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ÖZET
Bu makalenin amacý, TMS 2 Stoklar ile ilgili standartta giderlerin daðýtýmý için
önerilen normal maliyet yönteminin uygulamasýna yeni bir öneri getirmektir.
Makalede normal maliyet yönteminin uygulanmasýnda ortaya çýkan kapasite
sapmalarýnýn muhasebeleþtirilmesine örnekler verilmiþtir. Ýlk olarak, maliyet
yöntemleri hakkýnda genel bilgi verildikten sonra, normal maliyet yöntemi
uygulamasý ve sabit genel üretim giderlerinin daðýtýmýndan kaynaklanan kapasite
sapmalarýnýn muhasebeleþtirilmesi ele alýnmýþ ve mevcut tek düzen hesap planý için
yeni bir hesap önerisi yapýlmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: TMS2 Stoklar, normal maliyet yöntemi, kapasite sapmalarý,
giderlerin kapsamýna göre maliyet yöntemleri, genel üretim giderleri
ABSTRACT
The objective of this article is to introduce a new suggestion for applying of normal
costing method which is recommended for allocation of expenses of relevant
standard of inventories in Turkish Accounting Standards. This article contains
examples about how capacity variances -which occurs when normal costing method
applied- can be recorded. First, general informations about costing methods is
given. Then, application of normal costing methods and recording of capacity
variances occurs when allocating fixed manufacturing overhead costs are discussed
and a new suggestion for Turkish Uniform Charts of Accounts is given.
Key Words: TMS (Turkish Accounting Standards) 2 Inventories, Normal Costing
Method, Capacity Variances, Manufacturing Overhead Costs
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1. GÝRÝÞ
Türkiye Muhasebe Standartlarý'nýn uygulanmasýna geçilmesiyle birlikte muhasebe
sistemimize yenilikler gelmektedir. Bu yeniliklerden bir tanesi de TMS 2 Stoklar
Standardýndaki maliyet yöntemidir. Ülkemizde Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlan
Muhasebe Uygulamalarý Genel Tebliðleri ve Vergi mevzuatý açýsýndan giderlerin
kapsamlarýna göre yüklenmesinde tam maliyet yöntemi esas alýnmaktadýr. TMS 2
Stoklar Standardý ise normal maliyet yöntemini esas almaktadýr. Bundan böyle
genel üretim giderleri sabit ve deðiþken ayrýmýna tabi tutularak, sabit giderlerin
tamamý deðil de, kapasiteye baðlý olarak üretim maliyetlere yüklenecektir. Mevcut
tek düzen hesap planýmýz bu yöntemi dikkate alarak hazýrlanmadýðý için, ihtiyacý
tam olarak karþýlamamaktadýr.
2.GÝDERLERÝN KAPSAMINA GÖRE MALÝYET YÖNTEMLERÝ
Giderleri kapsamýna göre sýnýflandýrmada iþletme yönetimi kullandýðý yönteme göre
bazý giderleri mamul maliyeti olarak kabul ederken bazý giderleri de dönem gideri
olarak kabul ederek, gelir tablosu hesaplarýna aktarýr.
2.1.Süper Deðiþken Maliyet Yöntemi (Throughput costing)
Süper deðiþken maliyet yöntemi, sadece direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerini
deðiþken maliyet olarak kabul eden, maliyetleme yöntemi olarak tanýmlanabilir.
Mamul maliyetlerinin hesaplanmasýnda direk madde giderlerini dikkate alýr ve
bunun dýþýnda kalan bütün üretim giderlerini dönem gideri olarak kabul eder.
(Çakýcý, 2006)
2.2.Direkt Maliyet Yöntemi
Direkt maliyet yöntemini kullanan iþletmeler mamulün maliyetine sadece direkt ilk
madde ve malzeme ve direkt iþçilik giderlerini aktarýrlar. Genel üretim giderleri ise
dönem gideri olarak kabul edilerek, dönemin gelir tablosunda yer alýr. Hiçbir zaman
stok olarak gelecek dönemlere aktarýlmaz. (Akdoðan, 2003)
2.3.Deðiþken Maliyet Yöntemi
Deðiþken maliyet yöntemini kullanan iþletmeler direkt ilk madde ve malzeme,
direkt iþçilik ve deðiþken genel üretim giderlerini mamul maliyeti olarak kabul
ederken sabit genel üretim gideri ise dönem gideri olarak kabul edilir. (Karakaya,
2004)
2.4.Normal Maliyet Yöntemi
Normal maliyet yönteminde direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt iþçilik
giderlerinin tamamý mamul maliyetine yüklenirken, genel üretim giderlerinin ise
kullanýlan kapasite ile orantýlý olarak, mamul maliyetine yüklendiði bir yöntemdir.
Yöntemin temel esasý, dönemsel olarak faaliyet hacminde meydana gelen
dalgalanmalar nedeniyle sabit giderlerin birim maliyetler üzerinde meydana
getirdiði olumsuz etkileri gidermektir. (Büyükmirza, 2003)

84

Analiz

Vol.:7 Year:15

Issue:16 October 2006

2.5.Tam Maliyet Yöntemi
Tam maliyet yönteminde üretimle ilgili tüm giderler yani direkt ilk madde ve
malzeme, direkt iþçilik ve genel üretim giderleri sabit ve deðiþken olmasýna
bakýlmaksýzýn üretilen mamul maliyetine aktarýlarak stoklarda gösterilir. V.U.K. da
iþletmelerde tam maliyet yönteminin kullanýmýný benimsenmiþtir. (Altuð,2001)
MALÝYET YÖNTEMLERÝ

SÜPER DEÐÝÞKEN

DÝREKT

DEÐÝÞKEN

NORMAL

TAM

DÝMMG

ÜRETÝM MALÝYETÝ

DÝG

GÜG Deðiþken

GÜG Sabit

GÜG Sabit

Kapasite Sapmasý
DÖNEM GÝDERÝ

Þekil 1: Giderlerin Kapsamýna Göre Maliyet Yöntemleri
3.TMS-2 STOKLAR STANDARTINDA MALÝYET YÖNTEMÝ
TMS-2 Stoklara iliþkin muhasebe standardýnda, stoklarýn maliyeti 3 ana unsurdan
oluþmaktadýr.
-Tüm satýn alma maliyetleri
-Dönüþtürme maliyetleri
-Diðer maliyetler
Konumuzla ilgili olan ve üretim iþletmeleri için geçerli olan dönüþtürme maliyetleri,
doðrudan üretimle ilgili maliyetleri kapsamaktadýr. Standarda göre, doðrudan
üretimle ilgili maliyetler, direkt ilk madde, direkt iþçilik ve sabit ve deðiþken genel
üretim giderlerinin sistematik bir þekilde daðýtýlan tutarlarýndan oluþur. Standart,
genel üretim giderlerinde sabit ve deðiþken ayýrýmý yapar. Bu ayýrým üretim miktarý
ile orantýlý olup olmamasýna göre yapýlýr.
TMS2 kural olarak normal maliyet yöntemini benimsemiþtir. Sabit genel üretim
giderlerinin yüklenmesine esas alýnacak kapasite “normal kapasite” dir. Standartta
normal kapasite, bir veya birkaç dönemi veya mevsimi kapsayan bir zaman
diliminde beklenen “ortalama” üretim düzeyiolarak tanýmlanmýþtýr. Muhasebe
terminolojisinde bir yýllýk kapasite beklenen kapasite olarak tanýmlanýrken, normal
kapasite uzun dönem için belirlenmiþ kapasite olarak tanýmlanmaktadýr. TMS 2' nin
normal kapasite tanýmý, terminolojideki hem normal kapasiteyi, hem de beklenen
kapasiteyi içermektedir. Standartta normal kapasite þöyle açýklanýr;
“Normal kapasite, planlanan bakým - onarým çalýþmalarýndan kaynaklanacak
kapasite düþüklüðü de dikkate alýnarak, normal koþullarda bir veya birkaç dönem
veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarýdýr. Gerçek üretim
düzeyi normal kapasiteye yakýnsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul
edilebilir.
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Gerçek üretim düzeyinin normal kapasiteye yakýn olmasý durumunda ise, fiili üretim
esas alýnarak bir daðýtýma yani tam maliyet yönteminin uygulanmasýna izin
verilmiþtir. Buradaki iznin amacý, tam maliyet yöntemi deðil, normal maliyetin tam
maliyete yakýn bir sonuç vermesinden dolayýdýr ve bu þekilde uygulamada kolaylýk
saðlanmasý amaçlanmýþtýr.
Standarda göre, üretim birimlerine daðýtýlan sabit genel üretim gideri, kapasiteye
baðlý olarak artýrýlamaz. Daðýtýlmayan genel üretim gideri, gerçekleþtiði dönemde
gider olarak sonuç hesaplarýna kaydedilir.
“Her bir üretim birimine daðýtýlan sabit genel üretim gider tutarý, düþük kapasite
yada atýl kapasite nedeniyle arttýrýlmaz. Daðýtýlmayan genel üretim giderleri,
gerçekleþtiði dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarýna alýnýr. Çok
yüksek üretim olan dönemlerde , her bir üretim birimine daðýtýlmýþ sabit genel
üretim gideri payý düþer, böylece stoklar yüksek maliyetten deðerlenmemiþ olur.”
TMS-2 ye göre, üretim dalgalanmalarý düþük ve atýl kapasite ile çok yüksek üretim
olarak iki gruba ayrýlýr. Düþük ve atýl kapasitenin olduðu dönemlerde normal maliyet
yönteminden dönülmez. Olumsuz kapasite sapmalarý, üretim maliyetine
yüklenmeyip dönem gideri olarak kaydedilir. Çok yüksek üretim(aþýrý kapasite
sapmasý) dönemlerinde ise, her bir mamule düþen daðýtýlmýþ sabit genel üretim
gideri payý azalýr. Böylece mamul stoðu aþýrý deðerlenmemiþ olur. Burada
amaçlanan tam maliyet yöntemi uygulanmasý deðil, tam maliyete kadar gidebilecek
bir yöntemin uygulanabileceðidir.
Örneðin, iþletme mevsimsel olarak aþaðýdaki adetlerde üretim yapmaktadýr.

Kýþ
Bahar
Yaz
Güz
Toplam

Planlanan Üretim Fiili Üretim Kapasite Sapmasý
500
1.500
1.000
-500
3.500
4.000
1.000
6.000
5.000
0
2.000
2.000
1.000
12.000
13.000

Mevsimsel olarak normal kapasite 12.000 / 4 = 3.000 adet, aylýk olarak 3.000 / 3 =
1.000 adettir.
Ýþletme normal kapasitenin 3.000 adet olduðu ve bahar dönemi için 4.000 adet
planlama yapýldýðýndan 3.500 adet fiili üretim çok yüksek üretim dönemi olarak
kabul edilmez. Yaz dönemi için planlama 5.000 adet yapýldýðýndan, fiili üretimin
6.000 adet gerçekleþmesi, 1.000 adet çok yüksek üretim(aþýrý kapasite sapmasý)
olarak kabul edilir. Sabit genel üretim giderlerini 1.000 adete düþen aþýrý kapasite
sapmasý kadar azaltarak, kalan tutarý 6.000 adetin maliyetine yüklenecektir.
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Tablo 1: Normal Maliyet Yöntemi Kapasite Sapmalarý
4. NORMAL MALÝYET YÖNTEMÝ UYGULAMASI
Normal maliyet yöntemine göre, genel üretim giderleri sabit ve deðiþken olarak iki
gruba ayrýlýr. Sabit genel üretim giderlerinin yüklenmesinde kapasite ölçüsü dikkate
alýnýr. Kapasite, genel olarak yýllýk ifade edilir. Sabit genel üretim giderlerinin
daðýtýmýnda ortaya çýkacak olan kapasite sapmalarý, dönem gideri olarak sonuç
hesaplarýna alýnýr.(Büyükmirza, 2003) Mevcut tek düzen hesap planýmýz, normal
maliyet yöntemi için tasarlanmadýðýndan, bu ihtiyacý tam olarak görecek bir hesap
bulunmamaktadýr. Aþaðýda ilgili ihtiyaç için bir hesap önerilecek ve normal maliyet
yöntemine göre muhasebe kayýtlarý için örnekler verilecektir.
4.1. Normal Maliyet Yöntemi Uygulamasý Ýçin Hesap Önerisi
Normal maliyet yönteminde kapasite sapmalarýnýn tamamý sonuç hesaplarýna
aktarýlmaktadýr. Hangi sonuç hesabýna aktarýlacaðý konusunda her hangi bir netlik
söz konusu deðildir. Mevcut tek düzen hesap planýnda 680 ÇALIÞMAYAN KISIM
GÝDER ve ZARARLARI hesabýnýn normal maliyet yönteminin uygulamasý için yeterli
deðildir. Bu hesabýn, tebliðdeki açýklamasýnda, “üretimle ilgili giderlerden
çalýþýlmayan döneme ve çalýþmayan kýsýmlara ait giderleri içerir” denmektedir.
Açýklamadan da anlaþýlacaðý üzere, hesabýn normal maliyet yöntemini esas
almadýðý açýktýr. Çünkü, normal maliyet yönteminde söz konusu olan olumsuz
kapasite sapmasý normal (veya beklenen) kapasitenin altýnda yapýlan üretimle
ilgilidir. Halbuki, bu hesap dönemsel olarak üretimin yapýlmadýðý durumlarda veya
faaliyeti durdurulan birimlere ait ortaya çýkan üretim giderlerinin sonuç hesaplarýna
aktarýlmasý için kullanýlmaktadýr. Normal (veya beklenen) kapasiteyi esas alarak bir
hesaplamaya dayanmamaktadýr. (Büyükmirza, 2003)
TMS 1 Finansal tablolarýn sunuluþu standardýnýn 85. paragrafýnda, “Ýþletme, hiçbir
gelir veya gider kalemini ne gider tablosunda ne de dipnotlarda olaðandýþý kalemler
olarak göstermeyecektir.”denilerek olaðandýþý raporlama kaldýrýlmýþtýr. 680 nolu
hesap, olaðandýþý gider ve zararlar bölümünün altýnda yer alan hesaplardan birisidir.
Bu bölümün deðiþmesiyle birlikte, bu hesapta da deðiþiklik olacaktýr. Bu hesaplarýn
659 Diðer olaðan gider ve zararlar hesabýnýn altýna toplanmasý mümkün olmakla
birlikte, hesapta “diðer” kelimesiyle açýklanamayacak yýðýlmalar olabilir.
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65 numaralý gelir tablosu grubu, iþletmenin esas faaliyetleri dýþýnda kalan olaðan
faaliyetlerle ilgili gider ve zararlarý içerir. Burada ise ortaya çýkan kapasite sapmasý
iþletmenin esas faaliyeti ile ilgilidir. Gelir tablosunda 63 numaralý faaliyet giderleri
grubu, iþletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine
yüklenmeyen giderlerden oluþur. Bize göre, ortaya çýkan kapasite sapmasý 63
numaralý faaliyet giderleri grubunda gösterilmelidir.
Burada, yeni bir hesap olarak
634 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ KAPASÝTE
SAPMALARI HESABI açýlarak bu hesapta gösterilebilir.
4.2.Normal Maliyet Yönteminin Muhasebeleþtirilmesi
Normal maliyet yönteminde ortaya çýkabilecek olan kapasite sapmalarý olumlu ve
olumsuz olarak iki gruba ayrýlabilir. Bu sapmalar dönem içerisinde genel üretim
giderleri ve genel üretim giderleri yansýtma hesaplarýnda takip edilir. Dönem
sonunda iki durumla karþýlaþýlabilir. Birincisi fiili üretimin planlanandan düþük
olmasý ki, olumsuz kapasite sapmasýný gösterir. Ýkincisi ise fiili üretimin
planlanandan yüksek olmasý ki, aþýrý kapasite sapmasýný gösterir. Aþaðýda sýrasýyla
bu kapasite sapmalarý ile ilgili örnekler verilmiþtir.
4.2.1.Normal Kapasite Sapmalarýnýn Muhasebeleþtirilmesi
·Olumsuz Kapasite Sapmasýnýn Muhasebeleþtirilmesi :
Örnek iþletmesi aylýk 100 adet normal kapasite ile çalýþmaktadýr. Mayýs ayýnda 80
adet mamul üretimi yapmýþtýr. Dönem içinde 50 adet mamul satýlmýþtýr
Toplam Üretim
Gideri (YTL)

Yüklemeye Esas
Alýnan Üretim
Miktarý (adet)

Birim Maliyet

DÝMMG

8.000.

80

100

DÝG

4.000.

80

50

GÜG deðiþken

2.000.

80

25

5.000.

100

GÜG sabit
Toplam

50
225

19.000.

Dönem sonu mamul stok maliyeti
Kapasite sapmasý (olumsuz 100-80=20)
Satýlan mamuller maliyeti

225 x 30 = 6.750
50 x 20 = 1.000
225x50 = 11.250

Mayýs dönemi maliyet kaydý ve olumsuz kapasite sapmasý aþaðýdaki þekilde
kayýtlara alýnýr.
../../....
151 YARI MAMULLER - ÜRETÝM
711 DÝREKT ÝLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HS
721 DÝREKT ÝÞÇÝLÝK GÝDERLERÝ YANSITMA HS
731 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ YANSITMA HS
Normal maliyete göre üretim maliyetinin belirlenmesi

../../....
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730 GÜG

731 GÜG Yansýtma

7.000

6.000

(olumsuz)
Kapasite Sapmasý
1.000
· Olumlu Kapasite Sapmasýnýn Muhasebeleþtirilmesi :
Örnek iþletmesi aylýk 100 adet normal kapasite ile çalýþmaktadýr. Haziran ayýnda
110 adet mamul üretimi yapmýþtýr. Dönem içinde 80 adet mamul satýlmýþtýr.
Toplam Üretim
Gideri (YTL)

Yüklemeye Esas
Alýnan Üretim
Miktarý (adet)

Birim Maliyet

11.000

110

100

DÝG

5.500

110

50

GÜG deðiþken

2.750

110

25

GÜG sabit

5.000

100

50

DÝMMG

Toplam

24.250

225

Dönem sonu mamul stok maliyeti
225 x 30 = 6.750
Kapasite sapmasý (olumlu 110-100=10)
50 x 10 = 500
Satýlan mamuller maliyeti
225 x 80 = 18.000
Haziran dönemi maliyet kaydý ve olumlu kapasite sapmasý aþaðýdaki þekilde
kayýtlara alýnýr.
../../....
151 YARI MAMULLER - ÜRETÝM
711 DÝREKT ÝLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HS
721 DÝREKT ÝÞÇÝLÝK GÝDERLERÝ YANSITMA HS
731 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ YANSITMA HS

24.750,00
11.000,00
5.500,00
8.250,00

Normal maliyete göre üretim maliyetinin belirlenmesi

../../....

730 GÜG

731 GÜG Yansýtma

7.750

8.250

(olumlu)
Kapasite Sapmasý
500
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· Dönem Sonu Kaydý:
730 GÜG

731 GÜG Yansýtma

7.000
7.750
14.750

6.000
8.250
14.250
(olumsuz)
Kapasite Sapmasý
500

Dönem sonu kapasite sapmalarýnýn muhasebeleþtirilmesi
../../....
731 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ YANSITMA HS
634 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ KAPASÝTE SAPMALARI HS*
730 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ HS

14.250,00
500,00

14.750,00

Olumsuz kapasite sapmasýnýn sonuç hesabýna aktarýlmasý

../../....
* Önerilen Hesap

4.2.2. Aþýrý Kapasite Sapmalarýnýn Dönem Sonu Kaydý
Aþýrý kapasite sapmalarý, 151 Yarý Mamul - Üretim, 152 Mamuller ve 620
Satýlan Mamul Maliyeti Hesaplarýnýn tutarlarý esas alýnarak daðýtýlýr.
Dönem sonu aþýrý kapasite sapmalarýnýn muhasebeleþtirilmesi
../../....
731 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ YANSITMA HS
730 GENEL ÜRETÝM GÝDERLERÝ HS
151 YARI MAMULLER ÜRETÝM HS
152 MAMULLER HS
620 SATILAN MAMULLER MALÝYETÝ HS

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Aþýrý kapasite sapmalarýnýn sonuç hesaplarýna aktarýlmasý

../../....

5. SONUÇ
Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn uygulamaya geçmesiyle, stoklarýn maliyetlerinin
hesaplanmasýnda kullanýlan tam maliyet yönteminden, normal maliyet yöntemine
bir geçiþ söz konusu olacaktýr. Vergi kanunlarýmýz uygulamada tam maliyet
yöntemini benimsediði için, tek düzen hesap planý da bu yönteme uygun olarak
düzenlenmiþtir. Bu nedenle Tekdüzen Hesap Planý'nda normal maliyet yöntemine
göre, ortaya çýkan olumsuz sapmalarýn kaydedilebileceði bir hesap mevcut deðildir.
Söz konusu kapasite sapmalarý iþletmenin faaliyet konusu ile iliþkili olduðundan,
gelir tablosunun faaliyet giderleri grubunda raporlanmasý uygun olacaktýr. Bu
grupta açýlabilecek olan 634 GÜG KAPASÝTE SAPMALARI HS. ile bu ihtiyaç
karþýlanabilir.
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