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Ö z a t 

Günümüz dünyasında toplumlar, daha refah va sa~lıklı bir yaşantı için, gün 

geçtikçe artan ihtiyaç ve taleplarini karşılamak üzere uluslararası platformlarda 

yo~un bir teknoloji va sanayileşme yarışı içerisindedirler. Günümüzün bu hızlı e

konomik gelişma ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için, faali

yetlerini k~rlı ve verimli bir biçimde yürütmeleri gerekmektedir. Bu durum, her 

gün çok sayıda ve da~işi~ alanlarda karar alma durumunda elen işletma yöneticila

rini, meliyetlare daha çok önem vermeye ve en do~ru, sa~lıklı ve güvenilir ••muha

sabe~maliyet bilgileri" ni edinmeye zorlamıştır. 

Özellikle AT (AvruPa Toplulu~u) 'na girme hazırlıklerı içinde bulunan tjlke

mizde, işletmeler, dış ülkeler ila rekabet edebilmek, meliyetlerini rekcbet orta

mında etkin bir biçimde yürütmek ve günümüzün hızla gelişen çevre dinamiklerine 

uyum sa~lama sürecinda etkin bir yönetim ve kontrol sistemi kurup uygulayabilmek 

için maliyet muhasebesi sistemine ihtiyaç duyarlar 

Hızla sanayileşen Türkiye'nin gündeminde bir ihrcç ürünü areten V9 temel 

hammadde olarak a~aç kullencn mobilya sektörünün iç ve dış pazarlarda rekcbet gü

cU kazanabilmesi için sorunlc:rının çözülmesi ve batı ülkeleri standartıe.rında u

retim yapmcsı gerekir. 

Tüm bu ve buna benzer nedenleri gözönünde bulundurarak, mobilya imalat iş

letmelerinin bünyesine Uygun, tahmini maliyatıerin uygulanmc.sına olanak sa~laya

cak, maliy9tleri tam ve do~ru bir biçimde tesbit edecek, bütçelerin va sapmaların 

bilinçli va bilimsal olarak h2zırlanmasını sa~layac8k va yönetim kontrol aracı o

larak kullanılacak bir maliyet muhesebesi sistemini kurmayı, uygulanmesı zorunlu 

olan tekdüzen hesap planını bu işletmelere uyarlayerek bir tekdüzenlik sa~lemeyı 

ve kuracc:~ımız t:·hmini mdiyet r.ıu!ı~sebesi sistemi ile ilgili alerak bir mobilya 

imalat işletmesinde uygul81Tla yapmayı emaçladık. 



A b s t r a c t 

In thesa days of the world,for a mora prosparous and haalthy life, societies 

are compating with aachothar for an intansiva technology and industrialization at 

international ambiance in ordar to maat the evar inerassing needs and demands. ıFor 

businesses to surviva in today's rapid economic development anvironment, they have 

to exacuta their activities profitabla and productive. This situation forcad 

business managers, ~ho ara raquirad to make a lot of decisions in differant fialds, 

to attach mora importanca on costs and to gat the honest, healthy and reliable 

"accouıting and cost information". 

In our country,which is praparing itsalf to taka part in the European Union, 

business entarprises naed a cost accounting system to rival with other countries, 

to handla thair costs afractivaly,and to establish and to be able to apply an 

effectiva managemant system. 

The furnitura seetar which produces an export product and uses wood as a 

basic raw matarial should produca accordingly by the international standards and 

the problems of it must be solvad in ordar to gain compatitivanass in both domestic 

and foreign markats in rapidly devaleping TUrkiye. 

In this peper wa aimed to establish a cost accounting system which is proper 

to the structure of the furniture manifacturars and makes possible estimated costs 

to be appliad, datarminas costs accurataly, anablas the budgats and devietiona to 

be prapared sciantifically and is usedas a managamant control tool, to gat a 

standardizetion whila adapting the uniform accounting plan which must be applied 

to those businesses and to make an application to a furnitura manifacturer with the 

estimated cost accounting system. 
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G i r i ş 

Bilim, teknoloji ve sanayi, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmelerinde 

geçmiş te ol dul;! u gibi günOmijzda de en büyük rolO oynamaktadır. GünilmiJzi.in dOnyasın

da toplumlar, daha refah ve sa~lıklı bir yaşantı için gün geçtikçe artan ihtiyaç 

ve taleplerini karşılamak üzere uluslararası platformlarda yo~un bir teknoloji va 

sanayileşme yarış ı içersindedir. Böylesine hızlı bir tampaya ayak uydurma gere~i, 

Olkeleri ekonomik kaynaklarını verimli bir biçimde kullanmaya iter. Kaynakların 

verimli kullanılması, toplumların çözmek zorunda oldu!;ju en önemli iktisadi eoruı• 

larının başında gelmektedir. Gerek toplumsal va gerekse işletm~ler saviyesinde a

lınacak teknik, ekonomik ve idari önlemlerle kaynakların daha verimli kullanılması 

mOmkOn hale gelmektedir.;Buna paralel olarak bilim ve teknoloji alanındaki deöi

şimlari de sOretle Uratim birimlarina yansıtma zorunlulu~u ortaya çıkmaktadır. 

Bugün tüm dOnyamızda yaşanan hızlı de~işmelerin hızını ve niteli~ini anla

madan, ~avramadan, gelece~e yönelik do~ru kararlar almak, işlerli~i olacak kurum

ler oluşturmak çok güçtür. Bu nedenle işletm•üer bu d:::ı~işmelerin niteli~ini kav

ramelı, de~işmelori Çok yakından izlemelidirler. İşletm3ler hem teknoloji alanın

daki de~işmelere ham de muhasebe alanında meydana gelen ds~işmslere gereksinim 

duymaktadırler. Ayrıca güntimüzOn hızla gelişan çevre dinamiklerine uyum sa~lama 

sürecinde, işletmelerin etkin bir yönetim ve kontrol sistemini kurup uygulayabil

meleri ve an önemlisi de de~işen koşullara göre dinamik bir uyumlaştırma süreci 

geliş tirebilmeleri büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Günümüzde işletmelerin hızla gelişen iç ve dış çevre koşullarında, hergün 

çok say ıda va de~işik alanlarda karar alma durunl.flda olan işletme yöneticilerinin 

"muhasebe ve maliyet bilgilerine", ihtiyaçları vardır. Çünkü işletme yöneticileri, 

işletme faaliyetlerinin sonuçlarını bütün açıklı~ı ila göcmek vo na kodar maliyet-
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le na kadar kar edece~ini bilmek isterler. İşletme yöneticilerinin gereksinim du

yacaklerı yönetim bilgilerinin, giJvgnilir olması yanında, bu bilgilerin en etkin 

ve verimli bir biçimde yönaticile!'e sunulmasıda zorl.flludur. Tüm bu ve buna benzer 

nedenlerle ve ayrıca tahmini maliyatıerin yönetim aracı olarak önemli bir yere sa

hip oldu~u bilincinin yaygınlaşması ile de, son yıllarda Türkiye'de gelecei;ja yöne

lik maliyet sistemi kuran ve standart ya da tah~ini maliyetleri uygulayan işletme

lerin sayısı giderek artmıştır. Ayrıca söziinü etti~imiz bu maJ.iyetleri, ayrıntılı 

olarak ele alıp inceleyen ve bunun sonucı..orıda bu maliyatıerin kurumsal temallerini 

ortaya koyan çalışmalar da yapılmıştır. Au çalışmalar, işletmelerin maliyet uygu

lamalar ında oldıJ<ça ya!· arlı olmı...ş tur. fakat d etiişik özelliklere sahip mobilya ima

lat işletmele<'inde şimdiye dek, böyle bir maliyet muhasebesi uygulanmamış vs aynı 

zamanda, bu konuda mobilya imalat işletmelerine uygulamalarında yardımcı olacak 

düzeyde kuramsal ça.:ı~malar yapılmamış tır. B u nedenle, mobilya imalat işletmal e"' in

de bir maliyet muhasebesi sisteminin kurul~ işletilmesini, tahmini maliyatler i•l 

uygulanmasını ve yönetim kontrol aracı olarak kullanılmasını tez çalışma konusu o

larak seçtik. 

İşletmeler etkin yön3·~:im araçlarına, faaliy·:ıtle'!"ini ölçmeda ve dsÇjerlendir

m3de gereksinim duya~lar. İşletmeler; maliyetlerini rekabet ortamından etkin bir 

biçimde sürdürme olanaidı verecek, ve gereksini~ duydukları "muhasebe - maliyet~ 

bilgilerini en doidru, sa~lıklı ve gijvenilir bir biçimde üretecek bir maliyat mu

hasebesi sistemine ihtiyaç duyarlar. İşletme ve işletma yöneticilerinin bu tür 

bilgi ge~eksinimleri de, bize tahmini maliyatıerin önemli bir yönetim aracı oldu

Çiunu göstermektedir. Ayrıca tahmini maliyet muhasebesi sisteminin oluşturulması i

le bir tekdüzelik sa~lanır. SaÇilanan bu tekdüzelik, işletmeler arasında termoloji 

birli~ini, raporlama sistemlerinin ve hesap planlarının benzer olmasını ve maliyet 

ilke ve yöntemlerinin aynı şekilde kullanılmasına olanak saidlar. Böylece işletme 

yöneticileri, tahmini maliyet muhasebesinin üratti~i bilgilerle, aynı işletmenin 

cari ve çeçmiş dönemleri arasında ve benzgr işletmelerin mali durum ve faaliyet 

sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılması olanaidını bulur. 1 üm bu va buna benzer 

nedenlerle tahmini maliyetler, yön3tim aracı olarak çok önemlidir. 

r~aliy3t tah~ini, gelecekte oluşması beklenen maliyetleri belirleme eylemi

dir. Başka bir deyi~le, gelecekte ycpırrıası düşüniilen eylemlerin bekl'3nen maliyet

leridir. Tahmini maliyetlerin; fiili maliyatıerin kontrol edilmesi, bütçe, P-

lan ve pro~ramıa~ın yapılması, yöneticilerin karar almasını kolaylaştırmak va m~ 

liyetlerin düşürülerek yeterli ve düzenli bir. kontrol sistemina ba1;jlanması gibi yö

netimin temel işlevlerinin yOrUtülmgsinde katkıları son derece bOyüktUr. Tahmini 
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maliyetler, Uratime başlanmadan 6nce b8lirl.1nirler. Bu sistemde, normal işletms 

koşullar ı altında, gel eı;ekte çeşitli Oretim maU y.;ıtı '3!' inin nasıJ gerçekleş ece~i 

tahmin edilir. ilretim l.llsurlerı, bu maliyetlerlB hesaplara geçirilir. Oysa fiili 

maliyetler, üretim sırasında oluşan gerçek maliyetlardir. fiili maliyetlere daya

nılaısk yapılan üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli olup olmadı~ı konusıJlda 

kesin bir şey söylenemiyece~i gibi, bu maliyetlere dayanılarak cari faaliyetlerin 

kontrolü ile düzeltici önlemlerin zamanında alınması da tamamen olanaksızdır. Tah

mini maliyetler oluşması beklenen maliyatleri belirttikleri için, cari faaliyetle

rin yapılmasıda ölçü birimi olarak yönetime önemli hizmetlerde bulunabilirler. Bu 

nedenle işletmelerin, tahmini ve fiili maliyetleri birlikte kullanmaları gerekir. 

Böylece tahmini maliyetlar ile fiili maliyatler dönem sonlarında karşılaştırıla

rak, farklı düzeyde oluşmuşlarsa, bu farklar saptanır, farkların nedenleri araştı

rılır, işletmelerin çeşitli bölümlerindeki başarılı ve başarısız yöneticileri ile 

verimsiz faaliyetler gerçek bir biçimde b3lirlenebilir. İşletmelerin birim maliyat

lerini saptamada kullanacakları maliyet sistemi, işletmede üretilen ürünl~rin ni

teli~ine ba~lı oldu~u gibi, işletmenin üretim kapasitesine, örgüt yapısına ve Ura

tim tekni~ina de ba~lıdır. Bu nedenle işletmelerin tijmüna uygulanabilecek bir ma

liyet sisteminden söz etmek olanaksızdır. Her kuruluş; kendi bünyesine, özellikle• 

rina va gereksinimlerina uygun bir maliyet sistamini kurmak ve gelişen üretim ko

şullarına ba~lı olarak dei;iiştirmek zorundadır. 

İnsan yaşantısında beşikten mezara kadar her konuda kendisini gösteren ah

şap ürünleri, insanlık tarihi ile birlikte yaşantımıza girmiş, onun yerini tutacak 

pek çok malzemenin bulunması ile dahi, kolay işlenebilirli~i ve tabiata olan yakın

lı~ı dolayısıyla yerini her zaman muhafaza etmiştir. Hızla sanayileşen Türkiye'nin 

gündeminde bir ihraç ürünü olan va temel hammaddesi a~aç olan ve a~acı işleyerek 

yarı mamül veya mamül üreten mobilya sektörünün iç ve dış pazarlarda rekabet gücü 

kazanabilmesi için sorunlarını çözmesi ve batı ülkeleri standartlarında üretim yap

ması gerekir. 

Tüm bu va buna benzer n9d9nleri gözönünda bulı.:sndurdu~umuzda, çalışmamızın 

amacını, mobilya imalat işletmeleri için bir maliyet muhasebesi sisteminin kuruı

ması ve tahmini maliyetierin uygulanmasına olanak sa~layacak kuramsal tem9llerin 

belirlenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren bir mo

bilya işletmesini de ele alarak, bu işletmenin mevcut maliyet sistemini de incele

yerek, kurdu~umuz maliyet muhasebesi sistemini bu işletr.ıeye uyarlamoya çalışarak 

bu işletmede hala uygulanmakta olan maliyet sisteminin eksik ve iyi yönlerini be

lirtec~~iz. 



Çalışmamızın birinci bölümünde, mobilyacılık ve mobilya işletmalerinin ge

nel tanıtımı, mobilya imalat işletmelerinin üretim faaliyetleri va muhasebe sis

temleri ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, mobilya imalat işletmelerinda maliyetler, maliyat unsurla

rı va maliyet muhasebesi sistemlerine yer verilmiştir. 

Oçüncü bölümde, mobilya imalat işletmalarinde tahmini maliyat muhasebesi 

sistemi kur ulmı.ş tur. 

D6rdüncü bölümde, mobilya imalat işletmelerinda maliyatıerin bütçeler aracı

lı~ı ila izlenmesi, sapma analizleri va yönetim kontrol aracı olarak kullanılması 

ala alınmıştır. 

Başinci bölümde isa bir mobilya imalat işletmesinda maliyet muhasebesi sis

teminin kurulması ve yönetim kontrol aracı olarak kullanılması ile ilgili bir uy

gulama yapılarak sonuç vs öneriler ortaya konulmı.ştur. 



Birinci Bölüm 

mDBİLYACILIK VE mOBiLYA İ~LETmELERİNİN GENEL TANITI~I, mOBiLYA imALAT 

İŞLETmELERiNİN UHETim fAALİYETLERİ VE mUHASEBE sİsTEmLERi 

I • mOBİLYACILIK VE mOBiLYA İŞLETmEL8,İNİN GENEL TANITimi 

Önealikle mobilyanın va mobilya işletmacili~inin tanıtılması, mobilyanın ta

~ihçesi, mobilya işletmecili~inin kapsamı, mobilya imaıst işletmelerinin amaçları, 

sınıflandırılması, önemi, bu işletmelerde üretim va üretimin özellikleri, ayrıca 

kullanılan muhasebe sistemlerinin belirtilmasi konuları çalışmemızın daha iyi an

laşılması ve ileriki bölümlerle ilişkisi açısından son derece yararlı olacaktır. 

A- Mobilya va Mobilyanın Tarihçesi 

Türkiya•de mobilya, son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir eşya durumuna 

gelmiştir. Yakın zamana dek sadece büyük şehirlerde, ekonomik gücü kuvvetli birey

lerin evlerinde ve resmi kurumlarda kullanılırken, günümüzde bütün yerleşim bölge

lerinde va her kesimdeki insan, toplumdaki ekonomik va kültür düzeyine va rolüne 

uygun olarak mobilya kullanmaktadır. Özellikle endüstrinin gelişmesi va buna para

lel olarak ekonomik, kUltürel ve sosyal yaşantıdaki gelişmeler, toplumda aile yapı

sının da~işmeei, nüfus va evlenma oranının artması Türkiye'de mobilya tüketimini ö

nemli ölçüde arttırmıştır. Aynı zamanda mobilya, insan zevk ve anlayışına göre ge

lişme içinde olan bir moda ürünü haline gelerek, insan yepısında var olan "daha de

~işik va güzele sahip olma" duygusu gibi istek ve zevklere göre ve küçük mekAnlar

da kullanılmak üzere çok amaçlı olarak tasarlanıp üretilmaya başlanmıştır. 

mobilysa koltuk, kanspa, dolap, eedir, masa, sandalye, sehpa vb. türUndeki 



-6-

döşeme ö~elerinin tOmünün gonel adı olarak tanımıanabilir (1). mobilyanın başka 

bir tanımını daha verecek olursak, mobilya ya de mobilya, oturulan yerlerin sUs

lenmesine ve türlü amaçlarla donatılmasına yarayan taşınır eşya olarak tanımlana

bilir (2). Ayrıca mobilya ya da di~er bir adla möble; oturma, yemek yama, çalışma, 

yatma gibi işlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık sa~layan, bulundu~u yerin sUs

lenmesine ve tUrlU amaçlarla donatılmasına yarayan, taşınabilir büyüklükte eşyala

re verilen genel ed olarak da tanımlanabilir (3). 

Mobilyanın tanımını vardikten sonra, kısaca mobilyanın tarihçesini vermemiz 

daha yararlı olacaktır. 

İnsanların kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan mobilyalar, har ça~ın 

kendisine özgü çizgi, norm va aatetik güzelliklerini bir araya toplayarak, tarih 

boyunca sürekli da~işme gösta~miştir. mobilyanın ça~lar boyunca u~radı~ı bazı de

~işiklikler, mobilya sanatını oluşturmuştur. Ancak, mobilya sanatını mimari sanat

ten temaman soyutlamek mümkün olmayıp, mima~i biT iç donatım aracı ola~ak kabul e

dilmektedir. 1\Tobilyanın ça~ler boyunca geçi'rdi~i evrelel'i, şu şekilde eı,...alayabili

riz (4)ı 

!- İlkça~ tlobilya Sanatı (m.Ö. 4000 - m.s. 476) 

2- Orteçe~ mobilya sanatı (m.s. 476 ~ 1453) 

3- Yeniça~ mobilya Senatı {1453 - 1789) 

4- Yekınçeçı Mobilya senatı (1789 - 1900) 

5- Ça!lımız mobilya senatı (1900 - BugUne kada.,..) 

Günümüze dek uleşabilen en eski mobilya örnekleri, eski mısır uygarlı~ından 

kalmadır. Tarihin en uygar keviml9.,..inden sayılan Sümerler'e bakıldı!lınde, mobilya 

kalıntılarına rastlanmamaktadır. Bu yörede ilk mobilya kalıntılarına eski mısı~'da 

rastlanmıştır. Eski mısır'da ölüler, eşyalarıyle be~aber saklandı~ından, sa~lı~ın

da herkes çok özenli ve güzel, gösterişli mobilyalar edinmgya çalışmışla~dır. Otur

ma düzeyi yumuşak ilk mobilya da yine bu dönemde denenmiş, eedir benzeri mobilyala

T"J.n üzerine ise yumuşak şilteler konulmt.Ştur. Bu n9dsnle mısır mobilyalarının ço~u, 

(1) "mobilya SözlG~ü", DskOT'osyon fılobilya'91, Periyodik Özel Sayıları 4, 1991, 

s. 215. 

(2) "mobilya vaya 1!1öble", ffi_sydan Larousse Ansiklopedisi, c. B, 1969, s. 856. 

(3) "fllobilya", BüyiJk ~özlOk, c. 7, 1982, s. 517. 

( 4) mehmet ÇC:TİNKAYA, ''Mobil yanın Ter ihçesi 11 , Dünya Ge zetasi, fllobilya- Dekoras

yon Eki, (30 Ey1iil 1991), s. 5. 



gOnü:nijztla kullanılan genel mobilya yapısına benz'3!' ve bu kalıntılaT:' haıa dünyanın 

belli başlı müzeıe~inde ea~gilenmektedi~ (5). Antik Yunan'da da mobilya kullanıl

dıQı bilinirsa da, elde B•neklepi bulunmamaktadı~. Roma'da, mobilya yopımının, 

çok gelişmiş bir Uratim tekni~ine sahip oldu~u enlaşılrıakte:dr·. niobilya yapımın

de metal kullanıma da yine ilk kez, Roma ça~ında rastlanmıştır. Ortaça~, genel 

yoksulleşmaya koşut olarak, mobilyanın da tsnemini yiti~d!Qine tanık olmLŞtuT'. San

dalye va eandık dış ında, 0>-taçea mobilyası denilebilecek pak az eşya var du. A öne

sana'ta da mobilya tasarımı bUyük bir e~ırlık taşımaz (6). 

Yeniça~ mobilya senatından günümtlze kadar özeıııaını ko"ruyarak gelen ea,..ok 

va Rokoko sanatı, gfiz kamaştırmektadır. Serok'le birlikte bugOn bilinan hemen he

men tom mobilya tUT'leri o~taya çıkmıştır'. Be-ok sanatı, kısa eüT'ede Avrupa'nın bel

li başlı ülkela!'ins yayılmış, fransa'da zamanla eadaleşe"'ek o"rtaya çıkmıştır. Se

rok sanatıı XVII •. -ve XVIII. yüzyıllaT'da Avrupa'da egemen olan bir etildir.. Sadece 

mobilya va iç mimarlık alenla-ında ele alınırsa, tqmal özelliai rahatlık kavramını 

gOndema getirişidir. önc~ki dönemin P.ön3sans mobilyası ganal olarak masif ahşap 

kullanımıyle karakterize olu~ken, Barak mobilya, ahşap kaplama V9 kumaş döşeme pra

tiklerini gündeme getirir. earok mobilya sanatının başlıca özallikl9ri, üst düzey

de dairesal dönlşümlü köşeler, ön ve yen görünnşlerde iç ve dış bükey yüzayle"r, çok 

süslO kıvrımlı oymalar olarak söylenebilir. Rokoko eanatı de, rransa'da benimsen

miştir. Rol<oko, Avrupa eanatında Barak'tan sonc-a gelişen vs yerini daha sonra Ve

ni- Klasik sanata terk eden bir etildir. Cenal olarak Barak'un e~risel ve bitkisel 

ögelerini ye~eyen anlayışını sf}rdürU,.ee de, renk düzeni açısından daha sadeleşmiş 

ve neredeyse yanlızca beyaz rengi kullanılan bir tasarım gelişti"rmiştir. Oeha çok 

dako"ratif sanatlarda ege~endir. P.okokoı karışık ve dolambaçlı çizgiler, kabartmalı 

y0zeyl'3r, derin oymalar vs göz kamBştl.l'an bir atil olare-.k mobilyaya yansımıştır. · 

Barok ve Rokoko•nun sOslü ve göshrişli yapısına tepki olarak, Fransa'de 1750...1830 

yılları a~asında ~Directoire" atil do~muştur. Bu etilde mobilyanın başlıca özellik

lerı, kac-e görüntüların a~ır basması, sandalye koltuk aT'kalaT'ının çok yalın va ez 

e~imli olmasıdıT •. 19. yOzyıl mobilya çalışmaları, medarn atile g9çiş ya da yanileş

me dönemi olaTak nitelendir ilir. C9nallikJ e oyma va kabartmale"r asgariye indiril

miş, ayaklar düz ya da e~imli, sUslernede bir kaç optik çıtaeı yeterli olmuştuT'. Ya-

{5) 14tnobilya va Dekorasyon Tarihi", Dünya Gazetesi, DekaTasyon Eki, (19 Kasım 199~, 

s. 2. 

l6) ÖEKoRISYON moB1LVA'91, s. 216. 
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kınçe~, yenilaşma deneminin en geniş çalışmaları Almanya'da gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalar, ça~ımız mobilyasının ç;arok şekil va gerekse konstrüt<siyon yönOndsn 

etkihmiştir. Bu tip mobilyaler, gtinümUzde gı:ıniş kullanma alan.ı bulmaktad.ır. Çe~ 

daş mobilyanın tarihi 1890 1 lerda Art l~ouv.,au'yla başlar. Art Nouveeuı 18951le 

1905 aresında Avrupa va Amerika'da yaygınlaşmış bir stildir. mimarlıktan başlaya

rak tOm sanat daller.ına agemen olmuştvr. Endüstriye ve onun getirdi~! olanaklere 

kay.ıts.ız kalm.ış, el üretimini savunmuştur. Mobilya alenında özellikla ehşep ve 

kumeş gibi geleneksal malzemsleri ye~lemiş, bazen ise özsll!kle ahşebın olanakla

rını zorlayarak, adeta metaldan dökülMU~çesina karmaşık, a~rissl bir mobilya te

sar.ım.ı getirmiştir. Endüstriyel yöntemlerin mobilya yapımına uygulanışı da eyn.ı 

dön=me rastlemaktadır. 1920'lerds ise endüstriyel mobilya iylc9 gelişmiş, çe~daş 

çelik mobilyanın klasik örnekleri aynı dön~mde kendisini göstermiştir (7). 

Eskiça~da mobilya ç~şidi azdıı İskemleler, yataklar, masaıer, sandıkler 

v. b. ortaça~daJ kol tıJ<lar, sırala'~"• büfeleT 've peykal er de kullanılmaya başlandı. 

r.ıasa, dört ayaklı sehpa üz~rins yerleştirilmiş bir tahtaden ibarettir. Rönesans'da 

masa yiJ!'inden oynamez hale geldi, yatak daha çok kullanıl.ır oldu, de~işik tipte 

sandelyele!' (kollu, yüksek arkalıklı) tsk va çiftkepılı dolaplar gibi çeşitli mcr 

bilyalar yapıldı. XVII. yüzyıldan itibaran saray vs şatolerdaki mobilya, daha gös

terişli ve kullanışlı bir biçim almaya başladı. XVII. yüzy.ıl boyunca pek çok yeni 

mobilya (komodler, yazı masaları, dikiş kutular ı, köşelikler)' Ç3Şitli kullanım i

çin büyük ~asalar (yaz.ı, oyun, çiçek masaları) ve çeşitli adıarıa anılan isk3mle 

ve koltıJ<lar (kanepeler, esdir v.b.) yapılljı. l!iaskenlFJrin yoni iç dijzeni, mobilya

larl.n da yatak odası, salon, benyer tuvalet v.b. eşyası diye sınıflanmasına yol eç

mıştır. XIX. yüzyıl süTe~ince, daha önc3ki yüzyıllarda yepılmı~ mobilyalar y3ni ih

tiyaçlara uydutuldu vo yüzyılın ikinci yarısından itibaren da daha çok rahatlık ve 

kullanışlıl.ı~a önem verildi (kapitena koltuklar ve divanıar). Günümüzde mobilyanın 

önce işlavsal olmasına, mimari tarza uymasına ve ez yar kaplamasına ve .çeşitli ih

tiyaçları karşılemasına (dolap~ yatakler, s9dir yataklar v.b.) önem vgr!lnektedir 

(8). 

Genel olarak mobilya sanat tarihini va tarihsel gelişimini ele aldıktan son

ra, şimdi ds mobilyanın sektörel olarak, Türkiye'dqki gelişimini ele almamız, kcr 

nunun bütünlü~ü açısından daha yararlı olacaktır. 

Türkiye'de mobilya sektör!l uzun bir goşmişo sahip olmasına raıjmFın, mobilya 

(7) ÇETİNKAYA, s. 5, 

(O) mEYDAN LAROUSSE ANSİKLOPEOİSİ, e. 856. A ~~ i\ DOI U D ~~ f v r r.: "' i ., r " i 
'.:!2t:!t(El ı~~-·'·: ··~ 
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sektörü ve k !ll türü Avrupa' da en il'3ri noktasına do~ru ilerlerken, ysni buluşlar 

yapılırken, sektörel olarak mobilya Türkiye'ye ancak bir buçuk- iki asır sonra 

gelmiştir. Osmanlı döneminde, ilk ilişkiler, elçiler ve Avrupa'ya seyahat eden 

kişiler tarafından, Avrupa'da mobilyanın sektörel olarak görülmesi ile kurulmuş

tur. İmparatorlu~un o zamanki büyük kuruluşları, ahşap mobilyaları dışarıdan ge-· 

tirtmiş, bunların benzerleri isa daha sonraları marangozhanelerde imal edilmiştir. 

Bazı ahşap masalar, Avrupa'dan getirilan kataloglar ya da onları görenlar tarafın

dan yapılan sözlü tariflerle üretilmaya başlanmıştır. Böylece Osmanlı döneminde, 

ilk mobilya imalat sektörü olmuştur (9). 

mobilya sektörü, Osmanlı dönamjnda çok küçük işletmsler halinde faaliyetle

rini sürdürmüş ve zamanla gelişerek, Osmanlı stili içersinde bugün dahi imrenilen 

gerçekte sanatsel eserler meydana getirmiştir. Bu işletm9lar daha çok saray ve bü

yük köşk, konaklara hizmet vermişlerdir. Cı;miş halk kitlelerinin isa çok basit ih

tiyaçlarını gördükleri tespit edilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise aynı çalışma 

esasları içersinde gidilmiştir. rakat 1960 yılı kalkınma döneminde, bu sektöre ys

ni bir ufkun geldi~! görülmektedir. Planlı kalkınma dönemindeki girişimlerla, iç 

ve dış 1 Piyasaya hitap ed9cek, üretim yapacak fabrikalar, büyük içerikli işletmeler 

kurulmaya başlanmıştır. Getirilen teşvikler ile bir teraftan devlet, di~r taraf

tan özel sektör, Türkiye'nin çeşitli bölgelarinde üretim ile ilgili yatırımlar yap

mış ve faaliyete geçmiş tir. Dolayısıyle geniş halk ki tlelerin9 ve ihracata yönelik 

çalışmaların 1960 yılınde başledı~ı görülmektedir. Bu yatırımlar, sonuçta, küçük 

işletmelerin sayısal olarak artmasına neden olmuş, 1975 yılına kadar İstanbul, An

kara, Bursa, İzmir, Kays!lri·r Hatay, Eskişehir gibi illerde, sektör ile alakalı sa

nayi siteleri ve bunların içersinde binlerce işletmelar faaliyete geçmiştir. Küçük 

işletme ssktörünün tabane yaygın çalışması ile, mobilya sektörü özellikle 1976 yı

lından sonra altın ça~ını yaşamıştır tlO). 

iJlkamizde mobilya üretimi, iki kasimli bir sektörde yapılmaktadır. !:ıanayi

leşme sürecinde her sektörde yaşanmış atölye ve fabrikaeyan üretiminin yaygınlaşıp 

genişlemesi karşısında, atölye sishminin çözOlmeye başlaması b9klen!r. Bu do~al 

bir gelişmedir. Ancak ülkqmizde, bu sektörde etölye sistemi henüz etkinli~ini sür

dürmektedir. 

(9) Er san UZUmdloCLU, "Sektörden Görüşler", Dekorasyon Ofis• 92, Periyodik Özel 

Sayıları 6, 1992, s. 70. 

(~ Kamil KABAKÇI, "Ayın Konu~u- TOrkiye A!jaç İşleri Esnaf va Sanatk~rları feda .. 

resyonu EJaşkanı", tııöble, S. 15, 1991, s. 7. 
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1970'li yıllardan sonra ülkemizde yaygınlaşan mobilya fabrikaları, büyük 

bir kapasite oluşturmalarına karşın, ur~tim açısından yeterli etkinli~i ea~laya

mamaktadırlar. rabrikaeyon mobilya üretimi ülkemizd~ sad~ce Tek- A~aç, Kel~bek, 

Orsan Orman UrUnler!, Kuzey mobilya ve Tepe Mobilya gibi birkaç işletma tarafın

dan yapılmakta olup, üretim standart ve ihraca yöneliktir. İşl6tm~lerin kapasite

leri oldukça dilşOk olup, üretim talebe göre yapılmaktadır. Bilindi~i gibi kapita

list sistemlerde Qretim, bilinmeyen bir pazar için yapılır. Orünl~rin y~t~rli d&

recade standert hale g9tirilmiş, tüketici zevk V9 tercihlar indııJki ortak noktaların 

çoklu~u, kapasite kullanımını olumlu yönde etkiler. Bunun bir sonucu olarak da, 

fabrikaayan üretim, büyük ölçekli kapasiteleri kullanırken, birim başına maliyet 

azalacaç;ıından, nihai tüketici daha ucuza mal alma olana!;jı elde ed'!cCJktir. Ancak, 

ülkemizde fabrikasyon imalat için kurulu kepasit~ tam olarak kullanılmamakta ve 

tüketici zevk ve tercihl9rinde ortak noktalar yet~ri kadar oluşmamıştır. Bunun so

nucu olarak da, sektörde geniş anlamda bir iş bölümü gerçekleşmsmektedir. Oysa ül

kemizde, yukarıda belirtilen dönemlerd3 kurulan fabrikalar, b~lki başka s~ktörde

kil9rden daha fazla bir teknolojiye sahiptir. Buna karşın atölye sisteminin etkin

li~inin sürdürrıl9si, tüketici e!;jilimll'!rinin do1:jal bir sonucu olarak göriilmBktedir. 

~rnek yo~un yani atölys mobilya (klasik, rustik, modern mobilya v.b.) üre

timi Glkarnizde oldukça yo~un olup, genelde İstanbul, Ankara, ~skiŞ9hir, Bursa, A• 

dana ve V.ahramanmaraş•ta yapılmaktadır. Bu tip üretimde küçük atölygl~rd~ sadece 

üretimin belirli bir bölümü yapılmaktadır. (Sadece döşemecilik, cilalama, boyama 

v. b.). 

Türkiye'de mobilya üretimi uzun sOra küçük ölçekli birimlerd~ etkinlik gös

termiş, gerçek anlamda sanayi ölçs~ine geçiş yavaş bir s~yir göstermiştir. Bu ge

lişme, sitalerd!'! (Eskişehir'de, hmir/Keraba!;jlar'da ve Gazianhp çevresi gibi mer

kezlerde) kendini hissettirmiştir. En ön~mli geHşme Ankara- Sitelerde oluşmuştur. 

B u arada önemli bir ş ekilde, sanayileşm·3d!ln görev bölümilne va ihtisasleşmaya gi

dilmiştir. Belli atölyeler yanlız sandalye, yanlız masa, yanlız döşama yaparken, 

belli birimlar iee yanlız satış işini üstlenmiştir. Bu faaliy~tıer devam ederken, 

Türkiye'deki ilk sanayilgşma adımlarını atan kuruluş, makina parkıyla, parkın bir

biri içindeki yerleşimiyle, dikkati çı'3ker bir ş~kilde Tepe mobilya oluşmuştur. Di

~er yandan Zeyrek mobilya da faaliyete geçmiş va bunu di~er mobilya işlatm,leri iz

lemiştir (ll}. 

{ll) faruk f!lALHAN, "Açık Oturum- Tllrkiya 1 de Mobilya SektörünUn Dünü, Bugllnü, Yarı

nı", Dakaresyon mobilya•91, Periyodik Özı'Jl Sayıları 4, 1991, s. 132. 
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1980 yılında Türkiye'de yaşanan siyasi oleylar, akanarnide mgydana g~l~n 

dar bo~ezlar ned9niyle, mobilya sektörü 1983 yılına kadar büyük bir durgunluk dö

nemine girmiştir. 1984 1 te iktidarda bulunan siyasi parti, mobilya sektörüne ihra

cat teşviklarini getirmasinden sonra, Türkiye'de mobilya sektörü bu tarihten son

ra ihracata yönelmiş, 1987 yılına kadar da ihracatı büyük başarıyla ortedo~u ülko

lering sürdürmüştUr. Yakın gaçmişte, Türkiye'da gerekse yakın komşularda meydana 

gelen nkonomik dar bo~azlar, sektörün ihracatteki payını azaltmış ve h~men arke

sından gelen Körfaz krizi ihracatı sıfır noktasına a<Jtirmiştir (12). lçind'! bulun

du~Ui.luz yıl itibariyh mobilya sektörüne bakacak olursak, sektör, körfez krizinin 

atk isind9n tamamiyl a kurtulmtŞ dur l.llldadır. fakat s ek tör, bul undu~ur.ıuz yıl itiba

riyle, birtakım zorluklar (hamr.ıadda tgr.ıini, yOkssk fiyat, kalifiy3 at3man v.b.) i

çinde bulunmaktadır. Bugün içinda bulundu~~muz finans krizi, bu S9ktör0 de olumsuz 

yönde etkiliyBcoktir. 

s- mobilya İxletmsl~rinin Tenımı 

Bir ür~tim yapabilm~si için tema! unsurların birbirini tamamlaması gsrekm3k

tedir. Temel unsurler ise bilindi~i gibi, harnmadda kaynası, insan gücü ve ssrmay~ 

dir. Tüm bu unsurların birbiriyle birlaşm~si, bizi do~rudan do~ruya işlstm9 kavra

mına götürmektedir. ~u düşünc8den hareketle mobilya işletmasinin bir tanımını ya

pacek olursak, şöyla bir tenır.ılar.ıa yapabiliriz; insanıarın mobilya gereksinimlari

ni karşılamak amacıyla üretim faktörl~rini (sermaye, işgören, har.ımadde- r.ıalzema, a

~aç işler.ıe makinaları v.b.) bilinçli ve sistemli bir biçimds, bir araya toplayarak 

işlsyen ya da işlet~rek mobilya üret~n iktisadi birime mobilya işlstm~si denir. 

Başka bir açıdan mobilya işletmesinin tanımını yapacak olursak, ~obilya iş

letmesi ı mobilya yapımında kullanılan va bird•Jn fazla tOrds a!daç hemmaddesi, mal ze

mssi:vs aksesuarı gibi unsurları, çsşitli biçim va yöntsmlerlg birleştiren, bu bi

laşim!! bir takım nit'!lik vs işlevler kazandırarak, sonuçta mobilya üreten, bir ik

tisadi birir.ıdir diyobiliriz. 

~obilya işletm~l~rini tanımladıktan sonra, mobilyacı ve mobilyacılık kavrarn

larını da tanımlamamız oldukça yararlı olacaktır. mobilyacı, mobilya yapan ya da 

satan kimse olerek, başka bir dJyişle, mobilya satılan yer altrak tanır.ılenabilir. 

rnobilyacılık ise, mobilya yapma· ya_ da satma işi olorak tanımlanabilir (13). 

c- mobilya İşletmaciliöinin Kapsamı 

İnsanların do~uşundan başlayarak a~aç ürünlerinden yapılmış eşyalar, tüm 

{1 2) KABAKÇ I, s. 7. 

(13) BUYOK SÖZLOK, s. 517. 
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yaşamları sOresince d~~işikliklare u~rar v~ HlOmOna kadar sOrar. A!;jaç Oronı~rin

den yapılmış eşyalar, medeniyetin ilk başlangıcından itibaran gOnUmOze dek Ç3şit

li d3~işiklidJr'! u~ramış ve yaşanan Ç'3Şitli dönemlerin adını clmıştır. İnsanların 

g!ireksinim duydukları a~aç üriinlerinin kullanılması ile birlikte, bu ürUnlarin o
ratilmesi sonucunda bir maslek de do~maya başlamış tır. GOniimüzde bu mas~ e!;jtt maran

gozluk, bu işi yapanlara iae marangoz dsnilmaktl!dir. r.1arangozı (İtalyancada: maran

gone, İngilizcedaı carpenter, ispanyolcadaı carpint~ra, Almancadaı tişeh;_er) a~aç 

işleriyle u~raşan ve a!;jaçtan çeşitli Ortlnler rır~tenlare d•nir U4). 

A!;jaç işleriyi e u~raşanlar uzmanlıklar ına göre çaşitli gruplara ayrılırlar 

va ayrı adlar alırlar. Başlıcalarıı marangoz, mobilyacı, doQremecı, dülger, molel

ci, a~aç tornacısı v.b. dir. Bu kollerdan birinde faaliyet göst6renler, di~er kol

larda fazla becerili olamazlar. Süsleme marangozlu~u çgşitli kollarda ustalık is

tar. Lambiri ve kabartmecılıkta usta olanın mutlaka oymacılıkte da usta olması ge

rekmez, hatta; cilacılık, kaplamacılık ile ça~daş marangoz ayrı ustalık bölOmleri

dir. A!;jaçtan çeşitli eşyalar yapan marangozların, kendi içinde dallanıp budaklan• 

ması sonucu meydena gelen çok sayıda m~slak dalını b~lli başlı olarak Oç grupta 

toplayabilirizi 

ı- Kaba marangozluk işlerini yapanıarı Yapı işlerinde kullanılan kerest~le~ 

ri biçimlema işini yapanlara (kapı, pencere gibi) do~ramacı donir. Dülgerlar, bina 

yapımında; binanın çatı, hava ve tavanı gibi a~aç işlerini yapanlardır. 

2- ince marangozluk işlerini yapanları Yemek, yatak odası, oturma odası ta

kımları gibi oda eşyası yapanlar daha zevkli, daha ince çalışmak zorundadırlar. 

Halk arasında bunlara mobilyacı denir. 

3- Çok daha ince marangozluk işl~rin! yapanıara Kakmacılık, süsleme işleri 

(eski adı ile sadafkarlık), bu çeşit marangozluktur. Bu gibi ine~ işleri yapan ma

rangozlara taşvan denir (15). 

Çalışma konumuzu oluı:;ıturen mobilya işlotmecili~inin kapsamını, halk arası~. 

da mobilyacı da dsnilen; yemek Odası, yatak odası, oturma odası takımları, koltuk, 

kanepe gibi ince marangozluk işleri oluşturmaktadır. Yapı işlerinde kullanılan ka

rastderi biçimlema !şini oluşturan (kapı, pencere v.b.) do~ramacılık VB bina ya

pımında binanın çatı, hava ve tavanı gibi a~aç işlerinin yapımı olan dUlgereilik 

gibi kaba marangozluk işleri ile, kekmacılık süsleme işleri (eski adı ile s~def-

(14) Hasan Turgut SARIÖZ, "Sanat Tarihind!! Mobilyacılık", l'löble, :::ı. 4, Y. !,(Tem

muz 1988~ s. 10. 

(~) SARIÖZ, s. 10. 
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karlık) ve bu gibi inca işlerin yepımı olan çok daha ince marangozluk işl~ri ile 

bu işleri yapan işl~tm~ler mobilya işletmscili~inin dışında kalmaktadır. 

Ayrıca yemek odası, yatak odası, oturma odası takimları, koltuk, kanepe gi

bi ince marangozluk işlerinde a~aç kökenli hammadde kullanılmayan (plastik, metal 

v.b. kullanılan) mobilya işletmscili~i ve mobilya işletm~l9ri de, çalışmamızın kap

samı dışınde kalmaktadırr rakat y~ri geldikçs, ithalat, ihracat ve istatistiki ve

riler de, bu tür mobilya işletmecili~i işletmeleri. de ele alınarak g~rekli bilgi

ler verilecektir. 

O· mobilya imalat İşletmelerinin Amaçları 

mobilya imalat işletm1lerinin en önemli amacını, işletme sahlbin~ ve aile

sine iyi bir gelir ve yüksek bir hayat standardını aa~lamak oluşturur. Bu amaca, 

işletmenin kOrının maksimum düzeye ulaştırılması olmalıdır. 

Her işlatmeci, kendi işl~tme koşullarını göz önünde tutarak, g~nal ilkelor

den de yararlanmak suretiyle, hangi ürünleri imal edeco~ini ya da hangi üretim sis

tsmlerini ve yöntemlerini kullanaca~ına karar v~rm~lidir. Başka bir deyişle, iyi 

bir üretim planlaması yapmalıdır. Ayrıca mobilya imalat işletmeleri; kandilerine 

özgü orjinal mamüller üretm9yi, işletmenin süreklili~ini, piyasada tutunmayı (pa

zar payını arttırmayı) ve sürekli yenilerneyi amaçlarlar. 

Gelişmekte olan mobilya endüstrimizde en iyi va en uygun kaliteyi gerçek

liştirrnek üzere benimsenmesi gerekgn ana h!tdefi, ürünlnrin üretiminde ça~daş ka

lite kontrol yöntemlarinin ve kavramlarının kullanılması konusunda toplum olarak 

düzenli çabaların harcanması oluşturmalıdır. Mobilya s~ktöründ~ki yön~ticiler, 

k~rlarını belirli sınırlar içinde en yüksek düz~ye çıkarmakle yetinm~m~li, tüke

ticiye karşı önsmli bir sorumluluk taşıdıklarını ve kendilerine de bu konuda ö

nemli görevler düştü~ünü unutmamalıdırlar. mobilya işl~tm3si yönBticisinin; kali

te kontrolU ila ilgili t~knikleri içeren biliml~ri, uygulamaları ve tqmel görüş

leri geliştirme konusundıa yapıabilece~i bilyük hizmetler vardır. Tasarıf'!'lda VB kali

tede iddialı duruma g!llan mobilya endüstrimiz, dış pazarlarda da Tflrk mobilyası~ 

dan söz ettirm~ye ve başarılar kazanmaya başlamıştır. AT'na girma aşamasında bu

hlldu~umuz şu günlerde, kalihyi silrdürl!rek v" aynı kalitode üretim yapmak zorun

dayız. E~er Oretimlerimizd., kalite siJrBklili~ini sa~layamazsak, alıcının bizet o

lan güveni azalır ve sonuçta pazardaki rekabet gücümüzü kaybsderiz (16). 

Kısaca özetlem~k istersek, mobilya imalat işletmıl~ri, karlarını~belirli 

--------~~~·---- -·-···- .. --- ~ .... 
(16) Arif cUNAV, "l!'lobilyeda Kalite V.ontrol", Möbh, Y. 1, ~. 10, Q.5 mayıs 1989-

15 Haziran 198~, s. 16. 
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sınırlar içinde maksimum düz~ye çıkarmak yada öteki h~deflerine ulaşmayı amaçla

makla yatinmemeli, ayrıca tok~ticiye ve AT'na girme aşamasında bulundu~umuz şu 

günlerde, ülkemize karşı da bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olmalıdırlar. 

Bu amaçla, kalits kontrol ile ilgili yöntem vs kavramların en iyi biçimd~ bilinm•

ei en uygun, en iyi kaliteyi geliştirmak amacıyla, bu bilgileri Oretimd• de uygu

lamaya büyük özen gösterilme~i, öncelikli emeçlerdan birisini oluşturmalıdır. 

E- Mobilya imalat İşletmelerinin Sınıflandırılması 

mobilya imalat işletmelerinin sınıflandırılması yapmadan önce, yapılan bu 

sınıflandırmanın hangi krit~rlera göre yapıldı~ını açıklamamız daha yaralı olacak

tır. 

mobilya imalat işletmel~rinin büyüklüklerinin belirl•nm~sindg, yani sınıf

landırılmasınde bir çok faktör rol oynamaktadır. Bu faktörleriı işletmgde çalışan

ların sayısı, makina sayısı ve kapasit~si, işletme sermayesi, işyeri hacmi ve iş

letmede üretilen nihai ürün miktarı oluşturur. Tüm bu faktörler, mobilya imalat 

işletm~lerinin sınıflandırılmasında rol oynamaktadırlar. 

T.c. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, araştırmacıların ve kullanıcı

ların kısa dönemde imalat Sanayi Or~tim meddaleri ve istihdam konusundaki istekle

rini karşılayabilmek amacıyla, nOç Aylık Or~tim ve E~ilim Anket" l~rindan d~rl•n~n 

bilgileri kullanarak yayınladı~ı Dönemler İtibariyla imalat Sanayi İstihdam- Öda

m~ler- Oretim- E~ilim Geçici Sonuçları'nda işyerleri ele alınırken , çalışan kişi 

sayısı esas alınmıştır. Biz de, mobilya imalat işletmelerinin sınıflandırılmasında, 

işletm3de çalışan kişi sayısını esas alarak, sınıflandırmayı buna göre yapaca~ız. 

ı. kUçUk Ölçekli Mobilya imalat işlatmal~ri 

Yukarıda balirtti~imiz Devlet İstatistik EnstitüsU'nün bu yayınlarında 

sunulan bilgiler elde edilirken, 1982 ve önceki yıllarda özal sektörd~ 10 va daha 

fazla kişi çalışan işyerleri ale alınırken, 1983 yılından itibaren imalat sanayi 

kesiminda faaliyet gösterAn işyerlerind~n (idari bölOmlari içinds nerede bulunursa 

bulunslll) Devlat•e ait olanların tümü ile özlll k9sime ait 25 ve daha fazJ.a kişi ça

lışan işyerleri ele alınmıştır. Ayrıca bilgi açısından bu yayınla~da özel sektörde 

10-24 kişi çalışan işyerlerine ilişkin V"!riler özeıt halinda sunulmuştur. Devlet İs

tatistik Enstitüsü•nnn, çalışan kişilfl!tre göro bilyüklük sınıflandırması şöy!lildir; 

(17). 

(17) T.c. BA~BAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK EtJSTİTÜSU, Yıllık İmaıst Sanayi İstatistik

leri 1987, (Ankaraa Dsvlat İstatistik Enstitüsü ~ıatbaası, Yayın N o: 1454, 

Mart- 1991), s. VI. 
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TUm bu faktörler gözönünda tutularak, küçük ölçgkli mobilya imalat işletma

lsri işysrinda, 1-24 kişi çalışan işletmehr olarak ele alınacaktır. 1-24 kişi ça

lışan işletmalari knçük ölçekli mobilya imalat işletmeleri olarak almamızın en ö

nemli nedeni, Türkiye'de mobilya imalat işletmelerinin yayg~n olarak küçük ölçekli 

işletm~ler oluşudur. Küçük ölçekli mobilya imalat işletm~leri, fazla bir e~rmaye 

geraktirmedi~i için, çıraklıktan yetişen bir kişi az bir ssrmaye ile ve yanına bir

kaç kişi alarak kolaylıkla bir mobilya imalat işletm3si kurabilmektedir. Daha son

ra işletmasini gsliştirerek, 10 kişilik, 15 kişilik, 20 kişilik ve daha da Ustünde 

bir hacma ulaşabilmektedir. fakat kapasite bakımından çok fazla bir de~işikli~a 

u~ramadıkları için, küçük ölçekli işletm~l~rdir. Bu n~denle 1-24 kişi çal~ştıran 

mobilya işletmolerini kUçOk ölçekli mobilya imalat işl~tmMleri olarak ele alaca~ız. 

2. orta Ölçekli Mobilya imalat İşhtm!!l"!ri 

Orta ölçekli mobilya imalat işlatm~lari işy~rinde, 25-99 kişi çalışan iş

letm~ler olarak ala alaca~ız. Orta ölç8kli mobilya imalat işletmeleri için yapılan 

bu bölümleme, yine küçük ölçekli mobilya imalat işletmaleri için gözönUnde bulun

durdu~umuz faktörlere dayanarak yapılmıştır. Orta ölçekli mobilya imalat işletmele

ri, küçük ölçekli mobilya imalat işl~tmel~rinden sonra en yaygın olan işletmeler

dir. Orta ölçekli mobilya imalat işletm~leri, küçük ölçoklL HHıtmdere oranla çok 

daha fazla eermayB, daha fazla makina, tachizet ve personel, daha büyUk işy~ri, ça

lışma sermayesi v.b. faktörlar g~rektiron igl~tmsl6rdir. 

3. Bilyük Ölçekli Mobilya imalat İşletm~lari 

Yin!!l kiJçtik vs orta ölç"kli mobilya imalat işletm!!lerinin böliimlenmesin

da gözönünda bul t.lldurulan faktörl~ro dayanarak, büyDk ölç..,kli mobilya ima! at işlet-



malerini da işyarind~ 100 ve daha fazla kişi çalışan !şl~tmoler olarak bölOmleye

biliriz. BUyük ölçekli mobilya imalat işl.,tmderi; çok b1Jyük eumaya, makina- te c

hi zat kapasit•si, çalışma sermayesi, personel, işygri hacmi v.b. faktörleri g9rek

tiren işletmel~rdir. Büyük ölçekli mobilya imalat işl~tm9l-.ri, çok büyük sermaye 

gerektirdi~inden, genelde işletme sahibinin tek başına'i$1~tme·ıcın g~rekli serma

yeyi karşılaması oldukça zordur. Bunun için büyük ölçekli mobilya imalat işlatm~l•

ri, özellikle S9rmaye ortaklıkları şeklinde kurulmaktadır. 

r- mobilya imalat ielatm•l .. rinin önemi 

ı. Genel Olarak ~obilya imalat İşletm•lerinin önemi 

Ana girdisi ahşap olan mobilya endüstrisi de, çok g~niş kapsamlı düşünül

m,si gereken bir sektör haline g~larekı arz- talap•t .. ki yükselişin, sadec~ ticari 

potansiyelini düşünen, büyük sermaye sahipl~rinin de katılımlarıyle üretici, satı

cı, şahıs ve işletmelerin gün gün ço~almasıyla birlikte önemli bir konuma gelmiş

tir. Ayrıca mobilya pazarı da oldıJ<ça Myük bir pazarı oluşturmaktadır. Nüfusumlr 

zun 60 milyonu g9Çti~ini dOşOnürsek bu pazarın çok fazla mobilya ger~ksinimi oldlr 

~u görOimektedir. Bunlarda biz~, mobilya imalat işletmelerinin ne kadar önemli bir 

yere sahip old~larını açıkca göstermekt•dir {18). 

Yani dönamin ekonomi politikası, ihracata büyük önem Vftrmokt~dir. Tarım O

rünleri yanında, sanayi ürünl~rinin ihracatının arttırılması için yeni ekonomik 

politikaya uygun.önlemler alınmaktadır. Hızla sanayileşen Türkiye'nin gündeminde 

bir ihraç ürünO olan mobilyanın, iç v• dış pazarda rekabet gücü kazanabilmesi, or• 

manlarımızın üzerinda olumsuz etki yaratmadan ihracat payının arttırılması için, ö

zellikle batı ülkeleri standartlarında üretilm~si gerekir ki, bu da bize mobilya 

işletmalerine oldukça öngmli bir görev dOştü~ünü göstermektedir. mobilya imalat iş

letmelerinin, a~aç mAlzamanin özelliklerini iyi bilmsleri, başarılarını olumlu yön

da etkil•y•c~ktir. 

TOrkiye'de Uretilen mobilyanın tamamının; kullanış amaç, ölçO va formuna uy

gunlu~u, kaliteli oldu~u, belli bir standarda göre üretildi~! söylan~mez. mobilya 

endüstrisinin iç ve dış pazarda rekabet gücUnO arttırmak, mobilyanın rahatlık içer

sinde kullanılmasını sa~lamek, ancak iş~ iyi bir tasarımla başlayıp, b~lli bir ka

lite ve standarda göre üretim yapmakla olanaklı olacaktır• mobilya imalat işl$tme

lari ancak bu zorunlulukları yarine getirdiklerinde, Avrupa standartlarında üretim 

yapılabilir, rekabet şansımız artabilir va ihracatımız ynkselebilir. Bunun için mo

bilya imalat işletmüsrinin önemi, gün ggçtikça artmaktadır (19). 

{18) lllALHAN, So 132. 

(19) f1ustafa 1\LTHJOK, "f~obilya fJrl3timindı~ EndiJstriyel Tasarım", Standa.E.!., ~. 327, 

\'. 28, (mart 198~ s. 24. 
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Toplumların d~~işim sürecine paralel olarak, insan- eşya ilişkisi d~ d3~iş

maktedir. Yeni d~ğer yargılarının oluşması için g~ç~n zaman aralı~ında, bu ilişki

da ds sağlıksız bir dönemin yaşanması kaçınılmazdır. Tüketici zevk v~ tercihleri• 

nin yeni ilişkilar çarçevesinde henüz erginleşm~miş olması, kullanılan eşya ile 

farklılaşma eğiliminin ağır basması bu dön~min en b1lirgin göstergeleridir. Bu dö

nemin olabildiğinca kısa sUrada aşmak, toplumun kültürel birikiminden hareketle 

insan- eşya ilişkisine boyut kazandırma ve mobilya setini biçimlendirm~, taearım

cıya dolayısıyla mobilya imalat işletmdarine düşmekte ve bu da mobilya imalat iş

letmelerinin önemi bir kat daha arttırmaktadır (20). 

Buraya dek b~lirttiğimiz tüm bu ve buna b~nzer faktörler, bize mobiıy ima

lat işletmalerinin na kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

2. Orman OrUnleri ve mobilya Sanayinin TUm imalat SektörUndski Yeri 

Ormanlardan ald• edilen ana va yan ürünlerin de~işik biçimlerde işlene

rek son kullanım için uygun hale getirilmesini sağlayan işletmal~rin tümü, orman 

OrUnleri sanayiini oluşturmaktadır. Orman ürünleri eanayiil keresteden, ahşap am

balaja, kontraplak, kontratabla,yonga levha, lif levha, kaplama, mobilya, parke, 

doğrama, döşeme va ahşap yapı elemanıarına kadar geniş bir y~lpazeyi içgrmektedir. 

Orman OrUnleri sanayii, imalat sektörünün ara mal ür8tim grubunda yer almak-

tadır. Orman ürünleri sanayii, imalat s!lktöril içindıJ iki alt sektör olarak temsil 

edilmektedir. Bunlar, ara malı üreten sanayiler arasında yer alan a~aç mobilya ve 

döşem:!J sanayi ve a~aç ve mantar OrUnleri sanayiidir. T .c. Başbakanlık Devlet ista-

tistik Enatitüsü•nün araştırmacıların ve kullanıcıların kısa dönemde imalat Sanayi 

Uratim ve istihdam konusundaki ishkhrini karşılayabilmek amacıyla, "Üç Aylık Sa

nayi Uratim ve E~ilim Anket" lerinden dıJrl~nen bilgileri kullanarak yayınladı~ı, 

Dönemler itibariyle imalat Sanayi İstihdam- Ödem.,ler• Ori!tim- Eğilim Geçici ~ionuç· 

ları'nda, imalat sanayiinin sınıflandırılmasında uluslararası standart sanayi sı

nırlaması kullanılmış ve Orman iJrünleri Sanayii, imalat sanayi içinde 33 sanayi 

grı..p kodu il• "Orman Ürünleri vm mobilya Sanayi" olarak yer almıştır. 33 sanayi 

grup kodlu orman ürünleri ve mobilya eanayii yukarıda da belirtti~imiz gibi, iki 

alt sektör olarak 331 sanayi grup kodlu A~aç va mantar ilrünl~ri Sanayii (Mobilya 

hariç) vo 332 A~aç mobilya va Döşeme Sanayii olarak ayrılmıştır. Ağaç ve mantar ü

rünl;ri sznayii da alt gruplara ayrılarak, 3311 Kereste ve Parke ~anayii, 3312 Am

b~üaj St:ın<lyii. vn 3319 Di~er A~aç va mantar Oronlı!ri olarak sınıflandırılmıştır. A

öaç Mobilya ve Döşeme Sanayii d!!J yinııJ aynı adla 3320 A~aç mobilya ve Döş~rn• ~ana-· 

(20) Haluk ERGiJVEN, "IJlkemiz Mobilya SektörOnıt Bir Bakış", DOnya Gazr!!t!!si, A\:jı;ıç 

!jrünleri :=ki, (j Aralık 198-ij, s. 7. 
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yii alerak daha alt gruba ayrılmıştır (21). 

Orman ürünleri sanayiini gruplandırırsak (22)a 

ı- Bıçkı, parka sanayi, 

2- Ahşap yapı elemanları, do~rama, a~balaj sandı~ı sanayi, 

3- Levha va kaplama, yonga levha, lif levha, kontraplak va har çaşit kapla-

ma sanayi, 

4- Mobilya sanayi, 

5- Ka~ıt sanayi gibi, alt sanayileri iç~rdi~ini görürüz. 

Türkiye'nin orman sanayi Orünlari ürotimi, üç ayrı kat•gorida da~~rlandi

rilmsktedir. Birinci kategoride, k~r~st~ v~ levha sanayi yer almaktadır. Ambalaj 

sandı~ı üretimi de dahil olmak üzere, ker~st~ ve levha sanayi, hammadd~ olarak do~

rudan odunu kullanmakta vs odundan k~r•ste, ambalaj malz~m~si, kaplama, kontraplak, 

yonga levha vs lif levha ürotm~kt~dir. İkinci kategoride yer alan orman ürünlsri 

sanayiinde ise, birinci kategorideki ürünler hammadde olarak kullanılmakta ve baş

ta parke olmak üzere emprenge, mobilya, ahşap prGfabrik işl~nmiş a~aç ürünü hammad

de olarak kullanan:,orman iJrünlııri sanayi olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı 

sıra başka kalem olmak üzare ders al~tleri, müzik alstlari v.b. birçok alanda ah

şap hammadde olarak kullanılmakta ve bu kesim'! de di~er orman üriJnltı~ri sarayii adı 

verilmsktedir. Türkiye'de en eski VII en gelişmiş orman ijrünleri sanayi dalını, kC!!~ 

rsete işleme atölyeleri ile fabrikaları oluşturmuş tur. B unu, a~aç kaplama, mobilya, 

kontraplak, levha ve di~er orman ürünl~ri sanayi dalı izlemekt~dir. 

mobilya imalat $&nayiinin, t1mel girdisi apşap olan bir sektör oldu~unu be

lirtmiştik. Temel girdi üzerine yapılacak açıklamalar, çalışmamızın bu bölümünün 

kapsamı dışında kalmaktadır. Uaha sonraki bölümlerde, mobilya imalatı için t~m•l 

girdi olan ahşap ve di~•r malzemelere de~in•c~~iz. Burada sadece, orman ürünleri 

ve mobilya sanayinin tüm imalat sektörü içindeki yerini ve hangi gelişme çizgisi 

içinde oldu~unu, ayrıntılara girml'!den ana hatları ile açıklamaya çalışaca~ız. 

Orman ürünleri va mobilya sanayinde, 1950 yılında 6 bin civarında işyori 

varken, 1963 yılında 17 bin, 1970 yılında is~ 23 bin civarında işyeri t~spit edil

miştir. 1980 yılında isa bu rakam 33 bindir. D.İ.E'nün 1985 yılı gen•l sanayi ve 

işyeri say ımı V!llrilerins göre, ülkgmizde orman iirünler i sanayi kıapsamında 37 bin 

426 işl!!tm'! bulunmakta ve buralarda 123 bin 993 kişi çalışmaktadır. İçinde bulun

du~umuz yıl itibariyle bu rakamın 50 bin civarında oldu~u tahmin adilmaktedir. 

(21) T .c. BAŞBAKANLIK DEVLı:T İSTATİSTİK EfJSTİTÜSÜ, s. VI. 

( 22) ERGi) VEN 1 s. 7. 
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o.t.E•nıın 198S yılı verilerine göre, yaklaşık 40 bin civarındaki mobilya imalat iş

letmesinin bulundu~u orman rırr;nleri sanayinin %98, 7 1 si k11çi1k ölçekli işletmelerden 

(lO'dan az kişi çalıştıran) ol&.Şturmaktadır. Bu da bize, sektöriln içerisindeki e

sas a~ırlı~ın kilçilk ölçekli işletmelerdan ol&.Ştu~unu göstermektedir. 1992 yılı iti

barıyla, mevcut verilare göre 2S-30 kadar bflyl'lk ölçekli, lS0-160 kadar orta ölçak

li ve geri kalanı da kilçilk ölçekli işletma oldu~u görtllmektedir. Gerek işletme sa

yısı, gerekse işletma sayısındaki artış bakımından orman rırrınleri ve mobilya sana

yindaki kl)çilk ölçekli işletmelerin payı ve oranı, di~er sektörlerdaki ki)çtlk ölçek

li işletmalerin pay va oranlarından. fazladır. Orman ijri)nleri ve mobilya sanayinde, 

kijçtJk ölçekli işletmelerde çalış anı ar ın sayısı, orta va bilytik ölçekli işletmelerde 

çalışanlar seyısından, har zernan yrıksek olm&.Ştur. İmelat sanayinda krlçilk ölçekli 

işletmelarda çalışanlar sayısının, toplan çelışenlar sayısı içindaki payı yıllara 

göre %23 ile %39 arasında da~işirkan, bu oran orman r]riinlari ve mobilya sanayinde 

yine yıllara göre %69 ile %83 arasında de~işmaktadir. 1980 va 198S yıllarında, or

man i}ri)nlari ve mobilya sanayinda, istihdamın %80 1 den daha fazlası, bu sektörde 

reeliyat gösteren kiiçtik ölçekli işletmeler" tarafından sa~! anmıştır (23). 

orman ijrünleri sanayi nretim de~ari açısından, imalat sanayi içinde yer a

lan 34 sanayi arasında s. sırada yer almaktadır. 

D.İ.E 1 ni}n 111988 yılı progran•• verilerine göre 1987 yılı imalat sanayiinin 

i]ratim de~eri yaklaşık 43 trilyon TL. olm~.Ştur. Bunun ı,s trilyon TL 1 sı, a~aç ve 

mantar r)ri]nleri, 8BS milyarı da a~aç mobilya saktörrı tarafından tlretilmiştir. A~aç 

ve mantar i}ri]nleri ı,s trilyon TL tutarındaki rıratim de~arinin yaklışık %63 1 i] (921 

milyar TL' sı) kereste sanayi tarafından yaratılmış tır. 1987 yılında, imalat sana

yiinde yapılan toplam fiziki nratimin %3,9 1 u orman nrı]nleri sanayii tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu oranda hizmetler sektörrJde dahil edildi~inda, Trırkiye 1 nin 

toplam (}retiminin ,&2,4•rınrı oluşturmaktadır. 

1988 yılında gerileyen, 1989 yılında ancak %2 oranında bilyi]yebilen orman rı

rünleri ve mobilya sanayi, 1990 yılında ,&8,1 oranında bilytlme göstererek, sanayinin 

cari fiyatlarla, 1.411 milyar liralık r)retim gerçekleştirdi~! saptanmıştır. Genel• 

likle kiJç1lk ve orta ölçekli işletmelerin egemen oldu~u imalat sanayinde, flretimin 

,&6B'ini özel sektör, %321 sini kamu kurul~.Şları sa~lamıştır. Sanayinin, 1990 yılın

da imalat sanayi içinden aldı~ı pay da %3,7 olarak belirlenmiştir. D.İ.E'nlln 23'f1 

(23) Ömer GUCELİOtLU, mevzuatın Esnaf•Sanatktır ve Krıcıık İşletmalere Maliyeti-An· 

kara Siteler Örnellinde Bir S aha Ar eş tırması, (Ankara: Tilrkiye Esnaf-S anatktır 

ve KiJçilk Sanayi Araştırma Enstitilsil (TES-AP) Yayınları, Noı s, 1992), s. 14. 
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devlete, 76 1 sı özal sektöre ait olmak Ozıre toplam 99 işyarindgn derledi~i bilgi

lere göreJ Oretimin %23 1 0 mobilya, %77'si ise di~er orman OrUnleri eanayiindan 

sa~landı~ı tespit edilmiştir. Orman oronl~ri sanayi içinde özel esktörün payı ~60, 

kamunun payı ise ~,"',40 olDrak belirlenmiş tir. Orr:ıı.ın OrO"tleri senayinda, a~ırlı~ın 

yonga levha va kereste, mobilya da isa yatak odası takımlarında oldu~u belirlenmiş

tır. 

1992 yılınde ise, imalat sanayi üretiminin yaklaşık %4 1 ü orman OrUnleri ve 

mobilya sanayiinde yapılmıştır. Ancak bu saktörün ihracat içindgki payının aynı dü

zeylerde oldu~u görülmamakt'3dir. Toplam imalat sanayi ihracatının içerisindeki a

~eç mobilya ihracatı payı, 1984 yılında %0,5 iken, bu pey 1989 yılında %0,1 dü,müş

tür (24). 1991 yılında geril3yen orman orman ürünleri ve mobilya sanayi Uretimi, 

1992'nin ilk aylarında artmıştır. Oretim artışının yılın ilk Oç aylık döneminde 

%2,6 oranında oldu~u saptanmıştır. D.İ.E 1 nün Uçar aylık dönemler itibariyle düzen

ledi~! üretim endekslerine göre, 1991 yılının ilk Uç aylık dön3minde %10,1 oranın

da gerileme gösteren orman ürünleri ve mobilya sanayi iJretimi, 1992 yılının aynı 

döneminda ~2,6 oranında artış göstermiştir. Endakse göre üretim artışı, devlet iş

letmelerinde %2,7, özel sektör işletmelerinde %2,5 olarak belirlenmiştir. 1992 yı• 

lının ilk üç aylık döneminda elde edilan bu:~retim geçmiş 10 yılın aynı döneminin 

en Ust düzey noktasını göstermektedir. 199ltds isa sektörün yıllık olarak ~6,2 o

ranında üretim kaybı gösterdi~!, üretim kaybının kerest3de %5,5 11, yonga levhe ve 

verzalitte ~A,B'i buldu~u kaydedilmiştir. O.İ.E'na göre 1991 yılında, sektörde ça

lışan 107 işyerinde 2.819 milyar liralık üretim garçeklaşt!rilmiştir. Oratimin 649 

milyar liralık bölümü devlete ait olan 23,2 trilyon 171 liralık bölümü da özel sek

töre ait 84 işyerinden sa~lanmıştır. eu arada Oretimin 1.893 milyar liralık bölOmU

nUn orman ürünleri, 927 rnilyar .. llralık bölOmUnOn da mobilya sanayiindan sa~landı~ı 

saptanmıştır. 

e) U retim ve Kep~si te f~ullanımı 

Mobilya saktörünün büy!lk bir böli.imU, kUçiJk işletm3ler ve atölyelerden 

oluıtu~u için, kurulu kapasite va Ur9tirıı konusunda sa~lıklı bilgi edinmak giJçtür. 

Mevcut verilere göre, 25-30 kada~ büyük ölçekli, 150-160 kadar orta ölçekli, yak-
3 

leşık 4G-50 bin küçük işlqtm'3lerin, toplam üretim kapasiteleri 16-20 milyon m /yıl, 

üretim ise takriben 67 milyon m3 civarındadır. 
Yukarıda b8lirtti~imiz üretim kapasitsl'3ri V'3 liratim miktarıarına ra~men, 

r.ıooilya imalat işlı:ıtm~Jleri tar.ı kopasite il'3 çalışmamaktadırlar. u.i.E 1 nün ara~ıtır-

(2tı) c;f)ct:ı.İD~LU, s. ltı. 
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malarına göre, tam kapasit~ ile çalışmemenın en önemli nadgni, talep yetersizli~i

dir. Talep vetersizli~inden kastedilen, özellikle iç talep yetersizli~idir. işçi

lik, hammadde, mali sorunler ve enerjinin, kapasite kullanım oranı üzerindeki, son 

derece sınırlı görülmektedir. Talep yetersizli~inin an önemli nedeni ise, sektörde 

kullanılan hammadde fiyatlarının sürekli artmasıdır. Mobilya imalatçıları, hemmad

de fiyatlarının dengesiz artışını ister istemez mobilya fiyatlarına yansıtmakta ve 

bu artış üretimi azelttı~ı çibi, alım gücünü de daraltarak sonuçta ortaya talep ye

tersizli~i çıkmaktadır. 

İhracatcı firmaların büyük ço~unlu~u, kendi üretim atölyelerine sahip olma

larına ra~men, iş süreklili~i olmadı~ı için daimi kalifiye eleman istihdam ademe

mektedirler. Bu nedenle, dışarıya fason iş vsrmekt"ldirler. Böylece, kapasitelerini 

çok büyük miktarlare çıkarma yetenekleri mevcut bulunmaktadır. 

Toplam kurulu kapasite tam olarak belirlenmemekle birlikte, bu sektörde ka

pasite kullanım oranları şöyle gerçekleşmiştirs 

mobilya Kapasite Kullanım Tablosu 

Yıl 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Kapasite Kullanım Oranı (%) 
............•..........•••...•......•..•..•.•• 
................................................ 
.•..•.•••••••..•............•......•.••..••.•• 
..•••.•••....•.•..•••.•....•.......•.•......•• 
··········•·····•·•••·•·•·•··········•········ 
..............••.................•..•.•....... 
..•.•.•••.••...••............•..•...••.•.••••. 
·················•••·············•··········•· 

77 

BO 

77 

80 

90 

79,6 

77,3 

78,1 

Mobilya imalat sektörünün kapasitesinin kendi içinda bölümlenmesi de şöyle

dir (25) a 

tııobilya Sanayi Kapasite Tablosu 

imal Edilen Eşya S ektörd3ki Kaoasi te si JfJ.. 
Çamaşır Dolabı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kapı •·•••••••••••••••••••••············•••••••••••• 

sandalye ••••••.......•.•.••••.•.....• • ....... • .... .. 

~atak Odası Takımı ••••••••·•·•••••••••·•••••••••••• 

Yemek Odası Takımı ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40,06 

31,78 

10,34 

3,61 

2,36 

(25) "Üretimde flir flüyüme Bir VOçülme Yaşanıyor", Dünya Gazetesi, frlobilya - Dek o-

rasyon ~ki, Q 1\t"elık 199~ s. ı. 
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Oturma Odası Tekımı •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 9 82 

Duvar Dolabı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,34 

Elbise Uolebı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,15 

masa··············································· 0,28 

Di~~rıeri ••••••••••••·~·••••••••••••••••••••••••••• 7,26 

Toplam ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıoo,oo 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafınden hazırlanan verilere göre, mobilya ima

lat e ektörü talep ve üretim miktarlar ı iee ş öyledir: 

Miktara Bin Adet 

De~era Milyon TL. 

Kaynak: D.P.T 

1986 

miktar De~er 

Talep 10.233 

iJretim 10. 314 

816.640 

825.100 

Miktara Bin Adet 

üe~er: milyon TL. 

Kaynak: D.P.T 

mobilya Talep ve iJrBtim Tablosu 

1987 1988 (Program) 

l!liktar D etjgr 

10.850 

11.064 

868.000 

885.120 

Miktar 

ll. 595 

11.814 

mobilya Talep ve Uratim Tablosu 

De (ler 

927.628 

945.120 

Yıllık Det1• ·. (%) 

~~ 
6.0 6. 9 

6. 8 

1988 Yılı fiyatlarıyla 

Talep 

U retim 

Talep 

mikter 

1989 

Miktar De !:ler 

754.933 

771. 252 

miktara Bin Adet 

Da~erı milyon TL. 

Kaynak: D.P .. T 

1988 Fiyatlarıyla 

1990 

Mikter Del:jer. 

833.180 

839.195 

D.P.T. veriler. ine 

1990 (Tahmini) 

Miktar peı:,er 

Bl 2. 294 

829.095 

1991 (Program) 

mik.t~ Oa!:jer 

867.448 

882.986 

mobilya Talep ve Oretim Tabloeu 

1991 {Tahmini) 1992 (Program) 

Mikta_r_ Q.~er miktar Deöer 

779.600 829.810 

775.000 825.000 

Yıllık Deg. (%) 

.!..22Q .!.2§1. 

7.6 

7.5 

6. B 

6.5 

Yı ll ık D eiJ. (%) 

.!221-. .!.222 
(-) 6. 4 6. 4 

(-)7.6 6. 5 

göre mobilyada 1991 yılında, %6.4 oranında azalma görOlan 

talepta, 1992 yılında ~·6.4 oranında artma, yine 1991 yılında, r-,?.6 oranında ezalma 
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görOlan üretimde de 1992 yılında %6.5 oranında artış öngörOlmOştUr. 

Mobilya imalat sektörOnde tahmini iJrgtim hedefler i şöyledir.: 

!.!.!. 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Tahmini rJretim Hedefleri Tablosu 

············•····•···········•·················· ................................................ 
········································~······· 

···•·············•··············•··············• 
..•.....•.•.•......•..................•.•..••..• 
···············································• 
......•..•......•.•..•.......•.•............•.•• 

b) İstihdam ve Teknolojik Durum 

Tahmini Oretim {Adet) 

ıı. 882.000 

13.156.000 

14.556.000 

16.099.000 

17.813.000 

19.716.000 

21. 830.000 

D.İ.E'nün ölçek büyüklü~ünU işçi sayısına göre belirledi~! 1985 yılı 

verilerine göreı ahşap mmbilya ve döşeme sanayii grubunda 25 vs daha fazla eleman 

istihdam eden işletme sayısı 54'tür. Aynı sayıma göre mobilya sanayinde 10-24 ele

man istihdam eden işletme sayısı 153 olup, 9 ve daha az eleman istihdam edsn iş

letme sayısı ise 15600 1 dür. Ancak 1985 yılından bu yana, özellikle orta va büyük 

ölçekli işletmalerin sayılarında, hem yeni kurulan işletmeler ve hem de bu dönem 

büyüyerek küçük ölçekliktan orta va bllyOk ölç,:ıkli~e geçiş nedeniy1.a orta ve büyük 

ölçekli işletmalerin sayıları va toplam işlstne sayısı içindeki payın önemli ölçü

de arttı~ı tahmin edilmektedir. Yanlızca, l00 1 den fazla işçi çalıştıran işletmele

rin sayısı bile 20'nin üzerindedir. Mobilya imalat sektörü, tahminen 40.000 işye

rinde yaklışık 300.000 kişiyi istihdam etmektedir (26). 

Mobilya imalat sektörü, ekonomik ve ihracat bakımından önemli oldu~u gibi, 

istihdam bakımından da çok önemli bir. yer tutmaktadır. 1991 yılı itibariyle sadece 

küçük işletmgleri dikkate aldı~ımızda, 250 bin ci var ında olan işyerinde 1 milyona 

yakın insan çalışmaktadır. Su 250 bin civarındaki işletma sayısına, mobilya satış 

ma~azalar ı ve mobilya ile ilgili di~sr tüm işl,ltm•ler dahil edilmiş ve dolayısıyla 

içinde bulundu~umuz yıl itibariyle bu rakamın daha da artaca~ı tahmin adilmiktedir 

( 27). 

mobilya imalat ssktöründe kalifiye eleman yetişmamaktodir• çünkij mobilya sa-

(26) Mustafa ÖNCER- Nilüfer ASİL, "Ahşap 1'1 obilya (ndi}strisinde İş Örneklemesi Tek

ni~iyle Kayıp Zamanlar ın B elirlenmgsi", Verimlilik O ergisi, 5. 1992/2, c. 21, 

1992, s. 165. 

(27) GiJc:::Lto11u, s. 14. 



natı, özandirici olmaktan çıkmış ve çorJu kişi dr3 haklı olarak çocu~l.llu bu masla~e 

çırak olarak vermamekt'ldi,... Y~tişmiş olan elemanlarda teknik bilgiV3r in çok zayıf 

olması, Oretimi bir hayli d11-;ıUT'maktadir. ~u arada ş 1..11u da balirtıüim; yeni açılan 

çırak okullar ı bu açı~ı bir ölçOda kapatmaktadır ( 28). 

mesleki e~itim ve teknik bil9iden yoksun atölye eahipl'3~inin, y~ni yetişe

cek çıraklare bir şey veremiyace~i da ortadadır. Oolayıeıyla, kalifiye eleman ye

tiştiremamek, kaliteyi de direkt olarak etkilamaktqdir. 3308 eayılı mseleki E~itim 

Kanunu'nun yurorlü~e girmqsi, sektör(ln ele~an ihtiyacının karşılanması sorununa 

bilyUk ölçüde çözOmlemayi amaçlamaktadır. B u kanun1..11 uygulamadaki amaçlar ını ı geli

şen Olke teknolojisinin kaliteli teknik alemen ihtiyacını karşılamak, dışa açılan 

ülkemiz sanayi bölge ihracatını ea~lamak için rekabet gücOnil arttırarak kalitede 

eleman yetiştirmek, sanayi mamUllarinin maliyetlarini dUşürecak nitalikte alaman 

yetiştirmek, meslek kurslarıyle Ulkamiz n(lfue patlamasınden dolayı do~an işeiz e

lemanlara sanayide istihdam yaratmak için kaliteli eleman yetiştirmak ve çeşitli 

nedanhrla e~itimine ara vermiş çençl'3rin ülke ekonomisine katkısını ea~lamak için 

çıraklık e~itiminin yapıla,..ak birer teknik kaliteli eleman olarak yetişmesini sa~ 

lamak ollŞturur (29). 

Mobilya imalat sektörnnde teknolojik düzey, iş~.ı:;ıt~e ölçeklerine göre de~iş

mektedir. Bnyük işletmeler, teknoloji bakımından AT dHzeyine yakındır. KüçiJk ölçek

li işletm:3lar, genellikle eski teknolojil9ri kullanırken, b1Jyük ölçekli işletm"3lar 

ça~daş teknolojilerla donatılmıştır. Ço~unlukla yurt içinde imal edilan teknoloji

lar kullanılmaktadır. Bu teknolojileq son derece basit yapılı şerit teet9raler, 

planya, rreze, daire testareler v. b. araç geraçlard,,m oluşmaktadır. tl u araç va ge

reçlerin imali sırasında, yabancı ülkelerdeki standartdaki gibi kopya edil~asi, 

TOrkiye'deki eleman ve hammadde özelliklarinin dikkata alınmaması, iş gllcU va ham

madde verimliliklerini olumsuz olarak etkilemektedir. 

~ektörün istihdama dayalı sorunları; kalifiye eleman yatarsizli~i, teknolo

jik de~işmeleri izleyacak eleman yetereizli~i, bi~ usta yada kalfanın ancak 4,5-6 

yıllık bir sürede yatişebilmasi, kurs va e~itim kuruluşlarının yetareizli~i mede

list yetiştirilmem·3sidir. Ayrıca bunlara ilaveten, organizasyonluk ve kijçlik ölçek

li mobilya imalat işletmalerinin da~ınıklı~ı da sektörün belli başlı sorunları a-

(2A) Alaettin YILDIRim, "İzl9nan Yanlış Politikalar", l'llöble, ~. ı, Y. !,(Nisan 

19R$), s. 8. 

\29) Seyfi BAKTIR, "ffiobilya !:;ektör(l;1Un ~orunları", Möble, ~. 4, Y. ı,(Temmuz 1988), 

s. ıo. 
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rasında yer almaktadır. 

mobilya imalat işletm"3lerinin teknolojik eorunları ise şöyledir, makina-d~ 

natım bakımından dışa ba~ımlılık, model Oretemqme, teknolojiyi kullanacak kalifiye 

eleman ystereizli~i, atıl kapasite, teknolojiyi özOmeeyememe ve pazar koşullarına 

uyglll mal Oretememedir. Teknolojik sermayenin düşükln~o, etandart dışı ijretime ne

den olmaktadır. 

c) Pazar, İhracat, İthalat, finansman ve öteki Durumlar 

Mobilya imalat eektörnnün 1987 yılı mobilya ihracatı 19.643.122 d~ 

lar, ithalatı ise 3.919.533 dolardır. 1988 yılı mobilya ihracatı 16.579.054 dolar, 

ithalatı ise 10.141.590 dolardır. 1987 yılında toplam ihracatın %B1'in!, 1988 yı

lında %73•ünü, 1989 yılında ise %6l'ini e~aç mobilyaler oluşturmaktadır. 

mobilya imalat esktörünün 1989 - 1991 yılları ereeı ihracat, ithalat, rakam

ları şöyledira 

m OBİL YA TÜRLERİ 

AHŞAP moBiLYALAR 

METAL M08İLYALA~ 

PLASTİK mAD. MOBİL. 

Dit:E~ rum. f'!OOİL. 

mOSİLVA AKSAm VE PARÇA. 

TOPLAM 

MOBİLYA TiJ~L ERi 

AHŞAP mOBİLVALA~ 

mETAL rnoBİLYALA~ 

PLASTİK rnAD. MOBİL. 

DiCER rnAD. mosiL. 

I\108İL VA AKSAM VE PAR. 

TOPLAm 

ffiOBİLVA TlJRL::ni 

AHŞAP 1\108İL Yt'\LAR 

mOOİL YA İH~ACATIMIZ (1989) 

MİKTAR 

(TON) 

4,414 

1,473 

6 

1,368 

551 

D EtER 

(1000 V>·. 

ı o. 341 

ı, 537 

21 

3,161 

1,376 

7,927 17,001 

MOBİL YA İHRACATimiZ (1990) 

mİKTAR 

(TON) 

3,408 

1,424 

22 

ı ,127 

2,496 

8,519 

MOBiLYA İHPACATIMIZ (1991} 

mj KTAR 

~(TON) 

2,495 

DE CER 

(1000 &') 

9,480 

1,720 

52 

ı, 610 

5,520 

ıs, 722 

DE~ER 

(ıoon '/) 

8' ~)31 

\'ÜZDE 

(%) 

61 

9 

3 

19 

8 

100 

YÜZDE 

<cD 
51 

9 

2 

9 

29 

100 

YÜZDE 

(5f) 

50 
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riETAL mOBİL YALAR 2,036 3,078 18 

PLASTİK mAD. MOBiL. 26 51 2 
DİCER mAD. MOBiL. 772 2,179 13 
fii08İL 't'A AKSAm VE PA"l. ı ,ı56 2,818 ı7 

TOPLAm 6, 53ı 16,693 100 

MOBiLYA İTHALATirniZ (ı989l 

miKTAR OE~ER VOZDE 

1!10BİLYA TURLERİ (TONl (1000 ~ - (~).-
AHŞAP ftlOBİL YALAR 106 902 13 

METAL 1'!108İLVALAR 53 632 9 

PLASTİK fllAD. fi108İL. 40 285 5 

DİCER I!IAD. mOBiL. 290 3,967 59 

mOBiLYA AKSAm VE PA~. 87 922 14 

TOPLAm 581 6, 742 100 

fnOBİL VA iTHALATI!TIIZ .u~~Ql 

fllİKTAR DE CER VOZDE 

m 08İLYA Tii~U:Ri (TONl (1000 ~ !~l 
AHiAP 1!10BİLVALAR ı' 220 9,465 34 

mETAL mOBİLVALAR 545 3,955 16 

PLASTİK 1\'IAD. MOEİL. 219 ı ,497 7 

DİCER MAD. mOBİL. 905 6,645 27 

fii08İLVA AKSAM VE PAR. 504 3,533 16 

TOPLAm 3,489 24,709 ıoo 

mOBiLYA İTHALATimiZ (1991) 

miKTAR DE CEP. Y0ZDE 

moBiLYA TiJRLEP. İ (TONl (1000 cJ) (fal 
AHŞAP fllDBİLVALAR 1,222 6,419 25 

mETAL fllOBİLYALAR 3ı9 2,368 9 

PLASTİK MOBiLYALAR 151 ı,002 4 

oiCER mAo. mooiL. 938 8,895 34 

1!10BİLVA AKSAm VE PAR. 1,436 7,341 28 

TOPLAm 4,033 26,584 100 
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0LKELERE GÖRE AUiAP P!OOİLYA İTHALATIP!IZ 

1989 1990 1991 
mİKTAR DEl! ER MİKTAR DEl:! ER MİKTA~ DE CEP 

OLK~LER (TON) (1000 tl (TON) (1000 1> (TON) (1000 ii 
AllilAN YA 41 232 198 1,903 216 ı, 230 
A.E.D. ı 24 190 734 185 736 
(RANSA 13 74 4 34 22 515 
HONG KONG o o 14 26 5 lll 
İNGİLTERE 2 50 33 260 37 Bl 
İSVEÇ o o 5 14 ıs 141 
İTALYA 42 462 689 4,722 576 3,397 
DİCER OLK. 7 60 87 772 66 208 

TOPLAm 106 902 1,220 8,465 1,122 6,419 

0LKELERE GÖRE AH~AP moBiLYA İHRACATitrıiZ 

1989 1990 1991 

tn!KTAR Ot:: CER miKTAR DE CER MİKTAR DEC:E:R 
U LKELER {TON) {1000 ~} {TON) {1000 il {TON) {1000 :ll 
ALt!IANYA 649 1,079 634 1,095 249 888 
ABU-DHABİ 97 384 132 389 122 419 
fRANSA 44 259 35 177 67 553 
HONt; KONG o o 2 121 3 171 
IRAK 238 630 180 612 o o 
lNGİL TE~E: 28 135 23 117 60 448 
K. K. T. C 322 604 357 1,008 200 545 
İSVEÇ 17 73 36 120 40 119 
JAPONYA 84 547 12 324 6 107 
KATAR 218 496 202 669 172 560 
KUVEYT 182 692 136 450 180 856 

LiBYA 685 2,039 405 1,373 230 740 
RUSYA rm. A9 230 290 999 252 884 

SUUDİ ARAR. 1,487 2, 351 845 1,462 725 1,266 

DİCER OLK. 272 822 119 564 189 775 

TOPLAM 4, 412 ı o, 341 3,408 9,480 2,495 8,331 

Yukarıda verdi~imiz bilgilerden de anlaşıld~ı gibi 1990 yılına göre, 1991 

yılında ds~er itibariyle sadece metal va di~er modellerdan mobilya ihracatımızda 
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artış görijlmektedir. Ahşap mobilya ihracatımızda 7:.12, mobilya aksam ve parcaların

da ise %49 ezalma meydana gelmiştir. Toplam 1990 yılı mobilya ihracatımız ise 

18.270.000 dolardan 199l'de 16.439.000 dolara diJşmüştiJr. 

Günümüzde ithal mobilya piyasasında canlılık yaşanırken, iç talepte meydana 

gelen daralmayle karşı karşıya kalan sektör, ihracata yöneldi!;jinde, kalite ve tek

noloji sorunuyla kar~ıleşmakte ve ihracatta da fazla bir varlık gösteramemektedir. 

Çünkü kalite ve teknoloji konularında, AT ülkelerinin önde oldukları bilinmektedi~ 

Türk mobilya sanayi, dı~ pazarlardan sonra iç pazarda da yabancı işletmele

rin rekabetiyle zorlanmaya başlamıştır. Bol miktarda İtalyan, Alman, fransız ve 

A.B.D. mobilyaları piyasaya girerken, sanayi r,20'lere varan üretim düşüeüyle müca

dele etmektedir. Bu nedenle, ihracat da gid3rek azalmaktadır. Türkiye'de üretilen 

hammaddelerin dOnya standartlarının gerisinde olması, büyük çapta iJretim yapan iş

letmelerde işçilik paylarının giderek yükselmesi, pahelılığıda beraberinde getir

mektedir. Bu da ihracatta zorlanmalara yol açmaktadır. Ayrıca ihracat maliyetleri

nin, paketleme, iç kere taşıma ve uluslararası nakliyat maliyetlerinin ~20'den da

ha fazla arttı~ını da söyleyebiliriz. İşletm~ler, Türkiye Orman İşletmeleri'nin 

saptadı~ı bölgeden ihaleler yoluyla se~lanan to~ru~un kereste, kontraplak, sunta, 

lif levha'ya dönüşümüne dek oluşan maliyetlere işçilik, işletme, nakliye ve yan 

giderleri aklernekte ve maliyetleri old~ça y0ks~lm9kt~dir. ~ir de bu maliyetlere 

ek olarak, ihracat maliyatleri eklenince, maliyetler daha da yükselmektqdir. 

orman ürünleri potansiyeli 2Q-30 milyon metreküp yuvarlek a~aç olarak he

saplenmışken, üretim bunun l/3 1 ü kadardır. 

!lretimin çok az bir kısmı ihracata yönlendirilm'3kte, yeni modeller gelişti

rilmeyip, model olarak imalat büyük oranda teklitçili~e dayanmakta ~e.ihracat, ma

liyatlerin yükeekli~i, kalite, stil farkı ve pazar bilgisi ekeikli~i gibi neden

lerle gelişememektsdir. İç pazara yönlandirilen üretimin ihracata kaydırılması sek

tör ve ülke çıkarları açısından gerekli görülmektgdir. Bu nedenle ds, ihracat ma

liyetlerindeki yüksekli~in va ihracatın fetAnilan düzeya ulaşmasını engelleyen ne

denleri ortadan kaldırarak gerekli önlemler hemen alınmalıdır. 

İhracat maliyetlerindeki bu y'iksekli~in i:1'ılenabilmesi arnaçıyle şöyle bir 

yöntem uygulanabilir; dış ülkelerde, o ülkenin pazarlama ve servis kuruluşlarıyle 

ortak montaj atölyeleri kurarak, mobilyanın demonte (montaj edilmemiş) bir ş '3kilde 

ihraç etmek ve parçeları orada toplayarak monte etmek, boya ve vernik işlerini yap

mak gibi bir organizasyon planlanabilir. Böylece, çok yüksok olan nakliye va amba

laj maliyetlerinde ön9mli ölçüde tasarruf ea~lanması olanaklı olacaktır. Ayrıca, 

sektör giderlerinin fiyat vg kalite giderlerinin dünya standartlarına ulaştırılma-



sı, istikrarlı bir üretiMin yapılması V3 devl9tin sektöre uyguladı~ı tgşviklerin 

arttırılması gerekmektedir. Çünkü orman ürünleri eanayine, 1992 yılının ilk 5 ay

lık döneminda varilen yatırım teşvik belga1ari, geçen yılın aynı dön3mine göre 

%83 oranında azalmıştır. 1991 yılının aynı döneminde veril3n 27 adet teşvik bel

gesinde 198 milyar liralık yatırım yapılaca~ı, 1992'nin aynı döneminde ise bu ra

kamın 33 milyara dOştü~ü görülm3ktedir. 

mobilya ihracatınde Türkiye'nin en önemli pazarını vs sn fazla döviz ea~la

nan ülkeyi Almanya oluşturmaktadır. Körfez ülkelerinden; Irak, Kuveyt, Suud! Ara

bbtan ve Ketl'\ı.-, AT, İsrail, A.B.D., Yugoslavya, Güney Kore, ~ıong-Kong, Libya, A

vusturya, Kuzey Kıbrıs, Abu-Dhabi, rranea, İngiltere, Rusya Fedarasyonu ve İeveç, 

Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tutan di~er ülkeleri oluşturmaktadır. 

Dünya mobilya ihracatında en b~yük payı, AT ülkeleri almaktadır. Bu ülkeler 

içinde iee en büyük payı %25 ile İtalya alırken, bunu, Almanya ve Danimarka izle

mektedir. 

1989 yılı verilerine göre, fabrikaeyan mobilya üretimi pazar payı %20'dir. 

mobilya imalat işletmalerinin finansman ve öteki sorunlarını şöyle de~er

lendirebilirizı 

mobilya imalat işletmeleri, finansal ihtiyaçlarını kendi özkaynakları, teş

vikler ve Türkiye Halk Bankası • nın plasmanını karşıladı~ı ve Eenaf Kefalet Koope

ratiflerince verilen krediler ile karşılama yoluna gitmektedir. fakat Halk Bankası 

kredileri, artan talep nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, mevduata vorilen 

yüksek faizler, para maliyetini arttırarak, kr~di faizl~rinin yüksek düzeylere çık

masına neden olm~tur. Mobilya imalat işletmelerin~ veril~n kredilerin yetersiz ve 

faizlerin yOksak oluşu, maliyeta de yanuyarak maliyetleri yükMltmekte ve, k~r 

marjını düşOrmektedir. Sektörd8 maliy!3tl'9rin yükeakli(ji yanında, ayrıca hammadde 

fiyatlarının yOksakli~i, çek, sen'9t ve borç ödemalerinde ve iş genişletme ve yatı

rımlarda belli bir oranda durgunlu~un yaşandı~ı görOlmektedir. Mobilya imalat iş

letmeleri için, makina ve hammadde alımında v~ya di1jer (işletme earmayaei, iş ge

nişletme, yatırım v.b.) durumlarda daha düşOk faizli VA yeterli miktarda kredi ve

rilmesi, dışarıdan ithal edilecek ça~ımıza uygun makinalardan gümrük indiriıiıine_ gi

dilmesi, bu durgunluk döneminde, sektör için oldukça bilyük önem taşımaktadır. 

Türkiye mobilya imalat sanayinde yer alen büyDk ölçekli işl9tm>3lcırde, bir 

araştırma- geliştirme böliJmü bulunmaktadır. Bu bölüm işletm-üarda araştırma ve ge

liştirme faaliyetlerini yapmakta, yeni dizaynlar yani modeller geliştirmekte ya da 

müşterilerden gelen istekleri sari Vf!l saÇjlıklı bir biçimde saptayarak, müşteri 

zevkhrine uygun ür{jn tiplGI'i galiştirm'3ktn VS diljer bir takım ( fuarlara katılma ı 

katalog hazırlama v. b.) çalışmalar, yaparak i9letmcJy,J hi zm,3t v-JrmJkbdir. Orta öl-



çekli işletm~lerde ise, gen~lde araştırma- geliştirme bölümü bulunmamakla birlikte, 

bu işi yürütmek amacıyla birkaç kişi görevlendirm3kte ya da başka bir işi yapan 

kişilere (kişiye) araştırma- geliştirme işi ek olarak V9rilm'lktedir. fakat araş

tırma- geliştirme faaliyeti açısından, bu da tam bir varimiilik ea~lamamaktadır. 

Olkemizdeki mobilya sektöründe, g~rekli yardımı görmsden, t9knik g9lişmal~rden ya

rarlanmadan, kısıtlı keşullar altında imalat yapan kOçük ölç,kli mobilya imalat 

işletmelerinde, imalatçılı~ın büyük bir bölilmü taklitçili~e dayanmaktadır. 

Eme~in, yaratıcılı~ın ve orjinalli~in bir de~eri olan patent ya da telif 

hakkı unsurunun henüz mobilya imalat e~ktörüne girm~di~i görülm~ktadir. bu patent 

ve telif haklarının bir an önce güvanc9ye ba~lanması ve hak eden tararıara ve ki

şilere verilm9si gerekmaktedir. 

Harrınadde kalitesinin düş üklü~il, standart dış ı üretim, girdi i thal!, üretim 

maliyetlarinin yüksekli~i, seri'üretim maliyetlerinin yüks~kli~i, seri üretimin az

lı~ı, stratejik çalışma, küçük sanayi sitelerinin yetarsizli~i, araştırmacı ele

man eksikli~i, araştırma enstitüsünün kurulmamış olması, bu sektörde karşılaşılan 

öteki sorunları oluşturmaktadır. Ayrıca, bu sektörün işletme sermayesi yetersizli

~i içersinde bUlundu~u da, bir gerç~k olarak karşımızda durmaktadır. 

3. Türkiye- A.E.T. İlişkileri Açısından Mobilya imalat İşletmalerinin 

Önemi 

~ıllarca katı gümrük duvarlarının koruması altında gelişmesini sürdürmUş 

bir ülke sanayinin, kısa sayılabilecek bir sürede, dışa açılmasının bazı sorunlar 

yaratması do~aldır. Serbest pazar politikalarının sonucu olarak iç ve dış pazarda 

rekabet, fiyat- kalite istikrarı, ekonomik ür.3tim hacmi gibi sorunlar, sanayicimi

zin karşısına h.i:.ç de alışık olmadı~ı biçim ve boyutlarda çıkmıştır. Bu gibi durum

larda, tutarlı politikaların olı.Şturulması ve g'!rakli önlemlerin alınabilmesi için, 

öncelikle kendi potansiyelimizin güçlü ve zayıf yönlerini en iyi şekilde de~erle

m3miz g~rekir. {30). 

Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlü~ünde, kamu, özel saktör y~tkilil9ri 

ve bilim adamları ile birlikte oluşturulan, Türk Sanayinin AT sanayii Karşısında 

Rekabet imkanları Orman rlrünleri ~anayii Özel ihtisas Komisyonu, orman nrünl2ri 

sektörü açısından kurUlu kapasit9, teknoloji, kereste kullanım oranları, di~eır 

faktörl~rle ilişkileri, AT ülkeleriyl~ olan ilişkiler, üçüncü ülkelerle olan iliş

kileri inceleyerek, fiyat analizlı:ıri yapmış ve tnm bu inc'3lema sonuçlarını bir ra-

(30) Bülent KOBU, "imalat SanayJmizde Kalite Anlayışı", İstanbul ~anayi Odası 0'31"

qisi, S. 250, V. 21, (15 Aralık 198§), e. 22. 
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porda toplamıiltır. Orr.ıan Ornnl .... ri ~anayii ÖZ9l İhtleae f:omieyonu Reporu'nda, btly1Jk 

kapasiteli mobilya üretici firmalarda uygulanmakta olan teknolojinin, AT Ulkeleri 

eeviyesin~ y6kın oldu~u, mobilya eanayiinin finansman eorunun olmadı~ı, kalit'!!li 

mamUl Uretmek için y~t~rli.bilgi birikimi bulundu~u, yetişmiş eleman açısınden iş

ı eri aksatacak bir sorunun is•l görülm'!!dHJi b3lirtil'3rek, "mobilya e ektörünün dış 

rekabete d~yanabilmesinin ancak mobilya girdilerinin gümrükeUz ithali il'!! mUr.ıkUn" 

olabilece~i vurgulanmış tır. A~aç mobilyalarda giJmrUk indirimine, kısa dön9mds ve 

kedemeli olarak gidilmesi ön~rilmiştir. Yarı mamUl işl~yen eanayiy~ 5 eenelik ge

çiş eUresi tanınması, buna karşılık, nihai mamUllerde süreyi daha da uzun tutarak, 

prefabrik elemanlar ve mobilyelara 1995'e kadar bir geçiş sUresi tanınması öneril

miştir, r.obilya imalatında ön~mli olan ekeesuarların ithalinin iee, 3 yıl gibi kı

sa sürede gümrük muafiyatine kavuşması iet~nMiştir. ~obi!ya imalat eektörünUn, AT'

e Oyelikt'!n önce 11 gerekli önlemler in" alınması halinde, AT •ın rekabetinden ol um5u2 

yönde etkilonmiyec,!~i, ayrıca önemle .. vurgulanmıştır. 

terekli önlemlerin alınması konusunda nasıl bir yol izlenm~si g~rekti~ine 

vs hangi konularda ne tür önlemlerin alınaca~ına ve mobilya imalat eektörUnün kar

şı karşıya kaldı~ı sorunları, n~dsnl~ri ile de~inm!k daha yararlı olacaktır. 

ncbilya imalat sektörünün iç ve dış pazardaki rekabet gücünü arttırmak, mo

bilyanın rahatlık içersinde kullanılma~ını sa~lamak, ancak iyi bir tasarımla baş

layıp, belli bir kalite ve standarda göre Oretim yapmakle olanaklıdır. Avrupa'de 

bazı Ulkeler .. bu konuya ilişkin antropometrik araştırmalarla !n5en ölçülerini be

lirleyerek, mobilya tasarımı ve Uretimini bu ölçü ve özellikl~re uygun olarak ge

liştirmişlerdir. 'Türkiye'de de bu tür araştırmaların yapılması büyük ön~m taşımak

tadır ( 31). 

Sanayil~miş batı Olkel~rd~, mobilyaya standartıaşma getiril~rek, kalite ve 

performans b~lirlenmiştir. Bunun kontrolUnU de; çe~itli dayanıklılık ve denge test

leri uyguleyarak sa~lamışl~rdır. Türkiy" 1 de de, TOrk S tandartlar ı EnstitüeiJ• nün, 

mobilya standartlarının b~lirl~nm~sin~ iıişkin çalışmaları devam etm~kt~dir. Ancak 

belirlen9cek standartıara uygun mobilya ür~tim!, batı Olk~lerince g~liştirilmiş 

dayanıklılık ve d~ng~ t~stlori uygulanarak yapılabilir. Öt~ yandan kalit~ çok ö

namli olup, üretimd~ ön plana çıkmaktadıt'. l:l ugijn Türkiye' d" hiç bir mobilyacı, 

nattıi":ı rınl için 10 yıl garantilidir gibi bir savda bulunmamaktc~dır. Oysa IH Uye

si ülkd9rda ürııtici bir işl<3tm'3, mobilya eotın alana 20 yıllık bir garanti b~lge-

( 31) AL TINOK, s. 24. 
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ei v~rebilm,kt~dir. Mobilya sektöründe standartlaşMa, ilqili tüm tarafların yara

rına olacaktır. Standartıaşma il~ ilgili çalışmalar; ~rgonornik, kalite, fonksiyo

nel, ekonomik bir mobilya ür,timi için gerç"lkten zorun~_udur. Plobilya dışında, kul

lanılan gid~rlere de standartlArın getirilm~si, büyük yararlar se~layacaktır. Bu 

standartların oluşturulmasında, Devletin öncülük etm~si ve ilgili tUm sektörün g&

rüşleri alınarak belirlenm'Jsi gerekm!!tktedir. iJlka olarak bu ttır çalışmaları, hız

landırmamız gerekm~ktedir. AT'na girobilmemiz için, Türk mobilya imalatçılarının 

ça~daş dizayn, kaliteli üretim ve dayanıklılık garantisin~ eon derec~ önem verme

leri gerekmektedir (32). 

Son yıllarda fabrikaeyan mobilyaya artan tal~p, teknoloji kullanımı da ba

rab!trinde getirec,ktir. B u bir zorlfll ul uk haline g!!lmiştir. ~ektörün da~ınık yapı

e ının, sermaye ve mali olanaklar, nit~likli işgücO olanakla~ının verimsizleşmaya 

neden oldu~u görülm~ktedir. Hammadde fiyatlarındaki hareketlilik, belli bir ölçi~ 

d• finansman zorlukları da buna eklandi~inde, kalite ve talep faktörlerini olumsuz 

yönde etkilemekt~ ve sektörün sa~lıklı bir yapıya kavuşmasını eng•llemekt~dir. Ham

madda üreticisi firmaların uygulayacakları istikrarlı fiyat politikaları, tOm s~k

törtın maliyet yapısını olumlu yönd~ ~tkil~yec~ktir. ~ektöre dahil bireyl~rin belli 

gruplar altında toplayarak güçltı kılınmaları, yardımlaşma ortamının yaratılması, 

serbest piyasa koşullarının getirdi~i bazı olumeuz faktörleri en az düz~ye indirme 

olanaklarının araştırılmaeı ve eüreklili~i bulunan, satılabilir, kaliteli tırünle

rin üretimini olanak sat)layan teşvik unsurlerının yaratılması gar.,km!!kt"ldir ( 33). 

TOrkiye AT 1na tam Oye olarak katıldı~ında, yapılan anlaşma ve protokol çer

çevesinde toplulUk Oyaleriyle gijmrük birli~i yoluna gid~c.,ktir. Ttırkiye, topluluk 

ortak politikaeı gare~i, toplulu~un OçüncU Olkehre karşı uyguladı~ı gümrük tari

felerine uyacak, bunun sonucu toplulUk çıkışı sanayi tırünlerin•ı 

1- GümrOk Vergileri, 

2- Eş Etkili Vergiler, 

3- Miktar Kısıtlaması ve bunu-ı gibi koruyucu önlemler uygulamayacaktır. It

halatta da dilşOk gümrOk tarifesi uygulanaca~ından, tiJm eanayi Urünleri daha fazla 

dış rekabet ile karşı karşıya kalacaktır. Mobilya imalat işletm:d'!ri, tüm bu fak

törl·3ri gözönüne alarak hareket etmelidirlar. Çünkü bu konuda, mobilya imalat iş-

(32) Ramazan ÖZEN - mustafa AL TINOK, "Oturma l'lobilyalar ında K ali tey i Belirleyan 

mukevemat ve Oi!ngo Testl'3ri", Standart, s. 340, V. 29,(Nisan 199~ s. 22. 

(33) Azmi İNCE, ••organizasyon, Sektörün Rekab"t Cücünü Arttır ır", DDnya Gaz-:ıt'!lsi, 

A~aç i]rünleri ::ki, (7 Aralık 19B'V, s. 3. 
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latm'31.,rina, ön!!mli görev V'i sorumluluklar dl.Jşm'!ktedir. 

4. TOrk -Alman Teknik Danışmanlık Projesi 

TOrk - Alman Teknik Danışmanlık Projesi, TtJrkiy' V!! Almanya HUkOm•tıe

ri'nin ortak Teknik İşbirli~i ProJ!tsi olu:ı, projenin amacı, Türkiye•d>Jki Küçük ve 

orta Olçakli ~anayi İşletmsıerinin performanslarını iyileştirerek, ekonomik, t~k

nolojik ve mali gelişmıüı~re uyum göstermderinıe yardımcı olmak oluşturur. 

İlk proje çalışmaları 1984 yılında; Kastamonu, Isparta va Burdur ill!!rinda 

başlamıştır. Bu amaçla 1985 vs 1989 yıllarında Türk - Alman Teknik İşbirli~i ila, 

Kastamonu ve Isparta illerind3 birer "T!!knik Danışmanlık merkezi" kurulmuştur. Çs

şitli ça~daş araç ve gereçlerle donatılan msrkezlerde, uzmanlarca; Danışmanlık, E

~itim V9 Teknik Servis hizm3tl~ri verilmiftir. Bu m~rkezlerd~ki proje çalışmaları, 

halen etkin bir biçimde sürmgktedir. İlk proje çalışmalarının olumlu sonuçlar v~r

mesi üzerine, 1990 yılında Eekiş~hir ve Konya illgri de proje kapsamına alınarak, 

faaliyet alanı; Ankara, Eskişehir, Konya, Kastamonu ve Isparta olarak baş bölgeye 

yayılmıştır. İlk aşamada personel temini, yer temini, büro düzenleme, donanım v.b. 

çalışmalar yanındeJ e~iÜm, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı tetkik gezilari 

gibi etkinlikler e dııı yer V!H' H miş tir. B u faaliyethrin, proj'!nin ikinci aşamasında 

daha da galiştirilarek; yani araç, gereç ve ekipmanlarla dast~kl~nip daha güçlü ve 

etkin hala getirilmasi sa~lanacaktır. 

Eskişehir ffi11rkitzi, l000 1 d!ln fazla a~aç işleri işletmesi bulunan, Eskişahir 

a~aç işleri saktörünü desteklemek üzere kurulmuştur. Eskişehir mobilya eanayiinde 

7.000 kişi çalışmakta va bütün Türkiye'ye, burada imal edilan oturma odası, yatak 

odası va yemek odası takımları gönderilmektedir. Türkiye'nin di~er bölgelerind8 

ça~daş teknolojiye dayalı yeni işletmelerin açılması satış rakamlarının düşmesine 

neden olmLŞtur. Eskişehir merkezi Eskiş'!hir marangozler odası ile birlikh Eskişa

hirde kurulmuştur. Eskiş!!hir bölgesind9ki mobilyacılık ve marangozluk işhtm~l~ri; 

•~itim faaliyetleri, teknoloji trasferi v~ s~rvis işletm9leri ile d~stekl3nmakte 

ve işletmelerin performanslarının iyileştirilm~si ea~lanmaktadır. Proje çalışmala

rı ila, haliha~ırdaki işyerinin korunması v• y8ni işy~rlerinin açılması amaçlan

maktadır. Yerli kaynaklardan ea~lanan a~aç hammadd~sind~n elde edilen malzsmeyle 

çalışan işletmelerin performansları arttırılarak, bölgenin ekonomik ve sosyal ya

pısınında geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Aşa~ıda b~lirtilen Proje etkinlikl~ri ile işletmaler dest~klenmektedir (3~! 

(34) TÜRK - ALMAN TEI<NİK DAIHŞrılAf~LIK li1ERKEZİ, Türk - Alman T "!!knik Danışmanlık Pro

i~si El KitapçıL\ı, (Eekişahirs Baksan Sanayi Sibsi Sosyal Tt1siahri, 

07.10.1992) s. ı. 

-------------------------
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- Geliştirmaa İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı fuar, işl8tme va e~itim ku

ruluşları ziyaretlerinin organizasyonu ve parasal desteklgme yapılmaktadır. Avru

pa meslek kuruluşları ile işbirli~i yapılması deetak).•mmekt9dir. Almanya 'ya yapı

lan 3, Türkiye'de yapılan 2 fuar ziyaretin9 toplam 124 işlqtmeci katılmıştır. A

~aç işleri 8ektörünün el;jitim va kontrol kuruluşları, bu çarçevada gınilmiş ve Köln 

marangozlar Derne~i ile işbirli<;ji kurulmuştur. 

- EQitimı Teknik ekonomik kursların düzenlenmad, esminar organizasyonla

rı ve teknoloji transferi yapılması gibi konularda hizmet verilmektedir. Şimdiye 

dek 500 saatlik 25 kurs yapılmış ve bu kurslara 600ıden fazla işlatmeci katılmış

tır. Düzenlenen 2 eeminere ise 124 işletmeci katılmıştır. 

• Danısmanlıkı İşletmelereı her türlü teknik ve ekonomik konularda, yeni 

işletmelerin planlanması, yatırım giderleri ile ekonomiklik hesaplarının yapılma

sı ve kurulu işletmelerin reorganizasyonu, makina yerleşim ve iş akışı planları

nın hazırlanması, gerekli makinaların belirlenmesi ve kapasite hesapları gibi ko

nularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Teknik ve ekonomik konularda, 160 ba

şarılı danışmanlık hizmeti verilmiş, 6 işletma planlanmış va uygulamada desteklan

miş tir. 

- Bilgi Edinme Kaynaklarının ~aölanmasıa Uluslararası d9rgilerin temini, 

mesleki kütüphane hizmAtleri ve kuruluşlara yani teknoloji va yeni malzama konu

larında bilgi verilmesi gibi konularda enformasyon hizmeti varilm3ktadir.Projede 

bir mesleki kütüphane kurulmuş ve işletml3lerin hizmgtine açılmıştır. nıesJeki kitap 

va dergiler burada incelenmekte ve yabancı dergilerden tercüme yapılmaktadır. 

- Teknik Servis: Ha1sas bıçak ve tastera bilenmesi ve tamir!, a~aç kurutma 

fırını ve organizasyonu, servis hizmetleri, bilgisayar destekli servis hizmetleri 

gibi konularda hizmet verilmektedir. 

II- moolLYA imALAT işLnrnELERİNDE ORETİm 

mobilya üretimiJ tasarımdan üretimin son safhası olan montaja kadar ki aşama• 

larda çok tekni_k konuları ve ayrıntıları içermekt9dir. Çünkü mobilya, bileşim ola

rak birden çok elemanın çeşitli biçim ve yöntemlerle birleştirilmesiyle oluşan ay

rıca bir takım niteliklar ve işlevler kazanan bir yapı bütUnüdOr {3~. Bu nedenle 

çalışmamızın bu bölümünde mobilya üretimi va özellikleri anlatılırken, çok teknik 

konulara ve ayrıntılara girmeden, genel olarak mobiJ.ya üretimi ve özelliklarine 

det;jinecdğiz. 

(35) ÖZEN - ALTINOK, s. 23. 
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A- r~obilya fJretirrdnin Tenımı 

ı. Mobilya Uratiminde •~ullanılan Hammadde ve Malzer:ıeler 

BildiQimiz gibi mobilya üretiminde ana hammadde ve malzama olarak a~aç 

malzeme kullanılmaktadır. A~aç malzemenin yanında ayrıca metal ve plastik esaslı 

malzemeler de kullanılmaktadır. fakat, a~aç malzeme de~işik renk ve görünüşe sa

hip olması, ısıyı az iletmesi nedaniyle dokunuldu~unda sıcak ve so~uk hissi ver

memesi, ısı kaybının az olması nedeniyle ısıtma masraflarının az olr:ıası, el ve ma

kinalarda kolayca işlenebilmasi, çivi, vida ve tutkal ila kolayca birleştirilebil

mesi, çarpma esnasında az gürültü çıkarması, özgül a~ırlı~ının düşük olmasına ra~ 

men, diraneinin yükesk olması, bina içindeki rutubet oranına ba~lı kalmaksızın yü

zeyinde rutubet yo~unlaşmaması, üretim ve taşımasının kolay ve ekonomik olması, 

çeşitli ytlzey işlemleri ila dış hava koşullarına dayanıklılı~ının arttır.ıHsbilmesi 

gibi nitelikler nedeniyle öteki malzemelere ye~ tutulmaktadır (36). 

Mobilya üretmek amacıyla a~aç malzemeleri belirli kriterlere göre işleyerek, 

ürün haline dönüşmesini sa~layan makinalara, A~aç İşleme f:lakinaları denir. A~aç İş

leme Makinalarıı işlenen ana harnmadda olarak a~aç malzemenin kullanıldı~ı orman Q.-· 

rünleri endüstrisinde, gerek yarı mamül ve gerekes mamül üretiminde, direkt ya da 

endirekt olarak kullanılan, malzamanin çeşitli biçimlerde, biçimini de~iştirmek 

(taleşlı- talaşsız), ayırmak, birleştirmek, fiziksel ve mekanik niteliklerini de

~iştirrnek, kondüsyonlamak, taşıma gibi işlemlerin bir ya da bir kaçını makinayı o

luşturan bir ya da daha fazla üneti yardımıyla yerine getirilen elle_, yarı otooatik 

ye da tmı otematik olar~ kumanda ·edilebilen makinaler eler ek tanırrılenmaktedır (37). 

Mobilya yapımında kullanılan ve ana hammaddeyi oll.şturan a~aç malzemenin ya

nı sıra, kullanılan öteki hammadde ve malzemeleri de gözönünde tutarak, mobilya 

yapımında kullanılan hammadde ve malzemeler i ş öyle sınıflandırebiliriz {38). 

a) İşl·3nrn'3miş Hammadde ve Malzemeler, 

b) Yarı İşlenmiş Hammadde ve malzemeler, 

(36) Ahmet •:uRTO~LU, "Do~ramacılıkta Kullanılan A~aç riıalzam-3de Aranılan Özellik~. 

ler", r.löbJ.e, S. 14, 1990, s. 24. 

(37) Ahmet KURTO~LU, "Orman !lrünleri EndUstrisi !Jlkemizde Vetsrince Tanınmıyor", 

Dünya Gazetesi, (22 Ekim 1991), s. 4. 

(38) Ahmet ARSLAN, l"lalzorn,J Seçimi v.:ı Maliyet Hesabı, Türkiye Halk Bonkaaı A.~. Fon 

Kredileri r~üdijrlü~ll Tarafından !~üçük Sanayi İşlotmalerin9 Danışmanlık Hizmeti 

Projesi çarçevesinde hazırlattırılan kitapçık, (Ankara: ADI< O Ltd. ~- ti., 7) 1 

s. 6. 



c) Hazır Hammadde vs fılalz.3m'3ler, 

d) Yardımcı Malzamaler, 

e) Işlenmamis Hammadde va rnaızam~ler 

Gerçekte yer yüzünde, do~al olarak bulunan a~aç, mingral, kil gibi 

maddalerdir. fakat uygulamada, mobilya imalat işletmelarinde kullanılan işlenma

miş hammadde ve malzemeyi e~aç oluŞturur. 

A~aç, mobilya endüstrisinin esas, ana hammadde malzı'lmesini olLJiıturur. fllo

bilya endüstrisinde, masif ve kaplema olarak çok çeşitli e~aç türleri kullanılmak

tadır. A~aç malzama kullanımında, de~işen moda koşulları ue ye~ tutulan malzemenin 

piyasada fazla miktarda bulunmaması ya da sa~lanmaeında güçlOklerls karşılaşılmaeı 

durumlarında, zamanla da~işiklikler görülmekt8dir. Şöyle ki, yurdumuzda ilk önce

leri bol miktarda bulunan Karaa~aç, mobilya üretiminda kullanılmış, daha sonraları 

yatarince bulunmaması nedeniyle; Do~u kayını, Ceviz, Kızılai;;jaç, meşe, Dışbudak, 

Kestane, Akçaa~aç, Ihlamur v.b. e~aç tUrleri kullanımına gidilmiştir. Genel olarak 

yapraklı a~aç türlerinin mobilya aretiminde kullanımı, i~ne yapraklı a~aç tOrleri

ne oranla oldukça fazladır. Son yıllarda özellikle İskandinav ülkelerinde Ruetik 

mobilya üretiminde Ladin ve Çem türleri kullanılmaya başlanmış ve ülkemizde de ib

reli türler ça~deş va klasik çeşitli mobilya üretiminde ye~ tutulmaya başlanmıştır. 

mobilya endüstrisi, masif mobilya üretimine ilk önceleri hemmadde olarak giren e

~zç malzeme, daha eanraları yarı mamüllerin üretimi ile da oldukçe yaygın kullanım 

alanı bulmuıtur. Bu endüstrideki g3lişmgler, e~açlarden keplerna Uratimini ge:r:çekl~ş· 

tirmiş va kaplamalı mobilyaların üretilmesine başlanmıştır. Kaliteli mobilyalardaı 

Karaa~aç, m eş e, Ceviz gibi yapraklı e~aç türleri yeg tutulmaktadır. Genellikle i~ 

ne yapraklı a~aç vs bazı yapraklı a~aç türleriı Keyın, Kavak astar kaplama olarak 

daha yaygın kullanım bUlmaktadır. Genellikle iskelet gerektiren mobilya modelleri

nin üretimindel kayın, kereste kUllanımı ye~ tutUl~aktadır. İ~ns yapraklı a~açlar

dan çam va ladin ise fazla direnç gerektirmeyen konstrükeiyonlarda kullanılmakta

dır. Son yıllerde bütün Avrupa ülkelerinde oldu~u gibi, mobilya üretiminde de de

nizaşırı Olke a~aç türleri kUllanımı da yaygınlık kazanmaktadır. Oeniz~şırı a~aç 

türlerinin mobilyacılıkta kullanılması, günün moda koşullarına ba~lı olarak de~iş

mekte ve özellikle H. Amerika naunu, Sapelli, :Jipo, Kosipo, Tiama, Khaya gibi Af

rika meunu türlGri ile Makora, Dibetou, Zebrano, rııutenye, Eioire, Tik, Avodire a

ranan dgnizoşırı a~aç türleridir (39). 

(39) "rlobilya Endüstrisinda Önt3mli AtJaç Türleri", nlöbla, S. 10, Y. 1, Q5 r:ıayıs 

1989- 15 Haziran 1980, s. 35. 
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P~aç Piyesadaı yuvzrlak a~aç, tomruk, direk, yuvarlak saıayi odunu, sırık, 

çubuk, kereste, parça, yanlar ı alınmış kereste, y cnl ar ı alınmamış kereste, e ula

ma {yapraklı), aynalı kereste, te~et kereste, çıta, tahta, lata, kordon, kiriş ve 

azman olarak bulunurl 

b) Yerı İşlenmiş H ammedda ve malzemeler 

Kullanım amaçlarına uygun olarak, belli ölçü ve biçimde üretilmişı kont

raplak, yonga levha, formika, kaplana gibi hammadde ve malzemelerdir. Bu malze

meler tekrar işlenerek, mobilya yepımında kullanılerak ürün haline getirilirler. 

Şimdi yerı işlenmiş hanmadde ve malzemelerin türlerini kısaca belirtelimi 

ba- Aöac Kaplamas Ekonomik ve dekoratif yüzeyler elde etmek amacıyla, e~aç

ları elde edilerek, özel ( ucuz ve az çalış an) tablaler üzerine yapıştırılan, ka

lınlı~ı 0,5 mm. ila 1,2 mm. erasındaki ince a~aç levhalara denir. A~aç kaplamaler 

aşa~ıdaki gibi sınıflandırılmaktadıra 

i• Elde edildi~i a~acın çeşidine göreı meşe, Ceviz, Kayın ve Maun kaplama 

biçiminde, 

ii· Elde ediliş yöntemine göreı Biçme, Sayma ve Dilme Kaplama biçiminde, 

iii- A~açtan elde edildi~! kısma göre: Cövde ve kOtük kaplaması, kö.k kapla

ması ve ur kaplama biçiminde, 

iv- Kullanıldıkları yere göre: llstar ve yilzastar kaplama biçiminde, 

v- Görünüş va kalite özelliklerine göreı I., II., III., sınıf kaplama bi-

çiminde, 

vi• Damar görüntüsOna göreı rrize, desenli ve karışık desenli kaplama biçi• 

mi nde. 

bb• Kontreplaklera Genellikle belirld uzunluk ve çapteki tomruklardan soy

ma (özel olarak biçme ve dilme) yöntemiyle elde edilen kaplama levhaların lifleri

nin birbirine dikey gelecek biçimde 3,5,7, ••••• gibi tek sayıda üst üste yapıştı

rılmasıyla elde edilen a~aç kaplamalara kontraplak denir. 

Kontraplaklar aşa~ıdaki gibi sınıflandırılmaktadıra 

i- Kullanım yerine göreı Genel anaçlı ve yapı kontraplakları olarak, 

ii- A~aç çeşidine görea Kayın, çam, kavak, !edin, köknar ve kızıla~aç 

kontreıplak olarak, 

iii- Levha kat sayısına göreı 3, 5, 7, ve 9 katlı kontreıplak olarak, 

iv- Tutkalın sa~ladı~ı dayanıma göre: Kapalı yerde normal hava rutubetine 

dayanıklı kontraplak, kapalı yerde suya dayanıklı kontraplak ve açık hava etkisi

ne dayanıklı kontraplak olarak, 

v- Görr;nilş ve özelli~ine göreı ı. kalite (yilzeyler tanaman kusursuz), Il. 

____________________________________________________________ _. 



kalite (y0Z•3yler az kusurlu), III. kalite (yüzeylerde kusur 5ayısı fazla), IV. 

kalite (yüzeylerde kusur sayısı çok fazla) olarak. 

be- Kontratablaları A~açın çalışmasını va biçim da~iştirmesini önlemek a

macıyla, köra~acın iki yüzüne lifleri köra~aç._liflerine dik gelecek şekilde astar 

kaplama yapıştırılarak elde edilen tablalara kontratabla denir. Kontratablalar da 

eşe~ıdaki gibi aınıflandırılabilira 

i· Kullanış yarlerine göreı Emprenye edilmem.i,ş ve emprenye edilmiş kontra

tablalar olarak, 

ii- Tutkalın aa~ladı~ı dayanıma göre: Kapalı yerde normal hava rutubetine 

dayanıklı kontratablalar, kapalı yerde suya karşı dayanıklı kontratablalar, açık 

hava etkisine karşı belli bir sora ~ayanıklı kontratablalar va açıkta euya karşı 

dayanıklı kontratablalar olarak, 

iii- Kat sayısına görea 3, 5, ve çok katlı (7 ve 9 gibi) kontratablalar ola-

rak, 

iv- Orta tabakanın (köra~acın) yapılışına göreı Köra~acı yana yapıştırılmış 

çıtalardan oluşan kontratablalar, köra~acı yanyana aralızsız olarak dizilmiş ve 

yapıştırılmamış çıtalardan oluşan kontratablalar, köra~acı soyularak elde edilen 

kaplamaların şeritler halinda kesilip yanyana yapıştırılması ile oluşan kontratab

lalar olarak, 

v- Yüzeylerin görünüş özelliklerine göre: Genel amaçlar için kullanılan 

kontratablalarınJ 3 katlı (yüzeyleri astar olanları iki sınıfa), 5 ve daha çok 

katlı olanları da 4 kalite sınıfına ayrılarak eınıflandırılmaktadır. 

bd- Odlfllifi Levhalara Odunlifi levhaları, odunlaşmış liflerin do~al yapı

sına ve kaçeleşma özellikle~indan yararlanılarak ya da yapıştırıcı maddeler ila

vesi ile biçimlandirilmesi sonucu elde edilen levhalardır. Liflerin elde edilme

sindaı kereste, kontraplak, şeker kamışı, mısır sapı gibi bitkil3rin lifleri de 

kullanılmaktadır. Birim hacim a~ırlıklarına göreJ yumuşak odunlifi levhalar, or

tasert odunli fi levhalar va sert odlllli fi levhalar olarak sınıfbndırılmaktadır. 

be- Yonga Levhaları (Suntalar)a Yonga levhaları, odun ya da odunlaşmış mad

delerin kuru yongelerının sentetik reçine tutkalı ile karıştırılıp belli bir sı

caklıkta preslenmesiyle elde edilir. Yonga levhaları,·yatık yongalı ve dik yonge

lı olarak iki farklı biçimde üretilirler ve düz sunta, Oç katlı sunta, delikli 

sunta, papelli sunta ve kaplamalı eunta gibi çeşitleri vardır. 

Yong~ levhaları, birim m3 ağırlı~ına göre: Itafit ve orta ağırlıkta lev

halar olarak, 

Yatık yongalı levhalar, kalınlı~ındaki yapıya göreı Oir katlı levhalar vs 
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katları belirsiz levhalar olarak, 

~atık yongalı levhalar, yüzey kalitesina göreı Zımparalanmış va zımpara

lanmamış olarak eınıflandırılmaktadır. 

bf-SI.Iltalam 1 Yonga ya da talaş plakasının {jzerine renk ya da desen gere

ci ile fenol veya malamin reçineei (şeffaf overlay ka~ıdı) yapıştırılmış plakalar

dır. Kontratabla ve kontratabaka üzerine renk ya da det!Sen gereel ile fenol reçine

ei kaplanmış suntalam benzeri plakelar yapıldı~ı bilinmektedir. Desen gereel üze

rine malamin reçinesi yapıştırılmış euntalam, yüzey kalitesi bakımından formika, 

kaplanmış sunta kalitesindedir. Bir yüzü des~nli, di~ar yüzü düz (genellikle be

yaz) renkte üretilen suntalam yanında, yonga levhaların yüzeyi boyanıp fırınlanma• 

sı ve üzerine reçine tabakası preelenmesiyle düz renkli euntalam elde edilmekte

dir. Piyasada 16, 19, 22 mm. kalınlıkta, 205 cm. genişlikte ve 280 cm. uzunlukta 

bulunmaktadır. 

bg= m.o.r.ı ingilizce orta yo~unlukta lif ıevha kelimslerin~n baş harfleri 

ile anılan, Amerika'da geliştirilm4ş ~ir:yapsy tahta levhadır. Dayanıklı a~aç par

çaları liflanerek, tutkal, parafin ve çeşitli tuzlardan oluşan katkı maddeleri ile 

pret!Slenerek yapılan M.o.r., masif tahtanın tüm özelliklerine cevap vermektedir. 

Piyasada, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 35, 38 mm. kalınlıklarda, 

183X366 cm. genişlik ve uzunlu~unda bulunmaktadır. 

bh- Verzalita Belli kalınlık ve ölçülerde üretilen, yüzü de~işik desen ve 

renklerde, nama dayanıklı tahta levhadır. 

bı• ~apay Recineli Plaka ve Levhalar (formika)a 0,9 ile 1,5 mm. arasında de

gişen kalınlıklarda, yapay reçine arndirilmiş ka~ıtların fenol ve malamin reçineei 

kullanılarak, üst üste sıcak preslerde sıkıştırılmasından elde edilmiş plakalara 

formika denir. formikelar, de~işik renk ve desenlerde bulunur ve serttir, kesici 

a~ızları çabuk köreltir. Dekor katmanı arasına çok ince alOminyumdan hazırlanmış 

metal levha bulunan formikalar, ısıya daha dayanıklıdır. Dış tesirlere karşı da• 

yanıklı olan formika, piyasada genellikle, 130 X 250 cm. boyutlarda bulunur. 

bi- Poliester Reçineli Levhalara 0,6 - 0,8 mm. kalınlı~ında, 120 cm. enin

de ve 50 metre boyunda levhalar biçiminde ya da tablaların cumbalarına yapıştırıl

mak amacıyla dar bant şeklinde piyasad~ bulunan poliseter reçingli levhalar, dolgu 

katmanını oluşturan ka~ıt üzerine dekor katmanı bulunan ve dolgu katmanı, astar 

katmanı, dekort katmanı ve üst katmandan oluşmuş bir biçimde üretilm8ktedir. Bu 

levhalar, bir tabla üzerine ya da kalınlıklara yapıştırılarak kullanılır. 

bj- Plastik Kaplamalara Selüloz, pamuk, naylon ve cam dokuları reçine emdi

ril9rek, ısı ve basınç altında üretilir. ~ert ve eRi;jlam, fakat kırılgandır. ~ ıcaöcı, 
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alkola ve suya karşı dayanıklıd.ır. Plastik kaplamaler piyasada, ke:l.ınl.ı~ı o, 25-1,5 

mm., genişli~i 90 cm. olanlar.ın.ın uzunlu~u 90, 180, 240 ve 360 cm., genişli~i 150 

cm. olanlar ise 120, 180, 240, 360 cm. uzunlukta, de~işik marka ve renklerde bulu

nurlar. 

c) Haz.ır Hemmadde ve malzemeler 

UzerinQe hiçbir işlem yap.ılmadan, do~rudan do~ruya piyasadan elın.ıp yerine 

tak.ılan pim, kilit, kulp, ayna, cooı, menteşe, papuç, yedek parça, boya, vernik, 

tutkal ve yap.ıştır.ıcılar ve tekerlek gibi malzemelerdir. 

c~ Tutkal ve Vapıştırıc.ıları mobilya rıretiminde, hammadde ve malzemelerin 

birbirine yap.ışt.ır .ılmas.ında kullan.ılan tutkal ve yap.ışt.ırıc.ılar, malzemenin sa~looı 

ve kal.ıc.ı biçimde yap.ışt.ırma, işçili~i, silresi ve yilzayierde verdi~i sonuçlar aç.ı

s.ından önemli bir malzemedir. Gli]ten tutkalı (sıcak tutkal), Kezein tutkah (so• 

~uk tutkal), Plastik tutkal, Kaurit tutkal.ı, malamin • tormaldehit tutkalı, Bezo

sin - tormaldehit yapay reçine tutkal.ı, Kauçuk yap.ıştırıcı (kontak tutkal) ~ Yllk• 

aek sıcaklıkta ergiyen masiflema tutkalı ve Epoksit reçine tutkalı gibi çeşitleri 

bulunmaktad.ır. 

cb- AQac Vidalars A~aç parçaları, birbirine söklllebilir ya da a~aç parçaya 

metal malzeme ba~lamaya yarayan, ucu burgulu metal malzameye a~aç vidası denir. A

~~ç vidaları, genel olarak dilz, mercimek ve yuvarlak başlı olarak yapılır ve ayr.ı

ca anahtar başlı tri fon vidalar da kullanılır. 

cc- Çivilerı İki a~aç parçay.ı birbirine ba~lemaya yarayan, ucu sivri, başlı 

veya başe.ız metal malzemelere çivi denir. Kal.ınl.ıklar.ına, başlı başs.ız oluşlar.ına 

ve kullan.ıldıklar.ı yer~ere göreı tel çiviler (başlı, başs.ız), can çivileri, inşa

at çivileri, döşeme çivileri, çatal çiviler ve özel çiviler olarak s.ınıfland.ırıla- · 

bilir. 

cd- mentaşalerı mobilya i}retiminde, kap.ı, kapak, bölflm gibi yerlerin aç.ılıp 

kapanmas.ı ya da di~er bir deyişle hareketlilik özelli~i kazanabilmesi amac.ıyla 

kullanılan metal malzemelerdir. Oi]Z yapraklı menteşeler, piyano (boy) menteşeler, 

profil menteşeler, esrmen menteşeler, çift kapak menteşeleri, paravan menteşeleri, 

çarpma kap.ı mentaşaleri ve milli (pimli) mentaşeler olarak çeşitleri bulunmakta-

dır. 

ce- Kilitlerı mobilya ııretiminde, açma, kapama, kilitlema gibi işlevleri 

yerine getirmek amacıyla kullanılan metal malzemelerdir. Kilitlerı asma kilitler, 

bindirme (kapazlama) kilitleri, arkadan gömme kilitlar, ispanyolet kilitler, siir

me ve stor kapak kilitleri, silrme cam kilitıeri, sandık, bavul ve çanta kilitleri, 

bina, oda kapısı kilitleri, silindir gövdeli kilitler, özel kilitler gibi çeşitle-
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re ayrılmakta ve bu kilitler için anahtar a~ızları bulunmaktadır. 

cf- Di~er H azır H ammadde ve f!lalzemelera Di~r hazır hammadde ve malzame

ler ise, mobilya ilretiminde kullanılan, metal ya da a~aç kulplar, mobilyaların ayak

larına takın tekerlek ve papuçlar, pimler, ayna ve camlar, çeşitli renk ve özallik

teki boya va kimyevi maddeler (tiner, sertleştiriciler), sair katkı malzemeleri ve 

yedek parçalar gibi malzemelerdir. 

d) Yardımcı Malzameler 

Yardımcı malzemeler grubunda ise, daha ziyade, mobilyanın rızarinde bu

lunmayan, fakat ilretim için gerekli olan ilstr]pil, makine ya~ı, bant, zımpara, fırça, 

zımpara taşı, e~e, törpil, matkap ucu, torna vida, pense, cetvel, mengene va benzeri 

kOçtık alet ve mal zemalerdir. 

2. Kurutma 

A~aç malzeme, bünyesinde taşıdı~ı çeşitli nitelikleri nedeniyle öteki bir

çok do~al malzameye ve gnnrımrız teknolojisiyle birlikte gelişen birçok yapay mal

zameye göre hal~ rıstilnlilklerini koruyan bir yapıya sahiptir. A~aç malzameye bu 

rıstrınl(Jkleri kazandıran niteliklerin başında, hafifli~i ve bu hafifli~ine ra~men 

dayanımının yrıksek oluşu gelir. Kolay işlenmesi, esnekli~i, yalıtkanlı~ı, renk ve 

desen grızelli~i, çivilemeye, tutkallamaya yatkınlı~ı, boyama ve cilalamaya uygun 

olması, ince plakalar haline getirilebilmesi, liflerine ayrılabilmesi ve kırılma

dan önce ses çıkartması da öteki flstrın nitelikleridir. Bu ilstilnlnklerinin yanı sı

ra, a~aç malzemenin bazı sakıncalı yönleri de vardır. Bunların en başında, bitki

sel ve hayvansel zararlılar tarafından kolayca tahrip edilebilmesi, yabancı olma

sı, dış çevrelerden kolayca etkilenerek şekil de~iştirmesi gelir. Ancak bu sakın

calar tamamen kaldırılamazsa bile, bazı fiziksel, kimyasal ve teknik önlemlerle 

bflyilk oranda önlenebilmektedir. 

A~aç mal~eme içinde bulundu~u atmosferik ortamdan nem alabilece~i gibi, şa

yet bu ortamdan daha fazla nemli ise bilnyesinden bu ortama nem de verebilir. Homo• 

jan bir yapıya sahip olmedı~ı için de, atmosferik ortandan etkilenmesi farklılık 

gösterir. Bu stkilenma ahşapta, "çalışma" olarak nitelenen, genellikle boyut ve.IJi

çim de~işmesi şeklinde ortaya çıkar. Boyut de~iştirmesi, ahşebın sakıncalı özellik .. 

lerinden biridir. Çilnkil boyutlardaki bu de~işme, liflere parelel, radyal ve yıllık 

halkalara te~et yönlerde, farklı oldu~undc::n gerilmeler olmakta ve bu gerilmeler de 

çatlama, çarpılma, birleşme yerlerinin açılıp kapanması gibi istenmeyen durunlara 

yol açmaktadır. Özellikle mobilya haline getirilmiş ahşapteki boyut de~işikli~i, 

mobilyanın kclitesini olumsuz yönde etkiledi~inden, elınacak teknik önlemlerle bu 

sakıncaların önrıne miimkrın oldut;ju kadc:r geçilmelidir. Bu teknik önlemlerden birisi 
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de "kurutma"'dır. 

A~aç malzeMenin içerisinde bulunan va kullanma amacı için uygun ol~~yan 

fazla euyun dışarı atılmasına 11 kurutma" denir. A~aç ormandan kesildikten eonra, 

gövdesi içersinde bulunan fazla miktardaki eu, bazı kullanış yerleri dışında hiç

bir yarar sal;jlcımadı~ı gibi birçok eakıncayı da beraberinde getirir. ~:urutulmi.Jil a

~aç rnalzsmanin isa, işlenması kolaylaşır, tutkalla ea~lam ba~lantı kurar, çivi v~ 

vida tutma kebiliyeti yüks3lir, kolay zımparalanır, boya vs cilayı iyi kabul eder 

ve e~ırlıi;jı ezalarak taşımeda kolaylık ve tasarruf ea1;jlsr (40). Ayrıca kurutma ile, 

bir işin uzun ömürlü olması, deforme olmaması, çürümemsei, çatlamamaeı va geçmele

rinin ea~lıklı kalabilmesi ea~lanmış olur. KurutulmLŞ malzeme, kurutulmamış malza

meye oranla, çevresindeki iklim de~işikli~inden daha az etkilenmaktedir. 

Lif doygunlul;ju rutubet derecesinin sl tında higroskopik bölgeyi oluşturan 

%0 ile %30 nem dereceleri arasında rutubı;ıtin azalması ile a~aç malzemenin eleetik

lik özalli~i, direnci, sertli~i, aşınmaya karşı direnci artar. Ayrıca kurutma ile 

ısı iletkenli~i azalmokt~~ elektri~i izole etme yetene~i de artmaktadır (41). 

Bazı kullanış yerlsrin-3 göre, a~aç mal zem-:ıde bulunması g'3r 1ken nem do3rece

leri şöylediq bahçe mobilyası için %12- 16, dış pencere ve kapıliır için %12- 'ı5s 

soba ile ısıtılan yerler için mobilyalarda %10 .. 12, kgloriferle eürekli ıeıtılan 

yerler için mobilyalarda %6 - 10 1 parkalerde % 6 - 8 1 kaplama V~ kontraplak için 

~6 - B, yonga levha için %7-8, lif levha için %5 - 7'dir. Genel bir rakam varrnek 

gere~irse, mobilya üratimindg kullanılan a~acın nem oranının %9 ile 10 arasında en 

ideal oldu~u belirtilmektedir. 

A~aç malzemenin kurutulmasında kullanılan yöntemleriı Kimyas~ü l<urutma, me

kanik Kurutma va Termik Kurutma olmak üzere Oç grup altında toplamak olasıdır. Oy

sa, bunlardan uygulamada yanlız termik kurutma yönt~m1eri önemlidir vs kullanıl

maktadır. Termik kurutma yöntemleri, do~al kurutma ve toknik kurutma olarak iki 

gruba ayrılmakt8dır (42). 

Do~al kurutma yöntemlerinde, e~aç malz~me dış kurutma faktörleri bakımın

dan uygun bir yerde, tekni~in~ uygun biçimde ietif edilmekte v~ kurutma, dış ku-

(40) Erol KUTAY, 11A~aç malzsmgnin Kurutulmaınnın İhracatteki Önami", Dünya Gazete

si, (27 tıayıs 199,V, s. 5. 

(41) "A~acın Kurutulması", Möble, s. 11, Y. ı, (15 Haziran 1989- 15 Tm;ımuz 198~ 

s. ıı. 

(42) Ramazan ~:AfiTAY 1 
11A~aç Sanayi !Jrünleri İhracatında ~:urutmanın Önsmi 11 , İstanbul 

Sen<.ıyi Od.~ı~ı~_j~~gisi, ~:. ?.SO, Y. 21, (ıs /\ralık 198§), s. 31. 



rutma faktörlerine herhangi bir teknik mUdahale yapmaksızın do~aı olarak m3 ydana 

gelmektedir. Böylece, do~al kurutmanın sonunda, a~aç malzemenin kuruluk derecesi, 

bulundu~u ortamın iklim kQiullarına göre oluşmaktadır. 

Teknik kurutma, özel olarak yapılan a~aç kurutma fırınlarında uygulanabil

mektedir. Su fırınlarda dış kurutma faktörleri dedi~imiz; sıcaklık, nisbi nem vs 

hava hareketi kontrol altına alınıp işlenildi~i gibi ayarlanabilmekt!ldir. Böylece, 

kurutulacak a~aç malzem~nin özsllikl~ri, kurutmanın amacı ve kurutmada kalite is

tekleri dikkat~ alınarak, gerekli derec~dg ve istenil~n eonuç n~mine kadar kurut

ma yapılabilmektedir. Aslında kullanılan teknikler nsd9niyle "Sun•i Kurutma'' ola

rak de~il, "Teknik Kurutma" olarak ifade edilmekt~dir. 

Yöntem olarak do~al kurutmanın, ekonomik yönden büyük yararı vardır. Açıkta, 

do~al koşullarda kurutma, uzun zaman almakta hem de ist~nilen nem derecesine kadar 

kurutma mümkün olmamaktadır. Do~al kurutma eür~si, birkaç aydan birkaç yıla kadar 

sürebilmektedir. Bu süre içersinde, hı:!r tijrlü anormal hava koşullarının zararlı et

kileri, mantar ve böceklarin saldırılarına açık bulunmakta ve böylec~ çürüme, renk 

kusurları, çatlama va form de~işiklikl~ri oluşmaktadır. Ayrıca bu uzun zaman süre

si, hem işletme sermayesinin ba~lanmasına naden olmakta ve dolayısıyla k~r oranı 

düşmekte, hem de depo yeri pasif olarak kalmakta V3 maliyeti yükselmektedir. 

B u nedenle a~aç mal zemsnin,. kurutulmasında, t~knik kurutma yöntemi uygulan

maktadır. Teknik kurutma ile, do~al kurutmanın yukarıda eıraladı~ımız sakıncalı 

yönleri ortadan kaldırabilmektsdir. Aynı zamanda, t~knik kurutma ile a~aç malzama, 

istenilen nem derecesine kadar kısa süred~ kurutulabilec~~i için kCrlılık v~ kul

lanma yeri açısından birtakım yararlar sa~lanmaktadır. 

3. mobilya Oretimi 

Günümüzde mobilyalar, mobilyanın üretildi~! hammadde ve malzerneye göre 

ya da mobilyayı oluşturan hammadde ve malz~m9ye (mobilya bileşiml~rine) göre; le~ 

ha, masif, kontra, çerçev3 ve karma bil~imli mobilyalar olmak üzere baş gruba ay

rılmaktadır. Biz çalışmamazda sadece levha bil~imli mobilyalar ile masif bileşim

li mobilyaları ele alarak mobilya ijretimini anlatmaya çalışaca~ız. 

masif mobilya yapımında esas hammadde olarak ahşap, yani sart a~aç kulla

nılmakta ve klasik ya da ça~daş oturma odası, yam,~k odası takımı, e:;andalye, koltukı 

orta masası gibi masif mobilyalar üretilmektedir. Kutu mobilya,dolap mobilya, lev

ha mobilya ya da kaplamalı modüler mobilya olarak nit8l9nan mobilya yapımında ise 

ana hammadde olarak levha (sunta, suntalam v.b.) kullanılmakta v~ daha çok yatak 

odası takımları, kütüphane, masa, sehpa, lambri V8 di~8r kutu mobilya tUrleri i~e-
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tilrn!ktedir. 

Mobilya, t9knoloji işl'!ml'!r V'! ç~şitli aşamalar sonunda ijr':3tilir. Mobilya 

Uratiminin ilk eşemasını tasarım olt.Şturur. Tasarım,. Araştırma - G9liştirm'! UölO

mUnc8 ya da ~odel G9liştirma Bölümünca ya da bu bölümlgrin bulunmadı~ı işl~tm9l'!r

de, taearım yapmak üzere görevlandirilmiş tasarımcı ve teknieyenlerce yapılmakta

dır,. 

rtobilya tesarımcıeı, tasarım el9manlarını (biçim, ölç9k, oran, ritim, renk, 

doku) mobilya taearım ilkeleri {d~nga, devamlılık, hakimiy9t) ışı~ı altında birleş

tirerek, bir birlik oluşturmakto V3 mobilyayı tasarlamaktadır. Zaten işlevsel bir 

mobilya Oretmek için tasarımcının amacını, hedeflenen ihtiyaçlara yön9lik taearım 

etkenlerine bir bütün olarak yaklaşıp, bunları bir uyum içinde mobilya üzerinde 

birleştirmek oluşturur. Dolayısıyla mobilya tasarımu teknoloji, or jinallik, es

tetik, ekonomiklik va fonksiyonellik gibi tasarım etkenlerinin bir birleşimidir. 

TsknolojiJ mobilya va yapı elemanlarının üretim tekniklerinin en gelişmiş olanla

rı ile üretilmesini ifade eder. Orjinallik; mobilyanın taklit olmayıp, daha önce 

Uratilmiş olanlarla karşılaştırıldı~ında, yeni olmasını ifade ~der. Estetikı in

sanların be~enisini kazanacak niteliklere sahip olmasıdır. fonksiyonellik ise:, 

mobilyanın, yer aldı~ı mekanda, kendisindan beklenen amaçları noksansız yerine ge

tirmssini ifade ader ~43). 

ronkeiyonellik, estetik, orjinallik ve teknolojik gibi etk8nlera göre ta

sarlanan mobilyanın, fiziki bir varlı~ı oluşturabilm3si, gs~ekli hammadde ve mal

zamglerdan mevcut teknoloji ila üretilmesine ba~lıdır. Daha do~rusu, teknolojiei

ni vs buna ba~lı olarak kullandı~ı hammadde ve malzamale~i gözönünde bulundurarak 

mobilya tesarımında bulunmaları gerekir. 

Tasarım; bulma, planlama, konstrüksiyonunu belirleme, çizme ve şekillandir

ma işlemlerini içerir. Başarılı bir tasarım çevraya yararlı bir ürün katmasına 

karşılık, başarısız bir tasarım, aynı çevreye cnarılması zor va kaldırılması ola

naksız zararlar verir vs de~erli kaynakların kaybqdilmesine yol açar. ÇUnkU, ta

sarlanan her mobilya çok sayıda üretilecgktir. Olaya bu açıdan bakıldı~ında, ta

sarımın va tesarımcının önemi apaçık ortaya çıkmaktadır~ Bu nedenle mobilya Ura

tim işletmelerinde bir tasarımcının mutlaka istihdam edilmasi g3rakir (44). 

{43) Ahmet KURTOCLU - fikret EVCİ, "mobilya Tasarımı", İstanbul flnivf3reit8si Or

man Fakültesi Deroisi, Sori B, S. 4, C. 38, 1989, s. 49. 

(44) ~LTINOK, s. 24. 
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Tasarımcılar ve tekniısyenler gibi Araştırma - Geliştirme böliimü elemanları, 

kataloglar, fuarlar ya da mobilya ila ilgili di~ar ygrlerden aldıkları bilgilere 

kendi yetenek va yaratıcılıklarını da katarak, yukarıda belirtti~imiz tasarım et

kenler! do~rultusunda mobilyayı tasarlarlar. Bunun yanında, genellikle uygulamada, 

işletmeye sipariş veren müşt8rilerin istekleri do~rultusunda mobilya tasarlanmak

tadır. Tasarımları gerçekleştirilan mobilyaların önce ön projelP.ri çizilmekte, da

ha sonra ön projeleri çizilan mobilyalardan üretilmesi düşünülenlerin ölçülerinin, 

biçiminin va öteki tüm niteliklarinin belirtildi~! "Yapım Pasimleri" çizilmekte

dir. Yapım resmine ilişkin bir örnek, (EK 2) 1 de sunulmuştur. 

Canellikle tasarlanıp projelandirilen ve ölçülerine göre yapım resimleri ç~ 

zilen mobilyalar için bir numune çalışması yapılmaktadır. Projesine ve yapım res

mine göre üretilen numune mobilya üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak, mobilya

nın aksayan ve eksik yönleri varsa bunlar belirlenmektedir. Mobilyanın aksayan ve 

eksik yönleri giderilip mobilya gereksinimlere tam yanıt verecek bir biçima geti

rildi~inde, seri üretime geçilmektedir. Bu ~rada sipariş veren müşteri ila işlet

ma arasında, bir iş in hangi koşullara göre yapılaca~ını belirleyen bir "S özleşme" 

yapılmaktadır. Sipariş elmadan standart üretim yapan işletmeler sözleşme yapmaz

lar. Bir sözleşme örne!:ji, (EK 1 3) 'de sunulmuştur. 

Tüm bu aşamalarden eonre, üretilecek mobilyelara ilişkin "Malzeme Listele

ri", "0retim - l':laliyet formu" va bu belgelare göre diJzenlenecek "İş Emri Formu" 

düzenlenir. Tüm bu form ve listeler, planlama bölümünca ya da bu bölümün bulun

madıldı işletmelerde, bu iş ile görevli elemanlarca düzenJ.enir. Planlama Böllimü, 

Araştırma - Geliştirma BölümO'ndan aldı~ı projelere ve yapım resimlerine dayana

rak üretilecek mobilyaların malzeme list8lerini hazırlar. malzeme listeleri ha

zırlanan mobilyaların maliyetlarinin bulunması, siparişe ilişkin gerekli bilgile

rin elde edilmesi, malzeme girdi ve çıktılarının kaydedilm9si ve envanterlerinin 

tutulması için, üretim - maliyet formunun düzenlenmesi gerekmektedir. Planlama 

bölümü daha sonra bu iki belgeye dayanarak, iş Emri Formunu düzenleyerek üreti

min yapıldı~ı atölyeye yollar ve böylece üretimi başlatmış olmaktadır. malzeme 

listesi, üretim - maliyet formu ve iş 8mri formuna ilişkin birer örnek (EK' 4), 

(EK' 5) , ve (EK' 6) 'da sunulmuş tur. 

Büyük işletmaler ile bazı orta ölçekli işletmelarda mobilya üretimi, iş

letmenin atölyelerinde yani , levha kesme, kaplema ve yüzey işlemleri v.b. ayrı 

atölyelerde gerçekl~tirilmekte, montajı ise daha son~a yapılmaktadır. Oysa küçük 

ölçekli va öteki ölçekli mobilya işletmglerinde, mobilya üretimi bölüm bölüm ola

rak yapılmayıp toplu olarak ve tnm işleml<Jr bir a:ada yepılarak gerçekleştirilir. 

·r·,·, 



Kutu nobilya Or at imi, atölyanin tabla hattında yapılmaktadır .. Planlama bö

lümijnün hazırladı~ı iş emri V3 hammadde ve malz<Jme kGeim listal.3rin·3 göre tabla 

hattında bulunan levha kesme bölümü, mobilya· üretiminde kullanılacak olaı malze

menin (levha ~untanın) istenilen ölçülarin3 göre ya kaba ll cm. fazla) olarak ya 

da net ölçülerine göre kesimini yapar. resim işleminden sonra, kalınlıkları fark

lı çıkan levhalar ın kalınlık kontrolü ve yüzeyler inin düzgijn olu:ı olmadıÇlını kon

rol edilir. Çünkü kalınlıkları ferlı çıkan levhaların preslenm3sl, yüzeylarinin 

zımparalanması ve dolgu zımparalama işlemi sa~lıklı olarak yapılamaz. Kalınlıkle

rı farklı ve yüzeyleri prüzlü çıkan levhaların yüzeylerinin kaplamaya (press) ha

zırlanması için, zımparalanması gerekmektedir. Kesim işleminden sonra yapılan bu 

işleme, "kalibrasyon" denilmekt9dir. Daha sonra bazı durumlarda kaplama yapılmaya

cak olan levhalara, ultraviyole mactlllama işlemi uygulanır. Kalibreden g>3len le~ .. 

halar önce ince zımpara (180 - 220 kum) ile zımparalanır ve daha sonra silindir 
3 

yardımı ile yüzeylere şeffaf macun (100 - 110 gr/m ) sürülür. 

Daha sonraki aşamada ise, kalibreden gelen levhalar, kaplama ya da lamine 

denilen türde a~aç kaplama ile kaplanmak {jzgre önce tutkallema işlemine tabi tır 

tulur. Tutkallema işlemi, varsa tutkallema makinesi ile, yoksa el ile yapılır. 

Tutkellenan levhaler, daha sonra önceden hazırlanmış kaplamalarının yapıştırıle

bilmesi için kaplama - pres bölümüne nakledilerek preslema işlemine tabi tutulur. 

Kaplema • presten çıkan levhalar, artık kaplanmış durumda bulunmaktadır. 

Kaplama - pres bölümünden çıkan levhalar ölçülendirme i~lemine tabi tutula· 

rak, e~er kaba kesim uygulanmış ise projeeinde belirtilen ölçülere göre net ölçO

ye getirilir yani Oet ölçüye göre kesilir, lamba ve kinişleri açılır. Ayrıca ke

nar işleme makinasında gönyesine getirilen levhaların kelınlı~ını içeren dört ke

narına, cumba olarak nitelenen kaplama. yapıştırılır. Delik delme makinasında ise, 

levhalara, yapım resimlerinde belirtilen ölçülere göre delikler açılır. Delik dal

me makinasından çıkan yüzey kaplamalı vs macunlu levhalar, işin özelliÇ'line göre 

zımparalanma işlemine tabi tutulur 9 varea arızeları tamir edilerek, toplanmaya gön

derilir. reobilya toplama işleminde be, tom levhaler (parçalar) toplanarak, mobil

ya oluşturulur, (vitrin v.b. işler) varea çekmeeeleri alıştırılır, ayaklerı ve di

~er perçaları ba~lanır. Son kontrolU ve tamizlenmesi (zımpare tozu v.b.) yapılan 

işler, yüzey işlomlGri bölümiine gönderilir. 

A~aç malzemedan hazırlanan ürünler iJzerinde yapılan vsrnik, boya lake ve 

cila işlemlerinin tümüne yüzey işleml8ri adı verilir. Yüzey işl~ml8ri bölümünde, 

öncelikle işlerin yüzeyleri silindirik fırçalar kullanılarak zımpara tozundan te

mizlenir. Temizleme işleminden sonra, eöer mobilyada renk varsa yani boyonacaksa, 

istıınilen renı:.ıe göre önca astar boyası V•J dahu sonr.o da sarı kat boynsı atılır. Fo-
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bilyada renk yoksa, yani kendi do~el renginde olecak~a, hemen dolgu varniklema iş

lemine tabi tutulut'. Dolgu varniklı:me işlemi, yiJzeylarin durumuna göre bir ya de 

iki ket olarak uygulanır. Birinci kat dolgu v~rni~i atılan işler, fırında kurutu

larek, ikinci kat dolgu varni~i uygulanır. Dolgu verniklema işlemleri bazı durum

larda, uzun bir süreyi gerektirebilir. Dolgu verniklsme işlemi sona erdikten son

ra, dolgu varniklema sonucu ynzeylerde altŞan priJzlerin alınması için zımparalama 

i~lemi uygulanır. Prüzlarin alınmasında ince zımperalar (işin ÖZ3lli~ine göre 120, 

150, 220, 350.kuma kadar olan ince kum tarz zımparalar) kullanılır. lımparaleme 

işlemi sene erdikten sonra, işin üz9rind~ki zımpara tozları t~mizlen~rek eon kat 

varnik ve cila işlemi uygulanır. ~on kat vernik, esas yOzeyi verecek vernikie-

me işlemidir. Uygulanacak olan son kat verni~in, parlak, mat ve yarı mat türleri 

bulunmaktadır. Parlak türde atılacak olan son kat vsrnik, çok iyi, ince ve zor bir 

çalışma gerektiren bir işlem oldu~u için, genelde son kat vernik olarak mat ya da 

yarı mat vernik türü ye~ tutulur. 

Yüzey işlemleri bölümünden çıkan işlerden koltuk, sandalye, kanepe (genelde 

masif tür mobilyalar) gibi döşeme işlemleri yapılacak olanlar, döşeme bölümüne gg

tirllerek, döşeme (kumaşları v.b.) işlemlgri uygulanır. Kutu mobilya üretiminin en 

eon aşamasını montaj oluşturur. ~ontaj bölümüne gelen parçalar halindeki işler, bu 

bölümde bir araya getirilir, üzerine takılacak olan akeesuarlar (kulp, kilit, plm, 

ayna, cam, ayak v.b.), yerleri hazırlanarak ya da delikleri delinerak yarlerina ta

kılır.Oaha sonra, montajı tamamlanan va monte olarak nitelenen mobilyalar ambalaj

lanarak, ürün ambarına teslim edilir. Montejı yapılmayacak olan yani demonte ola

rak nitelenen mobilyalar lee, montajlanmadan embalajlanır. Çünkü çok parçalı ve 

büyük boyutlardaki mobilyalar monte edildiklerinde, çok yer kaplar ve nakliye ma

liyetleri ertar.Bunun için bu tür demonte mobilyalar, sevkedildikleri yerde monte 

edilmek üzere, montajlanmadan ambalajlanerek ürün ambarına teslim edilir. Oretimi 

tamamlanmış mobilyalar için, ürün ambarına girişte "Ürün maddeler Ambar Giriş ror

mu", ürün arnbarından çıkışte (eevkiyatda) lee, "Ürün maddeler Arnbar Çıkış formu" 

düzenlenir. Bu formlara ilişkin birer örnek (EK-19) ve (EK-20) 'de sunulmuştur. 

Buraya dek levha mobilya ya da kutu mobilya ya da dolap mobilya olarak ni

telenen mobilya üretimi anlatmaya çalıştık. ~asif mobilya da hemen hemen aynı o

retim aşamalarından geçerek Oretilmektadir.Aralarındaki fark, masif mobilyanın a

tölyenin masif hattında üretilma~i, ma~if mobilya üretiminde ana hammadde ve mal

zeme olarak (kereste olarak piyasadan alınmış) eert a~açların kullanılması ve ma

sif mobilya üretiminde kaplama işleminin (genelde) uygulanmaması oluşturur. Ayrı

ca her tür Oretiminde, tesarımdan başlonarak, ürOnUn eevkiyatına kadar, her üre

tim aşamasında kalite kontrol yöntomleri uygulanmaktadır. 
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B- mobilya Uratiminin Özellikleri 

Mobilya kullanım yeri itibariyle genel olarekı ev, büro, okul va bahçe rno

bilyaları olarak eınıflandırılmaktadır. Kullanılan hammadde ve malzerneye göre ise 

mobilyalarJ metal plastik VG di~er hammadde ve malzemelerden mobilya olmak üzere 

birkaç sınıfa ayrılır. 

Günümüzde mobilya konatrükeiyonları, levhe, masif, kontra, çerçeve ve kar

me konstrüksiyon olarak beş sınıfa ayrılmaktadır. Seri Uratime uygunlu~u nedeniy

le, levha konstrüksiyon mobilyaler, ekonomik kullanım yeri bulmaktadır. mobilya u
retim biçimleri isea seri üretim, •ipariş üretimi ve karma üretim olarak üçe ayrıl

maktadır. Yukarıda belirtti~imiz konstrüksiyonler bu üretim biçimlerinden her biri 

ile üretilebilmsktedir. Örnek olerekJ seri üretim masif oturma grubu, levha konst

rüksiyon kabin tipi mobilya, sipariş üretimi· bOra raobilyası gibi sayılabilir ( 45) 

OlkP.mizde işletma yapılarını gözönüne aldı~ımızda şu şekild::ı bir durum or

taya çıkmaktadır. Büyük ölçekli işlstmalgrin ço~unlu~u, dolap tijrü ya de kutu mo

bilya türü de denilen levha konstrüksiyonlu kabin tijriJ mobilya Oretm3kte, küçük 

ölçekli vs orta ölçekli mobilya imalat işl1tmsleri ise, sadece masif ya da her i

ki konstrüksiyon mobilya üretmaktsdir. 

Teknolojinin üretim biçimi va nitglikleriyle yakın ilişkisi n~d3niyle, mo

bilya endüstrisindeki teknolojiye de de~inilmesi yararlı olacaktır (46). 

Teknolojiyi kısaca, herhangi bir ürünün Uretilme yöntemi olarak·tanımlemak 

olasıdır. Teknolojinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan ve kullanılan araç ve 

gereçler ile bu konuda biriken bilgiler, teknik olarak ifade edilmektedir. mobil

ya endüstrisinde, teknolojik gelişmenin incelenmesi için, önealikle üründan olan 

beklentilerin bilinmesi gereklidir. İnsanların de~işen vs gelişen toplumsal ge

reksinimleri teknolojik gGlişmeyi ileri do~ru zorlemaktadır. Yapılan bu çalışma

ler, bu gereksinimleri sürekli, daha ekonomik, daha estetik, dayanıklı, fonksiyo

nel bir biçimde karşılanması amacına yön:Jliktir. B u n3denle gijnümüzde gelişmiş 

ülkelerde, ileri teknolojinin ürünü olan bilgisayar kontrollü takım tezgahları

nın mobilya endüstrisinde de kullanıldı~ı görülmektedir. Gelişen teknolojinin, 

mobilya endüstrisindeki yönünün, bilgisayar kontrollü üretim sistemlerine do~ru 

olduöu görülmskt8dir. 

l'lobilyalar, daha önce de b:üirtti~imiz gibi, kullanım yeri itibariyle ge

nel olareki ev,· büro, bahçe ve okul mobilyaları olarak sını flandırılmaktadır. Be-

(45) Ahm9t KURTO~LU, "(•1obilya Endüstrisinde Teknoloji Sorunları", pünya Gazetesi, 

(l9 Ekim 1991), s. 4. 

(46) A,.g.e., e.4. 
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Iirtilen yerlqrd·3ki kullanımda, mobilyadan dayanım, e!lt9tik, konfor ve fonk!liyo

nellik gibi ana beklentiler vardır. Du beklentilBrin garçekl~ştirilmesi, kullanı

lan malzeme ile do~rudan ba~lantılıdır. Daha önceki bölilr.ıde ayrıntılı biçimde a~ 

çıkledı~ımız hammadde ve malzemelerin belirli kriterl9re göre işl~n~rek ürün ha

line dönüşmesi, üründen olan beklentiye göre gerçekleşmektedir. Bu b~klenti mo

bilyanın türünü, işleme ya da üretim yöntemi iea mobilya üretim teknolojisini 

tanımlamaktadır. 

Dünyada günümüz mobilya üretim teknolojisindeki gelişmglerı eşa~ıdaki bi

çimde özetlemek olanaklıdır (47). 

i. Sistem ve Planlama, 

U. Çok işlevli t.1akineler, Aletler ve Teknikler, 

iii. r:lalzeme Kullanım Ekonomisi ve Gelişen ~ıalzemgler, 

Sistem ve planlama başlı~ı altında, endüstriyel planlema ve bilgisayar des

tekli üretim programları anlatılmaktadır. Uratilecek ürünün tasarımdan detay res

mini çizimine, malzeme ihtiyaç planlarından maliyet analizine dek, Oretimden önce 

tesarlanması ve üretim içiri gerekli planların bilgisayar deste~i ile yapılması, 

günümUz mobilya endüstrisinin sahip oldu~u gerçek durumdur. Bu amaçla, Bilgisayar 

Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Oretim programları, gelişmiş ülkelerde, 

mobilya endüstrisinde kullanılmaktadır. Bu emeç için, üretimde bilgi~ayar kont

rollU makinelerin kullanımı yaygınlaşmaktedır. 

Çd< fonksiyonlu makinelerin kullenımı,mobilya endüstrisinde artmaktadır. 

Bunlara örnek olerakJ kenar işlem makineleri, delik vs zıvana makineleri, freze

ler, masif torna makineleri, kurutma süresinin ve kusurlarının en eza indirildi~! 

vakumlu kurutma fırınları, kalınlık kontrol ve ayarlı zımpare makineleri, yüksek 

frekanslı presler ve kenar i~lem - ebatleme ve delik d3lme işlemlerini yapabilen 

üniteleri gösterebiliriz. 

Günümüzde çalışma ortamı emniyeti, çalışanların moral v~ sa~lıklarını olum

lu yönde etkilediğinden, iş kazaları ve gürültüye karşı makine ve aletl8rin güve

nirliğini ve ızolasyonunu artırma çalışmaları da yaygın olarak uygulanmaktadır. 

Malzeme kullanım ekonomisi, genelde dünya orman kaynaklarının daha ez tü

ketilmesi amacından do~muştur. 

Sonuç olarak, günDmijzün gulişen teknolojisi ile i]r8tilen makineler, ilk a

şamada daha plAnlı Gratim, daha az zaiyat, daha çok Uretim, daha düşük maliyetli 

üretim, daha çok Ç8Şit vo daha kaljteli ürün Uretilm~si için uygun nitelikler ta-

(47) A.g.e., s. 4. 
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şımaktadır. filkeımizds, özellikle bijyOk ölç"!kli ve bazı orta ölç.::ıkli mobilya imalat 

iş letm:ıleri, teknolojik galişmebri izlem'3ktedirler ya da izlemeye çalışmaktadır.;. 

lar. Fakat bu teknolojik gelişmelere tamamen ayak uydurulamamıştır. Yukarıda be

lirtti~imiz tüm etkenl~n gözönüne alındı~ında, ülkemizdeki mobilya imalat işlet

işletmelerinin tümünün ya da ço~unlu~unun, gelişen teknolojileri yakından izleme

si ve bu gelişmelere ayak uydurmaeıı, AT'na girme hazırlıkları yaptı~ımız şu grin

lerde oldukça fazla önem taşımaktadır. 

c- mobilya imalat İşletmelerind3ki Oretim Faktörleri 

mobilya imalat işletmalarindeki üretim faktörl9riniı sermaya, işgören, iş

letmecilik yeteneÇ)i ve di~er faktörler oluşturur. Şimdi bunları kısaca inceleme

ye çalış alım. 

ı. s ermaye 

mobilya imalat işl8tmeleri, aermaye gereksiniml9rini, özs9rmaye, teşvik• 

ler ve Türkiye Halk Bankası•nın plasmanını karşıladı~ı ve Esnaf Kefalet Koopera

tiflerince verilen kredilerle karşılarlar. Küçük ölçekli mobilya imalat işletma

leri için, çok fazla sermayeye gereksinim duyulmaz~.Bu nedenle küçük bir mobilya 

imalat işletmesi için gereken sermaye, kolaylıkla saalanabilir. Küçük mobilya i

malat işletmaleri için verilen Halk Bankası kredileri kullanılabilmekt9dir. Fakat 

Halk Bankası kredileri, artan talep nedeniyle yetersiz kalmaKta ve mavduata vari

len yüksek faizler, para maliyetini arttırarak kradi faizlerinin yüksek düzayda 

oluşmasına n!!den olmaktadır. Oysa büyük ve orta ölçekli imalat işletmeleri için, 

büyük ssrmayeler gerekmektsdir. Bu nedenle, bu sermayenin karşılanması oldukça 

zor olmaktadır. Büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işletmeleri, sermayelarini 

sa~lamak için ya sermaye ortaklıkları biçiminde ya da kredi ve teşviklerden ya

rarlanarak kurulurlar. 

2. İşqören 

Mobilya imalat sektöründe, gün geçtikçe kelifiye elemanın bulunması ol

dukça zorlaşmakta ve kalifiye elemanda ystişmemektedir. Bunun en önemli nedenini, 

mobilya eanatının kişilerin gözünde özendirici olmaktan çıkmış olması ve kişile

rin de haklı olarak çocU<larını bu mesle~e çırak olarak vermamüeri oluşturur. 

Mobilya ile do~rudan ilgili, kurulu bir el;jitim mgrkazi ya da bir okul he

nüz bulunmamaktadır. Bir mobilya ustasının yetişm-3si için, uzun bir siira gi3rek

mektedir. Buna ra~man sektörde, kısa bir siire çalışmış bir elı:1man, daha sonra ça

lıştıl;jı yerden ayrılarak, kendine ait bir atölye açmakta, bu da bilinçsiz va di

siplinsiz, dolayısıyla kalitesiz üretime neden olmaktadı~. mobilya üretiminda in

san :::mıği, ustalık bDyi_ik ön.'Jm k8zanm<~ktc:ıdır. Gi.inkii, hanç-ıi c:ı?j8cın ya da malzem3nin 

hangi tür mobilyada kullanılaca~ının ve al;jacın damarlarının ne biçimda kasilece-
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~inin ya da mobilya iiratimi için gerekli elen ct'3ki bilgilerin bilinm3si lıir uz

manlık iş i dir. Yu< ar ıda da bJlirttil;jimiz çi bi; bu konuda m~slek okul u, e~i tim o~.a

naklar ı çol< kısıt! ıdır. Çırak kal fa~ından, kal fa da ustasından ö~randi~iy1_e yotin

mekte, genelde ustaler plan okumayı bilmemekto ve en serı t~knolojik gelişm-=Jleri de 

izlemsmaktedirler. r.esleki e~itim ve teknik bilgilerden yoksun etölye sahiplerinin, 

yeni yetişecek çıraklare bir şey varemiyec~~i da ortadadır. Dolayısıyle, kalifiye 

eleman yetişmamekte vs kaliteyi de direkt olarak etkilam~ktedir. Daha önce do be

lirtti~imiz gibi, yeni açılan çırak okullerı bu açı~ı bir ölçnda kapatmaktadır. 

Ayrıca, 3308 Sayılı t.leslaki E!;jitim~ Kenunu'nun_ yr]rf}rltı~e girmesi, eektör.l)n eleman 

gereksinimini karşılanması sorunu büyük ölçüd9 çözmeyi amaçlamaktadır. 

Küçük mobilya imalat işletmglerinin işgören gereksinimi, kolaylıkla karşı

lanabilm9ktedir. Çünkü işlgtmeyi eçen kişi, genellikle işlgtmJda k~ndi çalışmakta 

ve yanına piyasadan birkaç kişiyi daha kolayca alabilm7ktedir. Oysa orta ve büyük 

mobilya imalat işletmelgrinin işgören gereksinimlerinin karşılanmasında, zorluk• 

lar çıkebilmakt~dir. Çünkü o kadar kalifiye elemanın birdan karşılanması oldukça 

zordur. Bu işlem genellikl~ öteki küçük işletmelerd~n transfer biçiminde yapılmak

tadır. 

3. Öteki faktörler 

Öteki faktörlerı Sermaye, işgören va işl~tmscilik ystena~i dışında kalan 

faktörlerdir. Bunları işy9ri, makinalar, hammadde temini, pazar ya da satış mağa• 

zası v.b. faktörlerdir. Bu faktörler, önemlilik derecesi gözönUnde tutulurea' iş· 

gören, sermaye ve işletmaailik yetsneğinden sonra gelir. Bir işyeri tsrnin etmek 

ya da kiralemak zor değildir. Bir işyeri bulunGbilir, hatta apartman badrumların

da bile üretim yapılmaktadır. takat bu gibi yerler sağlık ve se~lıklı üretim açı· 

eından oldukça zararlıdır. 

Ucreti karşılandı~ı sürece, gerek iç piyasadan, gerekse de ithalet yoluyla 

makine temjn etmede, herhangi bir zorlukla ka~ş'ılaş.ılmamaktadır. 

1985 yılında, hUkümetin tomruk ve kerestenin (O) gUmrUkle ithalini serbest 

bırakmasından sonra, ülkemizde, ot'man ijrijnlı:ıri arz açığı kapanmıştır. Alınan ön

lemler sayesinde, mobilya imalatçıları, mobilya imalat s~ktörünnn en önemli ham

maddelerini oluşturan ker~ste, yonga levha gibi malzam~lerle birlikte h~r türlü 

hammadde ve malzam~yi bol miktarda piyasada bulabilmakt9dir. Fakat 1988 yılı so

nunda tomrli< vs kerestenin ithalindeıki fonların yüksel tilm;~si va mobilya imalet 

sektörünün en fazla kullandı~ı hammadde ve malzom9lari oluş turan lif levha w kop

lamanın gUmrOk oranlarının yOksak tutulması, piyasayı olumsuz yönd~ otkilemiştir. 

Bununla birlikte, piyasayı olumsuz yönd·3 et~iloysn di~sr faktörler d9, son yıl-
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larda harnmadd~ v~ malz~me fiyatlarında maydana g~lon uşırı fiyat Drtışı ve hammad

de v~ nalzernede b~lirli standartıara ulaşılemamış olması oluşturur. 

S on olarak, ür<!til~n ürünlere pazar bulmak gerç':3kten çok ön3mlidir. B u a

maçla nobilya imalatçıları, çok iyi çalışmalar ve ba~lantılar yapmak zorundadır. 

~obilya imalat sektörü Urünlerinin, gerek iç g~rekss dış pazarda alıcı bulması is~ 

önc~likleJ tasarım, Uratim ve p~rformanslerı ile, ·g~rekse biçim V9 een9k kullanım 

açılarından belirli bir kaliteye ulaşması ile olanaklıdır. 

4. İşletm~cilik Vet~neöi 

İşletm3cilik yetenaOiJ işletmenin kuruluşundan, üretime geçilmgsi, Ureti

len ürünlerin pazarlanması ve işletm~nin eürekliliOini saoıama_giöi konulara iliş

kin gerekli bilgi (t~orik, pratik), den~yim, yet~nek, çalışma ve araştırmaları i

çerir. İşletm~ kuracak kişi ya da kişilerin, öncelikle kuracakları işle ilgili 

bilgi ve d~neyims sahip olmaları gerekir. E~er işi kuracak kişi ya da kişil9rin 

bilgi vs deneyimleri yoksa, kurulacek işle ilgili araştırmalar~ yaparak ilgili bil

gileri elde etmeleri ve o işi her yönüyle tenımaları gerekir. Çünkü tamemiyle ya

bancı, bilinmeyen bir işle ilgilenecek olanların, o işte başarı ea~lamaları hiçde 

kolay de~ildir. 

III· t108İL"A İtı1ALAT İŞLETrn::LERİNDE KULLANJl./i!"!,J.lUHASEBE SİSTEmLERİ 

A· mobilya imalat İşl9tmslerinde Kullanılan Muhee~be 

BilindiOi gibi muhasebe' işletmelerin eahip oldukları varlıkları ve bu 

varlıkların kaynakları Uzarinde deOişme yaratan mali nitelikteki işlemleri k~ydet

rnek, özetlemek, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamektır. Muhasebenin temel a

macını, herhangi bir kurulLR. hakkında finansal nitelikteki bilgileri elde etmek o

l uı t~;Jrur. 

Mobilya imalat işletmalarinde muhasebenin gerekti~! gibi tutulabilm~si, en

cak büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işletm~lerinde olurludur. Böyle bir mobil

ya imalat işletmesinde ortaya çıkan işlemleri kaydetmekle yükümlü muhasebe eleman

larının birinci amaç vs düşüncesini, bir işletmede maliyet tutarının belirlenmesi 

için gerekli tüm kuralları ciddi bir biçimde ve do~rultuda uygulamak oluşturur. 

Büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işlotm3lerinde kullanılan muhasebe, yUkarıda 

muhasebenin tanımında de belirtti~imiz gibi, işletm3nin varlıklarını ve bu varlık

ların kaynaklarını belgeleriyle, düzenli, do~ru, gUvenilir, tam ve bütün açıklı-· 

~ıyla cöstarmali ve gerekli tüm raporlama içlerinin yapılmasını sa~layacak biçim

de olmalıdır. Büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işletmelerinde kullanılan nıuha

~8be, işletma içindeki bir muha5'3bo servisinde tutulur V8 yöneticilCJrle sijrekli 
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bir ilişki içF.ır.sind9dir. Oysa kiiçijk ölç:ıkU mobi~yc; imr:ıJat j~Jııtr;;.:ılgrindr:ı kull<mı

lan muhasebe, bilindi~i gibi işletme dışında bir muhasebeci tarafından, kanunlara 

uygun ve kanl.flların gerektirdi~i bir biçimde tutulur, 

1. fı1obilya imalat tşletm,3lerinde r~uhaeebenin önemi ve Yararları 

mobilya imaletçıeı, üretti~i ürünün maliyetini en aza indirg~mek ve de

he az maliyetle daha fazla ürün imal etmek için elinden g8len çabayı harcar ve a

lım - satım işlerinde de bulunur. 

~obilya imalatçıeı, Oretti~i ürünlerin her birinden ya da tümünden ne kadar 

gelir elde edece~ini, hangi tür mobilyaların deha çok gelir getirdi~ini, satıldı

~ını ve giderleri ile maliyetlerini bilmek !eter. mobilya imalatçıeı, geçmiş dö

nemdeki bilançolarını çözönüne alarak, elde edece~i güvenilir bilgiler ile, gele

cek dönemlerde en ez giderle, en fazla geliri nasıl elde edece~ini ve bu nedenle 

hangi tür mobilyaler ve bu mobilyaları hangi yöntemle nretece~ine karar verecek

tir. Ortaya koydu~u sermayeyi en rasyonel ve verimli bir biçimde de~erlendirebiJ

mek için, geçmiş yıl verilerine bakacak ve kendine bu bilgiler ışı~ı altınde çe

şitli bütçeler hazırlayacaktır. 

Bir mobilya imalat işletmesinde muhasebe sistemi mevcut de~ilse,işletmeci, 

yukarıda sözünü ettiğimiz konularda doğru ve güvenilir bilgi eahibi olmayacak ve 

gelece~a ilişkin planlarını yanlış yapacak ve büyük rizikolerle karşı karşıya ka

lacaktır. 

Ayrıca muhasebenin sa~ladı~ı bilgilerden yararlanan ve bu n8denle muhasebey

le ilgilenen sadece mobilya imalat işl8tmslsri de~ildir. mobilya imalat işletme

larinin mltıasebe bilgileriyle doğrudan ya da dalaylı olarak birçok kullanıcı ki

şiler ve kurulLŞler vardır. Bu ilgili kişi ve kurulLŞları mobilya imalat işletme

sinin yöneticilarini, orteklerını, ortak elmek isteyenleri, borç para veren kişi 

ve kurulı.şları, işçi eendikalar1nı, satıcıları, devleti ve halkı içerir. İşletme

nin ve işletme dışındaki kişi va kurulLŞların ilgilendi~i bilgiler, ancak bir m~ 

hasaba sistemi eracılı~ıyla sa~lanabilir. Bu nedenle, mobilya imalat işletmelerin

de hesap tutmanın zorunluluöu, kendili~inden ortaya çıkmakta ve muhasebenin mobil

ya imalat işletmeleri için çok önemli oldu~u görOlmekt9dir. 

2. Mobilya imalat İşletmgl8ri muhasebeeinde Karşılaşılan Gijçlükler 

Mobilya imalat işletmelerinde, muhasebe sistgmlerinde bir takım güçlük

ler ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu giJçlOklar, bDyük ve orta ölÇ3kli mobilya 

imalat işletmalerinden ziyade, k•içijk ölçakli mobilya imalat işletmelerinde meyda

na gelmektedir. 

Büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işletmelarinde muhaeeb''3 !!istemi uygu-
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landı~ı ve muhasebe servisi işletme bOnye~inde oldu~u için, bu tQr mobilya imalat 

işletmalarinde, ml.tıasabe sistemlarinde herhangi bir güçliik çıkmamaktadır. Oyı!a kü

çOk ölçekli mobilya imalat işletmelerinde, muhasebe genallikle dışarıda tutuldu~u 

için, bir takım güçlOklarle karşılaşılmaktadır. Bu güçlilkler, işletmaci ya da mu

hasebaciden kaynaklanmaktadır. İşletmeci, muhasebeci için gerekli bilgileri muha

sebsciye vermeyebilir ya da zamanında vermeyebilir ya da eksik verebilir. Bu du

rumda muhaeabaci, do~ru olmayan ya da zamanında gelmeyan bilgiler nedaniyla, mu

hasebgyi yanlış tutabilir. Ayrıca, işletmeci üzerine düşen görevl9ri tam yaptı~ı 

halde, muhas;3beci üzerin3 düşen görevleri tam ya da zamanında yapmayabiJ.ir. Bu da, 

muhasebe sisteminin akeama~ına neden olacaktır. Ayrıca, muhasebe dışarıda tutUldu

~u için, işletma sahibi finansal durumunu tam ve zamanında izlayebilma olana~ını 

da bulamaz. 

e- mobilya imalat İşletmslerindg İşletme Ölçülerine Göre nı uhaeebe s htemleri 

ı. Küçük Ölçekli ~lobilya imalat İşlatmalerind3ki t.ıuhaeebe Siıı!temleri 

Mobilya imalat işletmslerinda kullanılan muhasebe sistemlerini inceler

kQn ayrıntılara girmey3ce~iz. Yani mobilya imalat işletmelerinin; hangi defteri tu

tace~ı, hangi durumlarda (limitlerde) birinci eınıf işletme, hangi durumlarda i

kinci sınıf işletma oldu~u, tutulan defterlerdeki kayıt nizarnının ve tasdikinin na

sıl olaca~ı, Vsrgi Usul Kanunu'ne göre hangi belg~ler.in tutulması g~raktiCi ve di

~~r durum ve kıymetli belg9larin hangileri oldu~u ayrıntılı olarak alQ alınmayacak

tır. 5edecQ ane hatlarıyla, mobilya imalat işletmalarinde işletme ölçUl~rine göre 

kullanılan muhasebe sistemlerini inceleyece~iz. 

Küçük ölçekli mobilya imalat işletmelerindaki kullanılan muhasebe sistemini, 

daha önce belirtmiştik. Bilindi~i gibi küçük ölçekli mobilya imalat işletmelerinde, 

küç~k limitli olmaları nedeniyle, muhasebeleri genellikle işletme dışındaki muhe

eeb~cilerle tutulmakta ve tüm muhas9be işlemleri muhasebeci tarafından yerine ge

tirilmekbdir. İşletmenin yapmakla yükümlü oldu~u defterler, bi3lg9ler muhaseb9ci 

tarafından yerina getirilmekta, işletma götOrO usule tabi d9~il!'!e sadece fiş ve 

raturalar keserak, mt..hasebeciye vermgktedir. l'!luhaeebeci de, bu fiş ve faturaları 

defterlere kaydetmektedir. işletmanin yatıraca~ı Katma De~er Vergisi, vermekle yü

kümlü oldu~u b9yannamelar, muhasebeci tarafından yerine gatirilm~ktedir. Kısacası 

küçük ölçekli mobilya imalat işletmelerindaki muhasgba sistemi, işletme dışındaki 

muhasebeciler tarafından yürütOlmektedir. 

2. arta Ölçekli mobilya imalat İşl':ltmelgrindeki rııuhasa~a ~ist·'3mlgri 

Daha öncede belirtti~imiz gibi, orta ölçgkli mobilya imalat işletm~le

r1ndsı muhasebe 3iSt'3mi uygulanmaktadır. f!lobilya imalatçısıt• i.irettil;ji jjriJnl81'in 



-55-

hsr birind~n ya da tUm~ndan n~ kadar g~lir eld~ qttiQini, hangi tUr mobilyaların 

daha çok gglir gQtirdi~ini, sotıldı~ını V9 gid~rlgri il~ maliy3tlarinl bilmBk ~~

ter. Ayrıca ortaya koydu~u eermay~yi en rasyon~ı va v~rimli bir biçimde da~~rl~n

dirmek için, ggçr.ıiş yıl V3rilerin'3 qereksinim duyar. Tüm bu ve buna bqnzqr n•d;;ın

lerle, orta ölçekli mobilya imalat i§l'3tm,:ılerind·J muhae3b'l siet':lmi uygulanmakta

dır. notun muhasebe işlemleri, iŞl9tm~ içind-=Jki muhası3ba e9rvisincg yürütijliJr. mlr' 

hae~be sliiirvisi, işlliiitmada o).uşan tUm .işlemlerh kaydeder, sınıflar, yorumlar ve ra

porlar. faturalar, irsaliyeler, fişler, d::.ıkontler, bordroler v.b.~nın düzanlsn~ssi, 

işletm~nin tutmakle yijkOmlü oldu~u d.ıfterl~lrin tutulması va di~~r bOtün muheeabliii 

işlemleri muhasebe servisince yapılır. İşletmad~ oll.19an r.ıaliyatler, gider yerları

niiii kaydedil~rgk, maliyatlar en iyi bir biçimde belirlenir, ayrıca muhae9be s9rvlei 

işletmanin durumunu belirli zaman aralıkları içinde yöneticilere bildirgrek, y~ne

time katkılarda bulunur. 

3. Büyük Olçakli Mobilya imalat İşletm9l~rindaki muhasebe Sistemleri 

Bjjyük ölçekli mobilya imalat işletmalerind::.ıki muhas3be sieteml, orta öl

çekli mobilya imalat işletmelerindgki muhasebe sistamina benz~r. Burada tüm bunla

ra da~inmeyliiica~iz ya da aynı konulerı tgkra~lamıyaca~ız. rekat bUyük ölçekli mobil

ye imalat işletmel~rindaki muhaseba sistgminin, daha kapsamlı ve daha gqniş oldu~u

nu belirtmek zorundayız. ~obilya imalat işletm~lerinde maliyat muhaeeb3si çok önam

li, çok geniş ve başlı başına bir sistem oldu~u için, çalışmamızın esas konusunu 

oluıturmaktadır. Bu nedenle bu konu, çalışmamızın ileridaki bölümlarindg tilm ayrın

tıları ile tek tek ele alınacak, tahmini bir maliyat muhasebesi sistemi geliştiri

lerek, yönatim kontrol aracı olarak kullanılması açısından incelQnecek ve bir iş

h~tmede uygulama yapılacaktır. İşh çalışmamızın ileriki bölümlerinde kurmaya çalı

şaca~ımız tahmini maliyet muhasebesi sistemi, bOyOk ölçakli mobilya imalat işlet

melerinin (orta ölçeklilerd~ dahil) özalliklsri gözönOno alınaca~ı için, büyük öl

çekli mobilya imalat işletmaleri muhasebe sistemi olarak addedilecektir. Onun için 

bu bölümde, yani mobilya imalat işletmelrlr in da ölçiilerini3 göre muhasebe aletemleri 

bölümünde muhasgb~ sisteml9ri anlatılırkan, ayrıntılara girllmemiş, konunun teknik 

yönlari verilmamiş, muhas•Jb::.ı sisb:ımlgrind'.3n sad<ace yijzeysel olarak sözedilip bu 

konunun ayrıntıları vg uygulanıası ileriki bölOrnl::ıre bırakılmıştır. 
c-· 



İkinci Böl71m 

moBiLYA imALAT İŞLETmELERİNDE mALiYETLER, mALİYET UNSURLAR! VE mALİYET 

MUHASEBESi SİSTEmLERİ 

I- GENEL OL AR IlK m Jt.İ VETLER 

Konuya geçmeden önce, maliyet, harccma, zarar ve gider kavramlarını tanımlaye

rek ve bu kavramlar arasındaki bazı farklı noktaları belirtmekte yarar görr]yoruz. 

maliyatıerin vergi kanunları karşısındaki tanımını ve maliyatıerin sınıflandırılma

sını yapmakı konunun anlaşılması, ile·riki bölrimlere temel olı.şturması ve yorunlan

ması bc:kımından bize ışık tutace~ı kanısındayız. 

A- Maliyet, Harcama, Zarar ve Gider Kavramları 

ı. maliyat 

Genel anlamda maliyet, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan ya da 

katlanılması gereken fadak~rlıkların parasal tutarıdır. Belli bir amaca uluşmak i .. 

çin bir sr;racin aşılması gerekebilir. Bu sqraçte, cmaca ulaşmak için bir varlı~ın 

ya da hizmetin tqketilmesi gerekebilir. İşte bir amaca ulaşmak için yapılan var

lık ve hizmet tr;ketimlerinin toplamı maliyeti olı.şturur. Ço~u kez maliyet ile gi

der, eş anlamda kullanılmaktadır. Oysa maliyet, birçok giderin biraraya gelmesin

den olı.şur (48). 

maliyet, iktisadi kıymetler karşılı~ında ödenen ya da ödehebilir mebla~dır. 

Bu anlamı ile maliyet terimi, gider terimindan ayrılır (49). 

( 48) Salih ÖZEL, maliyet Muhasebesi, (Ankara: Sınai E !;ı itim ve Geliştirme Merkezi 

Genel miidiir1iJ!;jil (SEGEm), 1986), s. 1. 

(49) Özgül CEmPlCIUR, Genel mı.tıasebe, Teori ve Uygulama, (Ankaraı E.İ.T.İ.A., 

No: 102, Kalite rııatbaası, 1976), s. 305. 
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Di~~r bir tanıma göre lee, maliyet• b~lirli bir sonuca ulaşebilmQk için 

ketlanılan, bir de~er birikimi yaratan ve parayle belirtilen fedakarlıklardır (50). 

2. Harcama 

Harcama, bir verlık eld~ Qtmek ye da hizmgt ea~lamak için yapılan ödeme 

ya da borç altına girmedir (51). Yani, işl9tmQ tarafından aretim faaliyetleri dı

şında harhangi bir nedenle pera ya de benz~ri araçlarla yapılan ödem9lwrdir. Ör

ne~in' işlwtm~nin bir kişiye borç para verm~ei, demirbaş ~ya eatın elmaeı gibi 

(52). 

Başka bir tanıma görg harcama; bir varlık elde etmgk ya da bir hizmet ea~ 

lamek için yapılan ödgm~yi ya da bir verlı~ın nakletmg ve yararlerı cari haeap dö

nemina ilişkin ya da bu hesap dönemini eşecak gid9rleri içormektadir (5~. 

Hereama sonunde maliywt ya de di~er do~aca~ını ya de başka bir dwyişle, ma• 

liyet ya da gidwrlerin bir harcama eanucu mwydana g~lecs~i gözönünde tutularak, 

harcamanın maliyet VQ gider! kapeayan daha geniş bir kavram olduijunu eöyleyebili-

riz. 

3. Zarar 

Zerarın iki ayrı oluşum şekli vardır. Auna göre de tanımı iki şekilde ya

pılabilir. 

Birinci durumda zarari hasılat elde adilmaei, yani bir aktif yaratılması, 

gelecek yıllara ilişkin giderlerin ödenmeei ya da borç ödemeel dışında tükenmiş 

bir maliyettir. SQl, yangın, hıreızlık gibi nedenl~rlg, aktifların yok olmaeı, za

rarın bu yolda oluŞumuna örnek olarak göetgr!lebilir. 

İkinci durumda iee zararı haeılatı aşan gldQr kıemıdır. Başka bir dgyişls, 

haeılat ile gidsr erasındaki olumeuz farktır (54). 

-----------------------~~ 
(50) Alpaelan PEKER, rılodsrn Yön~tim M uhaeQbgei, Genişletilmiş IV. Baekı, (İ eten

bul s Mtlıaeabw Enstitüeü El;jitim VQ Araştırma Vakfı, No: 5, fetih Yayını;ıvi mat

baası, 1988), e. 142. 

(51) ÖZEL, e. 4. 

(52) Ertu~rl!l ÇETİNER, Maliyst 1!1Ltıaeebaei, Tıaori v11 Uygulama, (Ankareı Duygu B!lro 

Matbaaeı, 1991), e. 10. 

~53) Osman ALTU~, Maliyet muhaeqbaei, İlk~lar v;,ı Uycıulamalar, (İstanbul: tıı.ü. 

Nihad ~ayar Yayın Vakfı Yayınları, ·~lo: 388/622, 1985), e. 7. 

{54) CEmALCILAB, e. 309. 
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4. Gid~r 

İşlliltrııüer, faaliy'.ltl~rini Pı:JrdıJroıbilnCJk için bazı malları kullanmak, ba

zı hiz~oıtlgrd~n yararlanmak zorundadır~ drn~~in; ur~tim faaliy~tlgrini sDrdOr~bil

moık için, hammadde kullanmak, çalıştırdıgı plrsongle Ucr~t tahakkuk sttirm3k, ~

lıwktirik - eu kullanmak durumundadır. B una gör.:ı gid~r, işl:;ıtm;min faaliy~tini v-;ı 

varlı~ını eürdOrebilmesi ve bir gelir elde edebilmesi çin, b~lli bir dönemde kul

landı~ı va tüketti~i mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır (55). 

Gider, işletmenin belirli bir zaman diliminde kullandı~ı ya de tüketti~! 

mal va hizmetlerin parasal tutarıdır. Har işletme mamül ya da hizmet üretabilmak 

için, mal va hizm;3t üretmek zorundadır. Gider, mal ve hizmet tijketimindsn oluşmak

ta mal va hizmet bedallerinin ödenip ödanmedi~i burada gözönünd3 bulundurulmamak

tadır (56). 

Maliyet ve gider ayrımı, denemsellik kavramının bir sonucudur. Ekonomik a

çıden1 bir işletmenin tüm yaşamı gBzönüne alındı~ında, tüm maliyetierin gidere 

dönüştü~ü kabul edilir. Uzun dönemde gider ve maliyet ayrımı, önemini yitirmekte

dir, Bir bakıma bir işletmenin hesap dönarnleri içereinde maliyatler üretim, gider

ler ise k~r için yapılan fedakarlıklardır (57). 

Oretim işlstmelsrinde, faaliyetlerin gere~! olarak, fiziki kullanma sonucu 

tüketilen mal ve hizmetlerin maliyeti, maliyat giderine dönüşmektqdir. Bu durumda 

hammadde maliyatieri, Grün maliyetinin oluşumunde "Direkt Hammadde Gideri" adını 

almaktadır. r.addi vs maddi olmayan varlıkların, fonksiyon9l ve maddi ngdenlerls 

zaman içersinde gidere dönüştükleri kabul edilm3ktedir. 

B- Vergi Kanunlarında rnaliyetlerin Tenımı ve Unsurları 

maliyet bedeli, 2365 sayılı v.U.K.'Nun 262. maddesinde genel olarak şöyle 

tanımianmıştır ı 

"fflaliyat bedeli' iktieadi bir kıymgtin iktisep edilmesi veyahut de~erinin 

arttırılması nedeniyle yapılan ödemglerle, bunlara ilişkin tüm gid3rlerin toplamı-

nı i fade ader." 

Bu tanımlamada daha çok, alış maliyetinin unsurlerını belirtmektedir. Uune 

ilev3ten saıplanan kıymetler e, edinme sıt'al!lında yapılan ödem=3l;:ır- in tiJmU maliyet be

deline ilave edilecektir. Oohil edilen kıymetl<H'in maliyet b8deli, şu unsurları 

(55) Selçuk USLU, meliyet fnuhaseb~ei, (Ankaras Kalite tnatbaosı, 1980), s.l6. 

(56) Salih OZEL, 11 İşletms Giderleri 11 , f'ıali ~ıoruıılc:ırrı Çöziim, S. 27, Y. 3,(rıiart 

198~ r· 
Bo :Jo 

(57) AlTU~, n. 7. 



kapsamaktadır ı 

i- Satın elma bedeli, 

ii- Nakliye ve sigorta giderleri, 

iii• Alış komisyonları, 
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iv- Kıymetlerin iktisabı ile ilgili olmak kaydıyla, finansman giderleri. 

Dış alımla sa~lanan kıymetlerin maliyat b9dali ise (58)ı 

i- GOmrük vergilerini, 

ii- mal bedelini, 

iii- Nakliye ve sigorta gidgrlerini, 

iv- Dışalım teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar~, 

v- Akreditif giderlerini içerir. 

V.u.v.. 'muzda maliyet b3deliı üretilen mallar için tanımlanmamış, sadece ma

liyet bedeli unsurları sıralanmıştır. V.U.K.'nun 275. maddesinde belirtilen mali

yet unsurları ş unlardır ı 

i- üronon vücuda getirilmasinde sarf olunan iptidai ve hemmaddenin bedeli, 

ii- Ürüne isabet eden işçilik, 

iii- Genel üretim giderlerinden ürüne isabet eden his~ e, 

iv- Genel idare giderlerind8n mamüle dils:en hiese (Bu hiesenin ürOn maliye

tine katılması ihtiyeridir.), 

v- Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeel zaruri olan ürünlerde, ambalaj 

malzemesinin bedeli. 

Söz konusu madde "mükellefler, ürettikleri ürünün maliyet bedellerini yu

karıdaki un!! urları içermek' .koŞt.ıl)Jyle diledikleri usulde tayin edebilir" şeklinde 

ve muhasebe yöntemlerini seçme konulerınde mükelleflere tercih eerbe!!tiei ea~le

mıştır. imalat işletmeleri, maliyet muhasebesi ilke~erine ve kendi tür ve özellik

lerine göre, imal etmiş oldukları mamiJllerin maliyetini saptarlar. 

C• ffialiyetlerin Sınıflandırılması 

maliyetler, de~işik açılardan, de~işik kıetaelare ve amaçlarına göre eınıf

lendırabilir. Çalışmamızın bu bölümDnde, konunun açıkhınmasına ve amacına ulaşma

eına yardımcı olma~ı açısından yönlendirici nitelikte bir maliyet ~ınıflendırılma~ 

sına gittik. 

!i1eliyetlor i rı sını nandır ılma~ı, konlJlluzun t8meli oluşturmadığı için, mali ~ 

yetlsrin ~ınıflandırılmasını yüzeyeel olarak ele aldık. 

(58) Rıfat 0ST0N, maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulamnlar, III. Baskı, (Eskişe

hir: Bilim Teknik Kitapevi, 19A8), e. 43. 
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Ou husudarı gözönüne alarak, maliyı3tl•3ri şöyle eınıflandırmayı uygun bul-

duk. 

Auna göre maliyetler; 

ı. faaliyet Hacmi İle İlişkiei Açıeından Maliyetler 

Bu eınıFlandırmada maliyetler, üretim hacmiyle birlikte de~işip da~işme

melerine göre; eabit, de~işken ve yarı - ds~işken maliyetlar olarak Oç gruba ay

rılır. Bu ayrım, maliyet muhaeebeeinin yönetime karar alma konusunda vermgei ge

reken bilgileri vermesi açısından büyük önem taşır (59). 

a) DeQişken ~aliyetler 

faaliyet hacminin de~işmeei ile toplam tutarı de~işen maliyet gider

lerine, de~işken maliyetler denir. Do~rudan do~ruya faaliyet hacmine ba~lı olan 

bu maliyetler, faaliyet hacmina ba~lı olarak aynı oranda de~işirler. 

faaliyet hacminde oluşan azalma ya da ço~alma, de~işken maliyetlere de yan

sır. Bu nedenl·e de~işken maliyetler, faaliyetin eüreklili~i için gerekli maliyet

ler olarak karşımıza çıkar ve "faaliyet Maliyeti" olarak belirtilebilir {60). 

Mobilya üretiminde kullanılan, kereste, kontraplak, sunta, keplamalar, ku

maş, di~er a~aç kökenli malz~me ve medani malzeme gibi direkt hammadde, atölyelar

de makina ve tezgah başlarında bizzat çalışanlara ödenen işçilik ve yakıt va ener

ji giderleri gibi genel üretim giderleri ile komisyon v.b. giderler, de~işken ma• 

liyetlare örnek olarak gö~terilebilir. 

b) Sabit Maliyetler 

t="aaliyet hacmjnin, diğer bir dsyi~le iiretim hacminin azalıp ertması i

le de~işmayan maliyetlere, de~işmez ya de eabit maliyetler denir (61). 

Bu tür maliyatların tutarları, işletm8d3ki kapasitenin durumuna bağlıdır. 

İşletmenin kapasitesi ne kadar fazla ise, bu tür maliyetler de o derecede büyük 

tutarlara ulaşır. Bu maliyetlerin değişmasi için, işletmadeki kapasitenin belirli 

zaman aralıklarında değişme göstsrm9si g~rekir. ~abit maliyetler, beiirli bir za

man aralığında va iJr.etim hacmi içinde, üretimdaki artış ve azalışlandan atkilenme

yip hep aynı tutarda kalan, başka bir d~yişle üretim hacmine ba~lı olmayan va ya-

(59) Nasuhi BU~SAL, !'laliy":!t Muhasebesi, İlk;~J.er ve Uygulamalar, IIII. Baskı, (İe

tanbula Ar Basım Yayım ve Oa~ıtım ~.~., 1983), e. 51. 

(60) İbrahim YUNGfJL, ''U retim maliyet Unsurları ve Plc:ınlama - Kontrol İlişkiıü", ma

li ~ort.fllara Çözüm, s. 25, Y. 3, {gcak 198'V, e. 39. 

(61) mehmst OLGUÇ, "~iyatlandırma Politikaları", Pazarlama Dünyası, s. ll, Y. 2, 

fylijl - Ekim 198~ s. 7. 
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pılması zorunlu olan maliyetlerdir. 

mobilya imalatında kullanılan bina ve mekin3l8rin kira ve eigortaları, kira

lık y8rlerin, satış ve yön9tim binalarının kira, sigorta ve amortismanı ile burada 

çalışanların yani yönetici ve hizmetlllerin ilcretlsrini, sigorta priml iri va en az 

bakım giderlerini bu maliyetlere örnek olarak gösterebiliriz. 

c) Yar ı Ueöişken P.laliystlar 

İşletmede oluşan da~işik t0rd9ki gid9rlarin yani maliy9tlorin, bir kıs

mı sabit, bir kısmı da de~işkan niteliktedir. Oysa oluşan maliyatıerin bir ço~u, 

bu iki niteli~e sahip olabilir. İşletmede bazen o tUr maliyetler oll.J?ur ki, bı.l"lla

rın bir kısmı sabit nitelikte, di~er bir kısmı ise de~işken nit9likte olabilir. Bu 

tür maliyetierin Oretimle olan oransal ba~lılıklarının sa~lanmaeı hiç de kolay de

~ildir. Oluşan bu tür maliy3tlsrin ne kadarının de~işken maliyet oldu~unun saptan

ması, bir takım teknik yöntemlere ba~lıdır. Bu tür maliyetler; ne tam anlamıyla sa

bit, ne da tam anlamıyla de~işken maliyet nitali~ini göetsrirler. Bu nedenle bu 

tOr maliyetlere, yarı - de~işken maliy'3tler adı varilm,:!ktedir. B u maliyetler, ü

retimin belli bir düzeyine dek ·sabit nitaliktedirler. Belirli bir ür3tim düz~yi 

aşıldı~ında, da~işken nit~li~e sahip olurlar (62). 

mobilya imalat işletmelerindaı ustabaşı ve şef ücretlerini, bakım onarım 

giderlerini, temizlik ve temizlik işçileri giderlerini, techizat, yardımcı malze

me v.b. gidarleri ve bu tür maliyetlere örnek olarak V3rebiliriz. 

2. Orün Maliyati Açısından maliy9tler 

Bu ayrım, işletma yöneticisinin faaliyet de~erl~meleri için önsmli bi

rer araç olabilmektedir. Bununla birlikte, ürün ve hizm~tlerin nihai maliyeti ile 

ilgili oldu~undan, belirli maliyatıerne eistemlerinin kullanılmış oldu~unu da ka

nıtlamaktadır {63). 

a) Toplam 1\laliyFJtler 

Belirli bir zaman içinde elde edilen tüm ürün ve hizm~tl9rin tama

mı için katlanılmış ve para ile ölçDiebilen fedakarlıklar ın toplamı, toplam mali

yatl9ri ifade eder. Belirli bir zaman süresinin toplam maliyeti, o süre içinde 

harcanan mal ve hizm~tl~rin toplam maliyeting eşittir. Toplam maliy9t ayrıca, be

lirli hir miktar ürün için de düşijnijlebilir. Bu durumda, toplar.ı maliyat, bu ijrün

leri eld3 etmak için yapılan maliyet gid~rlerinin toplam tutarını ifade eder. 

(62) Halis ERTORK, rııaliyet MuhaMbeeina Giriş, (Dureaı Uludai;;j iiniversit·3si \'ayın

ları, Yayın Noı 3-023-0071, 19A2), e. 19. 

( 63) PEK ER, s. 151. 
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b) Airim ~aliyet 

Toplam maliyetin, imal PJdil~n iirün birirnleri eayıeına bölijnmesi 

sonucunda elde edilen maliy3te, birim maliyJt dınir. Başk~ bir d'yi~le, OrUn ya 

da hizm3tin her birimi için katlanılan ve pera ile ifade edilen fedakarlıkların 

toplamına birim maliyıJt denir. 

c) Ortalama ~aliyet 

Bir ürün ve hizmet grubunun toplam r.ıeliyetinin, ürstilen ijr!.Jn eayı

eına bölünmesi eanucunda elde edilen maliy3tlere ortalama maliy~t denir. 

d) martinal Maliyat 

Oretimi bir birim daha arttırmak için, maliy3tler toplamına yapıl

ması gereken ekleme maliy3te, yani Oretimd~ki bir birim artışın maliy3tlerde yol

açtı~ı artışe marjinal maliyet denir. 

3. Sorumluluk Merkezl.'3ri İle İlişkilerinl'! Göre l'i1aliyetler 

Maliy9tlar sorumluluk merkezleriyle ilişkilerina göre; dir~kt maliyet

ler ve endirekt maliyetler olmak Oz3re ikiye ayrılmaktadır. 

a) Direkt Maliy3tl~r 

. Söz konusu eorumluluk merkezi içinde oluŞan maliy~tlere ya da do!;j

rudan do~ruya oluşan m:::ıliy13tlere direkt maliyetler d'.!nir. Bu maliy-,tıer, do\;jrudan 

do~ruya bir mamül ya da hizmet biriminin iJr"ltilmaei için yapılan ve bunun böyle 

oldu~u kolaylıkla, açıkca bı!lirl~nebil!!n maliyatlerdir. Kıeacaeı, bu maJ.iyrytlerin 

her bir üretim birimine düşen payını keeinlikle belirlemek ve anlamak olanaklıdır. 

Mobilya imalat işletmaleri yönünden direkt maliyet uneurlarını\ kereste, 

eunta, kontr.aplak, kaplama, döş!!me kumaşları, yonga levhalar, di~er a!jaç kök!!!nli 

malzemeler v.b. hammadde gid~rleri ile, ilgili mamülü do~rudan do~ruya üreten iş

çilik giderleri oluşturur. Bu direkt hammadde ve direkt işçilik maliyetleri, mamY

lün yani mobilyanın oluŞumunda yer alan ve ne kadar harcandı~ı do~rudan do~ruya 

eaptanabilen maliyetlerdir. 

b) Endirekt maliyetler 

Oretilen ürüne do~rudan do~ruya yüklenemeyen, da~ıtım ölçüleri ara

cılı~ıyla dalaylı olarak yüklenen maliyetlerdir. 

Rir sorumluluk merkezinde bizzat oluşmayıp, bir başka eorumluluk merkezin

den, bu iki merkez arasındaki hizmst alışvsrişi dikkate alınarak, belirli anahtar

larla yüklenen maliyatlsre, o yiJkij alan eorunluluk merkezi açısından endirekt ma

liyet adı verilir (64). 

(64) A.g.e., e. 156. 
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Uu maliyatıerin ~ınıflandırılma~ı, yapılan maliy~tin amacına göre ya da a

macı do~rultusunda izlenebilirli~inin kolaylaşma~ı açısından da yapılabilir, An

cak, bu ayrım, daha çok yönetim kontrolü açısından önemlidir, 

mobilya imalat işletmeleri yönünden endirekt maliyetler olarekı genel (Jre

tim giderleri olarak nitelenen, bu maliyatlaraı endirekt hammadde, endirekt işçi

lik, amortisman, sigorta primler!, yakıt ve alektirik giderleri, malzeme, ambalaj 

malzemesi, kırteeiya, temizlik malzemesi giderleri, e~a, törpü, fırça, zımpare ta

şı, matkap ucu ve benzeri kilçük alet ve adavet için yapıJ en giderler örnek olarak 

gö~terilebilir, 

4, Dönem ve Urün maliyatleri 

a) Dönem maliyetleri 

Dönem maliyetleri~ OrUn ya da hiZm9tin Uretildi~i dönemde yapılan, 

fakat Oretimle ilişkiei olmayan giderlerdir. Aunlara örnek olarakl mobilya imalat 

işletmelerinde yapılan pazarlama, eatış, da~ıtım, araştırma ve yönetim giderlerini 

gösterebiliriz. 

b) Orun maliyetleri 

Orun maliyetleri, üretilen birimlere ba~lı üretim maliyeti un~urla

rını içerir (65). Bunlara örnek olarekı daha önce de de~indi~imiz, mobilya imalat 

işletmelerindeki direkt hammadde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri gösteri

lebilir. 

5, Karar ~üreci Açısından Maliy3tler 

maliyetların bu açıdan sınıflandırılması, maliyetin hesaplama zamanı 

ile ilgilidir. Au maliyetler, tarihi ve tahmini olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

a) Tahmini ve ~tandart filaliyetler 

Gelecekte yapılmaeı planlanan eylemlerin beklenilen maliyetleri, ta

rihi maliyetleri ifade eder ~6~. Au maliyetl8r de, kendi aralarında tahmini ve e

tandart olmak Ozere ikiye ayrılırlar, 

Tahmini maliyetleq ijretim için gl3rçek harcamalara geçilmeden önce hesapla

nan ve yapılması beklenen giderler toplamıdır. Oir bakıma tahmini maliyet, ön ma

liyettir. 

Oysa standart maliyetler, bilimsel çalışmalar ~onunda belirlenen maliyet un

surlarına ili~kin de~işmez rakamlara (~tandartlara) göre hesaplanan maliyetlerdir. 

(65) Becker JACOBSEN (Çev. Sadık BAKLACIDCLU), Yanatim Açısından malixet Muhaee~e~ 

..;!_, (Ankareı Akyıldız rııatbaaı!lı A.;;i., 1974), ~. 6. 

(66) ALTUt::, s. 19. 
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nu maliyetleq mamill fiyatlerının he~aplonr:ıa~nrıde,., bütçeler.ı3 işleml·ninde 

ya da eylemlerin sonuçlerının kontrolUnde özenle kullanılır. 

b) Tarihi ro1aliyet.l€!_ı:_ 

Tarihi maliyetler, geçmişte gerç~kleşen eylemter eanucunde ol~muş 

ve defterlere kaydedilmiş maliyatlerdir. B u r.ıaliy·ltler, ürün ve hizm'3tler imal e

dildikten ve bunlarla ilgili gelirler elde edildikten eonra heeaplanırlar. Bu me

liyetlerin belirlenmeei vereayımler yerine, güvenilir ve kurallara uygun b3lge ve 

kayıtlara dayanır. Tarihi maliyatler ço~u kez maliyet· tehmirıine en iyi temeli o

luŞturmalarına karşın, öteki faktörlerin ışı~ı eltınja, de~iştirilmedan tahmini 

maliyatleri belirleme ölçüeü elerak çok eeyrek kullanılebilirler (67). 

II .. rriAL İ YE:T ur .s UR LAR I 

Öteki Uratim işletmelerinde oldu~u gibi, mobilya imalat işletmelerinde de baş

lıca maliyet urıusurlerını, harnmadda V9 malzeme gid>3rleri, işçilik giderleri ve 

genel üretim giderleri oluşturur. Çelışmamızın bu kısmında da bu maliyet un~urle

rını~ çeşitli.yönleriyle irdelemeye çalışaca~ız. 

A- Hammadde Giderleri 

Hammaddsı üretilen mamıjllerin özünü olt.şturan, bulundu~u durumda ihtiyaçle

ra cevap vermeyen va her mamüle ne keder harcendı~ı va tüketildi~i kesinlikle ha

~ap edilebilen, henüz Uratime tabi tutolmamış maddalerdir. 

Hammadde giderleriı işletmanin Oretim, hizmet V9 di~er faaliyatlerini eür

dürmssinde kullandı~ı ve tüketti~i her türlü hammadde ve malzemenin parasal tute

rını içerir. İşletmenin gerek faaliyatıerini eürdürebilmeei ve gerekse Uratirnde 

bulunabilmesi amacıyla kullanmış ve tüketmiş oldu~u her türlü hammacde vs malzeme

lere ilişkin giderler, bu gr w te toplanır ( 68). 

Oretimda kullanılan hammaddaler, yardımcı maddeler ve işletme malzemesi 

v.b. hammadde va malzemenin tilkatilmasi eanucunda oluŞan tüm giderler hammadde 

giderlerini gösterir. Ou giderler, do~rudan do~ruya üretilen mamülün yapısına gi

ren gidarlerdir. Bu gid9rler memülün yapısına girdiklerindan, üretim miktarı ile 

do~ru orantılı olarak da~işme gösterirler. Ancak, her zaman için oransal ba~lı

lıktan sözedile~ez (69). 

tia~madde ve malzemeler, aynı zamanda direkt gidarlgrdendir ve hangi ürüne 

(67) UsTUiJ, s. 41. 

(68) öza, 'rfllaliyet ••••• , s. ıo. 

( 69) ERT0RK, ~. 62. 
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ne kDdar harcandı~ı kolaylıkla bilinir. Ancak bunlardan bazılerı~ın hangi Urijne 

na kadar ve hangi tutarla harcendıaını, eaptamak gUçtOr. Başka bir deyişle, iş

letm;da oluşen her tUrlU hammadde ve malzeme giderlerinin, do~rudan do~ruye gi

der mark~zlerine va dolayısıyla Uratim maliyetlarine yüklenmesi olanaksızdır. Uu 

nedenle hammadde ve malzeme giderlerini, Direkt Hammadde Giderleri va Endirekt 

Hammadde Giderleri olarak bir ayrıma tabi tutmamız gerekmektedir. 

ı. Direkt Hammadde Giderleri 

Direkt hamaddeler, bizzat Uretilen mamUllerin içine giren ve onun Ura

timinde kullanılan ve Uratim yapılabilmesi için şekli de~iştirilen maddelerdir. U
retim eylemleriyle do~ru!!al bir ilişki içinde olu:ı, üretilen mamoıon temel yapın

nı oluşturmaktadırlar. Direkt hammaddelar işlenmamiş maddeler olabilecekleri gibi, 

başka işletmelerin üretmiş oldukları UrOnlar de olabilirler. Hangi üretim ya de ü

retim partisi için3 ne miktarda girmesi gerekti~! kolayca hesaplanabilen maddeler

dir .. 

f:lobilya imalat işletm<Jler inde karşılaşebilece~imiz direkt hammadde giderıe

ri;karaçam, earıçam, kôknar, ladin, sadir, ceviz v.b. türden aaaçlardan elde edi

ı en kereeteler, kaplemalar, kontraplaklar, kontratabral ar, odunli fi levhaler, yon

ge levhala~ (suntaler), 3untaleMa, M.D.f., yapay reçine pleka ve levhalar (formi

ke), poliestsr reçineli levhalar, plastik kaplamaler, döşamalik kumaşlar, di~er 

a~eç kökenli malzeme ve Uratirnde kullanılan madeni malzemeler oluşturur. 

2. Endirekt Hammadde Giderleri 

Eu grUPta yar alan hamme~de ve malzeme giderleri, ürünün yapıeına girmak

le beraber, ürünün belirli bir unsurunu ~iuŞturmay2h yardımcı maddeleri ve Uratim 

işlemi sırasında UrUnün, yapısına girmemekle b~rlikte onsuz Orünün elde edilmeel 

olanaksız olan ve dolayısıyla üretimi kolaylaştıran her türlü işletme malzemeleri

ni iÇerir (70). 

Endirekt hammaddalar, Urünün temel yapıeını oluşturmazlar. Ayrıca, direkt 

hammaddelere oranla iJretimde çok daha az kulanılırlar. Endirekt harnmaddalar, (]re

time giren mikterlerı balirli olsa bile, maliyet yôntemlerinin özalıiaina gôre 

doarudan do~ruya yüklenmaleri ekonomik olmayen va oldukça gijç olan maddelerdir. 

Yukarıda da bslirtti~imiz gibi, Yardımcı rıaddeler ve İşletme r'~alzemsleri olarak 

iki eınıfa ayrılırlar. 

e) Yardımcı Maddelgr 

Yardımcı meddel er, ürijnijn tr.ırnal yapıeını ol u-ıturmazlar ve direkt ham-

(70) ÖZE:L 1 ~eliyet .... , s. 13. 
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madd~lGrin nihai OrOn niteli~i kazanmasına yardımcı olurlar. Ancak buntar, UrUnUn 

bOnygsin~ girm4kle ya da OrUnU etkilamakla birlikte, gerek miktar, garQksQ tutar 

olarak bir ürün birimi için n~ kader hercandıklarının do~rudan do~ruya eaptanma~ı 

teknik bakımdan zor oldu~u kadar, 9konomik olarak da anlamlı eayılmazlar (71). 

Aunlart mobilya iMalatında kullanılan tutkal vs yapıştırıcı çaşitlgri (eı

cak tutkal, eo~uk tutkal, pla~tik tutkal, kaurit tutkalı, kontak tutkalı, apokeit 

raçina tutkalı v.b. türde yapıştırıcılar), V3rnik ve sartlaştiricilar, tingrler, 

eair katkı malzgmaleri, kimyavi malzamQlgr, döşeme yardımcı malz~mgleri (a~aç vi

daları ve çsşitlari, çivilar, reptiye ve çeşitleri, zımba telleri v.b.), manteşe

lı;r, kulplar, kilithır, tlilkarlaklsr, cam tnro malz,3ma1Qr vsı di~er eair iJretim mel

zemallilridi r. 

b) İşletme r. al zr;ırrıasi 

Oratim faaliystlerinin yDriJtülmesi amacıyla kullanılan, fakat UrOnü:ı 

yapısı içine girm3yan çeşitli malzemeler~ işl3tma malzemesi dgnir. ~u malzamelgr 

ÖZ9llikle, imalatta kullanılan makinaların çalışması ya da bakımı, onarımı, t8miz

li~i v.b. işler için kullanılırler (72). 

Mobilya imalat işlgtmelarinda kullanılan iŞletma malzem~lerini, makina ya~ 

ları, mazot, b~zin, tsrnizlik malzgmr;ıei (05tüpü, t3mizleme tozu, arap eabunu v.b.), 

al~ktirik malzameel (kablo, şeltar v.b.), makine y3dsk parçaları, hırdavat malzr;ı

masi (çivi, tel, mueluk, ızolasyon maddalr;ıri v.b.), araç- garr;ıçl~r (amortismana 

tabi olmayıp dol;jrudan do~ruya maliyet yazılan; eı;:ıe, törpü, fırça, zımpara taşı, 

matkap ucu, ç~kiç, p•nse, mangr;ıne, tornavida v.b.), kömür, ambalaj malzQmesi (tah

te, kai;;jıt tOrO v.b.), büro melzem~si {yazı ve karbon ka~ıtları, kOçOk dgmirbaş, mG

rr;ıkkr;ıp, makina ÇiŞitlgri v.b.), işçi denenımı (işçi önlükleri, tulumlar, mask~ler, 

aldivenler v.b.), gıda maddeleri {yiyecQk,içecak v.b.) v~ öteki işletme malzem~le

ri oluŞturur. 

3. Hammadd9l9rin ~atınalınmasınden Kullanılmasına Kadarki Aşamalar 

e) Hemmaddglgrin Satınalınması 

Büyük vr;ı orta ölÇQkli mobilya imalat işletmglgrind~, hammaddenin ea

tınalınması, Satınalma BöliJmiiniJn işidir. !Fakat, kiiçiik ölçekli mobilya imalat iş

letmelerinde va satınalma bölOmü olmayan orta ölç2kli mobilya imalat işl3tmelerin

dr;ı, eatınalma işini, işlr;ıtmanin sahibi ya da s8tınalme işi için göravlQndirilmiş 

y3tkili bir kişi yapar. Burada ön9mli noktayı, amaçlanan ijrgtimin tamamlanabilmasi 

(71) ÜSTÜN, e. 117. 

(72) BURSAL, s. 77. 
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için g~rakli olan hammaddaların eatınalınmeeı Vlii 9lda hangi miktarlarda hammaddQ

nin bulunaca~ının planlanması oluşturur. f!ratimde kullanılacak hammaddenin nfi za

man, narada va hangi koşullarda satınalınmaeı garekti~inin an iyi bir biçimda sap

tanması g~rakir. Ayrıca, nrıatimin taknik yönü ile u~raşanlarla, mali işlarla u~ra

şenların birliktsı, hammadde va malz~manin, topluca mı yoksa partHgr halind? mi 

satınalınması gerQkti~in~ karar v~rerQk sipariş t~rOnü belirlemalidirl~r. Satın-

elma bölümü ya de satınalma işini yiJklanan kişi, gı;raksinim duyulan hammadd•J Vii 

malzamaylı istanilQn miktarda, işletm~nin istsıdi~i Bz~llikl~rde, an dOşOk maliyet

le, topluca ya de partil!i1r hallnda, va zamanınde almak zorundadır. Bunlara ba~ı o

larak ayrıca; piyaee koşullarını depolama olanaklarını, taşıma giderlerini, miktar 

iskontosunu, be~lenacak sermaye maliyatini va di~ar faktörleri gözönünde tutarak 

optimal elpariş miktarını bQlirlem~lidir. 

İşlotmeler, ürliitimd9 kullanacakları direkt ya de endirakt hemmadde vo mal

zam\lnin kullanış miktar va zamanına göre, al da b>üirli bir miktar stok bulundurmak 

zorundadır. Hammadde ve malZQm9nin giriş.vs çıkışlerının kayıt edildi~i kartler ü

zaringda, dda bulllldurulması gıarekan en yüksı.ık Vlil an d(Jşük stok miktarları göete

rilmsktadir. Harnmadda ve malzeme miktarının kartta yazılı en düşük stok miktarına 

yaklaşması halinde, ambar yatkilileri {mamurları}, satınalma bölümüne "Hammadde 

Satınelma İetek fişi" dolduru:ı gClıderir. Ambar sıarvisi, ijratimin k;;ısintisiz s~rdü

rülm~si için hemmadde va malz~mayi ietenilQn kalitada va zamanınde işl9trn~de b~ 

lundurmaya ÖZQn gBstererak, 5tokları kontrol altınde tutmak zorundadır. Su nedenle 

sipariş miktarını belirlıayip, bu amaçla hammadde satınalma istak fişi doldurarak, 

satınalma bölümünd~n satınalma iste~inde bulunurlar. ~atınalma bölümü ise, kandi

eine göndsrilen bu ietak fişlarini dıa~~rlendirerak, satınelma işl•mina girişir. Bu 

emaç~a de, hammadde vs malzemenin hangi satıcıdan alınaca~ını bglirleyerek, "Ham

madde ~atınalma Fişi" düzenleyerek ilgili satıcıya gönderir. mobilya imalat işlet

meleri gereksinim duydukları hammadde ve malzemeleri özel kişilerden satın alabi

lecekleri gibi, çeşitli kamu kuri.J11 ve kuruluşlarından da (OriJe, Seka, ffi.K.E. v.b.) 

alabilirler. Hammadde satınalma istek Fişine ilişkin bir örnek (Ek~7)'de, Hemmadde 

~atınalma fişine ilişkin bir örnek ise (Ek-B)'de sunulmuştur. 

b) Satınalınan Hammaddelerin Teslim Alınması 

Teslim alma ve muayene servisi ya da teslim alma vs muayene işi için 

görevli personel, sipariş edilen hammaddeleri t·:3slim almak, bunları kontrol etmek, 

gerekli belgeleri incelemek ve bunlara gerekli kayıtları yapmak ve teslim alınan 

hammadde ve malzemeleri ambara gönderm'3klB sorumludur. 

~atınalınen hammadde ve malz3ne, işl8tm9ye geldi~inde, ilgili b510m ya da 

kişi, öncG hammaddeyi koli b3 ve miktar açıınndarı kontr ol eder V'3 toslirn alır. tl u-
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nun için, "Teslim Alma ve muayene Raporu" düz•m!fmir. Bu raporun üstiine, "toslim 

alındı" kaydı düşiJlür. Teslim alma ve muaygns raporu, ts~lim koşulları ile ilgili 

ayrıntıları içermskta olu:ı,. aynı zamande işletme için kontrol siıstJminin t9mel 

bsl~elerindsn birini oluşturur. Teslim elma ve muayene raporuna ilişkin bir örnek 

(Ek-9) 'da sunulmuştur. 

c) Teslim Alınan Hammaddelerin Ambara Gönderilmesi 

Teslim alınan hammadde ve malzemeler, özelliklerini yitirmeyecek bir 

biçimde saklanmak \depolanmek) üzere, ambara gönderilir. Verilen siparişe, miktar 

va kalite bakımından uygunlu~u saptanan hammadde ve malzemelerin embare giriş iş

lemi yapılmak Uzare "Ambar Giriş fişi" düzenlenir. Hemmadde ve melzgmeler ambara 

konularak, giri~ fişinin üzerine "teslim alındı" kaydı düşülür. Hemmadde ve malze

meler, teslim elma ve muayene eerviısinden ambara aktarıldı~ında, bunlara ilişkin 

sorumluluk da ambar memuruna geçer. Ambara giren hammadde ve malzemeler, ambardaki 

maddelerin yerleştirme planına göre yerlerine konur. Ambar memuru, giriş fişlerine 

dayanarak, miktar itibariyle hammadde va malzemeleri "Ambar Stok Kartı" na kayde

derek, hammadde ve malz3me etaklarının izlenmeeini ea~lar. Ambar giriş fişine i

lişkin bir örnek (tk-lO)'de, ambar etok kartına ilişkin bir örnek de (Ek-ll)'de 

ısunulmuştur. 

Hemmadde ve malzeme alımlarıyle ambara giren maddeler, daha önceki miktar

lere ilave edilir, üretime verilenler düşülür, geri kalan mevcut borçları gösteri~ 

Kartların üst kı~mında yazılı en yüksek ve sn d~şOk etok miktarıyla, mevcut stok 

durumu kontrol edilir. Mevcut stok miktarı, en düşük miktarın altına düştü!;jünde, 

yeniden hemmadde va malzama alımı için gerekli girişimler başlatılır. Bu durumda 

ambar memuru yeniden ısipariş edilme zamanı gelen hammadde va malzemenin tUrünü ve 

di~er bilgileri, satınalma bölümüne bildirir. Ambar muhasebesi tutan ve etekların 

kontrolünden sorumlu mUhasebe eerviei de, hammadde yardımcı hesabına, hem mikter 

hem de tutar olarak işleyerek, hammadde ve malzemelerin kalan etok miktar ve tutar

lerını -hesaplar. Bu amaçla da •snr8kli Envanter Stok Kartı" tutulur (73). Bu karta 

ilişkin bir örnek (Ek-12) 'de eunulm~tur • 

.Ql_Uammeddelerin fJretime Gönderilmeel 

İlgili üretim dallerındaki gereksinimler do~rultueunda, gerekainim du

yulan hammadde ve malzemeler için, gereksinim duyan bölüm ya da ilgili üretim biri

mince "Hammadde İ etek fi~i" düzenlenir V3 yetkili kişiye imzalatıldıktan Mnra am

bar mamurLırıa V8rilir. 1-\mbar memuru da, bu i etek fi1)ina dayanarak, "Ambar Çıkış fişi'' 

{73) Os TO rJ, s. 126. 
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ni düzenlar ve iste~i yapan bölüm ya da birima imza kerşılı~ında istenilen hemmad

de va malzemeleri teslim eder- Hammadde ve malzeme, iste~i yapan bölüm ye da birim

lerin elamanlarınca teslim alınabilaca~i gibi, ambar memurunca de istenilen yora 

gönderilabilir. 

tatenilan hammadde va malzemelerin stokda bulunmaması durumunda, bu durum 

satınalma bölümüne bildirilir. Ayrıca çıkış fişlerine dayanarak; ambardaki stok 

kartlarına, hemmadde ve malzemelerin çıkış mikterları işlenir ve kalan miktarlar 

hesaplanır. Hammadde istek fişinin bir kopyası hammadde ve malzeme iete~i yapan 

bölümde kalır ve dosyalenır. Öteki kopye ise, ambarda kalır. Hammadde istek fişine 

ilişkin bir örnek (Ek-13) 1 deı ambar çıkış fişine ilişkin bir örnek da (Ek•l4) 1de 

sunulmuştur. 

e) Hammaddelerin nretimden Ambara İade Edilm3si 

Ambardan, üretim yarlerine ya da se~vislere, gereksinim duyulan mik

tardan daha fazla hemmadde ve malZ·Jme gönderilebilir. B u gibi durumlarda, üretim 

maliyatinin do~ru bir biçimde saptanabilmesi için, kalan kısım ambara ggri iade e-
ll 

dilir. Ota yandan, ambardan yanlış hammadde ve malzama istenmiş ya da gönderilmiş 

olabilir. Söyle durumlarda da, hammadde ve malzeme ambara geri iade edilir. 

üretim yarinden ya da servislerdan hammadde ambarına iade edilen hammadde 

va malzemelerin ımtıasebeleştirilmesinda, "Ambar İade fişi" düzenlenir. Ambar iade 

fişine bir örnek (Ek-15) 1 de sunulmuştur. 

E~ar işletmede, safha maliyeti sistemi uygulanıyorsa, iadesi yapılan ham

madda va malzamaler için toplu bir iade listesi düzenlenerek, bu listedeki toplam 

tutar üzerinden Uratim Hesabı (Safha Hesabı) alacaklandırılırken; Direkt Hammadde 

Stokları ya da Direkt Hammadde Giderleri Hesabı borçlandırılır (74). 

Hammadde ambarına yapılan iadelerden sonra, yevmiye kaydı, düzeltici nite

likte olı..;:ı ş öyle yap ıl ır ı 

------------ --- ... ; .•. 1 •••• --------------
150-İLK mADDE VE filALZmE HS. 

150. 00-0İREKT HAi:lfi1ADDE VE f:lALZEr.ıE STOKLAR! 

150.00. Ol-İlk 1"\adde Stokları 

150.01-ENDİREKT HAMMADDE VE MALZE~E STOKLAR! 

150. Ol. Ol-Yardımcı Madde S tokları 

ı5o.oı.oz-İşletme malzemesi ~tokları 

150. Ol. 03-Ambalaj !'f!alzemesi ~ tokları 

(74) A.g.e., s.l36. 

XXX 
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150.01.04-Di~ar Çe~itli ~ız. Stokları 

710-DİRE:KT İL 1< mADDE I'!!ALZC:I\1E GİDERLEq İ HS. XXX 

010-İlk Madde Kullanımları 

730-GENEL UtfETİtı GİDERLERİ HS. 

03D-Yardımcı madde Kullanımları 

031-İşletme rnalzemasi Kullanımları 

032-Ambalej malzemesi Kullanımları 

033-Di~er Çeşitli mız. Kullanımlerı 

------------------------------ ... ; ... ; .... ---------------------------------
f) Ambar ~arkları 

Uratim işletmelerinin ambar muhasebesinde tutulan hesapları ile, fii• 

li miktarlar ya da stoklar arasında; hammaddenin ambardan çalınması, fire ya da 

faturadaki tutarların stok kartlarına yanlış işlenmesi, üretime gönderilen hemmad

denin maliyetinin hesaplanmasında hata yapılması v.b. nedenlerle farklar oluşur. 

Su nedenle üretim, faaliyet hacminin düşük oldu~u dönemlerde ya da mali yıl sonuna 

yakın bir zamanda, geçici olarak durdurulur va fiziki stok sayımı ya da envanter 

yapılır. riziki sayımda kullanılan genel formlar, envanter kartları ve listeleri

dir. 

fiziki sayım sonucu bUlunan de~3rlerle, sOrekli envanter stok kartlarındaki 

de~erler aynı olmalıdır. Aksi bir durum söz konusu oldu~unda, siJrekli envanter e

tok kartındaki kalanlar fiili sayın sonuçlarına uydurulur. Ayrıca, yevmiye ve bü

yük defter kayıtlarındaki Hammadde Stokları Hesabında da düzaltme yapılır. 

fiziki sayım sonuçları fazla oldu~unda, şu yevmiye kaydı düşülür: 

---------------------------- ... ; ... ; .... 
1 50-İL K mADDE VE r.lAL ZEME HS. XXX 

150.00-Dİ~EKT HAMMADDE VE mALZEmE STOKLA~I 

150. oo. Ol-İlk madde !:ı tokları 

150.01-EI·iDİ~EKT HAmMADDE VE r.lAL EI'"E STOKLI\RI 

150. Ol. Ol•Yardımcı madde~ tokları 

150. Ol. 02-iı.,latme Malz~mesi ~ toklar ı 

150.01.03-Ambaleıj melzem~si ::ıtokları 

150. Ol. 04-Di~er Çeşitli Mlz. ~ tokları 

397-SAVIM VE TESELLOM FAZLALARI HS. XXX 

397.02-STOK rAZLALAPI 

--------------- ... / ... / .... ---------------
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fiziki seyı.m sonuçları., eksik oldu11Lında de eşa~ı.deki yevmiye kaydı. dOş!lliJrı 

------------------------------ ... ; ... ; .... 
197-SAYim VE TESELLO~ NOKSANLA~I HS. 

197.02-STOK NOKSANLA~I 

150-İL K mADDE VE f~ALZEt.ıE HS. 

XXX 

150. OO•DİREKT tiAmtnADDE VE raALZEnE STOKLARI 

ıso. oo. Ol-İlk Madde 5tokları. 

XXX 

150.01-ENDİREKT HAMmADDE VE mALZEME STOKLA~I 

ıso. oı. 01-Yardı.m madde ::ı toklar ı. 

ıso. 01. 02-İşletme malzamasi 5 toklar ı. 

150.01. 03-Ambalej 1!1alzemasi 5tokları. 

150. Ol. 04-Di!;jer Çeşitli mız. Stokları. 

... ; ... ; .... 
Ambar muhasebesinde tüm direkt hammadde, endirakt hammadde ve işletma mal

zemesi türleri için ayrı. ayrı. stok kartları. tutuldu~undan, yevmiye sonuçları., s

tok kartlarına işlenir (75). 

4. Stokların De~erlemesi ve Stok Del;lerleme Yöntemleri 

Uratim işletmelerinde, dolayısıyla mobilya imalat işlgtm'3larinde; ham

maddenin satınalınması, ür.atime gönderilmesi, eldeki mevcut stokların ve üretim 

maliy=tinin bilinmesi, üretim eyleminin, dolayısıyla işletm'3 faaliyetinin etkin

li~! ve sonucunun de~erlendirilmssi zorunlulu~undan kaynaklanmaktadır. Ayrı.ca, ya

sal bir takım zorunluluklar da, stokların de!;jerlemesini zorunlu hale getirmektedir. 

5tokları.n de~erlenmesinde, maliyet ila de~3rlame esastır. Ancak bazı. durum

larda, piyasası. olan stokların, piyasa.fiyatı. ile de~erlenmaleri gerakti!;ji konusu

nu savunanlerde vardır. 

rıobilya imalat işletmelerinde' de!;jişik zamanlarda, ds~işik fiyatlarla ham

maddanin satınalınması ve üretimg gönderilmasi söz konusudur. Ayrıca hammadde. ve 

malzemeler, ambarda birbiring karışmış durumdadır ve herhangi bir tarihte üretime 

gönderilen hammaddenin, hangi partiden oldu~u da pek bilinmemektedir. Bu nadenle 

başlangıçta, bir stok da~erleme yönteminin sgçilmasi garekmekt8dir. 

iJretima gönderilen hamınaddanin de~erlenmesinds, çeşitli yöntemler uygulan

maktadır. Uygulanan ya da uygulanacak olan her stok da~erleme yöntemi için, bir 

yararlar ve sakıncalar listesi dUzenlemak olanaklıdır. Bunların bOyOk bir kısmı, 

yönt,-3min uygulannızsı ile elde ediLm kar ya da zarar va bilanço için de~arlemsye 

(75) A.o. a., s. 140. 

~ i ,. •7 •' ı' 
. 1 1 
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olan etkileriyle ilgilidir. f:ararlı fiyat d1Jzeylerinin bulurdu~u piyasalarda ve 

dönemlerde, bütün de~erlema yöntemleri ye~laşık olarak aynı sonucu verir. Oysa 

fiyat dalgalanmalarının önemli oldu~u piyasa ve dönemlerde, sonuçların çok farklı 

olması nedeniyle uygulanacak yöntemin çok dikkatli bir biçimde seçilmesi gerekir 

(76). 

İşte, bu kadar önemli bir konuda seçim yaparken, stok d~~erleme yöntemleri

nin iyi analiz edilmesi kuşkusuz çok önemlidir. Olkemizde yaşanan ön9mli fiyat dal

galanmaları ve kararlı olmayan ekonomik orta ve zamanlar ned-:ıniyla, uygulanacak o

lan yöntemin seçiminde, oldukça dikkatli davranılmalıdır. Çünkü işletma faaliyeti

nin sonucu, bundan oldukça etkilenacektir. 

~tok de~erlema yöntemlerinin tek tek ele alınıp incelen3rek açıklanması, 

karşılaştırmalarının yapılması, yarar ve sakıncalı yönlerinin anıatılması çok uzun 

ve ayrıntılı bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmamızın bu kısmında, 

stok de~Arleme yöntamlerinin neler oldu~unu sadece başlıklarıyla sıralayarak, mo

bilya imalat işletmelerinde kullanılma olasılı~ı en yDksek yöntemleri açıklamayı 

uygun ve yararlı gördük, 

~tok de~erleme yöntamleri (77) a 

i. Gerçek IYialiyet Yöntemi 

ii. İlk Ciren İlk Çıkar Yöntemi (rtro) 

iii. Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LİfO) 

iv. Ortalama Maliyet Yöntemi 

- Basit Ortalama 

- Tartılı ortalama 

- Hareketli Ortalama 

v. tl tandart maliyat y öntami 

vi. En Yüksek Fiyat Yöntemi 

vii. En ::ıon Piyasa De~eri ile De~a::-leme Yöntemi VJİFO) 

viii. maliyet veya Piyasa De~srinden Düşük Olan ile iJe~erleme Yöntemi 

Bu yöntemlerden, mobilya imalat işletmelerinde en fazla kullanılan yöntern

leri aşa~ıdaki gibi sıralayabiliriz. 

(76) Osman fikret ARKWJ, lllaliyet nıuhasebesi - T8mel Bilgiler, (İstanbul: i.U., 

i.T.İ.A. Telaba Neşriyat ve Yerdım BiJrosu Yayınları,Nos 214, 1971), s. 34 

(77) ÇETİN5:R, s. 46. 



e) En Son Piyasa Deöeri ile De~8rl~m~ Y6nta~i (NİFO) 

E u yanternde Dr8tima gönder ilen ve stoklarda kalan hammadde ve malze

meler, o anda piyasada cari olan fiyatlarla de~Brlsnir. Bu yönt3mde herbir hammad

de ve malzeme türüne ilişkin stoklar, işletmsca an son alınan faturada yer alan 

fiyatla de~erlendirilir. Bu nedenle bu yöntem, "yenilGme fiyatlarının" kullanıldı

~ı yöntam olarak da tanımlanabilir. Çünkü işl8tme, aretime gönderdi~! hammadde va 

malzamaleri yerina koyma:~ istr3di~inde, ödeyece~i fiyatı de~arlendirmade kullanmak

tedır (78). 

Bu yöntem, fiyat dalgalanmalerının maliyet yensıması açısından yararlıdır. 

Ancak giriş de~eri ile piyasa de~erleri arasında büyük farklar olması durumunda, 

maliyetierin gerçekten uzaklaşmasına neden olabilir (79). 

Bu yöntemin vergi amaçlarıyla kullanılmasına izin verilmez ve bu yöntemin 

kullanılması genel kabul görmüş muhasebe ilkelarinin kapsamı dışında kalır. En 

son satınalma fiyatı, bir önc8ki fiyatten farklı isa, bu durumda yevmiye kayıtle

rında bir düzeltme kaydının yapılması gerekir. Bu yöntem, kabul edilen fatura fi

yatının hemen kayıtlara yansıtan fiyat de~işikliklerinin temelini oluşturması ne

deniyle, çarçekel bir yöntemdir. Bir hammadde ve malzeme türünün, hem sotklarda 

kalan hem de belirli bir zamanda üretime gönderilen miktarlarını de~9rlendirmede, 

sadece tek bir fiyat kullanılması nedaniyle, bu yöntem ayrıca fazla kayıt işlemi 

gerektirmemektedir. Bir hammadde ve malzeme türünün iki alımı arasındaki zaman sü

resi oldukça uzun oldu~unde ve bu zaman süresi içinde fiyatlar önemli ölçüde de

~işti~inde, bu yöntam cari fiyatları tam ola~ak yansıtma özelli~ini yitirir (80). 

b) Son Giren İlk Cıkar Yöntemi (Liro) 

Ambara en son giren hemmadde ve malzemenin, üretimde öncelikle kulla

nılması sözkonusudur. Kullanılan hammaddelerin de~erlendirilmesinde, son alış fi

yatı sıra ile kullanılmaktadır. Yani üretime gönderilecek hammadde fiyatı, son gi

ren pBrtinin fiyatından başlanarak başa do~ru gidilerek hesaplanır. E~er herhangi 

bir parti bitmeden yeni bir giriş oldu~u takdirde, bu tarihten sonraki çıkış için 

artan partinin fiyatı de~il, yeni giren malın fiyatı kullanılır. Bu yöntemde iade

ler, üretime gönderme tarihine göre son giren partinin fiyatı ile de~erlendirilir. 

fiyatların yOksaldi~i dôn3mde eldeki stoklar dUşük da~arl~rla, kullanılan

lar ise yilksek de~erlerle de~arlendirilmiş olur. Fiyatların dUşme göstermesi ha-

(78) UsTON, s. 157. 

pg) ÇETİNER, s. 52. 

(so) OsTON, s. 160. 



linde, stokler yüksek, üretimde kullanılanler ise düşük de~erle de~erlendirilmiş 

olacaktır. Hammadde ve malzeme fiyatlarının yüks8lmes1 hallnde üretim maliyatleri 

de yükselece~inden, gerçekte oluşmayan karıarın da~ıtırnı önlenmiş ve finansal güç 

zayı flememış olacaktır. Fiyatlar ın dOşm·3oi halinde, ürf:ıtim maliyetleri de düşme 

gösterece~inden, sanki kar elde edilmiş gibi, aldatıcı bir yeni yatırıma yönelme 

meydana gelir. Pera de~erinin de~işme gösterdi~! dönemlerde gerçekleşmemiş envan

ter kar va zararlerını önbmek suretiyle, işletmelerin faaliyet k~rlarında denos

yi Llro yöntemi sa~lar \81). 

Bu yöntemin bir takım sakıncalerını görebilmek amacıyle ayarlanmış Llro 
yöntemi geliştirilmiştir. 

Bu yöntemin, normal Ll~O yönteminden farkıJ dönem sonu stokları ile ilgili• 

dir. Bu yöntema göre, dönem sonu stokları, dönem sonuna (bilanço gününe) yakın ta

rihteki maliyet de~erleri ile de~erlenir. Bu maliyet de~eri ile stok maliyeti are

sındaki fark, "gerçekleşmiş k~r" olarak pasifte bir karşılık hesabına atılır. An

cak, ertesi dönem, söz konusu stoklar üretime sokuldu~unda ya da satıldı~ında, bu 

stoklar için ayrılmış karşılıklar da çözülür ve o dönemin k~r ve zararı içine so

kulur. Böylece, bu yöntemde de, bir önceki dönemi izleyen dönem karının içine enf

lasyon nedeniyle oluşmuş fikti f karlar s okulmuş olur. B u yöntemle, LifO' nun stok 

da~erlemesi O zerindeki olunsuz etkisinin önijne geçilmiş ol ur. Ancak, ayarlanmış 

Liro yöntemi de, dönemler boyunca kar akışlarının saptanması ve bunun yarattı~ı 

sorunlar açısından normal Llro yöntemiyle aynı sonuçları do~urur (82). 

c) En Yüksek Fiyat Yöntemi 

~obilya imalat işletmelerinde kullanılan di~ar bir stok de~erleme 

yöntemi ise, En Yüksek Fiyat Y öntsmi • dir. Hammadde ürot:!.me gönderilirken, an yük

sek giriş fiyatı ile de~erlenir. Burada en yüksek fiyattan başlanarak, daha sonra 

gelen yüksek fiyat kullanılarak de~erleme yapılır. Bu yöntemde iadeler, çıkışteki 

en yüksek fiyatla de~erlandirilir. El u yöntemin yararı, fiyat artışları sırasında 

görülür. uysa fiyatların dü~masi durumunda, bu yöntem sakıncalıdır (83). 

5. Vergi Kanunlarımızda Stokların ue~erlemesi ve Stok Oe(;l-1rleme Yöntemigri 

Vergi kanunlarımızda, stoklurı de~erlame yöntemlerinden hangisinin kul

lanılaca~ı hakkında bir hükOm almamakla birlikte, yöntemleri engelleyici bir hü

küm de yoktur. V.U.K.'da, stokların maliyet bedeli ile de~erlanmesi hakkında ke-

(Bl) ERTURK, s. 76. 

(B 2) PEKE:R, s. 9 4. 

(83) ÇETİW.:R, s. 53. 
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sin bir hUkUm vardır. Ancak T.T.K., madde, malzama, yarı UrOn, OrUn ve emtia gibi 

unsurların en fazla, maliy•3tle de1:jerlenip, bilıançoya yansıtılabilece~ini b:::ı1.irt

miştir. T.T.K., aldeki stoklnrın de~erlgnmesinde, maliyet b~d3lini esas almıştır. 

Uunl.f1la birl9kte, o gOnkn piyasa fiyatıyle maliyet fiyatı farklı ise, o günkü fi

yatla da1:jerlenebilece~i eerbastli~ini getirmiştir (84). 

Oa~erlemenin temel işlevi, vergi matrahını tam ve do~ru saptamaktır. Amaç 

bu oldu~una göre, stok de~erleme yentamlerinden en do~ru sonucu veren yöntemi uy

gulama zorunlulu~u kendili~indan ortaya çıkmaktadır. 

Vergi kanunları gözönüne alındı~ında, g~rçek maliyete dayalı ya da gerçek 

maliyeti temel alan stok de~arleme yöntemleri kullanılabildi~i gibi, dönem sonlo

rında gerekli düzeltmeler yapılmak koşuluyle tahmini maliyet yöntamleri de kulla

nılabilir. Önemli olan, vergi matrahının do~ru olarak saptanmasıdır (85). 

Günümüz k~ullarında, V.U.K'nu uyarınca gerçek ma 1.iy'3ti t<Jspit edebildi~! 

va kanıtlayabildi~i ölçOde, istenilen stok dB~erlGme yöntemi uygulanabilir. fiili 

maliysıtin tam olarak hasaplanmasının mümkijn olmadı~ı durularda ise, ortalama mali

yet yönteminin uygulanması vergilendirmedeki amaca uygun olacaktır (86). 

Bu yaklaşımlardan har3ket edilirse, stokların de~arlenmesinda an do~ru yön

temi saçmak oldukça zor.dur. Bu nedenle işletmeler, k~ndileri için en uygun stok 

de~erlam9 yöntemini uygulamak için, kendi durularını en iyi şekilde gözdan ggçire

rek, stok de~erleme yöntemlerini çok iyi bir biçimde irdel~ye~ak, kendilerine en 

uygun stok de~erleme yöntemini belirlemek zorundadırlar. 

B- İşçilik Giderleri 

Hammadde va malzeme girdilerinden sonra, üretim maliy3tini oluşturan baş

ka bir gider unsuru da işçilik giderleridir. 

İşçilik giderleri, bir mamül ya da hizmet ür~timinde kullanılan ya da bu 

üretime yardımcı olan em9~in parasal tutarıdır (87). 

İşçilik giderlarini hammadde va malzeme giderinden ayıran en önemli özel

likler şunlPrdır (88): 

(84) ERTURK, s. 78. 

{85) DsTUN, s. 160. 

(86) Eray MERCAN, "Enflasyonist Ortamda ~tok De~erleme Yönt8mlerinin Mali Mevzuat 

Açısından Da~erlendirilmosi", Vergi ~-orunları Dergisi, s. 1991/VI, Y. 10, 

1991, s. 56. 

(87) ÇETİNER, s. 67. 

(88) ÖZEL, maliyet ••••• , s. 22. 

~--------------------------------· 
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1. İşçilik stoklaması olanaksız bir varlıktır, 

ii. İşçilik gid'3rlari, detjişik koşullara göre Ozl!lrina ekl,ntiler yapılan 

bir gider türüdür. 

iii. işçilik, maliy~tleri etkileyen aktif bir giderdir. 

iv. İşçilik gidarleri, işçilar için gelir, işletm3l~r için gider niteli~ini 

taşımaktadır. 

Mobilya imalat işlatmelerinde, iki tür işçilikten söz etmek olanaklıdır. 

Bunlar, insan gücü ve makina gijcijdür. mobilya imalat işletmelerinin bu özelli(ji 

nedeniyle, bu iki çeşit işçili~i, tek bir işçili~e (insan gücüne) dönüştürerek 

kullanmak do~ru olur. 

İşçilik giderlerini, üretim!~ ilişkil~ri açısından direkt ve endirekt işçi

lik gideri olarak sınıflandırmak mümkündür. 

ı. Direkt İşçilik Giderleri 

İşlstmanin temel üretim konusunu oluşturan ürünlerin üretimine direkt 

katılan, yani üretim yerinde oluşan va üretim faaliyatinin sürdürülmasini sa~la

yan işçilikler, direkt işçiliktir. Olkemizde işçilik gid3rine, üretici işçilik, 

başka bir d9yişle yapıcı işçilik de d3nir (89). 

Direkt işçilik gid3rleri, üretilen ürünlere do~rudan do~ruya yüklenebilen 

ve ürünün ternal yapısını, biçimini ve nit~li~ini de~iştiren gid~rlsrdir. Direkt 

işçilik gidarl~ri; bölüm, ürün ya da sipariş gibi birimler için kolayca b~lirlen~ 

bilmekte ve bunlara doğrudan yüklen~bilmekt~dir (90). Bu işçilik gid~rıeri, sadece 

el eme~i ve basit basit araçlarla hammadde ve malz~m9ye biçim vermek şeklinde or

taya çıkabileca~i gibi, oldukça otomatik bir makin~yi yönetm~k şeklinde de olabi• 

lir. 

Bilindi~i gibi, ödenen işçilik giderleri içinde, çıplak ücret dışında bir 

çok ücret eklentisi de yer alm~ktadır. İşçiliklerin hangileri direkt, hangileri 

endirekt işçilik gid3rleridir'l Su sorunun yanıtını kesin olarak verebil9c'!k bi

limsel ölçütler hanüz daha bulunamamıştır. Bu n3denle, ülkemiz işl~tmalerinde 

uygulanan ayrımlar bir birinden çok farklılık göstermakt3dir. Bir işletm~nin di

rekt saydı~ı bir işçilik gider ini, aynı konuda üratim yapan başka bir işlatm;, en

dir9kt sayabilm3kt~dir (91). mobilya imalat işlstm3leri için verilecek olan direkt 

ve endirakt işçilik giderlerinde de aynı durum sözkonusu olabileceği için, bu ko-

(89) YiJNGfiL, s. 40. 

(90) UsrürJ, s. 168. 

(91) ÖZEl , l"'aU'i~t . . . . . , s. 28 • 
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nunun gözardı edilmarnesi g3rekir. 

mobilya imalat işletm~lerinde, direkt işçilik gid~rl9rine (ins~n, makina) 

örnek olarak§ etölyel~rde, makine ve tez~ah başlarında bizzat çalışan işçilere ö

denen ücretler, üretilecek ürünün üretiminde dışarıdan sa~lanan insan gücü işçi

likleri, dışarıdan sa~lanan makine işçilikleri ve işletmenin kendi makinelerinden 

sa~ladı~ı işçilikler için ödenan ücretler gösterilebilir. 

Direkt işçilik giderleri, normalde direkt işçilik işlevi gören işçilere ya

pılan ek ödemeleri de içerir. Bazı mobilya imalat işletmeleri; fazla mesai, ikra

miye, prim, yemek (ayni- nakdi), sosyal yardım, kıdem tazminatı, konut fonu, s.s.
K. işveren hissesi gibi ek ödemeleride direkt işçilik giderleri olarak kabul etmek

tedir. Oysa üretilen ürün maliyetinin do~ru bir biçimde saptanabilmesi için, ek ö

demelerin ayrıca sınıflandırılması gerekir. 

2. Endirekt İşçilik Giderleri 

Direkt işçilik giderleri dışında kalan ve esas üretim yarleri dışında o

luşan, üretilen ürünlere do~rudan do~ruya yüklenemeyen, ancak ürün maliyetine bir

takım daöıtım ölçüleri aracılı~ıyla yüklanabilen işçilik gidgrlarins, endirekt iş

çilik giderleri denir. Bu giderleri, yardımcı va yönetici işçilik olarak iki sını

ra ayırmak olanaklıdır. 

Yardımcı işçilik; tamir, bakım, temizlik v.b. işçiliklerden oluşur. 

Yönetici işçilik; üretim faaliyetlerini yöneten şef, gözlemci, ustabaşı gi

bi kişilere ödenen ücretleri içerir. 

üretken işçilere normal ücretleri dış ında ödenen türlü yasal ya da ihtiyar i 

ücret akleri de genel olarak endirekt işçilik kabul edilerek, genel üretim giderle

rina devredilir ve Uratim meliy~tlerine bu kanaldan yüklenir (9~. 

mobilya imalat işletmelerinde; ustabaşı, teknisyen, mühendis gibi fiilen ça

lışmayan, fiilen çalışanlerı denetleyen, gözetleyen ve yönaten kişilere ödenen her 

türlü ücret ve ücret eklentileri, tamir, bakım, makinaları Uratime hazırlama, ta

mamlama,temizlik, boş zaman, malzeme taşıma ve yerleştirme, yenileme ve düzeltme, 

puantörler ve öteki yardımcı işçilikler endirekt işçilik gidsrlerini oluşturur. 

Mobilya imalat işletmelerinde, endirekt işçilik sayılan ve bir iş karş ılı~ında 

ödenmeyen ücret etkinliklerine; fazla mesailer, ikramiyaler, çeşitli primler, sos

yal yardımlar, kıdem tazminatları, yemek ücretleri (ayni - nakdi), tatil ve izin 

Ocretlgri, vardiye ya da agır işçilik ücret farkları, hastalık ücrotleri, b.S.K 

primi işveren hissesi örnek olarak göst9rilebilir. 

(92) BURSAL, s. 134. 
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3. İşçilik SOrelerinin Belirl9nmasi 

İşletmelerde kullanılan işçilik, sOra (ya da zaman) temelina dayanıla

rak belirlenir. İşçilik sOraleri genellikle şu iki aşamada izl~nir (93)a 

i. İşçinin bir günde ya da belirli bir dönemde işletmede geçirdi~i sOra, 

ii. İşçinin işletmede geçirdi~i zamanı hangi işler Ozerinde vs gider mer

kezinda geçirdi~idir. 

Burada bizim için önemli olan, işyerinde bulunan bir işçinin çalışmasının 

ne kadarlık bir süresini, Oretime ayırdı~ı, ne kadar süresini de boşa geçirdi~inin 

belirlenmesidir. İşçinin boşa geçirdi~! zamana da Ocret ödenece~inden, bunların 

maliyetleri etkileyece~i apaçık ortadadır. 

İşçinin işletmede geçirdi~! süre, işçi "zaman kartları• aracılı~ı ile belir

lenir. Zaman kartları, işçinin işe giriş ve çıkışında imzalamak ve işletmede çalış

tı~ı sürenin yazılması amacıyla hazırlanan kartlardır. İlgili memur har akşam, bu 

kartıarın özetini "işçi devam çizelgesi"ne işler • , Böylece, işçinin çalıştı~ı sa

et miktarı saptanır. Ancak üretilen oron maliyetinin do~ru bir biçimde saptanabil

mesi için, işçinin; hangi işte, hangi sipariş emrinda ya da hangi bölümde çalıştı

~ının bilinmesi gerekir. Bu amacı yönelik olmak üzere, "İşçi GOnlük Çalışma Kart

~" düzenlenir. (Ek·2l)'de Zaman Kartı, (Ek·22} 1 de de İşçi Günlük Çalışma Kartı 

sunulmLŞtur. 

Bir işçinin işletmede bulundu~u toplam zamanı, hangi işlerde ya da gider 

merkezinde geçirdi~ini bilmek amacıyla da "Günlük İşçilik Özet Kartı" tutulur 

(94). Bu kartın üzerinde bulunması gereken bilgiler ve bu kartın bir örna~i (Ek-

23) •da sunulmuştur. Bu kartlarda, boşa geçen zaman ve ilgili bölüm ya da sipariş 

gibi bilgiler yer aldı~ı için, bu kart önemli bilgiler sa~layan bir belgedir. Bu 

karta dayanarak, bir siparişle ilgili çalışan saat miktarını ve maliyetini belir

lemek olanaklıdır. Yukarıda söznnü etti~imiz kartlar, her işçi için ayrı ayrı tu

tulur·. 

4. İşçilik Ücret Sistemleri ve Oeöerlemesi 

Ocret, işverene tabi ve belirli bir işverene bal,;jlı olarak çalışanlara, 

hizmet karşılı1dı verilen, para ve mal il~ saldlanan ve para ile ifade edilen men

faatlet'dir (95). 

İşçilik Ucretleri, işveren ile işçi arasında ya da işçi sendikaları arasın-

( 93) O STÜN, s. ı 71. 

(94) A.g.e., s. 173. 

(95) ÇETİ~JER, s. 68. 
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de özal ye de toplu sözleşmeler aracılı~ı ile belirlenir. 

Ocretin hesaplanmasında, birbirinden oldukça farklı hasaplama yöntemleri 

kullanılmaktadır. Ödeme biçimine göre Ocratleri, parasal ve maddesel ücretler o

larak ikiye ayırmak olanaklıdır. Kerşılı~ı para ile ödenen işçiliklere parasal oc
retler, karşılı~ı mal ya da hizm~tle ödenen işçiliklere maddesel işçilikler adı 

verilir. Bazen ikisi bir arada, karma bir yöntem de uygulanabilmektedir. maddesel 

ödeme yöntemleri, işçileri enflasyonun etkisinden kor.unmaktadır. Parasal öd3me 

yöntemleri, günümüzde hem çok yaygın olarak kullanılmakta, hem de Mynk bir geliş

me göstermiştir (96). 

İşçilik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan ücret sistemleri şunlardırı 

i. Zamana Göre Ucret Sistemiı 

ii. Akord Temelina (Parça Başına) Göre Ucret Sistemi' 

- Para Akordu 

- Zaman Akordu 

- Grı..p Akordu 

iii• Primli Ucret Sistemleri\ 

- Halsay 5 istemi 

- Enerson S istemi 

- Rowan S istemi 

- Gantt Sistemi 

- Taylor Sistemi 

- Bedeux Sistemi 

- Ross Sistemi 

iv- Götürü İşçilik Ucret 5istemh 

İşgücü zamanının de~erlemesi, uygulanacak ücret ödeme yöntemine ba~lı ol

maktadır. Bu nedenle ücret ödeme yöntemleri analiz edilirken, mobilya imalat iş

letmelerinde uygulanması gereken en uygun yöntemin belirlenip kararlaştırılması 

gerekir. 

Az yukarıda işçilik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan ücret sistemls

rini kısaca belirttik. Bu ücret sistemlerinin tümünün tek tsk ele alınarak açık• 

lanması yerine, mobilya imalat işletmelerinde en çok kullanılan ücret sistemleri

ni açıklamak daha yaralı vs yerinde olacaktır. Şimdi mobilya imalat işletmalerin

de 8n çok kullanılan ücret sist8mlerini ele alıp kısaca açıklamaya çalışaca~ız. 

(96) ÖZEL, Maliyet ••••• , s. 29. 
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e) Zamana G6re Ocret Sistemi 

Bu yantemin temelini, Uratim randımanına bakılmaksızın, her zaman bi

rimi için işçiye belirli bir ücret ödemesi oluşturur. İşçiya 6danecsk Geretin be

lirlenmesindeı saat, gün ya da bu zaman birimlerinin b3lli katları olaı hafta ya 

da ey gibi süreler temel alınır. 

Zamana göre ücret sisteminin, hesaplamalardaki kolaylık ve işçiye zaman 

baskısı altında olmadan rahat çalışma olena~ı vermesi, en önemli ijstünlü~ünü o

luşturur. Bt.na karşılık, ücretin üretimi özendirmeda hiç bir etkisinin olmaması 

da, sistemin en önemli sakıncasını oluşturur (97). 

Büyük ve orta ölçekli mobilya imalat işletmelerinde, işçilik ücretlerinin 

ödenmesinde zamane göre ücret sistemi kullanılmakta ve ücretler aylık olarak 6den

mektedir. Küçük mobilya imalat işletmelerinde de genellikle zamana göre ücret sis

temi kullanılmakta ve ücretlerı haftalık, aylık ya da yevmiye olarak ödenmektedir. 

b) Ak ord Temeline (Parça Başına) Göre Ocret S istemi 

Bu ücret sistemiı zaman ücreti sisteminin tam t3rsi olan bir sistem-

dir. 

Su ücret sisteminde işçilere verilecek ücret, üretilecek ürünün bir parçası 

esas alınarak hesaplanır. Kısa adı ile akord işçili~inin hesaplanmasında, işçile

rin normal olarak bir günde yapabilece~i ürün miktarı, parça (birim) olarak belir

lenir. 

Uygulamada "para akordu" "zaman ekordu" ve 1111 grup akordu" biçimleri vardır. 

Az yukarıda belirtti~imiz gibi, üretilecek ürünün bir parçası temel alınarak üc

ret ödenirsa, para akordu uygulanmış olur. Zaman akordunda, belli bir ürünün üret

mek, belli bir işi yapmak gibi gerekli ekord zamanı ba~ına akord faktörü danilen 

ücreti belirlemek önemlidir. Akord faktörij ile akord zamanının çarpılması, parça 

başına zaman ekordu Ucretini verir. Bir üretim ancak bir kaç kişinin grup çalış

masıyla yapılıyorsa, bu dur1.111da grLP akordu uygulanabilir. Burada saptanan ücre

tin bölümlenmesinde, işçilerin normal saatleri, katsayı olarak kullanılır, ya da 

daha uygun bir dağıtım katsayısı belirlanabilir (98). 

Akord sisteminin en önemli üstünlüğiinüı işin sonucu ile ödenen ijcret are

sında doğru bir orantının sözkonusu olması oluşturur. Çalışma randımanının yüksel

mesi sonucunda işçi, üretimi arttırmak için azami snratle çalışır. Birim ürün ba

şına i~çilik maliyetlerinin sabit olduğunu gözönüne alacak olursak~ çalışma ~~n~ 

( 97) SURSAL, s. 141. 

{98) ARkUN, s. 47-48. 
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dımanının düşmesi sonucl.flda, direkt işçilik maliyetleri düşmeyecektir. tıöyle bir 

durum, maliyatıerin hesaplanmasını kolaylaştıraca~ı gibi, işçilerin çalışmaları 

sonucunda ne kadar ücret hak ettiklerini bilmaleri d3 kolayla;acektır. 

BOtün bu üstünlüklerina ra~man, işçilerin yıpranması, işçiler arasında kuru 

rekabet va gerginliklere yol açması bu sistemin sakıncalarını oluşturur. 

nıobilya imalat işletmelerinde, saf akord uygulamasına pek rastlanmamakla 

birlikte, bazı mobilya imalat işletmelerinde, öteki ücret sistemleri yanında, e

kord temeline (parça başına) göre ücret sistemi uygulanabilmJktedir. B una örnek cr 

larak, bazı mobilya pa~çalarının vernik, boya v.b. işlemlerinin yapılması için 

parça beşına verilen ücreti, ya da bazı mobilya parçalarının montajında, montajla

nan her parça başına varilen ücreti gösterebiliriz. 

c) Götürü İşçilik O cret Sistemi 

Götürü işçilik sisteminde işçi ücretleri, işçi ile i~veren arasında, 

belirli bir süre (zaman) temel alınarak ve yapılacak iş için önceden ölçme ve ay

rıntılı bir hesaplama yapılmadan ödenir. Götürü olarak yapılan işlerde, hesaplar 

sürekli olarak az çok bir tahmine ya da takdire dayanır. 

tenellikle küçük ölçekli mobilya imalat işletmalarinde bu ücret sistemi, 

çok sınırlı olarak kullanılan bir sistemdir. Küçük ölçekli mobilya imalat işletme

lerinde, üretilecek olan mobilyaların bir bölümü (adet olarak) ya da bir kısım iş

lemleri (boya,vernik, montaj v.b.), işletmede çalışan işçilere ya da işlerin yo~un 

oldu~u sıkışık zamanlarda, dışarıdan sa~lanan işçilere götürü işçilik ücretine gö

re yaptırılabilmektedir. 

d) Ücret 5istemlerinin De~erleme~ 

Mobilya imalat işletmelerinde, zamana göre ödenen işçiliklerde, işçi

lerin sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle de, işletmelerde iyi bir 

kontrol sisteminin kurulması gereği ortaya çıkar. Böyle bir sistemin kurulmadı~ın

da, işçiler zamanlarının dalmasını bekleyecekler ve istenilen biçimde çalışmadık

ları halde, yine aynı ücreti alacaklardır. Bu nedenle, ·zamana göre ücret ödeme sis

temi, masraflı va pahalı bir sistemdir ve aynı zamanda maliyatin yükselmasinede ne

den olur. 

mobilya imalat işletmelerinde, parça başına ödanen işçilikte, işçiler daha 

çok ücret almak amacıyla daha çok çalışmak zorunda kalırlar. Bu da, igçilerin yıp

ranmasına ve eme~in veriminin azalmasına yol açar. Aynı zamanda, fazla üretim yap

ma amacı ile, acele yapılan mobilyaların kalitesi de bozulabilir. f(alite konusunda 

gerekli dikkati göstermek ve hammarlde ve malzemeleri tasarruflukullanmak koşuluy

la bu akord temeline (parça başına) göre ücret sistemi, kullanışlı hale dönüştürü-



lebilir. 

Götürü usulde ise h9saplar tehminq dayandı~ından, taraflardan bir inin alda

tılması olana~ı yüksektir. Keza bu sistemd3 de, zaman ve kullanılan hammadde ve 

malzeme bakımından sıkı bir kontrolOn yapılması g3rekir. 

~obilya imalat işletma18rinde, genellikle zaman Gereti uygulanmaktadır. za

man ücreti, mobilya imalat işletm3leri için an uygun va yaygın kullanılan bir üc

ret sistemidir. Bazı mobilya imalat işletmelerinde, akordlu (parça başına) ücret 

sistemleri de uygulanmaktadır. Bu sisteme göre, ilretilan parça başına ücret öden

mektedir. Ayrıca bir işin belirli bir kısmı, belirli bir ücret karşılı~ında, işçi

ye götürü olarak verilebilmektedir. 

mobilya imalat işletmalari, uygulayacaklar ı ijcrat sist3minin seçiminde, iş

letmenin yapısını ve özelliklerini gözönünde bulundurmalıdırlar ve ayrıca ücret 

sistemlerini de çok iyi irdelamelidirler. Kısaca özetlemak gerekirse, mobilya ima

lat işletmelerinde en yaygın ve an uygun olan ücret sistemi, zaman ücratidir. fa

kat mobilya imalat işletmelarinin durumuna göre, öteki ücret sist9mlari de kulla• 

nılabilir. Ayrıca, işletmenin durumuna göre, Ocrat sistemlarinin ikilili birden kul

lanılabilir. Böylece, har iki sistemin de sakıncalı yönleri ortadan kaldırılmış ve 

ame~in verimlili~i arttırılmış olur. 

C• Canel üretim Giderl8ri 

ı. Tanıtım ve özellikleri 

Bir ürat5m işletmesini ele aldı~ımızda, üretilen mamül ve hizmetlerin 

maliyatini oluşturan üç temel maliyat unsuruyle karşıtışırız. Bunlar, direkt hem

madda ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim (imalat) gi

derleri adları varilen temel maliyet giderleridir. Genel üretim giderleri, direkt 

hammadde va malzeme giderleri vs direkt işçilik gidarleri gibi, üretilen ürün bi

rimlerinin önemli bir maliyet unsurunu oluşturur. Ancak, direkt gidarlerin tersine, 

genel üretim giderlerinin ürün maliyetine aktarılması ve hqsaplenması, işletmeler 

için bazı sorunlar yaratnaktadır. Aslında bu sorunlar, genel üretim giderlerinin 

niteli~inden kaynaklanmaktadır (99). 

Genel üretim giderhır i, üretimle ilişkisi ve (jr etimin temGl giderlerini o

luşturan direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik giderleri dışında kelan tüm 

öteki giderleri içerir. r.ıamülün yapısına doğrudan doğruya girmgyen, ancak dalaylı 

olarak üretim maliyetini etkileyen giderlerin oluşturdu~u giderlar toplulu~udur. 

Oluşan bu nitelikteki giderlerin ne kadarının hangi ijretim bölür.ıüne ya do hangi 

ürüne yükleneceği, kesinlikle belli değildir. Deöişirlik açısından, üretim mikta-

(99) ÖZEL, l'!laliyet ..... , s. 44 - 45. 



rı ile etkilenmeyen (sabit), üretim miktarına ba~lı olarak de~işen (de~işken) ve 

belirli bir üretim hacmine kadar da~işmeyen, bu hacimden sonra de~işme gösteren 

(yarı - da~işken) giderlar olarak üç sınıfa ayrılır. Bu gidarlerin en önemlileri

nit endirakt hammadde ve malzeme, endirekt işçilik ve öteki endire~t giderler o

luş turmaktadır (100). 

Endirakt hammadde ve endirekt işçilik yanında; aydınlatma, ısıtma, havalan

dırma, enerji giderleri, yakıt giderleri, binaların, makinelerin, araçların, ara

zinin va yolların amortisman giderleri, kiralar, bakım ve onarım giderleri, üretim

de kullanılan sabit kıymetlerin vergi, resim, harç, sigorta giderleri, personal 

sosyal gidarleri v. b. giderler, genel üretim giderlerini oluştururlar. 

Genel üretim giderlerinin başlıca özellikleri şunlardır (101)1 

i. Bu giderler le ürünler aresında do~rudan do~ruya bir ilişki yoktur, 

ii. Genal üretim gidarleri, birbirinden farklı birçok gid3rlerden oluşmakta

dır. Bunların bir kısmı üretimdan çok, zamanla ilgili sabit giderlerdir. Örne~in, 

amortisman, vergi, sigorta giderleri gibi. Dolayısı ile üretim hacmi arttıkça, bi

rim başına genel üretim gider! düşer, üretim hacmi düştükçe birim başına genel ü

retim gideri artar (enerji gidari gibi). Bunların bir kısmı (amortisman gideri gi

bi) de~işmez nitelikteki giderlerdir. Bu durumda bu giderler, üretim maliyeti ve 

dönem karı üzerinda etkili olurlar. 

iii. B u giderlerin bir kısmı zaman içinde dengesiz bir gelişme göster ir; ba

zı aylar çok az, bazı aylar ise oldukça yüksek oluşur. Örne~in, ısıtma giderleri, 

yıllık izin ücretleri v~b~ 

iv. Bu gidarlerin bir kısmının kesin tutarları, ancak yıl sonunda belli ola

bilir. Bakım - onarım gidgrleri, kıdem tezminatları gibi. 

v. Genel üretim giderleri, direkt gidqrler dışında kalen, üretimle ilgili 

tüm giderleri kapsar. Demekki, üretimle ilgili olmayan giderleri bu gruba sokmamız 

olanaksızdır. 

vi. Yıllık tutarları belli olan bazı maliy3tlgr.in bir kısmının maliygtlere 

yüklenmesi istenmeyebilir, fakat bu kısmın ns kadar oldu~u ancak yıl sonunda anla

şılabilir. Çalı~mayan makinelerin amortismanı gibi. 

r.enel nretim gid-"3rlerinin bu özellikl8ri nedeniyle, bunların aylık fiili 

tutarlarının temel alınarak, şu sonuçların sa~lıklı bir biçimde elde edilmesi o

lanaksızdır. Bunlar (102) ı 

(100) ERTÜRK, s. 105. 

(lDl) BURSf.L, s. ı 73; Al. TUt:, s. 93.; ÖZEL, M ali~et . .... ' s. 45 - 46. 

(102) BURSAL, s. 173 - 174. 
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i. Kısa dönemli gider hesapları, 

ii. Kısa dönemler içinde stok de~erlemeleri, 

iii. Kısa dönarnler içinde k!r ya da zarar hesapları. 

Bu durum karşısında, ya kısa dönemli hesap yapmaktan vazgeçBrek yıl sonun

daki kesin sonuçları beklememiz gerekecek; ya da ggnel ürgtim gid,Jrlere ilişkin 

fiili rakamlar yerine tahmini rakamları kullanmak yoluna gidece~iz. 

2. Genel []retim Gider Unsurları 

Genel üretim giderleri, endirekt hammadde, endirakt işçilik ve tfJm öte

ki endirekt giderler olmak üzere üç unsurdan ol LŞ ur (103). 

a) Endirekt Hammadde Giderleri 

Bu giderleri, yardımcı madde ve işletme malzemesi olarak iki gruPta 

toplayabilir iz. 

Yardımcı maddeler nihai ürünün temel yapısını oluşturmazlar, fakat direkt 

hammaddelerin nihai ürün haline dönüşmelerine yardımcı olurlar. Bunlar, mobilya 

imalatında kullanılan tutkal ve yapıştırıcı çeşitleri (sıcak tutkal, so!;juk tutkal, 

plastik tutkal, kaurit tutkalı, kontak tutkalı, epoksit reçine tutkalı v.b. türde 

yapıştırıcılar), varnik ve sertleştiriciler, tinerler, sair katkı malzemeleri, 

kimyevi malzemeler, döşeme yardımcı malzemeleri (a~aç vidaları vs çeşitleri, çi

viler, raptiys va çeşitleri, zımba telleri v.b.), mentaşeler, kulplar, kilitler, 

tekerlekler, cam türü malzamaler ve di~er sair üretim malzemeleridir. 

İşletmg malzemeleri, üretim faaliyetlerinin yiJrOtülmesi amacıyla kullanı

lan, Fakat ürünün bünyesi içine girmeyen çeşitli malzemelerdir. Bunlar; mobilya 

imalat işletmelerinde; kullanılan makina ya~ları, mazot, benzin, temizlik malze

mesi (üstüpü, temizleme tozu, arap sabunu v.b.), elektirik malzamesi (kablo, şal

ter v.b.), makine yedek parçaları, hırdavat malz~mesi (çivi, tel, musluk, izoles

yon maddeleri v.b.), araç- gereçler (amortismana tabi olmayıp do~rudan do~ruya 

maliyet yazılani e~a,törpü, fırça, zımpara taşı, matkap ucu, çekiç, pense, men

gene, tornavida v.b.), kömijr, ombalaj malzemesi (tahta, kal;jıt tiirü v.b.), büro 

malzemesi (yazı va karbon ka~ıtları, küçük demirbaş, mürekkep, makina çeşitleri 

v.b.), işçi donanım (işçi önlükleri, tulumlar, maskeler, eldivanler v.b.), gıda 

maddeleri (yiyecek, içecek v.b.) ve öteki işletme malzemeleridir. 

b) Endirekt İşçilik Giderleri 

Direkt işçilik gid~rleri dışında kalan ve esas üretim yerleri dı

şında oluşan, üretilGn ürünle,.,e do~rudan do~ruya yüklenemeyen, ancak maliyetlere 

(103) ÜSTÜN, s. 220. 
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birtakım da~ıtım ölçUleri aracılı~ıyla yOklanabilen işçilik giderleridir. 

Mobilya imalat işletmalarinde endirekt işçilik gid3rleri; Gözlemci, usta

başı, teknisyen ve mühendis gibi fiilen çalışmayan, fiilen çalışanıarı denetleyen, 

gözetleyen ve yöneten kişilere ödenen ücretler ve eklentileri, boş zaman işçilik

leri, kıdem tazminatları, fazla çalışma primler!, yıllık ikramiye va izin ücretle

ri, bakım - onarım işçilikleri, makineları işe ayarlama işçilikleri, ambar memuru 

ücretleri, hastalık ücretleri, yenileme ve düzeltme işçilikleri, fabrika tsmizli~i, 

~.s.K. primi işveren hissesi, kapıcı ve bekçi ücretleri, malzeme taşıma ve yerleş

tirme işçilikleri, puantör işçilikleri, nezaretçi ücretleri vs öteki yardımcı iş

çiliklerdan oluşur. 

c) Öteki Genel Uratim Giderleri 

Bu gruPta yer alan genel üretim giderleri, bir çok unsurdan oluşmak

tadır. B unlar ı kendi aralar ında sınıflandırerek, mobilya imalat işletm:3leri açı

sından şöyle sıralayabiliriz: 

i. Sabit kıymetlerin amortisman gideri; arazi, tesis, bina, makine, demir

baş, taşıt araçları ve di~er araç ve gereçlerin amortisman giderlerinden oluşmakta

dır. 

ii. Sabit kıymetlerin, sigorta, vergi, resim, harç, yangın vs kaza sigorta 

primleri, bina ve arazilerin vergileri. 

iii. Enerji ve yakıt giderleri\ elektirik, benzin, mazot, gaz ya~ı, kömür, 

fuel cil, su, buhar, odun v.b. giderlı~rden oluşmaktadır. 

iv. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma gid9rleri. 

v. Bakım ve onarım giderleri. 

vi. Dışarıdan sa~lanan fayda ve hizmetler; taşıma işleri, bakım- onarım 

işleri, elektirik, su, hevagazı alımları v.b. giderlerden oluşur. 

vii. Büro ve haberleşme giderleri. 

vi ii. S osyal giderler; yemekhan e, revir, spor alen ve tesisleri ve dinlenme 

tesislerinden oluş ur. 

ix. Kiralar. 

x. Maliyete intikal ettirilecek kapitallerin faiz giderleri. 

xi. rneliyete aktarılan y6netim giderle~i; genel mUdUrlük ve fabrika yöne

tim giderleri ve benzeri giderlerden oluşmaktadır. 
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III- r.JALİYET fıiUI1ASE8E:Sİ SİSTC::fı!LERİ 

~aliyetleme sistemleriı genel olarak birim ürün~ birim hizmet ya da birim za

zaman maliyetlerinin hesaplanması amacı ile geliştirilmiş hesaplama tekniklerine 

verilen addır {104). 

maliyet muhasebesinin ana amacını, işl3tmenin üretim faaliyetine ilişkin 

kararların gerekli kıldı~ı verileri sa~lamak oluşturur. Bu ana amacın en önemli 

ayrıntılerından birisi de, üretilen ürünlerin maliyetini hesaplamaktır. Bir işlet

mede ürün maliyetinin ne şekilde hesaplanaca~ını belirleyen temel etken, o işlet

menin üretim etkinli~inin nitsli~idir. P.er işletmenin üretim koşulları, birbirin

den az ya da çok farklıdır. tl u durum, her işletmede ürijn maliyetinin de~işik bir 

biçimde hasaplanmasını gerektirir {105). 

Sirçok maliyat planlaması ve kontrolü için gereksinim duyulan veriler, an

cak yeterli ya da uygun bir maliyet sistemince sa~lanabilir. ~aliyet sistemi, bö

lüm yöneticileri ve üst düzay işletmg yöneticileri, sorumluluk alanlarına giren 

tüm maliyetle,rden sorumlu tutulabildi!;jinde, yeterli bir biçimde düzenlenmi~ d'~

mektir. Yetki ve sorumluluk kavramlarının, hesap verme yükümlülü~ü ile çok yakın 

bir ilişkisi oldu~u gibi, aynı zamanda kişilerin başarısını de~erlendirmeda de ö

nemle gözönünde bulundurulur. Bu nedenle bir maliyet sisteminin; işletmanin örgüt 

yapısına, Oratim sürecine va işletme yöneticilerince talep edilen ggrekli bilgile

rin şekline tıpa tıp uygun olması gerekir. Belirli bir işletmenin maliyet sistemi, 

üretim yönetimi için yöneticilerce gereksinim duyulan bilgileri sa~lamalıdır (106), 

maliyet muhasebesi sistemi, sadece ijratim işletmeleri için söz konusu olma

yıp, ayrıca günümüzde ticaret, banka, sigorta ve öteki işletmeler için de söz ko

nusudur. f'1 aliyet sistemlerinin kullanılması, sözij edilen hizmet işl9tmelari için 
n 

büyük yararlar sa~lar. Onemli olan sistemin, işletmaya ve işletma amaçlarına hiz-

met etmesidir. 

Maliyet sistemleri, da~işik açılardan sınıflandırılabilir. Biz çalışmamızın 

bu kısmında, bu sistemleri kısaca belirterek ayrıntılara girmeyece~iz. ~adece ma

liyet sistemlerinin tanımı yaparak, mobilya imalat işlstmelari açısından da~erlen-

dirilmalerine yer verece~iz. 

(104) P:KER, s. 187. 

(105) Recep ŞENER, 11 1\apsarıılar ına Göre Maliyet Hesaplama Yöntemleri", l\'1ali ~ orunla

ra Çözüm, s. 7, V. 2, 1986, s. 67. 

(lo61 usnrı, s. 102. 
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A- Uratim Faaliyetlerinin Nit9liöine töre fflaliyet Sistemleri 

ı. Sipariş ftialiyet Sistemi 

Birbirine oranla ayrıcalıkları olan ve ço~u kez özel ist-:ıklgre uygun 

şekilde üretilen ürünlerin maliy3tlenmesi için kullanılan bir 6ist9ndir.(l07). 

Sipariş maliyet sisteminin en önamli özelliğii üretilecek bir ya da bir keç biri

min maliyetinin ayrı olarak izlenmesi ve saptanmasıdır. 

Bu sistemde maliyetler, belirli bir zaman süresine bakılmaksızın, her üre

tim partisi için ayrı ayrı hesaplanır ve her partinin üretimiyle ilgili giderler, 

"sipari~ maliyet kartı" üzerine toplanır. Her partinin üretimi, farklı sürelerde 

tamamlanabilir. Bu sistemı mobilya üretiminde, inşaat sektöründe, konfeksiyon iş

letmelerinde ••••• uygulanabilir (108). 

2. Safha t.ıaliyet 5istemi 

Bu sistemde maliyet unsurları, üretimin gerektirdi~i teknik safhada 

ayrı ayrı hesaplanır. Belli zaman süreleri sonunda, her teknik sefhanın maliyet

ler-i toplanır ve süre içersinde ijretimi tamamlanan ürün sayısına bölünerek, birim 

maliyeti bulunur. bafha maliyat sisteminin en önemli özalli~iı uygulandı~ı üretim 

dallarında ijrünle-:- in ço~u kez bilinmeyen elıcılara sunulacak biçimde ijretilmesidir. 

Bu nedenle ürünler ço!:)u kez sto~a nretilir. 

B- maliyetler in NitelHjine Göre nı aliyet Sistgml 1ri 

1. terçek f.lal iyat SiStemi 

fiili ya da tarihi maliy:3t sistemi olarak da adlandır ılan bu sfı:ıtem, 

maliyet döneminde üretim yapıldıktan sonra gerçekleşen üretim gid3rlori ~özaıOnde 

bulundurularak, maliyatıerin saptanmasına dayanan sistemdir {109). 

Su maliyet sisteminde, belirli dönemler itibariyle üretim çalışmaları &ıra

sında olLşan, üretimin gerektirdi~i her türlü giderler, u~ranılan kayıplar. ve fe

dakarlıklar, yapıldıkları tarihteki gerçek d9~erleri ile meliyetl~re katılır. Bu 

sistemin en önemli özelli~iı direkt hammadde, direkt işçilik va genel üretim gider

leri sonucunda üretim maliyetinin bulunmasıdır. Bu durum, direkt hammadde ve di

rekt işçilik açısından pek sorun yaratmaz. Bu sistemde çıkan sorun; genel üretim 

giderlerinde, önceden belirlenmiş yani bütçelanmiş rakamların kullanılmış olmasıh 

dır. 

(107) PC::KER, s. 234. 

(108) ÇETİN~R, s. 15. 

(109) ERTÜRK, s. 172. 
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2. Önceden Saptanan Ya Da iıariyeı OöniJk Maliy:3tlem9 Sist<Jmls"i 

Bu ter maliyatlema &isteml~rinde, gelecekt9 gerçeklaşm~si b3klenan ya 

da balirli koşullar gerç~klsştirildi~inde, alde edilmesi gara~en maliyetler hesap

lanır. P.'Uıasebe kayıtları, bu maliyetlere göre yapılır. Bu sistqmler, k:3ndi ara

larında ikiye ayrılabilir (110). 

a) Tahmini Maliyet Sist'!mi 

taçmiş dönsmlBrin sonuçlarına ve g'3lecekte olası ge1işme~.ere göre, 

istatistiki bazı hesaplamalardan yararlanarak, ileride gerçek olarak hesaplanacak 

maliyatıerin ne olaca~ı tahmin edilerek, maliyetleri septayan bir sistemdir. Bu 

sist9min en önemli özelli~!; normal işletma k~ıulları altında, gelecekte çeşitli 

üretim maliyetlerinin nasıl gerçekleşece~inin tahmin edilmesi ve yöneticilere ka

rar vermeda yardımcı olmasıdır. 

b) Standart f-ıaliyet 5 istemi 

Belli etkinlik koşulları, ekonomik durum ve öteki faktörlerin var 

oldu~u kabul edilerek, bilimsel ve teknik temellere dayanarak hesaplanan ve belir

li koşullar al tın da, olu,;; ması gereken maliyatleri septayan bir sistemdir. B u sis

temde ge~çsk maliyetler yerine, bilimsel olarak olması gereken maliyetler söz ko

nusud~. Bu sistemde, maliyet hesaplanmasında rapor ve tabloların hazırlanması 

büyük sürat ve kolaylık sa~lamasına karşın, standart rakamların bulunması va hesap

lanması oldıJ<ça uzun bir çalışmayı gerektirir. Bu sistemin en önemli özelli~i; en 

dOşqk maliyeti bulmayı, işletme faaliyetlerini bu ölçü ile de~arlendirmeyi amaç e

dinmesidir. 

C- Maliyet Kavramına Verilen Anlam ve Genislik Derecesine Göre maliyet 

Sistemleri 

l1rün birim maliyetinin hesaplanması sıt'asında, maliyetin tamamının gözönij

ne alınıp alınmayaca~ına gör e Tam ve Kısmi rı aliyet ~istemleri olmak Ozere ikiye 

ayrıl ır. B Llllar ı 

ı. Tam maliyet Sistemi 

Oretimle ilgili tOm maliyetlA~in, birim maliyetla~e yaklenilmesine da

yanan bir sistemdir. eu üretimle ilgili maliyetleri, ürünlere yOklenir;.;:en de, d'3-

~işh:enlik ve içeriklerine bakılmaksızın yDklenir. "i aliyetler in tümü, stoklara ak

tarılmış olur. Bu sistemde, ijretim maliyı:ıtleri, ürüne dönüç,on gidBrler ola~ak ka

bul adHdiı~indı;n, bu gidgrler; direkt hamrıadde, dirskt işçilik, değişken ve sabit 

ganel üretim gidr.l·J"i.ndırı oluşur. ilretim işlrwi dı:;;ında kalan t\im öteki giderler, 

(110) PEKER, s. 195- 196. 
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do~rudan do~ruya dönem gideri kabul edilerek, dönemin gelir tablosunda yer alırıa~ 

2. 1< ısmi Maliyet S istemi 

Bu maliyet sistemleri, direkt ve de~işken maliyet sistemi olmak Gze~e 

ikiye ayrılır. Direkt maliyet sistemin deJ ürüne direkt oldu~u kabul edilen gider

lar, ürün maliyetine dönüşür. Genel ijrt3tim giderleri ise, dönem gideri olarak ka

bul edilerek, dönem gelir tablosunda yer alır. Bu giderler, stoklara aktarılmaz. 

De~işken maliyet sisteminde ise; ürün maliyetiyle ya da üretim işlevi ile do~ru 

orantılı olarak ds~işen giderler, maliyete dönüşen giderler olarak kabul edilir. 

YaniJ direkt hammadde, direkt işçilik va da~işkan genel üretim giderleri, ürün ma

liyetine yüklenir. Sabit genel üretim giderleri ise, dönem gideri olarak kabul e

dilir. Böylece sabit giderler, bu sistemde stoklara aktarılmamaktadır (lll). 

0- Kayıt Düzeni Olarak maliyet Sistemleri Arasındaki İlişki 

Yukarıda açıklanan ve her sınıflama alt ayrımında yer alan maliyet sistem

leri, birbirinin yerine kullanılabilir ve de~işik kombinezon'ar oluşturulabilir. 

nu durun aşa~ıdaki şamada sundu~umuz gibidir {112). 

SAFHA l'ılAL İ YET 

SİSTEMİ 

TAr:1 MAL İ YE:T 

...... 

/ 

KISrni ff1.ALİYET 

-

/ 
/ 

-
...... / 

'..-<.. " - ...... 

--

/ 

> - -
...... 

_.>. -, 

...... 

~1AL İYET 

GERÇEK {FİİLİ) 

mALİ Y::T 

W~Lİ YET -
...... 

...... ... 
S TA NCıART f;lAL İ Y:T 

rlALİYETL:RİfJ IÜTELİKL::RiNE 

GÖRE TW_İYETLEME Sİ~.TEJ1İ 

s ::çE iJEKL ERİ 

(lll) !brahim Özer ERTU~A, Maliyet ~uhasebesi, III. B., (İstanbulı Araştırma, E~i

tim, Ekin Yayınları, No: 7, 1982), s. 27. 

(112) ~emaı Pı::K:=R, s. 237'den alınmıştır. 
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Şamada göriild;gFi gibi, sipariş mzliyet sistemi altında, tam m2liyet esası

na ~aycnzrak standart maliyetler kullanılebilir ya da kısmi maliyet esasına daya

narak fiili maliyetler kullanılabilir. Aynı şekilde, sipariş maliyet sistemi dtın

da, tam maliyet esasına day<mar2k fiili ya da standart mdiyetıer kullanılebilir 

ya da kısmi maliyet esasına dayanarak fiili ya da standart maliyetler kullanılabi

bilir. Bunlardan başka kombenizonler da oluşturulabilir. 

E- mobilya imalat İşletmeleri Açısından maliyet Sistemlerinin De~erlendiril-

~ 

Sipariş mc:liyet sistemi, birbirine oranla ayrıcelıklı'lrı alen ve ço!;ju kez 

özel isteklere uygun biçimde rıretilen rırrınlerin maliyetlenmesi için kullanılan bir 

maliyet sistemidir. mobilya imalat işletmeleri de özel 8yrıcalıkları olan ve özel 

siparişlere dayanan bir i}retim biçimine sahiptir. Bu nedenle sipariş maliyet sis

temi, mobilya imalat işletmelerinde en fazla uygulanabilir bir maliyet sistemidir. 

Safha maliyat sistemi ise, aynı tilrdan tek bir malın ya da rırıın grupları

nın kiltle halinda rıretimi durt.ı:ıunda uygulanan bir maliyetlema sistemidir. mobilya 

imalat işletmelerinden orta ve My'ik ölçekli olanları ya da seri imalatta bulunan 

yani fabrikaayan imalatı yepan işletmeler, bu maliyet .sistemini uygulc:yabilirler. 

Daha önce da belirtti!::limiz gibi, safha maliyet sistemi; har bir sipariş maliyeti

nin araştırılmasından çok, tiretim maliyetinin belirli bir zaman içinde, bir ya da 

daha fazla nretim bölrlm7lnda belirlendi!::li end:ıstrilerde kullanılır. Zaman unsuruna 

ve içinde bulundu!::lu böVimlere, bireysel iş amirlerindan dahe çok önem verir. Her 

böliimde o döneme ilişkin meliyet, maliyet giderleri toplanıp o dönem içinde elde 

edilen ijretim r;nitalerine bölr}narak bulunur. Tilm bu özelliklerini gözönqne alacak 

olursak, daha önce de belirtti~imiz gibi, gerçek maliyeti gösteren s·afha maliyet 

sistemi, mobilya imalat işletmelerinde de uygulanabilir. 

fl1 aliyetler in niteli~ine göre maliyetlema sistemlerinden, gerçek maliyet 

yöntemi; fiili ya da tarihi maliyet sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu sis

temde maliyetler, r;retim faaliyeti sırasında belirlenir ve bazen iş tamamlanıncaya 

kadar yararlı olmazler. 

Önceden saptanan ya da ileriye döMk maliyetlema sistemlerinden stardart ma

liyet sistemiı maliyatıerin ne olması gerekti~ini belirlemaya çalışır. Belli bir a

şamada ve belli koşullar altında bir işletmede gerçekleşmesi gereken ve bilimsel 

yöntemlerle saptanan maliyetler, standert m<liyetleri oluşturur. Bu sistem, normal 

koşul12r altında mobilya imdat işletmelerinde uygulanabilir. 

Önceden saptanan ya da ileriye dönr;k mcıliyetleme sistemlerinden, tahmini 

m~üiyet sistemlerinde de; fiili maliyatıerin gelecekte ne olaca~ı, uzm~nlar tara• 

fından önceden belirlenir. Bu sistem, mobilya imclat işletmeleri için, kolaylıkla 
,lf,,l( ,!If 

•'j 1/ .. 
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uygulanabilir. 

raliyat kavramına verilen anlam ve genişlik de;ecesine göre maliyet sist9m

lerinden, tam maliyet sistemi; kısmi maliyet siste~ine oranla, uygulama olasılı~ı 

biraz daha yüksek olan bir sistemdir. Çünkü; tam maliyet sisteminde, maliyetle~in 

tümü birim maliyetlere yüklendi~inden, stoklara yansımaktadır. Oysa, kısmi maliyet 

sisteminde; sabit genel üretim giderleri, dönem gideri olarak kabul edilir. Böyle

ce sabit gider.ler, stoklaı:-a yansımamış olur. Tüm bu faktörleri gözönijnde tutarak, 

bu iki sistemin mobilya imalat işletmeleri için uygulanabilece~ini söyleyebiliriz. 

Eu durumda görOlUyor ki; yukarıda açıkladı~ımız ve mobilya imalat işletme

leri açısından de~erlendirdil;limiz maliyet sistemlerindan hemen hemen töjmü, uygula

ma olana~ı bulmaktadır. Aunlardan, safha maliyeti sistemi, standart maliyet siste

mi, tahmini maliyet sistemi, sipariş maliyeti sistemi, gerçek maliyet sistemi, tam 

maliyet sistemi ve kısmi maliyet sistemi, mobilya imalat işletmelerinde uygulanma 

olana~ı bulabilmektedirler. fakat bazı durumlarda, seri üretim yapmayan mobilya i

malat işletmelerinde, safha maliyeti sistl3mi. uygulanamamaktadı ..... 

robilya imalat işletmelerinde kayıt düzeni olarak kullanılacak maliyatlema 

sistemle~i, imalat sürecinin özelli~ine göre sipariş maliyeti sistemi, maliyetin 

niteli~ine göre tahmini maliyet sistemi ve rakamların kapsamına göre de tam mali

yet sistemi olabilir. 



ilcüncü Bölüm 

Fr:OBİLYA İf!!ALAT İŞLETmELEPİNDE TAH1\'!İNİ MALİYET I!IUHASEBESİ SİSTEroitJİrJ KURUL1\'!ASI 

I- TAHmİNİ MALİ ET MUHASEBESi stsn:nİNİN TAtHTII':tl, ÖNEMİ VE 1\'!00İL YA İf:1ALAT 

İ~LETmELERl AÇISINDAN DECERLENDİRİU!1ESİ 

A- Tahmini Maliyet tiı.tıasebesi 5isteminin Tanıtımı 

Geçmiş dönemlerin sonuçlarına va gelecekte olası gelişmelere gö!'e, istatis

tiki bazı hesaplamalardan ya~arlanarak, ile~ide gerçek olarak hesaplanacak mali

yatıerin ne olaca~ı tahmin edilerek saptanan maliyetlere, tahmini maliyetler adı 

verilir (113). 

Di~er bir tanıma göre tahmini maliyatl~riJ işletmanin üretim ya de inşaa

dan önce üretim ya da inşaa ile ilgili maliyet unsurlarının belirlenmesi biçimin

de tanımlayabiliriz (114). 

Tahmini maliyetler, bazen bir takım çevrelerde formül, reçete maliyetleri 

olarak da tanımlanmaktadır (115). 

Bütçe tekni~ine dayalı işletmelerde, üretim için gerekli olan miktar ve de

~er önceden belirlenerek bir ön maliyet saptanır ve üretim maliyeti bu de~ere göre 

belirlenir. Hammadde, işçilik vs genel üretim gide~leri yönünden bir birim üretim 

için gerekli olan miktarlar belirlenir vs bu miktarların değeri günün koşullarına 
., 

göre fiyatıandır ılarak maliyet önceden olLŞ turulmak suretiyle uygulanır. Oneeden 

(113) OsrDrı, s. 110. 

(114) URAGUN, s. 31. 

(115) Tu~rul TDF~I<Çior.Lu, Standart Maliyetler ve Tiirkiye'de Uygulaması, (r;rık<:ıra: 

Sevinç matbaası, 1972), s. 5. 
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bu şekilde belirlenen maliyetlere, tahmini maliyet yöntemi denilmekbdir (116). 

Tahmini maliyet muhasebesi sisteminde, ön planda üretim miktarı belli e

dilmiş olacaktır. Bu üretim verisine göre gerçekleşecek mali~et giderleri, gele• 

cek dönemin bütün olasılıkları gözönünda tutularak uzmanlarca tahmin edilecektir. 

Başka bir deyişle, tahmini maliyetler, geçmiş tecrübelerin ortalanmasına ya da 

bazı kimselerin kişisel göriişUne day<!nırlar, olayların bilimsel ineelenmesina da

yanmazlar. Ancak, maliyet tahmini yapacak kişinin, maliyet muhasebesini iyi bilme

si, ilgili alanda teknik bilgiye sahip olması, piyasa koşullar ını bilmesi vs çe

şitli araştırma tekniklerinden yararlanması gerekmektedir. Genellikle böyle bir 

yönetimi uygulayan işletmele!'de, satı~ fiyatı ya da bedelleri, tahmin edilmiş ma

liyetle!'e dayanılarak hesaplanırlar (117). 

Tahmini maliyet muhasebesi sistemiı tahmini ve fiili maliyatıerin karşılaş

tırılmasına olanak sa~layan bir sistemdir. Başka bir deyişle, tahmini maliyetler 

ya da ön maliyetler, gelecekteki Uratim ve fiyatlandırmanın bir karşılaştırma öl

çüsü olarak da kullanılabilirler. B u karş ılaştır ma, toplam maliyetler, mal iyat 

unsurları, departman maliyetleri ya da herhangi bir kısım maliyetler ile yapıla

bilir. E~er, toplam maliyatıerin analizi isteniyorsa, yanlız üretim hesabının ele 

alınması yeterle olur. Bütün maliyet unsurlarının ayrı ayrı karşılaştırılması iste

niyorsa, yine bu sistemle karşılaştırılabilir. Örne~in; Oretilmekte olan bir mobil

yanın, ne kada~ hammadde, ne kadar işçilik, ne kadar yardımcı madde va malzeme ge

rektirece~i ve bunların satış fiyatının ne olabilece~i önceden tahmin edilebilir. 
~ 

Tahmini hammaddenin fiyatının saptanması, istenilen hammaddenin piyasada 

bulunmaması, fiyatının tahmininde güçlükler yaratabilir. Bu fiyatlar, ancak tica

ret ve günlük gazetelerden, ticarat borsalarından sorulmak suretiyle elde edilebi

lir. 

Tahmini işçilik maliyetinin belirlenmesi, hammadde maliyetinin belirlenme

sinden daha güçtür. İşçiliklerin, har birim Orüne gôre ayrı ayrı hesaplanması ge

rekecektir. Mobilya imalat işletmelerinde, iki tür işçili~in (insan gücü, makina 

gücü) var olması, işçilik maliyetinin b·:ılirlenmesini güç duruma sokmaktadır. 

öte yandan genel üretim giderleri, önceden b8lirlenen da~ıtım ölçüleri ile 

ürünlere yansıtılmaktadır. 

Hammadde ve işçilikle~in tahmin olarak saptanmasındaki güçlük ortadadır. 

Blilun için tahmini maliyet sisteminde bi~çok yöntam kullanılmaktadır. flazı işlet-

(116) ERTÜRK, so 172. 

(117) ARKUN, s. 134. 
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meler, bu sistemle maliyet çıkarmakle bir.liktB; yanlız genel üretim giderleri va 

da~ıtılacak gider oranını tahmini olarak saptamaktadır.lar (118). 

8• Tahmini maliyet Muhasebesi Sisteminin Önemi 

Tahmini maliyet muhasebesi sistemi, uygulandı9ı işletmelerde sa~ladı~ı şu 

kolaylıklar açısından önem taşır (119)ı 

i- maliyatıerin çıkarılmasıyla ilgili bilgiler hazır oldu~undan, maliyet

ler kolaylıkla belirlenebilir, 

ii- Az elemanla bu maliyetle~in çıkarılması mümkün oldu~undan, di~er işlet

melere oranla daha ekonomiktir, 

iii- İşletmqle~in maliyet kontrol ve analizlarinin yapılmasına olanak sa~lar, 

iv- Onite maliyatıgri ü!'etim öncesinden tahmin.· edildi~i için, istenildil;:jin

de dönemsel karşılaştırmalar ve ravizyon yapma olana~ı sa~a!'. 

v- Tahmin edilen maliyetlerle, fiili maliyatıerin karşılaştırılmasına ola

nak sa~ar, 

vi- Satış maliyeti rakamları, devamlı envanter giderleri yapılmadan kullanı

labilir. Belirli devrelerde yapılacak envanter sayımları, tahmini maliyatıerin do~

rulu~unu ya da de!;jiş tirilmesini sa~lar.. 

c- Tahmini Maliyet muhasebesi ~isteminin mobilya İ mal at İşletmelsd Açısından 

De~arlendirilmesi 

Daha önceki konularda da balirtti~imiz gibi• mobilya imal~t işletmelerinde 

üretilen mobilyalar, çok çeşitlilik özelli~! göstermekte olup, bir dizi üretim a

şamasını izleyerek üretilmaktedirler. Ayrıca mobilya üretiminde oldukça fazla ve 

de~işik tü~de hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemesi kullanılmaktadır. İş

çilik bakımından ise, iki tür işçilik (insan gücü, makina gücü) kullanılmaktadır. 

mobilya, sipa~iş üzerine ya da standart olarak ya da karma olarak Oratil

mektedir. Mobilya üretimi özellikle sipariş üzerine üretime çok uygun oluP, genel

likle sipa~iş üzerine üretim yapılmaktadır. mobilya imalat işletmeleri alınan si

parişlere, siparişin özellikle~ine göre maliyetlerini b3lirleyerek bir fiyat var~ 

mak zorundadırlar. Çünkü mobilya siparişi veren kişi ya da işletmeler, mobilya i

malat işletmasinin verece~i bu fiyata göre haraket ed9ceklerdir. Razı durumlarda 

isa, kamu ku,.um ya da kurulu;.ıları ya da özel işletmeler, mobilya ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyl~mobilya işleri için ihale eçmaktadı~la~. Açılan bu ihalelere 

giren ya da girecek olan mobilya imalat işletmeleri, ihale şartlarına göre, iha-

(118) URi\GUN, s. 32. 

(119) A.g.a., s. 31- 33. 
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lada BngB~uıan mobilyala~ın u~etim işini almak amacıyla maliyatlarini en do~ru ve 

güvenilir bir biçimde bslid<ayerek, ihale için uygun bir fiyat vgrmaleri gerekm!~k

tedir. Standart ya da ka~ma üretim yapan mobilya imalat işlatmalgri için de aynı 

durumlar sözkonusudur. Bu özalliklgri itibariyle, mobilya imalat işletmalarindg 

tahnıini bir maliylit muhasebesi sistı3minin ku~ulması ve maliyetlo:ırin bu sistemle 

belirlenerek, mobilya imalat işletmele~inin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılan

ması, mevcut olan ya da olabilecek güçlüklerin aşılması ger.e~i ortadadır. 

Buraya kadar açıklanan konuları özetle birleştircırek, mobilya imalat işlet

melerinin özellikleri de gözönünde bulund~ularek, tahmini verileri ve bütçeleri 

kullanarak, bt.flla!'ın fiili sonuçlarla karşılaştırılmaları sonucu meydana gelecek 

sapmala·rı {farkları) belir-leyerek V•3 bu belirlemel el' sonucunda elde adi ı_ ecek bul

guların, yönetim kontrol aracı ola~ak kullanılmasına olanak verecek, tahmini bir 

maliyet maliyet muhasebesi sistemini oluştu~maya çalışaca~ız. Daha sonra da, ku

rulan sistemle ilgili biT' uygulama yapaca~ız. 

Daha önce da belirtti~imiz gibi burada, tahmini veriler kullanılarak ve 

sipariş maliyet sistemine dayana~ak, tam maliyatlema anlayışına dayalı bir tahmi

ni maliyet mttıassbesi sistemi oll.IŞt~mayı dijşijnmekteyiz. 

II- t.ıOBİLYA İfllALAT İŞLETmELERİNDE TAHi::İf!L!:!.f\lJYEJ l'ilUHASE:O~İ SİSTEmİNİN 

OLUŞTURUUı1ASI 

Çalışmamızın bu kısmında, kuraca~ımız tahmini maliyat muhaseb3si sisteminin . 
kayıt dOzeninin kurulması, genel 0~3tim gid8rl8ri tahmini yOklame oranlarının . 

hesaplanması, beılgea ve rapor düzeninin oluştu'!'ulması ile tahmini maliyet muhase

besi sistemini yürütecek organizasyonun ku~ulması gerçekleştirilmsys çalışılacak

tır. 

Uaha son~aki bölümde yani dö~düncij bölümde ise, sistemin bir pa"rçasını oluş

turan bUtçralar ayrıcalı~ı ile maliyatlar izlen>c<:ık, sapma analizlari yapılarak, fi

ili ve tahmini rakamla~ arasındaki sapmalar belirlengcgk ve kurdu~umuz sistemde 

kullandı~ımız yönteme göre maliyetler b3lirlenerek kar. ya da zarar saptanacak vs 

alda edilen bilgiler yönetim kontrol aracı olaT'ak kullanılmaya hazır hale getiri

lecektir. 

A- Kayıt Düzeninin Kurulması 

Mobilya imalat işlgtmeıa~inde kayıt düz!lninin kuı:-ulması, dört aşar:ıadan olu

şacaktır. B unlcı-rdan ilk aşama hessap planının hazırlanması, ikinci aşama maliyet 

hesaplarının işleyişine ilişkin açıklamalar, iJçüncü aşama muhasgba kayıtları, dör

dOnci_i a~ areıcı is9 giderlgrin V'3 maliy·"3thrin ana hesaplardaki akış tablosudur. 
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J. hesap Plznının Hazı~lanması 

•ı=ısap planı, işl'3tr.ıeler-da mali niblikt·lki işlor.ı v=.ı olayltP:·ın kaydedil

mesi için tutulan h::ısapla...-ı, r:ıuhes~benin tgr.nl kGvroei1ler-ı V:J ilkal~ri çerçovQsin

d~ sistar.ıli hi r ş ekildo bölür.ılay:ın ve aynı olayların s ür akl i olarak aynı hJsapla

ra kaydaJilmesini sa~layan bir yön~ .... gedir. nu tanır.ıa uygun olarak hazırlanan bir 

hesap planı, kayıt i~l9tmalerini düzenli olmasını sa~lar {120). 

Hesap plc:nlar-ı, işlemleri daha başlangıçta ayua~ak herbirini kendilari

ng ait olan hiiseplara yazma!~ olana~ı ve .... ir. Eu biçimde ayrılmış bulunan işlemler, 

he-r zaman aynı hoısaplare: kayd~dilmek suretiyle maliyetler'in va sonuçların balir

ıenmesindg SÜT'ekli aynı ayrım esas elınmakta ve dönamıe- itibariyle ea~lıklı bir 

biçimde r:ıaliyatler- va eld3 adilen sonuçlar ka!'şılaştırılabilmlktedir. Böylece ha

sap planları milli ekonomi bakımından de devlete, ekonomik voı mali politikasında 

istatistiki bilgile~ se~eya~ek, kamu ida~alerina önemli kantr-ol gereçleri sa~la

r.ıı.ş almaktadıT' {121). 

Hesap planı, dış görünüşü itiba ... iyl9 kayıtla-da kuUanı~.an h~sapların isim

le-rinin ve numaralarının bir listesi gibidir. Anca~ tgmeld~iı işlatm-3nin g3nal hesap

dÜ2-3ninin bir organizasyonu olup, muhaseba sisteminin ç2tısını oluşt~ur. 

Hesap planları, muhaseb3 sist9r.ıinin temel taşla~ıdır. Heoap planlerında yar 

alen ena va yardımcı hesapla~ın genel hatlarıyle da olsa inc9lonm~si, işletmenin· 

muhas~be sistı;ımi hakkında bilgi ve~ir. Belirli bir sektörde rnuhasabe sistemi ince

lı:mirken! uygun bir hesap planı örns~i vermak genel bir uygulamadır {122). 

Çelışmamızın bu kısmında, önce gida~ hesaplar-ı sınıflandırılecaktır. Daha 

sonra ise, h~sep planında yer alan h9saplar kodlanacak ve mobilya imalat işletma

le~i için örnek bir hasap planı düz~nlenecektir. 

e) Gider Hesaplerının Sınıflendı,.ılması 

Gider ve maliyatler-in amaca uygun vs sistgmatik bir biçimde izlensbil

masi, buna uygun bir hesap planının varlı~ını gerektirir. Hesap planının hazırlan-

(120) tgvzi sORMELİ, rıd-ıasobe Biloi SistQmi, (Eskişehir: Teksir Bürosu, A.U., 

t.i.B.r., 1990), s. 76. 

(121) Ali CANct;Lu, ••maliyet rıuhasıab'3sine İlişkin So!'unlar", Adana İktisadi V9 Ti

cari İlim1er- Akademisi Dergisi, S. 5·,(na'~"t 197~ s. 285. 

{122) Yılmaz UENL.İGİRAY, İhtisas Muhosebola,..i, \Eski~;ehir: T:~~<!'Ül' fJ:jı:-osu, A.U., 

i.i.n.r., 1987), s. :?19. 
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masında yapılecak ilk iş ise, gide~le~in ne şekilde sınıflendırılaca~ının belir

lenmesidir (123). 

aa- Ci der T !j'r·l e-r- in s Gö,.e 5 ını flandırma 

"Do~al Sınıflandırma" adı da verilan bu sınıflandırmaya göre be

lirlengbilecek başlıca ana gide-r- türleri şlllla-r-dır: 

i• Hammadde Giderleri, 

ii- İşçilik Gide-r-leri, 

iii- Oi~er Personel Giderleri, 

iv- D.ı.şarıdan Sa~lanan fayda ve Hizmetler, 

v- Vergi,~esim ve Harçlar, 

vi- Amortismanlar, 

vii- Çeşitli Giderler, 

viii- tinansman Gide~leri • 

su olurı 

. ab- Oretilen 0t"ünlerle fta(;)lantılarına Göre Sınıflandırma 

Eöyla bir sınıflandırmada başlıca iki ana gider hesabı söz konu-

i- Dit'ekt Gide-r-ler, 

ii• Endirekt Giderler. 

Ancak bu hesaplar, hemen hiç bir zaman yanlız kullanılmaz. Hammadde gider

lerinin direkt gider niteli~indeki kısmı; "Direkt İlk madde ve malzeme Giderleri", 

işçilik giderlerinin direkt gide-r- niteli~indeki kısmı; "Direkt İşçilik Giderleri", 

hesapları ile temsil edilir. Geri kalan giderler ise, "Genel firetim Gide-r-lerı•J he

sabını olı.ştu-rur ki, bunlar endirekt giderlerdir. 

ac- Uratim Hacmiyle Eaölantıla.,.ına Göre Sınıflandırma 

Bu sınıflandı.,.ma,:temelde iki ayrı gider hesabının açılmasını 

gerektirir. Bunlara 

i- De~işken Giderle~, 

ii- Sabit Gida~le~. 

Gerek ürün ve yaı:-ı Drün lilaliyetler.inin saÇjlıklı olarak saptanabilmesi, ge

rekse planlama ve kontrol çalışmalaı:-ının ~asyonel biçimde yiiriitülebilmssi yönünden 

gids~lerin, gider me~kezleri itibariyle izlenip rapor edilmelerine gereksinim du-. 

yulur. Elu bakımdan, ytJ<erıda ele alınan gider sınıflandırmalarına gider merkezleri 

(123) Kamil Bi)Yflı<1'!1İRZA, nr,ıaliyet ıııuhasebssi tıisteminin Kurulması", t.ıALİYET r.lUHASE

flESİ, (Ankara: r~stsksan Ltd. Şti. Baskı lesisleri, And. 0. YayınJ.a,.,ı, r.ıo: 73, 

Açıkö~retim Fakr.lltssi Vayınla,...ı, No: 20, 1987), s. 284. 
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(yerle~!) sınıflandırmasının da eklenmesi garaki~. 

ad- Gida-:- Me~kazleri S ını flandıT"r.ıası 

Giderlerin toplandı~ı çalışma bölOmlerine, muhasebe gide- merke

zi denir. imalat işletmelerinin bir ço~1..11da, üretim eyler.ıle~i birden fazla bölUm

de ye~ine getirilir. ÜrünleT' nihai ürün haline gelinceye dek, bu bölümıe~ın her 

bi~inde ayrı ayrı işlem görUlür. Bu bölümle~dan geçerek ÜT"atilen ÜT'Onlo~in mali

yetini bulabilmek için, ürünlerin bu bölümlerden geç~rken aldıkları gider payları
nın hesaplanması ga~ekir. Bu gider paylarının hesaple~ebilmasi için da, üretimle 

ilgili gids~le~in bu bölümlere da~ıtılması gerekir. Başka bir deyişle, üretimle il

gili giderler öncelikle, ü~ünle~in ü~etildi~i bölümlere (servislere) da~ıtılır, da

da sonra da bu bölümle~de işlem gören ijrünlere yüklenir. İşte ürünler-in işlem gör

dü\iü bu bölümlere, gideT' merkezleri adı verilir. [;gnel olarak gida!' merkezlerh bö

lümler,_daireler, atölyeler, servisler v.b. gibi örgüt birimleri olabilir (124). 

Gider merkezıe~i, giderle~in planlanması, kontrol edilmesi ve bu gide~lerin 
dengeli bir biçimde toplanıp da~ıtılmasını sa~lar. Gid3r mark3zleri, işletmanin 
teknik yapısına, organizasyon şemasına ve üretim kapasitesine gö~e de~işir. 

Ci der merkezler inin say ısı, işletmedeki iJretim faaliyetlerine ve ü:retim · a

kışına ba~lı oıa~ak belirlen8cek bir du~umdadır. Bir başka deyişle, gider merkez

leri sayısının, standart bir ölçüsü yoktur.. Ancak işletmedeki gida~ merkezi sayısı 
ne ol ursa olsun, bunlc:ırı temel iki gr w altında toplamak olanakl ıdır. B unlara 

i- Ana Gida~ rnerkezleriı Esas üretim gider yerleri de danilen bu merkezler, 

işletmenin temel konusunu oluşturan ü~ünle~in üretilmesi ile do~rudan ilgilenen 

teknik servislerdir. Örne~in, yüzey işlemleri (cila, boya, varnik, zımpara) hattı, 
tabla hattı, montaj - ambalaj hattı v.b. 

ii- Yardımcı Gida~ r:ı eT"kezleri ı Yardımcı üretim ve hizmet yerleri de denilen 

bu merkezler, işletmenin temel konusunu oluşturmayan tali OrOnle:rin üretilmesi ile 

ilgilenen teknik servisler ve üretim fonksiyonuna yardımcı faaliyetlerin toplandı
~ı servislerden olLŞ ur. Örne!;jinJ tali üretimle u!;jraşan gider merkazl~:ri, bakım-o
narım atölyesi, su ve enerji, sosyal tesisler gider markezleri gibi. 

Ter.ıelde, işletmede gider merkezlerinin tümü bu iki gr-ı..p içinde toplanabi

lir. Ancak, de~işik gr u:> lamaya örnek olarak tekdüzen muhasebe sistı3minde önerilen 

gider merkGzleri gru:ılaması aş aljıda belirtilmiş.tira 

i- Esas ijretim Gidar YGrleri, 

ii- Yardımcı Üretim Gider Yerleri, 

(124) OsTürJ, s. 226. 
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iii- Ya~dımcı Hizmet Gider Yerleri, 

iv- Yatırım Gida~ Ye~le~i, 

v- O retim Yer-leri Yönetimi Gider Yerle~i, 

vi- Araştırma ve Geliştirme Gider Ye~ıe~i, 

vii- Pazarlama, Satış ve Oa~ıtım Gider Yeı:-le~i, 

viii- Genel Yönetim Gida~ Yerleri~ 

ix- finansman Gider Yerleri. 

İşletmenin maliyet muhasebesi hesap planında, yukarıdaki sınıflandırmada 

yer alan bütün hesaplar hesap planında yar almayacak; sadece mobilya imalat işlet

meleri için ge!'ekli ol_anlara yer verilecektir. 

İşletmenin maliyet muhasebesi hesap planında, yukarıdaki sınıflandırmalar

dan hangilerine ye~ verileceği, ön çalışmalar sırasında saptanmış ihtiyaçlara ve 

üst yönetimes tasarlanan maliyet muhasebesi personel kadrosunun potansiyel iş kal

dırm.a kapasitesine göre belirlenecektir. Örne~in, çok az sayıda ve fazla nitelikli 

olmayan personel tarafından yürütülecek ve temelde yasal geraklerin karşılanmasına 

hizmet edecek bir maliyet muhasebesi sistemi kurulacaksa, gider hesaplarının gider 

türüne va giderlerin ürünlerle bağlantıla~ıne göre sınıflandırıl~ası yeterli ola

bilir. Maliyetierin daha sağlıklı biçimde saptanıp kontrol edebileceği ve yönetim 

kararıa~ına bir ölçüde ışık tutabilan daha gelişmiş bir sistemde, bunlara gider 

merkezleri sınıflandırmasının eklenmesi gerekir. Ayrıca, işletmede tahmini maliyet 

sistemi uygulanacaksa, bu sistemde hesap planının; gider hesaplarının yanında, fi

ili ve tahmini gide .. ler arasındaki farkların kaydedileceği ''Sapma Hesapları" (fark 

Hesapları} nı da içermesi gerakmaktadir (125). 

b) Hesapların Kodlanması 

Gider. hesaplarının hesap planındaki sınıflandı!'ma işlemleri, yukarı

daki şekilde tamamlandıktan sonra, sıra ön çalışmalarla elde edilmiş bilgile~in 

ışı~ı altında, açılması gereken tüm gider hesapla .. ının bu çerçeve içerisine yer

leştirilmesina vs har bir hesaba ayrı bir kod numarasının verilmesine gelmektedir. 

B u amaçla yapılacak ilk iş, iş ı atmanin genel muhasebe hesap nurna!'alarını belirle

mek ve kullanılacak boş numara bloklarını belirlemektir.. 

~obilya imalat işletmsle~i için hazırlanan hesap planında ve hesap planın

da yer alan muhasebe hesaplarının kodlanmas ında, ~ı aliye ve Gümrük Bakanlı~ı ta

rafından hazırlanan "f:luhassbe Sistemi Uygulama Genel Tebli~i"nde yer alan "Tekdü

zen Hesap Çerçevesi, ttesap Planı vs işleyişi." ile ilgili dOzenlemeler esas alınmış

tır. 

Mobilya imalat işletmeleri için hazı~ıanan hesap planında yer alan muhase-

----------
(125) BUYUKmİRZA, s. 13~ 
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be hesaplarının kodlanması; hesap planı ile birlikte çalışmamızın ekler kısmında, 

Ek-1' de sun ulmuıtur. 

c) Örnek Hesap Planı 

Çalışmamızın bu kısmında, mobilya imalat işletm'31.e~i için, muhasebe 

sisteminin özellikleri da gözönünda tutula~ak va gereksinimlerine cevap verebile

cek bir hesap planı hazırlanmıştır. Hazırlanan hesap planı, çalışmamızın ekle!' 

kısmında, t:k-1 1 de sunulmı.ş tur. 

2. ltialiyet Muhasebesi Hesapla.,.ının İşleyişlne İlişkin Açıklamala.,., muhasebe 

Kayıtları İle Gidet'let'in ve Maliyetler'in Ana Hesaplardaki Akış Tablosu 

a) f1aliyet f·h.ıhasebesi tiesaplarının işleyişine İlişkin Açıklamalar ve 

Muhasebe Kayıtları 

mobilya imalat işletmelerinde, Oretimin ilk aşamasında direkt hammad• 

de ve malzeme, endirekt hammadde va malzama oıa~ak yardımcı madde, işletma malze

mesi, ambalaj malzemesi ve di~e~ çeşitli ~alzemeler alındıkça, alış maliy3ti ile 

ilk madde ve malzeme stokları hesabına borç; kasa, satıcılar ya da borç senetleri 

v.b. hesapla'"'a da alacak yazılmak SU"''3tiyle şu şekilde muhasebeleştirilir.. 

--------------- •.• 1 ... . / •..• 
150- İLI< mADDE VE 1Y'ıALZEMC:: HS. XXX 

lSO.OD- DİREKT HAMmADDE VE F.ALZ[ME STOKLAR! nS. 

150.00.01- İlk 1'1adde Stokları 

15o.oo.oı.oı- Kerastele~ 

150.01- ENDİREKT HAmmADDE VE f!lALZEf;JE STOKLAR! HS. 

150. Ol. Ol- Yardımcı Madde S tokları 

150.01.02- İşletme ~'alzemesi ~tokları 

150.01.03- Ambalaj Malzem3si Stokları 

150.01.04• Di~e'~' Çeşitli malzeme Stoklan 

150. Ol. 04.02- Kıt-tasiye Aletle~ i 

100- KASA HS. XXX 

320- SATICILA~ HS. XXX 

321- BORÇ SENETLERİ HS. XXX 

--------·~--~···-----

Direkt işçilikle~ ve endirekt i~çilikler; 6deme, bo'~'çlandırma ya da tahak

kök biçiminde yapıldıkça, bu adı geçen hesa~lar bo~çlandırılır ve Gider tahakkuk

ları, Kasa, Pe'"'sonel norçlar, Di~er Çeşitli 8orçlar v.b. hesaplar alacaklandırılı~ 

f4 Ltıassbel eş tir ilrııeler i aş a~ıdaki gibidir. 
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-------------- ••. 1 ..• 1 . ..• 
720- DİREKT İŞÇİLİK GİD~RLERİ HS. 

100 r~ormal Ücretler 

10 Esas Uratim Gider Yerlerı 

101 Tabla Hattı 

102 Masif Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Döş ama li attı 

105 Montaj • Ambalaj Hattı 

720- GENEL ÜRETtm GİDERLERİ HS~ 

lll Gece primi - Vardiye Zammı 

40 Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

401 Bakım Müdürlo~o 

402 makina vs Elektirik Bakım 

403 Kompresör, Enerji ve Isı S antralı 

45 Uratim Verleri Yönetimi Gider Y9rleri 

451 üretim 1\'JüdürlO~ü 

452 Planlama rnüdürlü~ü 

453 Hammadde Arnbarı 

lO Esas Uratim Gider Yerleri 

ıoı Tabla Hattı 

102 f!lasi f Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Döş erne Hattı 

105 Montaj - Ambalaj Hattı 

XXX 

381· GİDER TARKUKLARI HS. XXX 

Endirekt hammadde ve malzeme olan yardımcı maddeler, işlgtme malzemeleri, 

ambalaj malzemeleri ve di~er çeşitli malzemeler ile endirekt işçilikler dışında 

kalan genel üretim giderleriyle ilgili mı.J-ıasebe kayıtları aşa~ıdaki gibi yapılır. 

Ailindi~i üzere, endirel<t hammadde va malzeme va endirekt işçilik dışında kalan 

di~er genel üretim giderleri; memur ilcret ve giderleri, dışarıdan sa~lanan fayda 

va hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim,harçlar, amortisman ve tDkenme payla

rıdır. Tüm bu genel Oretim gidgrleri ile ilgili muhasebe kayıtları yerine, örnek 

olması amacıyla amortisman ve tOkanma payları ve Ç8şitli giderler ile ilgili m~ 

hasebe kayıtl2rı 8le alınnı~tır. 
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---------------- ••• 1 . •• ; .•.• 
730- GENEL ORETİm GİDERLERİ HS. XXX 

601 Binalar Amo~tismanı 

10 Esas Oretim Gider Yerleri 

101 Tabla Hattı 

102 r.ıasi f Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Döşeme Hattı 

105 montaj - Ambalaj Hattı 

40 Yardımcı Hizmet Gider Yerıeri 

401 Bakım müdürlü~ü 

402 f!lakina ve Elektirik Bakım 

403 Kompresör, Enerji ve Isı 5antralı 

45 Uratim Yarleri Yönetimi Gider Yerleri 

451 üretim Müdürlü~ü 

452 Planlama tnüdürlü~ü 

453 Hammadde Arnbarı 

257- BİRİKfllİŞ AMORTismANLAR HS. 

257.02- BİNALAR Af:10RTİSf1AfH 

XXX 

Genel üretim gidsri olan amortisman V3 tOkanma paylarından binalar amortis

manı yukarıda görüldü~ü gibi muhasebelaştirilir. Binalar amortismanı dışındaki di

~er amortisman va tükenma payları da aynı şekilde muhasebeleştirilirler. Aşa~ıda 

ise genel üretim gidari olan çeşitli giderlerin muhasebe kaydı ele alınmıştır. 

-------------------------- ... ; ... ; .... 
730- GENEL ORETİM GİDERLERİ HS. 

440 E~itim Giderleri 

10 Esas Uratim Gider Yerleri 

101 Tabla Hattı 

102 rnasi f Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Döşeme Hattı 

105 r·ıontaj -.Ambalaj Hattı 

40 Yardımcı Hizmat Gider Yerleri 

401 Aakım f:1üd(jrlij~ü 

402 Makina va Elektirik 8akım 

XXX 
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403 Kompresör, Enerji ve Isı ::i antralı 

45 Uratim Yerleri Yônetimi Gider Yerıari 

451 Uratim Modarlo~o 

452 Planlama MiJdürlü~ü 

453 Hammadde Arnbarı 

100- KASA HS. XXX 

Maliyet dônemi sonunda o dönemda üretimde kullanılıp tüketilen direkt ham

madde va malzemelerin (ilk maddelerin) parasal tutarı, ilk madde ve malzeme (stok

ları) hesabına elacakf direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabına borç yazılı~ 

Aynı üretim dönemi içersinde kullanılan endirekt hammadde ve malzeme {yardımcı mad

de, işletme malzemeleri, ambalaj malzemeleri ve di~er çeşitli malzemeler) tutarle

rı da, ilgili stok hesabına alacak yazılırken, endirekt hammadde ve malzeme olan 

yardımcı madde, işletme malzemeleri, ambalaj malzansleri ve di~er çeşitli malzeme

lerden oluşan genel üretim gid9rleri hesabına borç yazılır. Bu işletmelere ilişkin 

muhasebe kayıtları ise aşa~ıdaki gibidir. 

--------------------------------- ... ; ... ; .... -----------------------------
710- DiREKT İLK mADDE VE fı1ALZEt:iE GİDERLERİ HS. 

OlD İlk madde Kullanımları 

10 Esas Uratim Gider Yerleri 

101 Tabla Hattı 

102 l'!tasi f Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Döşeme Hattı 

105 Montaj - Ambalaj Hattı 

730• GENEL 0RETlrn GİDERLERİ HS. 

030 Yardımcı madde Kullanımları 

031 İşletme Malzemesi Kullanımları 

032 Ambalaj mal zamesi K ullanımları 

033 Di~er Çeşitli Malzeme Kullanımları 

10 Esas Uratim Gidar Yarıari 

101 Tabla tı:=.ttı 

102 liasif Hattı 

103 Yüzey İşlemleri Hattı 

104 Dö;ı erne Hattı 

105 f 1ontsj - l'.;ntıe:-.~_aj Hattı 

XXX 

XXX 
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40 Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 

401 Bakım MUdQrlo~o 

402 l\'1akina ve Elektirik Bakım 

403 Komprasör, Enerji V<3 Isı Santralı 

45 Oretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri 

451 Oretim ruodorloao 

452 Planlama MüdürlO~ü 

453 H ammadde Ambar ı 

150- İLK mADDE VE MALZEf:lE HS. XXX 

150.00- DiREKT HAM~AD. VE mALZ. STOK. 

150. DO. Ol- İlk madde S tokları 

150. Ol- EfJDiREKT HAm. VE nlALZ. STOK. 

150. Ol. Ol- Yardımcı Madde Stokları 

150.01.02- İşletme nıalzemesi Stokları 

150.01.03- Ambalaj Malzemesi Stokları 

150.01.04• Diaar Çeşitli r.llz. Stok•. 

Endirekt hammadde ve malzeme ve endirekt işçilikler dışında kalan di~er 

genel Oretim giderleriJ memur ücret ve giderleri, dışarıdan saalanan fayda ve hiz

metler, çeşitli giderler, vergi, resim va harçlar ve amortisman ve tijkenme payları

dır. Tüm bu genel üretim giderleri, direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt 

işçilikler, erdirekt işçilikler ve endirekt hammadde ve malzeme giderlerine iliş

kin kayıtlar yapıldıaında, maliyet döneminin tüm üretim giderleri, gider hesapla

rında toplanmaktadır. Daha sonra da yapılan bütçeler, tablolar v.b. tahminsal bal

gelerden yararlanarak yansıtma hesapları tahmini maliyetlar üzerinden alacaklandı

rılırken, yarı mamuller - üretim hesabı borçlandırılır. Bu işleme ilişkin muhasebe 

kaydı aşa~ıdaki gibi yapılır. 

---------------------------- ... ; ... ; .... -----------------------------
151- YARI MAmULLER ÜRETİM HS. XXX 

711- DİRC:KT İLK filADDE VE mALZEt.ıE VANSITMA HESABI XXX 

721- DiREKT işÇiLİK GİDERLERi YAfJSITfı'.A HESABI XXX 

731- GEr·IEL üRETim GİDERLERİ YANSlTMA HESABI XXX 

Yarı mamUller .. üretim hesabında toplanan tahmini kaliyetler, mamuller he

sabına aktarılır. El u· kayıt ise aşa~ıdaki gibi yapılır. 
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------------------------------- ... ; ... ; .... ----------------------------
152- mAmULLER HS. XXX 

151- YARI mAmULLER - U~ETİf1 HS. XXX 

Bilindi~i üzere üretim, genellikle üç aşamadan oluşur. Orünlerin maliyeti

ni en do~ru bir biçimde saptamak için, maliyatıerin akışı üretime ilişkin bu aşa

manın herbirinde izlenir. fJretimin ilk aşamasında, sa.tınalınan hammadde ve malze

me teslim alınarak, ambara stoklanır. İkinci aşama, üretimde gereksinim duyulan 

hammadde va malzemenin üretim süresine aktarılmasıyle başlar. Hammadde ve malze

menin bu ikinci aşamada üretime gönderilmasiyle, verimli eylemler başlatılmış o

lur. ijretimin üçüncü aşaması da, üretimi biten nihai iJrünlerin üretim yer. !nden 

nihai Urün ambarına gönderilmesiyle tamamlanmış olur {126). 

üretimin her üç aşamasında da, maliyet!erin hala tükenmamiş maliyetler o

larak kabul edilditıini belirtmeliyiz. maliyatıerin akış ını izlemek amacıyla kul

lanılan Direkt İlk fr1adde vs m el zeme (Stokları) Hesabı ile, Yarı mamuller - U retim 

Hesabı ve l'!amuller (Stokları) H3sabı, birer stok hesabıdır. üretimi biten ürünler, 

müşterilere gönderilineeye kadar, bu maliyetler tükenmiş sayılmazlar. Nihai ürün

ler, müşteriye satıldıklarında, maliyetler de tükenmiş sayılır ve maliyatler sa

tılan mamUllerin maliyeti olarak adlandırılan bir çeşit gider hesabına aktarılır. 

İşte böylece, maliyet dönsmi içinde satılan ve satış tutarları üzerinden "Satışlar 

Hesabına• alacak kaydedilen Orünlere ilişkin üretim maliyeti, Mamuller Hesabından 

çıkarılır ve 5atılan Mamullerin Maliyeti Hesabına borç kaydedilir. ~atış tutarı 

üzerjnden de "Satışlar Hesabı" alacaklanırken, Kasa ya da Alaca~lar Hesabı borç

lanır. Bu kayıtlar aşa~ıdaki gibi düşülür. 

------------- ... ; ... / .... --------------
620- SATILM fnAffiULLERİ:~ fılALİYE:Tİ HS. XXX 

152- mAmULLER HS. XXX 

------------- ••• / •• • j •••• -----------------
100- KASA HS. 

121- ALACAK SErETLERi HS. 

120- ALICILAR HS. 

XXX 

XXX 

XXX 

60 0- YURT İ Çİ SA TI\;;LA R HS. YA DA 

601- YURT DIŞI 5ATI~LAR HS. 

(12or) ilc:T~·Jı'·i "' Pu'' - flP ._., .. , cı • .._ .,J. 

XXX 
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Hesap dönemi sonunda, direkt ilk madde v~ malzeme gidarıeri hesabı, direkt 

ilk madde va malzeme giderleri yansıtma hesabı ile; direkt i~çilik gida~ıeri hesa

bı, di~ekt işçilik giderleri yansıtma hesabı ile' genel [jretim giderleri hesabı, 

genel üretim giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılır. Bu bir bakıma tahmini 

(bütçesel) giderlerle, fiili giderlerin karşılaştırılması enlamındadır. Bu hesep

lar erasında karşılaştırmalar yapılırken, yansıtma hesaplarının alacak kalanları 

ile gider hesaplarının borç kalanları erasında uygunluk aranacaktır. Aradaki fark

lar, dönem sonunda fark hesaplarının dönarn karı ve zararı hesabına devredilmeleri 

sırasında kapanacaktır. Bu kayıt aşa~ıdaki gibi yapılır. 

------------- •.• 1 •.. 1 ••.. 
711- DİR~KT İLK MADDE VE TMLZt:fllE YANS ITMA HS. XXX 

721- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSlTmA HS. XXX 

731- GENEL O RET İ m GİDERLERİ YArJS ITf:1A HS. XXX 

710- DiREKT İLK t:lADDE VE f!ALZEmE GİDERLERİ HS. XXX 

720- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. XXX 

730- GErJEL ÜRETİm GİDERLERİ HS. XXX 

Hesap dönemi ya da yıl sonunda satılan mamullerin maliyeti hesabı ile sa

tışlar hesabının her ikisi de dönem karı va zararı hesabına devredilerek kapatı~ 

lır. Bu kayıtlar ise aşa~ıdaki gibi düşülür. 

------------- 31.12.1994 ------------
690- · DÖNEm KAR. I YA DA ZARA RI HS. XXX 

620- SATILAN f!'\AMlJt.LERİN mALİYETİ HS. XXX 

------------- 31.12.1994 -------------

600- YUf.T İÇİ SATIŞLAR HS. YA DA 

601- YuRT DI~ I SATI~LAR HS. XXX 

690- DÖiJEm KARl YA DA ZARARI HS. XXX 

Aynı zamanda, satılan mamullerin maliyatı dışında kalan öteki gider va za

rarlar ile ürün satışı dışından sa~lanan gelirler ve karlar da dönem karı ve za

rarı hesabında toplanır. 

------------- 31.12.1994 -------------

690- DÖNEM KARl YA DA ZARARI HS. 

610- SATIŞTAN İADELER HS. 

611- ~nn:. Tl\.: ı~ı<nNTOLAR Hs. 

XXX 

XXX 

XXX 



-107-

612- Dİ ~ER İNDİR!rı ER HS. 

631- Pi'\ZARLAMA, 5ATIŞ VE DACITir.ı 

GİDC:RLERİ HS. 

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

XXX 

XXX 

------------------------- ~-12.1994 ________________________ ___ 

640- İŞTİRAKLERDEN TEMETTO GELİRLER HS. 

641- BA~LI oRTAKLARDAN GELİR VE KARLAR HS. 

642- fAİZ GELİRLERİ HS. 

.....••..•.................•.•...••.••. 
690- DÖNEM !<ARI YA DA ZARAR! HS. 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Su kayıtlar, daha son~a yapaca~ımız sapma {fark) hesapları ila ilgili ka

yıtlar ile birlikte, bir sonraki kısımda verilen sonuç hesaplerının akış tablosun

de {TABLD-2 1 da) aklar yardımıyla gösterilmiştir. Bu kayıtler ve sapma hesapları i

la ilgili kayıtlar daha sonra ele aldı~ımız tOm kayıtlar ise, yine bir sonraki kı

sımda verilen, giderlerin ve maliyetle .. in ana hesaplardaki akışı tablosunda (TAB

LO-l'de) genel hatlerı ila, ekler yardımıyla gösterilmiştir. 

Yansıtma hesapları, saptanan ve tahmini standart giderlerin ilgili hesapla

ra yansıtılmasını sa~lemak için kullanılır. 5apma hesapları isa gider hesaplarına 

kaydedilen fiili giderler ile tahmini ve standart maliyatıerin karşılaştırılmasın

den oluşan farkların kaydedildi~! hesaplardır. 

Sapma hesaplarıJ fiili giderler (direkt ilk madde va malzeme, direkt işçi

lik ve genel üretim gidgrleri) ile yansıtma hesapları (direkt ilk madde ve malze

me yansıtma hs. , direkt işçilik yansıtma hs. ve genel üretim giderleri yansıtma 

hesapları) yani tahmini maliyetler arasında meydana gelen sapmaları ifade etmek

tedir. Bu sapmalar, olunlu va olumsuz olmak Ozere iki şekilde gerçekleşirler, Bun

lar; 

n ır lerı 

Olumlu S ap mal ar' 

Yarısıtma Hesapları) Fiili Gider Hesapları, 
Olunsuz Sapmalar:, 

Yansıtma H esaplar ı (,fiili Gider H9sapları • dır. 

Sapmaler, olunlu olarak gerçekleştikle'l'inde, şu şakilds kayıt altına alı-
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------------· .. / ... ; ... ·--------------
711- DiREKT İLK MADDE VE f.1ALZEf~E YMJSITf;iA HS. XXX 

721- DiREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITtıA HS. XXX 

7 31- GENf.:L 0RE:Tİf1 GİDERLERİ YANS ITmA HS. XXX 

710- DiREKT İLK MADDE VE mALZEmE GİDERLERİ HS. XXX 

720- DİREKT İ~ÇİLİK GİDERLERİ HS. XXX 

730- GE:NEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX 

712- DiREKT İLK MADDE VE rnALZEtnE iFİYAT fARK! HS. XXX 

713- DiREKT İLK mADDE VE ffiALZE~E MİKTAR fARKI HS. XXX 

722- DiREKT İŞÇiLİK GİDERLERİ ÜCRET ~ARKLARI HS. XXX 

723- DiREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAr.lAN) fARKLARI HS. XXX 

732- G.O.G. BÜTÇE fARKLARI HS. XXX 

733- c.O.c. VERİMLİLİK fARKLARI HS. XXX .. 
734- G.ü.G. KAPASiTE FAR!<t.ARI HS. XXX 

------------------------- 31.12.1994 ________________________ ___ 

712-DİREKT İLK f:1ADDE VE f:1ALZEmt: fİYAT fARKI HS. 

713-- DiREKT İLK mADDE VE fnALZEI'!lE ftlİKTAR FARKI HS. 

722• DiREKT İŞÇİL İK GİDERLERİ O CR ET fARKLARI HS. 

723- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAmAN) fARKLARI HS. 

732- G.Ü.G. BÜTÇE fARKLARI HS. 

733- G.O.ı:;. VERİmLİLİK rARKLARI HS. 

734- ı:;.O.c. KAPASiTE FARKLARI HS. 

690- DÖNEm KARl YA DA ZARAR! HS. 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Sapmalar, olumsuz olarak gerçekleştirildiklerinde ise, aşa~ıdaki gibi kayıt 

altına alınırları 

---------------------------- ~.12.1994 _____________________________ __ 

711• DiREKT İLK fiiADDE VE mALZEmE YAtJSITmA HS. XXX 

721• DiREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ VAr.JSITt.'A HS. XXX 

731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VANSIHOA HS. XXX 

712- DiREKT İ LK 1':1ADDE VE f1AL ZEI':1E fİYAT FAR KI HS. XXX 

713- DiREKT İLK fnADDE VE TilALZEmE rni KTAR FARKI HS. XXX 

722- DiREKT· İŞÇiLİK GİDERLERİ UCRET fARKLARI HS. XXX 

723- DiREKT İ~ÇİLİK SURE (ZAf:lAN) fARKLARI HS. XXX 

732- G.ii.G. rıDTÇE FARi<LARI H:'ı. XXX 



733- G.fl.G. VERİtrıLİLİK fARKLARI HS. 

734- G.iJ.G. KAPASİTE f"ARKLARI HS. 
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XXX 

XXX 

710- DİRD:T İl. K r~ADDt: Vf: f:1ALZt:mE GİDC:RLERİ HS. XXX 

720- DİRt:KT İŞÇİLİK ~iDERLERi HS. XXX 

730- GEf~EL ÜRETİ~ GİDC::RLERİ BS. XXX 

31.12.1994-------------

690- DÖNC::M KARI YA DA ZARARI HS. XXX 

712- DİR.C:KT İLK mADDE VE:. f11ALZDI'JE fİYAT FARK! HS. XXX 

713- DİREKT İLK fılADDE VE: mALZEriE miKTAR FARK! HS. XXX 

722- DiREKT İŞÇİLİK GİDE:RLERİ OCRt:T FARKLAR! HS. XXX 

723- DİRC:KT İŞÇiLİK SÜRE (ZAOlAN) FARKLARI t1S. XXX 

732- G.U.G. BÜTÇE F'ARKLARI H~. XXX 

733- G.U.G. VEqİfı'iLİLİK tARKLARI HS. XXX 

734- G.U.G. KAPASİTt: rARKLARI HS. XXX 

mobilya imalat işletm~lerinde, hazırladı~ımız hesap planı yardımıyla yuka

rıda, mobilya imalat işletmasinin üretim faaliyetleri yani maliyatıerin ve gider

lerin akışına göre açıklamalar yapıldı va bu açıklamalar paralelinde muhase':Ja ka

yıtları düşüldü. Bu açıklamalar ve muhasebe kayıtla~ından amaç, mobilya imalat iş

letmelerinde tahmini maliy3t muhasebesi sistemi ile, ··işletm:ınin üretim faaliyetle

rini incelemek, sonuçta ka~ın ya da zararın ns kadar oldu~unu ö~ranmek ve yapılan 

tahminierin do~rulu~una göre so~umlu kişilerin başarılarını ölçmektir. 

·Yuk er ıda yapılan muhasebe kay ı tl arı sonunda, olumlu ve olumsuz sapmalar 

gerçekleşmiştir. Olumlu farklar işletme yönetiminin başarısını göstermesine kar

şın, olumsuz farklar da başarısızlı~ını göstermt!ktedir. Bu olumsuz farklardan yer 

la çıkarak, işletme yöneticileri bu farkıara yol açan nedenleri areştırırlar, daha 

sonre da gelecak dönemde aynı olunsuz sonuçların olmaması için gerekli düzeltici 

önlemleri alırlar (127). 

b) Gid9rlerin ve Maliyatıerin Ana Hesaplardaki Akıs Tablosu 

Çalışmamızın bu kısmında, mobilya imalat işlatm3lerinda kurulan tah

mini maliyet muhasebesi sisteminda yer alan hesapların akışı, giderler ve mali-

(127) Rıfat OSTON, "Standart Maliy~tıa~in TekdOznn Hesap Planı Açısından Uygulan

ması", Eskişehir Anadolu Univ:3rsitesi İktisadi va İdari Rilimler FakrJltesi 

D3''ds:i., ~. J, c. VII,(Haziran- 198P), s. 84. 
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yetlerin seyrine göre şematik olarak gösterilecektir. 

Giderlerin va maliyatıerin ana hesaplardaki akış tablosu, mobilya i~alat 

işletmesinin bir yıl içersinde yapması gereken işlemler sırasında içlemleri, he

saplar arasında ba~lantı kurarak göst~rmektedir. 

Giderlerin ve maliyatıerin ana hesaplardaki akışı tablosu, mobilya imalat 

işletmelerinin yapması gereken muhasebeleştirme işlemlerini daha açık bir şekilde 

ortaya koymak için, çalışmamızın bu kısmında sunulmuştur. 

Giderlerin ve maliyetierin ana hesaplardaki akış tablosunda yer alan hesap

lar arasındaki ilişkiler, oklarla gösterilmiştir. 8u akla~ yıl içersinde yapılan 

işlemle~in hesaplara göre akı~ yönünü göstermektedir. 

Bu kısımda giderlerin va maliyetler in ana hesaplardaki akışı tablosu ve so

nuç hesaplarının akışı tablosu olmak üzere iki tablo verilmiştir. Bunlar; 

Giderlerin ve maliyetle~in ana hesaplardaki akış tablosu (TABLO-l)ı hesap

ların birbiriyle ilişkilerini göstermektedir. 

Sonuç hesaplarının akış tablosu (TABL0-2) ise; dönem sonunda, dönem karı ya 

da zararı hesabında meydana gelen işlemleri göstermekte olup, TABLO;l'deki dönem 

karı ya da zararı hesabının açıklarnasıdır. 
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GENEL (tİNANSAL) f~UHASEBE fllALİYET mUHASEBESi 
r-~~~~~~~~~~~,ırr------------~D~i~R~E~K~T~İ~L~K~m~A~D~D~E------------~ 

ı 

ÇEŞİTLİ AKTİr VE İLK MADDE 

PASİiF HESAPLAR VE ffiLZ HS • 

~ 
.. , 

ll 
HAmmADDE VE MALZEME-

NİN SATitUt.INrnASI 

ı 

DİREKT İLK mADDE VE mALZEmE YAPI MAMULLEP-

VE rnLZ GİD HS GİD. YANSlTMA HS. ORETİm HS. • .. . 
_ ... ( , 

DiREKT İŞÇiLİK 

GİDERLERİ HS. 

_ .. o( , 

G.O.G. HS .. 

... ( , 

HAmmADDE VE 

TimE G 

GENEL fııUHASEB 

) 

DiREKT İŞÇİLİK 

GİD. YANSlTMA HS. 

) 

G.O.G. VANS. HS. 

') 

mAL ZErnENİ N ÜR E· 

ONDEPİLMESİ 
.. 

E 

ÜRETİM 

mALİ VET 

fnUHASEBESİ 

DÖNEm K~.RI YA DA SA TIL AN mAmU..L ER İ N 

ZARARI HS. SATIŞL flR HS. 

~ı ( 

ı 
mAL!Y:rs. ' 4-= ı 

SATIŞ STOKLAmA 

TABLO·l~ GİDERLERİN VE mALİYETLERİN ANA HESAPLARDAKi AKIŞ TABLOSU 
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69D-DÖNEm K1\RI YA DA ZAR ARI HS . 

611-SATI§i HS. 

ı 
1 

VE DilC • tİD. HS. 

ı 
1 

OLumsuz s AProA H ES APLilR I 

. riY. IF AR KI HS • 

ı 
ı 

• r.IİK. ıtARKI HS. 

712-0İR. İLK mAD.lZ 

713-0!R. İLK mAD. iz 

722-0İR. İŞÇ. GİO. rı:R 

723-DİR. işç. GİD. SÜ 

ı 
ı 

ET irARKLARI HS. 

ı 
ı 

RE iFARKI 

ı 
ı 

I HS. 

ı 
ı 

KI HS. 

73:0.G.O.c. BÜTÇE t i K 

733-G.U.c. VERim. ~fAR 

734-G.Ü.G. KAPASİlı ~ 

ı 
ı 

ARKI HS. 

ı 
ı 

HS. 

~ 

T ABL0-2-SONUÇ HESAPLAR INI N AKIŞ TABLOSU 

If-
640-İSTİR AKLERDE HS. 

ı 

642-i[AİZ GELİRLE 

ı 
ı 

Ri r· 
OLU1Y1LU SA PmA HESAPLAR I 

712-DİR. 

713-DiR. 

722-DİR. 

723-DİR. 

İLK mAD 

ı --. 

.lz. FİV. Flf!Kl HS. 

1 lz. ~İ K. f If! KI HS • 

O. feflET IFIRKLMI HS. 

O. ~ÜRE I'IV1KI HS. 

iLK mro 

1 
ı 

İ~!;;;. ti 

ı 

i~ı;;;. ti 

ı 

732-t.ü.t. BÜT~t-: 

ı -, 
trKI HS. 

733-t.ü.c;. VERİm • fARKI HS. 

• 
ı 

734-t.ü.c;. KAPAS 

ı 
ı 

İT1 IFARKI HS. 
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B- Genel f]retim Gidet'leri Tahmini Yüklem·:ı Oranının flssaplanması 

Urün maliyetini oluşturan, direkt harnmadda V9 malzeme, direkt işçilik va 

ilgili genel uratim gidet'lerinin yüklenmesi sonucunda ürün maliyeti bulunur. An

cak, üretim işletmalerinin bir ço~unda, Uratim eylemleri birden fazla bölümde ye

rine getirilir. Orünler, nihai ürün haline gelinceye dek, bu bölOmlerin her birin

de ayrı işlem görür. Bu bölümlerden geçerek üretilen ürünlerin maliyetini bulabil

mek için, ürünlerin bu bölümlerden geçerken aldıkları gider paylarının hesaplana

bilmesi için de, üretimle ilgili giderlerin bu bölümlere daDıtılması gerekir (128~ 

P.ilindi~i gibi maliyet muhasebesinin tgmel amaçlarından birisi det sa~lıklı 

bir maliyat hesaplamasıdır. Bunun yerina getirebilmek için da, üretimle ilgili tüm 

maliyat giderlarinin ürOn maliyeti içine sokulması gerekmektedir. Direkt giderler

de bu işlem nesbeten kolay sa~lanabilmektedir. Özellikle fiili maliyet sistemi uy

gulayan işletmelerde, direkt giderler, gider yerleri vs ürünle do~rudan ilişkilen

dirildi~i için, bu giderlerin gider yarıerine da~ıtımında ve ürünlere yüklgnmesin

de, da~ıtım va yükleme oranlarının kullanılmasına g3rek yoktur. Yani gide~lerin 

gider yerle~ine dağıtılmasında; direkt harnmadda ve malzeme giderleri, direkt iş

çilik giderleri, gider yerlerine ve ürüne direkt oldu~u için doğrudan doğruya 

gider yerlerine yüklenir. İşletmede düzenlenen bir takım belgeler yardımı ile 

direkt gid~rlerin gider yerleri ve ürünl~rle bağlantısının kurulması olanaklıdır. 

Örne~inı düzenlenen hammadde ve malzeme istek fişleri ve istek fişleri özeti yar

dımı ile arnbardan çekilen hammadde vs malzemelerin, hangi gid~r yerine va hangi 

iş için çekildiğini izlemek olanaklıdır (129). 

Genel ü~etim giderleri için ise aynı şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü genel üre

tim gide~leri birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli giderlerden oluşur. Ge

nel üretim giderlerinin bu farklı özellikleri, bunların maliyetlere yüklenmesinde 

ve dağıtılmasında işletmelere çeşitli güçlUkler yüklemektedir. Yeni, genel üretim 

giderlerinin gider yerlerine dağıtım ve Urün maliyetine yüklenmasi bir dizi aşa

manın yerine getirilmesini geraktirm~aktedir. Bu a§arnalar izlenerek genel üretim 

giderleri dağıtım anahtarları kullanılarak, hem esas üretim (işlem), hem de hiz

met gider yerlarine dağıtılır. 

Cenel üretim giderleri, bilindiği gibi gider yerine Oç aşamada da~ıtılır. 

uenel üretim gid~rlari, önealikle esas ür.etim vs hizmet olmak üzsre, tom gider 

yG>rl:o:ri a"ac:.;uıdcı dağıtılır. Böylece herbir gider yerinin giderleri belirlenmiş o

lur. 8una bir.inci gidlilr da1;jıtımı dBnir. Sorıra hizm>ıt gidel' y~t'lıarinde toplanan gi-

(128) iJqiJrı, t-ıaliyet ••• , s. 226. 

(1?9) uZ::.:L., f·aliy<3t ••• ,s. 4':i- so. 



-114-

dgrl~r, gsas ur~tim gidar yarlerind daöıtılır. Buna da ikinci gid~~ da~ıtımı d~ 

nir. Son olarak, asas Urgtim gider yerı~~indQ toplanan gid~rıar, bu m~rkazlarda 

Urotilan ürünlere çaşitli ölçüler kullanılarak da~ıtı~ır ya da yükle~ir. Buna da 

üçüncü gica~ dağıtımı dvnir {130). 

Mo~ilya imalat işletmeleri için, özelliklgri gözönünG alınarak, Uç gidgr 

da~ıtımını sayısal bir örnukla açıklayalım. 

Çalışma~ızda, hazırledı~ımız ö~n~k h~sap planında, maliyet muhasabasi h~

saplarının muhesebg kayıtlarında V9 daha önca ala alınan konularda, masif hattı, 

tabla hattı, yüzey işlemleri hattı, döş9me hattı va montaj - ambalaj hattı olmak 

Uzara b~ esas uratim gidgr. yerlı bakım müdijrlü~ü, makina va elı:ıktirik bakım va 

kompresör, enerji va ısı santral olmak Oz~ra Uç yardımcı hizmQt gidgr yeri ila ü

retim müdürlü~ü, planlama müdürlü~ü va harnMadda arnbarı olmak üzere üç Uratim yar

leri yönetimi gid•r yeri ele alınmıştı. Ancak burada, konumuza örnak oluşturması 

bakımından, v•rilec~k olan sayısal örne~in daha sade ve kolay anlaşılabilmesi ba

kımından, örnQk {A) mobilya imalat işlatmgsinde,, masif hattı v~ tabla hattı olmak 

üzere iki esas Uratim gid•r y3ri, makina va alektirik bakım olmak ~zara bir yar

dımcı hizm;ıt gidar ygri v~ üretim müdürlOÇjij olmak üzere bir Uratim yerleri yön»

timi gidar yari bul undu~unu kabul ettik. 

İlgili dönarn (cari yıl) için g~~çskl9şm3si b8klgnen ( ta~min edilen) gidar

lerin ş u ~ akilda olduklar ını kabul ed'31im. 

ı;Erm_ ljRETİM GİD~RLERİ TUTARI 

- Endirgkt Hammadde ve malzeme toideri 150.000.000 

- makine Amor.tisman Gidari 18.000.000 

- f!l ek~na· .s igorta Gider le ri ı 5. o oo. 000 

- f"abrika Binası Amortisman Gider i 16.000.000 

- Elektirik Gid~ri 30.000.000 

- Endirekt İşçilik Gidsri 70.000.000 

299.000.000 

Da~ıtıma tabi tutUlacak genel üretim gidgrl8ri; fabrika binası emortismanı, 

andirekt i~çilik vs elektirik gidgrlnridir. Fabrika binası amortismanında1 gider 

yerinin kapladı~ı alan (m
3
), alaktirik gidari için, gid~r yerinin harcadığı KWS 

ölçOleri, endit'okt işçilik gid:;ırlari için dG, işçi sayısı da~ıtım clçllsU olarak 

kabul edilmiş tir. 

Y~~arıdaki gidarlerdsn makina a~ortismen gideri amortisman catv~ııorine~ 

endi rokt hammadde1 va mal Z·'lmo gidGr.leri hnmmnddg is bi< fi~ l ·=n· ing; makina sigorta 

(ı ~'fJ) LlsTil rı, r~sliygt ••• , s. 22~ı - 230. 
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gideri dg tahmini de~grine dayanılarak gider merkezlerine do~rudan (dira~t), 

şöyle da~ıtılr.ıı.-ştırı 

MAKİ i\IE A~OR- ENDİREVT HAPMAD-

tİDER m:RKEZLERİ TİSrtıAfJ ı:;;!DERİ DE VC: fnLZ. GİD. 

ı- Tabla Hattı Esas Ort. l:id. y,31'i 

2- f1asi f Hattı Esas iJrt. Gid. Yeri 

3- rrıakina ve Elektirik Bakım Yard. 

Hizm. Gider Yeri 

4- Uratim Müdürlü~ü Ort. Yer. 

Yön. Gid. Yeri 

Toplam 

7.000.000 

5.000.000 

3.500.000 

2. 500.000 

18.000.000 

Ayrıca, di~er genel üretim giderlerini 

ölçüleri de aş a~ıda görüldü~O gibidir: 

cio~R m:RK~ZLERI ALArJ {m22 

ı- Tabla Hattı Esas Ort. tid. Yeri 300 
2 

m 

2- rnaei f Hattı Esas Ort. Gid. yeri 250 2 m 

3- makina ve El ek tir ik Bakım Yard. 

H iz. Ci d. Yeri ıso 
2 

m 

4- Uratim ~üdürlü~ü Urt. Yer. 

Ci d. Yeri 100 
2 

m 

Toplam 800 
2 

m 

55.000.000 

60.000.000 

15. ooo. 000 

20.000.000 

150.000.000 

da~ıtmada kullanılacak 

1~~1 SAYISI {ADET) 

20 

17 

B 

5 

50 

f'fıKİIJE SİGORTA 

tİDERİ 

6.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

ı.ooo.ooo 

15.000.000 

temel da~ıtım 

K\iJS 

60 K \US 

50 Kws 

25 Kwe 

15 Kwe 

150 Kuıs 

Giderlerin da~ıtımına ilişkin hesaplar.ıa, aşa~ıda ayrıntılı bir biçimde gös

terilmiştir. Herbir genel üretim gider! türünün toplamı, kendisiyle ilgili da~ıtım 

ölçüsU toplamına bölUnerek, da~ıtım ölçiJsü birimi başına düşen genel üretim gide

rinin tutarı bulınur. Bulunan bu tutar, herbir gider yerıne ilişkin da~ıtım ölçü

sünOn miktarıyla çarpılarak, gider yerinin genel üretim giderlerindan alacakları 

paylar bulunur. 

fabrika Binasının Amortisman Giderinin Da~ıtımıı 

Genel Uratim Glderi Yükleme oranı= 
Genel Uratim Gider! Tutarı 

Da~ıtım ÖlçUsD Toplamı 

16.000.000 TL 2 ----....,.._--= 20.000 TL/m 
800 rıı 

!Jöylece bir (m
2
) 'ya s 20.000 TL amae-tisman gider i diJşmekbdir. Herbir gider 

yerinin ksplndı~ı alan, ~u ?0.000 Tl il~ çarpıldı~ında, gider merkezlarine da~ı-
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tılması gereken amortisman gid9rleri payı bulunur. ~ Hyle ki; 

GİD~R MERKEZLERİ 

ı- Tabla Hattı Esas Urt. {;id. Yeri 

2- f'1asi f Hattı Esas Ort. Ci d. Yeri 

3- makine vs Elektirik Bakım Yard. 

H iz. Gid. Yeri 

4- Uratim Müdürlü~ü Ort. Yer. "ön. 

Gid. "eri 

Elektirik Giderinin Oa~ıtımıı 

G.U .G. Y0KL Ef:iE KAPLADII::I Al_Arl Ar:10qTİSfiAi'J 

OPANI 

20.000 TL/m
2 

X 

20.000 TL/m 2 
X 

20.000 TL/m2 
X 

20.000 TL/m 2 
X 

(m 2
) GİDER PAY! 

2 
300 m 

2 
250 m 

= 6. 000. 000 TL 

5. 000.000 TL 

- 3. 000.000 TL 

: 2. 000.000 TL 

16.000.000 TL 

Genel Uratim Gider! Tutarı 
Genel Uratim Gider! "ükleme Oranı=------------

Da~itım Ölçüsü Toplamı 

30.000.000 TL 

150 Kuıs 
_ 200.000 TL/Kws 

Böylece bir Kws'e 200.000 TL'lik elektirik gider! düşmektedir. Her bir gi-

der yarinin harcadı~ı (Kws) elektiri~in, bu 200.000 TL ile çarpımı, gider yerleri

ne da~ıtılması gereken elektirik gider! payını varir. ŞHyle kiı 

GİDER mERKEZLERİ 

ı- Tabla Hattı Esas Urt. Gid. "eri 

2• masif Hattı Esas Urt. Gid. Yeri 

3- makine ve Elektirik Bakım "ard. 

Hiz. Gid. Yeri 

4- Uratim müdürlü~ü Urt. Yer. Yön. 

tid. Yeri 

G.U .G. "OKL ErnE 

ORANI 

200. 000 TL /K w s X 

200. 000 TL /Kuıs X 

60 Kws 

50 Kwe 

200. 000 Tl/Kws X 25 Kws 

200. 000 TL/Kws X 15 Kws 

ELEKTİ~İK 

tİDER PAY! 

12. 000. 000 Tl 

ıo.ooo.ooo TL 

5. 000.000 TL 

3. 000.000 TL 

30. 000.000 TL 

Endirakt İşçilik Giderinin Da~ıtımıı 

Genel üretim Gideri Yükleme Oranı = 
Genel Oretim Gideri Tutarı 

Da~ıtım ÖlçOsO Toplamı 

70. 000. 000 TL 1.400.000 TL/işçi 
50 işçi 
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Böylece iş çi beş ına, ı. 400.000 TL endirekt işçilik gider i düşmektedir. Her

bir gider markezinde çalışan işçi eayıeı, bu 1.400.000 TL ile çarpıldı~ınde, gider 

yerlerine da~ıtılması ge~eken endirekt işçilik gider payı bulunur. Aşa~ıda, gider 

yerıerine da~ıtılan endirekt işçilik payları görülmektedir. 

G.fJ.G. YrJKLEmE ENDİREKT İi,Ç. 

tİD~R MERKEZLERİ ORANI İ~Cİ SAYISI GİDER PAY! 

1- Tabla Hattı E~as Ort. tid. Yeri 1.400.000 TL/işçi X 20 işçi= 28.000.000 TL 

2- masif Hattı Esas Ort. tid. Yeri 1.400.000 TL/işçi X 17 işçi= 23.800.000 TL 

3- ~akine ve Elektirik Eakım Vard. 

Hiz. Gid. Yeri 1.400.000 TL/işçi X 8 işçi= 11.200.000 TL 
4- Üretim Müdürlü~ü Ort. Yer. Yön. 

Gid. Yeri 1.400.000 TL/işçi X s işçi= 7.ooo.ooo TL 

70. ooo. 000 TL 

Da~ıtım oranları yardımı ile gider yerlerine da~ıtılacak olan genel Uratim 

giderleri, gider yerıerine da~ıtıldıktan sonra bu giderleri gider yeri itibari i

le ayrıntılı bir biçimde gösteren genel üretim giderleri da~ıtım tablosu düzenle
nir. 

Bu tablonun düzenlenmasinin esas amacı, gider yerleri itibari ile toplanan 

genel üretim giderlerini ayrıntılı bir biçimde göstermek ve bu maliyatıerin ürünle

re yüklenmesini sa~amaktır. 

Genel Uratim giderleri da~ıtım tablosunun biçimi, işletmedeki gereksinimle

ra ve gider yeri sayısına göre farklılık gösterecektir. B u tabloya ilişkin bir ör• 

nek (TABL0-3) 1de verilmiştir. Tablodeki veriler bir önceki örnekten alınmıştır. 

1. Gider da~ıtımını gösteren {TASL0-3); aşa~ıdaki gibidirı 
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YA~D. HİZ. OP.T. YÖN. 

GİD. YERİ GtD. YERİ ESAS ORT. cto. YERİ 
KUL. 

G.O.G. TOPLAM OA~T. f!ıAKİNE VE 0RETİ1\1 TABLA IMSİF 

TURLERİ TUTARI ÖL~OsO ELEKT. BAK. MOD. HA TTI HA TTI 

-Endirekt 

Hanım. ve 

Mlz. Gid. 15o.ooo.ooo Direkt 15.ooo.ooo 2o.ooo.ooo 55.ooo.ooo 6o.ooo.ooo 

-makine 

Am ort. Gid. 

-Mak~_na 

Sigorta 

Gider i 

-Fabrika 

Binaeı 

Amo!'t. Gid. 

-Elektirik 

&ideri 

-Endirekt 

ıe.ooo.ooo Direkt 

15.000,000 Direkt 

2 16.000.000 Alan(m ) 

30.000.000 Kws 

3. 500.000 2.500.000 7.000.000 s.ooo.ooo 

2. ooo. 000 1.ooo.ooo 6. ooo. 000 6.000.000 

3.000.000 2. ooo. 000 6.000.000 s.ooo.ooo 

s.ooo.ooo 3.ooo.ooo 12.ooo.ooo 1o.ooo.ooo 

İşç. Gid. 70.000.000 İşçi Sa. 11.200.000 7.000.000 28.000.000 23.800.000 

I. GİDE~ 

DACT. TOP. Z99.000.000 39. ?oo. ooo + 35. soo. ooo + ıı 4. ooo. ooo+ı o9. soo. ooo 

· (TABL0-3) ı GİDER DA~ITIM TABLOSU (I. GİDER DAt:ITimi) 
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(TABL0•3) 1 da gôrOlda~a gibi her gider yerinin (merkezinin) giderleri belir

lenmiş olmaktadır. Ayrıca yeri gelmişken, bu gider da~ıtımının esas Uratim {işlem) 

gider yerleri için ayrı ayrı önceden hesaplanmış tahmini yOklema oranına dayanarak 

maliyetlere yilklenan işletmelerde, di~er da~ıtım tablosunun yıl başlarında, genel 

Uratim çide~lerinin tahmin edilen yıllık tutarıarının temel alınarak düzenlendi~i

ni balirtalim. 

Birinci gider da~ıtımı sonucunda:hizmet gider yerlerinde biriken giderlerin, 

esas Uratim gider yerlerine da~ıtılması gerekir. Buna ikinci gider da~ıtımı denir. 

Bu da~ıtım sonucunda tüm giderler, esas üretim gider yerlerinda (işlem gider yer

lerinde) toplanmış olacaktır. 

İkinci de~ıtımın gerekçesini şöyle özatlayabilirizı Daha önce da de~inildi~i 

gibi maliyet muhasebesinin amaçlarından bir tanesi, sa~lıklı maliyet hesaplayabil

mekdir. Bunun için de üretimle ilgili tüm giderlerin, maliyetlere aktarılması ge

rekmektedir. Ancak, üretim, fiilen esas üretim gider yerlerinde yapıldı~ına göre, 

Uratime yardımcı yerlerde toplanan giderlerden oranıere bir pay varilmesi sa~lana

mamektadır. Dolayısıyla, yardımcı hizmet (Gratim) yarlerinde toplanan gidarlardan, 

Orünlera pay varilebilmesi için, yardımcı hizmet yarlerinda toplanan giderler, e• 

ses Uratim gider yarlerine da~ıtılmaktadır. Böylece, esas Uratim gider yerıarinda 

ham üretim giderleri, ham de üretime yardımcı olan gider yerlerinin giderleri, 

toplanmış olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, esas üretim gider yerıarinde üreti

len ya da üretimden geçen birimlere, uratime yardımcı faaliyatıare ilişkin gider

larden de pay verilmiş olmaktadır (131). 

Hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin 93as uratim gider yerıerine da-

~ıtılmasıı;ıde, şu yöntemler kullanılır (132)a 

• Sasit (Do~rudan) Da~ıtım Yöntemi, 

- Kadamali Da~ıtım Yöntemi, 

-matematik Yolla Da~ıtım Yöntemi, 

- Standart (Planlı) Da~ıtım Yönte~i. 

Çalışmamızın bu kısmında, hizmet gider yerleri ara~ında ilişkinin olmadı~ı

nı yani, hizmet gider yarleri arasında hizmet alış verişlerinin olmadı~ını kabul 

ederek, basit (do~rudan) da~ıtım yentamine göre, yardımcı hizmet gider yerlerinde 

toplanan giderleri, belirlenen da~ıtım ölçOlarine göre hesaplanan da~ıtım oranları 

yardımıyla, esas Uretin gider ye~ısrina da~ıtaca~ız. 

(131) ÖZEL, maliyat ..... , s. 59. 

(132) ÇETİIJER, s. 152. 



-120-

Birinci daı;,ıtım sonucunda hizmet gider yarlerinde topl;o·nan genel :ıretim gi• 

derlerinin esas t;retim gider yerlerine da~ıtmade kullanılacak ölçt; ve oranların, 

aşa~ıda göri}ld;ıı;,q gibi oldu~unu kabul edip, daha sonra da (TieL0-4) 'de hizmet gi• 

der yerlerinda toplanan giderlerin esas t;retim gider yerlerine da~ıtımını (II. gi• 

der daı;,ıtımını), basit datııtım yöntemi ila yapacatıız. Tehmini yilkleme oranları ile 

ilgili oranlar (sunulan hizmet oranları) şu şekildedirs 

Y JlRD. Hİ zm. 
GİD'. YERi 

MAI<İNE VE 

l. GİDER DA~ITIMI EL EKT. B AK. 

SONUCUNDA G.O.G. 

ORT. YÖN. 

GİD. YERİ 

UR ET im 
mu o. 

ESAS ORETİm GİDER YERİ 

TABLA HATTI mASif HATTI TOPLAm 

TOı:\. Illi 39.700.000 35.500.000 114.000.000 109.800.000 299.000.000 

SUNULAN HİZMET 

ORJlNLil.RI 

MAKiNE VE 

ELEKT. B AKim 

(Herbir merkezde 

Çalışılan Onarım 

S aatlerine Göre) 

Onarım Saatleri 

Gid. YiJk. Oranı 

0RETİ111 rnOo. 

(İşç. Seat. Göre) 

Top. İşç. Saat. 

Gid. YiJk. Oranı 

5.000 

% 10 

30.000 

1/10 

150.000 

5/10 

25.000 

% 50 

120.000 

4/10 

20.000 

% 40 

300.000 

10/10 

50.000 

% 100 
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TABL0-4-II. GİDER OACITim TABLOSU (BASİT OACITim YÖNTEmiNE GÖRE) 

YARD. H 1 zm. ORT. YÖN. 

GİDI YERİ GİOI YERİ ESAS ÜRETim GİDER YERİ 

(1) ( 2) (3) (4) 
MA Kİ NE VE ÜRETİM 

I.GİD. DACITIMINDAN ELEKT. BAK. müD. TABLA HATTI MASİ![ HATTI 
SONRAKi G.Ü.G. TOP. 

II. OACITIM 

1- MllK. VE ELEKT. 

BAK. GİD. YERİ 

(5/9, 4/9) X 

2• ÜRETİm mUo. 

GİD. YERİ · 

(50/90, 40/90)xx 

II. DAl:: ITim TOP. 

GENEL TOPL ml · 

Esas Urt. Gid. Yer-

39.700.000 35.500.000 114.000.000 109. 800. 000 

(39. 7oo. oool 22.055.500 17.644.500 

(35.500.000) 19.722.200 15.777.800 

-o- -o- 41. 777. 700 33.422.300 

TOPLAM 

299.000.000 

lerinin Top. G.U.G. ----- _____ 155.777.700 + 143.222.300 = 299.000.000 

Ürün maliyetlernesi 

Amaçlarıyla Tahmi• 

ni G.U.G. Y~kleme 

Oranlarının Hesap

lanması 

Tahmini o.i.s.•ne 

Bölılnmesi 

G.U.G. Yükleme 

Oranları (TL/D.İ.S.) 

150.000 120.000 

1.038,52 1.193,52 

x - Gider Da~ıtım Temeli (150.000 + 120.000) ya da 270.000 saattir. 

xx- Gider Ga~ıtım Temeli {25.000 + 20.000) ya da 45.000 saattir. 

270.000 

1.107,4 
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Hizmet gider yerlerinde toplanan g!de!"l::ır-in Bısaıs nret!m gider yer lar. ine, 

basit da~ıtım yöntemine göre da~ıtımı (TABL0-4) 1 de göT'iHmaktedir. 

Çalı5mamızın bu kısmında, basit da~ıtım yöntemini kullanarak gider da~ıtım

larını yaptı~ımız için, hizmet gider yerlarinin birbirina sa~ladı~ı hizmetleri 

gözönüne almadık. (TABL0•4) 1 de görüldü~ü gibi, hizmet gider ygrlerinden, esas üre

tim gider yerlerine yapılan gider da~ıtımı sonucunda, tabla hattında 41.777.700 

TL 1lik ve masif hattında da 33.422 .. 300 ll. 1lik genel üretim gider.i toplanmıştır. Bu 

sonuçlar muhasabeleştirildi~inde, genel üretim giderlerinin toplamı eeae üretim gi

der yerle'l"inde toplanmış olur. 

Il. Gider da~ıtımına ilişkin yevmiye kaydı aşa~ıdaki gibi yapılır • 

... ; ... / .... 
730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 

10 t::SAS ORETİM GİDER YERLERi 

101 Tabla Hattı 41.777.700 

102 Mas! f t1 attı 33. 422· 300 

75.200.000 

730- GENEL üRETİm GİDERLERİ HS. 

40 YARDirnCI HİZm. GİD.· YERI 

75.200.000 

75. 200.000 

39.700.000 

402 l!lakina va Elel.<t. ,Bak. 39.700.000 

45 üRETim YER. YÖN. GİD. YERİ 35.500.000 

451 üretim l!lüdijrlO~iJ 35 .. 500.000 

Esas üretim gider yerle-r:- inde toplanan giderlere dayanılarak, ijr!inlerin ma

liyetlenmeei amacıyla tahmini genel üretim giderleri bölOmsel yükleme oranının he

saplanması gerekmektedir. rııobilya imalat işletm·3lerinde, de~!şik ürün grwıarı ü

retildi~inden, bölümeel yükleme oranlarının kullanılması, genel üretim giderleri

nin ürünlere daha ea~lıklı yüklenmesi açısından, daha etkin olabilirler. 

Bu düşOneeden hareketle, çalışmamızın bu kıemında bölnmeeJ. yijklame oranla

rını temel olarak ele aldık. Mobilya imalat işletmelerinde, üretimin her aşamasın

da işçili~in önemi k~kusu~ bOyüktOr. ÇünkOı mobilya üretimindg işçilik, üretimin 

her aşamasında vazgeçilmez bir üretim unsurudur. mobilya ijt'etimi için gerekli olan 

hanmaddelerin ve malzemelerin, mobilya üretimine uygun biT' biçimde keeilmgeindan, 

kaplama ve preslenmasine, boyo, cila, zımpara va vernik gibi yüzey işlemlerin ya-
' 

pılmasından, toplanmasına, montajlanmnsından, amba1 ajlanrnasına kadar işçilikler 

b~yük önem arzetmektedir. Au nedenle, tahmini b5lüm~el yükleme oranlarının geliş

t!rilme5i amacıyla, her iki esae üretim gider yeri içinde direkt işçilik saatleri 

temel olarak alınmıştır. Bu biçimde hasaplanan tahmini g8nel UT'atim gia~T'leı:-i b~ 
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lüm~el yükleme oranları, tabla hattı için direkt işçilik saati başına 1038.52 ve 

ma~if hattı için da dir~kt işçilik saati başına 1.193.52 olarak {TABL0•4) 1 da b~-

1 ir 1 enmiş tir. 

I. ve II. gider da~ıtımı sonucunda eeae 1jretim gider yerlerinde toplanan 

genel üretim giderlerinin, bu gider yerlerinde üretilen Urünlarin maliyetine yük

lenmesi, gider da~ıtımında en son aşamayı olt..Şturmaktadır. Bu eon aşamaya III. gi

der da~ıtımı denir. I. ve II. gider da~ıtımında yapılan işlemlere ~da~ıtım işlem

leri•, III. gider dağıtımında yapılan işlemlere isa "yükleme işlemleri" denir. 

Daha önce de belirtti~imiz gibi, direkt hammadde ve malz~me giderleri ile 

direkt işçilik giderleri, hem mamullere hem de gider yerlerine direkt oldukların

dan, hammadde istek fişinden va işçi çalışma kartlarından yararlanarak, mamullere 

do~rudan do~ruya ya da hiç bir gider da~ıtım ölçijsüne g"reksinim duyulmadan yükle

nebilmekteydi. fakat, genel Uratim giderleri OrUnlara endirekt olduklarından, an

cak belirlenecek bir da~ıtım kriteri aracılığıyla, ürünlere yüklenebilirler. Dağı

tım kriteri, faaliyat hacmiyle yakından ilgilidir. Başka bir deyişle, daha çok ça

lışmayı gerektiren ürünlere daha çok genel üretim gider! yOklanmelidir. Genel üre

tim giderlerinin ürUnlere yüklenmesi, harbir esas üretim gider yeri için belirle• 

nen faaliyet hacmi ölçülerine dayanarak yapılır. Kullanılabilecek faaliyet hacmi 

ölçülerini ya da da~ıtım ölçüleriniJ üretim miktarı, üretilen ürünlerin a~ırlı~ı, 

direkt hemmadde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, di~ekt işçilik sa

atleri, makine saatleri va temel maliyet giderleri oluşturur. İşletmede tak tür-o

rün Uretildi~inde, esas ilretim gider yerlerinde toplanan giderlerin daijıtımı eoru

nuyla karşılaşılmaz. Au durum esas üretim gider yerlerinde toplanan gmel üretim 

giderlerinin toplamını, bu ürünlerin üretim miktarına bölmek yeterlidir.. Oyea, 

birdan fazla türde Orün üret-ilmesi durumunda, genel üretim giderlerinin bu UrOn

ler arasında paylaştırılması gerekir. Bu nedenle da~ıtım ölçülarine gereksinim du

yulur (133). 

naha önce I. ve'II. gider da~ıtımı için yeptı~ımız sayısal örne~e devam e

decek olursak; sayısal örne~imizde, koltuk va sehpa olmak üzere iki tür ürünün ü

retildiöini ve söz konusu dönemin üretiminin 1000 adet koltuk ve 2000 edat sehpa

dan olt..Ştu~unu kabul edelim. II~ gider ta~ıtım tablosunda da hatırlanaca~ı üzere, 

Tabla Hattında 150.000 ve masif Hattında ise 120.000 olmakOzere toplam 270.000 

tehmini D.İ.s. vardır ve Tabla Hattı için genel Oretim gideri yükleme oranı 

1038.52 TL/D.İ.S, Maeif Hattı için ise 1.193.52 TL/D.i.s. olarak hesaplanmıştır. 

(133) iJsTiJN, r•ıaliyet ••••• ,s. 266- 267. 
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Aynı zamanda işl9tmede üretilen koltuk ve ~ehpa ile ilgili verilerin de, aşa~ıde

ki gibi oldu~unu kabul edelim. 

DİR~h~ İŞÇİLİK SAATLERİ ORfJN TURLERİ 

KOLTUK SEHPA 

1- TASLA HATTI 

2- mASİ r HA TTI 

ıo.ooo o.ı.s. 

ıoo.ooo o.ı.s. 

140. ooo o.t.s. 

20.000 D.İ.S 11 

ııo. ooo o.i.s. . ı6o~ooo o.i.s. 

Bu verilara göre, sözkonusu üretim döneminde üretilen, tijm eehpa (2000 adet) 

ve koltuklar (1000 adet) için yüklanecek genel Oretim giderleri şöyle olacaktır: 

tENEL 0RETİftl GİDERLERİ 0RiJN TURLERİ 

I<OL TUK (lO. 000 o.i.s. 
1oo.ooo o.t.s. 

SEHPA (140. 000 o. ı .s. 

2o.ooo o.t.s. 

X 1038.52 TL/D.i.s. 

X 1193.52 TL/D.İ.S.) 

X 1038.52 TL/D. ı .s. 

X 1193.52 TL/D.t.s.) 

KOLTUK SEHPA 

129.737.000 

129.737.000 

169.263.000 

169.263.000 

Yukarıda görüldü~ü gibi, tüm üretim döneminde, üretilen 1000 adet koltuk i

çin 129.737.000 TL genel üretim gideri, 2000 adet eehpa için iee 169.263.000 TL 

genel üretim gideri yüklenmiştir. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra, ürünlerin 

tahmini genel üretim giderleri tutarı belirlenmiş olmaktadır. Bundan sonraki iş

lam; bu giderleri Yarı mamuller - Oretim hesabına ektararak ve dönem eonund~ fi

ili genel üretim giderleri oluştu~unda, varsa sapmaların belirlenmesi va ilgili 

düzeltme kayıtlerının yapılması oluşturmaktadır. Daha sonra da bu sapmalar, Satı

lan Mamullerin Maliyet Hesabına, Mamuller hesabına devredilerek kapatılırlar. 

YU<arıda ürünlere yDklanmek ijzare belirlenmiş olan tahmini g'3nel üretim 

giderlarinin muhasebe kayıtları şöyle yapılırı 

------------- 31.12.1994 --------------
151- YARI rnAfflULLER - 0RCT1m HS. 299.000.000 

731•, G.fJ. G. YAfJS ITrlA HS. 299.000.000 

-------------------------- 31.12.1994 _______________________ __ 

731, c.O.to YANSITmA HS. 299.000.000 

730- tENEL ORETİm GİDERL=Ri HS. 299.DIJO.OOO 



-125-

Yukarıda örnekte, Drünlt3rc:ı tahmini olarak, g'3nel üretim çiderleri 

299.000.000 TL olarak yüklenmiştir. Aynı biri~ler için g3nol üretim giderleri fi

ili olarak 300.000.000 TL olarak gerçekleşmiş tir. Yani ı. 000.000 TL' lik bir olum

suz sapma olmLŞtur. El aşka bir deyişle, ürünlere ı. 000.000 TL 1 lik bir ekeik yükle

me yapılmıştır. Elu durumda, oluşan sapmaya ilişkin muhasobo kaydı aı;;a~ıdaki gibi 

olacaktır. 

~.12.1994 ________________________ __ 

732- c;.iJ.l'.l. BUTÇE FARKLARI HS. ı.ooo.ooo 

?30- GENEL rJRE:Tİr:l GİD::RLERİ HS. ı. 000.000 

C- maliyet Muhasebesi B el ge Düzeninin Kurulması 

ı. Direkt Harmıadde ve tılalzeme Giderleri İle İlgili B elgeler 

Bu kısımda, mobilya imalat işletmeleri için gerekli alen ve direkt ham

madda ve mal zam e gid,3rlerinin izlenmesinde kullanılacak olan bal gelere da~inece

~iz. Bu belgeleri, işletm3lerin durumlarını gözöniJne alarak ço~altmak mümk!indür. 

a) Yapım Resmi 

Yapım resimleri, üretilecek olan mobilyanın biçimini, boyutlerını ve 

tüm özelliklerini belirten rssimlardir. Yapım resimleri, üretim için zorunlu oldu

~u kadar, maliyet için de gereklidir. 

Oretimi yapılacak olan mobilyaların m0şt8riye anlatımı, malzeme listeleri

nin hazırlanması, maliyet hesaplarını ve üretirnin yapılması bu re3imler sayesinde 

mümkün olmaktadır. Yapım resimleri gere~i gibi çizilmeli, hatasız ve noksansız ol

malıdır. Yapım resimlerinin düzenlenmesi görevi, daha önce de belirtti~imiz gibi 

Araştırma .. Geliştirme Bölümünün görevidir. Tasarımcılar ve teknisyenler tarafın

dan hazırlanan yapım resimleri, planlama bölümüne verilir. Planlama bölümü da, ya

pım resimlerine uygun olarak üretilecek olan mobilyaların Malzeme Listelerini, O
retim - ~aliyet rormunu va İş Emri formunu hazırlar. Yapım resimlerine ilişkin bir 

örnek, EK-2• de eunulmı_ç tur. 

b) Sözlesme 

Sözleşme, siparişi alınan mobilyanın hangi şartlara göre Oretileca~i

ni belirleyen yazılı anlaşmalardır. t:ı u sözleşmeleq Yapım 5 özleşm3si ve Genel S öz

leşme olmak üzRre iki çeşittir. 

Yapım sözleşmasindeı Siparişin adı V'3 numarası, tıretirnde kullanılacak ge

reçlerin niteliklari, konstrüksiyonu, adadi, fiyatı, peşin alınan va kalan miktar

ları, teslim tarihi, üretirnda teknik özelliklere uyulma durumu, rengi, cilası, bo

yası, ölçüsü, resmi v.b. konulara yer verilir. 
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Genel Sözleşmı:ıda iseı Siparişin ambalaj va taşıma durumu, üretimi tamamla

nan mobilyanın nerede ve nasıl teslim edileca~i, sipariçin gecikmesi durumunda 

tazminat ödenip ödenmayece~i, ödenecekse miktarı, ödeme şekli (varsa taksit durum

ları), sipariş üzerinde yapılacak da~işikliklerin durumu, anlaşmazlık halinde da

vanın görülece~i yer v.b. konulara yer verilir. 

Sözleşmgler iki nüsha olarak hazırlanır. Bir nnsha siparişi verende, di~e

ri de işyeri sahibinde ya da sözleşme yapma yetkisi olan bölümde kalır. Sözleşme

ye ilişkin bir örnek, EK-3'de sunulmuştur. 

c) malzeme Listesi 

Bir mobilya, bir çok parÇEıf!ın".birleşmesindan meydana gelir. 1\1 obilya 

üzerinda bulunan bu parçaların biçimi, ölçüleri ve yapısal özallikleri farklıdır. 

Bu parçaların hazırlanmasında kullanılan malzemenin tijrünü, ölçülerinin, miktarı

nın ve birimlerinin bulunması önemli bir yer tutar. Bi~ bOtünü oluşt~an bu par

çaların adını, ad9dini, hangi malzamaden yapılaca~ını, ölçüle~ini ve bu parçalar 

için hazırlanacak malzeme miktarını belirten malzeme parça listı:ıleri hazırlanır. 

Malzama listesi, Planlema bölümü tarafından hazırlanır. Planlama bölümü, 

Ar8ştırma - Celiştirme bölümünden aldı~ı projelere vs yapım resimlerine dayanarak, 

üretilecek mobilyaların malzeme listelerini hazırlar. Oaha sonraki aşamada ise, P

lanlama bölümü; üretilecek mobilyaların malzeme listelerine dayanarak üretim - ma

liyet formları hazırlayaca~ı için, genellikle herbir mobilyanın malzeme listesi ve 

üretim - maliyet formu bileşik olarak kullanılır. B u nedenle, malzeme listesi ve 

üretim oor maliyat formu EK-4 ve EK-51 de birleşik olarak hezırlahmış ·ila ~bif çizgiyle 

birbirindan ayrılmıştır. Birleşik olarak hazırlanan bu formun El<-4 bölümü, malzeme 

listesidir. 

d) Uratim - maliyet formu 

Oretim - maliyet formu, üretilecek mobilyaların, hammadde ve malzeme 

maliyetlerinin hesaplanması amacıyla düzenlenir. 

Planlama bölümü tarafından, malzeme listelarine dayanarak hazırlanan ürs

tim - maliyet formunda, üretilecek mobilya için kullanılacak hammadde ve malzeme

ninJ türü, ürüne giden miktarı, birimi, birim fiyatı ve tutarı gibi bilgiler yer 

alır. 

Uaha önce da belirtildi~! gibi, üretim - maliyet formu, malz8me listelerine 

dayanarak hazırlandı~ı için, malzeme listGleri ile birlikte kullanılır. Bu nedenle, 

malzama listesi ve üretim - maliyet formu [K-4 va EK-5'da birleşik olarak hazırlan

mış ve bir çizgiyle birbirindan ayrılmıştır. Birleşik olarak pazırlanan bu formun 

EK-5 bölümü, üretim - maliyet formudur.. 
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e) Tahmini ~aliyet Hesaplama Formu 

Bu form, ürün sipariş alındı~ında, alınan siparişin tahmini birim ma

liyetini ve toplam sipariş maliyetini hesaplamak amacıyla düzenlenir. Ei u forml.fl 

ilk kısmında; işletmenin adı, siparişi veren, işin tanımı, istgnilen miktar, tari~ 

toplam sipariş maliyeti ve yetkili kisiler gibi bilgiler bulunur. Forr:ıun ikinci 

kısmında, kullanılacak hammadde ve malzemeninı tiirü, Orün3 giden miktarı, birim, 

birim fiyatı ve tutarı ile gerekli olan direkt işçili~in tahmini saati, saat üc

reti, tutarı ve hangi bölümde oluştu~u gibi bilgiler bulunur. Formun üçü:ıcli kıs

mında ise ı işçilik toplam tutarı, genel üretim giderleri, hammadde ve maız.;ıme tl.l"' 

tarı, kar, birim satış fiyatı, tahmini ürün maliyeti ve toplam sipariş maliyeti 

gibi bilgiler bulunur. 

Tahmini maliyet hesaplama formu üzerinde hesaplanan tahmini sipariş azerin

den sipariş veren kişi ya da işletme ile anlaşma sa~lanırsa EK-3 1 de verilen sipa

riş sözleşmesi imzalanır. Tahmini maliyat hesap formuna ilişkin bir örenk (K-39•da 

sunulmuştur. 

f) İş Emri F'O!·mu 

İş emri formu, planlama bölümjj tarafından, malzemg listeleri ve üre

tim - maliyet formlarına dayanarak hazırlanır. 

İş emri formundaı iş emri no, proje no, proje adı, proje teslim tarihi, ü

retilecek ürün adedi, üretimi yapacak hattın adı ve kodu, üretimde kullanılacak 

malzamenini adı, kodu, birimi, planlama miktarı ve çekilen miktarı, i~ emri formu

nu hazırlayan va onaylayan, iş emrinin yollandı~ı bölüm, bölüm sorumlusu va imzası, 

tarih ve açıklama gibi bilgiler bul un ur. 

İş emri formu, planlama b~lOmü tarafından düzenlenerek, üretimin yapıldı~ı 

atölye ve bölümlere yollanır ve böylece ü,.etim başlatılmış oluı-. İş em~i forml.fla i

lişkin bh Cirnek, EX•6 1 da sunulmuştu,.. 

g) Hammadde Satın Alma istek fişi 

Bu fişt~, hammaddenin ne kadar satınalınmak istendi~i, mobilya işlet

mesine na zaman teslim edilmeŞi gerekti~i, iste~i yapan bölüm ya da hattın (servi

sin) adı, tarih, fiş numarası, istekte bulunan ve onaylayanın imzası yer alır, 

Satınalma bölümü, satıcıya sipariş verdikten sonra istek fişine ayrıca, si

parişin verildi~i satıcının adını, fiyatını ve teslimatın ne zaman yapılaca~ını 

yazar. Bu fiş, satınalma isteminin ne miktarda ve tutarda oldu~unu gösterir ve sa

tıcıya verilen bir akit anlamındadır. Hammadde satınalma fişine ilişkin bir örnek 

EK-7'de sunulmuştur. 



-128-

h) Hammadde Satınalma fişi 

Su fişte; satıcı tarafından hammaddenin teslim edilece~i tarih, fiş 

no, satıcının adı ve adresi, nakliye biçimi, birim fiyatı ve borçlendırılacak he

sap numarası gibi ayrıntılar yer alır. 

Hammadde satınalma istek fişinden sonra bu fiş düzenlenerek, satınalma iş

lemi gerçekleşmiş olur. Hammadde satınalma işine ilişkin bir örnek, EK-8 1 de sunul

muş tur. 

ı} Teslim Alma ve myayene Raporu 

Bu raporda, teslim koşulları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu 

rapor, iki kısımdan oluşmaktadır. B llllardan birinci sh teslim alma raporu, ikinci

si ds; muayene raporudur. 

Teslim alma raporu kısmında; satıcının adı, Unvanı, adresi, taşıma aracı, 

teslim eden, teslim alınan yer, teslim tarihi, hammadde tutarının ödenip ödenmedi

~i, fiş no, satınalma fiş no, fatura no, t:3slim edilen miktar, hanırıaddenin cinsi, 

özellikleri ve teslim alanın imzası bulunur. 

Muayene raporu kısmında isa, kabul edilen ve geri gönderilen hammedanin 

miktarı, geri gönderilme nedeni, ölçümlerneyi yapan, kontrol eden ve onaylayanın a

dı ve soyadı yer alır. 

Teslim alma va muayene raporuna ilişkin bir örnek, EK-9 1 da sunulmuştur. 

i) Ambar Giriş fişi 

Ambar giriş fişi, daha önceki konularda da de~inildi~i gibi, herbir 

partide satınalınan hammadde ve malzgme tiJrlerinin, miktarlarının, alış bedelleri

nin, alış giderlerinin ve buna göre toplam ve birim başına alış maliyetlerinin 

gösterilece~i bir fiştir .• f"iş'in.tutarı, "Hammadde ve malzeme 5tokları" hesabına 

borç ve ilgili hammadde ve malzemelere ait "Stok Y-artları"'nın giren malzeme btllü

müne, giriş fiyatları, miktarları ve tutarları itabiriyle, yapılacak kayıtların 

dayana~ını olLŞturacaktır. 8 u fiş e ilişkin bir örnek, EK .. lO' da sunulmuştur. 

i) Ambar 5 tok K artı 

Ambar stok kartlarına, hammaddenin ambara giriş tarihi, miktarı vs 

teslim alma raporunun numarası yazılır. Ayrıca bu kartlardaı hammaddenin maksimum 

ve minumum miktarları, satınalınan, üretime gönderilen va ambarda kalan stok mik~ 

tarları ayrı ayrı gösterilir. Bu kart ambar giriş fişlerine dayanılarak dijzenlenir 

ve hamnaddeleri sadece miktar olarak gösterir. Ambar stok kartına ilişkin bir ör

nek, EK-ll' d u sunulmuştur. 

k) Sürekli Envanter ~tok ~~ili 

Sl]rskli enva~ter stok ~artı ambar muhasgbesi servisince eld3ki stok-
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ların sürekli olarak en son durumunu gösterBn bir kar.ttır. ~Urekli envanter stok 

kartları, hammadde stokları ana hesabının yardımcı hesabını oluşturur. Uu kartlar

da, hammaddenin adı, kodu, parça nosu, ambarda bull.fldui;ju yar, ölçii birimi, ortala

ma birim fiyatı, maksimum ve minumum stok miktarlarıyla, yeniden sipariş miktarı 

gibi bilgiler yer alır. Bu kartlar, giren, çıkan ve kalan olarak çalışırlar. ::ı ürek

li envanter stok kartına ilişkin bir örnek, ~K-12 1 de sunulmuştur. 

1) Hammadde !stek rişi 

Su fişte, iste~i yapan yetkili, gereksinim duyulan hammadde vs malzame

nin türünü ve mikterını belirtir. Ayrıca bu fişte, iste~i yapan böliJmün (eervisin) 

adı, hammadde ve malzamanin hangi iş için istendi~!, isteme tarihi, istek fişinin 

nosu ve yetkililerin imzaları gibi bilgiler yer alır. Hammadde istek fişine iliş

kin bir tırnak, t::K-13'de sunulmLŞtur. 

m) Ambar Çıkış fişi 

Su fiş, ambardan Uratime gönderilen hammadde ve malzemelerin çıkışı için 

düzenlenir. Bu fişle üretim hesabı borçlandırılırken, direkt hammadde va malzeme 

giderleri hesabı alacaklandırılır. Bu fişte, fişin tarihi, nosu, imzalar gibi bil

gilar yer alır. Ambar çıkış fişina ilişkin bir örnek, t:K-14' da sunulmu;;ıtur. 

n) Ambar iade fişi 

Uratimden ambara iade edilen hammaddeleri muhasebeleştirilmesinde, ambar 

iade fişi düzenlenir. Bu fişteJ iadenin nedı:;ıni, iade eden böliJm, alacaklandırılan 

hesabın nosu, tarih, fiş nosu gibi bilgiler yer alır. Ambar iade fişine ilişkin 

bir örnek, EK-15• de sunulmuştur. 

c) Artıklar Raporu 

Bu rapor, artıkların depoya alınabilmesi ve depodan çıkışının yapılabil• 

masi için düzenlenen bir rapordur. Artıklar raporundaı rapor no, artı~ın oluştu~u 

bölüm, tarih, elacaklandırılan hesap no ve sipariş no, teslim eden, teslim alan 

depo sorumlusu gibi biloiler yer alır. Artıklar raporuna ilişkin bir örnek, EK-16'~ 

da sunulmuştur. 

ö) Stok Deöişim ~aporu 

B u rapor, hammadd'3nin, sürekli envanter stok kartına birkaç eklJme çı

karma yapıldı~ında düzenlenGcek bir rapordur~· Sürekli envanter stok kartlarının 

düzeltilmesi dışında ayrıca, hammadde ve malzeme stokları hesabının da düzeltil

mesi gerekir. Bu raporda' hammadde adı, eld~ki stoklar, sayım fazlası, sayım nok

sanı gibi bilgiler yer alır. Stok de~işim raporuna ilişkin bir örnek.,- EK-17'de 

sunulmu;ıtur. 

p) Direkt Hammadde Özet.f.öy_ll_ 

/ Bu föy, direkt hammaddenin, Uratim gider markozleri itibarı ile maliyet-
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lerini gösteren bir belgedir. Bu belgede, ait oldu~u ay, sipariş no, ambar çıkış 

fişi gibi bilgiler yer alır. Direkt hammadde özet föyOne ilişkin bir örnek, EK-18'

de sunulmuştur. 

r} Uron maddeler Ambar Giriş Formu 

Bu form, oretimi tamamlanmış nihai ürünlerin, Orün ambarına teslim edil

mesi sırasında dOzenlenan ve ürün ambarına giren nihai ürünleri göstgren bir belge

dir. Elu belgedaı giriş sıra no, tarih, teslim alınan nihai ürününı proje no, ürnn 

kodu, adı, ölçüsü, nitelikleri, birimi, miktarı ve stok maliyeti, açıklama,teslim 

eden, teslim alan ve onay gibi bilgiler yer alır. Orun maddeler ambar giriş formu

na ilişkin bir örnek, ı::K-19 1 da Slflulmuştur. 

s) Uri)ı maddeler Ambar Cıkış rormu 

Bu form, Uretimi tamamlanmış va ürün ambarında bulunan nihai UrUnlerin, 

satılmak Ozere ya da satışı garçekleşenlerin sevk edilmek üzere Ort)'l arnbarından çı

karılması sırasında düzenlenen ve ürün ambar ından çıkan nihai orunleri gösteren 

bir belgedir. Bu belgedaı çıkış sıra no, tarih, orun arnbarından sevk edilen nihai 

UrününJ proje no, ürün kodu, ölçüsü, nitelikleri, birimi, miktarı ve stok maliye

ti, açıklama, teslim eden ve teslim alan ve onay gibi bilgiler yer alır. Sevk ir

saliyeleri ve faturalar.,. ürün maddeler ambar çıkış formuna göre dijzanJ.enirler. ü

rün maddeler ambar çıkış formuna ilişkin bir örnek, EK•20 1 de sunulmuştur. 

2. Direkt İşçilik Giderleri İle İlgili l;l elgeler 

Direkt işçilik giderleri ile ilgili belgeler, direkt işçilik miktarlarının, 

ayrıntılı olarak izlenmasini ve kayıtlara geçirilmesini sa~layan belgelerdir. bu 

kısımda mobilya imalat işletmeleri için gerekli olan balgelere de~inecg~iz. İşlet

melerin durumlarına göre, bu belgeleri ço~altılması ve de~iştirilm9si mümkündür. 

a) Zaman Kartı 

Zaman kartı bir işçinin işletmede geçirdi~! sürenin belirlenmesi, işe 

giriş vs çıkış ında imzalaması va iş letm:Jde çalıştı~ı sürenin yazılması amacıyla ha

zırlanan kartlardır. Zaman kartında, işçininJ adı, soyadı, numarası, bölDmU ile za

man kartının; ait oldu~u ay, gün ve tarih, normal çalışma giriş ve çıkış saatleri, 

fazla mesai giriş ve çıkış saatleri, normal ve fazla mesai saati, brüt tıcret tuta

rı, normal ve fazla çalı~;ma saat ücreti gibi bilgiler bulunur. Zaman kartına iliş

kin bir örnek EK-21' da sunulmuş tur. 

~şçi Günlük Çalı~ma Kartı 

Genellikle haftalık olarak hazırlanan ve di~er bir adı da "haftalık işçi 

saat kartı" olan bu kart, işçinin her gijn ayrı ayrı balirtilmak suretiyle, bir haf

t?lJ.k s:JL'o iÇ9t'isind3, i;:ltJtm'Jde gr3çirde~i si·ıreyi saat olarak göst=ırir. Bu kartlar 
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Ozerindeı işçinin adı, soyadı, sc·na 3ren haftanın tarihi, saat nosu, işçinin si

cil nosu, bclümiJ, günlsı-, sabah, ö(dle va fazla çalışmanın giriş va çıkış seatı.ı:ıri, 

yetkililerin imzelerı gibi bilgiler bulunur. Yanlız, işçi gilnHik çalışma karta ü

zerinde işçilik seat ijcreti gösbrilmez. İşçi günliik çalışma kartına iliı;kin bir 

örnek, EK-22 1 de sunulmuştur. 

c) GOnlOk İşçilik Özet Kartı 

Bu kartlar, bir işçinin bir gOn içinde hangi işler üzerinde ve hangi 

bölOmlerde çalıştı~ını açıkca gösterir. Bu kartlarda, işçinin adı, soyadı, tarih, 

normal ücret, vardiye iJcreti, fazla çalışma pirimleri, işçi no, saat ücreti, tutar 

gibi bilgiler yanında, işi bırakma, başlama va çalışılan saat gibi bilgiler yer a

lır. Cünlük işçilik özet kartına ilişkin bir örnek, EK-23 1 de sunulmuştur. 

d) Puantat Defteri 

mobilya imalat işletmelerinde, işçilerin işe devam 8dip etmedikleri, iş

te geçirdikleri süreler, puantaj defteri yardımıyla saptanır. Puantaj defterinde' 

işçinin sicil numarası, adı ve soyadı, aylık alarak düzenlenmiş gijnler, yevmiyesi 

ve toplam ücretler yer alır. Ayrıca puantaj defterine,. işçilerin raporları işle

nir va işçilerin bordroları da. puantaj defterleri yardımıyla düzenlenir. Puantaj 

defterina ilişkin bir örnek, ı:]'-24 1 de sl.flulmuştur. 

e) razla mesai Kartı 

İşçiler in normal çalışma silralerinin dışında kalan sürelerde çalıştıkla

rı işçilikler, fazla mesai kartında izlenir. l::iu kartta·. toplanan saatıera göre, 

fazla meeai ücreti ödenir. Fazla mesai kartındaı ad, soyad, tarih, fazla çalışma 

saat~, süre ve imzalar bul un ur. itazla mesai kartına ilişkin bir örnek, t:.:K-25' de 

sunulmlŞtur. 

f} Direkt İşçilik Özet Föyü 

Bu föy, direkt işçiliklerin gider yarleri itibari ile maliyetlerini gös

termektedir. ~u belgadet ait oldu~u ay, sipariş no, işçi zaman kartı gibi bilgiler 

yer alır. au föy, işçilik zaman kartları esas alınarak dilzenlenir. Dirket işçilik 

özet fBytıne ilişkin bir örnek, ı::K-26 1 da şt:tıulmuştur. 

3. Genel ijretim Giderleri İle İlgili Belgeler 

Hammadde ile işçilik giderlerinin izlenm9sind~ kullanılacak olan yukarıda

ki belgeler, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik yanında, endirekt ham

madde ve malzeme ve endirekt işçilik giderlerinin de gerek tutar olarak, gerekse 

gider merkeziGri itibarıyle izlenm9sine olanak sa~layacaktır. Genel üretim giderle

rini oluşturan di~ar kalemlerin (vergi, r~~im va harçlar, dışarıdan sa~lanan fayda 

va hizmetler v.b.) izlenmesinda ise özel belgelerin kullanılmasına genellikle gerek 
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yoktur. Biz çalışmamızın bu kısmında, mobilya imalat işl~tmslerinin özellikleri

ne ve yapılarına uygun olan genel Ur9tim gid~rleri belgelerinden, yukarıda ele al

dı~ımız belgelerin dışında kalan belgelere de~inece~iz. 

a) BölOmsel Genel Oretim &iderleri Kartı 

Bu kartlar, genel Uratim hesabının yardımcı hesabı niteli~indedir ve ay

rıntılı olarak genel Uratim gid-3rlerinin dökUmünnn yapılması amacıyla dijzanlenir. 

Bu kartlar, fatura ya da fişlerin kopyaları, işçi saat kartıarı ve di~er fişlerde

ki bilgilerden yararlanılarak doldurulmaktadır. Bu kartlardaı tarih, kaynak belge

ler ve genel Uratim giderleri yer alır. Bölümsel genel üretim giderleri kartına i

lişkin bir örnak, EK-27 1 de sunulmuştur. 

b) mtJıasebe Fişleri 

Cenel muhasebe sisteminde kullanılan bu fişler, "Kasa Tahsil", "Kasa Te

diye- ve ~ahsup• fişleridir. Genel muhasebede bu fişler üzerinde ana hesaplar ve 

yardımcı hesapları gösterilmakle yetinilir. maliyet muhasebesi kayıtlarıyle ilgili 

kasa ödeme ve mahsup fişlarinin isa, ana ve yardımcı gider hesaplarının yanında gi

der merkazıerinin de tasırlanıp bastırılmaları gerekir. muhasebe fişlarine ilişkin 

birer örnek, EK-28'da sunulmuştur. 

c) Sipariş maliyat Kartı 

İlgili oruna ait direkt giderler~.ile yine o Orüne düşen genel ür3tim gi

derleri paylarının bu kart üzer~nde gösterilmesi gerekir. Bir ürünün üretimi ta

mamıandı~ında, o ürüne ait sipariş maliyet kartında bi~iken giderleri toplamı alı• 

narak, ürün partisinin maliyeti bulunacaktır. ~ipariş maliyet kartına ilişkin bir 

örnek, EK.:291 da sunulmuştur. 

0- maliyet Rapor Sisteminin Kurulmas~ 

Buıdan önceki konularda açıkladı~ımız maliyet akışının yapılabilmesi içinı 

hesap planının, muhasebe kayıtlarının ve gerekli belgelerin kullanılması, elde e

dilecek verile~in sonuçlarının rapor edilmesi, başka bir deyişle, bu bilgilerin 

anlamlı hale sokulması ve ilgili kişilere sunulmaya hazır duruma getirilmesi ge

rekir. 

Hazırlanacak raporlar, işletme varlıklarının muhafazasında ya da kontrolun

da önemli bir yar tutar. Bu yüzden, işlgtm,;nin faaliyet sonuçlarına göre hazırla

nan raporlerı karın saptanması, maliy3tlerin kontrol edilmesi ve fonların yönetimi 

ile do~rudan ilgilidir. Ayrıca raporlar, iist yönetim kadgmesinin finansal planları 

hazırlamasına, garekti~inde yapılacak plan de~işikliklerine ilişkin temalin saptan

masına ve sürekli olmayan , ya da öngörülmoyen sorunların çözülmesine yardımcı 
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olur (134). 

İşl3tme sahip oldu~u varlıklar lle bu varlıkların kaynakları arasındaki i• 

lişkiyi dengeli bir biçimde tutmak suretiyle, faaliyetde bulunan ekonomik bir Uni• 

tedir. Bunda~ başta işletma sahipleri olmak üzere, yöneticiler ve işletme dışında

kiler çeşitli şekillerde etkilenir. Bu bakımdan muhasebe, işletme hakkında gerekli 

mali bilgileri toplamak ve ihtiyaç sahiplerine sunmakla ekonomik faaliyetlerin yö

netimini kolaylaştırmış olur (135). 

Hazırlanan raporların kimlere, ne şekilde ve ne zaman sunulaca~ının bilin

mesinda yarar vardır. Bu amaçla, çalışmamızın bu kısmında, bu raporların ayrıntı

larını açıklayarak, ilgili raporlara örnekler sunulacaktır. Bu raporlar, Ost ve 

orta dOzay işletme yönetimine sunulacak raporlar ve alt dOzey işletme yönetimine 

sunulacak raporlar olmak Ozere iki başlık altında ele alınacaktır. 

1. Ost ve orta OOzey Işletme Yönetimine 5uıulacak Raporlar 

e) Karşılaştırmalı Aylık Gelir Durumu Raporu 

~u rapor, Ost ve orta dOzey işletma yöneticilerine sunulacak olan bir ra

pordur. Bu rapor, her ayın sonunda, ilgili kişileres hazırlanarak, ilgili birimle

re sunulmalıdır. Ost va orta dOzey işletme yöneticileri, bu raporla~dana iki ay e

rasındaki fiili sonuçları karşılaştırarak farklerı bulacakler ve duruma (olumlu-o

lumsuz) göre gerekli önlemleri alacaklardır. Bu rapora ilişkin bir örnek, EK-30•da 

sunulmuşt~. 

b) Aylık Gelir Durumy Papory 

Bu rapor, ay sonlarınde Ost ve orta dOzay işletme yöneticilerina sunulma

sı gereken bir rapordur. Bu rapordat aylık bOtçelenen ve fiili maliyatlarla bunla

rın farkları yer alır. Ayrıca, yıllık kOmOlatif toplamlar da yer almaktadır. İlgi

li kişiler bu farkları irdeleyerek, nedenlerini araştırırlar ve gerekli önlemleri 

alırlar. Bu rapora ilişkin bir örnek, EK-31 1 de sunulmuştur. 

c) Yıllık 8rOt Gelir Durumu Raporu 

Bu rapor, hesap dönemi sonunda Ost ve orta düzey işletme yöneticilerine 

sunulacak olan bir rapordur. Bu raporda, iki yılın yıllık satışları va maliyetle-

(134) Selim 8EKÇİO~(U, •!şletme Yönetiminde finansal Raporlamanın işlevi ve Ust 
'}~ 

~önetim Kademesine 5unulan Raporlar .. , mali 5orl.lllara Ç6züm Dergisi, S. B, 

\'. 2, (A~ustos 1986), s. 34. 

ç,{l35) Sabri BEKTÖRE-rarruh çömLEKÇI, lllali Tablolar Analizi, (Eskiş'3hirı And. Oni. 

El;jitim, 5a~lık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları vakfı Yayınları, Noa71, 

:!.989), s. 3. 



... 134-

ri il3 fe:rkl:ır yet' alır. İlgili kişiler bu raporu inceleyerek, yıller arasında 

karşılaştırmalar yEpacaklnr ve farkl~rın durumuna göre gerekli önlemleri alac8<

l2t'dır. fıu r2pore ilişkin bir örnek, EK·321 de sunulmuştur. 

d) Karşılaştırmalı Dilaneolar 

Bu rapor, hesap dönemi sonunda, orta ve Ust düzey i§letme yöneticilerine 

sunulacak bir rapordur. Bu rapordaJ iki yılın aktif ve pasif hesaplerı ile bunla

rın yüzdeleri.yer alır. İlgili kişiler, bu raporu inceleyerek, yıller arasındeki 

büyüme ya de küçülmeyl göreceklar ve buna göre gerekli önlemleri alacaklardır. 

Karşılaştırmalı bilençelara ilişkin bir örnek, EK•33'de sunulmuştur. 

e) Yıllık Karşılaştırmalı Net Gelir Durumu Raporu 

Bu rapor, yıl sonlarında üst ve orta düzey işletme yöneticilerine sunu

lacak olan bir rapordur. Bu rapordaı iki yılın net de~'3rleri va bunların yüzde i

fadeleri ile kervılaştır1l~aları yer alır. İlgili kişiler, bu raporu inceleyerek, 

net de~erler üzerindeki artış ya da azalışları yüzde olarak ifade edilmiş bir şe

ldlde görecekler ve duruna ~lunlu- oluneuz) göre karar vereceklerdir. liu rapora 

ilişkin bir örnek, (K~34'de sunulmuştuf. 
'· 

f) Tahmini ve tiili maliyetleri lzleme Repory 

Bu rapor, ay sonlerında üst va orta düzey işletme yöneticilerine sunule

cak bir rapordur. Bu raporda' direkt hammadde ila direkt işçilikler aylık olarak, 

fiili ve tahmini olarak yer elmaktaı farklar belirtilmektedir. İşletme yöneticile

ri bu raporla, aylık giderlerin durumunu görecekler, sapmaları balirleyeceklar, 

nedenlerini araştırarak gerekli önlemleri alacaklardır. Bu rapora ilişkin bir ()r

nek, EK~351 da sınulmuştur. 

2. Alt Düzey İşletme Yönetimina Sunulacak Raporler 

e) r.lobilya Uratim ve Satıe Raporu 

Bu rapor, haftalık ya da aylık olarak alt düzey i~ıletme yöneticilerine 

sunulması gerakan bir rapordur. Bu rapordaı Oretilen mobilya türleri, satış mik• 

tarları ve stok ~iktarları gibi bilgiler ayrıntılı olarak yer alır. Alt düzey iş

letme yöneticileri, bu raporu inceleyerek, Oretim miktarları satış mikterları ve 

stok miktarlarına göre hareket ed3rek, stok fazlası olan mobilyeların üretimini · 

yavaşletarak, Uretimi, daha çok satılan mobilyelara kaydırecaklardır. Ayrıca daha 

çok satılan mobilyalar için gerekli olan hernmadda ve malzemeleri, yetarli düzeyde 

ambarda bulınduracaklardır. t:ıu rapora ilişkin bir örnek, EK-36•da sunulm~tur. 

b) Hammadde Jilketir:ı qeporu 

t:ı u rapor, haftalık olarak alt dilzoy işlotme yönetimina sunulacak bir ra

pordur. tıu rarıord<:q tiikHtilon hammaddol•H'in n-:H>:Jlere harcandı~ı göriilrrı8ktndir. lUt 
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düzey i'letme yönltimi, bu rapordan elde edace~i bilgilere göre hareket ederek, 

daha az hernmadda tüketim yoluna giderek, tasarruf yapmaya çalışacak, gider merkaz

lerinda gerekaiz olarak tüketilen hammaddeler varsa bunları b9lirleyacak ve gerak

siz ham~adde tüketimlerini önleyecaktir. Ayrıca, gider merkezlerinde tüketilan 

hammaddeler hakkında nst düzey ve orta düzey işletme yöneticilerine bilgi verecek

tir. hammadde tüketim raporuna ilişkin bir örnek, EK .. 37 1 de sunulmuştur. 

c) Günlük Canel Uratim Giderleri ~~ontrol Raporu 

Bu rapor, alt dUzey işletma yöneticilerindan aorumlull.i< verilmiş olan

lara sunulması gereken bir rapordur. Bu rapordaıgenel üretim giderleri, günlük, 

aylık ve yıllık olarak genel Uratim giderlerinin bütçelanmiş va fiili tutarları ve 

farklar yar alır. Alt d1lzay işbtme yöneticisi, bu raporu incel e~ ve oluşan olun

s uz farkların giderilmesi amacıyla gerekli önlemleri almaya çalışır va durumu ay

lık genel üretim giderleri raporu şeklinde~ Ust ve orta düzey işletme yllnaticileri

ne sunar. ti u rapora ilişkin bir örnek, E:K-38 1 de sunulmLŞtur. 

E• ML.tıasebe Sistemini Yürütecek Organizasyonun Kurulması 

Buraya kadarki çalışmalarımızla,mobilya imalat işletmelerinde tahmini bir ma

liyet muhasebesi sistemi kurmuş olduk. Muhasebe sisteminin kurulmasından sonra, 

sistemi yürüt9cek organizasyon yapısının ve kadrolarının belirlenmesi gerekir. mo
bilya imalat işletmalerinin özelliklerina ve iş yüküne ba~lı olarak, sistemi yürü

teca~ kadroların belirlenmesi yerinde olur. l'ııali işler genel mlldilrü va genel müdü

rü yardımcısına ba~lı çeşitli şef \maliyet muhasebesi şefi, genel mUhasebe şefi) 

ve memurlardan oluşan geniş bir kadro kurulabilir. Bununla birlikte bir maliyat 

muhasebesi şefi va birkaç memurla birlikte sistem birlikte yürütülebilir. 

Çalışmamızın bu kısmında, önce sistemi yürijtecek organizasyon, şamatık ola

rak gösterileeekı daha sonra da, görev tanımları yapılacaktır. 

Mobilya imalat işletmeleri için kurdu~umuz tahmini maliyat muhasebesi sis

teminin ihtiyacını karşılayacak organizasyon şaması örna~i, aşa~ıdaki gibidira 

AmBAR KAYIT 

m Em~ u 

ı 

ı. muHASEBE mU DORU ı 
1 

ı muHASEBE ŞEif"İ l 
1 

ı 

İŞÇİLİK VE G.U.G. ANALİZ VE RAPOR-

~:AVIT tııEt'llURU LAMA mEmURU 

1 

GENEL MUI-IAS E- 1 

DE SCRUmLUSU ı 
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Yukarıdaki organizasyon şamasındaki her orunun zorunlu kı.l.dı!;jı niteliktg.. 

ki ve o orunda yOrütülecek çalışmalerı b~lirleyen görev tanımları, aşaldıda özetle 

verilmiştir. 

tn uhasebe In üdürü 1 

Görev fJnvanı 1 flluhasabe llliJdijrü. 

Ö~renim Durumu ı En az !şletme ya da İktisat ~akültesi mezunu. 

Deneyimi ı En az beş yıl, bir muhasebe bölümünde çalışmış olmak. 

Cörevlari ı 

- Tüm alt birimlerin durumlarını, raporları inceleyerek kontrol etmek, 

- Alt yönetici raporlarının özetlerinden işletme hakkında bilgiler saı:;ılamak 

ve gerekli önlemleri almak, 

- İşletme sahip ya da sahiplerinin bilgi gereksinimlerini dnzenli bir biçim-

de karşılamak, 

• Yetki ve sorumlulu<ları belirlemek, 

- mali işlerin yürütülmasini sa~lamako 

fth.tıasebe Şafii 

1 filuhasebe Şefio C ör ev Un van ı 

ôı:;ırenim Durumu 

Deneyimi 

Cörevleri 

ı İşletme ya da İktisat rakaltesi mezunu olmak. 

1 En az Oç yıllık bir muhasebe bölOmilnde çalışmış olmak. 

1 

• Yönetimdeki alt birimleri, yönetmek ve onlara yardımcı olmak, 

- Alt birimlerce hazırlanan maliyet ve genel muhasebe raporlarını düzenle-

mek ve hazırlanmasında onlara yardımcı olmak, 

- Ust yönetimin istekleri do~rultusunda, alt birimleri yönlendirmek, 

- Alt birimlerin yaptıQı işleri kontrol etmek ve onları denetlemek. 

Ambar Kayıt ftıemuruı 

t;;örev Unvanı 1 Ambar Kayıt lllarnuru 

Öldrenim Durumu 1 En az Ticaret Lisesi mezunu olmak. 

Deneyimi ı İki yıllık muhasebe. 

Görevleri 

-Ambar giriş ve çıkışlarını kaydetmek, 

- İlgili fiş ve belgelerin dökürn\lnü yapmak, 

- Yıl sonu sayım çalışmalarında ilgililere yardımcı olmak. 

İşçilik va Genel Bretim Giderleri Kayıt filemuruı 

Görev ünvanı ı İşçilik ve c.U.G. Kayıt memuru. 

ö~renim Durumu ı Ticaret Lisesi mezunu olmak. 
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Görevleri 1 

- İşçilerle ilgili kayıt ve dökümleri yapmak, 

- G.O.G.'ne ilişkin kayıt ve dökümleri yapmak, 

- İlgili kişilere bu belgeleri iletmek va ilgili di~er işleml3ri yapmak. 

Analiz Raporlama IYiamurus 

Cörev iJnvanı 1 Analiz ve Raporlama memuru. 

Ôl;;jranim Durumu 1 En az Ticaret Lisesi mezunu olmak. 

Deneyimi ı En az dört yıllık muhasebe. 

Görevleri 

- Maliyat muhasebesi varilerini analiz etmek vs raporlamak, 

- Genel muhasebe raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Genel muhasebe Memuru1 

Görev Onvanı 1 Genel tnuhasabe memuruo 

Ö~renim Durumu a En az Ticaret Lisesi mezunu olmak. 

Deneyimi 1 En az iki yıllık muhasebe. 

Görevleri ı 

- Yasal defterleri işlernek ve yasal bildirimleri yapmak, 

- Genel muhasebe rapor ve analiz dökilmlerini yapmak, 

- Di~er gerekli işlemleri yapmak. 

Tüm bu bilgiler toplanarak maliyet muhasebesi yönetmeli~! hazırlanır. Bu 

yönetmelik, rJst düzey işletme yönetiminin onayına sunulur. Ost dijzey işletme yöne

timinin onayı ile,sistem kurma işi tamamlanmış olur. 



O ö r d O n c O B ö 1 O m 

'~ '[~OBİLYA imALAT İŞLETMELERiNDE mALİYETLERİfl BOTCELER ARACILil!I İLE İZLENmEsi, 

SAPmA ANALİZLERİ VE YÖNETİm KONTROL ARA CI O...ARAK KULLANILf:!AS I 

ı- rııoetLYA imALAT İŞLETMELERiNDE mALiYt:TLERİN eflTCELER ARACiLİCı İLE İZLENMESİ 

A- Genel Olarak BOtçeleme 

CünOmOzün hızla gelişen çevre dinamiklerine uyum sa~lama sürecinde işletme

lerin etkin bir yönetim ve kontrol sistemini kurup uygulayabilmeleri ve en önemli

si de de~şen koşullara göre dinamik bir uyumlaştırma süresi geliştirebilmaleri 

büytlk bir l:name sahip bullllmaktadır. Bu snreçte bütçeleme, en etkin yönetim tsk-
,, 

nikierinden biri olarak yer almaktadır. Ozellikle Olkemiz gibi gelişmekte olan ve 

gerek iç gerekse de dış ekonomik gelişmelere duyarlılı~ı çok yüksak bir ülkede, 

faaliyetlarini sOrdUren işletmelerin, kapsamlı işletme bütçe sistemlerini geliş~ 

tirmalari ve uygulayebilmeleri ayrı bir öneme sahiP bulunmaktadır (136). 

İşletme yönetiminin görevi, işletme amaçlarını gerçekleştirmek için, etkin

likleri planlamak 1 örgütlamek ve kontrol etmektir. S u iş !evlerine getirilebilmesi 

için da bazı araçlardan yararlanılır. bütçe, bu araçlardan biridir. •odern işlet

melar günün ·koşullar:ına en iyi şekilde uyabilmek amacıyla, yönetsel bazı teknik, 

yöntem vs usuller geli~.tirmiştir. Bunların tiJmiJne "Bilimsel Yönetim" adı verilir. 

Son zamanlarda ise bilimsel yönetirnde görülen önemli gelişmelerdan biri de, işlet

me biitçelerinde olmuştur. Bütçe aracıyla, alışıara ve satışiara g'1reken önem ve

rilmiş, de~işen pazar koşulları için (Jr3timd3 yapılacak d'3~işiklik1Arin, süre ge~ 

(136) rnonir ŞA~RAK, "İşletm9lerd3 Planlama 5Urecinde Uinamik btJtçelAmenin Önemi", 

Dünya Gazetesi) (ll Şubat 1991), s. 4. 
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çirilmeden alınması sa~lanmış olacaktır (137)o 

Bütçi3nin yönetime sa~ladı~ı bu tiir katkıları nedaniyle adları de~i;ıik fa

kat içerik yön;Jnden pek farklı olmayan kavramlar oluşmuştur. Bu kavramlar biJtça, 

bOtçeleme ve bOtçe kontrolüdnr. Söz konusu kavramlar genellikle birbirinin yerine 

kullanılmakta, zaman zaman ise, her biri farklı anlamlarda ele alınarak, bütçe sis

teminin tüm özellikleri ayrı ayrı belirtilmektedir. 

Bu kavramların ayrı ayrı tanımlarını verecek olursakı 

Bütçe; belirli bir zaman aralı~ı içinda kaynakların nasıl kazanılaca~ını va 

kullanılaca~ını gösteren bir plandl.r. raali yetler yiJrütiJlijrken' biJtçe fiili ve bek

lenen sonuçları karşılaştırma aracı olarak görev yapar ve denetim işlerini kolay

laştırır (138). 

Di~er bir tanıma göre bütçe, işletmenin gelecek dönemdeki finansal va fi

nansal olmayan tüm faaliyetlerinin planlanmasında, uyumlaştırılmasında va kartrol 

edilmesinde kullanılan bir aracı oluşturur. Bu nedenlerle bütçeler, işletme eylem

lerini planlama, uyumlaştırma ve kontrol aracı olarak kullanılırlar (139). 

İşletmelerde bütçeleme, ilerideki belli bir d~n3min hesabını şimdiden yapma, 

işletme hedeflerini belirleme, hangi OrDnlerin ne kadar üretilip ne miktarda satı

labilece~ini, bu dönem zarfında gider kalemlarinin boyutlarının neler olacağını, 

elde edilecek karın, yapılması gereken ve gerçekleştirilebilecek yatırımların ön

ceden görülüp, tespit edilen hedefler do~rultusunda kararların alınıp belgelar ha

line dökülmesidir. 

Di~er bir tanıma göre ise bOtçeleme; işletme bütçelerinin planlanması, dO• 

zenlenmesi ve kontrolOne ilişkin teknikleri, yöntemleri ve usulleri içeren işlet

me bUtçalerinin mekanik ve teknik yönlerini i fade etmek üzere kullanılmaktadır. 

Di~er taraftan bütçe kontrolU; bütçede saptanan amaç ve hedeflerden sapma• 

ların belirlenerek kontrol ve de~erlendirilmesiyle, gerekli durumlarda, dilzel tici 

önlemlerin alınması işlemlerini içermektedir. Di~er bir dsyişle biJtçe kontrolüyle, 

bütçalerd::ı saptanan amaçlarla uyumlu w anlamlı işletma planlarının geliştirilmesi, 

işletme işlevlerinin uyumlaştırılması ve oluşah sonuçlar ile bntç'3 sonuçlarının 

karşılaştırıl8rak plandan sapmaların kontrolü sa~lanabilmektedir. Ayrıca, etkinlik 

(137) İbrahim YOr,a;f]L, "O retim l'i'laliyet Unsurlarının Planlanmasında Bütç3ler"', ~ 

Soruılara Çözüm Deroisi, s. 6, Y. 2,(Haziran 1986), s. 45. 

(138) Carl L. MOCflE· Robert K. JAE {Çev. Alpaslan P:::KER), Yön3tim ruhasebesi, 2. B. 

(İstenbula t.fJ. Yayınları, Nos 3486, 198R), s. 667. 

(139) Rı fat ilSTiJN, Yönetim Muhasebesi, (tstanbulı Bilim Teknik Yayınevi, 1985), 

s. 86. 
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sonuçlarından eld3 edilen bilgiler, gelecekte daha iyi bütç8lerin hazırlanmasında 

da yardımcı olacaktır (140). 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan kavramların birbirinden ayrı anlamlara gel• 

medi~i görülmektedir. 

Gelecek yıla ilişkin bütçeler, yılbaşlarından önce hazırlanan ve gglscsk 

yıl üretim sırasında oluşacak tahmini giderleri gösterir. Bu tahmini giderler, sa

tışların planlanmasında ve genel Or9tim giderlerini Oretime yüklemeda son derece 

yararlıdır. Bütçelar tahmini giderleri gösterdiklerinden, fiili giderıer,yıl için

de oluşunca, fiili giderler ile tahmini giderlerin karşılaştırılmasında, maliyet 

kontrolünün temelini oluşturur. Bütçeler, işletmenin tümü için düzenlenebilece~i 

gibi, bölümler için da düzenlenebilir. 

ı. Bütcelemenin Amaçları ve Yararları 

BOtçelerin temel amacını, yönetime, işletme amaç va hedeflerinin etkin 

bir biçimde gerçekleştirilmesinde ve temel işlevierin yürütülmesinde , yardımcı 

olması oluşturur. Di~er bir deyişle, bütçeların amacı; işletmenin varimlili~ini, 

karlılıi;jını ve likidi tesini arttırmaktır. ·; Biltçeler, varolan olanaklar içinda iş

letme u~raşlarının yönetilece~i en karlı, verimli saçene~i saptayarak, yöneticile

rin işletmeyi bu do~rultuda yOrütmesinde bir yol gösterici olmalıdır. Yöneticile

rin gelecekte belirli bir dönemda neler yapılaca~ını, bunlardan ne gibi sonuçlar 

elde edileca~ini ve bu sonuçlar için nelere katlanılaca~ını bilmaleri için bOtçe

ler, etkin bir ölçü aracı olmaktadır. 

bOtçalemanin ve dolayısıyla bütçelerin amaçlarını da başlıca dört ana grup

ta balirtebiliriz. tiunları Planlama, Uyumlaştırma (~oordinasyon), Haberleşmeyi Sa~

lama ve Kontrol'dür. 

a) Planlama 

Bütçe, rakamlarla belirtilen plan oldu~undan, bUtçenin bir plan ola

rak amacı, işletma kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasını sa~layacak şekilde 

galece~in hedeflerini ve o hedeflere ulaşma yollarını saptamaktır. ~ütç~' işletme 

için belirlenen bir dönemde öngöriJlan satış ile nretim düzeyleri arasında uyumu 

araştırarak, türlij üretim unsurlarının edinilmesindan başlayarak, Orün satışına ka

dar yapılan etkinlikler için gerekli nakit gereksinmelerini saptamayı amaçlamakte-

dır o 

Hütçeler, işletme ycneticilsrini, pro~ramlarını gerçekleştirecek etkin ve 

uygun seçena!deri bulmnda zorlomak amacıyla hazırlanır. Ayrıcn bi.itç'3ler tijm işlet-

(140) yiJ:JGOL, " ..... UUtçelar", s. 45. 
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r:ıa politikalarının olu:turulr.ıasını k::ısinlikls etkilar ve deha sonra bu politika

ların cl tr; turulmasına yardımcı o! ur. Poli tikeların de~iş tirilr:ı3si, ço~u kez b:jtça 

bilgil~~ind3n dorudan do~ruya etkilenir. 

b) UyLmlaştırr:ıa (Y.oordinasyon} 

Pütçenin bir ar.ıacıda, işl3tm3nin ana planları ile, ayrıntılı planları a

rasında, d3ng3nin sa~lanmasıdır. Ui~er bir deyişle, işlgtmenin g~nel amaçları ile 

bölüml:rin etkinlikleri erasında uyunun sa~lannasıdır. f!ütçı;ılerin düzenlenmesi sı

rasında etkinlikler, işletmenin genel anaç ve hedeflerine ulaşacak biçimde plan

landı~ından, genel plan ile bölü~lerin planları arasında uyumluluk bulunması zo

rl1lllıdur. eu nedenle, işletmanin her bölüm::.inü di~er bölnmlerle uyumlu olarak ça

lıj'maya ycneltr:ıede, b:]tçeler bir araçtır. 

OrgDt ar:ıaçlarının gerçekleştirilmesi için, işletme yönetiminin üretim, pa

zarlama vs finans faaliyetlerini uyumlaştırması gerekir. İşte bütçaleme, ieletme

nin tüm bölümlerindeki kişilere amaçların en iyi biçimde nasıl gerçakleştirilece~i 

konusunda fikir alış - verişi için bir temel sa~lar. 

c) Haberleşmeyi Sa~leme 

BOtçeler, işletme planlarını düzenleyen yöneticiler erasındaki iletişi

mi sa~lamak için hazırlanır. Bütçeler, her yöneticiyi öteki yanetiellerle yapmakta 

hemfikir olduklerı eylemler hakkında bilgili kılan iletişim yöntemini oluştururlar. 

Bütçeler aynı zamanda, işletme yöneticilerin!, kendi pro~ramlarını gerçekleştirmek 

için, hangi kaynaklara sahip olmaları gerekti~! konusunda da bilgili kılar (141). 

Bütçeler, gerek yukarıdan aşa~ıye, gerekse eşa~ıden yukarıya etkin bir ha

berleşme düzeyinin kurulması hizmetini gören, bu amaca ulaşmak için bOyOk yararler 

sa~layan de~erli bir yönetim aracıdır (142). 

d) Kontrol 

Bütçenin amaçlerı içersinde en önemlisi, kuşkusuz kontrol işlevidir. ~ot

te ·birJaçü, bir standart oluşturdu~undan, işletmenin tum etkinliklerini kapsayan 

alanlarda, uyumlaştırmayı,ussal.çalışmeyı ve unsurların tam· olarak kullanılmasını 

ea~leyen bir araç .olabilmektedir. Bütçe yoluyla, işletmenin tnrlil işlevleri için 

saptanan amaçlar va hedefler, gerçekleşen etkinlik sonuçlarıyla karşılaştırılmak 

suretiyle, uygulama kontrol edilir. 5apma varsa, gerekli düzeltici önlemler alına

rak, etkinli~in dilzeltilmiş şekliyle genel amaca ve hedeflere doöru sürdOrülmesi 

saljlanmış olur. 

uütçanin sıralonan bu amaçları yonında bazı özelliklerininde olması, uygu-

(141) UsTüi:, Yönetim ••••• , s. ıoı. 

(142) PEKER 1 s. 358. 



-142-

lanabilirli~i ve etkinligi yönOndan gereklidir. ~u özellikl3r eunlerdır (143)ı 

i• İşletme Mtçesi bir öngörn olm<lyıp büirli bir zaman süresi için gele

cekteki u~raşların önceden hazırlanmış planıdır. 

ii• İşletme bütçesi, uygulandı~ı böliimdg işletmnin politikasını va hede• 

fini b::ılirtir. 

iii• İşletm~r.in, bölijm ve görevlilerinin başarılarını ölçmek için bir stan

dart tır. 

··iv- İşletme bOtçesinin bir de~ere sahip olması için de~işmez olması gere

kirse de, da~iştirilmaz bir araç da~ildir. 

Gerçek ci varilere göre hazırlanmış bir işletma bOtçssi, yönetimin temel iş

levlerinin (planlama, uyumlaştırma ve kontrol) etkin bir biçimde yarine getirilme• 

sini sa~layaca~ı gibi, gerçekleşmaler ile birlikte de~erlendirildi~inde yönetimi 

"Yönlendirme Gücü"'ne de sahip kılar (144). 

Eütçeler, çevre koşulları iyiyse, işletme yöneticilerini tüm işletme amaç

larının gerçekleştirilmesi do~rul tusunda çalışmaya teşvik eden güçlil bir teşvik ya 

da güdüleme aracıdır (145). 

Tüm yukarıda de~indi~imiz konuları kısaca özetlersekı bütün yöneticiler p

lan yapmak zorundadır. Bütçelema bu planların biçimsel hale getirilmesine yardım 

eder. Bunlar işletmenin yönünü gösterir. Yöneticilerin ne gibi sorunlarla karii 

karşıya gelebilece~ini ortaya koyar ve zamanlı bir biçimde çözijm yollarının belir

lenmesine yardım ederler. BOtçelerle de~işik faaliyetlsrin koordinasyonu ea~lanır, 

{146). 

2. BOtçe teşitleri 

Bütçeler türlO şekillerde bölümlenebilir. Sütçelerin bir yönetim aracı ola

rak kullanılması ve yönetim işlevlerine olan katkısı düşiJnüldüijünde ş u ana başlık

lar altında böHimlendiiji görülmektedir ı 

- [~onularına göre, 

(1 43) ~iJNtOL, " ••• Bütçeler", s. 46-47. 

(144) Hüsamettin BİÇER, •işletme Bütçelerinin Yönetim va İç Denetim Aracı Olarak 

Kullanılması.", lllali 5orunlara Çözilm Deroisi, 5. 9, Y. ı, (Eylijl 1985), 

s. 52. 

(145) flsTDN, Yönetim ••••• , s. 113. 

(146) Zeyyat HATİPOGLU, fıialiyet ve Yönetim fıtuhasebesi, (İstanbulı Temel Araştırma 

A.;. Yayınları1 Noı 12, İşl'3tma Yönetimi İhtisas Dizisi.,Noı 9, 1987), s. 223. 



-143-

- S orumluluklar ı ele alış biçimlerine göre, 

- Amaçlarına göre, 

- Teknik niteliklerine göre, 

- Başlangıç rakamlarına göre, 

- Kapsamlarına göre, 

e) Konularına Göre Bütçeler 

Konularına göre bütçeleri iki ana gruba eyırmamız olanaklıdır. 

ae- Gider Bütçeleri 

Etkinlik sonuçlarını yalnız nretilen mal {ya da hizmet) ile [)retim 

maliyeti arasındaki ilişkiye göre de~erlendiren biitçelerdir. 

eb- Gelir tıütcel~ri 

Gelir bütçeleri, etkinlik sonuçlarının ürün-maliyet ilişkisi yanında 

hasılat yöniJnden de i:Xıgörü ve de~erlemesinin yapıldı~ı bütçe türiJdür. 

b) Sorumlulukları Ele Alıs Biçimlerin::~ Cöre l:liJtçeler 

Sorumlulukları ale alış biçimlerine göre bütçeleri, proje bütçeleri ve 

dönem bütçeleri olarak iki ana gruba ayırmamız olanaklıdır. 

ba- Proje tıütçeleri 

Bütçe amaçları olarak belirli bir projenin tamamlanmasını temel alan 

b~tçeye proje bOtçesi denir (147). 

bb- Dönem Bütçel~ri 

Belirli bir dönemi temel elen, bu dönem içinde tamamlansın ya da ta

mamlanmasın, tüm faaliyetleri ve sonuçları inceleyen biJtçeye dönem biJtçesi denir. 

Dönem bütçeleriı yıllık, altı aylık, Uç aylık dönarnler için düzenlenebilir. Cerek

sinmeye göre, aylık ve daha kısa süreler için de bütçelema yapılır (148). 

c) Amaçlarına Göre Bütçeler 

Bütçeleri amaçlarına göreı pro~ram btitçelsri ve etkinlik bDtçeleri olmak 

üzere ikiye ayırmak olanaklıdır (149). 

ca- Program Bütçeleri 

Etkinlik düzeyi ile saptanan giderler arasında dalaylı bir ilişkinin 

bulundu~u durumlarda geçerli alan biitçelerdir • Bunlar belirli pra~ramlar ın gar• 

çekliş tir.ilrn3sini ulaşılacak sonuç olarak ele alan bijtçe tiJrleridir. Pro~ram büt• 

çalsre; reklam, ganel yönetim ve araştırma-geliştirme bütçeleri örnek olarak veri• 

(147) PC:KER, s. 369. 

(148) A. g. e., s. 370. 

(149) Y1}NGiJL, "••••• Bütçeler", s. 48. 



lebilir. nu biitçalerin uygulrmr.ıası.nda kontrol golir-gider ilif.:kisi kısa siirede ya

pılmedı~ınden, pro~ramın gerçeklaştirilip g8rçskleştirilmadi~i noktasında yapılır. 

cb- Etkinlik Bütçeleri 

Gelir-gider ilişkilarinin dolaysız ve kıS3 sijreda saptanebildiği etkin

li'< tnrlerinin biitçelanm.Jsinden oluşur. Adı ggçan bi1tçeler, bir taraften biitçel·3-

rini, di (der taraftan isa işletmenin ijr3tim ve satış işl'3mleri arasında uyumlu so

nucu verecek araştırmaları yapmayı amaçlayan, ijretim ·ve satış bileşimlc:ıri bütçele

rini kapsamaktadır. 

d) Teknik Özelliklerine Göre Bütçelar 

Uu görüşe gere bütçeler, statik bütÇaler, karşılaştırmalı statik bütçeler 

ve esnek biltçeler olr.ıak ÜZ'3ra üç grl(Jta toplanır. 

de- Statik BUtceler 

Bu tür bijtçc:ıler belirli bir kapasite kullanılı.şını temel alır. B u kapa

site kullanılışında, etkinlikleri zanan ve hacim olarak planlar. Her biri için, 

tek nihai hedef belirler. 

db- Kerş ıl as tırmalı Statik 8r]tçelar 

Seçenekli eylem biçimlerinden, en çok gerçekleşm~si olasılı~ı olanlarl

na göre daha önceden biltçe taslakları hazırlanması sister.ıi elerak bilinir. Bu bilt

çe anlayışına, "Seçenekli Bütçeleme" adı da verilir (150). 

de- Esnek Bütçelar 

Eütça rakamlarının, farklı fiili hacim kullanışıarına göre ayarlanabi

lecek biçimde d:jzenlane!Jilen bütçe t'3kni~ine esnek biitçeleme denir. ı:::snek bOtçe 

anlayışı, kepasit8 kullanış da~işikliklarini hesaba katmektadır. Başka bir dayişle, 

fiili sonuçların başlangıçta bütçelenen sonuçlerdan farklı.gerçekleşm,si durumunda, 

bu farkın ne kadarının fiilen kullanılan kapasitenin başlangıçta belirlanan kapasi

teden farklı düzeyde g3rçekleşnasi nedeniyle oluştu~u, esnek bütçeler aracılı~ıyla 

ölçülebilir. Ayrıca, bu fiili kapasite kullanışına göre bütçe düzenlenmiş oldu~v.ı

da, elde edilecek bijtçe rakamları He fiilen oluşen rakamlar karşılaştırılır. Böy

lece kapasite farklarının etkisi gidarildi~i halde fiili sonuçlerca ha~a bir fark 

varsa, bu farklarda ayrıca balirtilmiş o!ur. Dolayısıyla, zanan geçirilm~d~n, sa~

maların her birinin nad~nlerine iniler9k g9rekli düzgltici önlemler heMen alınabi-

lir (151). 

Statik bltça ise di~orlerina g6r3 basit olon va bu nedenle en çek kullanı-

{150) PC:KER, s. 372. 

(151) A.g.e., E. 372-373. 
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lan britçeleme tilrildilr. Bu biltça kapasite de~işikliklerini de~erlemeyi gerekli kıl-

m az. 

e) 8aşlengıc Rakamlarına Göre Bütçeler 

Bu görüş açısından bütçeler, klasik bütçe ve sıfır tabanlı britçe olarak 

iki ana grupta toplanabilir. 

ea- Klasik Bütçeler 

Bu tür bütçe enlayışında, temelde önceki bütçe rakamları ele alınır. 

Yeni yıl beklentileri (iş hacılı~, etkinlik türü va politikalarda) dikkata alınarak, 

drJzeltmelerde bir tur "trend uzatması" yapılır. Böylece yeni dönem bütçesi, geç

miş yıl bqtçelerinden etkilanmiş olur. 

ab- Sıfır Tabanlı Bütçe 

Sıfır tabenlı brttça anlayışınde ise, eski biltçelerla be~lantılar ko

parılarak, yeni yılda yüklenilecek fonksiyonlar dikkate alınır. Bu fonksiyonları, 

en az maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan bir bütçelema yapılır. Pratikte bu ça

lışma, her düzeyde •karar paketlari" oluşturularak yapılır. 

f) Kapsamı arına Cöre Bptçeler 

Kapsamlarına gör~ biltçeleq bölrlm ya da işlevsel bqtçeler ve genel b'it

çeler biçiminda ikiye ayrılır. 

fa- Bölüm Ya Da işlevsel Bütçelar 

İşletmenin belirli etkinlik ya da bölilmler ini kapsayan britçe tr]rleri

dir. Bu brıtçeler, genel btıtçenin böltimlerini oluşturmaktadır. Böırım blltçeleri ge

nellikle işlevsel tamele dayandırılır. rinansman biıtçesi, finansal kaynakların bnt

çelenmesi ile yatırım biltçeei, yatırım planları uygulama b'ltçeein! bunların dışın

da kalan ve nratim işlemi için gerekli olan etkinlik biltçeleri, bölilm btitçelerinin 

ana başlıklarını oluştururlar. 

fb- Genel Bütçeler 

Bölilm bütçelerinden oluşan ve bunlar arasında uyunlaştırmayı amaçla

yan biltçelerdir. Genel bütçede; 

i- Dönem içinde·konu olan ola~an etkinlik b:;tçesi, 

ii- Aym. dönem içinde uygulaya konulacak yatırım planı, 

iii- Etkinlik ve yatırımların tamamını dikkate alan bir finansman biltçesi, 

yer alır. 

B- mobilya imalat İşletmelerinde Düzenlenecek Olan Sütçelerin Açıklanması 

mobilya imalat işletmelerinin faaliyetleri özellik taşıdı~ı için, bu işlet

melerin faaliyetlerinin de~işik kriterleri gözönrıne alınarak önceden planlama ya

pılmasından elde edilecek faydayle birlikte' zorunluluk da vardır. Çilnkrı, mobilya 
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i~elat i~latm~l3rindı Or3tinı ya standart ol~;a~ ya da hem standa:t h~m d~ sip~ri~ 

ilz1rina ya da yanlızca si;:ıı:;riş iiZ•3:-inJ ya~ılmıktahr. Alınan b~ıyqk pa:tılc:ır hzlin-

d;~j siparişl~r !çin girişilon fa3liy~tı~r~ baz~n uzun bir dcn3mi için~ alma~te, '. 
bt:nun yanında standart elerak ijr3tim yapılıyorsa, bu iki fua~ iyJtin birliKt3 yPra-

t:jlm:3si zorun! u olmaktc:lır. nu n 3d3nle, mobilya imalatçısı ye da yön'3ticisi ala

bilec~~i tahmini sipariş miktarına ya da satış tahminlnin9 göre girişsce~i faeli

y::ıtlsr!ni, iyi bir biçimde planlamek zorundadır. Bütçe de, sayısal olarak ifade 

edilmiş bir plan oldu~una göre; mobilya imalat işletmelerinde faaliyatıerin bütçe

lerle izlenmesi zorunludur. 

nobilya imalatçısı ya da yöneticisi, geçmiş tecrübelere dayanarak, fakat 

gelecekteki beklentilere göre hazırlayeca~ı biltçeler ile bir dönem sonunda nretti

~i mobilyaların maliyetinin na olaca~ını saptar. nöylece, mobilya imalatçısı ya da 

yöneticisi hazırlanan batçalar yardımı ile, fiili sonuçlar ile bOtçeleri karşılaş• 

tırma olana~ı elde etmiş va yıl sonunda ya da ey sonunda ya de Oç ey sonunda işlet

me amaçlarına ne ölçüde ulaşıldı~ı konusunda bilgi edinmiş olur. Du kerşıloştırma

larden elde edilen bilgile~, işletme yöneticilerinin dikkatini aydan eya ya da Uç 

aydan eya önemli sorunlara yöneltir va yöneticil3r böylece so~unlar fazla büyOme

dan gerekli dijzel tic! önlemleri alabilirler. 

Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı mobilya imalat işlstmelerinin faali

yetlerinin planlamaları, yani b~tçe hazırlamaları ve maliyatlerini bUtçaler ere

cılı~ı ile izlemeleri ge~ekmektadir. 

~ütçe, temeli oluşturen satışların tahmini ile birlekte, Oratim işletmesi 

için eşa~ıda belirtilen konUlara ilişkin tahminleri içermektedir {152)& 

U retim, 

- Hammadde ve malzeme kullanımı, 

- Hammadde va malzeme alımı, 

- Dirket işçilik için yapılması garaken maliyet ve gerekli işgören sayısı, 

- Genel üretim gid3rlerinin oluşması, 

.,; faaliyet {dönem) gfderletinin oluşması, 

• Çeşitli stokların de~erleri va düzeyleri, 

- Nakit akışı, 

- []orçlanma gsreksinimi, 

- Planlanan sermaya harcamalarının tutarı. 

BOtç3 planl3nalarının tı~n, daha önce d3 h3lirtti~i~iz gibi, satışların tah-

(152) USTÜil, Vt:netim ••• ~, ı>. 08-89. 
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mini il9 hs~ lar ve biJtç::ı, bijtçe dön:mi sarıundald prororma bilanço il s gelir tz:b

losunun, tiim i~l3ti7F3 açısından diiz3nl:ınm':ısiy 1_e sona erer (153). 

Siz bu bölqmde, konunuzı..ın do~rultusuıda, Hammadd~ V'J malz::ıme, Uirakt işçi

lik ve genel Uratim giderleri ila ilgili biltçeleri ele alaca!dız 

ı. ~retim BOtçssi 

Bütçenin ilk aşaması olan satışların tahmini aşamasından yani satış biJt

çesinin düzenl-:mm:ısindan sonra, bijtçelenmiş satışları. kafılayacak olan ijrgtim bijt

çesinin dOzgnlenmesi gerekir. Uretim bOtçesi d6nem için üretilecek orünleri birim 

olarak gôsterir. Bu nedenle, bOtçe döneminde üretilecek OrOnler miktar olarak ön• 

görülerek, üretilecek miktar, satılması gereken miktar ile stokta bulundurulması 

gereken ürün miktarını da içereesk büyüklükte olmalıdır. Di~er taraftan üretilecek 

Orün miktarının b3lirlenmasinde, dönem başı stok miktarının da gözônünde buluıdu

rulması çerekir. 

e ütçe sijresin ce üretilmesi gereken ürün miktar ının tahmini olan üretim büt

çesinin geliştirilmesinde, ilk adım stok diizeyleri ile ilgili politikaların sap

tanmesıdır. İkin6i adım, bütçe dôneminde aretilecek h9r ürOnOn toplam miktarının 

saptanmasıdır. Uçüncü adım, üretim zaman dilimlerine da~ıtım yepmaktır (154). 

Uretim, tahmini satışiara ba~lı olarak, üretim dönamiyle ilgili olmalıdır. 

Yani, hemmadde ve malzemeyi nihai ~rün biçimine sokmak için gerekli olan zernan s~

resi ile, ilgili olmalıdır. Uretimin, satış yapılması beklenen tarihten önce, ürün

ların üretilmesi içi~ yeterli bir süreye olanak veracak bir biçimd3 planlanması ge

rekir. Orstimin etkin bir düzeyde planlanması gerekir. Böylece istihdam9a, fazla 

da~işmelerin önüne geçilir. İstihdamı dengelemek gerekli olduğu gibi, etekların 

istenilen düzeyde korunması da önemlidir. Genellikle BlçOlü harekat eden işletma 

yönetimi, her an satışa hazır ürün bulundurmayı güvenceye ba~lamak için, nihai ü

rün stoklarında fazla stok bulundurur (155). 

Oretim bOtçesinde, ele alınacak dönem ısonunda bulunması istenen stok ile, o 

dönemde satışı öngörülen miktar toplanır. Dönem başı stoku bu toplamdan çıkarıla• 

rak, o dönemde üretilmesi gereken miktar bulunur. 

(153) A. g. e., s. 116. 

(154) Glenn A. WELSCH (Çev. Yaman E:':)DAL va Dil.;ler.leri), İşletme BiJtçeleri, Kar 

Planlaması ve KontrolU, lll. B., tAnkaraı Akyıldız rnatbaası A.~., 1978), 

s. 216. 

(155) f)STilN, Yönetim ••••• , s. 116-117. 
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2. Hal!lmadda Kullanım Biitç8si 

13ijtça sijracinda daha sonraki oı,;ama, ilr8timda k ulleınılocak hammaddenin 

belirlenmasini zorunlu kılar. Yani di~er bir deyişle, üretim hacmi için gerekli o

lan hammadde miktarının öngörülmesi gerf3kir. Hamnedde kullanım biitçesi, direkt ham

meddelerin yalnız miktarları ila ilgilidir. Ancak bazı hall9rd8, andirekt hammadda

lerin da kullanım bütçesinde yer alması miimkilndOr. 

Her hammaddeden birim nihai nrün için ne miktarda gerekti~!, planlama döne

mi için, ürün ve zaman dilimlerinin dökijmrJ, satış ve Oretim biJtçelerinde kullanı

lan kalıba uygun olmalıdır. Hemmadde kullanım bütçesinin hazırlanması için gerekli 

temel (tahmini) girdi verilari sonuçları şunlordarı e) Planlanan çıktı hac~! (üre

tim bütçesi), b) Her !jri..in için hammaddenin tijrijna göre standart kulJ.enım miktarla

rı. Hammaddede kullenJ.m oranları ür~tim verilerine uygulanerak, ham~adds kullanım 

bütçesi düzenlenir. 

r:obilya imalat işletmelerinde, hammadde kullanımında bslirli standartlar 

mevcut de~ildir. fakat geçmişte yapılan Uretimlsrin va tecrübelerin sonucu, belir

li türda bir mobilya için, örne~inıbir 6 kişilik masa için, bir 2'li vitrin için, 

normal bir sandalye, koltuk va sehpa için kullanılacak hammadde miktarları biline

bilmektedir. 

. 3. Harrmadde Stok ve Satınalma Bijtçesi 

Satınalma bütçesi, her tür hammaddeden ne miktarda alınaca~ını, alıola

rın zamanlamasını ve hammaddelerin tahmini maliyetini belirtir. Satınalma bütçesi, 

hammadde kullanım bütçesinden iki açıdan farklılık gösterir. Her iki bütçsda da, 

her tijr hammaddenin miktarları gösterilir. Aredaki farklar, hammadde stok seviye-. 
lerinde planienan da~işikliklerin etkisine ba~lıdır. İkinci farklılık ise, hammad-

da kullanım bütçesinin sadece miktan belirtmasine karşın, satınalma biltçssinda 

miktarın yenı sıra hemmaddelerin parasal maliyetinin de belirtilmesidir. 5atınalma 

bütçesi, hammaddenin üretim9 fiilen naklinin zamanlaması ila ilgilidir (156). 

4. Direkt İşçilik Bütçesi 

Direkt işçilik bUtçesi, eretim bQtç~sinda planlanan tür ve nicelikteki 

çıktıların üretimi için g3rekli direkt işgtlcil gereksinimlerinin tahminl3rinden o

luşur (157). 

Direkt işçilik bütçesi, hammadde kullanım bütçesi ile hammadd8 satınalma 

biltçelerine banzar bir biçimde dilzenlenır. Bu bütçelerle direkt işçilik bütçesi e-

(156) \iiELSCH, s. 250-251. 

(157) A. r;;. '.?., ~. 2P3. 
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rasındoki en önar.ıli fark, dire!{t işçili~in her.majd::ı gibi satın nlın:naması ve ~tok

lan;:ıaması oluştu:-ur. lJirekt işçilik, nr1t!M ya;ııldı~ında olll'Jur (158). Aoşa gaç!3n 

direkt işçilik s~r~lgri V3 fazla çalı§ma Ucretı~~i, gan3l nretirn gid3r!eri içeri

sin9 alınır V9 bJtçelsnir. 

8ir direkt işçilik b1tçasinin g9liştirilrnasinin başlıca n~dgnleril Ç9rekli 

isg~cO miktarına, gerekli işçi sayısına, hsr ürJn~n Uratilme~inin birim maliystins, 

nakit ekımı gereksinimlerine ilişkin planlama verilerini ea~lamak ve danatim için 

bir dayanak kurmaktır (159). 

Direkt işçilik saatlerinin tahmini için, zaman va hareket incelemeleri, s

tandart maliyetler, yöneticilerin do~ru tahmini ve uzmanlar grubuna istatistiki 

tahminierin Y2Ptırılması gibi yakl~ımler kullanılmaktedır. 

5. Genel Oretim Giderleri Bütçesi 

Genel Uratim giderlerine, genellikle b~y~k önem verilerek e~ilinmaktedi~ 

İş hacnindeki de~işrnelere ya da di~er unsurlara ba~lı olarak her maliyet unsurun

daki etkilenmenin nasıl oldu~unu saptamak için, maliy3t unsurları tek t'3k ve yakın

dan incelenir. Geçmiş kayıtlar, bir maliyat unsurunun, başka bir kısım maliyet un

surundaki ya da faaliyetteki da~işmelere karşı artış ya da azalış yönünda genel 

bir e~ilim göstardi~ini çrtaya~Ç~Karabilir. Ayrıca bir çok işletme için maliyet 

tasarruflarının en çok sa~lanabilace~i maliyet unsurları alanı, genel Uratim gi• 

darleri grubudur,. 

Genel üretim giderleri, toplam üretim maliyetlerinin, belirli işlere ya da 

ürünlere göre do~rudan tanımlanameyan bölümüdür. Bu giderlerin, birbirina benzame

yen gider türlarini içardi~i gerça~i, yönetim için, özellikle bu maliyatıerin o
rünlare tahsis edilmesinda ve maliyet danatiminde önemli sorunlar yaratmaktadır. 

Bu giderlerin hizmet va gider merkezleri arasında da~ıtılmaları va daha eanra da 

UrUnlere yüklenmaleri garçe~i, bu giderlerin önemini ve zorlu~unu vurgulamaya yat• 

mektadir (160). 

Csnsl üretim giderleri tahminlerinin de, bu giderleri yapacak kişi ya da bö

lOmler tararından hazırlanması t'3rcih ed_ilir. Her bölljm yöneticisi, kendi bölUmün

de ol~an giderlerden sorL~lu tutulmclıdır. Her bölüme da~ıtım yoluyla g31an gid>r

ı~rr, bölij;-ı yön:ıticisinin do~rudi':!n sorı.nlu oldu;;1u gidsrlerdsn ayrı ol.erak göster.il

mgsi garskir. Daha etkin bir kontrol~n sa~lanması için, sabit va da~işkan gid3rle-

(158) !JSTiJr·ı, Y ön3tim ••••• , s. 122 

(159) WELS CH, s. 283. 
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ri biJtçesi, bu giderlgrin de~işken ve sabit olaı-ak sınıflandırılr;ı<Jsına dayanır 

(161). 

Buraya kadar açıklanan blitçalerin h~zırlanmc:ısından so:ıra, ijretilen OriJnle

rin birim maliy9ti tablosu hazırlenabilir. 

c- Konunun Bir Örnekle Açıklanması 

Elundan önceki konularda da balirtti~imiz gibi, tahmini Oratirn miktarı, 

stok politikasi ile birlikte tahmini satış miktarına ba~lıdır. Etitçelsmeya ilişkin 

bu örnekte, bOtçeler arasındaki bu husustan hareket edilecektir. 

VE:RİL ER 

(~) mobilya imalat i~letmasinin 1994 yılına ilişkin olarak toplanan tahmini 

bilgiler, aşa~ıda belirtti~imiz gibidirı 

a- (A) mobilya imalat işletmesinin 1994 yılı tahmini satış miktarının, ge

çen yılın (1993) fiili satış miktarının birinci iJç aylık döneminde %ıo• uı ikinci 

!.iç aylık döneminde %15•iJ üçijncO iJç aylık döneminde %20lsi; dördijncil Oç aylık dö

nernin~e de ~30'u oranında artarak gerçekleşece~i tahmin edilmektedir. Ancak bu ar

tış ın, ekonomik koşullar dikkate alınarak, ı. iiç aylık dönem içinJ %50, 2. üç ayo.. 

lık dönem içini %40, 3. Oç aylık dönem içini %60, 4. Oç aylık dönem için de %60 

olasılıkla gerçekleşece~i ilgili uzmanlarca tahmin edilmiştir. Geçen yılın (1993) 

fiili satış miktarları, aşa~ıdaki gibidiri 

ORTA MAS AS I {ADET) Y~ DOLAEI (ADET) 

ı. Oç aylık dönem 1000 soo 
2. Oç aylık dönem 1200 1000 

3. fJç aylık dönem 1500 1250 

4. f]ç aylık dönem 1800 1450 

b- (A) mobilya imalat işletmesinin 1993 yılı sonunda stoklarında 200 adet 

orta masası, 100 adet yer dolabı olmak i.lzere toplam 300 adet ürijnlJ bulL.rıacaktır. 

İşletme yönetimi bir sonraki dönemin tahmini satış miktarının %20 1si oranında s

tok bulundurmayı istemektediri ancak, 3. üç aylık dönemde bir sonraki dönemin tah

mini s2tış miktarının %25•i oranında stok bulundurulması, ilgili uzmanıarın tahmin

leri do~rultusunda gerekti~i yöneticilerce kararlaştırılmıştır. Ayrıca 1994 yılı 

sonunda 250 adet orta masasının va 150 adet yer dolabının stokta bulundurulması a-

maçlanmı.;. tır. 

(161) OsTON, Yönetim ..... , s. 126. 
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c- hlü:ma yürıGtimi, ijratim için go;~'3k:::.i hammaddenin 15 g~lnlnk sn re içeri-

sinde seylanmasını ve Oç aylık döner.ı Uratiminin 1/4' Onll karşılayacak şekilde har.-

madde stokunun hazır bulundurulmasını istamektedir. 

kereste, 200 m
2 

kontratabla, 700 m2 suntalam va 800 

3 1993 yılı sonl.flda, 5 m ceviz 
2 

m diş budak kaplema hammad-
3 deleri stoklarda bull.fldurulacaktır. Ayrıca biJtçe yılı sonunda, 8 m ceviz kereste, 

2 2 2 
300 m kontratabla, 1000 m suntalam ve 1300 m diş budak kaplama sto~u bulunacak-

tır. 

hdetr.ıenin planlama bölümnnden, orta masası V9 yer dolcôı olmak üzere iki 

tür ürün üretiminde kull~nılacak hammadde konuslJlda da aşagıdeki şu bilgiler elde 

edilmiş tir. 

Boyutlar ıs 

Parça Adı 

Masa Ayakları 

Yan Kayıtlar (Uzun) 

Yan Kayıtlar (Kısa) 

Kenar Çıtası 

Ost Tabla 

Kaplama 

Boyutları 

Parça Adı 

\'an Tabla 

Alt Tabla 

Ön Yatay Kayıt 

Arka Dikey Kayıt 

ön/Arka Beze 

~af 

Arkalık 

ORTA f!lASAS I HA!\11'1AOOE LİSTES İ (1 AüET) 

uzunluk Genislik YOksaklik 

114 cm 47 cm 39 cm 

Brüt Öl!iü{em} Oründ3ki Toplam 

~Qı. Kalınlık Adet 
2 

m 

39 6 6 4 

115 6 4 2 

48 6 4 2 

316 2 ı ı ... 
109 42 2 ı o,so 

109 42 ı 1,o8 

\'ER DOLABI HAmrnADDE LİSTESİ {1 ADET} 

Uzunluk j!eni~lik YOksaklik 

58 cm 45 cm 81 cm 

~rüt Öl!iU{cm) O ründeki Toplam 

Eloy Q:!. Kalınlık Adet 
2 

m 

82 59 1,8 2 0,967 

46 59 1,8 ı 0,271 

46 90 1,8 ı 0,041 

46 17 1,8 ı 0,078 

46 70 ı ;e- 2 0,379 

46 50 ı,a ı 0,23 

65 48 1,8 ı o, 312 

312 50 ı 1,56 

Miktar Hal!Viladde 
3 

Türü m 

0,006 Ceviz 

0,006 Ceviz 

0,002 Ceviz 

o,ooı Ceviz 

... Kontratabla 

..D.f.Şbudak 

Mikter Hemmadde 
3 

TOrü m 

10 mm Suntalam 

18 mm Suntalam 

18 mm Suntalam 

18 mm S un ta lam 

18 mm S l.fltaleım 

18 mm S untalarn 

ıs mm Suntalam 

Dişbudak 
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ORTA ffıALİ YET UR:::Ti rı-mALİ YE:T roRr.ıu 

Or üne Giden F"ire Oranı Toplam Birim 

Hammadde Türtl Miktar !t~ ı 5~ Miktar Birim fi:ı:atı Tutar {TL) 

Ceviz Kereste 0,015 (+) 0,002 = 0,017 
3 

600.000 ı o. 200 m 

Kontretabla 0,50 (+) 0,075 = 0,575 
2 400.000 230.000 m 

Diş budak Kap. 1,08 (+) 0,16 = 1,24 
2 200.000 248.000 m 

Toplam Tutar 488.200 

YER OOLAEI 0RET1m-~ALİYET toRmu 

Orüne Giden tire Oranı Toplam Birim 

Hammadde Türü 

18 mm Suntalam 

Dişbudak Kap. 

Hammadde Türü 

Ceviz Kereste 

Kontratabla 

Dişbudak Kap. 

18 mm S untalem 

Ini k ter 

2, 28 

2,56 

Birim 

Öls;üs!J 

3 
m 

2 
m 

2 
m 

2 
m 

CtE 1s~ miktar Birim 

(+) 0,34 2,62 2 
m 

(+) 0,24 1,8 
2 

m 

Toplam Tutar 

Bir Adet Oron Hammadde 

İçin Kullanılan Birim 

Hemmadde mik. ri :i atı 

masa Doıae 

o,oı 7 600.000 

0,575 - 400.000 

ı' 24 1·;8 200.000 

2,62 400.000 

ıF'i~atı Tutar {TL} 

400.000 ı. 048.000 

200.000 360.000 

1.408.000 

Bir (Adet) Birim 

·oronün Hammadde 

mali :ı: eti 

masa OolaE 

10. 200 

230.000 

248.000 .'360. 000 

1.048.000 

488.200 1.408.000 

d~ Ayrıca, iki mamülün üretilmesi konusunda, planlama bölümünden aşa~ıdaki 

bilgilar edinilmiştira 

Bölümler 

Tabla Hattı 

montaj-Ambalaj H. 

Orün Adet Raşına Bölümsel Urün (Adet) 

Bir Saatte flretilen Kullanılacak O. İ .s. Direkt Başına Direkt 

Orün Miktarı (Adet) .;.;;m~i-k.=.;ta;:.;r:;.:ı;::.._ _____ İ!;ıçilik İşç. mal_i_y_~ 

masa 

4 

4 

O ol ap 

3 

3 

1'!1asa 

0,15 

0,15 

o, 30 

O ol ap 

0,20 

o, 20 

0,40 

U cr eti r:ıasa DolaE 

ı;ooo.ooo ıso.ooo 20o.ooo 
ı.ooo.ooo ı5o.ooo 2oo.ooo 

300.000 400.000 
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e- Uratim yBneticisinin, 1994 yılına ilişkin genel aretim giderleri tahmin

leri ise , aşaaıdaki gibidir. Genel Oretim giderl~riı endirs~t işçilik, endir8kt 

hammadde ve malzeme, enerji , yakıt, amortisman, sigorta ve kira gid3rlsrindsn o

l LŞ maktadır. 

DÖNEM ENDİREKT İ~~İLİK GİD. ENDİREKT HP.MMADDE GİD. 
ı. Oç aylık dönem ı 20.000.000 360.000.000 
2. üç aylık dönem ı 30. ooo. o 00 350.000.000 
3. Oç aylık dönem ıso. ooo. ooo 400.000.000 
4. ÜÇ aylık denem ıso.ooo.ooo 550.000.000 

TqJlam 580.000.000 ı. 600.000.000 

Enerji maliyetleri kullanılan direkt işçilik saati başına 100.000 TL. ola

caktır. Yakıt giderleri aylık 1.500.000 TL.'dir. Amortisman giderleri aylık 

20.000.000 TL. 1 dir. Sigorta giderleri aylık 5.000.000 TL.'dir. Kira giderleri ay

lık 10.000.000 TL. 1 dir. Di~er genel üretim giderleri ise toplam giderlerin %5 1 i ka

dardır. Genel üretim giderlerinin dayıtımı, böliimlerde kullanılan direkt işçilik 

saatlerina· göre yapılacaktır. 

Şimdi ylkarıda verilen bilgihıre dayanarak' nretilen mobilyaların (adet) 

birim başına tahmin edilen maliyeti bulmak için gerekli olan biJtçeleri drJzenlaye-

ce aiz. 

ı. üretim Bütçesi 

Cari üç aylık dönemin gereksinmeleri, sadece şu iki kaynaktan karşılana

bilir. cari üç aylık dönemin başında elde bulunan nihai iiriJn stoklarından ve birde 

Oç aylık dönemda üretilen ürünlerden. Burada nihai ürün stokları (A) mobilya ima

lat işletmesi için balirtilmiştir. Ancak, iiç aylık üretim miktarının belirlenmesi 

için, satış tahminlerinjn gözönnne alınması gerekir. 

örne~inı birinci üç aylık satış tahmini şu şekilde hesaplanmıştır• . 

.. öıceki yılın ı. üç aylık fiili satışları 

- Tahmini Artışlar 

1.000 X %10 = 100 

soo x %J_o = .§!! 

- 1994 yılı içinde planlanan tahmini artış 

miktarlarının gerçekleşmesi olasılı~ına 

göre b8klanan satış miktarı 

ORTA MASASI (ADET) YER DOLABI (ADET) 

lO OO aooo 
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1 

100 X %50: §Q 

BO X %50 : .!Q. 

- 1994 yılının ı. üç aylık dönemi için 

satış miktarı toplamı 
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50 40 

1050 840 

Yapılan bu hesaplamaların aynısı di~ar d5nernler (2., 3., 4.) için de yapı-

!ır. 

Bına göre eşa~ıda (TABL0-5) 'de, Oç aylık dönemler ve her iki ijrün itibariy

le, tahmini satış miktarları görülmekt•3dir. 

(A) moBiLYA tr:ıALAT tşL~nıE:ıt TAH~.ıtNt sATIŞ r.:ii(TA~I (ADET) 

(BÜTÇE YILI-1994) 

flrün Türü 1. üç aylık 2. [jç aylık 

1272 

3. Oç aylık 4. Oç aylık Toplam (Yıllık) 

orta masası .!.Q.§.Q. .!.§§.Q._ . 21 24 - ..§.11§ 

Yer Dolabı 

11.137 

TABL0-5• SATIŞ TAHmİNİ BÜTÇESİ 

Tahmini üç aylık satış miktarları belirlendikten sonra, şimdi üretim bütçe

sini hazırlayabiliriz. 

Daha önceki konularda da belirtildi~! gibi, üretim miktarı; d5nem sonu ni

hai ürün stoklarına, ilgili dönamin tahmini satış miktarlerının ilave edilmesi ve 

dönem başı nihai ürün stoklerının bu toplamdan düşülmesi ila bulunacak olan miktar 

olacaktır. 

Aşe~ıda birinci üç aylık dönamin tahmini Uratim miktarlarının hesaplanması 

gösterilmiştir. 

• Amaçlanan dönem sonu nihai ürün stok miktarı 

(ikinci üç aylık döneme ilişkin satış miktarı

nın %20 1 si) 

1. 272 X %20 = 254 

1.060 X %20 =~ 

- ı. Oç aylık d5namin tahmini satış miktarı 

- ı. üç aylık döneinin ürün ggreksinimi 

ORTA rtıASASI YER DOLABI 

254 

ı. 050 

ı. 304 

212 

840 

1.052 
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- ı. üç aylık dönemin dönem başında mevcut 

nihai ürün stok miktarı 

• ı. üç aylık dönemde jjretilmasi gereken ornn 

miktar ı (adet) 

200 100 

1.104 952 

~ukarıda yapılan bu hesaplamaların aynısı, di~er dönemler (2., 3., 4.) için 

de yapılır. 

Buna göre aşa~ıde (TABL0•6) 'da, nç aylık dönemler ve her iki ürün i tibariy• 

le, bijtçelenmiş üretim miktarları görülmektedir. 

(A) f!!OBİL VA imALAT İŞLETrı1ESİNİN Oç A~LIK söUjrı1LER İTİBARİ İLE B0TÇELENC1İŞ 
ÜRETİm mİKTARI (BiJTÇE YILI-1994) 

Toplam 
a- ORTA fl!ASASI ı. Ü!C a;tlık 2. üıc a;tlık 3. üıc a;tlık 4. Ü!i a:tıık {Yıllık) 

(1. 272X%20) (1. 680X%20) ( 2ol24X%25) (Veri) (Veri) 
İstenan Dönem S onu S to~u 254 336 531 250 250 
(::1rtı) Satışlar ı.oso ı. 272 ı. 580 2ol24 6.126 

teraksinim Duyulan 

D rün Toplamı ı. 304 1.608 2. 211 2. 374 6.376 
(Eksi) Dönem Başı (Veri) 

Nihai Orün Stoau 200 254' 336 531 200 
Oretilmesi Gereken 

O rün l'liktar ı 1.104 ı. 354 1.875 1.843 6.176 

b;. YE~ DOLABI (1• D60~%20l (1. 4DOX%2D) (1. 711X%25) (Veri) (Veri) 

lstsnilen Dönem S onu S to~u 212 280 428 ıso 150 
(Artı) Satış lar 840 ı.060 1.400 ı. 711 s.oıı 

Gereksinim Duyulan 

flrün T o;:ılamı 1.052 ı. 340 ı. 828 ı.861 5.161 

(Eksi) Dönem Başı (Veri) 

Nihai ~rün Stc~u 100 212 280 428 100 

iJretilmesi Gerek en O rün 

f;1iktarı 952 1.128 1.548 1.433 5. 061 
----

T.C.SLC-5-iJR.::TİLı CiiTç,::si 
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2. Hammadde Kullanır.ı Entçssi 

8Qtçe sO~ecinde, !jrstim bOtçesinin hazırlanmasınden sonra, aratim bDtçe

si ggre~i yapilacak nihai nron Uretimi amacıyla, hammadde miktarının b3lirlanmssi 

için, hammadde kullanım bOtçesinin hazırlanması g3rskir. Her Oç aylık dönemde, her 

tUrlij hammaddeden,üretim bOtçesine dayanara~, kullanılması gereken miktarlar (TA~
L0-7)'de açıkca gcrOlmektedir. 

Örnaçıin, dişbudak kaplama hammaddesine ı. üç aylık dönemde, g=Jreksinim du

yulan miktar şeyle hesaplanıra 

Uratim bOtçesindsn de görüldO~O gibi, ilk üç aylı~ dönemde orta masası oru

nünden 1.104, yar dolebı ürününden de 952 adet uronon üretilmesi programlanmıştır. 

Ayrıca, işletmenin planlema bölümünden alınan bilgiye göre, bir birim (a-
2 2 dat) orta masası içinı dişbudak kaplamadan 1,42 m , kontratabladan 0,575 m ve ce-

viz keresteden 0,017 m
3 

hemmadde gerekmektedir. Bir adet yer dolabı için ise' sun-
2 2 

telarnden 2,62 m , dişbudak kaplemadan 1 ,e m hammaddenin kullanılması gerekmekte-
dir. 

Hu verilere göre, üç aylık dönemde kullanılması gereken dişbudak kaplama 

hammaddesi miktarı ş öyle hesaplanırı 

2 2 - Orta masası üretimi için ı 1.104 Adet X ı. 24 m = ı. 369 m 
2 2 -Yer dolabı Uretimi için a 952 Adet X 1,8 m = 1.714 m 

- 1. Oç aylık dönemde kullanılacak 

dişbudak kaplama hammaddesinin toplam miktarı 

Di~er hammadde ürünlerinin, Oçer aylık dönemlarda na kadar kullanılaca~ı da, 

aynen yukarıdaki hesaplama metodu ile bulunur. 

Aşa~ıda, (A) mobilya imalat işletmesinin 1994 yılı hammadde kullanım b~tçe
si görülmektsdir.lTARL0•7)a 
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(A) moBiL YA imAL AT İŞLETmESİNİN B0TÇELENIYIİŞ HMI!lllOOE 

KULLANirıt.. #fH (Bill ÇE YILI-1994) 

Toplam 

Oretilmesi Gereken ı. 0!;2 a~lık 2. O!i e~lık 3. 052 e~lık 4. 052 a~lık 'Yıllık) 

Orün Miktarı 

(Oretim BUtçesinden) 

a- Orta masası 1.104 ı. 354 1.875 1.843 6.176 

b• Yer Dolabı 9152 1.128 1.548 1.433 5.061 

1· Ceviz Kereste 
3 

Hammaddesi (m )1 

Birim Başına 

H ammedda Iliktar ı 

Orta mesası-0,017 
3 

...!2_ 2L ..lL _g_ ı os m 

2- Kontratabla 
2 

Hammaddesi {m l• 
Birim Başına 

H ammadde Iliktar 1 

Orta meaaaı-0,575 m 
2 

635 . 778 1.078 1.060 3.551· 

3- Di§budak Kaelema 
2 

Hammaddesi 'm l• 
Birim Başına 

Hammadde lliktarı 

orta lll asası-ı. 24 m 
2 

1.369 ı. 679 2.325 2. 285 7.658 

Yer Oolabı-1,8 m 
2 

ı! 714 2.030 2. 786 2.580 9.110 

Toplam Kullanım 3.083 3. 709 5.ııı 4.865 16.768 

4- 18 mm Suntalam 
2 

t!ammaddesi~!!J } ı 

Birim Başına 

Hammadde Miktarı 

Yer Oolabı•2,62 m 
2 

2.494 2·955 4.056 3. 755 J.3. 260 

TABL0•7-HAmmADDE KULLANim B0TÇESİ 
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3. H cım.ıe.ddtı S atınalma va S tok Btltçesi 

Belirlenen h<.mmc::dde kullenımler ı, her hammadde tUründen ne zamcın ve ne 

kadar alınması gerekti~! konusunda ilgili kişilere yol gösterır. 

Çalışmamızda, Uç aylık dönemler sonunda elde bulunması istenen hbmmadda s

tokları, bu hammadde sotklarının, birbirini izleyen Uç aylık dönemlerde tahmini 

kullanım mikterının l/41 Unü karşılayacak şekilde planlanmış tır. Iş et1ıda, birinci 

Uç eylık d6nem için, ceviz kereste hammaddesi ele alınara~, bu hammaddeden birin

ci Uç ayda istenen dönem stok miktarı., satınalınması gereken h<ımmadd3 miktarı ve 

alımların toplam tut~·rı heseph.nmıştır. 

- İstenan Dönem Sonu Hemmadde Stok llliktarı 

(İkinci Uç aylık döneme ilişkin tahmini 

hammadde kullenı.mının l/4'U) 

23 X 1/4:5,75 m 
3 

- ı. Oç Aylık Dönemin tahmini Hemmadde 

.Kullanım ftliktarı 

- ı. Uç Aylık Dönemin Tahmini Hemmadde 

Gereksinimi 

- ı. Uç Aylık Dönemin Dönem Başında 

mevcut Hammadde Stok miktarı 

.. 1. Uç Aylık Dönemde Satınalınması Gereken 
3 

H ammadde Miktarı. (m ) 

.. (Çerpı) H~adde Birim tiyatı (TL) 

- Alımların Toplam Tutarı 

CEVİ Z KERESTE 

5,75 

19 

24,75 

5 

19,75 

600.000 

ıı.eso.ooo 

(TABLO·B) 1deki hammadde satınalma: ve stok bütçesinda görUldO~O gibi, her 

hammaddenin dört Uç aylık d6nemlerde satınalınm~sı gerekan mikterları bulmak için, 

yukarıda belirtti~imiz işlemin aynısı y2pılır • 

. (A) moBiLYA imJLAT iŞLETmEsiNiN Uç AYLIK DÖNEmLER iTiBARI iLE 

BÜTÇELENmlş HAtllmJlDDE ALIŞLIPI (BÜTÇE YILI·l994) 

1. CEVİZ KERESTE 

HAmmADDESİ {m
3

) 1. Oç a~l ık 2. Oç a:tl ı.k 3. U!( a~lı.k 4. Use a:r::lık 

istenen Dönem ( 23/4) (32/ 4) (31/ 4) (Veri) 

Sonu Stoku 5,75 B 7,75 B 

(Artı) Hammadde 

KullMımı _12_ _ll_ __g_ _ıl_ 

Toplam 

{Y ı.ll ık} 

(Veri) 

8 

105 
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Toplam 
ı! Use a~lık ı. o sc a~lık 3. o sc a~lık 4. o~ a~lık (Yıllık) 

Gerekli Hammadde 

Toplamı 24,75 31 39,75 39 113 

(Eksi) Dönem Baş ı (Veri) 

H ammadde s toau 5 5ı75 8 .. 7175 5 

S atınalınması 

Gereken H ammadda 

miktarı (mı 19,75 25,25 31,75 31,25 108 

(Cerpı) H ammadde 

Birim riyatı 
3 

(m bcşına) 600.000 TL 600.000 TL 600,000 TL 600.000 TL 600.000 TL 

Alm. Top. Tut. ıı.e5o.ooo 15.150.000 19.050.000 18.750.000 64.800.000 

2. KONTRATABLA 

HMIYIADOES! (m~ 
letenen Dönem (778/4) (1078/4) (1060/4) (Veri) (Veri) 

Sonu Sto~u 194,75 269,5 265 300 300 

(Artı) Hemmadde 

Kullanımı 635 778 1.078 1.060 3.551 

Gerekli H amm<Jdde 

Toplamı 829,5 1.047,5 1.343 1.360 3,851 

(E:kei) Dönem Başı (Veri) 

H ammadde S to~ u 200 1941 5 ı69 1 5 265 200 

Satınalınması 

2 Gereken H emm. (m ) 629,5 853 1.073,5 1.095 3.651 

(Çerpı) Hanım. Birim 

fF"iyatı (m
2 başına) 400.000 n. 400.000 TL 400.000 TL 400.000 TL 400,000 TL 

Alm. Top. Tut. 251.800.000 341.200,000 429.400.000 438,000.000 1.460.400,000 

'3. DİŞBUDAK KAPLAnA 

HllllftiAODE:Sİ (m
2
} 

latenen Dönem (3709/4) (5111/4) (4865/4) (Veri) (Veri) 

Sonu Sto~u 927,25 1~ 277' 75 ı. 216,75 ı. 300 1.300 

(Artı} Hammadde 

Kullanımı 3!083 3!709 5.111 4.865 16.768 

Gerekli Hammadde 

Toplamı 4. oıo, 25 4.986,75 6, 327' 25 6.165 18.068 



ı. 

(Eksi} D. Başı 

H emm. Sto~u 

S atınalınması 

Gereken H anmadda 

(m2) 

(Çarp ı} H amm. 

Birim Fiyatı 
2 

(m ,. başına) 

.. )60~ 

gç a~lık 2, Uç a~lılc 3. 

(Veri) 

800 9~7.25 

3. 210,25 4.059,50 

200,000 TL 200.000 TL 

Toplam 
Oç c:z:l ık 4. Uç a~lık (Yıllık) 

1.277.75 ı. 216.25 800 

5.049,50 4.948,75 17.269 

200.000 TL 2oo. ooo TL 200.000Tt. 

Alm.Top;Tut.•.642~ösö~oöö 8ıı.goo~ooo ı.oo9;9oo.ooo 989.7so.ooo 3.453~-60o~öoo 

4. 18 mm SUNTilLAm 

HAnlll AODES 1 (m 2} 

istenen Dönem (2.955/4) 

Sonu Sto~u 

(Artı) Hanım. 

Kullanımı 

Gerekli Hamm. 

738,75 

2.494 

Toplanı 3. 232,7 5 

(Ekei) D. Başı (Veri) 

H amm. Stotju 700 -. 

S atınalınmasi -. 

Gereken H aıımad-
2 

de: (m) 2.532,75 

(çarpı) H amı. 

Birim !fiyatı 

(m
2 başına) 400.000_TL 

(4.056/4) 

2.955 

3.969 

738,75 

3. 230,25 

400,000 TL 

(3. 755/4) (Veri) (Veri) 

938,75 ı.ooo 1.ooo 

'4.056 3,755 13.260 

4.994,75 4. 755 14.260 

H014 938,75 700 

3.980,75 3.816,25 13.560 

400,000 TL 400,000 TL 400, OOOTL 

Alm.Top.Tut.1.013.100.000 1.292.100,000 1.592.300.000 1.526.500.000 5.424.000.000 

Trjm Hammadde TUrleri Alımlarının 

Toplam Tutarı (Ceviz_,_ Kontratabla, 

Dişbudak Kaplama, 18 mm. Sunta-

lam) 1.918,800,000 2,460,350.000 3,050,650.000 2.973.000.000 10.402.800,000 

T ffiL0-8- HAmmADDE SATINPUilA VE STOK BUTÇESİ 



4. Direkt İşçilik BOtçesi 

Direkt işçilik bütçesi, hammadde kull<ınım bUtçesi ıte hammadde satınalma . . 
.bOtçeeiyle benzer bir biçimde düzenlenir. Aralarındaki farki direkt işçilikların 

eatınalınmaması ve stoklanamamaeıdır. 

Direkt işçilik blltçesinin hazırlanabilmesi için, ana (esas) üretim btilOmla

rince gereksinim duyulan soranin miktarı ile, bu uratim bölümlerinde tidenmekte o

lan Ocretlerin bilinmesi gerekir. 

Oretim yöneticisi ya da mUhendisleri ya da planlema bölUmü, her orun turon

den bir adet Uratmek için, her bölümde ne kadar sOreye gereksinim duyuldu~unu, za

man ve herekat analizlerine dayanarak belirlerler. Bu bilgilerden harete'le uratim 

bOtçesince gerekli görolan toplam direkt işçilik saatleri belirlenir. Her bölOme 

ilişkin bDtçalanmiş direkt işçilik saat miktarları ile, bölOmlere ilişkin saat Uc

retleri çarpıldı~ında, direkt işçilik maliyet girdisi belirlenmiş olur (162). 

Tabla hattı içinı ı. Uç aylık direkt işçilik maliyeti şöyle hesaplanıra 

ı. Oç aylık dönemda gereksinim duyulan oretim süresil (1. Uç aylık dönemde 

tahmini Uratim miktarı X OrUn birimi (adet) başına kullanılan direkt işçilik saa

ti) 

orta trıasası içini (1104 l:det X 0,15 o.i.s.) ~ ı65,6 D.t.s. 

Yer Doıabı içini (952 Adet X 0,20 o.t.s.) : 190,4 o.t.s. olarak belirle

nir. İki Urün için tabla hattında kullanılan işçilik saatleri toplamı (165,6 + 
ı90,4) = 356 D.i.s. 1dir. Tabla hattında, bölUmsel::direkt işçilik ücreti 1.000.000 

Tl oldu~ltla giSre1 bunların çarpımı (356 o.t.s. X 1.000.000 Tl)_:_ 356.000.000 TL, 

tabla hattının ı. üç aylık döneminde tahimini direkt işçilik maliyetini oluştur

maktadır. 

Yukarıda, ı. Oç aylık dönemde, tabla hattı için hesaplanan direkt işçilik 

maliyetleri tutarı, d1aer Uç aylık dönemler için de aynı sistematik çarçevesinde 

hesaplanabilir. 

(A)mobilya imalat işletmesi için Uçar aylık dönemler için hesaplan8n direkt 

işçilik maliyatleri aş aQıda (TABL0-9) 'da görUlmektadir. 

(162) OsTON, Yönetim ••••• , s. 122-125. 
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(A) moalL\'A 1mPLAT işLETmEsiNİN Uç A\'LIK DöuEmLt:R iTiBARI İLE 

BUTÇELENmlş DiREKT İŞÇiLiKLERİ (BUTÇE \'ILI-1994) 

!,Gerekli Uratim ı. Use a:ı:lık 
flliktarı (Adet) 
Orta maaası 1.104 
Yer Dolabı 952 

2.Uretim İçin Gerekli 
o.ı.s. miktarı 
(Adet başına) 
TABLA HATTI 
Orta fllaeası(O,l5) 
Yer Dolabı(o, 20) 
Tabla Hattı 
D.t.s. Toplenıı 

fllONT AJ- MIB Jt. AJ 
HATTI 
orta masası(O,Ol5) 
Yer Dolebı(0,20) 
fllontej-Ambalaj 
Hattı D.i.s. Top. 

3.Uretimin Direkt 
İşçilik fllaliyetl 
TABlA HATTI 
O. 1 .s. Toplamı 
(Çerpı) BölUmeel 

165,6 
19014 

356 

165,6 
19~14 

356 

356 

2. Oı;c a:ı:lık 

1.354 
ı.ıı8 

203,1 
225 16 

428 17 

203,1 
225 1 6 

42817 

428,7 

3. Oç a:ı:lık 

1.875 
1.548 

281,25 
309 1 6 

590185 

281,25 
30916 

590185 

590,85 

Ucret 1. 000. OOOTL 1. 000. OOOTL 1, 000. OOOTL 
Tabla Hattı 0,1.-
fllaliyeti (TL) 356, ooo. ooo 428, rıoo. ~oo ''J!90,aso. ooo 

fllONT AJ- MIB J.V... AJ 
HATII 
o.t .s. Toplaını 
(Çarpı) BölUmsel 

356 428,7 590,85 

4. Oç e:ı:lık 

1.843 
1.433 

276,45 
28616 

563,05 

276,45 
28616 

563,05 

563,05 

Top! em 
(\'ıllık) 

6,176 
5.061 

926,4 
1.0121 2 

1.938,6 

926,4 
1.012.2 

1.93816 

..... 
ı.ooo.oooTL ı.ooo.oooTL 

. . ...... . 
563.050.000 1.938,600.000 

563,05 1.938,6 

Ucret ı.ooo.oooTL 1.ooo.oooTL ı.ooo.oooTL ı.ooo.oooTL ı.ooo~ooOTL 
montaj-Ambalaj 

Hattı D.i. 
maliyeti (TL) 356,000,000 428.700,000 590,850.000 563.050.000 1,938~600,000 

Direkt İşçilik 
tnaliyetıeri Top. 
(Tabla Hattı + 
montaj-Ambalaj 
Hattı) (TL) 721.000,000 857,400.000 1.181.700.000 1.126,100.000 3.877,200,000 

TABL0-9-DİREKT İŞÇİLİK BUTÇESİ 
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5. Genel Uratim Giderleri Bütçesi 

Genel üretim giderleri bütçesi, (TABL0-10) 1da görüldü~ü gibi Uç aylık 

dönemlar itibariyle düzenlenmiştir. 

Genel Uratim giderleri, bölümlerde kullanılan Ldi:rekt işçilik saatlerine gö

re yOklenmiştir. Har bölüm yöneticisi, kendi bölümünde meydana gelecek giderlerdan 

sorumlu olmalıdır. Har bölüme da~ıtım yoluyla gelen giderler, bölüm yöneticilari

nin do~rudan sorumlu oldu~u giderlerden ayrı gösterilmelidir. E~er ayrı gösteri!• 

mezae, başka bölOmlerin başarısızlı~ı ya da başarısı, di~er bölümlerde meydana gel

miş gibi gözükecektir. Bu da yöneticilerin başarılarının objektif ölçülerde de~er

lendirilmeei ilkesine ters düşmektedir. 

Genel üretim giderleri bütçesi hazırlanırken şu formülden yararlanılırJ 

Bütçelenen tutarın 
Tek tek yıllık bütçe gid. X Danem D.i.s. mik. 

dönemlere da~ılımı =. -:-----~~~~---:------------
Yıllık D.i .s. Miktar~ 

G.O.c. Yükleme Oranı : Yıllık G.O.c. Toplamı 

Bölümeel D.t.s. miktarı Toplamı 

Yukarıda sundu~umuz veriler gözönüne alınarak düzenlenen tahmini bütçelere 

dayanarak, tahmini maliyet tablosu düzenleyebiliriz. Bu tablonun düzenlenma amacı, 

ürün maliyetinin hangi maliyet unsurlarından oluştu~unu ve tahmini birim maliyet

lerinin belirlenmesi oluşturur. Buraya kader düzenledi~imiz bütçelerden yararlana

rak hazırlanan genel üretim giderleri bütçesi, (TABL0-10) 1da görülmektedir. 

Daha sonra da bu bütçelere dayanerak (TABL0-11) 1deki maliyet tablosunu dü

zenleyece~iz. 

(A) MOBiLYA iMALAT İŞLETmESİNİN Uç AYLlK DÖNEMLER iTiBARİ İLE 

BUTÇELENMİŞ c.O.G. (BOTÇE YILI-1994) 

- GİDER TURLERİ ı. Qç aylık 2. Uc aylık 3. üç aylık 4. üc aylık Toplam(Yıllık) 

Endirekt işçilik llo.2oo.ooo 127.6oo.ooo 174.ooo.ooo l68.2oo.ooo 58o.ooo.ooo 

Endirekt malzeme 304.000.000 352.000.000 480.000.000 464.000.000 1.600.000.000 

Enerji Giderleri 

Amort. Giderleri 

Sigorta Giderleri 

Kira Giderleri 

Yakıt Giderleri 

Oi~r Giderler 

73.666.800 

30.000.000 

15.000.000 

30.000. 000 

4.soo.ooo 

36.07l.SOO 

603. 438. 300 

85.298.400 116.316.000 112.438.800 387.720.000 

30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000 

ıs. ooo.ooo ıs.ooo.ooo ıs.ooo.ooo 60.000.000 

30. ooo. 000 30. ooo. 000 30.000.000 120. ooo. 000 

4. soo. 000 4. soo. 000 4. 500.000 ıe.ooo.ooo 

~6. 071. soo 36.071. soo 36.071.SOO 144. 286.000 

680.469.900 BB5.887.SOO 860.210.300 3.030.006.000 
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• • 
TABLA HATTI IIIONTAl-Af!IBALAJ HATTI ·mPL Ml 

BölUmsal O.l.s. Toplanı 
Da~ıtıl an G.O.G. 

(o.t.s. Başını::: 781.493,34 

c.O.c Yüklema Orenı 

TABL0-10-c.O.c. B0TÇES1 

ı. 938,6 

ı. 515.003.000 

781.493,34 

1.938,6 

1.515.003.000 

781.493,34 

3. 877' 2 

3.030.006.000 

781.493,34 

(A) IIIOBİLYA İfiiPlAT İŞLETMESİ mALİYET TI\BLOSU 

(BOTÇE YILI-1994) 

ı.:.otREKT HAM. ·----...;O::..R;.:.T.:.;A...::fii~I'S=AS::.::I:...-____ -----.!.:YE:::.R.:...::.D:::.:OL::.!PEJ~I ___ _ 

Birim Birim 

lllalivet llliktar Ayrıntı Toplan lllaliyet Miktar .frtrıntı Toplam 

Ceviz K. (m1 600.000X 0,017=10. 200 · 

Kontratebla(m
2

) 400.000X 0,57~230.000 
Dişbudak J<,(m2

) 200.000X 1,24 =248,000 

S uıtalam (m2) 

lİ-DiREKT tşçtLtK 

Tabla Hattı 

D.t.s. ı.ooo.ooox o,ı5 :15o.ooo 

montaj-Ambalaj 

488.200 

-
200. OOOX 1, B 360.000 

400.000X 2,62 -1.048.000 

1.408.000 

ı.ooo.ooox o,20: 20o.ooo 

.. 

ı. ooo. ooox o' 20 = 200.000 Hattı o.ı.s.ı.ooo.ooox o,ı5 -J.5o.ooo 

Top. D.t. Cid. . .300. 000 400.000 

nı-c.O.c. 

Tabla Hattı 

D.l.s. 781.493,34X 0,15 = 117.224 

montaj-Ambalaj 

Hattı 

7Bl.493,34X 0,20= 156.299 

D.t.s. 7Bl.493,34X o,15 = 117.224 7Bl.493,34X 0,20 = 156.299 

Top. G.O.G. 234.448 312.598 

TOPUW BİP.İftl {ADET) 0RETlm 

fll ll. İ\' E Tl {D.H .G.+D.İ .c.-+G .U .G.) ı. 022.648 2.}20.598 

T ABL0-11-TFtilnİNİ BİRİM ORETim tnll.İYET TABLOSU 
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II- MOBiLYA imALAT İŞLETmELERİNDE SAPmA ANALİZLERi 

A- Genel Olarak Sapma Analizi 

Hazırlanan bütçeların fiili sonuçlarla karşılaştırıldı~ında ortaya çıkan 

farkların analizine "sapma analizi" denir. BOtçe analizleri öncelikle, bütçelanmiş 

maliyatıerin fiili maliyetlerden sapmalarını hesaplayarak başlar (163). 

Mobilya imalat işletmelerinde faaliyet sonuçlarının de~erlenmesi için, fii

li sonuçların, belirli esaslara göre saptenm1t ölçOtlerle karşılaştırılmıışı gere

kir. Bu tilme ve de~erleme, çeşitli biçimde olabilir. Bu amaçla geliştirilmiş özel 

analiz tekni~!ne, işletme literatürOnda "scpma analizi" denilir. Sapma analizi, 

genelde bOtçelenen (tahmini) faaliyetle gerçekleşen fiili sonuçlar arasındaki fark

tır. Dolayısıyla fiili sonuçların bütçelananden farklı ayrıntılarına inilarak ve o~ 

lanaklar ölçüsünde nedenlerine ışık tutarak, s2ptama ve yorumlama tekni~i olarak i

fade edilir.(l64). 

Maliyet analizinde, sapma analizil genelde direkt hammadde, direkt işçilik 

va genel Oretim giderleri olmak Ozere üç alt başlık altında ele alınır. 

ı. Direkt Haımıadde Sapma Analizi 

tiili direkt hammadde giderleri ile bütçelenen (tahmin edilen) hammadde 

ve malzeme giderleri arasındaki fark, direkt hammadde sapmasını verir (165). 

Direkt hammadde giderlerinde sapma, ya hammadde için ödenen fiili fiyatlar

la, önceden direkt hammadde için bütçelenen fiyat faklılı~ırdan, ya da kullanılan 

toplam fiili direkt hammadde miktarı ile ürünün üretilmesi için bDtçelenan miktar 

arasındaki farklılıktan ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle direkt hammadde sapmalarıı 

fiyat ve ·miktar sapması olarak ikiye ayrılır. 

e) Eiyat Scpması 

Satınalmanın etkinli~i, belirli miktardaki bir hammadde için ödenen 

tutarın, satınalınan bi.ı hammadde miktarına yüklenmesi gereken bütçelanmiş (tahmi

ni) tutarın tamamı ile karşılaştırılması sonucunda ölçülür. Başka bir dey~şle, bir 

direkt hammadde için ödenen fiili fiyatın, o hammaddenin bütçede öngörülen fiyatın

dan rarklı olması nedeniyle c;ırtaya çıkan sapmaya • fiyat sepması• denir (166). 

Direkt hallilladda fiyat sapması ş u şekilde formüle edilebilira 

(163) Veyis Naci T ANIŞ, "Standart Maliyet Sistemi ve Batçe ilişkisi", Uygulamalı 

mevzuat Dergisi, s. 22, Y. 2, (Eylül 1991), e. 12. 

(164) PEKER, s. 667. 

(165) ÇETİNER, s. 274-275. 

(166) UsTUN, Yönetim ••••• , s. 157. 

------------------------------------------------------------
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Birim Başına 

Tahmini (standart) 

\ Satınalınan 
lfiya~XiFiili Miktar 

tiili fiyat, bütçelanmiş fiyattan büyükas olunsuz sapma, kUçükse olunlu 

sapma söz konusudur. 

tiyat sapmasının nedenleri çeşitlidir. Hammaddenin cari piyasa fiyatının 

deQişmesi, alış giderlerinin deQişmesi, satınalma görevlilarinin davranışları, en 

uygun alpariş miktarınından az alınması, standarttın tesbitindeki kaliteden farklı 

kalitede hemmadde alımı yapılması, bu sapmanın başlıca nedenlerini oluşturur (167). 

b) Miktar S apması 

Bir harnmadenen Uratiminde kullanılan fiili miktarının, elde edilen üre

tim için kullanılması öngörülmüş (bütçelenmiş) miktarından farklı bulunması nede

niyle meydana gelen scpmeye "miktar sapması" ya da "kullanım sapması" adı vari

lir (168). 

Direkt hammadde miktar sapması ş u şekilde formüle edilebilira 

Direkt Hammadde {ruu Kullanım Tahmini Kullanı:\ Birim Başına 
Iliktar Sapması =\.:iktarı Miktarı ..Jx Tahmini (standart) 

tiyat 

tiili kullanım miktarı, bütçelanmiş kullanım miktarından büyükes olumsuz 

sapma, küçüksa olumlu sapma söz konusudur. 

tiyat sapmasından hammadde satınalma bölümü, miktar sapmasından da, Uratim 

böliJmtı sorunlu tutulmalıdır. 

Direkt hammadde miktar sapmasının çeşitli nedenleri vardır. Kullanılan di

rekt hammaddenin kalite bozullu~u nedeniyle Uratirnda meydana gelen kayıplar, Ure

timde kalifiye eleman çalıştırılmaması, fire ve artık maddeler, bozulma ve kaybol

malar bu sapmaların başlıca nedenlerini oluşturur. 

2. Direkt İşçilik Sapma Analizi 

~iili direkt işçilik Giderleri tutarı ile bütçelanmiş direkt işçilik 

giderleri tutarı arasındaki rark, direkt işçilik sapmasını verir. Bu sapmanın ne

deni, ya saat başı ödenen fiili Ucretin, bütçelanmiş Ucratten farklı bulunmasın

dan, ya da üretimde harcanan fiili direkt işçilik süresinin aynı Uratim için ön

görülmüş direkt işçilik süresine eşit olmamasından ileri gelebilir. Bu nedenle 

direkt işçilik sapmaları sOra (etkenlik) sapması ve ücret (fiyat) sapması olmak 

üzere ikiye ayrılırlar. 

(16r/) ÇETİNER, s. 275. 

(168) UsTON, Yönetim ••••• , s. ısa. 
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e) S tire (t:tkanlik) S apması 

Direkt işçilik süre (etkenlik) eepması, çalışılan fiili direkt işçilik 

seat miktarı ila gerekli tahmini (bütçelenmiş) direkt işçilik seat mikterlerı a

rasındaki farkın, saat başına tahmini ücret tutarı ile çe'~"pılmesı sonucu bulunan 

farktır ve formOlU eşe~ıdaki gibidir. 

Direkt İfçilik (fiili Gerekli Tehmi~ Tahmini Ocret 

Süre (Etkenlik) sapması =~t.s. • İşçilik Saeti~X iuterı 

fiili sürenin, tahmini sOreden fazla olması durumunda olumsuz S'Pme, ez ol• 

ması durlliltılda isa oluıılu aepme sözkonusudur. 

SOrs sapmasıf çeşitli nedenlerle boş işçiliklerin orteye çıkması, iş tanım

lerının iyi yapılmamış olması, işçilerin şahsi ihtiyaçlerını gidermek üzere orati• 

me ara vermeleri gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. 

b) Ocret (f"iyet) Sapması 

Direkt işçilik ücret (fiyat) sapmasıı direkt işçilik fiili saat ücreti 

ile tahmini seet ücreti erasındaki farktır va şöyle hesaplanıra 

Direkt İşçilik {rıtıi Saat Tahmini Sa~ Çelışılan 
Ocret (tiyet) Sapması = ~creti - Ocretı ~X fiili D.t.s. 

Fiili saat ücretinin tahmini saat ücretindan büyük olması halinda olumsuz 

sapma, kOçük olması helinde ise olumlu sapma sözkonusudur. 

Ocret (fiyat) sapmasının çeşitli nedenleri vardır. Toplu sllzleşnieler nede• · 

niyle ücretlerdaki ertıtlar, üretimde kalifiye olmeyan ves~fsız işçi çalıştırıl

ması, fazla çelışma primleri bu sapmanın başlıca nedenlarini oluşturur (169). 

3. Genel Uratim Giderleri Sapma Analizi· 

Bir işletmasinin belirli bir dönem içerisindeki ·fiili genel UreUm gider

leri ile aynı dönemda o işletmede üretim maliyetlerine yüklenmiş tehmini genel ura

tim giderleri erasındaki fark, "toplam genel Uratim giderleri sepması" elerak eel

landırılır (170). 

Toplam Uratim giderleri s~ıiıalerı ikili sapma ya da üçlü sapma analizi me

todları ila yapılabilmektedir. İkili ya da üçlü sapma toplamı, fiili ve bütçele

nan genel üretim giderleri arasındaki rarka eşittir. İkili sapma analiz metodunda, 

genel üretim giderleri sapmalar ıf H areama (btıtçe) ve kf:llasi te (boş kapasite) s~-

(169) ÇETi NER, s. 278. 

(1 70) Kamil BU YUKmiRZA, Yönetim nıutıasebesi, IV. B. (Ank<:r as Gazi Universitesi İk

tisadi vo İdari Dilimler ırakiJltesi Yayınları, Noa35, 1985), s. 284. 
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ması olmak Ozere ikiye ayrılır. Oçlü sapma analiz metodunda ise, genel Uratim gi

derleri sapmalarıJ Kapasite (boş kapasite), harcama (bütçe) ve verim (etkenlik) 

sapması olmakOzere Uçe ayrılmaktadır (171). 

Çalışmamızda UçlO sapma analizi incelenecek ve uygulanacaktır. 

a) K ep asi te (Beş Kap asi ta) S apması 

~iili maliyet hacminin, genel üretim giderleri yOklema oranının hesap

lanmaaında kullanılan faaliyet hacminden (bOtçelenmiş . faaliyet h acminden) farklı 

olması halinde ortaya çıkar. Bu sapmanın de~işken genel uratim giderleri ila ilgi• 

ai yoktur. Orun maliyetine yOklenmamiş ya da fazladan yOklanmiş sabit genel Uratim 

giderleri tutarını gösteren bir sapmadır va ştiyle bulunur (17~ı 

Kapasite (Boş Kapasite) {tmmini SOreye Göre OrUnlara ~Oklen~ 
Sapması _ ~zeltilmiş G.O.G. -Tahmini G.O.c. ~ 

b) H areama (Bütçe) S apması 

tiili genel []retim giderlerinin, fiili faaliyet hacmi için düzeltilmiş 

(bütçelenmiş) genel Uratim giderlerinden farklı olması nedeniyle ortaya çıkan sap• 

maya denir ve şöyle bullllurl 

Harcama {nıli Genel 

(BUtçe) Sapması = ~etim Giderleri -
lf'iili Süreye ' 
Göre Düzeltilmiş G.O.~ 

Bu sapma, bütçelarden eksik ya da fazla harcama yapılması nedeniyle ortaya 

çıkar. Bu sapma, herbir gider kalemi için ayrı ayrı hesaplanmalı.dır. tiili genel 

Uratim giderleri, fiili faaliyet hacmi için bOtçelenmiş (düzeltilmiş) genel Ura

tim giderlerindan bOyOksa sapma olumsuz, kOçOksa olumludur. 

c) Verim (Etkenlik) Sapması 

Verim sapmasıJ fiili faaliyet hacmine (süreye) göre düzeltilmiş genel o
retim giderleri erasındaki farktır. Verim sapması, faaliyet hacmindeki de~işmela

rin genel Uratim giderleri üzerindeki etkisini gösterir ve aşa~ıdaki gibi bulunura 

Verim (Etkenlik) elfiili faaliyet Hacmine 

S~ması = Göre Düzeltilmiş Genel 

Uratim Giderleri 

Tahmini :o~ral8iyet ) 
.. Hacmine Q 

Düzeltilmiş G.O.G. 

Sapmalara ilişkin muhasebe kayıtları, önceki konularda açıklandı~ından bu 

kısımda bu kayıtlara yer verilmemiştir. Ancak, sapmalara ilişkin verece~imiz se-

(171) AL TUC, e. 221-223. 

(172) ÇETİNER, s. 284. 
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yısal örnekte muhasebe kayıtlarına yer verilecektir. 

e- mobilya imalat İşletmelerinde lllaliyet Sapmaları ve Sapmaların He·saplanması 

mobilya imalat işletmelerinde, hazırlanan bütçeler (planlar) aracılı~ı ile 

tahmini maliyetler izlenebilir. Dönem sonunda ise, işletmenin faaliyet sonuçları

nın de(;jerlenmesi için, oluşan fiili maliyetler, bOtçeler ile karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan rarklar, mobilya imalat işletmelerinde, faa

liyet sOreci içerisindeki sapmaları oluşturur. Ortaya çıkan bu sapmaların ayrıntı

larına inilarak ve olanaklar ölçllsünde nedenlerine ışık tutarak yapılan saptema 

ve yorumlama tekni~i ise sapma analizidir. 

Sapma analizleri mobilya imalat işletmelerinde yapılan maliyet tahminleri

nin ne dereceye kadar gerçekleşti(;jini ve sapmalar varsa nadenle·rini araştırdı~ı ve, 

maliyet tasarrufu sa(;jledı(;jı için, kısaca maliyatıerin kontrol edilmesine olanak 

verdi(;jinden oldukça yararlı, yararlı oldu(;lu kadar da gereklidir. Ancak harcanacak 

- eme(;je ve Ureticilerin harcayacakları zamanlarına de(;jer sonuçlar vermelidir. 

Bu kısımda, buraya dek anletmaya çalıştı(;jımız sapma analizini sayısal bir 

örnek yardımı ile açıkhmaya çalışaca(;jız •. 

S AYlS A.. ÖRNEKa 

Bundan önceki kısımda bütçelema ile yapılan maliyet tahminlerinin, bu bö

lUmde de geçerli oldu~unu kabul edelim. 

ı. üç aylık dönemde gerçekleşen fiili maliyatıerin de aşa(;jıdaki gibi ger

çekleşti(;jini kabul edelim. 

a- ı. üç aylık dönemde, 1.150 adet orta masasıı ı. 000 adet de' yer dolabı 

olmak Ozere toplam 2.150 adet mobilya Oretilmiştir. 
3 2 

b- Bu mobilyaların oretimi için 25 m ceviz kereste, 700 m kontratabla, 
2 . 2 

3. 250 m dişbudak kaplana ve 2. 650 m 18 mm suntalam kullanılmıştır. Ceviz keres-

tenin m
3•o 700.000 TL 1den, kontratablanan m21 si 450.000 TL•den, dişbudak kaplama

nın m
2
•si 250.000 TL 1den ve 18 mm suntalarnın m21si ise 500.000 TL 1den satın alın-

mıştır. 

c--Bu mobilyaların Oretimi için, tabla hattında 405, montaj-ambalaj hattın

da da 405 direkt işçilik saati kullanılmış tır. Tabla hattında, direkt işçilik b&

şına ı.ooo.ooo TL, montaj-ambalaş Hattında ise, direkt işçilik saati başına 

ı. 000.000 TL ödenmiştir. 

d• ı. üç aylık dönemde gerçekleşen genel Uratim giderleri ise şöyledira 

- Endirekt işçilik Giderleri 1 125.500.000 

- Endirekt lllalzeme Giderleri ı 310.000.000 

- Enerji Giderleri ı 63. ooo. 000 
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- Amortisıııan ~iderleri 1 30.000.000 

- Sigorta Giderleri 1 15. ooo. 000 

- Kira Giderleri 1 30.000.000 

- Yakıt Giderleri 1 4. ooo.ooo 
- Oi~er Giderler 1 30.000.000 

Toplam Genel Uratim Giderleri& 607.500.000 

ı. Direkt Hemmadde Giderlerine hiskin Sapma Analizi 

l!lobilya imalat işletmelerinde direkt hanmadde gider eepmaları, deha tin

cede belirtti~imiz gibi, miktar va fiyat sapması olmak Uzare ikiye ayrılır. 

Bilindi~i gibi, mobilya Uratiminde temel hemmadde olarak Bhşep, yani a~aç 

ve a~aç UrOnleri kUllanılmaktadır. AQeç va a~aç UrOnlerininı oldukça yOksak fire 

oranına (%15 va daha fazla) s2hip olması, Uratim soresince hatBlı (kOçOk boyutlar

da kesim v. b.) işleme tabi tutulması durumunda tekrardan haımıadde olarak kullanıl .. 

masının kolay olmaması, kalite bozuklu~u gibi nedenlerle, mobilya imalat işletme

lerinde direkt harnmadda miktar sepmaları meydana gelebilmektedir. Ayrıca genel fi• 

yatler saviyesinde oluşen fiyat artışlarının oldukça yUksak eeyretti~i Ulkemizde, 

hemmadde fiyatlarının sürekli olarak artış gtistermasi, hammadde fiyat ecpmalerına 

neden olmaktadır. 

Şimdi, tinceki kısımda yaptıQımız bUtçelere ve fiili verilere göre bu sap

maları haaeplayelım. 

a) H ammadde miktar S apması 

Qrne~imiza ilişkin fiili ve tahmini gerekli kullanım miktarları, her 

dört hemmadde için ayrı ayrı, aşa~ıda gHrolmaktedirı 

Hammadde 

Ttı ro 

Ceviz Kereste 

Kontretabla 

Dişbudak Kaplama 

18 mm Suıtelam 

!Fiili Kullanım 

miktarı 

3 
25 m 

700 m2 

2 
3. 250 m 

2 
2.650 m 

Tahmini Gerekli 

Illi k tar 

.. tilasa a 1.150 X 0,017 = 19,55 

- lllasa a 1.150 X 0,575 = ·661,25 

.. lllasa ı 1.150 X 1,24 = 1.426,00 · 

- Oolcpa ı.ooo x ı ,e = ı. soo,oo 
. 3.226,00 

- Dolapı 1.000 X 2,62 ""'"2.620,00 
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miktarları tablo şeklinde şöyle düzenleyebilirizı 

H ammadda lfiili Kullanım Tahmini Kull. S ~ma T ehmini Hammadde Mikter 

Türü Miktar;!, Miktarı Bir im lfil! atı S2eması 

Ceviz Kereete 25 
3 

(-) 19,55 m 
3 

5,45 X m 600.000 TL - 3. 270.000 - -
Kontratabla 700 m 2 (-) 661,25 

2 = 38,75 X m 400.000 TL 15.500.000 -
Dişbudak Keplema 3. 250 m 

2 
(-) 3. 226 

2 
X m = 24 200.000 TL 4.800.000 

1 e mm s ısıtal am 2. 650 m 
2 

( ·) 2. 620 
2 = 30 X 400.000 TL: 12.000.000 m 

Toplam Hammadde Miktar S apması (35. 570. 000) 

OllJIISUZ 

Yukarıda görUldü~ü gibi, toplam hammadde sapması 35.570.000 TL ollJIIsuz ola

rak gerçeklaşmiotir. Burada kontratabla ve dişbudak kaplama ve 18 mm suntalam ham

maddelerinin yüksek fiili kullanım miktarları yanında önemsiz tutarda s~ma mey

dana gelmiştir. Oysa ceviz karaatasindaki sapma tutar ol~rak oldukça önemli düzey

de oluşmuştur. Bu nedenle, işletma yöneticileri, dikkatlerini bu yöne çavirmali

dirler. 

b) H ammadde Irivet S apması 

Hammadde fiyat sepması, fiili fiyatla tahmini fiyat arasındaki farkın 

fiili kullanım miktarıyla çarpımına eşittir. 

Aşa~ıda, har hammadde türü için ayrı ayrı hasaplanan hammadde fiyat sapma

sı görülmektedir. 

Birim Başına Birim Başına Hammadde 

Hammadde fiili fiyat Tahmin! riyat lfiili Miktar tiyat 
3 2 3 2 Türü (m -m LTL} (m -m LTL} tiili Miktar seeması 

ceviz Kareata (700.000 600.000) X 25 m 
3 

2.500.000 -
Kontratabla (450.000 400.000) X 700 m 

2 
35.000.000 - -

Dişbudak Kaplama (250.000 200. 000) X 3.250 
2 

162. soo. 000 - m 

18 mm Suntalam (500.000 400. 000) X 2.650 
2 

265. ooo. 000 - m 

Toplam Hemmadde ınyat S apması (465.000.000) 

Olumsuz 

Yukarıda görüldü~il gibi, hammadde fiyat sapması, 465.000.000 TL ollJIIsuz o

larak gerçekleşmiştir. H<:ımmadde fiyat sepmasının nedenini, hammadde fiyat artışla

rındaki yükselmeler oluşturmuştur. Oldukça yüksak sayılan bu ollJIIsuz sapma nedeniy

le, yöneticiler bütçeleri yaparken fiyat artışlarına gerekli dikkatlarini yönelt-
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malidir ler. 

Bu iki sapmaya ilişkin yevmiye kayıtlarını şöyle dOşebiliriza 

-------------------------- ... / ... ; .... --------------------------
712- DiREKT İLK mroDE VE mll.ZErılE iFhAT fl'flKI HS. 

- Ceviz Kereste 

- Kontratabla 

- Dişbudak Kaplama 

.. 18 mm S uııtalam 

2.500.000 

35.000.000 

162. soo. 000 

265.000.000 

329• DltER TiCARi BORÇLAR HS. 

465.000.000 

465.000.000 

----------------- ... / ... / .... ------------------
713- DiREKT İLK MADDE VE ftlll.ZEfılE mİKTAR IFARKI HS. 35.570.000 

- Ceviz Kereste 

- Kontratabla 

- Dişbudak Kaplema 

3.270.000 

15.500.000 

4.800.000 

- 18 mm Suntalam 12.000.000 

?lo- DiREKT İLK MADDE VE mALZo GİD. HS. 

- Ceviz Kereste 

- Kontratabla 

- Dişbudak Kaplama 

- 18 mn Suntalam 

3. 270.000 

1s.soo.ooo 

4.800.000 

12.000.000 

.· 35. 570. 000 

Yukarıdaki fiyat sapması ile ilgili kayıt, hammaddenin alınl.şı sırasında, 

miktar sapması ile ilgili kayıt da oretim tutarı!. rapor edildikten sonra yep ılır. 

2. Direkt tseilik Sapma llnalizi 

Direkt işçilik sapmaları, Ocret va sOra sapması.olarek ikiye ayrılır. 

e) SOra Sqıması 

sora ya da etkenlik sapması, çalışılan fiili direkt işçilik seat mik

tarı ile gerekli tahmini direkt işçilik miktarı arasındaki farkın, saat başına.tBh

mini Ue çarpılması sonucu bulunur. 

örna~mizde saat başına tahmini Dcratı tabla hattı için ı.ooo.ooo, montaj

ambalaj hattı için l.ooo.oooTL.' dir.Her bölUm için gerekli tahmini direkt işçilik 

m!ktarı şu şekilde hesapl1<1J1abilira 

Tabla hattında birim beşına kullanılan tahmini direkt işçilik saat mlktarıa

rı_ı masa için 0,15 D.t.s. ı dolap için 0,20 o.t.s.• dir. montaj-ambalaj bölUmilnde 

iseı masa icin 0,15 o.i.s. J dolap için 0,20 D.t.s.• dir.Bu verilere göreı 
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Tabla hattı için gerekli tahmini direkt işçilik miktarıı 

masa için ı (1.150 X 0,15) = 172,5 D.t.s., 

Dolap için 1 (1.000 X 0,20) 200 D.i.s. olmak üzere toplam 372,5 D.1.S. 1dir. 

Montaj-ambalaj hattı için gerekli tahmini direkt işçilik miktarıı 

tnaaa için 1 (1.150 X 0,15) _ 172,5 D.t.s., 

Dolap için 1 (1.000 X 0,20) _ 200 D.t.s. olmak üzere toplam 372,5 o.t.s.•dir. 

Şimdi.·de her iki bölüme ilişkin direkt işçilik süre sapmasını:.ayrı ayrı he

saplayarak tabloda şu şekilde gösterebilirizi 

IF"iili Kullanılan Ge·rekli Tahmini Sapma Tahmini 

.:ı:ı;G.:,id:;e::.:r:....:.:.m:.::::e:.;;.r~k.::,eZ::.::i:___ o.ı.s. Miktarı D.i.s. miktarı mik.· Ucret 

Sepma 

Tutarı 

Tabla H. 

montaj-Ambalaj H. 

405 

405 

372,5 

372,5 

= 32,5 Xl.ooo.ooo = (32.5oo.ooo) 

= 32,5 Xl.ooo.ooo = (32.50o.ooo) 

Toplam Ôirakt İşçilik Süre S epması (65. ooo. 000) 

Olumsuz 

~ukarıda görüldü~ü gibi, tabla hattında 32.500.000 TL olumsuz sapma, man~ 

taj-ambalaj hattında de yine 32.500.000 TL 1lik olumsuz sapma olmuştur. Böylece top

lam 65.000.000 TL 1lik olunsuz direkt işçilik süre sapması oluşmuştur. işletme yöne

ticileri, dikkatlerini bu yöne çevirerek, oluşan bu olumsuz sapmanın nedenlerini 

araştırarak gerekli düzeltici önlemleri almalıdırlar. 

b) O c ret S apması 

Direkt işçilik ücret sepması, fiili direkt işçilik saat ücreti ile tahmi

ni direkt işçilik saat ücreti arasındaki farkın, fiili direkt işçilik saatleri ile 

çarpılması sonucu bulunan farktır. 

Her iki bölüm için direkt işçilik ücret eapmesı, aşa~ıdek1 gibi hesaplana-

bilir. 

Gider Iriili S aat Tahmini S aat Çelışılan tiili 

merkezi O cr eti U cr eti tar k o.t.s. S~ma 

Tabla Hattı ı. ooo. 000 - ı.ooo.ooo -o- X 405 - -O--
montaj-Ambalaj Hattı 1.ooo.ooo - 1.ooo.ooo - -o- X 405 = _.:.Q:_ 

Toplam Direkt İşçilik Ucret S apması -o-

Yukarıda görüldü~ü gibi, harhangi bir işçilik ücret sapması gerçekleşmemiş• 

tır. 

Daha önce hesapladı~ımız direkt işçilik sijra sapması olumsuz yönde 
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65.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sapmanJ.n yevmiye keydJ., aşa~ıda!<i gibi 

dOşUlOr. 

------------- ... / ... / .... -------------
723- DiREKT İŞÇİLİK SURE (ZAtiiAN) lf"~I<LARI HS. 

720• DiREKT İŞÇiLiK GİDERLERİ HS. 

3. Genel Uratim Giderleri Sapma Analizi 

65.000.000 

65.000.000 

Genel Uratim giderleri, toplam (jretim maliyetinin belirli işlere ye da 

Orünlere göre do~rudan tanımlanamayan b~lUmiJdOr. Bunların bir kısmı det)işkeo, bir 

kısmı sabit va bir kısmı da karma-nitelikteki giderlerdir. Bu nedenle bu tur gi

derlerin planlema ve kontrol aracı olarak kullanılmaları (bütçalenmeleri) kolay 

olmamaktadır. Bu giderler, esnek bütçe yardımıyle plenlanıa ve maliyet kontrol e

macı ile kullanılabilir. Bunun için, genel uratim giderlerinin sabit ve detıişken 

olarak gruPlanması gerekmektedir. 

Daha tince verilen örnet)imizdeki genel Uratim giderlerinden, enairekt işçi

lik, endtrekt hammadde ve enerji giderlerini detıişkenı amortisman, sigorta, kira, 

yakıt ve ditıer giderlerin de sabit giderler olduklarını kabul edelim. 

Buna göre, o.t.s. başına tahmini de~işken G.U.c. oranları, 3.877,2 D.i.s.~ 
lik kapaaiteye göre heseplanacaktır (173). 

Det)işkan Genel 

Uratim Giderleri Toelam Oranı 

Endirekt İşçilik Giderleri seo.ooo.ooo 1 3.877,2 149.5921 50 TL / D.i.s. 

Endirekt malzeme Giderleri 1.600.000.000 1 3.877,2 412.668,92TL 1 o.t.s. 

Enerji Giderleri 387.720.000 l 3.877 1 2 1oo.ooo1oo TL LD.t.s~· 

Toplan Det)işken G.U.c. 2.567.720.000 1 3.877,2 662. 261,42 TL 1 o.ı.s. 

' Sabit genel Uratim giderleri yUklema oranı daı 

(462.286.tioo 1 3.877,2) = 119.231,9 TL/o.ı.s. 

Bu açıklamalardan sonra esnek bütçe formülUnU aşatııdaki gibi balirleyebili-

riza 

(173) eu rakam, direkt işçilik bütçesinde, tabla hattı için blltçelenmiş toplam 

(yıllık) 1.938,6 D.i.s. ile montaj-ambalaj hattı için bütçelanmiş toplam 

(yıllık) 1.938,6 o.ı.s.•nın toplamı, yani her iki hat için bütçelanmiş top

lam (yıllık) o.i.s. 'dir. 
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ı. Uc Aylık Dönem 

Sabit Genel Uratim Giderleri= 462.286.000 1 4 = 115.571.500 TL 

Esnek Bütçe Tutarı: 115.571.500 TL+ (662.261,42 TL 1 D.i.s. X {o.i.s.)) 

Örne~imizden hareketle, elde edilecek veriler şöyledira 

- ı. üç aylık dönemde gerçekleşen fiili genel üretim giderleriı 

607.500.000 TL, direkt işçilik saatleri iseı 810 o.1.s. olarak gerçekleşmiştir. 

- Direkt işçilik sapmaları kısmında hasaplandı~ı gibil 1150 adet orta ma

sası ve 1000 adet de yer dolabı için gerekli tahmini direkt işçilik saati 745 

o.t.s. • dir. 

Bu verilere göreJ 

e- Iriili Süreye Göre Düzenlenmiş Bütçe Tutarıa 

T .c. =Toplam S abit G.O.G. + (Birim Başına De~işken c. O. c. X Fiili Çalışma Hacmi 

(D.t .s.)). 

T.C.: 115.571.500 TL+ (662.261,42 TL,Ib.i.s. X 810 D.i.s.) 

T.c. = 115.571.5oo+ 536.431.750 

Toplam Gider= 652.003.250 TL 

b- tnaliyetlere Yüklenen Tahmini G.U.G.a 

T .c. :Gerekli Tahmini D.i.s. X Tahmini G.O.c. Yükleme Oranı 

T.c. = 745 D.t.s x 781.493,34 TL/b.t.s. 

T .c. = 582.212.530 TL 

c- Tahmini Süreye Göre Düzeltilmiş Bütçe Tutaru 

T.G. = 115.571.500+ (662.261,42 TL,Ib.t.s. ~ 745 D.i.s.) 

T .c. -= 115.571.500 + 493.384.750 

T .c. = 608.956.250 TL 

d- Bütcelenan Genel Uratim Giderleri Tutarı 

Sütçalanan genel üretim giderleri tutarı 603.438.300 TL olarak planlanmıştı. 

Bu verilarden sonra Toplam Genel Uratim Giderleri S apmasını şu şekilde he

aaplayabiliriza 

Toplam G.U.G. Sapması = ifiili G.O.c. 

= 607.500.000 

= { 25. 287. 470) 

Olumsuz 

1 

- Yüklenen c.U.c. 

- 582.212.530 

Genel Uratim giderlerinde oluşan bu 25. 287.470 TL 'lik olumsuz sapma tutar 
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olarak fazladır. Bu tutar, yöneticilerin maliyet tahminlerinin tutarlı olmadı~ını 

göstermektedir. 

Genel Oretim giderleri sapmasının nedenlerini araştırmak için, daha ayrın

tılı bir analiz yaparakl kapasite, harcama ve verim sapmalarını hasaplayalım. 

e) Harcama (Botce) Sapması 

H areama s apması, gerçekleşen genel nratim giderleri ile fiili faaliyet 

hacmine göre düzeltilmiş bOtça tutarı arasındaki farktır. 

Harcama Sapması = fiili G.U.G. - Iriili Silraya Göre Dozeltilmiş Bütçe Tutarı 

H areama S apması = 607. soo. 000 TL 652. 003. 250 TL 

Harcama Sapması = 44.503.250 TL 

Ol .-ı u 

b) kapasi ta S apması 

Kapasite Sapmasıl fiili faaliyat hacmi ile tahmini çalışma hacmi arasın

daki fark olup, fazla ya de eksik yOklenan sabit genel Oretim giderlerini gösterir. 

Kapasite. S apması = Tahmini SOreye Göre DOzeltilmiş BOtçe Tutarı - Urünlera YOkle

nan Tahmini G.U.G. 

Kapasite Sapması .. 608.956.250 TL - 582.212.530 TL 

, kapasite Sapması: (26.743.720 TL) 

Olumsuz 

c) Var im S apması 

Verim sapmasıl fiili sijraye göre diJzeltilmiş biltçe tutarı ile tahmini e[)., 

raya göre düzeltilmiş bütçe tutarı arasındaki fark olup, faaliyet hacmindeki de~iş

melerin genel üretim giderleri Ozarindeki etkisini gösterir. 

Verim Sapması: Iriili Süreye G6re DOzeltilm!ş BrJtça Tutarı - Tahmini SOreya Cö

re OiJzeltilmiş BrJtçe Tutarı 

Ver im S apması : 652.003. 250 TL T 60A. 956. 250 TL 

Verim Sapması = (43.047.000 TL) 

Olumsuz 

Oe~işken ve sabit genel Uratim giderlerina ilişkin olarak ayrı ayrı hesapla

dı~ımız harcama, kapasite ve verim sapmalarını topladı~ımızda, toplem genel oretim 

giderleri sapmasına ulaşmış oluruz. ~öyle kil 

H areama S apması = 44. 503. 250 - Ol unl u 

Verim S apması ( 43.047. ooo) - Olunsuz 

Top. De~işken G.U.G Sap. 1.456.250 - Olumlu 

Kap asi te S apmas.ı:: ( 26.743.7202 - Olumsuz 

G.U.G. TOPU'.fl1 S APnU\S I 25. ?,.87. 470 - Olumlu 
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Genel nretim giderleri ile ilgili oluşan sapmaları da şu şekilde muhasebe

leşti rabilir iz ı 

... ; ... ; .... --------------------------
734• G.O.G. KAPPSİTE lf'MKLARI HS. 26.743.720 

733- G.O.G. VERİMLİLİK lfAAKLARI HS. 43.047.000 

732- G.O.G. BUTÇE lfAAKLARI HS. 

730· G.O.c. HS. 

44.503.250 

25.287.470 

III- MOBİt.YA iMALAT işLETmELERİNDE f!IPlİYETLER.iN ~ÖNETİM KONTROL ARACI OLARAK 

KULLPNILffiASI 

A- İşletme Yönetiminde Kontrel 

Günümzde işletmelerin, iç paz8rda oldu~u kadar dünya pazarlarında da ka

lite, maliyet, etkinlik ve hızlı hereket adabilmeda en iyiye ulaşabilmek, temel 

amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmenin ise planlama va kontrol sü

reçlerindaki etkinli~ ba~lı buluDdu~u yadsınamayacak bir gerçektir. Bu do~rultu

da, işletmalerin etkin bir kontrol işlevine sahip olmalarının tinem1 oldukça belir

gindir. 

Kontrol işlevi, işletmenin amaçlarına ulaşahilmesi için, ilnleyici ve dilzel• 

tici önlemlerin alınmasını ve kişilerin faaliyetlerinde öngörülen sapmaların en az 

düzeye indirilmesini amaçlayan karar verme ve kumanda faaliyetidir. 

KontralUn amacını, yöneticilerin arzuladı~ı sonuçların işletme tarafından 

gerçakleştirilip.gerçekleştirilmedi~inin saptanması oluşturur. Bu nedenle kontrol, 

saptanmış amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadı~ını belirleyen, amaçlara ulaşılmadı

~ında neler yapılması gerekti~in1 kararlaştıran, davranış biçimini, düzeltici ön• 

lemlerin alınmasını sa~ayan bir süreçtir. Kontrol genel olarak, amaçlar arasın

dan baş arının da~arlenmesidir. Bu de~erleme bllyilk ölçilde bütçelema faaliyeti ile 

yapılır ve kontrol raporları paketi ile işletme içine raporlanır. Faaliyet sonuç

larının planler ile uyum içinde buliSlmaması halinde, yönetim,faaliyetıare müdaha-

' le ederek gerekli d(]zel tici önlemleri alır. 

Kontrol işlevinin atkinli~i, tahminlerden meydana gelen sapmaların öncelik

la saptanmasına ve bunun için de belirli baş arı ölçiltlerinin ortaya kanmasına ba~ 

lıdır. 

faaliyetlerin her dilzayindaki S<lJmdarın azaltılmasını sa~lamak, çabaların 

gereksiz yere tekrarlanmamaları.nı, kaynakhırın verimsiz ve etkin olmayan bir bi• 

çi md e kul! an ıl mal ar ını önlemek, kısacası fsaliyetıerin verimlili~ini arttı.rmak i-
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çin her işletmede, uygun kontrol önlemlerinin alınması ve işletilmesi gerekir. 

1. Yönetım Kontrol Sistemi ve Srıreci 

İşletme amaç ve hedeflerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinde ve 

temel işlevların yilr!Jtülmesine yardımcı olan bütçeleri plı:nlemak ve di)zenlemek, 

bütçelerde septanan amaçlarla uyumlu ve anlamlı işletme planlarını geliştirmek, 

kaynakların işletme amaçlarına uygun olarak, etkin ve verimli elde edilip kulla

nıldı~ını denetlemak , fiili faaliyet sonuçları ile brıtçe sonuçlerını karşılaştı .. 

rarak planlerdan meydana gelen sapmaları belirlemek ve gerekli d(}zaıtici önlemle

ri almak va tom bu işlemleri raporlamak yönetim kontrol sisteminin görevidir. 

Yönetim politikasına uyumu özendiren ve faaliyetlerin verimlili~ini iyileş

tirmayi hedef alan iç kontroller, yönetsel kontrol olarak tanımlanır. Yönetsel kon

troh örgrjt planını, yönetim onayını va yetki aktarmasını. goraktiren çeşitli karar 

işlemleri ile ilgili her tiJrlil yöntem ve kayıtları içerir ve işlemlerle ilgili bir 

muhasebe kontrolUniln kurulmasında hareket noktasını ol&.Şturur. 

Yönetsel kontrol, işletme amaçlarının etkin ve verimli olarak yürütillUP 

yUrütülmedi~ini araştır ır. 

Yönetsel kontrol, bir sistem içinde yilrutnınr. Bu.sisteme yanatim kontrol 

sistemi adı verilir ve yönetim kontrol sisteminin (Y. K.s,.) özellikleri şunlardır ı 

i• Y.K.S. programlarla ve sorumluluk merkezleri ile ilgilenir. 

nır. 

ii- Y. K. S. bilgi olarak bütçelanmiş (plaılanmış) ve fiili verileri kulla-

iii- Y.K.S. işletmenin büti1nUnü kapsar. 

iv- Y.K.S. di1zenli aralıklarla yinelenen zaman planlamasına sahiptir. 

v- Y. K.S .·.ölçü olarak pera birimi kullanır. 

vi- Y.K.S. koordineli ve bUtUnleştirilmiş bir sistemdir. 

Her sistemde oldu~u gibi yönetim kontrol sisteminde da iki unsur bulunmak

tadır. Bunlar yapı ve sijreç unsurlerıd%1'. Sistemin yapısı, sistemin nasıl ol&.Ştu

~unu, sistemin na oldu~unu gösterırı snreç isa alstemin nasıl çelıştı~ını ifade 

eder. Yönetim kontrol sisteminin yapısı, işletmedeki bölljmlerin ve bu b~lilmler a

rasındaki bilgi akışının açıklanması ile belirtilir. Bu açıklamanın temelini so

ruııluluk markezleri ,oluşturur. Sorumluluk merkezi, başında sorumlu bir yönetici

nin bulundu~u bir işletma içi bölUmildnr. Y~natim kontrol sistemi, bıJtçeleme yar

dımı ile bu sorumluluk merkezi yöneticisinin b<>ş arısını ölçmeyi amaçlar. 

S istemdeki srıroç ise, yöneticiler in yönetim bilgilerini nasıl kull rodıkl a-

rını gösterir. 

Yönetim kontrol sistamil programlama, biJtçeleme, faaliyet ve ölçme, rapor-
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lama ve aneliz safhalarından t'lmt]nf] ya da birkaçını kapsar. 

2. Yönetim Kontrol Sisteminde Maliyet Bilgileri Gereksinimi 

Or1Jn maliyetlerinin sa~lıklı olarak belirlenmesi, gerek yönetim kontro

Vl kararlarında, gerekse de dış çevrelerin işletme ile ilgili kararl2rında önemli 

bir rol oynar. K~rlılı~ın ölçıilmesi, encak do~ru ve saQlıklı maliyet bilgilir i i

le olurludur. maliyet bilgileri, yönetimi gider kontrolrl alanında do~ru kararlar 

almaya yönlendirir. Maliyet bilgileri, gerek gider kontrolrln'l sa~! ayacak btitçele

rin hezırlanması aşamasında, gerekse fiili sonuçlarla blltçelenmiş sonuçların kar

şılaştırılmasında önemli bir ölç1it olmaktadır. 

Kısacası, blltçelerin hazırlanabilmesi ve blltçelerden beklenen yararların 

ea~lanabilmesi, yönetimin planlama ve kontrol işlevinin yerine getirilebilmesi i

çin, mcliyet bilgilerine gereksinim duyulur. Ayrıca işletmenin muhesebe sisteminin 

de, yönetimin planlama ve kontrol işlevinin gereksinim duyacaQı maliyet bilgileri

ni verecek dlizeyde örgiitlenmiş olması gerekir. 

mobilya imalat işletmelerinde, sa~lıklı maliyet bilgileri ile yepılacak n

retim ve planlama, k~rlılı~ı en yilksek d1izeye çıkaraca~ı için, maliyet bilgileri

ne duyulan gereksinimin önemi son derece b11y1ikttır. 

B- Mobilya imalat İşletmelerinde Sapma Analizi Aracılıl:jı İle Kontrol 

Daha önceki konularda da belirtildi~! gibi, hazırlanan b:ıtçeler gerçekle

şen sonuçlarla karşılaştırıldı~ında, ortaye çıkan farkların analizine sapma ana

lizi denilmektedir. B1itçe analizleri öncelikle, maliyatıerin gerçekleşenlerden 

sapmalarını hesaplayc:rak beşlar Q.!4). 

Sapma analizinin ana amacını, işletme yöneticilerine b:ıtçelerden ayrılmW.a

ra yol açan nedenleri belirleme, dı;zeltici önlemleri ~ma ve ayrıca fiili beş ar ıyı 

önceden biitçelenmiş beş arıyle karşılaştırıp, ölçme olana~ı sa~laması oluşturur(l75). 

Sapma analizlerinden dilzel tici kontrolde etken bir biçimde ye:rarlanılabilme

ei için, analizin kısa bir sfirede yapılmesı ve analiz sonuçlarının, gecikmeksizin, 

kontralil yapacak yöneticilere rapor edilmeleri gerekir. Bu nedenle, sapma analiz

leri genellikleı faturcılar, işçilik kartları, he:mmedde istek fişleri gibi orjinal 

belgeler llzerinde yrırrjtınqr (176). \ 
',---

~--~----------------------ı.,'< (174) TANIŞ, s. 12 

~J (175) Rı fat rJsTÜN, "Üretim İşletmelerinde İşletme Siltçeleri ve B:ıtçesel Kontrol", 

Eskişehir /\rwdolu Üniversitesi İktisadi ve Jdari Bilimler FakıJltesi De-rgisi, 

S. ı, t:. VI, (Haziran-1988), s. 64. 

(176) Kamil BOYUKMİRZA, nı zliyet muhasebesinde St sndart r:lsliyet S <pm al srı ve Yöne-tim 

Jlçısındcn Ekonomik Analizi,(Ankaraı İ.T.İ.A. Yayınları, Noı87, 1974),s. 18-19. 
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mobilya imalat işletmelerinde sapma analizlari, işletme karlılı~ı ile ya

kından ilgilidir. mobilya imalat işletmelerinde üretilen mobilyalar, her zaman 

demoda olmaya uygısı üriJnlerdir. Bu nedenle sapmaların analizi, zamanında yapılma

lıdır. Oluş an sapmalar zamanında kontrol edilmazsa, işletme biJyilk riskler le kar

şı karşıya kalır. Ayrıca, mobilya imalat işletmelerinde, alınan siparişin biJyiJklO

gOne göre, {]retim uzun bir dönemi da içine alabilmektedir. Bu uzun üretim dönemi 

içinda oluşan sapmalar, bi)yilk alenları dikkate alınmalıdır. Çrınkrı oluşan bu sap

malar dikkata alınmayıp, gerekli drJzeltici önlemler alınmazsa, yeni alınacak si

parişlar için yapılacak rıretimlarde daha da brlyilk sapmalerle karşılaşma olasılı

~ı artar. 

c- f!lobilya tm·aıat İşletmelerinde lllaliyetlara İlişkin Sorumlulukların Datııtımı 

Kontrol amacı için, belirli .bir maliyet unsurunun toplam tutarını saptamak 

yeterli olmayacaktır. Bulunan toplam tutarlar, karşılaştırma amacı için kullanıla

bilecek uygun ölçiJleri yansıtmayacaktır. Ayrıca, saptanan toplam giderlerin, gere

~inden fazla bir tutara ulaşması durumunda, bu durumu yaraten nedenlerin belirlen

mesi ve sorumluların bulunması sorunu ortaya çıkeçaktır. Giderlerin toplam tutarı, 

ham verimlilik ham de verimsizlikleri birleştirecek ve onların gizli kalmasına na

den olacaktır. Bu nedenle, sorı.ınluluk markezlerinin saptanması va har maliyet un

surunun bu merkezlera da~ıtılması gerekir (177). 

Sorumluluk markeziı sor1.1nluluk alanı içinda yar alan her t!lrlrJ etkinlikla

rın toplandı~ı va bir yöneticinin emir va kumandasında olan etkinlik merkezidir 

(178). 

maliyatıerin sorumluluk merkezlerine da~ıtılması sonucunda, ~aliyetlerı 

plandan sapmalara karşı tedbirli olması gereken işçilik, hammadde lle hizmetler

de oll.ş acek fazlalık ye. da kayıplara engel olmak rızere önlem alan sorumlu kişi

ler tarafından kontrol edilir. Böylece maliyetler, kontrolleri milmk1ln olan bölOm

ler ya da gider markezleri şeklinde gruplandırılır. 

Sorumluluk merkezlerinde gerçekleşen meliyatlerden, ilgill'bölüm ye da 

gider merkazi sorumlu tutulmalıdır. Her böliJm, ya da gider merkezi için, sorum

lu kişinin adını, kontrol edilecek maliyetler llstasini yazmak gerekir. Daha son

ra da, bu bilgilerle biitçelenan tutarı içeran biltçaler hazırlenır. Böylece har 

sorumlu kişinin kontrol edebilece~i maliyetler, kendisina devredilmiş olur. Oluş

muş ohn gerçek {fiili) maliyetıarle, biitçalenmiş maliyetler karşılaştırılarak, 

(1 77) YONGOL, "· •• Biltçeler", s. 51. 

(1 78) A. g. e., s. 51. 
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tek tek maliyet kontrol işlemi yapılmış olur. 

Mobilya imalat işletmelerinde biJtçeler hazırlanırken ilgili bölrJm sorumlu

suna kontrol edilebilen maliyetler •.pe sözkonusu sorumlunun kontrol edemeyece~i 

maliyetleri birbirinden ayrılması gerekir. 

Mobilya imalat işletmelerinde yepılan bu sorumluluk da~ıtımı sonucunda, 

meydana gelecek olayların raporlarla izlenmesi gerekmektedir• Her işletme, organi

zasyon yapısına ve sorumluluk da~ıtımına göre bir rapor sistemi kurmalıdır. Genel

de bu raporlarını maliyatıerin izlenmesi amacıyla kontrol raporlarıı sorumlu ki

şilerin başarılarının de~erlendirilmesi amacıyla sorumluluk raporları va di~er 

yönetim konularının raporlanması amacıyla di~ar raporlar ohrak bölrJmlenmesi da

ha yararlı olacaktır. 



Beşinci BölUm 

mOBiLYA imALAT İŞLETmELERİNDE T ffimİNİ m~.iYET MUH~EBESİ SİSTEmirdr• 

KURULMASI VE YÖNETim KONTROL ARACI OLARAK KULLANILMASI lLE İLGİLİ BİR UYGUL MIA 

I- UYGULMlA YAPILAN İŞLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Çalışmamızın bu kısmında, uygulama yapace~ımız örnek işletma hakkında genel 

bilgilar verilecektir. 

İşletme Adı 

ortak s ayısı 
ı Bil mobilya A~aç S anayi va Ticarat A.Ş. 

• 5 

t:"aaliyete Başlama Yılı ı 1988 

ıraaliyet Konusu a Har trırli] a~aç, metal malzama va eşya ile mobilya va 

yapı alamanları oretimi, ithal ve ihracı ile bu amaçla, 

fabrika, atölya, imalathanalar ve tasis kurulması, sa

tın alınması, satılması, işletilmesi ve kiraya verilme-

si. 

Sermayesi ı 6. 000.000.000 TL 

İşletmenin Bulundu~u Yar a Eskişehir Organize S anayi Bölgesi 

Çal ış an D ai mi Personal 

s ayısı (işçi-memur) ı İşletmede 100 işçi, 30 memur olmak ilzera toplam 130 da-

İşletmenin Kullandı~ı 

makine ve Araçlar 

imi personel çalışmaktadır. Ayrıca, 30 işçi da geçici 

olarak çalışmaktadır. 

a İşletme modern ve zengin bir makina parkına sahiptir. 

Mobilya nretimi için gerekli olan her trırırı makine, a

raç, gereç ve cihaz kullanılmaktadır. 
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Oi~er Bilgiler 1 işletme Bilkent Holding'e be~lı bir kuruluştur. İşletme, 

Eskişahir Organize Sanayi Bölgesinde, 17.398 m
2
•st k~alı alan olmak nzere toplam 

2 
52.300 m 'lik bir alan nzerine kuruludur. 

İşletme standart mobilya nretimi ve sipariş mobilya nretimi olmak rızere i

ki trJr ;Jretim yapılmaktadır. ral< at a~ırlıklı olarak sipariş mobilya Oretimi y~ıl• 

maktadır. İşletme, çeşitli kamu kuruluş ya da özel kuruhşların mobilya ihtiyaç

larını karşılamak amacıyla açtı~ı ihalelere girmekte ve kezanılan ihaleler sonucun

da, ihalede istenilen özellik ve şartıara g~re sipariş mobilya nretimi y2pılmakta

dır. İşletmede standart nretim ise, işletme bilnyesinde teknisyen, dekaratör ve di

~er personelden oluşan biJro çalışmaları sonucunda oluşturulan standartıara göre 

standart mobilya nretilmekte, başka bir deyişle standart üretim yapılmaktadır. 

İşletme her tiJr av ve bora mobilyaları ile her trır do~rema işlerini yepmak• 

tadır. Ev ve biJro mobilyaları içine her t;ır yatak odası, oturma odası, masa, san

dalye, koltuk, mutfak dolebı ve di~er ev ve bi]ro mobilyaları girmektedir. Oo~rama 

işleri içine ise, her tilr k~ı ve pencere işleri girmektedir. 

İşletmenin i]retti~i mobilyaların pazar alenıı Balıkesir, İzmir, Erzurun, A

dıyaman, Ankcra, İstanbul (Devlet ftlalzema Ofisi), Eskişehir, Rusya ve başta Azer

baycan olmak ozere Tnrkı Cunhuriyetleridir. 

İşletme hammadde gereksinimini, başta Ankara olmak ilzere, ineg51, Jldepazarı, 

Karadeniz Bölgesi Şehirleri va yurt dışından karşılamaktadır. Eskişehir içinden çok 

kısıtlı miktarda hammadde eatınalınmaktadır. 

İşletmenin yıllık olarak, 40.000 takım yemek odası, 20.000 takım yatak oda
i 
1 eı, 30.000 takım oturma grubu, 2.500 takım klasik oturma grubu, 7.000 adet sehpa, 

5.000 adet masa, 2.000 edat ranza, 2.000 edat dolap ve 100.000 adet sandalye nre

tim kapaaitesi bulunmaktadır. işletmenin nretim kapaaitesini hammadde işleme yö-
2 3 

nOnden verecek olursekı işletma grJnde 1.000 m suntayı ve yılda 25.000 m kereste-

yi ( tomru~u) keserek va çeşitli nretim bölilmler i nden geçire-rek nihai ;ır ;ın (mobil

ya) halina getirabilmektedir. İşletmenin rıretim kapaaitesi hakkında verdi~imiz bu 

rakamlar, yıllık tam kapaeiteyi gt;stermektedir. fakat işletme, yıllık tam kapasi:

tesinin ancak 1/31 0 oranında i]retim yapmaktadır. 

işletmenin 1994 yılı toplem mobilya satışlarının, 8o.ooo.ooo.ooo olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu satış tutarına, Rusya ve başta Azarbaycan olmak 

uzare Türk.t Cunhuriyetlerine yapılan ihracat tutarları de dahildir. İşletmede ça

lışan memur ve işçiler gi1nda 8 saat çalışmaktadırlar va ilcretlar aylık olarak ö

denmektedir. 
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II- UYGUL mlA YAPILAN İŞLETmEDE UYGUL ANI~ N m~Lİ YET mUHJlSEBESİ SİSTEmİ 

Uygulama yapılan işletme az miktarda standert mobilya rıretmekle birlikte, ge,. 

nellikle sipariş nzerine faaliyet gösteren bir mobilya imalat işletmesidir. 

Y$tkili kişilerden alınan bilgilere göre işletmede, fiili maliyetların kul

lanıldı!:)ı, tam maliyet temeline dayalı, sipariş maliyet muhasebesi sistemi uygu-

l anmaktadır. 

İşletmede, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi_ayrı ayrı servislerde yOrO• 

tillmektedir. maliyet muhasebesi, maliyet mıllasebesi şefi ve şefa ba~lı memurlardan 

alışan bir esrvis tarafından yi]riitillmektedir. Genel mıllasebe ise, genel mıllasebe 

şefi ve şefe ba~ı memurlar terafından, maliyet muhasebesindan ayrı bir serviste 

yOrütülme~tedir. maliyet muhasebesi ve genel mıllasebe şefleri, birbirleri ile ko

ordineeyon içinde ve mali ve İdari işler modrıro'ne ba!:)lı olarak çalışmaktadırlar. 

hletmade belge drJzeni olarak, vergi kanunlarımızın öngörmilş oldu~u, fatura,. 

sev~ irealiyesi, Ocret bordrosu, konut edindirme, zorunlu tasarruf ve s •. s. K. bil

dirgeleri gibi zorunlu tüm belgeler drızenlanmektedir. Ayrıca sipariş maliyet mLtıe

eebesi sisteminin gerektirdi!:)i direkt hammadde· ve malzeme (hammadde istek fişi, s

tok kartı, direkt hammadde özet föyü v.b.), direkt işçilik (puantaj defteri, faz-

la mesai kartı, zaman kartı v. b.), genel nretim giderleri ( bölilmsel G.O.G. kartı, 

mllıaeebe fişleri v.b.) .Ue .Ugili ve ditJar tüm ilgili ve gerekli belgeler diJzenlen-. 

mektedir. İşletmede, Vergi Usul Kanunu ve Tilrk Ticaret Kanunu'muzun tutulması zo

runlu kıldı!:)ı defterlerden ı kasa defteri, yevmiye defteri, bilyilk defter, envanter 

defteri, amortisman defteri, imalat defteri gibi defterler tutulmakta ve muhasebe 

ile ilgili tüm kayıt işlemleri bilgisayarlar yardımı ile yr.JrütOlmektedir. 

İşletmede, sipariş maliyet muhasebesi sisteminin ve genel muhasebenin gerak

tird:t!:)i va işletme yönetimi tarafından istenilen tom reporlar d'lzenlenmektedir. Kı

saca özetlemek gerekirse, işletmede yeterli dOzayda bir rapor ve belge d!lzeni kuru

ludur. Ayrıca işletma standart takdOzan hesap planını kullanmaktadır. 

İşletmenin stok politikası, alınan siparişlere göre belirlenmektedir. İşlet

me, kendi standart mobilyalarının ve el.dı!:)ı siparış mobilyaların i}retimini karşı

layacak seviyede stok bulundurmaktadır. İşletmenin en yilksek ve en dOşrlk stok se

viyeleri belirlenmiş ve stoklar için bir belge di}zeni kurulmuş tur. H arOOıadde amba

rında stoklar, ambar stok kartları ile takip edilmektedir. Ambara giren hammadde 

ve malzemeler için ambar giriş fişi, çıkan hammadde ve malzemeler için isa ambar 

çıkış fişi diJzenlenmektedir. Bu fişlere dayanc:rak, hamm< dda ve malzemeler ambar s

tok kartıarına mikter nzerinden işlenmektedir. #Wbar stok kartındaki en dilşilk stok 

seviyesinin altına diJşi!ldil~iinda, ambar memurları hanmadde satınalma istek fişi drı-
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zenleyerek satınalma bölr.Jmnne vermektedir ler. s atınalma bölflmtl ise bu fişlere da

yanarak, hammadde satınalma fişi df]zenleyerek satınalma işlemini gerçekleştirmek

tedir. maliyet mı.tıasabasi servisinda isa, stokla:ı; hem miktar hem de tutar uzarin

den etek kartıarınde takiP edilmektedir. i"şletme, stok de~erlema yöntemi olarak 

en ean piyasa fiyatı ile de~erleme yöntemini kullanmaktadır. 

Uygulama yapılan işletmede, her yıl bi1tçe haz.ırlanmaktedır. İşletmede, b!Jt

çe hazırlama çalışmalarının ilk aşamasında, geçen yılın ve daha önceki yılların 

ti.lm hannadda ve malzeme, işçilik ve genel nretim giderleri verileri gözöni}nde bu

lundurularak, bi.ltçe yılı için bir hedef belirlenmektedir. Belirlenen bu hedef sa

tış tutarı açısından olmaktadır (örne~in 80 milyarlık bir satış tutarı). İkinci 

aşamada ise, satış tutarı açısından belirlenen bu hedefin gerçekleştirilebilmasi 

&VIlacıyla, gerekli hammadde ve malzeme, işçilik, genel r;retim giderleri ve işlet

menin kAr payı tutar nzerinden yıllık olarak ayrı ayrı bi]tçelenmakte ve daha son

ra aylık dönemlere bölUnmektadir. Ayrıca, blltça hazırlanırken, örne~in beklenan 

80 milyarlık satış hacmi hedefina ulaşmak için mutlaka satış hacminin %50 oranın-· 

da ( 40 milyarlık) bir h ammedda ve malzemenin işlenmasinin gerekli oldu~u, bu 40 

milyarın geçmiş yıllardaki nretim tecr[]balerine dayanarak kesinleşmiş ve dolayı

sıyla standartıaşmış oldu~u, geri kalan 40 milyarın isa,- işçilik, genel nretim 

giderleri va işletma k~rı olarak biJtçeleridi~i işletma yetkililerinca belirtilmiş

tir. İşletme, bütçelerini bu çerçeveye göre hazırlamaktadır. 

Biltçe hazırlama çalışmaları, genellikle cari yılın Kasım ayında başlamakta

dır. Bi.ltçalema işleminden sonra, brJtçade öngörrılen hedeflere ulaşmak için gerekli 

ve biltçelanmiş olzn işçilik ve di~ar nratim unsurları bi.ltçalare göre, biJtçe yılı 

için hazırlanmaktadır.· işletma hazırlanan bu brltçaler çarçevesinde nretima başla

maktadır. Ayrıca işletma siparişlerini. da hazırlamış oldu~u biltçelar do~rultusun

da almaya çalışmakt.8clır. Oi~ar bir önemli nokta ise, hazırlanan bu biltçeler, olu

ş an enflasyon oranına göre ve alınen siparişlerin az· ya da fazla olması durununa 

göre, belirli zaman aralıklarında revize edilmektedir. 

İşletme, her aylık dönem sonunda, fiili sonuçlar ile biltçeleri karşılaştır

makta, ortaya çıkan sonuçları de~erlendirmektedir. Aylık dönarnlar itibarı ile ya

pılan bu karşılaştırmalar, har bir gider tnrq (direkt hammadde va malzeme, direkt 

işçilik ve genel Uratim giderleri) için ayrı ayrı olarak yapılmaktadır. ıfiili so

nuçlar ila aylık biltçelerin karşılaştırılması har bir gider tnrr; için ayrı ayrı ya

pıldı~ı için, karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkan olumsuz farkların nedenleri 

araştırılmakta ve duruna göra,rıretim, hammadde va mdzeme, işçilik ya da di~er un

surlar hakkında diizeltici önlemler alınmaktadır. Trım bu karşılaştırmalar ve karşı-
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laştırr.ıa sonuçları, iist yönetime bir rcpor hc:ılinda sunuln;akt.t.d;r. 

İşletmede uygulanan sip2riş maliyet muhasebesi sisteminde fiili maliyetlar 

kullanıldı~ı için, sapma anal!zi yepılmamakta ve dolayısıyla yansıtma ve fark he

sapları çalıştırılamamaktadır~ 

Uygulama yepılan işletmeda uygulanan maliyet sistemi ile ilgili di~ar bir 

önemli nokta da, bu işletmede sipariş maliyet muhasebesi sistemi uygulanmasına ra~

men, işletma sanki safha maliyeti uygular gibi har ·ay sonunda~ siparişin na duruııda 

oldu~\liu görrnek için maliyetleri bitirarak gitmesidir. Har ay,ne kadar siparişe na 

kadar maliyet yüklenmiş oldu~unu görmak amacıyla bu işlemin yo;:ııldı~ı, tam maliye

tin (birim ve toplam maliyet) ancak sipariş bitti~inde yani, maliyetlar tnm sipa

rişlerin nzarina birikti~inda görülebildi~i işletme yetkililerince belirtilmiştir. 

III- UYGULll'nA ~APILAN İiLETmENİN lllEVCUT mlt.İ't'ET SİSTEmİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Deha önce de bel~rtti~imiz gibi, uygulama yapılan işletmede fiili maliyetla

rın kullenıldı~ı, tam maliyet temelina dayalı, sipariş ·maliyet muhasebesi sistemi 

uygulanmaktadır. 

Hızla sanayileşen rJlkemizin grlndeminde bir ihraç UrUnil uraten va temel hem

madde olarak a~aç ve a~aç Urnnleri kullanan mobilya sektöründe, özellikle AT 1 na 

girme hazırlıklerı içinda bulundu~umuz ve maliyetların rekabet ortamınde etkin bir 

biçimde yürütülmasinin ve yönetim kontrol aracı olarak kullanılmasının gerekli ol

du~u bir dönemde, uygulema yepılan işletmanin bir maliyat muhasebesi sistemina va 

maliyet mı.tıasebesi sisteminin gerektırdi~i belge va rapor dilzenine sahip olması 

oldukça savindiricidir. ÇUnkiJ maliyet muhasebesi sisteminin kullanılması sonucun

da, üretim faaliyetlerinin planlanması va kontrol edilmasi işlemleri kolaylıkle 

yerine getir1labilecektir. Ayrıca maliyet bilgi akışı ve buna ba~lı olarak da ra

porlema eletamine va belge düzenine sahip olmak, yöneticilerin izleyace~i politi

ka va kararları da önemli ölçrJde etkileyecek, yani kolaylaştıracaktır. İşletme be

lirli bir maliyet sistemi kullandı~ı için, riskleri azalacak ve varimlili~i de ar

tacaktır. 

TOm bu olumlu yönlerina karşın, uygulama yaptı~ımız işletmenin mevcut mali• 

yet aleteminin bazı olumsuz, yani aksayan yönleri bulunmaktadır. Bl.llları aşa~ıdaki 

gibi sıralayabiliriz. 

Bilindi~i gibi b1ltçeleq satış, nratim, hammadde kullanım, hemmadde satınal

ma ve atoklama, direkt işçilik ve genel nretim brıtçoleri olmak ilzera tiJrlere ayrıl• 

maktadır. Bu blltçeler öneaden belirlenmiş standartlar yardımıyla hazırlc:nmakta va 

her ay ya da ilç ay ya da dönem sonları itibarıylo, gerçekleşen rakamlarla karşı-
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laştırı.larak faaliyetlerin etkinli~i ölçlllebilmektedir. Fakat uygulama yapılan iş

letmede, daha önce de belirtti~imiz gibi, ayrıntılı ve bilimsel bir biltçe çalışma

sı yapılmamaktadır. İşletmeda btltçalar, her bir gider trıril ve işletme k~r payı a

çısından ayrı ayrı olarak va tutar nzerindan yapılmaktadır. Yetersiz bir biltçe ça

lışması yapılan işletmede, rıretim faaliyetlerinin planlanması ve kontrol edilmesi, 

maliyatıerin yönetim kontrol aracı olarak kullanılması yöniindan, ayrıntılı va bi

limsel bir biltçe çalışması yapılması, oldukça yararlı olacaktır. 

İşletme fiili maliyatleri kullandı.~ı va ayrıntılı ve bilihısel olarak bütçe 

hazırlamadı~ı için sapma analizi de yapamamakta, yansıtma ve fark hesaplarını ça

lıştıramamaktadır. EOer işletme, tahmini maliyetleri kullanır ve ayrıntılı ve bi

limsel olarak bütçelerini hazırlarsa, bu durunda, direkt hammadde miktar ve fiyat 

sapmalarını, direkt işçilik süre ve ücret sapmalarını, genel nretim giderleri har• 

cama, kapasite va verim sapmalarını ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak hesaplayabilir, 

analiz edebilir, yansıtma ve fc-rk hesaplarını çalıştırabilir. Bu da işletmeye p

lanlama, kontrol va maliyatıerin bir yöntem aracı olarak kullanılması açısından 

bnyiJk yararlar saOiayacaktır. Uygulama yapılan işletmede, gider tilrlerine göre ha

zırlanan bütçeler, her ay sonl.llda, oluş an fiili sonuçlar ile karşılaştırılarak or

taya çıkan farklar belirlenmekte va gerekli diJzeltici önlemler alınmakta ise de bu 

yeteraiz kalmaktadır. 

Di~er bir önemli nokta ise, işletmede, alınAn siparişler bitirilmadan birim 

maliyetların bilinmemesidir. ÇOnkO, fiili maliyatıerin kullanıldı~ı sipariş mali

yet sisteminde, birim maliyetleri belirleyebilmek için siparişin bitimini beklemek 

gerekir. Sipariş bi timinda, sipariş için yapılan maliyetler, toplam tamamlanan o
retim birimlerina bölünerek, birim maliyat hesap edilebilir. Işletma her ay sonun

da, biten sipariş miktarına ne kadar maliyet yUklenildi~ini görebilmek amacıyla, 

maliyetlerini bitirarak gitmekte ve ortalama olarak maliyetlerini tesbit edebil

mektedir. lfakat tiJm maliyetler sipariş bittiOi zaman görUlebilece~i için, yapılan 

bu çalışma yeteraiz kalmaktadır. 

IV- UYGULM!A YAPILAN işLETmEYE ÖZGU ÖRNEK BİR MPlİYET SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Uratim faaliyetlerinde kontroliJn aaoıanabilmesi için, rıretilen Uriinlerle ilgi

li maliyet bilgi akışının açıkca belirlenmesi gerekir. Bunun için de belirli bir 

maliyet sistemine, sistemin belge ve rapor d!lzenine, organizasyon gibi sistemi pe

kiştirecek tiim bilgi sa~lama araçlarına sahip olunmalıdır. Uygulema yapılan işlet

meda sipariş maliyat muhasebesi uygulendı~ı için işletme kurdu~u maliyet sistemine 

göre, tıretilan ijrijnlarle ilgili maliyet bilgi akışını izleyebilmekte ve işletma 
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yönetiminin iiretim eylemlerindeki kontroırınrın, işletmede kull mıle:n mdiyet sis

temine göre yeterli d~zeyde oldu~u, işletme yetkililerınce belirtilmektedir. ~e

kat, bundan önceki böliJmde de ayrıntılı ol erek belirttıt)imiz gibi, uygulama ya

pılan işletmeda kullanılan maliyet sisteminin akseyan yönleri bullJlmaktadır. Ön

celikle, ayrıntılı ve bilimsel bir biJtçe çalışması ycpılmaınakta, sadece fiili ma

liyet~er kullanıldıt)ı için de ayrıntılı ve bilimsel bir sapma analizi yapılamamak

tadır. Bunun sonucunda da, işletmede, yeterli ve etkin_bir planlama ve kontrol 

ea~lanamamakta ve maliyetler yönetim kontrol aracı olarak kullanılamamaktadır. Bu 

da bize, işletmenin maliyat sisteminin yetersiz oldu~unu açıkça göstermektedir. 

Bu noktadan hareketle, çalışmemızın bu bölflm:ınde, uygulama yaptı~ımız örnek işlet

menin Orettit)i nrnnlerle ilgili maliyet bilgi akışının izlenmesi ve kontrol edil

masi amacıyla, buraya dek açıklemaya va oluşturmaya çalıştı~ımız maliyet sistemini, 

örnek işletmenin nretim faaliyetlerine uygulamaya çalışeca~ız. 

Çalışmamızın bundan önceki böll]mlerinde de belirtti~imiz gibi, burada da 

tehmini mdiyet sistemi kurmaya çalış aca~ız. Bu sistem, tem maliyet temeline da

yalı, tahmini maliyetleri kullanan sipariş maliyet sistemi altında yi.lriltülecektir. 

Ancak, bu sistemi, uygulema yapılan işletme için tekrer açıklama yoll.l'la gitmeye

rak soosee belli bir miktar siparişi ele alarak, bu alparişle ilgili maliyet bil

gi akışını, belgeler kullanarak izleyece~iz. 

Örnek işletmenin, Ocak ayı sonunda teslim etmek flzere, (X) işletmesindan 

100 edat orta masası siparişi aldı~ını kabul edelim. Örnek işletme, tahmini birim 

sipariş maliyetini şu şekilde hesaplamıştıl·ı 

VERİLER s 

a- Sipariş \lerilen 100 adet orta masasının trımıı aynı boyutlarda olacoıktır. 

Bir adet masanın boyutları şöyledir; uzunluk 200 cm, genişlik 100 cm ve yılkseklik 

ise 60 cm'dir. masanın Ust tablası kontratabla olacaktır. Kaplamalar isa dişbudak 

keplamadan yapılacaktır. masanın ayakları, yan kayıtlerı (uzun-kısa) ve kenar çı

tası ceviz olacaktır. Sipariş 29 Ocek 1994 grınn teslim edilecektir. Siparişin tu

tarının yerısı peşin, kalan yerısı isa sipariş teslim edilince alınacaktır. 

b- Bir adet masa için gerekli hanmadde kullanım miktarları şöyledir (bu he

saplamalar, ekler kısmında EK-4' de verilen malzeme listesi n zerinde yapılır) ı 
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-
mUŞTEPİ ADI: (X} İŞLETMESİ UPUN ADla OPTA Mf6ASI (1 ADET) 

Br ot Ölçi] (cm) OrUndek Toplam Mikter 

Parça Adı Boy En Kalınlık Adet 
2 3 

balzama Tr.ıri1 m m 

masa Ayakları 61 9 9 4 - 0,020 Ceviz 

\'an Kayıtlar (Uzun) 201 9 7 2 - 0,025 Ceviz 

\'an Kayıtlar (Kısa) 101 9 7 2 .. 0,013 Ceviz 

Kenar Çıtası 601 7 3 ı - 0,013 Ceviz 

Ust Tabla 201 101 2 ı 2,03 - Kontratabh 

Kaplama 201 101 - 2 4,06 .. Dişbudak 

EK-4-.MALZEME LİSTESİ 

Yukarıda da göriJldO~iJ gibi, bir adet orta masası için (0,020+ 0,025 + 
3 2 2 

0,013 + 0,013) 0,071 m . ceviz; 2,03 m kontratabla ve 4,06 m dişbudak kaplama ge-

rekmektedir. Ayrıca bu Oç hammaddeye %15 oranında fire eklenir. Bu durumda, bir 
3 2 2 

adet orta masası içinı 0,082 m ceviz kereste, 2,33 m kontratabla ve 4,67 m de 

dişbudak kaplama gerekmektedir. 

c- mobilya oretiminde kullanılacak hemmaddelerin piyasa fiyatıarı ve tutar

ları da aş a~ıdaki gibidir (bu hesaplamalar, ekler kısmında, EK-5 1de verilen nretim

maliyet formu O zerinde yapılır) ı 

llş a~ıda verilen nretim-maliyat formu, daha önceki konularda da belirtildi~! 

gibi malzeme listelerine dayanarak hazırlanır. örnek işletmenin uratilecek nrrlnler 

ile ilgili malzeme listesi yukarıda verilmiştir. 

Urone Giden Miktar Birim fiyat Tutarı 

Malzeme Ti'lri.] (%15 fire dahil) Birim (TL) (TL) 

Ceviz Kereste 0,082 m 
3 

600.000 49.200 

Kontratabla 
2 

400.000 2,33 m 932.000 

Dişbudak Kaplama 
2 

4,67 m 200.000 934.000 

TOPLAm 1.915.200 

EK-5-URETİM-Mil._ İYET tFORfılU 



-190-

d- Direkt işçilik ile ilgili bilgiler de şöyledira 

Böliimler 

Tabla H attı 

montaj-Ambalaj Hattı 

Birim (Adet) Bir im {Adet) 

B§§ına o.i.s. D.İ.5. Dcreti Başına o.Ls~ maliyeti 

0,15 saat ı. 000.000 saat/TL 150. 000 TL 

0,15 saat ı. 000.000 saat/TL 150.000 TL 

TOPL Ml 300. 000 TL 

e- Genel ilretim giderleri tahmini yiJkleme oranı, direkt işçilik saati başı

na 781.493,34 TL/saat 1 tir.(l79). 

Bu verilere gtire, verilen siparişin tehmini maliyeti, aşa~ıdaki gibi, ekler 

kısmında El<-39 1 da verilen tahmini maliyet hesaplama formu i)zerinde hesaplanabilir. 

(179) Bu rakamın belirli bir rakam olması amacıyla, daha önceki bölrJmde, genel il

retim giderleri biJtçesini hazırlarken hesapladı~ımız direkt işçilik saati 

başına tahmini genel i]retim gider i yilkleme oranını aldık. 
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ÖRNEK İ~LETMENİN ro ıs Tarih ı 05 / Ol / 1994 

Sipariş Veren a (X) işletmesi 

İşin Tanımı a Orta lllasası 

istenilen llliktar 1 100 Adet 

Bu ijretim için 306.206.000 TL fiyat hesap edilmiştir. 

Yetkilia •••••••••• Yetkiliı •••••••••• 

DiREKT H AllimADDE 

Urone Giden 

lllalzeme Tnrn miktar Birim Birim !fiyatı Tutarı 

Ceviz Kereste 0,082 m~ 600.000 TL 49.200 TL 

Kontratabla 
2 

400.000 TL 932.000 TL 2,33 m 

Dişbudak Kaplama 4,67 
2 

200.000 TL 934.000 TL m 

Toplam H ammadde ve m alzeme Tutarı 1. 915. 200 TL 

DiREKT İŞÇİLİ K 

İşlem Böl Om Tahmin! S aat S aat Ocreti Tutarı 

İşçilik Tabla Hattı 0,15 saat 1.000.000 saat/TL 150.000 TL 

işçilik montaj-Ambalaj H 0 115 saat 1.000.000 saat/TL ıso. ooo TL 

0,30 saat 

Toplam Direkt İşçilik Tutarı 
300.000 TL 

İşçilik Toplamı 300.000 

Genel Uratim Gideri (D.i.s. Başına 781.493,34 X 0,30) 234.448 

Hammadde ve malzama Tutarı 1.915. 200 

TOPLAM 2. 449.648 

K~r (% 25) 612.412 

Birim (Adet) Satış !fiyatı 3. 062.060 

Tahmin! Urnn m aliyeti (Adet) 3. 062.060 

Toplem Sipariş Maliyeti (100 Adet X Tahmini Urnn maliyeti) 306. 206. 000 
- ~-·- - -

E K- 39-T PHffiİ Nİ ffii\L İ 'ı' ET HES HPL fifO li ıfffimu 
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Tahmini maliyet hesaplama formunda da görr}ld1J~il gibi, verilen sipariş için 

.kullanılacak tc:.hmini direkt henwnadda ile direkt işçilik miktar ve fiyat~arı ayrın

tılı olarak gösterilmektedir. Daha sonra, siparişin verilen nrrın birimi (adet) i

çin, direkt hammadde va malzeme ile direkt işçilik maliyeti hesaplanır. Hesaplanan 

bu maliyete, kullanılacak ölçiJye göre, tahmini genel rıretim gider! aklanır. Böyle

laca, varilen siparişin birim maliyeti hesaplanmış olur. Hesaplanan bu maliyete 

işletmenin k~rı da ilave edilerek, siparişi veren işletmeye birim satış fiyatı bu

lunur ve birim fiyatla verilen sipariş miktarı çarpılarak, siparişin toplam tahmi• 

ni maliyeti hesaplanır. ~ukarıde varilan tahmini maliyet hasaplama formunda, iskon• 

to v.b. indirirnlara da yer verilebilir. Buna göre siparişi varan işletme ile anıeş

ma sa~lanırsa, siparişi veren (X) işletmesi ile örnek işletme arasında, ekler kıs

mında EK-3'de varilen "Sipariş Şözleşmesi" imzalanır. Sözleşme imza adildikten 

sonra, örnek işletmenin planlema böliJmrı, ekler kısmında EK-6•da verilen "İş Emri 

tormu" nu, alınan siparişe göre doldurarak, ilgili bölrlm ve kişilere onayletır ve 

atölyeye gönderir. Böylece uratim başlatılmış olur. Yapılan sözleşme ve iş emrini, 

belgeler ijzerinde, eşa~ıdaki gibi gösterebiliriz. 

Sipariş Noı 1 ÖRNEK moBiLYA işLETmEsi Tarih: 05/01/1994 

SİPARİŞiN 

lriyatı Tutarı Peşin Alınan Kalan Ödeme Şekli 

Adı Adedi (TL) (TL) (TL) (TL) Taksitler 

orta S ip ar iş T asli mi 

masası 100 3. 062.000 306. 200.000 153.100. ooo 153.100.000 153.100.000 

SİPARİi jARTLARI 

ı- Bir adet orta masasının boyutları; uzunluk 200 cm, genişlik 100 cm, 

yTJkseklik 60 cm olacak ve s ip ar iş edilen 100 adet orta masasının trımn 

c:ynı boy utl arda olacaktır. 

2- Masanın nst tebh:sı; kontratabla, kaplaması;ditbudak kaplama ve masanın 

ay aklar ı, yan kay ı tl ar ı (uzun-kısa) ve kenar çıtası ceviz olacek tır. 

3- Sipariş 29 Ocak 1994 tarihinde teslim edilecektir. 

SİPARlŞ! VEPEN ı {X) IŞLETMESI S! PARİŞİ ALAN s ÖRNEK İŞLETME 
-----~~· 

AD SOYPD - ADRES İMZA ~ SOY AD ADPES imza sö LO m 
- - - ... - - - - -

EK-3-SÖZLEŞME 
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Proje Teslim Tarihi 1 29 1 Ol 1 1994 iş Emri No: ı 

is OllRİ lfllR~ıu 

PROJE NOa ı PROJE ADla Orta masası OPUN roEoi a ıoo Adet 

Sıra Hat MALZEmENİN PLANLANAN ÇEKiLEN 

No Kodu Kodu Adı Birim Net Miktar Toplam mİ KT PP. 

ı - - Ceviz ın 
3 

0,082 8,2 8,2 

2 - - Kontratabla m 
2 

2,33 233 233 

3 - - Dişbudak 

Kaplama 2 
4,67 467 467 m 

AÇI KL llTlA: • 

NO BÖL Om SORumLU TlıRİH İMZA 

ı Uratim Mild. - 05 1 Ol 1 1994 -
2 Tabla H attı - 05 1 Ol 1 1994 ,.. 

3 l!lontaj•P.rnbalaj H. - os 1 Ol 1 1994 -
HAZlRLAYANa Planlama BöliJmi] Onay: 

Yukarıda verilen siparişin nratimina, 06.01.1994 tarihinde başlandı~ını ka

bul edelim. 

Örnek işletmenin, verilen siparişin rjretimi için gerekli hammadde ve malze

meyi tedarik etmesi gerekir. İşletmenin na kadar direkt hammadde tedarik etmesi 

gerekti~!, daha önceki yapılan hesaplamalerdan bellidir. takat na kadar endirekt 

harrrnadde va malzeme tedarik edeca~inin bilinebilmesi için, bir birim (adet) m·on 

için gerekli (kullanılan) endirekt hammadde ve malzeme miktarlarının bilinmesi ge

rekir. Aşa~ıda, bir bir im (rıdet) orta masası için kullanılan endirekt hammadde ve 

malzeme miktarları ve fiyatıarı görillmektedirı 
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Endirekt H ammadde ve Bir Birim (Adet) Birim 

ro al zama TUrU Ortlne Giden l!liktar Birim ı:-iy atı(TL) Tutarı (TL 

S ıcak Tutkal 0,9 kg 25.000 22.500 

Tiner 0,9 kg 17.000 ıs. 3oo 
Ver ni k 0,9 kg 40.000 36.000 

Cila ı kg 60.000 60.000 

Zımpara 4 Adet s.ooo 20.000 

A!;jaç Vidası 16 Adet ı.ooo 16.000 

TOPLAM 169.800 

EK-5-IJRETim-mPLİYET ifORmu 

örnek işletmanin 04.t2.1993 tarihi itibarıyle stoklarında, 150 m2 kontratab

la, 150 m
2 dişbudak kaplama, 10 m

3 
ceviz kereste, 75 kg sıcak tutkal, 70 kg tiner, 

80 kg vernik, 90 kg cila, 700 adet zımpara ve 1.300 edat a!;jaç vidası bulunmaktadır. 

örnek işletme etoklarını, LİFO yöntemine göre de!;jerlemektadir. Stoklenen kontratab-
2 2 3 

lanın m 'ei 400.000 TLJ dişbudak kaplamanın m 'si 200.000 TLı ceviz kerestenin m 1 f.l 

600.000 TLı sıcak tutkalın kg'mı 25.000 TLı tinerin kg'mı 17.000 TLı verni!;jin kg'mı 

40.000 TL; cilanın kg'mı 60.000 TLı zımparanın adedi 5.000 TL va a~aç vidasının e

dedi 1.000 TL 1dir. Ekler kısmında EK-121de sunulan, sürekli envanter stok kartına 

bu haımıaddeler, miktar va tutarlerı çarpılarak işlanir. 

snrekli envanter stok kartı uzarinde yapılan işlemleri vermeden öncB', bu 

arzda, hammadde ve mclzemelerin satınalınma isteminden Uratime gönderilmesine ka

darki aşamaları verecek olursak; ambar memuruna ekler kısmında EK-13 1 de sunulan 

"hammadde istek fişi" ile ilgili bölilm tarafından, hammadde ve malzeme iste!;jinda 

bulunulur. Ambar memur u, istenilen ha!Miadde ve malzeme, ambarda mevcutsa, EK-14 1 de 

sunulan "ambar çıkış fiş1" ni dilzenleyerek, istenilen hammadde ve malzemeyi istek ... 

te bulunan bölnma verir. El;ler, istenilen hammadde ve malzama ambarda yoksa ye da 

yetersiz miktarda ise, ambar memuru, gerekli harnmadda ve malzemeyi EK-7 1 de sunulan 

"hammadde satınalma istek fişi~' nzerinde belirterek satınalma bölrlm!lna verir. Sa

tın alma bölrlmil, hammadde satınalma istek fişine göre d1]zenleyece~i EK-8 1deki "hem

madde satınalma fişi" ni, satıcıya gönderek, siparişi vermiş olur. istenilen ham

madde ve malzeme, işletmeye teslim edilince satınalma işlemi gerçekleşmiş olur. 

Ambar memuru, EK-9 1 da sunulan "teslim elma va muayene raporu" ile teslim alınan 

hammadde ve malzemeyi, ambara, EK ... l!J'da sunulmuş olan "ambar giriş fişi" ni dilzB'n

leyerek alır va ambar giriş fişine göre EK-11 1 de sunulmuş olan "ambar stok kartı" 
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na miktar ilzerinden işler. Daha sonraki aşemada ise, önceden hammadde istek fişi 

ile istekte bulunan bölfJme, EK-14'de sunulmuş olan ambar çıkış fişini dilzenleye

rek, harıvnadde ve malzemeyi teslim eder. Elu arada, maliyet muhasebesi servisi ise, 

ambar memurun1.11 miktar r]zerinden ambar stok kartına işledi~i hammadde ve melzemele

ri, ai]rekli envanter stok kartına, hem miktar ham de tutar n zerinden işler. Buraya 

dek anlatılan işlemler ve dqzenlenen belgeler ile ilgili bilgiler, r]çr]ncO bölnmde, 

ayrıntılı olarak (her bir belgenin ne zaman va kim tarafından dr]zanlenece~i ve 

belgeler nzarinde hangi bilgilerin bulunması garakti~i) varildi~i için, burada 

tekrar bu belgaleri vermeye gerek görmedik. Burada, konumuza örnek oluşturması e

macıyla, sadece ceviz karaatesi hanvnaddasi için bir sqrekli envanter stok kartını 

ve ilzerinde yapılan işlemleri aşa~ıda gösterdik. 

Haırmadde Adı Ceviz Kar as te rn aksimum fltiktar 25 
3 : 1 m 

Birim ÖlçrJsiJ 2 
fltinumum miktar 5 

3 1 m ı m 

Kodu Ya Da Parça No ı - Yaniden Siperiş mıks -

Ilmbarda BultSidu~u Yerı .. Ortalama Elir. ifiy.: -
~1\TICILARA VER.SİP GiREN CI KAN KALAN 

D 
..i ~ c .s ., o 

~ ~ ı. (.. ıf't" ~t: ı-1·- --ao ı.. 
.)JZ. :9 f{ .9 .)!:E E-'t. :ı ~z 't: ı. > r:Z ~ _g..+; .e -F- §Po ~l ? &-c . ,ıf; 'i: El> ı. ~ .~ ~l 

o--:fl& g_,~ ti.-1) 
ı9 ]Jr ı2 ~ 

,_ 
(3 Ji? -- o ,_ z ~OJ ~ tflr ;p~ :fi.!J u.. c.:OU. ,_ jJ.. 

~ .J 

r:!'f. ı-

§ § o 
~ ö 6 o 8 ........ ~ 

-..il 

F ı:! C"' E F ..J (<lE 
r;tıı: t-~ .::s ..;$ 

c:-t § ~ 
.,.. c::-( l1l 5> 

..,... 
§ ~ & CP <rı d') c:-!_ \:'l 
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,;r ı.n ıg ı.Ö ın 
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J _ı - ı:<> E 1- r-dı ~ l o 
~ c-l o 

~ o o m rif 8 -r" 3 -- o ::J o o -:- ~ ~ C'? o o :0 o ..ı:ı o 
Qi 

~ 

ı2 Jl ..o o 

EK-12-SfJREKLİ ENVANTER STOK KJlRTI 
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İşletme 05.01.1994 tarihinde, m
3•n 620.000 TL'den 8,2 m

3 
ceviz kereste; m2• 

2 2 2 
si 410.000 TL'den 233 m kontretabla; m 'si 230.000 TL'den 467 m dişbudak kaplama1 

kg'mı 2S.OOO TL'den 90 kg sıcak tutkal; kg'mı 17.000 TL'den 90 kg tiner; kg'mı 

40.000 TL'den 90 kg vernik; kg'mı 60.000 TL 1 den 100 kg cila; adedi S.OOO TL 1 den 

400 adet zımparaı adedi 1.000 TL 1 den 1.600 adet a~aç vidasını peşir. olarak sa-

tınalmıştır. Buıunla ilgili yevmiye kaydını aşa~ıdaki gibi d1şebiliriza 

----------- 05/01/1994 ------------
ıso- İLK mADDE VE mALZEmE HS. 208.500.000 

lSO.OD- DiREKT HAmmADDE VE f!ILZ. STOKLAR! 19l.S20.000 

ıso. o o. 01- İlk madde s tokları 191.520. ooo 

ıso.oo.o1.01- Ceviz Kereste 4.920.000 

150.00. 01.02- Dişbudak Kap. 93. 200.000 

15o.oo.oı.09• Kontratabla 93.400.000 

!SO. Ol- ENDİREKT HPltlmADDE VE mLZ. STOKURl 16.980.000 

lSD. Ol. Ol• ~ardımcı flladde Stokları 14.980.000 

ıso.oı.oı.oı- Sıcak Tutkal 2.2so.ooo 

150.01.01.03- Vernik 3.600.000 

1SO.Ol.Ol.04• Tiner l.S30.000 

!SO. Ol. Ol. 06- A~aç Vidal arı 1. 600.000 

ıso.oı.oı.ı1- Cila 6.ooo.ooo 

ıso. oı. 02- İşletme tııaızemesi s tokları 2. ooo. 000 

ıso.o1.02.01- Zımpara 2.ooo.ooo 

712- DiREKT İLK mADDE VE tni\..ZEftiE thAT tfAP.KI HS. 16.504.000 

100• KASA 225.004.000 

Örnek işletme 06. 01.1994 tarihinde l}retime başlamıştır. Oretimde gerekainim 

duyulan direkt hamme:dde ile endirekt hammadde ve malzeme, daha önce de belirttiOi

miz gibi, ekler kısmında EK•l3 1 de sunulan 11 haımıadde istek fixi" ile ambardan çeki

lerek; bu fişlerin tutarı EK•29 1da sunulan '~sipariş maliyet kartı" na işlenir. Ay

rıca, kullanılan işçilikler de, EK-26 1 da sunulan "direkt işçilik özet föyO" ne· va 

sipariş maliyet kartına işlenir. Ancak, toplu kayıtların yapılması amacıyla, be

lirli devrelarda va genellikle aylık olarak, hammadde ve malzeme istek fişlerinin 

özetleri dilzenlenir. Aynı şekilde toplu kayıtların yapılması amacıyla, ilgili giln

li1k saat kartları, EK-26 1 da sunulan "direkt işçilik özet fÖ~il" nde toplanır. Daha 

sonra da, yani direkt va endirekt hammadde ve malzemelerin ambardan çekilme işle

minden sonra da, stok hesapfarı alacaklandırılır, gider hesapları borçlandırılır. 
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Örnek işletme, verilen siparişi 20.01.1994 tarihinde tamamlamıştır. Kulle

nılan direkt hammadde ve malzeme istek fişleri özeti ile direkt işçiliklerle il

gili grınırık saat kartı arı özeti aş a~ıda verilmiş tir. 

DiREKT H~ADDE İSTEK ~işi ÖZET TABLOSU 

H ammadde Tflril 

1a tek 5 ip. ----:C::.::e::.:v~i:.:z~K.:.er::.;e:::;.:s;:.:t::.::e:... __ ---:K:.:.:o::::.n.:.:t::.:.r..::;a..:t.:::.ab:::,;l::.;a~- D iş b ı.ı:1 ak K,..::;<':~p ·~-

tiş Ne _.fuL flliktar Tutar Miktar __ T.:..:u~t::.:a::.:r __ mikter __ T~u:!..::t:..:;ar:__ ___ T:..:O::cP:.::l~am:.::..,__ 
2 

1 1 8. 2m s. 084. 000 s. 084. 000 

2 ı 

3 ı 

TOPLAm 

-
3 

8,2m 5.084.000TL 

233m
2 

9S.530.000 

-
233m

2 
95.530.000TL 

T PBL0-12-DİPEKT HI'.Mm:ıDDE İSTEK FİŞİ ÖZET T PSLOSU 

ÖPNEK İŞLETMENİN DiREKT İŞÇiLİK 

Adı: ÖZET F"ÖYO 

9S.S30. 000 

467m 
2 

107. 410.000 107.410.000 

467m
2 

107.410.000TL 208.024.000TL 

Ait Oldu~u Ay t Ocak 

Sipariş No ı ı 

İş Emri No ı ı 

İŞ Zfff!AN 
URETim GİDER mERKEZLERİ 

KARTI TABLA HATTI MONTAJ- AIYIBAL AJ H ATTI 

Sıra 
Ortalema ortalama 

No Tarih No o.i.s. Ucret (TL) Tutar D.i.s. Ucret (TL) Tutar 

lSaaat ı. 200.000 ıe.ooo.ooo 15 saat ı. 200.000 ıs. ooo.ooo 

15seat 18. ooo. 000 15 saat ıe.ooo.ooo 

EK-26-DİREKT İŞÇİLİ K ÖZET fÖYU 

Aşa~ıda verilen sipariş maliyet kartına, direkt hammadde, direkt işçilik ve 

genel rıretim giderleri, standart (tahmini) tutarlar ilzerinden işlenmiştir. 
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Sİ PAR İŞ m ALİ VET KARTI 

fllilşteri İçin 1 Evet 

Stok İçin ı - Başlema Tarihi 1 06.01.1994 Sipariş No 1 ı 

Urnn Tipi 1 - mnşteri Adı 1 (X) İşletmesi Bitiş Tarihi ı 20. oı. 994 

Urnn miktarı ı - Urrın Miktarı a 100 Adet · Tah. Bit. Tar.ı 23.01.994 

T 1\BL A HA TTI 

DiREKT HMım.OODE DiREKT İŞ Çİ Lİ K GENEL 0RETİm GİDERLERİ 

İatek Çal. 

f"iş Kart. YUklema 

Tarih No. Tutar tTarih No. Tutar ~arih Oranı Tutar 

Ocak Ocak Ocak 781.493,34 
1994 ı 191.520.000 1994 - ıs. ooo. ooo 1994 x(ıs D.i.s) ıı. 722.400 

TOPLMI 191.520.000 TOPL.Ml ıs.ooo.ooo TOPLMI ll. 722.400 

tnONTAJ-AI!IBALAJ HATTI 

DiREKT HMlmJlODE Di PEKT İŞ Çİ Lİ K GENEL 0RETİM GiDERLEfÜ 

h tek Çal. 

Fiş Kart, YOklema 

Tar it No. Tutar T aritı No. Tutar Tar U Oranı Tutar 

- .. - Ocak - ıs.ooo.ooo Ocak 781.493,34 ıı. 722.400 
1994 1994 X(lSD.İ.S) 

TOPLml - TOPLMI ıs.ooo.ooo TOPL #lll ıı. 722.400 

MALİ VET ÖZETi 
Satış Fiyatı 1 30 6. 20 6. 000 

Tabla H attı montaj-Ambalaj 

Mali~etler Gider Merkezi Hattı Gid. merk. To[:!lam 

ı. Direkt H ammadde 191.520.000 - 191.520.000 

2. Direkt İşçilik 15. ooo. 000 15.000.000 30. ooo. 000 

3. Tah. G.U.G. (Ytlklenan) ll. 722.400 ıı. 722.400 23.444.800 

Toplam Uratim maliyeti 218.242.400 26.722. 400 244.964.800 

Brtlt S atış K~rı 61.241. 200 

Birim m aliyet ı (Top. Ort. Mal. 1 Urnn Adedi) -
ı ( 244.964. 800 1 100 Adet) = 2. 449. 648 
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Yukarl.da da gör1ildq~i1 gibi, sipariş maliyet kartında toplenen tahmini top

lam siperiş maliyeti, 244.964.800 TL 1dir. Burada ayr1ca genel ııretim giderleri da 

tahmini yiikleme oran1 ile (781.493,34 TL/D.i.s. X 30 D.i.s.) siparişe ynklanmiştir. 

Bu işlemlerden sonra yapılacak işlem, tehmini maliyetler ila fiili maliyet

lerin karşılaştırılması ve sapmaların belirlenmesi olacektır. Örnek işletme, daha 

önceki bölilmlerde de açıklandı~ı rtzera, direkt hammadde miktar va fiyat sapmaları

nı, direkt isçilik snre ve rıcret sapmalarım., genel i]retim giderleriı harcama, ka

pasite ve verim sapmalarının ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak hesaplayacak, analiz e• 

de cek va fark hesaplarını çalıştıracektır. Olumsuz sapmal ar varsıı bunların hangile

ri oldu~u ve nedenleri belirlenecek va gerekli dilzeltici önlemler alınacaktır. Sep

malarl. ve sapma hesaplar1nı daha önceki bölilmlerde, örneklar yard1mı ile ayrınhlı 

olarak açıklamıştık. Kanunun pekişmesi ve uygulama yapılerı işletmeye özgiJ olarak 

geliştirdi~imiz bu örnek maliyet sisteminde, biitiJnlrı~q bozmak amacıyla, çalışmamı

zın bu kısmında, sapma hesaplarını yaparak, işletmede oluşan sapmaları ilgili he

saplara davredece~iz. Böylece, örnek işletmenin ilgili faaliyet (5 Ocak-20 Ocek 

1994) dönemindeki durtınu ortaya çıkmış olacaktır. 

Örnek işletmenin 100 adet orta ,masasl. için tahmini (biltçelenmiş) direkt 

hammadde, direkt işçilik ve genel rıretim giderleri, miktar ve tutarlerı konunun 

başl.nda, veriler kısmında, ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak, tahmini maliyet hesep

lema formu üzerinde isa, trım tahmini giderlar birlikte verilmişti. Ayrıca, örnek 

işletmenin 100 adet orta masası rıretimi için, ilgili dönemin fiili verileri, di

rekt işçilik hammadde istek fişi özet tablosu, direkt işçilik özet föyü ve sipa

riş maliyat kartı nzerinde verilmişti. Bu verileri burada, ayrıyeten tekrar var

meden sadece, ilgili sapma hesaplarını yaparken belirtece~iz. 

örnek işletmenin meliyet sapmaları aşa~l.daki gibi hesaplanmıştır. 

a- Direkt H ammadde llliktar S apmasl. 

Örnek iş !etmenin fiili ve tahmini gerekli kullanım miktarl ar1, her iJç 

hammadde için ayrı ayrı, aş a~ıda görillmaktedir. 

H ammadde Tnro f"iili Kullanım Miktarı Tahmini Gerekli Miktar 
3 

0,082 m
3 

X 100 Adet= 8,2 m 
3 

Ceviz Kereete 8,2 m 

Kontratabı a 233 
2 2,33 2 X 100 Pelet- 233 

2 
m m m 

2 2 
X 100 Adet e 467 

2 
Dişbudak Kaplama 467 m 4,67 m m 

fiili ve tahmini gerekli hammadde miktarlarını tablo halinda şöyle diizan

leyebilir iz ı 



-20D-

Hammadde !fiili Kullanım Tahmini Kull. Sapma Talımini H aııın ad de 

Tilril miktarı Miktarı Birim fiyatı Miktar Sepması 

Ceviz Kereata 8,2 m 
3 

8,2 m 
3 = -o- x 6oo.ooo = -o-

Kontratabla 233 
2 2 

m 233 m = -o- x 4oo.ooo = -o-

Dişbudak Kap. 467 
2 

467 
2 

m m = -o- x 2oo.ooo = -o-
Toplam Hammadde miktar S apması -o-

Yukarıda da göriJldflOil gibi, toplam hammadde miktar sapması gerçekleşmemiştir. 

Hammadde miktar sapmasının gerçekleşmemesi, örnek işletmenin hammedde kullanım mik

tarının do~ru eaptendıgını (tahmin edildiOini) yani Mtçelenmiş miktarların tutar

lılıgını göstermektedir. 

b- Direkt Hammadde IF'iyat Sapmas.;. 

Hammadde fiyat sapması, fiili fiyatla tahmini fiyat arasındaki farkın 

fiili kullanım miktarıyla çarpımına eşittir. 

Aş a~ıda, her harımc;dde tıJrij için ayrı ayrı hasaplanan hammadde fiyat sapma

sı görülmektedir. 

Birim Başına 

Hammadde !fiili Fiyat 

Tilrii 
3 2 

(m -m L TL} 

Ceviz Kereste (620.000 

Kontratabla (410. 000 

Dişbudak Kaplama ( 230.000 

Birim B aşına 

Talımini f"iyat 
3 2 

(m -m L TL} 

600. 000) X 

400. 000) X 

200. 000) X 

![iili miktar 

8,2 m 
3 

233 m 
2 

467 
2 

m 

Hammadde 

lf'iy at S apması 

164.000 

TOPL ml H AmmADDE if1 Y AT S API!lAS I 

2. 330.000 

14. oıo.ooo 

(16. 504. 000) 

Olunsuz 

Yukarıda görilldrıgrı gibi, hammadde fiyat sapması, 16.504.000 TL oluna uz ola

rak gerçekleşmiştir. Hammadde fiyat sapmasının nedenini, hemmadde fiyat artışların

daki yiJkselmeler olt.Şturmı..ştur. Oldukça yrıksek sayılabilecek bu olunsuz sapma ne

deniyle, yöneticilar biltçe yaparken, fiyat artışlarına gerekli dikkati göstermeli• 

dir ler. 

S adece hammzdde fiyat sapması olt.Ştu~u için, bu sapmaya ilişkin yevmiye 

kaydını şöyle dilşebilirizı 

-------------- .•• / ... 1 .•.. --------------
712- DiREKT İLK ftlADDE VE MPLZEmE ırhAT rPRKI HS. 

lOD- KASA HS. 

16.504.000 

16.504.000 

Yukarıdaki fiyat sapması ile ilgili kayıt, hammaddenin alınışı sırasında 

dilş illiir. 
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c- Direkt İşçilik SiJre S cpması 

Direkt işçilik srtre ya da etkinlik sapması, çalışılan fiili direkt işçi• 

lik saat miktarı ile gerekli tahmini direkt işçilik miktarı arasındaki farkın, sa

at başına tahmini ilcret ile 'çarpılması sonucu bulunur. 

Örnek işletme için verilen örnekte, saat başına tahmini iJcretı tabla hattı 

için ı.ooo.ooo, montaj-ambalaj hattı için ı.ooo.ooo TL'dir. Her iki bölrlm için ge

rekli tahmini direkt işçilik sı;resi şu şekilde hesaplanabilirs 

Tabla hattında birim başına kullanılc:.n tahmini direkt işçilik saat miktarı; 

0,15 D.i.s. 'dir. Montaj-Ambalaj böVımrJnde ise; 0,15 o.i.s. 'dir. Bu verilere göre; 

Tabla hattı için gerekli tahmini direkt işçilik miktarı: 

Orta Maeasıı ( 100 Adet X 0,15 D.i.s.) = 15 D.İ.S. 'dir. 

montaj-ambalaj hattı için gerekli tahmini direkt işçilik miktarıs 

Orta Masası.ı (100 Adet X 0,15 D.İ.S.) : 15 D.i.s. 'dir. 

Şimdi her iki bölflme ilişkin direkt işçilik srıre sapmasını ayrı ayrı hesep

ı ayarak tabloda ş u ş ekilde gösterebilir iz: 

~iili Kullanılan Gerekli Talımini Sapma Tahmini Sapma 

Gider merkezi o.i.s. Miktarı D. İ .s. Miktarı Miktarı Ocret Tutarı 

Tabla Hattı 15 15 - -o- X ı.ooo.ooo = -o-
montaj-Ambalaj H. 15 15 -o- X ı. ooo. 000 = -o-

Toplan Direkt işçilik srıre s epması -o-

Yukarıda da görilldi]~q flzere, örnek işletmede, direkt işçilik sqre sapması 

gerçekleşmemiştir. Direkt işçilik sı;re sapmasının gerçekleşmemiş olması,direkt 

işçilik srjreleri ile ilgili blltçelenmiş (tahmini) miktarların tutarlılı~ını gös

termektedir. 

d- Direkt İşçilik Ocret S apması 

Direkt işçilik ilcret sapması, fiili direkt işçilik saat i)creti ile tah

mini direkt işçilik saat iicreti arasındaki farkın, fiili direkt işçilik saatleri 

ile çarpılması. ~onucu bulunan farktır. 

Her iki bölilm için, direkt işçilik ilcret sapması, aş a~ıdaki gibi hesaplana• 

bilir ı 

Gider merkezi 

Tabla Hattı 

itiili S aat 

O cr eti 

ı. 200.000 

montaj-Ambalaj H. ı. 200.000 

Talımini S aat 

O cr eti 

ı.ooo.ooo 

ı.ooo.ooo 

Toplam Direkt 

Ç all. ş ıl en 

IF ark tfiili o. İ. s. Sapma 

200.000 X 15 3.000.000 

200.000 X 15 3. 000.000 

İşçilik Ocret S apması { 6. ooo. ooo} 

Olumsuz 
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Yukarıda da görfjldil~rl gibi, tabla hattında 3.000.000 TL olumsuz sapma, 

montaj-ambalaj hattında, da yine 3. 000.000 TL 'lik olunsuz sapma olmuştur. Böylece 

toplam 6. 000.000 TL 'lik olumsuz direkt işçilik 'lcret sapması oluşmuş tur. İşletme 

yöneticileri, dikkatlerini bu yöne çevirerek, bqtçeleri yaparken Ilcret artışını 

gtizön~ne almalıdır. 

S adece direkt işçilik ncret sapması gerçekleşti~! için, bu sapmaya ilişkin 

yevmiye kaydını, aş a~ıdaki gibi di}şebilirizı 

----=---:---:---:-~~--- ... 1 ••• 1 ••.• 
722- DiREKT İŞÇİLİK OCRET trAAI<l...ARI HS. 6.000.000 

720- DiREKT İŞÇİLİ K GİDERLERİ HS. 6. 000.000 

e- Genel Uratim Giderleri Sapma Pnalizi 

Daha önceki bölilmlerde de belirtildi~i gibi, genel qretim giderleri, top

lam ijretim maliyetinin belirli işlere ya da qrnnlere göre do~rudan tanımımemeyan 

bölOmndqr. Bunların bir kısmı de~işken, bir kısmı sabit ve bir kısmı da karma nite

likteki giderlerdir. Bu nedenle bu ti]r giderlerin planlama ve kontrol aracı olarak 

kullanılmaları (biltçelenmeleri) kolay olmanaktadır. Bu giderler, esnek Mtçe yardı

mıyla, planlama ve maliyet kontrol ooıacı ile kullanılabilir. Bunun için, genel rı

retim giderlerinin sabit ve de~işken olarak grl$)lanması gerekmektedir. 

Örnek işletmenin tahmini (biltçelenmiş) genel firetim giderler it 2. 567.720.000 

TL 1 ai de~işkenı 462.286.000TL 1 si ise sabit olmakrızere toplam (yıllık)3.030.006.000 

TL 1 dir. Ayrıca, D.1.s. beşına tahmini de~işken G.O.G. oranları 3.877,2 D.İ.S.'lik 

kapaaiteye göre hesaplanacaktır. Çrınkil, daha önceki bölrJmde, direkt işçilik biltçesi 

hazırlanırken, direkt işçilik saatleriı tabla hattı için yıllık (toplam) 1.938,6 

D.i.s., montaj-ambalaj hattı için isa yıllık (toplam) ı. 938,6 D.i.s. olar ek biltçe

lenmiş tir ( 180). 

{180) Bu kısımda, örnek işletmenin genel üretim giderleri ve direkt işçilik miktar-

ları için, tekrardan tahmini (bütçelenmiş) miktarleri.blılma yoluna gidilme-

yerek, direkt işçilik ve genel üretim giderleri bütçeleri ve direkt işçilik 

ve genel üretim giderleri sepmaları bölllmilnde hesapladı~ımız miktarlar kul

lanılacaktır. Yukarıdaki de~işken genel Oretim giderleri (2.567.720.000 TL) 

ve sabit genel üretim giderleri (462.286.000 TL) toplam (yıllık) miktarları 

ile direkt işçilik toplam (yıllık) kapasitesi (tabla hattı için; toplam 

1.938,6 D.i.s. +montaj-ambalaj hattı için; toplan 1.938,6 D.İ.S. = 3.877,2 

D.İ.S.) belirtilen ilgili bölümlerden alınmıştır. 
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Toplam (Yıllık) De~işken G.U.G. ı 2. 567.720.000 TL. 

Toplan {Yıllık) De~işken G.U.G. YrJkleme Oranı ı 

2.567.72o.ooo TL/3.877,2 D.t.s. ı 662.261,42 TL/D.l.S. 

Toplam (Yıllık) Sabit G.O.G. ı 462. 286.000 TL 

Toplam (Yıllık) Sabit G.O.G. Y1ikleme Oranı ı 119.231,9 TL/D.İ.S. 

Bu açıklamalardan sonra esnek biitça form;;ııınq aşa~ıdaki gibi belirlayebili-

İlgili iraaliyet Dönemi (6 Oczk - 20 Ocak 1994) 

Toplam S abit Genel Uratim Giderleri ı 462.286.000 TL 

Aylık Sabit Genel Uratim Giderleri ı 462.286.000 / 12 = 38.533.800 TL 

İlgili taaliyet Dönemi (15 Gqnliik) Sabit Genel Oretim Gider!: 

38.533. 800 TL/ 2 ı 19. 261.900 TL. 

Esnek biitçe tutarı ı Toplam Sabit G.U.G. + (Birim Başına Ue~işken 

G.O. G. X Çelışma H acmi {D. İ .s.)) 

Esnek Bijtçe Tutarı ı 19.261.900 + (662.261,42 TL/D.İ.S. X Çelışma Hacmi) 

Örne~imizden hareketle, elde edilecek veriler şöyledirı 

• İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen fiili genel ;;retim giderleri 

30.000.000 TL., direkt işçilik saatleri ise 30 D.İ.S. olarak gerçekleşmiştir (di• 

rekt işçilik özet föyiinda gösterilmiştir). 

- Tahmini maliyet hesaplama formunda (EK-39'da) hesaplandı~ı gibi; 100 a

det orta masası için gerekli tahmini direkt işçilik saati 30 D.İ.S. 1 dir. 

Bu verilere göre; 

i• fiili Sqreye Göre Dilzeltilmiş Brıtçe Tutarı 

T.G. s Toplan Sabit G.O.G. + (Birim Bcşına De~işken G.U.G. X lfiili Çalışma Hacmi) 

T.G. : 19.261.900+ (662.261.42 TL/D.İ.S. X 30 D.İ.S.) 

T.G. : 19.261.900 + 19.867.800 

T.G. ı 39.129.700 TL. 

ii- maliyetlere Yilklenan Tahmini G.U.G.: 

T.G. s Gerekli Tahmini D.İ.S. X Tzhmini ıG.U.G. Yilkleme Oranı 

T.G. : 30 D.İ.S. X 781.493,34 TL/D.İ.S. (181) 

T .G. s 23.444.800 TL. 

(181) Bu rakam, daha önceki böVlmde, genel ijretim giderleri biltçesinde hesaplanan 

tahmini G.U.G. yqklema oranıdır. 
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iii- Tahmini Siireye Gö'!'e Dqzeltilmiş Bqtçe Tutarı: 

T.G. ı Toplam Sabit G.fl.G. +(Birim Başına De~işken G.Ü.G. X Tahmini Çelışma Hacmi) 

T.G. ı 19.261.900 + (662.261,52 TL/D.İ.S. X 30 D.i.s.) ' 

T.G. ı 19.261.900 +19.867.800 

T.G. : 39.129.700 TL. 

iv- BiJtçelenen Genel Üretim Giderleri Tutaru 

B;ltçelenen genel iiretim giderleri tutarı 23.444.800 TL. ol ar ak planı an-

m ış tır. 

Bu verilerden sonra Toplcm Genel Uratim Giderleri S apmasını şu şekilde he

s~leyabilirizı 

Toplam G.U.G. S apması ı Fiili G.O.G. - Ynklenen G.U.G. 

ı 30. 000.000 - 23.444.8000 

1 ( 6. 555. 200) 

Olumsuz 

Genel iiretim giderlerinden oluşan bu 6.555.200 TL. 1lik olumsuz s~ma, tutar 

olarak fazladır. Bu tutar, yöneticilerin maliyat tahminlerinin tutarlı olmadı~ını 

göstermektedir. 

Genel liratim giderleri sapmasının nedenini araştırmak için, daha ayrıntılı 

bir analiz yaparekı kapasite, harcana ve verim sapmalarını hesaplayalım. 

1- H areama (Silt çe) 5 apması 

Harcama sapmesı, gerçekleşen genel ilretim giderleri ile fiili faaliyat 

hacmine göre dilzeltilmiş biltçe tutarı arasındaki farktır. 

Hereama Sapmasıı lf"iili G.O.G ... riili srıreye Göre D;;zeltilmiş Biltçe Tutarı 

1 30.000. 000 TL. .. 39.129.700 

ı 9.1 29.700 TL. 

2- Kapasi te S apması 
Olumlu 

Kapasite sapmesıı fiili faaliyet hacmi ile tehmini çalışma hacmi arasın

daki fark ol~, fazla ya da eksik yilklenan sabit genel nretim giderlerini gösterir. 

Kapasite Sapması: Tahmini sr;reye Göre DiJzeltilmiş Bfltçe tutarı .. Urnnlere 

Yüklenen Tahmini G.U.G. 

3- Verim 5 apması 

1 39.129.700 TL. - 23. 44. 800 TL~ 

s (15.684.900) 

Olumsuz 

Verim s~mesı; fiili s'ireye göre d;;zeltilmi~ b11tçe tutarı ile tahmini sfl-
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re ye göre dqzeltilmiş b~itçe tutar ı arasındaki fark ol up, faaliyet hacmindeki de

~işmelarin genel üretim giderleri ~zerindeki etkisini gösterir. 

Verim Sapmasıa fiili Süreye Göre Oqzeltilmiş Bütçe Tutarı - Tahmini Sqreye 

Göre D üzel tilmiş Bqtçe Tutar ı 

ı 39.129.700- 39.129.700 

ı - o .. 

Örnek işletmenin da~işken va sabit genel rıretim giderlerine ilişkin olarak 

ayrı ayrı hesapladı~ımız, harcama, kapasite ve verim eapmala~ını topladı~ımızda. 

toplam genel iiretim giderleri sapmasına ulaşmış oluruz. Şöyli kiı 

Harcama (Br;tça) S cpması s 9.129. 700 .. Olumll! 

Verim S epması - O - - Gerçekleşmemiş 

Toplam Da~işken G.O .G. S ep ması 

Kapasite Sapması 

G.U.G. TOPL ITı1 SAPMAS I 

1 

9.129. 700 .. Olumlu 

(15.684.900)• Olumsuz 

(6.555.200)· Olumsuz 

Genel rJretim giderleri ila ilgili oluşan sapmaları da şu şekilde muhasebe

laştirebiliriz. 

--------------------------------~···1···1····----------------------~---------
734-G.O.G. KAPASiTE fARKLAR! HS. 

732-G.U.G. BÜTÇE rARKURI HS. 

73D--G.0.G. HS. 

15.684.900 

9.129. 700 

6. 555. 200 

Sapmalar belirlendiktan ve ilgili hesaba devredildiktan sonra, işletmenin 

ilgili faaliyet dönemindaki durumu ortaya çıkmış olacektır. Bu amaçla aşa~ıda, 

örnek işletmenin ilgili faaliyet dönemindeki tOm muhasebe kayıtları birlikte ve

rilmiştir. 

ı ... / ... 1 ... ·---------------------
150-İL K mADDE VE mALZEmE HS. 2080! 500.000 

150. OO,.DİREKT HAmMADDE VE mlt.ZEmE STOKLAR I 191.520.000 

150.00.0l·İlk 11ladde Stokları 191.520.000 

lSO.oo.oı.oı-ceviz Kaplama 4.92o.ooo 

150.00. Ol. 02-Dişbudek K eplama 93. 200.000 

150.00.01.09-Kontratabla 93.400.000 

150.0l·ENDİREKT HAmf!lADDE VE mALZ. STOKLilRI 16.980.000 

150.01.01•\'erdımcı madde Stokları 14.980.000 

150. Ol. Ol. oı-s ıcak T utka1 2. 7.50. 000 

150.01.01.03-Vernik 3~:600.000 
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ıso.oı.ol.04-Tiner ı. 530. 000 

150.01.01.06-A~aç Vidaları 1.600.000 

150.01.02-İşletme Malzemesi Stokları 2.000.000 

150. Ol. 02. 01-Zımpara 2. 000.000 

712-DİPEKT İLK MADDE VE Mll.Z. ırhAT FARKI HS. 

lOCl•KASA .. HS. 

16.504.000 

225.004.000 
~2 _____________________________ ••• / ••• / •••• ____________________________ __ 

710-DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİDERLERİ HS. 191.520.000 

Ol-DiREKT İLK MADDE VE mALZ. KULLANirtıL~I 191.520.000 

OlD-İlk Madde Kullanımları 191.520.000 

010.01-Ceviz Kereste 4.920.000 

010. 02-0işbudak Kaplama 93.200.000 

010. 09-Kontratabla 93.400.000 

lSD-İL K MADDE VE MALZEmE HS. 191.520.000 

150.00-DİR. HAm. VE mALZ. STOK. 

150.00.01-İlk Inadda Stokları 

150.00. Ol. Ql,.Ceviz K. 

150.00.01.02-Dişbudak K. 

150.00.01.09-Kontratabla 

191.520.000 

191.520.000 

4. 920.000 

93.200.000 

93.400.000 

~3~---------------------------···/ ... ; .... ____________________________ __ 
730-GENEL ORETİm GİDERLERİ HS. 30. ooo. 000 

150-İLK MADDE VE MPlZEmE HS. 16.980.000 

150.01-ENDİREKT HAm. VE MALZ. STOK. 16.980.000 

150.01. Ol-Yardımcı madde S tok. 14. 980.000 

150. Ol. Ol. Ol-S ıcak Tutkal 2. 250.000 

150.01.01.03-Vernik 

ıso.o1.01.0~-Tiner 

3. 600.000 

1.530.000 

150.01. Ol. 06-A~aç Vidalarıl. 600.000 

150.01.01.11-Ci1a 6.000.000 

150.01.02-İşletme ma1z. Stok. 2.000.000 

150.01.02.01-Zımpara 2.000.000 

100-KASA HS. 13.020.000 

~4~ ___________________________ ••• ; ••• ; •••• ____________________________ __ 

720-DİREKT İŞÇİL İ K GİDERLERİ HS. 

100-KASA HS. 

36.000.000 

36. ooo. 000 
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.::5 _____________ ••• / ••• ; ••• ·--------------

151-YARI mAmULLER .. ORETim HS. 

711-DİREKT İLK MAD. VE MALZ. YANSITffiA HS. 

721-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITillA HS. 

731-GENEL 0RETİI'n GİDERLERİ YAriSITmA HS. 

244. 964.800 

191.520.000 

30.000.000 

23.444.800 

.::6~-------------------····l···l····-----------------
'152-lllAAlÜLLER HS. 244.964.800 

151-Y JRI m~VnULLER HS. 244. 964.800 
~7 _______________________ .••• ; ••• ; •••• ______________________ _ 

620-SATILAN mAmULLERiN MPLİYETİ HS. 

152-fılAillÜLLER HS. 

244.964.800 

244.964.800 

B • • ./. • ./. • • ·-------------------

690-DÖNEm KARl YA DA ZAR ARI HS. 244. 964. 800 

620-S ATIL AN mAmULLERİ N mPLİYETİ HS. 244.964.000 
_9 _______________________ ••• / ••• ; •••• ______________________ _ 

60D-YURT İÇİ SATIŞLffi HS. 306. 206.000 

690-DÖNEm ~RI YA DA ZARARI HS. 306. 206. 000 
~1~0 _______________________ .••• ; ••• ; •••• _________________________ __ 

100-KASA HS. 

60D-YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 

306. 206.000 

306.206.000 
~1~1 _________________________ .••• ; ••• ; •••• _______________________ __ 

711-DİREKT İLK mAD. VE fılALZ. Yllr~ITmA HS. 

71D-DİREKT İLK roAD. VE mALZ. GİD. HS. 

191.520.000 

191.520.000 

-1~2 ______________________ ••• ; ••• ; •••• ___________________ __ 

721-DİREKT İŞÇiLİK GİDERLERİ YANSITrı1A HS. 

722-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ UCRET if"IRKLMI HS. 

720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 

30.000.000 

6.000.000 

36.000.000 

_ı_3 _______________________ ••• ; ••• ; •••• ____________________ __ 

731-GENEL ORETİm GİDERLERİ YANSiltılA HS. 

734-GENEL ÜRETİm GİDERLERİ KAPASiTE ifARKLARI HS. 

732-t.O.G. BÜTÇE IFARKLARI BS. 

73D-G.ü.G. us·~ 

23.444.800 

15. 684. 900 

9. ı 29.700 

30.000.000 

~1~4 __________________________ ••• ; ••• ; •••• __________________________ __ 

732-G.Ü.G. BÜTÇE ıFiRKLARI HS. 9.129. 700 

690-DÖNEm KtıRI YA DA ZARAR! HS. 9. ı 29.700 
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~1-5~-----------------------------···/ ••• ; •••• ______________________________ __ 

690-DÖNEm Kt\RI Yf/J. DA 2Af3ARI HS. 

712-DİR. İLK f!lAD. VE mALZ. rh'AT ifARKI HS. 

722-DİR. İŞÇiLiK GİD. 0CRET ıfARKI HS. 

734-G.O.ca. KAPASiTE tfARKI HS. 

38.188.900 

16.504.000 

6.000.000 

15. 684. 900 
~1~6 ______________________________ ••• ; ••• ; •••• ______________________________ __ 

690-DÖNEm Kl\RI YA DA ZARARI HS. 

692-DÖNEm NET KMU YA DA ZARARI HS. 

32.182.000 

32.182.000 

Yukarıda muhasebe kayıtlarından da görijld:;~:fi gibi, örnek işletme, ilgili 

faaliyet döneminde (6 • 20 Ocak 1994), 32.182.000 TL. net k~r elde etmiştir. Böy

lece, şimdiye dek yapılan tiim işlemler sonucunda, örnek işletmenin ilgili faaliyet 

dönemindeki durumu ortaya çıkmıştır. 

Şimdiye dek yepılan tı;m bu çalışmalar sonucunda; örnek işletmenin maliyet 

bilgi akışı izlenebilmekte, maliyet kontrol1! için, ı;retim mcıliyetleri ile ilgili 

maliyet bilgileri zamanında elde edilerek ve rapor edilerek işletme yöneticileri

nin hızlı ve tutarlı kararlar almc::sı sa~lanabilmekte, sapmalar:hesaplanarak, sap

ma analizi yapılabilmekta ve gerekli dqzel tici önlemler elınabilmekte ve dolayı

sıyle qretim faaliyetlerinde etkinlik sa~lanabilmektedir. Kısacası, örnek işletme 

maliyetlerini yönetim kontrol er acı olarak kullanabilmekte·dir. 



Sonuç ve Öneriler 

Güntımüzi.in hızlı ekonomik gelişme ortamında, işletmelerin varlıklarını srır

d~Jrebilmeleri için, faaliyetlerini k~rlı ve verimli bir biçimde yürütmeleri ge

rekmektedir. Bu durun, her gün çok sayıda ve· de~işik alanlarda karar alma durunun

da olan işletme yöneticilerin!, maliyetlere deha çok önem vermeye ve en do~ru, 

sa~lıklı ve gijvenilir "muhasebe maliyet bilgileri" ni edinmeye zorlamaktadır. 

Özellikle A.E.T.'na girme hazırlıkları içinde bulunan ülkemizde, işletme

lar, dış nlkeler ile rekabet edebilmek, maliyetlerini rekabet ortanında etkin bir 

biçimde yürütmek ve günümüzün hızla gelişen çevre dinamiklerine uyum sa~lama s~ 

reelnde etkin bir yönetim ve kontrol sistemi kurup uygulayabilmek için maliyet 

muhasebesi sistemine gereksinim duyarlar. 

maliyet muhasebesi sistemiı işletme yöneticilerinin gereksinim duyQu~u mali

yet bilgilerinin sınıflandırılması, gruplendırılması, kontrol edilmesi ve belirli 

faaliyet birimleri ile ilişkili kılınması işlemlerini içerir. İşletme yöneticileri

nin gereksinim duydu~u maliyet bilgilerini şöyle özetleyebiliriza 

- K~r ve zararın belirlenmesi, stokların de~erlemesi, 

- İşletme faaliyetlerinin kontrol edilmesi, 

- Planlama ve bütçelema için karar alma. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ve işletme faaliyetlerinin etkinli

~ini ya da başarısını sa~lamak, satış fiyatlarını belirlemek ve maliyat kontrolO

nO gerçekleştirmek amacıyla, önceden saptanan maliyet muhasebesi sistemlerine o

lan gereksinim giderek artmaktadır. Bu amaçlarla oluşturulacak bir maliyet muhase

besi sisternil işletmenin üretim faaliyetlerine ilişkin kararların gerekli kıldı~ı 

verileri sa~lema, ürün ve yarı ürünlerin maliyetlerinin bulunması ve üretim mali

yetlerinin kontrol edilmesi, bütçe, plen ve pro~ramların hazırlanması, yönetim p-
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!anlama, kontrol va karar verme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde btlytlk rol 

oynar. Tahmini maliyetlar isa, belirli bir faaliyat dqzeyinde ve belirli koşullar 

altında, ürün, yarı Urün ve yan oranıere ilişkin maliyatıerin ne olaca~ını göster

mektedir. Tahmini maliyetler, fiili maliyetler ile bir ar ada bulundu~u zaman bir 

yönetim aracı olarak anlam kazanır. Te:hmini maliyetler, geçmiş dönemlerin sonuç

larına ve gelecakteki olası gelişmelere göre, ista~istiki bazı hesaplamalara da

yan ar ak hesaplanır! ar. T atımini maliyatler ile fiili maliyetler arasında oluş an 

farklar, fiili maliyatıare göre düzeltilme yoluna gidilir. Ancak, olanaklar öl

çOsilnda belirli standartıare dayanan talımini mcliyetıerde isa tersi işlem y'J)ı

labilir. 

mobilya imdat işletmelerinde y'J)ılan oretim oldukça önemlidir. Çünkü, mo

bilya, hızla sanayileşen ülkemizin gi1ndeminde bir ihraç ürünOdOr. Ayrıca mobilya 

sektöriJ, temel hammadde olarak a~eç ve a~aç ürünlerini kullanmaktadır. A~e:ç, ye

tiştirilmesi zor, hızla tijkenan ve yerini tutacak pak çok mc:lzemenin bulunmesı i

le dahi, kolay işlanebilirli~i ve tabiata olan yakınlı~ı nedeniyle yerini her za

man muhafaza eden önemli ve de~erli bir hammaddedir. De~erli ormzn ve a~aç kaynak

larımızın iktisadi bir biçimde kullanılmasında, mobilya sektörüne ve dolayısıyla 

mobilya imc:lat işletmelerine önemli görevler düşmektedir. mobilya imalat işletme

lerinin planlı, iyi tasarımlı, kaliteli ve an önemlisi da maliyet kontrolHl ola

larak belirli standartıara göre yq>acakları ilretim, çevreye faydalı bir eşya mey

dana getirir. Aksi durumda ise, aynı çevreye onarılmaz ve geri getirilmaz zarar

lar verir ve kıymetle kaynakların kaybedilmelarine yol açar. Bunun nedeni ise, 

tasarle:nan her mobilyanın çok sayıda üretilecek olmasıdır. Di~ar bir önemli nok-

ta ise, mobilye:nın moda akımıarına son derece duyarlı bir eşya olması, üretim fa

aliyetlerinin planlı va kontrollU yapılmasını gerektirir. Tüm bu nedenler, mobil• 

ya imalat işletmelerinde,ilretim faaliyetlerinin etkinli~i ve verimlili~ini ölçme 

ve de~erleme ihtiyacını ortaya çıkartr•.Bunun için de, işletme yöneticilerinin ge

reksinim duydu~u maliyet bilgilerinin; sa~lenması, sınıflandırılması, kontrol adil-
,, 

mesi ve belirli eylem birimleriyle ilişkili kılınması gerekir. jBu nedenle sorumlu-

luk ve yönetim muhasebesini da kapsayacak bir maliyet muhasebesi sisteminin oluş

turulması, mobilya im el at işletmaleri açısından, zorunluluk arzatmektedir. Ancak, 

maliyet muhasebesi sistemi oluşturulurken işletmenin üretim şekli, srıreci ve için

de bulundu~u piyasanın durumu da gözönüne alınmalıdır. 

Mobilya imalat işletmelerinda oretim, büyük ölçüde mqştari siparişlerine 

ve siparişin özelliklarine dayc:nmektadır. Au nedenle, mobilya im.Slat · ışıatmalerin

de sipE~iş m2liyetinin temel alınması gerekir. Ayrıca, mobilya imalat işletmeleri 
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için kaynakların kullanımı ve tahminierin do~rulu~u, son derece önemlidir. Bu ne

denle, ple.nlzma ve kontrol işlevlerinin öneminin giderek arttı~ı gtınümOzde, ileri

ye dönük maliyet sistemlerine gereksinim arttı~ı için, tahmini maliyatıerin kulla

nılmı:sı son derece yer cr lı ol acektır. 

mobilya imalat işletmelerinde tahmini bir maliyet muhasebesi sisteminin ku

rulabilmesi içinJ gerekli tiim bilgiler toplandı~ında izlenecek faaliyetleri şöyle 

sıralayabilirizı 

- rıı aliyetler in sınıflandırılması, 

-maliyet bilgi akışının belirlenmesi, 

- Kayıt ve rapor diJzeninin belirlenmesi, 

- Planlama ve kontrol işlemlerine ilişkin, ilke ve araçların belirlenmesi, 

- Stok de~erleme yönteminin belirlenmesi. 

Çalışmamızda edindi~imiz bilgiler paralelinde, mobilya imdat işletmaliri 

için şu önerilerde bulunabiliriz. 

ı- TiJrkiye'nin A.E. T. 'na entegrasyon sijreci içerisinde bulundul;ju bir dönem

deyiz. alkemizin A.E.T.'na tam iiyeli~i gerçekleşti~inde, mobilya imalat işletmale

rinin önemi daha da artacaktır. Çünkü, bir ihraç ürünü üretin mobilya sektörü, ge• 

niş bir pazar alanına sahip olacaktır. Ayrıca, rekabet alanının sınırlarının ge

nişlemesi, etkin üretim faaliyatıerini zorunlu kılacaktır. Etkin üretim fcaliyet

leri ve maliyet kontrolü ise, mobilya imalat sektörünün temel hammadde kaynakları

nın daha iktisadi kullanılmasına olanak sa~layacaktır. 

21' Di~r önemli birL.noKta,ise, mobilyanın moda 'akımlarına son derece duyar

lı bir eşya olmasıdır. Bunun için, mobilya sektörtjnde, dolayısıyla mobilya imalat 

işletmelerinde, etkin nretim faaliyetlerinin, do~ru ve tutarlı tahmin ve planla

rın yEPılmesı gerekir. Oretim faaliyetlerinde etkinli~in sa~lanması, do~ru ve tu

tarlı tahmin ve planların ycpılması ve mdiyetlerin kontrol1J için, üretim m<üiyet

leri ile ilgili maliyet bilgilerinin zamanında elde edilmesi ve rapor edilerek 

ilgili yöneticilere sunulması gerekir. Bu da, bir maliyet muhasebesi sisteminin 

varlı~ını gerektirmektedir. 

Yukarıda açıkladı~ımız iki durum, Ti1rkiye'de mobilya sektöründe, tekdijzen 

bir maliyet muhasebesi sistemine olan ihtiyacın kaçınılmaz oldul;junu göstermekte

dir. Bu nedenle, mobilya imalat işletmelerinde, sorumlulukları da içine alacak 

bir maliyet muhasebesi sisteminin oluştu:ı:-ulması gerekir. Oluşturulacak bir tek

diizen maliyet muhasebesi sistemi, mobilya imalat işletmelerinin hem gider hem de 

biltilnil için başarılı bir faaliyet gösterip göstermedi~ini belgeleyerek, yönetici

lere bu bilgilere dayanarak, işletmenin cari ve geçmiş durumlarını, benzer ve ra-
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kip işletmelerle karşılaştırma olana~ını sa~leyacc:ktır. Ayrıca, işletmenin gele-

ce !;le ilişkin faaliyetler inin planle:nmasını ve stande:r t mzliyetleri kullan ar ak 

işletme faaliyetlerinin kontrol edilmesini ve oluşan farklerın belirlenerek, fark

ıara yol açan nedenlere göre gerekli diizeltici önlemlerin alınmasını da sa!;jlayacd<

tır. 

Di!;jer bir önemli nokta ise, mobilya imalat işletmelerinde, üretim, stok 

ve maliyet kontroliiı k~r pl enlem ası için gerekli ve gr; venilir bilgiler in zama

nında ve yeterli bir biçimde sa~lanmasını ve işletme yöneticilerinin hızlı ve tu

tarlı kararlar almasını sa~layacaktır. Bunlara ilaveten, tekdıjzen maliyet muhase

besi sistemi, işletmelerin termoloji birli!;jine ulzşmasına, maliyet muhasebesi 

ilkelerini ve yöntemlerini aynı şekilde kullenmalarını, rc:por sistamlerinin ve 

hasep planlarının benzer biçimde olmasını sa!;jh,yacaktır. Tilm bunl2ra ba!;jlı olarak, 

genel ekonomik koşulları gözöni]ne alerak, kurdu~umuz tekdtlzen tahmini maliyet mu

hasebesi sisteminin uygulanmasını, tiim mobilya imalat işletmelerine önermekteyiz. 

Bu alanda ilk çalışma olması nedeniyle, eksiklikletinin bulunabilece~ini 

peşin olarak kabul ettl!;jimiz bu çalışmamız, mobilya imc-lat işletmelarinde tahmi

ni bir tekdijzen maliyet muhaşebasi sisteminin msı! kurulabilece!;jine, kurulan bu 

sistemin işletmelerin maliyat bilgilarini nasıl sa~lamaları gerekti!;jine,oluşan ma

liyetleri nasıl kontrol edebileceklerine va oluşan maliyat sapmalarını nasıl orta

dan kaldırabilacaklerine, bcşka bir deyişle meliyetlarin yönetim kontrol aracı o

larak nasıl kullanılması gerekti~ine ışık tutabildi!;ji ve yararlı olabildi!;ji ölçii

da başarılı eayılacaktır. 
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me merkezi Genel mqdqr lq~ıı (SEGEm), 1986). 

ı "işletme Giderleri", mali Sorunlara Çöz11m, s. 27, 'ı'. 3, 

(mart 1987). 

ı "Oturma Mobilyalarında Kaliteyi Belirleyen Mukavemet 

va Denge Testleri", Standart, S. 340, V. 29 9 (Nisan 

1990). 

ı modern Yön9tim Muhasebesi, Genişletilmiş IV. Baskı, 

(İstanbulı r.lt.hasebe Enstitqsq E~itim ve Araştırma Vak

fı, Ncı 5, fatih Yayınavi matbaası, 1988). 

ı "Sanat Tarihinde mobilyacılık", f!1öble, S. 4, Y. 1, 

_ (Temmuz 1988). 

ı Muhasebe ve Bilgi Sistemi, (Eskişehirı Teksir BQrosu, 

A.U., i.i.B.r., 1990). 

ı "işletmelerde Planlama Sqrecinde Dinamik Bııtçelemenin 

Önemi", Dıınya (;azetesi, (ll ~ubat 1991). 

ı "Kapsamlarına töre m aliyet Hesaplama Yöntemleri", .!lJill 

Sorunlara Cöztlm, s. 7, Y. 2, 1986. 

ı \'ıllık imalat S anayi Istatistikleri 1987, (Ankara: Dev

let İstatistik EnstitiJsıt matbaası, Yayın No: 1454, mart.,. 

1991). 

a "Standart n1aliyet Sistemi ve İ3qtçe ilişkisi", Uygulama

lı mevzuat Dergisi, s. 22, V. 2, (Ey!ril 1991). 

ı Standart l'laliyetler ve TrJrkiye'de Uygulaması, (Ankaraı 

Sevinç mc:ıtbaası, 1972). 

ı Tijrk - Almc:ın Teknik D cnışmcınlık Projesi El Kitapçı(dı, 

(Eskişehir ı Re-ık san S anayi Si tes i Sosyal Tesisler i, 

07 .ı o. 199 2) • 
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USLU, Selçuk 

ÜSTÜN, Rıfat 

ÜSTÜN, Rı fat 

ÜSTÜN, Rıfat 

ÜSTÜN, Rıfat 

ÜZÜMCÜO~LU, Ersan 

WELS CH, Glenn A. 

~ILDIPirn, Aleettin 

YONGÜL, İbrahim 

YÜNGÜL, İbrahim 

{ ....••...• ) 

( .......... ) 

( .......... ) 
( .......... ) 

( .......... ) 

( .......... ) 

1 Maliyet Muhasebesi, (Ankara: Kalite matbaası, 1980). 

1 Maliyet Muhasebesi iıkeler ve Uygylamalar, III. Baskı, 

(Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi, 1988). 

ı Yönetim Muhasebesi, (İstanbula Bilim Teknik Yayınevi, 

1985). 

1 "Standart Maliyetierin Tekdilzen Hesap Plc:nı Açısından 

Uygulanması", Eskişehir Anadoly Oniversi tesi İktisadi 

ve İdari Bilimler takiJltesi Dergisi, S. ı, c. VII, 

(Haziran 1988). 

ı "Üretim itşletmelec-inde İşletme B~ltçeler i ve Brltçeseı 

Kontrol", Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi va 
İdari Bilimler fakiHtesi_Dergisi, s. ı, C. VI, (Hazi-

ren 1988). 

ı "Sektörden Görüşler'', Dekorasyon Ofis • 92, Periyodik 

Ozal S ay ıl arı 6, 1992. 

a (Çev. Vernan ERDfiL ve Di~erleri), İşletme B1Jtçeleri, 

Ktır Planleması ve Kontroırı, III. B. (Ankara: Akyıldız 

m atbaası A.Ş., 1978). 

1 "lzlenen Venlış Politikalar", Möble, s. ı, V. ı, (Nisan 

ı98B). 

ı "Üretim Maliyet Unsurları ve Planlama- Kontrol ilişki

si", fılali Sorunlara Çözüm, s. 25, V. 3, (Ocak 1987). 

ı "Üretim m aliyet Unsurlarının Plc:nl anmasında Btltçeler", 

mali Sorunlara Çözqm Dergisi, S. 6, V. 2, (Haziran 1986). 

ı 11A~acın Kurutulması11 , fllöble, S. 11, V. ı, (15 Haziran-

15 Temmuz 1989). 

a "Mobilya Endqstr.isinde Önemli A~aç Tqrleri", Möble, S.lO, 

. V. 1, (15 mayıs 1989- 15 Haziran 1989). 

ı "Mobilya", Brlvilk Sözlrlk, c. 7, ı982. 

1 11MobilyaSözli1~i1 11 , Dekorasyon Mobilya1 91, Periyodik Özel 

5 ayıları 4, 1991. 

1 11tılobilya veya ffiöble11
, meydan L arousse Ansiklopedisi, 

C. B, 1969. 

1 11fılobilya ve Dekor2syon Tarihi", Dilnya ~azetesi, Deko

rasyon Eki, (19 Ke:sım 1992) 
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( .......... ) a "Üretimde Bir srJy1ime Bir Kı;çı:ıme Y eş anı.yor", Oqnya Ga

zetesi, mobilya • Dekorasyon Eki, (3 Aralı.k 1990). 

DHjer Kaynaklar 

TÜBK TİCARET KANUNU 

V(P,Gİ USUL KANUNU 
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E k 1 e r 

ÖRNEK HES AP PLANI 

GRUP NO HES PSif~ KODU HES Pel N ADI 

ı- 100 .. 199 DÖNEN V ~LI KL Afl 

2- 200 .. 299 DURAN VAPLIKLAR 

3- 300 .. 399 KISA VPDELİ Y PSANCI KAYNAKLAR 

4- 400 .. 499 UZUN VPOELİ Y ll3 ANCI K AY N .O.KL AR 

5- 500 .. 599 ÖZ KAYNAKL AR 

6- 600 ... 699 GELiR T PBLOSU HES APL ~I 

7- 700 - 799 MALİYET HESP.PLARI 

8- 800 - 899 SERBEST 

9- 900 - 999 NAZim HES AR.. AR 

o- o - 9 GİDER ÇEŞiTLERi 

ı o- lO - 99 GİDER YEPLERİ 

EK-l-l- ffiOBİLYf\ İffii-1LnT İŞLETmELERİ İÇİN HPZIRLI\NAN ÖRNEK HESAP PLANI 



1. DÖtJEN V PRLI KLAR 

10 H~ZIR DECERLER 

ı o o- K;s A 

101- ALIN.CN ÇEKLEç:( 

1 O 2- B ;;~~K f.t. 1 R 

102.00- VADESiZ TL f,1EVDUAT HESPUl 

102.00.01- T.C. Ziraat Benkası 

102.00.02- T .c. Emlek Bankası 

102.00.03- T. İş Bankcısı 

102. oo. 04- Eebank'· 

102. Ol- VPDESİZ DÖVİZ TEVDİ AT HES ABI 

102.01.01- Halk Benkası 

102.02- VPOELİ TL mEVDUAT HESPSI 

102.02.01- Vakıfbank 

102.03- VP.DELİ DÖVİZ TEVDİAT HESASI 

102.03.01- Yepı Kredi Benkası 

103- VERiLEN ÇEKLER VE ÖDEmE EmiRLERİ { - ) 

108- Dİ~ER HAZIR DE~ERLER 

ll mENKUL KIYffiETLER 

110- HiSSE SENETLERİ 

lll- ÖZEL KESİnı TAHViL, SElJET VE BONOLARI 

112- KAmU KESimi TAHViL, SEr~ET VE BONOLARI 

ııe- Di ~ER mENKUL KIYrııETLER 

119- ffiEf~KUL KıYmETLER DEt:ER DJŞÜKLÜt:Ü KP.flŞILit:I ( - ) 

12 TİCARİ ALACAKLAR 

1 2D- l'i. I CIL P.R 

EK-1- 2 

120.00- YUC1.T İÇİ ALICILAR 

120.00.01- Ana Kuruluşlardan Ticari Alcıcaklar 

120.00.02- iştiraklerden Tice:ri Alc.caklar 

120.00.03- Ba~lı Ortaklardan Ticeri Alaceklar 

120.00.09- Y\J!'t İçi Di~er Alıcılardan Ale:caklar 

120.01- YURT DIŞI ALICILAR 

120.01.01- Ana Kuruluşlerdan Ticc:ri Ple:caklar 

120. Ol. O 2- İ ştir eklerden tic er i :!lE. cak 1 ar 

120.01.03- Bcı~ll. Orte:klardc.n Ticari Alacaklar 

120.01.09- Yurt Dışı Diöer Alıcılardan Alacaklar 
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121- ALACAK SENETLERİ 

122- ALilCAK SENETLERİ REESKONTU (-) 

126- VER İLEN DEPOZİTO VE TEmİNATLilR 

127- DgER TİCARİ ALACAKLAR 

128- ŞÜPl-lELİ TİCFRİ ALA.CAI<L AR 

129- ŞÜPHELi TİC~İ ALACAKL ~ KARŞILit:I ( - ) 

13 DiCER ALACAKLAR 

131.. CR T AKL ARD AN AL AC AKL AR 

132- iŞTiRAKLERDEN Pl ACAKL AR 

133- BAt:LI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

135- PERSONELDEN ALACAKLAR 

136- Dİt:ER ÇEŞİTLİ J!LACAKLAR 

137- DiGER IllACAK SENETLERİ PEESKONTU ( - ) 

138- ~ÜPHEL İ D gER ALACAKLAR 

139- SÜPl-lELİ Dİt:ER ALACAKLPR KAR;ILICI ( .. ) 

15 STOKLPR 

1 50- İL K mADDE VE mALZEmE 

EK-1-3 

150.00- DiREKT HAMMADDE VE m~LZEME STOKLAR! 

ıso.oo.oı- İlk Me:dde stoklc:rı 

ıso.oo.o1.01- Keresteler 

150.00.01.02- Kaplamalar 

150.00.01.03• Kontraplaklar 

150. DO. Ol. 04- S unt al ar 

ıso.oo.oı.os- suntalam 

ıso.oo.o1.o6- m.D.r. 

150.00.01.07- ~ormikalar 

ıso.oo.oı.os- Kumc::şlar 

ıso.oo.oı.o9- Di~er A~aç Kökenli mız. 

150.00. 01.10 .. Üretimde Kullenıl ;::n madeni Mlz. 

150. Ol- ENDİREKT H W.ıffi f!DDE VE MllLZEI"1E STOKLAR! 

150.01.01 .. "ardımcı madde Stokları 

ıso.oı.oı.oı- Tutkal ve V2pıştırıcılar 

150.01.01.02- Soyalar 

150. Ol. Ol. 03- Vernikler 

ıso.oı.m.D4- Kimyevi ~lalzemeler 

ı5o.oı.oı.os- Kilitler 

150.01.01.06- A~aç Vidaları 
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EK-1-4 

150.01.01.07- Çiviler 

15D.Dl.Ol.08- mentaşeler 

150. oı. Ol. 09- Ayna ve Camlar 

15D.Dl.Ol.lO- Tekerlek ve Papuçlar 

150.01.01.11- Di~er Yardımcı Madde Stokları 

150.01.02- İşletme fllalzemesi Stokları 

150.01.02.01- Zımparalar ve Zımpara Taşları 

150.01.02.02• Matkap Uçları 

150.01.02.03- UstüpıJ va ltırçalar 

1SO.Ol.02.04- Araç, Gereç ve El Aletleri 

150.01.02.05- l'fladeni Malzemeler 

lSD. 01. 02. 06• Hırdavat rn alzemeleri 

1SO.Ol.02.07• Plastik malzemeler 

ı5o.oı.o2.0B- inşaat malzemeleri 

1SO.Ol.02.09• Elektirik Malzemeleri 

ıso. Ol. 02.10- Oi~er malzemeler 

150.01.02.11• Benzin 

1SO.Ol.D2.12- nıazot 

150.01.02.13- Kömqr 

1SO.Ol.02.14- Odun 

150.01.02.15- Va~lar 

1SO.Ol.02.16• Oi~er \'akıt va Ya~lar 

150.01.03- Ambalaj Malzemesi Stokları 

150.01.03.01- Neylan ve Ka~ıt 

150.01.03.02- Çuval ve Karton Kutu 

lSO.Ol.03.03• Oi~er Ambalaj Mlz. Stok. 

150.01.04• Oi~er Çeşitli Malzeme Stokları 

1SO.Ol.04.00• Kırtasiye Malzemeleri 

150.01.04.01• Kalem, Silgi, Ka~ıt, Yapıştırıcı ve 

Milrakkap 

150.01.04.02• Kırtasiye Aletleri 

150.01.04.03- lllatbu Evraklar 

150.01.04.09• Di~er Kırtasiye fı11z. Stok. 

150.01.04.10- Temizlik Malzemeleri 

1SD.Ol.04.11• Sabun ve Deterjan 

150.01.04.19- Di~er Temizlik mız •. Stok. 
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150.01.04. 20- Sa~lık lllalzemeleri 

150.01.04.21- Oksijen ve Tendirdiyot 

150.01.04. 22- Pzmuk ve Yara Bandı 

150. Ol. 04.29- Dii,;;er S·a~lık fUz. Stok. 

150.01.04.30- Yiyecek malzemeleri 

150. Ol. 04. 31- Çay, Kahve, Ş eker ve B ard ak 

150.01.04.32- Sosyal Yerdım Malzemeleri 

150.01.04.39- Di~er Yiyecek fıllz. Stok. 

150.01.04.40- Giyecek lllalzemele~i 

150.01.04.41- Tulum, Önl'Jk ve Eldivan 

150.01.04.49- Di~er Giyecek Mlz. Stok. 

151- YARI m M1ULLER - ÜRETİf!l 

152- fll.MILJ(LER 

EK-1-5 

152.00- YATAK ODPSI GRUBU 

152.00.01- Klasik Yztak Odası 

152.00.02- fOoder n Yat2k Odası 

152.00.03- Karyola 

152.00.04- Gardrop 

152.00.05- Komodin 

152.00.06- Oi~er Yatak Odaları 

152. Ol- OTURmA ODPSI GRUBU 

152. Ol. Ol- K! asik Oturma Odası 

152.01.02- Modern Oturma Udesı 

152.01.03- Dii;jar Oturma Odalar 

152.02- KOL TU KLAR 

152.02.01- Klasik Koltuk 

152.02.02- f!lodern Koltuk 

152.02.03- Menekşe K ol tuk 

152.02.04• Pıhşap Büro Koltui;ju 

152.02.05- Di~er Koltuk! ar 

152.03- 51\NDALYELER 

152.03. Ol- Modern Sandalye 

152.03.02- Klasik Sc;ndalye 

152. fJ3. ::n- l<umaşlı S and al ye 

152.03.04- Menekşe Sandalye 

152.03.05- Bahçe Sendalye5i 

152. o·3. 06- Dii;;jer S 2ndalyeler 
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152.04- SEHPfl r.n 
152.04.01- D:!z Satıpahır 

152. 04.02- Di ljer Sehpalar 

15 2. 05- DOL hPL AR 

152.05.01- Elbise Dolebı 

152.05.02- Televizyon Do! abı 

152.05.03- Kit ep lık 

152.05.04- Di~er Dolc:-plar 

152.06- fllffi AUıR 

152.06.01- 6 Kişilik masa 

152.06.02- 8 Kişilik masa 

152.06.03- Diljar Masalar 

152.07- VİTPİNLER 

152.07.01- 21 11 Vitrin 

152.07.02- 3 1lil Vitrin 

152.07.03- Di~er Vitrinler 

152.08- KfflAPELE~ 

152.08.01- 21 li K anapeler 

152.08.02- 3 1 Vi Kenepeler 

152.08.03- Di~er K anapeler 

152.09- Dİ CEP fı1.!ffiULLER 

152.09.01- Di~er Çeşitli lllamuller 

153- TİCARİ mALLAR 

157- Dİ~ER STOI<l... A~ 

158- STOK DECER DUŞÜKLÜ CÜ KA~ ILI~I ( - ) 

159- VERİLEU SİPI'.P.İŞ AV.ll.NSLARI 

159.00- VERiLEN YURT İÇİ SİP.CRİŞ AVM~SLPRI 

159.01- VERİLEfJ YURT DIŞI SİPARİŞ AVPIJSLAAI 

17 YILLAPA YAYGIN İNSAAT VE ONPRIM MALİYETLERİ 

170 - 178 YILLIRA YAYGIN İNŞAAT VE ONı:R IM ffiALİ VETLERİ 

179- TPŞEROl~LARA VERİLEI'J AVJl.NSLilR 

18 GELECEK AYLA~A llİT GİDERLER VE GE:LİR TAHAKKUKLARI 

180- GELECEK AYLARA ~İT GİDERLER 

EK-l-6 

180.00- GELECEK AYLi-B A AİT tF.AİZLER 

180.01- GELECt:K AYLiiRA AİT KİRAL;R 

180.02- GEL ECEK I;YUH A r,i T VERGİ LER 
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180.09- GELECEK AYLARA AİT Dİ~ER GİDEPLER 

lSl· GELİR T Pfi AKKUUt1U 

181. O D- trAİZ GELİRLERİ T Pli AKKUKL~I 

ısı. oı- KiRA &ELiRLEPi T ~t~AKKUKLARI 

lSl. 09• DİCER GEL İR T aiAKKUKLARI 

19 DİCER DÖi~EN VARLIKLAR 

190- DEVREDEN K.D.V. 

191· İNDİRİLECEK K.D.V. 

192· DİCER K.D.V. 

193· P~İN ÖDEI~EN VERGİLER VE iFONLAR 

195- İŞ AVANSLARI 

195,0D- PERSONELE VERiLEN İŞ AVANSLJRI 

195.01· DİCER KİŞiLERE VERiLEN İŞ AVANSLPRI 

196- PEPSONEL AVANSLARI 

196.0D- ÜCRET AVANSURl 

196,01- YOLLUK AVANSLARI 

196,02• DİCER PERSONEL AVANSLARI 

197- S AYiffi VE T ESELLUm NOKS Af~L ARI 

197.00• KISA NOKSANLARI 

197.01- mENKUL KIYffiET NOKSANLAAI 

197,02- STOK NOKSANLARI 

197.03- DiCER SAYim VE TESELLÜffi NOKSANLARI 

2, DURAN V$LifO...AR 

22 TİC ARİ AL AC AKL AR 

22D- AL I CIL AR 

EK-l-7 

220.0o- YURT İÇİ ALICILAR 

220.00.01- Pna Kuruluştan Ticari Alacaklar 

220.00.02- İş tiraklardan Ticeri Alaceklar 

220.00.03- Ba~lı Orteklerden Ticari Alacaklar 

220.00.04- Yurt İçi Di~er Alıcılardan Alacaklar 

220.01- YU~T DIŞI AllClLAR 

220.01.01- Ana Kuruluştan Tic2ri Alacaklar 

220.01.02- iştiraklardan Ticeri Alacaklar 

220.01.03- Ba~lı Ortaklardan Ticari Alacaklar 

220.01.04- Yurt Dışı Di~ar Alıcılardan Illacaklar 
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221- PL ACPK SENETLERİ 

222- ALACAK SENETLERİ REESKONTU ( - ) 

226• VERiLEN DEPOZİTO VE TEmİNATLAR 

226.00- VERiLEN DEPOZİTOLtR 

226.00.01- Satıcılara Verilen Depozitolar 

226.00.01.01· OqÜS 

226.00.01.02- ffi.K.E. 

226.01· VERiLEN TEMİNATLAR 

226. Ol. Ol• Benkalara Ver ilen Teminatlar 

226. Ol. 01.01- Halk Bankası 

226. oı. Ol. 02• Vakıfbank 

229• ŞÜPHELi TİCAPİ ALACAKLAR KAP~ILI~I ( .. ) 

23 OİCEP ALACA~AR 

231• OOTAKLARDPN ALACAKLAR 

23 2• İŞTİRAKLERDEN lt. AC AKL AR 

23 3· B ~LI ORTAKL ARD fJN lll AC AKL AR 

235- PERSONELDE N ll. AC AKL AR 

236• onER ÇEŞİTLİ it. ACA~ AR 

237- OİCER rt. ACAK SENETLERİ REES KONTU ( - ) 

239· ~ÜPHELİ DİCER tt. ACA~ fR KAAŞ ILI CI 

24 m Plİ DUR AN V ARLIKL ~ 

240- BACLI mENKUL KI~tılETLER 

241- BAl:!LI InENKUL KIYmETLER DEC. DÜŞ. K~Ş. ( - ) 

242- İŞTİRAKLER 

243- iŞTiRAKLERE sERmA~E TAA-!HÜTL:Olİ ( - ) .. 
244• İŞTİRJ.IKLER SERMA~E PA~LARI DEC. DÜŞ. KARŞ .. ( - ) 

245- B AtLI 11lTAKLIKL AR 

246- BACLI ORTAKLARA SERmA~E TA~HÜTLERİ ( - ) 

247• 8ACLI ORTAKLIKLAR SEPm!AYE PAY. DEC. DÜŞ. KARŞ. ( - ) 

248- DİCER m Plİ DUR AN V IRLI ~AR 

249- DİCER MA... İ OURPN V ARLI KL A~ KARŞILI CI ( - ) 

25 m rüDİ DUR AN V ARLI KLAR 

250• ARAZİ VE ARS PlAR 

250.00• ARAZİLER 

250. Ol- ARSALAR 

251- Y~P.L Tl Vi:. YfJ"'USTJ DÜZt:rJLEPİ 
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251. 00• \'ER AL TI DÜZENLERİ 

251.01- YERÜSTÜ DÜZENLERİ 

252- Bİ NAL AR 

252.00• İDilRE BİNALARI 

252.01- İŞLETmE BİN AL ARI 

252.02- mlB AR BİN AL AR I 

252.03- SOSYI'L HİZMET BİNALARI 

252.04• LOJffiANLAR 

252.05- Dİ~ER BİNALAR 

253- TESİS, mAKİNE VE CİHAZLI'IR 

253.00· TESİSLER 

253.00.01- Yemekhane Tesisleri 

253.00.01.01- Yemekhana 

253.00.02- Elektrik Tesisleri 

253.00.02.01· Janaratör 

253.00.02.02- Di~er Elektrik Tesisleri 

253.00.03- Telefon Tesisleri 

253.00. 03. Ol• Telefon S 2ntralı 

253.00.04• Spor ve Dinlenma Tasisleri 

253.00.04.01- Spor Salonu 

253.00.04.02- Dinlenme Tesisleri 

253. Ol- m AKİNELER 

253.02• CİHAZLAR 

254· T ~ ITL AR 

254. 00· T IŞ IT ARAÇLAR I 

254.00.01• Otomobiller 

254.00.02- Kamyon! ar 

254.01- T ~IYI CI ARAÇLAR 

255- DEMİPBAŞLAR 

EK-1-9 

255.00- BÜRO MAKiNELERİ 

255.00.01- Bilgisayarlar 

255.oo.aı.oı- ısm Bilgisaya~ 

255.00.01.02- Di~er Bilgis::ıyarlar 

255.00.02- B:.lro Mekinelari 

255.00.02.01- Hesap Makineleri 

255.00.02.02- Di~sr Bliro makineleri 
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25 5 • oı- m os i L Y r.L A~ 

255. 02• 1\R,AÇ, GEREÇ VE ALETLER 

255.03- Dii:!ER DEmİRBAŞLAR 

25 6- D İl:! ER m ilDDİ DUR tW V AR LI~ AR 

257- BİRİ KTllİŞ P:mORTİSm PNL AR ( .. ) 

EK-1-10 

257.00- P.R AZİ VE 1115 I'L Jfl JllılORTİSm AHI 

257. Ol- YER PL TI VE YERÜSTU DÜZENLERİ PinORT. 

257.01. Ol- Yeraltı Dilzenleri Amortismanı 

257. Ol. 02- Yerilstrı Dıızenleri Prno"tismanı 

257.02• BiNI'LAR llllORTİSMtWI 

257.02.01- İdare Binaları llmortismenı 

257.02.02- İşletme Binaları Pmortismanı 

257.02.03- Prnbar Bin al er ı Pmortismanı 

257.02.04- Sosyal Hizmet Binaları Pmortismanı 

257.02.05- Lojmanlar Amortismanı 

257.02.06- Di~er Binalar Prnortismanı 

257.03- TESİS, MAKiNE VE CİHAZLı:R AfllORTİSMANI 

257.03.01- Tesisler Amortismanı 

257.03. 01.00- Yemekhane Tesisler i Anort. 

257.03.01.01- Yemekhane 

257.03.01.10- Elektrik Tesisleri Amort. 

257.03.01.11- Janaratör 

257.03.01.19- Di~er Elektrik Tesisleri 

257.03. 01. 20- Telefon Tesisleri Pmort. 

257.03.01.21- Telefon Santralı 

257.03.01.30• Spor ve Din. Tesis. Amort. 

257.03. 01. 31- Spor S al onu 

257.03.01.32- Dinlenme Tesisleri 

257.03.02- Makineler Pmortismanı 

257.03.03- Cihazlar /.lmortismanı 

257.04- TilŞITLAR AMORTİSMPNI 

257.04.01- Taş ı t Araçlar ı Pmortismanı 

257.04.01.01- Otomobiller 

257.04. Ol. 02- K?..myonl ar 

257.04.02- Tcşıyıcı Araçlar Pmortismanı 

257.05- DEmİRBAŞL1ll rrnORTİSmANI 

-xvi-



257.05.01- B;;ı-o r.l<:kineleri !lmortismenı 

257.05.01.00· Bilgisayc:rlc:r fl.ııort. 

257.05.01.01- IBm Bilgisay8r 

257.05.01.09- Di~ar Bilgisayarlar 

257.05.01.10- B:jro M2k. Amort. 

257.05.01.11- Hes2p Makineleri 

257.05.01.19- Diaer B~ro Makineleri flmort. 

257.05.02- r1obilyalar rmortismanı 

257.05.03- 1\rc:ç,: Gereç ve Aletler Aııort. 

257.05.04- Di~er Demirbeşler A.":Jort. 

257.06- Dİ~ER r.lADDİ DUR. VAR. AMORT. 

257.07- DÖNEm İ Çİ AmCRTİSMJlN T ili AKKUKLAPI 

258- YAP ILM AKT A OL Al·~ Y ATI 0 IML AR 

259- VERiLEN AVM~SL AR 

26 mADDi OLmAYf:N DURAN Vt:RLIKLAR 

260- HPKL AR 

261- ŞERE•FİVE 

262- KURULLŞ VE ÖRGUTLENr.ıE GİDERLERİ 

263- ARAŞTIPm:A VE GELİŞTİRmE GİDERLERİ 

26~- ÖZEL mALİYETLER 

267- Dİ~ER fl1P.DDİ OU'1fYAN DURPN V~RLIKLAR 

268- BİRİKmİŞ tMOR.TİSMAilL~ ( .. ) 

26B.OD- Ht:KLAR Pm[flTİSr.lPNI 

268. Ol- ŞE~EfİVELER f..f:'ICHTİSr.l#JI 

268.02- KU0 Uli.JŞ VE Ö0 GÜTLWffiE GİD. PtııoRT. 

268.03- AR;şTIPMA VE GELİŞTİRrf.E GİD. ffıl~T. 

268.04- ÖZEL fl1HLİYET lı!1ı:PTİSr.1ANI 

268.05- DnER r.lADDİ Olftlf.YPN DURN~ V~. M'i!FT. 

268.06- DÖl~E~1 İÇİ AMORTİSr.l{N HHliKKUKLARI 

269- VERiLEN P.V?-NSU~ 

27 ÖZEL TÜKWffiEYE Tr..Sİ V.:flLIKLAR 

271- hRrMA GİDERLERİ 

272- H ~ZIPLI K VE GELİŞTİRmE GİDEPLERİ 

277- DİCER ÖZt:L TÜKt:Nfı1EYE Tmi VrHLIKLAR 

278- BİRİKMİŞ TÜKEimE PAYLIP I ( - ) 

278.00- f.P.rM/1 GİDC:RLEflİ TÜKEN01E PAYLW?I. 
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278.01- HAZ. VE GEL. GİD. TUKENnlE PAYLA~I 

278.02- Dİ~. ÖZEL TUK. TAOİ VAR. TÜKEimE Pll.V. 

278.03- DÖI~Er.ı İÇİ TUK~r~mE PrıY. TiHAKKUKURI 

279- VE.RİLEi~ AVfıtiSLıP 

28 GElECEK YILLPRA .'ÜT GİDt:RLEH VE GELİR Tr.i-lAKKUKLM.qi 

280- GELECEK YILLP.Rl\ AİT GİDERLE~ 

281- GELİR Tf+lt:.KKUKLARI 

29 Dİ~ER DURf:f~ Vf.RLIKL.'IR 

291- ~ELECEK YILUPDA İIJOİRİLECEK K.D. V. 

292- Dİ~ER K.D.V. 

293- GELt::CEK YILL f:R İHTİYf.CI STOI<1..hR 

294- ELDE!~ ÇI K?.RIL ACı'~K STOKLAR VE nlAD. DUR. VAR. 

295- PEŞİI~ ÖDEt~EN VEFGiLER VE fOf~LAR 

297- Dİ ~ER ÇEŞ i TL İ DUR f.ıJ~ V APLI KLAR 

298- STOK DE~ER DÜŞÜKLÜ~Ü K.t-\.qŞILI~I ( - ) 

299- BİRİKroİŞ fflORTismtwLt.R ( - ) 

3. KISA V:OELİ YJ!.BAf~CI KAYi~AKLAR 

30 MP.Lİ BORÇLI'.R 

300- BJ!NKA KPEDİLERİ 

303- UZW~ VroELİ KREDİLLRİH ANAPIRA TAKSiTLERİ VE •FAİZLERİ 

304- TPHVİL fJ~AP.fPA, Boqç, Tt:<KSİT VE fAİZLERİ 

305- ÇIKARILmiŞ BOimLAR VE SEr~ETLER 

306- ÇI Kf:.RIU~IŞ DİCER t.'lEIWUL KIYI'fıETLER 

3oe- rıEı~KUL KlYmETLER iHR?Ç if;:..RKUHI ( - ) 

309- DİCER mı;Li B!JRÇL f.,R 

32 TİCARİ BoRÇL.l\R 

320- S {;T!CILt:.R 
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320.00- YURT İÇİ SATICIL~R 

320.00.01- f!.nz Kuru.luşlı:re Ticsri Borçlar 

320. CO. 02- İş tiraklere Tice:ri Borç! ar 

320.00.03- Ba~lı Ortaklsra Ticari Borçlar 

320.00. Ot.- Yurtiçi Di~er Satıcılara Borçler 

320. Ol- YURT D~Şl. S ATICILr..R 

320.01.01- Ana Kuruluşlara Tice:ri Borçle:r 

32'J. Ol. 02- İştirc.klere Tice:ri Borçler 
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320.01.03- Ba~lı Ort:::klara Tic2ri Borçlar 

320.01.04- Yurt Dışı Di~er Satıcılr.ra Borçl2r 

321· BORÇ SENETLERİ 

322- soqç SENETLERİ REES KONTU ( - ) 

326- ALINAN DEPOZİTO VE TErnİNAll rR 

326. DO- ALI N AN DEPOZİT OL AR 

326.00.01- Alıcılerdan lllınen Oepozitolar 

3 26. 00.02- S atıcıl<::rd an Alın<)n Depazi tel ar 

326.01• ALINAN TEmİNATLAR 

326.01. oı .. Alıcılardan Alınan Teminatlar 

326. Ol. 02- S atıcıl erdrn Alınan Teminatlar 

329- Dİ~ER TİCilRİ BOPÇLAR 

33 Oİ~ER BORÇLAR 

331- ORTAKLARA BORÇLAR 

332- İŞTİRAKLER E BQRÇL AR 

333- Biil::LI ORTAKLARA BO~ÇLAR 

335- PERSONELE BORÇLAR 

336- DİCER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

337- Dİ ~ER EOO Ç SENETLERİ REES KON TU ( - ) 

34 ALINAN AVANSLAR 

340- ALI N AN S İ PAR İŞ AVANS LAR I 

340.00- 1-'LINAN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI 

340.01- llLINil.N YURT DIŞI SİPP.RİŞ AVJlNSL~I 

349- PLINAN DİCER AVANSLAR 

35 YlLLARA YAYGIN İNŞ AAT VE ONARim mALİYETLERİ 

350- 358 YlLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONP.Rim fl1PLİYETLERİ 

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİCER YÜKÜmLÜLÜKLER 

360- ÖDENECEK VERGİ VE tONLAR 

360.00- ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 

360.01- ÖDENECEK KUPUffilllR VERGİSİ 

360.02- ÖDENECEK DAI'!'IGA VERGİSİ 

360.03- ÖDENECEK K.D.V. 

361- ÖDENECE:K SOSYAL GÜVENLİK KESiNTİLERi 

361.00- ÖDENECEK s.s.K. PRimLERİ 
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361. Ol- ÖDENECEK T. C. EmC:KLİ SI\ NDI CI AİD ATI 

361.02- ÖDC::i~ECC.:ı<Ti\Sf~P.RUfU TEŞVİK FOi'JU 
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361.03- ÖDEHECEK KOf·IUT fDf'iU 

368- VrDESİ Gt:çmiş, EnTELErJrlİŞ YA DA T ilKSİTLENDİRİUı1İŞ VERGİ vı-: Dİ~ER 

YÜKÜfl1LÜLÜ KLER 

369- ÖDENECEK ogEI"~ YÜKÜf•1LÜLÜKLER 

·37 BORÇ VE GİDER KiPŞILIKL!ıRI 

370- DÖNEI':l K1,RI VERGİ VE DtCER Yf.SP..L YÜKÜMLÜLÜKLER Kt,RŞILIKL/-P.I 

371- DÖNEm Kl:.RiidN PEŞİfJ ÖDt:ım~ VERGİ VE Dİt:ER YÜKÜmLÜLÜKLERİ ( - ) 

371.00- PC::~İ~~ ÖDEi~r.ıi~ GELİR Vt:RGİSİ 

371.01- PEŞİN ÖDt::r~mİŞ KURUMLAR VERGİSİ 

372- KIDEt.1 TAZr.Iİf~ATI Ktl.RŞILit:I 

372.00- '<IDEnı T.PZfılİNFıTI KA"ŞILIKLARI 

:372. Ol- EmEKLiLİK İKPArniYELr:Rİ Kı1ŞILit:I 

372.02- Dİt:ER EMEKLiLİK ÖDEmELERİ KARŞILIKLPRI 

373- f\1/t.İYET GİDERLERİ Kf.iR~IL It: I 
373.00- l~Çİ ÜCRET VE GİDERLERİ KAR~ILit:I 

373.01- mEı'!l~ LicRET VC:. GİDc:RLEJ1İ KARŞILit:I 

373.02- DIŞARIDAI4 SAt:LAI~AlJ fAYDA VE HİZmETLER KJ\PŞ. 

373.03- ÇEŞİTLİ GİDERLEP V~PŞILI~I 

373.04• VERGİ, RESim VE HAPÇ GİDERLERİ KARŞILit:I 

373.05- fİNANSinAN GİDEPLEPİ KAPŞILI~I 

373.09- Dİ~ER GİDERLER KAR~ILit:I 

379• Dİ~ER SORÇ VE GİDER KAR~ILIKLARI 

38 GELECEK AYLAPI\ AİT Gt:LİRLER VE GİDt:R TAHAKKUKLARI 

380• GELECEK AYLt:RA AİT Gt:LiRLER 

380.00- GELECEK AYLARA AİT.~AİZ GELİRLERİ 

380.01- GElt:CEK f..Ylf\f~A AİT KİPA GELİRLERİ 

380.09- GELECEK AYLP.~A AİT ogER GELİRLER 

381- GİDER TAH ~KKUKL ı:RI 
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381. DO• İŞÇİ ÜCRET VE GİDER HHAKKUKLARI 

:381.01- MC:.ffiUR U~ET VE GİDERLDÜ TAHPKKUKLARI 

381.02- DIŞARIDAN Si.i:lAIJAfl ıfiWDA VE HİZMET GİDER TAHAKKU~ 

381.03- ÇE~İTLİ GİDEPLER TAHAKKUKU 

38l.Q4• VERGİ, PESİr·ı VE H.:PÇ GİD. TRiAKKUKU 

381.05- -FİIU,f~Smr.;J GİDEPLEPİ Tf.HAKKUKU 

381.09- Dtı::ER GİDER Tf,Hf.:KKW1-A.~I 
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39 OİCER KIS~ VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

391- HE:SAPL. AI~Al~ K. D. V. 

392- DİCLR K.D.V. 

393- 111[~ KEZ VE ~UBELEJ~ cr.R,İ IIESAGI 

397- SAYlM VE TESELLUm ~~ZLALARI 

397.00- KASA •FAZLALARI 

397.01- li1EKüL KIYmET iFAZLALf\RI 

397.02- STOK fAZLf.LJlRI 

399- D.i~ER ÇEŞİTLİ YflBFıfJCI KAYHAKLAR 

4. UZUI~ VP.OELİ YABt:IJCI KAYIJAKLAq 

40 m Pl İ ECRÇL JlR 

400- BAf~KA KREDiLERİ 

405- ÇIKARILmiŞ TAHVİLLER 

407- ÇIKIJBILMI~ DİtER rnEf~KUL KIYIYlETLEfl 

408- mEN KU.. KIYr:'IETL ER İ HR lıÇ fAR KI (- ) 

409- DİI::ER mr.ı.t BORÇl.l-iP. 

42 TİCJ!~İ BOP.ÇLP.R 

420- SATICILAR 

420. 00- YURT t Çİ S ATI CIL AR 

420.00.01- Ana Kurult.Şlera Ticari Borçlar 

420.00.02- İştirc:klera Ticari Borçlar 

420.00.03- Ba~lı Ortckle:ra Ticari Borçlar 

420.01- YURT DIŞI SATICll.l{R 

420.01. Ol- Ana Kurult.Şlara Ticari Borçlar 

420.01.02 .. iştiraklere Ticari Borçlar 

420.01.03• Bc:~lı Ortaklcra Tice:.ri Borçlar 

420.01.04- Yurt Dışı Di~er Satıcılara Borçlar 

421- BGRÇ SEf~ETLERİ 

422·· BORÇ SEiJETLERİ REESKONTU ( - ) 

426· ALIIJ:J~ DEPOZİTo· VE TEt.ıİfMTLh9 
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426.00- /l.INAN DEPOZİTOUl~ 

426.00.01- All.cıle:rdan Alıne:n Depozitolar 

426. DO. 02- S e:tıcıl e:ı-dı:n f;lıncn Depazi tel ar 

426.01- ll.lfU.H TE!nİIJiiTLAP 

426.01.01- Plıcılc:rdan ~lın~n Teminet!Br 
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426. Ol. 02- S atıcıl Drdr::n f'lınaı Temin <::tl ar 

429- DiCER ric:.J?i soRçLm 

43 Dİl!ER Bı:F ÇL ;ın 

431- CRTAKURA BORÇu~ıı 

432- tşTİRAKLERE BORÇLPR 

433- 8 A~LI ORT AKL kR A BORÇLAR 

436- Dİ~ER ÇEŞİTLİ BCRÇLAR 

437- Dİ~ER BORÇ SEUETLERİ REESKDNTU ( - ) 

438- K{{!'IUYA OLAIJ ERTELENmiş VA DA Hd<SİTLEIWİRİU1İŞ BORÇLAR 

44 ALI 1~ AN AVANSLAR 

440- ll.II~AN SİP .. :RİŞ f.ı.V.CNSUfH 

440.0D- .ıt..IrJm YURT İÇİ SİPA.~İŞ AVH~SLARI 

440.01- R.II~m YURT DIŞI SİPW-İŞ PVANSURI 

449- ALINAN DİCER AVAI~SLAR 

47 BORÇ VE GİDER Kf.RŞILIKLIRI 

472- KIDEm TAZI:lİNI'.TI K.;flşiLICI 

472,00- KIDEm nızmiNATI Kf.f'ŞILIKUf'I 

472. Cl- EmEKLİL İ K İ KR Ml İ VELERİ KARŞILIKLAR I 

472.02- DİCER Ef!iE!4.İLİK ÖDEmELERİ K.qRŞILIKLARI 

479- DgER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

48 GELECEK YlLLARA AİT GELiPLER VE GİDER T~il.KKUKLPRI 

480- GELECEK YILURA AİT CELİRLER 

480.00- GQECEK YILURA t:;İT rfAİZ GELİRLERİ 

480.01- GELECEK YILLıl1A AİT KİRi! GELİPLERİ 

480.02- GELECEK YILURA AİT Dİ~ER GELİ?.LER 

481- ~iDER HHAKKUKL .C.Ri 

49 Dİ!1ER UZul~ VADELİ V::BAHCI KAY!JAKLAR 

492• GELECEK YILUı.R A ERTELEN W YA DA TERKİN EDİLEiJ K. D. V. 

493- TESİSE KATILmA PAYLAR! 

499- DgER UZUN VPDELİ Vf!.B::IJCI KA~fJ.~KLFıR 

50 ÖDENmİŞ SEPr!!4YE 

500- SEPr.JrYE 

501- ÖDWf!lEfılİŞ SERr.rt:YE ( - ) 

52 SER~~;yc: YC:DC:::Lt:Rİ 

5. ÖZ KAYI~AKLAR 

-xx ii-



520- HİSSE SENEDi İHRAÇ PRimLERİ 

521- HİSSE SENEDİ İPTil_ KT\RLARI 

522- m.D. V. YEI~İDEJJ DEl::t:RLEmE IRTIŞL MI 

523- iŞTiRAKLER YENİDEJ~ DEl::ERLEmE rRTIŞL!~fU 

529- Dİl::ER SERmAYE YEDEKLERİ 

54 K't\R YEDEKLERİ 

540- VPSR. YEDEKLER 

541- ST~TU YEDEKLERİ 

542- OLAl::ANÜSTÜ YEDEKLER 

548- Dİt:ER K't\R YEDEKLERİ 

549- ÖZEL I="ONLt:-R 

57 GEçmiş YILL~ KriRLARI 

570- GEçmiş YIL Kt.RLAR I 

58 GEçmiş YILLAR ZARARLARI ( - ) 

580- GEçmiş YI LUR Zf.fl ARL ARI ( - ) 

59 DÖNEm NET ~RI (ZARARI) 

590- DÖNEm NET K1\RI 

591- DÖNEm I~ET ZARAR I ( - ) 

6. GELİR TABLOSU HESllPLARI 

60 BRÜT 5 .ı.TIŞLI-'R 

600- YURT İÇİ SATIŞLAR 

601- YURT DIŞ I S .CTIŞ LAR 

602- Dİt:ER GELİRLEP. 

61 SATIŞ İNDİRimLERi ( - ) 

610- SATIŞTAtJ İADELER ( - ) 

610. DO- YURT İÇİ SATIŞ İ PDELE~İ 

610. oı- YURT DISI S Jl.TIŞ İ ADELERİ 

611- s .tı.TIŞ İSKOfJTOL ARI ( - ) 

611.00- "URT İ Çİ S ATlŞ İS KONTOL ~~ 

611. Ol- YURT DIŞI S ATI~ İS KONTOUR I 

612- D gER İ l~DİR İML ER ( - ) 

62SATIŞL/RIN MALİYETİ (-) 

620- SATILAN MAffiULLERİl~ MALİYI::Ti (-) 

571.;. S ATILPI~ TİCARİ fı1ALLARW mALİYETİ ( - ) 

522- s .aTıL rH HiZmt::T m;::.LİYC::Tİ ( - ) 
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623- DİCER s~:nşLARii~ mALİYETİ (- ) 

63 ~AALİYET GİDERLERİ ( - ) 

630- PRPŞTIRmA VE GELİ~:TİflrrlE GİDERLEI1İ ( - ) 

631- PPZP.RLPmA, SATI~ VE 0,'\~ITim GİDERLERİ {-) 

632- GEiJEL YÖNETİm GİDERLERİ { - ) 

64 DİCER f"P.ALİYETLERDEr~ OLAt:AN GELİR VE K~RLAR 

640- İ;TİRhKLERDEN TEtı1ETTÜ GELİRLERİ 

641- SAt:LI OO.TAKLARDt;N TEffiETTÜ GELİRLERİ 

642- IFAİ z GEL İR. LER İ 

643- KotnİSYOI~ GELİRLERİ 

644- KONUSU OLM AY M~ KARŞILIKLAR 

645- ffiENI<UL KIYmET SATI~ KtRLARI 

646- KffıiBİ YO ~RL ARI 

647- REESKOiJT rFAİZ Gt::LİRLERİ 

649- Dİt:ER OL At:At~ GELİR VE K11~LA~ 

65 Dit:ER FAil.İYETLERDEI~ OLAGAI~ GİDER VE ZIB ARLAf'l ( - ) 

653- Ko:nİSYOIJ GİDERLERİ ( - ) 

654- KP~ILI K GİDERLERİ ( - ) 

655- ffiEIJKUL ~HmET SATIŞ VR P.RL AfU ( - ) 

656- KPBİYO Z~IPLA~I ( - ) 

657- R EES KOI~T iF Aİ Z GİDER LER İ 

659- DiGER OLAt:AIJ GİDER VE Z:.R ARLAR ( - ) 

66 ~İNANSMPN GİDERLERİ ( - ) 

660- KISA V PDELİ BORÇU-NmA GİDERLERİ ( - ) 

661- UZUtJ VPDELİ BORÇLANMA GİDERLERİ ( - ) 

67 OLfJ::ANDIŞI GELİR VE K~RLAR 

671- Öf~CE Kİ DÖNEfıl GEL İR VE K~RL A~I 

679- Dİt:ER OLAt:ANDIŞi~GELİR VE KtPLAR 

68 OLAGAIJDIŞI GİDı::R VE Z~MLP.R ( - ) 

680- ÇPLIŞmt:YPN KISim GİDER VE Z~APL:.RI (-) 

681- Öf~CEKİ DÖNEm GİDER VE ZPR. kRL /.RI ( - ) 

689- Dit:ER OU'1GAIJDI~I GİDER VE ZIRAF!LAR; ( - ) 

69 DÖIJEm !~ET ~PI YA DA Z rR ARI 

690- DÖI~t:M fO.;PI YA DA ZARARI 

691- DÖNEm Kt.RI VERGİ VE DiGER Y/\SAL YÜKÜmLÜLÜK Kf.RŞ. ( - ) 

691. DO- Gt:L İP Vf:RGİSİ KARŞILI KL ARI 
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691.01- KURUffiUP VERGİSİ Kf.iPŞILIKLARI 

591.09- onER VI'.SAL YUKÜnlLÜLÜK: Ki~RŞILIKLARI 

692- DÖNEm NET ~-IRI YA DA ZAR ARI 

7. mALİYC:T HESAPLARI 

70 mP.LİYET fı1UHASEBESİ OAl:LAi~TI HESPPLARI 

700- MPLİYi::T ffiUH~SE!3ESİ BA~LMJTI HESf:.BI 

701- mAL İYC:T fı1UH PSEBESİ Y P.NSITmA HES AOI 

71 DiREKT İLK fı1PDDE VE mRzt:mE GİDERLERİ 

710- DİREKT İLK m~DDE VE mALZEmE GİDERLERİ 

711- DiREKT İLK MADDE VE ffiALZEmE YANSlTmA HESABI 

712- DiREKT İLK fti~DE VE mALZEmE iFİYJlT FfıRKI 

713- DiREKT İLK I\1PDDE VE mrt..ZEmE miKTPR [f~KI 

72 DiREKT İŞÇİLİ K GİDERLERİ 

720- DiREKT İŞ ÇİLİ K GİDERLERİ 

721- DİREKT İŞ ÇİL İ K GİDEPLERİ Y;.NsiTMA HES ABI 

722- DİREKT İŞÇiLİK ÜCRET tARKLARI 

723• DiREKT İ~ÇİLİK SÜRE (ZAMAN) ifARKLııRI 

73 GENEL ÜRETİm GİDERLEPİ 

730- GENEL ÜRETİm GİDEPLERİ 

731- G.Ü.G. YAI~SITmA HESABI 

732- G.Ü.G. 8ÜTÇE rARKUfU 

733- G.Ü.G. VE?İmLİLİK fARKLARI 

734- G.Ü.G. KAPASiTE FARKLARI 

74 HİZMET ÜRETİm MALİYETİ 

740- HİZMET ÜRETİm Tn ALİ YETİ 

741- HİZmET ÜRETİm mALİYETİ Y ANSITmA HES ru3I 

742- HİZMET ÜRETİm M/llİYETİ •F:.RK HESAPLARI 

75 ;:RI§TIRmA VE GELİŞTİRr1E GİDERLERİ 

750- ~ ~TIRMA VE GELİŞTİRmE GİDERLERi 

751- A~~T. VE GELİŞT. GİD. \'Al~SITmA HESflBI 

752- .ı:R~T. VE GELİŞT. GİDER. ıfARKLARI 

76 Pf:lZAPLAmA SATIŞ VE DA~ITII'il GİDERLERİ 

760- PAZI-PUm'lA SATIŞ VE D.'\~ITim GİDERLERİ 

761- PAZ. SAT. VE DACT. GİD. YANSlTmA Ht:SASI 

762- PAZ. SAT. VE DACT. GİD. ıfıf'K HESt:,EI 
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77 GENEL YU~ETİm GİDERLERİ 

770- Gt::fi[L YUIJETir.ı GİDC:RLERİ 

771- G[I'J. YÖIJ. GİD. Y ,c.;·;snrıl\ lkS f.lll 

772- Gt:l~. YÖiJ. GİD. FARKLAR!. HLSi>E3I 

78 Fİt~fllJSMAIJ GiDERLERİ 

780- fİ;Jr,f~Sf!1f.JJ GİDt:RLlPİ 

781- ıfİUAiiSrıJllfJ GİD. Y AJ.'SITfilA HES 1~[31 

782- riıu.ı.ısmPiJ GİD. ;fARK HEsı:oı 

90 BORÇLU I~AZim HESf'PLP.R 

900- BORÇlU NAZif\1 HEStP 

91 AlllCAkti iUZim HESF.PLAR 

910- PLt:CA~I !UZim HESAP 
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7 GRUBU YA~D!fl1CI HESAPLJlRI 

O - 9 GİDER ÇC;İTLERj 

O. İLK MADDE VE MALZEmE GİDERLERİ 

Ol DiREKT İLK MADDE VE mPLZEME KULLANH1LARI 

010 İlk madde Kullanımları 

010.01 Keresteler 

010.02 Kaplamalar 

010.03 Kontraplaklar 

010.04 suntalar 

010.05 Suntalam 

o1o.o6 m.o.r. 

010.07 formikalar 

010.08 Kumaşlar 

010.09 Di~er A~aç Kökenle Mlz. 

010.10 Oretimde Kullanılan Madeni malzeme· 

03 ENDİREKT MALZEME KULLANimL~I 

030 Yardımcı madde Kullanımları 

030. Ol Tutkal ve Yapış tırıcılar 

030. 02 8 oy al ar 

030.03 Vernikler 

030.04 Kimyevi Malzemeler 

030. OS Kilitler 

030.06 A~aç Vidaları 

030. 07 ı; i viler 

030.08 Mentaşeler 

030.09 Ayna ve Camlar 

030.10 Kulplar 

030.11 Tekerlek ve Papuçlar 

030.12 Di~er Yardımcı Maddeler 

031 İşlet~e malzemesi Kullanımları 

031.01 lımparalar ve lımpara Taşları 

031.02 Matkap Uçları 

031.03 Ust~p~ ve Fırç2lar 
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031.04 Araç, Gereç ve El Aletleri 

031.05 Madeni Malzemeler 

031.06 Hırdavet Malıemeleri 

031.07 Plastik Malzemeler 

031.08 İnşaat Malzemeleri 

031.09 Elektrik malzemeleri 

031.10 Di~er malzemeler 

031.11 Benzin 

031.12 l\1azot 

031.13 Kömqr 

031.14 Odun 

0:31.15 Va~lar 

031.16 Di~er Vakıt ve Ya~lar 

032 Ambalaj malzemesi Kullanımları 

032.01 Naylon ve Ka~ıt 

032.02 Çuval ve Karton Kutu 

032.03 Di~er Arnbal aj Malzemeleri 

033 Di~er Çeşitli Malzeme Kullanımları 

033.00 Kırtasiye Malzemeleri 

EK-1- 22 

033.01 Kalem, Silgi, Ka~ıt, Yapıştırıcı ve mürekkep 

033.02 Kırtesiye Aletleri 

033.03 m at bu Evrak 

033.09 Di~er Kırtasiye ffilz. 

033.10 Temizlik malzemeleri 

033.11 Sabun ve Deterjan 

033.19 Di~er Temizlik mlz. 

033.20 Sa~lık malzemeleri 

033.21 Oksijen va Tendirdiyot 

033.22 Pe:muk ve Yara Bandı 

033.29 Diı_;jer S a~lık m1z. 

033.30 Yiyecek Malzemeleri 

033.31 Çay, Kahve, Şeker ve Hardak 

033.32 S osyal V ardım malzemeleri 

033. 39 D i~er Yiyecek Mlz. 

033.40 Giyecek Malzemeleri 

O 33. 41 T ul um, Unl ;ik ve El di ve n 
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033.49 Di~er Giyecek Malzemeleri 

ı. İŞÇİ :JCR::T VE GİDERLERİ 

10 BRÜT ÜCRETLER 

100 Normal Ucretler 

101 Geçici Çelışenlar Ücreti 

102 Taşerenlara Odenen İşçilik Ücreti 

103 Fazla Çalışma Ucreti 

104 !:Fazla Çalışma Ücreti Zammı 

105 Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti 

106 Yıllık İzin Ücreti 

ll ÜCRETE BA~LI DİCER ÖDEMELER 

110 Uretim ve Verimlilik Primleri 

lll Gece Primi - Vardiya Zammı 

ll 2 İkramiyeler 

113 Kıdem Teşvik İkramiyesi 

114 İzin ve Bayram Harçlı~ı 

115 Di~er Ücrete Be~lı Ödemeler 

12 KANUNA YA DA STATÜYE BA~LI ÖDEMELER 

120 S.S.K. İşveren Payları 

121 Konut Edindir me Yardımı 

122 Tasarrufu Teşvik Fonu İşveren Payları 

123 Kıdem Tezminatı Karşılık Gideri 

129 Di~er Kanuna Ya DaStattlye Ba~lı Ödemeler 

13 SOSYAL YARDimLPR 

130 Yemek Parası 

131 Vakacak Y erdımı 

132 Çocuk Zammı 

133 Aile. Yardımı 

134 Do~um, öıqm, Evlenma Yardımı 

135 İşgörmezlik Ödene~i 

136 Ui~er Sosyal Yardımlar 

14 E~İTİM VE STPJ GİDERLERİ 

140 E~itim Giderleri 

141 Staj Giderleri 
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15 SACLIK GİDERLERİ 

150 İl2ç ve Tedavi Giderleri 

ı 9 D gER çEş ini i~ çi U K ~iDERLERi 

2. 01EmUR UCRET VE GİDERLERİ 

20 ARÜT ÜCRETLER 

200 Pylıklar . 

201 Fazla Çalışma Ücreti 

202 Mali Sorumluluk lazminatı 

203 L ojr:ıan T azr.ıinatı 

204 Makam lazminatı 

209 Di~er Br1t Ödemeler 

21 DcRETE BA~LI DICER ÖDEmELER 

210 Primler 

211 İkramiyeler 

212 İzin ve Bayrem Herçlı!;iı 

213 Kıdem Teşvik İkramiyesi 

219 Di~er Ücrete Ba~lı Ödemeler 

22 KANUNi YA DA STATÜYE BAC:LI ÖDEMELER 

220 S .s. K. İş ver en Paylar ı 

221 Emekli S andı~ı Aidatı 

222 Emekli Sandı~ı tıidatları Katılma Payları 

223 Tasarrufu Teşvik !Fonu İşveren Paylerı 

224 Konut Edindirme Yardımı 

225 Emekli S andı~ı Giderlerine Katılma Payı 

226 Kıdem lazminatı Karşılı~ı 

229 Di~er Kanuni Ya Da Statüye 8c:~lı Ödemeler 

23 SOSYFIL YARDimLAR 

230 Yemek Par2sı 

231 Vakacak Y c:rdımı. 

232 Çocuk Zammı. 

233 Aile Yardımı. 

234 Do~um, Öli!m, Evlenma Yardımı. 

235 İşgörmezlik Ödene~i 

236 Di~er Sosyal Yc:ırdımlar 
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24 E~İTITfı1 VE STAJ r.İm::RLERİ 

240 [~itim Giderleri 

241 Staj Giderleri 

25 sACLIK GİDERLERİ 

250 İlaç ve Tedavi Giderleri 

29 DİCER ÇEŞİTLİ mEmUR Ocf{ET VE GİDERLERİ 

3. DIŞ ARIO Af~ S Ai!L Af~ ll N IF AYDA VE H İ ZmETL ER 

30 ELEKTRiK, SU, GP.Z GİDERLERİ 

300 Elektrik Giderleri 

301 S u Gider ler i 

302 Gaz Giderleri 

31 HABERLEŞinE GİDERLERİ 

310 Posta Giderleri 

311 Telefon Giderleri 

312 Telgraf Giderleri 

313 Teleks Giderleri 

314 Telefax Giderleri 

315 Kargo Giderleri 

316 İlan Giderleri 

319 Di~er Haberleşme Giderleri 

32 8PKim ONARim GİDERLERİ 

320 Br.lro Bakım Onarım Giderleri 

321 Makine, Tesis ve Demirbeşlar Bakım Onarım Gid. 

322 Taşıtlar ve Y'ikleme Araçları Bakım On<ırım Gid. 

329 Di~ar Bakım Onarım Giderleri 

33 T E$EROIJ GİDERLERİ 

330 Personel Taşıma Hizmeti Giderleri 

331 Temizlik Hizmeti Gide~leri 

339 Di~er Taşeren Giderleri 

34 PAZfRUmA ifAALİYETİ İLE İLGİLİ ALırJAN HizmETLEP 

340 Bölge Depolarına T eş ıma Giderleri 

341 Bayilere Da~ıtım Giderleri 

342 İhrecat - r~avlun Giderleri 

343 Di~er Taşıma Giderleri 

349 Sc.tışhırla İlgili Dışarıdan ;ıııne:n Di~er Hizmetler 
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35 DANIŞMM'-ILI K GİDERLERİ 

350 mali m;;ş avir - Yeminli Mali wış avir Ocretler i 

39 DI~ARIDPN SA~U!JAN DİCER ır,tıYDA VE HİZmETLER 

4. ÇEŞİTLİ GİDERLER 

40 SİG~T A GİDERLERİ 

400 Yangın Sigorta Giderleri 

401 Hırsızlık Sigortası Giderleri 

402 Tc;şıt Araçları Sigortası Giderleri 

403 Taşıma Sigorta Giderleri 

404 makine Sigorta Giderleri 

409 Di~er Sigorta Giderleri 

41 REKL Al'fl VE S ATii LAR! TEŞ Vİ ~ GİDERLERİ 

410 Reklam Giderleri 

411 Sergileme ve ruara Katılma Giderleri 

412 Hediyelik Eşya Giderleri 

413 Numune Giderleri 

419 Di~er Sztışları Teşvik ve Tanıtım Giderleri 

42 KİRA GİDERLERİ 

420 Arsa ve Jl.razi Kiraları 

421 Bina Kiraları 

422 Taşıt Kiraları 

423 mc::kine ve Tesis Kiraları 

429 Di~er Kira Giderleri 

43 SOSYPL GİDERLER 

430 misafir A~ırlama Giderleri 

·431 Lojman Giderleri 

432 Yardım ve Ba~ışlar 

433 Oda Aidetlar.ı 

439 Di~er Sosy2l Giderler 

44 E~İTİM, KJLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ 

440 E~itim Giderleri 

441 Telif- TercrJme - Yayın Giderleri 

442 Gazete - Dergi - Kitep Giderleri 

449 Di~er E~itim ve Kqlti1rel Giderler 

45 YOLLUKU.;R VE SEYJ'iH;.,T GİDERLERİ 

EK-l-26 -xxxii-



l 

450 Şehir İçi Sayah~t Giderıa~i 

451 Yurt İçi Yolluk Ve Seychct Gidnrleri 

452 Yurt Dışı Yolluk VB Seyehc:ıt Giderleri 

46 f11fHKE~1_E __ VE !~l!TER GİDERLERİ 

460 Mchkeme Giderlori 

461 Noter Giderleri 

47 HAVH.E VE TAHSİL GİDERLERİ 

470 Hevele Giderleri 

471 Senet T c:.hsil Komisyon va Gider ler i 

479 Di~er Tc.hsil Komisyonları 

49 Dİ~ER ÇEŞİTLİ GİDERLER 

5. VERGİ, RESİM VE H;RÇLAR 

50 VERGİLER 

500 Bina va Arazi Vergileri 

501 motorlu Taşıtlar Vergisi 

502 Taşıt Alım Vergisi 

503 Dc.mga Vergisi 

504 G1imr ük Var giler i 

509 Di~er Vergiler 

51 RESİI'rLER 

510 Belediye Resimleri 

52 HF.RÇLAR 

520 Tc:pu Harçlerı 

521 Di~sr Harçler 

59 Dİ ~ER VERGİ, RES İ m VE HAPÇLAH 

6. A1:10RTİSMAN VE TÜKEr~mE PAYLr,RI 

600 Arazi Amcrtismenı 

601 Bineler Amcrtismanı 

602 Tesis Makina ve Cihe:zl ar Amor tismenı 

603 Teşıtlc:r Pmcrtisr:ıc.nı 

604 Demirbnş ler Amcrtismc.nı 

EOS Di~;:- f''ı::;di Dur<n Vc.rlıkltr fl:rr.crtisnr-nı 
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_61 MtDDİ oı.r.ır.v,~:J DLiRPIJ Vf.'~LIK fıJ'.iORTİSf:lf\iJ ı:;io. 

61 O H c.kl ar n mor ti sm<:>rn 

610 ~erefiya Pmortism2nı 

612 f~urul vş ve Örgrıtıenme Gider ler i .Omor tismcnı 

613 P.rc:ştırma ve GEüiştirme Giderleri 1'-roortismc:nı 

614 Özel f:lzliyet Giderleri Ar:ıortismc:nı 

615 Bilgiseyer Programı Amortismanı 

619 Di~er ~lc:ddi Olmayan Dur2n Verlık ilroortismc:nı 

62 ÖZEL TJKEr~mEYE T 1'-0İ Vi'RLIKLA'R TÜKE/JfnE Pf..VI GİDERLERİ 

620 Hazırlık ve Geliştirma Giderleri TrJkenme Payı 

629 Di~er Özel Töikenmeye Tc.bi Varlık Ti.lkenme Payı 

7. ıFİNAr~S~1.'4J GİDERLElÜ 

70 CIKI-RILMIŞ KISA VADELİ fr.ENKtiL KIYf.1ET fiÜZLERİ 

700 Finansmen Bonosu ~aizleri 

705 Vı=:rlı~a Dayalı Men. Kıy. faizleri 

71 ÇI KARILMIŞ UZUIJ IlADELi MENKUL KIYf:1ET iFIÜZLERİ 

710 finı::nsmen Bonosu faizleri 

711 Tahvil faizleri 

712 VarlJ.~a Dayalı menkul Kıymet faizleri 

12 KISA VF.D~="Lİ s..:.r~K~~ KREDİSİ ·FAİZLERİ 

720 TL Kredi raizleri 

721 DHviz Kredisi Faizleri 

73 UZWJ VADELİ BAf~KJ\ KREDİSİ iFI'.İZLERİ 

730 TL Kredi ~aizleri 

731 DHviz Kredisi ~aizleri 

74 KISA VADELİ DİCER KREDi KUR!.ifı1L;RI ı<REDİ rAİZLERİ 

740 TL ;faizleri 

741 Döviz Kredisi ~aizleri 

75 UZUN VPDELİ DgER KREDi KURt.ırılLiRI f.CPEDİ fAİZLEPİ 

750 TL Kredi faizleri 

751 Döviz Kredisi ~aizleri 

76 KISA Vf!DELİ fıORÇL~r:MıDf!iJ DO~i'-JJ KUR FARKLF.RI 

77 UZUN Vf:DELİ BÖRÇtAI~f~1ADJ::i~ DOC:..rJ KUR ft->qKLt;Rl 

78 VERiLEN DİCER ~AİZLER 

79 oit:t:R rL;ı.~t",..J; GİD::RLERİ 
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lO - 99 GİDER YERLERİ 

10 ES AS JRETİn1 GİDER YERLERİ 

101 Teblc. Hattı 

102 masif H attı 

103 Vrjzey İşlemleri Hattı 

104 Döşeme Hattı 

105 montaj - Ambalaj H attı 

40 VARDIMCI HİZMET GİDER VE~LERİ 

401 B akım m~idiirlij~q 

402 Makine vs Elektrik Bakım 

403 Kompresör, Enerji ve Isı S antralı 

45 ~RETiM YERLERİ YÖrJETİMİ GİDER YERLERİ 

451 üretim Madiirlii~ii 

452 Planlama fı'Pidlirlôi~il 

453 Hammadde Arnbarı 

50 ARAŞTIRMA GELİŞTİRmE GİDER YERLERİ 

60 PAZARLAMA, SATIŞ VE DA~ITIM GİDER YERLERİ 

70 GEI\JEL YÖiJETÜ1 GİDER YERLERİ 

80 tİfJf!NSmAN GİDER YERLERİ 
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Sİ PARi~ NOı ••••• TARİHı •• / •• ; ••• 

...... ırıooiL VA İ~L;:::n.ıEs İ 

siPARi~tr~ 

PEŞİI~ 

ADI ADEDİ F"İYATI TUTAfll Allf~Ar~ KAL Af~ ÖDEI\'lE ; EKLi 
TL. TL. TL. TL. TAKSiTLER 

SİPARİŞ ŞARTLARI: 

- ••••• 

- ..... 
- ••••• 

- ••••• 

- ••••• 

Sİ PARiŞi VEREN ı S 1 PAR h; İ ALAIJ: 

ili SOYADI ADRCSİ ımzA lli SnJ].Ql BÖLijffÜ A DR t;~L _İ!O.Zft 

EK-3-SÖLLE~fı1E 
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r::ÜŞTEQİ ADI 1 ÜqÜN ADI 1 

Brüt Ürün- TOPLAm Orijne Birim 
Parça Ölçü deki mİKTAR f-'lalzem~ ~alzema Giden fiyatı Tutar 
Adı ~n ~- K. Adet 

2 m m 3 
Türü Türü IT!iktar e irim (Tl) (Tl) 

1 
1 

l 

TOPLAm 

EK-4-mAlZEffiE lİSTESİ 
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İ ş Ef~Rİ tORf:iU ProjG Teslim Terihis İş Emri Ncı 

PROJE ADI s ÜRÜN ADEDİ ı 

Sı.ra Hat P!..AiJLA:,Ar~ ÇE:KİLE!~ 

f4o Kodu Kodu Adı Birim N9t Mikter Toplam ~İKTAR 

AÇIKLArAa 

NO BÖLOrn SO!:lt.mLU TARİH İf:'!ZA 

011AY: 

EK-6-İ~ ErnRİ rcRrnU 
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İ ~telji Yapan f"iş N umarası ı 

Ne Zaman İ ı5tendii;ji Fiş Tarihi 

Siparişin verildi~! Satıcı ı 

HAt:ffADDE SATW AUtA isTEK fİŞ1 

Hammaddenin TürU. Ili iktarı Birim fiyatı Tutarı 

t stek ta Bul un en ı Onay layanı 

Sipariş Edildiai Tarih ı 

Tahmini Te~limat Tarihi : 

Siparişin Verildi~i :ı at ıcı ı 

Siparişi Verenin Adı 5 oyadı ı 

EK-7-HAt~r":ADDE SP.TitJ AL~~A fSTEK riŞf 
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!="iş No : fiş Tarihi: 

Satınalma İ stek r işi No : 

Satıcının Adı ı HAf'ir~ADDE 

İste~i Yapan Bölüm ı SAT IIJAL f':A 

Nakliye Biçimi ı ri~! 
muhtemel ~eliş Tarihi 1 

Hemmaddenin Cinsi Miktarı Açıklema Birim Tutar 

fiyatı 

Düzenleyen: Satınalma Yetkilisi: 

EK·B·HAr.'JnADDE SfıTINALMA ri~i 

-xl ii-



Satıcının Adrdei : Hammadde Tutarı: 

Setıcının Adı : TESLİI\'1 Ödenip Ödenmedi~i: 

Taş ıma Adreei ı ALMA r!ş N o . . 
Taş ıma Aracı ı RAPORU 5atınalma fiş No ı 

Te elim Eden ı Fetura f\J o . . 

Te elim Ed il en 

Teelim Edilen Mik. Hammaddenin Türü Açıklema Hammaddenin Özellik. 

Teelim Alanı 

Kabul Edilen 

Hemmadde Miktarı 

o·lçümlemGyi Yepanı 

Kabul Eden 

fı'1UAYEtJE RAPORU 

~atıcıya Geri Odenen 

Hammadde miktarı 

EK-9-TESLİM AltrA vr: fflUAYENE RAPORU 

-xl iii-

Hammaddenin Geri 

GHnderilma Nedeni 

Onaylay en: 

. 



~atıcının Adı, 

Fetura No 

Hammadde ve 

Malzemenin 

Türü 

Teslim Alan ı 

Hammaddenin Adı 

Birim Ölçüsü 

Unvanı 1 

ı 

Miktarı 

1 

Stok Kodu Ya De Parça No 4 

Ambarda Bulundu~u Yer 

Ambar Teslim 

Giriş Alma 

Af1RAR GİRİ~ Fiş No 1 

Fİ~İ Tarih . . 

Açıklema Birim fiyatı 

Teslim Eden ı 

AfmAR 

STOK ~~ARTI 

ÇIKAlJ 

istek 

Fiş 

maksimum l\'liktera 

ffiinumum Mikter ı 

Kart No 

KAL Af~ 

Tarihi ~aporu miktar Tarih No miktar mikter 

EK-I I-AFBAR STOI\ rARTI -xl iv-

Tutarı 
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EK-I 2-SOREh'Lİ EI~VAi~TE:~ STOK KA'1TI 

/ 
/ 
/ 

l'.lu.l\:.ı iıııuı;ı Llil'~ tur: 

iümımur.ı Ei1ctar : 

Yeniden :Jip ;ı~ik: 

Ortn.la•;m JliriıııP: 

ÇIK!u N [ A J, A H 

Tl}• 
ri :-, r. r 

w f.ı ~ 
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u ._, :,:;~ +-1 ll-l ,..._:; jJ.f ;.;ı [-ı uı :" ıı:.ı ,, .. (:i 
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İş Emri Ya Da Sipariş rJ o : HAFlf:'1ADDE İ stek fiş JJo ı 

H.,mmadde İsteyen Bölüm ı İSEK Tarih ı ~ 

Fİ!;İ 

AÇIKLAfi'lA tiAr.:tıADDE NO MİKTA'1 FİYAT TUTAR 

, .. 
OM\YL AYAr~ ı TESLİM EDEfJı TESLÜ!I ALAN: 

EK-13-HAMrnADDE İSTEK Fİ~İ 

AI\'!Bf\P ÇIKIŞ Fişi Fiş No ı 

Tarih . . 
STOK NO T1jRij Bİ 0 İfi1 r.1İ!\TAR 

Ticergt ~efi 1 Sevk fflemuru : Ambar Şefi : 

-xl vi-



İadenin rwdoni ı Tarih ı 

İ ada Eden Bölilm ı fi1i No ı 

Alıaceklerıdırılen Af.'iElA 11 İADE 

Sipariş No ı Fi~İ 

~A~ADDE STOK NO İADE EDİLEN MİKT. HAt"f'1ADDE TORO b.iR. r~ALİ VET TUTARI 

fişi Düzenleyen ı 

Oneyleyan t 

EK-IS~AmOAR İADE Fİ~İ 

Artıklar Rapor l~o ı 

Artıi:;jın Oluşt.u~u 

Bölüm 1 

. 

ARTIKLAR 

tıAPOP.U 

HAr:1!'.ıADDEt·iİIJ TURU 

Teslim Eden ı 

Teslim Alan Depo memuru ı 

Er~-1 6-A~TIKLAR RAPorıu 
-xl vii-

trişi Alen ı 

Alınış Tarihi : 

Tarih ı 

Alacaklandır ılecek 

Hesap l~o 

Sipariş 1~ o ı 

BİRİl'l ri YATI TUTAR 



HAr::filADDE:: ~LDC:Kİ STOI<LAR SAYirı fAZl.AS I SAYHl NOK~ANI 

STOK FiZİKİ 

KOD f\ARTifJDA SAY Ir.! BİRİt\'1 OİRİrn 

N~ARASI KALAN K'ALA.NI MİKTAR ri YAT TUTAR f·iİKTAR Fİ't'AT TUTAR 

EK-17-STOK DECİ~İM 0 APURU 

-xlviii-



-----.-·-· 

f1i T GL DUCU f; y . . 
t ~.ı !::nı:: nt i·J nDI Dİ~t:KT HAf~rlA DD E: Sİ PARt~: rw ı 

ÜZCT rüviJ i~ crıni r;o : 

GİDCR f\1L:I1f~CZL ERİ 

Amrwı 
TA OLA HhTTl rnASİ F HATTI DÖ~EI"l[ 11/HTI TOPLf1l':l 

ÇIKI~ 

Fİ~·İ OİREKT 011 TA- OflTA- onrA- ORTA-

liAFlfli\DDE .. l Arr~A Cl\!'~ İ LAmA cr, nt Lflf1lA CA nt LAE1A CAI11 

SIC?A ıüı~ ADI f:,AL 1- ~1AL İ~ f1ALİ- tiAL İ- mAL i- T1Al. İ- 1'.1f1Lİ- l1ALİ-

rJ O TMlİH ;jQ YCT YCT YCT YET VET YCT VET VET 

TOPLAM 

->d.. ix-



(JtıiJfJ r•ADD':L ER 

Giriş Sı. re ı~oı 
Af"li1AQ Gİ~İ~ FOf1f:1U 

Tarih: 

Proja D rün [Jrünün Adı Stok 

No Kodu Ölçü va Ni teliklar Birim Miktar Maliyeti (TL) 

TOPLAM 

Açıklama: Teslim Eden ı Teslim Alan: Onay: 

EK-19-0RUrJ mADDELER ArnBAR GtRt~ rORF:U 

Çı.kı.ş Sıra fJoı 
ÜRÜfJ f'!ADDEL ER 

Tarih: 
ArrlBAR CIKIŞ FORtlU 

Proje O rün Ürünün Adı. Stok 

No Kodu Ölçü ve Nitelikler Birim f1iktar maliyeti (TL' 

TOPLAT1 

Açı.klema 1 Teslim Edenı Teslim Alem Onayı 

EK-2Q..{)n0tJ r'ADDELEP. Ar!iOAR ÇIKI~ FTRr~U 

-L-



İşçinin Adı Soyadı ı ZAv.'MJ KARTI Ay ı 

İşçinin Numarası t S ervis: 

cAeAH Ö~LE :FAZLA rAl IŞr.;A. CAL IŞILAU TO~ Ml 

TA.~ İH (;iriş fıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış c un Seat 

Normal Çalı~ma J Saat Ü cr'3ti ı 

rezıa Çelışma ı Saat Ücreti ı 

Brüt lleret Tutarı ı 

-Li-



İşçinin Adı Soyadı ı İşçi No l 

Sona E:rsn Hafta ı i içi GONLiJK Sc~rvis . . 
Saat No l ÇALI~tnA I(ARTI Vardiye : 

SAf AH ör.ı ı:- rAZI A CAl EMA TnPI AM SAAT 

GUNLER Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış 

PAZM~TESİ 

SALI 

ÇAR~Arnl3A 

PE:R~Ef'iBE 

curnA 

WP.1ARTES1 

PAZAR 

Yetkili İmzaı Haftalık Toplam Saat: 

EK-22-İŞÇİ CÜNLUK ÇALI~rnA KARTI 
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İşçi No s Saat Saat Ocrati Tutar 

İşçinin Adı Soyadı ı 

Tarih 1 

!~ormal fJ cr et 1 

Vardiye U crati ı 

fazla Çalışma Primi : 

Yapılan İş ı TCPLAM ÇALI;.ILAf·J SAAT 

Sipariş No 1 

İşe Başlema 1 

İşi Bırakma ı 

Çalışılan Seat : 

Boşa Geçen Süre ı 

Saat tlcrsti ı 

Yepılan İş 1 TCPLAM ÇALI~ILA~J SP.AT 

Sipariş No : Normal tazla Boşageçen 

İşe Başlema ı 

İşi Bırakma 1 

Çalışılan ~aat . . 
Boşa ~açan Süre 1 

Saat Ücreti s 

SAAT 0 CR_ETİ TUTAR 

Normal :ı 

razla 1 

TOPLAf'1 1 

EK-23·GÜr.J..OK İiÇİLİK ÖZET KARTI 
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. EK-24 ... PUAtJTAJ DEfTERİ 
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tşçh;t N fAZLA ÇALI~f"A 
İşçinin Yöneti c· Personel 

Adı soyadı Görevi Günü Se.ati (SOra) İmzesı İ mzası ~orumlusu 

TOPl.Affl SAP.T 

EK-25•fAZLA r.!ESAİ KMTI 

İŞLETr.ıENİN ADI DİPEKT t~ÇİLİK ÖZET röYiJ Ait uldu~u Ayı 

Sipariş No : 

İş Emri No 1 

O~ETfM ci D::P. l!le'KEZU:Pf 
İ Ş ZArA rJ 

KAqTI TABLA HA TTI ~ASİt HATTI oö;.ErıE HA TTI 

SI~A ort. ort. urt. 

rJO Tarih No D. İ .s. O cr. T"utar. o.t.s. Uel". Tute:ı: D.İ.S U cı-. Tutar 

EK-26 .. otREKT i~ÇİLİK ÖZET :töYU 
-Lv-



GÖLiJtiSEL :GEıJEL (jROİffi GİD[RLi::Pİ KARTI 

Boşa fazla s u, Vergi, 

Kaynak Yard. Di~. Geçen Çal ış, Öteki Yakıt, ~esi m, Am ort. Di~. 
eri h ~el gs rrtad. mı z. Zaman Öde. İşç. Elekt. Harç. Gid. G.Ü .G. 

~emm. 

istek 

fişleri 

fatura 

ve r:ıak-

buzler 

işçilik 

~al ge. 

Di~er-

leri 

Peşin 

Öd. 

Gid. ve 

Tahakkuk 

Eden 

Gid. 

TOPLAtıı 

EK-27-Böliitrsı::L CEIJEL [jP;::Tim GİDERLeRi KARTI 

-!...vi-



TAHSİL r1~1 

Sayını ••. .•••••••• Tarih . . .................. iF if;;; rıo ı 

Aleceklı 

H esaplar f•ÇIKLAmA TUTA~I 

Yanlız •••••••••••••• 

Yevmiye madde N Ol Yetkili İmza 

Sayını •••••••••••• TEDiye ifİiıİ Tarih ı 

.................. iF! ş No ı 

Borçlu 

Hesapler fıÇIKLAr:A TUHiRI 

-

Yanlız •.•.•••••••••• 

_Ye_Vm_ive madde N nı Yet.ki li İm7A 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAHSUP Fişi Terih . . 

................... iFiş N o : 

AÇII<l..Af:iA BORÇLU HESAP. ALACAKLI HESAP. TUTAR 

Yanlız ••••••••••••••• 

Yevmiye Madde No: Votkili İmza 

EK-28-TAHSİL, TEDİVE, MAHSUP Fİ~LCRİ 
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SİPI\Ilİ~ r:ıf1L i Y '~T KAiiTI 

f;1üş ter i İçin ı 

Stok İçin . Başlerıa Tarihi ı Sipariş [·J o : . 
iJrün Tipi ı t.lü~teri Adı . Oitig Tarihi : . 
(]rün l"liktarı 1 Urün !':iktarı ı Tah. Bitiş Ter.: 

TABLA HA TTI r.İDER rt1ERKEZİ 

DiREKT HMf.!ADDE Diı:tEKT i~ÇİLİK GEfJEL üqETir.: G!Dt:Ru::rıt 

İ stek Çalış. 

Fiş ~;art Yok. 

Tarih fJo Tutar Tarih No Tutar Tarih Oranı Tutar 

TOP!.. Atıl TOPLAm TOPLAm 

MASİt HA TTI GİDER nıt:~KEZ1 

DiREKT HAfı!":A UDE DİREKT i~ÇİL İ K GEl~ EL ÜRETİn GİDERLERİ 

İ stek Çalış. 
•. 

tiŞ Kart Yük. 

Tarih ı~ o Tutar Tarih rJ o Tutar Tarih Oranı Tutar 

TOPLAm TDPLAM TOPLAr:l 

1':1ALİYET ÖZC:Tİ 

Satış fiyatı: 

TaL.la Hattı M esi f H6ttı 

maliyetler ı Gid. merkezi Gid. merkezi Toeıem 

ı. DirGkt Harnmadda 

2. Dire:,t işçilik 

3. G,{},c. 

Toplam Ordtim 

Maliyeti ı 

Birim !"aliyet 1 

-L vii i-



Düzenleme Tarihi ı 

Düzenleyen Bölüm ı 

RAPORLA İLGİLİ 

BİLGİLER 

- SATI~LAR 

- SATILAN nnONLERİN 

mAL iV ETi 

- BPÜT SATIŞ 

KAR I (ZA0 ARI) 

.. İNDİRİL ECEK 

Dit;ER GİDC:~"'~LEı::ı 

- t~ET SATIŞ ~;tR I 

.. onr:ı::ı GELİR 

VS: GİDERL[R 

- DÖNEM KHRI 

KARŞILAŞTI~nıALI AYLlK 

GELİR OURGMU RAPORU 

A YL IK FİİLİ sor~t.:ÇLARLA BİR Öf~Cf.:Kİ 

AYlN KAR~ILA~TIPIL~ASI 

(BİR ÖNCEKi AY) (BİR SGNRAKİ AY) 

••••••••••• A YI ••••••••••• o~ YI 

ı--

't FAPK 

(TL) 

EK-30-KARŞILA~TIRfı1ALI AYLIK GELİR DURUf\1U RAPORU 

-Lix-

fARKLf',R IN 

YÜZDES İ 

(1" %) 



Düzgnlendi~i Ay ı 

Düzenleyen B ölüm ı AYLIK GEl:İ~ DURUf\1 RAPORU 

•••••••••• AVI SONU YILLIK KÜl!lÜLATİf 

RAPORLA İLGİL i BİLGİLER, fiili Tahmini ::t Fark fiili Tahmini fi= rark 

- SATI~LAR 

- SATILAı~ Ü~ÜIIL[C?İI~ 

fl!AL İVETİ 

- BR[)T SATIŞ 

KARI (ZARARI) 

- İNDİRİLE:CEK 

oli!ER Gio::RL~R 

- NET SATIŞ KARI 

- Dİ~ER GEl İR 

VE GİDEqLER 

- DÖi~Em KAR I 

EK-31-AYLIK GELİR DURum RAPORU 
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DUzenlema Tarihi : 

DUzenleyen Bölüm ı YILLIK BRUT GELİR DURUmU RAPORU 

..... )'ILI ••••• YIl I 

RAPORLA İLGİLİ BROT 
BRÜT 

BİLGİLER SATI~LAR fAALİYET GELİR SATIŞLAR 1!1ALİ YEl GELİR İ fARKLAR 

1-SATIŞLAR 

2-SATILAf~ 

0R0NLERİN 

mALİ YET1 

3-BROT GELiR 

TOPLAfll 

EK-32-YILLIK BROT GELİR DURUmU RAPORU 
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ı. 

2. 

3. 

4. 

s. 

.... f •.•• YILLARI KARŞILA~TIRmALI 
BİI ANÇOLAR 

YILLAR AZALt.~A YA 

-
HESAPLAR .... . ... 1" fARK (TL) 

DÖNEN VARL II<LAR 

DÖNEN VARLIKLAR 

TOPLAtlli 

DURAN VARLIKLAR 

DURAN VARLIKLAR 

TOPtAMI 

AKTif' TOPLAMI 

KISA VADELİ 

YABANCI KAYNAKLAR 

KISA VADELİ 

YAB. KAY. TOPLAMI 

UZUf~ VADELİ 

YARANCI KAYNAKLAR 

UZUN VADELİ 

YAB. KAY. TOPLA~I 

ÖZ KAYfJAKLAR 

ÖZ KAYNAI<LAR 

TOPLArrtl 

PASif TOPLAm 

EK-33-KARŞ ILAŞ TII1MAL I BİLANÇOLAR 
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DA ÇO~ALIM 

-
i" FARK 

YfJZDESİ (%) 



..•• j.... YILLARI 

YILLAR AZALmA YA DA ÇOi!ALmA 

-
"t fARK 

-
HESAPLAR .... •••• "t rAnK (TL) YÜZDESi (%) 

ı. 5ATI~LAR 

2. SATILAN ÜRÜNLERİN 
' 

mALİYETİ 

3. BRÜT SATIŞ 

KMI {ZARARI) 

4. tND1RiLECE Dir.ER 

GİDERLER 

s. NET SATI~ 

KARl (ZARAR I) 

6. Dİ~ER GELİR 

VE GİDC:RLER 

7. DÖNEm KARl 

·. 

EKT34-YILLIK KARŞILA~TIRMALI ı·~ET GELİR DURUmU RAPORU 

-Lx.Ui-



' 
İşin Adı . . 
Sipariş No . . 

İŞLETmt:r~İN ADI TAHMİNİ VE riiL1 mALiYETLERi İş Emri No ı 

İZLEr.'lE RAPoRU İş Baş. ve 

Bitiş Tarihi : 

DİREKT HAMmADDE DiREKT İŞÇİLİK 

-
TAHmİNİ TUTAR fİİLİ TUTAR 

-i" fARK TAHmiNi TUTAR fİİLİ TUTAR "t fARK 

AYLIK KÜMÜL. AYLIK f~Or:ıUL. AYLIK KOrııOL. AYLIK KOmOL-; AYL IK KOmOL. AYLIK vJ)mUL. 

EK-35-TAHMİNİ VE riiLİ fr1ALİYETLı::Ri İZLEME RAPORU 
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rnooiı.YA URETim VE SATIÇ RAPORU 

URU rJ ORtTim SATIŞ STOK 

ÇEŞİTL~qt f1İ KTARI r.ıi KTARI miKTARI 

TOPLAm 

EK-36-mOBİL YA üRt:TİM VE SATI~ RAPonu 

Düzenlama Tarihi ı 

Düzenleyen BölCm ı HAr-~ADDE TÜKETİm RAPOqU 

TÜKET İL EfJ HAfil'.iADDEL ER 

K9reste S ur. ta Kumaş 

GİDER Kullanılan Kullanılan Kullanılan 

!"'E~KEZLERİ 1'1iktar Miktar nliktar 

TABLA HATTI 

t.:ASİf HATTI 

Y0ZEY İC;Lf"MLi="ı:?İ 
'Ir - ·' -· 

HA TTI 

DÖŞEtr.E: HATTI 

r.ım.;TAJ-

Aff:BALAJ HA TTI 

TOPLAr.1 

EK-37-HAf!',r.:ADDE TÜKElim RAPORU 
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~Or~LÜK GENEL 

Düzenleme Tarihi ı ÜP.ETİM GiDEnLERİ 

Düzenleyen Bölüm ı KONTROL RA POP. U 

;c;ErJEL [JPETİr.t 
d]Nl.ÜK AYL IK Yil.l.I~( 

GİDERLERİ BÜT. FİİLİ ":t' FARK BÜT. ri iLi '":t' fARK BÜT. fİİLİ t rArK 

EiJDİRD<T HAf:it:iADDE 

- Vardırncı madde 

- işletma malzemesi 

- Ambalaj lfıalzemesi 

- Di~er malzemeler 

ErJDİREKT İiÇİLİK 

TAM İR - BAKir.ı 

Dİ~ER GO~EL 

ÜRETİm GİDERLERi 

TOPLAm 

EK-38-GÜNLÜK GENEL ÜRETim GİDERLERİ KONTROL RAPOqU 
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İŞL':Tr."EiJİi~ ADI ı TAQİHı •••• / ••• / ••• 

sl PA nt şi vc:ı E: rJ ı TAHr~İNİ mALİYET 

l~itJ TAN IMI : HESAR...Ar.A rFOP.f;~U 

İSTENİLEN ~İKTAR ı 

Bu flretim İçin . . . . . . . . . . . . . . TL • ·f'iyet Hesap Edi2.miştir. 

Yetkili s V etkili: 

DiREKT HAMmADDE 

\"'~alzeme iJrüna Giden Birim 

Toro Miktar Birim fiyatı (Tl) Tutarı (TL 

TOPLAm 

OİqEKT İiÇİL!K 

İşlem Bölüm Tahmin! S aat Tahmini Seat fJcr. Tutarı (TL) 

TO~Arıı 

İşçilik Toplamı : 

Genel Uretim Giderleri ı 

Hammadde ve ~'!!alzeme Tutarı s 

TOPLAM 1 

Kar 1 

Birim Satış fiyatı ı 

Tahmini Orün fı1 aliyeti (Biri+ 

Toplam Sipariş Maliyeti ı 

EI<-39-TAH111İNİ 1\i~LİYET HESAPLArM FORMU 

-L xvii-


