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G İ R İ ş 

. Ülker;ıizde Kamu İktisadi Te;:şebbUsleri; e1ncıcmi,c kal

kınma!J-ı gs:::>ç.eK-leştirmek üzere ..ge~ı>::V.li alt .yapı d.Uzeni!Ü 

kurmak, sosyaL.refahı arttırne.k üzere Uı~etimi çoi:;altnıak ve 

istihdsnı ol2na'K-ları yaratarak işsizliğin önEne geç~ek i..çüı 

y.atırımları hızl_andırrnak amacıyla __ bir girişimci gihi ülke 

e1<:o no mi si -içinde işlev· görme gere!-<::sinirrii nden... k-ayna1::lanara~ 

'k:'uru lr:TLı.s;tur, Cumhuriyetin i 11~ yı lls rı nd s !calkı nma sü!:'ecini 

başlatrce.k özel teşebbUs gUcUn:_:cı. yetersi.zliJf;i devletin 'k'al

kınmays t_;;ıcüli.~lr yapmasını zor-~'!.ılu ırılr.ı.J.Ş :.ıre lrc:l 1rıtıı.i"la süre.:

ci Kİ•J:' lerle başlatı lmıştır. Hel'le 1. her ülkede devlr::tin ,ylik

lendi~i alt yapı yatırımlarıve kamıı hizm.':d;j. niteliği a(;;ır 

basan faaliyet dslları ile bi:::lilrt-2 ı:;sc:::yinin ge:;:;:,~rsinim 

duydu1:u t::;:~ıel mal ve b.izmetler r,zTı yıllsrC.an beri KİT'ler 

tarafı:ıc_8n sağlanmaktadır( I). 

An=: c: k so n kırk yıl lı ı- dö:~c- rr:de e 1 ~o::ıc~:2.i ele KP~ 'lc:rLı 

payınırı ve ağırlığının artması yanında tn:. i:::let:nel:oı'it,ı tas

fiye e::lilr.1esi tsrtışmaları d.Eı günder.:.d,-;:1 hiçbi! zac,:::=,:J. inme-

m.; "'t ı·,., -;r 7 r;ı '1,....,; n i,'_'i le Rtiri lrJ.:; si ve ·_..,_'2 u.::. ':. ' :. (~U.-7.2 ı-_, l_ ; c:ıDe s i 
·'· '.;: - • .1.~4 ...... ..L.. ....... ..!.. "'• ,'/ s - 5. - -

çalı şrrıE~L: ::ı ı he me n he me n KİT' l.:::2.,:i. r._Jru'u l· i:j yı 1 hıı·ı n s kadar 
'- . B d d 1 . . . 1 +. , . ,_ b' .. l uzanma\·~.~ıc:~:i::ı.r. u urum ev e·cı--: ı :,ısaüı __ -~.~:;;..:' o:.ı::-". ~:ı"' 1·-ı..ı:::"r:ıa-

sını n be:l'·~i hiçbir zaman çüzt~''tl<:::ı.c:ne~'~G ' b:i.r ço'- so:cL.ınu 
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beraberinde getirdiğini göstermektedir. 

BugUne kadar yapılan yeniden rHizenleme çalışmalcırın

da KİT'lerin sorunlarının esas olarak nevlete bafımlı olmA

larından ve serbest rekabet kurallarına bağlı olmamaların

dan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Devlete bağımlılığın 

yani özerk olmamanın göstergesi KİT'lerin yatırım, rretim, 

pazarlama, istihdam, finansman ve fiyatıandırma karerlerı

nın kendileri dışında hilkijmetlerce helirlenmesiilir. Serbes-t 

rekabet kural·ıarına bağlı olmamak ise akılcı bir i.iretim ve 

işletmeciliği zornnlu kılan şartları ortadan kaldırmakta1ır. 

-verimsiz bir Uretim ve işlet~ecili~in do~al sonuçları olan 

düşük kalite, yiiksek maliyet, yiiksek fiyatlar tiretim ve ca~ı

tımdaki aksaklıkları nedeniyle piyasa payını kaybetme ve ~i

derek piyasadan çekilmek zorunda kalma tehlikesinden uzak 

bulunan KİT'lerin mode~n bir yapıya kavuşmak için çaba gös

te :rmeleri bekleneme z. Özellikle te me 1 girdi ler ii re te n ve 

piyasada tekel durumunda bulunan KİT'lerin bu suretle ekono

miye verdikleri zararın yi.ikUnü toplum çekmektedir. KİT'lerin 
bu özellikleri bir taraftan yUksek maliyetlere, asırı istih

dama, eski teknolojilere, dağıtım aksaklıklarına diğer ta

raftan finansal yapılarının sağlıksız; biçimde oluşmasına 

yol açmaktadır(2). 

KİT'lerin iyileştirilmesi için harcanan çeşitli çaba

ların önemli bir iyileşr.ıe sa[layamaması, KİT'lerin mülkiyet 

ve özellikle yönetimlerinde köklü de~işiklikler ya~ılmadan 

alınacak çeşitli yasal ve idari tedbirlerin bunları verimli 

ve karlı çalışan kurulı.ı.şlar haline getiremeyece[icı.i fÖster

mi~tir. Belli aralarla kur1aan çeşitli komisyonların rapor

larında hemen hemen aynı veya benzer önerilerin yer almAsı, 

bir taraftan bu önerilerin uygulamaya komılmadı ğı nı veya kCJ

nulamad ığı.nı, d ol ayısı yla aynı sorunların ya şamaya de va m et

ti?;ini gösterirken di?,er taraftan hllkl:rr:etlerin KİT'ler iize-

(2) Halka Satılrr.asında Daoa
s.lO. 
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rinde ki siyasi baskılarını sı nı rlaya ca k ç:-ıziimlere fazla va

naşmadıklarını göstermektedir. 

Bu durumda KİT sorununa çözi..io sa~layacak terr.al koşul, 

ekonoı:ik alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek Uze

re kurulan KİT'lerin yatırım, i5retim, pazarlama, istihdam, 

fiyatıandırma polit_ikalarını belirlemelerirlde özerk olmala

rını sa~lamaktır. Bu özerkli~in en etkin ve ~asarı olasılı

~ı en yilksek yöntemi ise özelleştirme olara~ adlandırılan, 
KİT'lerin mülkiyet ve yönetimlerinin halka, özel kesime dev

ri yöntemi olmaktadır. Aynı zamanda özelleştirme ile bir ta

kım eko.nornik ama.çlara ulaşmak istenr::ektedir. Bu amaçlar, 

sermaye piyasasını geliştirmek, işçi ve vönetici:Leri mi.il'd

yete ortak etmek, tasarrufların hisse se~edine yönelmesini 

teşvik etmek, ser be st rekabet piyasa sının oluşumunu sağlama 

vb.dir. Bu amaçlara ulaşmak için de mUlkiyetin tabana yay

gınlaştırılması ve hisse satışı yöntemiyle özelleştirme et

kili olabilecektir. 

Özelleştirme uygulamasına işletmecilik açısından lJak

tığımızda, uygulamanın özelleşen işletmelerde birtakım ya'lı

sal değişmeleri ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz. Öncelik

le bu kuruluşlar ·Özel teşebbiis nitelifine sa'-1ip olacaktır. 

Bunun sonucu ser~est rekabet piyasası kurallarına ba~lı ola

rak, faaliyetlerini kar a~a cıyla yiiri~tecekler ve verimli ça

lışmak zorunda kalacaklardır. ~rlkiyet tabana yaygınlaştırıl

dığında işletme sahipli~i ile vönetio avrılacak, yöneticiler 

temel politikaların belirlen~esinde özerkli~e kavuqacaklar~ır. 

Bu değişrrıeler gözöniine Eılınarak "izellestirmenin KİT 

sorununu köklü bir çözi.iı:ne kavnşturm8sı ve Ti.irk ekonomisine 

yararlı olabilmesi için özelleştirilecek işletmelerin yöne

timi ko,:.usunda bazı çalışmaların yapılması gerekrnektec'lir. Ül

kemizde uygulamada işletme yöneticilerjnin yöneticilik diize

yinin gelişmiş iilkeler diizeyinde olduğu söylenemez. '3u konu

daki en önemli eksiklik, yönetim faaliyetlerine yönelik ola

rak işletmelerde muhasebe biTpi sisteminin kurulmamış olması, 
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sistemin öneminin kavrarramaması ve işletme yönetiminde hir 

araç olarak kullanılamamasıdır. 

Yöneticilere teslim edilen kaynakların etkin ve ve

rimli kullanımının planlanrrası ve kontrollinde ör.emli bir 

araç durumuna gelen muhasebe bilgi sisteminin, vönetim faa

liyetleri için en fazla yararlanılabilecek duruma getiril

mesi, vöneticilerin ve aynı zamanda özelleştirme uygulama

sının başarılı olması için gereklidir. 

Çalışmamızın konusunu özelleştirilecek işletmelerin 
muhasebe bilgi sisteminin incelenmesi ve 8zelleştirmenin 
gereklerine uygun olarak iyileştirilmesi oluşturmakta~ır. 

Çalışmamızın amacı özelleştirilecek işletmelerde yö

neticilerin işletme faaliyetlerini yönetmede alacakları ka

rarlarda muhasebe bilgi sisteminden yararlanmalarına yardım-
• 

cı olmaktır. Yeni bir muhasebe bilgi sistemi geliştirme ye
rine mevcut sistemden yararlanarak muhasebe bilgilerinin y:-.ı

netimin ilk işlevi olan planlama işlevinCle kullanılmasına 

katkıda bulunmaya çalışacağız. 

Bir işletmenin yönetimiyle ilgili olarak alınan ka

rarları ve bu kararların etkinliğini arttıracak muhAsebe bil

gilerini septama konusu çok kapsamlı hir çalışmanın sonucun

da ortaya konahilir. Bu nedenle konumuz kararların ilgili ol

du~u yönetim işlffvleri bakımından planlama kararları ile, ka

rarların ilgili bulundur,u işletme faaliyetleri bakımından r'la 

satınalma, Uretim ve oa~arlama faaliyetleri ile sınırıandı

rılmaya çalışılmıştır. Di~er bir deyişle isıetme yöneticile

rinin satınalma, Uretim ve pazarlama h1itçelerinin hazırlan

ması nda alacakları kararların etkinlipir.i arttırmak için g-e

rekl i. muhasebe bilgileri çerçevesinde konu incelen'71.i şt-ir. 

Konuya ilişkin inceler:ıelerimiz nört böllimc'!en oluşmak-

tadır. 
Birinci böliimde, özelleştirme kavramına değinilr1:ikten 

sonra, özelleştirme uygulamasının işletmelerin yönetimine et-
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ki si li zerinde durulmuş ve i şlet me le ri n etkin yöneti le hilme

leri için muhasebe bilgi sisteminin önemi ~elirtilerek, ö

zelleştirmenin muhasebe bilgi sistemine etkisi açıklanmaya 

çal ı ş ılınıştır. 

İkinci bölümde, önce ge~el olarak wihasebe bilgi sis

temi kavramJ. a ÇJ.klancJ. ş, daha sonra KİT'lerde muhasebe 1--ıil

g:i sistemini geliştirmek için yapJ.lan çalJ.şmalar incelene

rek, KİT'lerdeki mevcut muhasebe bilgi sisteminin gerek öre

leri gerekse yönetim faaliyet lerinde gördliğii hizmet yöntinde n 

bugUnkiJ durumu ortaya konulmuştur. 

UçUncli böl iimde özelleştirme sonucu ortaya çJ.kacak yö

net i m biçimi gözönüne al J.narak, satınalma, 1iretim ve p8 zar

lama faaliyetlerinin olanlanmasJ.nda etkinliği arttJ.racak mu

hasebe bilgileri belirlenr-i ştir. Bunun içi n önce özelle şen 
\ 

işletmelerin ana amacı; faaliyetleri ile ilgili alt amaçla-

rı saptanarak amaca ulaşınada planlama gereği vurgulanrınş, 

ve planlama sJ.rasJ.nda alınabilecek kararlar ve bu. kararla

rın etkinliğini arttJ.racak muhasebe bilgileri iizerinde du

rulmuşturo 

DördUncU bölüm özelleştirilen Eskişehir Yem Fabrika

sı A. Ş.deki uygulamayı içermektedir. Uygulamada i şletmenin 

mevcut muhasebe bil?i sistemi analiz edilerek, özelleştir~e 

gereklerine göre satınalma tiretim ve pazarlama faaliyetleri

nin planlanmasında alınan kararlar ile bu kararların etkin

liğini arttıracak muhasebe b~lgileri gerçek işletme sartla

rında incelenmiştir. 

Çalışmamız sonuç ve öneriler kısmıyla tamamlanmışt±r. 



B i r i n c i B ö 1 ü m 

ÖZELLE ŞTİRME UYGULALIASI VE ETKİ LER~ 

I- ÖZELLEŞTiRME KAVRArvii 

A- ÖZELLEŞTiRMENİN TAHH:I 

1930'lardaki dünya ekonomik bunalımının yarattı~ı 

şartların ve II .Dünya Savaşı sorırası bir !nsım Ull\:2lc:rde, 

özellikle Avrupa'da ekenomilerin yeniden kuruluşu sürecinin 

yaygın~aştırdı~ı devıet~eştirme veya devletin sınai ve tica

ri teşebbüsler kurm~:o.sı ~ali tikalerı bir ço~c Ulked(~ kamu sek

törünUn genel ekonomi içindeki pa.'rını cırı:;tırmış ve çeşitli 

sektörlerde KİT'lerin faaliyet göstermesi~e yol aç~ı0tır. 

Ancak za:nanla ekonomik şartlarda görülen de2işmelsr l::e.mu sek

törUnUn ekonomide olumsuz yapılanmalara sebeb olması ve piya

sa ekonomisi modelinin yeniden asırlık kazanması gi:Ji unsur

lar, KİT' leri n eka no mi içi n deki a~ır lı [;ı nı az al tma ve kamu 

sektörünü daraltma politikalarının birçok Ulkede yaygın bi

çimde uysulenmaya başlanmasına yol açmıştır. Özelleştirme, 
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bu konuda son yıllarda başta İngiltere ve japonya olmak üze

re çeşitli i.ilkelerde benimsenin ve uye::ulamaya komılan etkin 

bir yöntem c~urumuna gelmiştir(l). 

Türkiye'de KİT'lerin özelleştirilmesi konusu ilk kez 

1950'li .n.llarda gündeme gelmiş, ancak hiçbir czelleştirme 

uygulaması yapılma.dığı gibi, bu yıllardan sonra KİT'lerin sa

yısında önemli artışlar olmuştur(2). Söz konusu yıllardan 

sonra KİT' le ı~ bir sorun olarak sUrekli gündemde kslmı ş ve ü l

kede karşılaşılan her türlü ekonomik sıkıntı ve sorunların 

temel nsdeni olarak gösterilmiştir. Ulkeoizde KiT sorununu 

çözmek amacıyla 1980' de n sonra öz elleştiroe ka nusu t .::krar gün

deme gelmiş ve bu kez bazı KİT'lerin gelirj_rıin, hisselerinin, 

işletme haklarının halka ve özel sektöre satılması yönUnde 

çalışmalar yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

Genel kabul görmüş bir tanım alarak özelleştirme; ka

mu mülkiyeti alan KİT'leri özel sermayeye bedeli karşılığın

da satmaktır. Ancak özelleştirme,vi, teşebbüsUn mülkiyetinin 

değil, msli sacuçlarının yani k~r veya zararını özel sermaye

ye satma ~'eklinde tam mlaya rı larda vardır (3). 

Özelleştirme prağramı kapsec~nda çıkarıls~ 2983 sayı

lı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının P..ızlandırıl

ması Hakkında Kanun'da öngörülen özelleştirme yöntemleri ö

zelleştirmenin değişik yoru~lanmasına yol açmaktadır. Söz 

ko nusu Kanun' da üç tür özelleştirme yöntemi öngörülmektedir. 

Bunlar: 

(1) 

(2) 

(3) 

TU SİAD, s. 13. 

Sadık BAKLACIOGLU, KİT'lerin ve Kamu iştiraklerinin Özel 
Kesime Dev.redilmesi Olanakları; (Ankara, 1973), s.3-5. 

Selai.ıattin ÖZlVIEU, Türki. e' de ve Dünyada KİT' leri n Özel
leştirilmesi~ ,(İstan ı.:ıl, 1 __ 87 , s.7.; :i?asıh INAL, 11 0zel
leştirme", GORUŞ DERGISI (DZEL SAYI, l'.Iart, 1988) s. 18-
19. 

·•. 
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-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait köprü, baraj, sant

ral, karayolu, demiryolu, haberle.şme si:=.temleri, deniz ve 

hava limanları nı n gelir o rtak lı (;ı senet leri ile sa tı lmesı; 

- KİT'lere ait tasisıerin hisse senetlerinin satıl-

ması; 

- KİT'lere ait tesislerin işletme haklarının satılması. 

Bu yöntemler içinde gerçek anlamda özelleştirme, his

se senedi satımı yoluyla yapılmaktadır; ancak bu durumda KİT' 
lerin mülkiyeti özel kesime geçmektedir. B;_ma kar~nlık gelir 

ortaklığı senedi ve işletme haklnnın sstıLr..<::sıt-da !nUlkiyetin 

devri söz ko nusu değildir. 

öte yandan KİT'lerin mülkiyetinin özel sektöre devre

dilmesinin doğal bir sonucu, söz konusu kuruluşların yöneti

minin de özel sektöre geçmesidir. Diğer bir deyişle mülkiye

tin dev-.ce,:1ilmesi aynı zamanda karar alma yetkisinin de özel 

sektöre devredilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumc:a özel

leştirmeyi, Kamu mUlkiyeti olan KİT'lerin özel sermayeye, 

hisse sel'di yoluyla bedeli kac'şılığında karar alma yetkisiy

le birlikte devredilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. 

B- ÖZELT.illŞTİRMENİN GEREKÇELERİ 

KİT'lerin özelleştirmesi için ileri sürülen gerekçe

ler üç grupta toplanmaktadır(4). 

1- Ekonomik Gerekçeler 

Bu gerekçeler serbest piyasa mekanizuEsı içinde özel 

teşebbiislerin, kamu teşebbUslerinden daha etkin çalıştığı 

varsayımına dayanmaktadır. Ulusal ekonocri rekabet piyasası-

(4) ~/Iahrıl}.~t DUR.A1J, "~İ':Ç' lerin Özelli;ştiril':lesi Sorc.Jıt; 11 , YE=ü 
IŞ DUI;Yt,SI DERGISI S.66(Nisan,lJ85),s.5-6.; Suat CKTA2, 
"~amı_l Ku:r:'ul~şlarının Ö~elleş~..i rilm':;sinde Sorunlar", l\i.A
LIY:3 v:_; IKTISAT DERGİSI, C.XXXV, S.2U.iayıs,l9S3), s.sJ. 

·<. 
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,m. n kuralları na göre yöneti lirse hem tek tek i şletnıelerin 

h d .ı.. •• k • • t 1 • 1 • ~. ~ 1 " , em e uum e onoınının e Kın ısı sac; anır. bu ıur:_<::ııun ger-

çekleşmesi için devletin ekonomiye mUdahel8si asgariye in

dirilmeli, piyasada mübadele konusu olabilecek bUtLLı mal ve 

hizmetler özel teşebbUsler tarc;fırıdan Lirstilc.elidi.::-. Piyasa 

mekanizmssı bunların Uretim ve tU·:etiminde optimsl ::aynak 

dağılımını r;erçekleştirir; kaynakların. te:rı 1çı;lle.nıcunı sağ

lar, ser:.1aye birikimi ve kalkınma sor-:...ınl2rı kendili;:;;inden 

çö zUme ula.;ıı r. 
Söz konusu görUş çerçevesinde öz::lleştirme, mikro e

konomik düzeyde işletmeleri piyasa kuralları :ıa göre Yerirnli 

ye etkin çalışmaya yönalterek maliyetleri kontrol etmeleri

ni sa~layacaktır; dolayısıyla sonuçta makro ekonominin etkin

liğini ve toplumun refahını arttJ.racaktır. AynJ. zamanda özel

leştirme devlet işletme ve tekellerinin üretim fiyat ve kay

nak da~ılımı üzerindeki olumsuz etkileri önleyici bir işlev 

görecektir. 

2- Mali Gerekçeler 

KİT'lerin verimsiz ve zararla çalışmaları, sübvansi

yonlar ve borçlanmal ar ka na lıy la hazi n,:; nin firıansc1an yUkii nij 

ağırlas;tıroaktadır. Öte yandan finansman yttıdJrıU:-ı a2;;ırlaşması 

yergi gelirlerinin yetersiz olduğu dur:_wılarda Uerlr:ez Bankası 

kaynaklarından karşılandJ.ğından enflasyona yol açmaktJ.r. Bu 

durum karşJ. SJ. nda özelleştirme kamu kesiminin finansman yükü

nü azalt2cak ve aynJ. zamanda e:ıflasyonla n:_;_cadelsye yardımcı 

olacaktır. listelik KİT'lerin özelleşti.::-ilmasi ~evleta ek ge

lir sağlc;,y- .::c aktJ.r. Böylece öz s lle ş tir me, vs rgi yLtY:ür;_Un büyü

mesine yol açmadan kamu hizmetlt-:ı~inin ,ysı'in9 getirilmesine, 

yeni yatırımların finansınanına olanak v~recektir. 

3- İdeolojik ve Politik Gerekçeler 

Çal;;daş devletin __ ekonomik yaşama dalaylı veya dolaysız 

müdahelelerinin gidere~ artması bireylerin özgürlU~lerini kı-
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sıtlamaktadır. KİT'lerin özelleştirilmesi bu mUdahelelerin 

azalmasına yol açacak dolayısıy-la Liberal elcoa.omik ve si

yasal rejimin varlığını sürdU.rebilmesi V8 gerekti;i ;:.-ıeldl

de işleossi için temel genişlsy.;;cek ve güçlensc,-::ktir. 

Özelleştirme lehine ileri sürülen bu gerekçelere kar

şın, karşıt görüşte olanlar KİT'lerin varlıklarıa.ı sUrdürme

sini ve ı_ılv_sa 1 ek o no mide etkin lik le ri ni tı arttı rı lma sı nı sa-

vunmaktadırlar. 

C- ÖZELLEŞTiRMENİN A1i..li.ÇLARI 

Ülkemizde özelleştirme, KİT'leri önce k~ra geçirip 

sonra da risse senetlerini halka satarak sermayeyi tabana 

yayma ilkesiyle başlatılmıştır. Bu ilke do~rultusunda özel

leştirmenin belli başlı arnaçıarım kısaca aşağıda~{i gibi 

sıralanması mümkündür(5). 

- Piyasa ekonomisinin serbest işleyişine işlerlik 

kazandırmak, 

- KİT'lerin yönetim sorunı_ına çözUrn :-etirersk politi

ze olmalarını önlemek 

- l{İT'lerin bütçe üzerindeki baskısını azsltr:-ıak ve 

devlete ek finansman sağlamak 

- Fisse senetlerinin geniş halk kitle lerine satıl

masıyla oülkiyetin tabana yayılmasını sa2laınak. 

Özelleştirmenin amaçları tek tek ele alınc.ı~ında bir

birlerin·~~en bağımsız olm&dıkls:cı, bUt'i_r:.~i_yle birbirlerir:.e 

bağlı o la:-eak aynı hedef yönU_nde ve bu hed3 fin unsurları o le

rak ortak bir noktada birleştikleri görülmektedir. Bu hedef 

ise KİT' leı"'i halka satarak karlı ve verimli iş le tme lc:r dııru

muna getirmektir. Bu nedenle te1c bir amıç yönünde eliser de

yişle tek bir amaca bağlı özel1e:ştirme düşünülemez. Ancak 

( 5 ) OKTAR , s • 50 • 
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.ama çlarda bir önce lik ya da tercih söz ko nusuC.ur. 

tllkemizde KİT'lerde son otuzbeş yıldır sUrdlirUlen i

yileştirme çabalarının sonuç verce~esi, çotunlukla siyasal 
partilerin kendi çevrelerine etkinlik v•a olanak saglamak i
çin KİT'leri tahrip etmeleri ve bunun yaselBrla önlenememe

si, KİT'lerin yöneticileri için bilanço sonuçlarını esas a
lan değerleme ve yargılara gidilememesi v.b nedenlerle kar

lı lık ve verimlilik unsurları yi tirilmiştir. özetle KİT'lere 
bağlanmış olan ulusal kaynaklardan gereği gibi yararlanıla
mamıştır(6). 

Bu clurıımda ülkemizde özelleştirmerı-i n önde gelen ama
cı; bu kuruluşlarımızı halka satarak sermayenin tabana ya
yılmasını gerçel<leştirmek ve kuruluşların k3rıı v2 verimli 
çalışmalarını sağlamaktır. Diğer amaçlara bu amacın gerçek
leştirilmesi ile ulaşı~acaktır. 

D- ÜLKEMİZDE ÖZE LLE Ş:rİRi,~S LYGUL.4:.:AL.~HI 

Ülkemizde KİT'lerin özelleştiriliesine ilişkin yasal 

mevzuat 233 sayı lı KHK 1 nin 38 .maddesi, 3291 sayı lı Kamwun 
13. ve 17. maddelerı arasındaki h~kUnler, 2982 sayılı Kanu
nun 5.maddssi ve 3226 sayı lı Finansal Ki:ralama Kanı,n.ı_ı ile 

dUzenlscıc:rek tamamlanmış buL1nmaktadır(7). 

Haziran 1986' da yürlir lüğe gir e n 3231 s eıyılı Karıun 

uyarınca özelleştirme uygulauc:L.rı çerçevesinde, ksr:ı-L~ya ait 

veya kam~ iştiraki olan yarım kal~ış tesiJler ve halen faa
liyette bı__ılvnarı tesislerin mülkiyet ve işletme haklsrı ile 
bu tesislerdel<i kamu payları:ıL'l devrine yö:1elH: çalışmalar 
T .C .Başbakanlık Toplu Konut ve Kar:m OrtaJ.clı~ı İdaresi' nce 

( 6 ) ÖZMEN, s • 1 4 9 • 

(7) Bülent GtlLTEKİN, "Yılın :Sil2.ncosu", Y2;L:.D3~f YA?ILl\J.if~>IA 
DZRGİSi, Yıl:l, S.5 (Ocak 1939), s.7-8. 
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yUrUtUlmektedir. Yine bu karıu:ı. hLi.kümlerLı.e göre KİT 1 1erin 

özelle5tirilmesi~e Bakanlar K~~~lt·ncs, mtiessese ba~lı or

taklık işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesirıe de YUk-
' se k P1a n1ama Kurul:u karar vermektedir. 

31.12.1986 tarihi itibariyle YUksek Planlana Kurulu 

Kararı ile mUessese, ba~ll ortaklık, işletme ve iştirak ve 

tesis halindeki 34 kuruluŞLin öze.1leştiriL:ıesirıe l::c::.':.JZ' veril

miş bu1ı_·,;~lıl:J1aktaclır. Yine özell(~ştirme kapsamında Bakanlar 

Kurulu'nun 30.10.1987 gtin ve 87/12184 say-ılı Kararı ile Sü

merbank ve Petkim A.Ş.nin mülkiyeti T.C.Başbakanlık Toplu 

Konut ~e Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. 

l:.Iayıs 1989 tarihine kadar; Sümerbank' a ait yatırımı 

tamamlanmamış Iğdır Paınuklu Entegre Tesisi, Tortum Yünlü 

Sanayi T2sisi, İspir 4yakkabu Üretim Tesisi, Gaziantep Teks

til Makinaleri Sanayi, Yalvaç Hazır Giyim Sanayi Tesisi ö

zelleştirr;ıe kapsamnda çeşitli kuruluşlara satıhnş, ÇİTOSA:J'a 

bağlı ortaklıkstatUsüncleki, Ankara, Balıkesir, Pırl3rhisar 

ve Söke Çimento fabrikalarının tamann Afyon Çimento Fabri

kasının% 50 hissesi, Hisseleri Ziraat Bankasının elinde 

bulunan Anl;:ara Gıda Meşrubat ve lieyve Suyu Sanayi ve Uçak 

Servisi AŞ. yabancı firmalara& Bursa Sojuk Depocul~k Ltd. 

Şti ve Ordu Soya Sanayi AŞ. yerli kurulı..;.;;lara satıL:nş, KİT 

iştirsklerinden TELETAŞ, Bingöl Yem, SUt ve Besietlik AŞ, 

Kayseri Yem, Bandırma Yem, Aksaray Yem, Sıvas Yem, Kars Yem 

ve Eskişehir Yem, Fabrikalarındaki kamu paylerı özel ~işi 

ve kuruluşlara satılmış, T.S.EK'a ait Kars Silt Eacıulleri 

İşletn:.csi~ıin işletme hakkı ki:~aya verilrn.i-;:;-'.;ir. 

Mayıs 1989 tarihine kadar yapılan özelleştirme uygu

lamalarında ülkemizele mevcut sermaye piyas~,sırıın c~• . .n'umu 

dikkate alınarak halka arzı da içeren blo~ s~tlş yJntemi

nin en ı...ıygun yol oldugu dUşünU.lmUş ve s?ıtışların bir bölü

mü bu yolla gerçekleştirilmiştj.r. Blok satışı yapı lan ku

ruluşların daha elverişli koş~11arda, sonradan halka açıl-
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mas~ yolu tercih edilmiştir(8). Ayrıca son bir yıl içinde

ki geli.)r,:alerden sonra bazı ktE'"LiL,şların JBbEncı firrııala

ra satılr:ıası da dikkat çekmektedir. 

II- ÖZBLLEŞTİRME UYGULA;::.~Sil'JIN ETKİLERİ 

Özelleştirmeyi gene ı a nlarrıda kamu r:1Ulkiyeti o lan KİT ı 

lerin halka ·Ve özel teşebbüse badeli karş~lı~ında devri o

larak tan~ımlamı ş bulunuyoruz. Iviülkiyetin kamudan özal kesime 

devrinin birbirine bağı~ amaçlar! vardır. Bu amaçlardan biri 

devletin KİT'ler üzerindeki da;_;rudan denc;tim ve müdahele a

lanını bütUnUyle sınırlamak, bir diğeri, KİT'lerin bütçe üze

rinde ya:ratt~klar~ ağ~r yükü miliı.kün oldu~u kadar azaltmakta

d~r. Birinci amacın g~rçekleşmesi için KİT'lerin yönetiminin 

özel sektöre devrini sağlayacak ölçüde bir mülkiyet aktarı

m~nı gerektirir. İkinci amaç ise özellikle verimsiz çalışa

rak zarcır eden kuruluşların bütünüyle elden çıkarılrı:.asıyla 

diğer bir deyişle satılmasıyla gerçekleşir. Bu duruo da KİT' 

leri n mülkiyetini n bütünüyle ya (a ço l;t:z1lvl·: p2y1 ş::: ~<::liL de 

devri doğal olarak, yönetimleriTin de özc;lleştir1lraesini i

fade e"tr:ıelctedir. KİT'lerin özeı:ı_eştirilm~si ile bu kl;ruluş

ların yönetim sorunu çözülmüş olE.cC:ktır. 

ırulkiyeti tabana yayma asscının gerçekleşmesi için 

KİT'ler hclka satılacaktır. Bu durum özelleşen işletmalerde 

i şletme yönetimi ve sahipliğinin ayrıldı. :ı örgU t .J8 :;ı sırıı 

ortaya çıl·:arc.caktır. Bu öre;ı:t yapısı içinde görev c.lacak yö

neticileı, kendilerine teslim edilen kayna}::ları en ı_ıygun bi:c 

şekilde c~a6-ı tıp kullanarak karlılığı ve verimlili:;;i sağlamgk 
zorundadırlar. Bu zorunluluk ise işletmelerde iyi ~~ur;_ılmuş 

bir yönetim düzenini gerekli kılmaktadır. Özelleşen işlet

melerde bu düzen miilkiyetin devredilmesi ile otomatik ole.-

(8) GÜDJ::SKİH, s .8. 
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rak kur-:.ılabilecek midir? Yoksa özelleş~iı1monin kuruhışla

rı n yönetim di i zenine etkileri ::ıL: belirlenerek bir to ~·:ı m dü

zenlemsl::rin yapılması gerekli midir? Bize göre s::'.lt d.il

kiyetj.n devredilmesi ile bu kuruh:.şlar karlı ve v::;:ci·rli 
. "' 

duruma gelemez •. Mülkiyetin özel sektöre geçmesi ıle \:ar 

edeceklerdir şeklinde bir genellame yaparsak o zau~n özel 

sektördeki teşebbUslerin k8rlı ve verimli çalışması gerekir. 

Oysa ülkemizde özel teşebbüsler rle iyi bir yörıetüı dt1zenine 

sahip olmadıklarından dolayı zarar etmektadir • 

. Bu bakımdan özelleştirmenin amaçlarına ulaşabilmesi, 

özellesen işletmelerin de k8rlılık ve v~rimlilik am~cına 

erişebilmesi için birtaY.-ım örıleolerin alınması, bu l·:on:uda 

çalışmalsrın yapılması gerekmektedir. 

A- özELLEŞTiRMENİN İŞ:::ETT.:~LEHİ1J :(ji·~E·:rtL::::m ETKİSİ 

Kİ•J::'lerin sorunları esas ole:rak dc:.;vlste bai~ır.~lı olma

larından ve serbest rekabet kursılarına ba~ı~lı olmamaların

dan kayna:clandığı yapılan çalı~.;iffi3lsr sorı.~;c'.ı ortays konmuç

tur(9). Devlete bağımlılı[;ın yani özerk olmarnanırı göstergesi 

KİT'lerin yatırım finansman, istihdam, i5rsti:L, p2zarlama, 
' 

fiyatl2ncırma kararlarının kandileri dışında hük)metlerce 

belirlenmesidir. Serbest rekabet kurall;c:;:cına tabi olmarı~ak 

ise, akılcı bir Uretirn ve işletmeciliği zor-:..:nlu kı L:.n şart

ların oı .... tads n kalkması demektir. 

Özelleştirme ile KİT'ler karar alsa ~onua~nda özerk

li(;e kavc:şc.:caklardır. İşletme ;:,:r.:itıeticileı1i, yatıı'ıL'., fin.srıs

man, istihd2m, Uretim, pazarlama, fiyatıandırma kararlarını 

almak icin hem yetkili hem de sorumlu olacaktır. Ancak bu 

kararların et~in bir biçimde alınması, iyi kurGlmuş bir yö

netim dUzeninin olmasına ba~lıdır. 

(9) TÜSİAD, s"lO. 

'· 
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Özelleştirmenin işletr0.elerin '("'netio.ine etkisini 

belirleyAbilmek için öncelikle KtT'lerdeki mevcnt yönetim 

dtizeninin incelenmesi daha sonra c-:zelleştirme kosııllarınria 

olması gerekeni incelemek verinde olacaktır. 

ı- KİT'lerin Mevcı.~t Yönetirı Di;zeni 

KİT sorunlarının ana nedAni olarak pösterilen yöneti~ 

d1Jzenini şu sekilde özetleyebiliri_z(l0). 

KİT 1 le.rin en yil-:rsek seviyede ye tki li ve sornmlu karar 

ore;anı yönetim kuruludur. Te se bblislerin yön et im kurı_üları 

genel miJcHlr ba şkanlıc>;ında; genel mi'<lt~r yardımcısı iki Uye, 

ilgili bakanlık temsilcisi iki iiy2 ve hcızjne terısilcisi hir 

Uye olmak Uzere altı kisirlen olusmakta~ır. Y~netim kurulu, 

Başbakan başkanlı~ında KİT il~ilisi Bakanlardan olusan Eko

nomik İ şler Yüksek Ko ord inas>ron Kurul u tarafından iiçli_i ka-
. . 

rarname ile atanmaktadır. Yönetim kurulu iivelerinin görev 

si;resi Uç yılc1ır. 

Baz,lı ort,~klıkların _v0netim organı .r:enel ~rrtid{'r haf:i

kanlı[~ı::.da beş kişiden oluRan yönetim kurulu, l:li;essesele

rin ;rönetir:1 orvAnı Ellfessese mi'di:rii baskanlı?hnda 'leş kisi

den oluşan yönetim komitesidir. 

KİT'lerin yi_irütme orgarıı teşehlıi;sıerne venel mh'!iJr

liik, bağlı ortaklıklarc1a genel mfii;i'r, rrıi;esseselerde mlies

se se mkl Url üğUd tir. 

Böyle ~1ir yönetim cH;zenin-Je, ,o-enel ~(urul ',ra:nlamamc::c

ta, y:)netim ku:rulu seçilemem:?kte, e--enel mi::'Wrii de yönetim 

kurulu atamaktadır. Bu uygularr.a söz konusu kurulu?,Jları mer-

(lO) T.C.BAŞBAXAHLIK YÜKSEK m:ı::e;•TLI1::G~ KLJ~ULU, 1981) Kamu İk-
t is_::ıqi Te :C3e b bU sleri Ce ne l Re poru, . (Anluıra, 1 98ı;) , s. 1 l; 
JiiUtA:A 1r_2; EIWI·m:·;.liK YORLH.LAR D.CRGISI, "Son Yasal Diizenle
melerden Sonra K!·r'ıerde Yönetim Sorunu'' Yıl.22 1 S.2 
(Şubat, 1985), s.lJ-30.; Si.ileyman TL1\.[7,L, Kamu Iktisadi 
Teşe'oblislerinde Y::5netir:ı Anlayısı, (H;=ıcettepe Universjte-

. I B Ül y ~-T • J ~ ı~ 19° ')) ı 4 9 -ı ı:; o sı 1. •• • .tı. a.l,O._;, J'n"\.ara, -::ı...J, s. _,_. 
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-
k e zi hiJl:Ucıet teşkilatı na çekmektedir. Yönetim kuı u 1 urıun o-

luşturu lr:3 2.1 ı da yürütme ile kor .s r orga aı iç içe geçiı.":Llmi ş

tir. Bir taraftan yürütme içerisi~de bulun3n ge~:l ~UdUr 

ve yardımcılerının karar ve denetim organı olan yönetim ku

rulunda gi5.:::ev alması yönetim ln::,Th·.nun cı_,:::rıt:;tim işlevitü or

tadan kaldırmaktadır. Yönetim J:urulları bu ku:c'ullara özgü 

planlema, temel politikaları scıptama, izleme ve c:enetleme 

gibi işlevleri yerine getireme,·.!.sktedir. Yatırım, lir(:tim,is

tihdam, paz~rlama, satınalma, fiyatlama fol~ti~al6rının be

lirlenmesi bazen hükümetlere bazen ilgili ba~rs nlıklaı..,c., 

Devlet Plaılama Teşkilatı' na ha:cta Ivialiye ve GUo.rük Ba1canlı-: 

ğı'na bırel<:ılmıştır. Söz konusu politikaleırın b·3liı·lerımesin

de de si}BSi tercihler önem kazenrnıştır. KİT'lerin yönetim 

kurulları hiçbir zaman karar organı olamemış sadece belirle

nen poliJcjJ<aları yürüten bir yürL-:tme organı durumunda bıra

kl ımıştır. Üst düzeydeki yöne tic i leri n hükt5met leri n ci.e.i;iş

mesiyle hstta bazen aynı hlikL'.met (.öner:c:i.nde yılda bir kaç 

kez de~;i s;nesi yöne tim kadro lc:rı na is tikı ... aı· verrEsmi s; kuru

luşların emaçlarına ulaşmasını engellemiş, lızun sUreli po

litikaL~rı izlenmesi şansını ortadan kalclır:nıştır. 

Ana hatlarıyla belirlemeye çalıştıLımı~3 yö'1:~·:;::._1 dl'

zeni içinele istenilen düzeyde gelişr:ıiş biı' K!T yöneti:::2 gö

ri.i le me mi] tir. 

2- Özelleştirmenin Etkisi 

.. d b ı. tt. ". . . ' . .. ı D3ha o nce e e ır ıt;ırnı z gıoı, uz,:;. ls :ıtirme KİT' 
lerin yönetim sorununa çöztim getirecektir. Bu ku.r,Jluşlar 

özel sektör tarafından yönetilerek ekonOi!liılski işle·1lerini 

yerine zet:Lrece ktir. Bu bakır:1dan işletmecilik açı sı ndan ö-
' . 

zelleştircenin eri önemli etkisi yönetin alanında olacaktır. 

I'Joclern işletmecilik anlayıç:ına gere ,y-ö::ı.stirrı eylemle

rinin aşa;;ıda açıklayac~ğım:ız Uç temel Lsıleve J.ay:Jndı~ı .cö-
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rtiUir(ll). 

amaçlarııın belirlenmesinde:ı ve bu bmaçlars ulaştıracak çe

şitli ar.sçJ_arın seçiminden olu~:ı·:r. Bu necl:;ı1le phmlsma iş

letne anaçlarının belirlenmesi b~ amaçlara ~laşmsyı saLla

ya bilecek .;::yle m seç~nek lerirı:Lt. .:oh:r o ldı_:_~c.:.:ıurı areştırılma-

ı ı ı 
V ,_, ı • • • l 

sı, p_c:~n __ c::rın uygu ansca;ı C.Y1:c:;1 .c.2I' ıçerıT~nce be; 1--1:; '18 'l g-?J

hsnc,isi oldu-ı . r-., -- .. ...,...! ·ı cı \..J r. ı t d . , ~ ..-_-., . ...., '""+ ...... ı-ı .... ı,.ı ("'1. 
ışm:::.ı..:::L-'--- ı 9ıgı c:_ ın a en ı_,y 0 ~1·ı aeç~'-'-::-" ___ e_ırı 

ğu kon,s:.~ıda· karara varılması i]lern.leri:L~ iç,=;rir. Etkit-ı b:i.:' 

planlo~-ıc:: ::ıi:~1sksızın tesadUflc~' :tc:;.::.~iç E:n~çl.sra ulsşe:sl<: ola-

naksı zc'!.ır. 

- Ör,z:Ut le me: Alı na n kaı1<.:ır le: rı n ger çel·: le şti::..1i le.-.;:; sinde 

kulla'1.;.Jt.:ıLülecek beşeri yada be_;;e.c öşı ı~c::y:1B 1--=la.rın en uycun 

bilejiglarinin saptanması işl~olerini içerir. 

-Kontrol: Fiili çalı§ma som;çlc:r:;.~ı:ı'ı b::lirlerıstı plan

lara uygunlutunun sağlanmssı olcl't:}: tsu'llarıc.;bi.li.:t. Bu neden

le kon-~.7-'cıl uygulama sonuçlarının sUrekli ':1.:-r;cı- ]l.:,tıhırla 

karşıl8<ş'tı:r-ılmı:ısı ve böylece pl2.nlc;rla c::::::~,~-·:'r:_eşı::!. :::,o:n .. çlar 

arasınd::::.~·::;_ :farkLırın saptanmssı, fc:rkl3:J_•ı:ı yor;.mls~'-<ıı:::i'..:- or-

t aya çıl·=ı 0 nede rı lerini n belirL.: eıeı,;:; s i ve J'C :::'L::nlsme .:co ~Lı ç ları-
.. .~ ı ı t d ı ] , , ' . ı . . . . . . .. na gore :c::r,c_srı n or a arı r.:E: .u.:ı;..nı Le: o ı J;ır~sı ıçı rı ·1e ;:_;ıoı on-

lef:llerj_:ı ahnebileceği lronusu::cds l<eıı·cıra v:::ıı·ılm:::::;ı 2::şlemlerirı

den ol~;~:~.: r. 

:s~:::J.irtmeye çalıştığımız Ji_;t:.-::~i:r.l:ı tn.: Uç ten.::l işlevi 

ortak bi:::.~ r::.itsliğe sahiptir. E~l '":.itsli':: yL'::.c:L::~ işlevisrinin 

herbirinin karar alın~asırıı zo~' Q~U ~ıln2sıdır. Yön~tim bir 

anlamele ~.:s.rsr alma, kar.srlara uygun biçirıde planlan:::, örgti't;-

leme ve gulamay:ı kontrol etn::: ~et~linde cl.Uş~3:ı_1ilebi lir. 

Özelleşen bir işletmede yöneticiler k~rlılık ve ve

rimlili.l:: eı.;ıc,cıı-ıa uygun, özerk olar.sk kacc:=:' c.lma yetkisine 

(ll) 1~-.,~ı··-1·::-L OTU'Ç r· c•letme QY':··.~nc ,,~~~ran;; ·;_r_•': 'ı";>1">iJ-ı' _Y_i' (·I. s+::ın.-.lt. . ...- ... -~-.< {ı ~ ' 'i ....... ç_.C---~ -· 0,, ~- __ - - u._. 

bul U:üversitesi Işletme :c~e,-Ultesi ı::.ı:o:77, C.I, B.J, 
İsta'ıbı,_;l, 1978), s.J2J. 
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kavuş;;caklarclır. Bu bir Efnlamc1a Kİ~ 1 lerde b1~güne kadar ger

çekleş~irilemeyen işlevierin yöneticilar tsrafından yerine 

getiril2ce2i anlarrı..ı taşımektcıc1ır. Anc2k bu işlevleritı yeri

ne geti.ı"i lınesi işletme lerde bir tEikı m şartları n yeri Qe ge

tirilmt=:si ile mümkündUr. Yöneticilsr bu işlevlerini gerçek

leştira~ilmek için işletmenin acraçlarını, yapısını, faali

yetlerin::. ~ü telik ve nicelik yenünden ysterli bir oiçimde 

bilmek, ş:ılacıak ve tanımlamak clı._-rı._.rrrundadırlar. Aksi ~--ı:.:dcle 

alaca~ı kararlar tutarlı ve etkin ol~aye~~~tır. Y~na~iciler 

alacakları kararlarda tutarlılı~ı arttırmak ve yönGtim faa

lijetlerin~e yanılmaları azelto2k am~cıy~a do~r~ glivanilir, 

yerinde vb. özelliklere sahip bilc.ilere g•.:oı":.:l·:sini:rı dlJ0raca:<::

larc1ır. 

Karar alma süreci gelec2~i yönel~ktir ve bu nedenle 

işletmenin iç ve dış koşulları:1a ba~lı olsr·':ık risk veya be

lirsizlilc unsurunu beraberinde te~şır. İ"Şlat~ıe yöneticisirün 

karar alma sUrecinde karşılaştı~ı risk ve belirsizlik unsu

runu azaltabilmesinin bilimsel yol~ keniilerine alsc2kları 

kararlar ile ilgili do~ru güvenilir yerin~e vb. özelliklere 

sahip biltilGrin sa~lanarak ulaştırılmasıdır. Bu ise işlet

mede atld;:ı bir bilgi akış sister.~:Lrıin varohı.2sı ile r:~;JmkUn

dür(l2). Yönetim Bilgi Sistemi olara~ adlandırılan bu sis

tem yöneticilerin gereksinme ~uydukları işletme içi veya 

işletme dışı, finansal olan veya ~in5nsal olmayan bilgileri 

kendilerine istenen ayrıntıda, zamanda ve yerde ulu;tırmayı 

amaçhır(l3). Bu bakımdan öz:::ll-=;::·~:irilen bir işletıTJ.:':d:1 yö

neticil 'ı"'irün başarısı iyi k-ı..ı_rüc,uş ve i;i çalı}G.-ı bir bil

gi sist::-_ı:.'_~·ün var olmasına bii; ;:c 0lçUde b;::i~~lıdır. 

(12) Mustafa AYSAN, Mali etler ve İ L::tme Kc:ir8rları, (İstan
bul Üniversitesı şletLle Fu~~i.lltesı Ys.Eo:27) Istanbul, 
1974), s.65. 

(13) Göksel Y;~'CEL, İşletmeler'de İç R.<:toorlcı~na SisL')r:~-i_, (İs
tanbul Üniversitesi IviuhaseiJr:; E:ı.stit:tsU Ya.Ho:43, İstan
bul, 1986), s.l6. 
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Yönstim bilgi siste~iniu ayrıntılı incelenmasinde bu 

sistemir:-. ~:::~şitli alt sistemlere ot;lUnrr.esl r::.r.mkürıcl'i.::.>. Üst 

yönetim açısından bu sistemin, LTc,kuki ya~nya ili~,',~itı_ bilgi

ler, finsnsal bilgiler, politika ve a~6çlers ili]kin bilgi

ler, strateji ve faaliyet bilgileri, personal ve organizas

yorıa ilişkin bilgiler, işletrr.enin dı~ı çev::.>2i ile il::__ili 

bilgils~ biçiminde alt sistemlerde ele slın~ası söz konusu 

o 1 a b i li r ( 14 ) • 

Öze lle ştir me uygulanıası iş le tmel?.rde mevc1..~t o la n yö

netinı .:l'.'zenini değiştirecektir. Bu dUzen içerisinde yöneti

cinin arr.:::!cı kar elde etmek, kcr3ız ve v~:ı.,~,J,siz ç<:.ll"<.:~ı ku

ruluşu ka:~,lı ve verimli çalı ş ır duruma getirmek o L::c aktır. 

Burıurı içinde karlılığı ve verimliliği sa§;layaca~-c faaliyet

lerde bt~lunmak;, etkin karı::rlar almak zorundı.:ıdırlar(l5). Söz 

konusu amaca uygun kar·arlarırı stkinliği bUyi.ik ölçilde karar

la ilgili [Uvenilir, doğru, yerinde, zamanlı bilgilere ba~

lıdır. Gerele işletme ler ara sı gc:ırekse i şletr;Ie i çi o lay lar

dan doLan finansal nitelikli işlenleri toplamek sıtnflamak, 

anlamlı o J.::irak özet le me k, varı la:ı sonuçları yörumls:ns~c ve 

elde edilen bilgileri ilgililere ilet~e görevini rstlenen 

muhasebe bilgi sistemi giinUm'~z j_şletmeleı,iı~de yönet:Lr:ı bil

gi sis te ini n önemli bir bi l[;i k:::yna~ı clı;;ı-n u:ı.~na ;?,'12 lnü ştir. 

Özelleşen işletmelerin yönetiır: J;'zenlncle ortayg çıks:: yeni 

duru:n gös öni..:ine alınarak önc,::li~::ls rı:.nhasebe bilgi ~:::Lstemi-
. .. , . ·ı 1 ı 1 ı . nın gozce:-ı geçırı_ereK Karer or.ss:-ılBrıaa a_c:.cak c,:;.~ı ~:c:rar-

1 . . . '· . . . ] . . 1 ı . .. ı ı . , , ar J_ç~~~ı CLO[ ru guvenı .ır, yer·.~n:ce zb::-::::n_ı -v-o • .JZ::: ı;:J..ere 

sahip bil~ileri tiretecek ve ilet2ce~ dcr0~~ getirilqasi ge-

Özelleştirme uygulamssıcın. doğEıl t•ir sonucı; olarak 

iş le tme s2:tipli ği ni n ve yöne t :i_,;ı:L n; n birbj_ ·c:. ;ı.C.e n •. syrılclı~ı 

(14) ~jCEL, s.l6. 
( 1 5 ) Ö ZLB IT, s • J 6 • 

.,_ 
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bir örg~ttleşme biçimi söz komıs:,dur. "Bu ö~cgüt biç:Lyı::.nde 

kaynaklar yöneticilere teslin edilecektir. İşletme sahip

liği rıLt ve yöne timl ni n ayrılc..ı ~:ı örrU t le.::: c' c.1.:: biç üü ~ü~1 mu

hasebe bilgi sistemine ytikledi~i en öneoli gUrev, yöneti

cilere .teslim edilen kaynakların etkin ve verimli ~~ııanı

mının planlarıması ve kontrolünde yöneticil·2I'e yarc~ı::ıcı ol

maktır (16 ) 11 

T,=:..:~ıasebenin işlevleri Z2~l2U içitı.ie Ö:ıemli ,;elişme

ler gös~;ermi.ştir. Başlangıçta LILJıasebsdsn. bsklerısn i.?let

melerde para ile ifade edilebilen olaylaı~ı izlemek ve be-
. .. ı "t"b . ı 1 , ı," ~ ı.:ı lirlı c.l:Jl1Sli1~8r l l arıy e SOtll.::Ç ÇlfEL::'DS.C O.ı.QU[U ıla_LL3, ii-O-

dern işlGtmecilikte muhasebe etki:ı bir yön:::tim arecı hali

ne gebü~d;ir. Modern işletm•:=l~rde planla~,ıa içi:ı cerskli 

bilgiler muhasebe bilgi sisteminde toplanmakta, faaliyet

lerin 1contro1Uyle ilgili çe~itli raporlar muhasebe bilgi 

sistemi-tarafından hazırlanrr:.alcta ve cn::t;ıl::. karerlsr için 

yönetici.J.e:cin gereksinim duydt~klerı bil::~iler muhss::obs bilgi 

sisteminden sağlanmaktadır(l7). 

Ülkemizde KİT' ler in soı~;,nlsrı f>:LG..er:ıe [S ldi;~irıde ö

zellikle Userinde durulan sor:_;:üs:cın J2:)l'.'.l·:~a _yctı;;:;i~:ı ve 

muhaseb:::; i.l.e ilgili sorunlar S'2l:::i;;ti::·. lS6J yıl::n.:::a KİT' 

lerin s:ı:n;nlarını çözmek arne~ıyla bsşlc;'c:l:·-, çe:lı;cıalc:r 

sonucu~.da, bu kuruluşların muhasebelerL~j,, enci.üst:"i ala

nında ilsı"lerüş Ulkelerde old.u~L gibi y:-5ıı_,-;::_,~ or;:_:arıL;:._,ırıın 

planle~a, faaliyet kontrolU ve ke:rar aloa işleınlerii de k~l

lanılabil:;cel~ bir sraç olarel-: z:;c;lişmedi(_!;i tesbit edil~niş

tir. Bö;y-]_,3 ~Jir araçtan yoksun.bl: karm;_ya aj_t '<aynaklc.rı n ve

rimli ve 1-~SI'll kullanılmasını ciddi bir .G~(ilde en;::,elle(iği 

göriilmUş, 1;:syrıaklardan azami ]el:ilde ye~_"r:;~'lanmayı sa~layan 

(16) 

(17) 

H<=Jlsn AKDOGAN-Hamdi AY:pi~J, I~~uhasebe Teorileri, (Gazi 
U~iversitesi Ya.No:98 I.I.E.F.Ye.~o:44, Ankara 1987), 
s.3l; Tamer KOÇEL-Türkan ARIKATIT, ''YöL:ı.:tim DiL_:;iit;cesin
clelci ve 1\!uhase bedeki Deği ::;rııe ler 11

, lllJi:A ~BE Efij"S"Tlİrrt SÜ 
DEEGİSİ, Yıl.2, S.2 (Mayıs, 1976), s.4J-55. 
Stephen A.MOSCOVE-Mark G~Sit:KIH, Accau::J.ting İnformation 
S,y:::ıt2:ns, (Second Edition,John Vfiley at•.d Sons Ine., New 
y o l" k ' ı 9 8 4 ) ' s • ı . 
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araçlarc'.a~ı biri olaral< yeterli bilgileri i~retecek, ve za

manında yerine ulaştıracak :nuhasebe bil~:i sist=.:;,"o.i ul~.Jsal 

bir gersk~inim alsrak ~itelendiriloişti~(l3). 

Komiyla ilgili olarc.'·'= 0id.d.i çalışmalar ya~nlr:nş 8:1.

cak uy;_::ul:;::lada tam anlam1yla başarılı oluncr1c:•ı ]tır. Geliş

tirilen r~lıasebe bilgi sistemlerinin uygulanama~asında KİT' 

leri.n y0net~"rr sorunu engel oh:.~tvr·muştıır. Dahası tH1r:e:niz 

işletmelerinde muhasebe bilgi si.:ıtecinin irylevleri yeterin

ce kavranscıamış, muhasebe kayıJc tutca ilç eş anlGmlı anıa

şı lnı ştır. 

uygulamada yeterli bir tYDJh:;Sebe bilgi sistemine sa!ıip 

olmadıkla~ından dolayı hızla iflasa sUrCklen~~~ işletmeler 

pek çoktur ve ilgi çekici yönlerden biri de işletme sahip 

ve yöneticilerinin bu. başarısızlığın gerçek nedenlerinin teş

hisinde ço~unlukla yanılmaları ve asıl nedeni başka yerlerde 

arama ları :ür. Özellik le bizim gibi ge li şc~ekte o la<: i-ilke ler

de muhasebe bilinci yerleşmecriş ve muhasebenin önemi 1cavran

mar:n ş b~_:.J_,_:nduğunda n, i ş le vlerici tar:", o lar e k yerL1e ge tire

meyen ruhssebe bilgi sisterıinin başarısızlıklarda b:_~yUk bir 

rolti olabilece~i akla bile getirilmemektedir. Oysa ki başa

rılı olınads yani işletmeyi iyi yönetmede ~Ghasebe bilzi si~-

t · ·· ı · b· a a t r Ya··n, ı"..:"' ı ..: · · i 1 t · ı · · emı onçr;Lı ır r ç 1 • . ;;·IJ-'-.1" er..Lnı ıy_ .eç :ı.rm:::ı/: ıs-ı;eyen 

ve bu s~::.:çla yeniden diJzenlecE'ye giden is;J"etmehc::r.i..ı:ı önce ü

zeri nde c:_Frme.l arı ger~ k' li ko nı...; lc:rcla n e n öne ml isi iJ~ bir mu

hasebe bilgi sistemine sahip ol~p olcadıklarına batmak de~il

lerse bu }~o ın, daki eksiklikler:L:ıi tar:~amlct:r.sktır (19). 

Özelleştirme ile KİT'leri~ verimli yr:> ı, ari ı C'''~, C·ı r 
~ ' - ..: -· .!.."' '»' 

duruma getirilmesi ana amaç oldL~~na gö~e salt mUl~iyetin 

(18) 
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özel kesir:1.e devredilmesi bu ':"L·.::'-- h:şl&.::.'ı 1 ~2:::lı ve ve:::.'L-.li 

duruma gatirmeyecektir. Bu emuç i~let~els~de ya)ısal de

~işikliklere yol açecak ve bu derişıneler ~~ı· ts~ı~ yeni

den dU:u,:::tılerrıe çalısmalarını o·iön,c:ır-:·.-.c. rre-t:i-1":--~-ktiı' j,-,elleş·-~ OL .. L ... "-\o'-' .. N C v ~- .•. \._.. Ç - - e .:......; 

tirme ile ~n::lnız mül1riyetin de~il ıra_".::r 2lr:1a yet 1..::isix~inde 

özel kesi::ıe devredileceğini göz ö::ı15nde bııL~-:cc~_u.::::''_;rs:'~-::, bu 

değişiklik herşeyden önce özelleştirilsce~c işlet;:;-~eı-::rde mu-

h b b . ı . . t . . . . ı • • ı . . ı . . kt ase e l Gl SlS emının gOZQerl g3(;ı:!:'l crnesı :_::.. f:-2r:'"(;~..:..::::·n:e_ e-

dir(20). Özelleştirme işletm·elc:c·i~ı.. rc:uhasebs bilgi sisteminin 

planlanc. fw=.liyet kontrolU ve l•a::ı.":::r cılma j;:Lr: do_,ru, gUveni

lir, y:.:.::·Lıde, zamanlı vb. özelli:-:lsre sc,L~~ip bilsi.l~ı' 1~ret~:ıe

sini ve. fÖ:lE:ticilere alacaklaı"ı ke:::·a.-·lc:ırd':ı 'lr-,_ ll3~rı:..al":rı i

çin iletilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Çalışmamızın bundan saıraki böllidinde m~hssebe bilgi 

sistemi kavramını açı~layarak, KİT'lerin mevcLt muhasebe bil

gi sistsr:ünin bugünkü durumum:~ in.c-clecs~'ıS çalı~scaS':ız. Bu in

celemed.c.n s.m.e:cıEuz KİT'lerde};::i :ıısvcut cr .. ılıc-ıs2be 1:Ülc_i siste

minin eksik ve iyi yönlerini ortaya koycEk olacaktır. Bunu 

t V ' " ll t • d 0 0 
• ı • 0 0 

. • yap ı--~'1~';"1Z(L8 OZ"' eş 1rme ac·r-;ı·ıc:s.,rı a SlqT. 0 11ll ge-'-·ı:c,·c··-·•·,-:::ı( ~ .:.__)-.. ~-··- _ .._. ~~-~--·-. ~.. ~.,...;vv-- - _._S ---- ___ .... -- i-

Çin neler yapılabilece~i daha iyi belirlenece~tir. 

( 20) O .. z··~:··~r 
L.!..i.J .L'.' s.69; TUSİAD, s~67. 



İkinci B ö 1 ü m 

KAMU İKTİ SA Dİ TE ŞEBJ3Ü SIERİ Im E 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ 

I- GElJEL OLARAK r.IUHAS.SEE BİLGİ Sİ STELİ 

Muhasebe ni n temel emcıcJ. l-:er'c~s ngi bir ku::'ı: lt~ ş hakkı n

da finansal nitelikte bilgi elde stmekti.r. :Sir Urati:c iş~ 

letmesinde finansal nitelikli bilgiler, ~retim fakt~rleri

nin işletmeye girişiyle bunla:'C:2:1 oluşh~2."''- le:rı Urrnle::cin sa

tılarak i~letmeden çıkışJ. ar~sında olu~an 1e~er h~r~~~tle

rinin belirli bir ~ayJ.t düzeni içerisind: izlenip bunların 

~wnvçla.:,::ı.:nn belirli dönemle:c (ıeli;1d3 oı'tc:;}-c ı:J:~c.Bs:ı.yla el

de edil.ir. 

Gürıi_imiizde muhasebe, sadece eı·eçmiş olc~ylsrı yasal zo

runluluk ~~Je:ral.r vayeleden bir sistem olr:",sktan çı~<:r:ı:;, işlet

melerin yönetim bilgi sistemine ö:1er.ıli ıc::"~'-ıJ.crcls b:_ h;n.s·ı, 

yönetin Grganlarının bUtçeleme, proje Lszırlama, ~:,:d·:ef V'~ 

standartları tespit etm~, politikalErı saptams ~e kGrar alma 
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gibi faaliyetlerde yararlanacakları fi1ins.sl bilcileri sa(;

laya~ bir yönetim arscı dururr:una felmi.ş bt;h~nmaktadır(l). 

İşletnsl~rin dili olsra~ sunula~ ~·has2tenin bir kayıt tek

ni~i olmasının çok ötes~nde, işletmeleri~ ~2m~n t~~ işlev-

' lerini düzenlernede etkinlik t2s:;:ıyan bir> 11 :Silgi Sisteoi" ol-

du~u ka bul edilmektedir ( 2). 

Eu~ı2c:ebeyi bir bilgi sistemi ols:r::'k açıklay::iJilmek 

için önceli~le bilgi ve sistem tavramlerının açıklAnması ye

ri nde o lacaktır. 

A- BİLGİ, SİSTEl'.I VE MUF.J\S~;~:S:S BİI-Gİ sJ:sT::..Lİ KAVRALL.ARI 

1- Bilgi Kavramı 

Yönetim alanında bilgi,yöneticinin karsr almasına yar

dımcı Ö[;els!'dir. Daha dar anlar.:.ıyla işletme yörı'::tirLinde bil

g:i; rapcrlar halinde Ust düz.aylere çıkan, erılirler hc:.L .. ,~de 

a 1 t dt1z eylere inen, glinlük fas liyst ler aracı lı ğıy la i şlet me

nin i}le•rsel böl timlerini birbiri ne baL;l::oy:c; n, mli'}teri ve or

tak ili:}kileriyle işletme ô .. ı.jJ.l1E< yönele~1 ve rı:.hayet ba:ı.ka 

hesap ~urumu çizelgeleri ve basır yayı~ c~ganla:rıyla işlet

me içine yönelen bir olgudı.-:r(3). :Silpi \:svrc:nı _ger:~llikle 

dUzenli ve }:L.:llenı,şlı duruma geti.r-i Lü;; veril::ı· BQJ .. :.::~rı.ında 

kullanılcaktadır. Böylece yönetimda bilgi, belirli G~sçlara 

ulaşmak vaya belirli bir anlayışı gelişti~~ek i]i2 verilerin 

ya da ham bilgilerin bir işlem EO' Gctnda ytneticilere ysrar

lı biç:i .. ;;-:.e sokulmuş şeklidir. ::::;u tamcıda:ı. bilginin bir dör:U-
.. , , . . ld u • • ··ı 1 t .. . ır . ı . 
şum sur.:;c:ı .. nırı o ue;u goru me .. -:: e'.:!.ır. verı_ı_erır:ı. ı c; le nrr.e süre-

(1) I\fssv.hi BL'RSAL, M"uhasebe, Finanssl Kontrol K.o:ı·ıları,(İs
te:ınh-:..1 Üniversitesi Ya.::·Tc:2152, lsta,ıbul, 1976), s.l8. 

(2) T>;I~lih.ERDOGAN, "~i:r Bilgi S~s~e0i Olaı~al< ~u~BSi'..>be 11 , ES
--r ~-.-:n.T-R • "'"ADOLT- UT,--·-ırı:;ıc::ıSIT n·~~ I I B Hl rERr:l ~ c irr s ? li- :j.:'J~ı.l 1\ lLh J .•!.L vc.bn 1' i'ı 0.L • • •.... • J .;ı 0J. , · • v ~ , • ~ 
(K~8ıo, 1988), s.l07. 

(3) I{~:;-r-~·: :rLGV""ı·T I' letr;oıp Yo··,.,:o·I--L,:'·' •ıdP Bi 1 ::;'ico·~, .c· .,l>:n~ r.ı·;..q·l-ı:ınbul \....~U.J--1- i.J _..L.-J., . l:.!_J.- ----V- ... __ ı. .• ..._., --.:.- LJL.. _. __ ,, ı...JU'-1 

Üniversitesi Ya.No:280o, I3tcnbvl,l930 , s.4. 
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cinden C8ÇDGden anlam taşıya~ bir ~iteli~i kavuşa~syccEk

ları aç::l::tır(4). 

2- Sistem Kavrarru 

lestirileceği sorusu akla gelmektedir. Burada ~arşımıza 

bilgi işleme kavramı çJ.kmaktadır. Bilgi işleme ınsaca, ve

riyi ~ilgiye dönüştUrme süreci veya veriyi kullanılabilir 

ve anlamlı kJ.lan her ttirlU eyle~ olarak tanımlanabilir. 

Bilgi işleme sürecinde işlevsel öheler sıralı biçimde bir 

araya gelerek amaca yönelik sonucu üretirler. Bu durumda 

bilgi işleme eylemine bir sistem olarak ya~laşabiliriz(5). 

Sistem kavramı 'gtinümUzde özellikle işletmecilik ala

nında sıkça kullanılmaktadır. Sistem, bi-~ veya da::ıs çok a

maca veya sor:uca ulaşmak üzere aralarında ilişkiler olan 

fiziksel veya kavramsal, birden çok öğenin olT]turduğu bü

tUndür ( 6). Bilgi işleme de ve bilgisayar te}:- no lo j isi nde kul

lanılan sistem kavramıyla, sistewin ulaşması istenen ortak 

amaca uygun olarak, girdilerilcabul ederek çıktılar üreten 

ve birbiriyle ilişkili bileşsnlerden olu?an süreç olduğu 

vurgulanmaktadır(7). 

Her sistem ıçın üç temel bileşen girdi, işleme ve çık
tıdır. Birbiriyle etkileşimli b~ Uç temel bileşen sistem bi

çimini ohışturur. Girdi eyleminde verile:ei işlemeye hazır 

duruma getirmeye yönelik: olara:-c verileri!1 derlerrmesi ve ilk 

kayıt hazır lı k la rı nı n yapı 1 ması sc z 1ro nı_ı suclur. İşleme ey le

minde; bu verilerin hesaplanması, karşılaştırılması, özet-

' (4:) ERD06ıUT' s. 107. 

(5) ERDO~AN, s.l08. 

(6) Öner ESEN, İşletme Yönetim:.inde Sistem Yakla:;nmı, (Bayrak 
Matbaacılık, Istanbul,l985), s.ıo. 

(7) ERDOGAN, s.l08. 
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lenmesi ve saklanması gerçekleştirilir. Çı 1dı eylenünde i

se bilgiler genellikle rapor biçir:ıinde 1(ullanıcı ve karar 

alıcılara iletilecek ve çoğaltılacaktır. 

3- Muhasebe Bilgi Sistemi 

Yu.'lcarıda yapını ş old vğı1mu z açı k lama ls rdan sonra mu ha

sebeyi işletme içinde bir bilgi sietemi olarsk belirtebili

riz. Zira muhasebe amaçları bulunan ve bu arrEçlara ulaşmak 

için aralarında uyum ve ilişki bulunan ö~elerden oluşan bir 

bütündür. Muhasebe işletmeye ilişkin olara~~ ohışan. finansal 

ve ekonocıik olaylara ait parasal ham verileri(girdi) olarak, 

ayrıntılı faaliyet ve araçlarıyla bunları amaçlgrına uygun 

bir şekilde işleyen(işleme) ve raporlarla bilgi haline geti

ren( çıktı) bir bilgi işleme sürecidir. 

Muhasebenin amacı, kaynal-cların optimum dağılı ır.una ve 

örgütün amaçlarına ulaşınada yardımcı olacak şekilde kullanı

cı ları n bilinçli yargılarda bulun ması na ve kararlar vermesi

ne olanak sağlamak üzere belirli bir birim hakkında ekonomik 

karakterli bilgileri sağlamak ve iletme~tir(8). 

Bu ame:ca ulaşmak için aralarında iliş 1-::iler olan fi

ziksel ve kavramlar ö~eler bir bütün olu~turmaktadır. Bel

geler, hesap planı, defterler, raporlar, dotıanım, insan, 

sistemin fiziksel bileşenlerini, genel kabt~l görm;_iş mtıhase

be kavramları ve ilkeleri de sistemin kavramsal ö[elerini 

oluşturmaktadır. 

Bu açıklamalarımızdan sonra muhasebe bilgi sistemi

nin tanımını yapmak mümkündür. r.~uhasebe Bilgi Sistemi, mu

hasabe verilerinin saptanması ve toplanmaEıı, tayı t ve sı

nıt·ıandırma yoluyla si~ temati\:: biçimde işlenmesi ~re elde 

edilen sonuçların raporlar halinde ilgililere özet olarak 

sunulması amacıyla yararlanılan belge, hesap defter, kayıt 

(8) AKDOC~AY-AYDIN, s.4.-
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ve rapor düzenidir, şeklinde tanımlanab::..lir. Bu tarumdan 

muhasebe bil[;i sisteminin iki işlevi olc~'-ı!;;ı_:nu gür:1skteyiz. 

Bunlardan birincisi bilgilerin üretilmesi digeri ise bil

gılerin iletilmesidir. 

Söz konusu iki işlev muhasebe bilgi sisteminin uygu

lama alanı olarak adlandırılan genel muhasebe, maliyet mu

hasebeı::ıi ve yönetim muhasebesi ile gerçekleştirilir. Her 

bir uygulama ala nı nı n kendi özel yöntemleri, tekni1rleri ve 

uygulama konuları vardır, herbiri birbiriyle çok yakın i

lişkiler ve birbirlerini tamamlar. 

Muhasebe bilgi sistemi yaklaşımı bize muhasebenin 

defter tutôaktan çok daha geniş bir içerik taşıdığını an

latmaktad:ır. Bir bilgi sistemi olarak muhasebe defter tut

mayı da içererek denetim çalışmalarını, muhasebe organizas

yonunu tah~inlerin hazırlanıp geliştirilmesini, vergi çalış

malarını, bilgisayar uygulamaL:ır:ını, analizleri içine almak

ta, yorum yapmada ve karar almada önemli ölçüde destek sa~

lamaktadır (9). 

B- 1\IUHASEBE BİLGİ SİSTEI..tİrrİN KAPSAT.II 

Muhasebe bilgi sistemi, işletme faaliyetleriyle doğru

dan doğruya veya dolsylı olarak ilgilenen kişi ve ı,~:.trı..:;luşla

ra belirli finansal bilgilerin ölçülerek suGulmasıyla ilgi

lidir. Muhasebe bilgi sisternini.n 1<apsamuı:ı belirleyebilmek 

için öneeliYle kapsamı belirleyici ögelerin bilinmesi yerin

de olacaktır. Muhasebe bilgi sistemini:ı. kapsamını belirleme

de aşa ğ:ıdaki öğeler ro 1 oy namakt:::dı r ( 10). 

(9) ERDOGA1T, s. 113. 

(10) AKDOGAIT-AYDIN, s.J. 
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- Muhasebe bilgi sistemi bir eka no mik birimin faali

yetleri ve faaliyet sonuçları hel:'kındaki bilgileri sa€lamak

tadır. Bu ekonomik birim hukuki kişilikler içinde yer alan 

kişilikler olduğu gibi (ana niın şirket , ad. i ort ak lı k) hu~<uki 

kişilik içindeki ±"arklı faaliyet birimleri(maliyat merkezi, 

sorumluluk merkezi, kar merkezi, şube v.b) de olabilmekte

dir. 

- Ekonomik birimler hakki~daki bilgilerden yalnız 

para ile ölçülebilen değerler r;ıuhasebe. bilgi sistsr:ıine ko

nu olmaktadır. 

- Ekonomik birimlerle ilgili ve para ile ölçülebilen 

veri ler, ffilıha se be bilgi sis te mi içerisinde belirlenmekte, 

ölçülere\: kaydedilmekte, sını flandın lmakta, özet lenmekte 

ve yorumlanarak ilgili kişilere iletilmektedir • 

• 
- Bilgileri ala n ve kullana n kişiler ekonomik birim-

lerin yöneticileri veya işletme ile do~rudan veya dalaylı 

bir çıkar ilişkisi olan kişi ve ~urumlar olmaktadır. İşlet

me yöneticileri iç kullanıcılar, diğerleri ise dış I<:ullanı

cılardır" 

-Muhasebe Bilgileri çeşitli k::ullanıcılar tarafından 

farklı amaçlarla talep edilmektedir. Genel olarak iç kulla

nıcılar muhasebe bilgilerini ekonomik faaliyetlerin planlan

ması, kontrolü ve faaliyetlere ilişkin kararlarda kullanmak

ta dır. Dı çı kul la n ıcı ları n bilgi gereksinini o ldukça ge ni ş

tir ve birbirinden farklılıklar göstermektedir. Dı? kullanı

cıların bilgi gereksinmesi için genel amaçlı finansal tablo 

ve raporlar(bilanço, gelir tablosu, dağıtı lmaını ş karlar tab

losu vb.) hazırlanmaktadır. 

- Sağlana n muhasebe bilgileri te me 1 o larak 1<8ynak da

ğılımı t~aQı_ılarında karar almak için kulla!:1ılmaktadır. 

Bu açı k lamalarımı zdan sonra muhasebe bi l,si si sterninin 

kapsamını bilgilerin kaydedilmesi ve iletilmesi işlevlerini 

de göz önüne alarak belirlemek rıU:nkündür. 
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1- r.TuLasebe Kayıt Sistemi 

riluhasebe bilgi sistemini~} kayıt ttitma işleri~~den iş

letmenin düzenli bir biçimde yö~etilmesine araç saglamak ve 

finansal durum ve etkinlik leri nin son eç ları m n rapor edil

mesi için gereken temeli oluşturmak amacıyla bir hesap pla

nı çerçevesinde işlemleri çözümleme, sınıflandırma ve kaydet

me a nL.- Jl lmaktadır (ll). 

Kayıt tutmak için herşeyden önce bir kayıt sistemi

nin oluşturu lması gere k li dir, Kayıt sisterrıi, bilf'i leri n iş

letmede ala.ş düzeninin belirlenmesi amacıyla cereke~ı form

ların şekil ve içeri~inin saptanmasıyla başlar. Eu bilgi

lerden r:ıuhasebe kayıtlarına yansıyacak olanlar muhssebe bi

rimine gönderilir veya bizzat muhasebe birimi tarat·ından dü

zenlenir. Muhasebe biJO'iminde bu belgeler nite li1clerinin be

lirlenmesi amacıyla çözümle nir ve gerekirse diğer birimler

den ek bilgi istenir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde bel

gelere ve bilgilere dayalı olarak işlemlerin işletmenin ak

tif ve pasif hesapları üzerindeki et~ileri belirlenerek de

~erlenir ve gere 1<::li kayıt işlemi yapılır. 

Kayıt sisteminin en önemli unsurlarından biri de he

sap plam.dır. Hesap planlar:ı. işletmede faaliyetlerle ilgili 

tutulacak hesapları belirtir ve bunları belirli a::::ıaçlara gö

re belirli bir sistem içinde sırnflandırır(l2). Dış görünüş 

itibariyle hesap planı işletmede 1.:-ullanılan hesaplar:ı.n i

simlerinin ve numaralarıru'l bir listest cibiclir. A!.'ıcaıc teme ı

de işletmenin genel hesaplar:ı.nın uir or~:a~ıizas,y0111..' ohıp mu

hasebe bilgi si sternini n çatı sını o lu şturlir. 

Kayıtlara yansıyan bilgilerin do~rulu~unun ve gtive

nilirlii;inin sağlanması bakımı ndan gene 1 ka bı .. ı görmL-ş mu ha

sebe kavr<=.r.üarı na ve ilkele:re uyulması geJ"ekmeldedir. 

(ll) 
(12) 

AKDOÖArJ -AYDIN, s. 61. 
Fahir BİLGİNOGLU, Muhasebe Or,ç:aniz~onu, (İstanbul Üni
versitesi Muhasebe EnstitListi Ya.No:54,Istanbul,l988), 
s.l07. 
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Satınalma, teslim alma, depolama, liretim, satış, 

sevketme, faturalama, tahsilat ve ödeme fa.sliye tleri sonu

cunda işletmenin varlıkları, borçları ve öz serms~2sindc 

ortaya çıkan değişmalerin izlenebilmesi için düzenlenen 

belge ve raporlar muhasebe bilgi sisteminin önemli veri 

kaynaklarını oluşturur(lJ). Bu belge ve ra]orlar aşağıdaki 

sister:ılerden. alınır ( 14). 

- Satışlar, alacaklar ve tahsilat sistemi 

Sat ı ş siparişlerinin alınması, sevkiycıt arnirierinin 

ve fatural.arın hazırlerıması, satış özetlerinin yapılması, 

alacakların izlenmesi alacaklardan tahsillerin ve müşteri

lerin kredi durumlarının izlenmesi sonucunda düzenlenecek 

belge ve raporlar ·satışlar ala~aklar ve tahsilat sistemin

den elde edilir. 
. .. 

Satınalma ve Odeme Sistemi 

Satınalma sipariş emirleririn hazırlanması, teslim 

alma ve ~~ontrol roparlarının hazırlanması, alımların. hesap

lara ayırımının gerçekleştirilmesi, borç hesaplarının ay

rı nt ı ları n.ı n tutulması , ödemeleri n zama n la nma sı ve ödeme 

işlemlerini n yUrütülme siy le i lgili be l,ge ve raporlar s atı rı

alma ve üdeme sisteminden e:üırıır. 

- Bordro Sistemi 

Personel alımı ile ilgili işlem~erin yapılması, ça

lıştırılen zamanların belirL:nmesi, bordro hazır~ar.ması ve 

işçilik saliyetlerirıin da~ıtımı işlemiGriyle ilzili belge 

ve raporlar bordro sisteminden alınır. 

- Üretim ve Maliyet Sistemi 

Üretimin zamanlandırılması, :.:retim ernrini::-:t hazırlan

ması, stokların miktar ve değer lrontrollerinin saclanması 

(13) 

(14) 

Cen3iz ERDAMAR, Muhasebe B_ilgileri ve İşletme Kararları, 
T~_sır:h ve Uygulams ler, (Eka -Bil. Ya. No~ 1, I s ta n bul, 1982), s. 

Cecil GILLISPIE, Accounting System,Procedures atıd Method, 
(Third Edition,Prentice Hall Inc,Chicogo Illinois 1971), 

' s.l. 



- Jl -

'işlemlerine ilişkin 0elge ve raporlar üretim ve maliyet sis

teminde:-ı cılınır. Muhasebe bilti sisteminin uygulamc. alcınla

rından maliyet muhasebesi bu sistem içeri.sinde yiiri5tU1Ur. 

Görüleceği gibi muhasebe kayıt sistemi iş_;_etme faa

liyetleriyle ilgili tUm alanları kapsa•-:ı.aktadır. Satınalmc., 

satJ.ş, üretim gibi temel faaliyetlere ilişkin f.i.nansal ni

telikli vsriler kayıt sistemi içerisinde kullamlabilir bil

gilere dönüştürülmektedir. 

2- Bütçelema Sistemi 

Bütçelema sistemi işletmenin yönetim 1(Qn~-". .... ol siste-
' mini n ilk safhasını o 1 uştura n i ~.;le t me am3ç la rJ. nı belirleme 

işleminin sayısal olarak ifade edildiği sis~emdir. İşletme 

amaçları belirlendi~t~n sonra bu amaçlar bUtçeler içerisin

de rakamlara dönüştürUlürler. Böylelilrle hedeflere ulaşma 

derecesi2in saptanmasında kullanılacak 0elirli ölç~ler sağ

lanmış olur(l5). Muhasebe bilgi sisteminin. alt sistemlerin

den birini oluşturan bütçeleme sisteminin, amBçların ölçü

lebilir dıiTuma getirilmesi yani planlama a~acı dışında iki 

temel am3cJ. daha bulunmaktadır. 3u amaçlaT işletmenin amaç

lar sistemi içerisinde üst ve alt amaçları birbirleriyle u

yum.taştırma ve yürütülen fasliyetlerin aoaçlara uygun.tuğu

nun kontrolUnU sağlamaktır(l6). 

Bir işletmedeki muhasebe bilgi sisı.;e:r.i ile alt sis

tem alen biitçeleme sistemi aresında aşağı::ı.aki "örılerden 

yakın bir ilişki vardır(l7): 

(15) AYSAI'J, s.88. 

(16) Glenn A.ITALSCH, (Çev.Yaman ERDAL va diğ.), İşletme 
B0tceleri, K~r PlBnlamssı ve KontrolU, (Bilimsal Ya
yınlar Derne~i Ya.No:4, Ankara, 197BY, s.4. 

( 1 7 ) 1-7E LSC E, s • 5 • 

•. 
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- r.:ruhasebe bilgi sistec:ıl işletmede planların geliş

tirilmccinc1e e maç lar a uygun sayı sa 1 vsrile ı~ i sa ;.;lar. 

- Bir btitçeleme sisteminin finansal ö2eleri senel

li~le bir muhasebe formu içine yerleştirllir. 

- Ferforma n s ın ölçü lmesir,de kul L; :ı::. ls rı fiili veri

ler(plerıla öngörülen veriler ile fiili veriler 'r:n·;nlaştı

rılır) :ırylik ölçüde muhasebe bi.lg,i siste:~~i cara.:':'ı:ıC',s!ı elde 

edilir. 

BUtçel em e sistemi, mtı.l-ıase be bi lt i si st e mirı3_,:; ll sağ

ladığı :xLlt:_ileri, satış tahminleri, nakit akın at1 . .::ı1:..zi, ma

liyet hacirı kar analizi, deği:_?~-:2 c. biitçelcr, ;::cetir:ı planla

ması vo 1:ontrolü gibi yaklaşım ve tekniklerle yorııml3,ysr<::k 

tUrni_iyle işletme i çi nde '!<ul 1 anılmaya yöne li ı_: yönetse 1 bilgi 

haline c1önüşti.irür(l8). Söz konusu ya~-clc:qıc·, ve teknikler ay

nı zar.:ıc.nc:a Yönetim Muliaseb esine ko nu o l:rı'-i ~~te. dır. Bütçe ler:ıe 

sistemi, gene 1 muhasebe nin ve neliyet r.,,_-.hc. se be si!ıi n s ağ la

dı ğı bil c;ileri n bir çoğu nu ku lla nfu ğı nC.an c-.uhe: se be bilgi 

sisteminin içinde bütünleştirilmesi uygun(_Er(l9). 

3- İç Raporlama Sistemi 

İç raporlama sistemi işletmanin muhasebe bil[i si.s

temirıde:ı 2at';lanan bilgilerin iletiıcıesini E.r:,eıçlc.yeırı ve bu 

niteli~i.yle muhasebe bilgi sista~icin çek ö~e~li bi~ b~lli

mUnü oL~]tı_·ran alt sistemdir. İşletmenin bi~tçeleme sistemi 

ne derece gelişmiş olursa olsun, ~2yıt sis~emi fsal~yetleri 

ne dercc2 heşarılı biçimde izlerae izlesin işletmsds stkia 

bir iç ı'::~)or1ar:ı.a düzeni hLüunr:.azsa rr:.uhessbe ko!ıi'St:c:c_aki tUm 

faaliye'Cle::_"il2 işletme yönetimine arzu Adi~ıçn biç~ Lle yardım

cı olnsr:n.cJ.dan söz edi1emeyecesi .s·;ıktJ.r. 

( 18) 

(19) (Eili~ 1~kni~ layın-
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İç raporlama si~temi 

da kullanacakları bilgileri 

za:ıanıncla ~ılaştırır. İşletme ici muhasebe raporları değişik 

amaçlara göre farklı biçimlerde sınıfla~dırılabilir. Bu sı

nıflandırmada raporların periyodik veya özçl amaçlı olmalerı, 

yalnızca bilgi aktarmaları veya kontrol iGlevinin yerine ge

tirilmesine e sa s teşki 1 etmeleri gibi temel .rıi teli klerini n 

göz ön1.ine alı n ması mümkUndjr. 

a- Bilgi Raporlari 

İşletmenin iletişim sisteminin önemli bir bölttmünü o

luşturan bilgi raporları, yönetim kararları nı~ alı nınası nı 

kolaylaştıran çok önemli bilgi l<aynağı niteliğind.eC.ir. Bu

nunla birlikte bu raporlar yönetime çoğu kez yalnızca geç-
• 

miş hakkında bilgi verirler(20). 

Muhasebe bilgi sisteminden sağlansn bilgi raporları

nı n tipik örneklerini, geçmiş dönemin faaliyetlerini özet

leyen gelir tablosu, mali _duru:nu gösteren bilanço, fonların 

akışı tablosu, ve bu tablolarda~i herhangi ~ir unsurun ay

rıntılı olara~ gösterilmesi amscıca yönelik olarak dlizenle

nen raporlar oluşturur. Stok 1'3)c.rları, nakit durı_,~mu özet

leri, algcak veya borçların listeleri, satılan malın mali

yeti ra:poru, temel finansal raporlardaki yer alan unsurlar 

için dUsenlenecek olan ayrıntılı raporlar:.:; ö::::'ne}": gc);3terile

bilir. 

b- .b'aa liyet Kon tro 1 Rapor ları 

~aaliyet kontrol raporları işıetmenin örgtit yapısına 

uygun biçinde dtizenlenmiş clsn ve te~ıel 3r:kcı söz konusu ör

güt birimi nde veya bö lümUnde stirdlirtile n eko:ı.o :ni k ıaaliyet ler-

(20) YÜCEL, s.30. 
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le ilc;ili kontrol işlevinin yerine getirilmesini saZ;lamak 

ve bu fasliyetlerin başarısını de~erlendirmek olan rGpor

lar setidir. Kontrol işlevinin yerine getirilebilmasi için 

bu raporl2rda fiili değerler ile standartların :{arşılaştı

rı lması s onucunda ortaya çıkan farkların yer alması gerek

lidir. Bu özelliğiyle söz konusu raporlar kullanıcıların 

dikkatini çekerek gerekli önlein.ıeı-•in allnınası yoLında hare

kete geçirmeye yöneliktir(21). 

c- Sor11mluluk Kontrol Raporları 

Sorumluluk kontrol raporları işl-st:ı1eni~ örgüt yapısı 

içerisi:ı.deki yöneticilerin sorı._,m.ıuluk alanları içerisinde 

kendileri tarafından kontrol edilebilen hasılat ve maliyet 

unsurlarına göre yöneticinin başarısınJ. değerlemel: amscıyla . 
kullanılan raporlar dizisidir. Bu raporlarda da faaliyet 

ko nt rol rapor ları h da o lduğu gibi fiili bilgileri n öncede n 

belirlemrı-iş standartlarla karşılaştırılıp farkların bulutlma

sına gerek vardır. Sorumluluk }:ontrol raporları i-]letmenin 

,bünyesindeki, her sorumluluk biriminin 7öneticisit"ıin kendi

sine verilen amaçlara ulaşması sonucunda işletmenin teoel 

amaçlarına ulaşacağJ. anlayışına dayanır(22). 

d- Analizler Sonucu Elde Edilen Ra~orlar 

Bilanço ve gelir tablosu aracılı~ı ile sunulan bil

giler yöneticilerin alacağı k:ırarlarda doıirudan lnülamlma

ya hazır değildir. Bunların işletmenin mali duru~;n~ ve faa

liyet sonı_cçlarını gösterecek anlamlı bilgilere dij~ıüştürülme

si gerekir. Bunun için bilanço ve gelir tablosun~n analizi 

söz konnErt:dur. Bu tabloların a::ıalizi onla:nn içerdiği muha-

(21) ~jCEL, s.32-33. 
(22) A.s.k., s.34; üSTthr, s.243. 
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se be bilgilerine dayanan bazi he saplamahırı n veya yeni bazı 

raporların düzenlenmesi şeklinde yapılır(23). 

Düzenlenen bu raporların veya tabloların iç raporla

ma sistemi içerisinde yönetim organlarına Eılaca1rları karar

larda ı<:ullanı lmak üzere iletilmesi gerekir. Bu raporlara ve

ya tablolara örnek olarak karşılaştırmalı bilanço ve gelir 

tablosu, net çelışma sermayesinde1ri değişim tablosu ve oran

lar gösterilebilir. 

Mu.b.a se be bilgi si st emi nL1 kap sa mı 1cont< su nda1d bu a

çıklame larımı zdan sonra modern işle tm.e lerde muhasebe bilgi 

sisteminin işlevlerini Uç noktada toplayabiliriz: 

- İşletme faaliyetlerini zEmo:,rıında ve tarr: alerak iz

leyebilmek için faaliyetle:ı;-le ilgili verileri derlemek, sı

nıflandırmak kaydetme~ ve belirli zamanlarda istenen sonuç

ları çıkartmak(Bilgi işleme işlevi) 

- Etkili bir plan lama ve 1rrJ nt rol içi r: gerek li bi lgi

leri hazırlamak ve değerlendirAek(planlama ve kontrol işlevi) 

-Yöneticilerin hızlı ve doğru kerar alsbilmeleri için 

gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ~le~mek(karar 

işlevi) 

Muhasebe bilgi sisteminin bilgi is;leme işlevi dahc: 

çok r~tin haline gelen işlemleri kapsa~akla birlikte, özel

likle bil,?;i işleme teknolojisinde son yı llarda izlenen hız

lı gelişme muhasebe bilgi sisteminin planlama, kontrol ve 

karar işlevlerinin etki:ı . .Liği.ni geniş ölçüde arttırr:uştır. 

Çeşitli amaçlar için gerevLi oları muhasebe bileilerini za

manında ve tam olarak sağlayemayan ve b~_ınları .istediği açı

lardan lnzlı bir şekilde değerlerıdiremsyen yöneticilerin ba

şarılı olmalerı tesadüfler dışında olarıa:-csızdır. Iviodern iş-

( 23) Sabri BEKTÖRE-Ferruh ÇÖMLEK Çİ, lVIali Tab lo lar Analizi, 
(Anadolu Üniversitesi Eğitim Saglık ve Bi linsel Araş
tırma Çalışmaları Vakfı Ya.~'To:71, Eskişehir, 1989), 
s.4. 
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letmelerde bilpisayarların öz2lli~le m~hasebe bilsl siste

minde ço\ ar:açlı kullanı lması, muhasebeyi önemli bi:~ bilgi 

kaynağı clı_ırum.t.:na getirmiştir. 

Bir işletmenin amaçlarına ulaşebilm2sir,in, o işlet

mede iyi h.:rl;louş ve iyi işleyen muhssebe bilgi sisteminin 

var olmasına büyUl< ölçüde bağlı oldıığun'c; söylsyebil:'_.riz. 

IT- Kİ·:r 1 L;::;R,DE riiUHA SEBE BİLGİ Sİ STLL:I :Jİ 

ÇABALARI 

Ü . 
H::eEıızde son kırk yıllık dönemde KİT 'le.!'irl ekonomi ı-

çindeki etkin liklerinin giderek artma sı !U ~1 yanı sıra bu kuru

lu ş laruı yenide n düzenlenmesi ta rtı şma la :rı da sU.re'' li o larak 

güncelliğini korumuştur. KİT'lere ilişki1. yc:.yınları .incele

diğimizcl.s ülkemizde KİT olara1: rıitelendirilEbilsceı: ~curult<ş 

sayısının 240'a yükseldiğini gör:-:-ıektey:Lz. Bu kurı_~Lı~:lar yak

laşık 4600 işyerinde tarım, madencilik, iDelat, ener~i,hiz

metler(bankacılık, sigortacılü::, ulaştırma vb.) gibi çok 

çeşitli ssktörlerde faaliyette bulunmaktadır. KİT'lerin ~Urk 

ekarıo :rrLuL1.de'ld ,yeri ni ise şöyle özetleyebiliriz. 

KFe'ler milli gelirin 5;_lO'um.ı, sa:".:=:yi seı:t::ırLl.rıde'{i 

katma de~erin% JO'unu yaratmaktadır. Tarım dışı sivil is

tihdamın% 15'ini sağlama~ta, Ul~emizde\i yatırımların yak

laşık% 30 1 ~nu gerçe~leştir~e~te~ir(24). 

KIT'J.erin TUrk ekono:nL:ı::inde1ri ön~crL ve asırlıGı ne

deniyle bu ~uruluşların, Tlirk ekonomisine dsha ia5l9 katkı

da bul:.ınması, verimli ve karlı çalışcıalerı:n sa~larc.<."~c am.e

cıyla ye eliden dUze nleme çalı ş r.ıs ls rı 1960 yı lı nda ':1. bu ya na 

sUregeL1ektedir. Yeniden düzenleme, ırur'-ılı.:;şların ar:ısçlarını 

( 24) Özti n AKÇÜÇ, "KİT' lE?r~ n. Bugi.i nkü So::-:'_' rıla!.'ı .. v:s ç~;zum Yo 1-
ı -- il KIT 1 IER GEL~ -, .. , ·~· '""' ----~- 1 A PI .,.,., ,....,- rr __ ,. Y -,TT t RI . 8.L1 1 , J , ..L~f1L~J.. ~::ı\.)t_:_:l:.!J.t\.1-t . \ D __ ··._/.J~Ui·;_ l_;;·~-\ ' 

Istanbul Universitesi Fa~-::Tltesi Ya., .Lstenb:..ıl, 1981, 
s. C:~-. 
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ekonomik gere1rlere uygun bir '}el-:ilde garçet-lsştiremedikle

rinden, hu1ruki, mali, ekonorni k ve or€·at1izeE~'on ycıpılarıyla 

yönetim ve işletme raaliyetlerine ili:; 1dn yC:8tecı ve ·ceknik

lerdeki aksayan yönleri araştırarak, iyileştirme çarelerini 

tesbit etmek ve bunların uygulanmasını s~-:ı~;lamcı\: anlayışıyla 

yapılmıştır(25). Bu anlayışla 1960 yılıncian itiba::-:'et1 çeılış

malara ba?lanmış, çeşitli dön~mlerde yeniden dlizenlase ko

misyanlc'rı o.luşturularal<, öncelikle sor-mlar tesbit edil

miş ve çöztim önerileri geliştirilere~ uygulamaya çalışıl

mıştır. 

Aşağıda, KİT' lerde mevcı_;.t muhasebe bilei s'isteminin 

bugünkU durumunu ortaya koyabilmek amscıyla yeniden dUzen

leme çalışmaları çerçevesinde KİT'lerin muhasebe bilgi sis

teminin iyileştirilme~i amacıyla yapılan çalışmalar ince

lenmiştir. 

A- KİT' IıERİ YENİDEN DÜZE~TLELE KC!::İSYOlTU :Cui:l"ZI.-=1T'03T:T 

ÖITCEKİ ÇALIŞMA LAR 

KİT'ler Uzerine ilk çalışmalar 1960 yılında başla
mıştır. Ç~ılışmalara öncelikle yasal değişi~rli"-'larle bcşlan

mış, 1938 yılında çıkarılan 3460 sayılı Kanun ;UrUrltikten 

kaldırılc:rEik 440 sayılı Kanun kab~l edilmiştir. 

KtT 'lerin Türk ekonorıı..isirıdEki geli:Jsslsri ~":'ir.;.ı s ında 

bu K-urulrışların durumu TUrk ve .J-sbancı uz:n.anhır taraf'ından 

incelenere1~ verimlilik ve karlıhkları:ı:ı. a:cttırma,~ yohında 

tekliflerde bulunulmuştur. İnceleme ler sJrll cu ~ıde, gereksinme 

duyulcın mal ve hizmetlerin sağlanması, iş ala~ları sçılması 

(25) Şakir SAGBİL, "KİT' lerde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve 
Veı":Lt'.liliğin Ölçülmesindeki Rolü" V3Rİi\:LİLİK ACISilC:AN 
KİT'LE~RİN YE1·JİDEN DÜZEN~lJliESİ VE G3'1~TIRILM:2;SI, M.P.M. 
Ya • :tö : 1 19 , A nkara , 19 7 3, s • 2 3 O • 
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ve devlet maliyesine Jratkıde bı_ıhmulması ;,-ö~ıL~nde~ı uu ku

ruluşların etkili bir şekilde faaliyette '__.L_h:nmsL:::,ı:un 

önemli ~ir unsur oldu~u anlEşılmıştır. 

154 Sayılı Kanun ern:ri.gere~i yapılatı Uç e.;-lıl<: bir 

çalı şma sonucu nda "Türkiye İktisadi Jevlet Te şekk:.~lleri 

Haldeında Rapor-1961" yayınlamn.ıs;, söz koL1.usu reıpord.a mali 

işler ve u'chasebe yönlinden şu soı,1..:ular ortayc:: ko:ı~ılc,Lş

tur(26). 

Kit'lerin finanseten tsrzı tutarlılıktan ve l~zun 

devreli bir plana uygun olma1cten __ uzak-tır. 

_ - Asır borçlanmalar tsşskküllarüı s·:::rrr.ayel::'r:;_ veya 

yıllık ciroları ile orantılı ol~eyan faiz yL~lerine ve do

layısıyla ~aliyet artışlarına yol açmıştır. 

-Yetersiz işletme seroayesi ve V2?j~siz J0:ıatimi, 
• "" 4. . .... 

teşebbislerin likiditeleri ve karlılıkları uzerın~s olumsuz 

etkiler yapmıştır. 

- TeşebbUslerin bir ço>-:u sçırı s·~cı~:, Sjır:::. :~E\pasite 

ve teçhizata sahip bulunmaktadır. 

- TeşebbUslere ait faaliyet son~çlarının tesbitine 

yönel ti L::.is; muhasebe u su 1 ve te~c r.i\:- l·2 ri ::: )::::. 1-' v-::: '.-:.s::. n bu lt;:ı-

k ' " ı ı ı . ı· , ' 1 ı . ' ' ı ma ma 'G a 1-.:r;r ı ı r ve verım ı ıJ r~ 2 2:'l c:;.8 ,.- :-ı ~:e s~:p lara ba-

karaı:- k3nj_n yargılera varııc-ce:u:::c:tadır. 

-Yetersiz bir muhasebo bil,;i si::>"~ec,i yö.~çci: or[a~

larınıtJ. ':s:;:ebbiisleri gereği t.~ibi ı--ontrol -::c::oilrr:e o-l.::.:Qakla

rı nı o r-e 2 C:~''' rı 1ra 1 dırmak ta dır • 

Ss,;nlan bu sorunların qozUlmesi içinde yine aynı 

raporda 2~:;ağıdaki önlem ve öneriler ileri s;Jri_~-1tnU::_itllr(27). 

- KİT'lerin her birinin mali reorganizasyon planla-

ı . ı .. ı...,]' ı . , , '. 
rının, sorneye gere sınme erıtı_:uı ve .ır_3:JD.esı ete LLC.tal olmak 

(?6) D P n r.-l·haso'oe U'"u11cr-'···'"' _ a o ..L t ' l',i .ı . ~ , O - - ~ .!.. . !.-. Li. o o o ' 

(27) D.P.T., Muhasebe Usuııeri:ı.in ••• , s.25. 
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'üzere, ho::.zırlanması için ma liye ve mul1asebe uzmanlarJ. ile 

diğer uzma~1ların l<atılacal<-ları bir heve:t 1 CLTt..;lr.ıalıriır. 

-Tartışması yapılan mali ~eorganizsayon planları

nın uygtllDtl<'bilmesi için lvialiye :Eal<e:nlığı bUnyesincle oluş

turulacok bir ofis içerisinde, özel ~onisyonlar toraiından, 

teşebbii.s "1'2VCUtlarının değerlstmesi, aşırı 2t01<", es:ırı '!(c.

pasite ve teçhizatın tesbiti ve elden çı 1 ~<:ı:::.~ııır.ası t t,:;~çb

büsler arası borçların tasfiyesi ve bu ~onuda uy~ulsnecak 

sistemlerin .belirlenmesi ile gere~ görUlccek di~er isıev-

lerin incelenmesi sağlanmalıdır. 

·ı.i<=>l_ı_-'ve B!'>1rEınlı1:·ı 'ou ç:ro]ıc::·;,a~l<-·rr ı,,:~·ı, ol·,·-~·c,1- I'st:.:ın-.... ~ v .._., s __ , ~ ":!il._ ~L-- c u ........ ~ .... -...ı. ~_ ......... ._, , __ 

bul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme İktissdı Ens

titüsünuetı 11 IVIuhasebe Prensipl:ori" hak 1<J.ncla bir ~a~::orr~n ha

zırlanmasını taleb etmiştir. Znstitü tare~Cınd.an "Ka:ı1u ik
tisadi ~eşebbüsleri Temel Muhasebe Teklif ve Tavsiyeleri" 

adlı rapor hazırlanara'Jr Nisc:ıtl 1962 de Lf::l:iye Ba'~stJ.lığına 

sunulmuc:tur. Raporun ticaret, ssnayi ve madencili 1
-: sektö

ründe ç::ü1ş2n KİT'leritl muhasebe sorunları temel ol:.ı.~1.2rak 

hazırl::n:nasına rağmen yapılE:n ts 1~lif ve \.:.'c,erilerirı aynı ni

teliklere sahip karma ve özel teşebbUsler teratıcCan da uy

gulan:=ıb:Lleceğine işaret edilmi,_;d;ir. Eu :t'2pord.a belirtilen 

üç sektör için gelir tablosu, bilanço, satılac malın mali

yeti ta:.;ıosu ve sermaye hesapları tablost~t:ı.a ait tipler ge

liştiriltıiş, önerilen sistemin ana hatlarıyla birl.iı~te, ge

lir t2bl.e:.sı; ve bilançoda yer alc:.n kc.:le:nlcrin içeri1::leri ve 

bunlara :~.i_t bc.şlıca değerlerlle ~~r~rı..terr'.leri açılrla:.-:!.~:-.Q:;.tır(28). 

Enstitti tarafından hazı~lenan ra)orda yer nla~ öne-
·ı d .. ı· . h ı l ı . . ı rı er e:--ı E~1 onem ısı, mu aseoe a_c..tnr~c...a oır gene_ 

ile tii:n yurt ekonomisini gözet.":t: temel çc:lı~·r:'a ve 

çalı şma 

:::raşt ırme.-

la.l''ın yapılması, KİT'ler ve ihti.;rari ol~:!.'::::·: cla Ö'3~1 ve karma 

(28) yi_i1,~sel KOÇ-YAIKIN, Tekdüze~ı I,,l~hasebe Sistemi ·ve TUrkive' 
del:i Çe. lı şmalar' (A nkar<:'i u~ü VE:rsit 'r:::i ~j-]2. 831 Bilgiler 
]1a 1 ~ülte.si Ya.No:386, Ankz:n·a, 1975), s.43. 
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te şe b b:J.s :ı. erin muhasebe sis ter.1leri ni 1-ap :sa ya rı b ir tel<:<il.ize n 
' ı .L l . , ı nesap p c:ını~-~-n yapılması içirı, ;-~r:i:;}vırm6 e:ru,::;u·ı_ıtı o_ı_ı...,;;?-;:;u-

rulmasın_J. :_:rıgören öneridir. Ay--.r.':.ca belli bir hesarı ;;lanı

nın ya)ılıp berıimse~ımesi:--_den :octı_re .:;a b,·oliı1 li za~~ı,;ı arc:ılık

lar:ı. ile g~)zden geçirilip ge:re':li cit.'z::ltmel~re ~;·c,'Ji tutul

ması ZO:!:'i..nhılu'l< olara'!< görillmLi:}tUr-. I~apc.r·clc. sertifi1·,::lı ya 

da yemiLıJ.:i ~~:ı-hasiplik mesleğLı.it::. 'riJr\-iy~ .;;;art v.2 ,_:__coı'c::l:.:si-

·nı·mıe·i ~., d~· ı· t•-,.,·Jc .. ..: r c• -ı~ ··-"--1-'-"' r_ d"":ısır:. c.n ge ış ı_._ı .. ne:·j __ crr~·.:::cıy __ ,:: :.,:~-<:-_..:.. 

kurumls:::':ıt: kLtrulmasının teşvi~-~ edilmesi ~L öng:~-ri_ilıi.~L;tUr(29) • 

. BU±T:-ı bu çalışmalarda ::!.:czlenE::ı husus şudur ki, eko-

önem ta3ıyan muhasebe bilgi sis·c,3:ııinirı v·2 bu al::ında h:Lz:c~et 

verecek rıı.ıb.ase be ci leri n tek tip !Jir hesap )lanı u_y gulameı la

rı yanısıra muhasebeciliğin yasal bir mesıeı.- olar::ı~;: oluştu

rulması istenmiştir(30). Ayrıca r::-;_~hasebs ~J:Llgi sist2minin, 

yönetim srscı olarak tekdUzsn ~ir h~sap pls2ı ile ~livenilir 
\fe r.r;n·-·:ı~,..:ı~' • ı,.,~t 1·- '~· 1 ·ı . .; ,-,.-·-~·ıı:ı a z.c ... l-<:t; __ J..l<..Lö yerıne u aç ırl._.-:ıil .... ır Ol.!..ô~- ,.,a~ -ill b.iz~n.eti 

g öroesi_ ~~~ı~ından geıı·ştı·ı·~~~~qı· r~r-vı-:ıi~i <__,J, -1~ J>o- ~ ..1 .: .. . l_..._ ... 'J ·.:::. '-' c-. --- ...:--..:::..... 

tur. 

Yscıinli muhasipli1< dışınc.a ~~alen 1 :o~'!.vla:r, l962 __ yılı 

sonlaruı<la T.B.II.M.sine suc.;:L:'ı "İktisacl:i . .Jcvlt:Ot T:e}sl-::kUl

leri ve İştirakleri Hakkı ndaki Kanun Tasarısı "nın gerekçe

lerinde yer almıştır(31). 

B- KİT' LERİ YENİDEN DÜZEHL3LIE KQ?;Iİ sYOlTu DÖHEMİ 
ÇALIŞMALARI 

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Ko

misyonu 21 Mart 1964 tarihinde ylirilrlU~e giren 440 sayılı 

( 29) KOÇ-YAIKI H, s. 49. 

(30) Çeti;·~ Ercan KİP, Tekdüzen Muhas~be Sisteminde Genel 
Uulı~e, Uygulama Ornekle.ri.vle, (Anlc-ara,l936), s.42. 

(31) A.[.k.~ s.4J. 
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"İktisad.i Devlet Teşek!külleriyle r.:Uesses,:;l•;ri İştiralder 

Ha'k:'lrı ncla Kanun"unun geçici bil'Lıci r.ı.addes:Lr:.deki hLik~~rr:.lere 

uygun ola:cs'lr 'lrurulmuştur. Koı::ıisyon r~=aliyc ~a\::.;rılıkı:ıs bağ

lı olCG'"ik, Y1.i1rselr Denetler:;ıe :i{un:h:, D.P.T, Ticarat Bakan

lığı, ve Devlet Personel Dairesini temsil ederı liyelerden 

kurulmuştur. Bu komisyonun görevlerinden biri de "?:Iuhasebe 

usullerinin ıslahı ve yeknasakla~tırılması içirı esaslar 

tesbit e"G:.:~ek" şeklinde belirtil::•i ş, bu görev komi.syo~ı bün

yesir,de ol~_-.ş.turulan "Mali İşler ve r.:uhasebe Grubv 11 "-ıa veril

mi ştir. 

TJali işler ve muhasebe grubu, mu2:J.::ısebe usı..~.llerinin 

ıslahı ve yeknasaklaştırılmasına ait görevi ile ilgili o

larak mevcut muhasebe sistemine ait durumu n sap ta nma s 1 i le 

işe başlanuş ve bu etüd sıras:ı.:1da 154 sayı lı kanuna göre 

hazırlanan raporlardan yarcrlanmıştır. Duruoun ssptanreas1 

so·ıucımda rr.evcut muhasebe sistef!lindelri a1rsa 1-~lı t::lar tssbit 

edilmiştir. Bu aksaklıklar ana hatlarıyla ştyleJir(32): 

- I:~uhasebenin temel kav:.:.s~-::lsrı ile ı:rerol 'ro:ıbnl ı:ro''r-r..:;; ~ ... _, ·~~ V- c 

müş muhasebe prensiplerinin U.]gulam.sda ~<c::·_,::r:ıen yar alr.ıarr:a

sı veya yetersiz uygulaD~ası 

-Yeterli ve tek bir rapor siLter,-j:-:<~, r;ere1-::st~~~1ele

ri karşılacrıe.ktan ve işlevle-ritıi y::!rine g[;j..;ir·:r-eıde'l çok uza'<: 

bulunması, 

- Eesap planı ve muhasebe sulleri ile aavc1..i.t rapor 

sistemi aı·e sı r.da hiç bir i li ş ki bı_; lunmer:ıss ı i le r:ıe7cı...ı-G kayıt 

sister:ıin~.n yavaş ve kesinli1r.te~ı uzaı- olrı<~E.ı"ır:ı, rn.t:.tc:sebe 

sistemi tarafından sa~lanan bilsi ve raporların etkili bir 

yöneti.:ı aracı o lma sı nı bü:yUk ölçUde enge1J.emçsi, 

- ];inansman ve muhasebe sisteminin, karar ,,erme ve 

denetlerı:.e alanıarındaki bazı öne::ıli hizmstlerin sa~J.anıl

ması'1dan t::1mamen uzak bulvnr:ı..ası veya yetersiz bir ,,eıdlde 

geliştirilmiş olması. 

(32) İKr:cİSADİ DEVLET TEŞEKKULED.İ YE:TİD:·~=r ::::üz:ng~;3 ICX:İS
YOHU, Ge ne 1 Rap ar, ( GUne ·':5 ~.Iatba ası , .Ank.s.ra , 1968), s .83. 
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- Mali işler muhasebe ve_l~ontrol ö:rgUtleriüı faa

liyet alanları nın çok dar o ıs~C'~::.': belirle nınesi ve ö.kmli 

birçok cörevlerin bu örgtitlere ait taaliyet alanı dışında 

bı ra'ln lması , 

-Çeşitli teşekkUller ar::::ısında, :r..uhasebe ilkeleri 

ve uygulaiL.c:lsrı ile rapor sistemlerine ait yöntem. vs uy

gularrırıl;:_::'::ı.nJ.rı birbirinden farklı bulurı.JU.ası 

- Teşek1<üllerin mali işler ve mı:ı.lıssebe örgUtlerin

den talep edilen raporlar ve bilc;iler 1-'"0rl'_~sur_da ilc,ili Ba

'kanlı'kla:::- ve çeşitli merciler arasında1·d koordinesyanun ye

tersiili~i ve bu durumun teşekklillere ge~~finden ~azla iş 

yü1<lenmesi~e sebeb olması. 

-Birçok teşekkülün yapısının moder~ işletmecilik 

prensiplsrine uygun olmamasını tl mı_;has-:;bs faaliyet lerinin 

ve rimi ü~sri nde o lums11z et ki ler yarst ı:ıesı i le yeterli bir 

muhasebe sister.ıinin kurulmasına engel te5kil etr.:ssi. 

Bu bulgulara dayanara'"' L.ali işler -ve ra:hs.ceb:ı gru

bu tarafı:ı.dan hazırlanan çalışma proğrc:nınd.a, bu 1-o:ı.1;da 

daha önce yapılan fakat beniosenip uygulG~~ys konulasayan 

teklit• ve tavsiyelerde göz önünde b,_üundtır;_;lmı..ı;-':;ur. Geliş

tirilecei~ rcuhasebe sisterni yö::s tici ler ii::. bil.:.::..i gere\:sinme

sini gFt1;i_ c;iJnUne 'karşılayacak sahipler ve kredi verenler 

ile denetin görevini yüklenen devlet daireleri ve diğer 

kurulu::;,:ı lcırı n isteklerine uygun bi lgi leri s.ağlamayJ. t~~,"'cle f

lemiştir. Diğ;er taraftan 1ramu sektörünün e 1-co:ıor:üm.izdeki 

bUyti1c raJ.ü ve örnek tutumu itibariyle hezırlanıLı standart

ların özel sektörce de benimsensr:-~1; uysulanabilecszi göz

örılinde t-ı.:tulı:ı.uştur. 

t:ali işler ve muhasebe crubv t.:ırs:fınden sapta:ıan ça

lı şma pro;':f:ranu nda ele alı na cak korıular şu başlı 1(lar altı nda 

toplanr:u~:tır (33): 

(33) D.P.T .. , :Muhasebe UsullerLün ••• , s.42. 
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- ?.Iu}ıasebenin temel ka vra !:'ları iJ.e gene 1 1<:a bul gör-

mUş muhc::sebe prensipleri; 

- Yekpare rapor sistemi~ 

- Te!t:düze n hesap planı~ 

- Maliyet prensipleri, usul ve -'ri:sulamaları; 

- Bütçe si E te mi; 

- Mali Analiz; 

]'iyat seviyesi değiŞmeleri; 

- f'tTali işler, muhasebe ve 'k-ontrol dairelsrirün orga

nizasyonu; 

· - Terminoloji; 

- Mevzuatta yapılacak de~işikli~lerle ilgili teklif 

ve tavsiyeler~ 

Bu proğramın uygulanması sonucu hazırlanacak tekdU

zen muhasebe sistemine ait el ki tebı nın; r:1uhasebe tern.el 

kaYramları ile genel 1<-abul gördi.ş muhasebe pren3iplerini, 

yekpare =~·apor sistemi ve tekdüzen hesap planını kapsaması 

planlanım;:tır. Çalışma proğrarrunda belirtilen ıronuL:ırla il

gili görevler mali işler ve ım..:hssebe. grubu içi nde kurulan 

ekipler tara:i.'J.rıdan yürütülmi_iş ve proğramın 1,2,3,9, ve 10. 
bö lUnlerine ait çalı ş ma lar hs;nen baş latılmı :;:tır. Ekip ler 

tararından yapılan çalış~alar sıresında Türk, Amerikan, 

Fransız, Alman, İngiliz ve 'kısr:_etı Itc:lygo_ IJiteratL::r:-~5;1den 

yarar la tulnn ş, bu memleket lsrdç1d muhasebe ile ilgili mev

zuat ve u.;:; ulama lar ince le nr;ıir;:tir (34). 

Sa}_Jtaı1an sorw1l2rın çözUmlenehilr·Esi anacıyle 1968 

yı lı na lccırJar çalı şma larda b'Jlı.:ı na ::ı. 1-<o~ü syo n, 

- ::.:uhase.be usullerinin ıslahı ve ye\:nasakla.]tırıl

ma sı ( Gi:r~L ş ) 

- I\Iuhasebenin Temel Kavra~:ıları ve Ger,el Kabul Gör

mUş Muhassbe Prensip+eri 

(34) KOÇ-YAL~IN, s.52. 
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Rapor Sistemi 

- Tekdlizen Genel HesaıJ Planı ve Açı~(lar.ıc.lerı 

- Ge ne ı Rapor 

- IJali Işler Muhasebe ve Kontrol Daireleri:ıi~ı Orga-

nizasyonu 
- TeşebbUs Bilançolarının Yeniden Değerlerr..e Yoluyla 

DUzeltilmesi 
Bilançoların Yeniden Değerlenınesi lle İlgili Özel 

Raporlar 
- İş Değerlendirme El Kitabı 

- Terimler ve Açıklamsl~rı 

- rersonel Çalışmaları 

:Başlıkları ile sunulan ll adet kitap ve kitapçık ya

yınlamıştır ( 3 5). Daha sonra u,y gulamay a konu la c ak o lan Tekdü

zen r.Tuhsssbe Sistemi Ve Tekdüzen Genel Hec;ap Planı '-:ygulama

larının te:Deli bu komisyonwc çalışr:ı.aları sonı.;;cunda olı..~ştu

rulr.ıuşt'J.r>. 

C- D.P.T. T.ARAJnNDAi'J YAPILA:LT ÇALIŞI<L4T_ı_:\R 

1968 __ yılına 1<-adar çalı~~rr:e:l;orım s:_i.:"'c.üren Iktisadi 

Devlet Te~ek"l<Ulleri Yeniden DU3enler!le Ko~~.isyonu dc:~·ıtılmış, 

bu korrıis~"onda görev alan uzr:ıa:ılarda:J. ba3ılc:~r'ı D.?.T. bünye

sine alıt'!.2.T2k Koordinasyon Daire sinde Yer:.ic~e:J. DU.2.e :1.leme gru

bu olar::.!l·: görevlendirilmişlerdir. Grup o e:Une kac'.'3l" .yapılan 

çalı şma ls ı' ı uyguhtmayı amaç la nu ş tır. 

Ye ıiden dUzenleme grubu bu e;m.açla .LPr olar::ı)r DUzen

leme Ko mis von u ta ra Il nda n ha 31 r l:.:ı na n 11 TG 1çdi;:;~c; tl Euhase be 
" 

Sistenü" ile ilgili kitapları incelenme1: i5.zere Ba 1.:-c:nlıkla-

ra, KİT~lere~ ytiksek ö~renim ~urumlarına, mesleki 1c~ruluş

lara özel sektör müesseselerine ve diğer ilgili \T~C''-ınlara 

(35) KİP, So46. 
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gönderr1"!.i3tir. Aynı zamanda elE:~tiri ve e.;örij;ıleri bildire

cek bir de anket formu gönds::_"'j ı_Jüştir. 19E>3 yılı pı"o[;ra-

mı İcra PlaQıQın 160 sayılı tedbiri, K~T 1 ler içi~ h8zır

lanarı 11 TskdiJzen Muhasebe Prerısip;eri vs Usc.ılleri' 1 ile il

gili bezı İ.D.T.lerinde, D.P.T.nin 1(0ordinatörlü2,ü ile il

gili Ba~anlıkların işbirli~i altında denefue uygulaınslsrı

nıtı yapıLn<:ısJ.nl öngörmüştür. :Jı_ı_ tı..ygulaı::-_::.1:~:."'8 ai·t; soLL:çla

rın değerlendirilmesinden sonr~~ sistemin tUc;ı Kİ'l:'lere uygu

lanacağJ. belirtilmiştir. Yenirlen dUzenlems grubu bu tedbir

lerin bir gere~i alErak Azot Sanayinin Kütahya Azot işlet

melerinele bir pilot uygulams ys~)rrn ;;tır. 1969 yı lı so nl~rı n

da anket sonuçları değerle ndirilerev üst ;:rön2 tici ls::: ve uy

gulayıcılar için 5 günlü'!..-: bir seminer cLzenlenmi3 ve sistem 

bir defa da sözlü olarak belirtilmeye çslışılnuştır(36). 

1970 yılında Tekdüzen ~~hasebe Sistemi ha~kında ya

pılan eıeştirileri ve önerileri de~erlendirilip bir sonuca 

bağlamak üzere D.P.T. bünyesirı.de Tetlriı.:: Kor:~isyorı;.l :cı.~:::-ıürrıuş

tur. Komisyon daha önce yapıla~: ankettet1 ı::~otn;ç alınar:aması 

üzerine il-~inci J<ez anıret düzenL:c:iştir. Bu ankete_ ilişkin 

so nu çlar konisyan tarafı nda n ::lt.<"~ er le ndirilrrü~, Tel::•-'.Uzen I.:Lu

hasebe sisteminde özlü de~işikli~lerin ya]ılmasının gere~

li olma~ı~J. sonucuna varılmıştır. 

21 r·,Tayıs 1971 terihir..de Bal-snlar I\:ıırvlu~vn 7/2361 sayı

lı kar2ı"ı ile Başbakanlığa ba;ıı "Kamu İ'\.,:tisDJ.i Ts:~ebbUsle-

ri Re forn Komisyonu" kurulmut:;ıtu.r. Adı ge çe :ı karsrda Reform 

Komisyoh'-l "KİT'ler ile ilgili -=:efcrm:arı 2_:erçe 1c:!.e?tirmek, 

özel li~(le l:urı.ı lv ş ları n karlılı1c ve verim. li li k ilkeL= ri ne ve 

modern işletmecilik kurallarına uygun clarc::ı_r ett·Lı bir el<o

nomik va m2li denetim altında calıRmalarını sa~layarak 0ir 
~ ~ ~ . 

• t · 1: t • k !f ~ •• 1· d • • J • t • R n ı sıs em ,ze_::.;ı ırme.... 1..e gorev_sr;. ırı .mış ır. erorm Ko-

misyon~ \endisire verilen görevlerle ilgili çeşitli alt ko-

(36) KOÇ-;;.AIKIN, s.82. 
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misyonls:t: kl'rulmuştur. Bu kos~:i.cyonle:rdan biri de 11 Tekdi.iz;en 

Muhasebe Sistemi Uygulama Komisyo Qtı" dur. Komisyon yaptı sı 

çalı şmc;lc:.rla ~ekdüzen Muhasebe SisteJ'.ini ~ie TekdFzs!-ı i-:Iesap 

Planını uyculanabilir duruma gst:.rmi~tir. 

440 sayılı Kanun uyarı l'.:.ca rıuhasebe usı..;llerinL-ı_ ısla

hı ve yeluıss&K-laştırılması çsl:ışmelsr Y.::atT.!l'- n J·ayırrundan 

dört yıl scınra bitmiş, uygulatTt2ya giris; y::ci yıl so:c:-!:'5 müm

kün o lrı.ı;_':)'cu:r> Sistemin kurulması ve işlem;:: si açı3ı c. dan ge

nel rmıhase be ve maliyet muhasebe sit- i n bir li ı-te yürUtUlmesi 

gerektiği halde uygulamada çı 1<-.::c ak önec-ili sorvn lsı ... ı n daha 

dar sınJ.rlsr içinde çözülmesini.n sel_l8G.L18BJ. yt:rıü::ı.c~3~1 sadece 

tekdüzen. genel muhasebe uygulacnc:sına 7. 7.1971 tarih ve 

7/2767 cayılı Bakanlar Kurulu Karsrı ile toplam 27 KİT'de 

1972 .:r·ılı başından itibaren uygulamaya bc:şlonılr:ıı;;,:tır(37). 

TekdUze n muhasebe si s t'3rrd. nir' sa de ce ger:2l muhasebe 

için uy ~::u.lanmas ı , sisteme ge(; iş dö-nemi açı sı r:.da :ı ,:y-ar::T lı 

olmuş ise de, ır:aliyet ve maliyet e ilişY.::irı :::-:ider, nasraf ye

ri, soru:.ıluluk merkezleri, soT:ç hesaplarınırı belirlenmesi, 

faaliyst et~inli~i ile yönetim ve kont~ol açıl2rındfn bUy~k 

boşluk.ı.El' oln:uştur. TUm ekonordk faaliyetlerin de~erlendi

rilmesi ve ölçUlmesi açısınden maliyet ve oeliyete ilişkin 

belirli }::avram, esas ve tenellere dayı::ndı:eılması ve muhase

benin tür:ıUnü 1-rapsayan bir sisteme oturtulm2.sı gerct;i ortaya 

çıJrmJ.ştıı.--.(38). 1972 yılından s::cra Kİ·r•ıere ilişkin reform 

faaliyetisrinin D.P.T.Koordinatörlil~ü altında yürUtUlmesi 

ve Te 1cclU.zer_ı_ muhasebe sistemj_ ilgi.li çal:::.~:malarJ. sijr(Lür:ne1<

amac ı yle=. tıD. P .T. Tekdüzen I1,J:uhe.se\ı E Kaorc_Lıssyo n D8 vatılı ih

tisas Ko:ı~i.uyo nu" o luşturulmw:; h~r. İhti s2s Ko misya lll: 1972 

(3 7) Kİ?, s. 46. 
(38) 
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yılında::ı i·cibaren 27 KİT'de ı_ıyz;u1snc:n tekdüzen rrııJhaseoe 

sis terni tı:L n uygulanma sı nda ka c:;;ılc_şı le cı sarı n 1~arls il;ili 

olara~..-: bu teşebbüs..i..ere danışeı1.s.:ı1ıı-:- görevi ya;Jcrken, ı)lan 

ve proğrE.r:üara uygun olaral.< tskclUzen m8L,;,ret ve b1.:_tçe sis

temi ile ilgili çalışmalsrı yüri5.tmUştür(J9). 1977 y::ı..lı ba

~ından itibare~ de KİT'lerde Tekdüzen muh~sebe sistemi i

çinde rrwliyet muhasebesiyle toplu telrdi.tzen :L:.:hasebe sis te

mine geçiJ.ıni ştir(40). 

D- 1980 YILINDAN ı::>Ol~RAKİ ÇA::ıi ~Iv.ALAR 

1980 yılı KİT'ler açısından ön2mli yeniliklar getir

miştir. 1980 yılına kadar KİT ürünlerinin fiyat tesbitine 

siyasal tercihler sonucu müdahele edilmiştir. 24 Ocak 1980 

kararları ile KİT'ler•bu kom~da serbest bıra,nlmıştır. 12 

EylüL 1980 'den sonra Türkiye' de yöne tir' ve :fa pı so r~_-nunu 

çözmek ac.ıe:;cıyla yapılan çalışmalar KİT'L:::::-i de kapsanuna 

almı3 ve bu doğrultuda 1983 :;rıl:::..nda 20 yıl yUr:..~rliikte kalan 

440 sayı lı Kanun yüri5rlükte n ka ldı rı ler ;::,ı_:: 60 sı=:. yı lı KHK ile 

KİT' ler ye :ıiden düzenlenmiştir ( 41). 

1983 yılı içerisirrde 60 sayılı KillC, 2929 sayılı Ka

nunla kctn'.':ıieşmasırıa rağmen, TU.rkiye'nivı. siyasi _yapısıı1da

ki det;i~!~-'-~_Liı.r sonucu söz lcoG.l~Btı. ı:·~nuri yl.;ı..,-L~rlU1rterı ~~sldırı

lara1(", :,233 sayılı KHK yUrUrlü[:e '.rom:lmuşt-..."r. 1984 .-~:.ıından 

itibare>."'. ele KİT'lerin özelleştirilmesi~in cündeme .~eldiği 

ve bu l:on vda çalı şma la rı n yapıldı t,ı gör~.UmektecLLr. I'Ti t ekim 

1985-1989 yıllarını 1rapsE,yan Bec;dnci Beş Yı llı 1--:: Kalkınma 

Planı nı tl makro ~konomi k politika lar bö liim!::1i.i n K.L T po li ti

kası kısmında "KİT'lere bağlı bazı işletmelerin hisse se

netleri satışı yoluyla halka açılması sa1lanscaktır. KİT' 

(39) KCÇ-YALKIN, s.84. 

(40) URAGUlT, s.15. 

(41) T.C.BAŞBAKANLIK YÜKSSK DE1T3TLEk:E KUTI:Jiı'J, s.ll. 
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ler yatırımlarını plan hederleri do[rultus~nda enarji, ma
dencililc, ulaştırma, haberıe~,?me se 1dcrleri ile rehabili

tas,yon ve darboğaz giderme alanıc:~rı nda yoğunlaştıreıcak

lardır, yeni yatırımlardan kaçınacaklardır"(42) denilmek

tedir. KİT'lerin özelleştirilmesi için bunların rehabili

tasyan ve yeniden düzenlenmesi çalışmal<=.rı proje olarak 

ihaleye ve::cilmiş ve kısa dönemde bazı J:srlı işlet::ıalerin 

özelleşti.rmeye açılmasırıa çalışılma'ktadır(43). 1986 yılın-
v ı . dan itibsren çalışmalar yagun~aştırılmış ve bazı K~T'ler 

öze lle ş ti.ri.lrcıi ştir. 

19SO yılından sonra KİT'lerin n:.~.ı:ı,=ısebe bilgi sistem

leri ile ilgili önemli çalı şmalar yapı lc:scıı ş da lı.a ço}-:: Ser

maye Piyasası Kurulu tarafı ncları hisse sen.:? di ve tah·ril ih

raç eder.. \:uruluşlar için Statıdert Genel Hssap Pla:n va i•iali 

raporlar üzerinde çalişmaların yapıldı~ı sörülınektadir. 

Bu~un yanında KİT'leri denetleme kurumu alan Besba

kanlık Y1Pr:sek De ne tleme Ku.:.,.,ulı..; bi.;;:ıyesi rıd2 c h:ştı;r-.~ l.J.n Te~<"

di.izen L:-t.ı~ıa3ebe Koordinasyon Deya1;üı İ~ıtisas Komisyonu'nun 

KİT'leri~ı. o.uhasebe bilgi sistemleri 1-:onı_·su~d.a birta~::~~ ça

lışmcılcrı göriilmektedir. Bu koc.is_yon 1987 _:n.hndo. YUl~sek 

Denetlerıe Kur·ulunun denetimine t2bi K.l:T'lerde uy;·ulsnmak 

U zere "Te'kdüze n Ge ne 1 Hes ap P lc.:-:ı ve Aç.ı ~cl s m2lsrıı adlı ki

tapçı~ı yayınlamıştır. 

E- YATCLAN ÇALI ;l.TALARI:T i.;:=~~\ SEl=: D.::UGI 

~~-~ S'l'~i.IİNE ETKİLERİ 

KİT'leri yeniden dUzeale2ek, geliçtirmek v:r~8lili~ 

ve 1rarlılıklarını artırma']< Bllacı_yle öz::lli~le sarı yiı~uibeş 

(42) D.P.T., :Beşinci Beş Yıllı1~ Kalln'lme F'l::ını, (D.P.T.Ya. 
1ro:l974, Ankara,l985), s.35. 

(43) PARA 'VE SERMAYE PİY:..!ı.SASI D:imr;İSİ, 11Yeniderı Di.i.zenleme 
Anlayıçından Özelleşti.rm~ya Giden Yol", S.6 (1-iaziran, 
1986), s.36. 
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yıl içinde tıarcanrruş buluna:1 ~ros-:.·n çabc::l:J::..~J.rı ne :~lçüde ba

şarıya 1.üaşnu ş olduğu sorunu gerçekte ge~ıi.J çaplı ve u:~un 

si\rede ta~ıwmlanabilecek uygul<:ı:r:2lı a:raştır,ı.::ılsrıtı yc.çılma

sını gerr-:oktiımektedir. Böyle bir araştırln:Jtıın ya de. benze

ri de ğer le ndir me le ri n bugüne 1<·ad2r yapı lma mı ş o lması KİT' 

lerdeki geJ.i~tirme çabal2r1.ndan r:_.c; gibi son~Jçların alındı

ğJ.nı sapterı<:ımızı güçleştirmektecl:Lr. KIT'l.::;ı~ üzerinde bugli.

ne kad:ü" :·apılmış ola n iyileştirme çalı :;~olc:rı nı n bu :~uru

luşlarda açıkça görülmese de oh:mlu bazı gelic;'meler sağlan

dı~ın~ ku~ku yoktur. En azınden KİT'lerin karşı karşıya bu

lunduklE.rı sorunlar açıklığa ~:av~_,;;ttırulc'_:=:;-tl_:r. 

Yapılan iyileştirme çalışmalarınır:. muhasebe bilgi 

sistemi olc:mnda somut bazı sorı·_,,~larını ;::ö.I'r:~e"'! r:ıUm'-cLLıdUr. " -~ 

Muhasebe bilgi si sternini n geli,)tiri lmesi çalı ş rrals.rı nda i ki 
• 

önemli ar;ı.c,cı n izle ndi ği ni görG":ekteyi z. Bu::ılarda n biri si s-

t . d . ·ı t• . '-'1 ,.v . '1 
emın wıst::."' ..... 2rı n a ıyı eş ırmen~ı_:ı seg:~a ~1m22.: Qıge:rı ı se r:ıu-

hasebe tülz;i siJteminde belirl=i. c':~:ze:_yde te~'cl.Liz·::_~J.i' sağlan

masıdır. DiCer bir deyimle t?!c-~:-t;zen muhasebe sist•=•i KİT' 

lerin c.ı..Jıasebe bil_şd sistemlerinde iyiL;~t:i.rr:ıe ile birlikte 

tekdüz9t1~iği öngörmUştUr. 

KİT' leri n muhasebe bil3i eistemir:..c~eki iyileştirme 

tedbirL~ı:·i sistemin ı;ıu uo.stırl2ı1ırıcla yer al~-ın:~tır: 

- Ge:ıel muhasebenin ÇJ.~-:t:ısı olan. fi::ıarı:3al r-sr·orlar 

ve e1<:J.'2]:i,yle bunlara iliş'lrin ilke ve us~~ııer, 

- İı;;ılem ve olayların cı~ııflandı:':clc.slc:rı ve böl:.im

le nınelerini sağlaya n tel:< dU zen hesap pla"lı ve bcrıle:c::' i li ş

kin ilks ve usuller. 

iay)ılan çalışmalar son·ucı...~::ıda rr~ı...:ha_s,.;b'2tıit. t'3!el kav

ramları ve ren e 1 'lra bul görmUş c.1uha se be p:-c•s n s ip leri , muha

sebe uy;:·uüıyJ.cJ.larına açı klarırrıış ve mı:hasebe uygulc:ıııe.l8rı

ııın gens 1_ !-::urcllar:ı ortaya ~rorıcTil;ştı_ır. :.~u~lc;Sebe u:r.8;ularrıc.lc.

rına rchhcrli1 edece}.- el ldtaplaı~ı bu çahşmalar se:ıucu ha-
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zırlanrrı.:.c·tıı·. Finansal raporların yapısına pan~lel bir ya

pıya sa~ıi.p olan, anlamlı hesapları '~<apsay:::::ı ve mizanlar 

ıranalıyla söz l<onusu raporların cı:Jzenlenmesini s3i";leyan 

Tekdüz e n Hes ap Plam. yine bu çalı çr.ıa ler so :ı.vctı n ds hazır

lan~:ış ve uygula nmıştır. 

Söz konusu bu gelişmeler muhasebe ~ilgi sisteminin 

kapsamı n.8 DE: }rı 1 dı ğı nda çok" ki.:i.c;Uk ge li şmaler o laroı~r karşımı

za çıkma!,;,:tadır. Günümüzde mvhesebs11in bir yönetim ar[:cı ol

duğunu göz önüne alırsak bu çalı:Jmalar, te:_?ebbüslerin yö

netim ::ır:::;anları na güve ni lir ve z ame: n lı bil;:i lar sa~layacak 

ra por sisteaıleri nin ol u şturtllmas ı, ovhese be bil gilex.·inin 

teşebbtis faaliyetlerinin her aşa0ssında işletme çalışmala

rının planlanması ve kontralilnde bir araç olare:k ~cllanıl

ması yönUnde pek fazla birşey 1\:azandırc;,::i::ıı~·tır. Buna rağ

men bu calısmalar sonucu muhasebe bilı;i sistemi hak!nnda 
~ ~ ~ 

kazanılan bilgi ve tecrübele~ ~lkemiz açısıeden çok değe~
lidir. 

III- KİT 1 I2RDE MUHASEBE BİLGİ E~~ ST:S~.:İNİ1T 

:SuGÜFKÜ DL'RUT;fJ 

KİT'lerin özel sektör eliyle verimli ve '~<~rlı çalışma

sının sa:~:l2nması amc;cıyle gUn.d.f.me gslen özelleştirme uygu

lama~ının, muheseh~ bilgi siste~ine ysca:~ıleuJlmssi, her-

durumt; ''-U~1 bi li n me sini gerekti.rc.skte di:-. Ya ~n la rı y.:: ni ele ı1 d li

zenleme zslı şmaları sarıucunde E:İrr 1 lerde ·I'c::dUzetı ~.:ulıe:::r~ebe 

Sistemi uv~uıamasına gecilmi3tir. 
'"J (_J. ~_. ..o> V 

~-:onuyu halen KİT'lerde i..iJ@.'1llccrı··a~:ta olan T.e:.Cdt:zen 

Muhasebe:, Sistemi açısından ele alıp, bugi.L.,:U dı.::::'1.:.ıu·ıu bu 

konuda şiın.cliye kadar yapılan teori.l· vs u~·ulc:~c:l:. _ lı)n:.2-

lardan vsrErlanara~ incelemAv~ calısaca~:~. J - ·.J ,... ·s .... ~ 



-- ------------------- --

- 51 -

I.~ulwsebe bilfi sistemi, srrl:c:rırıda iL[,;l~ih:·· ~ıları 

+>ı'zı''-_.sel v.c ı.ravramsal bilesr-rıleı'~r ol·:oit~ -,_,·:>~;: bı'c_, dis-.L. K .._ '.,s~~· -- -· .. ~ ~-'--'·At_,..._. ...-... 0-ı.,:: 

temdir. Sistemin temel aoecı tıerhanci bir 'n;r;_<lv.ş hckı::ın

da firı::ı :ı-:-:c.ı ni te li V.: te bi lgi Ur;:t me k- ve lle: ·crıek: tir. Ei~ıa rı-

sal ~ol oynaye:ır.. 

sel ö~eler, belgeler, defterler, hesap ~ls~ı, rr)arlsr, 

donanı:r:ı ve insar,dır. Kavramsel 0,;eler ise r::~:has·::b·::ıi'· te-

ı ı 1 1'1 .... h 1 • me kcı_-,.r:cH:Ları ve gene_ '<20~-'- c,orGıt.:~ş rrıu as2oe prensıpleri-

• 1 " " b .. " 1 . K~.., ' , " l ' -'- 1 dır. li]B.-:_·ıc.::ı u oge erı ..L'.ı. .!..ero.e uygu_.sc~~a~{v8 o ~--:ı t•3k-

diizen muh'Öisebe sistemi içeris:..t-ıdeld durı_-m:.·nı..ı inceLcrLtigtir. 

ı_ i::Iuhasebenin Temel I:avı,e~ılsrı ve Ge,ıel Kab·r.ı 

Görmüş Muhasebe PrG:ısipleri 

l'.:ı:hasebe uygulamalsrının. belirli ilkelere cla.y-andı

rılrws~.:ı bu uygulamaler sam~c :;-ı~~a elde ,:oıl_i_L::n b:::.l:.c_il.-::rin 

k:oşnl olnaı<:tadır. Temel muhasebe __ ,<sv.:c.sDlsrı evr·s:-ı3el }:av

rar:ılar '=·L:p r,ıuhasebe prensip ve· kurallaı"'ı..rnn day:ı~d.ığı ze

mini o'_:.,çd;c;rı.;r. Temel 1;av-.cau1lar pren~;ip 'ie ı,~l.:::cc!ll'oJ:'ls bir

liY:te i~: ~'.::.s:::be uygularnEsına yöc_ veren dis~c)licin ''sası olup, 

muhase:-:,:; bilgileri bu eSE.26. g,:_:ı'e :_,;rstil:'..:'I3r(44). 

,.,~-r:ırı~ de m·h~ -~'ce :-,]·ı ri :::,-i:::d·c..,-;-; ,-: ., -'-r; 1·~"•-'---'-_,~ı---o l\.-L.l _c;r .. U aS../..,. -->---r--··-· ---.~...L._J..., __ .. _____ : .• ıJ ___ ç;,:_.l.J ____ .i.. ~l.!.v-
- v 

go .. rmiin rr'ı h:::;c:ıc:.'oe ill<el;:Y'i ;;z~y··i .ı·-·ı:: ··'ıır--l"ı' ,,. --_.-,_.ı~ı;:,;--ı~ ___ ı.,, ll LL--":?-'"·--~'-''-' - ~-----C<~--'----'--:-'----<'-'"-'':;' --· -·~-'-'- VY[;-

lar:ıc:la:::·ı~l.J. bu l<avramlsrın ve ;;c:;~-ısiple:r_,~LL _,-~::ılcnclirrr~e:si i

çin çalışrr_alar yapılmıştır. 1968 yılında r::.t.:.hasebe ı..;ysulama

ları m ycinle ndir e eel< şe'~< i J.cle ıı:.:uhaseb 2 :ıLı rreme 1 K s ;rn.ımlc:rı 

(44) 
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ve Genel :<::sbtil Görmüş :Juhasebe Prensiple:;_~jn :Lsiı::ıli 21 ki

tabı' hazırla~1mıştır. Muhasebs bil~:i siste.::,i '-sps~-~::i::t::-18 da

hil edilen temel ~avramlar ~i1er uı~el8~2en ol~u~u [ibi 

aktarıLıe::nış, iil'lremizin e'l<onc~ı:'~: ve huı_c~~i -~artL:.rLıı:ı 

gözönlinde ~~lundurulara1r hazırlsndı~ını ve uygula8~ya ~o

nu ldu~;u~ıu görmekteyiz ( 45). 

GUn:1mii zde KİT' leri n fitL; ns2 1 ta b lo ls :cı na (b:. lonço, 

gelir t2blo~u) baktı~ımızda te~el ~avraml2rın ve genel 

kabuL.gürcıi_:ş muhasebe prensipL:ricıin olt:r.ı2.u et"-<ilerini 

görmek ni5r:ıh: ı:ıdUr. Bilanço da döne rı ve cL.-: ı' c :ı_ var lı1.dar 3yı

rımı, ıız~_:;n ve '!rı sa vadeli ye-, bı::: :lCJ. 1rEı}rnal:l81:' ayırı:~ıJ. ya-

pılmış, hesapların başlıkları ile içerikleri iliş~ilendi

rilmiş, eelir tablosu faaliyet son~.çlar1'11n ölçüleb.::.lecegi 

bilgi leri içere cek biçimde d:Ezen le nme kt edir. 

__ z:tT' lerde uygulana n ·Tekd.Uzen muhs.ssbe aiste;:ünde, 

temel ksv:rarrılara ve genel k&b·.:l görmüş m,_-:lı:::·se'cıe pr,~rısiple

rine uy-.ıl~·~ekla birli1 te, ficı::ıs<:;l tabloLü·G.e:ki ;Jil;:!:ilerirı 

ne derece ~Gutarlı olduğurıu göst2:!.."erı eç::. '~L:f:.cı bi.l:;ilsr 

yer alr:"l2,:~<.::.lr:tadır(46). Ayrıca işlerlil~te clsr. ~,:;'r·,:,·:3,~alar 

nedet-ıiy-1_ç finansal bilgi açıklanmcsı alcl.'~~~:çc zar.:ict: .:ılmak-

ta dır. 

2- Hesap Planı 

Hasap pl2nı işletmelerde tutulan h2s2plsrı b~lirli 

bir arılanda belirli bir sistao içinde azsca, plarıa ve kont

role ~.ı:n;u:~ bir şekilde bölUmlsy•:?.c, bu böLi..,-.ıleri ı-,~,::ıü:. ola

rak sınırlayan ve açıklaysrı, aynı olayle:n'ı (:~_eir'ıa Eıy-nı hesap-

(45) Selv:.::ı,·KuFJ\.UT, Türkiye'ds 'J:lekC.Uzen G:,; ı=.:l rt:::se:u Planı 
ile 'i:ckdilze n Muhasebe Sist2cü Uzerine Ya ılnu s {''alı~·
ualJr, Ankara, 98o , s.4o. 

(46) "1- P,--.,n~ ATTI7iJI'fiAC' KI.T'lc:..·r··i n~:~ ıı--,-,.L.-~-.,-'1 " __ . n·' o·~ ı L • .u.:;c_f. ö .u l- 1.), ·~J.---- V68 -•:::•lı-~ • .!..-'- m,~e:,.L VG ze -
leE:i;:irmetıin Serma' e Pi.i E.;:,c::::.;ına Etkılc::."i, (S.P.X.Ya.:Ja: 
S. Ankara, 1988 , s. • 
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lara kcydedil~esini sa~layan ~zel bir vön3rgeciir(47). Bil-

gileri~:. c:'::ı.l<::mlı olara~ toplsn:~:asırn sa_>lar 

bilgi sisteminin çatısını olı_::;oi~ı.:ru~. 

ı ' ve :n ~_1:.18 s e o e 

KİT 1 leri yeniden dUze~ıler.::e çtılıs;r:wl:ı1ı so~ı:..Qunda 

hazı rle n<:,:' te kd ii ze n hes ap p l3t1J. rn ~ı hazıı·J.::~ı:-::.::.sı ıct.a LE s ap

ların te::m1ifinde gUnlU'!r işlenL:,rch; kolaylı:c yaratınası ve 

bilgi i~i>;·:;r:ıe işlemini hızl~~nch:::::::rsı pib:L cL_-.:::,çı_ar i~le~ır:ıiş

tir. 'I'ekd;_issn hesap plı:mının t:y~~l'lcnC"L8Sl sorn;cu j't~lcc ~ic.ilı::r 

topla:ı<::ı:: ... bilgilerin "~<esin ol:::r::ı~,: hanp.i '-c:y·nsklcl'dsn geldL1;i

ni bil~ekte finansal tablolarda ~erhangi bi:::, anls~s ~anlış-

l 
V __ ıgı 

rct•J:'lerde halen uygulanmakta olan tekdi_:zen hssap 

planı m n gerek- ge ne ı muhasebe ce'reı:-se rr-a LL ye t c<--ıa .sf: bs si 

bölümleı ... i, işletme faaliyetlerinin planlsn!!.l3sında :-~tılla.m.

labilecek bilgileri U~etecek ve yönetic~le~in sor~mluluk 
alanlarJ.tu belirleyen bir vsp:ıye sship bı._:~_ı_nrr:;s3<::ta·ır. Anca 1{ 

hesap plc:nna maliyet mı._ıhgseb . .::s:ir.:.e ili;: 1-~i.ı hss2pL:::.cıcnn eı..ı--

lendi(;ii10.e, teşebbUsler faaliye-'ı sEhElE.~r::>:.ıe göre gider he

saplarFll sister:ıin öngördiiğU o.~.>;;ir,'<ie ts_..,.ı snlacn.ıyla yeniden 

d ii zenle<1ro ~~e mi ş ler, öze ll i 1< le ~.:J c.·:ulo me c ı ls:~ b 'Li 1 ro ::._~ .:::_'=~ •st e-
. . - u 

rince siitil~sıriş olduğundan, :)L::nlc:rrca :-ro::> cı cıl:::.:ı ü''·cçe ile 

he sap planı are sı ndaki ili ş kiler kavran<:ır.>.c::nı ştır ( 49). 

Özelli~le son yıllarda KlT'lerin ça~unda, yeniden 

dUzenls;-~ıe korıisyonunca hazırJ_EtrE::. ve r.:ıuht:.:lif ta:ı::'ihlsrde 

gsliştj_ı,:i..len Tek"dHzerı Genel Ees3p Pl2!1ıt!a ba~:lı 1ı-cı1ınarak 

(47) 

(48) A.~.\., s.B,9. 

(49) D.?.T., Te1<dlizen Muhasebe Sistemi İ2l~tme F~tç2si 
Re~ı.b<:ri, (D.P.T. Ya.No:l52)-KD.320, .A:ıkara 197'7), 
s .8. 
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Ecıch':rn işletmecilik anlayışına f:_,:.::ı':.. cıh,')tı..:r<~lan ör

gUtUn ;;ö...:.~cv-leri lrayıt tutmanın ötesinde, te.~ebb~;sıerin u

zun vacLJ.i. ar:-ıaçlarım saptame:-:, bLı sm:.ıçls:t'E: : laşr.ısl: için 

ger=,kli .:_Jl2nlama ve 'lrontrol fasliyetL~rini t~e kapssyacak 

şekilde belirle nmiştir. Görevlerin önemine t~yr;un olarak 

söz k:om•su dairenin, genel Di..lcLı~ yardır.ıcısı diJ.z•S.)'inde bir 

yönetic}. ~~rafından yönetilmesi öngörUl~J?t~r. Bu dairenin 

belli b::' c; lı kı sımları, Mali İs;lsr Şubeoi, Genel ~-~tıhasebe 

Şubesi, Ec:ıliyet Muhasebesi ve 1.~sliyet T2hUlleri Şı...lbesi, 

Planlama, BUtçe ve BUtçe Tahlilleri Çubesi, Bilgi İşleme 

Makinal:;rı Şubesi, olara'l< belirtiluiştir(5J). 

K:f:S: 1 leı deki mevcut muhasebe öre;Ut yapısını incele

diğimizd.~- .gerelr önemine görekse görevlerinit~ kepsam:ına uy

gun bir şekilde örgUtlendiğini söylemek çol: sUçtür. Önce

likle, Kİ~ 1 lerde karar alma yetkisinin teşebblis y~nsticile

rine v•:;r:i.lcıeniş olması, mali i.ç=.si"', muh2sebe ve ~~c<ntrol 

dairesir:_:;_;ı planlama, ı--ontrol ve 1:::-.:-:·cır 21L~:::: işlevb:cirü ge

liştirt~·:;'::is:, muhasebenin işlev-i 1~:eıyı t t~.:t:rıst- ve 1 ~::.:.:.-:~.eı.ı ha

zırlanmc:sı ~ere1ren raporları ~:ı.::.zı:clı::mc.1ctr-o:~ öteye c;idsmemL~

tir. Dol,.::yısıyla muhasebe örg;_~t-:.~ de ı-ay.:ı.t >:tr,a i:::l.svine 

uygtw bir ~:elrilde oluşturulrmJşcı.::r·. 

Di2er taraftan teşebbUsleri ve tc~2bbUs içicda~i 

örgüt biı"'ir.:ılerini geliştirme projeleri için iste1r V2 cne

ri, [en:o:l1l1{le KİT yöneticile-:.-'indsi1 c;3lt::2cişti::."'~ :2·_ı yönde 

h . l b.. ..ı 1' K '. . , 
arcan<:'tı ç::;tıB. erın uywc rısaıı ~.~:::. arı.:.ı:.ı _,:-c,~re;_;ı ol.l:..,·~; ya da 

I'ıit'l-i'oı""·'-1,--.,.:ı,n ve ilP'ili bE' 1'ctl11 1'le:-~cıon 1t'F:-:. D-::: '11 r-··ib-l dı·-""~·-· .......... :..;._ •. _"--"--' L... c ___.__- - '" ··u -' •J.. •.l.. C--" -1• ·• 

!::·<:ır o".,...,~-·:.·. ''·-n1r-rı' 
i:J··- .Lo'- v :;) c;__,_ç dışarıdan k~~dilerine zorla ~3b~l etti-

( 53) D ,, r.ı n.r 1 . r· 1 . Tt' , ' r· rı.-, '-"" "" 1 ,.- . A. - - ~ , .J:.-.ı..., ı1;.8 l Ş e:r, l.lt,l.1c:oc.D~••• 1 oo Oe 1 JI'...ı.Ca OU kl-
SlLl-:t:::'ln gö:revleri için b2kınız, Rıi'c:-t JS.rJ..:r_~ !L::li,yet 
M:.ıha.seb e si I lT<-eler ve Uyf.Ul_§maler, (An.cıdo 1 u U:.-ıi ve rEd-
' . ~ () . t. s "ı 1 -· • 1 . ı .A ' ç ı ı ue}:;ı .2ıcı ırrı ag lı-< ve .bl .:Ln!oe ra',fCJ.rrrıa a ı.ŞEc8 e:rı 

ifsl:•::ı. Ya.:·Jo:l2, Eskişehir 1984), s.22-36.; BILGİIToG-:::.u, 
s.J7-49. 
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-
rilmeye ç~lışılan de~işim önerilarine ge~sllikle iltisiz 

kalmışlar bazen de olumsuz tcp~i ~~ster0d;lerCir. G5liş

tirme I>: 1.ı:·:!":~E:lsrı 00'enelli 1~le tecebbüslerin dı::::ındsn J::isi-
~ ~ . ~ ~ ~ 

lerin ketı1dı1rları geçici kocıis,~{Otıl8rca __ y~i:i..""'.t''lcıU.ş, taşeb-

büsler ça~u kez bu komisyonlare ya hiç kstıloeıaşler yB da 

sembolil~ lıir sayı ile V:atıl:?bilnıi§lerdir .. Dolayısıyla ko

misyonler turafından getiri le:ı öneriler :.-~_:.:!.. .... lı_:şl8rca ve 

örgüt birimlerince beniınsenme::~iştir(54) o 

Belirtmeye çalı ştı §:ıoı z sor: .. nlar rrr ... :ha se be cr.::;i..i.tUnii n 
. t ·ı ı 'ld ı· . . ll . .ı.· ,. . ' b'l . ıs erıı s::ı şe -ı e ge-ışmesını ;;:.nge_ ec~.-ı.~:,Jı:-. ı· .• un-::::::soe ı c;ı 

. t . . .. '-' ı . d ,_. 
sıs ec1ıt~:~.1 oge e rı arası n a~_ı '..:tyy:nu ve 

unsuruna gerekli önem verilmeoi0tir. 

B- I,Iu1-iil SEBE Bİ LG İLER:t N .i: ~-I İLEI~ 1LE s.t E.:LCiLINDı\ ?J 

Bi.r işletme iyi bir rrr~ıhasebe k:.::.;-:::.·:~ siste.1ı::..ne sahip 

olabilir fakat bu kayıtların içc-:rdiLi bi.J.e_ilc:,!-, L'1giyi 

1cul la ne:, c :c.' 1- o lar:· kı' si ve grL'D] "''" !'; ı·'' o·ıı n ... ,-: ; ""·'-""n · ı ,,-. :-. ;)ir _ . __ J -· _.,_ ... _ . ~- ..._ J.: .. o_ ~ı ~· J (_) _ _ •. _ __ ._.. v c ~-- _....,. ~... . 

biçimde iletilmedikçe r.ı.uhasebe f2s1iyetleı.,::_,-:..=.:~ s~;ı.:çl::ıı·ın:ın 

ve nedc.:~ücrinin bir çofu yitL·:.:.lir(55). l.>.h2sebeni:ı bilgi 

işle~e faaliyetleri sonucu elde e~ilen bilgiler, ~ilgiyi 
,_ ll ı • ı 1 O 

0 b , 0 
O ~ OJ 

0 0 ı ' d" 
K u ane:.; ca": o an lrl şı ve gru un c:; nLaya cı_: c::: :_:ı ·'e1-:ı~cLe u-

zenlenu:i.;_;; I'c'porlarla iletilm:::~ctec:ir. Bu 8s>ımdan l.ıil:::;ile-

. ' . 1 ' . 1 . ı' . . . ,_ ı . . . ı ' . 
rın ı_:;·,;:~ _mesı çın ıyı r<UrLi muş ve ıyı ı~Leye rı uı~L' ı .... apor-

1 -· , . . ı 1 ı . ~ . n . 'J +. - . . • ama SJ... n;sr:ının O ffi8Sl gerel('mec-cc:;ec·.l!.:'. _::.:.:_;el' v8l'8:CGclt1 ıyı 

bir .rc:<)oı·lc.na sisterrıini n a nlanı i fe. ci_ e e C.e biLı3si i ç·.j ;ı n:ruhe-

sebe bilcilerini lrullanacaı.:: i]L::taı2 

nüı olrD.cısı :::erekmektedir. Di6sJ ... ' bir 

yt~e~i~i örgJt biçimi-

deyişle yöneticilar 

A \·-:ııa DİCIER "KİT'lerclo ·o",...,:i't ve ·..r·-;,.,._.ı...ı·r~ı· r•,:.l~·.+~rm-=> 
J -- -- - ' ' '-' .... \:._- ., J ~ -.j ~ • -- ll - ı-:.... \.I ~ ....... -- ..... ~ ...L l -

Ç::ı[_ı ::J_<;;l'l Uz~rin~ Bazı Güzlu.1ler 11 ,1{T·:::·ır,.u.r~:ı.:~,- '[}L-J:::::i: .. so-
R JI"fi.J,EI SEMI IilERI, l\I. P. I.i. Ys • rro: 206, jcJ:c. :~·c:. , 19 7b, s. 248 o 

(55) Bi.lgiJ ... er~nitı .C'::_:ıGnsal 1\:..::ı::-.:.trcl 
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I']l~tr:ı.e sahipliğinin ve /~:netir:ıi'~j ~--_ :yrı ol:il:~u ör

gUt. _ biçittinde yönetici ler iş L:d_; cıe i le ilcili 1rar::; r elma 

yetl~ü_:;:: r:.s ::..<i:~iptir. KIT' lerde bt.:.r;Une ke. -~- :c· ;:_-~oyla bi_ı" örglit 

biçimi. s~5z ı-onusu olmamıştır. Te:;ebbi.is yö~ı::-ticilei'.>~i :ı in

siyatif ~ı,'"nları çek sınırlencb:::ılfY~ıştı:c. Ystııı m, finans

ınsn, U.:;::_::;-~icı, fiyat pazarlama, U.cret, pers;~_:el rejimi gibi 

konularda teşe bbi.is yönetici Lı·~:~·.:. ~rEıp;::]3 l::c::::t~ls:::·i f2zla 

birşey b-:.ü1ınmamaktadır. Bu r:..::-• 0
• ?lle mL;he.s:-.0e oilcilı.:rine de 

gerslrsi ~.jr::_ L1uymamışlar, cloloyıs:ı:,"lc.ı ra_;_Jorlarr_a si3t7;ci adeta 

işlevini yitirmiştir(56). 

Tc~:;ıe b b15.s ve i şletme 1,.:-:c· 1 ·ı 2~~ine t i ci. · - teknik 1-:E.ıclro la

rı özell:L\:le ':laliyet muhasebGsi ve biit çe olmak Uzere cıuha

sebenin işletmecilikte kullanılması kanus~nda ~~itilmerniş, 

önerilen :rapor sistemleri gU.venilir ve zamanb. bilgiler sağ

layacak şsT--ilde uygulanamer::ıı ştır. Finacsal işlem ve olayla

rın o lt·şmcE'J. ~1dan çok daha sor:.ra ~~aydedi lmcsi ve k3yJ. t işlem

lerindeki gecikmeler bilgi üretilmesini a~sat~akta ve bundan 

sa ra üretilip, iletilen bilgiler karar al~a i~lemi bekıının-
,., ı• f d vl 1 t' dan pra .;:::.~-. oır ay a sag ayar:ıc;::1.s"<: aaır. 

KİT'lerde daha çok ~an~~e~ h5zırlsnmesı zaru~lu ~ı

lınmış rarıarların düzenlenmesi asacı.v le yU:c:_'tülen r:r.<i.asebe 

faalij·etleri, mevcut siRtem i~inde vöneticivA alaca~ı ka~ar

lar icin gerekli alan hilaileri Raklayıo etkin bi~ sekilde 

raporlayamamaktadı ro Bu dL?, .((J.Ô.Ct faa liy-::d; ı Sc' 2. arç::: k bi lgi le

re dayandll'l lmadan planlc:n~aı.rta, dolByJ.sı·;rla :fiili so::.;-"tçla

ra ait bi2_,ilerin zarr.ccnında ürc~:;ilip iletil:rıeru;si T~ontral 

faaliyetl,~i~in anlamını yitirmektedir. Faaliye~leri~ plan

la nmar:ı[: sı ve 1ro nt rol edi l~e mı,; si Kl':i:' le~·:L1 iş letmec i li~-cle 

ilgili sor·~nıarının ana nedenitli .Jl~ ~~tı..n'rN:}:tad.ır. 

(56) T.C. BA ~BAKANLTK ':..tl~\:SEK 
s.159. 
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C- MlJFJı. SEBE BİLGİ Sİ ST E Mİ ::lİ H PLA 1\LA;;IA , KCifTRO L, VE 

Bilgi işleme teknolo.jisir.lde1ri geL .:O'leler c1ULl2Sebe

nin pla:ılı:ın·~eı, lrontrol ve 1rarsr c:lr:,a içLı ~-:~:~-ı2t:iı .. a::::.' cı 

olm8SJ. ~<)ni__:nde gelişmesine rı.s~'-:::'1 olrrn.:çıcur. r.~\<hasebs bilgi 

sistemüıclc bi lfisayarların bir bileşen oL::.:::'~=,, y>:' alması, 

hesaplae:ıc, ı.caydetme, özetleme ve raporlan;e işı.eml::rine hız 

kazandırm~A, bilgilerin glivenilirli~i~i a~ttırmı~tır.l9~0 1 

li vıllsrdan sorıra muhasebenin bir yön~ti~ ar~cı olarak 

kullanılr:ı:::sı yönünde teknik çe,lı;nn.al:::ır :ıız kazsr.ı.nn:;; ;re uy-

1 ı + . ı , ·ı ı • ' b- ı . 
gulamacı .. ar .. yspı an ..,eorı~ ÇEülş;:ıne:_~,rın ~nrço'-"::unu ı_ gı-

sayar d.est::kli olaraK- başarı ile t:.ygulcır:uşlardır(57). 

İşletme ilgililerini n bilgi gereksinme lerLıi l':erşı

lamak iç~ .. n hazırlanan iki temel finarısc.l tablo bile.nço ve 

gelir tablosundaY-i bilgiler ve sçı~lao~ı~r, işletme yöneti

cisinin i~lctme içi kar&r al~2 \sdefleriyle ilgili ~ere~si

rıim duyecsğı bilgileri yönetic:Lye ss[:lays:-ıstL21-~tsd.ıı~. İşlet

me yörıecc~'-cisi esas itibariyle i:;ıletme va.:::?lı~--lsrının. gelece'l{ 

zemarı içindeki '!rar yaratma g·üct~ns baırac.::..,.:tır. İ5]Lıtrıs yöne

ticisi~i~, işletme varlı1rlarının gelecekte ~~r ys~~tma gUcti

rıü tes!Jj_·:; edebilmesi, işletrn.elercle pl.sn:ı..::J::; ~·ı [;er,:;'~i.i. 'rı 1-

maktat.lı:t.". Önemli bir yönetirr.. orc:cı olc~ı's~:: ı.-sr plarılc.c,;:sı ve 

kontrolünde bütçelerin 'k-ullsnJ.L:ıosı, bilt:itı çsLıc:h:.cın plan-

ı an ml C< -·C: N~ rçe 'k-çı• 'o ı• r 1< a"r hQ rl c_ -ı.~ ı· Y"! e u'~ o:_-:,.'' ı , .. :-•. •--;. ·, ı·-~ l ;·., :: sı' nı' 9 __ v. ..._.. t:.._~ G . .. -1. ,_. -'oJ L..ı. 0 ..L L. 1 l.. .• ..:.. ._j v ı. __ u ~\..J : LJ. 

(57) Selçu~-<:: USIU, Bilgissyarle:r::ı.n. Luhasely:cle I<ullc'i~1~.Jtıssı, 
Yc!~c.:~'ları ve Orıemi, (Ankc;ra I.T •. LA.Ya.Eo:7S; Ankara, 
1975), s.60.; Ayrıca bknz., kelih ~?.::;eGA~., Eilr·ise.yF-r 
Kulj_a::-ıılan :Muhasebe Sist-::::::Lsı~i:~de DecEti;_-ı_ Si_ir::ci, (Ana
do h-, \.i.0-i ver si tes i I~ I. B. ı?. YB. ro: 60, :8skış:~ ü.ir, 19-38); 
Erol TUL:ER, "Bilgi Işler.1 Cl'elcıolojisi.nin ı .. ucısseb(~ Uy:-;-u-
1 , Etı .. " T"··--KI·H.,.., ~rrr --.,-···,.."c-~· ·-~·r-,-,··-. -·- ~'? er:ıe,_,_Erına !(lSl , Urt. ı~ ·,.ı. .Eu.-:.1;.:_,,-;J_L ·~'-'-'-:.:. ıı.:J.. S..'.ıl.I-

POZYT..IT.=•_;, Anadolu Ürıiversı-G33l I.I.b.:i!'., Eski.3e~ıir, 
19BJ. ~ 

/~ 
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işletme _faaliyetlErinin- saptanan c:rrı.l'ıçla::·a ~~ıa~m.a j_erecesi

ni ve e 1 ~orıo:JH: davranma ölçtisünü gösteren cnemli bir kont

rol arac~d~r(58). 

__ K:l:T' lerde daha çok yas ;:ıl zortınlt.-i lı.:}~tan do lay~ haz~r

lanac ak raporları n düzen le n me si am.::: cı yla ;rürtit iilen rc.uhase

be faaliyet leri mevcut sistem içinde yöne.ticiye alacağı 'ka-

. rarlar için gerekli bilgileri sa~layamaoaktadır. Yöneticilerin 

ald~P;ı kareriarda muhasebe faaliyetleri sonucu üretilen bil

giler(an çok, bu ~uruluşlarla do~rudan ilişki içinde bulu-

nan hUl-:,'~r:~st i n emir leri etkili o lmal<-tc: dır. .EiPr~:meti :1 btı et-

ki si nt~hasebe bilgi sisteminin işlevlerini yeri ne getirme

sini olumsuz yönde etkilemektedir. Önemli ~1ir yönetir;ı. aracı 

olara~ k~~ planlaması ve kontraltinde bftçeleri~ kullanılma

sı ve gerçekçi bir ~ar amacına doğru y"öi.1,:::ltme_ 1.ravracrıları 

ha1r1rınc1a __ bili ne nler çok azdır ve kul la trrlmamaktadı r. E u k-o

nu daı.:: i eksiJ.r li k leri şu şek-i lde ·sır& le mc:. k :iı"\.\rn1--iJ. rıdür ( 59) • 

-Satış siparişleri, sevk, sto1.>: 1,~cntroH~, i:;0iJ.cü ve

rimi, satış bölgeleri ve da~ıtı~ ~analları, nakit para akı

mı ve mali li1dditenin 1\orurıması gibi 1cotıulard.e ~-o·:trolü 

öngörerı __ ijzel kontrol raporları sir temli biı' ::;:e1ri lcie hazır

la nınarıald a cl ır • 
...,; L~alırı maliyeti,maliye-t; fiyat-miktar iL.ş1risi,sto1r

ların alecakların,dönerı varlıklarla to~ılc:.r.c s 1rtifitı devri, 

(58) AYSAiif, s.57-58,; Ayrıca bu konvda ::cyrı,ıtılı :5r:ı.eY.: için 
b1,~c'lZ. ÜSTÜ'U, Yönetim ••• , s.42. 

(59) Bu }{Otll•daki eksiklikleri belirlemek iç::.n ;u 1rc,:;rnc:1rlsr
dan yc.r5rlanılmışt~r: D.P.T., Muhesebe Ucullsrinin ••• , 
T .C. D:::VLET BAKATILI GI BA ŞB.A:~A:J YA.:i.DIL0I:::ıiGI, KI'lı .Reforrr, 
CalıHmaları Haklrında 1\fot, (Anker?, 1971); D • .r.rr, Dör
düncü Beşyıllı'k: Kalkınme ?lanı KI·r'l::rde Yön2tir:ıi--ae= 
list2.rc:.e ve I letmeleri Irile ti:::-·t:1e Jzel Ihtis33 Komis-

onu Ra-oru,(D.P.T.Ya.l~o:l59' -ü.I~K.272,Ankara,l977 ; 
D.P ~T, Tekdiizen Muhasebe S5_stemi Işletme Bi:itçe ••• ,; 
T .C. BAŞBAKA HLIK YUKSBK D.J:J:f.2: TLEl\~E l~ JP.JLU, 1934 K.Crr 1 ler 
G J R (Ak ~ 198') m c -j''\('·~:T~ ... -rr'' v·-T·c-:::,-- D-. ene__ aporu, · n _cra, ~ o , ; ı: ••. L':J_ı.;.,r_;;ı·Lı. 1\. _,..ih.ı....ı1JA .r:.-
l.f.\:;S::I2L.D KURULU, 1986 KEt: 1 J.-::,r ••• , ;Ayrıca Yük3Gk :;)enetle
me K1.~rulunurı ti1m KlT 1 ler için ayrı BJ:l. ... l yayınlaınış ol
du~u Faaliyet Raporları. 
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satışla~ı2 ve sermaye yatırımlE~·ının ka~snç 

gili sür,::ı~ıi incelemeler yapıl .. c;:·ı,:2 1<ts.:lır. 

:Lle il-

- Xİ'I: 'lerde satış plc:nı, Ureti 'ı plc:;tıı, te~l2ri:c pl2:ıı, 

finans~an pro~ramı, yatırım pra~ramı, psr~onel ~adraları ve 
i,şgücü planı ile harcama planını içerea ir,;latme b;jtçesi,yö

neticilarin sa~lıklı kararlar almasını sa~laysc2~, gerçekçi 

v~rile:re ·~"'-a.yelı alarak" hazı:rle.ı;,m[:l.rt;:;dır. ·J:sçebt<:=,lr:;r için 

uzun vadeli hedef ve politikalar sapt8nu~~skta, planlama 

me"k-anizrn.E.sı içinde belirlenen. hsC:ef ve :;ol:isiL·::ıbı~ ı-~sinlik 

taşıma::ı::ol:"ta, işletme bUtçeleri ise şel<::li bir belge olarak 

ha zı rl2lU p uygulanmakta dır. 

- ırekdi.lzen muhasebe • .ı.. ' 
sı s 0emıne ~ • ı d' .'·'. • r7 r;• 1 •C' J... b f'.,eçı_ lt...-l <,J(.,,_~c.c1 veşe-

bi.isler fac.liyet sahalarına gere gider hesc:.plarını, sisteoin 

öngördU~;ü biçimde tam anlamıyla yeniden cE:.::anJ..cye.~:çcL~~ özel

likle uygulanacı lar bu 1<anuda yeterince ef';i ti l:::sc.:i;; olduğ-un

dan blitçe ile he~ap planı arasındeki ilişkil~r yet~rince bi

linmerEs~::t;:;, bu durumda btitçeL:orin hazırh~:ıcı.::sı sır3sı:ıda ge

rekli olE:n muhasebe bilgileric-,~o. elde ec~_iLEsini 3~1gelleı::ıek

tedir. 

-İşlemleri büyük bir yat2telı:le gerçe1<leştiren bilgi

sayarla2: !üccle:rn iş le t me ler de ~.ı .. Jıase be bil;i si ste::rıL:ı.in bir 
"'""' . ' + B. 1 . ı " . . l . . .. ogesı o_._c.:_:ı_··}vUT. l gısayar~BI' SE:Cl':OCe 1rEç:ı·G ış 8Vll1l corr::ıemeı,._ 

te, mulıass be faaliyet lerini rı. daha i la ri s }?.t::~a lc..::c ı iç:L::ıde ı~uı

lanılrıs:{tac~ır. Örneğin, verilen pro~ram clalıilinde finansal 

tabloları yorumlayabilmekte, gelaceıe ~ö~ik hedeflar &östere

bilme2ct s, pro for ma bil anço lc::-cı ve e s ne':: !.)'jt çe ler cl:izenleye

bilmekts ve bUtçe ı--ontrolü yapab:L1~ektedir. :Slde eelilen so

nuçlar' ;.r:.:::_>'~ ticilere anı nda rE. IJOl., eG.ilsrsk iş le t me ı.caıar ları

nın d2h;:1 çabuk, daha etkin ve c12~2.a bilimssl alıo.:::Eı::n;ıa ola-

1 '. 1 1 .ı.. - ( 60 ) B . 1 . l ' ' ' . , . . na_r sa::_;_a:>lf;_cvac...ır • ı gısay.sr. c2:'ı:1 r.;.:_El5seoe oıJ..;ı s.:s-

teminde ganiş ölçüde ı--ullanılması~a karşı~, bilzisayGr ga-

(60) ERDOGAN, Bil~ı·s~ırrr KullRn-lan c 2~ q t:1 rl_ c _ ...:.._ ........... _L ~- w ~- , • e ' o e ./ • 
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nelde KİT'lerin muhasebe bilc;i cistemine Len~1z ~,irr:cecıiş

tir. B:L"L:~isc:;yc:r kullamlan r:rc:iıase'oe bilgi sistemlsrinde 

ise, bilc;isc.yc:ırın gördüğü işleı~ ı~2yıt :i.~,l.e!!lleri -.,r.-CJ bordro 

işlemleı'j nden öteye gidemeraiştir. Gün:_~nr~,:zcle bilgis;c:ysrlar 

sayesinde bilgi üretme ve iletme işleoLıir" ~~ızlı ve güve

nilir bir şe1,.ilde ,yapıldığını göz ürıCne alırsc:1c iGT 1 lerde, 

özelli'~.l.B li'.t-J1asebe rıin örneklerini verdi6i:::iz ileri s:,;;ama

ları nda ı-ullanı lmaması bü,yük eksi1rliktir. 

Sıralamaya çalıştığımız bu eksiklikler K~J:'lerde mu

hasebe bilg:i sisteminin planlaras, kontrol v.=.. ı,.e:::''"l' 3lma iş

levlerinde gördüğü hizmeti olumsvz yönde etkilem2~-:te dir. 

Alacağı kararlarda işletme gerç.ekleriy le ilgili muhasebe 

bilgileı~ini 1rtıllanmayan ya da el<:si'l< ırull:OH15t1 yüneJcici olum

suz sonuçlarla ~arşılaşacak daha da önemlisi işlstoe temel 

amaç ları :ıda n u za'l< la ş acaktır. 

t " Buraya ~adar yap ıgı~ız açı1<lemel2rın ortak noktası; 
KİT yöneticilerinin işletme faaliyetlerine ilişlü::ı 1~Brc;rla

rı bağı::ı':;ız olara"k alamadıl{larırıdan ve hi.f~'-irr:2tlerin karar

ları d.o~.::..'-~:1 tusur da işletmeL~~:'i -.ri.:5netmeye çalıştıklerı ndan, 

r:.uhaseha bilgilerini yönetim arE.cı olars~( 1/i .. llana:ı,s::ı::cşlar, 

-:re muh.s s:c; 0E bi lgi .sistemi ni n bilgi U ret rrı.o ve i la t ~!le iş le v

leri amacına ~leşamamıştır. 

Özelleştirme uygulB'!i.'<:;:cyla Trar·8r :,;lma vetk:L:i özel 

kesi:-ıe c1e~ll'edilecektir. Bunur:. sanlıcu ort3yı:ı çı 1.-eccı\ iirgüt 

b . . . - . ı t . 1 ı ı " .ı. • . 1 .L ~ • 
lÇltrılt1C.8 l.Si e n1enın rayna,( Sl'l '/C1·: ulC~L"'-ere u2S Ll ı::'; edi le-

cek, ve 1 :e.,yrıaı,-ıarın 'lrarlılık" ve vc-rimliL~~ sncıcına ·uygun 

o lara1( ı::ul J_E. nı lma sı öze lle şti rm.s tıi n a:.!c c LlS l~ le.';; r.ı::ı ,_ı bakı

mındc;n zorunlu olmc.ktadır. Yöneticile:dr:. 'cgrlılı'· 1'2 verim

lililc E.il::c.ına uygun yönetilebilmesi değiyi.·: 1 -e:~·:ı'lc:.:::ı ge

re~tirecek, planlama ve Trontrol i;levleriniG tam snlamıyla 

yerine getirilmesini gere'<tiı"'~c:.ktir. 1!1E:1~~t C!cevcut muhase-

be bı'lui :::ı·i~temı' yo"nr=>ticı· lPre ~l:.c~lrl"'-rı k::.,··r::r'l<=>:r· c-·· , ___ ı._:. • ,_. ...... ....... '-1 ..... ·- .· __ .._,_ - • _,_ ~· _ ...... içir:. ge-
rekli işlstme içi bilgil~ri sa~layamB!!12ktadır. B~ n~Jenle 
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sistemin yeniden di.izenlenınesi sor-; nluli.<>' or·cc;ya çı~:mak

tadır. Ye:1:.c~en düzenleme ise gei1i~ çaplı ve c:;ırip hc:::lin-

de yapılacak çalışmalar son~cu cerçe~leşti~~l~b~li~. Bu 

çalışmaruız 1rapsamında bundan sonra1ri bCiL".cC.·3 C:zelleştiri

len işl~tmelerin yeni amaçlarına göre yJnatilebilcesi için, 

yö net irc1 faaliyeti ni n il 'Ir i ş le vi o la n planlama iş le vi:1in 

yerine g:·L:::_rilmesinde yöneticilc:;:::-·in [erc=::::sirıim C.tyd.ui;u ve 

muhasebe bilgi sisteminden Uretilebilecd: bilgiL;ri b·3lir

ler:ıeye çalışacağız. 



Ü ç ü n c ü B ö ı ii m 

ÖZELLE ŞTİITh::E UYGUL.AMASn:IIN ORTAYA ÇIKARACAGI 

KARARLAR VE MünASEBE BİLGİLERİ 

TELl:Iı 

. . . 

=·~ L:~ ~ :::I.:RI 

İşletme yöneticilerinin ter~l içl0vl~ri a~~çlsrın be

lirlenc:s.siyle başlayan ve yürf't::ıen feali.j·etl::rin. hı) c:.uc:ç

lara uygunluğunu kontrol eden bir dizi işler.ı.i ka:psoc~c:kta

dır • .t'L=:nlama, örgütleme, .J·Ll::ci.:tf'!e ve kontrol yör:.;:;titr.in te

mel işleYleri olup, yönetim sürecinin deff;işik 1:!.]5ffi2lerını 

o luştıır, .. :c- lar,. Yönetici bu i ş le vlsri yerirıe getirirl{e :ı. kı sa 

ve uzun döner.üi bir dizi karar alma işlemi ile l<arşı karşı

ya ge lLe. Daha sonra aldı ğı kararları benimser ve uy3.:ular. 

Bu kada~la da yetinmeyen yöneticiler daha verimli bir yö

netime ulaşabilmek amacıyla uygulanenın so:-ıı..:çlarını izle

mek, uy:~;uledığı kararları n be s'=:r::.lc::r::. rıı de :r:erlerr.s ~r zorun

dadır. Eu slirecin başerılı bir biçimde yerine getirilmesi 
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-
yöneticinin işletme amaçlarını~ yapısını, faaliyetlarini 

nicelH: ve ni teli 'k- yönünden y;:;i;E:rli bi::: biç~~mde bilmesi, 

anlamEı::-n ile mi5ml<Undtir. Diğer bir deyişle yönetici leri n 

olup biten he1<1<ında bilgi sahibi olması s2re~ir. 

Ke_rsr alma süreci gelsceğe yenelik oldu,Cu:1darı iş

letmenin iç ve dış 'k-oşullarına ba(lı olaı,sı~ çoiJı_ı '.cez risk 

veya beJ.i:.-ısi~~li'k unsurunu berabc2:irıde ta~:ır. Daha önce de 

beli"ttiCimiz gibi işletme yön~ticisini~ ~arar alırken 

karşılaştıLı belirsizlik faktörUnü azaltabilmer.J.n bilim

sel yolr kendilerine 'k-arar alsnı ile il;:cili do[ru güveni

lir, za:nt;nlı, ek:si'~siz, öz ve yerinde v:b.~zelL.l<le:::i_taşı

yan bilc:ilsrin ulaştırılmasıdır. Bu ise i-?letme=le etkin 

bir bilsi a1<ış sisteminin var olmasına ba~lı1ır. 

Yöneticinin karar alma sürecinde gereksinim duyduğu 

bilpileri~ bir 'k-ısmı dış l<ayna~lardan gelirken di~er bir 

kısmı da i.ı]letme içinde olup bitenlerden gelir. Dı} bil

giler çevrenin doğal 'k-oşulları, yaseıl koşulları ve yası:~ı 

k-oşull:Ü'la önemli biçimde etkilerret-ı siy3ssl, e1co:-::.e:rr-ik ko

şullarla ilgili olabilece~i için çok sayıda dış biJei ~ay

nağı bulLnma~tadır. İ~letme içi bilgi ~8ynaklarındsn iş

letmenin yapısı ve faaliyetlerine iliş'ürı bilEiler elde 

edilmel(te~'ir. İşletmenin yapıs::., doğal k:e.ynalrlar, sermE.ye 

unsırrlcrı ve insan öğesinin b}r araya gelmesiyle oluşur. 

İşletme faaliyetleri ise satınalma üreticı, pazc::rlar,-ı_a, mu

hasebs ve personel faaliyetleri olsr&1r (-):;~,:;tlenebi~_ir(l) .İç 

ve dış ~cyna~lardan edinilen veriler tJ~lli biçiml3rde iş

lenip düzenlenerek bilgi heline dönUştU:.,'_:J.t~r ve y-cn-atici

ler bu b:Llgileri satınalma, üretim, pazarlafıla ve :catırım 

faaliyet le rini pla nlarlren, yUrU.türken, ele '1'~ t ler'-:,:; c_ kul la

nırlar. 

(1) TOSJil, s.299-JOO. 
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Yi5neticiler bilgi-leri elde t:dip 1nıllanabildil ... leri 

oranda 1<-<:-::ı:·c.rların et1{-inliği artaceırtır. İyi t-::;ı['a·c.tcır yö

netim fa~liyetlerinin etkinli~ini artıracck, etkin y~ne

tim faa1_i_ystleri ise işletmenin ar:ısçlar:ı.r..a ce.:_}E.rılı bir 

biçimde 1..; la şma sı nı s ağ lay scaktJ.r. Bö.v- lt:: c e bilgi bir iç le t

me ni n bU-:;"nlUğünü 'koruyan ba §;layı cı bir ar:: ç gcjr'\Jn~~:,üi 1.:-a

za nscsl<::tJ.r(2). 

İşletme içi bilgiler do:rlıdan do2;ruya işletmenin 

yapısı vs faaliyetlerinin gözlenmesi ile sa2lan~bilir. 

Muhasebe bilgi sistemi, iste::.~ işletmeler ar<::sı kr:ırşılı1rlı 

·ı· 1 ., ' • t . . d d~ b' . ı ış:<:ı..ercen ıs erse ışletme ıçi olaylar _::~n ogs'J.n :2..r ış-

letmede oluşan değer hareıretlerinL.sis-vsc"x,_i bir biç.:iDde 

toplayıp, sınırlandırmak, kaydetmek, anlamlı olarak özet

leme'k:, varılan sonuçları yorUmlarnek, işlGt me i lgilileri ne 

amaç larL18 uygun bilgi leri iletmek görevleri ni Us tl~ nıni-i 

olması onu işletme içinde oluşturulan önemli bir bilci kay

nağı durnnı~na getirmiştir. 

İ:]lstme yöneticilerinin. m-..:hasebs bilgileri·:ıe ilgisi 

işlet~snin di~er ilgililerinden farklıdır. Eu fark temelde 

işletme y:~neticisinin işlevleı"i'1der do[m.::.'ctEdır. Yörıetici

ler muh::ı·sebe bilgilerini ırer2.::::' slma uygt·la~,-s v2 U/2.'-::la:na 

sonuçlaı-·-::.•n izlemek ve d.t'zeltici ötı.l':'::-ıl.e:L" sımsır a:::ıscıyla 

ıru llanJ.::·. 

Ychetim sUrecinde kullc:nJ.lGca'r olan mv\:ıaseb3 i:.ıilgi-

ı . . b ~ . . t ...... . ı .. b . 
erının eJ_lrlenmesı k'o.nvsu o1.c.:..~,rçc: l:armt:>;ı:ı1- ır. vu:-ı:cu ır 

işletmed3 de~işik tlirde çok s~yıda ~a~sr a!ı~ma~tejır. Bu 

kara rlm~ı o J.a n yöneticiler örgüt;~ :ı. de l;i:;;i ':.._d~: z,;y 1-:;::..~L:de bu

lunmc::kta ve deği~ük omaçlar..._a bils-i ister,:.::oktedirlç;:. 

( 2 ) Ü LG.6N, s • 8 • 
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Yö~eticilerin bilgi gereksinmel8rinin septannasın

da birinci aşamada yönetim lrsdet:,elı:ori·ürı t:c::rer t'irlerini!1 

ortaya tcnoası gerekir. Karar türlerinin ortaya konmasın

da işl=dımede1d yönetim l<-ademelerinin esas alınması mUmkün

dür. Yöneticilerin ihtiyaç duydukları çe:_:itli lı::c;r:=-ırlar be

lirlendi1den sonra bu kararlarJ.~ı gereırtirdi~·.i bilgilerin 

belirL<ı;:-;ı::si aşamE!sına geçilebilir(3). 

Biz, çalışmamızda önceLU<le özell::~;tirilec :'- i.}let

melerin ans amacını belirleyerek bu amaca ula~mak için iş

letme faaliyetlerine iliş"ldn alt aoeçla.c.."ı belirlemeye ça

lışaça1ız. Daha sonra konnmı::.z sır:ırlerı ir:;i:ıde s::ıtınalma 

Uretim ve pazarlama faaliyetieritlin t2.n:ınını yapare.k bu 

faaliyetlerin planlanmasında alınabileceı: 1:-arsrları -vç bu 

'!<"arerler için muhasebe bilgi sisteminden_ üretilmesi gere

ken bilgileri belirlemeye ç6lışece~ız. 

II- ÖZ'"i:ı::ıL:SŞTİRr;IE 0YGULAEASE I:~ İ.~;IEJ:I.~E ::2:S~.:.E:L FAAL:iY:2TLERİ:;L-~ 

Yo .. "n;ı.-+T.T~sr· BAKI7' 7 -l~·T"Jtı-.r ,-,j:;r;ıri"Fı~ c-:-xAc::ı ',-·~a-r y-;'-_,-_,._; DTuT,....._i .. r·_:_-A :.l-.2ı...:- 4.. .:.--....... 1 .t\ - 4.,_ -·L•• .ı. v.., ... __ i. ___ .. j...ı....:.. ... - .... __ .. '-ı ..LJ _ .-t1 

Ulkemizde özelleştirme, KİT'lerin veri2li ve ~~rlı ça-

su bu amr.::ç özf'lleştirme son;c!_t~ıcls i:~~lEt>3 f:::.Bl~J~tleri~i!:l. 

'!<arlı ve "i"02.."'5.rnli yii:: .. UtUlmesirıi zor~;ınlu 1-::ıı.rns~:tc:,:Lı_:r:-. Özel

leştirms tlJ;<3ulamasının ist2r:.t; ~-ı so~ıuct~ V·2'l.~·;'J:i.lmcsi. için. ön

celikle i~Iletmıslerin ulaşmak: istedi'lrleri a·:.ei ec~C:Cl'1 v::: bu 

ana amaca uycurı olara1r işletn-:e fs liyetLoı"'ine ili:~1·i: amsç

ların açı 1 ~gs belirlenmesi g<:Tz~').::i.:'. Bu .y::ı·ı::ı.ldı;j:rı~lc:: 1:~<'L'2r 

alma yetkisini devraları öz12l 1{esim özeıı.::.şti:cmerıi'1. a,~.c;cını 

gerçe~ls3tirecek kararları 2lsbilece1rtir. 

(3) yfJCEIJ, s .62; Ayrıca bu 1ro 1 ·.:eki ayrıntılı ~il~_i içir:- bkz. 
Isrıı.cıil KAY~, Pazarlama Bi lri Siı::.te,,üe:_ .. :i_ 7 (Iste.nb"L'.l tr..i
veı"'sitesi Işletme Faki..ilt..:3:i_ Ys.~ro:l53, Istsnb·.ü, 1984), 
s. 69-98. 
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A- ÖZELLE ŞTİEİLECEK 

VEREMiiLİK An.:ACI 

Serillayeciliğe, yani bireysc3l mUlki,y·st, serb-:;st re

'!ca b et v. b. ilke le re da ya na n bir i~;le t rr:enin a me cı ·kar e ı de 

etme ktiı .... Kar lı bir iş le tme ise C:.Uşi..'k r::ali.yc; t le yHkse:;: k-a

litede ual ve hizmet sunabilen kvr-vh:;:;:la:rdır. Scz t:-orıusu 

amacın gerçeırıeştirilebilmesi için il'~< şart piyasanın de

~işik gereksinimlerini karşılayabilme di~er bir deyişle 

Uretimde çeşitlili'l<, i1rinci ~Eırt bu gereksinmel8rin ucuza 

K:arşılansbilmesi, yani dUştsk msJ_i~ret, ve son olaraı~ta ye

ni yatırımlar yapara'l< faaliyetlerini galiştirmektir(4). 

öze lle ştir i ı en işletme ler in 1carlılı 1-: ve veJ:.'imli li1': ams cı
na eri:]ebilmesi için faaliyetlsrini bu şartlara uy~~un o

larak y"U:ri'tmesi ka çı nı lmazdır. 

özelleştirme uygulamc::sı işlstrrı.el-;:::->e bu a~ı::::;cır:ı. yanı 

sıra birtcıl<:ım sorumlulv'l<larda ,zetirce1dsr~~_:Lr. 

Şüphesiz özel işletmelerin il'~< S'.L'· ·nlu aLluğu kesim 

orta kl-s:r::Jl.J.r. Sermaye nin 1rayna~ı o lcı rı o:::::'t3k ları n tc. t:ni n 

edilt:ı.esi işletmeleri yaşatan, b'·y-:_:ten gsl"':01diğiıde yeniden 

başvureb:7.1.·::cekleri ilk yer ol:ıı:::lc.rındar: ;=:.olayı ,:)'ı:;,:.1 taşıırı2'~

tadır. Orta~ler işletmenin yalnız k~rını es~il aynı ZBGanda 

zararını da paylaşan kimselerdir. 

İşletmelerin çalışanlarına 'k-arşı sorı_mhih.ı~u işin 

özünde r.;:~ '.'C:.:t tur. İyi düzenle nr:U ş çel ı şma şart ları m n ya

nında ı_ıygu:1 ticret uygulaması ve çalış~a b~=ırışını s2t,laya

c aı:- şs::ctle:c1 n oluşturulması i ';;::!.etme le rL1. güv-e ne e si dir. 

O•• ı ' ı t ı 0 t 0 
,,_ ' • • ı ı V ze ış e me. erın V.ye"Gıc.'_ye rarşı sorum '~<1_;_:c;u .~la 

bUyt.n< önen taşımaktadır. Tü'keticirin desteğini almaruş bir 

işletmenin yaşamını sürdürmesi c~UşünülerilE:Z. 

( 4) K1:1bi ~.ay ATA SAYAR, "İ şletme ı~rin Yeni So rı. ml;_; L.;~-cları" 
I/IT LI1IYET GAZETE SI ( 13 Ekim 1988), s. 8. 
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B'~.cL1n bunların yanında üzt~l işletmelerin to,:Jlnma 

1(arşı scı..,, r:ı]_u lu'k-ları da bugUtı aç:ı 1:-ça ort.s./a çı kr:nş durum

dadır. TCe:J.dini topluma kabul ettiren işlstr::.eler be.;ar:ılı 

o 1 r:ıa1<:t n ~~;_ı r • 

Özotle, özel bir işletmer.in faaliyetleri ve faali

yet sor'.ı•ç:lc::rıyla orta1rlar, çalıçı:~nlar, tuı~eticiler, kredi 

kurumları, iş ilişkisinde bulunanlar, devlet ve hal1( ilgi

lenr:ıektetl_ir. Özelleşen bir işletn:.enin ço;··· sayıda ortağı 

olacak, orte~lar dışında yöneticiler tarafınJan yör.etile

cek, kredi kunırrılarıyla iliş!..::ide bulunac:::1~, geniş tL~keti

ciler topluluğtınun gereksirımelı-o.ritıi 1'"erşı L:.·::c:Y. iç.i1. oal 

ve hizme.t Uretecek, topluma ve devlete 1 -:E:I'Şı sor;:rnlu ola

caY.tır. Bütlin bu gruplar işlett?'lenin çalıt:cıa d';zeni2i ken

di çı~arlarına göre et'k-ilemek isteyeceklerdir. Söz konusu 

gruplar:ın bi.iyi.!k çoğunluğu işletmsnin dı~ı çevresinde yer al

ma'lrtacl.ır. İşletmelerin yeşayabilmeleri için çe-rre ile uyum 

sağlama zo::::·rnluluğu bulunduğunden Lşletıney]_e ilz;il~ olan 

kimse ve [!.'upların işletmeden bsl~lsdiklerinit optü-:.al bir 

biçimde yerine getirilmesi özelleşen bir işletmenin a~aç

lar:ı aı"ssır:da yer almalıdır. Bu bakış açısıyla .işletmele

rin Sadece 1--ar amacının olmadı u·ını, toph;n:3 hiz:net [.ı:ibi 
..; - ·~ 

sosyal am~.:.çlarınında olduğum: söyleyebiliı"i:;. Ancs1r işlet-

melerin t;znı. sUrede yaşamssıyla ilgili olan 1.rar el•-:'.e etme 

amacı işlst~e yöneticisinin karar al~ası~da önemli bir he

de:t· ola::."r,,c \-.almıştır. "ÇUnvü soc.ı"al amaclsrın gerce}cl2sti-
~ .] .... "-' ..... .... 

rilmesi i ~J le tme 'Ir arlı lı ğı nı r•. 'ro .:-::·ı. ~1r:ı.a sır_ a b ağlıdır ( 5)" • 

Bu oçıklamalarımızdan sonra özflle-32n bi::." is-l.etme

nin amacını uzun sUrede ı<"arlılığı en yitıcsefte çıı-a:c'ms1c ve 

böylece is;letmenin yaşamını sü::-dürme"k ys 1~1Lıde belirleye

biliriz. 

SLlrek li olara!-< bu ama clt1 gerçek- le .şti ri lm3.si ve aynı 

zamanda tUm çı'lrar gruplarınır_ tatmin edLL~bilmesi içi_n alt 

( 5) AY SA;:·;, s • 7 3. 
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amaçlar olara~ optimal mal va !d3oet Ureti2i, başarılı ça

lışma d':zc;ni ve sa,ygınht- t-az;:::rıma, emeğin de[erlendirilme

si amaçlsr:ını da yerine getirme1.r zor':nh::c!_,_;r. Yine bu amaç

lara ...;.la::;ıabilmet- için işletmeni~1 aynı zaı:::'nda verLJ.li, eko

nomik, işletme potansiyelini ve likiditssi~i ~o~·yucu yön

de fa::;liyetlerini sürdUrmesi gere'lrrr.et-tedir. Ans içietme 

faaliyetleri alerak satınalma üretim ve pszcrla,-,:a fa:::,liyet

leri göz::i::-:ı.5Jnde bulvndurulduğunda, bu faali_~retl-s.r·ic.. h::opsi

nin belirtilen amaçlara yöneli~ bu amaçları gerçe~leotiri

ci yönde yönetilmesi, yürütülmesi söz ~onusu olur(6). 

Sözı,~on~su amaçlar, işletmenin te::::ı::-:1 faaliyetlerine 

ilişk-in anlayışta ve bu faaliyetlerin amaca uygun olarak 

yönetimlerinde de~işmeler oluşturacak-tır. Faaliy2tlerin 

karlı bir şel<i lde yürütü le bilmesi içi n yen.i bir ta1a. m iş

lemlerin yapı lmasJ. ve alı na c ale kararlarda değişme 1-sr ortaya 

çıkacE~tır. Özelleştirme sonuc~nda temel faeliyetlerin ne 

şe'l<ilde yUri.itüleceği ve bu fasliyetleri.rı I)lsnlanmasında 

ne gibi kareriarın alınaca~ını aşE~ıda belirle~aye Ç3lışa

c a~ı z. 

B- b ZEL LE ŞTİ Rl'v'IENİ :-r rd\R LI I.ı IK ~m TS:?: İ J';:k LL:!( ALA CI NA 

UYGUJ\T OLARAK ~:}IETI:IE T:=LSL FAALJ:Y~T LS:?.IrL· 

S: ANI MLA HIP. P 1.4 NLA=trA ~\:XR. . .'j RL~R L:I ~~ lL r.ı.:: R ESI::iJ~ Sİ 

ÖzJlleştirmeyle birlikte i~letmelerde temel a~aç 

daha öncede de~indi~imiz gibi k~rlılı~ ve verimlili~ ola

caktır. Bu amaç te me 1 i ş le trrıe f.saliye t 13 ::.~i 1j '"- de. '-ar lı ve 

verimli bir şe'~<ilde yUrUtt;lmesini gerekli 1~ııx.a,rts6.ır. Bu. 

ise işletme temel faaliyetıeriıe iliş~in amaçların belir

le nınesi ve bu amaçları n k-endi ara lı= rı nda ana amaca uyum 

sa~lamasJ. ile mUmk-iJndUr. Ameçlar aresırıda l1yı:m sailanması, 

amaca ulaştıracak- araç ve olanakların belirle~mesi ve amaç-

( 6) ERD.AL~.AR, s. 12. 

•<. 
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ların .. ölçElebilir hale getirilmesi pl8nlc:i·-:a fac:li~reti. ile 

gerçekleatirilebilir. Planla~a raaliyeti yön2ti1 sUrecinin 

ilk ı·aal:i~"C":tini oluşturduğundan, doğal olsrc.ı1r bütçe çalış

malarının, kontrol raaliyetlerinin, faaliyetlerin yUrtittile

bilmesi için gere"lrli organizc=ısyonl:n ve olrıssı gers'<:"sn bil

gi at::ı,?J.rı.J.n. hareket noktasını oluşturur. 

Özslleştirme uygulamasın1~ işletme faaliyetleri ba

k-ımındatı ortaya çıkaracağı yeni ovrı.ı!YJ.r:n b::lirlenmesi ama

cıyla, önce söz konusu işletme faaliyetlarine ili]~in ama

cı, ve bu amaç için yapılması :~ere 1.ren t'a2liy2t leri, daha 

sonra da bu faaliyetlerin planlc-:nmBsı siLresinde alınabile

cek kararları belirlemeye çalışaca~ız. Böylece temel işlet

me faaliyetlerinin planlanması sürecinde alınarı karerların 

envanterini çıkararak, daha sonraki kısımda bu kararlar i
çin ger::; ı: li muhasebe bilgilerini s ağlı k lı bir }e1.ri lde be

lirlerıiş olacağız. 

1- Satınalma Faaliyetls:::"i ve Plarııa·:1!'1Bsında 

Alınan Kararlar 

Satınalma faaliyetlerinin ana ao~cı Ur~ti~de ge

reksim:.e ô:uyu lan girdi leri!l gere 1-:: li nice l:L'~ ve nit e li~-cte 

zamanında ve istenen yerde hazır duruma getirilm~sidjr(7). 

Modern iJletmecilik arilayışında k~rlılık s2tınalma ile baş

lar. Bu gc:rnşle özelleşen bir işletmede an2 ar:ıscın. yerine 

getiri le bilmesi için h amma d de, yede 1.r psrça, i ş le tm8 r::.al ze

mesi, d'"Jmmım gibi tUm tsleplerin yerine g;:;tü·il.mesi ve 

işletrı.e nL: gerevsinme duyduf;tı her tt.!.rlU ı;:ı.al ve rLiz~~-ıe tin 

uygun nit e }j_"l.r, zaman ve hizmet st sndart la rı na ı)_y gu:.ı. en 1-tcuz 

maliyetle ~:<:"arşılanması satınaln:a faaliys·:;ı_C'rirıin arneıeı ola

caktır. 

(7) LIİTıLİ PROD!.jKTİVİTE LIEFKEZİ, Tedarik Sistemi, ~~r.P.I1i:.Ya. 
1Jo:4-5, .Ankara, ? ) s.3. 
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Satınalma faaliyetlerinin ytirfttilmesinde yapılan 
işleri ve ilgi alanlarını dört a.:;::r;<E.G.a inealeme olan:=ığı 

vardır(B); Bunlar, satınalınacek malların ve hizmetlerin 
pazardal·:i c1:_;rumunun saptanması, sstınalıt12cak- mal vs hiz

metlere ~lan gereksinim sapta~mesı, satınalma ~aynakları 
ile gereksinme arasındak-i iliskinin ~u~ulması, satınalma 
işleminin tacEmlanması di~er bir deyiş!e taşıma ve ~epo
lamanın ~erçek-leştirilmesidir. 

Aşa~ıdak-i satınalma faaliyetleri ayrıntılı ~arar
ların alınmasını gere1<-tirir(9): 

- Satınalma pazarlarının analizi; 
- İşletmenin gerek-sincc:lerine ili~:1:Lı rapo:.~ı.::ırın 

incelenmı:;si; 

-Satıcı işl~tmelerden ön önerilsrin alınması; 
- Satıcı işletmeler arasında seçim yapılara~ kesin 

fiyat ö '12 ri le ri nin alı nma sı; 

- En uygun teslim süre lerinin 1('abı,:l edilmesi :rohın
da satıcı işletmelerle anlaşma_y·a verılmEısı; 

- Alım bUtçesinin ~ontrolü; 
- 11acidelerin işletmeye giriş 1rontrclün:~n yapılarak 

kusurlu eksik ve yanlış girişlerin saptanması; 

- Taşıma giderlerinin ~ontrolü; 
- Depo giriş ve çı 1rı şlsr: nın ıraydadilmesi; 

- Alım istatistiğinin düzenlenmesi ve ycnetilmesi; 

Batı na lma faaliyet lerini :iönet e n s:?i-tı n&.lma .J e:; n.e t i ci
si söz ':om:su faaliyetlerle ilgili bir ço'·: lfc;r::,rı alma du

rumundad::.ı'. Satınalma faaliyetled.ne ili.;ıkin ı.,.ar-c:rlsrın ge
rek 1.-endi a:cc::larında gere1rse diJ::;e:c işletme faaliyetleri ara

sı nda vyumıın sağlanabilmesi iç:Lo. plan yE:)t:12 zorunluluğu or
taya çıkmaktadır. Önemli dayana~l Uretim planlamssı olan sa-

(8) A.g.!:., s.4-5. 
( 9) ERDJ\l.:AR, s. 28. 
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tınalma pJ2nlaması birçoır satınalma ırarsrırıın alınması 

sonucu r:;eı'çekleştirilebilir(lO). Bu pl8rıla;ı:2 ysrdıcıyla 

di~er i0letme faaliyetleri olan pazrrlam8 ve üretim faa

liyetlE:ri aı"c:.sında uyum sağlanarak, işlerü:::r:!.~ tı3Sc.llaş

tırıluası ve böylece satınalı~~cs~ m2d~2l3ri~ ~slite ve 

maliyetl2rirıin belirli sınırlar iç~nde t~t:lm~sı ca:ıa

nabilir(ll). Geniş anlamda topll.; __ H~.rcr ;:Yr·::cl cılsr:'<- ifa

de edilen planlama süreci gelsce}~teki olL.;l;;:ı:ın ssptana

bilmesi için alınan yönetim k~~srlarına day~nır. 

Özelleştirme uygulamcsı, işletmsıerde satınalma 

faaliyetlçrj_nin ırarlı bir şelrilde yt:rittüJ_c;bil::,esi için et-· 

k o b" O ı ı ı •ı•U• • -L. 1 ın ır s<:n;ına ma pan amasını:ı rer~1rlı.!..ıgı::ıı o:::-va:t[' 'oy-

ma 1<-t adı r. Yukarı da belirtti[';ü,ıiz ea tı nalr.e faa liy-<::t lerin

den yararlanarak, özelleştirme son~cunda satın~lma faali

yetleri~:in karlı ve verimli bir biçimde yt~rUti~lebilmesi i

çin hazırlanma zorunlulu~u ortaya çııran satınalma planı

nın oluşt'Jrı_ılmasında alınan kararların ana h::::t.i.c;rıyla ::u 

şeıri lde beL' .. rtilmesi müm'k-Undür ( 12). 

- Satınalınabilece'\< madd~lerin ve L-ıiteliklsrinin 

saptanması; 

- Sipariş ve satın alı2sce~ maddel2rin mikterları-

nı n ve zsnwnları nı n saptanması; 

- ~addelerin satınalanacatı işletmelerin saptanması; 

-Ödeme 'k-oşullarının s2ptenması; 

- Satınalmada taşıma koş~llarının sE]tBnm2sı; 

- Alınan maddelerin stok ve depolass ~o~Lllarının 

sa pt e nınası • 

2- Üretim Faaliyetleri vs Planlat1C:':E:E::ı.':dE Alınan Kararlar 

tiretim faaliyetlerinin amacı tUketici terstından is

tenen nitelikleri taşıyan mal veya hizc3~ ys da her ikisi 

(lO) 

(ll) 
(12) 

Erol EREN, "İşletmelerde ı:cedari1r Böli..icti:ni!n 
ri.lt~L'si", ORUANİZASYOIT D3RG.ıS:i:, Yıl,2 S. 7, 
\1ELSCH, s. 246. 
~RD;\l:.i\R, s.32.; WELSCH, s.248. 

ÖY' :ci it le ndi-
-c~~ 

s. 28. 
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şeklinde rıa zar la na bilir değer ler yc.r8 tma 1-ctır. Öz,:!l ~şlet

melerin Ur~ttikleri mal veya tizmetle~in ~i~ta~ ~ cins-

leri tUketici isteklerine ba~lJ. nlarak paz2rda belirlenir. 

Bahsetti~imiz amacın yanısıra üretimi olugtvran çeşitli et

.menlerit1 yerimliliğini sağlama amacıda söz~rorn,sudur(lJ). 

Buna pöre t.iretim faaliyetlerinin amacı m,·ü v2ya hiz'iıetlerin 

ya da heı.' ikisinin tiiketici tarafından. ir::ıtsrdlen z:~;,:;;rt ve 

miktarlards verimli bir şeV.ild.e yaratılm~::sıd.ır. 

Bu amaç, tam çalışma hedefini, ·_ıy;u.leru~n üreti.11 me

to dler1 nd.::. basit liğin sağla nm<c.sı rıı , mUmkUn old u~u 1~2c~ar bi.-l

yU1<: Uretir.: partilerini, üretilen mal vey2 lı-'zmetleriL ya da 

her i1dsit~in kaliteli olmasının sa~lanoesL~, Ur{:;;;;_-ı m.ali

yetleri:ü.n en düşü'l< düzeyde ko2.""unmasını 1capse:mına alo.akta

dır(l4). 

Üretim faaliyetlerinin gerçe'l<lşşoesi için ana hatla

rıyla aşetıda~i işlemler yapılı~(l5). 

- İşletmenin pazara sUrece~i ürtinleri2 miktar ve ö

zelli~lerine göre yapılabilece~ teknolojik işleolar ve sı-

ralerı ~özö~Unde bulundurulara~ üretimin yspılaca~ı 

makine vs teçhizat yerleştir~lir. 

're re •-' 

- Sözkonusu UrUnler i n Ur eti le bi lr::s ;:ı i içi~ ger el:si!.'H1e 

duyulan hco8adde, yarımamul, yardımcı ve i:letme malzemesi 

gibi r:wdc1:J1er depodan alınır. 

-Belirli bir dönemde setılmc.sı VE bv di::h·::ırj_'l sonun

da stolrlc:'da bırak-ılması planlt:nc.n ur;.:,1leri Uretrn.e,x aroscıy

la ma,ril'.a ve ir:.san gücünUn ke,1ll·::·1ıJ.r:ı.asıyla söz ,~o:·ı:..;su madde

ler fizikssl ve/veya ~imyasal bir de~i~itli~ten. geçirilerek 

üriin hal1;ıe dönUştUri51Ur. 

(13) İlhat:ü ~A:i.AYALÇIU, Uretirı Ycnetirıü ve Tekni,<le;i, (İs
tanbul Universitesi Işlet~e Fa'k-Ultesi.lşlethle Iktisa
dı tnstitüsü Ya.Uo:23,İstrnbul,l974), s.2J7. 

( 14) AI St\ ı:r , s • 8 5. 

(15) I-ILk::~c:~rı ÖZGEN,Üretirrı:Yönetirni,(Adac12,1987), s.l9. 
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Urotim faaliyetler~nin istenen çs~ilde ta2anlcnabil

mesi içi.:·ı_ üretimin planlenmc:.sı ve C:rç:jitL~c-ımesi, L'·cctim 1-~ont

rolü, 1(~:Ete ırontrolü ve maliyst kontrolü sor·ımle::.."'ıyle kar

şı 1ı:arşı~-a bulunulur. tiretimin planlanmaeınc.a ve örgütlen

diri lmesi:-ı.de, ürUn araştırma, Urürı tasc:rım., ürl\Q geliştir

me işlevlçrj_ ürUn mühendisliğince; tat-ım rr.ühend:.sıi;;i ve 

iş basitleştirme işlevleri metod ~;hendiali~ince, rabrika 

planlamesı bakımı ve- tesis t::urma işlevL::c:L fabrika mt~~ıendis

li~ince yerine getirilme~tedir(l6). 

tiretim faaliyetlerine iliş~in saptanan tUm anGçlerın 

pazcırla.!ıa ve satınalma amaçla~cıyla ve ay:-:ı.ı zamc::ncta işletme

nin ancı ::::1acıyla uyum içinde buh:nması g82:'3~c"Lr. Bu cBdenle 

üretim pL:mlaması yapılır. Üretim planı, plarıl.snmı 3 satış

ları Y:arşılayabilmek amacıyla, satışları!1 te<Jlisi -re tEıle

bin ırar.şılsnma yer ve zamanlerını stol( rri 1.(tcrları da göz 

önünde b~_üu ndurularak- plan dönsminde üretilebi l2c e~: ma ı ve 

hizmet miktarlarının başka bir deyişle taı~-::bin rıerede ne zc

ma n ve ~1s 1a:dar mikt arda karşı la na bi ı ec:; ;i~ıi n t shı:nini dir. 

Üretim planlaması aynı zamanda işletmenin tiretin faaliyet

leriyle ilgili, üretim araçlE.ı'ıtntL ve i.~:sUcu:ı:h v~~i::'llili-

" . . .. ' . ,_ . t . . -'k . ı b . . " ı ı ı 1 gını. uı'.s-u:~m yapası esının a .onomı_:r ıçı.c:ıcJ3 v-u srn_rnasını 

sa~lams~t8dır(l7). 

Üretim planlaması yapabilmek için a7 :&ıda~i bilgile

rin elde 2cUlmesi gere 1rmek-tedir(18). 

-Üretim için gerek-li maddeler(ham~~dde, yarımamul 

vb.) ve stol< durumları 

- Üretim için gerekli makine ar2ç vb. olenq~ler 
-Üretim merkezlerinin her birinin kapasitesi 

-Üretim işleminin ne zer.ıan başlayıp ne ;:.s•ıı;Jt1 biti-

rilec::;~:i 

(16) 
(17) 

( 18) 

s. 24 7. 

D.P.ı:!:'., Tekdüzen ~~~uhasebe Sistemi İ_Ş]-'ıtr:e .§ütç~~_!_l. s.25. 

ÖZ G:~ =ı, s • 2 3 • 
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- Üretim sUrecinde izlenece~ yönt~cler 

-Üretim maliyetleri 

- Ycrıetim politi'l<ası 

Üretim plam.nı geliştirr:ıe~< üzer:o bc'lirtmiş olduğu

muz bil;~~iler elde edilere1< analiz ect:.lir ve bir dizi ka

rar al:ı:~1:~ı·. Üretim planının hazırlanuıc:sı sırss.uıda ~:lınan 

_J-:sr2rlaı·:e ana hatlarıyla aşat:ıdc 7-i gibi özstlemıssi müm

-kiindUr (19) • 

-Üretilecek ürünlerin, r:ıi1rtar.ıa~c:!tırı ve i_l1'2tim za

manlarııı~ saptanması; 

- Üı--·etim için gerel<li moddelerin, r...:.:.teli 1r ve miktar

larının saptanması; 

-Kullanılacak makine ve areçların nitelikleri ve 

kapasitelerinin saptanması; 

-Üretim akış biçiminin saptenmas:; 

- Üretimde kul la nı lacak riıe:dde l<" ritı ara ve ana depo-

lama yerlerinin saptanması. 

3- Pazarlama Faaliyetleri ve PlanL:inmasında 

Alı nan Kararlar 

Ars el<sil<liği olan ekono.m:Llerde pss:.::rl.ama 1-:avra~;:ıı 

ye ri ne :::;::; tı.ş Y.a vramı l<u 1 lG nılr:ta~ct e dır ( 20). Ülkemizele KİT' 

ler e1corıomirün gere'k:sinmelerine görs m:Jl ·:re hiznet üret

tiklerinden ve i..iretim ~onularınde te 1-~eı olmel:=;rırıdall ,ya da 

bu k:on;_lda arzı belirleyen 1<urt~h1~~lsr olmel ·:::.'Jndt-.n iclsyı, 

bu l<m:--·_,}.,-~;lsrımızda pazarlama yer=:.ne üretilen mal 7e hiz

metlerin setışı anlaşılmaktadır. Oysa pazarın ists~lerine, 

serbest l" ::1··E b et pi,yasası ıru re lları ne göı1 3 r·:el ve hizmet 

üreten özel işletmeler için s2tı~ yerine pazorlama söz ko-

(19) 

(20) 

'i'ELSCH, s.217; ERDM·:.AR, s.39. 

T.Tvb.' . .-:.tti n KARABTJJ~CT -İsmail KAYA, 
Str::;te.jileri, (İstanbul, 1383), 
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nusvdPr. Özelleştirme uygulac:ı-:.sı i::;:letm,c.lsrde sstıs' anıa

yışı m. c,,:; ~;i ş tire rev paz Br lama fa cı l'c yı.=: t lo.;:,: ~ ~ r. ort cıy•:.ı çı ır

masına nsden olacaktır. 

Paz s ::c lama kavramı na gör-e p:.=.zc-r l::uahı n ae'::i cı hJ ele f 

tiiketic.L_ve r.ıiişterilerin iste1cve e:er9 1rs5.t~mc leri!ıi ı:erçı

layarc:~: 1-a.::-~ sat;lamaktır. Bu ye:<::ls;:ırı. t:;ı:eticl ve r.'l~'şteri

yi işletr:.ı.e karşısında dah8 ön·::r:li ı-ılr:ı,3l-tE<,z·. :DiGer yan

dan moc18r·n işletmeler toplumsal c:erE:ksinr:ıcleri d'~ gözden 

uzak t~tmsınE~tadırlar. Böylece pazarlame, hedef tliketici, 

müşteri ve toplumun gereksinmelerini karşılayeıra 1{, 1:8r sa,:~

layacaıc pc.:::3:crlama bileşenlerinin(:~:al, hi~~met, fiyet, da~ı

tıt!l ve t._;-~undurma) planlanmc:sı y8:-ıetimi ve denetit:ıi faali

yetidir(21). 

Pszsrlama planlaması, y-:j:-ı- timi ve dsnetir:ti. faali

yetlerini yiirt:ten pazarlama yö:ısticileri bir _yc.rıda:-ı setış 

hacminin miktar olc.ra'k- belirli bir dtiz3y~Ln altına dUşmeme

si di;er y:~ndan pazardan alıo.a:ı pa''J. n belirli bir or,::Lıın 

altı:-ıa dU.:._3:~;:erıesi için çalışıı ... lar. Işletrnet-:in pazs:r: e}-onomi

si içi:Idclr:i gtici.inUn bir göstsrgesini olu]turan pszar payı, 

söz ıron,_ım' pez.srlarda işletme t::::rsfından sc:tılan msl mik

tarı veya satı.ç hasılatJ. toplG:::-~ını:ı, o pe::zc:rda aynı malı 

satan bUtUn işletmeler tarafıG.dcı~ı se.t1l2:7_ m::::l mikt.::ırı veya 

satış t·_,·i~c:rı toplanuna oran .snmssı s1Jreti~'.le sapta:ıan bir 

satış hedefidir. Bu hedef iş.ı:=ot~e tist yöt!.e'Cic::ilerin.i daha 

çok ilgilsndirecek ve ı.rendi bsç::na pazcrde:~c x.Cm'!ct::-:ı olan en 

yilksek payı alma amacı şe'!<linde ifade edi1ebilec-": 1,.tir(22). 

Belirli dönemlerde belirli mi~tarljrda~i Qalları ve 

hizmetleri. maliyetlerinden yi'1·:-ss,r:, uygun fiyatlarla sata

maya n i:;:J. tme leri n lrar elde e tm:e sine ve uzun s·~: re y:::şeml a
rını s~rdtirmelerine olana'!< yo~tur. Bu bakından özelleştir

menin EL11::::cJ.na ulaşması ve özells}en işletrn.elerirı yaşamaları 

(21) A.~.k., s.ll. 

( 2 2 ) AY SAL~ , s • 8 7 • 
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için pazarlama faaliyetierinin e~sçıara uygun bBJ2rılı 

bir biçirııda yi5rLitUlmesi gerelrlilih,inirı örı:~ni açı1~çe or

taya çıkmektadır. 

K~r amaçlı bir işletmede pazarla~a faaliyetle~i 
kendi içinde aşa~ıda~i alt fael~yetlere ayrıJ.~bilir(23). 

- Piyasa Araştırması 

- Re~-~lam 

- Sstı ş 

- Tutundurma 

- DaLı tım 

- Fiyat dUzenlemesi 

Söz l<onusu faaliyetlerin ortaya ç:.!::::bilmssi içi:2; 

- Çevrenin durumu ve gel;;cekte be~:lenet1 değişmele

ri piyasa araştırması yapılara1r belirl-2rür. 

- lşletmenin nal··it dıırm.Jü ve gel~cs}::te be1---lerıen de

~işmels~i belirlenir. 

- Temel pa zerlama 

nan paza~ belirlenir. 
amsçlerına uygu~ hedef alı-

- Hedef alınan pazarE uyfurr olsı,=:'~ psz<::rla~:ıE; bile-

şenleri belirlenir. 

-Hedef alınan pazar ve işletmenin a:ıaçlerı i1e uyı..."lm 

sağlayen :ı;c:zı:ırlama bileşenle:ri(-l<.:i bunlar, ~~el v':J h:Lzmet, 

da~ıtım tutundurma, fiyat bileşenlerinden oluşma~tadır) 

saptansrEk s~tış faaliyetine ba0lanır. 

Bclirler.ıeye çalıştı~ıcnız "ciim fec::ili.;-stle:r ;:~elece~e 

yönelik oJ.E:r.sv yapılır ve 1rc:ı"ma:!~1rtır. Pa::-:· .. crlarr:a fa:::l_iyet-
1 • • 1 1 d' ,,,__, • ıL .O erırn C ,c:;e.::.~s :'' ren l ara ları tıdS gerekse Glt:,8r l] S'LJ ffi3 J. aa-

liyetle2'iyle uyumlaştırı lması ve ölçiileb::'.l:i .. r du:ru:rıe geti

rilerek 1~ontrol edilebilmesi paz.:..:c·larrı_a plc::nlc:masım zo:r·un

lu ı,.ı l.ı:-~s~~tedı.:r. Pazarlama p1e~112:1lSS1 ıtpaz::.rlams J<:eyrıekla

rını beli~li bir gelecek sUrsye d~nu~ ol2rc~ pszerlace a-

(23) İlhen CEI.IALCILAR, Pazarlar:ıs(E.İ.T.İ.A.Ya.=·:o:209, Es'ki-
şelıir,l979), s.ll9. --
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maçları c"'..o Grul tusunda, -pazarlat-:.:.a fırsa tL:::cı na de;ı tım rn 

öngören ir'"linçli ve örgUtsel bir 1.-c:rar sVrecidir(24)". 

Pazarla~a plenında plan döns2inde tli~eticilere va?ılması 

muhte::-e 1 so:ıt ı ş ları n çeşit li r.ıal ve hi zm.e t U ret i ınla ri içi n 

ayrı ayrı olma'~<- üzere hem mikta~cları hçn de değerleri tah

min ed:i_;:::_, ve yapılen bu talım..inlErin plan ~~-ön,o:nir1de dit;er 

faaliyetle::d n planlanmasında :.-:-.1 J..:::m l::ı:-:2 1 : bil2il,,or- ysr a-

lır. Pazaı'lama planlaması sırc:.:~ır.da 

ka~ar alınması gere~ir(25). 

Fı ş'-" >'-ı ·~ ·; 1rı' ı.r.-ı •ı -1 q i"' da -' -"c_.-"--..... . ""-'- -" --'"""' ·-

- İşletmenin üretimine iL :- 1 ~iı1 t:_:~r:'Jtici tc:'. :Jleri

nin çecı:i.tleri ve miktarlsr: ss;·t::::1ır. 

-İşletmenin ne kadar üretim yapsbilece~i g0z önUn

de bulı.:'.ndrrculara'J< üretimi n tü~::et i c i ta le.bi~7 le uyum sat;:ıa

yabilrıesi için artırılması veya 1rısılmssı (ya da ı-:ısJ.lı:ıası 

yerine stJlc e dilme si) karar le. ştJ.rı lır. 

-Üretim fazlasının paz;~,ı;lanBbil:::ecü için ~JSSc:rlar:ıs 

olanakü~::::'ro.J.n. nasıl geliştiri~>:ccczi Eapta:ıır. 

- Talep fazla ise yeni y~~ırı~lara duyulan gerek

sinmeler saptanır. 

- Talep edilen mik-tar ile üretir,ı mikterı ve çs~;i t

leri bE]_~~'-' le. ni. r. 
- iTal çeşitleri, rri1rtsrlc;rı ve fi<retları sc.pt::::~1a

rav b tn le, r me vsir:::lere-, ay la ra, ve ds ha kJ. s 2 de rıscüers dağ::.

tı lır .. 

Bu s ç11r la malarii11Izda rr so nr:::: pc- z:~::::· ls::-.a p la m rıFı ha

zırienncs:ında c.lınsn temel 1rco::.~::'ı'l•::rın a~~~-:~ıda beli.rt2.ldi

ği biç:i_LE1o özetlenınesi miiml-i.':ıcl':r(2G). 

( 24) KAFJ. F ·:liT -KAYA, s. 11. 

(25) D.:?.T., Telrd15zen 11:uhaseb:,o 
s. 30. 

(26) KAYA, s.l71-173o 
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Sat ı la c ak mal -ve hiz c<::t ı~ .ri rı n:i tel i 1r ler1rı:L ::ı sap-

ta nma sı 

Satılaesk mal ve hizı.k::tls.rirı :·_.!_'.-tc:;::l:-:r·.~-:.ı:ı ve sa

tı~ zaosnlarının saptanması 

- Sstı ş bölgelerinin, sc:tış ya~JılBca~': t'Jı.ceticilerin 

özelliklc:dnin sap~anması 

Fizi~sel satış ~oşull2rının saptenması 

-Ürün. stoku ve depolama ko~n:llarının saptanması 

- Tutundurma yöntemlerinin biçicÜt'.in saptonması 

Pazarlanaca'!r mal ve hizmetleritı fiyatları~ı::ı.n ve 

par8ss1 s2tış ko~ıı.::llarının saptanması. 

Buraya ıradar özelleştirilece1r işletmeler:i.n. tenel 

faaliyet lsrine ilişkin amaç larL1ı ve bu a;naçlara ulaşmak 

için ne gibi :faaliyet lerde bulunduğunu; söz ko rıusu faali

yetler~ rı istenilen biçimde yerine getirilabilmesi için 

ple nlana yc;;ı lması gere'!rtiğini vurgulay-ars:r, seı b. Galına, 

tiretin ve pazarlama faaliyetleriıin planl2nması sırasıcda 

ne gibi ~arerların alınacağını belirtmeye çalıştıır. Plan

lama sJ.rasında alınan 1rararları~ ayrıntılı olar21: belir

lenmesi yöneticilerin planlama işlevi ile ilgili olc:rEk ge

reksini.n dvyacalrları muhasebe hllz:;;iL:Y'i;:i::ı. 3ağlı1-:lı..bir bi

çimde b.::L:rlenmesini sağlaye.caktır. Bundan sor,ra',~i ~;lsımda, 

belirlecli[Hmiz ırararları temel ala.rçı- m::.J:ıasebe bi1ci siste-- ~ 

minden Uretilmesi gere~en bilsileri belirlemeye çslışaca-

ğJ.z. 

. •f, 
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ÜRETİLMESİ GEREKEN BİL Gl Lı~R 

A- SX:CDTAL1IA FAALİYETL.i::2:;:~~l~T F~>'ıi':LA~E.-1\S_.;DA ALIXAIT 

KA?JıELAR İÇİ N MUHASEB=: D:tLGİ Sİ s:;::.=~.~~!'J).Sr! 

ÜRET İ UIE Sİ GERE?~E r; B~ LS İ LBR 

Uratirnde kullanı lacElc oları t,er.-:':li .. ~~c:e:;,:::.:ıdG.a, mal

zeme, ~ar~ımcı malzeme ile donanım ve ysd~~ parça gihi mad

delerin ~,r2terli ve zamanınde se{lanaı:1sr12sı i_~retL_li el::sata

caktır. Di~er yandan gereJ.<si.!~~;::nin çok ~::33_-,_1inde iı;_,f.L~~:dde, 

malzeme vb. maddelerin satı na2.ı~ırcssı aş:ı:rı stol::lc::~:::: n2den 

olacakb . .r. İşletme için her i1ri clu.rwn da istenmey::n clurum

d1.:ır. Bunur: önlenebilmesi içi,ı satınalrr..a pJ.anlar:~Esı yapılma

sı bir zer~ rı lu ı uJrtur. 

İlk ba1rışta üretim plenl<::n~ssınıa yc.pılması,?la_ bir

likte s:'·b ncılma planının, üretim. planı aa i.:ygun olan:.'.:: ko

layca o ı_l.'§·~urula bile ce ği di..i.ş:_i nLHsbi J.i r. .:Lıca 1r e t'ki n bi.r 

s.atınalma planlaması için alınE~c&1r ,rc..r~:rlc:u:>da daha Lıi.r çok 

ek bilgi~a gereksinme duyulur. Bundan önce~i ~ısıGda sözet-
tı•V• ' • ı •ı• ı_• ı ı 1 1 1 •ı • ' .1- • , gırrıız ··s::ıc.r ara ı ışvın o_a.:::ıa~.: ffi'..~rıc:s::oe o:: __ gı sıs~s::ıınaen 

Uretil~esi gereken bilgiler aşa~ıda beli:rlanmeye ç~lışıl

mı ştır. 

1- Sc.tınalınaca1r MadcleJ.·~'ria ve =Ti·>::liklE-rLıÜ.!. 

Septanma sı Kc:rs.rı İçi n :,~.._<ıe ss b~ Bi lg· i Si st e

minden Üretilmesi Gersksn :öilsiler 

Bu 1rarar genellik'le i}ı"'etic: plarunda belirlenen 

üretimde __ gerek li o la n ma ddeh~ı ... ::_n nit e li 1 ~ 're r:ıi ırtarı rıa bağ

lı o larE::--c alınır. 

2- Siparişlerin ve Satinalınacaı-: Eacldeleri~1 Li!·dar

ları nı n ve Zama n ls r:ı_ ı:. n Saptanr:ıesı Kararı İçi n 

lfuhasebe Bil~i Sistesinden Uretilmesi Gereken 

Bilg il er 
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Ür·:ti.mde 'kullanılacak olan hı::mmedde rıalzen~:.:, yardım

cı madde v.b. maddelerin ne ksC;:,r ve ne ze:.:-J:i1 siparişleri

nin ve·;:'t1çceği ve bununla ba[;lc:ı:1tılı olaı":~~: söz ı,.-ı!'ıusu rr.ad

del8rin ·:e __ kadar ve ne zama n s atı nal ı nacc=ığı t--om' s:' nda .deği

şik seçc:n:c1·:ler arasından en U:/E~1EJ.unu sept~':.ı1ken ac;a.'bc1aki 

muhasebe bilgilerieden yararlc.mlabilir(27): 

Üretimele 'lrullanılec::ık ::wddelerL1 sto1r ssviyesin

de'lü de~:i~;m.eler, e'lronomi'lr stot~ seviyesi, stokların ç.s~dt

leri; 

- işletmenin nakit duru,n~l; 

l~IBddelerin satınalın:=cD.ğ:ı, i~letm::l2re oları borç 

durumları ve bu işletmelerde'd 1:-:redi sını J:'lcrı; 

- Setınalma maliyetleri, alış fi.yatlsrı, alış is

ko ntole.rı; 

- V.arilen.. sipariş ve yq:-ılan alı:;l~r scoy:ı,sı; 

- Zkonomik sipariş mikterı ve sirıar:Lşlerle -~:os linı-

ler arE sı ndalri sUr e; 

- Ü.r·etimde 'lrullanılaca.lc ;r.c.dc'.el~rin :::e:'1L_lenrn~L3ınclaki 

gecikmElsr nedeniy-le oluşc.ıce~-.: giı_:ı_r:rlPr. 

Toplam tiretim maliyetlerinin bUyUk bir kısmını ham-

del ~ı ı:ıe oıusturdui?-,. .. -'~·" -iç;l·t·~~,in ı 8 ı J "' ·· ma e Vt:; E!c._ ze ·, ·- -, _.u '-~·...ı.c.:.:. -'-'"' e .:l;::,_,_ • ,r r l .1 ~;ı uze-

rinde e-GT:::LJeyici role sahiptir. Eu bavıc.ıden öze.lle.ştirilen 

·işletmele~cde hammadde ve malze.crıe __ satınalnnnda rrıil·t:t:ı."' ve 

zama n U''lF'il'- m..ı n sa gv la nınası na 
•J bU.y-ük öne m gösteri lrr.elidir. 

Yc:·.ı.sticiler ,yu'!rarıda belirlediE~irüz muhaseb:2 bilgi

lerini a:1.1liz ederek bu uyurrıl.'. ÖL1.ceden septayabilirlsr. Bu 

bilgilerd·sn yarerlanılarak yıl lık toplam satırı.alm2 gider

lerin::. ( gj __ :-:>'" ri ş giderleri , dı:; po lcoe gider 1 ;:ci , sie·orta .ı:; i

derleri~ fire vb.) en alt dtizeys indiren sipariş ml~tarla

rını bsL'ı·leyebilirler. Sipa:::."'i.S~lerin z::ırr-,"': !.~_nda verilm2si 

(27) .8:8.D\~:;T, s.94; Öztin A:-CGÜÇ, :;_;:ina~~s::::l \:önt:t.i.r.l, (İstacı
bu]_ ü~.iversitesi İşletme Fa'~;_:J.te2lYa.No:46, İstanbul, 
1985), s.307-322. 
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işlet·--,e ssrmayesinin stoklar=. baf;lanc:r::::l" a·cıl 1ralmssını 

önleyec ,_.]· ve sa tı nalmc.lar gee i ı~meyece §;indsn Ur etimin ak

s r-ımEısı s;j:~ ,"onusu olmaya cc: ktı ı·. s~tı n_al:.~:::: z arrıa n Lı:·~ sı nı n 

tutar lı o l.L'cBE·l madde leri n k-ol 2,;-, dU~·L:k _c.ı::liye t 18 vs l-:Gl i

teli oler'I:' 1
- sağl&.nlliasına ola:w1:: vcreceı::ti.:ı:·. 

3- Üretimde Kullanı 1 a c2!: L8 clc1.e L:r:>i l Sat ı nal ı ı-s cağı 

I. q le t me ı." ri n Sap t ::o •ı rıa ql v a-~ı:. f'ı + _. .... i ""· 7 -u :ı c- '" be '3' '--' '-· ...... 4_ t.-..' .Ll. _,_....,._ ..ı...-:s-~-- ....... - ·-· -· 

Bilgi Sisteminden Üretilmesi G::-r.:}:e: n Bil.- iler. 

Üretimde hlllanılaca1.r n<:;ccdelt:rin s_::-:~ınalı:ı·.:::;:.-)};ı iş

letme,;.:;:::;_1L'l ec:ptc:nması için; :na(]2Lri ı kr>'::_l.i o1_·: ı·:~ı- sa

tınal:::ı::.c ~ı işLetmeler, alırısr:c ci'rteırL::.J:', 1-:redi limitleri, 

tanıdı~ları ödeme ~olaylı~ları ve fiyat önerileri hs~kınde 

bilgil.-s~:· r:~,_-hasebe- bilgi siste,:ı_tr:dsn Uretilm,::si g~~:'=•'rir • 

. , 1 ı . ı t ı - . ' . ı . ı . . -(;ze_~eşen ış e rr:e erQe uu oı gı eZ'e __ s.snıp ~..:..cı;ı yö-

neticil.::;r sstı n alı Qacaı- n:.aclclsl~:rirı uygu·.: :-eıyna1-cl::.:rcltı~-1 
"1 ı., . ı '-J ı ı. s ag __ e n ,. Lı:,_ .L:'.12 sı o _c; na gı na .ra vnş 2c s ,c c ır. 

deleri:.1 -. f->~,-l:n k'aynBlrlardan sa ,ıc:,n:;:ı:::sı, f~_y- c1 tt a i ~ıc~iı-ıi m, 

kalitede ~:~ ı::rıılı'!<, r.ı.alzem•3 tcc.it:inde örıcelit, s'_':c-:;~~lilik 

ve güvs~ı:ı..J_irlilr gibi birtakı:.ı_ ~-.rantajle:_' sa~layacndır. 

T.-l1 11,·.P.SPbe Bi loı' Sı' s+:.--··,; n(lon u"r-c·'--; ı:·l~qı' t•-~-1 .. ,,,~., - ·- - - - c V - ··- -- -'-'-' •._. ~ "- .l .-:; "-' ·.:X:,: J. _-; "'-:; L-

Bil,siler 

Ureti~de ı-uııanılaca~ 2addelcrin srtınelın~88~ı iş

let r:1e le ::c· -=ı·"'P tEını r~':en, alı cı i .. :> ··_et r1e ni n __ ,~-::::-:1 be de li :"2i :5de!!le 

biçimLıi 1 ·-:.:;bı:.l eden işlet~::els:re önce li'< -·;~;~'ilsbi ı:;_:r. _Alı

nacak 8ad~elerin ödeme ı-oş~llsrı sapta~ırk3n aşa~ıdaki 

!!l.uhsseoc bil[ilerindsn yarc.r'!...:::.rnlc.(Jilir(ZS). 
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r~ı~tmenin borçl&rı -·7'.f"o 
Vv ~arç ödeme ~iktsr ve zs-

- Srtırıalma tutBrl:=::eı -,;c :::::::r.::.:::nl:o!rJ.~ clı~: is,:_,; ve 

indirirrıJ.sl'i tutarları, alım sczle~·rr_esinde~:i ::..Jç,:~"l-':.:'3 iliş

kin bil5i ler. 

D::iha öne ed e değindi ~i.r:ıiz ~~i bi hs::::-:~~-,:::.....:~e v2 >clZ0 n~e 

alımları ~:~o;;:ılam üretim nali.t:; :~ı._,:c.'~c 'Lrl o::,y-·:ı~ ~=- :' ı-ı.s"-!ını 

ol u ş turm.~~:t adı r. Bu s lımlEr d.s c dt: me ı,.o :;-ı_: ı ı: .::·ı lll~ öne e cl2 ,,_ 

saptenırı.su::ı. durumunda i şletme bu maliyetLeri enaza indire

cektir. G2re '!(siz b orç la nma lsrc: ı; i tn:ey:: r•::.'~ faiz gider leri rı

den "<'t:r-:;ı_-·l:=;cc;ktır. Hammadde cr;-; ;-_:;?.lzerr:.e E!f:~tl ::!.olmed5 ;_;~'lf;1.lt1 -

fon 1r:::,y:-ı..q~:larJ.nı 1rullanacaktır. Bu olumlu. dı~rumları t;erçek

leştiı'r::e~-;: yu:!<arıda1ri bilgilerin elde edilrr:esiyle üıilm'~Und.Ur. 

5- Satınalmada Taşıma Koşv_llarının SaptsnDSSJ., 

K<::rc:rı İçin Iviuhasebe :Bilgi Sist3minden 

tretilmesi Gereken Bilgiler 

d .L. •• ,_ •• , •• , .. v.. ' en v8c'J.i1 'l':.sı \Tl.'ı.r'1m ll L'D:U O!'<"ClCı vc:.,ra ;:/ ~--· ._, ~/ ~- ·~"\- ___ -..,.'.b ı...J'--1 _.. ' .... .J 

Ustleno2si, taşıt araçlarının seçi~i, 

ve rniı_::t E rlr: .I':t ı.-ıı n sap ta nma sı içi n 1re rs r s lı ::ır 1~e n .s şa2ıd.::1ri 

muhasebe ~1i1gilerinden yarsrls.nılabiliı."'(23). 

-Üretimde 1rullanılaca 1 -: r:ıc.dC:.eL::cLı ::: . .:.tınEilma zaman 

leşıma giderleri tutarı; 

- V:::cilen sip&rişlerin l-:-"sl ti·rıeri ·.Jc s:::tınc.lına

cak işletoelere göre ayırımı. 

S:=-.tJ.nalınaca1r maddel~r:i.lı taşınm.ssı, sipsri_ş ·re_ tes

lim ar sı~daki sUre açısında~ önemlidir. E~er ta}ıma koşul

ları .:Jr.ıcsclsn saptanırsa siperiş '.'8 teslin arssı:ıd21:i sUre 

( 29) -'D-n.\r:-;\,D s 96 • AKau·tç, ,...,:,..tı..J.../ ....... ,_.,L ... .L"ı.. ' • • ' s. 30 5. 
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düzenli rJlacc:lr ve işletme stcks<_;z~ '·alma :2is1ci ne 1r:atlanma

ycıcf'1rtır. Ayrıca taşıma işler:Jl:o~c::_n.:i.nde bir rr~_CıliJ2C vt:.suru 

aldu~1~ z~özrjnüne alınırsa, bu korn:m:n ÖnCeÔ.3tl bsli::.."l2t1lll2Si 

_bu rısli•t•.:d;J.r-::ri de en aza indiı1 scs~·tir. Bu '--onucla c"t 1rirı bir v • 

karar için belirlediğimiz bil:::_iJ.ısrden y~cır=;rlanı le: bilir. 

6·- SBtınalınan r.racdelsı.-,i:1 Sto 1r VG DepalEıma lCoşul

lc:rının Saptanması Ksı1 e:.rı İçin ı,:-;..:hasebe :Bilgi 

Sisteminden Üreti lo.esi Ger€ken BilGiler 

S2tJ.nalınan maddelerin en di.işük sto~c seviyelerinin 

ve depol~tr:ıa biçimlerinin saptsnmasında aşa~ıcb'r:i muhasebe 

bilgilerin~eri yararlanılabilir(JO): 

Günlük tüketim miktsrı; 

-Depo çıkışları mikt~rı; 

Hammadde ve malzeme yc;tiştiri lt:; c.~ ,~;_~o, si ::eds:ıiyle 

katlarnlc.~~ sabit maliyetler; 

- Depolama maliyetleri. 

s~tı_nalı nan t!l_addelerir:. v:,r;un stc:ı 1 c :_~_;'.zey leri:ıcle de-

polanms::n ı-oşı11J.arının öncedan belirlstı_~·,e3i sur·t:tiyle iş

letmeler birtakım avantaj el~s sdecektir. Eta~ bulundLrma 

ve depalBD2 giderleri enaza indiril~c~~, ~~~un ds~alama 

nede rüyle hE,mmadde ve mal zemsnicı ı,ali te2i. '~oT-l' o. see!(, fire-

ı er ol--.,_, nR"'" cak+ı r - -- ~-s- -·u c. -- v • Bunlar isa j_şletmso.irı D3liyetle.r·üu a-

:Belirlemeye çalıştığll'~J.Z r;ıuhasebe oilglL.:::.~i ÖZ2lle-
ş_;:ın __ ı·c-,ı~-ı-~o,::olerde qatını:ıım~ +'a~:l-',r.::>tlc.-,.-..;-~--'-ı ::;r,ı::: . .-..1<:·-,..,~J --1"-D'l'Q ·:."-" _ ....... ~ .. ~ .... w~:..LI..,...,.... ı...; __ ._. l...ı.J.Ö ...!..1...-\----Lu·....- ~-· .... ı.-L._J ___ ~l~---l._s- ...... .ı..·--· L·Jc:.A;. 

o l_ar.sı--: y:_:_rt: tU lme si i çi :ı hazır ü:.n.:1 ce1r s2tı r:.. s lma p la tn nı rı 

et1rin hc.;z:LlE:n~esını sa,;layc.c::;~.:·cır. Ürsti::;2 için gerekli __ 

olan rıFc1c!.3ler doğru miktar, isten.,s!1 1reılits, do:c~ru ı~aynak

lardan, uycun fiyatlarla sa~lsn~r~~ istsnsn yer 76 zamanda 

Uretir;ıe ~E·;;ır bulundurulacaktır. Eöylecs 5.;h:otrG.8Cle ı-srlJ.lık 

satınalme .:7.1e başlayacaktır. 

( "'O) r.Trr-Trrı JOS ;; .n~'- •..re) ':,/ ,. s • • 
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--'ı· ~,....TAR rçr-- '·I'T-l.n. s"t:'-::-·· ·· . .:: ... ·.r· T.c· -1.· .i.d·ı ·:i1.rt .!.J N .l.H...' ı .u-\ .ı:~.ı.ı~ - ~ -

Üretim faaliyetleri ilc; _•,-:.üı.e.sebs bil;::;i sist:mi are

sındaki ilişki belirli bir r.r~'.r-. :fi 1:-rinin co;uştı ve geliş

tirilmc:si e~(ar:r:.slrrında başlc-.~,~·=-.~-ta ve st5z 1 ~o~ııısu i_ir·>:n. satı

lıp ı-<:ar ı·z.::;:·inden vergi ödenineeye ı,c:cl;:,r c~evam et;.·.::ı-tedir. 

Uretim pl.::;;1lc:mesının ilk adıiLı[1Q2 ten1el c.lı:1acak 11 hsnt:;i ü

rünler Uretilecektir?" kararı do~rudan pazcrlEIS )lanında 

sspt8n:·ıış bt:lunan ürünlerden b:::_,;~-~a bir şe~r değil:..liT. Söz 

konusu ilr:.~:ılerin ne kadar Uretilece~i 1<rı·: ;_·ı:ı.de st,-':;:-, lacaı.r 

UrUn miktarına eşit bir mi1rter ~ap·::~mr. At18s1- b::lli plan 

dönemlerinde işletme nin sto1': po li ti 1r s sı !vd s niy le Ur st il

mesi plat:l2n;:m ürün miktarı ile ay:n pl::u {:cnec:inde satıl

ması pl:.:.rı]_arıan ürün miktarı eşit olınayscülir(Jl). Bu bakım

da n Ure.ticl planı nı n he zır la nr:.a sı nda sa tı llliG s ı p la elle: ne n 
..... ,. d d' ,. ''l. 1 •• uru n rrs._:·::; c~:cı yanı n a ana o ır ço ~c o ı gıye gere KSınım var-

dır. Üre·c:Lm planlaması sırası·ıd.a &erc: 1rli o:ı_sn muh;'3seoe bil

gileri 2~:a2ıda belirlenmeye çel:şılmştır. 

l- tiretilecek Urünlerin ~ikte.rler:cı2 ve Üretim 

Zac::ıanlarının Saptc.nr:ıssı Karsrı Içi~1 :.:uhasebe 

Bilgi Sisteminden Üretilmesi G~r3ksn Bilgiler 

İşletmede hengi dönemlarda ne ~ad2r tirUnUn ~retimi

nin tw1:~nlane.cağJ. saptenırı':en cışe~ıd=ılri r:ıı:hasebe bil::;ilsrirı-

den ya;_:>,:::•l.snılabilir(32). 

- işletmenin ürUn stok __ t'}ı~ıeri, mı·:.-+arl-=rı o'c.'.e-ri · 
-'· lJ ı_. ' .V.._-:;; - ' 

- GUnli.il.r hc.ftalık aylık sstış r:il;:tc:-rları, fiya-cla

rı , tut .::,:.e l:::r ı ; 

- ÜrU.tı birimine düşen ss bit, debi }1':e n ve tople.m 

maliyetlsr; 

(3 ) ;•,.., .... ,-,,· 
ı Ou . .:r·:,1,, s.15. 

( 3 2 ) '-'"'RD ;' . .:• D 8 7 .w 1 .··.L . .:ı .ı.·- , S • o 
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Gider yerlerine yli~lenen [iderlc~; 

Üretim için ayrılacı fonlcc:r; 

Alınan tirUn siparişl2J.'i vs v2rile:~ malzem8 sipa

ri şler:i.lü n mi k tar ve zama nsa l y·önUr.e ili5 1c:in bi.l t;iler; 

- K~rlılık ve stok devir hızına ili]~i~ ors~lsr. 

Üretilecek ürünlerin ::rikterı nın vs üreti~~-ı za::ı'-:!nla

rını::ı e·:~ı,-i;ı olara1r belirlsn:nesi UrUn ç'::}itl<=ritıi;ı :tszla ol

duğu d.uı'l.l:.ılarda daha da önem tE; ş ı mBY::t e ch::::·. :Dı: s··~ı-:L nli:c Url! n 

stok sevi~.r2lerinin en uygun cl;}zçyde tvh~l:::;_,,::;l- i:;ıL::tr!ıe ser

mayesin:i.n :'sere1<-siz stoklara bc::~ıanmc:sını ;~.r:.J.er. SEJ:;ışların 

tıygun i:Jiı~ <]el--ilde k-arşılanması, sağ:larıc:rc.'- ;~reti:: y:::tsr

sizli([;i ~--..::.derüyle siparişler~- :-. ı::::ı~;:;ılan:~::~so.a olasıl.J.~~ı en 

aza inc~i:r~~lir. Ürün maliyetleı .... i cyrıntılı olarsı.:: ı-..c:ıtrol 

edile b~- ı_~. ı~. Üretim içi n gere~<: li fo ::.lar l..:.y Iun ı.: ay naklarda n 

sağla::ıı r. Bu o lumlu sonuçları n alı nma sı i..se __ yukaZ'ı da be

lirtti:~::Lt!:.i.z ouhasebe bilgilerinin alınscak 1.-arsrla ı~ulla

rıılmssı ::.le müm1rün olacaktır. 

2- Ür et i md e Gerek li O lc.::ı Eadde L::r~ ~ı :iü te lik ve t:ik

tarını n Saptanmssı Karaı .... ı İçin I·,:;-'hasebe :Bilgi 

Sisteminden Üretilmesi Gere1cen :ôilg:iler 

Ü:ce t j_m.i n gerçek leşti rj ~-'" L:.l:ıe si ::..ç :i:~ kul le. nı la;~ak 

olan hao2adde, malzeme, yerdıccı işlet~e ~slzsm~ı~ri gibi 

maddeL:::.::::.:ı niteliklerinin ve ~~-i~ct::;rle:ı. .... ılı::.ı ~'spts.:J.iT.:L3J. için 

aşağıdaki bilgilerden yararlsr.:.~.ı;~b:.lir(33). 

- L<::nu~ı.edde ve malzecıen:Lu. çt::şitl::rL2·.3 Ecrs sto"l:-: mik

tarlerı ve ~e~erleri; 

- Urtin çeşitlerine gr:re c:.c:lze~ne gi~i.s:'l:::ri, fiystla

rı, st~ndsrtlerı ve farkları; 

- Alın.an ürUn siparişl-.~ri ve veriL:o..n r;:e:lz~D'-8 sipa

rişlerJ.::L:. Gtiktar ve zamansal ~~ön;'~-:.e ilişkin bil,~il . .:;_r. 
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Üretim içi:ı gere1{--li olan. r:cıcldel..:ri:2. ~'lltcL .. '- 'le r::ik

tarını:.t ,·L; 1dn olaraı- belirle.ıü1;c:;si herşcy: .. i_er: ör..ce s:ctıtıel

ma planıt::ın tutarlı olması c:çısı:-ı_dan en,:::::~ t:::ı;ıım:=:l-:tscür. 

ÇUn'lrU s;:rc.:ı. nslı na cak maddeler-LL ~ü teli k -Je :.iktarı b:..~::ıa bai;

lı olarc:l: belirlenmektedir. 

I.Iı_ıhasebe bilgi .sistemindsn Uretilsc:o.k söz _ı~c;tıc;su bil

giler r:ı,:;·cim için gerekli ole:tı ı:2.c:ddsl-=ri:ı ı-ıiteli 1 ~ _ _ve m::.'rta

rı sap·';a-~J.r:,.en ırullanıldJ.ğında oc;tıne:lr;ıad::.:~::i gecibnsler ne

deniyle 0retimin aksamesı, önleıece'lr, Uretiın için gerekli 

hammadde ve mı::lzeme istenerı '-::c::litede ss~;ıarı:~caV:tır •. Ayrıca 

satınsLJs plsmnın tutarlılı;ı cı~e artscE',~-:~ır • 

.3- Üretimde Kullam.lscek I.lc.lrineL::.."'i!ı :.JitEli'cleri ve 

Kapasitelerinin Saptsw:-.1ası Kar:::-.rı Için L.Ltdıesebe 

:Bi lgi Sis te min de n Ürsti le bilçce:c Bi lgiler 

İç.lc:tmenin Uretimde 1 --ullEnıscal:;ı c;.s'::.nelı~::c.i..·ı ti_;rıeri

nin ve -:c:=:'-t'.i1r özelli1rlerini~;_ s.::ıptsn~rrc-.sı ::.ıe 1'"cd:::-.si'CcoL:c:cir..:Ln 

d ı ı ı d -- ' ı . ' . ~ . ı 
planlarırcl2Sl sırasıl a a ınan . .::-3::.~::r_ er cB G~iJi:_ı.::ı:::_,.rı Ol.Lt_l er-

den yar2rlenılabilir(34). 

- İ şletme nin sahip o 1 öı:i~~~~ rna'ri n;:· J .. ,c::r, tip leri, say-ı le rı ; 

- B~·_tçeL:nmiş s atı ş rr..i.~cc::.~clsrı; 

- Ac.ortisma n gider leri , t.s erir vs ::,:.:--:'·ı m gider ls ri; 

-Belirli safhalarda biriill ham3Gd2a, ensrji, direkt 

işçili:( :iıLliyetleri, fiili Uret~-'~ cıi1rta:r:'lo:_::·ı, ts~·,tc .. üanarak 

bir ::ıo -orı:;;l-:i safhay e devre de n i_i:r~: n mi 1rt ar 122."'1 • 

:i3ı_ı '-srErı, yukarıda1ri bil ci ler c: ez jnU nde 
'---' ~ 

b;_; Lt nd uru-· 

ıara'lr E:l:.ndısında hedeflenen satış cıi 1-:tarı i le iş1;tr::ı3nin 

•J • d,_. "1 ı - ·- t ı ı.rapc:i::ı:_;; :-·ı:ı ___ erssın 8Kl tıyum sa~ a~ı:.::ca!rnr .. ..:;u uyvm -::2 ış arı 

aksacıc::~··::c:E\~ üretimin yapılmasını mumırun 1~ı1Ece:• 1-~tıı~. iiyrıca 

mevcut DaldrLelerin durumu gözden geçirilcrr:;ı.r yeni ;r:2kinele

re alen ~~rs~sinim belirlenebil:ce'lrtir. 

( .3 4 ) -"R "'~ : - -'\ 0 8 9 l::ı .... _.. _·l.!..J. .. C>J:.I_ ' S e • 
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!;.-Üretim A'!<"ış Biçimi İle tretimete Kullcı:ıılscak 

l.Ieddelerin Ara ve Ana Depol::::.u.a Ysrler2.n:Ln 

t K ı - . ·-' 1 -·ı. Sap anınası arar ... arı ..ı.ç:ıtı i •• ı._ıfl.:~c_,,;o~3 nı.c;ı Sis-

t(:'minde n Uretilr:ıesi Gr::reke n Biltiler 

.İc;lstmede iiretim aırış biçiminin sc.:p·canmssı 

timde __ , ... _~llc.:n lacak maddelerir.:. c~e.polama f_:;:::.<Lsri!1j_~ı 

ve 'll.re-

ması ı~a:_-"c=:.r•lc:rı ile ile-ili oJJii'21·~ aşağıcıc:ı-~._ lj-,L,h:::sei:H.~ bi.l[i

leri nd·e::ı j'2rc.rlanı labilir(J5). 

leri; 

- ::;,;; 1ritıelerin tBrrı.ir b;c,>:;_n zc:manl,:ı:rı; 

- D'-"':;.; <•ı"1r iı"r.::.tiı·ı a1rı •:.; ;:;.; ~"'l ml"'Pi -..d_,-o1;·j ;_;r;:.tı" Oıl c·i rlArl.:orı". '-"'.:.J..!.. •::.1 .__ L.. - .._ - '.;s _._'S_ .... "-'- .ı. -~- - "" c-- ---.J ...-.._. ' 

- }:\:ıbı"i1ra içi taşıma r:ıali~retle:ri; 

Stoı~ıara bağlanan serrr:.ayenin faizi; 

- trUnlerin birim başına scbl t 

- Gider yerlerine da~ıt:lan gid2rl€r. 

r:ı<e;liyet-

için i ;;;s;~cU IT'.a 1 zeme malrinaL: :r.'Lı çalı şma z:: r.-~::: :11 E;,Ld ~'.:reti,n 

fakt ör l.l~.!'~'- nc~e o la bilecek kayııJ l2:ı:•ı e n az C:.U zeye in·lir.e.cek

tir. B:..l ·ı-::cı;,m da Uretim maliy2~~l;:;ri.rıi nlvc~lu ,yc.,:nd.e e·cıdıe

yece~i~den işletmenin ~~rlılı~ı artacaktır. 

cm;:, cı , 
mal vsya :._izmetlerin tük-etici t'::re:i'ındc:ıı iste:il~::~ zeu.:.n ve 

mil<:tarl::ı.rda verimli bir şe1rilde :y·ar::;tılm:::,sı olc:,N'.:" ;_L:J.irtil

miştir_._ Et; Erac.ç tam çalışma c.mscı:ıı, üretilen mc:d V':.y&. . .hiz

metin ı~:::L.·celi olmasını, Ursti:,~ r:ıali,yetL:.ı·:Lni:1 :~n dt:;i1 1< dü

zeyde t:::~;_l<Jc::sını da 1rapsamıne c.lm.a'.rtadJ.r. Üretirı:ı plerı.ı mu

hasebe bilt_i sisteminden_ Uretilsce'!r bilc__ilere ç:öre lu:; zır

landıE;ınl.E!. setışlar, sto1rlar v·s i_iratirr cı:r'':sr,da uyt;un denge 
,.. 

sağlancıcaı~ v·e 'L~retim faaliyetls:::i karlı b:i.2." ~e'-l1J.e yU:rlitLi-

le bil ec.::;' ~~;j_r. 

(35) ERD:L.~~·:R, s·.9ı--=92; İ.smet BAR~r.t.ıç~·G.tL, Üı"Etir:ı. Sistenıi ve 
Yön:oti m Tel< ni k leri, (Bın's:::., 1983), ::; .1;~G-lJ8. 
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C- P.AZARLAMA FAALİY.::;TL2:J:F:tl: PL:L::Ji~·TI:.A SIL DA -~LDTAN 

KARARLAH İÇii-T MUHAS:-::.3:.:; Iİ :SGİ 3:f:;:T:;ı.:İ~.YD:3:~ ÜTITİL

L13 Sİ GEEEKEH BİLGl:Iı:::JR 

Pazarlama faaliyetlerioir... ba~crılı bir ~e:dlde yürü

tHimesi işletmelerin yaşarru ba>J.n:ından ::5nsrı" erzetme1dedir. 

PazarlcıD.E, faaliyetleri ile is;lstc::::nirı U:'_;tr:ü~ clclu2;u .... nıal ve 

hizmet.ler s.atılmakta diğer faali;yetler sc-,·:;ı ş ys_pılc~ı!·~ça 

gerçekleşü~ektedir. Bu ba'k-ımdan pazarlarr.a faaliyetlerinin 

başarılı bir biçimde yUrütUlırı.e.si faallyetlı~rin önceden plan

lanması ile gerçe'k-leştirilece~tir. 

Diğer taraftan pazc;rle,ma planlaması çerçevesiLde ha

zırlanan satış planında'k-i unE:ıurlar satı::ı:::lma ve Uretim pla

nının hazırlanmasına temel olu:;turmaırtaclır. Gerç<~kçi ~ir 

satış _pl2.1:2ı hazırıanmadığında satınalma vs ürc;tLı planı da 

tutarlıl:ı..1ccan uzak olacaktır. İşletme ter:sl faaliyetlerine 

ilişkin pl:::nlar hazırlanır1.ren önce nele:!:'ir_,_, ne 1radar, t1e 

zaman, 'te ~ıasıl satılabilace2i c.rc::ştırıJ.:1skta, araştırnısmn 

ı .. t 1 ,_ .... ı .... ·ı ... sor liÇ a::ı rıa gere sa ı_aca« urı_uı_e:rFı. ı.;r;:;·.~:L mesı ıç:d1 üretim 

ve bu ~:=,~·ciuin gerçe1rleştiriletıilmesi için satı:1al8a plan

ları hazı~lanmaktadır. 

Pşzarlama planlaması hc:zırl2nır1 c.:.rı dahı::: çoı~ işletme

nin dı] çevresine iliş~in bilg~lEre gere~sin~m d~y~l~r. E~o

nomi ~ dL:l'-' ma i lişkin bilgiler ra,~ip le re i ı:_ ş ı.--in bil t;iler. 

TU'~<etic~lsre .. ~lişkin bilgiler pazEriama planlamas:~da göz 

önUne alınmektadır(36). Bununla birlikte )BZ0rle~a planla

ması __ h::;sı:ı:'l<:ınır1~en işletmenir:. f'=)lSJ.na ve- lealiy~tle:rine 

iliş~in iiletme içi bilgilere de gereksin~m dı~ulu~. Bu bil

giler ise nc.ı.hasebe bilgi si;c,t:;,dnden Hre';j_lmekted::.:c. 

Öz~lleştirilen işletuelerde pazsrlr~a faaliyetleri

nin pl::ı:ı.L:nması sırasında alıns:1 }<ararlar için muhı.:ıs::;be 

( 3 6 ) KA :uLG :.:-LUT -KA YA , s .-1 5- l 6 • 
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bilgi sisteminden üretilmesi g~re~en bilGiler .sşa2l~a be

lirlenl<l·cye çalışı lım ştır. 

1- Satılacak Urtinlerin :litali~leri~in Saptanması 

Kararı İçin Muhasebe Bilgi Sister:ünden Üretil

nesi Gereken Bilgiler 

_yL:neticiler hangi ür;[nl8rin s.stıL.cai;ı ve bunların 

niteli 1cle:cini planlar'~<en bir çoı- bilgiden yare:rlcı:1.!:..:c:t~ ve 

bu bilgilerin analiz'edilmesindsr. sor-ra ~ı:erc::r aLne.k durumun

dadırlar. Eser yönetic:i ler ysri bir UrU n Ureter·C':'r pazar la~ 

mayı pJ....anlıyorsa muhasebe bilgi si sterninde n Uretilebj_lscez 

aşağıcb':i 1Ji.lgilerden yararlc.n-.:.'oilir(37). 

- UrUnUn birim ve toplam maliyeti; 

,. ..., Birim satış fiyatı 7e yeni Ur'.üıU.n topla!D. satışıara 

katkı sı; 

- Dsp. ol e ma ve ürün geli :(cirr:ıe ek ı:wliye t leri; 

- Reklam maliyetleri , __ c~a.:;ıtırr.dc: 1d eJ.: mc:li.vetl.c::ı.".J 

- yr:o_nı' u''ru''n u''retı'mı' e 1:- ---:ıtırırı oo·.-,,-:,1~-'-ı-' r.; yo·n~a -~-'-ı ~- j"', , c'~-'--·-'-' ..J.; .:...C yo.v -

rımlar için fon olana'~<ları. 

İ şlet me ler 'li ret ti k leri l.~.ri.· :ı.l c: ri :·:-_s liye ti ni~J. ;_:stü nde 

uygun biı~ fiyetla sattı'~<ları zs~::E.r~ 1<;sr sıc:e Ed,JrL:r. Bu ba-
, - d . .. t . ı , - . . . . ı . .- . 1 .L • ı "" ı ı \_J •• 

~ıman ~~::nı ure ı eceır_ urun __ erı ı l'J~e ı.,ii:.snın ı::::r __ J._;_l~l L:ze-

rine stl:iBi beıirlendi'J<ten sor,ra ::reti:lL1<a:rısrı varilmesi en 

uygun yol olma1rtadır. Bu karsr y'..:ke:ı~ıds,ci bilgila.:."in an<~liz 

edilmesirıc~sn sonra alındığıncls Et1dli cıo:ı.:)ileceı-tir. 

2- Satılacak Ürlinlerin I,iil<:tarlE:rı:nn ve S·:;tış 

Zamanlarının Saptsn::rı.ssı Ke;rar·ı İçin Luh:::.se'.::B 

Bilgi Sisteminden Ü:;_..,·:;tilmesi G::.ı"eken 3i.l.::._iler 

+ 1 -1- • • •• t V • 1 l • •• 1 1 • ., " •• •• 

J..ş __ e umenın yenı ure ecs::;ı vsya [JF_ın ureli~:; ,::;:ı. urun-

leri n :H~ 1_~adsr ve ne zaman sstılscGfı bc:_irlen.ir,-;~ı alınma-
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bileeeL aşsf;ıde.vi bilgilerden yararlcnılabilir(38): 

- İşletmenin UrUn sto 1--lc-rı, r.:.i 1rtar Ve_ deE:;sr olc.rcı}r; 

- BJlgelere, bayilere, aylara göre mivtar va de~er; 

o ı ara,<_ yEıpı la n satış lar-ge li t~r;ıe ler ve bu Ü.!..~'_:_nleri sat ı n 

alan bayilerin ve bölgelerin pcıylc;rı; 

- Ux·i.tn başına dUşen sabit de&_)ş'-~sn ve topl2c.1 e;ider2.er; 

- iJ··.{;nları·n st~ndart v-o ·"'iil-i m:::ı.;;r.:::+lcrı' -.ı."ar1-::le~·. ·- .. -. ....... CA V .L----- ıl-, ..ı...-~_, V _e,. ' 

S..::;tılaca'l< ürünlerin mik~arlerırıı.n va satış zar.:.2nla

rının s·c'-in olare1r belirlenmesi önceli1cle U=-etim fn:::ı.li.,yret:-

1 • ~ t.ı • l.u. vl ' ,... ' t' • 1 ' ' erınae c·u~ın ıgı sag ayacak~ır. bE~ı~ anının er~nJ~ pazar 

araştır:aası yapılmadan saptanması C.ı...rumurı.ı:la bu bil_zi:!.er.den 

yar2.rL::mlar.a1r satış tahmini _:n~pılabilc.cc-·ı:::tir. Sc.tılecak 

UrUnlsrin ciktEr ve s atı ş zams.nl.sr::: nın aresında -:..w<Jnı sağlan

ması ile mUşteri siparişlerinin t-:3.ı:ı5.: '<argılsn:.;caktır. Setış

lardan elele .edilecek fonları!:Lt2hmini, __ :z;2T;.'?.nlc;r =.tiberiyle 

yapıla.ra}': ::ıe.kit bütçesinin st~in o1~re',- L-::·6::.r~c:~~--,:-:::ı'1ı st:;-

layaca ktı:r. 

3- Satış Bölgelerirıin,S:::ıtış Yepılc:cs.'·': L;ci;ıtc:ril:orin 

Özelliklerinin Septc.nt·:ı8sı Kc:r :_'ı İçi~ ~,:ı~has:sbe 

Bilgi Sisteminden Uretiloesi Gcraken B:::.lgiler 

Işlstmenin satış yapaca~ı bölgel~rin, ha"lgi özelli~-

1 . .ı- t••ı_ t. . ı . . ' t: 
erı us']ıyan U.Ke ıcı_ere ss.ı;ı:;ı yep::ıcs.:sırnn se:pu.:dnı::;sı sı-

rasında ··~;:_:ğıdaki muhasebe bilg:Ll:::rinde~-ı ys:rc:;rlsGıl::.'Ji.lir(39)~ 

- l~şterilarin borçlarını ödeme alış~anlı~l~rı; 

- E::::lgelere,. işletmelere göre satışlar, biitçelı3nen, 

fiili :lı· ::.,',lffi ve far1<lar; 

- :bölgelere göre eyrıtıtılı teı;:ıc;ıc;, reırlar!ı ve dai;ı tıuı. 

giderl··:::..,i; 

( 38) ERD.:U.:A2., s. 79. 

( 3 9 ) KA:[ .A , s . 17 7 ; AK GÜÇ , s • 2 7 3 • 

"· 
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- :r.Ii)şterilere tan-ınacı:,}: ~~redi ı:.c.ütleri, l<:redi li

mitlsri~in satışıara etkisi; 

- S.::h lan malın maliye:t.irıe ilişl·in bilgiler; 

- J?in2.nsel dur-uma ilişkin orcınl2r. 

S3tış bölgelerinin saptant:',Eısı işlst.r:ısrüt-ı b-:...' :::;ölge

ler i ti b a.riy le hangi da ğı tım 1c e nc.l la rı rıı. ı_nü 1 ana c s ~ı ~ıı rı ve 
buna ı·ı-;~,ı-ivı cl"ral_r ·alu_qaca1~ i·_::.-,-,•-,~ yo•oır-:q,·j lTP. ca>:·ıt-r' ci-

·--:- ..)ı •. -- J...!. -'- o . "S L - u -"' ? .... L- c ' -· ..... -~- .- ,_~ --- ., -J l :::-:·:. ...l.. d, b 

derlerinin 1rontrDl altında tutt..'lnasını sa:_::l.aJ:'ıC':;'.-::tır. J:ıHi:ş

terilr~r:i.rı özellikle_rinin bel:i:cL: rır:ıesi ss·c:ı} pol:.tih:. L.rı-

ı ,. ı· 'tl . . .1- ••. b ı· ı k nın, _:rec.Lı ımı erının sapı...anGc:ısını ve şı.ı.p ... s ı e aca za-

rarlar.ı :;_::_;ı en aza indirj_ lmesini seLısyE:c<:ıl:tır. :Cu :.·_ı::.."'uınıar 
' • ı ı • A V •• t • ı ı .L.' 
ıse ış_a-cw.enın l<arlılıgını olurü1.: yonde 3·ı.;'r::.. syece=-::...ır. 

4- Fiziksel Satış Koş~llarının Saptanması K8rarı 

İçin Muhasebe Bilgi Sisteminden Üretilmesi Ge

reken Bilgi ler. 

"'u·_-_.,i~.~-lerı·n ambalaJ· bı· ç_"'•L'·-'_,_,,ı;n ~ +r- ~--:·_.ı...~--· ı-- ~ .4oH.!-' ____ SClpv.etnması, !.:l~~~Jv..Cl ere 

satışta e 1_:: hizmetler sur-ulınas.ı Y.3 söz 1~crıı__:s-t.."L lL"';:ı~~tı >ulle

nı lması c.c.a ort aya çı ıra bil ec ek tek ni ı.c so ::.:;"J. ~sr·ı rı çe z~~,;.fi. nde 

yardıocı al~ası ve belirli bir s~re ~ullanıo ölçUsU tecel 

.alınar;-:- 1:: çc:;;itli garantilerit1 verilmesi g:_i_jj_ fizilcsel sat~-? 

1ro şu l1::ı~ı ~1 n belirle nınesi ,., de =ı.~6 .;::. (:c: 'r:'. ·::..;hss e b e bilgile r:i.. n

den yar~rlsnııabilir(40). 

----Ek hizmetler ve tek~.:i 1 : 1'_i_şteri h:izr:.etlari cıarak 

yapılr-.ca 1 _: faaliyetlerin r;-ı.eli.y,3ti; 

-J .. .. b . . ı . ' 1 • - L rnnun ırım ma_ıye·c..~....:;ı"ı ve smb3l2j r:slz::::r:::;sinirı 

bu maliyet içindeki payı. 

S:.:ıtı ş sonrası hizmet le.::.~, ,,_r şt 22i l::.rin J. :;: :_:: t :-ı:.·:· :ıin i.1-

rlinlr;~"i l-"1<=> olan o-u'"venı· '"'i c::~rtt.•-<'"ı',..-.::·• '"P '""''~-=-~J:·t i;c:ti:nlü!.ü ---·'--J . c 1.!. u ____ ........ :...J-... v ----~....., '.....'-1' _.. -~"-- -...--- o~ 

sağlen:o:sı bs1--ıı:mndan önem taşır. Anca1r bc.-;_ __ uzmet:!.:.::.ritı ye

rine {;'~. -.:;i__~-·j lane.r·ı· ı" cı" n. bi rt·:ı ı~.,·- <Tl. derın-·""" ı-r:·+ 1° ...,,~c.::'r -·'·'''.:>kı" r u - - - o .;t - C.:4 ~ ..!... L ~ c. . ... .L __ , . L.. V ._ •• ..L .;;,. ~-. - b ........ - . • 
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Bu hizr:ıetlerin ve buna ilişkin z::_derl:::ı'_;_ı:: planla::-Js ;:;::ı..ı·asın

da saptı:::nucsı ürtin fiy5tının ~)~rzun ol::Lc:::ı- 'J:.::lirl::;nrLasini 
'-'1 , ' sag aya cc:; .. ,_:·c ır. 

5- Ürün Stoku ve Depolsus Koe;:.: llc:~:·ı:ı: ~1 Sapt3:ırrı.ası 

:ı:~ararı İçin hluhasebe Bilgi S:L::::<,;2.,~;.;.nc~en Üı,c;!cil

mesi ~ereken Bileiler 

İşletmelerde satışlar ile Gretim ha~ zamen bir~iri
ne eşit de~ildir. Özelli~le satı~lErın cevsislarden etki

lenınesi (lurumı.:ı nda ve. emrıiyet sto!<::u bu h:nch··r:ila istsLi nede

niyle biı.' ;·,ıiJct ar stok- bulundurt.l ur. İ şlet 'ile ni n UrU n stoku 

dUzeyi, .i:izi 1<sel depolama koşı..:lları ile depol2.ma yerleri 

saptanır~en alınan kararlarda sşa~ıda~i muhasebe bilgile

rinden yarsrlanılabilir(41)~ 

- Ür-ünlerin ortalama o l.;;.rak depod.a 2-'-alma zaüsrıı, 

depo g~ri~ı ve çık-ışıarına ili:{·Lı bilgiL:.r; 

- S;:;tışların zamansal y'_·::L~ne ili_;;'·:Ln bilgiler; 

- Toplam ve birin depol2ma rr;,e.liy,-::tleri; __ 

-Ürün çeşitlerine göre ;cıllı1-~ -:..:r.;;;'ti~'ı r::ilct::-:rı ve 

zamansal ':-citıi;r.ıe ilişk-ı'n bı'lo·;:~,.. 
•J ,. ...,_ - OJ-_ı... -'..- ' 

- Stok devir hızı. 

:l:şlet.melerde Urt' n st o 6~.:: 'o"ı, r:ıd"rnc:;ı-, 1 :..id"'Y'~- oıacs-v. l.... --~ - t...ı. ~..._._, ,.. ___ - --c -.J- - --

ğı gibi s·co 1rsuz kalaraJr satış fırsatlarını:1 ~<açrr.2s:ı~ıdan do

layı zaı'.i.:~r, söz l<onusu olmsktsrlır. AyrıG<= :fazla stc~: bulun

duru 151>;1:: st oklara bağla ne:; n fe -ıJ.srı :ı_ st 1 L_'~ s lma sı :J(5z ko nu

s udur. :c~_, c.uru m la r __ göz ö ni.ine alı n.s re: l~ s to l::ler.~e __ ;,_;;:.i,;- s.tle ri

ni en azs indirecek stok düzsy~~in saptanması ~irlılık açı

sından Cinelli taşımaktadır. Diğer .. yarıdan U:r~'~ı stoklaı~ının de

polanr.wsı kalitenin korunıncısı, !;;:cyıp vR fj.rslerin en c.za 

indircemlf._cs.i bakırmndan önemlidir. Elvsri?siz depolama şart

ları ür~:tı 1-&litesinin düşmesine ns<len ol2cağında:ı L~ıletmenin 

( 41) ERD.:'ü .. ~AR, s .83. 
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zarar etr:ıesine yol açacaR-tır. Eslirtilmc:rc ç2lı::;;ıl::.n mu

hasebe bilcilerinden yararlcı;:n le,:_:•: l- iir·:•t s-Got,u \"e d.2po-

ıı ,_ d . ı .L • 1r..... ı , ·~· . . .. ı ' .lama .. knşu ar1 !{onusun a .. ış e uCPnı:ı ar l.!..J.'-'1 y-c:L'.c2.Ce eı:;-

kin ~2rarlsr alınabilecektir. 

G- Tutundurma Yöntemleri nin Biçimi tü n Sapte.nması 

K.::rc!rı İçin Muhasebe :8ilf,i Sis-t;,_:.:ri.ünden Üre·cil

mesi Gereken Bilgiler 

T.2!n..2.J. amacı işletmenin m~tı şlerın:. 2rttırrr-~ai·: v-=:cya 

satışlsrd:;;l~i aza lmaları durdurr.:lc.ı-: olan t·xt~:.ndurca faali

yet leri ncle, ııygulanac ak yön teml::::::'in ve bı..ı faa li,y-2 -;;ler içi n 

ayrı la bil·;;:cek fo n ları n sap tc: nrııe::sı nda E :şe:ı~ı de:l<:"i rn.:c.asebe 

bilgils:::.'i::..den yarar la nı labilir (42): 

- __ sctış miktarları, sa-cı.ş fiystla:"'ı, miktar fiyat 

Aresırcd'::~i ilişkiler; 

- P.s',lam ars.çlarının ve ,.:;_i~;er tı...c• .. --:.c:.:.ırr:>a i.'asliyet

lerinin syrı ayrı_ maliyetleri; 

S2tış islrontolarımrı sc:.tış rr.iY.:Jc2r:tıc: vs 1~8ra et-

kisi; 

- ı:2opJ.am, birim ve ürün çe:;:itlerL:.s gere i.iı...,:;tim me

liyet leri. 

Serbest relrabet piyasssı i~inde fs0liyette bLlunan 

işletoelarin satışlarını arttır~e~ ya da b2lli bir sstış 

düzeyü.üu .8ltına düşmemek-için -t;ıxı'-;u_ndU!:'ma faaliyetlerinde 

bulunm.E:sı }~e .çı nı lmazdır. Yap ıl:::. 0. t1..: ttı ndurLıa fa c: li y-et leri 

mi'l{tar cı2.c.ı...,s1r satışları arttırrr<:::ısına ral;:nL~n mi'ilis·,=.:t.l.2ri de 

söz 1-'::ont:s~.:,d. ı_;r. Satış ları n artrrı.c:sıt~da n el de e 6i lee-::~: kar bu 

faaliyetler için yapılan harcanı,ı~rın altında old:J~ zaman 

tutun.durFıs faaliyetleri işlet~eye yarc.ir sağlamayc:c.a}\:tJ.r~ 

Bu bakı rıcl:::w tutundurma yön teole:.'i tü n biçi:,ünL1 etkin bir 

şelrilde }y;lirlenmesi önem ta~,,ır. Eu etı~Lit.lik ise b2lirtti-

(42) KAYA, s.l79. 
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~i miz :n'..:iı:::sebe bilgileri nde n ya~:::: r la nılcir<:.k s atslana b i Jir. 

7- P~zarlanacak tlrU~lerin ]iyatlarının ve Par:sal 

Setış Koşullannın Ssptanması Ksrı::rıncla I:,i:uhasebs 

Bilgi Sisteminden Uratilmesi Gsreken Bilgiler. 

__ Üri.~nlerin satış fiyatlaı,ı ile satı!} sırcsırıda yapı

lan na1 <.t islrontoları ve müşt<:;l,ilere ücl,;ı:_e için tatn~1sn sü

re birbirleriyle ço~ ya~ından ilgili bul~nan kararları~ a

lınmasıyla saptanır. Söz konusu kararların alınmasında aşa

ğıda~i muhasebe bilgilerinden yarLrlanılaoilir(43). 

-İşletmenin na1dtvve likit durvrr:.u; 

- İşlet me ni n borçları nı r.. düzeyi ve ödeme s'-~rs ls ri; 

Satış miktarları, geçrrıi.şte1ri s.atış fiyatlerı, sa

tış :fiyat.ları nda~ i de ği ş me ler, satış mikt arı ile fiyat 

ilişkisi; 

-Fiyatı belirlenecek lirUne ilişkin ayrıntılı mali

yet bilgileri; 

- İşlstmenin finansal yEpısına ilişkin oranlar. 

özelle.ştirilen işlet.:nslerde en önemli ı-:-o::~.ıaı·dan bi

ri uygun .... bir ı-ar sağlayacak .sc-ıtış fiyı:d;ırıın b::lirlenmssi-

d . Ç" ı .. . d. ,_ - b 1 ~ ı d f. .i. ı ' .. , .. t ır. t'.t"l.:.CU şım ıye Ycadar u ~ct..:.:::~u.-_:ş ara ıyatı :ır .'.1'..~_::-um.e-

lerce bGlirlendi~inden yöneticiler bu ~on~da ka~er almamıs-
. -

tır. Gf_;n:.~,:ı::z eı-ono.mi'J<- şartlar:.nda fiyatlex·ın sıkça değişme

si fiyatl::~nclıroa kararlarının s'-~re 1.....-li hc;le gelmesirıe neden 

Fi_yatlandırma ı-arerla:r:ı.nd.a en c.in3sli etıren UrUnUn 

maliyetlerine iliş~in bilgilerdir. Bu ba~ıQ~an ö~ellikla 

maliyet J.s~ei n etlri n bir şe1.ri 1 ele be lir ı~ nee si za..:::·t. nlL~tlı;.::c. Ak

si halele ::ı:::ıliyetlerle uyuşmayc::n fiyetlaı" s:J.z ~o:11-i::CJL:: olEibi

lir. Fiyatıandırma kararından ön~mli bi:r fa~tör olan mali

yetlere ilişı-in bilgilerin kayna~ı cuhasebs bilgi sistemi 

(43) K.ARid3tiLUT-K.AYA, s.29.; KAYA, 179. 
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O ldu f:'·unc'.E. O. SÖZ ko nusu bi-lco·i 12 I' i ::. et 1..-in b i.r SC: lr il de Uı~s.:ti-b J . ..J 

lip iL~_; L;ı::-ı:ü konusurıda mı_:hasc-::be f:ülzi sL:ıt::ı:li::ı.e :JL~y~1k 

bir gör8V cl-t.:şr:ı,eırteclir. 

P2r.assl satJ.ş voşullsr:.:2..ın stl-üı oir ·:-e'ri lde belir

lenmesi li.':-2. t yapı nı n 'k-orl;nc:ra:c :fa& liye t le ::cic1 de -r:.:::;:ı için 

gerekli olan fonların sağlanrrı:=:sı bs 1r:_ nıındsn 0n.:;::ı t:;:.:jı .·Lek-

tachr. 

Pazarlama faaliyetlerL:irı. 1~ar sa~la::.e .ar.:2c:ıyls ya

pı lması :taa liye t leri n p le n la rra SJ. nı t,er:: ı~·ci.ı~me ı.rt eı.Ü:r'. Bu 
1 . 1 + . ı·" f ı· . 1 • . 1 J . - ' ı p_an ış_cur:ıe.nın cıger a..a ıye-c;-'-eı'ının p __ ,:rı._etıme;sı,!.:. ı:;eme 

teşJril B.t.tiğinden önceli'!<le işlstG"enin ::"E,rnsı ve faaliyet

leri hc;~~ 1 :ında'Jri bilgilerden ysrarlanı lmalıc::ı.r. Bu bilgiler 

planlama .sırasında alınan değişik 'k-ararlaı"J.n tutarlılığını 

arttJ.racak dolayısıyla planda saptanan amsçlara ulaşJ.la
caktJ.r. 



D ö r d ü n c U 13 ö 1 ü m 

ÖZELLEşr~RİLEN ESKIŞEHİR Y'EI.: FABRİKASI A.Ş. D:S 

TV.H0L I!1AALİYETLERİiif PLA:~7:A:T:.:ASLTA YÖ~3:::ıl:cc OI_JARliK 

MUHASEBE BİLGİ2P_i:=1I; SAPTArfı.iASI 

I- i.JYCFJLt\l:.JHiiiT AMACI VE KAPS.AEI 

Bu sJrı bölümde yem sanayinde fa2l.i_~;--:ct gösttore'~ 'T6 ;,:a

yıs 1989 da özelleştirilen biı-' i;;letmede, :;ı:spmı} olduğu

muz tP.o-,,·:\·· calı"mar:ıı"' uvaul,::;rr,•c.~ı ·-~r ~ı 0'C"' 1·~+ıc"" -- ..ı..---- .:1 -!... ":i ı ~ ı.~ u 0 ......,:._.:...._....._.. ;;v u..._._ . ._: __ v ..ı.. • 

U;3ulamanın temel amacı özelleştirilen bir işlet-

d .. ı .. t' ı ı· ' 1 . . l me e sc::·cınc.:; ma ure ım ve pE.Z'.:::;.:_.scw faa :;.,ps c ... erının l.J-2n-

lanm.as:ı. 3ıı-·Esında yl.-5neticils~::·::..':ı. al~.ôcası k:::csrlar içi:ı 
'Ir 0 0 

, V 
0 b j • 1 ° ı • 0 0 ~ 0 ı 1 bıı gere _s:_;_;ı_n-ı .L.ı.ıyacagı mun_ase e oı_gı__srını !J8J..l2:' ey-:;r::3c:, V 

''1 ·ı . 1 ı t.... . ı. +ı "d oı gı e::::·.:.t~l :-aıBr ara e"ırısını gs:rçek' ış e-cı:r_e şaru..c.::.=.ı':::.c a 

incelsmc:Jctir. Başka bir deyişle kavraosc:l açı1{lcır-'-c: lara ve 

ilgili li~eratüre dayalı olars~ ortaya ~oyd~~uouz ks~Erla

rı n ve bu kars r larırı.alı nm.aaı içi n muhessb s bilgi ai st e

min~en Uretilebilece~ bilgil3E~~ gerçe~ i3lstme ~artların

da na sı 1 o la bil ec eğini göster~:ıe k tir. 
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K:t~:ıı 1 leri n muhasebe bil ,si sisteminLı btıpji,ıkL1 dı.:.rumu

nu inceL;,li2imizde, bilimsel ,yöntemlere f:ocire b.E.:ızırls;1.c.n ve 

uygula~~sı önerilen bir muhasebe bil[i a~sta~inin s~z ~onu

su o ldt~[;ı~, si..s temin gere 1r 'lra vra;r,sa 1 ger::l<: se fiz i 1.<:: sel öğe

lerinin taorik çalışmalarla geli~tirildili ancak önerilen 

şe'lrilde uygulanamadı~ı ortaya ç:~~ıştır. KiT y~n~ticileri
ne işletr;ı_c gerçekleriaB uygun o1eı~2ı.." fa?.liJetle!'i~li .;_Jlan

lamaları kon:..~sunda yetıri verilr;ıç()_i~~inden b1.murı sonuct_ı ola

ra ır faa LLy e ·t; leri n so nu ç ls rı ndatı sorl; ml u tL~ t•_, ln:.a d ı ı~ıs rı nda n 

planlBl"l·:-; i ;ıle vi şe1rler:. yeri ne g.stiri l::ı.iş tir. Lu clurt:::ı muha

sebenin 1::'.ı ... yönetim aracı olar.::l·: 1 "t;llanılr!:_ssını cla oL;msuz 

yönde ç'(jlrilemiştir. 

Özelleştirme uygulaması ile i_şlet:::e ~rcneticilsri __ hem 

faali~etleri ı-~rlı ve verimli bir şe'lrilde yö~etmeya yetkili 

olacak hec de faaliyet son~çlarından sor~mlu olacaktır. Bu 

durum onlerın önceli~le faaliyetlerini planla~Elarını ve 

b ı , t ı · 1 · '-' · · '"' la - ' · ı ı · · · ' b b · u p_s~ı_c,l'L1. e ~<ın ıgırıı sat; ye:nı_me_:o::cı ıçırı cır.Eı.ase e ıl-

gilerirıden yararlanma~ı zorunlu ~ılmaktE~ır. 

Bil:Lndiği gibi bütçeler cxhasebe bilgi süıtemi içirı

de yer :::la.>ı ve işletmenin tc~n.i5.tıü ilgilendiren tir ~Jlan.ları~a 

ve ı~o ntr.cıl aracıdır. Uygula me da, bir bUtçe __ sist~~::ü geliştir

meden ço1: biltçelerin et'ld c.li1ini arttıracak niL< ha se b:::: bilgi

lerinin sistemden üretilebilmesi ve 1-ullc: m lr::ası 1 ~on~_ı_:r..ında 

önerils:;::,c.e bvlvnmuş olacağız. 

U,j",~Ulame yaptı ğı mı z iş L~ tne hu1ru1d. a~ı.l.smıy la o ir KİT 

değildir. K~T iştira1ri olup, ~:~ 45 hisssc-ü 1<2:;::;;y2, ~z~ 22 lik 

hissesi Pancar Kooperatifin~, geri kal8n hisseler tir özel 

ban1ray-a aittir. İşletme 1rurul·:'h;;;;ı_ı_tarihtetı 1')86 yıl.ına ıradar 

'k:ar:ıu pa;n. ha1rim bir '!ruruluş o.laral,. faeliyet gcst~r:üştir. 

İşleto3r..i.n ,rönetimi bu yıla ıradar KİT yc5!Etimi öz;llif;i gös

termiştir. Bu bakımdan uygulcH~ı<.:ıyı bu i] let m-: de ya)m2yı tıy gun 

gördUk. Eugline 1radar hu'lru~i anlGmda bir ZiT'in tz2lleş~eciş 

olması, uyc;ulc=ıoayı bu iş]-etmecb iapmayı zor"'.nlu kı h• n bir 

neden olô:~unu da belirtmeı..r is-ceriz. 

"· 
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İş le tc e yöne tic isi ni n plc.nlan:a iş le vi :i le i lt;ili karc:r 

envarıterüı.i ve buna ilişkin olsrt:ı1" m~hE.st.::Jc bilgilc;ı.,ini vç 

raporları belirleyebilme~ için önce yöneticilerle bir öngö

rUşme ysrı:::.lmıştır. Bu öngörüşr.:ıe sırasırıc'_;~-~esc:s oL.:.~·-'-> genel 

müdiire bu 1 ·orıuda"-<-i çalışmamızırı. eımc.cı ve 1-::s.psar:ı ::ulatıl

mış, uycul::.rııa çalışmssı için ,,..,.::tıdilsri.nc!.en ne g:lb.i 1-atlolar 

istenecs~:) ve yapılacaır çalışr;,;:,;nn içeri~';i gibi ıron.~·ıer gö

rüş1ilmUştUr. Bu görüşme sırasında yet:3rli ölçiide ":ıir işbir

liğinin se~l,~nabileceği ıranısına varılrr2 ş-'.;ır. 

Bu aşama da gene 1 mU d Ure, i şlet m.c nin tema ı fa c: liye t

leri o lan sB tın alma, üre tü~ v.e. pazar lama :ı:· aa liye.. t ls rini n 

pları..l8rım3Sl sır2sında alınacak kareriarı vs bu kare:rlar için 

gereı: li ol sn muhasebe bilgilerini içere n bir yazı v2rilmi ş 

ve inceleu:ıesi istenilmiştir. 

D:ıha sonra yepılan ziysrstlsrde ;;,-0.J.-::ticileri'Lplan

lama işlevini yerine getirir1csn alma 1r dıxı::":..''Xı•nda cldu1..,-lar1 

kararL:::l'Ll neler olduğu, ı-ara:rleTıtı aoıc:cıtn, ırarar almada 

izlene:·ı :rcl ile gere'k-sinim d~~~ı_;lan bile;il:;ı.,in Cl·-'-ls~.., olduğu-
v ~- • ı , nu, butılG~c,ın kaynagını, lrenuı.t:ı::-ıe u eşr:-·.a '~L'c;:~..ım-:_ırıu, ,:::·üveni-

l~rli~i va zamanlılığı, yapılan plenlaJ~ çslışosı~~:nda 

son ı_,.arc::c:ırı k-ime ait oldu~u .gibi ıra nu lal' tertı :Jl JJ:;ı ;ıtır. Ay

rıca bir u,;rgulamacı olara'lr l,endisir:ıin 1'22.'8~:' almeda c-·ckinli

ğini arttırabilece~ önerilerini septas~~ istedik. 

S.Jnre 1--i ziyaretlerde mevcut n:uhas0be bilgi si sterni

nin durvnnnu analiz etmek için c~:~-ıEselE :ı·~';:rti VE ı.'-:rsone

li ile gcrLişmelerde bulunduk. Hc:zırla:1en rsporl.::ı:ccia:ı hare

lret ede:re},~, büyUk defter ve ysvmiye defts.rüıde~:l ı-:;;~rı tl.arı, 

yardımcı c1efterleri, imalat defterini inc·::lediır._ Buradaki 

bilgileri analiz etme'k- için bslgeıeri ince lc:ysr"''"" mulıa se be 

bilgi sistemini a'lrış diyağracu :;eklinde güs-~ermsye çelış

tı k. 
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.. Tscc:mlenan görüşmeler som:cunda oelir·tti.;;_iEiiz acıc:ca 

u1aştıl- ...... :3nreda bir noktayı bel:l.rtme 1.r i::ıt~~-::i ~. Bir _yc:in.eti

ci gere'-·sir:.im duyduğu bilgil2re f:Öre rn'-..ı:ı.ese b,:: bi l~i s iste

minin geliştirilmesi çabalarında bulu~ur. Eu işin tamamıy

la işlet:::ıe dışı 'lrişi ve gruplara. bırekı lmc En mL:rrılcjn değil

dir. Bu c:çıdan bizim çalışmamz 1r2~1di algılamalcı.,::.ı<o.zı ve 

ba'lrış açıtt!lzı yansıtmakta olup, bilimsel t_::•::ı'3ll2r~ day::;lı 

bir ta~ın öneriler niteliğinda~ir. 

I IT- UYGUiılı:,~ YAPILAl'T 

A- GElTEL BİLGİLER 

I. c-. I :;ım ~- ''7 
~ .ı.ı.:d • .L.-u HAKKI~·mA BİLGİ'l:ı:ER 

Yem sanayinde faaliyet gösteren işletme 1951 yılında 

240.000.000 lira sermaye ile kltı--ul::uştu:. ..... Se~ma:T23i~ıin 

% 45 i Yem Sanayi T.A.Ş.ne,% 22 si Pencer Ekicilari Koo

peratifi~e,% 22 si özel bir bankaya, geri 'lralen ~ısıo çe

şitli \:'Tt.:!.:_1şlara ait olup KeiJu pey:ı. ha:cic:ı. bir kur·.üu.ş ni

tel:i ğino.sr~_ir. Kuruluşundan 1936 yılıns ~;:2.:ar 7 1ri;:Lli 1
: ye-

netim 1curulu üyelerini n 4 ü Yenı Ssns~i T.A.~.ni temsil et-
-.~ -;s 

ti~indea ve bu 'lruruluş tarafııden sEçil~i~iıden KİT tzellik

lerine ~:üı'e yönetilrrıiştir. Sarı i~~i yıldır iae ;:_;:)::-ı_otim kuru

lunda di~e~ orta~ların temsilc~lEri görev al~a~ta ve 7anel 

mlirllir orte~lar dışından atsnmakta ol~? ösel te~ebbts özel

li 'lr leı,üıe 2:,Ör'e yt.Jne ti lwe1rt e dir. 

Ve ı~;; çi i"' _ı.., r": -, }tıa va n -=ı -:" 
ll ~.-\.i.J::;~ L y '- .Y~ffi.J. 

42.000 totVyıl dır. 

-r- c• l -~ -'- ffiA d e 4 5 • • --'-c::-·~lı.~ ışçı, 13 idari perso~el çAlı~~~ktadır. 

3- İ ŞLETME FAA LİYE·T LC;Eİ t I3 :iLGİ:ı::: BİI.GİLER 

1- Satınalma Faaliystleri 

İşletme üretimde 1rullandı~ı haomsdde, y~r1232Ul, 

ve işlet::e malzemesi gibi ·mc:ddeler çe:~ü·c].i ~-21'"illerd.e teda-
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ri k etr:12ktsdir. Arpa,_ buğday, r;ı.J. sır, yu le f gibi har:'ln:adde

leri genelli~le Topra~ hlahsull2ri Ofisinden Ureticide~ ve 

tüccardEm Eostın alma~tadı.r. Tüccardan y2.;:ı:ls;_:ı sstı:ıc:l.nıa

lar.da p.az:::ı"lıı.r usulU söz~onusud.t.;r. Soya ·1:Uspesi, ba lı!c unu, 

et ı.<":emi\: unu, ispirto mayası, Gıelas, gib:::. ~lB:!u::.addeler bu 

UrUnlerüı U~eticisi durumunda olan Et vs __ B2lı ır Kurı~lıı. ile 

Şeker r~brikeları T.A.Ş.den satın slın~aktatır. Yem-lireti

minde 1Tllanılan ilaçlar iıe di;er madde:: l.:::.rin s e:tL18lı nma

sı tekli:? ustüüyle yapılma1rtc:., .e.n ucuz teı.·ıi:· ver~t-:ı.. ::;stıcı

lardan ::::lınma1rtadır. Satınalma !:ararlarım ge.nel t::ıö_idL:r al

mak-tadır. 

2- Üretim Faaliyetleri 

İşletmede 19 tür ürUn üretilmeırteclir. l98S ,7ı1ında 

işletme ten '!<apasite ile çalışmış olup 17.COO to::ı ~..:;:çükbaş, 

25.000 ton büyükbaş hayvan yemi Uretmi~ti~. İşletmede tire

tim bekır:undan son te'l<noloji u;ırgulanmakta olu:;> hamoaddele

rin depodan alınıp tiretim sUrecinden geçip ambala~lanması 

işlemleı..,Lün tUmü bilgisayEr kontrolUnde yapılı:ıalctadır. 

Döı"t kırma ve ~arıştırr:ıa ünitesi·:ı.de scatte 10 ton bU

yU1rbaş :ıı:e 7,5 ton J<-üçüV.:baş hayvan ysmi üı"etilme'·-tecir. Helen 

yapılrnaY.:ta olan tevsil işlemi ile sac:tte--25 ton yem üretile

bilecektir~ İşletme üretimL_gi..LılFk olarsk yapmc;ktc:, rcı.amı..<l 

mal stol~u ço1r dUşU~ tutulmaktsdır. Üretim ile ilgıli her tür

lü 1ı-8re:::' gene 1 mUdUr tarafı nda n alı nmslctadır. 

3- Pazarlama Faaliyetleri 

İşl2tmede 1985 yı lı na kadar paz2::·lama ye: ri ne s atı ş 

v-avramL-:ı..J. n geçerli o lduğu anla ~n lmı ştır. Bu yıla ksdar yö

rede te1:: i~letme olması nedenj_yle üretilen ür'-~i't-:-, satışı_ 

söz konnJu olmuş, çoğu zamsn ~'i.::tc:rileı ... in talepleri ksrşı

lanamanıştır. Piyasaya yeni satıcıların girmesi ve yörede 
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hayvancı~-~ğın gidere'lr önemini yitirmesi iC'letmeyi pszarla

ma faal . .i:::::otleri ne zorlaını ştır. 

IJ.i.şteriler gerıellH·le y'jr:c hcl1n, Pa~ıcar E1ric5leri 

Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatiflerid~r. Uzun yıllar 

bayilik sistemi ile da~ıtım yapılmıştır. Son i~i yıldır 

bayili~ sisteminden 'lrısmen vazgeçilmiş, ~abri'lrada satış ve 

sipari~;ı 2lma suretiyle müşteri}·e tssli: yuLyla set2} ya

pılma1rtc.cl.ır. Sipariş alma yoluyla dc1·rr.e yecc: .. Uretilio satıl

ma 1-ı::t adı r. 

Satışlar mevsimlere be~~ı•J.::.r. Genelli1:-le 1"11? ayla

rında s:::·1~2cılar daha fazla oln:.:: 1 ·ta6.ır. 

Işletme ürünlerinin de7let malı ol~~sı nedeniyle 

tercih eCildi~i zözlenme~tedir • 

.ScL1 i }·i yıldır satış a::ttırıc ı çe be 1 e ra bl.1Jli.k örıe m 

verilme:~t;::.c~ir. Peşin satışlarda iskonto ''YEl.1lanması, slire1r

li rrı:Uşte.rilere taşıma hiz.meti verilmesi, çii'tli'~ sahiple

rine ve ~öylere hayvan sa~lı~ı ko2~sw,da birtakım hizcet

lerin v•.:-::::-il.cıesi, ı.rali teye özc:r~ gösteri lm;:Ssi soı; y:ıllarda 

ya:Jıl.sn. s:::tış arttırıcı çabslsra örrıe~r gcsterilebilir. Pa

zarlams faaliyet leri ile ile;L!.i 1rararlar ge,ıe.l 1ı::rlUr tars

fından alınma~tadır. 

I V- İ ŞLı::;TI.SDI:Kİ I\IEVC UT E'Jiitı, SE}~:._; BİLGİ Sİ ST31.l 

ı- l·.~uhasebenin ı:r·emel Ka,rrcı:ıl.srı Ve c:~:el Ksbül 

CWrmUş Muhasebe .Prenfüpleri 

I.Tu~1cisebe uygular.ı.alarına yi-~:ı ver::·:ı, rı:~;hesebe bilgi

lerinin Eı'etilmesine temel ol'::r~'-•ran ve nı~huseb:::; b~~l;i sis

teminin kavramsal öğeleri olan, Tsrr~el Kav:c::-.nlc.r ve Gsnel 

Kabııl G-i.:Jrt:ıii~, I.Tuhasebe prensipl('l'i mlıhas·o:; c::. ler tar::::i'ından 

Y.avrarıacc..:~nş ve bilinmeme-ktec.lir. I1'Iu(1eseb-:o u:re·ula:·,1:::;larını 
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ytirUrUP·-teı~i mevzuat yönlerıdL:'mekte ve bilciler dalıa çok 

ver.e;i y:, r:k lerı na göre ür eti lme 1 ~te dir. 

2- He sap P 1 anı 

İşletmede k-ullanılan hesap pla:-n IÜ':2'lerde uygulanan 

tekditzen hesap planı değildir. Çeşitli t:::.:;_'ihlerde :C>'Özc.len 

geçirilr,~i~d;ir. Son olara1r bilgis<::,yc,rlı c,ınhasebe uyg,ula·~ıcsı

na geçi~~ a~u:-nıasında düzenlenmiş v~ Tekdltz::t! lıessp planından 

yarerl::,m_lmıştır. Son şek-li ile Ek-l'de stm~•lmuşt~:r. 

Hei32P, planı yöneticilerin bilgi Geı.,_;::ı,siı r:ı.el~rüıi 

ı.rar;;;:ılayacak yapıya sahip değildir. Önceli;--ıe hesaplar 

grupl::ıne.-~ı:ı...,ı lmaını ştır. Hesaplar bilanço ve gelir Lo losuno 

grupla rJ. belirtilmade n yansıdı ih rıda söz lı:o :n; su tablo larda

k-i bilgilerin analiz edilmesi rr::UB1rlin def;ildir. 

__ H:::: sc. p ları n başlıl<-ları ile içerir( leri çe li şnei:-cedir. 

özellikle bu durum muhasebe ı.~·caıısı_ında fazla bilc:isi olma:ren 

yöneticilerin burada iletilme~ istene~ bil;ileri anl2nası

nı ve_ yor:_:mlamasırı.ı zorlaştırPt_i lir. Birt~T~ırn hesa;ıların 

içeri ır lez'itıi mu ha se be c ide n başka 1ri ·1se bi]_mç rı:e:ctecl;_r. 

Euhssebe 'k-ayıtları bilim.sel yönteml·.3rden ço';:- tecri:.

beye ~R~~lı yöntemlerle yapılmakts~ır. Yön~ticiler eç2sın

den ço~ öıenli hesaplar olan maliyet h2sspları, pid2r he

sapları ay~ıntılı ve açı~ de~ildir. 

Hesap planı oluşturu lur1re r~ daha ço '-:: ch~' 2..'fl por la maya 

önem vsı•iJ.miş, yöne tic i leri n b:Llt~i ['er<=> 1's~~r:me si röz önUnde 

bulırıchıı•-ıl7 . .::ıa r:u ştır. Ya lJtı f,H:u z :::c~~rUşme lc::'ds .Yi :~:ct i c< leri n 

bilgi gsr·,;~~sinmeleri lronusund.e hs~·hangi bir çalı ;;-,;anın ya

pılmadı~l snlaşılmıştır. 

3- Lluhasebe Örgüt Yapı ı:n. 

Eı.ı::~:-:E;ebe örgUtUrıi..in, işletoe 

yeri Çizsm-ı 'de gösterilmi şti:c. 

::'-~~_ohc:sebe mUdiirü Gene 1 mUdrr yardımcısı dilz::yindedir. 
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Muhasebe ı:ygulamalsrına il-i:;kin faeliyetlerin tUeı_~;nde !<a

kar yet 1..-iE:ir..e sahiptir. Muhasebe r:ı.Udt;rU ü:üversit-2. rı~szunu 

olup, 4 yıl muhasebe ~'efliği 5 yıl rlc ::c .. ::•hssebe m:1c~UrU ola

ra~ toplam 9 yıllı~ iş tecrübesire sahi)tir. 

I.iuhasebe şefi genel muha_sebe ve c:c::liyet rnL<1e:ssbesi

ne iliş1,..in. fac:liyetleri yürüt.~-::: 1---'.::edir. 

Ka~n. t r:ıemv.rluğunda iki personel <::;-2Lt P.ms 1rta, biri 

yevmi;ce c~efteri ve yardımcı c]_ef·~eı"L;re il~ ·::;kin ı"eyıtları 

tutma1rta diğeri ise büyülr defter ı,..sA!ı t Ln'ı t!.ı tı;tmciırta ve 

özetlen2 i~lemlerini yerine getirr:ıe~tedir. 

S:stı ş ve s atı na lma merr.ı...:rluğu cmh2s ?,:ıe müc~:..irli51,üne 

bağlıdıı~. Satış ve satınalma rneniı_:rlu€:;11 1--:sr-Er yet}..-i.sine sa

hip•de~ildir. ialnızca satış, satınalma, asbar ve kentara 

iliş'lrin belgeler düzenlenmektedil". Satış r2er:ıur11 h3ı~ ay sa

tış ları n ayrı nt ı sı ru gösteren raporu dUz ."n le ~sırt e , s2 tın

alma mer:Eı.ı-"u ise stok 'k-artları:ı_ı izleme~de.=.ir.-

Bu açıV.lamalarımızdan seLıra muhasebE.': örgUti_~~:;,i'n, mıı

hasebe:tıin ;-;"slnız v.-ayı t tutma işlevi gözön.~iilde bul~mdv.rı.;:la

ra'lr düzenlendiğini söyleyebiliriz. 

4-- 1\:uhasebe Bilgi SisteJi;ıin İşleyişi 

İşletmede~i mevcut m~hesebe bil~i siste~inin işleyi

şini anı,:-~~bilmek amacı ile özet bilgilerden detay bilgile

re do.~~;r1: i tıc e le me _,yapı lmaya çalı :::;ı lmı ştı :c. Özet b i l.~~iler a

laraı~ b::_~~·.nço ve kar zarar cetvelini ele aJc-rEı_,. burad.ski 

raıramlcn':t rı ne re lerde n ge ldiğird. ts sb it e·:~ tik. Bu 8']2 ma da 

bttyWr de iter hes ap ları nı i ne sl:o eli 'c.-. ÇUnki;. bl~ ts blo 1sı~a bil

giler bü}":·ı. defterden gelme1dec~.:!.r. Bü)'U1~ clefterde tn;,o.ara 

verilmiş ra~amlarda~hare~etle yevmiye deftErinds~i kayıt

lara · tlc:ı :,1tı 1.r. Buradaır-i 'k-e yı t ları ine e ley- ::r;.:l-- ı,. e yı t ı~ :t'l n 

hangi beleelere dayanılcrc:~ :r:ıpıldığım Lıcel::c::.:.ı . ..- v2 belge

lere ula~mış olduk. Elde e~ti~imiz veriler ansli~ edilerek 

sistemin işleyişi Çizim-2 'deki akım $e masında öze tlenmeve 

çalışılmıştır. 



ı.JCII>.J..';? 

Müşteri ile 
Sözleşme 

Müşteri 
Siparişi 

Sevk İrsaliyesi 

Sevkiyet Kayıt-

Satınalma 

·Satınalma İste· 
Belgesi. 

-ı 
Satınalma 
Emri 

[~:~~I~ Alma ·] ") 

( S~ok ~:rt<-Jı 

1 Alecak Dekontu Alacaklar 
Yevmiye si ~ardımcı 1-

1 Defteri 
ı 

Satışlar Yevmiyesi r--
Fatura Alacak ı 

Dekontu 1 
1 

( Alacak Senetleri ~ Biiyiik 
Yevmiye si __.... 

Defter ... 
l .~ ,...... 
ı Kasa Tahsil :. 

il" Yevmiye r-

Kasa Ödeme 
~ Yevmiyesi ~ İmalat 

1 r-.ı 
Defteri ("l İcıçi Za- Di[f,er 

: ı Genel Yevm!ye j-J ':> 

man Knrt Belgeler 
ları 

Denetlenmiş '1 
a ı-- Belgeler Satıcı Belgeler Belgel i Yevmiye 

Dosyası 

t: 
Faturası 

---·---------~ 

r 1 Kasa 
Defteri 

~--.-r. -~· --~ 

. - - 1- - ---- SÜRKÇ:Lm.:~E- .... ---- - .. --···- - .. --

Çizim-2. Mt~ascbe Bil~i Sisteminin İşlcyi~i 

r-

!-
·rd 4 -·--' 
c: 
('(ı 

N ·-
~ 

ı 

'~ 
-

~ilançq 

ı J 
1 

1 

1 K/Z 
ı- i 

Cetvel i 1--+ 
ı-

4 
DH~er 

1 Tahlola · 
1 

ı 

1 

1 

t 
ı 
1 ÇIKTI 

t-J 
o 
0\ 



- 107 -

Elde etti~i~iz bilgiler ç~rçevesinde satışlar, ala

caklar ve tehsilatlara iliş1:-i·, bilgi a 1 -ı'}ını şu şal-ilde 

özetledi1··: 

Satış elemanı siparişi alars1r seri t1ı:rı_c::r<=ılı sipa

riş fişL1:'. doldurur. ~.Iüşterin~rı 1,redisi ı-.J'1tral eC: .. ilir. 

Sipariş k"-.ıbul edilir. Sevk irseliyesi d''z:::rıl,:;tür r:-J..i.şteri 

malları depodan teslim alır. Sevk irsali_y-,osi.ne teslim. e

dildi dar:.rı0ası vurulur ve bur<3C~- ki bi lgi lE re g·öre fetura 

düzenlen:i.r. Faturada satışın kredili ya da pe~drı ah;p ol

madJ.~l beLirtilir ve fatured:vı yevmiye k:Eydı ve bUy;_:k def

ter 1re_yJ. tl arı na geçilir. Mal kredili satJ. lmı ş sa -~?. 1,:= ca1rlar 

yardımcı defterlerine işlenir. 

İşl:tmede bugüne keder bilimsel ac-::l:c.1d2 plenla:na 

faa lis-etino.e bı_ı lu nu lma mıştır. Yöneti c iL::;:' ,~_,c~ j_ s s 1 t :: crü

belerine güvenerev kendi tuttv 1·~lc:rı özel natlarla pl3nla

ma, t~o,-ıtrcJ. ve ırarar alma işlsvl?rini yar.ı.ne getirr=iştir. 

İşletme uz1.ın yıllar KİT __ özelliklerine gc::.s ,:r:::in:;'CJ.lcl:Lği!lden, 

yöneticiler özerk olarak ı.rc.r:.::ı" alma y.::tkisiı·e sa,_.ıip alma

mıştır. 1980 yılından sonra plsnlama içi_;-ı çalışrrwler yapıl

mışsa da bir sac uç alı namarrıı ştır. · 

Yan, +ıgvımı"" go''r-.iismeler cı -~·--ır da yr··ı-i 0'"''1~]_ lr~·-,-.·cı ~_ı; V .... i!J '-~ .:ı ü -~ j_ c. b- - . .._. . --'- C·~ .. -c; ,!_ - ._,. - \.--

•• t • o , ' V • • • " V yone ıc~Qsn ış programı yapılmssını ıst~sı?tır. Iş prog-

ramı hazırlanması için genel m~'cF'ri'n çsb.-;rrı"ll::-c ysptığını 

tesbit ettik. Anca~ ~enclisinin bu ~on~da yetsrli bil~i sa-

hibi alrL,"'':sı ve muhasebe mFdür'Linr:n de bı_; '~o:ıı de çabc:; gös

terme[!1·:: si :1ede rı.iyle iş pragra~n !::azır la iJ.c,::ı_:,mı ·?tır. 
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İf)lstmede muhasebe hilc;i atf~te:ni:1den yc:r~:~r>l::::mla

raV:, yönetım lrurulunda her ay gc~:rl'::'·ıe:l n:a7_::.:·:ot :;:~a)oru 

hazırl~ncın~tadır. Yönetim ~ur~lt 2E su~~ıan bQ rsporda 

lar itibEriyle faaliyetlerin ~ontrolü ya)ılmc.ı-tadır. 

8"-,, 

İşletmenin faaliyetlerin.e ilişırirı gel,=-cEği ,Yl~~::lik 

bir hed:_o:t saptanmaınştır. Kontroller bir önceki yıl aynı 

aydaki dFl"'i..1ffi gözönUne alınere1- yspılmakt",•hr .... çinde bul-u

nulan ay, geçen dönemdeki aya -sere 1rarşılc;;~tJ.rıLrı.al:ta,farır

lar ol~mlu_ise işletme başarılı, olımsuz ise ger~~li önlen

ler alınoa~tadır. 

Söz ~onusu faaliyet repar~nda satışlar,hEmmadde sto~

ları, ilaç; stoırları, ürUn m2liy-s"Ci, işL:ıtr:.1e.tıin alacakları 

ve borçlaı,ı ayrı ayr.ı raporlarda gösteri lnektedir. Bu ra

porlara ilişlrin örne1rler EK:-2'de sum;lrrü.ş"Sur. 

Burc.ya '!radar yapılan açi 1rlsrr::clc:rdac. so.,ra işletme

de1ri me7cut rn;hasebe bilgi sistc:rünin durw~ıı_; bir ıc-c.ç cüm

le ile Ö'2~~c:tlerı.ı.e1r mti.rrı1rü.ndür. 

Işletmede muhasebe r·aaı.;_yet leri ysln1 zca yat=;-o ı zo

runhıLı'::t2n dolayı yerine getirilr:ıe1rte bu ::..cc~e:1ls ,~ayıt 

tutr;ıa ile rr.:.uhasebe aynı anlemda atÜc}llıT::.~ctc.c~ır. 

•r 1 b b•l ·ı • •• ' ... • J 1 .:..,ULlEıse e ı gı erı yc.ar:::ı:;ıc, 1.srı:ı ) _s:ı aca ıc-ontrol ve 

1rarar i::;;J.evi için üretilmerrıekte, b.,; '--n'1''c~a iiretilc:·-~ bilgiler 

ise co>: vetersizdir. 
•) ~..~ 

V- TEr:lEL FAALİYETLERİN PLAl.:LAIJl\IASHJA YÖNBLİX TIIUHASE~BE 

3İLG İLERİITİN- S APTAliMASI 

A- TE~IEL FAALİYETLERİU PLANLANMASriDA ALUTAE KASJ.RLAR 

İşletmede karar alma yetkisi );ulunan genel miidt'riin amA
cı işletme faaliyetlerinin karlı l;ir biçimde viirlitiilmesini 

saÇ?lamaktır. Hedef alınan kar bir önceki. yılın kcl'rı olun, y0-

netici bu karı arttırdıf'hnda faaliyetlerini ba$arılı yiiriitmiiş _ __,- ., . 

sayılmaktadır. 
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Yönetici planlama-kararlarını ~içimsel olmayen hir 

şekilde tecrübelerine ve özel notlarına giivenerek almakta

dır. Yem sanayinde 20 yıl çalışmış olması kendine 11U komır1::ı 

güven vermektedir. 

Ancak işletmenin özelleştirilmesi aşamasında yönetim 

kurul u kendisi nde n i ş pro i"raı:.w. hazırla ması rı ı i st emi st ir. 

Yaptığımız gör11şmeler sırcısında yörıetici planlama yanılr.ı.ası 

gere~ine inanmış ve hu kontrl~ hazırlıklara baslarlı~ı gözlen

miştir. 

Yöneticinin planlama sırasında alacatı kararları be

lirlemek amacıyla karşılıklı g::1r1i şmeler yapılını Rtı r. 3u r-ö

riişmelerde kendisinden karar alma sUreci, işletme faaliyet

lerinin tanımlanması, karar almadaki amacı gibi konularda 

bilgi istenmiştir. Ver~iği hilgiler analiz edilerek satınal

ma, üretim ve uazarlama planlamasında alacağı kararlar ve bu 

kararlar için gerekli olan muhasebe bilgileri saptanmaya ça

lışılmıştır. 

1- Satınalma Planlamasına İlişkin Kararlar 

İşletmede satınalma faaliyetleri tiretimde· gereksinme 

duyulan maddelerin uygun nitelik,- uygun zamBn ve düşi.;k ma

liyetle sağlanması amacıyla ya~ılmaktadır. Üretimde kullanı

lan hammadde yardımcı malzemenin daha çok niteliğine önem 

verilmektedir. Yöneticinin bu amaca ulaşabilrr:ı.esi için plan

lama yapma sı zorunludur. Aksi halde stok suz ka 1 ma, aşırı 

stok niteliksiz hammadde ve malzeme alma durumların~::ı kala

caktır. 

Satınalma planlaması sırasında alınan karsrları aşa

ğıdaki şekilde özetlemek mi.imkfndl.ir: 

- Satınalınacak hammadde 1 malzemenin miktarlarının ve 

zamanlarının saptanması; 

- Hammadde, vardırncı madde ve işletme malzemesi .fibi 

unsurların depo edilebilme olanaklarının sa0tanması; 
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- Satınalınacak maddelerin tahmini maliyetinİn sap

tanması; 

- Satınalınacak maddelerin sağlanabilrr:e koşullarır.ın 
saptanması(satıcıların taşıma olanaklarının saptanması). 

2- Uretim Planlamasına İlişkin KarArlar 

İşletmede üretir.ı doğrudan sevkiyat amacıyla yapıl
maktadır. Sto~a Uretim özellikle yaz aylarında hir miktar 

yapılmaktadır. Uretim planlamasının amacı en dUşUk maliyet

le satışlar, stoklar ve Uretim arasında denge sa~lamaktır. 

Uretim planlaması sırasında yöneticinin aleca~ı ka

rarları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- tiretilecek ürünlerin çeşitlerinin miktarlarının ve 

üretim zamanlarının saptanması; 
- Uretimde kullanılacak maddelerin niteliklerinin ve 

miktarlarının saptanması; 

- Uretim olanaklarının yeterliliğinin saptanması(Fab

rika kapasitesinin genişletilmesi ya da d8raltılması); 

- Stok Politikalarının Saptanması. 

3- Pazarlama Planlamasına İlişkin Kararlar 

İşletmede pazarlama korn~sunda bugUne kadar önemli hir 

çalışma yapılmamıştır. İşletme ürettiğini satmış, çoğu zanan

da talebi kar~ılayamamıştır. Ancak son yıllarda satısıarda göz
lenen diişiiş, yem piyasasında rekabetin artnası yöneticileri 

pazarlama konusunda çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Yetişti
ricilere hayvan besleme konusunda bilgi aktarılması, sa~lık 

hizmeti götürülmesi peşin satısıarda iskonto uygulanması, 
dökme yem aracının hizmete alınması, bu konuda yapılan ça

lışmalara örnek verilelıilir. İşletme çevre kosullarınnan 
biiyük ölçiide etkilenn iş, piyasa payını korumak ve hatta art

tırmak işletmenin pazarlama faaliyetlerinin amacı olmuştur. 
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Yöneticiler, piyasa payını korumak ve yukarıdaki ko

nularda basarılı olabilmek amacıyla nazariama olanlamasırın 

gereğine de inanmışlardır. 

Pazarlama planlaması sırasında yöneticinin alaca~ı 

kararları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Satılacak ürünlerin fiyatlarının ve parasal satış 

koşnllarının saptanması; 

- Satılacak ürünlerin çeşitlerinin, miktarlarının ve 

satış zamanlarının saptanması; 

- Pazarlama giderlerinin saptanması; 
- Pazarlama olanaklarının nasıl geliştirilece~inin 

saptanması. 

B- ALDJAN KARAR.LAR İÇİN GEREThİ OLAN :MUHASEBE BİLGİLERİ 

1- Satınalma Planlaması Kararları İçin Muhasebe Bilgi 

Siste!Ilinden tiretilmesi Gere'<:en Bilgiler 

Satınalma planlaması kararlarını almaya yetkili olan 
genel müdür satınalma faaliyetleriyle ilFili olarak alterna

tif satıcıları değerlendirme, kab1Jl ed ilebilir fiyatlarlg 

alım yapma, üretim faaliyetleriyle uyumlu olarak stokları 
uygun d1izeyde tutma işlevlerini yerine getirecektirg İşlet

mede satınalınan hammadde ve malzeme Urün maliyetlerinin 

biiyUk bir kısmını oluşt11rduğundan özellikle bu konuda tutar
lı kararlar alması gerekir. 

Genel m"Lidiir'Lin, tiretirnde gerekli hammadde ve ~alzeme 

alımlarında miktar, kalite, zaman, kaynak ve fiyat L~nr:ıur

ları arasında uyumu sa~lamak için alaca~ı kararların etkin

liğini arttırmada gerekli olan muhasebe bil~ileri karar baş

lıkları altında belirtilmeye çalışılmıştır. 

a- Satınalınacak Hammadde ve Ealzemenin Eiktarları İle 

Zam~nlarının Saptanması Kararı İçin Muhasebe Bilgi 

Sisteminden tiretilmesi Gereken Bilgiler 

Satınalınacak hammadde ve malzeme miktarları ile si-
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pari ş ve teslim stireleri arasındaki uyurnun sa~lanrrıası, Aşı

rı stokların oluşmasını ve stoksuz kalma nedeniyle tiretimin 

aksamasını önler. Ayrıca uygun miktar ve zamanda yarılan a

lımlar satınalma maliyetlerinin en az dUzeyde oluşmasını 

sa~lar. Bu konuda yönetici tutarlı bir karar alabilmek için 

aşağıdaki muhasebe bilgilerine gereksinim duy~aktadır; 

-Hammadde ve malzernain stok seviyesind8ki değişme

ler, en dtiştik stok seviyesi; 

- İşletmenin nakit durumu; 
- Sat ı cı işletmelere ol an borç durumu ve i şletme ler-

deki kredi sınırları; 

-Satınalma maliyetleri, hammadde ve malzeme çeşit

leri itibariyle alış fiyatları; 

-Verilen sipariş ve vapılan alıslar sayısı; 

b- Sat ı nal ı vıa cak Hammad de ve ~iial zeme nin De'9o Ed ile

bilme Olanaklarının Saptanması Karcırı İçin Muha
sebe Bilgi Sisteminden Üretilcesi Gereken 3il?iler 

İşletmede hammadde satınalımı hasat mevsimlerinde bU

yük miktarlarda yapılmaktarhr. Bu bakımdan alınan hammadde

nin depolanması önem taşımaktadır. Uygun denelama ko§Ulları 

sağlanamadığında kal i tenin c'!iişm~si, fire ve ka yı plPrın oluş

ması kaçınılmaz olmakta r:ıu da işletmenin karlılığını olur:ıru. z 

yönde etkilemektedir. Satınalınacak hammadde ve malzenenin 

depolama koşullarının etkin bir şekilde saptanm8sı için vö

netici aşağıdaki muhasebe bilgilerine gereksinim duymakta
dır. 

-Depolama maliyetleri; 

- Depo giriş ve çıln şlarına ilişkin zamansal hilfj_ler; 

-Mevcut depo kapasiteleri; 

-Depolarda oluşan kayıp ve firelere ilişkin bilgi-
ler. 
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c- SatımılınAcak Hammadde ve }~alzemenin Tahmini 

Mnlive tlerinin Sap ta n ması Kara rı İçin r:Cu"ı.a se 'rıe 

Bilgi Sisteminden tretilmesi Gereken Bil~iler 

Hammadde ve malzeme satınalımının hUyii~ miktarlaran 

yapıldı~ı mevsi~lerdeki nakit çıkışları işletmenin mali ~u

rumunu olumsuz yönde etkilemektedi:r-. Bn durum işletmenin 

uygun olmayan kaynaklardan fon sa~layarak, faiz pi~erleri

nin artmasına neden olmakta dolayısıvla karlılık olumsuz 

yönde etkilemektedir. Yönetici bu mevsimde vanılan alımla~ı 

faiz yUkU getirmeyen uvgun kaynaklardan kar3ılayahilmek i

çin satınalınacak hammadde ve malzeme~in tahmini maliyeti

ni bilmek istemektedir. Bunun için aşağıdaki muhasebe bil

gilerine gereksinim duymaktadır. 

-Geçmiş dönem alış tutarı, hamrrBdde ve malzeme çe

şitleri itibariyle; 

- Satınalınacak· maddelerin fi:/atlarındaki değişmeler; 

-Satıcı işletmelerle yanılan sözleşmelerdeki fiyat 

önerileri; 

- Taşıma mali ye tleri. 

d- Satınalınacak Hammadde ve ·f.irglzemenin Sapl!=ın.o.bilme 

Ko şullarınırı Saptanması Kararı İçin r,~uha se he '3ilpi 

Sisteminden Üretilmesi Gereken 3ilviler 

Yönetici satınalınacak ha;nraadde ve ;;:alzemenin işlet

menin karlılığını olumlu yönde etkileyecek kaynaklarrJan uy

gun koşullarla saf:lamayı amaçlarr.aktadır. Hammadde ve malze

me uygun kaynaklardan sa~landı~ında kredili alıAlar yapahil

me, kalitenin silrekliliği, siparişlerin aksamadan kArsılan

ması gibi avantajıara sahip olu.nacaktır. Bu konnda etkin ka

rar alıYtabilmesi için aşağıdaki rı.uhasebe 1-ıilg~lerine perek

sinim duyulmakta~ır. 

- Satıcıları n isirrıleri, adresleri, fiyat teklifleri; 
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- Satıcıların önerdikleri fiyat teklifleri, ödeme 

ko ~~nıl ları; 
- Satıcılar tarafından karsılansınayan sipariş mi~-

tarları; 

-İşletmenin satıcılara olan borçları, lıorç ödeme 

miktar ve zamanları. 

2- Üre tim Planlaması Kararları İçin Muhasebe Biltri 

Sisteminden Üretilr.ıesi Gereken Bilp:iler 

İşletmede üretim planlaması ile ilfili kararlerı 

genel mUdUr almaktadır. Hazırlayaca~ı tiretim planı ile ii

retim araçlarının ve işgUctini.~n verimliliğini, tiretim kana

sitesinin ekonomık biçimde kullanılmasını sağlayrıcaktır. 

Ayrıca tUketicilerin ta le bi hem miktar o larak hemde zamFını n

da karşılanabilecektir. Üretim Planlaması ile ilgili olarAk 

alı nan kararlar için gerekli olan mu..lı.ase be bilgile ri karar 

başlıkları altında belirlenmiştir. 

a- Üretilecek ÜrUnlerin Çeşitlerinin, Miktarlarının 

ve Üretim Zamanlarının Saptanması Kararı İçin 

Muhasebe Bilgi Sisteminden Üretilmesi Gereken 

Bilgiler 

İşletmede 19 tür üri.in üret ilmektedir. Bu bakımdan 

üretilecek üriip.lerin miktarı ve zamanı arasıy;da uyum sağ

lanmasının önemi bliyiiktür. İşletmed e en öne ml i sorv nlardar: 

biri üreti8 miktarı ile zama nı arasında uyum sağlanamama

sı'1dan dolayı bazı iirün çeşitlerinde stok fazlalığı Cıazı

larında ise stoksuz kalındı~ından sioarişlerin karşılana

maması sorunudur. Bunun içi n birçok iiri_inoe si ne ri ş iize ri ne 

üretim yapılmaktadır. ~!riktar olarak az yapılan i.iretimde ise 

maliyetler yi.ikselmektedir. 

Yönetici bu sorumın çözUmU içi n tiretilecek ·ürtin çe

şitlerinin miktarlarının ve zamanlarının önceden saptanması 

gereği ne inanrın ştır. Bunun i çi n aşağı d ak i muhasebe bilgile-



- 115 -

rine gereksinim duymaktanır. 

-Ürün çe$itleri itibariyle gi:nllik, haftalık, aylık, 

satış miktarları ve tutarları; 

- İşletmenin stok tiirleri, gi.inllik, haftalık, aylık 

olarak stoklara eklenen ve çıkan miktarlar; 

-Ürünlere ilişkin değişken ve sabit maliyetler; 

- Alınan 1iriin siparişlerinin miktar ve zaman!=ıal yö-

nüne ilişkin bilgiler; 

-Stok devir hızları; 

- Maliyetierin gider yerlerine dağıtımına ilişkin 

bilgiler. 

b- Üre tirnde Kullanılacak };Iaddelerin Ni teliklerini n ve 

Miktarlarının Saptanması Kararı İçin Muhasebe Bilgi 

Sisteminden Üretilmesi Gereken Bilgiler 

Üretimde kullanıleıcak mad,-'lelerin niteliklerinin ve 

miktarlarının etkin bir biçimde saptanması satınalma planı

nın etkinli.2Çini saslayacaktır. Çiinkli satınalınacak maddele

rin nitelikleri ve miktarları buradaki karara r,öre belirle

necektir. 

Yöneticinin alacağı bu kararın amacı, stoksuz kal~a 

nedeniyle üretimin aksamasını önlemek ve nitelikli ham~adde 

ve malzeme sağlayarak üri.in kal i tesini korumak veya :rfiksel t

mektir. Bu konuda etkin bir karar alabilmek için aşaSfıdaki 

muhasebe bilgilerine gereksinim duymaktadır. 

- Hammadde ve malzeme stoklarının tiirleri, miktarlArı 

ve değerleri; 

-Ürün çeşitlerine göre birim maliyet, değişken ma

liyetler, sabit maliyetler; 

- Verilen si~arişlerin ve alınan s~parişlerin miktar 

ve sürelerine ilişkin bilgiler. 
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c- tiretim Olanaklarının Yeterlili~inin Saptan~ası 

Kararı İçin Mrıhasebe Silgi Sisteminden Üretil

mesi Gereken Bilgiler 

Daha öncede değinildiği gibi, işletme faaliyetleri

nin planlanmasına satış miktarının belirlenmesi ile başlan

maktadır. İşletmenin üretim olanakları bu satış miktarını 

karşılayabilecek midir? Bu sorunun yanıtı söz konusu kara

rın etkin bir şekilde alınmasıyle bulunacaktır. Gerektiğin

de bazı malların Uretilmesinden vazgeçilecek ya na tiretim 

olanaklarını arttırıcı çabalara girişilecektir. Bu konuna 

etkin bir karar .alınmadığında işletme satıs hedefine iiretim 

olanaklarını rı ye tersizliği nedeniyle ula şamayacaktır. 

Bu konuda yöneticinin gereksinim dı;_ydu~u muhasebe 

bilgilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Hedeflenen satış miktarı; 

-İşletmenin sahip olduğu makineler, kapasiteleri, 

sayıları; 

-Makinelerin tamir bakım zamanları ve yo~unlu~u; 

- Çşlışma saatleri, çalışan işçi sayısı; 

- Üretim ol ana klarını artt ır ı cı ça !)alar içi n ayrıl :=ı-

bilecek fon miktarı. 

d- Stok Politikasının Saptanması Kararı İçin ~.':lıhasebe 
Bilgi Sisteminden Üretilmesi Gereken 3il~jler 

İşletme satış için Uretim. yapmaktadır. DiRer l;ir de

yişle stoğa üretim yapmamaktadır. Ancak tUm iirlin çeşitlerin

den ve özellikle talebi fazla olandan emniyetstoku l;ulunnu

rulmaktadır. Bu stokların ne dUzeyde tutulaca~ının belirlen

mesi için aşağıdaki muhasebe bilgilerine gereksinim ~uyulr:ıak

tad ır. 

-Stok bulundurma maliyetleri; 

-Alınan siparişlerden karşılanamayan kısımlar; 

-Stok devir hızları; 
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- Satıı;ıların sUrelerine ilişkin bilgiler; 

-Stoklara ba~ıa~an fo~ların maliyeti. 

J- Pazarlama Planlaması Kararları İçin Mu'ı.ase be 

Bilgi Sisteminden Üretilmesi Gereken Bilgiler 

İşletmede bu zamana kadar pazarlama faaliyetinoen 

çok, üretilen ürlinlerin satışı söz konusu olmuştur. Bu ne

denle pazarlama planı yapılması sözkont:su olma mı ştır. Ancak 

yem piyasasındaki rekabetin artması ve veme olan talebin 

d1işmesi işletmeyi pazarlama faaliyetlerine zorlarınş ve bu 

konuda daha önce değindiğimiz birtakım önlemler alınmıştır. 

Satış tahminlerinin yarnlması, satılacak iiri:nlerin fiyatı

nın belirlenmesi, satış arttırıcı çabaların saptan~ası ve 

bunlara ilişkin giderlerin belirlen~esi çerçevesinde hazır

lanacak pazarlama planı üretio ve satınalma planın oluştu

rulmasına temel olacak bilrileri içereceğinden etkin ola~ak 

hazırlanması gerekmektedir. Bu konuaa etkinli~i arttıracak 

muhasebe bilgilerini alınan karar haslıkları altında belir

lemeye çalı ş tık. 

a- Satılacak ÜrUnlerin Fiyatlarınırı. ve Parasal Satıs 

Koşullarının Saptanması Kararı İçin Muhasehe "Silgi 

Sisteminden Üretilmesi Gereken Bilgjler 

ÜrLinlerin fiyatları halen, piyasa fiyatlarına r:nre be

lirlenmektedir. Bunun nedeni ise Urtınıerin o.cıliyetj_ne iliş

kin bilgilerin etkin bir şekilde hescı-plenın yöneticiye ile

tilememesidir. Bu durum para·sal satış kosullarının belirler

mesini de etkilemektedir. İşletme katı bir satış politikas~ 

izlemekte ko o pe rat ifler dı sı ndaki mi is teri le re , k red i li satış 

yapmamak ta dır. Urt; n fiyatları nı ve paras;:ıl satış ko şu ll arı ,.,ı 

uygun bir şekilde_ belirlemek isteyen genel mi;diir hp. komvia 

aşağıdaki muhasebe bilgilerine gereksinin rıuymaktachr. 
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-Ürünlere ilişkin maliyet bilgileri; hirim maliyet, 

değişken maliyetler, sabit maliyetler; 

- Satış miktarları~ geçmişteki satış fiyatları ve 

satış miktarı ile fiyat ilişkisi; 

- MUşterilerin borç ödeme alışkanlıkları; 

-Miktar ve nakit iskontolarına ilişkin bilgiler; 

- İşletme borçlarının di.izeyi ve 0Cleme sUreler i; 

- İşletmenin nakit durumu. 

b- Satılacak tlrUnlerin Çeşitlerinin, Miktarlarının ve 

Sat ış Zamanları nın Saptanması Kararı İçin ~:Iuhase be 

Bil~i Sisteminden tlretil~esi Gereken Bilgiler 

Satılacak ürünlerin çeşitlerinin, miktarlarının ve 

satış zamanlarının belirlenmesi Uretim planının etkin ola

rak hazırlanmasını sağlayacaktır. Ay!ıca rrun stoklarının 

istenen d1:zeylerde tutulmasını sağlayarak stoklara 0a~lanen 

fonların atıl kalmasını önleyecektir. Bu konuda etki::: hir 
karar almak isteyen genel mi.~diir aşaf5:ıc1aki muhasehe bilgi

lerine gereksinme dnymaktadır. 

-Ürün stoklarının miktarı ve değeri; 

- SatışlaY'ın mUşterilere, aylara >?::lre niktar ve de-

ğer olarak dağılımı; 
- Satışlardaki değişme ve gelismeler; 

-Ürünlere ilişkin maliyet bilgileri. 

c- Pazarlama Giderlerinin Saptanması Kararı İçin 

Muhasebe '3ilgi Sisteminden Üretilmesi Gereken 
Bilgiler 

İşletme yi::5neticisi satışlarda1d azalmcıvı 0nrclurmak ve 

satışlarını arttırmak için yapaca~ı giderleri önceden saota

rr..ak istemekte, bu fiderlerin işletmenin kR'rlılığı iizerindeki 

etkisini belirleyerek kontrol altında tutmak istemektedir. 

Genel mi5di.ir bu ko:;.udaki kararları için aşarıdaki muhasebe 

bilgilerine gerek s inim tiuyrn.aktarl.ı r. 
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- Pazarlama faaliyetlerinde çalışacaklara vanılacak 

ödemeler; 
-Satış sonrası hizmet giderleri; 

- Da~ıtım giderleri; 

-Taşıma giderleri(Dökoe yem aracı için); 
- Reklam giderleri; 

- Pazarlama gioerlerinin faaliyet karına etkisi. 

d- Pazarlama Olanaklarının Nasıl Geliştirilece~inin 
Saptanması Kararı İçin Muhasebe Bil~i Sisteminden 
Üretilmesi Gereken Bilgiler 

İşletme yöneticisi piyasadaki rekabetten etkilenrr,emek 

satış hacmini korumak ve arttırmak amacıyla çe~itli pazarla
ma faaliyetlerinde bulunmak istemekter1ir. Satış arttırıcı 

çabalardan hangjsinin seçilecef;i ve bu faaljvetlerin etkin

li~ini arttırabilmek için neler yanılabilece~inin önceden 
ı ı t 1. saptanması gereKmeK ecır. Bu konuda karar alma yetkisi bulu-

nan genel mfidiir aşaftıdaki muhasebe bilgilerine perekainim 

duymaktadır. 

- Pazarlama çabalarının satışıara etkisi, miktar ve 

değeri olarak; 

- Pazarlama ça~alorı için ayrılabilecek fo~lar. 



SONUÇ 

KİT'lerin mUlkiyetinin karar alma vetkisiyle, bedeli 

karş~lığında halka, özel kesime devredilmesi olarak tanımla

nan özellestirme, i_ilke:nizde KİT'lerin özerk olarcık yCinetil

melerini ve serbest rekabet kurallarına ı;röre çcılısmalerını 

sağlamak amacıyla gUndeme gelmiştir. Gerekli yasal diizenlerr,e

l~r tamamlanarak özelleştirme uygula!Tlası başlamıştır. 

Özelleştir~e ser~ayenin tabana yaygınlaştırılması iGi~ 
hisse senedi satışı yöntemi ile vapıldı~ında isletme sahinli

ğinin ve işletse ,yönetiminin ayrılacağı lJir örp:iit biçirıi snz 

konusu olacaktır. İşletmeler sahip~erinden ayrı hir yönetici 

grubu tara:ından ~rönetilecektir. Bu yöneticilertn amacı islet

me faaliyetlerini karlı ve verimli bir sekilde vliri~tmek ola

caktır. Faaliyetlerin karlı ve verimli 1-:ıir 0ekilile yHri~tiil

mesi, faaliyetlerin ölçiilebilir bir kar amacı doğrnltusımda 

planlanması ve kontrolii ile miir:ıldindilr. Planlama ve kontrol 

ise deği::;ıik kararların alınması ile verine g-etirilir. Planla

rın etkinliği bUytlk ölçiide hazırlanr:cısı sırasında işletmenin 

yapısı ve faaliyetleri hakkında gerekli hilp:ilerin elde e

dilmesiyle sağlanabilir. 

Modern işletmelerde işletmenin yapısı ve faaliyetleri

ne ilişkin bilgiler işletme içinde olnştnrnlan muhase"ıe bil-
• 

gi sistemi tarafından iiretilmekte ve iletilmektedir. ~·~1ıhasebe 

bilgi sistemi; 

-İşletme faaliyetlerini zamanında ve tam olarak izle

yebilmek için faaliyetlerle ilgili verileri ilerlemek, sınıf-
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landırmak kaydetmek ve belirli zarnanlarda istenen sonuçları 

çıkarmak; 

- Etkili bir planlama ve kontrol için perekli hil?i

le ri hazırlamak ve rı e p,erle ndi rme k; 

-Yöneticilerin hızlı ve doPru karar alabilmeleri i

çin gerekli bilp:ileri zamcırıında ve dopru olarAk iletmek, iş

levlerini yerine getir~elidir. 

Söz konusu bu işlevler muhasebe bilfd sistemini vöne

ticilerin işlevlerini yerine getirmelerinr'!e yararlfmncc=ıkları 

bilgileri sağlaya cak önemli hir bileri kayna~ı dı_ı-rumundadır. 

Özelle ştirilen i~7letmele_rde, işletme sahiplipi :ile yö

netiminin ayi'ıldığı Örgüt biçimi söz kon-ıA.su olduğundan, böy

le bir örgüt biçiminde muhasebe bilgi sistemine cHiı:ıen görev 

işletme yöneticilerine, kaynakların etkin ve verimli kullanı

mının planlanmasında ve kontrolünde gerekli olan bilerileri 

üretmek ve iletmektir. 

Özelleştirilmesi söz konusu olan KİT' lerde halen tek

d"Uzen mu':1.ase be si stem;i. uygulanmaktadır. Te kd iizenlik he sap 

planları nda ve mali rauorlard a saplanını ştır. Ancak KİT' lerr'Je 

planlama kontrol ve karar alma işlevlerinde muhasebe bilpi 

sisteminden yararlanılamamaktad ır. KİT 'lerde muhasebe bi lpi 

sistemini geliştirmek için 19~0 yılında başlanan çalışmalar 

sonucu hazırlanan ra-porlarda yer alan sor1mların lıir çoğu 

bugün içinde geçerlidir. Bu da bize yapılan çalışmalarda, 

özellikle mvhasebe bilgilerinin bir yönetim aracı olarcık kul

lanılması yönünde olumlu bir gelişmenin sa~lanamcıdı~ını g~s

termektedir. KiT'lerde muhasebe faaliyetleri 0.aha çok yası:ıl 
zorunluluktan dolayı ya'lılmaktadır. 

Özelleştirilen bir işletoe, fanliyetlerini k~r ama

cıyla yUrUtecektir. Bu amaçla işletn:e faaliyetled_, firetim 

i çin gerekli unsurların s atı nal ı nma sı, i şlenqe si ve sat ı la

rak nakde dönUşmesine olanek verecek Rekilde l-ıUtiinleştiril

ınelidir. Bu bUttinleştirme ise etkin bir planlama ile verçek-
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leştirilAbilir. Etkin bir planlama ise öncelikle iRletme ile 

ilgili ya;;ısal durum ve faaliyetlere ilişkin 'ıilg:ilerin elde 

edilmesi ile mümkilndiir. 

İşletme faaliyetlerinin planlanması faaliyetlerle il

gili birçok kararın alınması sorucu gerçeklestirilir. Alınan 

kararların doğruluğu ise kararın r,erektirdi?,i bileilerin el

de edilmesi ile sağlanabilir. Faalivetlerle ilvili lJile:rile

rin kaynağı muhasebe bil,r:i sistemi olduğundan özellestirilen 

işletmelerde yöneticilerin başarısı bu bilgileri etkin olarak 

kullandıkları zaman artacaktır. 

Sat ınal ma planııu belirlenen muhasebe bilgileri ne f?"Ö

re hazırlandığında tiretim için gerekli maddeler istenen mik

tar ve zamanda uypın kaynaklardan, kaliteli olarak enaz ma

liyetle sa~lanacaktır. Böylece aşırı stokların oluPması ya ~a 

stoksuz kalma nedeniyle i.iret imi n aksaması sorunu ort ad an ka 1-

karak, karlılık satınalma ile başlayacaktır. 

Üretim faaliyetlerinin planlanmasında ~u~asebe bilfi 

sisteminden üretilecek ~ilgilerin kullanılması, işletmenin 

uygun kapasite ile çalışmasını, iirünlerin kaliteli olmasını, 

tiretim maliyetlerinin en diisUk dUzeyde tutulmasın:ı. saplaya

caktır. Bu olumlu durumlar işletmenin karlılıfbnı arttıra

caktır. 

Pazarlama planı işletmenin diğer faaliyetlerinin plan-. 

lanması bakımından önem taşımaktadır. Bu nlanda yer alan bil

giler Uretim ve satınalma planırta temel oluştıırmaktadır. Sa

tılacak ürünlerin gerçekçi olarak saptanmasında muhasebe bil

gi sisteminden üretilen bilgiler kullanılilı?.ında özellesen 

işletmeler, pazar payını koruyacaklar ve pazar payını arttı

rıcı faaliyetlerini karlı bir biçimde yi~riiteceklerdir. 

Uygulama yapılan EskiAehir Yem Fabrikası A.Ş.de mu"ıa

se be faaliyetleri, yalnızca yasal zorunluluktan dolay1 yeri

ne getirilmekte olup rrı.ıJhasebe, kayıt tutma Aeklinde anlaşıl

rnaldadır. Üretilen muhasebe bilgileri yöneticilerin planlama 
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ve kontrol işlevleri için yetersizdir. Yöneticjler işletme 

faaliyetlerini kendi tuttukları özel notlarda n va re rla na

rak yUrUtmektedir. 

Özelleştirme sonncunda isletmede etkin bir planlama 

yapma gereği duyulmustnr. Ancak bu konuda yöneticiler, ye

terince bilgi sahibi değildir. ~·levcut muh~~sehe hilpi siste

mi de planlama için gerekli hilpileri yeterli olarak Urete

memektedir. 

·Uygulama yapılan ii=?letmede terr.el faaliyetleri n plan

lanması için yöneticilerin gBreksinim duydukları bilviieri 

a$ağıdaki şekilde özetlemek miimkUndi_ir: 

- Üretilen Uriinlerin, sabit maliyetleri, değişken ma

liyetleri, birim maliyetleri, toplam maliyetler ve genel ima

lat giderl9ri 

- Hammadde ve malzeme ile iiri.in stoklarına ilişkin ay

rıntılı bilgiler 

- Sat:ı.nalınan maddelerin miktar ve silralerine ilis

kin ayrıntılı bilgiler 

- Satışiara iliskin ayrıntılı bilgiler 

-Devir h:ı.zlarına ilişkin oranlar. 

Uygulama çalışmasında, işletme yöneticilerinin muha

sebe bilgileri ile alacakları kararlar arasında il~şki kur

mada zorlandıkları gözlenmiştir. Daha çok kendi tuttukları 

özel notlarla karar almaktadırlar. Yr~neticilerin muhasebe 

bilgilerini alacakları kararlarda kullanabilmeleri için e~i

tici çalışmalar yapılması ya da bu konv.da darı.ışmanlık hiz

metlerinden yararlanılması gerekmektedir. 

Bilgi işleme teknoloji sindeki geli ş me ler gözöniine al ı

narak gerek bilgilerin işlenmesi ve 15retilmesi gerekse plan

lama faaliyetleri nde bi lgi sayard an yarar la nı lmalıdır. 

Bilgilerin etkin bir sekilde iletilmesi için iç ra

porlama sistemine önem verilmelidir. Yöneticilerin hilpi 

gereksinmesi göz öni~e alınarak hazırlanacak ranorlar, yö-
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neticinin istekleri doğrultusunda d1izenlenmelidir. Diizenle

necek raporların örneklerini yöneticiler belirlemelidir. 

Aksi halde yöneticiler yo~un bir bilgi ile karşılaşacak ve 

raporlarda sunulan bilgilerden ~ereği gihi yararlan8~ava

caktır. 

Özelleştirilen tüm işletmelerin, muhasebe hilgi sis

temleri gözden geçirilerek, vörı.eticilerin ,ç:ereksinim duvr'lnk

ları bilgileri ilretecek ve iletecek duruma getirilmelidir. 

Yapılacak bu çalışma, yöneticilerin işletmeleri etkin bir Re

kilde yönetmelerini sağlayara.k özelleştirmenj_n tilkerrıiz ekono

misi için yararlı olmasına bUyi}k ölçiide katkıda bulunacaktır. 

Bu yapılmadığında, bu kuruluşla;rımız özel tesebhiisler elinde 

verimsiz ve karsiz çalıf?an işletmeler ilurumuna dHşehilecek-

tir. 
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Amortisman ( Binalar) 
Amortisman (Tesisler) 
Amortisman (Makinalar) 
Amortisman (Motorlu Tas.Aracı) 
Amortisman (Dos.Demirhaş) 
Yeniden Değerlendirme Fonu 

GElJEL GİDERLER HESABI 
Hammadde .Malzeme Sarfı 

Akaryakıt Sarfı 

Sair Malzeme Sarfı 
İşçilik Giderleri 
İdari Personel Mssrafları 
Vergi-Resim-Harçlar 
Sigorta 1\Iasrafları 
Dıryarıdan Alınan Enerji 
Sivil Savunma Fonu 
Biiro Masrafları 
Çeşitli Masraflar 
Tamir Bakım Masrafları 
Amortismanlar 
Konut Edindirme Fonu 
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OJ 
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05 
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- xii -

İMALAT HESABI -

Hammadde Scırfı 

Yardımcı ~adde Sarfı 

Önkarışım Sarfı 

Genel Gider Karşılıkları 

MALİYET UN S URLARI KAR ŞILI GI 

Hammadde Karsılıkları 
Yardımcı ~adde Karsılıkları 

Önkarışım Karsılıkları 

Madde Malzeme Karf;lılıkları 

İşçilik Kar$ılıkları 

Di~er Masraflar Karsılıkları 
Amortisman Karşılıkları 

SATIŞ HESASI 
Kanatlı Hayvan Yemleri 
Büyükhaş Hayvan Yemleri 
Hammadr1e Satışı 

Yardımcı Madde Satışı 

KAR ZARAR HESABI 

Faaliyet Dısı Gider ve ZarArla 
Satış Kar-Zararları 

Faaliyet Dısı Gelirler 
Diğer Hasılat ve K8rlar 
Canlı Hayvan Satışları 
Kabul Edilmeyen Giderler 
Geçmiş Sene Kar ve Zararları 

NAZIM HESAPLAR 

Alınan Teminat Mektupları 
Veril en Te mi na t Mektupları 
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YÖNETİN KURULU BAŞKANLIGl'NA 

Şirketiıııi7.iıı OCAK 1989 ayı ile geçen y.tla ıııukaye
neli faaliyetleri ve 28 ŞUBAT 1989 tarihi itilıtu:lyle borç ,alacak ve stok 
dunnnlar ı swıulıııuş tur. 

llllgilerüılze arz ederiz. 

1989 ~L\U1\T 
AY.l ŞUllAT AYI SATIŞ DURUNU 

Ci VCİV BESİ Yilltİ 

ETLİK PiLiÇ Ylliİ 

PİLİÇ BÜYÜ'INE YENİ 

PİLİÇ YUIİ PELET 

KESİH ÖNCESİ EfLİK PİLİÇ YENİ 

YUNURTA TAVUK YI1-Ü 1. DÜN EM 
YUNURTA TAVUK YEN[ PElJET 
YUHURTA TAVUK YUIİ 11. DÖNlll . . . . 
Kı\FES TAVUK YUNURTA YENI 1. DüN. 
Kı\FES TAVUK YUNURTA YEN[ ll.DÜN. 
KAFES TAVUK YUNURTA YENİ PELET 

YUNURTA CİVCİV YEHİ 

KANAILI YlllLER YEKÜNÜ 

KUZU BUZ/\GI YEN t İNCE 
KUZU llUZAGI YENİ PELET 

sifr YEHİ İNCE 
SiİT YENİ PELET 
SÜT YENİ ÜRELİ 

ıms.t YENİ İNCI~ 
ıms.t YEN[ rELET 
llESİ YENİ ÜRELİ 

KÖPEK YENİ PELET 

BÜYÜKBAŞ YENLER YEKÜNÜ 

GENEL YEKÜN 

Kanatlı Yeııı Oranı 

BUyükbaş yeııı Oranı 

Kar ( OCAK AYI ) 

. HALİYETLER 

HANMADDE NALİYETİ 

İŞLEIME NASRAFI ( 

İŞCİLİK GİDERLERİ · 

İDARİ PERS.GİDERİ 

DİGER NASRAFLAR 

MIORTİSMAN 

BİRİM KG MALİYEr 

19UB ŞUBAT 
AYl FA 1{ K 



c İ N s İ 
CİVCİV BESİ YENİ 

ETLİK PİLİÇ YENİ 

Yill!URTA CİVCİV YEMİ 

PİLİÇ BÜYÜTME-PİLİÇ 
GELİŞTİRME YEMLERİ 

YUNURTA TAVUK VE KAFES 
TAVUK YEHLERİ 1.DÖN. 

YUHURTA TAVUK VE KAFES 
TAVUK YEHLERİ 11.DÖN. 

KAFES TAVUK VE YUMURTA 
TAVUK PELET YEHLERİ 

- xiv -

~SKİŞEI_IİR W! FABRİKASI A.Ş. 'NİN 
IJ:K IKI AYLIK GEÇEN YILA MUKAYESE 
LI SATIŞ DURUNU 

1989 YILI 1988 YILI 

PİLİÇ YENİ PELET 
KESİM ÖNCESİ ETLİK PİLİÇ YEHİ 

KANATti YEHLER TOPLAM! 

KUZU BUZAGI YEMİ İNCE 
KUZU BUZAGI YEHİ PELET 
KUZU BUZAGI BAŞLANGIÇ YEMİ 

SÜT mu İNCE 
SÜT YEHİ PELET 
SÜT YEMİ ÜRELİ 

BESİ YEMİ İNCE 
BESİ YENİ PELET 
BESİ YENİ ÜRELİ 

FARE PELET YEHİ 
KÖPEK PELET YENİ 

BÜYÜKBAŞ YEMLER TOPLANI 

GENEL TOPLM-1 

KAR 

F A R K 



c İ N s İ 

ARPA 

BUGDAY 

t-U SIR 

KEPEK 

A.T.K 

P.T.K. 

SOYA KÜSPESİ 

BALIK UNU 

IIT mıiK UNU 

1IELAS 

[SPİRTO HAYASI 

REÇ TAŞI 

AM YAG 

.C. P. 

uz 

JLAF 

YEKÜN •• :. 

-xv -

ESKİŞEHİR YEH FABRİKASI A.Ş'NİN 
28 ŞUBAT 1989 TARİHİ İTİBARİYLE 

IIAN~'IADDE STOK DURill1Ll\RI 

17 ŞUBAT 988 
STOK DURUNU 

28 ŞUBAT 989 
STOK DURUNU STOK ORT.TL. 

RA İÇ 
F İ AT I 



İ L A Ç 

Rovmix 
ll 

ll 

ll 

ll 

ST O K 

123 T 

124 L 

122 E 

214 

21 

- xvi -

ESKİŞEliİR YEM FABRİKASI A.Ş. 'NİN 
28 ŞUBAT 1989 TARİHİ İTİBARİYLE 

İLAÇ STOK DURUNU 

DURUNU 

ll 123 TM 25/0 

Minkat süt besi·, 

Minkat Kuzu buzağı 
Vi t-C 

Megavio1et 

Reminera1 S 

Ty1an 

Furmin 

Nifilidone 

Zinkbastrin 

Lysine 

C.Red 

Kafurazo1 

Refuran 

Avatec 

Nethonnine 

Rozink 100 

Romisin 

Bovatec 

l--1İKTAR/KG 
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ESKİŞEHİR YE~I FABR.tKı\SI ANONİN Ş.iHKETİ 'NİN 
1988 YILI FAALİYET H.APORU 

Sayın Ortaklarıınız 

1988 yılı faallyetlcriııılzi ve sorıuçlaruu. leLklklerinize arz eder

ken yüksek kurultuıuza sayg.Llarııııızı suııarız. 

Eskişehir Yem Fabrikası A.Ş. 'ııirı 19U8 y.ıl.t :ıutışı lı2 42'• 910 kg o

lar-ak gerçekleşmiştir. 

Satışııııızın 10 542 690 kg'ınt (% 24,8 ) kaııallı 

31 882 220 kg 'ın l (% 75,2 ) küçüklıa~ 

ve bi.iyükbnş yeııılerlııden ıııeydaııa gc.l.ııılşlir. 

42 424 910 kg kaı.·ıııa yem satışından 8.256.2J9.0~J2.-Tl gnydsaf.i. sa

tış hasılatı elde cdilıııiş,buııuıı karşılığında 7.1ll.Lı95.JG5.-Tl güler y<ıpıJ.

ırııştır. Döy lece 1988 yılındaki f.aallyetlcriııılzlıı ııcliccslııde J..llı4. ]lı]. 727.

Tl kfir elde edilmiştir. 

Şirketlııtiz 1989 y.tlıııa 922.50J..Ul2.-T1 deEcci.ııdc 5. 736.798 kg lı<.uıı, 

yardımcı ve ıııarııul ıııa<.lde. stokları ile girmiştir .llaıııııımlde stok rıılktarıııın7o ·10 

ııi hububatlar,% 9'ııu yağlı tulıuııı küspeled,% 5'ııi dcği.urıcıı ar-tıkları,% 12'ııi 

diğer lıaııı ve yaı·dııııcı ıııaddaler,% Lı' ııüde ırıarııul 11ıadddcr: rııcyd::ıııa geti rm i.şlir. 

19B9 yılına 133.717. 8Lı5.- TJ. rııUrıtcrilcnlcıı a.Lacakü 

3 71.4 54. Yı 5 . - Tl aa LJ.cıJ.ara boı:çlu o !.anık 

giı:ilıııiştir. 

NUşterilerden alacaklunıııızııı 39.183. 5Jlı. -T.l. 'si kuupcnıt:.i Ucrdeıı 

4 5. 539. 203. -TJ.' si resmi <.hiJ:t•Jcu.klı 

48.995.108.-Tl'si satıcı Lmyi ve ye 

tiştiricilerden meydana ge.l.ıııiştir. 

1900 yılı içinde, 5 işcimiz eıııelcli· olıııuş ve yıl Lı4 c.luiıııi, 9 geçici 

çalışanla taıııruıılaıınıış tır. flııekli olan 5 işciııuze toplam '•5 .lı Ol. 621. -Tl kı

dem tazminatı ödeıınıiş tir. Yıl içinde çalışan persoııele 152.737.970 .-Tl Ucret 

165.124.050.-Tl sosyal yardım olmak Uzere toplruıı 317.062.020.-Tl ödeme ya

pılııuş tır. 



,• 
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Sayın Üyeler, 

1988 yılı için slzlcı~e vmlcttiEiıııiz ve gerc;cklcştirclJiFıniz koııu

lar şunlardır. 

1 - Fabrika kapasltesiııln arttırılınası ile llp,lll tevsl işi ilıa

le edilıniştir.Bu iş ile kapasite arttırımı yamııdu,üretim sistemlde cleğişe

cek,eııerji sarfının fazla olduğu pinomalik sistem ıııekaııiğe düııUştUrülerek e

nerji tasarrufucia sağlanmış olacaktır. Tevsi işi üretim clurmaclmı bülUııı bölüm 

tamamlarunaktadır. 

Tevsi işi ile ilgili makina imalat ve montaj bedeli 99.700.000.

Tl,iıışaat bedeli 11.000.000. ,Tl,elektirik motorları ve elektirik malzeme be

delide 30.000.000.-Tl civarıııdadır.nu işlerle ilgili 55.000.000.-Tl 1988 yı

lı içinde ödenıniştir.Kalan miktarın 1989 yılı içinde :cJdemesi planlaıunıştıc. 

2 - Yem sektörüne uygını olarak proğraınlaıuıuş, ıııulıasebe ve ticaret 

servislerinin işlevJ.eı.iiıiit.i':ıtlauıı ve muameleleri hızlamLıı::-an bilgisayar siste

ınine geçilıniş tir. 

3 - Çalışına alanı itibarı ile yetersiz kalaıı ve haberleşme de ak

saklık yaratan telefon sistemi yerine elektronik santral sistemi kurulmuştur. 

4 - Tahınil, tahliye işlerinde kolaylık sağlmııas:t·. nedeni ile kepçe

li , 285 furgusoıı traktör alımı gerçekleş tirilm iş tir. 

1988 yılı içinde gerçekleştirilmEJuı dökıııe yenı m·acı kısa sürede 

hizmete alınacak ve yetiştiricilerimiz kiloda 7-8.-Tl'lık çuval yükünden 

kurtulacak,ayrıca nakliye işleride kolaylaşacaktır.. 

Sayın Üyeler 

1988 yılı faaliyetlcriıııiz sonucu elde edilen 1.144. 743.727 .-Tl 

blanço karı,sektörüıııUz içinde oldukça iyi bir düzeydedlr.l\ncak bugünkü enf

lasyon düzeyiııde kunmılar vergisi ma tr alıının yüksekliB1, pe Şili vergi yükli, 

para döııUşlerinüı yavaşlaması vecle sektördeki piyasa rekfı!Jeti,ilerlde fub

rikaııuzı fiııaııs sıkıntısı içiııe sokabilir. 

Rekabetin hızlanacağı, zor günlerin çokca ya.'_}aııacağı 1989 yılı i

çinde aıııacıııuz,lıerzmnan olduğu gibi kalite_li-yem üretimini hedefleyerek tek

nolojiyi sUrekli takip etmek olacaktır. 

Yetiştiriciye hayvan besleme korıuswıda bilgi aktanlıııasıt4'1 ve 

sağlık hizmeti götUrülmesine çalışılacak,böylece huyvansal ürünlerin yetiş

ticici bazında çok inişli,çıkışlı fiat aldığı yurdLUııuzda,hiç olınassa bölge

mizdeki yetiştiricinin karlılık düzeyine katkıda bulunulmasına çalışılacak

tır. 
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Sayın Üyeler 

Her yıl olduğu gibi dileğimiz 1989 yılında,karma yem hmııınnd

delerinin üretim rekoltelerinin yüksek olıııası,hmıuııaddelerin sağlıklı depo

larınıaları ve sağlıklı işlemneleri için yeni teknolojiye uygun tesislerin ço

ğalıııasıdır. Bunun içinde artık Türkiye' de harrnnadde s tandardizasyonuna gidil

mesi gerekınektedir. Sağlıklı hmıııııadde ile sağlıklı yem ve karlı hayvancılık 

olacaktır.Hayvansal ürünlerin değerinde pazarlarıabilıııesi,karıııa yeme,süte, 

ete ve ilaca yetiştirici Lazında yapılacak devlet desteği lıayvancılığ.unızı 

olumlu yönde ve büyük ölçüde etkiliyecektir. 

Sayın Üyeler 

Yukarıda açıklmrıağa çalıştığımız şirketimizin 1988 yılı 

faaliyetleri sonucu, arz e ttiğimiz blanço, kar-zarar tabloswıun tetkiki ile 

yönetim kurulu üyelerinin ibrağına müsaadelerinizi arz eder,çalışmalarınu

za her zaman yardımcı olan,bize destek veren ortaklarımıza,yetiştirici ve 

ha yilerimize, işietmemizde vargüçleri ile çal.ışan yöne tic.i, büro personeli 

ve işcileriınize şukranlarııııızı sLmar ,genel kurul çalışınnlarının hayırlı 

geçmesini dileriz. 

ESKİŞEfl~R Y~l FABRİKASI A.Ş. 
YONETIN KURULU 



A K T İ F ESKİSEliİR YE!1 FABRİK.-'.SI A.~ 
K. -'.SA llE.':ABI 243. 705. 781 
Nakit Kasası 
Pul Kasası 
Çek Kasası 

BANKALAR HESABI 

Vadesiz Ticari Mevduat 
Teminat Mukabi li Krediler 

STOKLAR HESABI 

Haımıadde Stokları 
Yardımcı Madde Stokları 
Yarı Hamul Stokları 
Mamul madde Stoklar:ı. 

İSTİR..;KLER 

SE:<TTI..ER HESABI 

Bankadaki senetler 
Kasadaki Senetler 

BORCLULAR HESABI 

Müşteriler 

.ALAC . .;KLILAR HESABI 

Satıcılar 

NUVAKKAT HESAP 

Dahili Tevkiü:. 
Depozitolar 
Dava takiptek:;. .'.1.~ra>·.1:·
İş Avansları 
İnciirilecek K.D.V. 
Amortismana Tabi K.K.ıı.v. 
Tahakkuk Etmiş istihkaklar 
Devlet. Yem desteği 
Çalışanların Tasarruf Fonu 

~L>.DDİ DUR.-\.'1 VARLIKUR 

Arsa' 
Arazi Ustü Tertipler 
Binalar 
Tesisler 
Hakinalar 
Motorlu Taşıtlar 
Döşeme ve ~~rbaşlar 

NAZIN HESAPLAR 
ı\lınan Te.~nat mektupları 

4.696.077.-
207.895.-

238. 801. 809.-

524.729.355.-
38.409.-

836.434.135.-
45.433.642.-

417.376.-
40.216.659.-

30.694.103.-
16.184.957.-

87.183.494.-
5.180. }55.-
1.005.697 .-
2. 751.600.-

46.646.306.
ıı.ııo.ı6ı.-

198.6oo.-
58.494.800.-
5.493.553.-

123.784.-
6.303.577.-

395.385.818.-
345.041.900.-
156.532.508.-

62.452.428.-
55.205.219.-

524.767.764,-

922.501.812.-

.260.000.-

46.879.060.-

143.400. 481.-

17.150.874.-

218.064.966.-

1.021.045.234.-

547.100.000.-

~ 

NİN 31 ARALIK 1988 TARİHLİ KAT'İ BİL.ı.~c:osu 

BANKALAR HESABI 

Teminat Mektupları 547.100.000.-

llORS(1ULAR HESABI 

MUşteriler 

ALACAKLILAR HESABI 

Satıcılara 387.737.005.-

Ortaklara 868.2}.4.-

MUVAKKAT HESAP 

Faturası Gelmemiş Mallar 4.896.690.-

Tahakkuk Etmiş Vergiler 8.996.015.-

Kesinti ve Fıııanetler 8.134.735.-

Satışlardan Elde Edilen K.D. V. 27.273.047 •• 

Çalışanların Tasarruf Fonu 6.208.843.-

ÖZKAYNAKLAR HESABI 

Senr.aye 

İhtiyatlar 

~ 5 Kanuni İhtiyatlar 

% lO 

Fevkalade 

Özel İhtiyatlar 

240,000.000.-

469. 632.621.-

28.955.381.-

16.985.650.-

~Y .• 849.339.- . 

3~3.842.2)1, ·-

Birilaniş Amortismanlar 

Yeniden Değerlendirme Fonu 

411.904.151.-

417.698.288.-

KAR ZAR..ı.R HESABI 

1988 Yılı Karı 

PA s İ F 

547 .ıoo.ooo.-

9.682.636.-

388.605.219.-

55.509.330.-

1.539.235.060.-

1.1~4. 743.727.-

X 
:1 



VERİLEN FAİZ KOMİSYONLAR 

Banka Muamele Masrafı 

SATIŞ ZARARLARI 

Canlı Hayvan Masrafları 
Satış Masrafları 
Satış İskontoları 
Satış Komisyonları 

MUHTELİF ZARARLAR 

Damga Pulu 

KABUL EDİLNEYEN GİDERLER 

1988 YILI KARI 

ESKİŞEHİR YEH FABRİKASI A.Ş. 'NİN 31 Al{ALIK 1988 TARİHLİ 
KAR - ZARAR CETVELİ 

- 13.279.614~--,~ ALINi\N FAİZ KOMiSYONLAR-

13.279.614.- j Al.acak senetlerinden 

116.467.253.-

494.433.-
12.899.166.-

103.028.654.-
45.000.-

981.142.-

1.648. 763.-

1.144.743.727.-

ı. 277~120:499 

Banka Faiz Geliri 

SATIŞ KARLARI 

Mamul maddelerden 
Ham ve Yardımcı madde 

MUHTELİF KARLAR 

. Nakil vasıta Gelirleri 
Sair Karlar 
Alış İskontoları 
Hurda satışı 

33.394.132.-
18.789.288.-

52.183.420.-

ı. 201.307.986.

ı. 167.104.862.-
34.203.124.-

6.289.020.
. ·3.919.963.

. 13.335.110.-
85.000.-

23.629.093.-

ı. 2 77. 120 :Zi99.-

ı 

~ 
~ 
1-J• 


