden 

u.ygnlamada daha çok bu yöntemin izlenditti görülmektedir. Hat

ta birçok i~.letmelerde kıdem tazminatları, üretim maliyetleri 

ile ilişkilendirilmenıekte·r doğrudan doğruya fiili ödeme duru

munun ortaya çı..l.ctıg;ı dönemde kar-zarara yazılmaktadır. 

Böyle bir yöntemin uy:::;ulanmasıyla, · kıdem tazminatı yi.ikü-

nün bir yıla yilidenmesi ve iç;çi.nin fiilen çalıştı[;ı yıllara 

dağıtılınaması bu yöntemin en önemli sakıncası olup maliyetle-

rin dOf';ru bir ;;ekilde saptanınanını cnlemelctedir. 

(1 ~-·' 'J11 '\'.rN , .. 1''0 .. ~~) L u. \ıU , ., • o ., • 
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8.2.2. Kıdem Tazminatının Karşılık Ayırma Yoluyla Dağı

tılması 

Bu yöntemde kıdem tazminatı yill{ü, karşılık ayırmak su

retiyle yıllara dağıtılm::ı.."l{to.dır. Böylece kıdem tazminatı için 

gerekli olan fonun, zaman içerisinde kurulması yaklaşımı benim

senmiş olmaktadır(l9). Bu uygulama~eklinde, kıdem tazminatı 

yillcünü yıllara dağıtmak için, her yıl gider olarak yazılacak 

karşılık tutarının hesaplanması, büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu konuda değişik yöntemler uygulanabilir. 

Bir yöntemde, ayrılac~1{ karşılık tutarlarının, ileride 

ödenecek toplu tazminatların bu,-;;ünkü değeri olması benimsen-

mektedir. 

Başka bir yöntemde ise~ dönem sonundaki cari ücretler 

esas alınarale, o günkü sözleşme hillcümle ri gereğince, k ıd em taz-

minatının hesaplanmasında temel alınacak süreye göre, her iş-

çi için bir kıdem yılına ili~>kin tutarın hesaplanması ve mali

yetlere bu tutarın verilmesidir. İşçinin çalıştığı her yıl, 

kıdeminden sayılacağından maliyetlere uygun olacaktır. Yalnız 

burada dikkat edilmesi gereken konu, her ücret değişmesinde, 

geçmiş yıllara ait fon tutarının da düzeltilmesidir. 

8.2.3. Kıdem Tazminatı Yükünün Sigorta Ettirilmesi 

Kıdem tazminatının işletme düzeyinde karşılanması zo-

runlu olduğu zaman, isverenler bu yÜl{Ü özel şahıslara veya 

'.:)· NT}i'[•.TJ .L,. 
c1\. l . .- ~ ~. ' s.6. 
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sisorta şirketlerine sic;ortalamak suretiyle, sorumluluı'!;u olan

lara devretmek yolunu izleyebilirler. Bu durumda, ödenen si

~:sorta primlerinin maliyotlerle ilişkilendirilmesi kolay olmak

tadır. Sosyal sigorta işveren rrimlerinin maliyetlerle ilişki

lendirilmesinde yapılan muhasebe kayıtları. burada da yapılabi

lir. 

Ancak yasalarımızda, l::ıdt.m tazminatı yük:ünün özel şahıs

lara veya si;-:;orta f?irketlerine si:~;or-calanınası yasaklanmıştır. 

Bu nedenle söz konusu prim payları e;ider olarak yazılma'11akta

dır. Ancak, kıu;.kusuz bu primleri, kanunen kabul edilmeyen gider

ler arasına koyaral\: maliyetlere yüklemek her zaman olasıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PORSUK !ŞÇ!LER! MAK!NE SANAY!! VE 

T!CARET ANON!iVJ :=;;!RKET! 'NDE (POR!Ş), 

!ŞÇ!L!K G!DERiıER!N!N YAPISI 



I. GENEL AÇ IKLAI'1A 

Gelişen teknoloji ve beraberinde gctirdL~i ekonomik güç

ı Likler işletmelerin belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri 

için daha saplıklı kararlar almalarını zorunlu hale getirmiş

tir. özellikle Tükiye e;ibi enfl.asyonun yogun oldu!!;u bir or

tamda, sermaye maliyetlerinin, kredi maliyetlerinin v.b. 'nin 

yükselmesi, i~3letmelerin içinden ve dışından gelebilecek çok 

sayıdaki faktörler, amaç ve hedefler·~ ulaşılmasını olumsuz 

yönde etkil·:o:rııektedir. Böyle bir durumda, karşısın8. çıkan so

runları enaza. indiren iS'letıneler, bulundukları piyasada reka

bette üstün dur~ı.ma c;elebilirler. Buda ancak iyi bir yönetim 

kadernesi ve işletmelerin k:;.rşılaşacat!;ı sorunların doğru bir 

~ekilde saptanmasıyla gerçeklaştirilebilir. 

Böyle bir ortamda, işletmelerin üzerinde durmaları gere

ken önemli bir diğer konu da üretim ınaliyed;l,3rinin doğru ola

rak belirlenmesidir. Üretimin sattıanabilmesi i_c;in bir çok 
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faktör maliyetleri etkilemektedir. Faktörlerden birisi de 

kuşkusuz iQçilik giderleridir. 

Üretimin c;erçekle~:mesinde öneml i bir rol o:/ n.ayan işçilik, 

yarattığı katma. del!;erden bir pay almaktadır. Bu da onun üre

tim maliyetini oluşturmaktadır. Bu gider öğesinin , üretim 

maliyetleri ile ilişkilendirilmesi ve bunların üretim maliyet

lerine uygun bir şekilde ;yükle:nmesinde 3erekli titizliğin gös

terilerek, yapılabilecek hataların enaza indirp;enmesi yoluna 

gidilmel id ir . 

.AJ::si taktirde, .farklı kalemlerde gereksiz şişkinlikler 

oluşup, maliyetlerin artmasına, işletme kararlarının olumsuz 

yönde gelis;mesine yol açacaktır. Bunun içindir ki işçilik p._;i

derlerinin devamlı takip ve kontrolü gerekmektedir. 

II. PORSUK !Ç:Ç!LER! NAKİN:S SANAYİİ VE TİCARET ALiON:tfil ŞİRKETİ' 

NİN (POR!Ş) 11ANITILI·1ASI 

1- Faaliyet Konusu 

Porsuk İsçileri f\'iakine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, 

1:00RİŞ, 26 Nisan 1974 tarihinde tescil edilmiş, Eskişehir Orga

nize Sanayii Bölgesinde .faaliy:ıtlerini sürdürmekte olan çok 

ortaklı bir şirkettir. Ana sözleşme gereğince if;:letmenin amaç 

ve iş sahası olarak belirlenen başlıca konuları şunlardır: 

ı. ıvıakine "Ci va ta, r;erç in ve ba~;lantı elemanları 11 im ala-

tı, 
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2. İnşaatta kullanılan makineler, 

3. Zirai mücadelede ve ziraatte kullanılan aletlerin ima-

latı, 

4. l"iakine aparatları imalatı, 

5. Yukarıdaki i~7lerle il?;;ili malzemelerin imali, ithali, 

ihracı, alım ve satımı, 

6. İ::;>tigal sahasında imelatla ilgili ham ve yarı mamul 

maddelerin ithali dahilinden mübayaası, istihsali v:e bu madde

lerin kullanılması, satılması ve ihracı, 

7. !ştigal sahasında her türlü mübayaa taahhütlere gi

rilmesi ve taru1hütlerin icrası, 

8. Yukarıda b ir numaradan altı nurnaraya kadar (altı da

hil) sayılan maddelerin bütün türevlerinin, artıklarının aynen 

veya tadil olunarak imal, satımı ve i.hracı, 

9. Yukarıda sayılan if:;lerin ve imalatın taha.Y,.kuku için 

fabrika kurmak tevsii etmek, kurulu olanlarını satın almak ve

ya kiralamak, 

10. Yukarıda ki fıkralarda da sayılan maddelerin icrası 

ve tahakkuku için her türlü müesseselerin tesisi, gerekli top

tan ve perakende satış ma[!:azaları kurarak , mevcut ve yeni 

müesseselerin kısmen veya tamamen devir alınması, bunlara iş

tirak edilmesi, 

ll. Yukarıda sayılan k'onular ve bu konularla ilgili her 

türlü ayni haklar iktisabı, bunların satılması, ipotek ve re

hin edilmesi, 

12. Y11karıda sayılan bj.limum faaliyetle ilr:;ili mıı.amelele-
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icrası, ticari anla~malar akdi, ikraz ve istikrazda bulunulma

sı ve istikrazlar için menkul ve gayrime.nkullerin rehin ve 

ipotek edilmesi ve ikrazlar için rehin ve ipotek kabulü, 

13. Yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirmek için. 

şirket bizzat uğraşahileceği gibi tek başına yada yerli ve 

yabancı resmi veya özel kurumlarla birlikte atölyeler, .fabri

kalar tesis etmek, işletmek, şirketler kurmak, kurulmuş yada 

kurulacak şirketlere katılarak üretim, imalat, ithalat ve her 

türlü sanayii ve ticari faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca doğ

rudan doğruya istirak halinde sahip oldu~u veya idaresinde ka

yıtlı her türlü işlemlerde öncelikle döviz ödeyen ortaklarını 

çalıştırmaya gayret edilmesi. 

2- Sermaye Yapısı 

1974 yılında Almanya'da çalışan Türk işçiler tarafından 

2.000.000.- TL. 'lık sermaye ile kurulan işletmenin, 15 Ocak 

ı 987/1682 nolu Ticaret Sic il :~az etesinde tescil ve ilan edil

diği üzere sermayesi 120.000.000.- TL'dan 780.000.000.- TL'ya 

çıkarılmıştır. Bu artışın 360 .. 000.000.- TL'll.k kısmı yeniden 

def:terleme değer artış fonundan karşılanmış ve eski bir hisseye 

bedelsiz üç hisse verilmiştir. 

Sermaye artışının gerd.ye kalan kısmı da ~u ~ekilde ger

çekleşmiştir: Türkiye Sanayi Kalkınma B an}:: ası 155. 500.000.- TL' 

lık alacagına karşılık ;.~ 20 hisseyle yeni ortal: olmuş, Eskişe

hir İl özel İdaresi ?6. 800.000.- TL. , Eskişehir Belediyesi 

30.000.000.- TL. tutarınd3. rüçhan ha1:kını kullanarak sermaye 
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oranlarını arttırmışlardır. 37.700.000.-TIJ. 'da Avrupa'daki 

ve Türkiye'deki ortruclardan sağlanmıştır. 

Bu verilere c;öre toplam ortak sayısı. 2491 adet olup, 

ortak dağılımı ~öyledir; 

Türkiye Sınai Kalkınma Baru:ası 

İl Özel İdaresi 

Eski0ehir Belediyesi 

Yurt !çi ve Yurt Dışı Ortaklar 

3- Ürgüt Yapısı 

TilTARI 

156.000.000.-

124.800.000.

?8.000.000.-

421.200.000.-

780.000.000.-

SERr11IAYE 

56 20 

96 16 

c·< 
/'-' 10 

~j 5l~ 

)'6 100 

Porsuk lf'JÇi.leri ıvıakine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirke-

tinin öre;iit yapısı içerisinde, yönetim kurulu, genel müdür, 

genel miidüre ba[~lı olarak muhasebe şefligi, teknik müdür ve 

bunlara b aslı olan alt birimlerden oluşmaktadır. 
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YÖNETİr-I KURULU 

GENEL ;~'JÜDÜR 

-l 
l TEKNİK r1ÜDÜR 

f1UHASEBE ŞEFLİGİ 

GENEL 

NUHASEBE 

~-PERSONEL 
j__QzLthc !ŞLERİ 

MAL!YET 1 

HLJHASEBESİ 

AIVJBAR

SATINALHA 

VARD!YA 

AivJİR! 

.~BAŞI 1/usTABAŞI 

- Si -

KAiıİTE VARD!YA 
i 

KONTROL AHİR! j 

-··--'-

/ USTABAŞili USTAJ3AŞI 



Bu örgüt yapısı aşattıdaki personel kadrosu ile faaliyet

lerini sürdürmektedir. 

ADEDİ 

1- Genel fvlüdür ı Kişi 

2- Teknik l'ıüdür ı ll 

a- Ustabası ı ll 

b- Vardiya Amirleri 2 lt 

c- Am b arcı ı lt 

3- r"luhasebe 4- ll 

4-- Bekçi 2 lt 

5- Yemekhane 2 lt 

r o- Santral ı ll 

7- Ş of er ı ll 

8- İşçi 29 ll 

9- Doktor (sözleşme1i) ı ll 

TOPLAM 46 Kişi 

l'-'letal sanayii ü~ kolunda faali;yette bulunan işletme çe

şitli makine aparatları, civata, sornun üretimi yapmaktadır. İŞ

letmenin üretim faaliyetinde knllandığı hammaddenin büyük bir 

kısmı yurt dışından sağlanan ithal hammadde ile gerçeklestiril

mektedir. İthal hammadde kullanılmasına gidilmesinin nedeni bu 

hammaddenin üretimde .fazla fire vermemesi ve bu hammadde ile 

üretilen mamullere daha yüksek talebin olmasıdır. Üretimin de-

vrunlılı~:ını sa;";lamıik am.1.cı ile di[1;er bir kısım hammadde de 
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Demir Çelik İf?letmelerinden temin edilmektedir. Bu nedenle alış· 

lar peşint ve nalcit olmn.kta bu da nakit sıkıntısı içinde bulu

nan işletmeyi daha da zor duruma düsürınektedir. 

Hakine snnayiin<:: aramamul üreten isıetme :,;elen sirarişle

re göre üretim faaliyetinde bulun.rnaktadır. Siparişin oımadıgı 

zamanlarda hammadde stoğu yetersizliğinden dolayı üretim yapıl

mamakta, bu da makine ve i;:,çili.t>;in rantıbl kullanılmasını en

gellemektedir. Serbest rekabet koşullarının geçerli oldu(t,u pa

zarda, bu mamullerin talep elastikiyetinin sert olmasına rağmen 

pazarda çok sayıdaki üretici firmanın bulunması ve ayrıca kü

çük teze;anl.:-ı.rda üretimde bulunan ailelerin bu piyasaya girmeler 

nakit sıkıntıs.ı içerisinde bulı.ınan içletmenin rekabet şansını 

azaltmaktadır. 

III. EO~SUK !:;ç İLER! r·:AKİNE SANAYİİ VE TİCARET AliON!lVJ Ş!HKET! 'N 

DE (PORİŞ) İ::;:ÇİLİK ·:~!DERLER! 

1- Toplam maliyetler 

Hetal sanayii iş kolunda faaliyette bulunaJı. PORİŞ A,ş, 'nin 

1985, l986vc 1987 yıllarına ait üretim .faaliyetlerinin toplam 

maliyet [jiderleri, :;irketin hesap planına göre yapılan sınıf

landırma çerçevesinde TABLO-l'de verilmiştir. 

·Tablo-ı • de maliyetler;. direkt hammadde ve malzeme, direkt 

i:~çilik ve ,-~enel imalat r;iderleri olaral.c yer almıştır. 0-enel 

imalat sicterleri içinde 11 İ:;;çilere Ait DiP.;er .;.iderler" başlığı 
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1985 1986 1987 

':±REKT HAMMADDE 
·:e MALZEME 

::±REKT iŞÇiLiK 

;ENEL iMALAT GiD. ı 

1 

ı ı 
ı ı 

:104.173.512: :122.631.865\ 

15.882.127: 23.600.172: 
ı ı 

--------------ı ı------------
:117.451.802: :219.048.753: 

---------------------------1----------ı-----------·-----------ı-----------·-------------------------------------,----------ı--------~--ı-----------ı-----------ı----------

~ndirekt Malzeme Gid. l28.141.733l 10.368.393: :28.856.330 
ı ı ı 
ı ı ı 

~ndirekt ± şçilik 134.435.123\ ı 41.503.227\ \50.381.976 
ı 
ı 

ı ı 
ı ı 

:251.337.969\ 

44.496.603: 
ı 

--------------ı 
275.021.489: 
-----------ı -----------ı 

:şçilere Ait Di~ er Gid. :21.448.597: 17.908.524: l39.499.743ı 
ı ı 

i ı 

:: ışarıdan Sağ. Fay. ve Riz. 116.419.882: 18.119.533: :21.667.766 
ı ı 

.ı --·---" 
~eşitli Giderler 6.882.689~ 18.125.611: :26.250.891 

·:ergi, Resim, Harç Gid. 302.907\ (---) :ı6.818.866 
ı ı 
ı ı 

_.:._mort i sman Giderleri 9.820.868: ı113.023.464: :91.545.916 
---------------------------·----------·-----------·-----------1-----------·---------- -----------ı ---------------------------,----------ı-----------ı-----------ı-----------ı---------- -----------ı 
:~ENEL TOPLAM :237.447.442: :365.280.791: 570.856.062: 

TABL0-1 

ORET±M MALiYETLER± TABLOSU 



altında yer alan gide r1Gre; L-:ra11iye, fazla çalıçma primleri, 

tatil ve yıllık izin :li~leri, sosyal sisorta primi işveren 

hissesi, çe::.i tl i sosyal hakL::.r, kıdem tazminatı r;ibi temel 

ücret dışındaki Ü;çilik <:';iderleri dahil edilmiştir. Bu durumda 

l)ORİr;·. A.ş. 'nin toplam i;,çilik ı:;iderlerini; direkt işçilik, en-

direkt işçilik ve ü,:çilere ait diğer giderleri toplamı birlik-

te oluştnrncaktır. Buna göre toplam maliyetler içinde direkt 

hammadde ve malzeme, işçilik ve genel imalat giderleri toplamı 

ve bunların toplam maliyetlere göre da~ılımı TABL0-2'deki gibi 

olacaktır. 

·-

üretim 1985 1986, 1987 
----~---

l'IJaliyetlcri TL 5~ TL o' fTlT. % fO _....., 

Direkt 

Hammadde 104.173.512 4'l :!.22.631.865 33 251.337.969 44 

-
Toplam 

!şçilik 71.765. 8L~7 30 83.011.923 23 134.378.322 24 

Genel İma-

lat Gider i 

( İf)çililcler 

hariç) 61.508.083 26 ~59.637.003 44 185.139.771 32 
-- -

Toplam 237. 447. 442. 100 ~65.280.791 100 5?0.857.062 100 

.. ---··---·- --· 
._ _________ 

·-·-- ·-· -~-~--· - ---···-···---- ····--

ÜRETİ:·i ı:ıAL i'(,;~TL.SRİ DA(iiLii"ii 

•:)5 
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Tablo-2'de bulunan sonuçlara göre PORt; A • .Ş. 'de üretim 

konusu itibariyle direkt hammadde ve malzeme ::;iderleri önemli 

bir maliyet unsuru olarak birinci sırayı, 1986 ve 1987 yılla

rında genel imalat giderleri içine dahil edilen amortisman 

giderlerinin meydana getirdit);i artış dışında işçilik giderle-

ri de toplam maliyetler içind.e i.."lrinci sırayı almaktadır. Dola-

yısıyla bir unsurda meydana gelecek artış (di3er unsurlar sa-

bit kaldığında) o maliyet unsurunun toplam maliyetler içindeki 

dağılımına göre etki yaratacru{tır. 

2- !şçilik Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı 

P6R!Ş A.Ş. 'de işçilik giderleri 1985 yılı hariç 1986 ve 

1987 yıllarında toplam maliyetler içinde üçüncü sırayı almak

tadır. TABL0-2'de görÜldüğü gibi toplam maliyetler içinde işçi

lik giderlerinin dağılımı 1985'te % 30, 1986'da% 23 ve 1987'de 

% 24 olarak bulunmuştu. 

!şçilik giderleri, direkt ve endirekt işçilikler şeklinde 

ayırıma tabi tutulduğunda, toplam maliyetler içinde; 1985 yılın 

da direkt işçilik % 7, endirekt işçilik % 23, 1986 yılında di-
' 

rekt işçilik % 7, endirekt işçilik % 16 ve 1987 yılında direkt 

işçilik % B, endirekt işçilD: % 16 paya sahip oldugu ~örülmek-

tedir(TABL0-3). 

Tablodan da görüldüğü üzere direkt işçilik 3iderleri yıl

lar itibariyle aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda di

rekt işçilik giderleri 15 milyondan 23 milyona ve 1987 yılında 

da ıı4 milyon 1 iraya çıkmasına karşın toplam maliyetler içinde 
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1985 1986 

Direkt İşçilik Giderleri 0.07 0.07 
Toplam ıvıaliyet 

Endirekt İ§Çilik Giderleri 0.23 0.16 
Toplam Maliyet 

TOPLAN İf; C İLİK . , 0.30 0.23 
-

TAB.L0-3 

DIREKT VE END1RER:T İŞÇİLİJ<: GİDERLERİNİN 

TOPLAI'-'i r·TALİYETLER İÇERİSİNDEKİ 

DAGTLIMI 

1987 

0.08 

0.16 

0.24 

direkt işçilik giderlerinin ve hatta endirekt işçilik giderle

rinin oran olarak aynı kalması, işletmede işçilik giderlerinin 

üretim maliyetleri karşısındaki durumunun ve etkisinin sürekli 

izlendiğini göstermektedir. 

TABL0-4· 1 de "Temel ücret ve Temel tl c ret Dışında..'lci İşçilik

lerin Toplam Maliyetler İçerisindeki Dağılımı"nı yansıtmaktadır 

Tabloda işçilik giderlerinin türlerine göre toplam maliyetler 

içindeki önemine dikkat çekme~:tedir. Hangi işçilik giderleri-

nin yıllar itibariyle ve ne yönde değiştiği izlenebilmektedir. 

PDRİŞ A.Ş!de , temel ücret toplam maliyetler içinde 1985 yı

lında 96 18 1 den 1986 yılında 9~ 13 1 e düşmüştür. ı 987 yılında da 
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1985 1986 ıqs? 

'remel Ücret 
0.18 0.13 0.14 

Toplam Maliyet 

İkrami;yeler 
0.05 

Toplam Maliyet 
o. Ql!-4 0.04 

Fazla Qalı~ma Primleri 
0.004 0.003 0.002 

Toplam Maliyet 
·----

Tatil ve Yıllık !zin Günleri 0.0019 0.0012 0.0008 
Toplam Maliyet 

-

Sosyal Sigorta Primi İşveren 

Hissesi 0.024 0.023 0.03 
Toplam I•1aliyet 

Çesitli Sos;yal Haklar 
0.023 0.019 0.02 

Toplam fvialiyet 

Kıdem Tazminatı 
0.007 0.005 0.006 

Toplam Haliyet 

!hbar Tazminatı 
Toplam Maliyet 

0.0027 0.002_ 0.0017 

-· 
GENEL TOPLAM 0.2926 0.2272 0.2405 

0.30 0.23 0.24 
-

T.li.BL0-4 

TEliJEL ÜCRE'I' VE TEI-'I"r :L ÜCRET DI s' INDAK! 

·t, Ç:t:U:KIJETIİN ıro: 'lJAf·l HAT, !YETLER 



bir önceki yıla göre Cj; ı artarak 5:; 14' e yükselmiştir. Aynı ha

reketler işçilik ciderleri türleri için de izlenebilmektedir. 

Böylece hangi ~ider türü üzerinde ne şekilde dı.irulaca~ı da be- · 

lirlenebilmektedir. 

TABL0-5, "!şçilik r;iderlerinin Toplam !şçilik Giderleri

ne Göre Dağılımı"nı göstermektedir. Burada işçilik giderleri

nin herbirinin toplam işçilik giderleri içinde aldıkları p~ı 

belirlenmiştir. Tabloda r;örüldüğü gibi en yillcsek payı doğal 

olarak temel ücret almaktadır. Ancak tamel ücret dışındaki 

ücret giderleri de % 40-43 or·anındadır. Buna bakıldığında ücret

lerde yapılacak artışın şeklini ve etkisini belirlemek yönünde 

verilecek kararlara ı~:ık tutacaktır. 

Yukarıdaki tablolara ba'.::tığımızda, temel ücret ve temel 

ücret dışındruci işçiliklerin toplam maliyetler içerisindeki 

yüzde dağılımıarına göre, her kalemde yıllar itibariyle bir 

düşüş oldu?f;u ~özlenmektedir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: 

POR!~:·· A.ş. 'de, direkt hammadde malzeme ile genel imalat gider

lerinde (işçilik hariç) meydana gelecek bir artış top'ıam üre

tim maliyetlerini daha çok etkileyecektir. Çünl::ü toplam mali

yetler içerisindeki paylar1 i~çilik giderlerinden daha yüksek

tir. 

3- !~çilik Giderlerinin Faaliyet Sonuçlarına Etkisi 

İşçilik giderlerinin üretim maliyetleri içindeki payı 

ve bunun yıllar itibariyle ~·~ö:ıtereceği değişiklik işletmenin 

faaliyet sonuçlarında do~i0ik etkiler yaratır. t~letme yöneti-
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1985 1986 1987 ı 
ı ------------------ ------------------- --------------------1 ------------------ ------------------- --------------------, 

:TEMEL üCRET 

liKRAMiYE 

:FAZLA ÇALIŞMA PRiMLERi 

:TATiL ve YILLIK iZiN 
:GüNLERi 
' 

43.155.244 

ı 

:13.624.111 

932.176 

460.000 

:_%_ 

0,60 

0,19 

' 0,013 ı 

ı 

ı----

0,007 

ı % ,_o __ :_·% __ : 

47.757.183 0,58 77.103.800 0,57 

15.919.061 0,19 21.470.309 0,16 

1.013.517 0,012, 1.343.783 0,01 
ı 
ı 

ı 
1 

460.000 0,005: 460.000 0,0034ı 

·--------------------------- ------------ ------- -------------- ------ -------------- --------
1 
ı 

iSO~YAL SiGORTA PRiMi 
:iŞVEREN HiSSESi 

:çEŞiTLi SOSYAL HAKLAR 

ı 
1 

lKIDEM TAZMiNATI 

:iHBAR TAZMiNATI 

5.604.702 

5.593.056 

ı. 691.206 

645.353 
·-----------------------·----------.-----------------------~-----------
ı ı 
ı ı 

:GENEL TOPLAM :71.705.848 

ı 
ı 

0,079ı 8.280.585 

0,078 7.166.316 

0,024 1.709.274 

1 

0,009l 705.987 

0,099 18.119.626 

0,086 11.422.157 

0,020 3.437.372 

0,008 1.021.275 
------l------------1------ ------------------ı------------,------ ------------

1 ı 

' ı 
1,00 : &3.011.923 1,00 134.378.322 

TABL0-5 

iŞÇiLiK GiDERLERiNiN TOPLAM iŞÇiLiK 

GiDERLERiNE GORE DA~ILIMI 

0,14 

0,085 

0,024 

ı 
1 

0,0076: 
-------ı 
-------ı 

1,00 



rninin alacağı kararlarda örntığin; üretmek yada satın almak, 

siparişi kabul etmek veya etmemek, mamulüh üretimine devam 

edip etmemek, fiyat belirleme:ı.c gibi konularda işçilik gider

lerinin hatta direkt işçilik ve enc'.irekt işçilik ayırımına 

bağlı olarak üretim giderleri içindeki dağılımı ve değişmeleri 

oldukça önemlidir. 

P6RİŞ A.ş. 'de TABL0-6'da görüldüğü gibi, yıllar itibariyl 

toplam işçilik giderlerinde bir önceki yıla göre gerçekleşen 

yüzde artışları ı 985 yılında 96 21, 1986 yılında %14-, ı 987 yı

lında yapılan toplu sözleşme nedeniyle % 38 olmuştur. 

l985 1986 1987 

0.21 0.14 0.38 

TABL0-6 

YILLAR :i:T!BAR!YLE 

TOPLAM !ŞÇ!L!K GİDERLER!NDEK! ARTIŞLAR 

!şçilik ücretlerinde artış yapılmasına karşılık toplam 

işçilik giderlerinin satılan malın maliyeti ve brüt satış ha

sılatı içerisindeki payları yıllar itibariyle TABL0-7 ve 

TABL0-8'de göriildüğü gibi dür?ÜŞ göstermiştir. 

İşçilik giderlerinin rnutlalc olarak artmasına karşın sa

tılan malın maliyeti ve brüt satış hasılatı içindeki payının 

düşmesi, kuşkusuz, işçililc dışındaki üretim giderlerinde (di-
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-· 

1985 1986 1987 

0.28 0.23 0.24 

TABL0-7 

TOPLAi'l İf;:,ç!LİK GİDERLERİNİN 

SATILAN lViALIN l"IALİYETLERİ 

İÇERİSİNDEKİ PAYI 

1985 1986 1987 

0.35 0.33 0.25 

T~3L0-8 

TOPLAf\'I İŞÇİL:tK GİDERLERİNİN 

BRÜT SATIŞ HASILATI İÇERİSİNDEKİ PAYI 

rekt hammadde ve malzeme, genel imalat ~iderleri) daha yüksek 

bir artıs; meydana gelmü;; olmasından kaynaklanmaktadır. ·Dolayı

sıyla işçilik fsiderlerinde meydana gelecek artışın aynı orand·a 

üretim maliyetlerine yansımadığı ve direkt işçilik ile endirekt 

işçilik esiderlerinin de üretim maliyetleri içindeki paylarının

da aynı olmaması nedeniyle b1Jnların her birinin toplam maliyet

lere etkisinin farklı olaca~ı dikkate alınar~~ kararlarda bunun 

gözden uzak tutulmaınası gerektiği unı.Jtulmamalıdır. 
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SONUÇ 

üretim maliyetleri içerisinde işçilik giderlerinin yeri 

vardır. İşçilik giderleri içerıisine giren ve işgücüne normal 

çalışma karşılı~ında ödenen temel ücretler dışında fazla ça

lışma karşılı~ında verilen fazla çalışma ücretleri, daha iyi 

çalışmayı özendirmek için verilen primler, ikramiyeler gibi ek 

ödemeler de vardır. Ayrıca çeşitli sosyal yardımlar, tanınan 

ücretli i~in hakları ve işten ayrılırkan verilen kıdem tazmi

natları g~bi giderler de bulu::ımaktadır. İşçilik maliyetlerini 

oluşturan bu ;:sider ö~elerinin, sağlıklı bir biçimde izlenmesi 

ve kontrolü, üretim maliyetlerinin uygun bir bölümlerneye tabi 

tutulması ile olanaklıdır. 

İşçilik giderlerinin direkt ve endirekt olarak bölümlen

mesinde, üretici işçiliğe ilişkin temel ücret dışındaki işçi

lik giderleri özellik göstermektedir. Bunlardan bir bölümünün 

üretilen mamul veya mamul grubunda doğrudan doğruya izlenilmesi 

mi.iıııkündür .. 13ıı tür ~';iderlerin direkt işçilik [;iderleri arasında 
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gösterilmesi dog;ru olur • Böylece yalnız bir mamule veya işleme 

yüklenmesi gereken tutarın tüm mamullere veya işlemlere yüklen

mesi önlenmiş olur. Ayrıca, dir·3kt işçiliği esas almak suretiy

le belirlenen genel imalat giderleri oranı doğru bir biçimde 

saptanabilir. Bununla birlikte, üretici işçiliğe ilişkin bazı 

temel ücret dışındaki ifjçilik giderlerinin mamul birimleri ile 

dog~ıdan doğruya ilgilendirilmeleri ya olanaklı değildir veya 

uygun değildir. Bu durumda bu gider öğelerinin genel imalat gi

derleri grubunda toplanarak tüm mamullere dağıtılması uygun 

olur. 

Temel ücret dışındaki giderlerin bir kısmı iş~ücünün çalış

tığı dönemlerde kesinleşmekte, bir kısmı ise; iş~ücünün çalış

tığı zaman süresince doğmru{la birlikte, işten ayrıldığı dönem

lerde kesinlik kazanmaktadır. İşgücünün çalı;:;tı~ı dönemlerde 

kesinleşen temel ücret dışındaki işçilik giderlerinin bir kısmı 

bir aydan uzun dönemleri içermektedir. Bu giderler aylar bakı

mından normal bir dağılım göstermezler. İkramiyeler, tatil ve 

yıllık izin ücretlerinde oldu?I.:u gibi. Bu nedenledir ki, bu tür 

r;iderlerin yıllık ön~örülerinin yapılarak, aylık yük:lemelerde~ .. 

dengeli bir yol izlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, ü;ı:_sücünün ça.lıştı;;~ı zaman süresince doğan fakat 

kesin miktarı, iı?ten ayrıldığı zaman belirlenen kıdem tazminat

larının maliyetlerle ili:,kilendirilmesinde muhasebenin dönem

sellik ilkesine göre, elde edilen gelirle bunu elde etmek için 

katlanılan giderlerin, aynı dönemde biraraya toplanması gere

kir. !$gücünün üretmi.;; oldn{";n mal ve hizmetler, iı?r.;ücünün çalış-
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tığı dönemlerde hasılat haline dönüştüğünden, ücretin bir kısmı 

sayılan kıdern tazminatının da işgücünün fiilen çalıştığı yıllar 

boyunca gider yazılması uygun olur. Oysa ülkemizde kıdem tazmi.

natı, yalnızca ödendiği yıllarda gider olarak yazılabilmektedir. 

İşletmelerde işçilik giderlerinin direkt ve endirekt şek

linde bir ayrıma tabi tutulması ile farklı yerlere yanlış yük .... 

lernelerin yapılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir uy

gulamayla işçilDe maliyetlerinin takip ve kontrolü daha kolay 

yapılaca.1{, maliyetler tam ve doğru olarak saptanacaktır. Ayrıca 

bazı mamul türlerinin üretimine devam edip etmemek, sipariş ka

bulü, fiyat belirleme, ücret arttırırnları, fazla çalışmaya gi

dilmesi, kapas i te arttırırnlar-:t gibi konularda işletme yönetici

lerine yol gösterici olacaktır. 

Porsuk İşçileri Halcine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' r 

de (PORİŞ) işçilik giderlerinin saptanması, işçilik giderlerini! 

toplam maliyetler karşısındaki duru:nlarının ve işletme kararla

rının alınmasındaki etkilerinin belirlenmesi amacıyla üç yıllık 

karşılaştırmalı olarak bir inceleme yapılmıştır. İşletmede işçi

lik e;iderlerinin direkt ve endirekt işçilikler şeklinde ayrıldı

ğı gözlenmiştir. Böylece farklı yerlere yanlış yÜklernelerin ya

pılmasının önlenmesi sağlanmıştır. İşçilik giderlerinde yıllar 

itibariyle değişmeler olmasına rağmen işçilik giderlerinin top

lam maliyetler karşısında oran olarak aynı kalması, işletmede 

if?çilik giderlerinin taJc.i.n ve kontrolünün yapıldığını göster

mektedir. Buda siparis kabulü, fazla çalışmaya gidilmesi, ve 
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fiyat belirleme konularında işletme yöneticilerine yardımcı ol

maktadır. 

İşletmelerde işçilik e:iderlerini.n temel ücret ve temel 

ücret dı~;ındaki işçilik ,·ı;iderleri ve bunların direkt ve endirek' 

işçilik giderleri şeklinde ayırıma tabi tutularak muhasebeleş

tirilmesi işletme kararlarının gerçekleşmesinde önemli rol oy

nayacaktır. 
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ABS TR!\ CT 

Irı. this study, three main aspects areelealt with. In 

the first chapter, the definitions of production costs, 

fundaınental pe_y that is paid to the workers -which is inc

luded in production costs- and the definition of being 

workers excluding fundamental po.y andtheir calculation forrns 

have been exarrıined and the procedures of their accountancy 

have been stated. 

In the second chapter, by examining the loading of each 

item on to produc·tion costs, the relation to production costs, 

will be examined. Thus, with the purpose of preventing false 

loadinc to differcnt place.s, suitable procedures will be exp

lained. 

In the third chapter, however, workerexpenditures in 

Porsuk 1i/orkers l.Iachine Industry and Trade Joint Stock Company, 

the shnres belonging ~o workers expenditure in total costs 

and the importance of workers expenditure in rrıaterializing 

manasement dec:I ,sion.s will be examined. 
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ABSTRACT 

Bu çalışmada, konuya üq bölüm halinde bakılmış, birinci 

bölümde üretim maliyetleri ve üretim maliyetleri içerisine gi

ren ve işçilere ödenen temel ücret ve temel ücret dışındaki 

işçiliklerin tanımı, hesaplanma biçimleri irdelenmiş ve bunla

rın rnuhasebeleştirilmesinde izlenecek yollar belirtilmeye ça

lışılmıştır. 

!kinci bölümde ,her bir kalemin üretim ma.Iıiıyetlerine yük

leurnesi irdelenerek bunların üretim maliyetleriyle iLişkilen

dirilmeleri incelenecektir. Böylece farklı yerlere yanlış yük

lernelerin yapılmasının önlenmesi amacıyla uygun olan yollar 

belirtilecektir. 

Üçüncü bölümde ise Porsuk !şçileri Hakine Sanayii ve 

Ticaret Anonim Şirketi'nde (POR!Ş) işçilik giderleri, toplam 

maliyetler içerisinde işçilik giderlerinin aldığı paylar ve 

işçilik giderlerinin işletme kararlarının gerçekleşmesindeki 

önemine yer verilecektir. 
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