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ÖNSÖZ 

 

  Bu çalıĢmada TMS-2 Stoklar Standardı çerçevesinde dönüĢtürme 

maliyetlerinin mamul maliyetlerine etkisi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Firmaların 

birim maliyetlerini gerçeğe en yakın Ģekilde hesaplayarak rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmesi ve finansal tablolarını doğru bir Ģekilde düzenleyebilmeleri adına, 

konu kağıt üzerine üretim yapan bir iĢletmenin maliyet verileri esas alınarak 

detaylandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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ÖZET 

TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNÜġTÜRME 

MALĠYETLERĠNĠN MAMUL MALĠYETLERĠNE ETKĠSĠ VE BĠR 

UYGULAMA 

YEġĠLKAYA, Ahmet Aykut 

Yüksek Lisans Tezi, ĠĢletme Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Hüseyin AKAY 

2019, 79 Sayfa 

 “TMS-2 Stoklar Standardına Göre DönüĢtürme Maliyetlerinin Mamul 

Maliyetlerine Etkisi Ve Bir Uygulama” isimli bu çalıĢmada; dönüĢtürme 

maliyetlerinin mamul maliyetlerine olan etkisi, TMS 2 Stoklar Standardı ele alınarak 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Konunun teorik altyapısı ortaya konulduktan sonra, bir 

uygulama ile konu detaylandırılmıĢtır 

 Yalova‟da ismini vermek istemeyen bir kağıt fabrikası üzerinde yapılan 

uygulama, iki farklı marka altında üretilen peçetelerin 2018 yılının ilk altı aylık 

maliyetleri ele alınarak incelenmiĢtir. 

          Uygulama kapsamında TMS-2 normal maliyet yöntemi ile ele alınan 

firmaların normal üretim kapasitesi ile fiili üretim kapasitesi arasında ortaya çıkan 

kapasite oranlarının etkileri ele alınmıĢtır. Ayrıca atıl kapasitenin mamul 

maliyetlerine yüklenmeyerek dönem gideri olarak kayıt edilmesi gerektiği 

öngörülmüĢtür. Normal maliyet yöntemi ile yapılan hesaplamalarda sabit genel 

üretim giderleri, mamullere kapasite kullanım oranına göre hesaplanarak 

yüklenmiĢtir. Bu çerçevede çalıĢmanın uygulama bölümü tam ve normal maliyet 

yöntemlerine göre W ve S markalı peçetelerin toplam ve birim maliyetleri, her ay 

için ayrı ayrı hesaplanarak, güncel literatür kapsamında analiz edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mamul, Maliyet, Maliyet Sistemleri, TMS 2 Stoklar Standardı, 

DönüĢtürme Maliyeti, Normal Maliyet Yöntemi, Tam Maliyet Yöntemi. 

 

 

 



v 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CONVERSION COSTS ON THE COSTS OF FINISHED 

GOODS ACCORDING TO THE TAS 2 INVENTORIES STANDARD AND 

AN APPLICATION 

 

YEġĠLKAYA, Ahmet Aykut 

Master Thesis, Department of Business Administration 

Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin AKAY 

2019, 79 Pages 

 

 In this study named "The Effect Of Converting Costs On The Costs Of 

Finished Goods According To The TAS 2 Inventories Standard And An 

Application", the effect of conversion costs on the costs of finished goods is tried to 

be explained according to the IAS 2 Inventories Standard. After theoretical 

background of this subject, it is detailed by an application. 

   

 In this application applied to a paper company, which doesn't want to give its 

name and is in Yalova, first six-month costs of napkins produced under two different 

brands are investigated.  

 

 Within the scope of the application, the effects of capacity rates between the 

company's normal production capacity according to TAS 2 normal cost method and 

actual production capacity are investigated. Also, it is foreseen that the idle capacity 

shouldn't be added to the costs of finished goods, but should be expensed. In the 

calculations made according to normal cost method, fixed manufacturing overheads 

are added to finished goods according to capacity utilization rate. Within this 

framework, in the application part of the study total and unit costs of the napkins 

branded as W and S are calculated separately for each month according to the full 

and normal cost methods and are analyzed in the scope of current literature. 

 

Key Words: Finished Good, Cost, Cost Systems, TAS 2 Inventories Standard, 

Conversion Cost, Normal Cost Method, Full Cost Method. 
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1. GĠRĠġ 

 

        Stoklar gerek üretim iĢletmeleri gerekse ticari iĢletmelerde aktiflerin önemli bir 

bölümünü oluĢturmaktadır. Stoklar; üretim iĢletmelerinde ilk madde malzeme, ilk 

madde malzemelerin dönüĢtürülmesiyle elde edilecek olan yarı mamul ve mamulleri 

ifade ederken, ticari iĢletmelerde stoklar, hiçbir iĢlem gerçekleĢtirmeksizin tekrar 

satılmak üzere alınan emtiaları teĢkil etmektedir (YartaĢ, 2009: 1). 

 Üretim iĢletmelerinde stoklar, genel olarak algılanan „mamul‟ kavramı ile 

beraber üretim hattında beklemekte olan yardımcı malzemeler ve yarı mamulleri de 

içermektedir. ĠĢletmeler stoklarını doğru bir biçimde yönetebilmek için stokları 

doğru yer ve zamanda kullanmaları veya bekletmeleri gerekmektedir. Rakiplerinden 

üstünlük sağlamaya çalıĢan iĢletmeler,  ellerinde bulunan stokların maliyetini en iyi 

Ģekilde hesaplayarak müĢterilerine iyi bir hizmeti sağlamak ve elde edecekleri 

kazançtan en yüksek karı elde etmeye çalıĢmaktadırlar. Böylece muhasebeye klasik 

fonksiyonlarının yanında modern fonksiyonlar olarak, yapılan iĢlemlerin ve 

neticelerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması gibi  görevler  yüklenmektedir 

(Aycı, 2012: 27). 

 Üretim iĢletmeleri açısından stok bulundurmanın veya bulundurmamanın 

maliyetlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü stok yatırım kararlarının 

verilmesinde stok maliyetleri çok önemli bir yere sahiptir. Stok bulundurma 

maliyetleri eskime ve yıpranma gibi fazla stok bulundurma durumlarında katlanılan 

maliyetlerdir. Stok bulundurmamanın maliyetleri ise üretimin ve satıĢların azalması 

gibi yetersiz stok durumlarında oluĢan maliyetlerdir (Özbay, 2017: 88). Mamul 

maliyetlerinin belirlenmesi; iĢletmelerin ürettikleri ürünlerin maliyetini bilmesi, 

iĢletme kazançlarının mamul grupları veya bölümler itibariyle ayrıĢtırılmasında, 

iĢletme mamul ve yarı mamul stoklarının değerlenmesinde, iĢletme içi ve iĢletme dıĢı 

kurum ve kuruluĢlara bilgi sağlanmasında büyük önem taĢımaktadır                   

(Utku, 2015 : 85). 

 Teknolojik yenilikler ve ekonomideki geliĢmeler ile birlikte iĢletme faaliyetleri 

uluslararası boyutlara taĢınmıĢtır. ĠĢletmeler uluslararası boyutta  muhasebe 

uygulamalarındaki farklılıklar sebebi ile sermaye giriĢ çıkıĢlarının engellenmesi, mali 
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tabloların karĢılaĢtırılmasındaki problemler gibi birçok alanda zorluklarla karĢı 

karĢıya kalmaktadırlar. Ülkelere göre farklılık gösteren muhasebe uygulamaları ve 

finansal raporlamaların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda uluslararası kabul görmüĢ muhasebe ve finansal raporlama standartları 

oluĢturulmuĢtur  (Tuğay, 2013: 210).       

 Bu standartlar, bir yandan ulusal kültürlerin, diğer yandan da çok uluslu 

iĢletmelerin ihtiyaçları çerçevesinde yürütülür. Temel amaç, muhasebenin 

uluslararası anlamda uyumlaĢtırılmasıdır. Ülkemizde de bahsedilen sıkıntıların 

giderilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen en büyük adım Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 

Türkiye‟de muhasebe uygulamalarının TMS/TFRS temeline göre yapılmasıdır 

(Gökdeniz, 2006: 3). 

         KGK tarafından TMS ve TFRS kodlu standartlar yayınlanmıĢtır. Bu 

standartlardan biri de bu tezin konusu olan „TMS-2 Stoklar‟ standardıdır. 

         Bu  çalıĢma giriĢ ve sonuç bölümleri dahil toplam altı bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölüm Ģu an okumakta olduğunuz giriĢ bölümünü oluĢturmaktadır. Ġkinci 

bölümde maliyet ve maliyet sistemleri ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, TMS-2 

Stoklar Standardı incelenecektir. Dördüncü bölümde dönüĢtürme maliyetleri ve 

bunların mamul maliyetleri üzerindeki etkisi açıklanmaya çalıĢılacaktır. BeĢinci 

bölümde TMS-2 çerçevesinde dönüĢtürme maliyetlerinin mamul maliyetleri üzerine 

olan etkileri bir uygulama ile detaylandırılacaktır. ÇalıĢmanın son bölümü olan 

altıncı bölümünde, genel bir değerlendirme yapılacak ve konuyla ilgili görüĢler 

sonuca bağlanacaktır. 

 

1.1. Amaç 

 

         Bu çalıĢmanın amacı, TMS-2 Stoklar Standardı çerçevesinde dönüĢtürme 

maliyetlerinin mamul maliyetleri üzerine olan etkisini ortaya koymaktadır. 

 ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda vergi mevzuatı ile uygulanan tam maliyet 

yöntemi ile elde edilen sonuçların, mamullerin birim maliyeti hesaplanırken ne 

düzeyde  gerçeği yansıttığı, TMS-2 Stoklar Standardının getirdiği normal maliyet 
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yöntemi ile karĢılaĢtırılıp hangi maliyet yönteminin daha objektif veriler sağladığı, 

gerçekleĢtirilen uygulama bölümü ile ispatlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1.2. Yöntem 

 

 ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda; gerek maliyet, maliyet sistemleri gerekse 

TMS-2 Stoklar Standardı ve DönüĢtürme Maliyetleri ile ilgili olarak yazılmıĢ olan 

tez, makale ve kitaplar incelenerek çalıĢmanın teorik yapısı ortaya konulacaktır. 

Konunun daha ayrıntılı bir biçimde ele alınabilmesini sağlamak adına da 

Yalova‟daki bir kağıt iĢletmesinden alınan veriler çerçevesinde bir uygulamaya yer 

verilecektir.  
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2. MALĠYET VE MALĠYET SĠSTEMLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

2.1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları ile Temel Ġlke ve Kavramları 

 

 Bir iĢletme içerisinde üretilen mamul ve hizmet birimlerinin elde edilmesi, bu 

ürünlerin alıcılara ulaĢtırılmasıyla birlikte paraya çevrilmesi, iĢletme adına icra 

edilen fedakarlığın parasal manada ölçüsünü veren maliyetlerin, hangi tür gider 

kalemlerinde oluĢtuğunu gösteren, bu gider türlerini, fonksiyonları, giderleri, gider 

yerleri açısından kayda alıp, izleyen ve rapor hazırlayarak bu bilgilerin incelenmesini 

ve yorumlanmasını sağlayan ve maliyet kontrolünü amaç edinen iĢlemler bütünü 

maliyet muhasebesi olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, Gündüz ve Sevim, 2012: 

11). 

 Maliyet muhasebesinin amaçları irdelendiğinde ise; üretim ve hizmet 

iĢletmelerinde üretilen mamul ya da hizmetin maliyetini hesaplamak, planlama ve 

kontrol sağlamak, iĢletme yönetiminin karar vermesini kolaylaĢtırmak olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu amaçlar kısaca (Gökbulut, 2015: 7-8); 

 Mamullerin maliyetini hesaplamak, 

 Maliyet kontrolüne yardımcı olmak, 

 Planlamaya yardımcı olmak, 

 Özel yönetim konusundaki kararlara yardımcı olmak olarak tasnif 

edilmektedir. 

 Maliyet muhasebesi, çeĢitli matematiksel hesaplamaların yapıldığı ve elde 

edilen sonuçların belirli bir kayıt sistemi aracılığı ile kaydedildiği muhasebe türüdür. 

Bu noktada, mamullerin ve hizmetin maliyet türlerini, cinsleri açısından 

belirlemektedir. Bahsedilen kayıtların raporlanma ve izlenmesine olanak 

sağlamaktadır (http://www.onlineaktifakademi.net, 15.02.2019). 

 Maliyet muhasebesinin temel ilke ve kavramları incelendiğinde; harcama, 

zarar, gider ve maliyet kavramları karĢımıza çıkmaktadır. 

 Harcama, herhangi bir hizmeti sağlamak, bir varlık elde etmek amacıyla veya 

zararın giderilmesi için para ödeme, borçlanma ya da bir varlığın aktarılması 
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Ģeklinde tarif edilmektedir (Altuğ, 2001: 19). Borç ödemek adına veya mal-hizmet 

karĢılığında hisse senedi çıkarılması iĢlemi de harcama olarak kabul edilmektedir 

(Bursal ve Ercan, 2002: 4). 

 Zarar kavramı, iĢletmenin iĢlevlerini yerine getirmesini sağlayan yani bunun 

için gerekli olan, normal seviyedeki ölçüleri ve sınırları aĢan harcama ve tüketimler 

olarak tanımlanmaktadır. Giderler, belirli bir gelir sağlamayı amaçlamaktadır. 

GerçekleĢtirilme nedenlerinin baĢında bu yatmaktadır. Bu manada gider niteliği 

olmayan harcamalar ise iĢletmeler adına zarar olarak kabul edilmektedir 

(Büyükmirza, 2000: 54). 

 Gider kavramı ise bazı durumlarda masraf olarak da kullanılmaktadır. Bu 

masrafların belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Aynı 

zamanda, bu süre içerisinde tüketilen mal ve hizmetlerin parasal manadaki değeri 

Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır (Hacırüstemoğlu, 1997: 11). 

 Maliyet kavramı ise, parasal manada ifade edilebilen, belirli bir amaca ulaĢmak 

adına katlanılan, değer birikimi oluĢumuna imkan sağlayan fedakarlıklar bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Altuğ, 2001: 15).  

 Bir faktörün maliyet olarak kabul edilebilmesi için bazı Ģartları taĢıması 

gerekmektedir. Bunlar arasında (Bursal ve Ercan, 2002: 3); 

 ĠĢletmenin konusunu teĢkil eden mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla 

kurulmuĢ olması, 

 Para ile ifade edilebilen yani parasal karĢılığı bulunan bir miktar olması, 

 Üretim faktörüne ait kapsamının ve yerinin, yeteri kadar belirlenmesi gerekli 

olmaktadır. 
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2.2. Maliyet Hesaplama Yöntemleri 

 

 Geleneksel maliyet muhasebesinde hesaplama yöntemlerine bakıldığında, bazı 

sınıflandırmalar öne çıkmaktadır. Bu sınıflandırmalar aĢağıdaki gibidir (Erdoğan ve 

ġaban, 2006: 58-59): 

 

 Kapsamına göre sınıflandırılan maliyet yöntemleri: 

 Tam Maliyet, 

 Normal Maliyet, 

 DeğiĢken Maliyet, 

 Direkt Maliyet, 

 Saptama zamanına göre sınıflandırılan maliyet yöntemleri: 

 Fiili Maliyet, 

 Tahmini Maliyet, 

 Standart Maliyet, 

 Üretim Biçimlerine göre sınıflandırılan maliyet yöntemleri: 

 SipariĢ Maliyeti, 

 Safha Maliyeti, 

 

2.2.1. Kapsamına Göre Sınıflandırılan Maliyet Yöntemleri 

 

 Üretim giderlerinin kısmen veya tamamen üretilen mamullerin maliyetine dahil 

edilme anlayıĢına göre yani kapsamına göre farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler irdelendiğinde Tablo 1‟de de belirtildiği üzere 4 ana kategori karĢımıza 

çıkmaktadır.  
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Tablo 1. Kapsamına Göre Maliyet Yönteminde Maliyet Unsurları 

 

 

 

 

Tam Maliyet 

 

DeğiĢken 

Maliyet 

 

Normal 

Maliyet 

 

Direkt 

Maliyet 

 

Direkt Ġlk 

Madde 

Malzeme 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Direkt ĠĢçilik 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

DeğiĢken 

GÜG 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

Sabit GÜG 

 

+ 

 

- 

 

  KKO 

 

- 

Kaynak: Toroslu, M. V. (2010), Türkiye Muhasebe Standartlarında Stok-

Maliyet ĠliĢkisi: TMS 2 Stoklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, T.C. Okan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, ss. 30. 

 

2.2.1.1. Tam Maliyet Yöntemi 

 

 Tam maliyet yöntemine göre, üretim giderleri, herhangi bir ayrıma veya 

iĢletmede belirli bir dönemde meydana gelen kapasite oranı ile iliĢkilendirilmeden, 

üretim maliyetlerine dahil edilmektedir. Burada tam maliyet (Yereli, Kayalı, Nilgün 

ve Demirlioğlu, 2012: 23); 

 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, 

 Direkt iĢçilik giderleri, 

 Sabit genel üretim giderleri, 

 DeğiĢken genel üretim giderlerinin toplamından oluĢmaktadır. 
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     Tam maliyet yönteminde üretim maliyetine giren unsurlar Tablo 2‟ de aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Tablo 2. Tam Maliyet Yönteminde Üretim Maliyeti Unsurları 

 

ÜRETĠM MALĠYETĠ 

 

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 

 

Direkt iĢçilik giderleri 

 

Sabit genel üretim giderleri 

 

DeğiĢken genel üretim giderleri 

Kaynak: Can, A. V., (2016). Maliyet Sistemleri, Sakarya Üniversitesi Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi, ss. 7. 

 Tam maliyet yönteminin özellikleri üzerinde durulmak istendiğinde (Kaygusuz 

ve Dokur, 2009: 261); 

 Sabit ve değiĢken genel üretim giderleri gibi bir sınıflandırmaya tabi 

tutulmadan genel üretim giderleri dağıtılmaktadır. 

 Genel üretim giderleri, dağıtım sürecinin ardından  mamullere 

yüklenmektedir.  

 Tam maliyet yöntemi, iĢletme maliyetleri ve fiyatlama sonucunda ortaya çıkan 

kar ve zararın tespitinde kullanılmaktadır. Ayrıca, tam maliyet yönteminin uygulama 

kolaylığı bulunmaktadır. Bunun nedeni ise, genel üretim giderlerinin sabit veya 

değiĢken olarak ayrılmamasından kaynaklanmaktadır (Utku, 2015: 98). 

 Tam maliyet yönteminin dezavantajları incelendiğinde, dolaylı maliyet 

yanılsaması yaĢanmasından dolayı satıĢ fiyatını yükseltme gibi yanlıĢ kararlar 

verilmesi gündeme gelmektedir (Ayral, 2016: 36).  
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2.2.1.2. Normal Maliyet Yöntemi 

 

 ÇalıĢmamızın ana unsuru olan TMS-2 kapsamında yürürlüğe giren, normal 

maliyet yöntemi, değiĢken üretim giderlerinin tamamını, sabit üretim giderlerinin ise 

kullanılan kapasiteye karĢılık gelen kısmını üretim maliyetlerine yükleyen yöntem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. BoĢ kapasiteye (atıl kapasite) isabet eden sabit genel 

üretim giderleri ise kapasite sapması olarak değerlendirilmektedir. Bu da, sonuç 

hesaplarına aktarılmaktadır. Normal maliyet yöntemi (Utku, 2015: 98): 

 

 Sabit genel üretim giderlerinin belli bir kapasite yaratmak veya var olan 

kapasiteyi sürdürmek için yapıldığını,  

 Bu nedenle, söz konusu giderlerin üretim maliyetlerine kapasiteden 

yararlanma oranına göre yüklenmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

 

ġekil 1. Normal Maliyet Yöntemi 

Kaynak: Toroslu, M. V. (2010), Türkiye Muhasebe Standartlarında Stok-

Maliyet ĠliĢkisi: TMS 2 Stoklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, T.C. Okan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, ss. 36. 

 ġekil 1 incelendiğinde, normal maliyet yönteminin üretim maliyeti ve dönem 

giderleri Ģeklinde ayrıldığı görülmektedir. Bu noktada; 
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 Üretim maliyeti: 

 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, 

 Direkt iĢçilik giderleri, 

 DeğiĢken genel üretim giderleri, 

 Sabit genel üretim giderleri, 

 Dönem giderleri: 

 AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri, 

 Pazarlama-satıĢ-dağıtım giderleri, 

 Genel yönetim giderleri, 

 Sabit genel üretim giderleri Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. 

 

2.2.1.3. DeğiĢken Maliyet Yöntemi 

 

 DeğiĢken maliyet yönteminde; direkt hammadde, direkt iĢçilik ve değiĢken 

GÜG gibi değiĢken giderler üretilen mamul veya hizmet maliyetine yüklenirken, 

sabit maliyetler üretim maliyeti olarak kabul edilmeyip dönem gideri olarak 

kaydedilmektedir (Yükçü, 2004: 15). 

 

ġekil 2. DeğiĢken Maliyet Yönteminde Stok Maliyetini Meydana Getiren Gider 

Unsurları 

Kaynak: Ayral, M. E., (2016). Stok Maliyet Yöntemlerinde Vergi Usul Kanunu 

ve TMS-2 Stoklar Standardı Uygulamalarının KarĢılaĢtırılması ve Ġki ĠĢletme 

Uygulaması, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, T.C. BaĢkent Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara, ss. 36. 
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         ġekil 2 incelendiğinde, stok maliyetinin üç kısma ayrıldığı görülmektedir. 

Bunlar; direkt ilk madde ve malzeme gideri, direkt iĢçilik gideri ve değiĢken genel 

üretim gideri Ģeklindedir. 

 

2.2.1.4. Direkt Maliyet Yöntemi 

 

 Direkt maliyet yönteminde, GÜG dönem gideri olarak kabul edilmekte ve 

dönemin gelir tablosunda yer almaktadır. Stok maliyeti olarak gelecek dönemlere 

aktarılmamaktadır. Bu yöntemde; direkt hammadde ve direkt iĢçilik giderleri mamul 

maliyetlerine yüklenmektedir (Boyar ve GüngörmüĢ, 2006: 216). 

 

2.2.2. Saptanma Zamanına Göre Sınıflandırılan Maliyet Yöntemleri 

 

 Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin hesaplanmasında dönem sonunda 

gerçekleĢmiĢ maliyetler kullanılabileceği gibi üretimden önce de belirli standartlara 

göre belirlenmiĢ maliyetler de kullanılabilir. Saptanma zamanına göre maliyet 

yöntemleri; fiili, tahmini ve standart maliyet yöntemleri olmak üzere üç ana baĢlık 

altında incelenmektedir (Lazol, 2011: 209). 

 

2.2.2.1. Fiili Maliyet Yöntemi 

 

 Üretim dönemi sonunda meydana çıkan giderlerin fiilen gerçekleĢen değerleri 

esas alınarak maliyetleri saptayan maliyet yöntemidir. Maliyetleri gerçeğe en yakın 

Ģekilde hesaplayan bu yöntem uygulamada en sık karĢılaĢılan bir yöntemdir. 

Hesaplamalar tamamen gerçek veri ve belgelere dayanmaktadır. Bu yöntem 

muhasebe kontrolü sağlamak ve maliyet yöntemlerinin gerçeğe yakınlık derecesinin 

ölçülmesinde iĢletmeler tarafından uygulanabilir bir yöntemdir  (Akdoğan, 2009: 44). 

 Ancak fiili maliyet yöntemiyle maliyetlerin kontrolünün daha sağlıklı bir 

Ģekilde yapılabilmesi için karĢılaĢtırmalı tablolara  ihtiyaç vardır. Yönetimin daha 

önünü görebilen keskin kararlar verebilmesi için fiili maliyet yönteminin yanında 

standart maliyet yönetimi verileri de hazırlanmalıdır. Tabi burada fiili maliyet 
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içerisinde yer alan tahmini maliyet yöntemi ile standart maliyet yönteminin birbiri ile 

karıĢtırılmaması gerekmektedir. 

 

2.2.2.2. Tahmini Maliyet Yöntemi 

 

 Üretilen mamul maliyetlerini hesaplarken, geçmiĢ dönemdeki üretim 

maliyetlerini göz önüne alarak dönem baĢında tahmini olarak mamul maliyetini 

hesaplayıp kayıtlayan bir yöntemdir. Dönem sonu geldiğinde gerçekleĢen giderler ile 

tahmin edilen giderler arasında meydana çıkan farklar stok ve satılan mamul 

maliyetine dağıtılır (Utku, 2015: 99). 

 

 Tahmini maliyet yöntemi gelecekle ilgili maliyet hesaplaması bakımından 

standart maliyetle benzerlik gösterse de tahmini maliyet de geçmiĢ veriler 

kullanılırken standart maliyet yönteminde bilimsel esaslar dikkate alınmaktadır. 

 

2.2.2.3. Standart Maliyet Yöntemi   

 

 Standart maliyet de amaç maliyet kontrolünü sağlamaktır. Bu yöntemde mamul 

maliyetleri önceden belirlenmiĢ maliyetlere göre bilimsel esaslar göz önüne alınarak 

hesaplanır. Standart maliyet de tahmini maliyet gibi geleceğe dönük maliyet 

hesaplaması yaparken tahmini maliyet beklenen yani tahmin edilen maliyeti bize 

gösterirken standart maliyet olması gereken maliyeti bize göstermektedir. 

 

 Standart maliyet kavramı belli bir doğrultuda amaç ve hedeflere ulaĢılabilmek 

için önceden belirlenmiĢ ölçüt ve değerleri ifade etmektedir. Örneğin üretimde 

kullanılacak olan hammaddenin kaç paraya alınacağı fiyat standardını bize verirken 

bu hammaddenin ne kadar kullanılacağı miktar standardını göstermektedir 

(http://enderboyar.com/index.php/yayinlar/standart-maliyet-yontemi/18,03,2017). 

 

http://enderboyar.com/index.php/yayinlar/standart-maliyet-yontemi/18,03,2017
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         Standart maliyetler direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt iĢçilik 

giderleri ve genel üretim giderleri açısından aĢağıdaki gibi belirlenir. 

a) Direkt Ġlk madde ve Malzeme Giderleri Standart Birim Tutarı = Standart 

Miktar x Standart Fiyat 

b) Direkt ĠĢçilik Giderleri Standart Birim Tutarı = Standart Süre x Standart 

Ücret 

c) Genel Üretim Giderleri Standart Birim Tutarı = Genel üretim giderlerinin 

standart birim maliyeti hesaplanırken miktar ve fiyat standardı yerine standart 

yükleme oranları dikkate alınarak hesaplanılır. Genel üretim giderleri bütçesi 

standart faaliyet hacmine göre hazırlanmaktadır. Sabit ve değiĢken olarak 

genel üretim giderleri bütçesinin ikiye ayrılması sapmaların hesaplanmasına 

olanak tanır (GüngörmüĢ ve Boyar, 2006 : 115). 

       Üretim esnasında mamul için gerçekleĢen giderler ayrıca izlenir ve dönem 

sonunda fiili (gerçekleĢen) maliyet ile önceden hesaplanan standart maliyet 

karĢılaĢtırılarak aradaki maliyet farkları hesaplanır. Ortaya çıkan farklar sonucunda 

fiili maliyet standart maliyetten yüksek çıkarsa aradaki fark olumsuz fark olarak 

kabul edilir. Eğer Standart maliyet fiili maliyetten yüksek çıkarsa aradaki fark 

olumlu bir farktır ( Lozol, 2011: 252). 

 

2.2.3. Saptanma Biçimine Göre Sınıflandırılan Maliyet Yöntemleri 

 

 ĠĢletmeler farklı veya aynı ürünleri değiĢik koĢullarda üretebilirler. Mamullerin 

birim maliyetinin hesaplanmasında üretim koĢulu büyük önem taĢımaktadır. 

ĠĢletmeden iĢletmeye üretim tekniklerinin değiĢiklik göstermesi, giderlerin mamule 

yüklenebilme sürecinde farklı yöntemlerin uygulanmasını gerekli kılmıĢtır 

(Büyükmirza, 2008: 241). Eğer bir iĢletme seri üretim yani birbirine benzer ürünlerin 

üretimlerini, birbirini takip eden evrelerde gerçekleĢtiriyorsa her evre ayrı hesaplanıp 

maliyet belirlenecektir. Seri üretim gerçekleĢtirmeyip sipariĢ üzerine çalıĢan 

iĢletmeler ise birbirine bağlı olmayan mamuller üreteceği için her sipariĢin 

maliyetinin ayrı hesaplanması gerekecektir. Saptanma biçimine göre maliyetler 

sipariĢ ve safha olmak üzere iki yöntem altında incelenir. 
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                      Saptanma Biçimine Göre Maliyet Yöntemleri 

 

 

 

 

SĠPARĠġ MALĠYETĠ YÖNTEMĠ                   SAFHA MALĠYETĠ YÖNTEMĠ 

                             

ġekil 3. Saptanma Biçimine Göre Maliyet Yöntemleri 

 

2.2.3.1. SipariĢ Maliyeti Yöntemi 

 

 SipariĢ kelimesinin sözlük anlamı ”bir Ģeyin yapılmasını, gönderilmesini 

isteme, müĢterinin mal satın alma istemi” dir. SipariĢ maliyeti yönteminde ise sipariĢ 

kelimesi, belirli bir mamulü belirli özelliklerde, belirli miktarda imal etmek için 

iĢletmenin teknik servislerine verilen bir iĢ veya imalat emridir 

(http://web.itu.edu.tr/~onderem/MALMUH41.pdf 11.01.2017 emel önder 2006 itü. 

01.03.2019). 

 SipariĢ maliyeti yöntemi; birbirinden farklı tür ve nitelikte partiler halinde 

mamul üreten iĢletmelerin giderlerini mamule aktardığı, maliyet yöntemidir. Bu 

yöntemi kullanan iĢletmeler müĢterilerin özel istekleri üzerine üretim yapabileceği 

gibi geçmiĢ zamanda gerçekleĢtirdiği üretimden yola çıkarak iĢletme kendi stokları 

içinde üretim emri verebilir. SipariĢ maliyet yönteminde üretimi gerçekleĢtirilen 

mamulün maliyetini hesaplarken üretim süresi dikkate alınmaz, her sipariĢin maliyeti 

ayrı ayrı hesaplanır. Mamulün üretimi 5 gün 5 ay ya da 5 senede sürebilir. Üretim 

http://web.itu.edu.tr/~onderem/MALMUH41.pdf%2011.01.2017%20emel%20önder%202006
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bitene kadar mamule yapılan bu maliyetler, devamlı olarak izlenip kayıt edilecek 

üretim tamamlandığında bu maliyetlerin toplamı alınacaktır. 

 

ġekil 4. SipariĢ Maliyeti Yöntemine Göre Maliyet Dağıtımı 

Kaynak: http://niyazikurnaz.net/tr/, 04.01.2019 

 SipariĢ maliyet yönteminde, sipariĢin veya üretim partisinin maliyetini 

hesaplarken iĢin baĢlangıç tarihinden sona erdiği ana kadar bu sipariĢ için harcanan 

dolaysız malzeme ve dolaysız iĢçilik maliyetleri o sipariĢe doğrudan yüklenir. Genel 

üretim maliyetleri ise söz konusu sipariĢe götürü usullere göre yüklenir. 

         Bu yöntemin uygulandığı iĢletmeler baĢta ısmarlama yöntemi ile çalıĢan tüm 

iĢletmeler olmak üzere; 

 

 Uçak ve gemi fabrikaları, 

 Döküm yapan iĢletmeler, 

 ĠnĢaat sanayi, 

 Mobilya, Film stüdyo, matbaacılık gibi iĢletmelerdir. 

 

http://niyazikurnaz.net/tr/
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2.2.3.2. Safha Maliyeti Yöntemi 

 

 Safha maliyeti yöntemi, üretimin birbirine paralel veya birbirine zincirleme 

olarak bağlı aĢamalarda üretimi gerçekleĢtiren, bir veya birkaç mamulü kitle halinde 

üreten, iĢletmeler için uygulanan bir maliyet hesaplama yöntemidir (Yükçü, 2015: 

497). Bu sistemde kitleler halinde üretim gerçekleĢtirilir ve müĢterilerin özel talepleri 

doğrultusunda özel mamul üretilmez. Tek tip veya benzer mamuller seri üretim 

Ģeklinde piyasada satılmak üzere üretilir. Bu tarz üretilen mamullere örnek verecek 

olursak, petrol, çimento, tuğla, gıda ürünleri olarak da un, ekmek, süt, yağ, v.b. 

ürünleri söyleyebiliriz. 

 

 Bu üretim yönteminde maliyet hesaplaması yapılırken en önemli unsur 

safhalardır. Bu safhalar bize üretimin gerçekleĢtiği süreci vermektedir. Safha 

maliyeti yönteminin en önemli konularından biride üretim safhalarını oluĢturan 

bölümleri, birbirinden ayırarak sınırlarının belirlenmesidir. Bu maliyet yönteminin 

iĢleyiĢ biçimine bakacak olursak; 

 Üretim aĢamasında meydana gelen giderler üretim safhalarında 

toplanır. 

 Her bir safhada oluĢan giderler o safhada gerçekleĢen üretim 

miktarına bölünür ve birim maliyet hesaplanır. 

 

 Birbirinden ayrılmıĢ, bir safhada tamamlanıp bir sonraki safhaya yani evreye 

devredilen mamuller ise kendinden önceki safhada oluĢan birikimli maliyeti artı 

kendi birim maliyeti ile maliyet hesaplaması yapılarak, bir sonraki safhaya aktarılır 

ve toplam maliyet belirlenir (Büyükmirza, 2008: 251). 
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ġekil 5. Safha Maliyeti Yöntemi Süreci 

Kaynak: Büyükmirza, „Maliyet ve Yönetim Muhasebesi’, 2008: ss. 251. 

 ġekil 5‟de de gösterildiği gibi giderler direkt ilk madde malzeme ve direkt 

iĢçilik giderleri safhalara doğrudan yansıtılır. Genel üretim giderleri ise kısmen 

doğrudan, kısmen dağıtım kanalı yoluyla safhalara kayıt edilir. A üretim bölümünde 

üretilen mamulün tamamlanması için B üretim bölümüne (safhasına) aktarılıyor ise 

A ve B üretim bölümlerindeki maliyeti toplanır ve ürün mamul stoklarına aktarılır.  

 

 Safha maliyeti yöntemini uygulayacak iĢletmelerin bazı teknik özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Bu özellikler (Yükçü, 2015: 499); 

 Üretim akıĢı genel bir zorunluluk (bakım, onarım v.b.) olmadığı sürece 

kesilemez. Üretimin devamlılığını sağlayabilmek için ergonomi oluĢturulması 

ve iĢ akıĢının iĢçiden iĢçiye makineden makineye rahat geçebilmesi 

gerekmektedir. 
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 Üretilen mamullerin özellikleri kimyasal ve fiziksel olarak birbirine benzer 

olmalıdır. 

 Mamul üretimi bir veya daha fazla safhalardan meydana gelmektedir. 

 

2.3. Maliyet Sistemlerinin OluĢturulması 

 

 ĠĢletmelerin benimsediği maliyet sistemleri temelinde, üretilen mamul ve 

hizmetlerin maliyetleri ölçülmektedir. Bir maliyet sisteminin oluĢumu, maliyetlerin 

kapsamı, nitelikleri ve hesaplanma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla 

olmaktadır. Buradan da anlaĢılacağı üzere, farklı maliyet hesaplama yöntemlerinin 

birleĢerek bir araya gelmesiyle birlikte maliyet sistemleri oluĢmaktadır (Akdoğan 

vd., 2012: 2). 

 

 Maliyet sistemlerinin oluĢturulması aĢağıdaki bilgilerin elde edilmesi için 

gereklidir. 

 Gerekli bilgilerin karar vericilere sağlanması (üretme, fiyatlama kararları, 

alma, satma, kiralama), 

 Maliyet analizleri gerçekleĢtirerek faaliyet ve maliyet kontrolü sağlanması, 

 Bilanço ve gelir tablosu kapsamında stok değerleme ve kar/zarar 

hesaplamalarının yapılması, 

 Planlama ve bütçeleme hesapları yapılarak gerekli bilgilerin sunulması, 

AĢağıda iki adet örnek maliyet sistemine yer verilmiĢtir. 

                                                          Maliyet Sistemi               Maliyet Sistemi          

                                                             (Örnek I)                           (Örnek II)         

Kapsamına Göre                              Tam Maliyet                       Tam Maliyet  

Saptanma Zamanına Göre              Fiili Maliyet                     Standart Maliyet         

Saptanma Biçimine Göre                SipariĢ Maliyeti                   Safha Maliyeti    
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3. TMS-2 STOKLAR STANDARDI 

  

3.1. Stoklar Standardının Amacı 

 

 Stoklar ile alakalı muhasebe iĢlemlerini açıklamak bu standardın amacıdır. 

Stokların muhasebe iĢlemleri ile ilgili temel konu, stokların varlık olarak 

muhasebeleĢtirilmesi, kullanılması ve elden çıkarılana kadar oluĢacak gelirler ile 

meydana çıkacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Standart stok maliyetlerinin 

net gerçekleĢebilir değere indirgemeyi içererek stok maliyetinin nasıl saptanacağını 

ve gidere ne Ģekilde dönüĢeceğini açıklar. Bu standart ayrıca stok maliyetinin 

oluĢumu, içeriği ve uygulanması gereken değerleme yöntemleri hakkında da bilgi 

vermektedir  (TMS-2: 1. Madde). 

 Stoklar standardı, özellikle ticaret iĢletmelerinde malların, üretim 

iĢletmelerinde ise ilk maddelerin, yarı mamullerin ve mamullerin stoklanmasına 

yönelik muhasebe iĢlemlerinin nasıl gerçekleĢtirileceği hakkında bir tekdüzelik 

sağlamayı amaçlamaktadır (Ekergil, 2007; 113). Standardın amacı aĢağıdaki tablo 3‟ 

deki gibi özetlenebilir; 

Tablo 3. TMS-2 Stoklar Standardının Amacı 

 

Kaynak: ĠbiĢ, C., Selvi, Y., Yılmaz, F., Sipahi, S., Demir, V., Sarıoğlu, Y., (2009). 

TMS 2 Stoklar, SeçilmiĢ Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar 

ve Uygulamalar, 2. Baskı, Ġstanbul, Euromat Entegre Matbaacılık A.ġ. ĠSMMMO 

Yayın No: 99, ss. 91. 
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3.2. Stoklar Standardının Kapsamı 

 

         Stoklar standardının kapsamına iliĢkin açıklamalar standardın 2, 3, 4 ve 5 nolu 

paragraflarında aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır. 

 

2 Bu standart aĢağıdaki sayılanlar dıĢındaki tüm stoklar için uygulanır. 

a)  (SilinmiĢtir) 

b)  Finansal araçlar (bakınız: TMS 32 Finansal Araçlar; Sunum ve TFRS 9 

Finansal Araçlar) ve 

c)  Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal 

ürünler (bakınız: TMS 41 Tarımsal Faaliyetler) (TMS-2: 2. Madde). 

3   Bu standart aĢağıda belirtilenler tarafından tutulan stokların ölçümünde 

kullanılmaz ( TMS-2: 3. Madde). 

a)  Belirli Sektörlerde en iyi uygulamalar çerçevesinde net gerçekleĢebilir değeri 

ile ölçüldükleri dikkate alınarak; tarım ve orman ürünleri hasat dönemi 

sonrası tarımsal ürün, mineral ve mineral üreticilerinin elinde bulundurdukları 

stoklar. Bu tür stoklar net gerçekleĢebilir değeri ile ölçüldükleri zaman, bu 

değer değiĢiklikleri, değiĢimin olduğu dönemde kar veya zarara yansıtılır. 

b)  Stokların rayiç (gerçeğe uygun) değerlerinden satıĢ giderleri düĢürülerek 

değerlendiğinden, meydana gelen değiĢiklikler, değiĢim döneminde kar ya da 

zarara yansıtılır. 

 4   3(a) da sözü edilen stoklar üretimin belli dönemlerinde net gerçekleĢebilir 

değerleri ile ölçülürler. Örneğin; tarımsal ürünlerin hasat edildiği yada madenlerin 

çıkarıldığı ve satıĢın devlet garantisi yada vadeli iĢlem sözleĢmesi altında garanti 

altına alındığı, yada bir aktif piyasa oluĢtuğu ve satamama riskinin çok düĢük olduğu 

durumlar. Bu stoklar standardın sadece değerleme esaslarına tabi değildir (TMS-2: 4. 

Madde). 

5       Aracılar kendileri ya da baĢkaları için mal alıp satan kiĢilerdir. Paragraf 3(b) de 

sözü edilen stoklar, yakın gelecekte satma amacı ya da fiyatlardaki iniĢ çıkıĢlardan 

kar elde etme ya da aracılık karı doğurmak amacıyla edinilir. Bu stoklar gerçeğe 

uygun değerinden satıĢ değeri çıkarılarak değerlendirildiklerinden, bu Standardın 

sadece değerleme esaslarına tabi değillerdir (TMS-2: 5. Madde). 
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3.3. Stokların Tanımı 

 

 Stok kavramı incelendiğinde, iĢletmelerin üretimde kullanmak, satmak veya 

tüketmek amacıyla, bir yıldan az bir zaman içinde kullanılacak olan ve yine bir yıl 

içerisinde de nakde çevrilebilen varlıklara denilmektedir (Özmen, 2012: 7). 

 Üretimde bulunan iĢletmeler için en basit anlamıyla stok; iĢletmenin hedef ve 

planları doğrultusunda, kendi üretiminde kullanacağı hammadde, pazarlaması 

yapılacak yarı mamul ve hammadde veya üretimi tamamlanmıĢ mamuller toplamına 

genel olarak verilmiĢ bir isim olarak tanımlanabilir (Muller, 2002: 1).  

 TMS-2‟de ise stoklar hakkındaki tanımlama Ģu Ģekildedir; 

Stoklar: 

(a) ĠĢin normal akıĢı içerisinde  (olağan iĢletme faaliyetleri kapsamında) satılmak 

amacıyla elde tutulan: 

(b) Satılmak üzere üretimi gerçekleĢen ya da, 

(c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler 

Ģeklinde bulunan varlıklardır (TMS-2: 6. Madde). 

 Standardın 8. Paragrafında bu tanım daha da geniĢletilerek örneklendirilmiĢtir. 

 Satın alınan ve tekrar satılmak üzere elde tutulan mallar (örneğin perakendeci 

tarafından satın alınıp tekrar satılmak üzere elde tutulan ticari mallar, tekrar satılmak 

üzere elde tutulan arsa ve diğer gayrimenkuller) stok olarak nitelendirilir. 

 Ayrıca iĢletme tarafından üretilmiĢ olan veya üretim sürecinde olan mallar ile 

üretim süresinde kullanılmak üzere bekletilen hammadde ve malzemeler de stok 

niteliğindedir. 
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3.4. Stokların Değerlemesi 

 

  Stoklara değer biçilmesi basit bir iĢlem değildir. Stok değerlemede 

kullanılan iĢlemler stokların kıymetinin olması gerekenden daha düĢük veya yüksek 

görünmesine sebep olabilir. Bu da iĢletme bilançosundaki karın farklı görünmesine 

yol açar. Bu nedenlerden dolayı değerleme zaman, ölçü ve kurallarını iyi bilmek ve 

anlamak gerekmektedir  (Muller, 2002: 2). 

 Değerleme, sayısı ve miktarı belirlenmiĢ olan varlıkların hangi fiyat veya 

tutardan deftere yazılacağını belirleme, ölçme ve tespit etme iĢlemidir. 

         Değerleme kavramı VUK‟un 258. maddesinde vergi matrahının hesaplanması 

ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmıĢtır. VUK iktisadi 

varlıkların hangi tarihte değerlenmesi gerektiğini ve bu iktisadi kıymetlerin 

özelliklerini göz önünde bulundurarak hangi ölçülerle değerleme yapılacağını kesin 

bir Ģekilde tespit etmiĢtir (Ayral, 2016: 64). 

 Ġktisadi varlıkların nitelik, vasıf ve çeĢidi dikkate alınarak VUK‟un 261. 

maddesinde iktisadi kıymetler için hangi değerleme ölçülerinin kullanılacağı 8 

yöntem ile belirtilmiĢtir. 

1) Maliyet bedeli 

2) Borsa rayici 

3) Tasarruf değeri 

4) Mukayyet değer 

5) Ġtibari değer 

6) Vergi değeri 

7) Rayiç bedel 

8) Emsal bedeli ve ücreti 

 

 Vergi kanunları üretilen veya satın alınan emtianın değerlemesinin maliyet 

bedeli ile yapılmasını öngörmekle beraber, bu maliyet bedeli tutarının 

hesaplanmasında fiili maliyetin esas alınması gerektiğini öngörmüĢtür (VUK: 274. 

Madde). 
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 Fakat belli baĢlı durumlarda stokların maliyet bedelinin belirlenemediği bir 

takım unsurlar söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda VUK‟un 278. 

Maddesine göre; Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut 

bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi 

kıymetlerinde önemli bir azalıĢ vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat 

olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deĢe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir 

(VUK: 278. Madde). 

         Ġktisadi varlığın değerleme gününde gerçek değerinin bilinmemesi veya 

belirlenememesi durumunda benzer mallara göre değerlenmesine emsal bedel denir. 

Emsal bedel ölçüsü değerleme gününde, stok satıĢ fiyatı, maliyetine göre %10 ve 

daha düĢük olduğu durumlarda da uygulanmaktadır. (VUK: 267. Madde). 

 Stok yaklaĢımı konusunda TMS, VUK ile belli baĢlı konularda benzerlik 

gösterirken, satılan malın maliyeti ve değerleme ölçümlerinde ise farklılıklar söz 

konusudur. Mesela stok kavramı VUK‟ta “emtia” olarak kullanılırken TMS-2 de 

“stok” olarak kullanılmıĢtır. Stok değerlemedeki farklılık ise ticari kar ile vergisel 

karın değerlemede farklı çıkmasına sebep olmaktadır (Gözlüklü, 2017: 114). 

 ÇeĢitli miktarlarda girdi kullanmak zorunda olan iĢletmeler, bu girdilerin 

değerlemesini yaparken stokların değerlemesinde kullanılan usul ve esasları göz 

önüne almaktadırlar. Girdiler, satılan mal ve hizmetlerin maliyetini doğrudan 

etkilediği için dönem kar zararında büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple stok 

değerlemesinde uygulanacak yöntemlerin tespiti iĢletmeler açısından önemli bir 

ölçüdür (Gürbüz, 2016: 8). 

 ĠĢletme ile ilgili tarafların doğru ve güvenilir bilgi alabilmelerini sağlamak için 

değerleme sonuçlarının bilanço ve gelir tablosunda doğru bir Ģekilde belirlenmesi 

gerekmektedir. Stokların değerlemesi TMS-2‟de “Stoklar, maliyet ve gerçekleĢebilir 

değerin düĢük olanı ile değerlenir” Ģeklinde belirtilmiĢtir (TMS-2: 9. Madde). 
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ġekil 6. TFRS/TMS Çerçevesinde Stoklarda Değerlemenin Uygulama Adımları 

Kaynak: Bahadır, O. (2012). Stoklarda Değerleme: UFRS/TFRS ve 

Vergi Mevzuatı Açısından, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-ġubat, 

2012: 55. 

 Stok değerlemesinde uygulanması gereken adımları yukarıdaki Ģekil 6‟dan yola 

çıkarak Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Bahadır, 2012: 54); 

 Stok maliyetinin belirlenmesinde kullanılacak tekniklerin (tarihi 

maliyet akıĢ yöntemlerinin) kullanılması sonucu stok maliyet 

hesaplaması, 

 Net gerçekleĢebilir değerin tespiti ve belirlenmesi, 

 Net gerçekleĢebilir değer ile stok maliyetinin karĢılaĢtırması, 

 Stoklar raporlanarak tablolara aktarılırken maliyet veya net 

gerçekleĢebilir değerden düĢük olanı ile bilançoya kaydedilirler. 
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3.4.1. Stokların Maliyeti 

 

 Stokların maliyeti;  tüm satın alma maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve 

stokların mevcut durum ve konumuna getirilebilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 

içerir. Üretim yapan iĢletmeler için dönüĢtürme maliyetleri, ticaret iĢletmeleri için ise 

satın alma maliyetleri söz konusudur (TMS-2: 10. Madde). 

 TMS-2 stoklar standardındaki stokların sınıflandırma biçimi ile Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)‟nde belirlenen sınıflandırma biçimi  

arasında farklıklar vardır. Bu farklılığın nedeni TMS-2 de stok çeĢidine 

bakılmaksızın stoklar edinme ve dönüĢtürme maliyetine göre sınıflandırılırken, 

MSUGT de ise stokların türüne göre sınıflandırılmasıdır (Öztürk, 2017:143). 

 

3.4.1.1. Satın Alma Maliyeti 

 

 Satın alma; hizmet, ticaret ve üretim iĢletmelerinde en önemli faaliyetlerden bir 

tanesidir. Satın alma iĢlemi kalite ve maliyet yönünün üretim sürecindeki baĢlangıcı 

olmakla beraber, toplam maliyet içerisinde geniĢ bir yer bulmaktadır. Satın alma 

maliyetleri, maliyetlerin önemli bir bölümünü içermesi sebebi ile bu fonksiyonu 

avantaja  çevirebilmek, iĢletmeler için büyük önem arz etmektedir (Orhan, ÖndeĢ ve 

Yazarkan, 2012: 241). 

 Satın alma maliyetleri TMS-2‟nin 11. Paragrafında Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır; 

“Stokların satın alma maliyetleri; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler 

(firma tarafından vergi idaresince geri alınabilinecekler hariç) ve nakliye, yükleme 

boĢaltma maliyetleri ile mamul malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan 

bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari iskontolar ve benzeri diğer 

indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır.” 

ĠĢletmenin gerek satmak için aldığı ticari mallar, gerekse hizmet sunabilmek için 

satın alınan malların maliyeti, satın alma maliyetini ifade eder  (TMS-2: 11. Madde). 
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         Stoklar için iĢletmeler tarafından satın alınan malların satın alma maliyeti, o 

malların elde edilebilmesi için yapılan ve doğrudan bağlantısı kurulan tüm giderleri 

kapsamaktadır (Akın, 2010: 317). 

 

3.4.1.2. DönüĢtürme Maliyeti 

 

 En genel anlamıyla stokların dönüĢtürme maliyetleri, üretim ile doğrudan 

iliĢkisi bulunan maliyetleri içermektedir. DönüĢtürme maliyetleri bu tezin temel 

konusu olması sebebi ile 4. Bölüm olan dönüĢtürme maliyetleri ve dönüĢtürme 

maliyetlerinin mamul maliyetleri üzerindeki etkileri bölümünün alt baĢlıklarında 

detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. 

 

3.4.1.3. Diğer Maliyetler  

 

 Diğer maliyetler TMS-2‟nin 15. Paragrafında açıklanmıĢtır. Diğer maliyetler; 

ancak stokları mevcut durum ve konuma getirdikleri ölçüde stok maliyetine dahil 

edilmektedirler. Örneğin, bazı genel üretim giderleri dıĢındaki giderlerin veya özel 

bir müĢteri sipariĢine iliĢkin ürün tasarım geliĢtirme maliyetlerinin stok maliyetleri 

kapsamına alınması uygun olabilir (TMS-2. Md, 15). 

 Yine TMS-2‟de direk gider olarak aktarılmayan maliyetler Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir. “Stokların maliyetine alınmayan ve oluĢturuldukları dönemin gideri 

olarak kabul edilen giderlere iliĢkin örnekler Ģöyledir” (TMS-2: 16. Madde); 

 SatıĢ giderleri, 

 Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel 

yönetim giderleri, 

 Normalin üstünde gerçekleĢen, ilk madde ve malzeme (fire kayıplar), iĢçilik 

ve diğer üretim maliyetleri, 

 Bir sonraki üretim aĢaması için zorunlu olanlar dıĢındaki depolama 

maliyetleri. 
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3.5. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri 

 

 Stokların maliyetlerinin hesaplanmasında, fiili maliyet yöntemi VUK‟da kabul 

görmüĢ ve esas alınması gereken yöntem olarak belirtilmiĢtir. Ancak VUK gereğince  

fiili maliyet yönteminin yanı sıra, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ve FĠFO 

yöntemi de kullanılabilmektedir. TMS-2 Stoklar Standardı stok maliyetlerinin 

hesaplanmasında 3 farklı yöntemi esas almıĢtır. Bunlar; 

 Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi, 

 Ġlk Giren Ġlk Çıkar (FĠFO) Yöntemi, 

 Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemidir. 

 Normal Ģartlarda birbiriyle ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler 

için üretilen ya da ayrılan mal veya hizmetlerin maliyeti, bunların her birinin maliyeti 

özel olarak belirlenerek tespit edilir (TMS-2: 23. Madde). Standart gereğince 

karĢımıza gerçek parti maliyeti yöntemi çıkmaktadır. TMS-2 standardı belirli 

koĢullarda ise ağırlıklı ortalama ve FĠFO yönteminin kullanılabileceğini belirlemiĢtir. 

 Bu koĢullar 25. Paragrafta ; 23. Paragrafta belirtilenlerin dıĢında kalan stokların 

maliyeti, ağırlıklı ortalama ve ilk giren ilk çıkar (FĠFO) maliyet yöntemleri 

kullanılarak belirlenir. Benzer niteliklere ve iĢletmeler açısı itibari ile benzer 

kullanıma sahip bütün stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi kullanılır. Nitelik 

ve kullanımı farklı olan stoklar için, farklı maliyet hesaplama yöntemleri 

kullanılabilir (TMS-2: 25. Madde). 

 Genel olarak baktığımızda stok kalemlerinde meydana çıkan giderlerin gerçek 

maliyetinin belirlenememesi durumunda standart, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

ile ilk giren ilk çıkar (FĠFO) yöntemini temel maliyet hesaplama yöntemleri olarak 

kabul etmiĢtir. TMS belirlemiĢ olduğu koĢulların gerçekleĢmesi durumunda ise 

standart bu yöntemler dıĢında hareketli ortalama ve ağırlıklı ortalama maliyet 

yöntemlerinin de kullanılabilmesine imkan sağlamıĢtır. Belirtilen yöntemlerin 

dıĢında daha önce ülkemizde ve dünya da yaygın olarak kullanılan son giren ilk çıkar 

(LĠFO) yöntemi çoğunlukla büyük envanterli ve fiyatların yıllık olarak yükselme 

eğiliminde olduğu sektörlerde kullanılıyordu. Yani enflasyon sebebiyle yükselen 

fiyatlar sonucu satılan malların maliyetleri yükseliyor ve bu da vergi açısından 
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Ģirketlere avantaj sağlamaktaydı. Vergiler ve yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler 

yaratan LĠFO yöntemi 2004 yılında yürürlükten kaldırılmıĢtır (Demireller, 2013: 

145). 

 

3.5.1. Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi 

 

 Stok değerlemesi yapılırken stokların iĢletmeye girmiĢ olduğu tarihteki 

maliyetinin bilinmesi ve maliyeti bilinen bu stokların satıĢının gerçekleĢmesi 

durumunda bu maliyet üzerinden değerleme yapılmasına imkan sağlayan maliyet 

yöntemi gerçek parti maliyeti yöntemidir (Savcı ve Badem, 2013: 39). 

 Yöntemin uygulamasında mamul üretimde kullanılacak olan ilk madde ve 

malzemelerin daha satın alınırken maliyetleri belirlenir. Üretilen mamul ve 

hizmetlerle doğrudan iliĢkili olan satın alma maliyetleri ve üretim maliyetleri mamul 

ve hizmetlere aktarılır. Satın alınan ilk madde ve malzemeler kendilerine özel partiler 

halinde ayrıĢtırılarak ayrı ayrı depolanır ve birim maliyetleri kayıt edilir. Her partinin 

ayrı birim maliyetleri hesaplara geçirilir. Üretime aktarılacak olan depoda bulunan 

partiler halindeki ilk madde ve malzemelerden, hangi parti üretime aktarıldıysa o 

partinin ilk madde ve malzeme maliyeti belirlenerek üretime yüklenir. Gerçek parti 

maliyeti ile stokların değerleme iĢlemlerinde her parti kendi birim maliyeti ile 

izlendiğinden stok değerleme de partilerin birim fiyatları büyük önem arz etmektedir 

(Akdoğan, Vd. 2012: 52). 

 Gerçek parti maliyet yöntemi ile ilgili TMS-2 Stoklar standardı 23. 

Paragrafında yöntemi Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: ”Normal Ģartlarda birbirleri ile ikame 

edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler için satın alınan mal ve hizmet 

maliyetleri, her bir varlığa iliĢkin özel maliyeti dikkate alınarak belirlenir (TMS-2: 

23. Madde). 

 

3.5.2. Ġlk Giren Ġlk Çıkar (FĠFO) Yöntemi 

 

 Ġlk giren ilk çıkar yöntemi adından da anlaĢılacağı gibi satmak ve üretimde 

kullanmak amacıyla veya üretilen stok kalemleri içerisinde ilk üretilen yada alınan 
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stok kalemlerinden çıkıĢ yapılırken ilk girenin ilk çıkartılacağı bir yöntemdir. SatıĢ 

esnasında iĢletmeye ilk giren stok kalemlerinden çıkıĢ yapılmasından dolayı, dönem 

sonunda elde kalan stokların değerlemesi en son giren stok kalemi üzerinden 

değerlenir (Uyar, 2009: 139). 

 Bu yöntemin uygulama alanları genellikle gıda sektörü ve tekstil üzerinde 

görülmektedir. Çünkü gıda sektöründe dayanıklılık süresi az olan mamullerin 

bozulması kaçınılmaz olduğundan ilk alınanlar ilk çıkarılmak istenmektedir. Tekstil 

sektöründe de moda ve sezonluk ürünlerin etkisi bu yöntemin uygulanmasına olanak 

sağlamaktadır (Alfredson, vd, 2005: 264). Konuyu pekiĢtirmek adına basit bir örnek 

verecek olursak: 

Örnek: W hammaddesini kullanarak üretim yapmakta olan ÖzbaĢ Anonim ġirketi 

Haziran 2018 yılına ait verileri aĢağıdaki gibidir. 

Tarih İşlem Türü Miktar Fiyat Tutar 

01.06.2018 Mayıs Ayından Devir 35 1.000 35.000 

06.06.2018 Mal Alışı 10 1.500 15000 

10.06.2018 Üretime Sevk 40 ? ? 

15.06.2018 Mal Alışı 15 2000 30000 

25.06.2018 Üretime Sevk 5 ? 
 

 

 Fifo yöntemine göre üretime sevki gerçekleĢen W hammaddesinin stokta kalan 

maliyeti hesaplayacak olursak: 

STOK KARTI 

  GĠREN ÇIKAN KALAN 

Tarih Açıklama Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 

01.06.2018  Stok  35  1.000  35.000       35 1.000 35.000 

06.06.2018   AlıĢ 10 1.500 15.000       

35 

10 

 

1.000 

1.500 

35.000 

15.000 

10.06.2018  Sevk       
35 

  5 

1.000 

1.500 

35.000 

  7.500 
 5 1.500   7.500 

15.06.2018 
AlıĢ 

  
15 2.000 30.000       

5 

15 

1.500 

2.000 

  7.500 

30.000 

25.06.2018 
  

Sevk – – – 5 1.500 

 

7500 
  

15 2.000 30.000 

Haziran Ayı 

Toplam 
60 

 
90.000 45   50.000 15  2.000 30.000 
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 Haziran ayında ÖzbaĢ Anonim ġirketi‟nin elinde kalan stok kalemleri 

yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi en son 15 birim alımı gerçekleĢen birim 

maliyeti 2.000 TL olan stok kalemi Haziran ayında firmanın elinde kalan stok 

kalemidir. 

 

3.5.3. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 

 

 Yöntemin iĢleyiĢi, stok kalemlerinden her birinin maliyeti, dönem içinde 

üretimi gerçekleĢen benzer varlıklar ve satın alınan varlıkların ortalama maliyeti ile 

dönem baĢında elde bulunan benzer varlıkların maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasının 

alınmasıyla hesaplanan yöntemdir. Periyodik bazda, iĢletmelerde gerçekleĢen iĢ akıĢı 

ile bağlantılı olarak dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet ve hareketli ağırlıklı 

ortalama maliyet olarak iki yöntem ile hesaplanabilir ( Gökçen ve Cebeci, 2016: 

123). 

 

3.5.3.1. Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 

 

 Belirlenen bu yöntemde periyodik bazda firmalar, maliyet dönemi sonunda 

ortalamalarını hesaplayabilmektedir. Dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet 

yönteminin uygulanıĢ biçimi, elde bulunan dönem baĢı stoklar ile dönem içerisinde 

farklı zaman dilimlerinde parti grupları Ģeklinde giren stok kalemlerinin toplam 

maliyetinin, toplam maliyete konu olan stok miktarına bölünmesi ile hesaplanan 

maliyet yöntemidir ( Gökçen ve Cebeci. 2016: 123). 

 

3.5.3.2. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 

 

 Maliyetler hesaplanırken iĢ akıĢına bağlı olarak sadece dönem sonları 

hesaplamak dıĢında, firmaya her stok giriĢinde farklı bir ortalama maliyet 

hesaplanmasına imkan veren bir yöntemdir. 
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                                                                  Eldeki Stok Tutarı + Yeni Giren Stok Tutarı 

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet = 

                                                                       Eldeki Stok Miktarı + Yeni Stok Miktarı 

 Eldeki toplam stok tutarı ile yeni giren stok tutarının toplanarak, yeni giren 

stok miktarı ve eldeki stok miktarı toplamına bölünmesi sonucu elde edilen maliyet 

hesaplama yöntemidir. Uygulaması zor olan bu yöntemi uygulayabilmek için 

iĢletmelerin kayıtlarını sürekli envanter yöntemine göre oluĢturmaları gerekecektir. 

Yöntemin uygulanması, sürekli ve düzenli envanter tutulmasını gerektirir (Uyar, 

2009:138). 

 

3.6. TMS-2 Stoklar Standardı Kapsamında Özellik Arz Eden Konular 

 

         Standart incelendiğinde stoklar ile ilgili özellik arz eden altı konu 

bulunmaktadır. Bu konular aĢağıdaki gibidir: 

  Vade Farkları 

 Kredi Faizleri 

 Kur Farkları 

 Ciro Primi ve AlıĢ Ġskontosu 

 Üretim Kayıpları 

 Yan Ürünler 

 

3.6.1. Vade Farkları 

 

 Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, stoklar vadeli ödeme koĢulu ile 

alındığında meydana gelen vade farkları TMS-2 stoklar standardının 18. paragrafında  

Ģu Ģekilde gösterilmiĢtir; 

 „Bir iĢletme stokları vadeli ödeme koĢulu ile almıĢ olabilir. AnlaĢma, peĢin 

alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, 



32 

 

bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleĢtirilir ‟(TMS-2: 

18. Madde). 

 TMS-2 kapsamında vade farklarını kısaca özetlemek gerekirse, stokların elde 

edilmesi uzun süre alacak ise bu süre içerisinde gerçekleĢecek olan vade farkları, 

kredi faizleri, yabancı para ile borçlanmalarda finansman maliyeti niteliğinde olan 

kur farkları gibi borçlanma harcamaları stok maliyetine ilave edilecektir. 

 Bunun haricinde stokun elde edilme süresi de dahil olmak üzere borçlanma 

maliyetleri (vade farkı, kur farkı, faiz vb.) stokun maliyetine eklenmeyip, doğrudan 

finansman gideri olarak muhasebeleĢtirilecektir  (Elidolu, 2010: 40). 

 

3.6.2. Kredi Faizleri 

 

 TMS-2 çerçevesinde kredi faizleri yukarıda da açıklandığı üzere borçlanma 

maliyeti olup stok maliyetine yüklenmesine normal koĢullarda izin verilmemiĢtir. 

Maliyete yüklenemeyen borçlanma giderleri bu sebepten dolayı finansman gideri 

olarak muhasebeleĢtirilmelidir. Stokların maliyetine, borçlanma maliyetinin dahil 

edilebileceği sınırlandırılmıĢ koĢul ise maliyetleĢecek olan stokun (özellikli varlık) 

kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilmesi, zorunlu olarak uzun bir süreyi 

gerektirmesidir (Demireller, 2013: 142). 

 

3.6.3. Kur Farkları 

 

 Stokları elde etmek için kullanılan dövize dayalı kredilerden kaynaklanan kur 

farkları önceki bölümlerde de belirtildiği üzere borçlanma maliyeti olup, normal 

koĢullarda TMS-2‟ye göre stok maliyetine eklenmesine izin verilmemektedir. 

 Ġlgili stok kalemi özellikli varlık ise kur farkı maliyetin bir unsuru olarak, karĢı 

durumda ise gider unsuru olarak dikkate alınması gerektiği öngörülmüĢtür (Yılmaz, 

2015: 90). 
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3.6.4. Ciro Primi ve AlıĢ Ġskontosu 

 

         Ciro primi ve iskonto ticari hayatın vazgeçilmezleridir. Tabi ki ciro primi ve 

alıĢ iskontosunun gerçekleĢmesi için bazı Ģartların gerçekleĢmesi gerekmektedir. 

Ġskonto malın yada hizmetin satıĢ fiyatından yapılan indirimdir. Ġskontoyu elde eden 

karlı iken iskontoyu yapan ise kardan zarardadır. 

 Ciro primleri ise firmaların mallarını satan perakendeci veya toptancılara, 

dönem sonunda ciro hedefinin aĢılması koĢulu ile nakdi veya ayni olarak yapmıĢ 

oldukları ödemelerdir. AlıĢ iskontosu ve ciro primine TMS-2‟nin 11. paragrafında 

satın alma maliyetleri içerinde yer verilmiĢtir. Standarda göre; Ticari ıskontolar ve 

benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu 

yapılabilir. 

 Yıl içinde yapılan toplam alıĢ miktarı veya tutarına göre alınan primin mallarla 

birebir iliĢkisi yoktur. Genellikle de yılsonunda verildiği için alınan mallar büyük 

ölçüde satıldıktan sonra doğmaktadır. Mallarla birebir iliĢkisi olmayıp, tüm mallarla 

ilgili olduğu ve daha çok da iĢletmenin performansı ile ilgili olduğu için primler mal 

maliyeti ile iliĢkilendirilmeden gelir yazılır (ġimĢek, 2003: 5). 

 

3.6.5. Üretim Kayıpları 

 

         TMS-2 standardı incelendiğinde, üretim kayıpları sonucunda meydana gelen 

kusurlu mamul, atık, bozuk mamul gibi konular hakkında herhangi bir açıklama 

bulunmamaktadır. Literatürde yer almasına rağmen bu konular uluslararası muhasebe 

standartlarında da yer almamaktadır. Üretim kayıplarının standartlarda yer almaması 

maliyet hesaplamalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun sebebi ise meydana 

gelen kayıpların her sektörde farklı biçimde oluĢmasıdır  (Yükçü ve Atağan, 2012: 

6). 
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3.6.6. Yan Ürünler 

 Yan ürünlerin maliyetinin belirlenmesinde TMS-2; 

 BileĢik ürünlerde her bir ürünün üretim maliyetinin birbirinden bağımsız bir 

Ģekilde hesaplanamadığı dönemlerde ortak maliyetlerin mamullere tutarlı ve 

rasyonel biçimde dağıtılmasını öngörmektedir. 

 Aynı zamanda standart bileĢik maliyetlerin mamullere dağıtılması 

yöntemlerinde de her hangi bir sınırlandırma bulundurmamakla birlikte, 

tamamlandıktan sonra nispi satıĢ değerlerine göre yapılabileceğini ifade 

etmektedir. 

 Yan ürünlere pay verilmez. BirleĢik gider payları yalnızca ana mamuller 

arasında paylaĢtırılır. 

 Yan ürünler değerlenirken net gerçekleĢebilir değer ile ölçülmekle birlikte, söz 

konusu değer ana ürün maliyetindeki birleĢik giderlerden düĢülür (Yılmaz, 2015: 

104-105). 

 

 Yapıları gereği yan ürünler önemsiz olduğundan net gerçekleĢebilir değeri de 

ana ürünün değerinde önemli bir değiĢiklik oluĢturmasa da dönem sonu stok tutarını 

azaltıcı ivme meydana getirecektir (Demireller, 2013: 146). 
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4. DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠNĠN  MAMUL 

MALĠYETLERĠNE ETKĠSĠ 

 

4.1. Üretim Maliyetlerinin Unsurları 

 

 Ġlk madde ve malzeme giderleri, iĢçilik giderleri ve genel üretim giderleri 

olmak üzere 3 genel baĢlık halinde üretim maliyeti unsurlarını inceleyebiliriz.      

ġekil‟7 de üretim maliyetinin unsurları sınıflandırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7. Üretim Maliyetleri Sınıflandırması 

Ġlk Madde ve 

Malzeme 

Giderleri 

ĠĢçilik 

Giderleri 

Genel 

Üretim 

Giderleri 

Direkt 

ĠG 

Endirekt 

ĠG 

ÜRETĠM 

MALĠYETLERĠ 

Direkt 

ĠMMG 

Endirekt 

ĠMMG 

DeğiĢken 

GÜG 

Sabit 

GÜG 
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 Giderler direk ve endirekt olarak mamul üretim süreçleri ile ilgili olarak 

ayrılmaktadır. Bu ayrım mamullerin doğrudan veya dolaylı olarak üretilen mamule 

yüklenmesine göre farklılık göstermektedir. ġekil 8‟ de bu ayrımı daha rahat 

anlayabiliriz. 

 

 

ġekil 8. Giderlerin Direkt-Endirekt Ayrımı 

Kaynak: Karakaya, M. (2004). Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitapevi, ss. 46, Ankara. 
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4.1.1. Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

 En kısa Ģekilde tanımlayacak olursak; Ġlk madde ve malzemeler iĢletmede 

üretim sürecinde kullanılmak üzere tüketilen malzemelerdir. Üretimde kullanılan bu 

malzemelere yapılan harcamalara veya bu malzemelerin parasal karĢılığına da ilk 

madde ve malzeme giderleri denilmektedir. Üretim sürecinde ilk madde ve malzeme 

giderlerinin hangi süreçler de tüketildiği bu giderlerin hesaplanmasında önem arz 

ettiği için ilk madde ve malzeme giderleri süreçle  olan iliĢkisi kapsamında iki gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar, üretilen mamul bazı içerisinde takibi sağlanabilen giderler 

direkt ilk madde ve malzeme giderleridir. Mamul maliyeti hesaplanırken maliyetlere 

direkt yüklenemeyen giderler ise endirekt ilk madde ve malzeme giderlerini 

oluĢturmaktadır (Toroslu, 2010: 24). 

 

4.1.1.1. Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri nihai mamullerin üretiminde kullanılan 

ana maddelerin oluĢturduğu giderlerdir. Söz konusu giderler mamul maliyetinin 

saptanmasında rahatlıkla bulunabilen ve mamul maliyetine doğrudan eklenen ilk 

madde ve malzeme giderleridir (Uzun, 2012: 18). 

 Üretim esnasında kullanılan ilk madde ve malzemelerin aynı zamanda gider 

olarak hesaplanabilmesi için iktisadi bir değer taĢıması gerekmektedir. Örneğin, azot 

üretmek üzere kurulmuĢ bir iĢletmenin azot üretimine doğrudan katkısı olan oksijeni 

gider olarak maliyet hesaplanmasında yer almayacaktır. Bazı malzemeler ise 

üretimle doğrudan iliĢkisi olmasına karĢın hangi ürüne ne kadar kullanıldığı yani 

mamul bazında ne kadar tüketildiği tam olarak belirlenemeyen malzemeler direkt ilk 

madde ve malzeme giderleri arasında yer almaz. Örneğin mobilya üretimi 

gerçekleĢtirilen bir iĢletmede kullanılan tutkal gider olarak kayıt edilirken genel 

üretim giderleri arasında yer almaktadır (Karakaya, 2004: 49). 
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4.1.1.2. Endirekt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

 Ġlk madde ve malzemeler, mamul veya hizmet üretilirken kullanılmakta olan 

malzemelerin yüklenme biçimleri açısından maliyet hesaplamada dengeyi belirleyen 

ve hassasiyet gerektiren, önem teĢkil eden bir husustur. Endirekt malzemeler mamul 

üretiminde direkt malzemeler gibi önemli derecede üretimi doğrudan etkilemeyen 

malzemelerdir. Üretimde direkt rol oynamamaktadırlar. Bu malzemelerin üretime 

katkısı dolaylı olarak gerçekleĢir. Endirekt ilk madde ve malzemeler maliyet 

hesaplamalarında üretilmekte olan mamullere doğrudan yüklenmesi söz konusu 

olmayan malzemelerdir. Direkt ilk madde ve malzemeler gibi doğrudan mamule 

yüklenemeyen endirekt malzemeler maliyet hesaplanırken dolaylı olarak genel 

üretim giderleri içerisinde bir gider türü olarak mamule yüklenip 

muhasebeleĢtirilirler (ÇalıĢ, 2013: 162). 

 Endirekt ilk madde ve  malzemeler 3 ayrı grupta incelenmektedir. Bunlar; 

 Ambalaj Malzemeleri; mamulün korunması ve farklılaĢtırılmasının 

sağlanmasında kullanılan malzemelerdir. 

 ĠĢletme Malzemeleri; üretim için zorunlu olup mamul içerisinde yer almayan 

maddelerdir ( Elektrik, Doğalgaz, Yağ, vb.). 

 Yardımcı Malzemeler; mamulün içerisinde yer alıp takibi sağlanamayan 

malzemelerdir. 

 

 

4.1.2. ĠĢçilik Giderleri 

 

 Ġnsan kaynağı mamul üretiminde her zaman kritik unsurların baĢında yer 

almaktadır. ĠĢçilik maliyetleri mamul veya hizmet üretiminde önemli bir yere 

sahiptir. Ġnsanlar üretime katkıda bulunarak gelir sağlarken iĢletmeler için bu unsur 

maliyet unsurudur. ĠĢçilik giderini en basit Ģekilde tanımlamak gerekirse, iĢletmelerin 

gerçekleĢtirdiği mal veya hizmet üretimine yardımcı olarak katkı sağlayan emeğin 

parasal karĢılığıdır. ĠĢçilik giderleri de ĠMMG gibi direkt ve endirekt olarak 

ayrılmaktadır (Gürbüz, 2016: 36). 
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ġekil 9. ĠĢçilik Maliyetleri Dağıtımı 

Kaynak: Gürbüz, A. (2016). TMS-2 Stoklar Standardına Göre 

DönüĢtürme Maliyeti ve Bir Uygulama. T:C. EskiĢehir 

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmıĢ 

Yüksek Lisans Tezi EskiĢehir, ss. 36. 

 VUK‟da herhangi bir ayrım direkt veya endirekt olarak belirtilmemiĢtir. Bu 

nedenle üretim bölümünde kullanılan direkt ve endirekt iĢçiliklerin mamul 

maliyetinde yer alması gerekir (ÇalıĢ, 2013: 166). 

 

4.1.2.1. Direkt ĠĢçilik Giderleri 

 

 Mamul üretimi için harcanan emeğin takibinin sağlandığı üretilen mamul ile 

doğrudan iliĢkisi kurulabilen, mamul bazında iĢçiliğin hesaplanabildiği iĢçilikler için 

iĢletme tarafından yapılan ödemelerdir. Herhangi bir dağıtım anahtarına gerek 
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duyulmadan mamul bazında iĢçilik sürelerinin hesaplandığı iĢçilik giderleridir 

(Karakaya, 2004: 37). 

 Direkt iĢçilik giderinin en önemli özelliklerini 2 madde de özetlemek gerekirse  

(Gürbüz, 2016: 37); 

 GerçekleĢen iĢçilik giderlerinin mamul maliyetlerine doğrudan yüklenmesi 

gerekmektedir. 

 

 Meydana gelen iĢçilik giderlerinin esas üretim yerlerinde gerçekleĢmesi 

gerekmektedir. 

 Emeğin yoğun olduğu küçük çaplı iĢletmelerde direkt iĢçilik giderleri üretim 

maliyetleri içerisinde büyük ölçüde yer kaplar. 

 

4.1.2.2. Endirekt ĠĢçilik Giderleri 

 

 Üretilen mamul ve mamul grupları ile doğrudan iliĢkisi kurulamayan, mamul 

bazında  çalıĢma sürecinin ne ölçüde gerçekleĢtiğinin tam olarak belirlenemediği 

giderler endirekt iĢçilik giderlerini oluĢturmaktadır. Aynı zamanda direkt iĢçilik 

süreçleri dıĢında baĢka faaliyetler de emek harcanması durumunda da endirekt iĢçilik 

meydana çıkar. Örneğin inĢaat firmasında çalıĢan bir vinç operatörünün üretim 

esnasında gerçekleĢtirdiği iĢçilik direkt iĢçilik kapsamına girerken, vincin arıza 

yapması ve bu arızayı gidermek için operatörün emek harcaması da endirekt iĢçilik 

maliyetlerine girmektedir (Yükçü, 2015: 51). 

 ĠĢçilerin standart ücreti dıĢında aldığı ücretler ve üretim departmanında çalıĢıp 

baĢka iĢlerde de faaliyette bulunan iĢçilere yapılan ödemeler endirekt iĢçiliği 

oluĢturmaktadır. Direkt iĢçilere yardımcı olan, katkı sağlayan çırak ve kalfa gibi 

iĢçiler yardımcı iĢçiliği, üretim faaliyetlerinde bizzat çalıĢmayan ustabaĢı gibi 

yönetici iĢçilik maliyetleri endirekt iĢçilik giderlerini oluĢturmaktadır. Üretilen 

mamullerle doğrudan iliĢkisi belirlenemeyen endirekt iĢçilik giderleri 

muhasebeleĢtirilirken genel üretim giderleri içerisinde yer alır (Akdoğan,Vd. 2012: 

73). 
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4.1.3. Genel Üretim Giderleri 

 

 Modern üretim anlayıĢına sahip olan iĢletmeler çeĢitli değiĢik teknolojilerden 

faydalanarak farklı mamuller üretmektedirler. Bunun sebebi ise piyasadaki müĢteri 

ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayabilmektir. Genel üretim giderlerinin tespitinde 

öncelikli olarak meydana çıkan giderin üretimle iliĢkisine bakılmaktadır. Genel 

üretim giderlerinin üretim ile bağlantılı olması gerekmektedir. Üretim ile iliĢkisi 

olmayan genel maliyetler genel üretim gideri olarak hesaplanmaz (Yükçü, 2015: 52). 

 Maliyetlerin hesaplanması yönünden direkt iĢçilik ve direkt ilk madde 

malzeme giderleri genel üretim giderleri içerisinde yer almaz. Bunun haricinde 

üretimle ilgili olan maliyetler genel üretim giderleri kapsamına girmektedir. Direkt 

iĢçilik ve direkt ilk madde malzeme giderleri ile genel üretim giderlerinin birbirinden 

ayrılmasını sağlayan genel özellikleri sıralamak gerekirse ( Akdoğan,Vd. 2012: 117); 

 Genel üretim giderleri, endirekt iĢçilik maliyetlerinden kira ve sigorta 

maliyetleri ve endirekt ilk madde malzeme giderlerine kadar farklı özelliklere 

sahip olan çeĢitli alt giderlerin bir araya gelmesiyle meydana çıkar. 

 Genel üretim giderlerinin üretilen mamulle doğrudan iliĢkisi söz konusu 

olmayıp bu giderler mamullere direkt olarak aktarılamaz. Çünkü mamul 

bazında bu giderlerin belirlenmesi zordur. Örneğin mobilya üretiminde 

kullanılan tutkal gibi. 

 Doğrudan genel üretim giderlerinin mamul maliyetine aktarılamamasından 

dolayı, maliyet esası çerçevesinde dağıtım yoluyla mamule aktarımı 

gerçekleĢtirilebilir. 

 Genel üretim maliyetleri, üretim ile ilgili olarak mamulün sigortalanması, 

tamir ve bakımı, dolaylı iĢçilik, ısınma, dolaylı malzeme gibi mamul üretimi 

ile ilgili olan maliyetleri içerir. 

 Genel üretim giderleri içerisinde yer alan giderlerin davranıĢları faaliyet hacmi 

değiĢiklerinden dolayı farklılık göstermektedir. Bu sebeple genel üretim giderleri 

sabit ve değiĢken olmak üzere iki grupta incelenmektedir (Altuğ, 2001: 48). 
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4.1.3.1. Sabit Genel Üretim Giderleri 

 

 Faaliyet hacminde meydana gelen değiĢimlerin etkisi altına girmeyen, veya 

oluĢan hacim değiĢikliklerinden etkilenmeyen maliyetlere sabit maliyetler 

denilmektedir ( Horngren ve Walter, 2007: 1052). 

 Sabit genel üretim giderleri genel üretim giderlerinin geniĢ bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin, fabrika kirası, makine ve teçhizatların bakım onarım 

maliyetleri, amortisman giderleri gibi üretim ile doğrudan bir iliĢki içerisinde 

olmayıp üretilen mamul miktarından bağımsız olup, iĢletmenin yönetim ve idari 

giderleri ile nispeten sabit kalan dolaylı genel üretim giderleri, sabit genel üretim 

giderlerini oluĢturur (BarıĢçı, 2013; 5). 

 

4.1.3.2. DeğiĢken Genel Üretim Giderleri 

 

 DeğiĢken genel üretim giderleri; endirekt (dolaylı) iĢçilik ve endirekt (dolaylı) 

malzeme gibi, üretilen mamul miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değiĢen 

dolaylı üretim maliyetleridir. Endirekt iĢçilik maliyetlerinin büyük bir bölümü 

değiĢken genel üretim giderleri içerisinde yer almak ile birlikte, üretim ile ilgili olan 

enerji giderleri ve yardımcı malzemelerin de bulunduğu giderlerdir. ĠĢletmelerin 

gerçekleĢtirdiği üretimle iliĢki içerisinde üretimin artması ile yükselip üretimin 

azalması ile düĢen maliyetlerdir. 

 

4.2. DönüĢtürme Maliyetleri ve Mamul Maliyetlerine Etkisi 

 

 Stok maliyeti; dönüĢtürme (Ģekillendirme) maliyetleri, tüm satın alma 

maliyetleri ve stokların mevcut durum ve konuma gelmesi için katlanılmıĢ olunan 

maliyetlerin tamamından oluĢur. Üretim maliyeti kontrolü, ürün fiyatlaması, ürün 

karlılığı ve stratejik rekabet politikalarının belirlenmesinde ve karar verilmesinde 

stok maliyeti önemli derecede ihtiyaç duyulan bilgileri içerir (Gökçen ve Cebeci, 

2016: 121). 
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 DönüĢtürme maliyeti, mamul üretimi esnasında hammadde ve malzemenin 

gerekli iĢlemlerden geçerek mamul haline getirilene kadar geçen süreçte katlanılan 

maliyetlerdir. ĠĢçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin bileĢiminden oluĢmakla 

beraber, Ģekillendirme maliyeti ve iĢlem gideri olarak da adlandırılmaktadır (Yazıcı, 

2003: 30). 

 

ġekil 10. Ġlk Maliyet ve DönüĢüm Maliyeti 

Kaynak: Kıymetli ġen, Ġ. (2010). Üretim ĠĢletmelerinde Türkiye 

Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Maliyet 

Sistemlerine Etkileri ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Fakültesi, YayınlanmıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 

ss.28. 

 

 TMS-2 dönüĢtürme maliyetlerini 12. Paragrafında açıklamıĢtır. Buna göre 

stokların dönüĢtürme maliyeti; üretim maliyeti ile doğrudan iliĢkisi kurulan direkt 

iĢçilik gibi giderleri kapsamaktadır. Ayrıca maliyet hesaplanırken ilk madde ve 

malzemenin dönüĢtürülebilmesinde kullanılan değiĢken genel üretim giderleri ve 

sabit giderlerin sistematik bir biçimde dağıtılmasından meydana gelen tutarları da 

ihtiva etmektedir. Üretilen mamul miktarından bağımsız olan giderler; fabrika binası 

gideri, amortisman ve makine teçhizatlara yapılan bakım onarım giderleri gibi 

meydana çıkan maliyet unsurları ve nispeten sabit kalan fabrikanın idaresi ve 

yönetimi ile ilgili maliyetler sabit genel üretim maliyetlerini meydana getirmektedir 

(TMS-2: 12. Madde).  
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         DönüĢtürme  maliyetlerini  genellemek  gerekirse  3  genel  baĢlık  altında 

toplayabiliriz. 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 11. Dönüştürme Maliyetleri 

 

 DönüĢtürme maliyetleri, üretim ile doğrudan iliĢkisi bulunan maliyetler ile 

mamul üretiminde gerçekleĢen sabit ve genel giderlerin sistemli bir Ģekilde 

dağıtılmasıyla belirlenir. DeğiĢken genel üretim giderleri üretim seviyesine bağlı 

iken, sabit genel üretim giderleri üretim faaliyetleri düzeyinden bağımsızdır                

( ġimĢek, 2003: 7). 

 Sabit Maliyetler: Amortisman, kira, bakım, ve sigorta maliyetlerini içerir. 

 DeğiĢken Maliyetler: Su ve elektrik gibi üretimde kullanılan enerji giderlerini 

kapsamakla beraber, dolaylı malzeme ve iĢçilik gibi üretimde kullanılan dolaylı 

maliyetleri de içerir. 

         TMS-2 Stoklar Standardının 13. Paragrafında normal maliyet uygulamasına yer 

verilmiĢtir. 
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         Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüĢtürme maliyetlerine dağıtımı üretim 

faaliyetlerinin normal kapasite olacağı varsayımına dayanır. Normal kapasite, 

planlanan normal bakım-onarım çalıĢmalarından kaynaklanacak kapasite düĢüklüğü 

de dikkate alınarak, normal koĢullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde 

edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal 

kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Her bir 

üretim birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı düĢük kapasite yada atıl 

kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleĢtiği 

dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarına alınır. Çok yüksek üretim olan 

dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmıĢ sabit genel üretim gideri payı düĢer, 

böylece stoklar yüksek maliyetten değerlenmemiĢ olur. DeğiĢken genel üretim 

giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanıma bağlı olarak her bir üretim birimine 

dağıtılır (TMS-2: 18. Madde). 

         Uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla, gerçekleĢen üretim düzeyinin 

normal kapasiteye yakın olması durumunda tam maliyet yönteminin fiili üretim esas 

alınarak uygulanabilmesine olanak sağlanmıĢtır. Standardın tam maliyet yönteminin 

uygulanmasına izin vermesindeki amacı normal maliyet yönteminin, tam maliyet 

yöntemine yakın sonuçlar vermesinden kaynaklanmaktadır. 

 Üretimde meydana gelen dalgalanmaları standart, yüksek üretim ile atıl ve 

düĢük kapasite olarak iki grupta inceler. 

 AĢırı kapasite sapması ile çok yüksek üretim dönemlerinde mamullere 

dağıtılmıĢ olan sabit genel üretim gider payı azalır ve mamul stoku aĢırı 

değerlenmemiĢ olur. 

 

 DüĢük ve atıl kapasitenin gerçekleĢtiği üretim dönemlerinde normal 

maliyetten dönülmez, meydana gelen bu olumsuz kapasite sapmaları üretim 

maliyetine yüklenmeyip gerçekleĢtiği dönemin gideri olarak kaydedilir. 

 Bu standartta ki amaç maliyet yöntemlerinden tam maliyet yönteminin 

uygulaması değil, tam maliyete kadar gidebilecek bir yöntemin uygulanmasıdır 

(Boyar ve GüngörmüĢ. 2006: 86). 
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          Normal kapasite olarak, ortalama üretim miktarının temel alınması, bu 

ortalama çevresinde beklenen olağan farklılıkların önceden kabul edilmesini ve 

normal maliyetin bunlardan etkilenmemesini gerektirir. Yöntemin amacı da, bu 

farklılıkların birim sabit maliyetteki etkisini gidererek bu maliyeti normal boyuta 

indirgemektir. Normal kapasitenin dikkate alınmasıyla, ortalama üretim miktarı esas 

alınmakta, mevsimsel dalgalanmaların maliyetler üzerindeki olumsuz etkisi elimine 

edilmiĢ olmaktadır (MemiĢ ve Tanrısınatapan, 2016 : 20). 

 

Örnek: 

 Sandalye üretimi gerçekleĢtiren bir iĢletmenin döneme ait giderleri aĢağıda 

verilmiĢtir. Ayrıca iĢletmenin normal kapasitesi 80.000 birim olarak belirlenmiĢtir. 

Dönemde 50.000 birim üretim gerçekleĢmiĢtir. 

 DĠMMG     200.000 TL 

 DĠG              80.000 TL 

 GÜG           240.000 TL 

 Sabit Genel Üretim Gideri         160.000 TL 

 DeğiĢken genel Üretim Gideri     80.000 TL 
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         Tam ve normal maliyet kapsamında örnek incelendiğinde aĢağıdaki tablo 

4‟deki gibi bir durum oluĢur. 

Tablo 4. Kapsamına Göre Maliyet Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması Örneği  

ÜRETĠM 

GĠDERLERĠ 

 

KAPASĠTE 

KULLANIM 

ORANI 

TAM 

MALĠYET 

YÖNTEMĠ 

(VUK) 

NORMAL 

MALĠYET 

YÖNTEMĠ 

(TMS-2) 

DĠMMG %62.5 200.000 200.000 

DĠG %62.5 80.000 80.000 

GÜG 

DeğiĢken GÜG 

Sabit GÜG 

%62.5  

80.000 

160.000 

 

80.000 

100.000 

TOPLAM 

MALĠYET 

%62.5 520.000 460.000 

BĠRĠM 

MALĠYET 

%62.5 10.4 9.2 

 

. TMS-2 kapsamında uygulanan normal maliyet yöntemi sabit genel üretim 

giderlerinin, sadece kapasite kullanım oranına denk gelen kısmının maliyet olarak 

alınması yani kapasite kullanım oranında maliyetleĢmesi, vergi mevzuatımızın 275. 

maddesi ise tam maliyet yöntemi ile tüm üretim giderlerinin mamul maliyetine dâhil 

edilmesini uygun görmektedir. Bu uyuĢmazlık, tam maliyet ile normal maliyet 

arasında farklılık meydana çıkarmaktadır. 

(GerçekleĢen (fiili) Üretim miktarı 50.000 TL) / (Normal Kapasite Miktarı 80.000) 

= Kapasite Kulanım Oranı 0,625= %62,5 
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 Vergi mevzuatınca uygulanan tam maliyet yönteminde toplam maliyet 520.000 

TL olarak hesaplanırken TMS-2 çerçevesinde uygulanmakta olan normal maliyet 

yönteminde toplam maliyet 460.000 TL olarak hesaplanmıĢtır. Arada 60.000 TL‟lik 

bir fark oluĢurken birim maliyetler arasında da 1,2 TL‟lik bir fark oluĢmaktadır. 

Örnekte gerçekleĢen (fiili) üretim miktarı 50.000 birim iken normal kapasite miktarı 

80.000 birimdir. Bu durum iĢletme de düĢük (atıl) kapasite oluĢmasına neden 

olmuĢtur. Söz konusu durumlarda normal maliyet ile tam maliyet arasında meydana 

çıkan maliyet farkları artmaktadır. Bu nedenle normal maliyet birim maliyetlerin 

doğru bir Ģekilde tespit edilebilmesi için uygulanması gereken maliyet yöntemidir. 
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5. TMS-2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DÖNÜġTÜRME 

MALĠYETLERĠNĠN MAMUL MALĠYETLERĠNE ETKĠSĠ 

ÜZERĠNE ÜRETĠM YAPAN BĠR ĠġLETMEDE UYGULAMA 

 

5.1. Uygulamanın Amacı 

 

 Yapılan uygulama VUK kapsamında uygulanmakta olan tam maliyet yöntemi 

ile TMS-2 Stoklar Standardında yer alan normal maliyet yöntemi arasındaki 

hesaplamalarda karĢımıza çıkacak olan farklılıkların sebebinin ve mamul maliyetleri 

üzerindeki etkilerinin neler olduğunun belirlenmesidir. 

 Uygulama alanı geniĢ olan bu standardın içeriğinde ki normal maliyet 

yöntemine göre sabit genel üretim giderlerinin kapasite kullanım oranına göre mamul 

maliyetlerine yüklenmesi gerekmektedir. VUK‟un belirlemiĢ olduğu tam maliyet 

yönteminde ise maliyetlere baktığımızda genel üretim giderleri içerisinde sabit ve 

değiĢken genel üretim giderleri kapasite kullanım oranı dikkate alınmadan 

maliyetlere yüklenmektedir. Bu kapsamda mamul maliyelerinin hesaplanmasında 

farklılıklar karĢımıza çıkmaktadır. 

 

5.2. Uygulamanın Kapsamı 

 

 Uygulama ile Yalova ili sınırları içerisinde bulunan ve temizlik kağıtları 

üretimi yapan bir iĢletmenin maliyet hesaplamaları çerçevesinde VUK kapsamında 

uygulanmakta olan tam maliyet yöntemi ile TMS-2 Stoklar Standardın da yer alan 

normal maliyet yöntemlerinin iĢletmenin maliyet sistemleri üzerindeki etkisi 

değerlendirilecektir.  

         Bu kapsamda; özellikle aĢağıdaki hususlar ele alınacaktır. 

  GÜG‟ün mamullere dağıtımında kullanılan dağıtım anahtarının ne ölçüde 

gerçeği gösterdiği, 

 Üretim maliyetlerinin doğru bir Ģekilde hesaplanıp hesaplanmadığının 

ölçülmesi, 
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 AraĢtırma kapsamındaki iĢletmenin maliyet yöntemlerinin ne olduğu, 

 ĠĢletmede üretilen mamullerin taleplerinin hangi sebeplere göre değiĢiklik 

gösterdiği, 

 ĠĢletmede üretilen ürün çeĢitleri ve üretim giderlerinin ne Ģekilde ele 

alındığı. 

 Bu doğrultuda iĢletmede üretilen iki mamulün tam ve normal maliyet 

yöntemlerinin uygulanması yoluyla meydana çıkan farklılıkların somut veriler 

kapsamında ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

 

5.3. Üretim ĠĢletmesi Hakkında Genel Bilgiler 

 

 GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz çalıĢma kapsamında ele aldığımız iĢletme, 

Yalova‟da kağıt üretimi gerçekleĢtiren, yüksek rekabet koĢulları ve diğer sebepler 

nedeni ile ismini vermek istemeyen kurumsal bir firmadır. ĠĢletme kağıt üretimine 

1974 yılında baĢlamıĢtır. 

 Firma Türkiye‟de lider temizlik kağıdı kuruluĢu olmakla beraber kendisine ait 

4 markası bulunmaktadır. ĠĢletme bu markalar altında; 

 Tuvalet Kağıdı 

 Kağıt Havlu 

 Peçete 

 Mendil 

 YetiĢkin bezi, vb. mamulleri üretmektedir. 

 Ürün grupları altında toplamda 180 çeĢit ürün modeli bulunmaktadır. ĠĢletmede 

parti üretimi gerçekleĢmektedir. Üretimi gerçekleĢtirilen mamuller içerisinde 

kapasite sapması en fazla olan 2 ürün ele alınacaktır. Kapasite sapmalarındaki 

sebeplerin baĢında mevsimsel değiĢikliklerden dolayı insan ihtiyaçlarında ortaya 

çıkan farklılık yer almaktadır. Örneğin tuvalet kağıdı yaz ve kıĢ aylarında ki 

değiĢimlerden etkilemeyen bir ürün olmasına karĢın peçete yaz aylarında sezonluk 

iĢletmelerin faaliyete geçmesiyle birlikte tüketim oranı artan bir üründür.  
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5.4. Mamul Maliyetlemesi 

 

 ĠĢletme VUK kapsamında tam maliyet yöntemini uygulamaktadır. Ürün 

grupları içerisinden 2 mamul ele alınarak bu mamullerin ocak, Ģubat, mart, nisan, 

mayıs, haziran aylarında ki üretim miktar ve kapasite sapma oranları dikkate alınarak 

tam ve normal maliyet hesaplamaları sonucunda ortaya çıkan birim maliyet farkları 

hesaplanacaktır.  

 ÇalıĢmamızda incelemeye konu olan ürünler iki farklı marka altında üretilen 

peçetedir. Peçete ürününün çalıĢmamız kapsamında seçilmesinin nedeni normal  

kapasite oranı ile fiili üretim miktarı arasındaki kapasite sapma oranlarının, tuvalet 

kağıdı, kağıt havlu, mendil, vb. diğer mamullere göre daha fazla olmasıdır. 

 Ġki farklı marka altında üretilen peçete grupları W peçetesi ve S peçetesi olarak 

ele alınacaktır. Üretilen her iki ürününde temel ölçü birimi koli (KL) olarak 

belirlenmiĢ olup her iki mamulün koli bazında birim ağırlığı 5.62 kilogramdır. 

 W ve S mamullerinin çalıĢmamız kapsamında 2018 yılının ilk altı aylık 

iĢletmeden alınan verileri, üretim miktarları koli (KL) bazında incelendiğinde aylık  

birim ve kilogram bazında üretim hacmi planlanan ve gerçekleĢen üretim miktarları 

ile birim ve toplam maliyetleri aĢağıdaki tablo 5‟de görüldüğü gibidir. 
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Tablo 5.  ĠĢletme  W ve S Mamulleri Hakkında Genel Bilgi 

AYLAR/ 
2018 

Ürün 
Çeşidi 

Temel 
Ölçü 

Birimi 

Normal 
Üretim 

Miktarı(KL) 

Fiili 
Üretim 
Miktarı 

(KL) 

Birim 
Ağırlık 
(KG) 

Üretim 
(Ton) 

Toplam 
Maliyet 

(TL) 

OCAK W KL 16.000 15.513 5,62 87,183 
441.857,55 

OCAK S KL 15.500 14.797 5,62 83,159 
430.245,79 

ŞUBAT W KL 16.000 5.958 5,62 33,484 
201.376,31 

ŞUBAT S KL 15.500 4.334 5,62 24,357 
149.694,75 

MART W KL 16.000 16.091 5,62 90,431 
458.705,96 

MART S KL 15.500 11.092 5,62 62,337 
320.349,51 

NİSAN W KL 16.000 13.827 5,62 77,708 
424.611,37 

NİSAN S KL 15.500 16.588 5,62 93,225 
517.769,20 

MAYIS W KL 16.000 16.291 5,62 91,555 
517.707,41 

MAYIS S KL 15.500 10.666 5,62 59,943 
348.397,96 

HAZİRAN W KL 16.000 13.278 5,62 74,622 
428.072,31 

HAZİRAN S KL 15.500 19.499 5,62 109,584 
641.704,92 

 

 

5.5. Verilerin Analizi 

 

 Uygulamamız çerçevesinde öncelikli olarak W ve S mamullerinin üretiminde 

meydana gelen kapasite sapmalarını ortaya çıkartarak bu sapmalarının nedenlerinden 

kısaca bahsedeceğiz. 

Kapasite Sapması= Fiili Üretim Miktarı –Normal (Hesaplanan) Üretim Miktarı 

Kapasite Kullanım Oranı= Fiili Üretim Miktarı / Normal (Hesaplanan) Üretim 

Miktarı 

 Fiili üretim miktarı; herhangi bir mamulün üretimi gerçekleĢtikten sonra 

meydana çıkan üretim miktarıdır. 
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 Normal (Hesaplanan) üretim miktarı; mamul üretimi gerçekleĢmeden 

planlanan üretim miktarıdır.  

 Kapasite sapması; normal üretim miktarı ile fiili üretim miktarı arasında 

meydana çıkan farklılık kapasite sapmasını gösterir. Eğer fiili üretim normal 

üretimden fazla gerçekleĢtiyse olumlu kapasite sapması, fiili üretim normal 

kapasiteden daha düĢük gerçekleĢtiği zamanda ise ortaya atıl kapasite çıkar. 

 

Tablo 6. Üretimi GerçekleĢen W Markalı 1000001-Kod Numaralı Mamulün 

2018 Yılının Ġlk 6 Aylık Normal ve Fiili Üretim Miktarları-Kapasite Sapmaları 

 

2018 YILI 

AYLAR 

FĠĠLĠ 

ÜRETĠM 

MĠKTARI 

(KL) 

NORMAL(HESAPLANAN) 

ÜRETĠM MĠKTARI 

(KL) 

KAPASĠTE 

SAPMASI 

(KL) 

KAPASĠTE 

KULLANIM 

ORANI(%) 

OCAK 15.513 16.000 -487 %97 

ġUBAT 5.958 16.000 -10.042 %37 

MART 16.091 16.000 91 %101 

NĠSAN 13.827 16.000 -2.173 %86 

MAYIS 16.291 16.000 291 %102 

HAZĠRAN 13.278 16.000 -2.722 %83 

 

 

 ĠĢletmenin üretmiĢ olduğu 1000001- kodlu W peçetesinde en fazla kapasite 

sapması Ģubat ayında meydana çıkmıĢtır. Bunun sebebinin ise Ģubat ayında 1 

haftalığına üretimin durdurularak bilgisayar sistemlerinde yeni bir programa 

geçilmesi ve bu programa alıĢma süresinin de üretimi etkilediği belirlenmiĢtir. Aynı 

zamanda makinelere bakım onarım yapılması bir hafta makinelerin durmasına yol 

açmıĢtır. Mart ve mayıs aylarında W peçetesinin normal kapasite oranından fazla 

üretildiği gözlenmektedir. 
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Tablo 7. Üretimi gerçekleĢen S Markalı 1000002-Kod Numaralı Mamulün 2018 

Yılının Ġlk 6 Aylık Normal ve Fiili Üretim Miktarları - Kapasite Sapmaları 

 

2018 YILI 

AYLAR 

FĠĠLĠ 

ÜRETĠM 

MĠKTARI 

(KL) 

NORMAL(HESAPLANAN) 

ÜRETĠM MĠKTARI 

(KL) 

KAPASĠTE 

SAPMASI 

(KL) 

KAPASĠTE 

KULLANIM 

ORANI(%) 

OCAK 14.797 15.500 -703 %95 

ġUBAT 4.334 15.500 -11.166   %28 

MART 11.092 15.500 -4.408 %71 

NĠSAN 16.588 15.500 -1.088 %107 

MAYIS 10.666 15.500 -4.834 %69 

HAZĠRAN 19.499 15.500 3.999 %126 

 

 Hesaplamalarımıza konu olan diğer ürünümüz olan, 1000002- kod numaralı S 

peçetesinin üretim miktarlarını tablodan inceleyecek olursak; 

 En fazla kapasite sapması diğer üründe de olduğu gibi Ģubat ayında 

gerçekleĢmiĢtir. Firmanın Ģubat ayındaki kapasite kullanım oranı %28 olarak 

belirlenmiĢ olup bu oranın düĢük çıkmasındaki en büyük etken daha öncede 

belirttiğimiz gibi firmada Ģubat ayında bilgisayar sistemlerinde yeniliğe 

gidilmesi ve bu arada makinelerin bir hafta durdurularak bakım onarım 

yapılması ve üretimin gerçekleĢmemesidir. Aynı zamanda yeni sisteme 

alıĢma süresi de firmanın üretim kapasitesini etkilemiĢtir. 

 Nisan ve haziran aylarında iĢletme normal üretim kapasitesinden daha fazla 

mamul üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. En fazla üretim haziran ayında 

gerçekleĢerek iĢletmenin kapasite kullanım oranı haziran ayında %126‟ya 

ulaĢmıĢtır. 

 Öncelikli olarak yaptığımız uygulama çerçevesinde  W ve S peçetelerinin 2018 

yılının ilk 6 aylık maliyetlerini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. 
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         W markası altında 1000001- kodu altında üretilen mamule iliĢkin veriler 

aĢağıdaki tablo 8‟de da görüldüğü gibidir.   

Tablo 8. W Markalı 1000001- Kod Numaralı Peçetenin 2018 Yılındaki Ġlk 6 

Aylık Maliyetleri 

2018/ 

AYLAR 

 

ÜRETĠLEN 

BĠRĠM 

 (KL) 

DĠREKT 

ĠLK 

MADDE 

MALZEM

E GĠDERĠ 

(DĠMMG) 

(TL) 

DĠREKT 

ĠġÇĠLĠK 

GĠDERĠ 

(DĠG) 

(TL) 

GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(GÜG) 

(TL) 

SABĠT 

GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(TL) 

DEĞĠġKE

N GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(TL) 

 

OCAK 

 

15.513 

 

380.069,28 

 

30.312,04 

 

31.476,23 

 

8.698,84 

 

22.777,39 

 

ġUBAT 

 

5.958 

 

148.990,7 

 

14.637,19 

 

37.748,42 

 

31.650,04 

 

6.098,38 

 

MART 

 

16.091 

 

406.329,5 

 

27.533,04 

 

24.843,42 

 

5.016,06 

 

19.827,36 

 

NĠSAN 

 

13.827 

 

377.870,21 

 

21.320,25 

 

25.420,91 

 

5.945,15 

 

19.475,76 

 

MAYIS 

 

16.291 

 

445.563,73 

 

35.881,76 

 

36.261,92 

 

14.237,17 

 

22.024,75 

 

HAZĠRAN 

 

13.278 

 

385.356,15 

 

23.512,21 

 

19.203,95 

 

4.364,3 

 

14.839,65 
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         S Markası altında 1000002-kod numarası ile üretilen mamule iliĢkin veriler 

aĢağıdaki tablo 9‟da görüldüğü gibidir. 

 Tablo 9. S Markalı 1000002-Kod Numaralı Peçetenin  2018 Yılındaki Ġlk 6 

Aylık Maliyetleri 

2018/ 

AYLAR 

ÜRETĠLEN 

BĠRĠM 

(KL) 

 

DĠREKT 

ĠLK 

MADDE 

MALZEME 

(DĠMMG) 

(TL) 

DĠREKT 

ĠġÇĠLĠK 

GĠDERĠ 

(DĠG) 

(TL) 

GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(GÜG) 

(TL) 

SABĠT 

GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(TL) 

DEĞĠġKEN 

GENEL 

ÜRETĠM 

GĠDERĠ 

(TL) 

OCAK 14.797 372.673,54 28.243,76 29.328,49 8.105,27 21.223,22 

ġUBAT 4.334 112.390,64 10.423,23 26.880,88 22.538,19 4.342,69 

MART 11.092 284.349,75 18.924,20 17.075,56 3.447,68 13.627,88 

NĠSAN 16.588 462.640,64 25.146,04 29.982,52 7.011,95 22.970,57 

MAYIS 10.666 300.319,41 23.912,6 24.165,95 9.488,05 14.677,9 

HAZĠRAN 19.499 579.176,41 34.417,5 28.111,01 6.388,54 21.722,47 

 

 W markalı 1000001- kod numaralı mamul ile S markalı 1000002-kod numaralı 

mamulün üretiminin gerçekleĢtiği iĢletme tarafından hesaplanan maliyet bilgileri 

tablo 10 ve tablo 11 de görüldüğü gibidir. Bu ürünlerin gerçekleĢtiği kağıt 

fabrikasında tam maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Bu veriler kapsamında W ve S 

markalı peçetelerin tam maliyet yöntemine göre hesaplandığında elde edilen birim 

maliyet ile TMS-2 Stoklar Standardı kapsamında uygulanan normal maliyet yöntemi 

sonuçlarına göre çıkacak olan birim maliyet hesaplanacaktır. 

 TMS-2 Stoklar Standardının 12. ve 13. Paragraflarında belirlendiği üzere 

normal maliyet yönteminin VUK çerçevesinde uygulanan tam maliyet yönteminden 

ayrılan özelliği; sabit genel üretim giderlerinin mamule direkt aktarılmayıp kapasite 

kullanım oranına göre birim maliyetlere aktarılması gerektiğidir. 

 Bu kapsamda W ve S markalı peçetelerin aylık bazlarda tam ve normal 

maliyetleri hesaplanacak ve karĢılaĢtırılacaktır. 
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Tablo 10.  2018 Ocak Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı 1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 380.069,28 380.069,28  372.673,54 372.673,54  

DĠG 30.312,04 30.312,04  28.243,76 28.243,76  

SABĠT 

GÜG 

8.698,84 8.437,87 %97 8.105,27 7.700 %95 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

22.777,39 22.777,39  21.223,22 21.223,22  

TOPLAM 441.857,55 441.596,58  430.245,79 429.840,52  

 

 Tam maliyet yöntemine göre ocak ayı W markalı 1000001- kod numaralı 

peçetenin toplam maliyeti 441.857,55 TL iken aynı mamulün normal maliyet 

yöntemine göre toplam maliyeti 441.596,58 TL çıkmıĢtır. Ġki yöntem arasında ocak 

ayı toplam maliyet farkı 260,97 TL‟dir.  

 S markalı 1000002- kod numaralı peçetenin ise tam maliyet ile normal 

maliyetlerinin toplamları arasında 405,27 TL‟lik bir fark meydana gelmiĢtir. 

 Her iki mamul içinde normal maliyet ile tam maliyet yöntemlerindeki farkın 

meydana gelmesinde ki sebep, normal maliyet yönteminde sabit genel üretim 

giderleri tam maliyet de olduğu gibi maliyete direkt yüklenmezler. Normal maliyet 

yönteminde sabit genel üretim giderleri kapasite kullanım oranıyla çarpılarak 

maliyetlere eklenir. 
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 Ocak ayı W markalı 100001-kod numaralı peçete 15.513 koli  S markalı 

1000002-kod numaralı peçete ise 14.797 koli üretilmiĢtir. Birim maliyetleri tam ve 

normal maliyete göre aĢağıdaki grafikteki gibidir. 

 

ġekil 12. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Ocak Ayı W ve S Markalı 

Peçetelerin Birim Maliyeti 

 

 

 W markalı peçetenin ocak ayı birim maliyeti  tam maliyet yöntemine göre 

(441.857,55/15.513) 28,48 TL iken normal maliyet yöntemine göre 

(441.596,58/15.513) 28,46  TL‟dir. 

 S markalı peçetenin ocak ayı birim maliyeti tam maliyet yöntemine göre 

(430.245,79/14797) 29,08 TL, normal maliyet yöntemine göre (429840,52 / 14797) 

29,05 TL‟dir. 

 

 

 

 

W Mamulü Tam
Maliyet

W Mamulü
Normal Maliyet

S Mamulü Tam
Maliyet

S Mamulü Normal
Maliyet

28,48 28,46 

29,08 29,05 
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Tablo 11.  2018 ġubat Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı 1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 148.990,7 148.990,7  112.390,64 112.390,64  

DĠG 14.637,19 14.637,19  10.423,23 10.423,23  

SABĠT 

GÜG 

31.650,04 11.710,52 %37 22.538,19 6.310,7 %28 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

6.098,38 6.098,38  4.342,69 4.342,69  

TOPLAM 201.376,31 181.436,79  149.694,75 133.467,26  

 

 

 Kağıt fabrikasından  alınan veriler tam ve normal maliyet çerçevesinde 

incelendiğinde, W ve S markalı mamullerin 2018 Ģubat ayı maliyetleri tablo 11‟de 

verilmiĢtir. 

 W markalı 1000001-kod numaralı peçetenin toplam maliyetlerine 

bakıldığında normal maliyet toplamı tam maliyet toplamından 19.939,52 TL  

daha düĢüktür.  

 S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin toplam maliyetleri 

incelendiğinde tam maliyet yöntemine göre, toplam maliyet 149.694,75 TL 

iken normal maliyet yöntemine göre toplam maliyet 133.467,26 TL‟dir. 

Arada 16.227,49 TL‟lik bir fark meydana gelmiĢtir. 
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 ġubat ayı W markalı 1000001-kod numaralı peçete 5.958 koli, S markalı 

1000002-kod numaralı peçete ise 4.334 koli üretilmiĢtir. 

 

 

ġekil 13. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre ġubat Ayı W ve S Markalı 

Peçetelerin Birim Maliyeti 

 

 W Markalı peçetenin tam maliyet yöntemine göre birim maliyeti 

(201.376,31/5.958) 33,8 TL iken normal maliyet yöntemine göre birim maliyeti 

(181.436,79/5958) 30,5 TL’dir. Ġki yönteme göre hesaplanan birim maliyetler 

arasında 3,3 TL‟lik yüksek bir fark söz konusudur. 

 S Markalı peçetenin tam maliyet yöntemi uygulandığında çıkan birim maliyeti 

(149.694,75/4334) 34,5 TL iken normal maliyet yöntemi uygulandığında çıkan birim 

maliyet (133.467,26/4334) 30,8 TL‟dir. ġubat ayı S markalı peçetenin iki maliyet 

yöntemine göre hesaplanması sonucu ortaya çıkan birim maliyetler arasındaki fark 

3,7 TL‟dir. ġubat ayında fabrikanın bilgisayar sistemlerindeki güncelleme sebebi ile 

bir hafta durma ve makinelere bakım onarım yapılması üretilmesi planlanan normal 

üretim kapasitesi ile fiili üretim arasında yüksek bir fark meydana gelmiĢtir. Kapasite 

kullanım oranı W markalı peçete için %37, S markalı peçete için de                                    

W Mamulü Tam
Maliyet

W Mamulü
Normal Maliyet

S Mamulü Tam
Maliyet

S Mamulü Normal
Maliyet

33.8 

30.5 
 

34.5 

30.8 
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% 28‟dir. GerçekleĢen bakım onarım giderleri normal maliyet yöntemine göre sabit 

genel üretim giderleri içerisinde yer aldığından bu giderler kapasite kullanım oranına 

göre maliyetlere aktarılmıĢtır. Bu sebep sonucunda peçetelerin birim maliyetleri 

normal maliyet yöntemine göre daha düĢük ve daha gerçeği yansıtan sonuçların elde 

edilmesini sağlamıĢtır. 

Tablo 12.  2018 Mart Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı  1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 406.329,5 406.329,5  284.349,75 284.349,75  

DĠG 27.533,04 27.533,04  18.924,20 18.924,20  

SABĠT 

GÜG 

5.016,06 5.016,06 %101 3.447,68 2.447,85 %71 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

19.827,36 19.827,36  13.627,88 13.627,88  

TOPLAM 458.705,96 458.705,96  320.349,51 319.349,68  

 

 W markalı 1000001-kod numaralı peçetenin  2018 yılı mart ayı toplam maliyet 

verileri incelendiğinde VUK kapsamında ki tam maliyet yöntemi ile TMS-2 Stoklar 

Standardı çerçevesinde normal maliyet yöntemleri aynı sonucu vermektedir. Çünkü 

mart ayında ki kapasite kullanım oranı %101‟dir. Yani iĢletmenin belirli bir süre 

içerisinde mevcut üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana 

getirebileceği üretimde normal üretim oranın üzerine çıkıldığı zamanlarda standart, 

tam maliyet yöntemini uygulamaya izin vermektedir. 
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 S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin 2018 mart ayı verileri tam ve 

normal maliyet yöntemlerine göre incelendiğinde iki yöntemin toplam maliyetleri 

arasında 999,83 TL‟lik fark meydana gelmektedir. 

 Mart ayı W markalı 1000001-kod numaralı peçete 16.091 koli, S markalı 

1000002-kod numaralı peçete ise 11.092 koli üretilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 14. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Mart Ayı W ve S Markalı 

Peçetelerin Birim Maliyeti 

 

 Üretilen mamuller birim maliyet çerçevesinde incelendiğinde mart ayında W 

markalı 100001-kod numaralı mamulün normal üretim miktarı 16.000 koli iken fiili 

gerçekleĢen üretim miktarı 16.091 kolidir. Optimal kapasiteye ulaĢan firmanın mart 

ayında ki kapasite kullanım oranı %101‟dir. Böyle durumlarda TMS-2 stoklar 

standardı sabit maliyetlerin normal kapasiteyi aĢtığı durumlarda tam maliyet 

yönteminin uygulanmasını öngörmüĢtür. 

 2018 yılı mart ayı  S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin kapasite 

kullanım oranı %71‟dir. S markalı peçete mart ayında 15.500 koli üretilmesi 

planlanırken 11.092 koli üretilmiĢtir. Yani 4.408 kolilik bir atıl kapasite söz 

W Mamulü Tam
Maliyet

W Mamulü
Normal Maliyet

S Mamulü Tam
Maliyet

S Mamulü Normal
Maliyet

28,5 28,5 

28.88 
28.79 
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konusudur. Bu sebepten dolayı tam maliyet ile hesaplanan yönteme göre birim 

maliyet 28.88 TL (320.349,51 TL / 11.092 koli)  iken normal maliyet yöntemine göre 

hesaplanan birim maliyet 28,79 TL (319.349,68 TL / 11.092 koli)‟dir. 

Tablo 13.  2018 Nisan Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı 1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 377.870,21 377.870,21  462.640,64 462.640,64  

DĠG 21.320,25 21.320,25  25.146,04 25.146,04  

SABĠT 

GÜG 

5.945,15 5.112,8 %86 7.011,95 7.011,95 %107 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

19.475,76 19.475,76  22.970,57 22.970,57  

TOPLAM 424.611,37 423.779,02  517.769,2 517.769,2  

 

 Kağıt fabrikası üretilen mamullerin 2018 nisan ayı verileri kapsamında 

araĢtırmamıza konu olan W markalı 1000001-kod numaralı peçetenin tam maliyet 

yöntemi kullanılarak hesaplanan toplam maliyeti 424.611,37 TL iken, normal 

maliyet yöntemine göre hesaplanan toplam maliyet, 423.779,02 TL‟dir. Ġki yöntem 

arasında toplam maliyetler de 832,35 TL‟lik bir fark meydana gelmiĢtir.  

 S markalı peçetenin 2018 nisan ayı toplam maliyet verileri incelendiğinde tam 

ve normal maliyetleri aynı sonucu vermektedir. Bunun sebebi 1000002-kod numaralı 

peçetenin nisan ayında normal üretim miktarının üzerinde bir üretim 

gerçekleĢmesinden kaynaklanmaktadır. 
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ġekil 15. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Nisan Ayı W ve S Markalı 

Peçetelerin Birim Maliyeti 

 

 Nisan ayı mamullerin birim maliyeti incelendiğinde, tam maliyet yöntemine 

göre W markalı 1000001-kod numaralı peçetenin birim maliyeti 30,7 TL (424.611,37 

TL / 13.827 koli) , normal maliyet yöntemine göre 30,6 TL (423.779,02 TL / 13.827 

koli)‟dir. Aradaki fark küçük gibi görünse de toplam maliyetler üzerinde ki etkisi 

daha büyüktür. Aynı zamanda nisan ayında ki sabit genel üretim giderlerinin düĢük 

seviyede olması ve kapasite kullanım oranın %86 gibi bir oranda gerçekleĢmesi iki 

maliyet yöntemi arasında ki farkın düĢük seviyeler de seyretmesine neden olmuĢtur. 

 2018 nisan ayı S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin tam ve normal 

maliyet yöntemlerine göre hesaplanan birim maliyetleri 31,2 TL (517.769,2 TL / 

16.588 koli)‟dir. Her iki yönteme göre de aynı sonuç çıkmasında ki sebep nisan 

ayında fiili üretim miktarının normal üretim miktarından fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kapasite kullanım oranı nisan ayında %107 gerçekleĢmiĢtir. 

15.500 birim üretilmesi öngörülen mamul 16588 birim üretilerek normal kapasitenin 

üzerine çıkılmıĢ ve optimal kapasiteye ulaĢılmıĢtır. Normal kapasitenin üzerine 

çıkıldığı durumlarda sabit genel üretim giderleri TMS-2 stoklar standardı 

W Mamulü Tam
Maliyet
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kapsamında, olduğu gibi alınarak tam maliyet yöntemindeki gibi hesaplama 

yapılacağı belirtilmiĢtir.  

Tablo 14.  2018 Mayıs Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı 1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 445.563,73 445.563,73  300.319,41 300.319,41  

DĠG 35.881,76 35.881,76  23.912,6 23.912,6  

SABĠT 

GÜG 

14.237,17 14.237,17 %102 9.488,05 6.546,7 %69 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

22.024,75 22.024,75  14.677,9 14.677,9  

TOPLAM 517.707,41 517.707,41  348.397,96 345.456,61  

 

 Mayıs ayında kağıt fabrikasında meydana gelen toplam maliyetleri 

incelediğimizde; 

         W Markalı 1000001-kod numaralı peçetenin tam ve normal maliyet 

yöntemlerine göre hesaplanan toplam maliyetleri her ikisi içinde 517.707,41 TL‟dir. 

1000001-kod numaralı peçetenin mayıs ayındaki fiili üretim miktarı normal üretim 

miktarı üzerinde gerçekleĢerek, kapasite kullanım oranı mayıs ayı için %102 olarak 

hesaplanmıĢtır. Daha öncede belirtildiği gibi normal üretim miktarının üzerinde 

gerçekleĢen üretim seviyelerinde sabit genel üretim giderleri olduğu gibi alınır. 

         S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin 2018 mayıs ayı verileri 

kapsamında, tam maliyet yöntemine göre hesaplanan toplam maliyeti 348.397,96 TL 
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iken, aynı veriler çerçevesinde normal maliyet yöntemine göre hesaplanan toplam 

maliyet, 345.456,61 TL olarak belirlenmiĢtir. Her iki yönteme göre hesaplanan 

toplam maliyetler arasında 2.941,35 TL‟lik bir fark oluĢmuĢtur. 

         Normal maliyet yöntemine göre toplam maliyetler 2.941,35 TL daha düĢüktür. 

Bu maliyetlerin birim maliyetler üzerindeki etkisi aĢağıdaki Ģekil 16‟da 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 16. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Mayıs Ayı W ve S 

Markalı Peçetelerin Birim Maliyeti 

 Mayıs ayı W markalı 1000001-kod numaralı peçetenin birim maliyeti 31,8 TL 

(517.707,41TL / 16.291 koli) olarak hesaplanmıĢtır. Normal üretim miktarı 16.000 

koli olan peçete mayıs ayında 16.291 koli üretilmiĢtir. 

 Fiili üretim miktarı 291 koli fazla gerçekleĢmiĢtir. %102 kapasite kullanım 

oranı gerçekleĢen bu mamul için TMS-2 standardına göre fiili üretimin normal 

kapasiteyi geçtiği zamanlarda sabit genel üretim giderlerinin olduğu gibi maliyete 

aktarılacağı belirtilmiĢtir. Bu nedenden dolayı mayıs ayı W markalı mamulün birim 

maliyeti tam ve normal maliyet yöntemlerinin ikisinde de aynı sonucu vermiĢtir. 

 S markalı peçetenin mayıs ayı tam maliyet yöntemine göre birim maliyeti 32,7 

TL( 348.397,96 TL / 10.666 koli)‟dir. Aynı mamulün birim maliyeti normal maliyet 

yöntemine göre 32,4 TL (345.456,61 TL / 10.666 koli)  hesaplanmıĢtır. 

W Mamulü Tam
Maliyet
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 Yöntemler arasında 0,3 TL‟lik bir fark meydana gelmiĢtir. Mamulün mayıs 

ayında 9.488,05 TL sabit genel üretim gideri gerçekleĢmiĢ ve mayıs ayı kapasite 

kullanım oranı %69‟dur.  

 Normal maliyet yöntemine göre 9.488,05 TL‟lik sabit genel üretim gideri, 

kapasite kullanım oranı kadar,  9.488,05 TL‟nin %69‟u yani 6.546.7 TL‟si mamul 

maliyetine yüklenmektedir. 

Tablo 15.  2018 Haziran Ayı W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete Ġle S 

Marka 1000002- Kod Numaralı Peçetelerin Tam ve Normal Maliyetleri 

W Markalı 1000001-Kod Numaralı Peçete S  Markalı 1000002-Kod 

Numaralı Peçete 

Maliyetler 

 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

Tam 

Maliyet 

Yöntemi 

(TL) 

Normal 

Maliyet  

Yöntemi 

(TL) 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı(%) 

DĠMMG 385.356,15 385.356,15  579.176,41 579.176,41  

DĠG 23.512,21 23.512,21  34.417,5 34.417,5  

SABĠT 

GÜG 

4.364,3 3.622,3 %83 6.388,54 6.388,54 %126 

DEĞĠġKEN 

GÜG 

14.839,65 14.839,65  21.722,47 21.722,47  

TOPLAM 428.072,31 427.330,31  641.704,92 641.704,92  

 

 Tablo 15‟de belirlenen veriler kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda W 

markalı 1000001-kod numaralı mamulün 2018 haziran ayında tam maliyet 

yöntemine göre toplam maliyeti 428.072,31 TL olarak saptanmıĢtır. Aynı veriler 

çerçevesinde normal maliyet yöntemine göre belirlenen toplam maliyet 427.330,31 

TL‟dir. 
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 Haziran ayında ki veriler, hesaplanan diğer mamulümüz olan S markalı 

1000002-kod numaralı peçetenin, tam maliyet ile normal maliyet yöntemleri 

kullanılarak yapılan hesaplamalarda her ikisinde de toplam maliyet 641.704,92 TL 

olarak hesaplanmıĢtır. Bunun nedeni kapasite kullanım oranının %126 olmasıdır. 

 

 

ġekil 17. Tam ve Normal Maliyet Yöntemlerine Göre Haziran Ayı W ve S 

Markalı Peçetelerin Birim Maliyeti 

 Haziran ayı üretilen mamullerin birim maliyetini inceleyecek olursak W 

markalı 1000001-kod numaralı peçetenin tam maliyet yöntemine göre birim maliyeti 

32,2 TL ( 428.072,31 TL / 13.278 koli ) iken normal maliyet yöntemine göre 32,1 TL 

(427.330,31 TL / 13.278 koli)  olarak hesaplanmıĢtır. Tam maliyet yöntemine göre 

haziran ayında W markalı peçete için gerçekleĢen sabit genel üretim gideri 4.364,3 

TL olarak kayıt edilirken normal maliyet yöntemine göre 3.622,3 TL gider olarak 

kayıt edilmiĢtir. Normal üretim miktarı haziran ayında 16.000 koli olan W markalı 

peçetenin fiili üretim miktarı 13.278 kolidir. Üretimin eksik gerçekleĢtiği durumlarda 

atıl kapasite söz konusudur. 

 2018 haziran ayı S markalı 1000002-kod numaralı peçetenin tam ve normal 

maliyetleri çerçevesinde hesaplanan birim maliyeti 32,9 TL (641.704,92 TL / 19.499 

koli)‟dir. Fiili üretim miktarı normal üretim miktarının 3.999 koli üzerinde 
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Maliyet

s Mamulü Normal
Maliyet

32.2 
32.1 

32.9 32.9 



69 

 

gerçekleĢmiĢtir. S markalı peçete için haziran ayında kapasite kullanım oranı 

%126‟dır. Daha öncede belirtildiği gibi böyle durumlarda tam maliyet yöntemindeki 

gibi normal maliyet yöntemi hesaplanırken sabit maliyetler olduğu gibi alınarak 

hesaplama yapılmaktadır.  Koli bazında üretilen peçetelerin maliyetinin normal 

kapasitenin üzerinde gerçekleĢmesi sabit genel üretim giderlerini etkilemezken 

değiĢken genel üretim giderlerini etkilemektedir. Mayıs ayında 14.677,9 TL olan 

değiĢken genel üretim giderleri haziran ayında üretilen mamul miktarının fazla 

olmasından dolayı 21.722,47 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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6. SONUÇ 

 

 ÇalıĢmamızın konusu olan “TMS-2 Stoklar Standardına Göre DönüĢtürme 

Maliyetlerinin Mamul Maliyetlerine Etkisi ve Bir Uygulama” çerçevesinde elde 

edilmek istenen sonuç, Vergi Usul Kanunu kapsamında maliyet hesaplamalarına 

konu olan  tam maliyet yöntemi ile TMS-2 Stoklar Standardı ile uygulamaya giren 

normal maliyet yönteminin mamul maliyetleri üzerindeki etkisinin ortaya 

konulmasıdır. 

 Günümüzde otomasyona geçiĢ ile birlikte üretimde makineleĢme hızla 

artmaktadır. MakineleĢmenin artması, amortisman ve bakım onarım giderlerinin 

artması ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Bahsi geçen amortisman giderleri, 

bakım onarım giderleri, teknik eleman ücretleri sabit genel üretim giderleri içerisinde 

yer almaktadır. Sabit genel üretim giderleri üretim hacminden bağımsız olarak 

meydana gelen giderleri kapsamaktadır. 

 Vergi Usul Kanunun da belirlenen tam maliyet yöntemine göre,  

 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, 

 Direkt iĢçilik giderleri, 

 Genel üretim giderleri, 

 Sabit genel üretim giderleri 

 DeğiĢken genel üretim giderleri, 

dönemin üretim giderlerinin tamamı hiçbir ayrım gözetmeksizin üretim maliyetleri 

içerisinde yer almaktadır. Yani üretilen mamul miktarından bağımsız olan sabit genel 

üretim giderleri de olduğu gibi alınarak toplam maliyeti oluĢturmakta ve giderler 

sınıflandırılmadan, mamul ile iliĢkilendirilmektedir. 

 GerçekleĢen birim maliyetlerin hesaplanmalarında meydana çıkan objektif 

olmayan maliyetler karĢısında zor durumda kalan yatırımcıların hakları gözetilmek 

üzere, halka açık Ģirketlerde uygulama zorunluluğu olan, uluslararası muhasebe 

standartları ile uyumluluk gösteren Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde 

normal maliyet yöntemi uygulanmaya baĢlamıĢtır. TMS-2 3. Paragrafı dıĢında kalan 

tüm firmaların bu yöntemi uygulamasına olanak sağlanmıĢtır.  
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 TMS-2‟nin 12. Paragrafı yapılan çalıĢmada bahsi geçen dönüĢtürme 

maliyetlerinden ve birim maliyetlerin hesaplanmasında giderlerin ne Ģekilde 

ayrıĢtırılması gerektiğinden bahsetmektedir. Buna göre; stokların dönüĢtürme 

maliyetleri, direkt iĢçilik giderleri gibi üretimle doğrudan iliĢkili maliyetleri kapsar. 

Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüĢtürülmesinde katlanılan 

sabit ve değiĢken genel üretim giderlerinden sistematik bir Ģekilde dağıtılan tutarları 

da içerir. Sabit genel üretim maliyetleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının 

bakım onarım giderleri gibi, üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan 

dolaylı üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetleri 

içermektedir. DeğiĢken genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve 

endirekt (dolaylı) iĢçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değiĢen 

dolaylı üretim maliyetleridir. Burada açıklanmak istenen maliyetlerin hepsinin tam 

maliyet yöntemindeki gibi doğrudan mamul maliyetine yüklenmemesi gerektiğine 

açıklık getirmiĢtir. 

 Normal maliyet yöntemi ile dikkate alınacak husus, normal üretim kapasitesi 

ile fiili üretim kapasitesi arasında meydana gelecek olan kapasite kullanım oranının 

maliyet hesaplamada bir ölçü olarak kullanılmasıdır. ġöyle ki; sabit genel üretim 

giderleri mamul maliyetine yansıtılırken o dönemde gerçekleĢen üretim kapasitesinin 

dikkate alınması ve fiili üretim miktarının, normal üretim miktarı altında 

gerçekleĢtiği dönemde, sabit genel üretim giderlerinin kapasite kullanım oranına göre 

dönüĢtürme maliyetlere yansıtılıp, dağıtılmayan genel maliyetlerin ise 

gerçekleĢtikleri dönemler içerisinde finansal tablolara gider olarak yansıtılması 

gerektiği belirtilmiĢtir. TMS-2 sadece stok ile ilgi gider unsurlarının stok maliyetine 

dahil edilmesini belirlemiĢken, VUK‟ da maliyetlerin stoklara ne ölçüde dağıtılacağı 

iĢletmelerin inisiyatifine bırakılmıĢtır.  

 TMS-2 de belirlenen normal maliyet yönteminde elde edilen maliyet sonuçları  

vergi mevzuatında yer alan  tam maliyet yöntemi  maliyet sonuçları ile 

karĢılaĢtırıldığında elde edilen sonuçlar arasında iĢletmeler için büyük önem arz eden 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 GerçekleĢtirilen araĢtırmaya konu olan kağıt fabrikasından elde edilen verilere 

göre firmada üretilen iki farklı peçete mamulünün 2018 yılına ait 6 aylık maliyetleri 

normal maliyet ve tam maliyet yöntemine göre hesaplanmıĢtır. 180 farklı ürün 
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yelpazesi bulunan kağıt fabrikasının W ve S markalı peçetelerinin incelemeye konu 

olmasında ki neden normal üretim miktarı ile fiili üretim miktarları arasında en çok 

fark bulunan ürünler olmasıdır. 

 AraĢtırma kapsamında W ve S markalı peçetelerin toplam ve birim    

maliyetleri VUK‟un tam maliyet yöntemine ve TMS-2„nin normal maliyet 

yöntemleri kapsamında hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçları incelediğimizde en 

büyük farkın gerçekleĢtiği dönem Ģubat ayıdır. ġubat ayında W markalı 1000001-kod 

numaralı peçetenin maliyetleri tam maliyet yöntemine göre incelendiğinde toplam 

maliyet 201.376,31 TL birim maliyet 33,8 TL olarak hesaplanmıĢtır. Aynı mamul 

normal maliyet yöntemine göre hesaplandığında toplam maliyeti 181.436,79 TL 

birim maliyet 30,5 TL gerçekleĢmiĢtir. 

 W markalı peçete tam ve normal maliyetler çerçevesinde karĢılaĢtırıldığında 

Ģubat ayında toplam maliyetler arasında 19.939,52 TL birim maliyetleri arasında 3,3 

TL‟lik bir fark ortaya çıkmıĢtır. ġubat ayı mamulün kapasite kullanım oranı  %37‟ 

dir. 

 S markalı peçetenin Ģubat ayı tam maiyet yöntemine göre toplam maliyeti 

149.694,75 TL birim maliyeti 34,5 TL‟dir. Normal maliyet yöntemine göre toplam 

maliyeti 133.467,26 TL birim maliyeti 30,8 TL‟dir. Ġki yöntem arasında toplam 

maliyetlerde 16.227,5 TL birim maliyetlerde 3,7 TL‟lik bir fark hesaplanmıĢtır. 

Mamulün kapasite kullanım oranı Ģubat ayında %28 olarak hesaplanmıĢtır. 

 

 Böyle bir fark iĢletmelerin mamullerinin birim maliyetleri hesaplamalarında 

çok büyük önem arz etmektedir. Normal maliyet yöntemine göre yapılan 

hesaplamalar gerçeğe yakın sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. 

 

 ÇalıĢmamızın konusu olan TMS-2 Standardı kapsamında mamul maliyetlerinin 

hesaplanması sonucu elde edilen sonuçlar tam maliyet yöntemi ile karĢılaĢtırılarak, 

TMS-2‟nin normal maliyet yönteminin gerçeğe daha yakın sonuçlar çıkardığı 

uygulama bölümü ile ispatlanmıĢtır. 
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         Üretimle iliĢki içerisinde olmayıp üretimden bağımsız bir Ģekilde meydana 

çıkan sabit genel üretim giderleri kapasite kullanım oranın düĢük olduğu dönemlerde 

mamul maliyetine etkisinin yüksek olduğu gerekçesi ile mamul hesaplamalarında 

normal maliyet yönteminin uygulanması daha objektif sonuçların elde edilmesini 

sağlamaktadır.  

 Firmaların yüksek rekabet koĢullarında mücadele edebilmelerine katkı 

sağlayacağı ve yatırımcı çıkarlarının gözetilmesi açısından uluslararası muhasebe 

standartları ile uyumluluk gösteren TMS-2 standartları ile mamul maliyetlerinin 

hesaplanmasına olanak sağlayan normal maliyet yönteminin iĢletmeler tarafından 

uygulanması, yapılan çalıĢma çerçevesinde daha uygun görülmektedir. 
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