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G i r i ş 

· Günümüzde işletmeler, teknolojinin yan~nda muhasebe 

alanında da gelişmelere gereksinim duymaktad~rlar. 

İşletme yöneticileri, işletme faaliyetlerinin sonuçlar~nı 

bütün açıkl~,ğı ile görmek ve ne kadCJ,r maliyetle ne kadar kar e

deceğini bilmek isterler. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı, 

son yıllarda Türkiye'de ileriye dönük maliyet sistemi kuran ve 

tahmini ya da standart maliyetleri uygulayan işletmelerin sayı

s~ artmaktadır. Bunun yan~nda, bu maliyetlerin, teorik temelle

rini ayr~nt~lar~yla inceleyen çal~şmalar yap~lmakta ve işlet

melere sözü edilen bu maliyetleri uygulamalar~ için klavuzluk 

edilmektedir. Üretim işletmelerinin bir ço~u ile de~işik özel

liklere sahip olan tarım işletmelerinde, böyle bir maliyet mu

hasebesi sistemi uygulanmamış ve aynı zamanda, bu konuda tarım 

işletmelerine uygulamalarında yardımcı olacak yeterli teorik 

çalışmalar yapılmamıştır~ Bu nedenle, tar~m işletmelerinde bir 

maliyet muhasebesi sisteminin kurulup işletilmesi, tahmini ma

liyetlerin uygulanması ve yönetim kontrol aracı olarak kullan~l

maa;,ı, sorımımu, ço.l:ı.vme, konusu oıaral: oeçmiş bulunuyoruz. 
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Ça~ımızdaki hız]ı ekonomik ve di~er gelişmelere paralel 

olarak, işletmelerin varlıklarını koruyup, devarn ettirmeleri, 

ancak etkin bir biçimde faaliyette bulunmaları ile mümkün oı-· 

maktadır. Bu da; etkili yönetim araçlarına, özellikle faaliyet

lerin ölçYlmesinde ve de~erlendirilmesinde kullanılacak ölçü 

birimlerine gereksinim gösterir. Tahmini maliyetler, belirli bir 

ölçüde de olsa yönetim kontrol aracı olarak önemli yararıara sa

hiptir. 

Tahmini maliyetler, bir maliyet belirleme sistemidir ve 

önceden belirlenen maliyetleri ifade eder. 

Tarım işletmelerinde riskler, önemli yer tutar. Bunun i

çin, tarım işletmelerinde planlamaya duyulan gereksinim kuşku

suz önemlidir. Tarım işletmelerinde, tahmini maliyetierin kul

lanılması ve gerçekleşen maliyetlerle (fiili maliyetlerle) kar

şılaştırılması, verimsiz faaliyetlerin belirlerı..mesi amacıyla 

yapılan çalışmaların temelini oluşturur. 

Çalıı;;:mamızın amacını, tarım işletmelerinde tahmini bir 

maliyet muhasebesi sisteminin kı..ı.rulması ve tahmini maliyatıerin 

uygulanmasına olanak sağlayacak teorik temallerin belirlenmesi 

ve tahmini maliyatıerin ;yönetim kontrol aracı olarak kullanıl

ması oluşturur. Ayrıca, Ulkemizde tarım içletmecili~i alanında 

faaliyet gösteren bir özel, bir de kamu işletmesini ele alıp, 

mevcut maliyet sistemlerini inceleyerek, kurduğumuz tahmini ma

liyet muhasebesi sistemini, uygulama yaptığımız bu işletmelere 

uyarlamaya çalıştık. 



B i r i n c i B ö 1 ü m 

TARIM İŞLETMEI,ERİNİN TANITIMI, TARINI İŞLETMELERİNDE ÜHETİM, 

r.'LUHASEBE SİSTEMI . .ERİ, MALİYET UNSURI,ARI VE 

MALİYET SİSTEMLERİNİN DEiiERLENDİRİLJ\TESİ 

I- TARIM İŞLETMELERİNİN TANITIMI 

Çalışmarnıza başlarken; tarım işletmelerinin tanıtılması, ta

rımsal işletmecili~in kapsamı, tarım faaliyeti, tarımsal iş 

kolları, tarım işletmelerinin amaçları, tarım işletmelerinin ö

nemi, tarım işletmelerinin sınıflandırılması, tarım işletr.1ele

rinin di3;er ic:letmelerden farklı ve benzer yönleri v.b. konu

ların incelenmesi T:irk 't'arım işletmelerinin özelliklerinin be

lirlenmesi, çalışmar:ıızın açıklanması ve ileriki bölU.rnlerle pe

kiştirilmesi açısından son derece yararlıdır. 

~.ı. Tarım İsıetmelerinin Tanıtımı 

Tarım işletmesi denildiği zaman, genel anlarnda herhangi 

bir tarımsal fo.a1i;yet sonucunda üretimde bulunuJan iktisadi bir 
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birim akla gelmektedir(l). 

Ba9ka bir tanımlamada da, tarım işletmesi; tarımsal fa-

aliyetten ekonomik bir sonuç elde etmek için çalışan ve üretim 

fakt~rlerinin mUteşebbis tarafından sevk ve idare edildi~i yer-

dir(2). 

Bu tanımlamadaki üretim faktörlerini; toprak, sermaye ve 

e:r:ı.ek oluşturur. 

Toprak; tarım işletmelerinde büyük bir öneme sahip olup, 

kimyasal, fiziksel özellikleri itibari ile ~yrıcalık göstermek

tedir. 

Sermaye; müteşebbis tarafından sağlanabileceği gibi dışa

rıdan da sa~lanabilir. 

Emek; fikri, bedeni ve teknik olmak üzere insanın ortaya 

kayacağı unsurdur. 

Tarım işletmelerinde bu üç ürettm faktöründen başka et

kili olan öteki unsurlarda mevcuttur. Bu öteki unsurlar; iklim 

piyasa koşulları ve kredilerdir. 

~.2. Tarım İ~letmeciliğinin Kapsamı 

Tarımsal işletmecilik; bir tarım işletmesinin organi

zasyonu ve işleyişi ile ilgili olarak, kıt üretim faktörlerinin 

ne şekilde kullanılacağını g~steren bir seçim ve karar verme 

(1) Özgül KARSLIOGLU' Ziraat İşletmelerinde r.ıı:aliyet Muhasebes1:,, 
(Eskişehir: E.İ.T.İ.A. Yayınları, No:53/23, 1968), s.J. 

(2) Sedat ÜNAI,AN-Salih ÖZEL, Zirai Maliyet Mul1asebesi, (Ankara: 
Doğuş Mattaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, 
1966), s.ll. 
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ilmi dir( 3). 

Tarımsal işletmecilik-te, tarını.ın birbiriyle ilgili tüm 

aşamalarının bir1ilde ele alındığı görülmektedir. 

Öteki tarımsal bilim dallarını bir araya toplayan bir bi-

lim dalı o. arak tarımcal işletmecilik; ürünlerin teknik yönden 

nasıl yetiştirileceği yerine, ekonomik bakımdan hangi ürünlerin 

nerede, ne zaman, ne miktarda ve nasıl yetiçtirileceğine karar 

verir. Bundan Amaç; ürünlerin ya da üretim dallarının en karlı 

olanları ile, girdilerin ya da üretim dallarının en düşük mali-

yetli olanlarının belirlenmesidir. 

~.3. Tarım Faaliyeti ve Tarımsal İş Kolları 

Tarım alanında bir yarar sağlamak ya da ürün elde etmek 

için yapılacak ekonomik faaliyetler, tarım faaliyeti sayılır. 

Vergi l;:anunlarımızda, "Tarımsal iş; arazide, deniz, göl 

ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme, ıslah 

yolları ile ya da doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak sure-

tiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların UrUnlerinin üre-

timini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından 

muhafazasını, taşınmasını, 5 satılınasını ya da bu ürünlerden 

di~;er şekillerde faydalanılmasını ifade eder" diye· tanımlan-

mıştır(4). 

( 3) Ao Fethi AÇIIı- Kazım KÖYiıÜ, Zirai Ekonomi vo İşletmecililc 

Dersleri, (Ankara: A.Üo Ziraat Fakültesi Yayınları, Ho: 

465, 1971)9 SoJ2J~ 

(4) M. Ali AKTUGLU, Tarım İ:şletmeleri ve Muhasebesi, (Bornova: 

E.Ü.İ.T.B.F. Yayınları, :No:64/24, 1972), s.9'dan, G .. V.K., 

3i.12.1960 T., s.ı9J, m.52. 
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Diğer bir tanıma göre de; 

Geniş anlamda tarım, nebati ve hayvansal maddeler üre-

timi için toprağın işlenip terbiye edilmesi ve hayvan yetiş-

[ tirilmesi demektir(5), 

1 ' Yukarıdaki açıklamalarda da görüleceği gibi, tarım fa-

aliyeti, oldukça geniş kapsamlıdır. Ancak biz. bu çalışmamızda 

tarım faaliyeti ile ilgili tarımsal iş_l:eri dört ana grupta 

toplamayı uygun bulduk. Buna göre tarımsal iş kolları; 

A- Tarla Bitkileri Tarımı 

Bu grup içerisinde; hububat (buğday, arpa, çavdar, 

yulaf v.s.), baklagiller (bakla, nohut, mercimek v.s.), sanayi 

bitkileri (pancar, tütün, kenevir v.s.) gibi bitkiler yer al-

maktadır. 

B- Bağ-Bahçe Tarımı 

Bu grup içerisinde; meyveler, sebzeler, çiçekler, 

sUs bitkileri, bağcılık, zeytincilik ve çaycılık yer almaktadır. 

C- Kendi Yetişen Bitkiler Tarımı 

Bu grup içerisinde; ekilmesi gerekmeyen, doğada 

kendiliğinden çıkan bitkiler yer almaktadır. Bunlara örnek o

larak; meyan kökü, kenevir gibi bitkileri gösterebiliriz. 

D- Hayvancılıj~ 

Bu grup içerisind~iş hayvanları, gelir getiren 

hayvanlar ve küçük evcil hayvanlar (tavuk, tavşan, arı, ipek 

böcekleri v.s.) yer almaktadır. 

(5) KARSLIOGLU, a.l, 
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~.4. Tarım İşletmelerinin Amacları 

Di2er iQletmelorde oldu~u gibi, tarım i~letmelerinin en 

önemli amacı, işletme sahibine iyi bir gelir ve yüksek bir hayat 

standardı sağlamaktır. Bu amaca işletmenin karının arttırılması 

ile ulaşılabileceğinden, işletmenin ilk amacı, işletme karının 

maksimum düzeye ulaştırılması olmalıdır. 

Buna rağmen, maksimum kar her zaman işletmenin tek amacı 

olmayabilir. İşletmeci, kendisi için gerekli olan ürünleri üret

rn.ek ve bunun yanında topluma hizmet etmek amacını da göz önünde 

bulundurabilir. Bunu işletmenin ikinci amacı olarak kabul ede-

biliriz. 

Her işletr!1.eci, kendi işletme koşullarını göz önünde tuta-

rak, genel prensiplerden de yararlanmak suretiyle, hangi ürünle

ri yetiştireceğini ya da tarımda kullanacağı üretim yöntemleri

ni belinlemesi gerekir(6). Yani üçüncü amaç olarak da, işletme

nin hayatını sürekli kılması söylenebilir. 

~.5. Tarım İsıetmelerinin Önemi 

A- Genel Olarak Tarım İşletmelerinin Önemi 

Tarım, ilk çağlarda olduğu gibi, günümüzde de en 

önemli üretim kaynaklarından birisidir. Tarımın önemi, gün geç

tikçe dünya nüfusundaki artışa paralel bir artış göstermekte ve 

büyük tarım işi.etmelerinin dağınasına neden olmaktadır. 

Tarımın ve dolayısı ile tarım işletmelerinin öneminin 

başlıca şu nedenlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

(6) İbrahim AKSÖZ, Zirai Ekonomiye Girif, (Erzu.rwn: Atatürk 

Üniversitesi YayınlarJ., No:252/c, 1972), s.46. 
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i- Tarım sektörü, yaşamamız için gerekli gıda maddele

rini üretir, 

ii- Tarım sektörU, nUfusun büyük bir kısmına iş sağlar, 

iii- Bir çok ülkede milli gelirin büyük bir kısmı, tarım 

sektöründen sağlanır, 

iv- Tarım sektörü,. genel olarak sanayinin gelişmesinde 

de önemli bir role sahiptir, 

v- Tarımsal gelirdeki belirli bir artış, tarım dışın

daki sektörlerde iş ve istihdam üzerine, ekonominin diğer s~ha

J:arındaki aynı miktar artışın yapacağı etkiden daha fazla bir 

etki gösterir, 

vi- Tarım sektörünün diğer bir önemi de, topluma sağla,.

dığı sosyal yararlardan kaynaklanmaktadır. 

B- ~ürkiye-A.E.,T,..:._.,İlişkileri Açısından Tarım İşletme

lerinin Önemi 

Batı Avrupa'da refaha ulaşmış toplumlarda tarım sek

törü sorunları, ülkemize göre daha az da oJ.sa varlığını sürdür

mektedir. 

Bir yandan tarımsal ürünlerin piyasada değer bulamamış 

olması, öte yandan yeni teknolojik üretim yöntemlerinin bu 

sektörde v.ygulanamaması sonucu oluşan verimsizlik, tarımsal ge

lir sorununu ortaya çıkarmış, Batı Avrupa Ülkelerinde tarımse.J 

konularda destekleme politikalarının ortaya çıkınasına neden ol

muştur. Bu nedenle, A.E.T. ortak takım politikasının günümüz

deki sorununu, topluluk ülkelerindeki tarırn sektörünü ve özellik-

le kUçlik tarım içletmelerini, verimlilik ve yapısal açıdan 
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i- Tarım sektörü, yaşamamız için gerekli gıda maddele

rini üretir, 

ii- Tarım sektörü, nüfusun büyük bir kısmına iş sağlar, 

iii- Bir çok ülkede milli gelirin büyük bir kısmı, tarım 

sektöründen sa~lanır, 

iv- Tarım sektörü, genel olarak sanayinin gelişmesinde 

de önemli bir role sahiptir, 

v- Tarımsal gelirdeki belirli bir artış, tarım dışın

daki sektörlerde iş ve istihdam üzerine, ekonominin diğer s~ha

larındaki aynı miktar artışın yapacağı etkiden daha fazla bir 

etki gösterir, 

vi- Tarım sektörünün di~er bir önemi de, topluma sağla

dığı sosyal yararlardan kaynaklanmaktadır. 

B- ~ürkiye-A.E.T. İlişkileri Açısından Tarım İşletme

lerinin Önemi 

Batı Avrupa'da refaha ulaşmış toplumlarda tarım sek

törü sorunları, ülkemize göre daha az da olsa varlığını sürdür

mektedir. 

Bir yandan tarımsal ürünlerin piyasada değer bulamamış 

olması, öte yandan yeni teknolojik üretim yöntemlerinin bu 

sektörde uygulanamaması sonucu oluşan verimsizlik, tarımsal ge

lir sorununu ortaya çıkarmJ.ş, Batı Avrupa Ülkelerinde tarımsal 

konularda destekleme politikalarının ortaya çıkmasına neden ol

muştur. Bu nedenle, A.E.T. ortak takım politikasının günümüz

deki sorununu, topluluk ülkelerindeki tarım sektörünü ve özelli' 

le küçük tar·ım irjüe tmo le ı· ini, vc:n:imlilik ve ;yapı e al aç1dan 



-9-

iyileştirme çabaları oluşturur. Bu konuda 1958 yılında Stresa'da 

toplanan ve topluluk tarım politikasını saptnyan konferansta a

lınan "Tarımda Aile İsıetmelerinin Korurrenası ve Ekonomik Ola-

nakların Arttırılması" konusundaki ilke kararı, geçerliliğini 

hala korumaktadır(7). 

A.E.T. ortak tarım politikası, ülkemiz tarım kesimi ba

kımından özel bir öneme sahiptir. tllkemizin A.E.T.'ye üye olması 

ve topluluk ortak tarım politikası mekanizmasının ülkemiz tarım 

kesimi için de işlemeye başlaması durumunda, ülkemiz tarım ge-

lirlerinin bugiJ.nkünden daha fazla oluşacağı son derece açıktır. 

Topluluk yüksek fiyat politikasının ülkemiz tarımsal 

gelirini bir yandan büyük ölçüde arttırmasına karşın, öte yandan 

ülkemizdel;:i muhtemel enflasyonist baskı nedeni ile de tüketici 

ve sanayi kesimlerindeki sonuçlarını değerlendirmek ayrı bir 

sorundur(S). 

Ancak tarımsal gelirin artması ile, kırsal kesim insa

nının toprağa bağlanması ve köyden kente yoğun göçlerin yavaşla-

ması sonucunda, çarpık kentleşmenin önlenmesi konularında da 

olumlu gelişmeler sağlanabilir. 

Ülkemiz, tarım ürünlerinin topluluk içi piyasada pazar

lanmasında öteki ülkelerle büyük bir yarış içinde olacaktır. Ta

rım ürünleri. ağırlıklı bir ihracat destek politikası ile, A.E.T. 

iç pazarlarını zorlamamız ve böylece topluluk iç pazar standart-

(7) Dozan KÖKNEL, tllkemiz Tarım Kesimi Sorunları, (Ankara: 
Öykü Reklamcılık ve Dizgi Sanayii Limited Şirketi Yayın
ları, No:?, 1987), s.J7. 

(8) KÖKNEL, s.JBo 
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larına kısa sürede uyum göstermemiz, ülkemizin ileride tam 

üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda yarar sağlayacaktır. 

İşte yukarıda da deginildiği gibi, ülkemizin, A.E.T'na 

üye ülkelerle rekabetini sürdürebilmesi ve pazarda söz sahibi 

olabilmesi için, tarım ürünlerinin miktarca sanayi ürünlerini 

aştığı bir ülke olarak, sistemli ve akılcı bir şekilde tarıma 

gereken önemin verilmesi, tarım alanında f~aliyet gösteren 

işletmelere bir takım öncelikierin sağlanması gerelrir. 

~.6. Tarım İşletmelerinin Fonksiyonları 

Tarım işletmelerinde yapılacak işleri dört grupta 

toplamak olurlu.dur. Bu işler, aynı zamanda tarıtn işletmeleri

nin fonksiyonlarını ifade eder(9). Bunlar; 

i- Verim, Üretim ve Fiyatların Tahmini: 

Tarımda işe başlandıktan sonra işi bıralanak, işlet

meci açısından bir takım kayıplara neden olmaktadır. Tarım 

işletmelerinde üretim, üretilecek ürün çeşidine göre oldukça 

uzun bir zamanı kapsadığından; başlangıçta fiyat, verim ve 

üretim ile ilgili planlamanın etkin bir biçimde yapılması ge

rekmektedir. 

ii- Hazırlanan Planın Formüle Edilmesi: 

Tarım işletmeciliğinde ikinci safhayı, tahminlere 

göre uygulanacak planın hazırlanması oluşturmaktadır. Hazırla

nacak planın; fiyat, verim ve üretim planlamasından başka, o 

işletmenin öteki birimlerine de uygun düşmesi gerekmektedir. 

--------------------------·--
(9) AKSÖZ, so45o 
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iii- Hazırlanan Planın Uygulanması: 

Hazırlanan plan ne kadar iyi ve doğru olursa ol

sun, uygulanmadıkça bir anlam ifade etmez. Onun içindir ki, 

hazırlanan plan, hazırlandığı ilk aşanıada taşıdığı amaçlar 

doğrultusunda uygulanmalıdır. 

iv- Sonuçlara Katlanma: 

Planın sonuçları olumlu y:a ,ÇI.a olumsuz olabilir. 

Tahminler doğru çıkarsa ve koşullar uygun olursa, işletmenin 

kazancı yüksek olur. Aksine fiyatların yükselmesini beklerken 

fiyatlar düşer ve doğa koşulları faaliyetleri ollli~suz yönde 

etkilerse, işletmeci zarara katlanmalıdır. 

~.7. Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması 

Tarımda işletmenin büyüklüğü, teşebbüs tarafından bir 

araya getirilen üretim araçlarının tümünün hacmidir(lO). 

Görülüyor ki, tarım işletmelerinde üretim araçlarının 

tümünün ve üretimde bulunan iktisadi bütünlüğün hacmi, işlet

me büyüklüğünü belirlemektedir. Ancak, hacim büyüklüğünü ve

recek kıstasın ne olacağının bilinemernesi nedeniyle işletme 

büyüklüğünü belirli bir kıstasa bağlamak olanaksızdır. 

Genellikle; çalıştırılanların sayısı,:belirli bir süre 

içinde ödenen ücret ve maaşların toplamı, belirli zaman için

de kullanılan hammadde ve malzeme, sarfedilen enerji, satış 

miktarı, yatırılan sermayenin miktarı, yerıerin istihap had

di, kullanılan makine ve tezglihların s.ayısı gibi değişik öl

çüler, işletmelerin büyi.'i.klüğünün tayininde rol oynadığı halde, 

(10) KARSLIOGLU, s.J'den Suat KESKİNOGLU, Genel İşletme Eko
nomisi Dersleri, C~I., İstanbul, 1961, s.l28. 
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tarım içletmeleri için bu ölçüler özellikle arazi bilyUklüğü 

ve işçi istihdamı -ki bu ikincisi arazi büyüklüğüne sıkı sıkı

ya bağlıdır-, tarım işletmesinin üretim kapasitesi şeklinde 

ortaya çıkar(ll). 

Görülüyor ki, tarım işletmelerinin büyüklüklerinin be

lirlenmesinde bir çok faktör etken olmaktadır. Ancak en önemli 

ve aynı zamanda en rasyonel sınıflandırma, arazi büyüklüğüne 

göre yapılanıdır. Biz de,:' çalışmamızın bu bölümünde böyle bir 

sınıflandırma yaparken, arazi büyüklüklerini kıstas olarak a

lacağız. 

Ülkemiz tarım literatüründe yapılan incelemeler sonu

cunda, arazi büyüklüklerine göre tarım işletmeleri, aşağıdaki 

gibi sınıflandırılmıştır. Bunlar; 

A- Küçük Tarım İşletmeleri 

Genellikle aile fertlerinin emeği ile faaliyet gös

teren işletmelerdir. Ülkemizde bu sınıfa giren işletmelerin 

arazileri, en çok 500 dönUmdUr. 

Küçük işletmelerde çalışma biçimi incelenirse, iş

lerin işletmeci ve ailesi tarafından yapıldığı ve ancak istis

nai durumlarda yabancı işçi çalıştırdıkları görülür. Bu işlet

melerde işletmeci, ailesine kolayca nezaret ederek, büyük ilgi 

ve inançla çalışır(l2). 

Ulkemizde tarım işletmelerinin çoğu, bu grup içeri

sinde yer almaktadır. 

(ll) KARSLIOGLU, s.4. 

(12) AÇIL-KÖYLÜ, s:e 288 
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B- Orta Tarım İşletmeleri 

Orta tarım işletmelerinde aile bireylerinin yanında, 

kısmen yabancı işçiyede gereksinim duyulmaktadır. Ancak işlet

meci ayni zamanda emek unsurudur. Bu işletmelerin arazi büyük

lükleri, en az 500; en çolc 5000 dönümdür. 

Orta tarım işletmelerinde karekteristik olan en ~nemli 

nokta, aile fertlerinin küçük işletmelerden daha az faaliyet 

g~stermeleridir(lJ). 

C- Büyük Tarım İşletmeleri 

Geniş ~lçüde yabancı işçi istihdam eden, y~netim 

organizasyonuna gereksinim gösteren işletmelerdir. Bın~unla bir

likte, ülkemizde arazisi, büyük işletme ölçüsünü veren, fakat 

yönetim organizasyonunun önemini bilmeyen işletmeler de var

dır(l4). 

Büyük tarım işletmelerinde amaç; küçük ve orta tarım 

işletmelerinden farklı bir durum arz etmektedir. BUyük tarım 

işletmeleri, tamamıyla piyasa için üretimde bulunur ve tek 

amaçları kardır. Bu tip işletmelerde çok sayıda işçinin istih

dami s~z konusu olduğu gibi, sermayenin ~zel bir önemi vardır. 

İnsan ve hayvan işgücünden başka, makine işgücü de bu tür iş

letmeler için kaçınılmaz bir unsurdur. 

Tarım ürünlerinin satışı ile, tarımda kullanılacak 

haw~adde ve malzemelerin alımında, toptan iş g~rüldüğü için, 

büyük tarım isletmeleri, küçük işletmelere g~re daha karlı 

(13) AÇIL-KÖYLÜ, s.294. 

(14) KARSLIOGLUt a.7. 
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bir durumdadır. Büyük tarım isıetmelerinin bu biçimdeki ça

lışmaları, bulundukları çevrede önderlik yapmalarına olanak 

sağlamaktadır(l5). 

Ülkemizde biiyük tarım işletmelerinin arazi büyüklükleri; 

en az 5000 dönü.md.ür. 

Çalışmamızda kuracağımız tahmini maliyet muhasebesi sis

temi, bUyük tarım işletmelerindeki üretim maliyetleriyle ilgili 

olacaktır. 

~.8. Tarım İşletmelerinin Öteki İşletmelerden Farklı 

Yönleri 

İnsan gereksinmelerinin çok çeşitli olması nedeniyle, 

bu gereksinmeleri giderecek malların üretimi ile uğraşan işlet

melerin de, yaptıkları işlere, uğr~ş alanları ve konularına göre 

bir takım türlere (ticaret işletmeleri, sanayi işletmeleri, 

banka i~letmeleri, sigorta işletmeleri, tarım işletmeleri, ener

ji işletmeleri v.b.) ayrıldıkları görülmektedir. 

Konusu tarım işletmeleri olan bu çalışmamızda, tarım 

ürünlerini üreten ve işleyen tarım işletmelerinin, öteki iş

letme türleri.· ile fa:ı:klı yönlerini ortaya koymak amacıyla, bu 

işletme türlerinde görülen çeşitli hususların 1-:arşılaştırılma

sında yarar vardır. 

A- Kuruluş Yönünden 

Tarım işletmelerinin kuruluş yerinin seçiminde 

her şeyden önce, iklim ve toprak faktörleri en büyük rolü 

oynamaktadır. 

(15) AÇIL-KÖYLtl, s.296. 

., ·,., 
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Tarım i0letmeleri dışındaki işletmelerin kuruluşunda 

ise iklimin ctkini az, yani ikinci ya da Uçtincli derecededir(l6). 

Tarım isletmeleri, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgeler-

de kurulmasına karşın, ticaret, banka, sigorta v.b. igletmeler, 

nüfusun yo,~un oldu[;u merkezlerde faaliyet gösterirler. 

B- Organizasyon Yönünden 

Tarım iRietmelerinde insan işgücü ve makinalar ara-

sındaki iş bölQ~ü, endüstri işletmelerindeki kadar yayılmış ve 

gelişmiş değildir(l?). 

Buna karşın, diğer işletmelerin çoğunda ileri bir işbö-

lümli mevcuttur. Yapılacak işler belirli bir sisteme ve planla-

maya göre yapılmaktadır. 

C- Tedarik Yönünden 

Her işletme üretimde. kullanacağı hammadde ve malzemeyi 

önceden tedarik etmek durumundadır. 

Bir endüstri işletmesi, faaliyetlerini aksatmadan sürdü

rebilmek.için, gerekli olan hammadde ve malzemeyi tedarik etme 

yollarını, bir tarım işletmesine göre daha titizlikle bir plana 

bağlamak durumundadır. Örneğin; tarım işletmesinde buğday üreti

mi için gerelüi miktarda gübre, tohum v. b. maddeler belirli bir 

günün belirli bir saatinde sağlan~a zorunluluğunda olmayabilir. 

Oysa bir endüstri işletmesinde, hammadde ve malzemelerden biri 

sağlanamadığında, üretim durur. Çünkü işletmeler, mal tedarikini 

( 16) Rasih DEl\ÜRCİ, Yatırım Pro;j e leri Geliştirme ve De.~erlendir

~' (Ankara: Ziraat Bankası Yayınları, No:?, 1986), s.JO. 

(1 7) DEI\ÜRCİ, s. JZ, 
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satıf_;ıa c;öre aya.rlarnak durumundadırlar •. 

D- Üretim Yönünden 

Küçük ve orta tarım işletmelerinde amaç, üretim 

işletmecilerinin gereksinmelerini karşılamaktır. 

Büyük tarım işletmelerinde ise amaç, pazar için üretim-

dir. Oysa, endüstri ve hizmet işletmelerinde temel amaç, işlet

menin küçUklüğüne bakılmaksızın pazarı doyurmaktır. 

Tarım işletmeleri; istenilen, arzu edilen ürünler yerine 

doğa koşullarının olanak verdiği ürünleri üretirken, öteki iş-

letmeler için böyle bir zorunluluk söz konusu değildiı·. 

E- Depolama Yönünde!! 

Tarım ürünlerinin her zaman üretilmesi, söz konusu 

olmaz. Üretim, Uri..i.nün türüne göre belirli zamanlarda yapılır. 

Üretilen ürünlerin saklanması güçtUr. Bunun için, konserve yapma 

yoluna gidilmektedir. Ancak bu, ürünlerin fiyatlarının yüksel

mesine yol açmaktadır. Endüstri işletmelerinde üretilen mamul-

ler, genellikle üretildikleri gibi saklanabilmektedirlero 

Endüstri işletmeleri, senenin her ayında bu mamulleri üreterek, 

gereksinimin az olduğu zamanlarda depolama yoluna giderler. 

F- Satış Yöniinden~ 

Tarımda küçük ve orta işletme sistemleri hakim 

oldt0;undan, bunlar ürettikleri malların büyük bir kısmını ken

dileri tükettiklerinde, sU.rürn konusu büyük bir sorun yaratı::ıak

tadır. Oys& bilyUk tarım işletmelerinde, satış faaliyetinin ö-

nem kazandı~ını görmekteyiz. 

E d • • .ı.. • • l + J • i • lr" • •] b" "1 • 1 t _n •Js ~~:r~,. ;ı,ç _ı;ı ~~me ,o:rınQe :ı.so, :l'>JJçu.~~ ... uyu~c ı~·.ı..c me a;rrımı 
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yapılmaksızın satışlar önem kazanmaktadır. 

Tarım işletmelerinde sipariş usulü satış pek yapılmazken, 

endüstri işletmelerinde yapılabilmektedir. 

G- Fiyat Teşekkülü Yönünden 

Tarımsal ürünlerin fiyat teşekkültindeki bir özelli-

~i, genellikle bu ürünlerin arz ve talep elastikiyetlerinin 

düış;.ük olmasıdır( 18). 

Tarım ürünlerinin üretimi, doğa koşullarına bağlı oldu

ğundan, fiyatlar da yıllara göre dalgalanmalar göstermektedir. 

Ürünün bol olduğu yıllarda depolanma olanaklarının sınırlı ol

ması, bunların piyasaya ucuz olarak sürülmesi sonucunu doğur-

maktadır. 

Buna karşın, sanayi mamull~ri ise; kolaylıkla, uzun 

süre bozulmadan saklanabilir ve piyasa koşullarının iyi olduğu 

dönemlerde yüksek fiyatlarla satışa sunulabilir. 

t •'-'• 
ıgı, 

H- Sermaye ve Devri Yönünden 

Tarım işletmelerinin yabancı sermayeele güçlük çek-

endüstri, ticaret, banka işletmelerinin ise, bu kaynaktan 

daha çok yararlandıkları görülmektedir. Bunun nedeni, tarım 

işletmelerinde zarar etme olasılığının daha yüksek olması, ge

nellikle yatırılan sermayeye karşılık az kar sağlamaları ve 

tarımda çalışan nüfus başına düşen gelirin düşük olmasıdır. Ta

rım işletmelerinde çalışanlar, endüstride çalışanların kazandığı 

paranın ancak % 42'sini alırlar(l9). 

(18) DEMİRCİ, s.40. 

(19) DJilldİROİ, s.43. 



-18-

Tarım işietmelerinde üretimin, mevsim ve zamanla sınır

landırılrnı~ olması, bu isletmelerdeki sermayenin oldukça ya-

vaş devretmesine neden olmakta; malların üretilerek arzı ve pa

raya çevrilmesi için belirli bir zaman beklemeyi gerektirmekte

dir. Tabiatıyla bu durum, tarımda sermayenin devir hızını olduk

ça yavaşlatmaktadır(20). 

J- Konjoktlirel Hassasiyet Y~nlinden 

Tarım, saniyede olduğu gibi konjoktürel d~nemlerdeki 

krizlerden pek etkilenmez. Tarımsal ürünlerin büyük bir kısmı, 

zorunlu ti.iketim malları olduğundan, sürüm tıkanıklığı s~z konusu 

olmaz. Tarım işletmelerinde maliyetten aşağıya yapılan satışlar, 

iflasları ve büyük bir işçi grubu bulunmadığından toplu işsiz

liğ.i doğurmaz. Bunun nedenini, genellikle işletmecinin sermaye

sinin faizini ve emeğinin ücretini-almadan da üretime devanı 

etmesi oluşturur. 

j_ Riskler ve Belirsizlikler Y~nünden 

Tarım işletmeleri, yapıları itibarıyle çeşitli risk

ler ile karşı karşıyadır. 

Özellikle üretim aşamasında, iklim faktörlerinin etki

si ile ve bu arada; kuraklık, don dolu, fırtına, taşkın, zarar

lılar, hastalıklar ve benzeri gibi tabii afetler yti.zünden ta

rımsal faaliyet büyük zarara uğrar. öteki işletmeler ise, tabii 

afetler nedeniyle bu kadar büyük risk taşımazlar. Tarım işlet

melerinde risklerin fazla olmasının nedenini, bu işletr.ıelerin 

aç~k ve.geniş alanlarda faaliyet g~stermeleri oluşturmaktadır. 

Oysa; endüstri, banka, sigorta ve hizmet içletmelerinin, daha 

(20) DEMİRCİ, s.46. 
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çok kapalı ve küçük alanlarda faaliyet gösterdikleri görülmek

tedir~ 

~~9. Türk Tarım İşletmelerinin Özellikleri 

Türkiye'nin halen bir tarım ülkesi oluşu, tiretinin do-

layısı ile milli gelirin büyük bir payının tarımsal faaliyet

lerden sagla~~ası, her ne özellikte olursa olsun, ülkemizde 

tarım işletmelerinin varlığını kesin şekilde göstermektedir(21). 

"Ülkemizdeki tarım işletmeleri genellikle basit tarım 

işletmeleridir,. Üretim için doğa zenginliğinden azami ölçüde 

yararlan..rnaya çalışırlar. Bunun].a birlikte, tarım işletmel~ri-. 

mizden bir kısmı, özellikle endüstri ve ticaret bitkilerini ye

tiştiren işletmelerimiz, çiftçilik sanatının bütün incGliklerini 

uygulayarak çalışmaktadırlar. Her bölgede doğal ve ekonomik ko-

şulların gere~ine göre çalışan çeşitli entansite ve ekatansite '~ 

ölçekli tarım işletmeleri kurulmuş bulunmaktadır"(22). 

Türk tarım işletmeleri, çoğunlukla aile işletmesi özel

li~i göstermektedir. Özellikle küçük işletmelerde aile fertleri, 

tarım işletmesinin işgJcü gereksinimini karşılamaktadır. Ancak~ 

işgücü gereksinimiı;.in karşılanamaması durumunda, dışarıdan iş-

gücü sağlanması yoluna gidilmektedir. 

Bütün bu açıklamalarımızın ışığı altında, tarım iş

letmelerimiz, öncelikle kendine özgü bir karakter çerçevesi 

(21) AÇIL, s.378. 

'(22) AÇIL, s.J79. 
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içerisind~·ülkemize özgü tarımsal ürünleri üretmektedir. 

II- TARIM İf~I,ETr...'iELERİNDE ÜRETİM 

Bilindi.:;i gibi tarım işletmelerinin amaçlarından birini de 
' 

kar etmek oluşturur. Tarım işletmeleri de öteki işletmeler Gibi, 

karlılıza ulaşabilmek için öncelikle üretimde bulunmak zorunda-

dırlar. 

Biz de çalışmamızın bu kesiminde; tarımsal üretimin ta-

nımı, tarımsal üretimin özellikleri, · tarım işletmelerinde, 

üretim faktörlerinin sağlanması ve tarımsal üretimi değerlen-

dirme .işlemleri gibi konuları incelemeye çalışacağız. 

~.ı. Tarımsal Üretimin Tanımı 

Tarımsal üretim, do~a ve arazi ile yakından ilcili ol

ducu ve üretimde daha çok genetik yöntemlerden yararlanıldığı 

için öteki sektörlerdeki üretimden farklıdır(23). 

Tarımsal üretimi, tarımsal faaliyetlerde yeni servetler 

meydana getirmek amacı ile yapılan faaliyetlerdir diye tanım

lamak olası ise de,. esas i tibariyle yeni bir kıyme t ve fayda 

yaratan ya da mevcut malların fayda ve kıymetlerini arttıran her 

çeşit tarımsal faaliyetlerdir diye tanımlamak olurludur(24). 

~.2. Tarımsal Üretimin Özellikleri 

Tarımsal üretimin özellikleri, öteki üretim sektörle-

rininkinden oldukça farklıdır. 

Tarımsal Uretimin özelliklerini şöylece sıralamak olanak-

lı dır; 

i- Doğaya bağlılık tarımsal üretimin en önemli ö-

(23) AKSÖZ, s.ll. 

(24) AÇIL-KÖYLÜ, s.58o 
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ii- Tarımanı tiretirnde de, öteki üretim ncktörJ.erinde 

oldu2u gibi maliyetler, sabit ve de~içken olarak ikiye ayrılır. 

Tarımsal üretimde sabit maliyetierin toplam maliyetler içindeki 

payı, oldukça yüksektir, 

iii- özellikle kısa dönemlerde tarım tirlinlerinin arzı, 

az elastiktir. Bunun nedenini, tarımsal üretimin sanayi sektö-

rüne göre daha uzun bir zamana gereksinim göstermesi ve verimi 

dış faktörlerin de etkilernesi oluşturur, 

iv- Tarım ürlinlerinin ikame olanaklarının bulunmaması, 

insan ve hayvanların gıda gereksinimlerinin sınırlı olması ne-

deniyle tarımsal ürünlere duyulan talep az elastiktir. Başka 

bir deyişle fiyat de~işiklikleri, gıda maddeleri tüketimi üze

rinde, öteki mallardaki orandan.büyük değişikliklere neden ol

maz(25), 

v- Tarımsal üretimde, üretim faktörleri eanellikle tek 

elde topla:ı:ı..maktadır, 

vi- Tarımsal üretimdeki maliyetler, çoğw{eZ sabit ni

telikte oldukları için, işletme yöneticisinin üretimi düşüre

rek maliyetleri azaltınası olanaksızdır, 

vii- Sınai üretimele arzın kontrolü mü.ınkün olmakla bir-

likte, tarımsal ü:retimde olası deB;ildir. Dolayısı ile tarımsal 

üretimde fiyatları~ kontrolü de olası de~ildir~ 

viii- Tarım sektöründe kişi başına elde edilen gelir, 

genellikle öteki sektörlerden daha düşüktür, 

ix- Tarımsal üretimde bulunan ki§ilerin çok çeşitli 

(25) AKSÖZ, s.lB. 
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işlerle uğraşmas:;.; onların uzmanıaşma olanaklarını sınırla-

maktadır, 

x~ Tarımsal üretimde her maddenin maliyeti, sınai ü

retim gibi kolaylıkla hesaplanamamaktadır1 

xi- Tarımsal üretimde bazı ürünleri depolama olanağı 

yoktur, ya da çok büyük gidere katlanılmasını gerektirmektedir, 

xii- Tarımsal üretimde azalan verim kanununun(2'6) gereği, 

belli bir noktadan sonra verimi arttırmak olanaksızdır. 

S.3. Tarım İşletmelerinde Üretim Faktörlerinin Sağlanması 

Tarımsal üretim için; arazi, işçilik, sermaye ve mli

teşebbise ihtiyaç vardır. Bir teşebbüs olarak çiftçi, diğer 

üretim faktörlerini sağlayarak, bilgi ve yeteneklerini kulla

narak bu faktörleri iyi bir biçimde birleştirerek üretimde bu

lunmaya çalışmaktadır(2l). 

Bu kısımda bu üretim faktörlerinin nelerden ve nasıl 

sağlandıklarını kısaca inceleyeceğiz. 

A- Arazinin Sa~lanması 

Tarımsal üretimde gerekli arazi, tesisleri 

ile birlikte düşünüldüğUnde arazi sermayesi; mülk olarak, ve

raset, hibe ve satınalma yolları ile sağlanmaktadır. Kullanma 

yönünden bunlara kiracılık ve ortakçılık da ilave edilebilir{28). 

(26) AZALAN VERİM KANUNU; aynı teknik koşullar altında ve be-
lirli bir a-razi sathında, üretimde kullanılan üretim fak
törleri (sermaye, iş) arttırıldıkça, birim başına elde e
dilen ürün artışında, önce nispi ve sonra ds. mutlak bir 
azalmanın ortaya çıkması durumudur. Bkz.:.KÖYLÜ-AÇIL, s.49. 

(2ı) AKSÖZ, s.2l7. 

(28) AKSÖZ, s.218. 
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;ı.) Veraset Yolu ile Arazi Sağlanması 

Ülkemiz miras hukukunda, zirai malların veris

ıere intikallerinde hususi hükümlerin göz önünde tutulmuş ol

duğu ve kanuni bir takım koşulları ileri sürerek, iktisadi bir 

bütünlük oluşturan tarımsal taşınmaz mallarınyadaişletmelerin 

parçalanmaması amacını güttüğü gözlenmektedir. Buna rağmen ta

rımsal işletmelerin, mirasçılar arasında payıaşıldığı görül

mektedir. Veraset yoluyla işletmelere intikal eden araziler, 

tarım işletmelerinin arazi yapısını oluşturmaktadır. 

2.) Ortakcılık)Kiracılık ve Marabacılık; 

Ortakçılık; genellikle toprağın mülk sahibine, 

emek ve işletme sermayesinin de ortakçıya ait olduğu sistemdir. 

Yalnız, bazı hallerde mülk sahibi de, nakdi giderlere 

iştirak etmektedir(~9). 

Kiracılık; mal sahibinin toprağı ile kiracının işletme 

sermayesinden oluşan bir işletme sistemidir. 

Marabacılık; toprak ve sermaye mülk sahibi tarafından, 

işçilik maraba tarafından karşılanan bir işletme şeklidir. 

Marabacılıkta, elde edilen ürünün belirli bir oranı marabaya, 

geri kalanı da mülk sahibine aittir(JO). 

3.) Qiftl ijs_ Satınalma 

Çiftlik ya de. arazi sermayesi, üretimde kul

lanılan sermayenin büyük bir kısmını oluşturduğu için, çift

lik satın alımı için yapılan yatırımlarda çok dikkatli olun-

(29)' AKSÖZ, s.220. 

(.30) AICSÖZ, s.221. 
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masını gerektirmektedir. Bu bakımdan, arazi satınalmak için 

gerekli sermayeyi borçlanarak karşılayacaJ.( olan igle tme ci, fa

iz haddini ve kô.rını; kendi sermayesi ile çiftlik satınalan 

işletmeci ise bu sermayenin başka alanlara yatırılması ko:;ıulun-

da elde edececi fırsat maliyetini temel almalıdır. 

B- İş,,;::_:ı.cü:nün Sa .. slanması 

İşgücü; çalışan nüfusun bir birime tahvil edilerek, 

toplu hale getirilmiş miktarıdır(31). 

İşgücü, üretimin yapılabilmesi için çeşitli kaynaklar-

dan sal~lanmaktadır. Bunların başlıcalarını, insan işgücü, hay-

van işgUcü ve maldna işgücü oluşturur. 

İnsan işgücU, işletmelerin içinden saC;lanabileceği gibi, 

ücret karşılığı ya da marabacılık ile dıQarıdan da sağlanabilir. 

Hayvan işgücU, genellikle hayvana sahip işletmelerde 

kullanılmaktadır. Hayvansız işletmelerde de, gereksinim duyu-

lan alanlarda hayvan işgücü, dışarıdan sağlanmaktadır. 

11~ ı . . .. .. "d 
.ı: •• a.cına ıı:;gucu, çag aş tarım tekni~inin en önemli göster-

gelerinden biridir. Makina gücü, işletmenin satınalma ya da ki

ralama yolu ile sağlanabileceği önemli unsurlardan biridir. 

İşletmeci, makina cUcünU sa~larken satınalmanın mı, yoksa kira-

lamanın mı karlJ. olacaığını analiz etmelidirc 

C- Sermayenin Sağlanması 

Tarımda sermaye denili:tıce, üretimde kullanılan 

( 31) Öncel ZİHCİHI,İOGIJU_, _Tarım Ekonomisi Kılaıruzu, (Ankara: 
Şark Matbaası, 1973), s.J3. 
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doGal unsurlar (arazi ve insancücü) dı9ında kalan bütün mallar 

(onbit ve mUtevadil makina ve ekipman, hayvanlar, malzeme, hi

nalar ve para) akla gelmektedir(J2). 

Bc.:;ka bir tanıma e;öre de tarımda serma3re; toprası bir 

çiftlik, bir işletme haline getiren ve .ialeten tek-

mil donatımdır(JJ) denilmektedir. 

Tarım işletmeleri, sermayelerini ya işletme sahiplerinden 

ya da borçlanarak sağlarlar. Genellikle küçU.k işletmelerin borç

lanmadıkları; bü;y·U.k işletmelerin ise özellikle yapacakları bü

yük yatırımlar için borçlandıkları görülmektedir. Bunun başlıca 

.nedeni; işletmelerin sermaye sıkıntıları ve devletin aldığı ba

zı destekleme politikalarıdır. Devlet kuruluşları ile bazı ban

kalar, bu politikalar gereği (tarım sektörünit destekleme poli

tikaları) dUşük faiz li ve uzun vadeli kredi }{ullandırmaktadır. 

Tarım işletmelerinin, kredi temin ederken dikkat edecek

leri en önemli noktayı, sağlanan kredinin iç.letme için gerekli 

olup olmaması ve karlılığı arttırıp arttırmaması oluşturur. 

D- İşletmecilik Yeteneğine Sahip Olma 

İşletmecilik yetene~i, arazi, sermaye ve işgücü 

gibi öteki firetim faktörlerini tamamlayan oldukça önemli bir 

faktördür. 

":Sir tarımsal işletmedeki üretim faktörlerinden en iyi 

şekilde ;yararlanabilmek, ieletme sahibinin (müteş<?bbisin) iş

letmecilik yetene~i ile sıkı sıkıya ba~lıdır"(34). 

(32) ZİNCİRLİOGLU, s.26. 

(33) AÇIL, s.204. 

(34) ZİNCİRLİOGLU, s.52. 
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Bazen mliteçebbis, sadece sermaye temin ederek, gerekli 

öteki bilgi, hliner ve tekni~e sahip kiçileri i~letmesinde ça

lıştırmak suretiyle, baçarılı bir biçimde üretimde bulunabi-

lir(35). 

Mütor]ebbislerin, bizzat kendileri bu ni telikle re sahip 

olduklerı gibi; dışarıdan ücret karşılı~ı ya da k~ra ortak e-

derek isletmecilik yeteneğine sahip kişileri çalıştırdıkları da 

görülür. 

~.4. Tarımsal Üretimleri Değerlendirme İşlemleri 

İleri tarım teknolojisinin uygulanması sonucunda, 

üretimde gerçekleştirilecek niteliksel ve niceliksel artış, 

tarım işletmelerinin sanayileşmesi için ~rete:rli de[;ildi:r. İşlet-

menin sanayileşr:ıesi için yeterli değildir. İşletmenin sanayi-

J.eşme aşamasına geçebilmesi için, ürettiği Urü...rıleri en iye şe-

kil de de{_~ex·lendirmesi, ürün türevlerine dönüştürmesi ve tüke-

ticilerin isteklerine uygun çeşit ve özelliklerde pazara sun-

ması gerekmektedir(36). 

Kanımızca Tlirkiye 'de tarıma da:.ralı sanayi kesiminin, 

batılı ülkeleri~y-le boy ölçüşebilecek tiretimleri söz konusudur. 

Tarımsal üretimi verimli bir şekilde de .. iJ;e:rlendirebile-

cek bir onm:wi, hem TUr k taı~ı.rnının c;elicanesini; hem de sana-

yileşniesini; dolayısıyla da kalkınmasını sağlayacaktır. 

III_-.. TA_R_n::;_ İ§l:.E.TMELERİNDE MUHASEBE _Sİ_Ş,T}.!;r/JLER_t. 

BUyUlclU?~U t~Uz (iniino rı.1ınmaksızın bir nrcı.zin."Ln ir;:J.ctilmosi, 

(35) AÇIL, s.320. 

(36) :Do.hcı. Galip Tın\rAIJIGİl, Taı"ıtnsal Mekanizasyon, (Ankara: T.z. 
D.K. Meslek Yayınları, Nc:33, 1984), s.B4. 
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muhasebe açısından, sanayinin bir kolu gibi kabul edilebi1ece

ğinden; sanayi muhasebesi kural ve prensiplerinin tarım muha-

sebesine uygulanması olurludur. Ancak tarım isıetmelerinde ya-

pılan işler, konuları ve türleri açısından çok çeşitlilik g6s-

te:r·mektedir. Bu nedenle,. tarım işletmeleri muhasebesi de çok 

ge!1iŞ kapsamlıdır. Bu durum tarım işletmelerinde, öze.l mvlıase-

be sistemlerinin oluş:p:ı.asına neden olmuştur. 

Çalışmamızın bu kesiminde de, tarım işletmeleri muhase-

besine girişi ve işletme ölçülerine göre muhasebe sistemleri 

konularını inceleyeceğiz. 

~.ı. Tarım İşletmeleri Muhasebesine Giriş 

Tarım işletmelerinde tarım muhasebesinin gerektiği 

gibi yüri.iti.Uebilmesi, ancak büyük tarım işletmelerinde sözko-

nu.sudur. BilyUk tarım işletmesinde muhasebe sistemini yürütmekle 

yükümlü muhasebe elemanlarının birinci derecedeki amaç ve dü-

şüncesini, işletmedeki Urlin maliyet .fiyatının belirlanebilmesi 

için gerekli kuralları ciddi bir biçimde doğrulukla uygulaması 

oluşturur. Tarım, her zaman özel nitelikte bir san~yi işletmesi 

ol:=ı.rak dü;:;,~Unülebildiğinde, mul1asebe işlemlerinin temelini oluş-

turan ve ral::.ama dayanan gözlemlerin, uygulamada gösterdiği güç-
ı .. v •• _ugu, ço~u kez tarımsal içletmecilik gelirinden her birinin 

maliyetini ve bunle.rın birer birer satısandan saclanan kazanç-

ları belirler;ıeye yara~ran ideal düz el tme olaıiakls,rının aranıp 

belirlenmesi oluşturur(37). 

A- Tarım İşletmeleTinde Mul1asebenin Önem:h 

Tarım işletmecisi (~iteçebbisi) de, sanayi işlet 

(37) AKTUGiıU, s.41'den Kenan ASAFKAN, İhtisas Muhasebeleri, 

"r.Ietcdik Muhasebe Ansiklopedisi", (Ankara: 1959), s.677. 
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mecisi r:ibi elde edeceği ürünün maliyetini enaza indirgemek ve 

verimi arttırabilmek için elinden gelen çabayı gösterir; aynı 

zamanda alım-satım işlerinde de bulunur. 

Tarım işletmesi yöneticileri, yetiştirdi~i ürünlerin her

birinden ne kadar gelir elde ettiğini, hangi ürünün daha verim

li olduğunu, her ürünün giderlerini ve maliyetini bilmek ister. 

Tarım işletmesi yöneticileri, geçmiş dönemlere ilişkin bilanço

ları göz önüne alarak, elde edeceği güvenilir bilgiler ile, ge

lecek dönemlerde enaz giderle, ençok geliri nasıl sağlayabile

çeğini ve bu amaca ulaşmak üzere hangi ürünleri ve bu ürünleri 

nasıl yetiştireceğini kesinlikle belirlemek zorundadır. Yatır

dığı sermayeyi en rasyonel ve verimli bir şekilde değerlendire

bilmek için, geçmiş dönemlere ilişkin verileri de göz önüne a

larak ve çeşitli işletme bütçelerini hazırlHyacaktır • 

. Tarımişletmelerinde muhasebe sisteminin yürütülmesi, iŞ

letmenin gerçek durumun1ın belirlenmesi ve geleceğe ilişkin plan

ların doğru biçimde yapılabilmesi açısından da gereklidir. 

Usulüne uygun çekilde yürütülen muhasebe sisteminden 

elde edilen bilgiler, hnngi bölümlerin karlı; hangilerinin za

rarlı çalışmakta olduğunu belirleme olanağı sağlA.r. Bu bilgi

lere dayanarak, zararlı bölümlerdeki faaliyetlere kısmen ya da 

tamamen son verilerek, faaliyetlerin karlı alanlara aktarılma

sına olanak sağlanır. 

Muhasebe sisteminin belirlenınediği bir tarım işletmesinde 

işletme yöneticisi, yuko.rıda sözünü ettiğimiz konularda doğru 

ve güvenilir bilgilere sahip olamayacağı gibi ayrıca geleceğe 

ilişkin planları da yanl~ş yapacak ve büyük risklerle karşı kar

şıya kalacaktır. 



-29-

Tüm bu nedenlerden dol~yı, özellikle büyük tarım işletme

lerinde, bir muhasebe sisteminin kuru1ması zorun1uluf;u, kendi

liğinden ortaya çıkmaktadır. 

Muhasebenin işletme yöneticilerinin faaliyetlerini düzen

li bir biçimde sürdürebilmeleri için bir araç olduğu söylenebilir. 

İşletme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi de, kar

lılığı olumlu yönde etkileyen bir faktördür. 

İşte yukarıda sıralamaya çalıştığımız ve buna benzer ne

denlerden dolayı; muhasebenin, tarım işietmelerinde kuşkusuz ö

nemi çok büyüktür. 

B- Tarım İşletmeleri Muhasebesinde Karş~laşılan 

Güclükler 

Tarım işletmelerinin özellikleri nedeniyle, muhasebe 

sistemlerinde de bir takım güçlükler ortaya çıkmaktadır. 

Bu güçlükleri ana hatlarıyla şöylece sıralayabiliriz: 

i- Tarım işletmesinde, işletmenin hesapları ile işlet

me sahibinin kişisel ve ailevi hesapları birbirine karışmaktadır, 

ii- Para birimiyle ifade olUnamayan ya da olunması güç 

olan kıyınet hareketleri mevcuttur, 

iii- İşçilik, çeşitli alanlardan karşılandığı için, he

saplanması oldukça güçtür, 

iv- İşietmeye konulan bazı kıymetlerin değerlendiril

mesi, güç~ür, 

v- Bazı olağanüstü giderlerle karşılaşılmaktadır ki, 

bu giderlerin özelliğine uygun hareket etmek gerekmektedir, 

vi- İşletmenin bir faaliyet bölümünden birden fazla 
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ürün alınması durumunda, bu ürünlerin maliyetinin belirlenmesin

de bir takım güçlüklerle karşılaşılır, 

vii- Tarım işletmelerinde, değerlerin çok çeşitli olması 

nedeniyle, amortismanların ayrılması da özellik göstermektedir. 

~.2~ Tarım İsıetmelerinde İşletme Ölçülerine Göre Muhasebe 

Sistemleri 

Tarım işletmelerinde, işletme büyüklüğü ne olursa ol

sun; en küçüğünden en büyüğüne, en yalınından en gelişmişine 

ve ayrıntılısına dek, değişik sistemlerle muhasebe uygulanabi

lir. Durum böyle olmakla birlikte, tarım işletmelerini genellik

le sanayi işletmelerine benzetrnek olurludur. Tarım işletmesine 

ilişkin işlemlerin kaydedilmesinde kullanılacak muhasebe metodu, 

muhasebecinin çözümlernek zorunda olduğu belirli olaylara bağlı- · 

dır(JS). 

Gerek sanayi, gerekse tarımsal üretim dallarında üreti

len ürlinlerin maliyetinin saptanması, zorunludur. Bu açıdan 

tarım işletmeleri ile sanayi işletmelerini birbirinden ayrı gör

mek olanaksızdır. Çünkü, her ikisindeki amaç da, ürün maliyeti

nin saptanmasıdır. lt,alcat tarım işletmelerinde ürün maliyetleri

nin saptanmasında, tarım işletmelerinin büyüklükleri önemli bir 

rol oynar. Küçük kapasiteli ve üretimi az olan işletmelerde, ü

rün maliyetlerini saptayarak, muhasebe sistemini işletmeye ça

lışmak, zaman ve sermaye kaybına neden olacağından gereksizdir. 

Tarım işletmesinde mlliıasebe sisteminin işletilebilmesi için, o 

işletmenin yapısına uygun bir muhasebe sisteminin seçilmesi 

gerekecektir. 

(38) AKTUGLU, s.43. 
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A- Küçük ve Orta Tarım İşletmelerinde Muhasebe 

Küçük ve orta tarım işletmel-erinde, İşletme Hesabı 

Esası uygulanmaktadır. Bu sistemde, giderler İşletme Hesabı def

terinin giderler kısmına, satış hasılatları ve diğer gelirler de, 

gelir kısmına kaydedilmektedir. İşletme Hesabı Esasında, İşletme 

Defterinden başka tarım işletmecisi, Günlük Perakende Satış ve 

Hasılat Defteri tutmakla yükümlüdür. Bu adı geçen deftere, işlet

menin hasılatları kaydedilmekte ve yıl sonunda İşletme Hesabı 

defterinin hasılat kısmı ile bi~birini tutması gerekmektedir. 

İşletme Hesabı Esasında, İşletme Hesabı Defterinin gider 

ve hasılatları, dönem başı ve dönem sonu mal mevcutları da göz 

önünde bulundurularak dönem sonunda karşılaştırılır. Giderler top

lamı, hasılat toplamından büyükse, işletme zarar; hasılatlar topla

mı büyükse, kar edilmiş sayılır. 

İşletme Hesabı Esasını, şematik olarak şu şekilde göstere-

biliriz: 

İ LETME HESABI HÜLASASI 

D.BAŞI MAL MEVCUDU XXX. HASILATLAR XXX 

GİDERLER 

KAR 

XXX 

XXXX(XX) 

X 

P.SONU MAL MEVCUDU XXX 

ZARAR 

XXXXX(X) 

(X) 
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B- Büyük Tarım İşletmelerinde Muhasebe 

Etkinliğin, farklı üretilen ürünlerin çok ve herbi

rinin üretimde birbirine göre aldığ~ değerlerin değişik olduğu 

bir tar~m işletmesinde, ürün maliyetlerinin kesin olarak saptan

mas~ zorunludur. Üretim, bir ana ürün ile bu ana üründen dolay~ 

oluşan birkaç yan Urüne bağlı şekilde oluyorsa, maliyet fiyatın~n 

belirlenmesi oldukça kolayd~r. Örneğin; fazla miktarda hayvan 

yetiştirilen büyük tar~m işletmelerinde, sütün maliyet fiyat~n~n 

kolayca belirlenmesi gibi(39). 

Tar~m işletmelerinde ticaret muhasebesi; işin başlang~

c~nda ve üretim tamamland~ktan, yani ticaret muhasebesi yönünden 

olan etkinliklerin tekrar başlamas~ndan sonra, tar~msal kar ya da 

zarar~n belirlenmesinde kullan~l~r. Bunlar~n d~ş~nda işletmede, 

tar~msal maliyet muhasebesi ve prensipleri uygulan~r. 

Tar~m işletmelerinde maliyet muhasebesi son derece önem-

li, kapsamı~, başı~ baş~na bir sistem olup, ayr~ca çal~şmam~z~n 

temelini oluşturduğu için, gelecek kesimlerde tüm ayrınt~lar~ 

ile ele alınacak,, tahmini bir maliyet muhasebesi sistemi geliş

tirilecek, bir yönetim kontrol arac~ olarak kullan~lmas~ ince-

lenecek ve uygulamalar yap~lacakt~r. 

İşte ileriki bölt~lerde kurmaya çal~şacağ~m~z tahmini ma

liyet muhasebesi sistemi, büyük tar~m işletmelerinin özellikle

ri göz önüne al~narak açıklanacağı için, büyük tar~m işletme-

lerine özgü bir muhasebe sistemi olarak,.' ileriki kesimlerde 

ayrıntılarıyla sunulacakt~r. 

(39) AKTUGLU, s.71. 
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IV- TARIM İŞLETMELERİNDE MALİYET UNSURLARI 

öteki üretim işletmelerinde olduğu gibi, tarım içletmelerin-

de de başlıca maliyet unsurların~; hammadde ve malzeme giderleri 

işçilik giderleri ve genel üretim giderleri oluşturur. Çalışma

mızın bu kesiminde de bu maliyet unsurlarını, çeşitli yönleriy

le irdeleyece~iz. 

S.l. Hammadde ve Malzeme Giderleri 

"Hammadde ve malzeme; üretim faaliyetleri sırasında kul

lanılan ve doğrudan doğruya ürünün bünyesine giren ve ürünün 

bir unsuru olan maddeler ile, ürünün bünyesine katılmakla bera-

ber, ürünün belirli bir unsuru o.1mayan maddeleri ve üretim işle-

mi sırasında ürünün bünyesine girmemekle birlikte, onsuz ürünün 

elde edilmesi mümkün. olmayan ve dolayısıyla üretimi kolaylaş

t:ı.ran işletme malzemelerini kapsari'(40) 0 

"Hammadde ve malzeme gideri de; üretimde kullanılan ya da 

tüketilen tlli~ hammadde ve malzemelerin parasal tutarından oluşuro 

Hammadde ve malzeme giderlerini, üretimle ilişkisi açısından, 

direkt ve endirekt hammadde ve malzeme giderleri olarak sınıf

landırmak olurludur"(4l)o 

A- Direkt Hammadde Giderleri 

Direkt Hammadde Giderleri, nihai ürünle-

rin içerisine giren ve onların temel yapısını oluşturan tüm 

(40) T.İ.G.E.M., Ambar ve Sabit Kıymetler Yönetmeliği, (Ankara: 
? ), s.2. 

(41) Rıfat ÜSTÜN, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamalar, 

(Eskişehir: AndoÜo Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma 

Vakt:ı.. Ya,No:l2, And.'Üı; Baaımevi; 1984), Sol39. 
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hammaddeleri içerir. Tarım işletmelerinde, tohum, fidan, süt, 

sperma, damızlık yumurta gibi giderleri örnek olarak göstere-

biliriz. Direkt hammaddeden, belirli ürünler için ne kadar kul-

lanıldı~ı teknik açıdan kolayca hesaplanabilir ve bu giderler 

belirli üretim siparişlerine ilişkin sipariş kartlarına do~ru-

dan doğruya yüklenir(42). 

B- Endirekt Hammadde ve Malzeme Giderleri 

Direkt H~addelerin dışıhda kalan , nihai ü-

rünlerin tamamlanabilmesi için gereksinim duyulan direkt hammad

delere oranla çok daha az kullanılan ve her nihai ürün için ne 

kadar.kullanıldıklarının saptanması güç olan, aynı zamanda ü

rünün temel yapısını Gluşturmayan hammadde ve malzemelerdir. 

Bunlar; yardımcı maddeler ve işletme malzemesi olarak ikiye ay-

rılırlar(43). 

1.) Yardımcı Maddeler 

Tarım işletmelerinde yardımcı maddeler, ürünün 

temel yapısını oluşturmazlar ve direkt hammaddelerin nihai ürün 

niteliğini kazanmasına yardımcı olurlar. Ancak bunlar, ürünün 

bünyesine girmekle ya da ürünü etkilemekle birlikte; gerek mik-

tar, gerekse değer olarak bir ünün birimi için ne kadar harcan-

dıklarının doğrudan doğruya saptanması teknik bakımdan zor ol

duğu kadar, ekonomik olarak da anlamlı sayılmazlar· •. Bunlara 

örnek olarak; çeşitli ilaçları, gübreleri, tuzları, mayaları, 

yemleri örnek olarak gösterebiliriz. 

(42) ÜSTÜN, s.l40'dan Celil GILLESPIE, Cost Accounting and 

Control, (Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, Ine., 1957), 
• s. 100••,' 

(4J) ÜSTÜN~ So140o 
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2.) İşletme Malzemesi 

Tarımsal üretim faaliyetlerinin devamı amacıyla 

kullanılan, ancak ürünün temel yapısı içine girmeyen malzemeler, 

i§letme malzemesi olarak nitelendirilebilir. Bunlara örnek o~ 

larak; yakıtları, ambalaj malzemelerini, orak, çapa, yaba, te

mizlik malzemelerini, yedekleri gBsterebiliriz. 

C- Hannnadde ve Malzemenin Satınalınmasından Kullanıl

mas:i.naKadarki Aşamalar 

1.) Hammadde ve Malzemenin Satınalınması 

Tarım işletmelerinde, hammadde ve malzemeyi sa

tın alma bölümü satın alır. Bu bölümt gereksinim duyulan ham

madde ve malzemeyi; gereksinim duyulan miktarda. aranılan Bzel

liklerde en düşük maliyetle ve zamanında satınalmakla sorumlu

lar. Satınalma bBlümünün ayrıca; depolama olanaklarını ve piya

sa koşullarını gôz önüne alarak, bağlanacak sermayenin maliye

tini de hesaplayarak optimal sipariş miktarını belirlemesi ge

rekir. 

Tarım işletmelerinde hammadde ve malzeme, Bzel kişiler

den alınabileceği gibi, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 

(Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Üretme Çiftlikleri v.b.) da 

alınabilir. Hammadde ve malzemenin alınmasında, hammadde ve 

malzeme arnbarınca "Hammadde ve Malzeme Satınalma Fişi" düzen

lenir. Bu fişin bir nüshası satınalma bölümüne gönderilir. Ham

madde ve malzeme satınalma fişine ilişkin bir örnek, (Ek-J)'te 

sunulmuştur o 

,·,..., 
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2.) Satınalınan Iiammadde ve Malzemenin Teslim 

Alınması 

Satınalınan hammadde ve malzeme işletmeye ge

lince, ilgili bölüm hammadde ve malzemeyi önce kalite ve miktar 

açısından kontrol eder ve teslim alır. Bunun için, "Teslim Alma 

ve Muayene Raporu" düzenlenir. Bu raporun üstüne "teslim alındı" 

kaydı düşülür. Teslim alma ve muayene raporu, teslim koşulları 

ile ilgili ayrıntıları içermektedir. Teslim alma ve muayene ra

poruna ilişkin bir örnek, (Eıt-4)'te sunulmuştur. 

3.) Teslim Alınan Hammadde ve Malzemenin Ambara 

Gönderilmesi 

"Ambarlama; muayene ve teslimi yapılan hammadde 

ve malzemelerin ambardan çıkışına kadar, özelliklerine ve bir 

yerleştirme planına göre tanzim ve ·tertip edilmek slıl:retiyle mu- · ·,· 

hafazasıdlır"( 44). 

Hammadde ve malzeme ambar şefi, söz konusu hammadde ve 

malzemeleri miktarlar itibariyle "Ambar Stok Kartına" kaydeder. 

Ambar stok kartına ilişkin bir örnekı (Ek-5) 'te sunulmuştur. 

Hammadde ve malzeme alımlarıyla ambara giren hammadde ve malze

meler, önceden mevcut hammadde ve malzeme miktarına ilave edi

lir. Üretime verilenler ise düşülür, geri kalan mevcut stoku 

gösterir. İlgili bölüm ya da yetkili, yeniden sipariş zamanı 

gelen hammadde ve malzemeyi satınalma bölümüne bildirir(45). 

(44) T.İ.G.E.M., s.l2. 

(45) ÜSTÜN, s.148-149. 
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Ambar muhasebesini tutan ve stokların kontrolünden so

rumlu muhasebe kısmı da, hammadde ve malzeme yardımcı hesabına, 

hem miktar hem. de tutar olarak işleyerek, hammadde ve malzemele

rin kalan stok miktar ve tutarlarını hesaplar. Bu amaçla da 

"Sürekli Envanter Stok Kartı" tutulur. Bu karta ilişkin bir ör

nek, (Ek-6)'da s~nulmuştur. 

4.) Hammadde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi 

İlgili üretim dallarındaki gereksinimler doğrul

tusunda, gereksinim duyulan hammadde ve malzemeleri, "Hammadde 

İstele Fişi" düzenleyip ~ yetkili 1-::işilere imzalattıktan sonra, 

ambar sorumlusuna verirler. Ambar sorumlusu da, bu istek fişine 

dayanarak, "Ambar Çıkış .Fişlerini" düzenler ve isteği yapan bö

lüme imza karşılığında hammadde ve malzemeleri teslim eder. Ham

madde ve malzeme istek fişinin bir kopyası da, hammadde ve mal

zeme isteminde bulunan üretim bölümünde kalır ve orada dosyala-

nır. 

Hammadde ve malzeme istek fişine ilişkin bir örnek, 

(Ek-7) 'de; ambar çıkış fişle.rine ilişkin bir örnek de, (Ek-lO)' 

da sunulmuş tur. 

Tarım işletmelerinde, hammadde ve malzemenin üretime 

gönderilmesinde J.i'İJ.i'O (İlk Giren İlk Çıkar) yönteminin uygulan

masının doğru olacağı kanısındayız. Çünkü; tarım işletmelerinde 

hammadde ve malzemenin bv. yöntemle değerlendirilmesi durumunda, 

h~umadde ve malzemenin bozulma riski azalacak ve daha az fire 

vermesi sal?;lnnmı::;: olacaktır. Bu yöntemin, tarım içlctmeleri 

için avantaj sağlayacak olan diğer bir yönü de, ilk alınan 

hammadde ve malzemelerin demode olmadan kullanılmalarının sağ

lanmasıdır. 
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5.) Hammadde ve Malzemenin Ambardan Satıcılara 

İade Edilmesi 

Aranan niteliklere uygun olmayan ya da kusurlu 

çıkan hammadde ve malzemeler, genellikle satıcılara hemen iade 

edili:t'. İade işareti, satınalma fişinin teslim alma memuruna 

g~nderilen kopyası ile, teslim alma raporu üzerinde yapılır. 

Satınalma bölümü, bu durumda bir "Borc Dekontu" düzenler. Bu 

borç dekontu, iade edilen hammadde ve malzeme tutarının fatura 

tutarından düşüldüğünUn satıcıya bildirilmesini ifade eder. 

Borç dekontuna ilişkin bir ~rnek, (Ek-9)'da sunulmuştur. Ham

madde ve malzemenin bir kısmının teslim alınmadığı durumlarda, 

faturada hepsi alınmış gibi g~sterilir. Eğer kalan kısmın daha 

sonra g~nderileceği belirtilirse, bu durut"·nda kalan kısım, alı

nıncaya dek, tUm belgeleri muhafaza edilir. Öte yandan satıcı, 

geri kalan kısmı istenilen zamanda g~nderemeyeceğini bildirdiğin

de, alının hammadde ve malzemeler iade edilebilir. Bununla bir

likte, bu gibi durumlarda, alıcı hammadde ve malzemeyi muhafaza 

eder, g~nderilmeyen kınnnn tutarını da borç muhtırası ile satı

cıya bildirir. 

Bazı durQmlarda da hammadde ve malzeme ambara yerleşti

rildikten sonra bozuk çıkması ya da isteni.len nitelikleri taşı

maması •• v.b. nedenlerle ambar memuru, iade fişi ile birlikte 

borç muhtırası düzenler. Muhasebe servisi, elde kalan kopyaya 

dayanarak, sUrekli envanter stok kartının giren sütununa iade 

ke.ydinı yapar. İade ile ilgili bu kayıt; (-) işareti ile, ya 

iade daire içine alınarak, ya da kırmızı bir kalemle işlenerek 

yapılmaktadır. Bununla birlikte normalmuhasebe kayıtlarında 

(yevmiye kayıtlarında), iadeler, ilgili stok ya da iade hesap-
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larının alacağına kaydedilir(46). 

6.) Hammadde ve Malzemenin Üretimden Ambara İade 

Edilmesi 

Ambardan, servislere ya da üretim bölümlerine, 

gereksinim duyulandan daha fazla hammadde ve malzeme gönderile

bilir. Bu gibi durumlarda, üretim maliyetinin doğru bir şekilde 

saptanabilmesi için, kalan kısım ambara iade edilir. Öte yandan, 

ambardan yanlış hammadde ve malzeme istenmiş ya da gönderilmiş 

olabilir. Böyle durumlarda da hammadde ve malzeme ambara iade 

edilebilir. 

Üretim servislerinden ya da bölümlerinden ambara iade e

dilen hammadde ve malzemelerin muhasebeleştirilmesinde, "Ambar 

İade Fişi" düzenlenir. Ambar iade fişine ilişkin bir örnek, 

(Ek-8)'de sunulmuştur. 

7.) Ambar Farkları 

Ambarlarda bulunan hammadde ve malzemelerin, ürün 

ya da yarı ürünlerin fiziki, kimyevi nedenlerden dolayı kullanma 

niteliğini kaybetmesi, k::ı.rılması, bozulması, fire vermesi, işlet

medeki diğer maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerini dol

durması ya da hi.zmet dışı kalmaları gibi nedenlerle, tamamen 

ya da kısme.n miktar ya da kıymetlerinin düşmesi, canlı demirbaş

ların ölüm,. mecburi kesim ve reformelerin (canlı demirbaşların 

hastalık v.b. nedenlerle değer kaybına uğrayan1arı) değerlendiril

mesi durumunda, bunların eksilen kıymetlerinin kayıttan düşülmesi 

gerekir(47). 

(46) ÜSTÜN, s.l55-158. 

(47) T.İ.G.E.M., s.lB. 



-40-

Yukarıda saydığımız ve buna benzer nedenlerden dolayı 

üretim, faaliyet hacminin dUşük olduğu dönemde ya da mali yıl 

sonuna yakın: bir zamanda geçici olarak durdurulur ve fiziki stok 

sayımı ya da envanter yapılır. Fiziki sayımda kullanılan genel 

formlar, envanter kartları ve listelerdir. 

Fiziki sayım sonucu bulunan değerlerle, sürekli envanter 

stok kartlarındaki değerler aynı olmalıdır. Aksi bir durum söz 

konusu olduğunda, sürekli envanter stok kartındaki kalanlar, fii-

li sayım sonuçlarına uydurulur. Ayrıca, yevmiye ve büyük defter

lerdeki ilgili stok hesaplarında düzeltme yapılır. 

D- Vergi Kanunlarımızda Stokların Değe:rlenmesi 

V.U.K. 'nda stokların maliyet be.deli ile değerlenınesi 

hakkında, kesin bir hüküm vardır. Ayrıca T.T.K., madde malzeme, 

yarı ürün, ürün ve emtia gibi unsurları en ~azla maliyetle de-

ğerlenip, hilançoya yansıtılabileceğini belirtmiştir. T.T.K., 

eldeki stokların değerlenmesinde, maliyet bedelini esas almıştır. 

Bununla birlikte, o günkü piyasa fiyatıyla deeerlenebileceği 

serbestliğini de getirmiştir(48). 

Değerlemenin temel işlevini, vergi matrahının tam ve değ-

ru olarak saptanması oluşturur. Amaç bu olduğuna göre, stok de

ğerleme yöntemlerinden en doğru sonucu veren yöntemin uygulanma 

zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Vcrei kanunları c;öz önüne alındı[!;ında, gerçok maliycte 

dayalı ya da gerçek maliyeti temel alan stok de~erleme yöntemle-

ri kullanılabilece~i gibi, dönem sonlarında gerekli düzeltmeler 

yapılmak koşuluyla tahmini maliyet yöntemleri de kullanılabilir. 

(48) Halü3 EJRTÜRK, Ma.l~yct l.Iuhasebesine Gi:ris, (Bursa: U.Ü. 
Yayınları, Ya.No:J-023-0071, 1982), s.78. 
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Burada önemli noktayı, vergi matrahının doğru olarak saptanması 

oluşturur( ~-9). 

~.2. İşçilik Giderlerj._ 

İşçilik giderleri; bir ürün ya da hizmetin üretiminde 

kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan parasal tutarı ifade 

eder(50). 

Tarım işletmelerinde üç çeşit işçilikten söz etmek ola

nakl ıdır. Bunlar; insan gücü, maldna gücü ve hayvan gücüdür. 

Bu iş güçlerinden insan ve makina güçleri öteki işletmelerde de 

mevcuttur. Oysa hayvan gücünden sade_ce tarım işletmele-rinde ya

rarlanılmaktadır. Bu nedenle tarım işletmelerinde işçilikler, 

diğer işletmelere göre değişik özellik göstermektedir. 

İşçilik giderlerini, üretimle ilişkileri açısından direkt 

ve endirekt işçilik giderleri olarak sınıflandırmak olurludur. 

A~ Direkt İşeilik Giderleri 

Direkt işçilik giderleri, üretilen ürünlere doğrudan 

yüklenebilen ve ürünün temel yapısını, şeklini ve niteliğini de

ğiştiren giderlerdir. Direkt işçilik giderleri; bölüm, ürün ya 

da sipariş gibi birimler için ifade edilebilmekte ve bunlara 

doğrudan yüklenebilmektedir(51). 

Tarım _işletmelerinde işçilikler; insan, makina ve hayvan 

güçlerinden sağlandıLb için direkt işçilikleri belirlemek güç-

tür. Çünkü, insan gLi.c:ünün, makina gücünün ve hayvan gücünün 

(49) ÜSTÜN, s.234-235 .. 

(50) ÜSTÜN 
' s.240. 

(51) ÜSTÜN~ s.242-24J 
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işyerinde geçirdikleri direkt işçilik sürelerinin tutarları 

farklı olmc.lct-udır. Bunun için :;;ıöyla bir yöntamin uygulanması 

en doğru sonucu verir kanısındayız: 

Önce, işgüçlerinden herbirinin direkt.çalışma saati ba-

şına isabet eden direkt işçilik giderleri ortalama tutarı he-

sap edilir. Bu amaçla; insangücü için, nakdi ve ayni ödemeler 

ile S.S.K. primlerinden işçilerin hesap dönemi içerisinde yap

tıkları saat başına isabet eden tutar; Makineler için, yakıt 

amortisman, tamir ve bakım giderlerinden saat başına isabet e

den ortalama tutar ile, bu makinayı idare eden operatörün iş 

saati. başına isabet eden direkt giderler toplamı; Hayvanlar i-

çin ise, yem ve diğer gıda giderleriyle amortismanlardan, bu 

hayvanların saat başına isabet eden tutarı hesap edilir. Böyle-

ce hesap edilen, ayrı her üretim aracı saat başına isabet eden 

giderler arasında bir orantı kurulur. Bu orantılar birer kat

sayı ile ifade edilir. Çeşitli üretim araçlarının (insan, ma-

kine, hayvan) bu amaçla dj_kkate alınan giderlerin nispi tutar-

larında önemli bir de~içiklik olmadıkça, bu katsayılar, bir he-

sap döneminden diğerine aynen aktarılır{52)~ 

Yukarıda söylediklerimizi bir örriekle şu şekilde açıkla

yabiliriz: 

(A) Tarım İşletmesinde bir hesap döneminde işçilere ya-

pılan ödemeler tutarının 30.000.000.- ve aynı dönemde işçilerin 

toplam 15000 saat olarak çalışmış olduklarını kabul edelim. 

(52) Nurettin I:üsnü TOKÖZ, Sanayi Nluhasebesi ve Sanayide ve 
Tarımda Maliyet İlkeler=h, IV.B., (Ankara: A.İ.T.İ.Y.O. 
Yayınları, Ya.No:?, Güven Matbaası, 1972), s.J60. 
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Makinalar için, hesap dUneminde 140.000.000.- yukıt, 

amortisman, tamir ve balnın gideri ile operatör ücreti olarak 

giderin oluştuğunu kabul edelim. Makinaların da 10000 saat ça

lışmış olduğunu kabul edelim. 

İş hayvanları için de, 10.000.000.-'lık gıda, yem ve a

mortisman giderinin olugtuğunu kabul edelim. Hayvanların da 

4000 saat çalışmış olduğunu kabul edelim. 

Bu durumda; 

Bir işçinin bir saatlik maliyet toplamı: 

30• OOO. OOO._- = 2. 000.- TL/Saat, 
15000 saat 

Makinelerin bir saatlik maliyet toplamı: 

140.000.000.- :14.000.- TL/Saat, 
10000 saat 

Hayvanların bir saatlik maliyet toplamı: 

1o.ooo.ooo.- -
- 2.500.- TL/Saat'tir. 

4000 saat 

Buna göre; 

İnsan gücü için katsayı 2.000.- t 

Makina gücü için katsayı . 14.000.-. 
' 

Hayvan gücü için katsayı . 2.500.- olarak o belirlenmiş olur • 

Bu katsayılar belirlendikten sonra, bu üretim araçların-

dan herbirinin bir maliyet dönemi içerisinde, buğday, arpa, şe-

ker pancarı v.b. ürünlerin üretiminde kullanılması durumunda, 

belirlenen D.İ.S.'leri {kullanılan saatler) ilgili katsayılar 

ile ayrı ayrı çarpılır(5J). 

örneğin; buğday için, ekim-bakım ve hasat bölümlerinde 

(53) TOKÖZ, s.360. 
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5000 D.İ.S. insan gücü 3000 D.t.s. makina cUcü, 1000 D.I.8. de 

hayvan gücü olduğunu kabul edelim. Buna göre; buğdayın mali

yetine yansıyacak D.İ.S. maliyeti tutarı şöyle olacaktır: 

İnsan gücü 5000 D. İ. S. X 2.000.- = 1o.ooo.ooo.-

Makina gücü 3000 D.İ.S. Xl4.000.- = 42.000.000.-

Hayvan gücü 1000 D. İ. s. X 2.500.- = 2.500.000.-

Buğdayın D. İ. Maliyeti 54 .. 500.000.-
----------------------------

Bütün ürünlerin D.İ. maliyeti bu şekilde hesaplandıktan 

sonra, bütün bölümlerde kullanılan D.İ.S.'lerinin toplamı bulunur 

ve ilgili katsayılarla çarpımıarından sonra ortaya çıkan tutar, 

tüm ürünlerin toplam D.İ. maliyetini gösterir. Burada önemli 

bir konuya değinmek yerinde olacaktır. Şöyle ki; 

Tarım işletmelerinde ücret giderleri, yakıt giderleri, 

bakım ve onarım giderleri, yem giderleri, amortismanlar v.b. 

giderler tüm işletme faaliyetlerinin dev~~lılığı için yapılmak

tadır. Burada önemli olan, D.İ.S.'lerinin belirlenmesinden ve 

ilgili katsayılarla çarpılmasından sonra kalan gider tutarları-

nın, genel üretim gideri olarak kabul edilmesidir. Çünkü, insan-

ların, makinaların ve hayvanlar~n tüm çalışma zamanları, direkt 

işçilik olarak ifade edilemez. Endirekt işçilikler G.tl.G.'leri

nin bir unsurudur. Bu nedenle, D.İ •. maliyeti dışında kalan tu

tarların, G.Ü.G. olarak düşünülmesi doğru olur. Bunu bir örnekle 

şöyle açıklayabiliriz: 

Tarım işletmesinin bir hesap dönemi içerisinde üretim a-

raçlarının çalışması için yaptığı işçilik giderleri ıso. 000.000.-

oldu[_!;unu ve toplar;ı çalır;:mn sürelerinin de 15000 saat insan gücü, 
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10000 saat makina c;ücü ve 4000 saatte hayvan gücü çalışmasının 

oldu~;unu kabul edelim. 

Puvantuj ve zı::.mun kartlarından belirlenen D.İ.S'leri de 

şöyledir: 

İnsan gücü 10000 D.İ.S., makina gücü 5000 D.İ.S., hayvan gücü de 

lOÖO'D.İ.S.'dir. Katsayıların da daha önce belirlediğimiz gibi 

olduğunu kabul edelim. Buna göre D.İ.s. maliyetleri şöyle ola

caktır: 

İnsan (}ücü D.İ. hlaliyeti: 10000 D.İ.S.X 2~000.- = 20.000.000.-

Makina Gücü D.İ.. Maliyeti: 5000 D.İ.S.X 14.000.- = 70.000.000.

Hayvan Gücü D.İ.. Maliyeti: 1000 D.İ.S.X 2.500.- = 2.500.000.-

Toplam D.İ~. Maliyeti 92.500.000.-

Toplam D.İ. maliyeti bulunduktan sonra, üretim araçları-

nın çalışması için yapılanişçilik toplamından D.İ. maliyetle ri 

çıkartılır ve kalan tutar G.ü.G. olarak kabul edilir ve Diğer_ 

G.ü.G.'ne ilave edilir. Şöyle ki; 

Üretim Araçları İçin Yapılan İşç. 

Toplam Doİo Maliyeti (-) 

G.ü.G. Olarak Kabul Edilen İşçilikl. 

: 1so.ooo.ooo.-
. . 92.500.000.-

87.500.000.-
------------------------------

ç.ü.G. olarak kabul edilen bu tutarın, G.ü.G. kalemleri 

arasında yer alması gerekir. 

Tarım i0letmelerinde işçilikler, sadece işletme i

çinden sağlanamaz. İşletme gereksinim duyduğunda dışarıdan da 

işgücü sağlama yoluna gider. Dışarıdan saj.i;lanan bu işgiiçlerinin 

J.e, dir·ekt 

işçiliklere dahll edil~elidir. 
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B- Endirekt İşçilik Giderleri 

"Direkt iı;.ıçilik giderleri dıçındo. kalan ve üretilen 

ürünlere doğrudan doğruya yüklenemeyen işçilik giderlerine, en

direkt işçilik giderleri denir"(54). 

Endirekt işçilik giderleri, G.ü.G.'nin bir unsurudur. 

Endirekt işçilikler, yardımcı ve yönetici işçilik di~ ikiye 

ikiye ayrılır. 

Yardımcı işçilikler; tamir, bakım, temizlik v.b. işçilik 

giderlerinden oluşur. 

Yönetici işçilikler; üretim faaliyetlerini yöneten şef, 

gözlemci, ustabaşı gibi kişilere ödenen ücretlerdir. 

Direkt işçilere normal ücretleri dışında ödenen türlü ya

sal ya da ihtiyari ücret ekıeri de genel olarak endirekt işçi

lik sayılıp, G.ü.G.'ne devredilir ve üretime bu k~naldan yük-

lenir. Hafta, bayram tatili, yıllık izin ücretleri ile fazla 

mesai, vardiya ya da ağır işçilik ücret farkları, ikramiyeler, 

çocuk zamları ve çeşitli primler de, G.ü.G. unsurlarına birer 

örnek oluşturur(55). 

~.3. Genel Üretim Giderleri 

A- Tanımı ve Özellikleri 

Genel üretim giderleri, direkt hammadde ve direkt 

işçilik dışında kalan (satış ve yönetim giderleri hariç), tüm 

(54) Nasuhi BURSAL, Maliyet Muhasebesi, İlkeler ve Uygulamalar, 
VII.B., (İstanbul: Ar Basım Yayım ve Dağıtım A.~., 1983), 

s.l33. 

(55) UsTUN, s.245t 



üretim giderlerini içerir(56). 

Genel üretim Giderleri, 
,. 

olmayan, fakat üretimin sürdürülebilmesi için zorunlu olan gi-

derlerden oluşur(57)~. 

Endirekt işçilik, endirekt hammadde ve malzeme, aydın-

latma, ısıtma, havalandırma, enerji giderleri, yakıt giderleri, 

binaların, hayvanların, ağaçların, makinaların, araçların, ara-

zilerin, yolların, tesislerin amortisman giderleri, kiralar, 

bakım ve onarım giderleri, üretimde kullanılan sabit kıymetlerin 

vergi, resim, harç, sigorta giderleri v.b. giderler, genel üre-

tim giderlerini oluştururlar. 

Genel üretim giderleri; üretimle ilişkileri bakımından, 

değişken, sabit ve yarı değişken olarak sınıflandırılabilir(58). 

Değişken üretim g~derleri, üretim hacmindeki değişme

lerle orantılı olarak değişen giderlerdir. Sabit genel üretim 

giderleri ise, üretim hacmindeki değişmelerden hiç etkilenmeyen 

giderlerdir. Yarı değişken üretim giderleri de, üretim hacmin

deki değişmelerle orantılı olarak değişmeyen giderlerdir~ 

B~yle bir gider ayırımı, genellikle y~neticilerin tanım

larına ve işletmelerin faaliyetine bağlıdır. Bununla birlikte 

birim üretim maliyeti, faaliyet hacmindeki değişmelerden etki-· 

lenir ve önemli ölçüde dalgalanma gösterir(59). 

---------------------------( 56) james A. CASHIN-Ralph S .POLilviEN, Co.st Accountins, (Tokyo: 
Mc Graw-Hill Inte:rnational Book Company, 1981), s.l20. 

(57) ÜSTÜN, SnJ19. 

(58) CASHIN-POLIMEN, s.l20. 

(59) CASlliN-~OLIMEN, s.l20-121. 
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G.ü.G. başlıca şu özelliklere sahiptir(60); 

i- Bu giderlerle ürünler arasında doğrudan doğruya bir 

ilişki yoktur, 

ii- Bu gider grubu; benzeşik olmayan, birbirinden çok 

farklı nitelikte birçok giderin birleşmesi ile oluşur. Bunla

rın bir kısmı sabit bir kısmı da değişken giderlerdir, 

iii- Bu giderlerin bir kısmı zaman içinde düzensiz bir 

gelişme gösterir; bazı aylar çok az tutarda, bazı aylar ise ol

dukça fazla tutarda oluşur, 

iv- Bu giderlerin bir kısmının kesin tutarları, ancak 

yıl sonunda belli olur, 

v-Yıllık tutarları belli olan bazı G.U.G.'nin bir kıs

mının, maliyetlere yüklenmesi istenmeyebilir, fakat bu kısmın 

ne kadar oldu[;u ancak yıl sonunda anlaşılabilir. Üretimde kul

lanılmayan makinalara ilişkin amortisman giderleri gibi. 

G.Ü.G. 'nin bu özellikleri nedeniyle, aylık fiili tutar

larının temel alınarak, aşağıdaki sonuçları, saelıklı bir bi

çimde belirlemesi olanaksızdır: 

i- Kısa dönemli gider hesapları, 

ii• Kısa dönemler için stok de~erle~eleri, 

iii- Kısa dönemler için kar ya da zarar hesapları. 

Bu durum karşısında, ya kısa dönemli hesap yapmaktan vaz

geçip, yıl sonundaki kesin sonuçları beklemek gerekecek; ya da 

G.ü.G. 'ne ilişkin fiili ral\:amlar yerine, tahmini rakamları kul

lanmak yoluna gidilmesi gerekecektir. 

(60) BURSAL, s.l73. 
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B- Genel Üretim Gider Unsurları 

G.ü. G. ; e.ndirekt hammadde, endirekt ü}çilik ve tüm 

öteki endirekt giderler olmak üzere üç unsurdan oluşur(61). 

ı.) Endirekt Hammadde ve Malzeme Giderleri 

Bu giderleri daha önce de belirttiğimiz gibi, 

yardımcı madde ve işletme malzemeleri olarak iki grupta topla

yabiliriz. Yardımcı maddeler; nihai ürünleri oluşturmazlar, fa

kat direkt hammaddelerin nihai ürün haline dönüşmelerine yar

dımcı olurlar. Bunlara örnek olarak; çeşitli ilaçları, gübrele

ri, tuzları v.b. gösterebiliriz. İşletme malzemeleri ise, üretim 

sırasında tUketilen ya da kullanılan, fakat ürünün temel yapı

sın: girmeyen malzemelerdir. Bunlara örnek olarak da; makina 

yağlarını, yedek parçaları, çapa, orak, tırmık gibi araç ve 

gereçler ile ambalaj malzemelerini gösterebiliriz .. 

2.) Endirekt İşçilik Giderleri 

Fazla çalışma primleri,, boş zaman işçilikleri, 

kıdem tazminatları, yıllık ilcramiye ve izin ücretleri, gözlem

ci ücretleri, bekçi ücretleri, sasyol sigorta primleri işveren 

hissesi, yenileme ve düzeltme işçiliği v.b. işçilikler, endi

rekt işçilikleri oluştururlar. 

3.) Öteki Genel Üretim Giderleri 

Bu grupta yer alan G.ü.G. , çeçitli unsurlardan 

oluşmaktadır. Bunları kendi aralarında sınıflandırc.rak, şöylece 

sıralayabiliriz: 

i- Sabit kıymetlerin amortisman giderleri; arazi amor-

(61) ÜSTUN, s.320. 
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Tarımsal Urutimin, buzen alpuriı} Uzorlrıo yupılulıllcıco[il 

göz önünde lıulundurulduı'~unda, göriileceEi gibi, uipurü..ı maliye

ti sisteminin tarım sektöünde uyeulama alanı bulacağı kolaylık

la anlaşılır. Ayrıca tarım sektöründe üretilen ürünlerin çok 

farklı olmas.ı ve herbirinin aynı emek ve yetenek kullanımını 

gerektirmesi ned~niyle de sipariş maliyeti sistemi, tarım sek

töründe kolayca kullanılabilir. 

Yine üretim faaliyetinin niteliğine göre sınıflandırılan 

maliyet sistemlerinden safha maliyeti sistemi, her bir sipariş 

maliyetinin araştırılmasından çok, üretim maliyetinin belirli 

bir zaman içinde, bir ya da daha fazla üretim bölümünde belir

lendiği endüstrilerde kullanılır. Her safhada o döneme ilişkin 

birim UrUn maliyeti, maliyet giderlerinin toplanıp o dönem i

çinde üretilen ürünlerin toplamına bölünerek belirlenir. 

Tarım işletmelerinin bütün özelliklerini göz önüne ala

cak olursak, gerçek maliyeti gösteren safha maliyeti sistemi, 

tarım işletmelerinde uygulanabilir. Bu sistem daha çok, sürek

li olarak aynı tür ürünleri kitle halinde üreten tarım işlet

melerinde kullanılabilir. 

Maliyetlerin niteliğine göre sınıflandırılan maliyetlema 

sistemlerinden gerçek maliyet sistemi, fiili ya da tarihi ma

liyet sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu sistemde mali

yetler, üretim faaliyetleri sırasında ya da sonunda belirle

nir. Çoğu kez faaliyetler tamamlanıncaya dek yararlı olamazlar. 

Önceden saptanan ya da ileriye dönük maliyetleme sistem

lerinden birini oluşturan standart maliyet sisteminde, üretim 

maliyetlerinin olmaı::ıı gereken tutarı belirlenmeye çalışılır. 

Bir işletmede bell~ bir aşamada ve belli koşullar altında ger-



standart maliyctlc!'l oluşturur. Tarı::ı sektörün:.in genellilcJe do{~a 

koşullarının sık sıl: de~işrnesi nedeniyle, standart maliyetierin 

tarım sektöründe her zarnan için kolayca uygulanamayacağını söy-

leyebiliriz. Bu sistem ancak normal koşullar altında (doğa ko

şullarının anormal şekilde değişmemesi durumunda) tarım sektö-

ründe uygulanabilir. 

Önceden saptanan ya da ileriye dönük maliyetierne sistem-

lerinden birini oluşturan tahmini maliyet sisteminde de, mali-

yetJ.erin geleeelete ne olacağı, uzmanlar tarafından önceden tah-

mini olarak belirlenir. Bu sistem de, doğa koşulları ancak nar-

mal seyrettiği zaman, tarım işletmelerinde uygulama alanı bula-

bilir o 

Maliyet kavramına verilen anlam ve genişlik derecesine 

göre sınıflandırılan maliyet sistemlerinden tam maliyet sisteminin 

değişken maliyet sistemine göre, uygulama olanağı daha fazladır. 

Çünkü; tam maliyet sisteminde, maliyetierin tümü birim maliyet

lere yüklendiğinden, stol~lara yansımaktadır. Buna karşın, değiş-

ken maliyet sisteminde, sabit genel üretim giderleri, dönem gi

derleri olarak kabul edildiğinder" stoklara yansımamış oluro Tüm 

maliyetlerin, birim maliyetlerce içerilmediği_değişken maliyet 

sisteminin tarım is;letmelerinde uygulama olasılığı çok düşüktür. 

Bu durumda r,örülüyor ki; yukarıda açıklamaya çalıştıj_tımız 

ve tarım is.;let:J.~ler~:.. açı~~ından de;~erlendirdi(;imiz maliyet sis-

temlerirıden ancal-:: bir ı~açı tarım .sektöründe l..lygulama olana{:ı bu-

la bilme le te dir. 

Biz bu çalışmamızda, bu maliyet sistemlerinden tahmini 

maliyet sistemini tB..ı11 ma.li,-y.:;t esas.ı...a.::::. dayt.:.lı olarak ve sipari.ş 

maliyeti ile uyfulayaca~ız. 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

TARIM İŞLETmELERİNDE TAHMİNİ MALİYET MUHASEBESİ 

SİSTEMİNİN KURUllv~SI 

I- TAHMİNİ r.:~LİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN TANITIMI, ÖNEMİ VE 

TARIM İŞLETMELERİ AÇIS,INDAN DEGERLENDİRİLMESİ 

S.l. Tanıtımı ve Önemi 

Tahmini maliyetleri, işletmelerin üretimden önce, üretim 

ile ilgili maliyet unsurlarının belirlenmesi biçiminde tanımla-

ya bil i riz ( 62). 

Tahmini maliyetler, bazen bir takım çevrelerce formül ya 

da reçete maliyetleri olarak da tanımlanmaktadır(63). 

Tahmini maliyetleri, daha önceden yapılmış tahminler o-

---------------------------(62) Mehmet UHAGUN, Maliyet Muhasebesi, Mali Raporla:ı:;, (Ankara: 
Mam Matbaacılık Koll. Şti., 1972), fil.Jl,. 

(63) Tuğrul TÜFEKÇİOGLU, Standart r.~aliyetler ve Türkiye'de 
Uygulanması,. (Ankara: Sevinç Matbaası, 1972)~ .s.5. 
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larak da ifade edebiliriz. Örneğin; üretilmekte olan bir ürü

nün ne kadar hammadde kullanımını gerektireceği ve bu hammad

denin maliyetinin ne olacağı önceden tahmin ed,ilebilir. 

Tahmini maliyet muhasebesi sistemi, tahimini ve fiili 

maliyetierin karşılaştırılmasına olanak sa~layan bir sistemdir. 

Bu karşılaştırma; toplam maliyetler, maliye.t unsurları, bölüm 

maliyetleri ya da herhangi bir kısım maliyetler ile yapılabilir. 

E~er; toplam maliyetin analizi isteniyorsa, sadece üretim hesa

bının ele alınması yeterlidir •. Bütün maliyet unusurlarının ayrı 

ayrı karşılaştırılması isteniyorsa, yine bu sistemle karşılaş~ 

tırılabilir. Örneğin; üretilmekte olan bir tahılın, ne kadar 

hammadde, ne kadar işçilik, ne kadar yardımcı madde kullanımını 

gerektireceC;ini ve bunların satış fiyatının ne olabileceğini 

tahmin ed.ebiliriz. Ancak; maliyet tahmini yapacak kişinin, ma

liyet muhasebesini iyi bilmesi, ilgili alanda teknik bilgiye sa

hip olması, piyasa koşullarını bilmesi ve çeşitli araştırma tek

niklerinden yararlanması gerekmektedir. 

Hammaddenin tahmini fiyatının saptanması; istenilen ham

maddenin piyasada bulunmaması nedeniyle oldukça zor olabilir. 

Bu tahmini fiyatlar, ancak ticaret ve günlük gazetelerden, ti

caret borsalarından fiili maliyetierin sorulması ve elde edil

mesi suretiyle saptanabilir. 

Öte yandan tahmini işçilik maliyetinin belirlenmesi, 

tahmini hammadde maliyetinin belirlenmesinden daha da güçtür. 

Çünkü; işçililüerin her birim ürüne göre ayrı ayrı hesaplanma

sı gerekmektedir. Özellikle; tarım işletmelerinde, değişik iş

güçlerinin (insan gücü, makina gücü, hayvan gücü) kullanılması1 
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tahmini işçilik maliyetlerinin belirlenınesini daha da güçleş

tirmektedir. 

öte yandan G.Ü.G., bilindi~i gibi önceden belirlenen yUk

leme oranlırıyla ürünlere yansıtılmaktadır. 

Direkt hannnadde ile direkt işçiliklerin tahmini tutarla

rının saptanması son derece güçtür. Bu nedenle; tahmini maliyet 

sisteminde, birçok yöntem kullanılmaktadır. Bazı işletmeler, bu 

sistemle maliyet çıkarınakla birlikte; sadece G.ü.G.'ni ve da

ğıtılacak gider oranını tahmini olarak saptamaktadırlar(64). 

Tahmini maliyet muhasebesi sistemi, uygulandığı işletme

lerde sağladığı şu kolaylıklar açısından önem taşır(65): 

i- İşletmenin maliyet kontrol ve analizlerinin yapıl-

masına olanak sağlar, 

olanağı sağlar, 

iii- Tahmini maliyetlerle, fiili maliyetierin karşılaş

tırılmasına olanak sağlar~ 

iv- Satış maliyeti rakamları, envanter sayımı yapılma

dan da bulunabilir. Belirli dönemlerde yapılacak envanter sayım

ları ise, tahmini ma+iyGtlerin doğruluğunu kesinleştirir ya da 

değiştirilmesine olanak sa~lar, 

v- Maliyetierin çıkarılmasına ilişkin bilgiler hazır 

olduğundan, öteki sistemle:ce oranla daha ekonomiktir. 

(64) URAGUN, s.32. 

( 65) URAGUN, s. 31-32. 
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~.2. Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Tarım İşletme

leri Açı::nndo.n Dcnerlendirilmcn:I. 

Daha önçeki konularda da belirtildiği gibi, tarım iş

letmeleri; üretilen ürünler, giderler ve gelirleri bakımından 

öteki sektörlerdeki işletmelere göre farklı özelliklere sahiptir. 

Tarım işletmeleri, üretimlerini genellikle büyük kütleler halin

de, unuz dönemler içerisinde, büyUk alanlar üzerinde, çeşitli 

iş güçlerinden yararlanarak sürdürmeye çalışırlar. Bu işletme

lerde oluşan gide.rle~", her ürünün özelliğine göre değişim gös

termektedir. 

Tarım sektöründe devletin açıkladığı tarım ürünleri ta

ban fiyatları, ürünler elde edilmeden belirlenmektedir. Tarım 

işletme yöneticisi, fiili maliyetlerden yararlanarak, üreteceği 

ürünlerin mal.iyetlerini tahmini olarak belirler. Eğer; ürünü 

yetiştirmek, işletmeye tatmin edici bir kar sağlayacaksa yöne

tici o ürünü üretir. Kar sağlanmayacaksa ya da zarar edilecek 

ise, o ürünün üretiminden vazgeçilir. Tarım işletmelerinde kre

diler, üretimde önemli rol oynar. İşletmenin krediye gereksi

nim duyup duyınadığı tahmini maliyetlerden yararlanılarak belir

lenir. Şöyleki; e~er ürüııü işletmede yapılacak harorunaları kar

şılayacak yeterli kaynak mevcutsa, kredi kullanılmaz. İşletme

de yapılması planlanan gidere yetecek kadar kaynak mevcut de

ğilse, kredi kullanma yolıma gidilir. Böylece; önceden sap

tanantahmini verilere dayanarak, maliyet analizlerinin yapıl

ması olanağı elde edilmiş olur. Oysa; fiili maliyet sistemle

rinde, bu ve buna benzer bilgileri önceden elde etme olanağı 

yoktur. Bu nedenle alınan yanlış kararların telafisi de ola-

naksızlaşır. Ayrıca; tahmini maliyetleri kullanan tarım işlet-
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melerinde başarılı ve başarısız yöneticileri belirlerne olana

ğı da elde edilir .. Yöneticiler, gider tahminlerinin üstünde bir 

gider oluşumuna neden olduklarında (yangın, .sel, dolu, aşırı 

kuraklık v.b. olaeanüstü dururnlar hariç) dikkatleri çekilir ya 

da görevlerinden alınırlar. Gider tahminlerinin altında bir gi

der oluşumuna neden olduklarında ise ödüllendirilirler. Böyle

ce; yöneticilerin harcamaları daha dikkatli yapmaları sağlanır 

ve daha az maliyetle daha çok ürün üretme olanağı sağlan.ı.'nış o-

lur ( 66). 

İşte; tüm bu özellikleri nedeniyle, tarım işletmelerinde 

tahmini bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, maliyet-· 

lerin bu sistemle belirlenerek, maliyet kontrolünün sağlanması 

ve mevcut olan güçlüklerin aşılması gereği ortadadır. 

Çalışmarnızın bundan sonraki .kesiminde; çalışmarnızın bu-

raya kadarki konularını pekiştirecek, tarım işletmelerinin ö

zellikleri de göz önünde bulundurularak, tillımini verileri ve 

bütçeleri kullanacak, bunların fiili verilerle karşılaştırılme.

ları sonucunda bulunacak sapmaları (farkları) belirleyecek ve 

bu belirlemeler sonucunda elde edilecek bulguların, yönetim 

kontrol aracı olarak kullanılması ile rnaliyetlarin indirgen-

mesine olanale verecek, tahmini bir maliyet muhasebesi sistemini 

kurmaya çalışacağız. Daha sonra da, kurduğumuz tahmini maliyet 

muhasebesiyle ilgili uygulamalar yapacağız. 

(66) Bu bilgiler, 14.5.1990 tarihinde T.İ.G.M. Anadolu Tarım 
İşletmesi MUdUrlüğü'nde yapılan görüşmeler sırasında Mu-

· hasebeci Sayın Nevruz DEMİRAL ve Muhasebe Yardımcısı Sa
yın Erhan SEYHAN'dan alınrhıçtır. 
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II- TAHirvl ü;LE'l'IıllnJBHİNDE TAHJı.ÜNİ MALİYET NIUHASlmESİ SİSTEl\TİHİN 

Çalışmamızın bu kesiminde, kuracağımız tahmini maliyet mu

hasebesi sistemine ilişkin kr~yı t düzeninin kurulması, G. Ü. G. 

talımini yiikleme oranlarının hesaplanması, belc;e .ve rapor düze-

ninin oluşturulması ile tahmini maliyet muhasebesi sistemini yü-

rütccek orc;anizasyonun kurulması gerçekleçtirilmeye çalıçıla-

caktır. Daha sonra çalışmamızın üçüncü bölümünde sistemin bir 

parçasını oluşturan bütçeler aracılığı ile maliyetler izlenecek, 

sapma analizleri yapılarak, fiili ve tahmini maliyetler arasın-

daki farklar belirlenecek ve kurduğumuz sistemde kullandığımız 

yönteme göre maliyetler belirlenerek kar ya da zarar saptanacak 

ve elde edilen bilgiler, yönetim kontrol aracı olarak kullanıl-

maya hazır bir hale getirilecektir. 

§.ı. Kayıt Düzeninin Kurulması 

Tarım işletmelerinde kayıt düzeninin kurulması, dört 

aşamada gerçekleşecektir. Bu aşamaları.; hesap planının hazır-

lanması, maliyet muhasebesi hesaplarının işleyişine ilişkin a-

çıklamalar, muhasebe lo.yıtları ile giderlerin ve maliyetierin 

ana hesaplardaki akışı tablosu oluşturur. 

A- Hesap Planının Hazırlanması 

"Hesap planlar·ı, işletmelerde hesap işleri organizas

yonunun, başka bir deyi~ıle, muhasebe sisteminin temel taşları 

dır. Hesap planlarında yer alan ana ve yardımcı hesapların ge-

nel hatlarıyla da olsa incelenmesi, işletmenin muhasebe siste-

mi hakkında bilgi verir. Belirli bir sektörde muhasebe sis-

temi incelenirl\en, uygun bir heoap planı ö:r~ne[;i vermek genel 
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bir uygulmrıuuır"(67). 

Çalışmamızın bu kesiminde, önce gider heaupları sınıflan

dırılacak, daha sonra hesap planında yer alan hesaplar kodlana

cak ve tarım işletmeleri için örnek bir hesap planı dlizenlene-

cektir. 

ı.) Gider Hesaplarının Sınıflandırılması 

"Gider ve maliyetierin amaca yönelik sistematik 

bir düzen içerisinde izlenebilmesi, buna uygun bir hesap planı

nın varlığını zorunlu kılar. Hesap planının hazırlanmasında ya-

pılacak ilk iş, gider hesaplarının sınıflandırılmasıdır. Gider 

hesapları, çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir"(68). 

Biz, bu çalışmamızda kuracağımız tahmini maliyet muhase

besi sistemi için hazırlayacağımız hesap planında tarım işletme

lerinin özelliklerini de göz önüne alarak, giderleri şu şekilde 

sınıflandırmayı uygun gördük: 

a- Üretilen Ürünlerle Bağlantılarına Göre 

Sınıflandırma 

Böyle bir sınıflandırmada başlıca şu iki ana 

gider hesabı sözkonusu olur: 

i- Direkt Giderler, 

ii- Endirekt Giderler. 

(67) Yılmaz BENLİGİRAY, İhtisas Muhasebeleri, (Esldşehir: 

Teksir Blirosu, And. ü., İ.İ.B.F., 1987), s.219-220. 

( 68) KAiri.İl BÜYÜKh'lİRZA, 11f,'Ialiyet Muhasebesi Sü~teminin Kurulması" 
L'lALİYET MUHASlmESİ_, (Ankara: Metelcsan Ltd. Şti. Baskı Tesis
leri, And. ü. Ye.yinJarJ., No:7J, A.Ö 9 li\ Yayı.nlo,r;ı, 1Jo;20, 
1987), s.284. 
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Ancuk bu hurıaplu:ı:·, hurncn hiç bir zo.rnun yulnız lcu..l1ı..mıl

maz. Hammadde giderlerinin direkt gider ni teli[;indelci kısmı; 

"Direkt Hammadde Giderleri" işçilik giderlerinin direkt gider 
~~~~~~~~~~~~~----' 

nitel:i.cindeki kısmı; "Direkt İşçilik Giderleri" hesapları ile 

temsil edilir. Geri kalan giderler ise, "Genel Üretim Giderleri" 

hesabını oluşturur ki, bunlar; endirelct giderleri içerir. 

b- Gider Merkezleri Sınıflandırılması 

Üretim ile ilgili başlıca gider merkezleri, 

temelde şu iki grupta toplanabilir: 

i- Ana Gider Merkezleri (Ana Üretim Yerleri) 

ii- Yardımcı Gider Merkezleri (Yardımcı Üretim ve Hiz-

met Yerleri). 

İşletmede ,tahmini maliyet sistemi uygulanacaksa, bu sis

temde hesap planının; gider hesaplarının yanında, fiili ve tah

mini giderler arasındaki farkların kaydedileceği "Sapma Hesap

ları" (fark hesapları)nı da içermesi gerekmektedir. Ayrıca; 

tahmini tutarların yansıtılması için de. nyar:ı.sı tma Hesapları 11 nın 

hesap planında yer alması gerekir. 

2.) Hesapların Kodlanması 

Gider hesaplarının hesap planındaki sınıflan-

dırma işlemleri, yukarıdaki biçimde tamamlandıktan sonra, sıra 

~n çalışmalarla elde edilmiş bilgilerin ışığı altında, açılması 

gereken tüm gider hesapJ.arı.nın bu çerçeve içerisine yerleşti

rilmesine ve her bir hesaba ayrı bir ko.d numarasinın verilmesi

ne gelmektedj_r. Bu amaçla yapılacak ilk işi, işletmenin genel 

muhasebe hesap nuınarale.rı .. ile kullanılacak boı::;ı numara blokla-

rının belirlenmesj. olucıturur. 
oJ;, 
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Tarım içietmeleri için hazırladı~ımız hesap planında yer 

alan muhasebe hesaplarının kodlanması; hesap planı ile birlikte 

çalışmamızın ekler kısmında, (Ek-l)'de sunulmuştur. 

3.) Örnek Hesap Planı 

Çalıçmamızın bu kes:Lminde, tarım içietmeleri i-

çin, muhasebe sistemlerinin özellikleri d göz önünde tutularak, 

tüm t;ereksinimlerine cevap verebilecek tekdüzen bir hesap planı 

hazırlanmıştır. Hazırlanan hesap planını, çalışmamızda gereksiz 

yere sayfa adedini çoğaltınamak ve okuyucuların dikkatlerini da

ğıt:;ıainak amacıyla, çalışmamızın ekieri kısmında, (Ek-l)'de sun-

duk. 

B- Maliyet r.n:uhasebesi Hesaplarının İşleyişine İlişkin 

Açıklamalar, Muhasebe Kayıtları ile Giderlerin ve 

Maliyetierin Ana Hesaplardaki Akışı Tablosu 

Çalışmamızın bu kesiminde, kuracağımız sistemde yer 

alacak olan maliyet muhasebesi hesaplarının akışını anlatmaya ça

lışaca~ız. Önce; hesapları, tarım işletmelerinde maliyetierin a

kışına_göre açıklayacağız ve daha sonra muhasebe kayıtlarının 

nasıl yapılacağına de~ineceğiz. 

Daha sonra da bu açJ.klamalar ve muhasebe kayıtları para-

lelinde, Giderlerin ve Maliyetierin Ana Hesaplardaki Akışı Tab-

losunu şematik olarak ortaya koyacağız. (TABLO-l-l ve 1-2). 

ı.) Maliyet M~§.sebesi Hesaplarının İşleyiışine İliş

kin Acıkl§'~:-.ı~;Lar ve :Mulıase be Kayıtları 

Tarım işle-cmelerinde, üretirnin ilk aşamasında 

Direkt Hammadde, E_ndirekt Ham_rıı.adde. ve İşletme I.Ialzemesi satın 
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alın.J.ıkça, alıç; maliyeti ile Direkt Hammadde Stokları, Endirekt 

Hammadde Stokları ve İç;letme Ivblzemesi Stokları Hesaplarına borç; 

Kasa, Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar v.b. heoaplara da alacak 

yazılmak suretiyle şu şekilde muhasebeleştirilir(69) • 

. . 1 . . 1 . ... 

150- DİREKT HAMMADDE S'rOKLARI HS. XXX 
Ol- Bitkisel Üretim Dir. Ham. Stok. xx. 
02- Hayvancılık ür. Dir. Ham. Stok. x:c 

03- Tarım Sanat. Dir. I-Iam. Stok. xx 
09- Diğerleri xx 

151- ENDİREKT HAIJIIVLADDE STOKLARI HS. 
Ol- Gübreler 
02- Yemler 
03- Çeşitli İlaçlar 

09- Diğerleri 

152- İŞIJETl\!E liiAI,ZEMESİ STOKLARI HS. 
Ol- Yakıtlar 

02- Ambala~ T.Ialzemesi 
03- Araç, Gereç ve El Aletleri 
04- Likid Gazlar 
05- Madeni Ya~lar 
06- Kırtasiye Malzemeleri 
07- Temizlik Malzemeleri 
08- Çay Ocağı liialzemeleri 

09- Sa~lık Malzemeleri 

100- KASA HS. 

xx 

xx 
xx 
xx 
xx 

xx: 

xx 
xx 
xx 

330- GERÇEK VI~ TÜZEL Kİ§İLEHE 
BORÇLAR HS. 

ll 

XXX 

:XXX 

x:xx 

XXX 

Direkt işçilikler ve G.Ü.G (endirekt İşçilikler); ödeme 

ve borçlanma ya da tahakkuk biçiminde yapıldıkça, bu adı geçen 

hesaplar borçlandırılır ve Kasa, Ödenecek Borçlar, Tahakkuk 

(69) ÜSTÜN, s.ll9. 
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EtmiQ ÜcretJ.er, Di{'>;er Borçlar v. b. hesaplur da alacaklanclırılJ.r 

ve şu s;:elcilde muhasebeleştirilir: 

----------- .. 1 . . 1 . ... 
720- DiREKT İ~ÇİLİK GİDERLERİ HS. 

Ol- İnsan Gücü 
02- Makina Gücü 
OJ- Hayvan Gücü 

730- GENEL ÜRETİM GİDERiıi!;Rİ HS. 

03- Endirekt İşçilik Giderleri 

100- KASA HS. 

xx 
:cx 

xx 

xx 

439- DİGER BORÇLAR HSo 
n 

y""r:.r""'r 
.ıi .. lU~ 

XXX 

XXX 

XX.ı'C 

Endirekt Hammadde,- içletme malzemesi ve endirelct işçilik-

ler dışında kalan genel üretim giderleri ile ilgili muhasebe ka-

yıtları da şu şekilde düşülür: 

.. 1 . . 1 . ... 

730- GENEL ÜRETİM GİDEHJJERİ ES. 

04- Amortisman Giderleri xx 

250- 1iiADDİ DUllAN V ARLIKLARDıT 

.lü.:ORTİSiiLAl'iTiıARI HS. 

01- Yerüstü Düzenlerinin 
Amortismanları ::cc 

02- Yeraltı Düzenlerinin 
Amortismanları xx 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ll 

730- GEI-f..jL ÜRE1'İI.I GİDEEI:EIÜ HS. 

09- Di~er Genel Üretim Giderleri 

100- KASA HS. 

xx 

439- Dİ GER BORÇLAR I-IS. 

ll 

x:x.x 

xx:x 

XXX 

Yukarıdaki işlemler, Giderleri ve maliyetierin ana he-
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sapıardald akı:;:ıı tablosunda, (1) numaralı ok1ar1a gösterilmiç>-

tir. 

I:To.liyct dönemi som;tnda, o dö.nemde tiretirnde lcullo.nılap 

tüketilen direJ.ct ho.rıtE1addenin (tohumluklar, spermo.lar, süt v. b) 

parasal tutarı, Direkt Hammadde Stokları Hs'na alacak; Direkt 

Hammadde Giderle:ri Hs'na borç yazılır. Aynı üretim dönemi i-

çerisinde kullo.nılan endirekt hammadde ve içletme malzemesi 

tutarları da, ilgili stok hesaplarına alacak ynzılırken, sndi

rekt hammadde ile işletme malzemesinden oluşan Genel Üretim 

Giderleri Hs'na da borç yazılır. Bu işlemlere ilişkin muhasebe 

kayıtları şu çekilde dliçlillir: 

•. 1 . . 1 •.•• 

710- DİREKT HAldiviADDE GİDEHLEHİ HS. 

Ol- Bitkisel Üretim. Dir. Hammad. xx 
02- Hayvancılık.Ür. Dir. Hammad. xx 
03- Tarım Sanat. Ür. Dir. Hammad. xx 
09- Diğerleri 

730- GENEiı ÜRETİM GİDEHIJERİ HS 

Ol- Endirekt Hammadde Giderleri 
02- İşletme Malzernesi Giderleri 

xx 
xx 

150- DİREKT I-I.AJI!Il1,IADDE STOKL.HS. 

Ol- Bitkisel Ur. Dir. 
Hammadde Stokları xx: 

.02- Hay. ür. Dir. Ham-

madde Stokları xx 
03- Tarım Sanat. Dir. 

Hammadde Stokları .xx 

09- Diğerleri Y~~ 

151- EI·JDİREı~KT HAiilMAD .. STOK. HS., 

Ol- Gübreler 

• • • • • • • • • • • • • • • • • Q o • p 

152- İŞI~ETi\IE I'.'LALZEMESİ STOKaiS. 

01- Yakıtlar xx 

rr•.,··················~o 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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Bu kayıttaki işlemler, e;iderlerin ve rnaliyetlerin ana 

hesaplardaki akışı tablosunda, (2) nolu oklarla gösterilmiştir. 

Endirekt hammadde ile işletme malzemesi dı;}ında kalan 

genel üretim ciderleri; kiralar, ısıtma, aydınlatma, sigorta 

primleri, yönetici işçilik v.b. kayıtlarla, direk~ işçiliklere 

ilişkin kayıtlar, yapıldığında, maliyet döneminin tüm üretim 

giderleri gider hesaplarında toplanmış olmaktadır. Daha sonra 

yapılan bütçeler, tablolar v .• b. tahminsel belgelerden yararla-

nılarak; Yansıtma Hesapları, tahmini maliyetler üzerinden a-

1acaklandırılırken, Üretim Hs. - Yarı Ürünler Hs. borçlan

_dırılır. Bu kayıt da, dönem içinde şöyle düşülür: 

.. / .. 1 . ... 

160- ÜRETİLI HS. - YARI ÜRÜNJJER HS. 
Ol- Ürün Stokları xx 
02- Yan Urun Stokları· 
OJ- Yarı Ürün Stokları 

09- Diğerleri 

711- DİREKT 

HS. 

721- DİREKT 

I-IS. 

xx 
xx 

HAlilMADDE 

İŞÇİLİK 

XXX 

·GİD. YA1JSI1'1'~\ 

GİD.. _ YANSITidA 

731- GENEL ÜRETİM GİDERIJ~Rİ 

Y.Al\TSITMA HS. 
" 

XXX 

XXX 

Bu l::ay}..t giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki 

akışı tablos·unda, ( 3) nolu oklarla gösterilmiştir. 

Üretim ve Yarı Url:i.nler Hesabında toplanan tal1mini mali-

yetler; daha sonra ürün stokları, Yan Ürün Stokları ve Yarı 

Ürün Stokları Ho.' larına aktarılır. Bu kayıt d~,, şöyle düşü-

li.ir: 
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•• / •• 1 ••• . 
170- Ül~ÜN STOKI,J\.IU rrs. 

Ol- Bitkisel Ürünler 
02- IlayvancıJ.ılc. Ü:rUnJ.cri 
03- Tarım Sanatları ÜrUnle:ri 
09- Diğerleri 

171- YAN U'RÜN STOIIT,ARI HS. 
Ol- Bitkisel Yan Ürünler 
02- Hayvancılık Yan Ürünleri 

03- Tarım Sanatları Yan Ürünler 
09- Diğerleri 

172- YARI ÜRÜN STOKLARI HS. 
Ol- Bitkisel 
02- Hayvancılık 

03- Tarım Sanatları 

09- Diğerleri 

xx 

X..."'C 

xx 
Y..:X: 

xx 
xx 
xx 
xx 

xx 

xx 

xx 
xx 

XXX 

Y..:X:X 

XXX 

160- ÜFiETİM HS. - YARI ÜRÜNLER HS. 
Ol- Ürün Stokları Y..:x: 

02- Yan Ürün Stokları x .. "'C 

03- Yarı Ürün Stokları xx 
09- Diğerleri xx 

ll 

XY.X 

Bu l::ayı t, giderlerin ve maliye tl erin ana hesaplardaki 

akışı tablosunda, (4) nolu oklarla gösterilmiçtir. 

"Üretimin her üç aç:;amasında da, maliyetierin hala tüken-

memiş maliyetler olarak kabul edildi~ini belirtmeliyiz. Mali-

yetlerin akıçını izlemek amacıyla kullanılan, Direkt Ha111'11adde, 

Endirekt Hammadde ve İşletme Stokları Hesapları birer stok he

sabıdır. Üretimi tamamlanan ürünler, müşterilere gönderilineeye 

ya da satılıncaya dek, bu maliyetler tükenmiş sayılmazlar. Baş-

ka bir deyişle; nihai ürünler, müşterilere satıldıklaranda, ma-

liyetler de tül:cnmiç sayJ.lıı~ ve :m.aliyetler Satılan Ürünlerin Ma-

liyeti olarak adlandır:ı.lcn bir çeşit gider hesabına ol\:to.rılı:r''(70) o 

-----------------· ---
(70) ÜSTÜN, s.llOo 
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Yani; Ürün Stokları Hesabı, Yan Ürün Stokları Hesabı ve 

Yarı lİrün Stol:ları Hasaplarının borcuna gelen tahmini maliyetler, 

ürtinlerin satılınaları sonucunda, Satılan Ürünlerin Lialiyeti He-

sabımı aktarılır. Bu lco.yJ.t au (}ekilde düç:ülür: 

•. 1 •. 1 .... 

600- SATIIjAlJ ÜRÜlJI,ERİN I1'U~LİYETİ HS. 
Ol- İşletme İçi ür. Sat. Mal. xx 
02- Yurtiçi ür •. Satış. Maliy. XJC 

03- Yurtdışı ür. Sat. Maliyeti xx 
04- İşletme İçi Yan Ür. Sat. M. xx 
05- Yurtiçi Yan ür. Sat. Mal. xx 
06- Yurtdışı Yan ür. Sat. Mal. xx 
07- İşl .. İçi Yarı ür. Sat. Mal. xx. 
08- Yurtiçi Yarı ür. Sat. Mal. xx 
09- Yurtdışı Yarı Ür. Sat. Nal. xx 

170- ÜRÜN STOKLARI HS. 
Ol- Bitkisel Ürünler 
02- Hayvancılık ür. 
OJ- Tar. Sanat. ür. 
09- Di[;erleri 

171- YAE ÜRÜN STOKIARI HS. 
Ol- Bitkisel Yan ür. 
02- Hay. Yan Ürünler 
03- Tar. Sanat. Y.Ü. 
09- Diğerleri 

xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 

xx 

172- YARI ÜHÜN STOKTARI BS. 
01- Bitk. Yarı Ürün. xx 
02- Hay.Yarı Ürünler xx 
OJ- Tar. San. Yarı.ü xx 
09- Diğerleri xx 

ll 

XXX 

XXX 

XJL"'( 

XXX 

Bu kayıt, giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki 

akışı tablosmıda, ( 5) nolu oklarla gösterilmiştir. 

Tarım işletmelerinin özellikleri nedeniyle, bu işletmelerde 
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• 
canlı hayvanlur ve a[f,açlar du, clemirbo.r] olaı·alc kabul edilmekte-

dir. Bu nedenle; bunların yarı ürün durumundan demirbaş duru

muna geçince, birer sabit varlık hesabı olan Canlı Demirbaşlar 

ve Özel TUkenrneye Tabi Varlıklar Hesaplarına alııııııaları gerek

mektedir. Yani; ertesi hesap döneminde Üretim Hs. - Yarı Ürünler 

Hs'na girişi yapılmamalıdır. Canlı hayvanların, demirbaş olarak 

kabul edi1ebilmeleri için çağ değişimlerini tamaınlamaları gere-

kir. Hayvanlarda çai1 cleC;içimi; doğumlarından canlı demirbaş ha-

line gelinceye kadar geçen sürede, bü;iümelerine paralel olarak 

kaydettikJ.eri de2er artışıdır. Bu bir nevi yeniden de~erleme ni

teliğindedir. Örneğin; sığırlarda doğan buzağının, dana ve düve 

aşamalarından eeçerek ineh: veya boC;a haline r;e1inceye kadar c;e

çen süre içerisindeki de~er artışlarıdır. Ça~ değişimlerini ta-

marrılayan canlı hayvanlar, Canlı Demirbaşlar Ile.sabına alınırlar. 

Bu hayvanıara bu aşamadan sonra ar!ıortisman ayrılabilir. Ağaçlar 

da, ancak beş ya~:;ını daldurduktan sonra der..ürbaş olarak kabul 

edi1irler ve beş ya(~ırıci.r::m sonra ainortismana tabi olurlar. Bunlar 

ile ilGili muhasebe kayıtları şu şekilde clüşüli5.r(71): 

Canlı varlık do ~~ı"munda ~...:,~.... ' yıl içerisinde şu kayıt düşülür: 

. ., 1 •• 1 •. .• 
172- YARI ÜRÜN. STOKIJARI HS. 

02- Hayvancılık Yarı Ürünleri xx 
20- Canlı Hayvanlar 

200- Sı[;ırlar 

2000- J3uzağı 

(71) Bu bilgiler, 14.5el990 tarihinde T~İ.G.E.M Anadolu Tarım 

İşletmesi Mü.dürlU(~U.' n.de yapılan görüşmeler sırasında Mu

hasebeci Sayın Ncvrti.Z DEMİRAL ve Muhasebe Yardımcısı Sa

yın Erhan SEYHAJT 7 d_,;ı,n allnm:ı,şt:ı.:r. 
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160- ÜRETİM HS. - YAlU ÜRÜlJiıim I-IS. 

03- Yarı Ürün Stakları . xx 

31- Hayv. Yarı Ürün Stokları xx 
310- Damızlılc Canlı Hay. xx 

3100- Dam. Sığırle.r xx 

31000- J3uza6;ı xx 

" 
Bu kayıt (4) nolu oklarla gösterilmişti. 

XXX 

Ertesi hesap döneminin başlangıcında çağ değişimi işle-

mi yapılır. Bu değişim sırasında canlı demirbaşlar, beş nolu 

oklarla gösterilen kayıtların yapıldı~ı sıradaki de~er üzerin

den yapılır. Çağ değişim süre sini tamamlamayanı ar, Üre tim Hs. -

Yarı Ürünler Es' na ; tamamlayanlar da, Canlı Demirbaglar Hs 'na 

kaydelirler. Bu kayıt, gu şekilde düşülür: 

ı. ı. 1 • •.•• -----------
160- ÜRETİLI HO. - YAHI ÜRÜNLER HS. 

03- Yarı Ürün Stokları 

31- Hayvancılık Yarı Ürün Stokları 
310- Damızlık Canlı Hayvanlar 

3100- Damızlık Sı~ırlar 

31001- Düve 
31002- Dana 

283- CANIII DEMİRBAŞLAR HS. 
Ol- Sığırlar 

10- İnek 

lı B V 

- oc;o. 

172- YARI ÜHÜN STOKLARI HS. 

02- Canlı Hayvanlar 
200- Sığırlar 

2000- Buzağı 

2001- Düve 
2002- Dana 

2003- Çttğ Park:t 
" 

XXX 

xx 

xx 

XXX 
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Bu lcayı t, giderlerin ve maliye tl erin ana h(JıJo.plardo.ki 

akıçıı tablasunda,(6) nolu aklarla gösterilmiştir. 

Ağaçlar da, ertesi hesap döneminin başlangıcında beş ya-

şını daldurmadılar ise, Üretim Hs. -Yarı Ürünler Hs.'na; beş 

yaşını doldurdular ise, DiC;er Özel Tül{enmeye 1.I:abi Varlıklar Hs. 'na 

(5) nalti kayıtların yapıldığı sıradaki de~erleri üzerinden alı

nırlar. Bu kayıt şu şekilde düşülür: 

ı.ı./ .... 
160- ÜRETİI.I I-IS • - YAHI ÜHÜNLER HS. 

· 03- Yarı Ürün Stokları 
30- Bitkisel Yarı Ürünler 

301- Devreden Ekimler 

XXX 

xx 

3013- Ekilen Ağaçlar (5Yaşına Kadar) 
. .3019- Diğer~eri 

272- DİGER ÖZlG, TUKENEEYE TABI VARIJIKI,AR HS. XXX 

Ol- A{:i;açlar C 5 Yaçıından Büyük A[;açlar) :x:x 

09- Diğerleri y~ 

172- YARI ÜRÜN STOKLfi..RI HS. L"'L"'\: 

Ol- Bi tkisel Yarı Ü:rünler X.."'\: 

ll- Devreden Ekimler 

" 

113- Ekilen AGaçlar 
(5 Yaşına ICad.) 

119- Diğerleri 

Bu kayıt, giderlerin ve maliyatıerin ana gesaplardaki 

akışı tablosunda, (6) nolu oklarla gösterilıniçtiro 

Canlı hayvanlar ve ağaçlar dışında kc.:!.an diğer Yarı Ürün 

Stokları da, ertesi hesap döneminin başlangıcından önce, (5) no-

lu okalarla gösterilen kayıtların yapılması sırasındaki de~er-

ler üzerinden, Yarı Ürün Stokları Hs. alacaklandırılırken, Üre

tim Hs. - Yarı ijrü.nler I-Is. borçlandırılır. Böylece Yarı Ürün 

Stokları kapamnıg oJ. ur( 72)., Bu kayıt, şu ~: etilde dü:}ülür: 

--------!~-~ ........ ·~·~·· ..... ~ ................. 
(72) ÜSTÜN, SollO. 
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1.1./ •••• 

160- ÜRETÜ/I HS. - YARI ÜRÜNLER HS. 
03- Yarı Ürün Stokları 

30- Bitkisel Yarı Ürünler 
31- Hayvancılık Yarı Ürünleri 

32- Tarım Sanatları Yarı Ürünleri 
39 .... Diğerleri 

xx 

172- YARI ÜRÜN STOKLARI HS. 
Ol- Bitkisel Yarı Ürünler xx 
02- Hayvancılık Yarı Ürünl. y,.x 

03- Tarım Sanatları Y. Ürün.xx 
09- Diğerleri xx 

ll 

XXX 

XXX 

Bu kayıt da, giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki 

akışı tablosunda, (6) nolu oklarla gösterilmiştir~ 

Canlı demirbaşlar (çaf1 değişimini tamamlayanlar), yıl i-

çinde damızlık olarak satılırlarsa, Canlı Demirbar;;ılar Hs'nın 

borcuna gelen tahmini maliyetler, Satılan Ürünlerin r.:Ialiyeti 

Es. 'na aktarılırlar. Ayrıca, 'ıDiğer Özel Tükenmeye. Tabi Varlıklar 

yıl içinde sat ı ş ol u:csa, Diğer Özel Tükenıneye Tabi Variıklar Hs. 

borcuna gelen tahmini maliyetler üzerinden, Satılan Ürünlerin 

I.laliyeti Hs. 'nın borcunı:.ı. alınır. Bu kayıt şu :;:ıekilde düşülür: 

.. 1 .. 1 ..•• 
600- SATII,AJ:J ÜHÜNJ,EIÜI'J t:ALİYETİ .YJCC 

10- İşletme İçi Canlı Demirbaş Satış.M. xx 
ll- Yurtiçi Canlı D.baş Sat. Maliyeti xx 
12- Yurt dı çı Canlı D. baş Sat. lVialiyeti xx 

13- İş. İçi Diğ. Öz. Tük. Tabi Var. S~tii.xx 
14- Y.,İçi Di{~. Öz. Tük. Tabi Var. S.Hal.xx 
15- YoDıoı Di{~. Öz. Tük. Tabi Var. S. rı:.xx 

283- CANLI DEl!IİRBAŞJ_JAH 

Ol- Sığırlar 

10- İnek 

ll- Boğa 

XXX 
xx 



'{' 1 - ,_-

02- Koyı.ınJ.nr 

20- Koyun 

21- Koç 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xx 

272- DİGEH ÖZEiı TÜICENI.mYE TABİ VARL. XXX 

Ol- Ağaçlar (5 Yaşından Büy.) xx 
n 

Bu kayıt, giderlerin ve maliyetlerin ana hesaplardaki 

akıçı tablosunda, (7) . nolu oklarla gösterilmiştir. 

Canl:ı. Demirbaçlar., . damızlık olarak satılmay:ı.p ırasaplık 

ve r.eforme durumtma geldiklerinde; bunların, Canlı Demirbaşlar 

Hs'nın borcundaki tahmini maliyetleri üzerinden Ürün Stoklar:ı. 

Hs.'na atılması gerekir. Bu kayıt, şu şekilde düşülür: 

.. 1 . . 1 . .... -----------
170- ÜHüı:r STOKLAHI I-IS. 

02- Hayvancıl:ı.k Ürünleri xx 
2.8- Canl:ı. Hayvanlar 

2~0- Kasaplık Sıft:ı.rlar 

281- Kasaplık Koyunlar 
282- Kasaplık Keçiler 

283- Kasaplık Kümes HayvanJ.arı 
284- Reforme Atlar 
285- Reforme Köpekler 
289- Diğerleri 

283- CANLI DEMİHBAŞiıAR HS. 
Ol- S:ı.ğırlar 

10- İnek 

ll- Boğa 

02- Koyunlar 
20- Koyun 
21- Koç 

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" 

xx 

.Bu kayıt da, gidarlerin ve maliyatlorin ana hooaplardaki 

akışı tablosunda (7) nolu oklarla gösterilmiştir. 



Yıl içinde yapılan satış tutarları U~erinden Satışlar 

Hs. alacaklandırılırken, Kasa, Gerçek ve Ttizel Kişilerden Alacak-

lar gibi hesaplar da borçlandırılır. Bu kayıt da, şu şekilde 

düşülür: 

.. / .. / .... 
100- KASA HS. 

130- GEHÇEK VlD TÜZ:IUJ KİŞİI.JERDEN ALACAKJJAR HS. 

XXX 

XXX 

500- SATIŞLAR HS. :X:Yı..X 

Ol- İşletme İçi Ürün Satır]ları xx 
02- Yurtiçi Ürün Satışları xx 

03- Yurtdışı Ürün Satırşları Y..X 

04- İşletme İçi Yan ür. Sat. xx 

05- Yurtiçi Yan Ürün Satışı. xx 

• • • • • • • • • • • • • • • • .• • Q • • e • • • • • • • • 

n 

Bu kayıt, giderlerin ve maliye·tıerin ana hesaplardaki 

al:aşı tablosunda, (8) nolu oklarla gösterilmiştir. 

Hesap dönemi ya da yıl sonunda, Satılan Ürünlerin liiali-

yeti Hs. ile Satışlar Hs.'nın her ikisi de, Dönem K§rı ve Za-

rarı Hesabına devredilerek kapatılır C 73). Bu kayıtlar da şu şe· 

kilde düşülür: 

31~12./ •••• 
690- DÖNEM KltlU VE ZAilARI IIS o XYJ: 

600- SATILAN. ÜRÜNIJERİlJ tiALİYETİ ES. XXX 
Ol- İşletme İçi Ürün Sat. Mal. xx: 

02- Yurtiçi Ürün Satışı. Hal xx 
· 03- Yurtdışı Ürün Sat. Maliy. :x::x: 

04- İşletrne İçi Yt1n tJ. Sat. EI. JC~ 

05- Yurtiçi Yan ü. Satış. Mal. xx 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" _______ ;,._, ___ ·-·-·--
( 73) üsT·u···ı·r, s.ll3. 
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31.12./ •••• 

500- SATIŞLAR HS. 
Ol- İşletme :tçi Ürün Satışları xx 
02- Yurtiçi Ürün Satışları xx 
03- Yurtclıı:;ıı Ürün Satışları xx 
04- İşletme İçi Yan Ürün Satışları xx 
05- Yurtiçi Yan Ürün Satışları xx 
• • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q 8 • 

690- DÖNEM KltRI VE ZARli.RI HS. :XXX 

Bu kayıtlar, giderlerin ve maliyetlerin ana hesaplardaki 

akışı tablosunda, (9) nolu oklarla eösterilmiştir. 

Aynı zamanda, Satılan Ürünlerin Maliyeti dışında kalan 

öteki gider ve zararlar ile ürün satışı dışınde.n. sağlanan ge-

lirler ve k§rlar da, Dönem K~rı ve Zararı Hesabında toplanır(74). 

Şöyleki; 

31.12./ •••• 
690- DÖNELI K!tEI VE ZARI\.RI llS. 

662- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAÜITIL 

XXX 

GİDERLERİ HS. XXX 

6 64- GENEL YÖHET İM GİDERLERİ HS. XXX 

n 

570- FAİZ GELİRLERİ HS. XXX 

571- KOHİSYOH GJUıİRiıEIÜ IIS. XXX 

690- DÖNE:M K~IU VE ZAilAHI ES 

ll 

Bu kayıtları, daha sonra yapacağımız sapma {fark) he-

sapları ile ilgili kayıtlar ile birlikte, giderlerin ve mali-

yetlerin ana hesaplardaki akışı tablosu ye:cine, Dönem Kaı~ı ve 

~-------------------~---M 
(74) ÜSTÜN, s.ll3. 
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Zararı lls. 'nın ayrıntısı olarak, ayrı biı· uolclld.u Gi..irJtcrıııuyi 

uygun gördük (TABLO- 1-2). 

Dönemin en son işlemleri olarak da sapma hesaplarını 

ele almak gerekmektedir. Sapma hesapları, ileriki bc5lürnlerde 

oldukça ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak burada konuya 

biitünlük kazandırmak ve hesapların akısıındaki sistemi bozmamak 

için, bu hesapların, Dönem k~rı ve zararı Hesabı ile olan iliş

kileri ele alınacaktır. 

Hesap dönemi sonunda, Direkt Hammadde Giderleri Hs., 

Direkt Harnmadda Giderleri Yarısı tma Hs. ile; Direld İşçilik 

Gider ı eri Hs., Direkt İşçilik Giderleri Yanın tma Hs. ile; Ge

nel Üretim Giderleri Hs. ile de, Genel Üretim Giderleri Yan-

sı tr:ıa Hs. kar:;;ıılaştırılır. Bu karr,;ıılaştırr:ıa sonucunda, fiili 

maliyetle:d.n tahmini maliyetlerden ne kadar saptıGı belirlenir. 

Sapma hesapları; Fiili Qiderler ile Yansıtma Hesapları 

yani tahmini maliyetler arasında meydana gelen sapmaları ifade 

etmektedir. Bu sapmalar, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şe

kilde gerçekleşirler. Bunlar; 

Olumlu Sapmalar: 

Yansıtma Eesapları Tutarları) Fiili Gitler Hesapları Tutarları, 

Olumsuz Sapmalar: 

Yarısı tma Ec sapları Tutarları< J?iili Gider Hesapları S:utarları' 

dır. 

Sapmalar, Gelir Tablosunda Brüt Satış IC!lrından çıkar

tılır veya eklenir. Olumlu sapmalar; BrLi.t Sat:ıı.;ı Karına ilave 

edilirken, olumsuz .sapwnlar çıkartılır. Yani sapmalar Gelir 

Tablosunun ]'aaliyet Karı Bölümünde yer alır. 

Sapmalar, olumlu olarak gerçelcleç:tir:Lldiklerinde s:;u 
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;:c kilele muJıao Q IJu 1 o :,:t lrlllrJ. ur: 

31.12./ •••• 

711- DİRJ.ı;KT IUı.I.lLI.ADDE GİDEFI.LERİ YAHSITMA HS. 

721- DİREICT İÇ:ÇİIJİK GİDERLERİ YANSITI'.TA HS. 

731- GENEiı ÜHETİM GİDERTJERİ YANSITT\IA HS. 

710- D:tiillKT HAI'i!l\'LADDE GİDERLERİ HS. 

Ol- Bitkisel Üretim Dir. Ham. xx 
02- Hayvancılık Ür. Dir. Ham. xx 
03- Tarım Sanat. ür. Dir.Ham. xx 
09- Diğerleri 

720- DİREKT İŞÇİiıİK GİDEHIJJ.m.İ IIS. 

Ol- İnsan Gücü 
02- Makina Gücü 
03- Hayvan Gücü 

730- GENEL ÜRETİl1I GİDEHLERl: I-IS. 

Ol- Endirekt Hammadde G:Lcler. 

02- İşletme Malzemesi Gider. 
03- Endirekt İççilik Gider. 
04- Amortisman Giderleri 
09- Di~er Genel Üretim Gider. 

xx 

xx 

xx 
xx 

xx 
xx 
xx 
y,_x 

20~ 

712- DİRm\T HAI/J/[ADDE liiİYA'I' SAlıtrALARI 

713- DİHEKT I-IAıVf1,~IADDE LIİK11AR SAPMALARI 

722- DİEEKT +c::c:tr ty .l.'J i .w_ '- LİGHET SAPI,'IAIJA1U 

723- DİPEET İ~CİL+Y ~'j ..ı.. ':ı.. SÜRE SAH~IALAIU 

732- G.Ü.G. DÜTÇE (FARCAJ',iiA) SAl'J.:AI.AIU 

733- G.Ü.G. VEHİM SAPMALARI 

734- GoÜ.G. KAPAS:İTE SAPII.ALARI .. 

x.x:x 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

x.r· : .......... 

XXX 

:XXX 

U'> 

}:::;-

x .. ,· ... 
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Sapmalcı.r, oltımsuz olarak c;crçeli:le[}tiklerincle ise, şu 

çekilde muhasebelegtirilirler: 

31.12./ •••• 

711- DİHET:T EAr/l.Lllı.DDE GİDERI,ERİ YANSITI/LA I-IS. 

721- DİREKT İŞÇİIJİK GİDERLERİ YA:NSITI;IA HS. 

731- GENET..ı ünETİM GİDERJ..~ERİ YANSITillA HS. 

712- DİLEKT I-IATitL1ADDE PİYAT SAPMALARI HS. 

713- DİPillKT IIALiL1ADDE LÜKTAR SAHı1AI,AEI HS. 

722- DİHEET İ'''C".:.T -'-y ,_, $-LJ..ıJ. ~ ÜCHET SAPMAURl HS. 

723- DİRSET İ;jÇİIİK SÜHE SAPBALARI HS. 

732- G.Ü.G. l3ÜTCE .; (HAHCALIA) SAPI.'lAJ_,JıliT HS • 

733- G.Ü .. G. TJIJ rc:.tı:ı SAPI\IALAHI HS. 

7 34- G,. Ü .. G. EAr'lı.SİTE SAPlviALAFU HS .. 

710- DİF:EKT HiU/lL~ADDE GİD1~;rcJ:<JRl: ES. 

Ol- Bitkisel Üretim Dir. Ham. xx 

02- Hayvancılık Ür. Dir. Ham. xx 
03- Tarım Sanat. Ür. Di.r. Eam.xx 

09- Diğerleri xx 

XYJ 

XXX 

XYJ 

XXX 

XXX 

XXX 

:x:::x:.x 

XXX 

XXX 

720- DİHEKT İç.çl:J_,İK GİD1EHI::8Eİ ES. XJ:.X 

Ol- İnsan Gücü xx 
02- Makina Güçü xx 
O 3- Hayvan GLi_cü xx 

730- GEHEJ_, ÜiillTİI':I GİDEIU,ERİ ES. 

Ol- Endirekt Hammadde Gider. x:x: 
02- İşletme hialzemesi G:Lder. YJ: 

03- Endirekt İşçilik Gider. L"'C 

04- Amortisman Giderleri xx 

_09- Di~er Genel. Üretim Gider. 
ll 

Sapmaların belirlenmesi için, Fiili Gider Hesapları tu--

tarları ile Yansıtma Hesaplarının karşılaştırılınalarına iliş-

kin bu iki kayıt, giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki 
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akışı tablosunda (10) nolu oklarla gösterilmiştir. 

Bu kayıtların düşülmesi sonucunda, sapma hesapları dışın

daki bütün hesaplar kapanmıştır. Bu tür sapma hesapları da, 

630.01 riolu Direkt Hammadde Fiyat Sapmaları, 630.02 nolu Direkt 

Hammadde Miktar Sapmaları, 631.01 nolu Direkt İşçilik Ücret Sap

maları, 63lo02 nolu Direkt İşçilik Süre (Verimlilik) Sapmaları, 

632 nolu G.Ü.,G. BUtçe (Harcama) Sapmaları, 633 nolu G.Ü.Go Ve

rim SapmalarJ ve 634 nolu G.ü.G. Kapasite Sapmaları Hesaplarına 

aktarılarak kapatılırlar. Bu kayıtları şu şel:ilde düçebili~ 

riz(75). Olumlu sapmalar için; 

31.12./ •••• 

712- Dİf:EKT HAI·:lL'LADDE FİYAT SAH.IALAHI HS. 

713- DİHEKT 1-J:Al'.lJ'.IADDE tÜKTAR SAPI\'IALAF.I HS o 

722- DİREKT İ~~Çİiı:LK ÜCRET SAPMAIJI.RI HS. 

723- DİHEKT -·-sc i-I +y SÜRE _L,_··' ..f- ·-~-L ~ 

732- G.Ü.G. 

733- G.Ü.G. 

734- G.Ü. G. 

BJTÇE (HARC.AiilA) SAPı,:AIJAici HS. 

VERİli SAFl\IJU.,ARI HS. 

EA:PA~3İTE SAH!TAT..ıARI HS. 

6 30. Ol- DİR. H.AJV.C:!IADDE J}lİYAT SAPLI. HS. 

630.02- DİR. I-I.ıU.rJJADDE NİKTAR SAPM. IIS. 

631. 01- Dİ h. İŞÇİLİK ÜCHET SAJ?I~IA. HS. 

631.02 D.r· R. r· sç sfJ.RE s r,ıJT·C~T ·'Dr ırs . ~ . • ı.. Lt .i.l...L.iol.Ll...iJ..~..l!..rL ·· • 

632 

633 

634 

- G.Ü.G. BÜTÇE (HARCA.T.:A) SAJ?LI~ HS. 

- G. Ü. G. VERİM SAPL1AJ..ıAlU I-IS. 

- G. Ü. G. KAPASİTE SAPI.'LALAEI IIS. 
ll 

XXX 

XY.X 

x:x:x 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(75) Rıfat U··-~l"fl'u''ı.._1T, ·ıc• · d ~~ . '0~an art Maliyetierin TekdUzen Hesap Planı 

""'::;; 

XXX 

"'tl""'""(?'"• 

..... :.. .. "; 

d' 

AQlGl.ndan Uygu1.Q}lmetsı 11 , Arıd. U. K.İ.İ.B.J!'. 15. Yıl Armağanı, 
And. Ü. Yayınlo.rJ., No: 34 7 Eski cı ehir 19R9 o 83 

' ·~ ' .._, ' hJ • • 



--79-

Oluıııuuz nuımıalar için; 

31.12./ •••• 

630.01- DİREK'I' liAldl!IADDE l!'İYAT SAPiilAJ.J.AHI ES. 

6 30.02- Dİn.EKT Ililli:l'JIADDE IJIİK1'AH SAPL1AI.,ARI llS. 

631.01- Dİlr8KT İŞÇİI.JİK ÜCRET SAPEAI,ARI HS. 

631.02- DİRBKT İŞÇİLİK SÜRE SAPI.lAJ,AP.I HS. 

632- - G. Ü. G. BÜTÇE (HARCAl:IA) SAPI:lAI,ARI HS. 

633 - G.Ü.G. VERİJi;I SAPHALAHI ES. 

6 34 - G. Ü .. G. Klı.PASİTE SAPT.TAiıAHI ES. 

XXX 

XXX 

X:Yı.X 

XXX 

XXX 

XXX 

712- DİREKT I-LılMLLADDE FİYAT SAPl:I. HS. :x:x.x 

713- DİREKT H.Al.:lliADDE LlİKTAR SAP. HS. Y, .. XX 

722- DİREKT İŞÇİI,İK ÜCRE'l' SAJ?L'I. HS. 

723- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE SAH.:"ALAHI HS. XXX 

732- G.Ü.G. BÜTÇ:t:~ ( HAECAI,IA) SAF'M .. HS. XXX 

733- G.ü.G .. VE H İLI SAPl'liALARI HS. 

734- G.,Ü.G .. KAl'ASİTE SAPJ>lAJ:AEI IİS. XXX 
ll 

Bu kayıtlar yapıldıktan sonra, sapma hesaplarındaki tu

tarlar Dönertı Karı ve Zararı Hesabına devredilir. 

11 Bu sapma hesaplarından borçlu (olumsuz) olanlar ala

caklandırılırken, Dönem Karı ve Zaraı.rı Hesabı da borçlandırılır. 

Öte yandan alacaklı (olumlu) olan fark hesapları da borçlandı

rılırken, DBnem Karı ve Zararı Hesabı da alacaklandırılır"(76). 

Bu kayıtlar :;:;u şekilde dUçülür: 

Olu~lu sapmalar için; 

(76) ÜSTÜN, Standart ••••••• , s.85. 
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31.12./ •••• 

630.01- D:tR. HALU,,IADDE FİYAT SAH:~AJ,ARI HS. 

6J0.02- DİR. HJ\J:IJ:.ıiADDE IviİKTAR SAH/iALARI, IIS. 

6Jl.Ol- DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET SAPJ\IAlı.ARI HS. 

631.02- DİREKT İ;j;ÇİIJİK SÜRE SAPI\IALARI ES. 

6J2 

633 

6J4 

- G. Ü. G. BÜTÇE (HARCAJVIA) SAPEAJ.1ARI HS. 

- G. Ü. G. VEHİI:I SAPNIAI,ARI HS •. 

- G.ü.G. KAPASİTE SAPMALARI I-IS. 

690- DÖHEM KARI VE ZARAR( HS. 
11 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Sapmalar olumlu olduğunda Dönem Karı ve Zararı He

sabı alacaklannıali:tadır. Bu sapmalar, işletme için bir gelir 

niteli~indedir. Yani; işletmenin karını arttırıcı bir rol oy-

narlar. 

Oltunsuz sapmalar için de bu kayıtlar şu şekilde düşülür: 

31.12./ ....... 

690- DÖN:Bı1vi KılRI VE ZARARI HS. 

6JO.Ol- DİR. HAMIVIADDE FİYAT SAP.HS. 

6J0.02- DİR. H.MAD. Mİ K TAH SAlı. HS. 

6Jl.Ol- DİR. İŞÇİLİK ÜCHET SAP. HS. 

631.02- DİH. İŞÇİLİK sth~J; SAPM. HS. 

6J2 - G. Ü. G. BÜTCE ( HAECAL:A) SAP. v 

6JJ - G.U.G. VERİWi SAFiilALAR I HS. 

634 - G.Ü.G. YAPAs+nır 'lo. . ~L..L~ SAPLIAL. HS. 

" 

XXX 

XXX 

XXX 

XY,.X 

XXX 

XXX 

XXX 

Sapmalar ol mnsuz olduğunda da, Dönem K8.rı VG Za:ı."arı Hs. 

borçlanmaktadır. Bu sapmalar, işletme için bir gider niteliğin

dedir ve işletmenin k6rını azaltıcı bir rol oynarlar~ 
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Oh:ınılu ve olumsuz sapmaların Dönem KB.rı ve Zararı Hesa

bına devre dilmelerine il içkin O.üştüğümüz son iki 1-:ayı t, ( TABL0-

1-2) 'deki Dönem Karı ve Zararı Hesabında r]ematik olarak sunul-

muştur. 

Yukarıda aÇıklamaya çalıştığımız sapr:ı.a hesapları; tarım 

işletmelerinde tahmini maliyet muhasebesi sistemine dayanarak, 

işletmenin tiretim faaliyetlerindeki başarısını gösterir. Başka 

bir deyişle, gerçek karın ya da zararın ne kadar olduğu belir

lenir. En önemlisi de, yapılan tahı·ninlerin doğruluğuna göre so

rumlu kişilerin başarılarının ölçtilmesidir. Ayrıca; başarılı 

kişileri ödüllendirme, başarısız kişileri de cezalandırma ola

nağı elde edilir. Yukarıda yapılan muhasebe kayıtları sonucunda, 

olv~lu ve olumsuz sapmalar belirlenmiştir. Olmalu farklar, daha 

önce de belirttiğimiz gibi yönetimin başarısını göstermesine 

karşın, olumsuz sapmalar da başarısızlığını göstermektedir. Bu 

~\ olumsuz sapmalardan yola çıkarak, işletme yöneticileri bu fark

ıara yol açan nedenleri araştırırlar ve daha sonra da gelecek 

dönemde aynı ol1.unsuz sonuçların oluşmaması içi~.ı gerekli düzel

tici önlemleri alırlar(77). 

Yukarıda sıraladığımız nedenlerle, tarım işletr:ı.elerinde 

tahmini maliyetierin kullanılmaları sonucunda, işletme yöne

timi, fiili maliyetlerini kontrol etme olanağını elde etmiş 

olur. 

İşte bu nedenlerden dolayı, tarım işletmelerinde tah

mini maliyetler kullanılarak, kaynaklar daha etkin kullanılmalı 

ve verimlilik arttırılmalıdır. 

(77) USTUN, Standart •••••• , s.84. 
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2.) Giderlerin ve Maliyetierin Ana Hesaplardaki 

Akışı Tablosu (TABLO-l-l ve 1-2) 

Çalışmamızın bu kesiminde tarım işletmelerinde 

kurulan tahmini mali~et muhasebesi sisteminde yer alan hesap

ların akışı, giderler ve maliyetlerin seyrine göre şematik o

larak gösterilmeye çalışılacaktır. 

Giderlerin ve maliyetlerin ana hesaplardaki akışı tab

losu, tarım işletmesinin bir yıl içerisinde yapması gereken 

işlemler sırasındaki işlemleri, hesaplar arasında bağlantı ku

rarak açıkça göstermektedir. 

Giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki akışı tab

losu, tarım işletmesinin yapması gereken muhasebeleştirme iş

lemlerini daha açık bir şekilde ortaya koymak için, çalışma

mızın bu kesiminde sunulmuştur. •. 

Giderlerin ve maliyetlerin ana hesaplardaki akışı tab

losunda yer alan hesaplar arasındaki ilişkiler, oklarla gös

terilmiştir. Bu aklar, yıl içerisinde yapılan işlemlerin, he

saplara göre akış yönünü göstermektedir. Okların nw~araları 

aynı olan hesaplar, muhasebeleştirme işlemleri sırasında borçlı.ı 

ya da . alacaklı durumda olurlar. 

Giderlerin ve maliyetierin ana hesaı;ıü.ardaki akışı tab

losu iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

Birinci bölüm (~ABL0-1-1); hesapların birbiriyle ilişki

lerini göstermektedir. 

İkinci Bölüm (TABL0-1-2); dönem sonunda , dönem kfirı ve 

zararı he şabında m eyeana gel en işlemler ;i. g~-5stermekte olup, 

(TAbL0-1-l)'deki Dönem Karı ve Zararı Hesabının açıklamasıdır. 



GENEL ( FİNAl!SAL) ı.:UHASEBE 1.LALİYET MUHASEBESi 

StOK DI~I AKTl:i!' DİnEKT H.MADD.E. 
VE PASİF HESAP. STOKLAR! HS. 

DtR.H. ~DDE 
GIDERLERI HS. 

DİR.H.MAD.GİDERL. ÜP~TİM HS-YJ~I 
YANS ITMA HS. ÜRÜiv'IıER HESABI 

:----7(9)1(1) (1) 1(2) ------ı-(2) 1(10) ( ){lOl(J) 

DtREKT İŞÇİLİK 
GIDERLERI HS. 

DİR.İŞÇ.Gİ 
YANSITMA H 

(1) (1) 1(10)( · )(10lCJ) 

(
1

) DİGER G.J.G. HESAPLARI 

E~:Ji:F.EKT HAIV: ı G. Ü. G. . 
~ ~~~ m V.T p u p T LıL-~ S,..O_,...,A •. I ·-S ı GIDE-,LER.ı. HS. 

~1) 

G.Ü.G,GİDE 
YANSITMA H 

c1> cı) !<2>. ,.. 2) lcıo>( >C10*J) 

DERL. 
[&...__ 

P.LERİ 
ş.__ 

(J) :J 
iŞl~~·I.:z I~:..~LZE:·,:~sl: 
S'IOZLAP.I HS. 

HİZ1ı:ET GİD .MERK 1 

)(3) t r. 4)----+ 
(6) 

1' 

~ 

1' 

!ph 

lİRJN S'I'OKLARI 
HESABI 

".T,) 
'\, 7) , 

YAN ÜRÜN STOKLA-
RI HESA 3I 

'\ 4) (5) 

YARI ÜF.iJN STOKLA-
RI HESABI 

(5) 

,(4) (6) 

., 

GENEL MUHASEBE 

1 SAT+LAN.ÜRÜNLERİN t 
. . MALIYETI HESABI 

MALIYETLERI N 
TUKENME 
NOK:ı'ASI 

j 

~ , 

j 

_, 
i 

... 

(5),(8)---ı 

(7) ı 

: SATI~:LAR 
HESABI . --

(---.( 8) ı ( 9 )·----"t 

-
nöıu 
ZAR.tı 

ffiM KARI VE 
!\RI HESABI -

,( 8) 1(8)< y 

" )lcJ)J(J) 
CAJ:LI DEL:İF..EAÇUP. 
EL~!U3I . 

D:l:G,öZEL TjKEn: 
~AII VA?ıiKL_HS, 

(1) (1) ı (2)----7 

v ~'6) (7) ~ ' ~,6) (7 ..!ı. , , 

~ •il ~ 

ı ..... ll ll ll ı 1 ı ı 
F.AEMADDK:İN SATI!: ALB1.:ASI HA1!LlADDEl7:!: j;.:::-::t:::::; GÖH~ERİ:.. ÜRETİM STOKLAL;A SATIŞ 

<=.:i..:~:.J-:-1): _;l_·:.:~--~:.:.2-.~~. ·;.: :-t.ALİYi':r.'I.iJl·::t~~ .:..~·a ~~.E~.;:..~·:_J·ı.~\~12.: iı.!~..:=.:ı: :AbLOSü 

ı 
c:ı 
w 
ı 
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690- DÖNENi KARl Tı/E 

ZARARI HESABI 

6'62.- PAZARLA 
SATIŞ GİDEHI 

[ı/lA VE r1 
JERİ HS 

r , 
664- GENEL Y 
TİM GİDETE~ 

ÖNE-
İ HS 

IlA HE-OLUMSUZ SAPI1 
SAPLARI (Yd).) 

630.01- DİR. HAM 
SAPMA HESABI 

ı 'r-

.• FİY. 

II.MİK. 630.02- DİR. !W· 
SAPMA HESABI 

' J-' 1 
631.01- DİR., İŞÇ 

SAPMA HESABI 

.. 

• ücR. 

ı >-
1 

631.02- DİR. İŞÇ ,.MİK. 

SAPMA HESABI 

>· 

632- G.Ü,.G. 
SAPMA HES~~ BI 

BÜT •. 

r-> .. ~~.-·__.._....... 
1 

633-· G. Ü" G, 
SAPMA HES_\lF 

. 1 
i \ 
ı ,·-

• 634- G.Ü.G., 
ffAPMA HESI .. BI 

VER. 

KAP. 

r~·-:-··--~-

....... __.,-. 
, ,, 
ı.-1 ,. 

(-

571-:-_ KOlVI İS YON 
İ HS .. -. GELIRLER 

( 
\ 

570- FA 
Rİ HESA 

/ 
. ' 

OLUMLU 
$J:fLAB:ı: 
1 . . 

6.30.01-Dİ 
SAPMA H 

{ 

' 
630.02-Dİ 

ı 
IZ GELİRLE
BI 

SAPMA HE
(YA DA) 

R.HAM • .F.İY. 
EB ABI 

SAPMA H 
R.HAM.MİK. 
ES ABI 

/ 

63l.Ol-Dİ 
SAPMA H 

/ 

631.02-Dİ 

ı 
R. İŞÇ. ÜG.R • 
ES ABI 

ı 
SAPMA 

R. İŞÇ.lVIİK. 

ES ABI H. 

/ 

1 
632- G. 
SAPM.A H 

U.G. BUT. 
ES ABI 

1 ı 
633- G. 
SAPTdA. H 

U. G. VERo 
ES ABI 

1 ı \ 

634- G. 
SAP11A 

1İ.G. KAP. 
HESABI 

~~:····~·~{ ı 
( 'T'ABLO 2) ··,J F ... ·:~r - -1- · : DOl~E.d E> ...... VE ZARARI HESABININ AYRINTILI AÇIKLAI',·IASI 
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~.2. Aenel Üretim Giderleri Tahmini Yükleme Oranlarının 

Hesanlanması 

Ürün maliyetini oluşturan, direkt hammadde, direkt iş

çilik ve ilgili genel üretim giderleririnin yüklenmesi sonucun

da ürün maliyeti bulunur. Ancak, üretim işletmelerinin bir çoğun

da, üretim eylemleri birden fazla bölümde yerine getirilir. Ü

rünler nihai ürün haline gelinceye dek, bu bölümler.in her birin

de a:',rrı işlem görür. Bu bölümlerden geçerek üretilen ürünlerin 

maliyetini bulabilmek için, ürünlerin bu bölümler.den geçerek 

aldıkları gider paylarının hesaplanabilmesi için de, üretim ile 

ilgili giderlerin bu bölümlere dağıtılması gerekir(.78). 

Giderlerin gider yerlerine dağıtımında; direkt hammadde 

ve işçilik giderleri, gider yerlerine ve ürüne direkt oldukla

rı için doğrudan doğruya gider merkezlerine yüklenir. Genel ü

retim giderleri ise da[~:ı. tım anahtarları kullanılarak, hem 

üretim (işlem), hem de hizmet gider merkezlerine da~ıtılır, 

Genel üretim giderleri, bilindiği gibi gider merkezleri

ne üç aşamada dağ·ı tılJ.r. Genel üretim giderleri, önce hizemet 

ve -işlem gid.er merkezlerine dağı tılır. Böylece her bir gider 

merkezinin giderleri belirlenmiş olur. Buna birinci gider dağı

tımı denir. Sonra hizmet gider merkezlerinde toplanan giderler, 

işlem gider merkezlerine dağıtılır. Buna da ikinci gider dağıtı

mı denir. Son olarak, işlem gider merkezlerinde toplanan gider

le~ bu merkezlerde üretilen ürünlere çeşitli ölçüler kullanıla-

(78) ÜSTUN, s.323-325 
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rak dağıtılır ya.da yüklenir. Buna da üçüncü gider dağıtımı 

denir(79). 

Şimdi tarım işletmeleri için, özelliklerini de gözönüne alarak, 

üç gider da)~ı tım:ını sayısal bir örnekle açıklayalım. 

(A) tarım işletmesinde, ekim-bakım ve hasat olmak üzere 

iki işlem (ana) gider merkezi; ambar ve muhasebe servisi ile 

işletme yönetimi olmak üzere iki hizmet (yardımcı) gider mer

kezinin bulunduğunu kabul edelim(80)~ 

İlgili dönem (cari yıl) için gerçekleşmesi beklenen 

(tahmin edilen) giderlerin,şu şekilde oldUklarını kabul edelim: 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN TÜRÜ 
Makina ve Demirbaş Amortisman Gideri 

Arazi ve Bina Amortisman Gideri 

Endirekt Hammadde Gideri 

Yakıt ve Isıtma Giderleri 

Endirekt İşçilik Gideri 

Toplam G.ü.G. Tutarı 

TUTARI 
9.460.000.-

12.265.000.-

13.375.000.-

49.635.000.-

14.025.000.-

98.760.000.-

Yukarıdaki giderlerden makina ve demirbaş amortisman 

giderleri, amortisman cetvellerine; endirekt hammadde giderle

ri de hammadde istek fişlerine dayanılarak gider merkezlerine 

do~rudan şöyle da~ıtılmıştır: 

(79) ÜSTÜN, s.328-329. 

(80) Tarım işletmelerinde bir çok işlem (ana) ve hizmet (yar
dımcı) gider merkezleri bulunmaktadır. Ancak biz burada 
konumuza örnek oluşturması bakimından, sadece ikişer 

tanesini ele aldık. 



GİDER MERKEZLERİ 

ı. Ekim-Bakım Böl. 
2. Hasat Bölilinü 
3. Ambar ve Muha

sebe Servisi 
4. İşletme Yöneti

mi Bölümü 

TOPLAM 
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MAKİNA VE DErrıİRBAŞ 

AMORTİSMAN GİDEHİ 

4.510.000.-
3.355.000.-

660.000.-

935.000.-

9.460.000.-__________ ... ...,_ 

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

E!IDİREKT HAJIJIMADDE 
.UİDERİ 

5.445.000.-
5.225.000.-

1.705.000.-

ı.ooo.ooo.

l3.375.ooo.-
-------------

Ayrıca, öteki genel üretim giderlerini dağı tmada kulla

nılacak tahmini temel dağıtım ölçüleri de şöyledir! 

GİDER MERKEZLERİ ALAN(M2~ · İ§Qİ SAYISI~ADET~ 

ı. Ekim-Bakım Böl. 1100000 50 
2. Hasat Bölümü 1100000 60 
3. Ambar ve Muha-

se be Servisi 5000 5 
4. İşletme Yöneti-

mi Bölümü 1000 5 

TOPLAM 2206000 120 -------------- -------------------- ------
Yukarıda belirtilen genel üretim giderlerinden, arazi 

ve bina amortisman gideri, gider merkezlerinin alan ölçülerine 

göre, yakıt ve ısıtma giderleri kapladıkları alana göre ve 

endirekt işçilik giderleri de işçi sayısına göre dağıtılacak

tır. 

Yukarıdaki verilere dayanılara.k genel üretim giderleri, 

gider merkezlerine aşağıdaki (TABL0-2)'deki gibi dağıtılmış

tır: 



~----------~.-------~-~-~ 

GİDER IVIEHKEZLERİ 

GElillL ÜRETİM TOPLAM TUTARI KULLANIL. AMBAR VE IŞLETME EKIM-BAKIM HASAT 

GİDER TÜRLERİ DAGT. ÖLÇ. MUHASEBE SER. YÖl~ETİMİ BÖLÜ.fı1IÜ BÖLÜMÜ 

Makina ve D.baş 
Amort. Gideri 9.460.000.- Direkt 660.000.- 935.000.- 4.510.000.- 3.355.000.-

Arazi ve Bina. 
Arnort is. Gideri 12.265.000.- Alan 27.800.- 5.560.- 6.115.820.- 6.115.820.-

Endirekt Ham.rnadde 
Gideri 13.375.000.- Direkt 1.705.000.- 1.ooo.ooo.- 5.445.000.- 5.225-..000.-

Yakıt ve Isıtma 
Giderleri 19.635.000.- Alan 112.500.- 22.500.- 24.750.000.- 24.750.000.-

ı 
co 

Endirekt İşçilik co 

Giderleri 14.025.000.- İşçi Say. 584.375.- 584.375.- 5.843.750.- 7.012.500.-
ı 

------------- ~~-~-------- ----------- ------------- ------------
3.089. 675.- + 2. 54 7. 435.- +46. 664.570. -+46 .• 458.320.-I~ GİD. DA~T. TOP.: 98,760.000.- - ------------ ~-----------------------

(TABL0-2): I. GİDER DAGITDU 



------------------------------------------------ - -- -----------------------. 
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( TALI0-2) 'de gö:~:ucıüğü gibi, I. Gider da~::. ::ı~:ıı sonucu..'1da her 

[,ider merl:ezi::ıin r;::.der1eri belirlenmiş o:.:::::~:tadır. Bu tablodaki 

verilere dnyanaraJ:, I. gider dağıtımı ile :..lgili ye"IT'hliye kay-

dını şu şekilde dtişebiliriz: 

------------------------- .. / .. / .... 
160- ÜRETİM HS.- YARI ÜRÜNLER HS. 

03- Ekim Bakım Böl. 46.664.570.-

06- Hasat Böl. 46.458.320o-

682- HİZIVıET GİDER MEF..KEZLERİ HS. . 

03- Muhasebe ve Am. S. 3o089.675.-

06-. İşletme Yönetimi 2.547.435.-

93.122.890.-

731- GEN"EL ÜRETİM GİDERLERi YANSITMA H. 98.760.000.-

04- Amortisman Gid. 21.725.000.-

Ol- End. H.Mad.Gid. 13.375.000.-

09- Diğer G.Ü.G. 49.635.000.-

03- End. Işç. Gid. 14.025.000.-

" 
Yeri gelmişken, bu gider daf;ıtımının işlem gider merkez-

leri için ayrı ayrı önced.en hesaplanmış ta!ıınini yükleme oran-

larına dayanarak maliyetlere yükleyen işlet::ıelerde, diğer dağı-

tım tablosunun yıl basılarında, genel üre"'ci;:ı Giderlerinin tah

min edilen yıllıJ;: tutarlarının temel alınn~·d~ düzenlendiğini 

belirtelim(81). 

Bi:rinci gider da[kı tımı sonucunda, r:i:..;ı:-:et c;ider merkez-

lerinde biril:en giderlerin, işlem gider nw::·lcczlerine dağı tıl-

( 8 ı ı üsr.ıim· .~ 
·- 1 .ı.. •;' o.J37. 
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ması gerekir. Buna ikinci gider dağıtımı denir. Bu dağıtım 

sonucunda tUm giderler, işlem gider merkezlerinde toplanmış 

olacaktır. 

Hizmet gider merkezlerinde toplanan giderleri işlem gi

d.er merkezlerine da,ğı tmada, şu yöntemler kullanılır( 82): 

i- Basit (Doğrudan) Dağ:ı:.tım Yöntemi 

ii- Kademeli Dağıtım Yöntemi 

iii- Matematiksel Dağıtım Yöntemi 

iv- Planlı Dağıtım Yöntemi 

Çalışmamızın bu kısmında, hizmet gider merkezleri ara

sında ilişkinin olmadı~ını kabul ederek, hizmet gider merke

zinde toplanan giderleri, işlem gider merkezlerine başit (doğ

rudan) dağıtımyöntemine göre dağ:ı.tacağ:ı.z. 

Bixinci dağıtım sonucunda hizmet gider merkezlerinde top

lanan genel tiretim giderlerini işlem gfuder merkezlerine dağıt

mada kullanılacak ölçü ve oranların, aşağıda görüldüğü gibi 

olduğunu kabul edip, daha sonra da (TABLO-J)'de hizmet gider 

merkezlerinde toplanan giderlerin işlem gider merkezlerine da

~~tımını (II. Gider Da~ıtımı) basit (doğrudan) da~ıtım yöntemi 

ile yapacağız. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, tarım işletmelerin

de tahmini j~kleme oranlarının kullanılmasını ve sonuçta mey

dana gelecek sapmaları hesaplayalım. 

Tahmini yükleme oranları ile ilgili oranlarının (sunu

lan hizmet oranlarının) şu şekilde olduğunu kabul edelim: 

(82) ÜSTtlN, s.352. 
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HİZMET GİDER MERKEZLERİ İŞLEM GİDER MERKEZLERİ 

İ~LETI~E. 
YONETIMI 

I. GİDER DAGITIMI 
SONUCUNDA G.Ü.G. 
TOPLAI-H 

HİZT!IET GİD. MER. CE 

SU1-JULAH HİZMET 
ORANLARI 

1-İŞLETME YÖNETİMİ 

(İŞÇİLİK SAATLERİNE 

GÖRE) 

TOPL.Al\1 İŞÇİLİK SAATL. 

SilllliLAN HİZMET ORAN I 

2-AMBAR VE MUHASEBE SER. 
(SAGLADIGI HİZMETE 
GÖRE) 

SUNULAN HİZMET ORANI 

2.547.435.-

0/10 

% 00 

AMBAR VE MU
HASEBE SERVİSİ 

EKİM- BAKIM HASAT 
BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ 

3.089.675.- 46.664.570.- 46.458.320.-

ıoo.ooo 

1/10 

% 10 

400.000 

.4/10 

% 40 

500.000 

5/10 

% 50 

TOPLAM 

98.760.000.-

ı.ooo.ooo 

10/10 

% 100 

ı 
1..0 
ı--ı 
1 
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(TABLO~ 3-) BASİ':r DAGI'riM YJNTEMİNE GÖRE DÜZENI,ENMİŞ II. GİDER DAGITIId TABLOSU 

HİZMET GİDER MERKEZLERİ İŞLEM GİDER MERKEZLERİ 
(ı) (2) 

İŞLET~IE. AMBAR VE MU:f:IA- . (3) (4) ..... . 
YONETIMI HASEBE SERVIS. EKil\'I-BAKIM B. HASAT BOLUMU 

I. GİD.EE DAGITIMDTDAH 
SOlıJRAKİ G.ü.G. TOP. 2.547,435.-

II. D.AGI'riM 

ı- İŞLETME YÔHETİLIİ 

GİDER MERKEZİ 

(4/9, 5/9)x (2.547.435.-) 

2- AMBAR VE MUHASEBE S. 

GİDER 1'ıERKEZİ 

(40/90, 50/90)L~ 

II. DAGrcril'.1 TOPLAI~II 

İşlem Gider Merk. 
Toplam. G. Ü. G. 

Ürün Maliyetlernesi A
maçlarıyla Talli~ini Ge-
nel !J:retim Gid. Yüklem. 
Oranlarının Hesaulanm: 

T h . . D r· S ' B''l a mını • • • ne o~. 

-0-

G.ÜiG .. YlİKIEJl::E ORANLAIU (TIJ/D.J:.s.) 

3.089.675;- 46.664.570.- 46.458.320.-

(3.089.675.-) 

-0-

1.132.193.-

1.373,189.-

2.505.382.-

1.415.242.-

1.716.486.-

3.131.728.-

49.169.952.- 49.590.048.-

• • 

• • 

400.000 500.000 

122 925 99,180 

x- Gider Dat':ıtım ~'emeli (400.000 500.000) ya da 900.000 saattir. 
xx-Gider Drı .. ''·:'n1 'J1emeli (<%ı40 ~{50) ya da %·90'dır. 

TOPLAM 

98.760.000,;-

98.760.000.-

o 

• 

900.000 

109,733 

ı 
\D 
N 
ı 
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li i zrıc t .~_;i ci o~., rnc ~r 1: c~. l cr i~.·l ele to J.ı J. .·~ ... :1~1.. :-~ ci de rı~~- 2, -~-~2 :_ ~-~ l c~~ı 

rnerkez1crlnc, " . t ( ı " ., ' ' '' ' 0 '1C'ı ( 0''"""J><C)Y1' (1n.•ı·;·ıı·ı ,_.,.~_1 .J... (J ...... L.~IJ.\...•~..ı.J.. J -\.t. "'~) V .... 

l " t ( m , ]'- O 3 ) 1 , o o o ol 1 o o" o. • _ • , o ( c.· ··ı ırrıı 1 '1. \lı - ·ce .r··')'~n (·u.· 'i.l r ., i~'] Q'i ı-· __ ... ': -. ...ı....t -- t.. J\ ..ı. . --~ ..... .. '- ,- -- ..,.__. 

Çalışill.amızın bu kesiminde,· gider d.aL';ı tır:ılnrı:.:.ı, " • .ı.. 
oası.., 

(doğrudan) daC;ı tır.ı yönte::nini lwllano.rak yaptı[';ımız için, hiz-

met gider merkezlerinin birbirlerine sa8ladı~ı hizmetleri göz 

önüne almadık. (r.2ADL0-3)'te gör::ndu.::;-:j_ gibi, hizmet gide:!." mer-

kezlerinden, işlem gider merkezlerine yapılan gider da~ıtımı 

sonucunda ekim-bakım bölümünde; 2.505.332.- 'lıl~ ve hasat bö-

lümünde de, J.lJ1.728.-'lık genel üretim gideri toplanmıştır. 

Bu sonuçlar muhasebeleştirildiğinde, genel -~treti!n giderlerinin 

toplamı, işlem gider merkezlerinde toplanmış olur. 

II. Gider daısı tımına ilişkin yev1niye kaydı şu şekilde 

düşülür: 

. . J •. /' ...• 

160- URETİM HS.- YARI ÜRÜNLER HS. 5.637.110.-
OJ- El":im-Bakım Bi:il. 2.505.382.-

06- Easat Bölümü 3.131.728.-

682- EİZI.::ET GİDEE J.i.Elli:EZLER~ ES. 

OJ- Muhasebe ve Jı •. m. 3.089.675.-

06- İşletme Yönet. 2.547.435.-
ll 

5.6J7.110.-

İşlem gider mcrke:üer-inae toplanan giderleı~e dayanıla-

ra}:, ürürıl erin rnaliye tl ermıes i amacıyla, --tah::ıirıi ;_;e rı el üre ~c im 

g:Lderleri bölümsel ;)rül~leme orarıJ.o.::.~ının - hesaplann~ası gerekmek-

te dir. Tarım ialetmelerinde, de{_~işilc ürün grupları üreti1diğin-

giderlerinin U.rünlere daha sağlıklı ;J<il:len:-:ı.e~~i aç:ı::L!.dan, ye-

rinde olmaktadır. 
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Bu düçünceden hareketle, çalışmamız ın bu kesiminde bö

lümsel yükleme oranlarını temel olarak ele aldık. Tarım işlet

melerinde, üretimin her aşa~asında işçiliğin önemi kuşkusuz 

büyüktür. Çünkü; tarımsal üretimde işçilik, üretimin her aşa

masında vazgeçilmez bir üretim unsurudur. Tohumların ekime,. di

kime hazırlanmasından, hasata ve depolamaya kadar, işçilikler bü

yük önem arzetmektedir. Bu nedenle, tahmini bölümsel yükleme o

ranlarının geliştirilmesi amacıyla, her iki işlem gider merkezi 

için ge, direkt işçilik saatleri temel olarak alınmıştır. Bu 

şekilde hesaplanan ta~~ini genel üretim giderleri bölümsel yük

leme oranları, ekim-bakım bölümü için direkt işçilik saati ba

şına 122.925.- ve hasat bölümü için de direkt işçilik saat ba

şına 99.180.- olarak hesaplanmıştır. 

I. ve II. gağtım sonucunda işlem gider merkezlerinde top

lanan genel üretim giderlerinin, bu gider merkezlerinde üreti

len ürünlerin maliyetine yüklenmesi, gider dağıtımınında en 

sonaşamayı oluşturur. Buna III. Gider dağıtımı denir. Genel ü

retim giderleri ürünlere endirekt olduklarından ancak belirlene

cek bir dağıtım kriteri aracılığıyla, ürünlere yüklenebilirler. 

Dağıtım kriteri; faaliyet hacmiyle yakınden ilgilidir ya 

da ilgili olmalıdır. Daha çok çelı~mayı gerektiren ürünlere,daha 

çok genel üretim gideri yüklenmelidir. Genel üretim giderlerinin 

ürünlere yüklenmesi, her. bir .• ü,ılem merkezi için belirlenen faali

yet hacim ölçülerine dayanarak yapılır. Kullanılabilecek dağı

tım ö çülerini; üretim miktarı, üretilen ürünlerin aGırlığı, 

direkt hammadde giderleri, direkt işçilik giderleri, direkt iş

çilik saatleri ve makina saatleri oluşturur. İşletmede tek tür 

ürün üretildL·;inde, ir;::ler.ı gide:r· merkezlerinde toplana:ı gid.erle-
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rin dağıtımı sorunuyla karşılaşılmaz. Oysa, birden fazla türde 

ürün üretilmesi durumunda, genel üretim giderlerinin bu ürünler 

arasında paylaş~ırılması gerekir. Bu nedenle da~ıtım ölçülerine 

kesinlikle gereksinim duyulur(SJ). 

Bu sayısal örne~imizde, bu~day ve şeker pancarı olmak 

ü.zere, iki ürünün üretildiğini kabul edelim. Aynı zamanda işlet

mede üretilen ürünlerle ilgili verilerin de, aşağıdaki gibi ol

du~unu kabul edelim. <:> 

DİREET İŞÇİLİK SAATLERİ ÜRÜN TÜRLERİ 

BUGDAY S EKER PANCARI 

ı. Ekim-Bakım BölQ~Ü 0,5 D.İ.S. 0,2 D.İ.S. 

2. Easat Bölümü ı 0,7 D. İ. S. o,ı D. İ. S. 

TOPLAM 1,2 D.İ.s. 0,3 D. İ. s. 
---------- -------------------- ----------

Bu verilere göre ürünlere, ton başına yüklenecek genel 

üretim giderleri şöyle olacaktır. 

GEl-JEL ÜRETİM GİDERLERİ 

BUGDAY (0,5 D.İ.S. X 
122.925.-~ 0,7 D.İ.S. X 

99.180.-) \ 

ŞEKER PANCARI (0,2 D.İ.S. X 

122.925.-+ o,ı D.İ.s. X 
99.180.-) 

ÜRÜN TTIRLERİ 

BUGDAY ŞEKER PANCARI 

130.889.-

34.503.-

1Ürünlere Yüklenen G.Ü.G. Top. 130.889.- 34.503.-

•c '* e O#W p, *' .. '·· ...... *-"'.,.. ... , 4k .•• 

(83) ÜSTÜN, s.338-339. 
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Yukarıda da görüldüğü gibi, ürünlere ton başına yüklenen 

genel üretim giderleri, buğday için, 130.889.- ; şeker pancarı 

için ise, 34.503.-'dır. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra, 

ürünlere yüklanecek genel üretim giderleri tutarı belirlenmiş 

olmaktadır. Bundan sonra yapılacak işlem; bu giderleri, üretim 

hesabına aktarmak ve dönem sonunda fiili e;enel üretim giderleri 

oluştu~unda, varsa sapmaları belirlemek ve ilgili düzeltme kayıt

larını yapmaktır. Daha sonra da, belirlenen bu sapmalar, Dönem 

Karı ve Zararı Hesa 1 :ıına devredilerek kapatılırlar. 

Yukarıda ürünlere 3rüklenmek üzere belirlenmiş alan tah-

mini genel üretim giderlerinin muhasebe kayıtları, şöyle yapı-

lır: 

31.;12./ •••• 

160- ÜRETİM HS. - YARI ÜRÜNLER HS. 165.392.-

Ol- Ürün Stokları 165.392.-
10- Bitkisel Ürünler 

100- Tahıllar 

1000- Bu~day 130~889.-

10- Bitkisel Ürünler 

102- End. Bitkileri 

1020- Ş.Pan. 34.503.-

731- G. Ü. G. YAIJSIThLA ES. 
03- Ekim J3akım B. 86o048.-
06- Ilasat Bölümü 79 .. 344.-

731- GoÜoGo YANSIT~ilA HS. 
03- Ekin-BoJ:am Bölümü 
06- I-Ias.at Bölümü 

ll 

86.048.-
79.344.-

730- G.Ü.G. HS. 

165.392.-

165.392.-
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Yukarıdaki örnekte ürünlere tahmini olarak genel üretim 

giderleri 165.392.- olarak yükleruniştir. Aynı birimler için 

genel üretim giderleri fiili olarak 181.208.- olarak gerçek

leşmiştir. Yani, 15.816.-'lık bir olumsuz sapma oluşmuştur. Baş

ka bir deyişle ürünlere 15.816.-'lık eksik bir yükleme yapıl

mıştır. Bu durumda, sapmaya ilişkin muhasebe kayıtları da, şu 

şekilde olacaktır: 

31.12./ •••• 

732- G.U.G. BÜTÇE SAPMALARI HS. 

730- G.ü.G. HS. 

" 

15o816.-

15.816.-

632- G.Ü.G., BÜTÇE SAPMALARI HS.. 15.816.-

.732- G.Ü.G. BÜTÇE SAEI';IALARI HS. 15o816.-
n 

690- DÖHEM K.1tRI VE ZARARI HS. 15.816.-

632- G.Ü.G. BÜTÇE SAPMALARI HS. 15.816.-
ır. 

Yıl içinde oluşan Genel Üretim Giderleri de, şu şekilde 

muhasebeleotirilirler: 

632':"' G .. ü.G.. HS. 

.. 1 •• 1 ••.. 

100- KASA HS. 

330- GERÇEK VE. TÜZEL KİŞİLERE 

BORÇiıAR HS. 

n 

181.208.-

1oo.ooo.-

81.208.-

/ 
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~.3. Maliyet Muhasebesi Belge Düzeninin Kurulması 

Maliyet muhasebesi belgeleri; maliyatıerin işletmede

ki.akışları sırasında, giderlerin türleri, gider merkezleri ve 

ürünler itibarıyle izlenmasini sağlayacak ve yapılacak kayıt

ların dayanağını oluşturacak belgelerdir. 

Çalışmamızın bu kesiminde, tarım işletmeleriyle ilgili 

maliyet muhasebesi belgeleri üç aşamada sunulacaktır. Bunlar; 

direkt·' hammadde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri 

ile ilgili belgelerdir. 

A- Direkt: Hammadde İle İlgili Belgeler · 

Bu belgeler, direkt hammadde giderlerinin izlenmesin

de kullanılacak olan belgelerdir. Biz burada tarım işletmeleri 

için gerekli 9lan belgelere değineceğiz. Bu belgeleri, işletme

lerin durumlarını göz önüne alarak çağaltmak mümkündür. 

le) Hammadde .Sat:ıllftlma· İstek Fişi. 

Bu fişte, hammaddenin ne kadar satınalınmak is

tendiği, tarım işletmesine ne zaman teslim edilmesi gerektiği, 

isteği yapan bölümün ya da servisin adı, tarih, fiş numarası, 

istekte bulunan ve onaylayanın imzası yer alır. 

Satınalma komisyonu satıcıya siparişi verdikten sonra is

tek fişine ayrıca, siparişi verdiği S,atıcJ.yJ.,. işletmenin adı

nı, fiyatını ve teslimatın ne zaman yapılacağını yazar. Bu fiş, 

satınalma isteminin ne miktarda ve tutarda olduğunu gösterir ve 

satıcıya verilen bir akit anlamındadır. Hammadde satınalma istek 

fişine ilişkin bir örnek,Ek-2'de sunulmuştur. 

2,) Hammadde Sat;nalma Fisi 

Bu fişte, satıcı tarafından ham.."'laddenin teslim 
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edileceği tarih, :fiş n9, satıcının adı, adresi, nakliye b1Çi:

mi, birim fiyatı ve borçlandırılacak hesap numarası gibi ay

rıntılar yer alır. 

Hammadde satınalma fişinden sonra bu fiş düzenlenerek, 

satınalma işlemi gerçekleşmiş olur. 

Hammadde satınalma fişine ilişkin bir örnek, Ek-)'de 

sunulmuştur. 

3.) Teslim Alma ve 1'/luayene Raporu 

Bu raporda, teslim koşullar:l ile ilgili bilgi

ler yer almaktadır. Bu rapor, iki kısımdan oluşmaktadır. Bun

lardan birincisi; "tea:lim alma raporu, ikincisi de; muayene ra

porudur. 

Teslim alma raporu kısmında; satıcının adı, ünvanı, ad

resi, taşıma aracı, teslim eden, teslim alınan yer, teslim ta

tihi, hammadde tutarının ödenip ödenmediği, fiş no, satınalma 

fiş no, fatura no, teslim edilen miktar, hammaddenin cinsi, ö

zellikleri ve teslim alanın imzası bulunur. 

Muayene raporu kısmında ise; kabul edilen ve geri gön

derilen hammadde miktarı, geri gönderil:m.e nedeni, ölçUmlemeyi 

yapan, k9ntro1 eden ve onayıayan kişinin adı ve soyadı yer alır. 

Teslim alma ve muayene raporuna ilişkin bir örnek,Ek-4'te 

sunulmuştur. 

4.) Ambar Stok Kartı 

Ambar stok kartlarına; hammaddenin ambara giriş 

tarihi, miktarı ve teslim alma raporunun numarası yazılır. Ay-

rıca bu kartlarda; hammaddenin minimum ve maksimum miktarları, 
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sat~nal~nan, tiretime gönderilen ve ambarda kalan stok miktar

ları ayrı ayrı gösterilir. Bu kart hammaddeleri sadece miktar 

olarak gösterir. 

Ambar stok kartına ilişkin bir örnek, Ek-5'te sunul-

muştur. 

5.) Sürekli Envanter Stok Kartı 

Sürekli envanter stok kart~, ambar muhasebesi 

servisince eldeki st·okların sürekli olarak en son durumunu gös

teren bir karttır. Sürekli envanter stok kartları, hammadde 

stokları ana h~sab:ı.nın yard~mcı hesabını oluşt'urur. Bu kart

larda; h~~addenin adı, kodu, parça nosu, ambarda bulunduğu 

yer, ölçü birimi, ortalama birim fiyatı, maksimum ve minimum 

stok miktarlarıyla,·yeniden sipariş miktar~ gibi bilgiler yer 

alır. Bu kartlar; giren, çıkan ve kalan olarak çal~şırlar. Sü

~ekli envanter stok kartları yerine; yardımcı stok kartları, 

(iepolar defteri gibi ltavram-I'ar da kullanılabilir .• 

Sürekli envanter stok kart~na ilişkin bir örnek, Ek-6'da 

sunulmuştur. 

6.) Hammadde İst.ek Fişi 

Bu fişle, isteği yapan yetkili, gereksinim du

yulan hammaddenin tUrUnU ve miktar~n~ belirtir. Ayr~ca bu fiş

te; isteği yapan servisin adı, hammaddenin hangi iş için is

tendiği, isteme tarihi, istek fişinin nosu ve yetkililerin im

zalar~ gibi bilgiler de yer alır. 

Hammadde istek f'işine ilişkin bir örnek, Ek-7' d.e su-

nulmuştur. 
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7.) Ambar İade Fisi 

tiretimden ambara iade edilen h~maddelerin mu

hasebeleştirilmesinde, ambar iade fişi düzenlenir. Bu fişte, 

iadenin nedeni, iade eden bölüm, alacaklandırılan hesabın nosu, 

tarih, fiş nosu gibi bilgiler yer alır. 

Ambar iade fişine ilişkin bir örnek, Ek-S'de sunulmuştur. 

8.) Borç Dekontu 

Borç dekontu, iade edilen hammaddenin maliyeti

nin, fatura maliyetinden düşüldüğünUn satıcıya bildirilmesine 

yarar. . Borç dekontu; satıcının adı ya da ünvanı, satıcının ad

resi, borç dekont no, tarih, fatura no, faturanın tarihi, satın

alma fiş no, stok no, iade edilme biç.imi ve imzalar gibi bilgi

leri içerir. 

Borç dekontuna ilişkin bir örnek, Ek-9'da sunulmuştur. 

9.) Ambar Çıkış Fişi 

Bu fiş, ambardan üretime gönderilen hammaddele

rin çıkışı için düzenlenir. Bu fişle üretim hesabı borçlandırı

lırken, direkt hammadde giderleri hesabı alaca.klandırılır. Bu 

fişte, fişin tarihi, nosu, stok nosu, imzalar gibi bilgiler yer 

alır. 

Ambar çıkış fişine ilişkin bir örnek, Ek-lO'da sunul-

muştur. 

10,) Artıklar Raporu 

Bu rapor, artıkların depoya alınabilmesi ve de

podan çıkışının yapılabilmesi için düzenlenen bir rapordur. Ar-

tıklar raporunda; rapor no, artığın oluştuğu bölüm, tarih, a-
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lacaklandırılan hesap no ve sipariş no, teslim eden, teslim 

alan depo sorumlusu gibi bilgiler yer alır. 

Artıklar raporuna ilişkin bir örnek, Ek-ll'de sunul-

muştur. 

ll.) Stok Değisim Raporu 

Bu raı:ror, hammaddenin, sürekli envanter stok 

kartına birkaç ekleme ve çıkarma yapıldığında düzenlenecek bir 

rapordur. SUrekli envanter stok kartlarının düzeltilmesi dı

şında ayrıca, hammadde stokları hesabının da düzeltilmesi ge

rekir. Bu raporda; hammadde adı, eldeki stoklar, sayım fazlası, 

sayım noksanı gibi bilgiler yer alır. 

Stok değişim raporuna ilişkin bir örnek, Ek-12'de sunul-

·muştur. 

12.) Direkt Hammadde Özet Föyü 

Bu föy, direkt hammaddenin, üretim gider mer

kezleri· itibarı ile maliyetlerini gösteren bir belge dir. Bu 

belgede; ait olduğu ay, sipariş no, ambar çıkış fişi gibi bil

giler yer alır. 

Direkt hammadde özet föyüne ilişkin bir örnek, Ek-13'te 

sunulmuştur. 

B- Direkt İşçilik Giderleri İle İlgili Belgeler 

Direkt işçilik giderleri ile ilgili belgeler, di

rekt işçilik miktarlarının ayrıntılı olarak izlenmasini ve ka

yıtlara geçirilmesini sağl~yan belgelerdir. Biz burada, tarım 

işletmeleri için gerekli olan belgelere değineceğiz. Bu belge

lerin işletmelerin durumlarına göre çoğaltılmasl ve değişti

rilme.s i mümkündür. 
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1.) Puvantaj Defteri 

Tarım işletmelerinde, işçilerin işe devam edip 

etmedikleri, işte geçirdikleri süreler, puvantaj defteri yardı

mıyla saptanır. Puvantaj defterinde; işçinin sicil numarası, 

adı ve soyadı, aylık olarak düzenlenmiş günleri, yevmiyesi ve 

toplam ücretler yer alır. Ayrıca puvantaj defterine, işçilerin 

raporları da 'ielenir ve işoilerin bordroları da puvant.aj defter-

leri yardımıyla düzenlenir. 

Puvantaj defterine ilişkin bir örnek, Ek-14'te sunul-

muştur. 

2.) Fazla Mesai Kartı 

İşçilerin normal çalışma sürelerinin dışında 

kalan sürelerde çalıştıkları işçilikler, fazla mesai kartların

da izlenir. Bu kartta; toplanan saatlere göre, fazla mesai üc

reti adenir. Fazla mesai ücretleri genelde, genel üretim gi

derlerinin bir unsurudur. Ancak, tarım işletmelerinde çalışan 

işçiler, f·azla mesai sürelerinde ürünün yapısını direkt olarak 

etkileyen işçilikte bulunabilirler. 

Fazla mesai kartında, ad, .... soyad, tarih, fazla çelışma 

saati, süre ve imzalar bulunur. 

Fazla mesai kartına ilişkin bir örnek, Ek-15'te sunul-

muştur. 

J.) Haftalık İşçi Saat Kartı 

Bu kartlar, bir işçinin tarım işletmesinde bir 

haftalık süre içerisinde geçirdiği süreyi saat olarak göster

mektedir. Bu kartlar üzerinde; işçinin adı, soyadı, sona eren 

haftanın tarihi, saat nosu, işçinin sicil sosu, servisi, gün-
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ler, sabah, öğle ve fazla çalışmanın giriş• çıkış saatleri, 

yE!tkililerin imzaları bulunur. Ancak; haftalJ.k işçi saat kar

tı üzerinde, işçilik saati ücreti gösterilmez. 

Haftalık işçi saat kartına ilişkin bir örnek, Ek-16'da 

sunulmuştur. 

4,) Günlük İşçilik Özet Kartı 

Bu kartlar, bir işçinin bir gUn içinde hangi 

işler üzerinde ve hangi bölümlerde çalıştığını açıkça göste

rir. Bu kartlard.a; işçinin adı, soyadJ., tarih, normal ücret, 

vardiye ücretleri, fazla çalJ.şma primleri, işçi no, saat ücre

ti, tutar gibi bilgilerin yanJ.nda, işi bırakma, başlama ve ça

lışılan saat gibi bilgiler yer alır. 

Günlük işçilik özet kartına ilişkin bir örnek, Ek-l7'de 

sunulmuştur. 

5.) Zernan Kartı 

Zaman kartları, iki kıs~mdan oluşmaktadırlar. 

Bunlar; saatler ve kazanılan ücretlerdir .• 

ÇalJ.şılan saatler kısmJ.nda; çalışılan günler, çalışı

lan tarla yada işyeri, yapılan iş, çalışılan zaman, normal ve 

fazla mesai saatleri, parça başına iş ve çalışma anında kul

lanılan hayvan adedi ve traktör saati için kolonlar yer almak

dır. 

Zaman kartalarına ilişkin bir örnek, Ek-18'de sunulmuş-

tur. 

6.) Direkt İsQilik Özet Föyü 

Bu föy, direkt işçiliklerin gider merkezleri 

. ·•""· 
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itibarı ile maliyetlerini göstermektedir. Bu belgede; ait ol

duğu ay, sipariş no, iş zaman kartı gibi bilgiler yer alır. 

Bu föy, iş zaman kartları esas alınarak düzenlenir. 

Direkt işçilik özet föyline ilişkin bir örnek, Ek-19'da. 

sunulmuş tur •. 

C- Genel Üretim Giderleri İle İlgili Belgeler 

Direkt hammadde ve işçilik giderlerinin izlenmesinde 

kullanılacak yukarıdaki belgeler, direkt hammadde ve direkt 

işçilik yanında., endirekt malzeme ve endirekt işçilik giderle

rinin de gerek tutar olarak, gerekse gider merkezleri itibariy

le izlenmesine olanak sağlayacaktır. Genel üretim giderlerini 

oluşturan diğer kalemlerin (vergi, resim ve harçlar, dışarıdan 

sağlanan yararlar, hizmetler v,b,) izlenmesinde ise, özel bel

gelerin kullanılmasına genellikle gerek yoktur. Biz çalışmamı

zın bu kısmında, tarım işletmelerinin özelliklerine ve yapıla

rına uygun olan genel üretim giderleri belgelerinden, yukarıda 

bahsettiğimiz belgelerin dışında kalan belgeleri sunacağız. 

1,) Bölümsel Genel Üretim Giderleri Kartı 

Bu kartlar, genel üretim giderleri hesabının 

yardımcı hesabı niteliğindedir, Bu kartlar, fatura ya da. fiş

lerin kopyaları, işçi saat kartıarı ve öteki fişlerdeki bilgi

lerden yararlanılarak doldurulmaktadır. 

Bu kartlarda; tarih, kaynak belge, giderlerin türleri· 

ve belgeler yer alır. 

Bölümsel genel üretim giderleri kartına. ilişkin bir ör

nek, Ek-20 1 de sunulmuştur, 
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2.) Muhasebe Fis,leri 

Genel muhasebe sist.eminc.1.e kullanılan bu fişler; 

"Kasa Tahsil" , "Kasa Tediye" ve "Mahsup" fişleridir. Genel mu

hasebede bu fişler üzerinden ana hesapların ve bu hesapların 

yardımcı hesapları gösterilmekle yetinilir. Maliyet mul1asebesi 

kayı tlarıyla ilgili kasa ödeme ve mahsup fisılerinin ise, ana ve 

yardımcı gider hesaplarının yanında gider merkezlerinin de ta

sarlanıp, bastırılmaları gerekir. 

Muhasebe fişlerine iJ:.işkin bir örnek, Ek-2l'de sunulmuş-

tur o 

3.) Haftalık Genel Üretim Giderleri Özeti 

Bu tablo, haftalık genel üretim giderJ_erinin 

tahmini (bütçelenmiş) tutarları ile, fiili tutarları arasındaki 

sapmaların bulunmasına yardımcı olur. 

Bu tabloda; giderler, haftanın sonu, tahmini direkt iş

çilik, sabit giderler ve de~işken giderler gibi bilgiler yer 

alır. 

Haftalık genel üretim giderleri özeti tablosuna. ilişkin 

bir örnek, Ek-22'de s~ınulmuştur. 

4.) Siparirş Maliyet Kartı 

İlgili ürüne ilişkin direkt giderler ile yine o 

ürüne düşen genel üretim gideri paylarının, bu kart üzerinde 

gösterilmesi gerekir. Bir ürünün üretimi tamanılandığı zaman, bu 

ürüne ilişkin sipariş maliyet kartında biri.ken giderlerin toplamı 

alınarak, ürün partisinin birim maliyeti saptanır. 

Sipariş maliyet kartına ilişkin bir örnek, Ek-23'te su

nulmuştur. 
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S.4. Maliyet Rapor Sisteminin Kurulması 

[ Bundan önceki konularda açıkladığımız maliyet akışı-
nın yapılabilmesi için; hesap planının,,. muhasebe kayıtlarının 

ve gerekli belgelerin kullanılması, elde edilecek verilerin so~ 

nuçlarının rapor edilmesi, başka bir deyişle, bu bilgilerin an

lamlı hale sokulması ve ilgili kişilere sunulmaya ha.zır duru-

ma getirilmesi gerekir. 

Muhasebe, işletme hakkındaki gerekli mali bilgileri yu

karıda belirttiğimiz gibi, toplamak ve ihtiyaç sahiplerine sun

makl~ekonomik faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır(84). 

Hazırlanan raporların kimlere, ne şekilde ve ne zaman 

sunulacağının bilinmesinde yarar vardır. İşte, çalışmamızın 

bu kesiminde bu raporların ayrıntılarını açıklayarak; ilgili ra

porlara örnekler sunulacaktır. Bu raporlar, üst ve orta düzey 

işletme yönetimine sunulacak raporlar ve alt düzey işletme yö

netimine sunulacak raporlar olmak üzere iki ana başlık altında 

irdelenecektir. 

A~ Üst ve Orta Düzey İşletme Yönetimine Sunulacak 

Raporlar 

1.) Karşılaştırmalı Aylık Gelir Duru.rnu Raporu 

· .,;Bu rapor, list ve orta düzey işletme yönetici

lerine sunulacak olan bir rapordur. Bu rapor her ayın sonunda 

ilgili kişilerce hazırlanarak, ilgili böllli~lere sunulmalıdır. 

(84) Sabri BEKTÖRE-F.erruh ÇÖMLEKÇİ, Mali Tablolar Analizi, 

(Eskişehir: And, ü. Eğitim, Sağllk ve Bilimsel Araştı~a 
Çalışmaları Vakfı Yaylnları, No:l9, 1985), s.J. 

' ·, ~ ' ' . 

/ 
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Üst ve orta düzey işletme yöneticileri, bu rapordan; iki ay 

arasındaki fiili sonuçları karşılaştırarak farkları bulacaklar 

ve iyiye gidiş için gerekli önlemleri alacaklardır. Bu rapora 

ilişkin bir örnek, Ek-24'te sunulmuştur. 

2.) Aylık Gelir Durumu Raporu 

Bu rapor, ay sonlarında üst ve orta düzey iş

letme yöneticilerine sunulması gereken bir rapordur, Bu raporda; 

aylık bütçelenen ve fiili maliyetlerle bunların farkları yer a

lır. Ayrıca, yıllık kü.ınülatif toplamlar da yer almaktadır. İl

gili kişiler bu farkları irdeleyerek, nedenlerini araştırırlar 

ve gerekli önlemleri alırlar. 

Aylık gelir durumu re.poruna iii ş kin bir örnek, Ek-25' te 

sunulmuştur, 

J,) Yıllık Brüt Gelir Durumu Ranoru 

Bu rapor, hesap dönemi sonunda üst ve orta dü-

zey işletme yöneticilerine sunulacak olan bir rapordur. Bu ra

porda; iki yılın yıllık satışları ve maliyetleri ile farkları 

yer alır, İlgili kişiler bu raporu inceleyerek, yıllar arasın

da karşılaştırmalar yapacaklar ve farkların durumuna göre ge

rekli önlemleri alacaklardır. 

Bu rapora ilişkin bir örnek, Ek-26'da sunulmuştur, 

~.) Karşılaştırmalı Bilançolar 

Bu rapor, hesap dönemi sonunda orta ve üst dü-

zey işletme yöneticilerine sunulacak olan bir rapordur. Bu ra

porda; iki yılın aktif ve pasif hesapları ile bunların yüzde

leri yer alır. İlgili kişiler, bu raporu inceleyerek, işletme-

/ 
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lerinin y:ı.lla.r aras:ı.ndaki büyUme ya da küçülme eğilimini gt$re

cekler ve buna göre gerekli önlemleri alacaklard:ı.r. 

Ka;·ş:ı.laşt:ı.rmalı bilançolara ilişkin bir örnek, Ek-27' de 

sunulmuştur. 

5.}· Yıllık Karş:ı.laşt:ı.rmalı Net Gelir Durumu Raporu 

Bu rapor, yıl sonlarında üst ve orta düzey iş

letme yöneticilerine sunulacak olan bir rapordur. 

Bu raporda; iki y:ı.lın net değerleri ve bunların yüzde 

ifadeleri ile karşılaştırmaları yBralır. İlgili kişiler, bu 

raporu inceleyerek, net değerler üzerindeki artış ya da azalış

ları yüzde olarak ifade edilmiş bir şekilde görecekler ve gidi

şe göre karar vereceklerdir. 

Bu rapora ilişkin bir örnek, Ek-28'de sunulmuştur. 

6.) Mali:vet Analizi Raporu 

Bu rapor, ay sonlarında üst ve orta düzey iş

letme yöneticilerine sunulacak olan bir rapordur. Bu raporda; 

aylık olarak bütçelanmiş ve fiili olarak gerçekleşmiş giderler 

ile bunların farkları yer almaktadır. Ayrıca, ayların yıl için

deki kümülatif toplamı da yer almaktadır. İlgili kişiler~ bu 

raporu inceleyerek, aylık giderleri ve maliyetleri analiz ede

rek, alınması gereken önlemleri alacaklardır. 

Maliyet analizi raporuna ilişkin pir örnek Ek-29'da su

nulmuştur. 

7.) İşçilik Saatlerinin Analizi Raporu 

Bu rapor, üst ve orta düzey işletme yönetici-
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Bu rapora ilişkin bir örnek,. Ek-3l'de sunulmuştur. 

B- Alt DUzey İşletme Yönetimine Sunulacak Raporlar 

1.) Süt Üretim ve Tüketim Raporu 

Bu rapor, haftalık olarak alt düzey işletme 

yöneticilerine sunulması. gereken bir rapordur. Bu raporda; iş

letme içinde ve dışarıya satılan sütler ile yem olarak kulla

nılan sütlerin (buzağılara, kuzulara v.b.) dökümü ve ayrıca 

işletmede üretilen sütler yer alır. Haftalık bakiye, kalan mik

tarı gösterir. Alt düzey işletme yöneticileri bu raporu ince

leyerek, haftalık harcama ve üretimleri ~belirleyecekler,eğer ge

reksiz harcama varsa azaltarak, üretim miktarının yüksek tut

maya çalışacaklardır. 

Bu rapora ilişkin bir örnek, Ek-32'de sunulmuştur. 
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2.) Hammadde Tüketim Haporu 

Bu raporda; tüketilen harr~addelerin nerelere 

harcandığı belirtilir. Alt düzey işletme yönetimi, bu rapordan 

elde edeceL:;i bilgileri gözönünde tutarak, daha az miktarda ham

madde tUketimi yoluna giderek, tasarruf yapmaya çalışarak, üst 

düzey yöneticiler ile orta düzey işletme yöneticilerine bilgi 

verir o 

Hammadde tüketim raporuna ilişkin bir örnek, Ek-33'te 

sunulmuştur o 

3.) Otlatma Cetveli 

Bu raporda; otlatılan sahalar belirtilir. Alt 

düzey işletme yöneticisi, bu raporu inceleyerek, tarladaki ve 

otlaktaki ot v.b. ürünlerin hayvanıara yem olarak verilip veril

memesine karar verir ve durumu Ust·yöneticilere bildirir. 

Otlatma cetveline ilişkin bir örnek, Ek-34'te sunulmuş-

tur. 

4.) Günlük G.ü.G. Kontrol Raporu 

Alt düzey işletme yöneticisi, bu raporu ince

leyerek, gerekli önlemleri almaya çalı ı] ır ve dux·urııu aylık ge

nel üretim giderleri raporu şeklinde üst ve orta düzey işlet

me yöneticilerine sunar. 

Günlük G.Ü.Go raporuna ilişkin bir örnek, Ek-35'te su

nulmuştur. 

5.) mlnlük İş Kartı 

J3u raporda; işçinin iş silresinde geçirdiği 

zaman ile başa geçen :iı.;;çj,lilt:Le:ı;ı yer aJ,;ı.;r, ;Ut dU.8Gy :i.Qletme 
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i 
yöneticisi, bu karttan işçiliklerin beklenen verimi verip ver-

i 

mediğini belirler ve gerekli önlemleri alJ.r. Ayrıca bu raporla-

rı, üst düzey ve orta düzey işletme yöneticilerine de iletir. 

GünlUk iş l:::artına ilişkin bir örnek, Ek-36'da sunulmuş-

tur. 

6.) Cağ Değişim Raporu. 

Bu raporda; canlı hayvanların çağ değişDni ile 

ilgili bilgiler yer alır. Alt düzey işletme yöneticisi, mevcut 

hayvanların son durınalarını bu rapora kaydeder ve ilgili işlet

me yöneticilerine sunar. İşletme yöneticileri bu rapordan elde 

edecekleri bilgilere göre; canlı hayvanların işletmedeki dur~~

ları hakkında karar verirler. 

Çağ Değis;im raporuna iliŞkin bir örnek, Ek-37'de sunul-

muştur. 

~.5. Mllhasebe Sistemini Yürütecek Organizasyonun Kurulması 

Buraya dek yaptığımız açıklamalarımızla taı"'ım işletme

lerinde tahmini bir maliyet muhasebesi sistemi kurmuş olduk: •. ö-

te yandan, bu sistemi yürütecek bir organizasyonun kurulması da 

gereklidir. Bu nedenle, çalışmamızın bu kesirıünde, tarım işlet-

melerinin özellikleri ve iş yüklerini d€3 göz önüne alarak,.ön-

ce sistemi y~irütecek organizasyonu şematik olarale c;österecel: ve 

daha sonra da, görev tanımlarını yapacağız. 

Kurduğumuz sistem .. için haz:ı.rlo.nan organizasyon sıeması: 

Muhasebe 
Müdürü 

"' Muhasebe 
Şefi 

Ambar Kay;;ı.t I~çilik ·ve An&.t.J.~ ve Gene ;ı, 
Memuru G.ü.G. KayJ.t Raporlama Muhasebe 

Memuru Memuru Memuru 
/ 
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Yukarıdaki organizasyon şamasındaki her bir pozisyonun zorun

lu kıldığı nitelikteki ve o pozisyonda yürütülecek çalışmala

rı belirleyen görev tanımlarJ., aşağıda özetle belirtilmiştir. 

i- Muhasebe Müdürü: 

Görev Unvanı . Muhasebe Müclürü 

Öğrenim Durumu : En az İşletme :ya _da İktisat Fakül

tesi Mezunu Olmak 

Deneyim 

GBrevleri 

: En az beş yıllık bir muhasebe 

bölümünde çalışmış olmak. 

. • 

- Tüm alt birimlerin durmnlarJ.nı raporları incele

yerek kontrol etmek, 

- Alt yönetici raporlarının özetlerinden işletme 

hakkındaki bilg:i,;le'"ri toplamak ve gerekli önlem-

leri almak, 

- İşletme sahip ya da sahiplerinin bilgi gereksinim

lerini düzenli bir şekilde karşJ.lamak, 

- Yetki ve sorumlulukları belirlemek, 

- Mali işlerin yürütülmasini sağlamak, 

ii- Muhasebe Şefi: 

Görev Ünvam : Muhasebe şefi 

Öğrenim Durumu: En az İşletme Fakültesi mezunu 

olmak, 

Deneyimi 

Görevleri 

:En az 3yıl -bir muhasebe bö

lümünde çalışmış olmak. 

. . 
- Yönetimin alt birimlerini muhasebe müdürünün 

· diraktifleri doğrultusunda yönetmek, 
/ 
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.- Alt birimlerce hazırlanan maliyet ve genel mu

hasebe raporlarını düzenıemek ve bunların özet-

lerini muhasebe müdürüne sunmak, 

- Alt birimlerin yaptıkları işleri denetlernek ve 

onl.arı kontrol etmek. 

- Mali mavzuntın gereklerini, muhasebe müdUrU nez-

dinde yerine getirmek,. 

iii- .Ambar Kayıt Memuru : 

Görev Ünvanı . Ambar Kayıt Memuru . 
Öğrenim Durumu . En az Ticaret Lisesi Mezunu Ol. . 
Deneyimi • En az 1 yıl muhasebe deneyimli . 
G·örevleri • • 

- Ambar giriş ve çıkışlarını kaydetmek, 

- İlgili fişlerin ve öteki belgelerin dökümünü yap-

mak ve ilgililere sunmak, 

- Envanterde ilgililere yardımcı olmak. 

iv- İşçilik ve Genel Üretim Giderleri Kayıt Memuru: 

Görev Ünvanı 

Öğrenim Durumu 

Deneyimi 

Görevleri 

: ·İşçilik ve G.ü.G. Kayıt Memuru 

: En az Ticaret Lisesi·ya da· 

2 yıllık M.Y.O. mezunu olmak 

: 2 yıllık muhasebe deneyimli ol. 

• . 
- İşçiliklerle ilgili kayıtları ve dökümleri yapmak, 

- G.ü.G.'ne ilişkin kayıtları ve dökümleri yapmak, 

- İlgili kişilere bu bilgileri sunmak, 

- İşçilik ve G.Ü.G ile ilgili diğer işlemleri yap-

mak, 
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v- Analiz ve Raporlama Memuru: 

Görev Unvanı 

Öğrenim Durumu 

Deneyimi 

Görevleri 

: Analiz ve Raporlama Memuru 

:En az İşletme ya·da İktisat Fak. 

mezunu olmak 

: En az 2 y~ll~k deneyimli olmak 

• • 

- Maliyet muhasebesi verilerini analiz etmek ve ra

porlayarak, ilgililere sunmak, 

- Genel muhasebe raporlarının hazırlanmasJ.nda yardJ.m

CJ. olmak. 

vi- Genel Muhasebe Memuru . . 
Görev Ünvanı 

Öğrenim Durumu 

Deneyimi 

Görevleri 

: Genel Muhasebe Memuru 

: En az Ticaret Lisesi mezunu ol-

mak 

: En az 2 yJ.l muhasebe bölümünde 

çalışmış olmak 

. . 
-Yasal defterleri·işlemek ve yasal bildirimleri mu

hasebe şefi nezdinde yapmak, 

- Genel muhasebe rapor ve dökii'lllerini yapmak, 

- Genel muhasebe ile ilgili olan diğer işleri yapmak 

ve diğer bölümlere yardım etmek. 



IT ç U n o U B ö 1 U m 

TARIM İŞLETMELERİNDE 1dALİYETLERİN BÜTÇELER ARACILlGI 

İLE İZLEJ."'rı1ESİ, SAPMA ANALİZLERİ VE YÖl~ETİM ARA CI 0-

LARAK KULLAl'IILtif.ASI 

I- TARIM· İŞLETr·:TELERİNDE MALİYETLERİ!~ BÜTÇELER ARACILIGIYLA İZ-

LENMESİ 

S.l. Genel Olarak Bütçelema 

Bütçe; belirli bir zaman aralığı içinde kaynakların na

sıl kazanılacağını ve kullanılacağını gösteren bir plandır. Fa

aliyetler yürütülürken, bütçe fiili ve beklenen sonuçları kar-

şılaştırma aracı olarak görev yapar ve denetim işlemlerini ko

laylaştırır (85). 

Bütçe, işletmenin gelecek yıla ilişkin- finansal ve finan

sal olmayan tüm faaliyetlerinin planlanmasında, düzenleştiril

mesinde ve kontrol edilmesinde kullanılan bir y~netim arac:ı.dır. 

Ç 85} CarJ. L.MOORE-Robert K.jAE (Çev. Alpaslan PEKER), Yönetim 

- M.YJlas,.beı:,,i~ 2.B., (İstanbul ı İ.ü. ~Yay1nla..r1; ~~o:34S6, 1998)1 

. s. 667. 
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Gelecek yıla ilişkin bütçeler, yıl başından önce hazırlanır 

ve gelecek yıl üretim sırasında oluşacak tahmini giderleri gös

terir. Bu tahmini giderler, satışların planlanmasında ve genel 

üretim giderlerini üretime yüklernede son derece yararlıdır. Büt

çeler tahimini giderleri gösterdiklerinden, fiili giderler yıl 

içinde oluşunca, fiili giderler ile tahmini giderlerin karşı

laştırılması da, maliyet kontrolunun temelini oluşturur. Bütçe

ler, işletmenin tümü için düzenlenebileceği gibi, bölümler i

tibariyle de düzenlenebilir(86). 

Bütçelemenin amaçlar:ı. .. v:e .yararlar~ -.şöyle ~çıklanabilir; 

Bütçeler; · , yönetim tarafından düzenlenen ve kulla-

nılan araçlardır. Yönetim, bir bütçe hazırlayarak; ileriye doğ

ru bakmaya ve işletmenin çeşitli unsurlarJ.nın nasıl e.henkleşti

rileceği konusuna .dikkatlerini yoğunlaştımaya zorlanmış olur. 

Bütçenin ve bütçe hazırlanına.sJ.nl.n başlıca ya.rarla.r:ında.n bazı

ları aşa~ıdaki gibi sayılabilir(87)~ 

i- Bütçe, gelir getiren bir ortak amaca uluşmak için 

birlikte yürütülmesi gereken faaliyetlerin birbiriyle ahenkleş

tirilmesi aracıdır, 

ii- Bütçeleme çeşitli·yönetim kadernelerindeki yönetici

lerin, işletme faaliyetlerini yürütmede birbirlerine bağlı olan 

unsurlardan haberdar olmasını sağlar, 

iii- Bütçe uygulanabilecek bir pratik ölçüdür, 

iv- Bütçe varlığı nedeniyle yöneticilerin yeterli fi

nansal kayıtları yaptımalarını ve devam ettirmelerini sağlar. 

( 86) ÜSTÜIJ, s. 484. 

( 87) I·~IOOEE-JAEDICKE, s. 668. 
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v- J3iitçe sayesinda örc;ütteki tüm kişilc-:r, iı:;letne::ı.in 

kaynaklarJ.:'ıJ. korıı...'11a zorunlulucunu daha fazla hissederler, 

vi- KaynaklarJ.n etkin ya da etkin olmayan biçimde kulla

nJ.ldığı, bu amaçla hazırlanan bütçeler yardımıyla belirlenir. 

vii- Bir bütçe, yönetime, kendi kend:Lı.~_ tı_ct:erleme olana-

ğı saclar ve c;eliçmeleri ölçinede kullanılabilir. 

Bütçelemenin ve dolayısJ.yla bütçelerin amaçlarJ.nı da baş-

lıca şu dört ana erup ta toplayabiliriz. Bunlar; 

i- Planlama, 

ii- Koordinasyon (uyumlaştırma), 

iii- Haberleşmeyi sağlao.a, 

iv- Yönetim kontrolü. 

S. 2:. Tarım İsıletmelerinde Düzenlenebilecek İşletme Büt.çeleri 

Tarım is>letmelerindeki faaliyetlerin değişik özellikleri 

göz önüne alınarak, faaliyetlerin planlo.nmasındaı:ı elde edilecek 

yaraı~la birlikte; zorvnluluk da vardır. Çünkü:, tarıı:ı içlet:r:1ele-

rinde faali;r;retler, uzurı dönemler içerisinde ve büyük kütleler he.-

linde, bUyük a·ıan:i.arda yürütülür. Ayrıca, tarım i;:let:·:1elex·i için, 

ic.~çili~in ayrı bij_' önemi vardır. Tarıı-:ı içletmecisi ·:/a do. yönetici-

si, ya~aca~ı bütçeler ile belirli bir dönem so~undo. üretti~i ürUn-

lerin ı:mliyetinin 2.1e olaca[;ını saptaı'. I3uııa paralel olar-al:, dev-

letin saptayaca~ı ürlin taban fiyatları karoısınd~, işletmenin kgr-

lılığını da ülçmU.g olmalctadır. Üri.in birim maliyetleri, taban 

fı·y·, a+,_LO..rP. •• ''l 1 1 1 
" d t • ]_ , .. J • • • b cl 

v ,) core yu~: s e -;: o uo·cuc;un a ar ra ıç_ e -c me yon e cı c ıs ı u u-

rumu c;öroı~ek, üretimini başka alanlara kaydırncak ve daha karlı 

alanlara yatJ.rım yap;aış olacaktır. Ute yandan, tarJ.m ürtinleri, 

ülkerni~de enflasyona karoı duyarlı olan temel eıda ~addelerini 

oluı:turdu(;undan, pJ.a.nolZ üretim sonucu ir}1otmcı zarara uğrar. 
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YukarJ.da sJ.ralanan.nedenlerle tarJ.m ilrünleri üreten iş

letmelerin faaliyetlerini planlama zorunluluğu vardır. Bütçe 

de, sayısal olarak ifade edilmiş bir plan olduğuna göre, tarım 

işletmelerinde. maaliyetlerin bUtçeler aracılığJ. ile izlenmesi 

gerekmektedir. 

Bütçe, temeli oluşturan satJ.şlarJ.n tahmini ile birlikte, 

üretim işletmesi için aşağıda belirlenen konula.ra ilişkin tah

minleri içe:rınektedir"(88). 

i- Üretim, 

ii- Hammadde Kullanımı Bütçesi, 

iii- Hammadde Alımı Bütçesi, 

iv- Direkt İ.şçilik için yapJ.lması gereken maliyet ve 

gerekli işgören sayJ.sıt 

v- Genel Üretim Giderlerinin oluşmasJ., 

vi- Faaliyet Giderlerinin oluşması, 

vii- Çeşitli stokların de~erleri ve düzeyleri, 

viii- Nakit akışı, 

ix- Borçlanma gereksinimi, 

x- Planlanan sermaye harcamalarının tutarı. 

Bütçe, bütçe dönemi sonundaki profarına bilanço ile ge

lir tablosunun, tüm işletme açısından düzenlenınesiyle sona 

erer(89). 

Biz bu kesimde, konumuzun amacı doğrultusunda, D.Haımnadde 

( 88\) Rıfat ÜSTÜN, Yönetim Muhasebesi, (Eskişehir: Bilim Teknik 

Yayınevi, 1985), s,88-89. 

( 89) ÜSTÜN, Yönetim •••• ., s,89. 
4S4i;p c IJ~ 



direkt işçilik ve genel üretim giderleri ile ilgili b'Utçeleri 

ele al2p inceleyeceğiz. 

}.';'" Üretim Bütçesi: 

Üretim bütçesi, bütçe süresince üretilmesi ge

reken ürün miktarının tahminidir. Üretim bütçesinin geliştiril

mesinde, ilk adım stok düzeyleri.ile ilgili politikaların sap

tanmasıdır. İkinci adım, bütçe devresinde üretilecek her ürünün 

toplam miktarının saptanmasıdır. Üçüncü adım da, üretimin zer..1an 

Q.ilimlerine dağıt:ı.mının yapJ.lmas2dır(90) 

Uretim, tahmini satışıara bağlı olaı·ak, üretim dönemiy

le ilgili olmalıdır. Üretimin, satışların yapılması, beklenen 

tarihten önce, ürünlerin üretilmesi için yeterli bir süreye o-

lanak verecek bir biçimde planlanması gerekir. Genellikle ölçü

lü hareket eden işletme yönetimi, her an satışa hazır ürün bu

lundurmayı güvenceye bağlamak için, nihai ürün stoklarında faz

la stok bultmdurur. 

Tarım işletmelerinde: ürünlerin, taban fiyat tespit za

manlarına göre satılmasın2n planlan.rnası,~ürünlerin fiyatları 

artacağından işletme karlılığını da ar:btıracaktır. 

~:.: Hammadde Kullanım Bütçesi; 

Bi.itçe sürecinde daha sonraki aşama, üretimde 

kullanılacak hammaddenin belirlenmesi~, zımr.unlu kılar. Hammadde 

kullanım bütçesi, direkt hammaddelerin ~ralnız miktarları ile 

ilgilidtr. Ancak bazı hal1e~de, endirekt heJnmadde· · km.llanl.Dl 

bütçesinin de belirlenmesi mümkündür. 

(90) Glenn A. WELSCH (Çev. Yaman Erda.ı ve Diğerleri), İsıetme 

BUtoeleri, ·Kar Planlaması ve Kontrolu, III.B., (Ankara: 
Ayyıldız Iviatbaası A.3., 1978), s. 216,. 
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Tar~m işletmelerinin_ hammadde kullan~m~nda belirli s

tandartlar mevcut değildir. Ancak, bazı kuruluşların bu alan

larda yaptığı araştırmalar sonucunda dönüm başına ya. da kg başına 

belirli standartlar düzenlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin; Köy 

Hizmetleri, Ziraat Odalar~, Üniversiteler bu konuda çeşitli 

bölgelerde çal~şmalar yapmaktad~r~ .. 

Tarım işletmelerinin özellikleri nedeniyle hammaddele

rin kullan~lması, belirli dönemlerde ve büyük kütleler halinde 

yap~lmaktadır. Örneğin; tohum kullan~mı ekim aylar~nda, gübre 

kullan~mı eltim ve bahar aylarında kullanılmaktadır. İşletme 

yöneticileri bütçelerini yaparken bu durumu göz önünde bulun

durmak zorundadırlar. Çünkü; bu ayıara göre hannnadd.e kullanımı 

daha çok, diğer aylarda çok az ya da hiç yap~lmamaktad~r. Biz 

çalı-şmamızda bu bütçeleri hazırlarken, kullanımların her üç 

dönemde de yapıldığını varsaydık. Ancak ilgili aylarda kulla

nım miktarlarını yüksek tutarak bu ayların gerçeği gösterme

sine yardımcı olacağız. 

G- Hammadde .Stok ve Satınalma Bütçesi 

Satınalma bütçesi, her cins hammaddeden ne mik

tarda alınacağını, alımların zamanlamasını ve hammaddelerin 

tahmini maliyetini belirtir. Satınalma bütçesi, hammadde kul

lanım bütçesinden iki açıdan farkl~l~k gösterir. Her iki büt

çede de, her cins hammaddenin miktarları gösterilir. Aradaki 

farklar, hammadde stok seviyelerinde planlanan değişikliklerin 

~tkisine bağlıdır. İkinci farklılık ise, hammaddenin kullanım 

bUtçesinin sadece miktar belirtmasine karş~n~ sat~nalma büt-

çesind.e m:i,.kta.rln yan;ı.eıra nammaddenin p~U'l3.&ta.l me.lıyetinin di 

belirtilmesidir. Satınalma bUtçesi, ha.rnme.ddenin Uretinıe fiilen 

,i 
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naklinin zamanlaınasJ. ile ilgilidir~ 91) ~· , 

p- Direkt İşçilik Maliyetleri Bütçesi: 

Direkt işçilik bütçesi, üretim bütçesinde plan

lana.n tür ve nicelikteki çıktJ.larJ.n üretimi için gerekli direkt 

işgücü gereksinmelerinin tahminlerinden oluşur(92). 

Direkt. işçilik bütçesi, hammadde kullanJ.m bütçesi ile 

hammadde satJ.ıııalma bütçelerine benzer bir biçimde düzenlenir. 

Bu bütçelerle direkt işçilik bütçesi arasındaki en enernli farkı, 

dire.kt işçiliğinin hammadde gibi satın alınmamasJ. ve stoklanma

ması oluşturur. Direkt işçilik, üretim yapıldJ.ğında oluşur(93) 

Boşa geçen direkt işçilik süreleri ve fazla çalışma ü·aretleri, 

genel üretim giderleri içerisine alınır ve bütçelenir. 

Bir direkt işçilik bütçesinin geliştirilmesinin başlJ.ca 

nedenleri, gerekli işgücü miktarJ.na, gerekli işçi sayısJ.na, her 

ürünün üretilmesinin birim maliyetine, nakit akımJ. gereksinme

lerine ilişkin planlama verilerini sağlamak ve denetim için bir 

dayanak kurmaktır(94), 

Direkt işçilik saatlerinin tahmini için;zaman ve hareket 

incelemeleri, standart maliyetler, yöneticinin doğru tahmini, 

ve uzmanlar grubuna istatistiki tahminierin yapJ.lması gibi yak

laşJ.mlar kullanılmaktadır. 

E- Genel Üretim Giderleri Bütçesi; 

Genel üretim giderlerine, genellikle büyük ö-

(91) WELSCH, s.250-251. 

(92) WELSCH, s.283. 

(93) tlSTUN, YHnetim •••• , s.122. 

(94) 1VELSCH, s.283. 
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nem verilerek e~inilmektedir. İş hacmindeki de~işmelere ya da 

diğer unsurlar~ bağl~ olarak her maliyet unsurundaki etkilanme

nin nasıl olduğunu saptamak için, maliyet unst~ları tek tek ve 

yakından incelenir. Geçmiş kayıtlar, bir maliyet unaurunun, 

başka bir k~s~m maliyet unsurundaki veya faaliyetteki değişme

lere karş~ artış veya azal~ş yönünde genel bir eğilim gösterdi

ğini ortaya ç~karabilir. Ayr~ca bir çok işletme için maliyet 

tasarruflar~nın en çok sağlanabileceği maliyet unsurlar~ alan~, 

genel üretim giderleri grubudur{95) .• 

Genel üretim giderleri, toplam üreti.."ll mal-iyetlerinin, 

belirli işlere ya da ürünlere göre doğrudan tanımlanamayan bö

ltimüdür. Bu giderlerin, birbirlerine benzemeyen gider türleri-
i, . 

ni 1 içerdiği gerçeği, yönetim için, özellikle bu maliyetierin 

ürünlere tahsis edilmesinde ve maliyet denetiminde önemli so

runlar yaratmaktad~r. Bu giderlerin, gider merkezlerinin 

aras~nda dağ~t~lmalarJ. ve daha sonra da ürünlere yüklenmaleri 

gerçeği bu giderlerin önemini ve zorluğunu vurgulamaya yetmek

tedir·(g6). 

Genel üretim giderleri tahminlerinin de, bu giderleri 

yapacak kişi ya da bölümler taraf~ndan haz~rıamaas~ tercih e

dilir. Etkin bir kontrolün sağlanması için, sabit ve değişken 

genel üretim giderlerinin ayr:ı. ayr:ı. gösterilmesi gerekir. Ge

nel üretim giderleri_bütçesi, bu giderlerin değişken ve sabit 

olarak s~nıflandırılmas~na dayanır(97). 

Bu bütçeler hazJ.rlandıktan sonra, üretilen ürünlerin bi

rim maliyeti tablosu hazırlanabilir. 

(:95) MOOru;,.JAEDIOKEr s.699. 
(96) WELSCH, s.313. 

(97) ÜSTÜN, Yönetim •••o•'' s.l26. 
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~.3. Konunun Bir örnekle AçJ.klanrnası 

Bundan önceki k:esimlerde de belirtildiği gibi, tahmini 

üretim miktarı, stok politikası ile birlikte tahmini satJ.ş mik

~arına bağlıdır. Bütçelerneye ilişkin bu örnekte, bütçeler ara

sındaki bu husustan hareket edilecektir. 

VERİLER: 

(A) tarım işletmesinin 1990 yılına ait toplanan 

tahmini bilgiler, aşağıda belirtildiği gibidir: 

a- (A) tarım işletmesinin 1990 yılı tahmini satış mikta

rının geçen yılJ.n (1989) fiili satış miktarJ.nın birinci üç ay

lık döneminde % lO'u; ikinci üç aylık döneminde % 15'i; üçüncü 

üç aylık döneminde % 18'i ve dördüncü üç aylık döneminde de 

% 25'1 oranJ.nda artarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. An

cak bu artışın, ekonomik koşullar dikkate alJ.narak, ı. üç aylık 

dönem için; % 40, 2. Uç aylık dönem için; % 30, 3. üç aylık dö

nem için; % 60, 4. üç aylJ.k dönem için de; % 60 olasJ.lJ.kla ger

çekleşeceği ilgili uzmanlar tarafJ.ndan tahmin edilmiştir. Geçen 

yılın (1989) fiili satış miktarları aşağıdaki gibidir: 

ARPA (TON) BUGDAY 'TON) 

ı. Üç aylık dönem 30 zo 
2~ Üç aylık dönem 35 20 

3. Üç aylık dönem 50 70 

4. Üç aylık dönem 85 140 

İşletmenin halen başka işletmelerle mal satma anlaşması 

mevcuttur. Bu anlaşmaların miktarı, geçen yılın gerçekleşen sa

tış miktarlarının ı, , 2. , 3. , dönemleri için % 45'i; 4, 

üç aylık döneminde de % 52'sidir. 
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b- (A) tarım işletmesinin 1989 yılı sonunda stokların

da; 20 ton arpa, 32 ton ,da buğday olmak üzere 47 ton ürün 

bulunacaktır. İşletme yönetimi bir sonraki dönemin tahmini 

satış miktarının % 20'si kadar stok bulundurmayı amaçlamıştır. 

Ancak, 3. üç aylık dönemde bir sonraki dönemin tahmini satış 

miktarının % 25'i oranında stok bulundurulması ilgili uzmanla-ı" 

rın tahminleri doğrultusunda gerçekleşeceği kararlaştırılmış

tır. AyrJ.ca 1990 yJ.lJ.nJ.n sonunda 15 ton arpanJ.n, 10 ton da 

buğdayJ.n stoklarda bulundurulması amaçlanmJ.ştır. 

c- İşletme yönetimi; üretim için gerekli h~~addenin bir 

aylık süre içerisinde sağlanmasJ.nı ve üç aylık dönem üretiminin 

l/4'ünü karşılayacak şekilde hammadde stokunun hazır bulundu

rulmasınJ. istemektedir. 1989 yJ.lJ.n sonunda stoklarda 1,200 ton 

arpa, 0,980 ton da buğday hammaddesi tohumluk bulundurulacak

tır. Ayrıca, bütçe yJ.lı sonunda 10 ton arpa, 15 ton buğday s

toku bulunacaktır. 

İki ürünün üretilmesinde kullanılan hammadde ve malzeme 

konusunda da aşağıdaki şu bilgiler elde edilmiştir: 

Hammaddenin 
Türü 

Arpa 

Buğday 

Birim 
Öl2ÜSÜ 

Kg. 

Kg. 

~irton ürün Hammadde Bir ton 
İçin Kullanıl. Birim Ürünün Ham-

Hammadde mikt. Fi:Latı ntadde Malileti 

Buğdal Arpa Buğdal Arpa 

0,058 210.000.-' 12.180.-

0,045 252.000.- 11.340.-



SAATTE ÜRETİL. TON BAŞINA KULLANILACAK BÖLÜMSEL D.t.s. 
BÖLtiMLER ÜRÜN MİK (TON) D.İ.S. MİKTARI ÜCRETLERİ TON BAŞINA DİREKT İ§ÇİLİK MALİYETLERİ 

Arpa_. Buğday ArEa Buğda:i: Ai'Ea Buğday 

İns. G. Mak~ G. İns • G. İns. G. İns. G. Mak.G. İns.GUc. Mak.GUo. İns.GUo. Mak.GUc. 

EKİM-BAKIM 0,013 0,013 11.11 + 1.91 ıı.ıı + ı. 91 1.840.-14.000.- 20.442.- + 26.740.- 20.442.- + 26.740.-

HASAT 0,013 0,013 1.50 + 0,55 1.55 + 0.55 1.840.-26.000.- 2. 760.- + 14.300.- ı 7 .060.-t ı 7 .152.-

],2.61 + 2.46 12.66 + 2.46 23.202.- + 41.040.- 37.502.-'J-.43.892.-

1~.07 15.12 64.242.- 81.394.-

e- tİretim yöneticisinin, 1990 yılına ilişkin itretim G.ü.G. tahminleri ise, aşağıdaki gibidir. 

Genel tiretim giderleri, endirekt işçilik, endirekt hammadde ve malzeme, enerji ve yakıt, amortisman, si

gorta ve kira giderlerinden oluşmaktadır. 

DÖNill~ 

ı. Üç aylık dönem 

2. Üç aylık dönem 

3. Üç aylık dönem 

4. Üç aylık dönem 

ı. Üç aylık dönem 

2. Uç aylık dönem 

3. Üç aylık dönem 

4. Üç aylık dönem 

ENDİF~KT İŞÇİLİK BİDERLERI 

ı.loo.ooo.-

2.15o.ooo.-

5.400.000.-

7.350.000.-

ENDİREKT HAMMADDE. GİDER 

YAKIT GİDERLERİ 

2.050.000.-

4.060.000.

s .. ıoo.ooo.-
6.79o.ooo.-

1.900.000.-

2.900.000.-

7.650.000.-

8.065.000.-
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Enerji giderleri, kullanılan direkt işçilik saati başına; 

561.- olacaktır. Amortisman giderleri aylık; 680.000.- , si

gorta giderleri aylık; 544.250.- , kira g;tderleri yıllık; 

s.ooo.ooo.- ve diğer genel üretim giderleri de toplam giderle

rin% 4.17'si kadardır. Genel üretim giderlerinin dağıtımı, bö

lümlerde kullanılan direkt işçilik saatlerine göre yapılacak-

tır. 

Şimdi bu verilere dayanarak; üretilen ürünlerin birim 

başına tahmin edilen maliyetini bulmak için gerekli olan bütçe-

leri düzenleyeceğiz. 

A- Üretim Bütçesinin DUzenlenmesi 

Cari üç aylık dönemin gereksinmeleri, sadece şu iki 

kaynaktan karşılanabilir. Cari üç aylık dönemin başında elde bu

lunan nihai ürün stoklarında ve bir de üç aylık dönemde üretilen 

ürünlerden. Burada nihai ürün stokları (A) tarım işletmesi için 

belirlenmiştir. Ancak Uç aylık üretim miktarının belirlenmesi 

için, satış tahminlerinin göz önüne alınması gerekir. 
ı 

ı Örneğin; birinci üç aylık satış tahmini şu şekilde he-

saplanını ştır; 

- Önceki yılın ı. Uç Aylık 

.fiili f;fatışları 
(30X%1G.:J) (20X%10:2) 

- 1990 yılı için planlanan 

artış miktarlarının gerçek

leşma olasılığına göre bek-

Arpa (Ton) 

30 

lenen satış miktarı (JX%40) lo2 

~ 1990 y1l1n1n ı. üç aylık 

dönemi için satı·ş miktar. toplamı 31 2 --·-__ ;r __ 

Buğday(Ton) 

20 

(2X%40) 0,8 

/ 
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Buna göre aşağıda (TABL0-4)'te, diğer üç aylık dönemler 

ve her iki ürüne·. ilişkin, tahmini satış miktarları görülmek-

te dir. 

(A) İŞLETMESİNİN TAHMİNİ SATIŞ MİKTARI (TON) 

Ürün Türü ı.uç ayl. 2.Uç ayl:. 3.iiç ayl. 4.Uç ayı. Toplam 

,Arpa 31,200 36,575 55,400 95,625 218,800 ------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------
Buğday 20,800 20,900 77,560 157,500 276,760 

------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------
(TABL0-4): SATIŞ TAffi~İNİ BÜTÇESİ 

Tahmini üç aylık satış miktarları belirlendikten sonra, 

şimdi üretim bütçesini hazırlayabiliriz. 

Daha önceki konularda da-belirtildiği gibi, üretim mik

tarı, dönem sonu nihai ürün stoklarına, .ilgili dönemin tahmi

ni satış miktarlarının ilave edilmesi ve dönem başı nihai ürün 

stoklarının bu toplamdan düşülmesi ile bulunacak olan miktar 

olacaktır. 

Aşağıda birinci üç aylık dönemin tahmini üretim miktar

larının hesaplanması gösterilmiştir. 

Arpa Buğday 

- Amaçlanan dönem sonu nihai ürün 

stok miktarı (2.üç ayl. sat.mik.%20) 

- ı. üç aylık dönemin tahmini sat. mik. 

- ı. üç aylık Urün Gereksinimi 

- ı. üç aylık dönemin dönem başında 

7,315 

31,200 

38,515 

mevcut nihai ürün stok miktarı 25,000 . 

- ı. Uç ay1J.k dön. üretilmesi ger. mik. 23,515 

4,180 

20,800 

24,980 

10,000 

14,980 ----------------



........................ ~--.-----------------~~--------------------------~---------------------------------------------------

(A) TARIM İŞLETMESİNİN Uç AYLIK BÖLÜI~ER İTİBARI İLE BÜTQELEN1US ÜRETİMMİKTARI 

a- Arpa ı. u2 a;y:lık 2. U2 a;y:lık .3. u2 aitlık 4• u2 aitlık To;elam (itıl)· 

( 36, 575X%20) (55,400X%20) (95,625X%25) ( Veri ) 

istenen dönemsonu stok. 1' .315 11,080 23,906 15,000 15,000 
e(t) 
Satışlar 31,200 .36,575 55,400 95,625 218,800 

Gereksinim duyulan UrUn 

toplam:ı:. 38.515 47,655 79,306 110,625 2.33,800 
(-) (Veri) 
Dönem başı nihai ürün stok. 15,000 7,315 11,080 23,906 15,000 

Üretil.gereken Urün mik. 23,515 40,340 68,226 86,719 218,800 
------- ------- ------- ------- ------- ı ------- ------- ------- ------- ------- ı--ı 

N 
\.0 

b- Buğda;y: 
ı 

(29,900X%20) (77,560X%20) 0.57 ,500X%25) ( 'Veri ) ( Veri ) 

istenen dönemsonu stok. 
<+> 

4,180 15,512 39,375 10,000 10,000 

Satışlar 20,800 20,900 77,560 157,500 276,600 

Gereksinim duyulan ürün 

to)lamı 
(-

24,980 .36,412 116,935 167,500 286,760 

Dönem başı nihai Urün stok. 1o,ooo 4,180 15,512 39,375 10,000 

tlretil.gereken tirlin mik. 14,980 32,232 101,423 128,125 276,760 
------- ------- ------- ------- -------

(TABL0-5): ÜRETİM BÜTÇESİ ------- ------- ------- ------- -------
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B- Hammadde.Kullanım BütçesininDUzenlenmesi 

Bütçe sUrecdnde, üretim bütçesinin hazırlanmasından 

sonra, üretim bütçesi gereği yapılacak üretim amacıyla kullanı

!tacak hammadde miktarının belirlenmesi için, hammadde kulla

nım bütçesinin hazırlanması gerekir. Her üç aylık dönemde her 

türlü hammadde ve malzemeden üretim bütçesine dayanarak, kulla

nılması gereken miktarlar (TABL0-6)'da açıkça görülmektedir. 
-

Örneğin; arpa hamnıaddesine, ı. üç aylık dönemde, gereksinim du-

yulan miktar şöyle hesaplanır: 

(TABL0-5)'teki üretim bütçesinde de görüldüğü gibi, ı. 

üç aylık dönemde arpa ürününden 23,515 ton, buğday ürününden de 

14,980 ton ürün üretilmesi programlanmıştır. Yeri gelmişken şu 

konuyu burada belirtmemiz gerekir. Tarım işletmelerinde, ı. üç 

aylık dönemde arpa üretimi yapılmamakta, yani o anda ürün elde 

edilememekte, ancak üretim faaliyeti devam etmektedir. Bunun 

içindir ki, bu dönemde üretileceği varsayılan ürünler, gerçek 

üretildiği dönemin ürünü olarak bu dönem içerisinde yer almak

tadır. Ayrıca bir ziraat mühendisinden aldığımız bilgilere gö-

re, bir ton arpa üretimi için 0,058 ton arpa hammaddesi kulla

nılmasına gerek vardır. Buğday için bu rakam; 0,045 olarak be

lirlenmiştir. Bu verilere göre, Uç aylık dönemde kullanılması 

gereken arpa ve buğday hammaddesi miktarı şöyle hesaplanır: 

Arpa üretimi için 

Buğday üretimi için 

. . 

. . 
23,515 birim X 0,058 ton 

14,980 birim X 0.045 ton 

ı. ti@raylık dönemde kullanılacak hammadde miktarı= 

1,364 ton 

0,674 ton 

2 038 ton _ı ______ _ 

Yukarıdaki hammaddelerin diğer dönemlerde ne kadar kul-

lanılacağı da yukarıdaki hesa,plama. metodu ile bulunur. 

/ 



(A) j TARIM İŞLETJ:1IESİlÜJ:{ _l3_ÜTÇE'LEN1~tİ_ş JiM1TvLA.:rmE KULLANTMLARI (Bhl"TÇE YILI-1990) __ 

ı. üç aylık 2. üç aylık 3. üc aylık 4. üç aylık foplam(Yıllık) 

Üretilmesi gere~en 

ürün miktarı (~retim 

bütçesinden) ~ 

a- Arpa 23,515 40,340 68,~26 86,715' 218,800 
b- Buğday 14,980 32,232 101,423 128,125 276,760 

------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------
1- Arpa hammaddesi 

' (Ton baş~:na hammad . ., 1-' 
\.ı) .... 

miktarı: Arpa-0,058): 1,364 2,339 3.957 --~!.~~~ -~~!.~22 3 
------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------

2- Buğday hammaddesi 
(Ton başına ha~~ad. 
mik:Buğday-0,045) • 0,674 1,450 4,564 5,766 12,454 • ------- ------- ------- ------- -------------- ------- ------- ------- -------

(TABL0-6): HAMMADDE KULLANIM BÜTÇESİ 
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C- Hammadde Satınalma ve Stok Bütçesinin Düzenlenmesi 

Belirlenen hammadde kullanımları, her hammadde tu

tUrUndan ne zaman ve ne kadar alınması gerektiği konusunda. il

gili kişilere yol gösterir. 

Ça.lışmamizda, üç aylık dönemler sonunda. elde bulunması 

istenen hammadde stokları, bu hammadde stoklarının birbirini iz

leyen Uç aylik dönemlerde tahmini kullanım miktarlarının l/4'U

nü karşılayacak şekilde planlanmıştır. Aşağıdaki hammadde sa

tınalma. ve stok bütçesinde de görüldüğü gibi; birinci üç aylık 

dönem için, arpa.~hammaddesini ele alırsak, bu hammaddenin (to

humun) ikinci üç aylık dönemde tahmini kullanımının l/4'Une e

şittir. Bu da; 2,339/4= 0,585 ton eder. Dönem sonu stokuna, o 

dönemde gereksinim duyulan arpa hammaddesi (tohum) miktarı, i

lave edil!r. 

Hammadde kullanım bütçesinde de görüldüğü gibi, ı. üç ay

lık dönemde gereksinim duyulan arpa hammaddesi miktarı; 1~·,364 

ton olarak belirlenmiştir. ı. üç aylık dönemin başında 1,200 

ton arpa hammaddesi bulunmaktadır. Bu duruma göre ı. üç aylık 

dönem içerisinde gereksinim duyulan arpa hammaddesi miktarı; 

1,949 tondur. Bu miktardan, dönem başı arpa hammaddesi stoku 

olan; 1,200ton arpa hammaddesi çıkarılınca, ı. üç aylık dönem

de satınalınması gereken arpa hammaddesi miktarı; 0,749 ton o

lacaktır. Bunun maliyeti de; (0,749X210,000) 157,290 0lur. 

Şimdi bu bilgiler ışığı altında, üç aylık dönemler iti

bariyle bütçelanmiş hammadde bütçesini inceleyelim. (TABL0-7)' 

deki hammadde satınalma ve stok bütçesinde, her hammaddenin dört 

tane üçer aylık dönemlerde satınal!nması gereken miktarlar~ 

bulmak için, yukarıd.a belirttiğimiz işlemin aynısı yapılır. 

.. .;.~i 

/ 



-133-

( A) 'l'AUI\i tp I:;TJ'.;J:;s İli tN iJÇ AYLI K DÖNE!>HER İ'l'İBAIU İLI:; r.iJ'.I'ÇbLEN:·lit:.;~ l!Aı.!l'.iA DDE ALI~;LAl-:I 

BJTÇE YITıi-1990 

;ı. üç aylık 

(2,339/4) 
ı. Arpa Hammaddesi 

(Tohum) 

İstenen dönemsonu 

stoku 0,585 

(-+) 

Eamınadde kullanımı 1,364 

Gerekli hammad. top. 1,949 

(-) 

Dönembaşı hammad. stoku 1,200 

Satınalınması rı:ere-

ken hammadde (ton) 0,749 

Harıunadde fiyatı 

(ton başına) 210.000.-

Alımların toplam 

tutarı. (Maliyeti) 157.290.-
------------------

(1,450/4) 
2. Buğday :':ı.amınaddesi 

(tohum) 

İstenan dlinemsonu 

stoku 0,363 

(+) 

Hammadde kııl1anımı 0,674 

Gerekli hammad. top. 1,037 

(-) 

Dönembaşı hammad. stoku 0,980 

Satınalınması gere-

ken hammadde (ton) .0,057 

Hammadde fiyatı 

(ton baçına) 252.000.-

Alımlan.n toplam 

tutarı (.Maliyeti) 14.364.-
----------------

2. üç a.ylJ. k 

(3,957/~.) 

J. Uç ayhk 

(5,030/4) 

0,989 ı' 258' 

2,339 3,957 

.3,328 5,215 

0,585 0,989 

2,74.3 4,226 

210.000 • .;.. 210.000.-

576.0JO.- 8F.37.460.-
--------- ------------------ ---------

(4,454/4) (5,766/4) 

:).,114 1,442 

1,450 4, 564 

2,564 6,006 

0,363 ı' 114 

2,201 4,892 

252.000.- 252.000.-

554.652.- 1.232. 784.-
--------- -----------. --------- -----------

(TABL0-7): HAI.JrıADDE SATINAIJ;IA VE STOK BÜTÇESİ 

4. Uç n.ylık 

( Veri ) 

10,000 

5,030 

15,030 

1,258 

13,772 

210.000.-

2.892.120.-
----------------------
( Veri ) 

15,000 

5,766 

20,766 

1,442 

19,324 

252.000.-

4.869.648.-
----------------------

Toplam( Yıllıl:l 
( Veri ) 

10,000 

12,690 

22,690 

1,200 

21,490 

210.000.-

4.512.900.-
----------------------

( Veri 

15,000 

12,454 

27,454 

0,980 

26,474 

252.000.-

6.671.448.-
----------------------
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D- Direkt İşçilik Bütçesinin Düzenlenmes~ 

Direkt işçilik bütçesi, hammadde kullanımı bütçesi 

ile hammadde satınalma bütçeleri~e benzer bir biçimde düzenle

nir. Aralarındaki fark; direkt işçiliklerin satın alınmaması ve 

stoklanamamasıdır. 

Direkt işçilik bütçesinin hazırlanabilmesi için, ana ü

retim bölümlerince gereksinim duyulan sUr.enin miktarı ile, bu 

üretim bölümlerinde ödenmekte olan üçretlerin bilinmesi gerek-

mektedir. 

Üretim yöneticisi ya da ziraat mühendisJ.eri, her ürün tü

ründen bir birim (ton) üretmek için, her bölümde ne kadar bir 

süreye gereksinim duyulduğunu, zaman ve hareket analizlerine da

yanarak saptarlar. Bu bilgilerden hareketle üretim ~ütçesince 

gerekli görülen toplam direkt işçilik saatleri belirlenir. Her 

böliime. ilişkin bütçelenmiş direkt işçilik saat miktarları ile, 

bölümlere ilişkin saat ücretleri çarpıldığında, direkt işçilik 

maliyet girdisi belirlenmiş olur{98). 

Ekim ve bakım bölümü için; ı. üç aylık direkt işçilik 

(insan-makina) maliyeti şöyle hesaplanır: 

ı. üç aylık dönemde gereksinim duyulan üretim süresi (1. 

üç aylık dönemde tahmini üretim miktarı X ton başına kullanılan 

D.İ.s.). 

Bu,arpa için; (23,515 X 11,111; 261,252 insan gücü D.İ.S., 

(23,515 X 1,91)= 44,914 makina gücü D.İ.S.'dir. 

Buğday için ; (14,980 X 11,11) :;ı: 166,428 insan gücü D. İ. S., 

(14,980 X 1,91)= 28,612 makina gücü D.İ.S.'dir. 

(98) ÜSTÜN, Yönetim ••••• , 122-125. 

··.-;.··· 



, 
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Arpa için D.İ.S. tutarı: 

261,252 insan gücü D.İ.S. X 1.480.- - .386.653.

.44, 914 makina gücü D.İ.S.X 14.000.- - 628.796.-

Arpa için D.İ.S. tutarı 

Buğday için D.İ.S. tutarı: 

166,428 insan gücü D.İ.s. X 1.480.- - 246.313.

.128, 612 makin.a gücüD.İ~S. Xl4. 000.- = 400.568,-

Buğday için D.İ.S. tutarı __ §1§~§§!~= 

·.Arpa ve buğday üretimi için ekim-bakım bölümünde ve hasat 

bölümünde oluşan D.İ.S. tutarları ayrı ayrı belirlendikten 

sonra şimdi bunların ikisinin toplamını bulalım. 

Arpa üretimi için D.İ.S. tutarı 

Buğday üretimi için D.İ.S. tutarı 

ı. üç aylık dönemde D.İ. Maliyeti 

1.015.449.-

646.881.-

Yukarıdaki tutar (1.662.330~-), ekim-bakım ve hasat 

bölümlerinde bütçelenen yılda, ı. üç aylık dönem içerisinde 

gerçekleşmesi tahmin edilen D.İ.S. tutarını ifade etmektedir. 

Yukarıda l.üç aylık dönem için hesaplanan direkt işçi~ 

lik maliyetleri tutarı, diğer üçer aylık dönemler için de aynı 

sistematik çerçevede hesaplanabilir. 

(A) tarım işletmesi için üçer aylıl' dönemler için he

saplanan D.İ. maliyetleri (TABL0-8)'de görülmektedir. 
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(A) TARIM İŞJ,ETMESİNİN Uç AYLIJ< DÖNEMLER İ'!İllARI İLE BUTÇJH,ENMİI;ı DİHhK'l' İ~ÇİLİKLERİ 

BUTQE YILI-1990 

ı. Uç aylık 2. Uç aylık 3. Uç aylık 4. Uç aylık Toolam(Y;lP. 

ı. &erekli ~retim 
mik tan (ton) 

- Arpa 
- Bu;;day 

2. Uretim için gerek
li D.İ.S. miktarı 
(ton baı;ına) 
§KİM-BA};ITfo BÖLOMU 

- Arpa 

23 515 
14 980 

(11,11+1,91=13,02) 306,165 
·- Buj~da.~, 

(11,11+1,91=i3,02) 195,040 
~kim-bakım bölU-
mU D.İ.S. toplamı 501,206 

HASAT BÖLOMU 

- Aroa 
(1,50~0,55=2,05) 

- Bu~day 

(1,55+0,55=2,10) 
Hasat böltirnil 
ll.~.s. toplamı 

3. ~retimin D.İ.S. 

maliyeti (TL) 

EKİM-BAKI!.! BÜI,Ur.rt) 

o. Ls. 
- İnsan gücü 
- r.ıakina gUcU 

D. İ. S. TOPLAI.II 

BÖLÜI;iSEL ÜQRi,'.rLER 

- 'İnnnn :~iicü 

- ı.:nkinu t~:acü 

D. İ. s. !:IAJ.İYETİ 

48' 206 

31,458 

79,664 

427,680 
73,526 

501,206 

ı. 400.-
14.000.-

40,340 
32,232 

525,227 

419,661 

944 '813fl 

82,697 

67,687 

150,380 

806,275 
138,613 

944,888 

1.400,-

14.000.-

68,226 
101,423 

888,303 

1320,527 

2208,830 ----------------

139;863 

212,988 

352,851 

1864,800 
324,030 

2203,830 

ı. 400.-
14.000.-

86 719 
128,125 

1129,081 

1668,188 

2797,269 ----------------

177,774 

269,06) 

446,8)'7 

2386,917 
410,352 

2797,269 

ı. 480.-

14.000.-

218,800 
276 760 

2848,777 

.3603' 415 

6452,192 

448;540 

581,196 

1029,7)6 

5505,672 
946,520 

6452,192 

l.4fl0.-
1·1. 000.-

- İnseı1 ~UcU 632.966.- 1.193.287.- 2.709.504.- ).5)2.6)7.- 8.148.)95.-
- l.!ııl<inu {ıUcü 1.029.)64.- 1.940.582,- 4.5)6.420.- 5.744.928,- 13.?51.280.-

D. t.s. r,;AJ.lYETİ 1.662.330.- 3.133.069.- 7.325.924.- 9.277.565.- 21.399.675.-

liASATA llÖI,UJ.:i.J 
n.t.s. 
- j~nsan !J:UCU 

- l.!akina {"(ileti 

D. i:, S, 'l'()FT,Aiiii 

BuLUI·.;:;;;;ı. lİGHE'i'I.ER 

- İnsan r:Uoli 
- lr!akina. ı;:UcU 

D.l. S. ı.;AI.LE'i'İ 

- İnsnn gilcU 

- !·.!akine r:licU 

D,İ.S. MALİYETİ 

o:t.s. 'l'OPLAM 

58,128 
21.116 

79,664 

1.<\00.-
26.000.-

110,52) 
39,861 

150,.384 

ı. 480,-

26.000.-

259,324 
93,527 

)52,851 

ı. 480.-

26.000.-

328,398 
118,4;39 

446,837 

ı. 480.-
26.000.-

756,794 
272,942 

1029,736 

1.480.-
26,000.-

86,0?9.- 16).574.- 38).800,_ 486.029.- 1.120.000.-

549.016.- 1.0)6.386.- 2.431.702.- 3.079.284.- 7.096.492.-

635.045.- 1.199.110.- 2.815.50).- 3.565.313.- 8.216.547.-
---------- ----------- ----------- ----------- --------------------- ----------- ----------- ----------- -----------

2.297.375.- 4.3]2.979.- 10.141.427.- 12.842.870.- 29.616.122.-
------------ ----------- ------------ ------------------------ ----------- ------------ ------------

(TAllL0-8): DİREKT İŞÇİLİK BÜ'rÇESİ 
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E- Genel Uretim Giderleri Bi.itçesinin Düzenlenmesi 

Genel üretim giderleri bütçesi, (TABL0-9)'da görül

düğü·gibi üç aylık dönemler itibarıyle düzenlenmiştir. 

Genel üretim giderleri, bölümlerde kullanılan direkt iş

çilik saatlerine göre bölmalere yüklemaiştir. Her bölüm yöneti

cisi, kendi bölümünde meydana gelecek giderlerden sorumlu olma-

lıdır. Her bölüme dağıtım yoluyla gelen giderler, bölilin yöneti

cilerinin doğrudan sorunılu olduğu giderlerden ayrı gösterilme

lidir. Eğer ayrı gösterilmezse, başka bölümlerin başarısızlığı 

yada başarısı, diğer bölümlerde meydana gelmiş gibi gözükecektir. 

Bu da yöneticilerin başarılarının objektif ölçülerde değerlendi

rilmesi ilkesine ters düşmektedir. 

Genel üretim giderleri bütçesi hazırlanırken şu formül

lerden yararlanılar. 

Bütçelenen tutarın 
- Tek tek yıl. bütce gid X Dönem D.İ.S. Mik. 

dönemlere dağılım · ~ 
Yıllık D.r.s. Miktarı 

G.ü.G. Yükleme Oranı -
Yıllık G.Ü.G. Toplamı 

Bölümsel D.İ.s. Miktarı Toplamı 

Yukarıda sunduğumuz veriler göz önüne alınarak düzenlenen 

tahmini bütçelere dayanarak, tahmini maliyet tablosunu düzenle

yebiliriz. Bu tablonun düzenlenme amacanı, ürün maliyetinin haAgi 

maliyet unsurlarından oluştuğu .. ve tahmini birim maliyetlerinin 

belirlenmesi Oluşturur. Buraya kadar düzenlediğL~iz bütçelerden 

yararlanarak hazırlanan genel üretim giderleri bütçesi, (TABL0-

9)' da görülmektedir. 

Daha sonrada bu bütçelere dayanarak ( TABI,0-10) 'daki ma

liyet tablosunu düzenleyeceğiz .. 

/ 
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(A) 'IAJUi .. i::·u;Ti;IBSİNİN ÜÇ AYJ,IK DÖNEI\Uılm ['l'tllARI ÜJo: BijTÇli;Li>Nl'.Ü~.. G,l.i. u, 

BÜTÇE YILI-1990 

Gicte r Türleri ı. üç aırll.l{ 2. üc. a:ı:lık 3. üç aırlJ.k 4. üç a'[lık 'l'opJ. am~ Yıllık~ 

Endirekt İşçilik 1.242.180.- 2.342.224.- 5.478.120.- 6.937.476.- 16.000.000.-

Endirekt Hammadde ı. 592.711.- 3.003.170.- 7.023.974.- 8,895.145.- 20.515.000.-

YakJ. t Giderleri 1 • .397.455.- 2.6.35.000.- 6,162.884.- 7.804.661.- 18.000.000.-

Enerji Gi<:l.erleri 326.023.- 614.834.- ı. 438.006.- 1.821. 087.- 4.200.000.-

Kira Giderleri 2.ooo;ooo.- 2,000.000.- 2.000.000.- 2.000.000.- 8.000.000.-

Amortisman Giderleri 2.450.000,- 2.450.000.- 2.450.000,- 2.450.000.- 9.800.000.-

Sir,orta Giderleri 1.6.32.750.- 1.632.750.- 1.6.32.750.- 1.632.750.- 6, 531. ooo.-
Dii1;er Giderler 865.250.- 865.250.- 865.250.- 865,250.- 3.461.000.-

11.506.419.- 15.54.3.228,- 27,050.984.- J2,406,JG9.- 86.507.000,-

HASAT BiJI,ÜJlLİ TOPLAH 

Eöl ilmsel D.~. S. 

Toplamı 6452,192 1029,736 7481,928 

-i Dacı tılan G. J. G, 

(D.t.s. Başına:ll.562.-) 74.600.24.3.- ll. 905.807.- 86.506.050.-

G.Ü.G, Yükleme Oranı 11.562.- 11.562.- 11.562.-

(TABJ.O- 9 ) : m·;:rBl ijn:ı:;r:ıüı GİDERLERİ BLİTÇESİ 

(TABI.0-10): MALİYET TABLOSU 

I- ""irekthı:o.mmacl.. r-i n. Unsur Arpa maliyeti Unsur i<ıt?tılay maliyeti 
Bir. ton 
maliveti Miktar Ayrıntı Tonlanı 

Arpa 
Bu~ day 

210,000;-x 

Direkt hammadde toP. 

II-Direkt İRcilik g. · 

EKİLl-BAKIIii BuLJi,ri..':n. İ. S. 
- İnsan gücü 1.840.-x 

- lv!akina [('ÜCÜ 14.000.-x 

'l'opJ.am 15.840.~ 

HASAT·BötÜMÜ D.İ.S 
- Insan glicü 
- ı,;dkina giicü 

1. 840.-x 
26,000,-x 

0,058 12.180,... 

11,11 20.442.-

1,91 26.740.-

13,02 47.182.-

1,50 2.760.
o, 55 14 • .300.-

12. ıso.-

Bir ton 
Maliveti Miktar Ayrıntı 

252.000.-x 0,045 ll. 340.-

1.840,.1C ıı,ıı 20.442.-
14.000.--x: ı, 91 26.740.-

15.840.-x 1),02 47.182.-

1.840.-x 
26.ooo.JC 

Toplam 

D. İ. S. toplamı 

27,840.-x 2,05 17.060.- 27.840.-

1,55 2.852.

o, 55 14.300.-

2,10 14.152 

III- G, U. G, 

G,Ü,G. toplamı (11.562.- X 15,12) 

64.212.-

174.2.39.-

250. 661.-========= 
(11.562.- X 15,07) 

Toplam 

ll • .340.-

61.3.34.· 

ı 74.817.-

~b~:.~~~=-= 
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II- TARDI İSLETMELEIÜHDE SAPMA ANALİZLERİ 

~.ı. Genel Olarak Sapma Analizi 

Tarım işletmelerinde faaliyet sonuçlarının değerlerone

si için, fiili sonuçların belirli esaslara göre saptaThüış ölçüt

lerle karşılaştırılması gerekir. Bu ölçme ve değerleme, çeşitli 

biçimlerde olabilir. Bu amaçla geliştirilmiş tekniğe, işletme 

li teratüründe "sapma analizi" denir. Sapma anal.izi, genelde 
ı 

planianan (bütçelenen) faaliyetle, gerçekleşen (fiili) sonuçla-

rın karşılaştırılması sonucunda bulunan farklardır. Başka bir 

deyişle sapma analizi, fiili sonuçların planlanandan farklı ay-

rıntılarıne inen ve olanaklar ölçüsünde nedenlerine ışık tutan, 

saptama ve yorumlama tekniği olarak ifade edilebilir(99). 

~. 2, Tar:ım İsıetmelerinde .Maliocet.-.SaEmaları:. -ve Sapmaların 

Hesaplanması 

Tarım işletmelerinde,.., hazırlanan bütçeler aracılığı 

ile tahmini maliyetler izlenebilir. Dönem sonunda oluşan fiili 

maliyetler, bütçeler (planlar) ile karşılaştırılır. Bu karşılaş

tırma sonucunda oluŞan farklar, tarım işletmelerinde fa::ı.liyet 

süreci içerisindeki sapmaları gösterir. 

Şimdi bu konuyu, şöyle bir örnek ;;rardımıyla açıklamaya 

çalışalım. 

( 99) Alpaslan PEKER, Modern Yönetim Muhasebesi,. Genişletilmiş; 
IV.BaskJ., (İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma 
VakfJ., No:5, FatihYayJ.nevi Matbaası, 1988), s.667. 

/ 
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ÖRNEK: 

Bundan önceki kesimde bütçeleme ile yapılan maliyet tah

minlerinin bu bölümde de geçerli olduğunu kabul edelim. 

ı. Uç aylık dönemde gerçekleşen fiili maliyetierin de 

aşa~ıdaki gibi gerçekleşti~ini kabul edelim. 

i- ı. üç aylık dönemde; 25,000 ton arpa; 16,550 ton 

da buğday olmak üzere 41,550 ton ürün üretilmiştir. 

ii- Bu ürünlerin üretimi için 1,500 ton arpa, 0,750 ton 

da buğday kullanılmıştır. Arpanın tonu; 300.000.- ve buğdayın 

tonu da; 310.000.- satına1ınmıştır. 

iii- Bu ürünlerin üretimi için Ekim-Bakım bölümünde, 

455,250 D.İ.S. insan gücü ; 72,360 D.İ.s. makina gücii olmak ü

zere, toplam 527,610 D.İ.S. ; Hasat bö1Q~ünde de 60,150 D.İ.S. 

insan gücü; 20.650 D.İ.S. makina gücü olmak üzere toplam 86,000 

D.İ.s. kullanılmıştır. 

Ekim-Bakım bölümünde insan gücü D.İ.S. başına 1.480.-; 

makina gücü D.İ.s. başına da 14 9 000.- ve Hasat bölümünde de 

insan gücü D.İ.s. başına 1.480.- ; makina gücü başına da 26.000.

olarak ödenmiştir. 

iv- ı. üç aylık dönemde gerçekleşen G.ü.G. ise şöyledir: 

Endirekt işçilik giderleri 1.320.000.- ; endirekt malzeme 

1.625.700.-; yakıt gideri 1.450.000.- ; enerji gideri 351.100.-

,1 
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kira giderleri 2.000.000.- ; amortisman giderleri 816.667.-; 

sigorta giderleri 1.632.750.- ve diğer giderler de 865.250.-' 

dır. 

A- Direkt Hammçıdde Giderlerine İlişkin Sapma Analizi 
A 
~ı 

Tarım işletm~Yerinde direkt hammadde gider sapmaları, 

bilindiği gibi,ffiyat ve miktar sapması olmak üzere ikiye ayrı

lır. Tarım işletmelerinde kullanılan hammaddeler, mevsimlik o

larak tüketilir. Kullanılacak olan direkt hammaddeler (tohumlar 

v. b.), bu nedenle depolarda '~ekletilmek zorundadır. Hammadeler, 

depoda beklerken; çürüme ,:,·nemler.ıme, zararlı bölcekler tarafın

dan yok edilme gibi nedenlerle, fire verir. Tarımsal hammadde

ler, devletin saptadığı fiyatlarla satılır. Devletin belirle

diği fiyatlar (taban fiyatlar), genelde belirli oranlarda art

tırılmaktadır. Bu nedenle de, tahminde bulınıacak kişilerin tah

minlerinde yanılma olasılığı oldukça .düşüktür. Bu nedenle, di

rekt hammadde ta~minleri yapılırken, dikkatıerin fiyat sapması 

yerine, daha çok miktar sapmasına çevrilmesi gerekir. Şimdi ön

ceki kesimde yaptığımız bütçelere ve fiili verilere göre, bu 

sapmaları hesaplayalım. 

1.) Hammadde Fiyat Sapması 

Aşağıda, her iki hammadde için fiili ve tahmini 

kullanım miktarlarJ. ayrı ayrı şöyledir: 

Hamnıadde Fiili :Bıiy. TahminiF. Fiili Hammadde Fiyat 

Türü Birim Bas. Birim Ba~. Miktar~Ton~ Sa:ı2ması 

Arpa (300.000.- 210.000.-) X 1,500 135.000.-

Buğday (310.000.- - 252.000.-) X 0,750 43.500.-

Toplam Hanunadde Fiyat Sapması ( 178.500.-) 
,.~ ... :o--~--.fi'M!~ .. ....,-.. .- ........... _ ........ __ _ 

.. ~:,~ 
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Yukar~da görüldüğü gibi, hammadde fiyat sapması, 

178.500.- olumsuz olarak gerçekleşmiştir. Hanmıadde fiyat sapma

s~n~n nedeni, ha~adde fiyatlar~ndaki art~şlard~r. Yöneticiler, 

bütçeleri düzenlerken, fiyat art~şlar~na dikkatlerini yöneltme-

lidir. 

2.) Hamn1adde Miktar Sapmas~ 

Direkt hammadde miktar sapmas~ ile ilgili örnek

teki fiili ve tahmini gerekli kullan~m miktarlar~, her iki ham

madde için şöyledir: 

Hammaddenin 'rürü Fiili Kullan~m Mik. Tahmini Ge.rekli Miktar 

Arpa 

Buğday 

Miktarlar~ 

Hammadde 
Türü 

Arpa 

Buğday 

1,500 25,000 X 0,058 - 1,450 

0,750 16,550 X 0,045 - 0,744 

tabloda şu şekilde gösterebiliriz: 

Fiili Ku;I.. Talım. Kul • . Sapma Tahmini 
Mik.(Ton) Mik.(Ton) Bir ira. I•1iyatı 

Hammadde Mik. 
Sapması 

1,500 1,450 0,050X210.000.-

0,750 0,744 0,006X252.000.-

Toplam Hammadde Miktar Sapmas~ 

10.500.-

1.512.-

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, toplam hammadde mik

tar sapması, 12.012.- olumsuz olarak gerçekleşmiştir. Tar~m iş

letmeleri için, 12.012.- 'l~k bir sapma, o kadar önemli değildir. 

Ancak, yöneticilerin bu sapman~n nedenleı·ini araçt~rmaları ve 

daha sonra gerekli dUzeltici önlemleri alrnalar~ gerekir. 

Hammadde giderlerine ilişkin bu iki sapman~n yevmiye ka

y:ıtlar~n~ şöyle düşebiliriz: 
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.. 1 . . / ..... 
150- D:::f:El:1' I:.Al.:l . ..ADDB S'~'OLLJ:,hi l~S. 

7.,"' 
.ı.. c- IIAl:ilı1:ADDE iİYAT SAPI.I.ALAHI 

100- KASA HS. 

" 

504.000.-

178.500.-

682.500.-

710- DİP.EKT HJUill!I.ADDE GİDERLERİ HS. 504.000.-

150- DİREKT HMLI·.vtDDB STOKL. HS. 504.000.-

" 
160- ÜRETİ1·I HS. - YAHI ÜF.ÜNLER HS. 

713- DİREKT HA1•:1M .. o\DDE LÜKTAR SAPlv:.AI,ARI HS. 

491.988.-

12.012.-

711- DİH.EKT HA.J:/ii~ADDE GİDERLER:t YANS. 504.000.-
n 

630. oı.:. -DİREKT HAiviMADDE FİYAT SAPW.LALARI. HS. 178.500.-

712- DİR• HAMri!.ADDE FİYAT SAPM.HS. 178.500.-

11 

630.02- DİREKT I-W·il~:.ADDE MİKTAR SAPLALAP.I HS. 12.012.-

713- DİF.EKT HJJ•IT\lADDE LIİKTıL.'i. S .AP. 12. 012. -
ll 

690- DÖHET-.1 KA.RI VE ZA?..Al!.I BS. 190 .. 512.- ·~ 

630.01- DİR. }W,{i•,'l.ADDB J:'İYAT 

S.APlii.ALA.RI HS. 178.500.-

630.02- DİR. Hf:Jvii\olADD1 MİK:r.AB. 

SA~Hri:AL.ARI ES. 12.012.-
lt 

Yukarıdaki fi;~rnt sapması ile ilgili ka;;rı t, hamnı.addenin 

alınıçı sırasında; miktar sapması ile ilcili }:a;yıt de., üretim 

mil:tarı ra::-Jcr· edilelikten sonra düs:üJJ.ire 

B- DircJ.:t İ;::c:ilik Sa~ma A...rıalizi 

Tarım i~letmelerinde direkt igçilik sapmaları, ticret 
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1.) Direkt İşçilik Ücret Sapmas~ 

örneğimizdeki verilere göre, her iki bölüm için 

de, direkt işçilik ücret sapmas~n~ şu şekilde he3aplayabiliriz. 

Gider· 
Merkezl. 

EKİM-BAK. 

- İnsang. 

- Mak.g 

HASAT B. 

- İnsang. 

..: Mak:.g. 

Fiili 
Ücret 

1.480.-

14.000.-

1.480.-

26.000.-

Tahmini 
Ücret Fark 

1.480.- =o 

14.000.- =o 

1.480.- = o 
26.000.- = o 

27.480.- =o ----------- -----

:&1iili Direkt 
İı.?~ilik Saatleri Sa:ema 

455,25 -o -
72,36 - o -

527 61 
--------~--------

-o -

60,15 -o 
20,65 - o 

80 80 ________ ı _______ _ - o -

Yuka.r~da görüldüğü gibi, ekim-baklm ve hasat bölümlerinde 

direkt işçilik ücret sapması oluşmamıştır. 

2.) Direkt İşçilik Süre (Verimlilik),· Sapmaa ı 

Tar~m işletmelerinde işçilikler, bilindiği gibi 

insan gücünden, makina gü(}tinden ve hayvan gücünden karşılanmak-

tadır. Sapma analizi yap~lırken, bunlar~n da göz önünde bulun-

durulması, analiz açısından önemlidir. 

Örneğimizde, saat başına tahmini ücret, ekim-bakım bölü-

münde, insan gt.icüne 1.480.- ·;makina gücüne de, 14.000.- olarak 

belirlenirken; hasat bölümünde de, insan gücüne 1.480.- ; maki

na gücüne de, 26.000"- olarak belirlenmişti.• 

Her iki oölüm için tahmini direkt işçilik süresi, şu 

şekilde hesaplanabilir: 
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Ekim-bakım bölümünde, ton başına kullanılacak tahmini 

direkt iççilik saatleri; arpa için 11,11 D.İ.S. insan gücü, 

1,91 D.İ.S. makina gücü; Buğday için de 11,11 D.İ.S. insan gü-

cü, 1,91 D.İ.s. makina gücüdür. 

-~Hasat bölümünde, ton başına kullanJ.lacak tahtnini D. İ. S. f 

arpa için 1,50 D.İ.s. insan gücü, 0,55 D.İ.s. makina gücü; buğ

day için de 1,55 D.İ.S. insan glicü, 0,55 D.İ.S. makina gücU-

dür.,. 

Bu verilere göre, ekim-bakım bölümü için gerekli tahmi

ni direkt işçilik süresi: Arpa için; (25,000 X 11,11) 277,75 D. 

İ.S .• insan gücü,. (25,000 X 1,91) 47,75 D~i.s. makina gücü. . . . ' . ~ 

Bu~day için; (16,550 X 11,11) 183,88 D.İ.S. insan gücü ve 

(16,550 X 1,91) 31,61 D.İ.S. makina gücü olmak üzere toplam, 

540,99 D.İ.S.'tir. 

Has~t bölümü için gerekli direkt işçilik süresi: 

Arpa için; (25,000 X 1,50) 37,50 D.İ.s. insan gücü, 

(25,000 X 0,55) 13,75 D.İ.s. makina gücü, 

Buğday için; (16,550 X 1,55) 25,65 D.İ.S. insan gücü, 

(16,550 X 0,55) 9,10 D.İ.s. makina gücü olmak üzere toplam, 

a6 ,oo_; D.İ.s. 'tir. 

Bölümler için, ayrı ayrı hesaplanan ,toplam tahmini di

~e~tişçilik saatleri,bulunduktan sonra, her iki bölüm için 

süre sapmalarını hesaplamaya geçebiliriz. 

Bu hesaplama yapılırken, fiili ·çalJ.ŞJ.lan süreden · tah

mini süre _çıkartılır ve çıkan sonuç süre sapmasJ.nJ. verir. 

Daha sonra bu süre sapması, tahmini birim ücr~tle. çarpılarak, top-

lam direkt if;içıilik oUre sapmas:ı.n:ı.n tutarı heaaplanmlş olur. 

/ 
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Örneğimizdeki direkt işçilik süre sapmasını taboloda 

ş~ şekilde gösterebiliriz: 

Gider Fiili Kull. Gerek.Tah. Sapma Tahmini Sapma 
Merkezleri D.İ.S. süre.D.İ.S. sür.Miktarı Ücret .-.T.;.;u..;..ta.;.;.;r~ı-.._ __ 

EKİM-BAKINI 
-İnsan g. 

-Mak. güc. 
455,25 
72,36 

461,63 - 6,38 X 1.480.-
79,35- 7,00 X 14.000.-

9.442.-
98.000.-

527,61 540,99 - 13,38 ___ ;!:Q7:.~~g:.= 
------------

HASAT. BÖL 1 

-İnsan g. 60,15 63,15 -- 3,00 X 1.480.- 4.440.-
-Makina g. 20,65 22,85 - 2,20 X 26.000.- 57.200.-

80,80 86,00 - 5,20 ____ §;!;:.§~Q:.= 

Toplam. Direkt İşçilik Süre Sapması ___ ;!;§2:.Q§g:.= 

Yukarıda görüldüğü gibi ekim-bakım bölümünde, 107.442.

olumlu; hasat bölümünde de, 61.640.- 'lık olumlu süre sapması 

oluşmuştur. Böylece, toplam olumlu sapma, 169.082.- olarak ger

çekleşmiştir. 

Daha önce hesapladığımız direkt işçilik ücret sapması ve 

yukarıda hesaplanan direkt işçilik süre (verimlilik) sapmalarını 

şu şekilde muhasebeleştirebiliriz: 

.. 1 .. 1 . ... 
720- DİF~KT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 

100- KASA HS. 
n 

2.312.732.-

2.312.732.-

/ 
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tt 

160- jb,-Er:ı-rr.; HS - YAı:·r u··ı:;u''c-.;:L-T' HS u l ~ -- ..ı..h... ...... • .['.. ... .. 1.. ~l.1. ... • 2.481.814.-

723- DİEEET İŞÇİLİK SÜHE 

SAPMALARI HS. 169.082.-

721- DİP..EKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YM{. 2. 312.732.-

" 
723- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE SAPMALARI HS. 169.082.-

630.02- DİP~KT İ~ÇİLİK SÜP..E 

SAH:IP...LARI HS. 
tl 

169.082.-

630.02- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE SAPIVı.ALARI HS. 169.082.-

690- DÖNEM K!RI VE ZARARI HS. 169.082.-
n 

İşletme faaliyetlerindedirekt işçilik ücret sapması e

luşmadığı için, direkt işçilik ücret sapmasına ilişkin kayıtlar 

yapılmarnıştır. 

c~ Genel Üretim Giderleri Sanma Analizi 

Genel üretim giderleri, tcplam üretim maliyet-

lerinin, belirli işlere ya. da ürünlere göre dol';rudan tanımlana-

mayan bölür.1üdür. Bunların bir kısmı değişken, bir kısrıu sabit ve 

bir kısmı da karma nitelikteki e;iderlerdir. Bu nedenle, bu tür 

giderlerin bütçele.nmesi kolay olma.1naktaclır. Bu c;iderler, ancak 

esnek bütçe.yardımıyla, bütçelenebilirler. Bu amaçla, genel üre-

-- tim giderlerinin değişken ve sa. bit kı.sımlarının da ayrılması ge---

reY'Jnektecür. 

Daha örıce verdiğimiz sayısal ör~ekteki c;enel ~:-eti!n g:i.-

cer:::_erinden; end.irekt işçilik, e~-ıdirekt hammadde, :,-alcı t ve ener-

ji giderlerLıirı değişken; kira, aınortisman ~ sigorta ve diğer 

r;ii.le::c=._eı·in de, sabit Giderler olduklarını kabul edelim. 

Bunc:. ;::;cire, :!).İ.S., baçına "tc:.!!_mi:ü de;ii~.ken G.J.G. yLikleme. 
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oranları, 7485,928 D.İ.S.'lık normal kapasiteye göre şöyle he-

Do[~igkou 

Genel Uretim Giderleri 

- Endirekt İşçilik Gid. 
- Endirekt H.Mad. Gid. 
-Yakıt Giderleri 
- Enerji Giderleri 

Toplam Değişken G.ü.G. 

Toplam 

16.000.000.-/7485,928 
20.515.000.-/7485,928 
18.ooo.ooo.-17485,928 

4.200.000.-/7485,928 

58.715.000.-/7485 928 
___________________ ı ____ _ 

Oranı 

2137,34/D.İ.S. 

2740,48/D.İ.S. 

2404,51/D.İ.S. 

561,05/D.İ.S. 

Sabit genel üretim giderleri yükleme oranı da, 

(27.792.000/7485,928) 3712,57 D.İ.S. 

Bu açıklamalardan sonra üç aylık esnek bütçe formülünü, 

aşağıdaki gibi belirleyebiliriz. 

ı. ÜÇ aylık dönem 

27.792.000/4 = 6.948.000.-

Esnek Bütçe TutarJ. = 6.948.000.- + 7843,38 TL/D.İ.S. 

Örneğimizden hareketle, elde edilecek veriler şöyledir: 

ı. üç aylık dönemde verilere göre (belgelere) gerçekleş~n fiili 

genel üretim giderleri, 8.250.000.-; D.İ.S.'de 614,51 D.İ.S.'dir. 

Direkt işçilik sapmaları kısmında, hesaplandığı gibi, 

25,000 ton arpa, 16,550 ton buğday için gerekli olan D.İ.S., 

608,41 D.İ.S.'dir. 

Bu verilere göre: 

i- Fiili Süreye Göre Düzeltilmiş Bütçe Tutarı: 

Toplam Sabit G.Ü.Go - (Birim Başına Beklenen Değişken G.ü.G. X 

Çalışma Hacmi) 

TG= 6.948.000.- ~ 7843,38 (608,41)= 11.719.991.-

') 
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ii- Maliyetlere Yüklenen Tahmini G.ü.G. : 

TG= Gerekli Tahmini D.İ.S. X D.İ.s. Baş~na G.ü.G. Yükleme Oran~ 

TG= 626,99 (D.İ. Süre Sapmas~ndan) X 11.562.- (G.ü.G Bütçe

sinden, G.U.G. Yükleme Oran~) TL/D.İ.S. = 7.249.258.-

iii- Tahmini Süreye Göre DUzeL~il_miş Bütçe Tutar~: 

TG= 6.948.000.- + 7843,38 (626,99) = 11.865.721.-

iv- Bütçelenen Genel Üretim Giderleri Tutar~ ise, 

11.506.419.- olarak planlanmıştı. 

Bu verilerden sonra Toplam Genel Üretim Giderleri Sap

mas~nı şu şekilde hesaplayabiliriz: 

Toplam GoÜ.,Go Sapmas:ı.= Fiili G.ü.G .. -Yüklenen G.ü.G. 

s.25o.ooo.-- 7.249.258.- =<1.ooo.742.-) 
------------------·--------

Genel Üretim Giderlerinde oluşan bu sapma, oldukça fazladır. 

Yöneticiler, bu konuda son derece titiz davranarak, dikkatleri

nin büyük bir kısmını bu alana çevirmeli~i:ı?_ler. 

Genel üretim giderleri sapmasının nedenlerini belirlemek 

amacıyla, daha ayrıntılı bir analiz yaparak; bütçe, verim: 

ve kapasite sapmalarını hesaplayalım. 

l.}Bütçe (Harcama) Sapmas~ 

Harcamasapması; ·gerçekleşen G.ü.G .. ile, .fiili 

faaliyet hacmine göre düzeltilmiş bütçe tutar~ arasındaki fark-

tır. 

Harcama apması= Fiili G.ü.G. -Fiili Süreye Göre Düzeltilmiş 

Bütçe Tutarı 

-.Harcama apması- 8o250.000.-- 11.719.991.- 3.469.991 ... ---------------------------

/ 
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2.) Kanasite Sacması 

G n ı·· ·u·ze.,..ı·n,.'e-ı.-·i r,J .. ı·;"..:nı .... o··s·'"e'~ir· •:..J•u• .J... _......_ .......... _ ~La....-0..L ...... C:J ı.,--- • 

~~pa. Sapmauı: Fiili Sireye Göre Dizeltil3iş BUtçe 7utarı-

Tahr::ini SUreye Gö.:cc 2Jüzel tilmi.:ş Bütçe ·Tutarı 

Kapa. Sapması: 11.719.991.-- 11.865.721.- 145.730.-

3.) Verim Sapması 

Verim sapması; fj_tli çalışma hacmi ile 

tahmini çalış:na hacmi arasındaki fark olup, fazla ya da eksik 

yüklenen sabit genel Jretim giderli:n·ini gösterir. 

Verim Se.p:tı!e..sı: U'rünleı-·e Yüklenen Talımini G. Ü. G. Tah-

mini Süreye Göre D·J.zenle.nc·niş Bütçe Tutarı 

Verim Sapması= 7.249.258.-- 11.865.721.- : (4.616.463.-) 

D ". ı egış.:.:en 

ı ı 1 V nesap aaıgımız, 

-------------
ve sabit G.ü.G.'ne ili:~:kin 

bütçe, ve:r·im ve ka.fH?..si te ssp:malaı·ını topladı-

~ı ... ·ıza."ı:ı rıı-nıı::ım ,...,_ ;u~ G SaD· 'l"ı1acır..L:=ı l1._l A,f?l'.'!1J.,:::;. o_lıı":"'11Z. ~.)ÖY.L~ eki,· b -'~ c;,' .J.. u l..l c;, • u. • • - ..... .I.J ~ - "' = -- ~ - -

Bütçe Sapması 

Verim Sap::nası 

Top. Deticken G.U.G. Sapması 

Verim Ele.pr:w . .sı 

3.469.991.- olumlu 

145.730.- olumlu 

.3.615.721.- olu.ıulu 

4 ·u<i6- 4b'') -(olıı--:ı•::•ıı•7.'; • _ • _; • _,_ ..... _~ .. )..,:) v .. 41 

Genel üretim. ciu.erJ.eri ile ilgili cıarak he;::ıa;ıladı;;ı-
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.. ' .. / .... 
731- G.Ü.G. YANSITMA HS. 

734- G.Ü.G. KAPASİTE SAPMALARIHS. 

7. 249. 258·:-

4.616.463.-

732- G.ü.G. BÜTÇE SAPMAL. HS. 

733- G. ü. G. VERİM SAPJ!.IIAL. HS. 

3.469.991.-

145.730.-

8.250.000.-7JO .... G.ü.G. HS. 
• 

132- G.Ü.G. BÜTÇE SAPMALARI HS. 

733- G.Ü.G. VERİM SAPMALARI HS. 

634- G.Ü.G. KAPASİTE SAP1a.ALARI HS. 

3.469.991.-

145.730.-

4.616.463.-

734- G.Ü.G. KAPASİTE S~P. HS. 4.616.463.-

632- G. ü. G. BÜTÇE SAPIVLA~RI HS. 3.469.991.-

633- G.Ü.G. VERİM SAPMALARI HS. 145.730.-
" 

i 

690- DÖNEM K!RI VE ZARARI HS. 4.616.463 

634- G.ü.G. KAPASİTE SAP. HS. 4.616.463.-

" 
632- G.ü.G. BÜTÇE SAPW~LARI HS. 

633- G. Ü. G. VERinT SAPII'IALAHI HS. 

3.469.991.-

145.730.-

690- DÖNEM K!RI VE ZARARI HS. 3.615.721.-
" 

III- TARIM İSLETldELERİNDE MALİYETLERİN YÖNETİM ARACI OLAF..AK 

KULLANILW[AS I 

~.ı. İşletme Yönetiminde Kontrol 

Kontrol işlevinin etkinliği, tahrninlerden meydana ge

len sapmaların öncelikle saptarunasına ve bunun için de belirli 

başarı ölçütlerinin ortaya kanmasına bağlıdır. 

A- Yönetim Kontrol Sistemi ve Süreci 

Kaynakların, işletmenin amaçlarına uygun olarak, 

etkin ve verimli bir biçtmde kullanılmasını sağlamak yönetim 

kontrol sisteminin işidir. 

. .-.~. 



l 

-1~2-

Yönetim kontrol süreci dört aşamadan meydana gelmekte

dir. Bunlar; 

i- Programlama, 

ii- Bütçeleme, 

iii- Bilgi toplama. 

iv- Raporlama ve analiz~ 

B- Yönetim Kontrol Sisteminde Maliyet Bilgileri Ge-

reksinimi 

Ürün maliyetlerinin sağlıklı olarak belirlenmesi, 

gerek yönetim kontrolü kararlarında, gerekse de dış çevrelerin 

işletme ile ilgili kararlarında önemli rol oynar. K&rlılı~ın 

ölçülmesi ancak doğru ve sağlıklı me.liyet bj_lgileri ile olur

ludur. Maliyet bilgileri, yönetimi gid.er kontrolu alanında d.oğ

ru kararlar almaya yönlendirir. Maliyet bilgileri, gider kont

rolunu sağlayacak bütçelerin dilzenlenmesinde ve tahminierin ya

pılmasında temel unsuru oluşturur. 

T•fl:aliyet bilgilerinin kontrol aracı olarak kullanılması, 

maliyet kavramının ve bu ka~.ramın unsurlarının ayrıntılı olarak 

tanımlanmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır. 

Tarım işletmelerinde, maliyet bilgilerine .ee.reksi.:.. 

nim son derece büyüktür. Tarım işletmelerinde, üretim esna

sında riskler önem taşımaktadır. Bu nedenle, sağlıklı maliyet 

bilgileri ile yapılacak üretim ve planıama k&rlılığı maksimum 

düzeye çıkarabilecektir. 

~.2. Tarım İşletmelerinde Sauma Analizi Aracılığı İle 

Kontrol 

Sapma ane.lizinin ana amacını, işletme yönetimine 
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tahminlerden ayrılmalara yol açan nedenleri arayıp bulma, dü

zeltici önlemleri alma ve aynı zamanda fiili başarıyı önceden 

belirlenmiş normlarla ya da tahminlerle karşılaştırıp, ölçme 

olanağını sağlaması oluşturur. 

Tarım işletmeleri, büyük kütleler halinde ve doğa koşul

larından çok etkilenme riskleriyle; üretim yaptıklarından, mey

dana gelen sapmalardan büyük olanları göz önüne alınmalıdır. 

Tahıl ambarında zararlıların hammaddelere zarar vermesinden 

tahminleri yapan kişiler birinci derecede sorumlu tutulmalıdır. 

Ayrıca, doğa koşulları üretimi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu 

durumda, büyük sapmalar meydana gelir. Bunun için, tahminleri 

yapacak kiçinin o yörenin iklim koşullarını yakından izlemesi 

ve istatistikleri de~erlendirmeyi bilmesi gerekir. 

Sapma analizlerinden düzeltici kontrolde etken bir şe-

kilde yararlanılabilmesi için, analizin kısa bir sürede yapılma-

sı ve analiz sonuçlarının, gecikmeksızın, kontrolü yapacak yö

neticilere rapor edilmeleri gerekir. Bu nedenle, sapma analiz-

leri genellikle faturalar, işçilik kartları, hammadde istek 

f'işleri grl.bi orijinal belgeler üzerinden yürütülür(lOO). 

Tarım işletmelerinde sapma analizleri, işletmenin k~r

lılı~ı ile yakından ilgilidiro Tarım işletmelerinde üretilen 

ürünler,. her zaman demade oımaya elverişli ürünlerdir. Bunun 

için, sapmaların analizi zamanında yapılmalıdır. Oluşan sap

malar zamanında kontrol edilemezse, işletme büyük risklerle 

karşılaşır o 

ÇlOO) Ho Kamil BÜYÜKMİRZA, ~ializet M.~Z.?!.:l'a~.S,,f!]~~ §tarıdE!:ft ?§a: 
· liyet Sapmaları ve Yönetim Açısından Ekonomik Analizi, 
(Ankara: İ.T.İ.A. Yayınları, No:87, 1974), s.l8~19. 

·ı 

ı 
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~.3o Tarım İşletmelerinde Maliyetlere İliskin Sorumluluk 

Dağıtımı 

Maliyetler, plandan sapmalara karşı tedbirli olması ge

reken. işçilik, hawnadde ile hizmetlerde oluşacak fazlalık veya 

kayıplara engel almak üzere tedbir alan sorumlu kişiler tara-
' 

fından kontrol edilir. Bunun için maliyetler, kontrolleri müm-

kün olan bölümler ya da gider merkezleri şeklinde gruplandırı

lır. Bölümlerde gerçekleşen maliyetlerden ilgili bölüm ya da gi

der merkezleri sorumlu tutulmalıdır. Her bölüm, ya da gider 
. . 

merkezi için, sorumlu kişinin adını, kontrol edilecek maliyetler 

listesine yazmak gerekir.·Daha sonra bu bilgilerle bütçelenen 

tutarı içeren bütçeler hazırlanır. Bu şekilde her sorumlu kişi

nin kontrol edebileceği maliyetler, kend·isine devredilmiş olur. 

Meydana gelen .gerçek maliyetler ile, bütçelanmiş maliyet-

ler karşılaştırılarak, tek tek maliyet kontrol işlemi yapılmış 

olur. 

Tarım işletmelerinde bütçeler hazırlanırken, ilgili bö

lüm sorumlusu tarafından kontrol edilebilen maliyetler ile söz 

konusu sorumlunun kontrol edeıneyec·eği maliye tl erin birbirinden 

ayrılmaları gerekir. 

Tarım işletmelerinde yapılan bu sorumluluk dağıtımı 

sonucunda, meydana gelecek olayların raporlarla izlenmaleri ge

rekmektedir. Bu raporları üç ana başlık altında toplayabiliriz. 

Bunlar; maliyet kontrol raporları, sorumluluk raporları ve is-

tisna raporlarıdır. Bunlardan maliyet kontrol raporları maliyet-

:terin izlen."!lesi ile; sorumluluk raporları, sorumlu kişilerin 

başarılarının de~erlenmesi ile; ist:Lsna raporları da, istisna.

lara göre yönetim konularını içerir. 

./ 
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TÜRK TAHIM İŞLETMELERİNDE TAl-IMİNİ MALİYET MUHASEBESİ 

SİSTEMİNİN KURULlVIASI VE YÖNETİM ARACI OLARAK KULLA-

NI~~SI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 

-. 
UYGULAMA. I 

I- UYGULAMA YAPILAlif İŞLETME HAKKINDA GEliJEL BİLGİLER 

ÇalJ.şmamızın bu kesiminde, uygulama yapacaeJ.mJ.z örnek işletme 

hakkında genel bilgiler verilecektir. 

İşletmenin adı : İşletme yetkililerinin gizli tutulmasını 

istemeleri nedeniyle, işletmenin adJ. ve

rilmemiştir. 

Ortak sayısı : 4 (Adi Ortaklık) 

Faaliyet başlama.yJ.lı : 1975 

Faaliyet konusu : Tarım ürimle.ri üretimi ve satışı 

İşletmenin faaliyetle-

rini sürdürdüğü alan : 7500 dönüm. (1 dönüm: 1000 M2 ) 
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Çalışan daimi personel 

sa;rısı 

İsıetmede kullanılan 

makine ve araçlar 

İsıetmenin bulunduğu 

yer 

Diğer bilgiler 

--:156-

: ll kiqi 

2 adet biçerdöğer, 1 adet batoz, 4 adet 

traktör, 1 adet balya makinası, 4 adet 

mibzer, 4 adet tırmık, 2 adet saban, 4 

adet pulluk, 3 adet çapalama makinası, 

.2 adet kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet 

hususi binek otomabil, 3 adet ilaçlama 

makinası, 3 adet gübreleme makinası, 5 

adet su motoru. 

: TEKİRDAG 

: İşletme faaliyetlerini Türkiye sınırları 

içerisinde sürdürmekte; ancak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda-yurt 

dışı temasıara geçilmektedir. İşletmede tarım ürünleri olarak, 

tahıllar (buf:day, arpa, darı, çavdar, yulaf v.b.), yağ bitki

leri (ay çiçeği, mısır), hayvancılık (besi ve süt hayvancılığı 

ol~rak; inek, dana, koyun) gibi konularda üretim faaliyetleri 

yürÜtülmektedir. 

İşletmede kullanıtan hammaddeler, işletmenin kendi üret

tiği ürünlerden karşılanmakta; ancak, ihtiyaçhalinde dışarıdan 

sağlanmaktadır. Dışarıdan sağlanan hammaddeler, T.Z.D.K., D.ü.ç., 

çevredeki diğer tarJ.m işletmelerinden ve halktan lcarşılan.>nakta

dır. 

İşletme, satınalma gereksinimlerini !l-et işletnıe sermayesin

den, bankalardan ve çeşitli devlet destekleme kredilerinden sağ-

•: 
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lamaktadır. 

İşletme, üretim faaliyetlerini sürdürürken daha çok ma

kine gücünden yararlan~akta; bazı durumlarda da insan gücüne 

başvurmaktadır. Üretim için gerekli olan insan giicU dışarıdan 

sağlanmakta; süreklilik gerektiren bazı durumlarda, işletmede 

çalıçan personelden yararlanılmaktadır. İşletme makina gücünün 

ihtiyaçları karşılaye.madıığı durumlarda, dışarıdan makine geti

rerek ihtiyaçlarını gidermektedir. 

İşletme ;ratkililerinden alınan bilgilere göre, üretim 

kapasitesi hakkında somut bir bilgi sağlanainamıştır. Ancak, 

yıllık satış kapasitesi tahmini olarak 400 ton buğday, 300 ton 

ayçiçeği, 50 ton mısır, 50 ton arpa, 10 ton çavdar ve yulaf o

larak belirlenmiştir. Ayrıca 450.000.000.-'lık hayvansal ürün 

satış kaDasitesinin olduğu tahmin edilmiştir. 

YıllJ.k toplam satış hacmi toprak ve hayvansal ürünler 

birlikte olmak üzere, 1.200.000.000.- civarındadır. 

İşletmede daimi olarak çalışan işçilerin bir kısmı, sü

rekli olarak işletmede kalmaktadır. Bu işçilere, aylık ticret 

ödenmektedir. Diğer kısmıda işletmede 8 saat çalışmakta; fazla 

çalışmaları için, fazla mesai iicreti almaktadırlar. :Ayrıca dı

şarıdan sağ1anan işçilerde, 8 saat çalJ.şmalarının karşılığını 

almakta, fazla çalışmaları için de fazla mesai ücreti almakta

dırlar. 

İşletmede, elektrik ener,iisi.nden ve yakıtlardan sağlanan 

enerjil~rden yararlanılmaktadır. Elektrik enerjisi; aydınlatma, 

ısıtma, elektrikli araçların çalıştırılması gibi alanlarda 

ku.lltını1ı:r. Yakıtlardan sağlanan enerjiler de, araç1arır~. ça

lıştırılma~ı ve ısıtınada kullanılır. 
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II- UYGTJT.AMA YAPILAN İSLETI\'IEDE UYGUiı.ANAN MALİYET MTJHASEBESİ 

SİSTEMİ 

Uygulama yapılan işletmede, yetkililerden alınan bilgilere 
' 

göre herhangi bi.r maliyet muhasebesi sisteminin uygulanmadığı 

anlaşılmıştır. HammaddeJ.er, alış faturaları Uzerinden gider 

olarak yazılmakta, işçilere ödenen Ucretler, daimi işçiler i

çin bordro Uzerinden ödenmekte, dışarıdan sağlanan işçilere de 

gider pusulası imzalatılmaktadır. Harcanan makina. saatleri gi

der merkezlerine yiiklenmekte, makinalar için harcanan yakıtlar, 

tamir masrafları direkt olarak giderlere aktarJ.lmaktadır. 

Üretim sürecinde meydana gelen f'ire miktarları ve mali

yetleri nazarı dikkate alınmamakta, kullanılan hammadde doğru

dan giderler h,esabına kaydedilmektedir. Tarım ürünleri sigorta

sı için ödenen primler ile bankalara ödenen faizler de gider

ler hesabına, dönem gideri olarak kaydedilmektedir. 

Makina, arazi ve diğer demirbaş amortismanları, v.u.K.'-
nun öngördüğü oranlarda gider olarak yazılmaktadır. 

Yıl sonu geldiğinde hasJ.lattan giderler indirilmekte ve 

işletmenin:gelir vergisine esas k§.rı oluşmaktadır. Bu k§.r, 

vergiler ödendikten sonra, ortaklar arasında sermaye payları 

oranında paylaştırılmaktadır. 

İşletmenin stok bulundurup bulundurmaması, ilgili dö

nemlerdeki ürün taban fi,yatlarının seyrine bağlı olmaktadır. 

Ancak, işletme kendi ihtiyaçlarını ve alış veriş yaptığı ki

şilerin taleplerini karşılayacak miktarlarda stok bulundurmak

tadır. :Bu stoklar için, her hangi bir belge ve kayıt düzeni 

oluşturulmamıştır. Zararlılar, çürüme"vb. nedenlerle .ambar-· 

···.;.h 

. ·"' 
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lardan yok olan stoklar, değerlemeye tabi tutulmamakta; aynı 

zamanda giderlere yansıtılmamaktadır. Mevcut stoklar, v.u.K.'
U.n öngördüğü koşullarda dönem sonlarında vergi nedeni;yle ma

hasebeci tarafından hayali olarak yapılmaktadır. üygulama ya

pılan işletmede, belge düzeni vergi kanunlarımızın öne;ördüğü 

zorunlu belgelerdir. Bunlar; fatura, sevk irsaliyesi, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu, gider pusulası v.b. belgelerdir. 

İşçilikle ilgili olarak da; ücret bordrosu, ar-lık, dört aylık 

s.s.K. bildirgeleri, konut edindirrne ve zorunlu tasarruf bil

dirgeleri dUzenlenmektedir. 

Uygulama yapılan işletmede, V.U.K.'nun tutulmasını zorun

lu kıldığı de'fterlerden, kasa defteri, yevmiye defteri, bUyük 

defter, envanter defteri, amortisman defteri gibi defterler 

tutulmaktadır. 

İşletme faaliyetlerinde bütçeler, planlama aracı olarak 

kullanılmamaktadır. 

III- UYGULAMA YAPILAN İŞLETMENİN MALİYET SİSTE'MİHE İLİŞKİN 

ELESTİRİ 

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi,. uygulama yapılan 

işletmenin belirli bir maliyet muhasebesi sistemi mevcut ol

mamakla birlikte, genel (finansal) mahasebe sistemi dahi tat

minkar bilgi verecek düzeyde değildir. 

Günümüzde, ülkemizin ihrac gelirlerinin büyük bir o

ranını karşılamakta olan tarım ürünleri için, böyle bir du

rum hiç de hoş değildir. Ülkemizin A.E.T.'ye entegre olmaya 

çalıştığı bir dönemde, ülkemiz için büyük sayılabilecek bir 

/ 
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işletmede, bir maliyet muhasebesi sisteminin olmayışı, bu ko

nuda üzücü sonuçları berabe~inde getirebilir. 

Tarım Urünleri, özellikleri nedeniyle, üretimleri sıra

sında büyük risklerle (yangın, dolu, don, sel) karşı karşıya

dır. Aynı zamanda, tarım UrUnlerinin fiyatları devletin be

lirlemekte olduğu taban fiyatlarla saptanmaktad.ır. Böyle bir 

durumda maliyetlerini izleyen işletmeler, taban fiyatlarının 
' 

~eyrine göre faaliyetlerini yönlendirebilir. 

Söz konusu işletmede bu unsurlar, belirli bir maliyet 

muhasebesi sistemi ile izlenemediğinden, i.şletmenin risklerini 

ve dolayısı ile de verimliliğini azaıtacaktır. Maliyetierin 

saptanması durumunda yapılan giderler belirleneceğinden, üre

timler daha az maliyeti oluşturan sahalara kanalize edilebilir. 

Özellikle, tarım işletmelerinde tahmini bir maliyet sis

teminin etkinliği, burada kendini göstermektedir. Önceden plan-

lanan maliyetler, işletmeciy~ o ürünlerin üretilmesindaki ya

rari ortaya koyacağından, ışık tutmuş olacak ve verL~siz alan

·larda üretim yapmasını engelleyici bir etki yapacaktır. 

İşletmenin genel muhasebe sisteminde, maliyet mahasebe

si sisteminin aksaklığindan ya da olmamasından, istenileni ve-

riler ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmamaktadır. Maliyetle-

rin ayrı ayrı belirlenme.si, mali raporlarında hazırlamnasını 

güçleştirmekte ve hatta olanaksızlaştırmaktadır. 

Böyle bir durumda, yapılan üretim eylemi ya da işletme

cilik de, gözü kapalı yapılmı~ sayılabilir. 

Uygulama yapılan işletmede, ne maliyet m~~asebesi sis

teminin, ne de genel (finansal) muhasebe sisteminin olmaıııası 

/ 
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ya da eksik olması, bizi bu sistem_i eleştirme yapma olanağından

da yoksun bırakmaktadır. Bizim buradaki eliştirimiz, sadece ol

mayanların do~turduğu sonuçlarla ilgilidir ve böyle bir sistemin 

öneminin kesin kez belirtilmesi yönündedir. 

IV- UYGULALU YAPIIJAN İSI,ETME İCİN ÖRNEK BİR Tv1ALİYET SİS'fEMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Yuka.rJ.daki kes.imlerde de değindiğimiz gibi, uygulama yapJ.lan 

işletmenin maliyet muhasebesi sisteminin olmaması, üretilen ü

rünler ile ilgili maliyet akJ.şJ.nın izlenmasini olanaksJ.zlaştJ.r

maktadır. Durum böyle olunca, işletme yönetiminin, üretim faali

yetleri üzerindeki kontrolü sağlayabilmesi için, üretilen ürün

ler ile ilgili maliyet bilgi akışJ.nJ.n raporlarla belirle~~esi 

gerekmektedir. Bunun için de, belirli bir maliyet sisteminin, 

belge ve raporlama düzeni ile organizasyon gibi sistemi pekiş

tirecek bilgi sağlama araçlarını içermesi gerekir. 

Çalıçmamızın bu bölümünde, uygulama yapılan örnek işlet;... 

menin ürettiği ürünlerle ilgili maliyet bilgi akışının izlenmesi 

ve kontrol edilmesi amacıyla, buraya kadar açıklamaya ve oluştur

maya çalıştığımız maliyet sistemini, örnek işletmenin üretim fa

alj.ye tl erine uygulamaya çalışacağız. 

Çalışmamızın bundan önceki kesimlerinde de belirttiğimiz 

gibi, burada da tahmini maliyet sistemini kuracağız. Bu sistem, 

tam maliyet temeline dayalı sipariş maliyet sistemi esası altın

da yürütülecektir. Ancak, bu sistemi, uygulama yapılan işletme 

için tekrar açıklama yoluna gi tmeyerek, yalnız belli bir mikta:t 

~ip~ri@i f5lfil &lt-J.rıal{, bu §ipari~l@ ilgili mııl1y<ırt bilgi akıı?,ını) 

-·' 
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belgeler kullanmaksızın izleyeceğiz. Çalışmamızın üçüncü bö

lümünde kurulan tahmini maliyet muhasebesi sisteminde bütün 

belgeler incelendi~inden bu belgeleri burada tekrar ele alma

yacağız. Ancak, örnek işletme için, geliştirdiğimiz bu sistem

deki hesaplama sonuçlarının bu belgelere işlendiğini varsaya-

cağız. 

Örnak işletmenin, ağustos ayı sununda teslimatı yapıl

mak üzere, (B) tarım işletmesinden 100 ton bezasto buğday si

parişi aldığını kabul edelim. Örnek işletme, tahmini birim si-

pariş maliyetini şu şekilde hesaplamıştır: 

VERİLER: 

i- Siparişi verilen buğday için kullanılması gereken 

hammadde miktarı tonbaşına 70 kg'dır. 

ii- Ürünün üretilmesi için kullanılacak, buğday hammad

desinin piyasa fiyatı ~g başına 400.- 'dır. 

iii- Direkt işçilik ile. ilgili bilgileri de şöyledir: 

T.ON BAŞI. 
_:a_ör_,..uın._ .. -~L;;;.;E;;.;R;.;.._____ n·. İ • s • 

EKİM-BAKIM BÖLÜHIÜ 
- Makina gUcti 
- İnsan gticti 

HASAT BÖLÜMÜ 
- Makina gticii 
- İnsan gücü 

TOPLAM 

1,91 
11,11 

0,55 
1,55 

TOlif BAŞINA 
D.İ.s. ÜCRETi D.İ.s. MALİYETİ 

14.000.- 26oi-140.-
1.840.- 20.442.-

47.182.-

26.000.- 14.300.-
1.840.- 2.852.-

17.152.-

64.334.-----------------
iv- Genel üretim giderleri tahmini yükleme oranı D.İ.S. 

başına 11.5~2.-'dır. 
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Yukarıdaki bu verilere göre, siparişin tahmini maliye-

ti (keşifi) aşağıdaki gibi dUzenlenebilirCTABL0-11). 

İŞLETMENİN ADI 

Siparişi veren 
İşin tanımı 

İstenilan miktar 

(B) İşletmesi 

: Bezasto buğday 
: 100 ton 

Tarih •• / •• / •••• 
Opsiyan •••••••• 

Bu Uratim için 40.000.000.- fiyat hesap edilmiştir. 

Yetkili Yetkili 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

Hammad. Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyat _____ T~u~t~a_r~ı~----

Buğday (bezasta) kg 70 kg 400.- 28.000.-

Toplam Hammadde Tutarı ~§!.QQQ!.= --------

İslem BÖlüm Tah.Saat Saat Ücret. Tutar 

İşçilik Ekim-Bakım 

-Makina g. 1,91 14.000.- 26~740.-

-İnsan g. 11.11 1.840.- 20.442.-

13,02 47.182.-

İşçilik Hasat_ 
-Makina g. 0,55 26.000.- 14.300.-
-İnsan g. 1.55 1.840.- 2.852.-

2,10 "17.152.-

Toplam Direkt İşçilik Tut. 15,02 64.334.-
---------- ---------- ------------------------ ---------- --------------

/ 



l 
1' 

l 

-164-

İşçilik toplamı 

G.ü.G.(D.İ.s. 

Başına 11.562.-) 
Hammadde TutarJ. 

Toplam Maliyet. 
Kar % 50 
Birim Satış Fiy.(ton) 
Tahmini Ürün Maliyeti 
(ton) 

Toplam Sipariş Mali~ 
yeti(lOO ton X Tahmi-

64.334.-

ı 74.817.-
28.000.-

267.151.-
133.575.-
400.726.-

400.000.-

ni ürün maliyeti) 400.000.000.-

( TABiı0-11) :TAHMİNİ MAiıİYET HESAPLAlVf..A FOF.Jl.m 

Tahmini maliyet hesapJ.ama· formu, olarak adlandırılan tab

loda da görüldüğü gibi, verilen sipariş için kullanılacak tahmi

ni direkt hammadde ile direkt işçilik miktar ve fiyatları ayrın

tılı olarak gösterilmektedir. Daha sonra, siparişi verilen ürün 

birimi (ton) için, direkt hammadde ile direkt işçilik maliyetle-

ri hesaplanır. Hesaplanan bu maliyete, kullanJ.lacak kJ.stasa gö-

re tahmini genel üretim giderleri ilave edilir;,. Böylece, verilen 

siparişin birim (ton) maliyeti hesaplanmış olu.r. Hesaplanan bu 

maliyete işletmenin karı da ilave edilerek, siparişi verilen 

işletmeye birim satış fiyatı bulunur ve fiyatla, verilen sipa

riş miktarı çarpılarak, siparişin toplam tahmini maliyeti hesap

lanmış olur. Hesaplanan bu maliyetten, iskonto v.b. indirimler 

ile vade gibi ödeme kolaylıklarına da yer verilebilir. 

Örnek işletmenin, verilen sipariş üretimi için gerekli 
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hammaddeyi tedarik etmesi gerekir. Örnek işletmenin 20.9.1929 

tarihinde 5 ton buğday hammaddesi ve 13 ton suni gübre ve 25 

li tre de zararlılarla mUcadele ilacrı bulunmaktadır. Örnek iş

letme stoklar~nı lifo yöntemine göre de~erlemektedir. Stokla

nan buğdayın (harn..'naddenin) kg'ı 400.- ; suni gUb:renin kg'ı 

250.- ; zararlılarla mUcadele ilacının·dakg'ı 8.000.- 'dır. 

Ek-6'da sunulan devamlı envanter stok kartına bu hammaddeler, 

miktar ve tutarlar çarpılarak işlenir. 

İşletme 10.10.1989 tarihinde kg'ı 410.-'dan 2 ton buğ

day hammaddesi; kg'ı 255.-'dan ı ton suni gUbre ve kg'ı 9.000.-' 

dan 5 kg zararlılarla mücadele ilacını peşin olarak satın al

mıştır. Bu_tıunla ilgili yevmil}re kaydını aşa[;ıdaki gibi düşebi-

liriz :. 

________________ .10.10.1989 

150- DİREKT HA.riiTdADDE STOKLARI HS. 

100- Buğday tohumu' 820.000.-
151- END:tREKT HAl'liMADDE STOKLARI HS. 

iı-· S'uni gübreler 255.000.-

03-'Çeşitl'i ilaçlar 45 • 000 ·-

100- KASA HS. 
• 11 

820.000.-

300.000.-

1.020.000.-

Örnek işletme, 20.10.1989 tarihinde üretime başlamıştır. 

Üretimde gereksinim duyulan direkt hammadde ile endirekt ham

madde, Ek-7'de sunulan hammadde istek fişi ile ambardan çeki

lerek; bu fişlerin tutarı Ek-23'te sunulan sipariş maliyet kar

tına işlenir. Ayrıca kullanılan işçilikler;de Ek-19' da göste

rileri direkt işçilik özet kartına ve sipariş maliyet kartına 

işlenir. Daha sonra stok hesapları alacaklandırılır, gider he-

sapları borçlandırılır. Bu fiili tutarlar, kartlara şu tutarlar 
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üzerinden muhasebe1eştiri1ecek1erdir. Bunlar; 

direkt hammadde 27.000.000.- ; di.rekt işçilik ,o;iderleri 

~4.104.000.- ; G.U.G. 172.817.000.-'dır. 

Di.:rekt hammadde ve direkt işçilik c;iderleri i1e ilg~_li 

yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: 

ll 

. 160-ÜRETİM }IS.- YAniÜRÜNLER HS. 

oı- ürtın stoklarJ. 
-Buğday 

711 - DİREKT HAWıMADDE 

YANSITMA HS. 

721- DİREKT İŞÇİLİK 

YAN"SITMA HS. 

731- G. Ü. G. YANSIT11;'IA 

HS. 
ll 

263.921.000.-

27.000.000.-

64.104.000.-

172.817.000.-

Sipariş maliyet kartında toplanan tahmini toplam sipariş 

maliyeti 263.921.000.-'dır. Burada ayrıca genel üretim giderle

ri de tahmini yükleme oranı ile siparişe yüklenmiştir. 

Bu işlemlerden sonra, yapJ.lacak iş, tahmini maliyetlerle 

fiili maliyetierin karşJ.laştırılması ve sapmaların belirlenmesi 

olacaktıro Sapmalar, daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak 

açıklandığı için burada tekrarlamaya gerek görmedik. 

Sapmalar, tespit edildikten ve ilgili hesaba devredildik

ten sonra, işletmenin ilgili faaliyet dönemindeki durumu orta-

ya çıkmış olacaktJ.r. 



r 
1 

-167-

UYGULAll'lA II 

V- UYGULAMA YAPILAlif İŞLETI!lli HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

İşletmenin Adı 

Merkezi 

İşletmenin Bulundu[~u Yer 

Sermayesi 

Ödenmiş Sermayesi 

Kuruluşu 

A..rnacı 

Çalışan işçi sayısı 

: T.İ.G.E.~II. An.adolu ıı~urım İşle·trnesi 

Alıkara 

Mahmudiye /ESKİ~)BHİH 

30.000.000.000.-. 

19.010.828.874.-

T.İ.G.E.M., 60 sa;yılı K.H.K. ve 

2929 sayılı kanımla, D.u.ç. ile 

hara ve inek haralarının birleşti-

rilmesi sonucu, 39 tarım işletme-

:.-::inclen ibaret olarak kurulmu;: ou-

lunmaktadır. 233 sayılı K.H.K ile 

14. 4 .• 1984 tarih ve 18605 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan ana statü 

ile de, bir K.İ.K. olarak kuruluşu-

nu tamamlamıştır. 

: T.İ.G.E.liıT. 'i oluşturan işletmeler, 

ekonomi de kalkınınayı ve gelişmeyi 

sağlamak amacını ifa için, üreticiye 

~nderlik etmek, ö~reticilik yapmak 

karlı alanlarda üretim yapmaktJ.r. 

: 883 memur, 533 s~zleşmeli personel, 

6308 güt.ı.delikçi işçi ve 2169 geçici 

işçi olmak üzbre toplam 9883 kişi-

dir. 

İşletmenin Arazisi : 3765161,89 dekar 

Toplam Araç ve I',·Takina Say 10800 
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T.İ.G.E.M.'de 1988 yılında, 117.732.000.000.- 'lık satı~ prog

ramlanmıı;ıtır. Gerçekleşen satış tutarı, 100.334.300.000.- ol

muştur. Bu hasılata karşılık 80.883.016.938'.-'lık toplam sa

tış maliyeti belirlenmiş,. ve 19.451.288.270.- kar sağlanmıştır. 

İşletmenin 97.725.937.286.-'lık aktifi mevcut oiup, aynı tutar-

da pasif deGerleri mevcuttur. 

İşletmenin işçilik gereksinimi, insan gücünden, makina 

gücünden ve hz miktarda da, hayvan gücünden karşılanmaktadır. 

İşletmede her türlü tarım ürünlerinin üretimi yapılmakta 

ve lireti:mde de, verimli ülkeler bazında üstün bir yere· sahiptir. 

VI.-. UYGUJJ~~JVLA. YAfiLAN İŞLETMEDE UYGUT...ıANAN I·.LI\.LİYET 1ıiUiiASEBESİ 

SİSTEM:Ç,. 

Uygulama yapılan işletmede, tekdüzen muhaseue sistemi esas 

alınarak ve bizim bu çalışmamızda,_ ku:rmaya çalıştığımız maliyet 

muhasebesi sistemine benzer bir maliyet muhasebesi sistemi nıev-

cuttur. 

İşletmede maliyetler tahmini ve fiili oJ.arak çıkartılmakta 

ancak, ;yevmiye kayıtlarında ta...lı...lllini maliyetler yer almamakta ve 

sapmalar belirlenerek nedenleri araştırılmamaktadır. BQ~un nedeni 

olarak da, işletmenin tam olarak .mevcut muhasebe sistemini henüz 

oturtarnamış olduğu, Muha.sebecisi, Nevruz DEMİP.AL tarafından belir-

tilmiştir. 

Çallşma.mızln bu kesiminde, kurmaya çalıştığımız sistem-

le, işletmenin mevcut muhasebe sisteminin hemen hemen aynı olm.'j 

nedeniyle, uygulama yapılan işletmenin ınill1asebe sistemini ayrın

tılı olarak anlatmayacağız .. 

Uygulama yapılan işletmenin maliyet mvlıasebesi .sistemi 
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sındaki farklı noktaları, kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 

- Uygulama yapılan işletmede tüm bütçeler ve planlar yapılmasına 

rağmen, bu te.1unini tutarlar, muhasebe kayıtlarında yer. almamak-

. tadır. 

- Yapılan bUtçeler, faaliyette bulunulacak dönemde yapılacak har

camalar ile sağlanacak hasılatların birer göstergesi niteliğin

dedir. 

- Ayrıca, yapılan bu bütçelere ilgi-li· hesap .. dcb.eriıi sonunda, fiili 

maliyetlerle ulaşılmakta ve sapmalar hiç belirlenrnemektedir. Şöy

leki; 1 liralık tahmini maliyet varsayılınakta, 5 liralık gider 

yapıldığında, 5 liralık gider yerine 4 liralık bir gider kaydı 

yapılmakta ve önceki bir liralık tahmini maliyetle birlikte 5 

liraya tama.ınlanmaktadır -(Bu bilgiler 14.5.1990 tarihinde, T.İ. 

G.E.M. Anadolu Tarım İşletmesi MüdürlüğU'nda Muhasebeci Nevruz 

DE".ı:.-IİRAL ve Muhasebe Yrd. Erhan SEYHAN' dan alııunıf,ftır). 

Biz uygulama yaptığımız bu. ikinci işletmeye, mevcut mu

hasebe sistemini biraz daha geliştirererk, .Tahmini maliyetleri 

tam uygulayarak ve sapmaları belirleyerek başarılı ve başarısız 

kişileri değerleyerek, verimliliğini ve karlılığını arttırmasını 

önerniekteyiz. 



S o n Q ç v e ö n e r i 1 e r 

Maliyet muhasebesi sistemi, işletme yöneticilerinin ge

reksinim duyduğu maliyet bilgilerinin sınıflandırılması, grup

landırılması, kontrol edilmesi ve belirli eylem birimleri ile 

ilişkili kılınması işlemlerini içerir. İşletme yöneticilerinin 

gereksinLm duyduğu maliyet bilgi gereksinimlerini şöyle özetle

yebiliriz: 

- Kar ve zararın belirlenmesi ve stokların değerlemesi, 

~ İşletme eylemlerinin kontrol edilmesi, 

- Planlama ve bütçeleme için karar alma. 

İşletme eylemlerinin etkinliği ya da başarısını sapta

mak, satış fiyatlarını belirlemek ve maliyet kontrolünü gerçek

leştirmek amacıyla önceden saptanan maliyet muhasebesi sistem

lerine.- gereksinim artmaktadır._ Tahmini maliyetler, belirli bir 

faaliyet düzeyinde ve belirli koşullar altında, ürün, yan ürün, 
. 

ve ara iirünlere ilişkin rnaliyetleri:n ne olacatf;ını göstermekte--

dir. Tahmini maliyetler, fiili maliyetlerle bir arada bulundu

ğu zaman bir yönetim aracı olarak anlam kazanır. Tahmini mali-

yetl€!T, gEıçmiş dönemlerin sonuçlarina ve gelecekteki olası 
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gelişmelere göre, istatistiki bazJ. hesaplamalara dayanarak .:,be

liı•1enL.~le:r,. Tahmini maliyetler ile fiili maliyetler arasJ.nda 

oluşan farklar, fiili maliyetlere göre düzeltme yoluna gidilir. 

Ancak, olanaklar ölçüsünde belirli standartıara dayanan tahmini 
i 

maliyetler4e ise tersi işlem yapılabilir. 

Tarım işletmelerinde üretim, doğa koşullarJ.na bağlJ. zor 

ve pahalı bir iştir. Bu nedenle, bu üretim faaliyetlerinin etkin

liğini ve verimliliğini ölçme ve değerleme ihtiyacı ortaya çJ.kar. 

Bunun için de, işletme yöneticilerinin gereksinim duyduğu mali

yet bilgilerinin sağlanmasJ., sJ.nJ.flandJ.rJ.lmasJ., kontrol edilmesi 

ve belirli eylem birimleriyle ilişkili kJ.lJ.nması gerekir. Bu ne

denle sorumluluk ve yönetim mull:asebesini de kapsayacak bir mali

yet muhasebesi sisteminin oluşturulmasJ., tarJ.m işletmeleri aç~

sJ.ndan, zorunluluk arzetmektedir. Ancak, maliyet muhasebesi sis

temi oluşturulurkenJ işletmenin üretim şekli, süreci ve içinde bu

lunduğu piyasanJ.n durumu da göz ön~ne alınmalıdır. 

TarJ.m işletmeleri, doğa koşullarına bağlJ. olarak, büyük 

alanlar üzerinde ve büyük servetler ile faaliyetlerini sürdürmek

tedirler. Yani, tarJ.m işletmeleri için kaynakların kullanımJ. ve 

tahminierin doğruluğu son derece önemlidir. Bu nedenle planlama 

ve kontrol işlevlerinin öneminin giderek arttığı günümüzde, ile

riye dönük maliyet sistemlerine gereksinimin artması nedeni 

ile tahmini maliyetierin kullanılması yararlı alacaktır. 

Tarım işletmelerinde tahmini bir maliyet mtiliasebesi siste

mi kurulabilmesi için; tüm bilgiler toplandığında.izlenecek fa

aliyetleri şöylece sıralayabiliriz: 

- :Maliyetlerin s:ı.n:ı.!landlrllmas:ı., 

- Maliyet bilgi akJ.şınJ.n belirlenmesi, 
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-Kayıt ve rapor düzeninin belirlenmesi, 

- Planlama ve kontrol işlevlerine iliçkin, ilke ve araç-

ların belirlenmesi. 

Çalışme.ınızda edindiğimiz bilgiler paralelinde, tarım 

işletmeleri için şu_ önerilerde bulunabiliriz: 

Türkiye'nin A.E.T.'na entegrasyonu süreci içerisinde 

bulunduğu bir dönemdeyiz. tllkemizin, A.E.T.'na tam üyeliği ger

çekleştiğinde, tarım işletmelerinin önemi daha da artacaktır. 

Türkiye'nin bir tarım ülkesi oluşu, A.E.T. ülkeleri arasında 

önemli bir avantaj olacaktır. Yeter ki, tarım alanında sistemli 

gelişmeler kaydedilsin. 

Tarım. dünya nüfusunun beslenmesi için,.tüketim madde

lerini karşılayan tek sektördür. Bu nedenle, tarımsal faali

yetlerin etken bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde gerçekleştirilen Güney Doğu Anadolu 

Projesi (GAP) de, tarım alanında ülkemizin dünya ülkeleri ara-

sındaki pozisyonunu önemli ölçüde etkileyecek bir projedir. 

Yukarıda açıklamaya çalış-:-tığımız konular gösteriyor ki, 

Türkiye'de tarım alanında tekdüzen bir maliyet muhasebesi sis

temine duyulan gereksinim, kaçınılmazdır. Bu nedenle, sorumlu

lukları da içine alacak bir maliyet muhasebesi sisteminin oluş

turulması gereklidir. Genel ekonomik ko.şullar göz önüne alına

rak kurduğlli~uz tekdüzen tahmini maliyet mlli1asebesi sisteminin 
. 

uygulanmasını, tarım işletmelerine önermekteyiz. 

Çalışmamızın bu alanda yapılan ilk çalışma olması ne

deniyle; eksikliklerin bulunabileceğini peşin olarak kabul 

ediyoruz. 
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Bu çalışmamız, tarım işletmelerinde tahmini bir tek

düzen maliyet muhasebesi sisteminin nasıl kurulabileceği, 

bu sistemin yönetim kontrol aracı olarak nasıl kullanılabi

leceği konusunda ışık tuttuğu ve tarım işletmelerine faydalı 

olabildiği ölçüde başarılı sayılacaktır. 

_.J 
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329- Diğerleri 

39- Diğerleri 

09- Diğerleri 

170- ÜRÜN STOKLARI 
Ol- Bitkisel Ürünler 

10- Tahıllar 

11- Ya~ Bitkileri 
12- Endüstri Bitk~leri 

13- Meyveler 
14- Sebze Bitkileri 
19- Diğerleri 
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02- Hayvancılık Ürünleri 
20- Süt 
21- Yapağı 

22- Tiftik 
23- İpek Kozası 

24- İpek Böeeği 

25- Bal 
26- Arı Sütü 
27- Sperma 
28- Canlı Hayvanlar 

280- Kasaplık Sığırlar 

281- Kasaplık Koyunlar 
282- Kasaplık Keçiler 
283- Kasaplık Kümes Hayvanları 
284- Reforme Atlar 
284- Reforme Köpekler 
289- Diğerleri 

03- Tarım Sanatları Ürünleri 
30- Pastörize Süt 
31- Yağurt 

32- Ayran 
33- Peynir 
34- Tereyağı 

35- Un 
36- Ekmek 

37- Bitkisel Yağlar 
38- Meyve Suyu 
39- Konserve 
40- Diğerleri 

09- Diğerleri 

171- YAN ÜHÜN.STOKLARI 
Ol- Bitkisel Yan Ürünler 

10- Sap, Saman, v.b. 
ll- Sellektör Altı Bitkisel Yan Ürünler 
12- Çalı, Çırpı, Dal 
19- Diğerleri 
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02- Hayvansal Yan Ürünler 
20- Deriler 
21- Gübreler 
22- Sakadat, Ci~er, Kelle v.b. 
29- Diğerleri 

03- Tarım Sanatları Yan Ürünleri 
30- Meyve ve Sebze Pasaları 
31- Kepek 
39- Diğerleri 

172- YAHI ÜHÜN STOKLARI 

Ol- Bitkisel Yarı Ürünler 

10- Devreden Toprak Hazırlıkları 
100- Birinci Sürüm 
101- İkinci SürU~ 

109- Diğerleri 

ll- Devreden Ekimler 
110- TahJ.llar 
lll- Yağ Bitkileri 
112- Endüstri Bitkileri 
113- Ekilen Ağaçlar (5 Yaşına Kadar) 
119- Diğerleri 

02- Hayvancılık Yarı Ürünleri 
20- Canlı Hayvanlar 

200- Sığırlar 

2000- Buzağı 

2001- Düve 
2002- Dana 
2003- Çağ Farkı 

201- Koyunlar 
2010- Kuzular 
2011- Toklular 
2012- Çağ Farkı 

202- Keçiler 
2020- oıı·lak ö 

2021- Çepiç 
2022- Çağ Farkı 

203- Kümes,Hayvanları 

2030- Civciv ve Palazlar 
2031- Diğerleri 

2032- Çağ Farkı 
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204- At lar 
2040- Yavrular 
2041- Taylar 
2042- Çağ ı~arkı 

205- Köpekler 
2050- Yavru 
2051- Yetişmekte 

2052- Çağ :earkı 

206- Arılar 

2060- Oğul Arı 

2061- Çağ Farkı 

207- Balıklar 

2070- Yavru 
2071- Çağ l!"~arkı 

208- İş Hayvanları 

Olanlar 

2080- Çağ Değişimini Tamamlamayanlar 
2081- Çağ Değişimi 

209- Dii~erleri 

21- Tamamlanamayan Hayvancılık-Yarı Ürünleri 
29- Diğerleri 

03- Tarım Sanatları Yarı Ürünleri 

30- Tamamlanamayan Tarım Sanatları Yarı Ürünleri 
39- Diğerleri 

09- Diğerleri 

173- KONSİNYETERLERDEKİ ÜRÜNLER 
175- .AlUBARLARDAKİ EMTİA 

Ol- Bitkisel Emtia 
02- Hayvansal Emtia 
03- Tarım Sanatları Emtiaları 

09- Diğerleri 

179- KOHSİHYETERIERDEKİ EMTİA 

180- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR, BURDALAR 

Ol- Kullanılmayacak D. Hammadde, Endirekt Hammadde 
ve İşletme Malzemesi 

•o2- Bozuk Ürünler 

03- Kullanılmış ve Demade Olmuş Makinalar 

04- Hurdq,yş, Ayrllrn;ı,ş ı.ııak:iJJ.& ve A:rçıçJ.ı;u· 

05- Hurda Döşeme ve Demirbaşlar 
09- Diğerleri 
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181- YOLDAKİ MAI,LAR 
182- ÖDÜNÇ VE ÜRETİME VERİLEN !<,TALZE:r,m 
188- DİÖEIU,ERİ 

(-) 189- STOK DEGER DÜŞHE KARŞILIGI 
F- DİGER DÖNEN VARLIKLAR 

190- GELECBK AYLARA AİT GİDERIJER 
Ol- Peşin Ödenen Vergil~r 
02- Peşin Ödenen Kiralar 
03- Peşin Ödenen S.S.K. Primleri 
04- Peşin Ödenen Tamir Giderleri 
09- Diğerleri 

191- GEI,İR TAHAICKID\:LARI 
Ol- Müesseselerden Devir Alınacak Karlar 
02- Bağlı Ortaklarımızdan Alına·ak Karlar 
09- Diğerleri 

194- İNDİRİLECEK K.D.V. 
Ol- İndirilecek K.D.V 
02- Satış İadeleri K.D.V. 
03- Amortisman K.D.V. 
09- Geri Alınacak K.D.V. 

195- BRTELEliJEN K.D.V. 
198- SAYI:G'i VB TESELLÜM NOKSANLARI 

l Ol- Kasa Sayım Noksanları 
02-.D.Hammadde Sayım Noksanları 
OJ- Endirekt Hammadde ve Malzeme Sayım Haksanları 
04- İşletme Malzemesi Sayım Noksanları 
05- Ürünler Sayım Noksanları 
06- Yan Ürünler Sayım Haksanları 
07- Yarı Ürünler Sayım Noksanları 
08- Maddi Duran Varlıklar Sayım ve Tesellüm Noksanları 
09- Canlı Demirbaş Sayım ve Tesellüm Haksanları 

(-) 199- DİGEFL DÖNEN VAFLLIKLAR DEGEFL DÜŞME KAFLŞILIGI 
II- DURAI,J VARLIKLAR (200-299) 

A- HAZİUJ:; DONOLARI VE TAHVİLI-'ER 

200- HAZİNE BONOLARI 
201- YEDEK İÇİN ALII-JAN TAHVİLLER 
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B- UZUN VADEiıİ AIJACAKLAR 

210- UZUN VADELİ ALACAK SENETLERİ 

Ol- Portföydeki Senetler 
02- Tahaile Gönderilen Senetler 
09- Diğerleri 

213- HAZİNEDEN UZUN VADELİ ALACAKLAR 

215- RESMİ.DAİRELERDEN ALACAKLAR 

216- K.İ.T.'LERİNDEN ALACAKLAR 

218- BAGLI ORTAKLARIL'liZDAN ALACAKLAR 

219- İ~TİRAKLERİlvlİZDEN ALACAKLAR 

220- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN ALACAKLAR 

221- YURT DD;IIJDAN ALACAKI,AR 

223- PERSONELİMİZDEN ALACAKLAR 

224- VERİLEif UZUN VADELİ BEPOZİTO VE TEiı!IİNATLAR 

227- DİGElt UZUN VADELİ ALACAKJ.~AR 
C- VERİLEN AVANSLAR 

228- SİPARİŞ AVANSLARI 

229- DİÜER AVA1.JSLAR 

Th- MÜESSESE., BA.GLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEKİ SERUAYE PAYLARI 

230- MÜESSESELERİHİZDEKİ SERMAYE PAYLARI 

231- BACb~I OR'rAKLARIMIZDAKİ SERMAYE PAYLARI 

232- İ§'rİRAKLBRİl\·1İZDEKİ SERMAYE PAYLARI 

233- DİGERLERİ 
(-) 234- SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİliiDEN BORÇLAR 

E- IviADDİ DURAN VARLIKLAR 

235- ARAZİ VE ARSALAR 

Ol- Araziler 
02- Arsalar 
OJ- Kum, Taş, Kireç ve Tuz Ocakları 
09- Diğerleri 

236- yı:;nÜL.lTÜ DÜZENJJERİ 

Ol- Pistler 
02- Yollar 
03- ICanallar 
04- Köprüler 
05- Ben tl er ve Setler 
06- Göletler 

07- Otlatma Tesisleri 

09- Diğerleri 
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237- YERALTI DUZENLERİ 
Ol- Derin Kuyular 

02- Galeri ve Tüneller 

03- Ma~ara ve Tabii Depolar 
04- Kanallar 
09- Dieerleri 

238- BİNALAR 

Ol- İdare Binaları 

02- Fabrika ve Üretim Binaları 
03- Ambar Binaları 
04- Garaj ve Hangarlar 
05- Ahırlar 

06- Alııllar 

07- Kümesler 
08- Meskenler 
09- Diğerleri 

240- TESİSI-'ER 

Ol- Tohum Hazırlama Tesisleri 
02- Sulama Tesisleri 
03- Süt Sağım Tesisleri 
04- Isıtma Tesisleri 
05- Soğutma Tesisleri 
06- Drenaj Tesisleri 

07- Enerji Tesisleri 

08- Tartı ve Ölçü Tesisleri 
09- Diğerleri 

241- lviAKİNALAR 

Ol- Traktörler 
02- Biçerdöverler 

03- İş ve Arazi Islah J;1akinaları 
04- Seyyar Tohum Temizleme Makinaları 
05- Seyyar Süt Sağım Makinaları 
06- Motopampalar 

07- Atölye, li'abrika, Makina ve Tezgahları 
09- Diğerleri 
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242- CİIIAZiıAR 

Ol- Atölye Cihazıarı 
02- Ekim Aletleri 
OJ- Sürüm Aletleri 
04- Toprak Tesfiye Aletleri 
05- Biçme Aletleri 
06- Sökme ve Toplama Aletleri 
07- Balya Makinaları 
08- Silaj Makinaları 
09- 1'arımsal Mücadele Araçları 
10- Tohwn İlaçlama Araçları 
ll- Diğerleri 

243- TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 

Ol- Motorlu Taşıt Araç ve Gereçleri 
02- Motorsuz Taşıt Araç ve Gereçleri 
09- Diğerleri 

244- KAPLAR 

Ol- Tarım Sanatları Ürünleri Kapları 
09- Diğerleri . 

245- DÖŞEME VE DEMİRBAŞLARI 
Ol- Alet,Edavat, Takım ve Teçhizat 
02- Mobilya ve Mefruşat 
09- Diğerleri 

246- DİGER DURAN MADDİ VARLIKLAR 
247- YEDEK MADDİ DURAN VARLIIU..ıAR 

248- YATIRIM HARCAMALARI 
249- DİGERLERİ 

(-) 250- MADDİ DURAlJ VARLIKI,.ARIN .AMORTİSlıiANLARI 
Ol- Yerüstü Düzenlerinin Amortismanları 
02- Yeraltı Düzenlerinin· Amortismanları 
03- Binaların knortismanları 

04- Tesislerin Amortismanları 
05- Makinaların Amortismanları 

06- Cihazıarın Amortismanları 

07- Taşıt Araç ve Gereçlerinin Amortismanları 
08- Kapların Amortismanları 

09- Döşeme ve Demirbaşlar;;ı.n Arno.rtisrn.aııl§.r;ı. 

10- Yedek Maddi Duran Varlıkların Amortismanları 
ll- Yatırım Harcamaları Amortismanları 
12- Arsa Ye Arazilerin Amortismanları 
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F- L'1ADDİ OLMAYAN DURAN VARYılKLAR 
265-.HAKLAR 
266- KURULUŞ GİDERLERİ 

268- Dİ:J.GRlıEHİ 

(-) 269- r.1ADDİ OLlVlAYAN DUH.AN VAHl~IKidU:UN .lU\10H1'İSl~lANLAHI 

Ol- Hakların Amortismanları 

02- Kuruluş Giderleri Amortismanları 
09- Diğerlerinin Amortismanları 

G- ÖZEL TÜKEJ.IllviEYE TABİ VARLIKiı.AR 
270- AHA.l\'I.A. GİDERIJERİ 

271- HAZIHLIK VE GELİŞTİRlWE GİDEHLERİ 

272- DİGER ÖZEL TÜKENI\'IEYE TABİ VARLIKLAR 
01- Ağaçlar (5 Yaşından Bliylik) 

02- Diğerleri 

20- Bağlar (3 Yaşından Bliylik) 
21- Yoncalık Tesisi (2 Yaşından Büyük) 
22- Ot Tohumluğu Tesisi (2 Yaşından Büyük) 

273- DİGERLERİ 

(-) 274- ÖZEL TÜKEN"MEYE TAJ3İ VARLIKLARIN ALIORTİSMANLARI 

Ol- Arama Giderleri Amortismanları 
02- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Amortismanları 
03- Diğer Özel Tiikenmeye Tabi Varlıkların Amortismanl. 
09- Dieerlerinin Amortismanları 

H- DİGER DURAN VARLIKLAR 

275- GELECEK YILLAP~ AİT GİDERLER 
Ol- Gelecek Yıllara Ait Kiralar 
09- Diğerleri 

276- GELECEK YILLARili İHTİYACI STOKLAR 
277- ELDEN ÇIKAHII,ACAK STOKIJAR VB MADDİ DURAN VARLIKLAR 
278- TiiADDİ DURAN VARLIKLAR AMBARI 
283- CANLI DEMİRBAŞLAR 

Ol- Sığırlar 

10- İnek 

ll- Boğa 

02- Koyunlar 

20- Koyun 

21- Koç 
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OJ- Keçiler 

30- Keçi 
31- Teke 

04- Kümes Hayvanları 
40- Damızlık Dişiler 

41- Darnizlık Erkekler 
05- Atlar · 

50- Kısrak 

51- Aygır 

06- Köpekler 
60- Darnızlık Dişiler 

61- Darnızlık Erkekler 
07- Arılar 

70- Ana Arı 
08- Balıklar 

80- Ana Balıklar 
09- İş Hayvanları 

90~ Çağ Değişimini Tamamlayan Ve 
İş Yaptırılan_Hayvanlar 

10- Diğerleri 

(-) 286- DİGER DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANLARI 
Ol- Canlı Demirbaşların Amortismanları 

09- Diğerlerinin Amortismanları 

I- İSLETMJ!;LER BAGLANTI HESAPLARI ı 

290- GENEL MÜDÜRLÜK CARİ HESABI 
291- MÜESSESELER CARİ HESABI 
293- İŞLETMELER CARİ HESABI 
294- İŞLETMELER ARASI CAHİ HESAP 
299- DİGERLERİ 

PASİFLER (Kaynaklar ve Kaynakları Düzenleyici Hesaplar) 
III- KISA VADELİ YABAlifCI KAYNAKLAR(J00-399) 

A- ALINAN KREDİLER, KREDİ VE TAHVİLLERİN 'l'AKSİTLERİ 
300- HAZİNE KREDİIJERİ 

Ol~ Kxsa Vadeli Krediler 
02- Uzun Vadeli Kredi Taksitleri 
09- Diğerleri 
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301- T.Co IdEHKEZ IlANKAST KREDiLERİ 
Ol- İhracat Kredileri 

02- Hazine Kefaleti ile · lınan Krediler 
03- Uzun Vadeli Kredi Taksitleri 
09- Diğerleri 

302- DEVLET YATIRIM BANKASI KREDİLERİ 
Ol- Kısa Vadeli Krediler 
02- Uzun Vadeli Kredi Taksitleri 
09- Diğerleri 

305- DİGER BAlillA KREDİLERİ 

Ol- Kısa Vadeli Krediler 
02- Uzun Vadeli Kredi Taksitleri 
09- Diğerleri 

307- J1iÜESSESELERİEİZ KREDİLEIÜ 
308- BAGLI ORTAKLARIL'IIZ KREDİLERİ 
309- İŞTİRA.KLERİJıiiİZ KREDİLERİ 

Ol- Kısa Vadeli Krediler 
02- Uzun Vadeli Kredi Taksitleri 
09- Diğerleri 

312- YURTDIŞI KHEDİIJEHİ 

Ol- Kısa Vadeli Krediler 
02- Uzun Vadeli Kredi1Taksitleri 
09- Diğerleri 

313- DİGER YERLERDEli ALINAN KREDİLER 
Ol- Resmi Dairelerden Alınan Kısa Vadeli Krediler 
02- K.İ.T.'lerden Alınan Kısa Vadeli Krediler 
03- Gerçek veya Tüzel Kişilerden Alınan Kısa Vadeli K. 
09- Diğerleri 

314- TAHVİLLERİN TAKSİTLERİ 

319- DİGERI:EHİ 

B- BOHÇI,AR 
320- BOHÇ SENETLEHİ 
323- RAZİNEYE BORÇLAR 
325- REmiiİ DAİRELERE BORÇI.JAR 

Ol- Bankalara Borçlar 

02- Katma Bütçeli Dairelere Borçlar 
09- Diğerleri 
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326- K. İ. T. 'LEH.İN1~ BORCJJAH. 

327- IviÜESSESEI,ERÜÜZE DORÇJJAH 

328- BAGI,I OE~:AKLAIUMIZA DOI~ÇJ,AH 
329- İŞTİRAKIJERİMİZE BORÇLAR 

330- GERÇEK Vi!; TÜZBIJ IC[ŞİJJERE BOHÇLAR 

331- YUET DI~\INA BORÇLAH 

333- PEBSONELİMİZE J30RÇiıAR 

334- ALIHAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

337- BELGESİ GELMEYEN MAL VEYA HİZMETTEN BORÇLAR 

338- ÖDENECEK TEMETTÜLER 

339- DİGER BORÇLAR 

C- AI,INAN AVANSLAR 

340- YUHTİÇİ ALICII.IARDAN ALDJAN AVANSLAR 

342- YURTDIŞI AJ.JICILARDAN ALINAI'J AVANSLAR 

349- DİGER AVANSLAR 

D- VERGİ- .RESİM- HARÇ VE KESİNTİLER 

350- İŞLETMENİN TABİ OLDUGU VERGİ- RESİM VE HARÇLAR 

Ol- Kurumlar Vergisi 
02- Gelir Vergisi 
03- Damga Vergisi 
04- Geçici Vergi 

05- Katma Değer Vergisi (K.D.V.) 
06- Emlak Vergisi 
07- Taşıt Alım Vergisi 
08- Motorlu Taşıtlar Vergisi 
09- Diğerleri 

351- PERSONELİMİZE AİT VERGİLER 

Ol- Gelir Vergisi 
02- Damga Vergisi 
09- Diğerleri 

352- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT VERGİLER 
Ol- Gelir Vergisi 
02- Damga Vergisi 
OJ- Kurumlar Vergisi 
09- Diğerleri 

354- İŞJJ1ETlilENİ1J TABİ OLDUGU KESİNTİLER 

Ol- ToC, Emekli Sandlğl 
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02- s.s.K. Kesintisi (İşveren Hissesi) 
OJ- Sivil Savunma Fonu 
04- Tabii Afetler li1cınu 

05- T.S.E. Aidatı 
06- M.P.M. Aidatı 
07- s.s.D.F. 
08- İşçi Konut Edindirme Fonu 

J55- PERSONELİMİZDEN YAPILAN KESİNTİLER 
Ol- T.C. Emekli Sandığı 
02- s.s.K. İşçi Hissesi 
OJ- Resmi Daireler 
04- İcra Kesintileri 
05- Sendikalar 
06- Yardım Dernekleri 
07- Kefalet Aidatıarı 
08- Disiplin Cezaları 
09- Diğerleri 

356- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TABİ OLDUGU KESİNTİLER 
Ol- İcra Kesintileri 
02- s.s.D.F. 
03- Gelir Vergisi Stopajı 
04- Damga Vergisi 
09- Diğerleri 

359- DİGER KESİNTİLER 
E- GİDER TAHAKKUKLARI 

360- PEHSONEL İSTHKAIC TAHAKKUKLARI 
Ol- istihkak Tahakkukları 
02- Yolluk Tahakkukları 
09- Diğerleri 

361- FAİZ TAHAKKUKLARI 
Ol- Hazineye Ödenecek Kredi Faiz Tahakkukları 
02- Merkez Bankasına Ödenecek Kredi :b,aiz Tahakkukları 
03- DESİYAB' a Ödenecek Kredi J?aiz Tahakkukları 
04- Di[~er Bankalara Ödenecek Kredi ii'aiz Tahakkukla:t~; 
05- iştiraklerimize Ödenecek Kredi l!,aiz Tahakkukları 
09- Diğerleri 

369- DİGER GİDEH TAHAKKUKLARI 

Ol- Dii'E1kt Hammadde Gider ~ahakkukları 
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02- Endirekt Hammadde Gider Tahakkukları 
OJ- İşletme Malzemesi Gider Tahakkukları 
04- Kira Tahakkukları 
05- Diğer Sigorta Prim Tahakkukları 
06- T.amir Giderleri Tahakkukları 
07- Amortisman Gider Tahakkukları 
08- Enerji Gider Tahakkukları 
09- Telefon Gider Tahakkukları 
10- Su Giderleri Tahakkukları 
ll- Isıtma Giderleri Tahakkukları 
12- Diğerleri 

F- DİGER YABANCI KAYNAKLAR 
370- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
378- SAYIIvi VE TESELLÜM li1AZLAIJARI 

Ol- Kasa Sayım Fazlaları 
02- Direkt Hammadde Say:ı.m Fazlaları 

03- Endirekt Hammadde Sayım Fazlaları 
04- İşletme Malzemesi Sayım l?azlaları 
05- Urun Sayım Fazlaları 
06- Yan Ürün Sayım Fazlaları 
07- Yarı Ürün Sayım Fazlaları 
08- Canlı Demirbaşlar Sayım Fazlaları 
09- Diğerleri 

384- HESAPTJAN AN K. D. V. 

Ol- Satışlardan Alınan K.D.V. 
02- Alış İadeleri K.D.V. 
09- Diğerleri 

399- ERTELENEN VE TERKİN EDİLECEK K.D.V .. 
Ol- Ertelenen K.D.V. 
09- Terkin Edilecek K.D.V. 

IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYITAKLAR ( 400-4 79) 
A- ALilJAN KREDİLER 

400- HAZİnE KREDİLERİ 

401- T. C~ MERKEZ 'BANKASI KREDİLERİ 
402- DEYAB KREDİLERİ 

403- DİGER BANKA .KREDİLERİ 
407- MÜESSESBJLEHİJLi: Z KREDİLEIÜ 
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408- BAG LI ORTAKLARDili Z KREDİLERİ 
409- İŞTİRAKLERİI'ı'IİZ KREDİLERİ 

412~ YURTİÇİ KREDİLERİ 

413- DİGER YERLERDEN ALINAN KHEDİLER 
Ol- Resmi Dairelerden Alınan Krediler 
02- K.İ.T.'lerinden Alınan Krediler 

03- Gerçı:k veya Tüzel Kişilerden Alınan Krediler 
09- Diğerleri 

414- TAHYİLLER 

419- DİGERLERİ 
B- BORÇLAR 

420- BORÇ SENETLERİ 
423- HAZİNE BONOLAR 
425- RESIÜ DAİHELERE BORÇLAR 

Ol- Bankalara Borçlar 
02- Katma Bütçeli Dairelere Borçlar 
09- Diğerleri 

426- K.İ.T.'LERİNE BORÇLAR 
427- MÜESSESEIJERİMİZE BORÇLAR 
428- BAGLI ORTAKLARIMIZA BORÇLAR 
429- İŞ~İRAKLERİMİZE BORÇLAR 
430- GERÇEK VE TÜZEL KİŞELERE BORÇLAR 
431- YURTDIŞINA BORÇLAR 
434- ALilifAll DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
439- DİGER BORÇLAR 

C- ALINAN AVANSLAR 
440- YURTİÇİ ALICILAHDAH ALINAN AVANSLAR 
442- YURTDIŞI ALICILARDAN ALINAN AVANSLAR 
449- DİGER AVANSLAR 

D- DİGER YABANCI KAYHAKLAR 
4 7'0- GELECEK YILLAPı.A AİT GEI1İRLER 

475- TESİSE KATILMA PAYLARI 
479- DİGEBLERİ 

V- ÖZ KAYNAKLAR (480-499) 

A;_ ÖDEN1l:IİŞ SERfıilAYE 

480- ESAS SEPJ.IAYE 

(-) 481- ÖDEW.'lEMİŞ SEPJdAYE 

-x:x:iv-



B- YENİDEN Dl~GERI,EME ARTIŞI 

482- YENİDEN DEGERI,EVIE AHTIŞI 
C- YEDEKLEH 

485-
486-
487-
489-

D- ÖZEL 
490-
491-
492-
494-

GENEL YEDEKI,Im 

OLANANÜSTÜ YEDEKLER 
ÖZEL YEDEKT.ıER 
DİJEHLERİ 

KAR§ILIKiıAR 

DAHİJ.Jİ Sİ GOR1'A HİSK KAR:;;rr.JI 
MLİESSESELERİI.IİZ ZARAR KARŞILIKLAHI 
BAGLI ORTAKLARIMIZ ZAHAR KARŞILIIG,ARI 
DİGBHJ,ERİ 

E- KARLAR VE ZARAHLAR 

495- GEÇMİŞ YIL K1tRLAIU VE ZAHAHLARI 
499- DÖJ'JE]J.[ KltRI VE ZARAILI 

HASILAT HESAPLARI 

VI~ SATIŞLAR Dİ GER HASILAT VE K!R HESAPLARI ( 500-599) 
A- MAL VE HİZMET SATIŞ I1ASILATLARI 

500- SATIŞLAR 

Ol- İşletme İçi Ürün Satışları 
02- Yurtiçi Ürün Satışları 
OJ- Yurtdışı Ürün Satışları 
04- İşletme İçi Yan Ürün Satışları 
05- Yurtiçi Yan Ürün Satışları 
06- Yurtdışı Yan Ürün Satışları 
07- İşletme İçi Yarı Ürün Satışları 
08- Yurtiçi Yarı Ürün Satışları 
09- Yurtdışı Yarı Ürün Satışları 
10- İşletme İçi Canlı Demirbaş Satışı 
ll- Yurtiçi Canlı Demirbaş Satışı 
12- Yurtdışı Canlı Demirbaş Satışı 

13-.İşletme İçi Diğer Özel Tükenıneye Tabi Varlık Satışı 
14- Yurtiçi Diğer Özel Tükenıneye Tabi Varlık Satışı 
15- Yurtdışı Dit;er Özel Tükenıneye Tabi Varlık Satışı 

515- DİGETI SATIŞLAR 
530- VEHGİ İADEJ.ıERİ 
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(-) B- HASILATTAI1 İNDİRİMLEE 

540- SATIŞ.VERGİLERİ 

Ol- K. D. V •. 

02- Diğer Vergiler 
543- APcACI OI,UNAl'J TAHSiLAT 

545- İADELER 

550- KASA İSKONTOSU 

555- SATIŞLARIN SE~\ GİDERLERİ 

539- DİGER İNDİIÜI-,ILER 

C- :l!,AALİYET DII§:I HASILAT VE KARLAR 

570- l~AİZ GELİRLERİ 

571~ KOL1İSYOH GEI,İRLEHİ 

572-
573-
574-
575-
576-
577-

MÜESSESELEHİI/LİZDEN ALINAir KAHLAR 

BAGLI OHTAKLAHIMIZDAN ALINAN KltH PAYLAlU 

İŞTİHAKLERİLÜZ K~H PAYLARI 

KARŞILIKLARDAH KULLANII.JiilAYAN KISIM 

GEÇMİŞ YILLARA AİT GELİRLER 

ARIZI SATIŞ KARLARI 

Ol- Direkt Hammadde Sat~ş Karlar~ 

02- Endirekt Hamraadde Sat~ş Karlar~ 

03- Elden Ç~kar~lacak Stok ve Hurda Sat~ş Karlar~ 
04- Maddi Duran Varlıklar Satış Karları 
09- Diğerleri 

578- MADDİ DUP,AH VARJ,IKI:AR SAYILI J?AZLALAHI 

5~1- ÇEŞİTIJİ YAHDIMIJAH 

584- TAZMİNAT VE CEZA GELİHLEHİ 

589- DİGEI~ HASILAT VE KaRLAR 

599- DİGımr.JERİ 

SOlfLJÇ HESAPLARI VE GİDEH LIEHIG.EZLEHİ 

VII- LIALİYETLEH, GİDERLER VE ZARA.HLAR ( 600-699) 

A- MAL VE HİZM:ET SA~~ŞLARIIHU MALİ~Tİ 

600- SATILAN ÜHÜNLERİH MALİYETİ 

Ol- İşletme İçi tirlin Satışlarının Maliyeti 
02- Yurtiçi ürun·satışlarının Maliyeti 

03- Yurtdışı Ürün Satışlarının Iilaliyeti 

04- İşletmeiçi Yan Ürün Satışlarınln Maliyeti 
05- Yurtiçi Yan Ürün Sa:bgla.:rının !;Ialiyeti 
06- Yurtdışı Yan Ürlin Satışlarının Maliyeti 
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07- İşletme İçi Yarı Ürün Satıçlarının I,Ialiyeti 

08- Yurtiçi Yarı Ürün Satışlarının Maliyeti 

09- Yurtd~~~ııYarı Ürün Satışlarının L1aliyeti 
10- İşletme İçi Canlı Demirbaş Satışlarının Maliyeti 
ll- Yurtiçi Canlı Demirbaş Satışlarının l.Tali;:,reti 
12- Yurtdışı Canlı Demirbaş Satışlarının Ltaliyeti 
13- İşletme İçi Diğer Özel Tük. Tabi Var. Satış Mal. 
14- Yurtiçi Diğer Özel Tük. Tabi Var. Satış. I:Ialiyeti 
15- Yurtdışı Diğer Özel Tük. Tabi Var; Satış. I:Ialiy. 

629- DİGER SATIŞLARili MALİYETİ 
B- SAPMA. (FARK) HESAPLARI 

6 30- DİREKT HAMMADDE SAH1IALARI 

Ol- Fiyat Sapması 

02- Miktar Sapmaları 
09- Diğer Sapmalar 

631- DİHEKT İŞÇİLİK SAH!LALARI 

Ol- Direkt İşçilik Ücret Sapmaları 
02- Direkt İşçilik Süre (Verimlilik) Sapmaları 
09- Diğer Sapmalar 

632- G. Ü. G. BÜTÇE (HARCAL'IA) SAPLIALARI 

633- G.Ü.G. VERİI1 SAPiiLALARI 

634- G.ÜoG. KAPASİTE SAPMALARI 

635- STOK (ELITİA) MALİYET S.API..·IALARI 

636- STOK DEGEH DÜŞÜKLÜGÜ 

637- STOK SAYIM F.ARICLARI 

C- DÖNEM GİDERLERİ 

660- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

661- ARAŞTIP.fliA VE GELİŞTİRME GİDERiıERİ SAPMALARI 

662- PAZARLAI.lA, SATIŞ VE DAGITILI GİDERLERİ 

663- PAZARLAI,IA, SATIŞ VE DAıJITD,;I GİDEIU_,ERİ SAH11ALARI 

664- GElJEL YÖNETİE GİDBHLERİ 

665- GENEL YÖNETİLI GİD:Gl\L~Hİ FAHKLARI 

D- l!'AALİYET DIŞI GİDEH VE ZARAHLAR 

670- FAİZ GİDERLERİ 

671- KOIÜSYOH GİDERLERİ 

672- ÇALIŞNIAYAN KISHI GİDEELElÜ 

6 7 3- ŞÜPHELİ ALACAKbAR KAR~1IIJIK GİDERLERİ 

67 4- AKTİJ?LE İLGİSİZ KARŞILIK GİDBRLEHİ 
675- HİSSE SEEETLERİ VJE 1l'AIIVİLLER DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
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676- GEÇ.MİŞ YILLARA AtT GtDERLER VE ZARARLAR 

677- ARIZI SATig 2ARARLARI 

678- MADDİ DURAN VARLIKLARIN ~.AYIM NOKSANLARI 

679- KAMBİYO ZARARLARI 

680- DİGER GİDER VE ZARARLAR (ÖLÜM V.B.) 

E- GİDER MERKEZLERİ 

682- HİZMET ( YARDIMCI) GİDER lVIERKEZLERİ 

61- Kalite Kontrol ve Sağlık Hizmetleri 

02- Bakım ve Onarım Hizmetleri Servisleri 

03·o~ Muhasebe ve Ambarlar Servisleri 

04- Mühendislik Hizmetleri Servisleri 

05- Yemekhane ve Revir Servisleri 

06- İşletme Yönetimi 

09- Diğerleri 

F- SONUÇ VE DEVİR HESAPLARI 

690- DÖNEM KARI VE ZARARI 

692- KURUMLAR VERGİSİ 

694- GELİR VERGİSİ 

695- KANUNİ YÜKÜJ.V"ıLÜLÜK PAYLARI 

Ol- Genel Hayatı: Etkileyen Afetler Payı 

02- M.P.M. Aidatı 

03- T.S.E. Aidatı 

04- Sivil Savunma li'onu Katılma Payı 

05- Odalar Nispi Ek &idatı 

06- s.s.n.F. Aidatı 

07- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Payı 

09- DiğP.rleri 

698- İKRAMİYELER 

699- SAPİ DÖNEM K!RI VE ZARARI 
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VIII- MALİYET HESAPLARI (700-799) 
A- MALİYET HESAPLARI 

700- 1vlALİYET MilliASEBES İ BAGLANTI HESABI 

701- MALİYJi]T MUHASEBESİ YANSITLIA HESABI 

710- DİF.EKT H.AVI:rJ.[ADDE GİDERLERİ HESABI 

Ol- Bitkisel Üretim Direkt Hammaddeleri 
02- Hayvancılık Üretimi Direkt Harmnaddeleri 
03- Tarım Sanatları Üretimi Direkt Hamr.ıaddeleri 
09- Diğerleri 

711- DİPJ~KT HAl!Il.IADDE GİDERLERİ YANSITJ:JlA HESABI 

712- DİPEKT H.Arv'!M.ADDE J!'İYAT SAPHALAHI HESABI 

713- DİREKT HA11.1I1\'!ADDE MİKTAR SAPMALARI HESABI 

720- DİREKT İ'-~ÇİIİY G .. :-D"'r)T.ER-r HESADI ~ -~ • .L .DJ.c_~ .J_ 

Ol- İnsan Gücü 
02- r.'~akina Gücü 
03- Hayvan Gücü 

721- DİHEKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITNA HESABI 

722- DİREKT İ§ÇİLİK ÜCRET SAPMALAHI HESA13I 

723- DİREKT İi}ÇİLİK SÜRE (VEHİJ:!ILİLİK) SAPLIAJ_,J\.RI HESABI 
730- G.Ü.G. HESABI 

Ol- Endirekt Hammadde Giderleri 
10- Gübreler 

ll- Yemler 

12- Çeşitli İlaçlar 

19- Diğerleri 

02- İşletme Malzemesi Giderleri 
20- Yakıtlar 

21- Ambalaj Malzemeleri ,,. 
22- Araç, Gereç ve El Aletıeri 
23- J:.ıikid Gazlar 
24-- ~.'!adeni Yağlar 

25- Kırtasiye Nalzerneleri 
26- Temizlik Malzemeleri 

27- Çay Oca~ı Malzemeleri 

28- Sa~lık Malzemeleri 
29- Diğerleri 

03- Endirekt İşçilik Giderleri 

30- Tamir, Bakım ve Onarım Giderleri 

31- Temizlik ilcretleri 
32- Veteriner Ücretleri 
33- Fazla hlesai Ücretleri 
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34- Boş Zaman Ücretleri 
35- Ustabaşı Ooretleri 
36- İşçibaşı (~ef) Ücretleri 
37- Gözlemci ticretleri 
39- Diğerleri 

04- Amortisman Giderleri 
40- Maddi Duran Varlıkların Amortismanları 

400- Arazi ve Arsaların Amortismanları 
401- Yerüstü Düzenlerinin Amortismanları 
402- Yeraltı Düzenlerinin Amortismanları 
403- Binaların Amortismanları 

404- Tesislerin Amortismanları 
405- Makinaların Amortismanları 

406- Cihazıarın Amortismanları 

407- Taşıt Araç, ve Gereçlerin Amortis. 
408- Kapların Amortismanları 

409- Döşeme ve Demirbaşların Amort. 
410- Yedek Maddi Duran Varlıkların .Aı."11. 

411- Yatırım Hacamaları Amortismanları 

419- Di[~erlerinin Amortismanları 

42- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amort. 
420- Hakların Amortismanları 

43-

4.21- Kuruluş Giderleri Amortismanlan 
422-
Özel 

430-
431-
432-

Diğerlerinin Amortismanları 

Tükenıneye Tabi Varlıkların Amort. 
Arama Giderleri Amortismanları 
Hazırlık ve Geliştirme Gid • .Amort. 
Diğer Özel Tükenıneye Tabi Varl. A. 
4320- Ağaçlar (5 Yaşından Büyük) 
4321- Bağlar 

4322- Yoncalık Tesisi 

4323- Ot Tohumluğu 
4324- Diğerleri 

· 439- Di{~erlerinin Amortismanları 

44- Diğer Duran Varlık1.arın I~ortismanları 
440- Canlı Demirbaşların Amortismanları 

449- Di;serlerinin Amortismanlar;ı 
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731-
732-
733-
734-
760-
761-
762-
765-
766-
767-
770-
771-
772-

09- Diğer G.Ü.G., 

90- Vergi, Resim ve Harçlar 
91- Yangın, Kaza v.b. Sig. Primleri 
92- Posta, Telefon ve Diğer Büro Gid. 
93- Maliyete İntikal ~ttirilecek Faizler 
94- Ödenecek Kiralar 

95- Dışarıdan Sağlanan Hizmetler 
96- Aydınlatma ve Enerji Giderleri 
99- Diğerleri 

G. Ü. G. YANSITJiiA HESABI 

G. Ü. G. BÜTÇE ( HARCAlViA) SAPM.iı.LARI 
G.Ü.G. VERİM SAPMALARI 

G. Ü. Go KAPASİTE SAPJlıiALARI 

AP.AŞTIPJilA VE GELİŞTİRNE GİDERJJERİ 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSIThiA H. 

A:RAŞ'l'IPJ,L'ı. VE GELİŞTİRJ.!IE GİDERLERİ SAPI.IALARI 

PAZAHLAMA, SATIŞ VE DAGITIM GİDERLERİ 

PAZAIUı.AliiA, SATIŞ. VE DAGITIM GİDERLERİ YANSIT. 

PAZAHL.AT,IA, SATIŞ VE DAGITIM GİDEHLEHİ SAPMAL. 

GENEL YÖ:N"ETİM GİDEHLERİ 

GENEL YÖNETİM GİDEHLERİ YAl'JSITMA HESABI 

GElJEL YÖNETİH GİDERLERİ SAPMALARI 

IX- NAZIM HESAPLAR (800~899) 

A- BORÇLU NAZIM HESAPLAR 

800- BORÇLU lJAZIM IlESAPLAR 

805- CİRAHTAIJARILIIZ 
810- CİROI.ıARil\TIZ 

815- IillFAIJETTEN BORÇLULAR 

849- DİGER BORÇLU HAZIIIi HESAPLAR 

B- ALACAKiji JIJAZTI/I HESAPLAR 

850- REHİN, EiviANET VJ5 TEl;IİNAT'l'AN Allı.. CAKLAR 

855- VERGİ WıATH.AHIHA İLAVE VE İHDİIÜI.UJER 
860- li1İlJANS1IAIJ SEHEDİ VERENJ_,ER 

899- DİGER AJ.!ACAIU:.~I NAZIM HESAPLAR 
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İsteği yapan . . 
Ne zaman istediği • • 

Siparişin verildiği satıcı . . 

Hammaddenin Cinsi Iviiktarı 

İstekte Bulanan 

Sipariş Edildiği Tarih . . 
Tahmini Teslimat Tarihi . . 
Siparişin Verildiği Satıcı . . 
Siparişi Verinin Adı Soyadı . . 

EK-2- SATINALMA İSTEK FİŞİ 

~- - -- ------~--------

Fiş numarası . ·-
Fiş tarihi . . 

Birim Fiyatı Tutarı 

ı 

1 

Onaylay an 

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



a 
1-'· 
1-'• 
1-'• 
ı 

------------------- -~-

Fiş No . . 
Satınalma İst~k Fişi No . . 
Satıcının Adı : 

İsteği Yapan Bölüm . . 
Nakliye Biçimi . . 
Muhtemel Geliş Tarihi . . 

Hammaddenin Cinsi 

Düzenleyen: 

EK-.3- SATINALEA FİŞİ 

-----~---------~----------------------------~~----------~----~~---.--------

Fiş Tarihi : 

Birim 
Miktarı Açıklama 

B1iyatı 
Tutar 

Satınalma Yetkilisi: 



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

Satıcının Adı . . 
Teslim Hammadde Tutarı 

Satıcının Adresi: Ödenip Odenmediği . • 
Taşıma Adresi . 

Alma . 
Fiş No . • 

Taşıma Aracı . . 
Satınalma Fişi No . 

Raporu 
. 

Teslim Eden . . Fatura No . 
' . 

Teslim Edilen 
Teslim Edilen Mik. Hammaddenin Cin. Açıklama Hammaddenin Özellik. 

1 

s Teslim Alan : 
f-l· 

1 
M u ay e n e-- Raporu 

Kabul Edilen Satıcıya Geri Gönderilen Hamıııaddenin Geri 

Hammadde Miktarı Hammadde Miktarı Gönderilme Nedeni 

Ölçümlerneyi Yapan: Ona.ylayan : 
Kabul Eden : 

----

EK-4-- TESLİM ALMA VE MUAYENE RAPORU 



-__ .: -- ----- --~----~ 

Hammaddenin Adı • Maksimum Miktar: . 
Birim ÖlçUsü . Minumum Miktar ~ : . 
Stok Kodu. Ya da Parça No : Kart :No . . 
Awbarda Bulunduğu Yer . • 
J.'"_.ı.!. 

G İ .R E N- Ç I K A N KALA N 

Ambar Teslim İs tek 
Giriş Alma Miktar Tarih Fiş 11~1iktar Miktar 

a 
Tarihi Raporu No 

1 

F..;K-5- AMBAR STOK K.ARTI 



ı 
><! 
>4 
>4 
<: 
1-'· 
ı 

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

Hammaddenin .Adı . Maksimum Miktar: . 
Birim Ölçüsü - . Minumum Miktar : . 
Kodu Ya Da Parça No . Yeniden S ip .·rvlik: . 
Ambarda Bulunduğu Yer . 

Ortalama BirimF: . 
SAT I CILARA G İ RE N Ç I K Aı N 
VERİLEN SİP. 

• • 
H ıct· 
w ·rl 

E-1 w ı-1 w UP 

R (IJ A ~ UP UP ri ffr·Ö s:: 
·rl mo •ri H rl mo H (IJ H 
H s::~ HW H • ~ s:: ız; cU S.P H ..c: ~ ~:9 ctl S-ı.:> 
ctl ri ctl.P m S -n ~W> 

.p ı-lcô w •ri .p •ı-1 w 
p, .p CD> Dı .!>:ı P.ı..C: H ~ 1-ıl>:. .p H ~o .Prl .!>:: Hl>:. 

•ri w-ı-ı ·ri •ri ~cU w W·ı-1 •ı-l ı-l•ı-1 ::::ı w m:o •ı-l ·ri •ri 
en enht.f en~ E-1 E-ı cr.ıı:>:ı ~ p:iP:i E-ı E-ı H~ ·H ı:q :a; çqı;;q 

EK-6- SÜREKLİ ENVAJJS::ER STOK KAR'DI 

KALA N 
i 

i 

ı 

~ 
H ~; S-ı.:> H 
w •ri w w 
.p 

.E~ H>: .p 
::::ı ·ı-1 •ı-1 ::::ı 
E-ı en~ p:jfiı E-t 

ı 

< 
' .. 

. 

' 
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.q 
1-1• 
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ı 

- --....- -. -----
---------------------~-----

İş Emri Ya Da Sipariş No: İstek Fiş No: 
' 

Hammadde İsteyen Bölüm Tarih 
1 . . . . 
! 

' ı 

' 

AÇIKLAMA HAMMADDENİN NO MİKTAR FİYAT TUTAR 
' 

OHAYLAYAN : TESLİM EDEN: TESLİM ALAN: 

EK-7-HArilJi,TADDE İSTEK ?İŞİ 

,, 



~ 
t-'• 
t-'• 
t-'o 
1 

Iadenin .Nedenı . • 
İade Eden Bölüm . . 
Atacaklandırılan 

Sinariş No . . 
HAIY1JI.·1ADDE STOK NO 

l!'işi Düzenleyen: 

Onaylayan : 

EK-8- AMBAR İADE FİŞİ 

Tarih . . 
Fiş No . . 

IA.p~ 

BİRİM EDILEN HAI\iil!IADDE TUTARI MİKTAR TÜRÜ MALİYE'l'İ 

! 

Fişi Alan . . 
Alınış Tarihi: 



ı 

a 
f-4 
H 
ı 

---

Satıcının Adı Ya Da Unvanı: 

Satıcının Adresi . • 

Sizin hesabınızı aşağıda görüldüğü 

gibi borçlandırdık: 

MİKTAR AÇIKLAMA 

İade Edilme Biçimi: 

EK-9- BORÇ DEKONTU 

Borç Dekont No: 
Tarih . . 
Fatura Ho . . 
Fatura Tarihi : 
Satınalma 
Fis No • . 
stok No : 

BIRIM TUTAR FİYAT 
' 

Satınalma Bölümü: 



1 
M r; 
1 

----------~~ 

---

AMBAR Ç I K I Ş 

STOK 
NO CİNSİ 

1 

Ticaret Şefi: Sevk 1ıiemuru : 

EK-10- AI1ilBAR ÇIKifj Fİz:-İ 

Tarih : 
F İ ş İ 

Na . . 

~İRİM MİKTAR 

1 

1 

Ambar Şefi: 
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1 
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Artıklar Rapor No: 

Artığın Oluştuğu 

Bölüm 

MİKTARI H.Ar:1HADDENİN TÜRÜ 

Teslim Eden 

Teslim Alan Depo Idemuru 

EK-ll- ARTIKLAR RAPORU 

~ 

Tarih: 

Alacaklandırılacak 

Hesap No 

Sipariş No 

BİRİM FİYATI TUTAR 

: 



' }4 
!t-1 
J-J• 
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~. 
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HA]:.il~1ADDE ELDEKİ STOKLAR SAYIJ'~I FAZLASI 

KOD STOK KAR- :b'İ ZİKİ BiP.İiı1 

:NUhiAF:AS I TINDA KAL SAY~ KALAN ~!IİK TA FİYAT TUTAR 

-----

EK-12.,- STOK DEGJ~(;'İJ..1 RAP~1RU 

SAYDı1 NOKSANI 

~İRİM 
dİKTAR lıi'İYAT 'TUTAR 
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AİT OI,DUGU AY : 

İŞLETMENİN ADI DİREKT HAMlVIADDE ÖZET FÖYÜ SİPARİŞ NO . . 
İŞ EMRİ NO . . 

ATılBAR GİDER IviERKEZLERİ 
TOPLA1~ 

ÇIKIŞ EKIM-BAKIM HASAT SAGIM 
ı SIEA 1hşİ DİREKT HAriO\·IAD-
:NO ORTALA CARİ ORTALA CARİ bRTALA . 9A~İ ORTALA CARİ 

TARİH ı:-JO 
DEHİN ADI MA JiiALİ- IVIALİ- WLA.Lİ- . MA r/IAL.L- MA l.IALI-

MA.LİYE' YET YET lı'IALİYE YET MALİ YE' YET YET 
1 

·, 

, 

TOPLAM 

EK-13- DİREKT HAMMADDE ÖZET FÖYÜ 
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İşçinin 
:::=ı •ı-l <D f:ilH 
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m ..,.-ı 

·ı-l ~~ •ı-l 

H (.) 
Adı ve Soyadı 
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ri '"ri 
•ı-l :.-ı ~ p:;p~ 

u:ı f"J) 

·ı-l ~c o cv 00 
f5:ı H:6 E-l :>i ::.-::>E-1 
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ı 

~ 
1-'• 

1 

Fiili Yev.Top. 

İtibari ):ev. Ter 

1?iil i Yev. Top, 

İtibari Yev.To 

EK-14- PUVANTAj CE'IVELİ 
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GÖRETI İ 

ADI SOYADI 

?azla Çalışma Saati 

EK-15- FAZLA MESAİ K;~TI 

-

Süre 

TOPLAL SAN!': 

TARİH 

Çalışanın1. Yönetici Pers. İşl. 

İmzası İ mzası Sorumlusu 

ı 



ı 
::-4-
t-i 
<l 
!-'• 
ı 

-, 

İşçinin Adı Soyadı . . 
Sona Eren Hafta . . 
Saa-t No . . 

SABAH 

GLİNLER 
Giriş Çıkış 

PAZARTESİ 

SALI 

ÇAR!;:AMBA 

PER~~Er,.IBE 

c uru;_ 

CUI\L:'tRTES İ 

PAZAR 

EK-16- HA?TALIK İŞÇİ SAAT KART! 
·.~ .... 

--- - - -- -,-----~ -----~~~ - -------

İşçi No : 

Servis . . 
Vardiya : 

•• v 
İŞYERİHDE GEÇİRİLEH 

OGLE :l!1AZLA ÇALIŞMA TOPT.AM SAA':r 

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

HAF1l1ALIK TOPI,AM SAAT: 

~~ 



----------~?-----------------------------------~--------------------------------------------~--~----------~~,___ 

';._ 

ı 
~ 
t-ı 
<l 
1-l• 
1-l• 
ı 

İşçinin Adı Soyadı . . 
Tarih : 

Normal Ücret . . 
Vardiya Ücreti . . 
Fazla Çalışma Primi . . 

Işi Bırakma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . . 
İşi Bırakma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . . 
İşi Bırakma . . 
İşe Başlama . . 
Çalışılan Saat . . 
İş:i. Bırakma . . 
İşe Başlama . . 
JCaJ 1~1 1 Hl1 EiA:=ıt. . 
İşi Bırakma : 

İşe Başlama • • 
Cal:ı,_sılan Saat ___________ : __ 

EK-17- G~NLUK İtÇİLİK UZET KARTI 

Saat Saat Ücreti Tutar 

Yapılan Iş . . 
Yüklenen Sip. veya Saflia No: 
Saat Ücreti . . 
Yapılan İş . . 
Yüklenen Sip. veya Safha No: 
Saat Ücreti : 

Yapılan İş . . 
Yüklenen Sip. veya Safha l~o: 
Saat Ücreti . . 
Yapılan İş . . 
Yüklenen Sip. veya Safha Wo: 
Sı:ı.ı:ıt. Ü~reti . 
Yapılan İş . . 
Yüklenen Sip. veya Safha No: 
Saat Ücreti . . 

_,.~ . 

İşci No 

i 

' 

' 

\ 



İçinin Adı Soyadı 

SAATIJER TRAK-
TAE LA- PAb'.ÇA KUL LA ı-

fl.ÜNIEE NIN IYAPILA1[ İŞ ~AZI.JA 
NI LAN TÖR-

~ORMAl İQ AT LAH SAATj 
ADI I1/IES. "'$' 

-
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J-f· 
t-ı 
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.. , 

İŞLETMENİN ADI DİREKT İŞÇİLİK ÖZET FÖYÜ 

- İŞ ZAMAN ÜRETİM GİDER MERKEZLERİ 

KART I 
EKİM- BAKIM HASAT 

SIRA . 

NO Tarih Ho n.i.s. Qrtalam~ Tutar D.İ.s. Ortalarnı 
Uc ret _Ücr_et 

' 

EK-19- DİREKT İŞÇİLİK ÖZET FÖYÜ 

.,~ 

--

Ai:t Olduğu Ay : 
SipariŞ No . . 
İş Emri No; . . 

SAG:II.-I 

IL Tutar D.İ.S. Otj~l%~ama Tutar 

----
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~ Kaynak 
Yağlaz 

Tarih Belge. 

Hammad d 
İst. Fi 

Yenile-
me 
İşç. 

Fatura 
ve 
Fi[akbuz. 

Tah ak-

kuk e-
den 

G:ider-

ler ve 
Peşin 

Ödenmiş 

Giderıe· 
o 

EK-20- BÖLÜI;Jf:;EL G. Ü. G. KARTI 

öteki Malze-
Boşa Fazla "Öteki Su s.s.K Arnart is-ine Geçen Calış. İşçil. Yakıt Malze- Pirimi Yöneti Zaman Ödenen Elekt. ~an Gid. 

me ler 

------
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Sayın • • • • • • • • • • • Tarih: 
TAHSİL 

• • • • • • • • • • • • • • • Fiş No: FİŞİ 

Alacaklı 

Hesaplar AÇIKLAMA TUTARI 

Yalnız • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Yevmiye :Madde No: Yetkili İmza 

Sayın • • • • • • • • • • • • TEDİYE Tarih : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • FİŞİ Fiş No: 

Borçlu AÇIKLAMA TUTARI 
Hı=ısanıa:r 

'· 

Yalnız • • • • • • • • • • • • • • • • 
Yevmiye Madde No: Yetkili İmza 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • MAHSUP Tarih . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • FİŞİ Fiş No . . 

AÇIKLAJ\1A BORÇLU HESAP. ALACAKLI HESAP 

Yalnız • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Yevmiye Madde No: Yetkili İmza: 

EK-21- TAHSİL, TEDİYE, lviAHSUP FİŞLERİ 

-Li-

. 

TUTAR 

1 

l 
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1 
bl 
f-Jl• 
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HAFTALIK GENEL ÜRETİM 
DEPARTMAN ŞE.E'İ GİDERLERİ ÖZETİ TAFcİH: 

TARİHLER TARİHLER TARİHLER 

GİDERIJER Fiili Tahmini Fark Fiili Tahmini Fark Fiili Tahmini Fark 

Endirekt 
İşçilik 

Tamir-Bak. 

İşletme 
malzemesi , 

Zaiyat-
Kalıntı .· 

Muhtelif 

TOPLAM 

DİREKT TAHII"iİNİ İŞÇİLİK: . 
SABİT GİDERLER : 
DEGİ§KEN GİDERLER : HAFTALIK: · 

EK-22- HAF~ALIK G.U.G. OZBTI 
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t-i 
f-l• 
f-l• 
f-l• 
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-, 

Stak için . . 
Ürün Tipi . . 
Urün Miktarı . . 

DİREKT HAJ'ıiiVIADDE 

Tarih: İ st. i•1iŞ l1T o : Tutar: 

TQPI,AT'.l 

ı 

DİREKT IIAI/J\iADDE 

Taı.·ih:: İst. Fiş Ho: Tutar: 

TOPLA1·1 

Satış Fiyatı: • • • • • • • • • • • • • • • • 

Maliyetler . . 
---

ı. Direkt Hammadde 
~. ~~rekt İşxilik 
~. Yuklerren u.u.G. 

EK-23- SİPAHİ Ş r~·:.tı.LİYET I AhTI 

----- ---~-------~-r-----

Sipariş no . . 
SİPARİŞ I.IALİYET KART I 

Bitiş Tarihi . 
Müşteri için •••••• . 
Başlama Tarihi : Tahmini Bitiş Tar.: 
Müşteri Adı . . 
Urün I'iliktarı : 

EKİM-BAKIIvi GtDER I,IERKEZİ 

DİREKT İŞÇİLİK GENEL ÜRETİM GİD"'RT.Ent 

Tarih: Çalış.Kart No: Tutar: Tarih: Yükleme Oranı: ·:rutar: 

HASAT GiDER 1:IERKEZİ 

DİREKT İŞÇİLİK GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

Tarih: Çalış.Kart No: Tutar: Tarih: Yükleme Oranı: Tutar: 
. 

:MALİYET Ö ZETİ 

Ekim-Bakım Hasat 
Gider ~)lerkezi: Gider Merkezi: Toplam . . 

Toplam Üretim Maliyeti: Birim Maliyet: 



BİLGİiıER 

SATIŞLAR 

SATILAN ÜRÜN
LERİN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ K1tRI 

İNDİRİLECEK DİG. 

GİDERLER 

:tT SATIŞ GİDERL. 

r:!- GENEL İDARE 
GİDERLERİ 

3~ Dİ GER GİDERL. 

NET SATIŞ:., KARI 

DİGER GELİR VE 
GİDERLER 

NET K~R 

Du ı d .v. m "1 ·zen en ıgı !arıı: ••••••••• 

AYLIK PİİLİ SONUÇLA 
RİR EVVELKİ AYIH 
KARŞILAŞTIRILMASI 

/ 

• 

-Liv-

FARK 

FARK

LARIN 

YÜZDE-
Sİ 
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ı 
1:-f 

~ 

-~ 

••••••• Ayı Sonu 
RAPORLA İLGİLİ 

BİLGİLER Fiili Tahmini 

1- SATIŞLAR · 

2- SATILAN ÜRÜNLERİN 
MALİYETİ 

3- STANDARTLAHA GÖRE 
BRÜT GELİR 

4- ÜREIJ:İM IVIALİYETİH 

DE TAHlVIİNİ -FİİLİ 

FARK 
FARKLAR TO FLMili 

5- BRÜT SATIŞ GELİRİ 
NİU TESPİTİ 

6- DİGER GİDERLER 

9- NET KAR 

EK-25- AYLIK GELİR DURUM RAFORU 

Düzenlendiği Ay: •••••••••••••••• 
Yıllık Kümülatif 

Fa:rk Fiili Tahmini Fa:rk 

! 

.. ~ 



ı 
t:-1 
<l 
1-'· 
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•••••• YILI 

SATIŞLAR llı1ALİYET 

1. SATIŞLA b 

2. ÜRÜNLE-
RİN MA-
LİYETİ 

3. BRÜT 
GELİR 

:I' OPLAM 

EK-26- YILLIK BRÜT GEJ,İR DURUMU RAPORU 

BRÜT ••••••• YILI BRÜT 
GELİR 

GELİR 
SATIŞLAR MALİYET TL. 

FARK-. 
LAR 

1 

; 



•••••••• / •••••••• YILLARI 

HESAPLAR 

1. DÖNEN VARLIKLAR 

DÖNEN VARLIK. TOP. 

2. YATIRIIGJAR 

3. DURAN VARLIKLAR 

Dll"RAI'r VARLIK. TOP. 

AKTİF' TOPLA:rıii 

4. KAPİTAL 

5. BORÇLAR 

6. TOPIJANAN K.ttHLAR 

YILLAR İSATBET EDEN 
YÜZDELER 

• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EK- 27,.. KARŞILAŞTIRI,IlALI BİLANÇOIJAR 

-Lvii-



•••••• 't ••••••• • YILIJARI 

HESAPLAR 

2... SATILAN ÜRÜNLEHİN 
MAIJİYETİ 

3. SATIŞLARDAN BRÜT 
K1tR 

4. SATIŞLARLA İLGİLİ 
GİDERLER 

TOPLAM 

5o GENEL İDARE GİDER
LERİ 

TOPLAM 

SATIŞ VE GENELİDARE 
GİDERLERİ TOPLArıli 

6. HET SATIŞ GELİRİ 

7. MALİ GELIR VE GİDER. ro 

LERDEN ALINAN FAİZ 

VERGİ ÖNCESİ IlliT KAR 

YILLAR İSABET EDEN 
YUZDELER 

1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-Lviii-



ı 
t-i 
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AY 

DEPARTMAN: MALİYET LIERKEZİ: 

••••••••••• (BU AY) KÜ1r1ÜLATİF 
GİDERLER ireya Esas Bütçe Cari Fii.,. Bütçe F. • • 

Bütçe Değiş_ikliğ Bütce li Fark Değişikliğ -±3:- Fark 

DİREKT HAMJ'ı'IADDE 

DİF.EKT İŞÇİLİK 

GENEL ÜRETİr:r GİD. -
- End. İşçilik 

BAKil./l GİDERLERİ 

-İşçilik ve Malz. 

TEDARİKLER 

DİGER GİDERLER 

KREDİ FAİZLERİ 
AMORTİSMANL.AR-VERG 
TOPLAM GElJEL GİD. 
GENEL TOPJ;.Al-1 

TAHMİN EDİLMİŞ G. Ü. G. 

HARCAMALAR FARKI,ARI 

EK-29- MALİYET ANAI,İZ PA:PORU 

-
ÖZET ÖZET 



DEPARTMAN: TARİH: ••••••••••• 

0PERAS- TARİH ı. 2. 3. TOP-
YON HO: l ARDİ YE VARDİY' VARDİı LAM ·.: 

DİREKT İŞÇİLİl 

NEZARETÇİ 

TAM İR VE BA-
KIM İŞ LERİ 

MUAYENE VE 
KONTR.OIJ 

BOŞ İŞ Çİ LİK-

D.İREKT işçir,. 

•. 

EGİTİM VE öGR, 

SAİR İŞÇİJ.ıİK-

LER 

TOPLAM SAATI,Ef 

İ ŞTıETME DIŞI 

İt:ÇİLİK SAAT-

LERİ 

1 

NOT: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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İşin Adı . . 
İŞLETMENİN TAHl'.'IİNİ VE FİİLİ r\:.lALİYETLERİ Sipariş No . . 

İZLEME RAPORU İş Emri No . . 
ADI İş Baş. ve Bit: 

DİREKT HAMI1iADDE DİREKT İŞÇİLİK 

KEŞİF :B1İ İLİ TUTAR FARK (TUTAR) KEŞİF FİİLİ TUTAR FARK (TUTAR) 

TUTARI TOP PLUM~ TUTARI TOP. OLUM- OLUM-
AYI,IK ;KÜMÜL. OLUMLtı ~uz AYLI K KÜ1vrüL. LU suz ! 

...--.--
EK-31- TAW.ıiilU VE :ıniLI II'IALIYETLERI IZLEh'IE HAJ?D.rw 



HAFTA SONIJARI - - - - - - -

SUT ÜRETİM KARTI 

MUHTEVİYATI 

SATILAlif: 

İŞÇİLERE VERİLEN: 

EVDE HARCANAN: 

YEM OLARAK: 

TOPLAM 

FARK 

(OLUMLU VEYA OLUMSUZ) 

EK-32- SÜT ÜimTİJ:.l Vn TÜKETİM RAPORU 

-Lxii-
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ARPA BUGDAY SÜT Dİ GERLERİ 
HAMMADDE 

Kg J Kg 1 Kg 1 Kg fKg f Kgl Kg J Kg 1 Kg 1 Kg J Kg 1 Kg 

.A 
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?<1 

B i-'• 
ı f-l· 

f-l• 
ı 

ı 
1 1 

c 

D 

E 

EK-33- HAMiı'I.ADDE TÜKETİL RAPOHU 
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DEPARTMAN 

' 
; 

GİDERLER GÜNLÜK 

BÜT. FİİL 

ÜCEETLER 
- Aylık 

- Saatlik 

TAMİR BAKIM 
- Endi re kt VIal z • 

- Endirekt İşçilik. 

SAİR GİDERLER 

ÜRETİII'l(ÜNİTE) 

EK-35- GÜNLÜK G~Ü.G. KONTROL RAPORU 

GÜNLÜK GENEL ÜRETİM GİDERLERİ RAP. 

AYLI K YILLIK "" 

FARK BÜT. !B'İİLİ FARK BÜT. FİİL:i FARK 

ı 
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t-ı 
:>4 
<: 
f-J• 
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İŞÇİNİN ADI SOYADI 

SüTLER parçaf vardi 
bası ' 

ÜRETİM 

ÜCRET E 
ESAS 

?ARÇ AYA 
ESAS 

FAZLA 

. r:noPLAM 

.SAY AH 

KONTROL EDEN 

E~.·r 36 ll\.- - GÜNLÜK İŞ KARTI 

Saat No 

e Gi;inlük 
.LS 

Gider 
Yüzdesi 

Gider 

Sipariş No Tarih pepartman ( Sair ayırım 

PARÇA VEYA MALZE1ill OPERASYON NO 
ADI 

Parça Adedi 
Üretimin Tarifi Yer No: 

... 
._ İşten Ayrılış Malz. Renk !İ şçilik 

- te ge-Saatte 
Üretim Tip Sa ir çe n İşe Başlayış saat 

-"" 

Muayene- BOŞ GEÇElir İŞÇİLİ1.'LERİN NEDENLERİ 
Sa;~,ran 

Ustabaşı Par 

Hangi 
Sınıf 
İşçi 

İşçilik 
Mali~reti 



IUı."':tVJ\..TTIH CAGLA CA~T '\. 
CİNSİ 

LIEVCUT ~ . TOPLAJA ;:) t..r .l.Jl KALAIT GIImN ÇIIClüJ 

İn ek 
·ı 

Boğa 

DU ve 
~ 
H 
H G.Dor~·a 
H 
o 
~ Dana (Dini~ H 
)~ 

Dc.ı~ne .. (Erkek H 
u::ı 

Boğa 

Buza?";ı 

TOPLAlıi 

Eoç 
~ Koyun ~ ....... 

>-'-! 

H ·H 
~ H 

Dişi Toklu o •H 
~ o 
~ ·H '• 

?-ı O• Erlrek rııoklu o ı:::::ı 
:::.::: :::.::: 

Kıızı.ı 

TOPLAM 

H Civciv ç:::: 
<ı! 
h Pale.z :z; 

u::ı <ı! 
ı:::::ı > Pilic 
:~ >-ı 

:::.::: ~ Tavuk v.b. 

TOPLAI\I 
··'• 

Aygır , ... 

::::::: Kısrak ··-~,· 

H 
H m . (Tt "1 • \ .... 
H ~~.; 

(ir;·ıi) C·> Tay 
8 
<ı! Tay (III'lü) 

TOPLAlT - ,., ...... 
V V • . 

EK-37- ÇAG DEGIŞIM RAPORU 


